
��OÜ""L, 9 fi}?} -- O pra
�idênti?: Sllyn'gmnn Rhee sub
meterâ brevernense à Ás..

�embléiR NfiC'i0!1s1 sul_coréa�
nn um certo numero de e

mendas fi eoustítuíeão. trma
dessas crnendns tenderia a

resolver, P01' meio de refe
rendum, tod'.)s O� problemas
de tmportnnotn vital para li

nação.

o M E II S I
Outra emenda visaria su

primir 1.\ função de prímeíro
ministro substttutndo-o por
um secretárlo de Estado, AMO I BI...UMENAU,

rno, 9 (Mer'd,) - Estamos Iní'ormndos de que se pre.,
Dara uma renníão de genaraís comandanttcs de Zonas Mili
tares, no Hecife, com a presença, naquela capital, do briga
dei!') Edu'ardo Gomes. O .objetivo sera um reexame da si
tnuçilD militar do Norte, em face da nomeação do coronel
Henr que Oest para o ccmando do 14.0 H.L, sediado na Vila
IVHHtui" de Socorro, suburbio do Recife.

A vida polít ca pregressa do coronel Oest está ímpressio
nando f-:Jr.em.::mte cs autorldadcs r·,S11011Saveis· O coronel
Oest quand; nomeado para Cáceres, na

-

fr:mteir3 com a Bo
liv:a, o foi sob fiançn do general Canrobert .Pereira da Costa,
e.ntfio ministrQ, da Guerra que s,� respunsabílzou pelo seu

cornportarnentf naquele nosto- PosterLrmente, um alto pro
eer mineiro informou ao ex-ministro Negrão de Lima (k� Iar
ta documentação sobre as atív.dadcs comunistas do 0- ronel
Oest, que ·-m Ceceres estiver.'! em estreito contacto COm OS

comunistas balivíanos, peruanos e paragu-rios comprometido,
inclusive, com contrabando de armas.

-Na manhã d-� ontem, o brigadeiro Eduardo Gomes di
,r:giu-s,,'! para o Recife, a fm ele tomar ccntacto com I,) pro
blema da sucessão governamental naquele Estado. Sua via
gem foi decidida denoís do encontro ante.ontem com fi sr ,

JOã0 Cleofas, qU'2 ncttctamos.

�). (IvI'_l'idional) -
o

.

ano passado. venho
reunindo d')curnenbs e imo
pressões para enteíxar num

livro, urna espécie de mensa

gem "SOS" d.!·ig·da mais às
gerações vindouras do Brasil

O 'entendimento entre () che
fe do udonismo pernambucano
e o br ígade ro segundo as in
formações, foi demorado. O
resultado �':i:litivo é que o brl;
gad·:iro, 11a manhã cip ontem,
seguiu par 3: a eapital pernam;
bucana, O sr . João Cleofas fez
'lhe uma expcslção detalhada,
queixando-se de atitudes do
general Cordeiro de Fadas
contra os udeu'stas, 'em dis
cursos ·e atos publicas. A par
<iiEig.;, . o 1l1', Cleofas fez uma

detalhada exposição do pensa
mento dos chefes udenístas de
Pernambuco.

O brigadeiro Eduardo G0-
mos levou a missão de compor
'à 'sittla�ão''(;ntre o g.::net'al'Cor
delro de Farias e '2 sr.João
eleoias isto é de aclarar as

divergencias p:Jr acaso eX1S_

ttentes e reforçar palttícamen
te a ala 'ccrdeirlsta' da Uni�,

"1!:"',..'�j
com :J. sua presença em Per
nambuco.
/i:1 contrarto das informa

çú'es correntes, não seguiu com

'._ brigadeiro Bduai do Gomes o

general Juarez· 'I'avora, Fa.
lou com a nossa reportagem
pelo telefone, adiantando ape� Inas que faria uma carta. ao.

g.2neral Corde.ro de Farias,
-

'dando sua definição,
.

":' .'

FA c A 1\1 SEUS

novos

'Negou a Justiça o
condicional a Helhe

S,,:cretario da Fazenda ao novo ti-I do Governo, é das mais grafas
tutar, sr. Heriberto Hulse, o ilustre nosso esptríto.
dr. João Bayer FinJO, que estava I

Ela _ignifica a f'ovça d e

ri frente da importante pasta desde de propõsíto dos homens que ef,r-' realizand:J.
o inicio do Governo lrineu Bornhau cam o atual governo do Est"dcJ, ao I brn ímpar, uma de tl'loiba •.

s,en. e que a�o�� deixa o cargo para II serviço de Santa Catartua, lho, uma ad.ntinistração benemérí-

I
desinccmpattbí.lízaruse por ser can Nós, os Secretários que saímos,' fa, em benefl(�.o ela ordem, da paz,

L did�,t.o a sup.lente de Se":,al1o.,, n"
_ porque chamados pelas Agrernla I

da. tranquilidade da familla �,a.tari
prôxlmo plelto, pronuncIou o <e- çõ�s Partidarias a que pertencemos neuse e d? gl'mldeza econormea do

gllinte e incisivo discurso: p?ra prestar �erviços em outros se-I nosso E!.tudJ.

"A solenidade, que ora se real]" tores da vida publica. _ levamos I .

.........._-....- ............----�_------------
.. :E:retnramente lnel\S Sénhorcs só

,_ --, c�nosco a mars agradaval lm�res"1 os cegos não �'eel�, 50.05 hon;en.
.vrameo O I suo do contato, sempre cavalhelre3_1 d '1 1 J

-

d,. espmr s oe qun quer senso E! res-
\:

1
c� c �mIgo, do Gov�rnador, e a s,,�

pOllsnbilidatle' ';e do patriotismo

M M
• tJsíaçao d� t"r H·rvld<l. t""llo '-111."11 - • .

orais t
,. .

I G ) E I nao l'écc.nllcccm a obra merltona t�

•
.

o fOI pOSSIve f a� ov:rno (;) "5...

! .fr trlr!�hs I elo Go\'ernad'or.
I tado �o� n . lia °rlentaç'é\o segura e I

.

Sua E�, ia., no nssuT:lir rs U�vet ..

gais. ° Conselho Peniten t esclareCIda, de Verd:H!eml tllml� I.
t t..:.

-

públlco , ,
no, encon rou uma cn�a selll c�nOt

ciário antes pronunciou-se ! UIll 'l'" .. -Quro ra·p:lClO, desmm'ahzu"

contra o indulto de Helbe, Os novos, os que E'ntl'U1u. tl;lI1 dú, endiv1dado e S(!I:1 credito. PÔ,

ainda mais fortes razões para u. �I,'"
.

a ca�a em ordem. Pagou as divi_
sendo, agvra, favorável ao eniusbslnO e anímo de colahoração [hs. Restaurou as fInanças, Resta

livranlento condicional. p()l� lf.1C, vindos. na scgundrt etapa
.

héle(�u o l'l'l!dito publico. A'lmen"

ANUNCIOS

NESTE JORNA

RIO, 9 (Meridional) -
() Juiz da Vigessima Vara
Criminal .negou�se a per
mitir livramento oondicio�
lIal a Helbe Mascarenhas
de Morais, apesar do pro
Irtmciam\:'}n'ilo favoráw�l do
CC)nselh� Pcnitf#nciário, a

legando que não foram pre
CJ,chidos todt{'s os requisi
tos legais em beneficio do
Hheratorio. Rxigiu o pae
dr:- Helh� que provasse ter

pos �ús suficientes para o

snsteljto d'U rUha, devol
!'('ndo os jJl'oeessos ao Con·
selho Pcnit.enciiH·jo, P;)�'quc

.

CAlHO, !) tA,l!'.P.) - "Es- - El Clmkeid, s('el'ctal'i,�
tá proxima :1 batalha de .Jeru- adjullto da L'ga Arabe, acres_

afirmara lC'r rIt:lbe ]1re-en- sa1cm". cl,"'clnr�ll a imprensa ccntando: "Israel lle dispôs a

chido tOd.,S os requisit.os ]e� hoje cL manhã o sr. Ahmed escolher :J momento que lh�!
__ - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - convcnhl para tentar apode-

rar.sc ela Cidade Santa e '(lne�

xá�la ao seu território".
Defesà por todo.; OS meios

Afirmando que era dever de
tod�.z OS árabes e de lodos os

muçulmanos pNpararem...se pu
ra deiender a Cidade Santa
por todos Os meios ao seu al
cance, assinalou ehukeiri: "De
veremos agir com a certeza de
que o assalto contra Jerusa
lem pode começar amanhã·
Tod:s os que Dbservam ho al
gum tempo o desenvolvimen
to do s',únismo a-dmitem qlle
Israel decidiu apoderar-se do
setor árabe de Jerusalem· A
rropaganda 'israelense esfQrça_
s:; ha algum tempo para in_

Depois do salário

ventJl' razõt!s que justifica"
riam um reinicio dos comba"
j,es em Jcrnsalem".

Nã� contam com rt ONU
Chukeiri éi'eclarou ainda

que os exerc�tos não deveriam
contar com aS N:ações Unidas
nem dar importancia á declrt
ração das Trcs PotencÍas Oci..::
dentais a respeito do "stai.u�
quo", no Ol'i';:l1te Médio, acen
tuando: "O Ocidente provavclw
mente dá mn's importancia a
uma pdegad3 de terra da eo�
ré:ri ou da Indochina que a

todas aS reliquias sagradas de
Jerusalem". Em seguida Chu
keiri r,9ivindicou "unicamen�
te para os arabes a, honra de
det;ender Jel'usalem com o

auxilio dos, que verdadeil'a�
mente compreendem o que re

•

presenta esta cidade un'ca na O' Conselho EspecIal aa

historia da humanidade",
.

'Justíça funcionou das 9 às

aeusados de
Desautorisou G�tulio as

agitações dos portuáriosl
RIO, '9 !.lMerid.) - O ·do.J,"es.

presidente' da República I Responden::o o sr, Getú�

está, rE.:cebendo �u?1eros.a lio Vargas âeclarou conhe
.comlssao de portuanos

.

11-
cer a situação do porto, a

derados por Duque ASSIS e

ordenóu�lhes que voltassem crescentandJ que desauio

ao trabalho imediatamente :dzava as agitações.

do anunc.o achaoose d!·
rétamente ligaM à clr
c�lação do' jornal. A NA
çA.O é o úidco Argio- de
eirculaçi'io diária que pea

i netl'a na maioria dOI Ia

I
res do Vale do ltll:Jlli.

� encerrassem a greve par
cial que veem deflagrando
no porto.
Momentos antes, o sr'

Getúlio Vargas recebeu os

dirigentes. do sindicato do
conaércio arnaazenador cona

queixas contra Duque As

sis, que vem prejudicando
financeiramente os estiva-

AEFICIENCIA

�
.'

Numa te::,ceira guerra mundial
nem os neutros serãopoupados
Defesa tota], imperativo da ;moderna
B· AIRES, 9( UF J -- Ti.'a-l quer país possa praticamente zar 'desde já. Devemos na�' é mor�l;po nosso povo na con-

tando do problema da def2sa. esCélp�l' a essa guerra. 'De preparar menos cóntra·a a" fusão de' natureza ideológi
tJtal em discurso pr,�ferido no I qtràlqm:r maneira deverem'�s gressão armada do, ql.le contra C,'1::_ f. '.

banquete rumaI dbs forças tomar posição porque UnIa /l agressão subterranea sob '1 ..
.

armad�.s, [) pr,esidente Peron guerra de tais proporções nãv ll:rmá de infiltração ,em 'l>1� Pero�l çlecl1rou ainda que a

salientou a 'neeessidade de 01'- \ r.:;:conhecerá espaços neutros. 1 das as es "rutul'as orgànicas missão·':da.s forças armadas, a_

gan;zar a defesa contra "qual. A ún:ca solução para ev tal' o' d;,i nação. Não é tão imp.1rtan�· pl'es�nt�,dQ Ó probl�ma no

qtl�r contaminação il1�blóg -i UCS.lst:te que as guerras mo .. I te nem tão urgente rprepa:tar plano a'á defesa total da na

ca anti_nacion<ll�'. Declarou dern9s significam tant:'l para I a .defesa contra o .ataqu,':! atõ-· ção; c:::nsistia notadamc?te
ndadamente: "Se O mundo (IS vencétlor:;s quanto para os nuco quanto ev t.al' (e 'essa '0- ,�m d::senvob;er as suas atn,11-
for Jevad·) a uma tf.erceira vencidos consist-e na defeJlrl! brigação é inelutavel) qual-- 'dndes em espírito de "uniiio
gUerl'a �erã dificil qUe qupl� 1f)tal que é necessáriQ rea'i. I

(lUt'!!' de.sint2gração eS1Jiritw..l {"nln 0. povo_
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HLUiHENAU, ltV7-HHi4

.�

EsmABELECIl'\-IENTOS JoSE'·()A:UX S. A. ÚHl1cl'".·lill>

A P R E S E �. � t\ M:
...

HOJE às B HORAS HOJE
•

o imnága vel FERNANDEL E GINO CERVI. em

o PEQUENO MUNDO DE DON (AMILO
Unia 'gr<lnde realisação de DUVIVIER:

I
A coméo a original ... a comédia máxima ... ii comédíu

úníca . '. com um or.iblema social. resolvido entre gostosas
ga rgafhadas!

I Baseada na famosa n; veja de Giovanni Guareschi. surg,'
na tela a 111a,s gostosa das corn éd as!

Dois ve.lhos amigos IUt:1!11 em camnos espirituais dife'
rentes. Cnm í lo ·2 Peppon�! O :>rim'2iro é o Paroco da Vila. u
segundo r Peppone i é preteit.», mas comun sta:

.
Vejam as rnne tos do sacerdote. quando este quer impl"�dir a seu modo. ist o é. de mangas ar-regaçadas, aS man ífea,

tacões comunistas!
E' verdadcirams-nte uma comédia original)
EIN WUNDERBAH LUSTIGE FILM!
DIE ERSTE GROSSE COMEDIE 1\!fI'1'. FRJ:Nl\NHEl..:
Heu:c' aus 3 hs: in Blumel!'" Kinu!

I

I
1 ITECi'ilCOLORJ

I Cm: CORNEL WILDE. CONSTANCE SMITH. GEORI
GE MC CREADY. VALTEIl HAlVIPDEN, FINLAY CURRiE�

! ANNE BANCROFT, LEO CAIlROL!
! Diante das vossos 01h03 :mc,mtados vereis (j mundo PCI"
! dido dos MAYASl O grito do Condor e o Silvo da serpento
I guardavam :J esoendor em I'uiJWS de um Esquecido impér!o.1 Momentos de tremenda emocáu que de ixará a pL'Ítéia"(,ll1
: �';"rrivel susnense! Dur-ante dois mil a nos ninguém jamais vol
j táru v v: Claque)", mundu perdido! Palpitantes cenas nas spj
I vas cm meio :l animais ferúzés c terrrvels ll)'madilll:ts ('filo-'
; perigosos índios. ii':

Uma das rnu is '-);11') l:illleS .aventuras jalnai,.; u�H'l'sl>nl;l,
das na l::la! Filmada 11.J illt,rLr da Guatem-rln, ppI,! Fux ,

:m deslumbrante tecnicolor. ern Iugares exóticos e pif().H��-
cos: i

Uma v"'!'dpdeil'a uventura maravilhosa, em busca dC·.-tlli.
Iabuloso tesouro no imoério oerrüdo dos Mavas:

'

O TESOURO DO CONDOR DE OURO: hoje em g'l':!·lI·dt·
A\'a:lt_Prem:ére na. tela do C De Busch. as.2_0 h·)'<!1\.

( f N E B U 5 ( H
HOJE Ú" 1l HOIlAS HOJE

Enl grund .: Avant.Premiérc. ti Crne Busch <1')1'<"3('1'01::':
() brilhante f lme crn deslumbrante tecniculor;

o TESOURO 00 (O NfJOR DE OURO

"COMPACTOR", etc-

- Tudo isto oferece
1

i AGUARDEM PARA BREVE: O grande festival do Cille
J Blumenau, 8 dias. 8 diferentes e graod'osos filmes SnVIUL-
1 TANEAMENTE!
I O FEITIÇO BRANCO - O CORSARIO DOS SETE lvIA
. RES! TARZAN E A l\'IULHER DIABO - O MAIOR ESRE-
1 TACULO D.'\. -TE1fB.A - O PROSCRITO - NAS SELVAS
! DA MAL;" v». - 1\ RUA DO DEL.FIN V:r-:RD]i� F:l1Al�'1
! TODOS PEC/U)OnES!
i -- -------------------.----�������

·--�-�---�---I
(o enl d is tnnci a -- aou il.!_CI.l'OS ru

sos - S3ltO cm altur;1 - 1.5(H) Jnl:

I
Peças Ford Legitimas llt·;�rvllNINAS - 10tJ rnerros j'�'
.(asa 'do 'Americano S. A. �';rémê,�·r��l�:�o. dI> eh_elo -

1-1\.415' Me-DERNO ·F0I'HIFICANTE!
,

lABORA'fORIO LICOR :DE CACAU XAVIER S. A.

f,

I
1\. fr=ire dl Silva, 's· Iel, 3H13a : Ena. ·Te!e�. "NIi!rU", C. '1'. 3.DD� • S. PAUtO

�._------��_._---

'APROVEI'TE OS DESCON
DURAM'TE O M"E Z

II"

TOS
DE

DA LIOUID
J U· L H O

� 1 �

1l�la -

,lodos ·,artigos em moda '..... e bem [1{J go .slo para V. S. escolher leu casece.
.

'Iaillear ou vestido', tom :ab�fimenfo de 1St IOf 3flr e 40 'por cento'
'úas�CO$'de pêlo de camelo - ·Model0 Standard, de :Cr$ 1.150,00 agora

compridos Mod .. solto de Cr$ 800,00
tomorldos. Lã mescla , ,Cr$ 490,00

"

'2;4 ultimes 'modelos . Cr$ 585,00
.2 A de lã xadrez '. cs 360.00

I •

3A de péle lanha marrcn Cr$ 1'900,00
, J

3,4 de péle lontra cinza Cr$ 2,700,00 agú;'a

seu

agora
agora

Cf $
Cf �
I

Lr $
Cr $
Ir .$

840,00
,495,00
330,00
395;00
220,00

3.000,00
f,600iOO

agora
ago�a
ago:-a Cr $

Cr$

Tailléurs 'Tweed .. eleganie modelo Cr$ 1.300,00 agora Cr $ 950,00 �
de Gabardi'ne cor lisa Cr$ 180,00 ago;a Cf $ 620,00
de qabardln e, artigo fino Cr$ 1.750,00 agora Cr $ 1.250,00

tropical bom Cr$ 355,00 agora Cr $ 220;00
·lã meseta Cr$ 370,00 agora Cr $ 295,00
côr ,lisa Cr$ 220,0.0 agora Cf $ 150,00

'Valisérê
Cr $

Cr$ 790,00 ·agora Cr $
'190;00
570,00

'I) t S ( O N T e S'
Cr$ 435.00 .agora Cf $

C"f .�
�I

335(00
265,00

.Fíliala s

S. A.

1532
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o Senado já havia apro
vado' o projeto, recente-

Im.ressões

Castela . em
da Ilemanha

rninas sobre : o

e Inglês)

maravilhosas. Sedutores são tam
bem os arredores, O' lindo vale

f
do NeCkar 'que' se 'V'e da ponte
como um extenso bastidot· pitÜ("

� r!!IIII " resco.

" L O R Ou
AlfA1ATAP'A;' LTOA.
CONFECÇÕI1;S FINAS
PARA HOMENS'

Rua 15 de Novembro, '592

_ 1.0 Andar _ Telefone, ·1345

BLU.l\lENAU

Neclar .• prateado
t e da (·ela. que {ti.: lr.:u foi '1
n·.ais interessante prisdo, Q I i'r..

'�e:t� t.ia v(llnt lJn;v�'\n l!l t. -. US

ncn-es blio gravado.s na., prn·e-rie�
.; 11m 1::1R (" d�I'(,!l1:1r,,; fe�ltn r, car

V'.i I, rt presentrotí '.Ji-:. �·.!J�OR da·'

Sob os auspíeíos da Comissã.G
ti;. IV Centen{iTi'() de Rii.o Pau:']

será tnstalado nesta ('�aflit!1!
Lo Cong'resso. BTá�ileiro dê' 'Me·

dicina Militar. A �eJlsão f;olenf

será ,nn. dia '11,' �l� 10 homs, no

FLÍvilhão 'dns Tndustnta.s, e eontn

rã com a' presença de, altas au

toridades civis '0. mtlíturex n .Ré·

pública, "do .govGr·u·udor ilo. Esta'

dO'" e dó· prefeito· municipal e de

todos os ·oficiais generais da 2.3

de prata Esta é a menor ctdadc
internacional alemã, que aumen

tou de 1939 para cá, maís 30.000
habitantes na sua populaçãn, c

apesar disso permanece ainda
uma cidade pequena. Ela iliBcm
da, com o. seu modo {le Bfr.: como

"Ginglto btloba," que GOEtht' ('a.n

iOU!lO seu "We<ltostlichrr Di

van" e no qual ele ',lev,� tl'r t ro

cado doces beoijQs.

Assim eonttnuam aind:. D. dl

zei- os estudantes d.e.boj:•. para
os quais o cusío de vida não mo

dif.icou ('. eles eontfnuam a per
'der o coração em IIddE'ihcrg
Mas em compensaçâo " o t empo

da "Mensurobden" tão eomum, ps

rl'i�"· tr I' sido muis esquecid.:} a

qui 'do que em outra a unlv=r-sí

dade.�. "St,mpel- upartus" ê o le

ma da mais velha universidade

alemã fundada em J38U•. "S"r,l

pre abrrtfL" tambam pala 'JS \'i'3Í'

tantas que depois da -eostumetra

visita ao castelo f> {Tá valhn plpa
.ie 200 anos com 2.000 hl., (FI�'

cem novamente para. ",() va!f"".

Urna vtsltr-nte do Castelo dlsõ:e

certa voz 'com muito entllsia�

mo: "além do- C!lstelo n::i.la (l,·.�

t.ruido" e dEpois adr,1i·:ii-h' difi"-

just:,,�a. (hH� pünit-;?n-';': df:' ltüJ�est,l

traziam para :3 po'biit "Iadrilhos
"acha.tos' E casualmente Urrano

jados .por· meio d.:: ja.wias fecha"

das no ftLlí'!O ':Ijj IJft!' c[crid<l.d�

d(}s amigos dos e;:t')Ü�j')tF" que
traziam e dívídíam h�F;;':raba vín

das dos fgzen'j�;!'fJ':". r',IH1') �{c('nfi],...
1[1 .onra os pt� .r,:s<

realizar-se-ão no Palá�

Continua (I manto primaV\�l'il

çã.O' em Heídelberg
Cidade de brmquedo C'JU1 ," sem

romântteo

EúquantO o manto- prhnaverf
cobre as 'terras alemãs desde. o

"Bodfrnsee" até o norte 'de Re

no, dura a grande corrente in

tcmacíonat de hospedes de todo

mundo para Hcídelberg, até os

últimos belos dias do verão.
.

:
Os paradõcs do castelo de Hei�

dielberl{ brtlham tl luz do sol, e

os vários encantos da eídall<1

universitária, no Neckar. 31'l'pba.

iam aos proprietarios o;: eadí

Ilaes hrabos de .peíxe" que n::")

podendo. "t50 faeflmeute :,e. moví

mental' nas f'streit3s ruas da v'"

lho Heidelhe,', como 0:1 jJl'yllPllOi'

carros alemães. . provocam gran�

de confusão, Flntâo, dio os IJ(.'
dr€stEs' túo l'n,piclo.s que vern ela

antiga "Pequena Estaçrro" ou

n então do ponto 'de ónibus até a

Unívezsidade. para num Esfoqo

chegur às famosas ruíuus ,:')

ca.stelo suhíndo por uma ell('nd:t-

ria sem fim ou escolhendo uma
de

cômodo. subidn de elevador at.! ,)

!1
poni'.} mais alto, e de lú. cont-:,;n

:ne
pIar de cima 'iJ, cidade. C'OPK

um monHio Ui,· hrinc{IlHlos slIrg€

!leR nOimos olhos 'J IJallOI'ama {l:l

cidade, conl suas v,,;lhas ca�;;,,� ç

ru....ls í;str(;itas.

11 de'
Medicina

julho
Militar

A "Velha. Hé'idelbr.,:g" [oza. -no

exterior ainda !J<Jj,� 11.�,fl fama

como atestam 03 jmli1�rL'=;J;t €s·

tndantes. A pr-incesa persa, 1:N."

"te e sul americanos. . indianas
com pontos vermelhos ua testa,
sedcnton rílhos do Continente a

fricanD, as graciosas e alegres
francesas e os JapGIlé'S(':S de o'

lhos puxados -- eles bC,]S andam

diariamente pela cíc.aclo pri.noi·

de

paI. As lojas de. antiguidade do�
Eudas colam-se à Igrej.a do San

to-Espi'l'ito como· o" ninh'Js de

passarinho c talvez p€'.�·manece
se lá. como os estud�J::ú.c.H. Maa

para aqueles que desrjam fazer

longos pas:::eios há ':' can1inho

dos _filósofo, onde se po,k, sem

ser j'llcolllodado .apreciar :pc r: ,)'

éasião 'de fogos dr. urtifJci.:::. e i1
minação do' ca'stElo, Gois3.n cntã-:l

para pronta enirega SQ'LOS
.

.BRASILIEN

•• II

Pai' _4.L NETO

A c1assi·fíeação c, a confecçãll J Daí, amigo lejtor, _o 'Valo;' fun·

de m'apas do &:>10 'brasileiro, em I da.m.:mtal
da classific�çã.o· � eau'

que neste ·momento se trabalha. ;,f,ec�ao das cartas do :l';Jlo;

facilitará extraordinariamente a' . Nos últimos 25 anos, ·c" p'over

nossa (xpan�ão agrícola. nos e instit.u'ii;õ·· t' p!3.Tticular",
.

Eu não me canso de acentU<l.\'" c011l:çaram a. percfbc,: a, imI..I_
por esta coluna, a importancla t3TIC13 do levantampll"J de ma-

da agricultura 11')S destinos do pas agrkola. .

I Bra.síL Sem. �gri�ultur.a l?t'ospe: Na�Ul'almeni.e. a classific.!lção IÍ
ra a mdustnahzaçao mtenSlV1l. e confecçã.o d{" cartas' do solo ser-

., impossi\yeI.. ve não a.penas para' agricultura.
Em últ�ma anãU:5e, a. vm� de T�m tambern utilidaele pax'a, ini

uma naçao depende da. agncuI- ciativas dos depattaílientos de
tura. estradas de ferm li ,d'e rodagem
Todas as nações que possuem .;_, até para fins militnrcs.

ngriéultub verdadeiramente f01:- Este é um trabr.lhoi que dfmaU
te acabam por se converter. da persistenciu, coníinuicla!deJ
mais cedo ou mais' tarde, em compreEmsão ,(O conhecimentos
potencias industriais. !6cnicos ef'pecib.lizados.

I.'
Em é''':>cas menos adianla{'fas No pa' de . 1

.

11S-0'" S J< ISCS grane c ma p' a

elo que a nossa, o desenvolvimen- trrritorial. C'Jmo o nosso, é obra
to agricola se processava de ma 'lue não pode ser concluída em

!
neira irregular e esporadica. .:1ma gc>ração. .

Esta falta. 'de organÍzaçiio f'e 'ralvez tu não saibafl ,amiga
110t::>U na expansão agrícola !li! ,eitor, mas o país que atuahnen
quasi todos os países d,o mundo te leva. a d,ianteira, Df'ste te·! rena
inclusi'V'e dos próprios Estados é Portugal.,
Unidos.
E' que lhes f::ltava a iai.. pai- 0:1l11 efeito. qU3si todo fi t"rri-

ses uma classificação adequada torio pOl'tugues .iá se acha e3t.iJ
tI,)

_

solo. .lado e classificado.
Nem todos Os solo;; são iguais. Clara está, POrilrgal (>. �lmr:. na-

Esta é uma vf'rdade f.Hmas�.ian3. ção de apenas 98 mil qujjome�
Convem ent.rEtanto, l'Feorda.lél tr05 quarlrs.dQi]. fr,i'), (nt.rHanto.
porque é de l:;1'an'];; lmpr,rtEn" não 'diminue ;)g meritos dei Partu

I
era.

-

.

gal n6sí e sentido, .pois vários pai
N�.)

..

é POSS�Vi;:� fazer 1?larrns doe se-s há de tamanho coulparaveI
. expansao agncala sem levar em que, H' bem muit<3 progresEistas
('anta. as diferfntEs qualidade;; de f'm outros sentid:os, sã" mu.ito
fm1o� atrazado!1 em· nlstp,ria d8 (�lflrssi.f

1\fú" pura. li'ViiI' àil con! u . ",fi, ficaç.ão do ;lOlo_

tafl -difH'€ntE'8 va,ricdade:,'l dr. :mio No BrasilJ estes h.abalí;'jfl fo"
ram iniciad;:,s há cerca d:.o um a.'"

TIO.

IQuebrando�Cabeca

INVERNO ,
.

.) 1 3 4
Jr'�-I-
.g

§

"
5
6

.:f

g
..........-.....-..!�.-

·9
..--..--��----

g 9,
•

EM ARTIGOS. DE

1 .5 3 4.· RLUMENAU

HORIZONTAIS: 1 .- Cintura; haver_ 2 � Projetil!
de canhão; r"sgat.�i. 3 - Campo de batalha; entusinm1-:J' 4
- Surpresa (interjeição); cadeia_ 5 _. S':mar. 6 :........:..:Exage·
ra. 7 - Carr·mte de agua. 8 88_88 8Menino; prontameute,
9 - Título oriental; incrédulo.

.

--,.-�.�
VERTICAIS: 1 - Arrecadação; letra grega. 2 - :E'ali':ci.

mEnta; im tativo d,e pancada. 3 - Resíduos de i'err.o; garga ..
lha. 4 - Sobrenome;.· descerrar. 5' - Enfraquece. 6 :..;_ No",
ta musical; afa:;tu_ 7.;S_ 'Formo!:;m:a; sufix".· 8 Prepal'a.�
para viajar; àtua:.· 9' - Diminu,; alternativa.
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Tradução de Y. MO_ELL;ER.
PUDIM DE AlPIM

l,xícara de aipim cru, ra-
RECEITA PARA SE
FAZER EM', CASA.
CERVEJA DE l\'lE'L
DE ABELHAS

1 lata de querozene
,ua, um quilo de mel de

� ')>elhas, um quilo de açu
L .1' branco e 10 grs. de lu
pulo (compra-se na farma
t 'n).

Cozinha-se tudo bem, re-
1 :'a,se do fogo, deixa-se
( 'fr:iar completamente. A
crescenta-se então 20 grs,
<,. fermento Fleischmann.
I: eíxa-se descançar até o
1 pulo estar por cima com

espuma. Tira-se a espu
,.). e côa-se num pano, dei

): 'ndo o restante do fer
digo

..

Sob n patr 'lc:n;l'
missão do IV Cen te
São Paul». a

Paulista de

,f.ABRICA DE MAQUINAS E FUNDiÇÃO MORiTZ
De EDMUNDO MORITZ

Rua. Uruguai, 30 � Caixa Postal, 74 - Telegr·: "MORITZ"
--l'fÀJAI-

Fabricação de Balanças de 2U, - 31l e 40 ks. - Bombas Inglesas de
li!'" _ EL'i:o llara. SErras circulares - Furadeiras hOrizontais pa·
ra montagem em armação de madeira. - Ferragens eompteras -
Serra. 1lt:1 - l'l:tlnas strnples, 50 cent, de J,ugura - Cilindros pa
ra padarllls, moeuuas para c:tna e dragas completas para areia e

nedregulhos - Oficina de fUndição e estamparta - Projetos,
çamento� e demais informa!:õ ..s na Fábr1ca.

DUA.

DR VICTOR C. GARCIA
- Cll'urel"o·Denihta -

Rua 15 de Nnvernlrro 1:;9:l _: 10 andar - Ralo X - Fone

- 10 andnr

LABOItA1.'ORIO DE ANALISES CLINICAS
ELLINGER

Rua 15 de Novernbro nr 592 - ! o andar - Nos a ltns ela Farmacia Sanita!; lex·Ellín�er) _ BLUMENAU -- Exames !l,'
sangue, urrna, fezes, e carro, secreçes, urodíugnostrco d a

grnvtdez, culturns, etc
--- ATENDE 'I'ODO:; OS DL\.S IlTEIS --

HEl\TmW.OlliAS -- VAIHZES _ e ULCrm \3
DAS PERNAS' curas 'ehl operação. - Dlspepsías, P\,1S;'0 de
Ventre, C()I!Le�, Uh eras do Eslom�go e Duodeno, Disen tertas,Amebiase In testtnul, F'issuras, F'lstUlas, Coceírns do Anus,

DR. TELMO DUÀRTE PEREIRACLlNII'A (iER"'L -. 1':·[1-<'IaIt51.l ('1Jl Doeíw;rs de CLÍ:tnç.,Con surtcrto 1']ür"l •. iJ{J Pe I t.c..ta. 38 _ l o andar - Fone 11 q tH:f4 1r!C:lfl'l..1 R1IU P,H'3iha, 170 -� J,'une 1074

OQBN'C'AS DO CORÃQÃO
DR. CARVALHO

(m�trO(,!lrdl"gr:H1!1) Ali. RlO .tlrafi<·o, :J ('10b1'3dol - Ao ladodo ('lIlP Bd-c h 'I'ratnrrreuto de neuro es - (P,lcoteLl.pl!:lt
j\[OLESTIAS DE SENHORAS

----------------�-------------------�---�---�---------------- ....

OR. REN.-\TO ('AMARA
De iirH�a� Inft:'l'lll!-) - CJpt r�H.·t)f�.'''i - Onrlns

Consultórín a Rua Nereu Ramos
122li

DR. HERuARD HROMADA
l�spe(�jnh .... ta �lll alta Cirurgia e doencas de Senh(lra� --- Consultns no HOSPlt"l Sunta Catarí na _ Das 9 as 11 e das l!'i,:m

.IS 17 horas - BLUMENAU - Hospifat Santa Ca tartnr
INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Atende
Paraná,

DR.ADEMAR
-- ADVOGADO

em qualquer comarca do Estado - Regidencm: Rua
II - Fone 1602 - EscritÓrio: Rua 15 de Novembro,

340 - Fone lClOl - BLUMENAU

DR. JOÃO Dl� BORBA
-- ADVOGADO --

E�crit6rin " l'e9!<iênem à rua XV de Novembro, i)OiJ
MENAU - 'Jl,lerone 1560

DR.. HERBERT GEORG
__ - ADVOGADO __

-

F:sCI'1t6rio: Hotel lIoletz - Blurnennu

DR. GENTIL TELLES
__- ADVOGADO _

Causas cíveis, ecruerciais, criminai� e tl.'abalhi:: tas
J<�scritóno: Alameda RIO Branco nr. 62./\ Ao lado dos Tl'Iüf','afus
Re",dencia: Alameda Duque ele Caxias,. tOIi - Atend.· <,b,1

mudos pnl'a as. comarcas do inte-rlor do E tau ...")

Ii'''lte 1'11(, _ BLUMENAll - Santn C:.\taríi1.1

CORRE1'ORI�S
ULMER LAFFRONT

CORP..ETOft _. Ruu Maranhão nr 2 - ELUMENAU

Im,MAR ZOEIlRER
MASSAGENS MEDICINAIS (Diploma Alemâo) -

Dias: 2<1s. - 3a5. � õas: e llexfas�fef'rlJs, das 15
às 18 horas.

Rua Dr. Amadeu da Luz, 261

lia C'PI ha n h '·'l1d,'·;t

I e(�nte () ,,11 I) d,
I agu.t (li ,t!ld(1
! 11" x 1I(h, ('''!IH,

! ,,,"l' pC'1 fll'dt'
DECORAÇõES HEUSI

EnI:0' Ltriz Procopio C;;;omes - Decorador': ltllhen� Hcu�i
Engenhr,ria. Calcul.(Js, ProJetos, Constl'llç<il'S, 'I\pogl":!ltn, De
t)01'3!:ÔêS PUbücidad"., Repl"Psentac<>e3• Cer5mica", fIí-flelo.

res, Mó,"eis }�unc_iOJUlh_{, Re,,'i ... tas estrtlnt!eira�.;�
AI�medu Rio Branco, 1)6 - Telefones H"VB -1687 - 1:llumenau
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• Controlará o match União x Palmeiras, em limbo
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BANCO INDOSTRIA ,E COMÉRCiO :,DE SANtA {AlA-RIHA S� :A.
- Matriz: I 'r A J A I =-

Fundado em 22 de Feveré';.r� de 1935

Cupital .: ' ....•

Fundo de Reserva

....",...... Rnd. Telegr.: "INCOn

Cl·$ so.eoo.oon.eo
Cr$ 46.000.000,00

96,000,000,00
Total dos depósitos em 3113!54, mais de ..... Cr$ 879.000,000,00
AGENCIAS E ESCR1TüítWS NAS 'PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA Ci\'l'AIU NA, Nü RIO DE JANEffiO' Fi CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECONONfIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM:' PA
!tA o AIJJVJRN'I'{) nAS POSSIBILIDADES 'DE FINANCIAlvfE11}'TO DA

_ .. ;-- PHODUÇAO --

rõilõniisiíifiPuiãiõ1ãüiieiiato
da categoria de Juv�nís, diste· aRU
Inicio a 24 deste mês, cem a participação de

.

todos OS clubes da 1a" Divisão .. Pronta a tabéla

pr-omíssoj, que os esperam
cert.a.me da Divisão de
L,B_F,

Já foi elaborada p(·lo Departa níâo.
monto de Futebol Juvenil da 25, de Setembrc --, Gua1nny x

1,lg" Blum�nauense {'.bola 'dos Palmeíras e União x Vasto VH"
g<flS t[r�J CtllUpéonat(� da l"l·!'t'l·id�1 llf.:.
.pUit-'g'DJ"hl." li:.! tf�nl]l:nl·;ltl:t (b 2 dr- Outut.ro - Vfif,tiJ Vt"h_it-·
1954. X G-uúrany e PdlnH?irus x (HJH1-
Hetlllíllu!1 IJ f !'Oi"dl' ti�1 ��ll' hladc }}jeú.

da l�Ui1 XV '\-h.. Nl1V'fllnhru, l(:f·t:'�l
i'eh'Cl Ú It ímu, drscut i r,j in os ilw;n
1lT'(lM do Cou;;elh Divisional I',)'

dos os d<'t::llht'g l'dacinn:ldos
('0111 8 d.isputn do ecrranu-, jun
tnment.e com 'J pre:o;idente �I[l L,
B, 1<'" sr, Sebastião Cruz,
A exemplo ·do sistema adotado J, GONÇALVES

"Cl ano pn_sado, por mo tt.ivris de NÃO SEIo qUE ficou t"'�cidido ontem à norte, na r-eurríão costumei.

ól"demfinanc('ira, jn-tncípatmente
r' d', diretoria da Liga, com relação a rtmurier-aeão dos juizes dn

�·f:r(l ôisptttado por zonas, o cam-
Segunda Divisúo , E' que tivemos co'nbccirnerrto. om.cm pela manhã, dE:
qU0 os árhí tro que militam na Scgundona iri.anl fazer :frente úrricapeonato, e01l1 turno e returno,
unte (' diretor do Departamento daquela divisão e "O, clubes a e1:lOs prímeíros colocados isto, é, !i�ados, _";gindo ,aumento, n", tabela de arbitragens para, aquela catacampeões das duas zonas d eni- gor;;\. Um dos juízes com quem p::.lestrei, afirmou que os cento e' eín,dirão a pOSSi" do t.ítulo �!11 me
quenta cruzeir-os que recebe "por- arb ltr-agem, não compensa O riscoJhor de quatro, pontos, cujos jo- uzmendo', que se _"põem os árbitros C',l dfvi.i âo menoj-, atuando em

gos terão suas datas f'txadas lo' C"mp03 nos qur.is não existe nenhuma garantia, para sua integrid�d-!
go após a fase que se pôde cha- rísíca. QUEr em suma, dizer, que esta remuneração constitue uma es
mal" de eliminatória, da compe- pê cí e d. injustiça, pnte o' ,!U_ ganham os juizes d:. Primeira DivLfio
ttção. i4:;O c-ruzeiros. si não nos enganamos i, �. que o risco é o mesmo (_l
Na disputa 'da Zona A t Blu- maior tr.tvez, bem como a tarefa e' responsahflidada dos árbitros são

em __ vista as menau) estão incluídos Os se, a mesma cotsn. Não conte..to, nem apoio est.' parecer dos ál'biiros da
gudntes clubes: Palmeiras, OHm', Scg undorra, porque não cabe li mini opinar á rerpeí to, de vez .que é
píco, Gua.rany, Vasto verd� {um assunto ligado exclustvr-rnente aos clubes e li Liga, PO!' outro Ia ,

trníão. Na da Zona B I B1usque' do, 11;3 a Considerar, entr:tantfl, que o aumento da taxa vtra, sem d,:,·
Gaspar) figurarão Carlos Ri naux vida, sobrecarj-egar airidn mais as dificuldades patentes com que Iutam
Paysandú e Tupy,

'

os clubes C"3 Divisão menor, alguns dos quais desenvolvem atividade
',( A agremiação mandatária per- verd'.dciramente heroíca para poder saldar os seus compromtssos ant«

I tencerá a renda t.otal do coteje a Enlié.':lde d" Run Quinze e se manterem em din com suas obriga,
f r-or r-endo 'os gastos provenientes t:ôes r-e]ativan"lente à disputa do campeonato. São n3 maioria c]ube·�

: de viagem e estadia por conta de novo" qUe vi?rilm pal'C, a fogueira ,de uma disputa oficial :em a 'me,'

clube visitante, flor eXll'-'riel1cia dos ohstácu)os que terno que enfrentar. Sab�m!)"
I O'" l' t· t

' serem éSS�S "lgU111P_,; dr. muitas razóc: que' estão fazendo permanee-l'IniCIO (O campeona u e� a
, , ,_ " ,

-

ll'evisto ara o dia 24 do cOlTl'n' ,:a ,rredutll)lbdad:- o dmanllco pl'�s.dente (!::. Ligp_ BJumenauen"e de1 P
f t _';j t

F Ulcbol " seu DH'etor 00 reSpeCllVO Departamento, Entretanto, umnte, �on1 a � e uaçao
.

e 'lua t'O
501u<;ão terá que ser encantr'lda lsi já não o foi ol1tcrn à noite). e quenld� SESI, p:u'bdas, EIS como flC:OU UI'gOl' "abe, ,_' cOIl,jga eneontl';I" SOI�(:ão pacífica, pOis que, entl'e despol'-

Salol1'lé, nlz:1do o �·ca.!"nettr: ,i�l!13. sf!os e c.J.n cientes ..... bo_ vontaci'2 deve nortear .iodas ns f3U:lS
que a com1>_tic:ão t!m apre�o ter::, TUR ...�O :a;õ�s. Que s� C'OJnpenetrern os �r:. juizes das ponder[lveis razões dns
por loe�1 ? rJ1a�nific? prac.;a de es- Zona.. Bl1I,1ne"Hf1,1!, )!cg.allv'o.s. qu,;; se propof1harn ... clubes 2. .[lnieniz3t !lO 'maxinl.o as· di·
p-'rtes d-, 23,0 Regimento do ,lnfall_ • '24, d,' Julho - Gualany x O· iic-uld:Jdcs c ameâ<;3S _ que �e expõem os arbitros e, no fim das eon�tal"ia. $it�_ no Bairro do Garcia. linlpico e Palmeiras x: União. tHB. ludu !--t!rú resolvido 'snti!:;fatoria01ente_ Esse é. allús, o de. .. ejo \leSábado próximo, pOl:tanto, o pu· 31, de Julho -- Olimpieo x Va8 todos_
,,]ico amante do �-Jlortl!·h�se po: to,) Verde () União x Gum'any,
del'n presenciar Uln espetncu]o di.f!· 7 de �J\gosto - Vasto VI�l'ile ...,. E pun Fi\LAl� l;.'Jll Segund:'. Divisno, V-H) a1 nuns cJu:rt.ro "pl"g3;::;"
.", fie nóta. com .u participação 00 ·I;)alIneirfl.g e União x OliIHpico.. �.t!1l5(icinnnh; nu nú� .. Ü futebol Jl1cno1', }1rogrrun�HJos p.tra funanhã -:)
ntlétas vineuhl.dos fi diversas fi.r- 14, de Agosto ,-- PJmeir-as

,_ ,,11m-de, de "":1'.10 (',)lu li tab"':. ofjciaL Na Fortaleza, " 'l'am:mC:'.ll'é r(,
'I Guarany e Vasto Vel'll" x T)lllb'}.j ('elJc,!," �, VÍ.,i\" do N_ciotl"'l de Rodeio, qUé domingo passado pre[lou

21 de Agosto -- G\larnní x

I
unIU p��a 11:) Progrt.-so. E1H Salto do Norte, o Bandeirantes local

in, Va!lto VI'l-<le " Oliwj)iclJ X P:d- fll{'dit'á rOrl'aS CllH () C;ll'anlUJ'ú, de 'l'imbó, que domingo passado aha
, INI () Juv _lltUS !llW 3 ,�O_ Em 'festo Salto, (l Juvent11s dará combUle

I :,,, l'úUjlu,t" do Amazunl! . Finalm':l1te, nu Iwil'ro do Carcia, o Pro-'
J...:rt�;;'... t:, lugunC:l êll1 seu lerreiro, })l'oeurnr{J super'ar ao p(ld�t·oso �on

jUI1l\J {l., f1'Ji.JJ�(,sla, E!:i\L' ;,l"rú o clHssit.!(J da riJnad.!, ttUf' proruP!{1 -erno
l,.. inIl:Il� !J:'..;fiJll(l-' i* I! l'íüH It: H�sis1_l1cií1 tlUe por cPt1o- lJ:tü fn.lr:'"trft itqüel2

ZOÚ-lli 'B1'1i��qll;;:i�G(t.:�21m'
15 de A'gosto --- 'l'IlPY x O(1I'IOR

R<'nau}(',
.

29 de Agosto_ - Paysandú x

'Pupy,
11 d" Setemhro � p3.yss,ndli

X Cg,T)QS Renan:"

Raspando a Trave
- 'I'elefn,

sempre cooperaram e\\1 pról

realtzações' dignas '.i'ci' apoio
ra.í.

programada pelo "SES!".
Voltaremos, ao assunto na

xrrna semana, corn, {}

'ae tão

deveras valiosos os pre- ção.

fiori3r�o lis
firmações,
'.E: que a segunda

'pe!:c "SES!",

Treinando ii

Is e�umes �e fute�ó1 �n Vasto JurAe

---- x x x--_--

A rriedida, se b�11l que de

gfncia, :nib' deixará de
bons 'ri'sultados, como

cou 'Jemo'nstrado no

do !n� ;-fll curso, fW

Sr':;';l, fI RlL. l,'!nri,,"o ZOJUl B·I'·II�(Jttt�"'(:I,.S·)J'11
24 de Julhn (:al'lo:-; n"""II',

---- x x }{--;___

U ]<'UTEBOL OI"lelAL este :lllO, em llO Se, l'eglêlO, )J:lfliee {IUE �:li
�(: eún:;1ituir él\1 v�l.·d�jeirn caixa de surpresaF;. A começ;ar pela s ...'_
.gunàa divisá'), a qurl apre�ent�Ut em sua pritncil'n rodada duas gran
des ,ul'pres1l�, que f{lram, I' derrota d� Progres o em Rodcio e o ém,
pare C'J Sel'rlnh� no Bairro do Cardo, fl'�Jlte ao Amazonas; sUl'ge <lI;:o-'
rU " primeira rodada da divisão principal com um" série de jOgo�
que vênl

-

11lobilizando n.s atenções gerais � 30 rneSfilO te!upo estabele
cendo urn ... série infíndiivel do - l"n�is d('-sel1contrado� pnlllites entre os

;,dl:!inJ.dpi'l::-i eh. fU{t-}1ül _ ..'\::::-irn t.0 (tu ..,. f,tll'" nlujto�. o Guarani [tesh!ll'á
,'O.�lrP:·!:·t:llth....d, :'1. j C'lI'lo .. f�l'tl:.tUX. (IH llüllJ)UV3 No.rte, (J que '-11ura '!l
.,,:ti,H: . '_'!S,''-' l.:�'O��u,,�tiL'O l'ullz.::ll\ue :_�é ;.1", :lb�urdo, Outros. afirmarn

As próv�s :, sereltJ disl':Hlt'::llln:-i stio
� -'

'

seguintes:
MASCULINAS -- 10(1 melro;; ",1-
-- Arremesso do di�co -- Sal.
(CGl1tlnua na :",a P«I,(, letra F,

y; '')'upy,
1,',) dp, Ag'uNto , .... fPllIJ)' X Jl:I.\'

RfllHlú,

ta, que

FtETU1�NO
Z(;J:a BIlllHe'llif1i

4 de Setmnbr'o -- OJimp:co x

Guaran�' e União x Palmeiras,
11 'de Set€-mbro -, Va"to' Ver"

d�� x Olímjlico e Guara")' x ui.tuao,
,

'

18 de St'teltllJl,':J PallfJl"i,;('
"K \'asi () Ve.rde ,� ()]1nlpico .x 11

go, ainda· de acordo com o

noticiário da Rádio Nacio-,.

nal, está qguardando a con

firmação aa convite por I �UU(ª.3��I!HIUlUt!Uula,.u2Hi!��'tlfhlIUlullfmnUUl!nl!IUUilmlluuutinuU�Uê!Ul*�"��
parte cio_' mentores do trio ::

'

,

campeãél joinvilense e se::: DOer.!r A f ·NERvnSA� . E tituI'Ilr
'

as partes ,chegarem a um n,\,f.1J �. \I J. C'II.;I' J

;.lc:)rdo, participará o f8mo� ,

,

'

-.. .

so ·esquadrão da Gávea do :CASA DESAUDE NOSSA SENHORÂ:DA GLORIA
mais important€ ·ce· todos ..' , ,

os es};)etáculos 'oue "assií1a- AsS,IS'I':iJjNCIA :rv:['f;DICA, PERi\-'IANEN'l'E A CAIl.GO DE ESPECll\l,ISiPAS
lado �d5 festejos-do '40,0<l-' ABERTA AOS, ,MÉDICOS 'EXTERNOS
Hi\'ersário' de Íun,dação d,i

ELETRICIDADE MEDICA _ REPOUSO � DESIN';OXICAÇOESgremió americano: ALCOOLISMO ':.:...: TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS
.

Além 'desta peleja. pDS'· I'lVt"niíla Mmlhoz da Rocha Nr,. 1247 _, Te1efone $,0, 5 lisÍvelmente. ,disputaria 'duas '

111'.

outras, etri 'nosSo :Estado, o E!NDEREÇO TELEGRAFICO: "I)��rQnIATRA
a'lnais quel'idti {�,y" BrasW':
'Un'1a etn 'Florianopo]js; e

(11IÚ',l ,t\n1 Blumelltlu,

flUI' ti j)�.:tllejJ'':'.h t�;t:_) pn�S:l!':t lJ..".1{j lfl!l�l(J l'ln f['1Inhó, fânbnl'3. ü� � lla! ..

,
, .. l·i!'(·I1..'" �,t... Hl1H:ulI .lJ!tSl!Ulh': t:;Jllfhl!t!..:.� Ui} U·Ü1Ttfo. El1ir�' Tupi ,�

* l. :'1 t,� \ (._·r, ,;t', ..p.I1)Õ.:.;, �'e tlivh{t"Il\, to f·:,.l!t i'o a J,fti't1cl:l 'qU8 'ni9i6r in_

II �. li�nH:. �th�'t�" :ljJ!'�b, nU!. Fin:11111t'J1H-. UIl!il0. ;;uÍu os fLllJ' acredil..am
IH' 1!1�lIet\!iH dll Uhnipieu l-ln 'Brllsqllr., ElniJof:J enlJ'e O� gP?nàs, assim
l'uu10 cni ,'e o:; :dvi-vPl·cle$. reina tl'an{luiHd3rle l: conIiollt,""if i?tn

..

tornn
d,., duha1tL !-h.... iHU4l11h:l ::.n:t Brusquê' contra o ,Pnisandú,

-.-- X X x---
O ZAGUEIRO DE LUCAS, intetrogado iJ respéHu do }'eiotno dê

Gurdillht) ãs }H)�te3 pUllneirenses, afirmou que se acha basJante r:a·'
ti::;Leuo C'Oln � \.'011:-. de seu velho compnnhr'il'o. dizendo me:.]no ;.qu�
t�nlb!Jrn jú se sentisse- extrelnamente confiante !lO lado rl'.e Lazaro. ago·>
,ra l11nis ii vontnde n.ind::. se senté entro::! Lazaro c Gordinho. Lamen
lOu, i'lpen��. n.fio ter aind:-a, se adaptado conveniE-ntenlcnte ,ao sistemn
defEnsivo de Leleco. com �,-: dtslocaçõe5 que constantelnente tem que
executar, lnas que, mesmO' !:.9s;m, com 'os 'dois c'cmpanheil'os' de 'cõn<
iiUlu;a que possue no seu lado,' espel'a pod�r' s!1'ir_se he-m jú l1?S _:pri
:11: U'.JS L'OlnjJl�vn:!Í sos tio 'certalne ,onci�J de 54,

------'- X X 'X�
O 'P110PR!O ;\1ANO .JANGO foi quem me ",,,,;amO'u que dentro de

ul.'luns dhs VCltOl'Íl ...� colunas deste jornal, num cantinho destn pl'igi ..
na, com .u!' colaborl1ção, prestimosa. foc:<lizando no -'Espian'do 'ri· Ma·'

I
ré" '-:' 110 "RGIas Quadr!:.das�· .

os '·asp:cios ln3i· lute.ressi:í.nfes e huu1.'u
ristieos t:Hnbcm, �o ,,iorn,,d:1 oficial do certa';',e prindpal ,de fllt�bol
ela l.ig�l. que ,1f'bt S(�U· il'dri'i :nua.ill'1â. ('DiU a: ipr-hneira' rodada., '

"
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méritos artísticos pela per- questra sinfonica daquele
.feição com que executa as! teatro, sob a regencia
mais notaveis obras musl- maéstro Heínz Geyer, exe-:
cais em seu instrumento. cutando um programa ca-

Na audição que realisarà priclr::sam2ntte organiza
hOle a noite 110 Carlos Go- I do.
rnes, o famoso bandolinista I A intensa curiosidade do
R�rá acompanhado pela ot'·· (Conelu. na lU l)acm& 1"t1'& D,

Noite de

:Hspet.�lC:ulo artístíci, de
gralld�s emoções ser á Pl:l;l
porcioíiad., ao publico blu
.meú·�uense, hoje à noite, no
T'{!utl'o Carlos Gomes, em

<1l1t;';lierá apresentado o ce..

lebre "virtuose" do bando
I in; professor alemãn Saci)
Thomas, que há algum tem

po vem a�al1do nos pal
cos, na radiodifusão e rm.

televisão do país, com EX ..

traórdínárfn sucésso, d.�H;,"
perümdo os mais símpati..
oos

.

elogios da ln.1I.H enss
brasileira, que é unàulmr
em qualificar o notavel ar
lista' como o maior bandt:
linísta tio mundo.
,Já tendo atuado nas nrtn

cipais p\::tté1as européias
participando ainda de Ul!1

'programa musical da DEI:::
de Londres, para onde aca

ba de ser convidado para
pari icipar, novamente, de
'outl'EB audições, o prof. .ía..

có Thom.as vem fazendo
júz aos seus indlscutlveía

1.'"3 :)Jil'cs�,Hlo u nada mais quis
adtantur-uos. O fu.to, porém, é
que tendo a COFAP, solicitado
ao prestd= nte da República au

h)i.·h;a�ão para pl"oc,-I.�er .�O }J8';:P"'-

o gt'nE'raI Bertoldo Klínger,
que' f.:l' destacado c-hefe da
revnlueão, dis;;e:

"Valeu\ muito, l'<:'!m duvida,
a revolução- A Idéia da re ,

��àrágrafo !�,o __
o

Nos
sos de inthnação fiscal, 0:1(/;.
verão constar- da notificaçã.o
os totais do imposto devido
e da lTIórá de 200/0.vinte pu),,'
ct-uto), devendo um e 01}- ._IIiiiiIii__"iIiiIlIí__iiiiiiiil__�·

prDcura de comprada
TAMBEM o NORTE DEVOLVE O PRODUTO AD QUIRIDO POR

lVI1!-i . CABELLO' NA ARGENTINA --L __

RIO, 9 (Mrr íd.) - A pror- sit..-
de.. tln;:õ partída d,,· 50 toneladas

de milho adquiridas p ia CO ..

FAP, na Argentina, cm princi
pias de. 1953. mcrcadrn-ía essa

que ,'aquele orgão vem encontran
do .sêr ías cEficuldades, .. não só

para. colocar- em nosso pUIB, co
mo para pagá-la a03 exportado
res argentinos. o coronel Hélic
Braga'- informou ontem á nosso

reportagEm que o assunto pst,"
sendo Objeto de estudos e apu

ração. Realmente, acentuou. r,,�,.

a compra, r:alizada pela adminis
tral""�)' passada, criou um pro'
blema para o qual Cf,blmos ag'O
ru "bu-cando urna solucão.
O cor-onet Hélio Braga que no

momento ia assumir a prestdcn
cta dr} plen-i i lo eh reI \P. esta-

menta d,as' titulas emítidos

eml O mnho adquírído 'na 'A;rgent_i'
1953, .. paz-a a Compra 'das 50 to' na, pelo sr. Benjamim Cab=Ilo,
nsladas ele milho na Argentina, quando na pr:esi'dencia da 'CO
Este negou aquela autorização, FAP, esteve muito tempo arma
pi'Jfaindo no processo o seguin zenado nesta capital 'sem €:n«:i.>n'
te despacho: - "Não se- tratando trar comprador.. Posterie:rroente:
dê.-transações, por mim autoríza- foi, enviado .para. :o .norte, ',de
das, nã,o,'há motivo para sclící- onde .agora vem sendo d·-";·ol\rido
Lar-me autorlzação elo . pagamen- por mão encontrar tambem ali:
t'!". quem o queíra.,' _' .

..>

, ,

,
.'.

(avim desváofagem na ·lula-:05
comunistas n a I o�d o .. C hfoa

Séria oposição dos paralisado·· o .Moinho

vína ou pelo menos venha
a dirimir, em parte, o gra
'\Te problema que se víslum
h,'a bastante alarmante pa
ra a população blumenau
ense.

RIO DO SUL, 9 - Domingo to.
próximo será festdyo para os as
eocíadoa do �;E'r.�
Motoristas e car'roeeíros desta

região contribuintes do IApETe,

COMERCIAL VIEIRI BROIS S.

o MAIS PECAS PARA' CAMINHõES
DISPOSIÇÃO.:, .

E

passarão a contar, a partir do
prôxímo domingo, com o serviço
de Ambulancia daquele ;Instirtu-

RUA XV
BLUMENAU

9 2 ,3
NTA

---�������==��������... (
PA R A f E R IDA 5,
E C·Z E MAS I

IN FLAMAÇOES,
C. O C li 1. R A 5 I

F R.I E I'R � 5,'
E S P I N H A_?1...J.!�_ç:.J
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