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OSLO, 26 nJF) - Ma
nobras [-ondo em jogo
as forç,s combinadas,
terrestres, navais e aé
reas do 'Canadá, Dina
marcu, França, Holan

da, Noruega e Grã-Bre
tanha terão lugar a 31
de setembro vindouro .a

-ck outubro na região
mer ídlc nal da Mancha,
na baia de Biscai e nos
�etcres terrEhtres da

Noruéga e da Dinamar.,
Cc.

O"RG..lO DOS

o MENSAGEIRO
BLUMENAU. (Santa Catarina)ANO X

AO ATAQUE AVIO
S ASn�COSTAS,1DrnJ
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LONDRES 26 (UP) - O ser·

víço de Jnformacões da Trul.ia, a

nunciou que a Alba de Dadra,
na India Portuguesa, declarou

sua adesão 'ao governo, de Nova

Delhl. Como se sabe, Dadra foi

ocupada na semana passada por

I
um grupo de nativos 'da colonía

portuguesa de Droya. A radio
indú acrescenta que o Conselho

Municipal, eleito recentemente
em Dadra, aprovou tmtem uma

;resoluçã-a, pedindo ao prtmeirc
ministro -Nehru, da Tndia, que
efetúe [medíatamentc a uniao

da ald·eia com a república india

na.

WASHINGTON, 26 (UP) -- O de!)artamento de Esta'
do anuncia, que dois aviões navais norte-americanos der
rubarnm dois caças comunistas chinêses, em frente à costa
da China, Os dois aviões. do tlpc de salvamento, com base
I:m lJ:rt:�'d.viõe.s, estavam procurando sobreviventes d.i
avião de passageiros britanico derrubado sexta-feira ulti
ma, quando foram atacados pelos chinêses. Revídaram en
tão o fogo e abateram dois dos, assaltantes, sem que hou
vesse baixas eh lado nOrte-americano·

o secretário de Estado, sir
Foster Dulles, anunciou que o

Departamento de Estado vai
protestar da maneira mais e -

nergica contra essa novo in
cidente em alto mar- Como >,'

sabe, dcpc ís do ataque do c .

víão britânico, n departamon ..

1.3 determ ii IOH a ida do parla
R viões "Horrict" e "Phfflipi.,
11 �s Séil" àquela parte do Mal"
eh China, para colaborarem
na busca aos sobreviventes
entre os quais havia cidadãos
norte-americanos.
Foram aviõex daquelas u

nidades navais que hoje der
rubaram c s caças chineses,

c _____

INCIDENTE COM UM
AVIÃO DE PASSAGElROS
LONDP..ES, 2;; <UI') .- 0 pJ'.
meiro ministro Winston Chur
chill convocou hoje seu gabin\.\',c
para decidir se é aceítavel
'
..lcscu.pa. tia China COI11un i:_·I_,J

pelo ataque a um D.vião f1�� jlr5-

sagciros hr il.âuicu. Na r uní ào,
efetuada, pela manhã, o mill.';"
tz-o do exter íor Anl bony :B'�dC,1
comunicou tamner... l aos seus cu

legas a declaração que Iará, ho

je ü tarde, na Càrnarn lia,] 1;(;'

muns sobre o tucld crru-.

Em Long Beaeh o calor c- I vemos senão conduzida ncs misses estavam alínhadas pa-
1'a muito para "Mj:ss AI.ema-1 braços de um llülicial ao' 1;; I ra us fotografes, (INS)·
nha", Regina Ernst. Aqui a I �"t na !,!'aia O'l'�l" as demais

WASHINGTON, 26 (DP) -

As !1�Lncim ocidentais de
vem m.mter-se militarmente
fortes nara defender-se de
governos estúpidos que pre
tendem dcm inar o mundo. A
seguir, advertiu aos comunís
tas: os armamentos não po
dem produzir uma paz rea 1
ou duradoura.

Eisenhower fês essa decla
raçã . ante '1 segunda conven

çih mundial da União de A
ção Czistã, organização, in
ternacional de hom:;ns pr::tes
tantes.

Fracassou o sistema de coto-a
no convenio com Q Alemanha

ANUNCIEM

NESTA FOLHA

para a

quisição de mercadorias no extc- do qual é presidente o ministro da sidades z, comportamento do mero

rtor, alegando escasez de dívâsas, Fazenda e dele par-tícipam o dir'e., cado, pelas cinco co tegortas, já.
Entretanto, o DIARIO DA NO,1'E tor executivo da SUMOC, o pre- houve, anteriormente, reduções na·

apurou entre altas autoridades mo- sidente do Banco do Bra.ril o di- cíonaís. Nem foram notadas. po-

rem, tais reduções. por serem me'

,---'-----------------------'------.._----'-------------, nos substanciais que a; ere agora.

Moscou nropn6 I 'o sísjcma de controle, entretanto"
F U há tempos já promoveu até li ven-

C I _, 4
da de dotares .americanos a pra-

onterencie al:ls POtanCIA_.5S �:�1:a�:slo;;:��'t�c;;:s ae�ued;a�:; mércío dos deis pai. es.
Q ,�g grau. o fenomeno se acentuou: Muitos produtos não foram com-

b
Entretanto, ;.ntendem,.a auto- prados e as verbas .a eles reíatí.,

b 1 rídades mcnetartas que o esquema vas ttveram d z ser constantemen-

""0 rI":) os pro fl'!;;,jm�s auropeus
seguic.o peja Cnrteíra de Cambio te transferidas para"outros arti!�ú's

JI 't;;; � g c;;. desde 11 Instrução 70 da SUMOC maí.. procurados. dando numa

vem promovendo o coritrole neces: balburdia.

sario a distribuição das d>ísponihi_ No novo acordo que se espera

lidades cambiais, seja firm:cdo ainda e;te ano, eS"

forçam-se tanto a Alemanha "O·

mo o Bra"i! pela nã,., adoção cio

AGUARDEM
B R E V E

F7 11

Sobre ilha
caça

Haluan, e a «sangue frio»,

(Cnnclui na 2.a pá.gina letra

3 de
HONG·KONG, 26 (UPl Os

Há n.� SUMOC um selor que
estuda o mercado e atrave� dele
se t� mobservado ('�rt?s anorma

lias, ccnnoj por exemplo, a escns ...

sez de anti'bioticos no comercio.

quando tal produto c'tá n:: L ca_

tegoria ::. abundancia de artigos �h
4.a categoria.

sistema de quotas.
INTENSIFICAl'rt_SE

sobrevivente,; de um avião brita_
nico de, passag�iros. desarmado,

que fói abatido a tiros por dioh

caças a j.:lto comunistas, sobre a

ilha de Hainan ocupac',;l pelos chi·'

neses, disseram hoje que a agres�
são foi um "assas:ina�o a sangue

. PARIS, 2� (UF) - Em !lota

Ide
l'(!C beram ,!:; re;;pe-..:th'as no., con.fnencl>t sobre "os problc-ma:

entrEgue hOJe acs represp.:",_u· tas, Embora seu conteudo não da p'az européia",
t;s d?s tres grande; potencias 0_ tenha sidq revelado, acredita·s'" POUCO ENTUSIASMO DOS
cidentais em l\l!J�cou. a Uniiit 'lU" se ,efira. 1l.0 sistema de te- ESTADOS UNIDOl::!
So"!€tica pro;Dôs a realização ,�e

Iguraaça
eurOPéia q'·�e os comu A que:stão de convocar-se uma

�ma confe�'Cl�ç!:", qU,arll'ipa.·titc nista" quen�m estr�tura.r um lU, reu��ão s�brc> a segura?-�a CU,
_obre os p, nb.e',hl .• (1,r pell". g2f do proJetad-o Exercito Euro· rope)a fOI levantada varlas VI'-

Transcendeu que Os r('prp.fier�'

I
pau 'das seis nações do Oest", Z6S durante as conversações EC'

tanb.>s diplol1:':tt!co.s. foram eil,,- Um porta-voz da ChanceJ.at'i .. I
eretas de Gellcllra, Diz-se que 'J

n:_ados aoJ .1\>J.1I11steno das Re!a'IFrancL:O,L reveluu que a SUE!'CS· subsecretá.do de Estado amer!'
çoes Exte.rl\lreS em Moscou, orl- tã,) do Kremlin se refere a uma cano, Walt,r Bedel! Smith, ma·

COM A SUi\10C

A�·; t:l��ões, entretanto, silo

RDROS flBJEIOS HISTORIGOS
,SERIO EXPOSTOS NO BRASILllifestou então que seu governe

não estaria muito, eutusiasmado

por um novo cnclJntro com 03

comunistas, tão c[!aO,

O presidente do Cons�lho, Pi' r·
r" Mendes-France. está paE"",n
fio O fim de semana fo.ra d" [->'1'

l'h;, mas, lrnedlatamrn1p. foi n'J'

j\;('(ldo da nota soviptica, cu]f.·

tex.to não fo; aind'c \ c <:ebido de

Moscou.

caratcr ln�is intcrnD" o ti!. cxtCl".
no, Oh,encando esse fenomeno o

ministro Osvaldo Aranha mo',tr�,

"e ('" oplnifn que l'. CACEX pro'
GENOVA, 26 (UP) - As

hlUetas aslronômicas d'E! Ju-
radio de Marconi :figuram
entre () material embarcado
hoje a bordo do "Gjulio Ce
sare", com destino ao Br.'l.

sil, para ser exposto na

Feira Internacio�1al de São
Paulo.

O govúno britanico ordenou a

seu encHrreg?do de Negados em

;E'ekim. a capital da China Comu"

nista; Humphrey Trev�lyan, que

protest.e contra:. agressão, O, brV�oisPLiilolóAsilal�Te31;;3éôvoiii�os
DD �erilosol�l�no õos terroristas

��. Si'

S,AO Pi\ULO, 21) iMeri::;�a R��l Transport.es Aéreos
rli;mall -- CDntinúam !'iigi- cujos nomes dera a conhe
losanwllt�' as diligencias ccr.

das autoridades militares A empresa, procurada
em iorno da. plano terroris- pela reportagem, negou que
ta que visava a eliminacão houvesse funcionários com
de uma patente do Exel�ci- os nomes divulgados, mos

to C realizar outros atos de trando os documentos de to
perturbação da ordem. Con- dos os empregados seus.

forme foi divulgado, o pla- Apuramos mais tarde qU'E!
no organizado, ao que S'ê os pilotos detidos perten
presume Delos comuni:;ta& ciam à REAL, sendo porem
caiu por terra em virtud� L)(Conclui n:' 2.:\ página letra
da prisãu de um paraguaio
qúe tentara ingressé;r na in·
terior d:l residcncia do ge·
neral Esi ít,.1C Leal 'e que foi
surpreendido pela esposn
do milital' que, com o au

xilio dos criados e de poli
ciais que montam guarda
na residencia. con;::eguiu
prendê-lo.
Lavad0 a presença cas

autoridades, confessou seus

propositos, dizendo perten
cer ao bando terrorista que
contava ainda com mais

quatro elementos, sendo
dcis deles altos funcionários
da aviação civíl, militante .�=============::::==::___.:::=====:_:::_::=����������I!!���
""'iI,.,."�.('.j,, -., i!';. -.-::.� .,;1t .:.�.c..-.ii,::iI":' ....,..:;SI.: ..
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mov:"se II importllf;50 de produto�
c :;cn(.!iai . .; parn �l. regularlza!;ão do J

• _

mercad". msse mesmo que se de- f heu, a reproduçao da ma-

pende�,e. da sua "o�ltade, f!

CA-I quina voadora de Leonardo
CEX aSSlm proceriena, d V" 'Ih d V 1

-

EntrQtanto, de forma mais em",. a Inel, a PI a e o tal-

mas já o ministro da Fazenda tomou re e o primeiro aparelho d�

tanicos dis-erp.m qu� os caças

UMig·�. ()� fabrl.cn.ção russa. que a

perpetraram, 50' podiam proceder
da ilha de, H",inan, uma das prin
cipais bases aereas da China Co

munista.,

A lniciaLb:a !:io'\"i'úUca nàll ['Jj
recebida t;Oll1 :';Ul'Drr\ô3. nos CIr'

en!oo d�plomatie(l;>, Em SUrtS

conversD.:cões {:Il1 G·e!)�bra crnn r:

ch'ancclcr sovicU"-!.1 lvIolt} tu v,
Mendes l"rl1.IlCC não l;C !)rcocu'

pou em oculta.t: o fat" li<' ljU<',
dada", as circunstancia.; atual:';."Umtinha a firme intenção df� sub' li<

meter (> pacto d;� 031n\lnirJn.d'

E:.l.lpjpéla, tlc DcH'Ra, i.. AS3em'
bl�ia NL'cional pu. meado"

agosto.
Se os .sovIético,:.;. l]lH!1."em det� r-

GOLPE DE CHANTAGEM E NAO
(OMPlOT CONTRA O SR. ESTILAC lE'Al

detidoinveterado boemio
..

paragUQIO

/1 caiRO IEl

S. PAULO, 2H (Meridi�nal) ,-

I Apesar dos desmentidos 'LIa ge.
Os conta.ctos ,que ate ago,,J,, nera.! Estillac, c'Jnseguimos a.pu�
m!lntive com destacaúas i"."6'''' rú.r que realmente houve a pri
na.lidades indicarn-nte clara�nen· !São do pal:aguaio em sua �<l�i·
te que tanto as autoridades mi" deBela. E maIs, que CE::'C, elemen'
litares com') as civis estão in- to denunciou, ,na Policia. va

clinadas a admilir que o antl,l]' rios nomes, entre. ':JS quais os

d,�'do f�ssrüto, por um, cidadãll dos a'\"iudo're<; 1'VJ,mtcl' TeJip7"

parat;uaio, à residencia do gene·, antigo comandante da CruzeirO
ru.1 ]�stillac Leal. conlandante ü'n �;nl. r. Mário Guimarão':l, da
ela, Zona, Mimar do CCgt.l'D, nãv Real. Aquele faz a linha Riú�

p:tss:t de um g'Jlpc de c ha.l1 ta· Coehabamba, '" este :t linha, São
�:t�ll'1. 'l'an\ o ím:hl é 'V'�I'{ladc: Cl \1V�

o inquérito instaurado já Sl'iu (10

cIrculo estritamente militar. pa

rI). S:!l' tam!J6n <l:ol1ti:�do à Folt·

�iano petxcL'J
EStado Maior

GRILL ItOON
cOMO SE DER.",H 1\';
PRISÕES

05 a

contecimentos. Não se trata,. en

tretanto, das conclusões do in,

quél'i'w, que 'íem prosseguimiOu
to segundB.�t!'Ll:l>_ jft aguJ1l., üJIH'J

dissemos, também sob a -arien

tacão das autoridades policia!!."
(S�rviç(} de Iúvestig�çõ'!s da 8'.'�

gurança).
UM BOEMIO

Soore o elem",al.ü pal·a�p.iil
(cujo nome alnà" é mantido co,

signo) apuramos que se tra'.!!,
de in'divlduo muito CO:rlnc'l!l'.lD

nas rodas w{!mias -, motl'Vo }""
10 qual passaram as a.uto.ridaàes

(Conclui lia 2.;' J};i!;ina letra Hl

l.na paU!1:Jt a.

SUA I NAU G U R A ç Ã, O

PE'ÇAS
WiUys - Qverland
"SAMARCO S. A."
� Blumenau-

LEGI'TIMAS

Aquele .. a'.:iadol'ílS foram pI {'.

sos quando se preparavam para
voar. Mário Guimarães recebc\\
(wuua' 'dE; J:,cisão no nlomento
elll que preenchia o nlapa. de

vbJ entre' duas cidades do, lnte

rir'r p!!.ui.l,"f-ü, .,., '�"�:il ter- '1',�11 1',:1

..quando já se encontrava a,bar- Ido do aparelho que ia comandaI'"

Apuramos, ainda, que ama-!nhá pela mauhá O' general 'PIo·

P A R A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nosso p:i� divhas para que reter
rltmo da l!citaçí�o

,"O secretario de Defesa deu 01'.

'dem para' que dois plllllla ravíões
dos EE. UU.· se dirij�' mao lugar

E

CONCERTAMOS:

Refrig'erado'fC!; Domésticl'S, Refrigemção ...fi Gf;ral
Máquinas de lavar, l�ogões elétI':cos, A",piradol',es de

Pó, Ellccradei�as, Liquidiflcadoees, etc.

Reformas -0- Pinturas

CASA DO AMERICAN'O
.SECÇÃO DOMESTICA

de Novembro, 473 Tel.: 1532

ESTABELECIMENTOS
APR

.lOSF.' DAlIX S.
NTAM

S. A.

Rua 15

NOSSA DIVISA SERVIR

,
___ o

SIM' U I_ T A N E A l\'I l� N' T E

( I N E BlUMENAUr: 5,30 e 8 horas ! '

( i N E' BUS ('H f às ij,10 horas !

-4.0 FILME DO fESTIVAL DO lo AtUVERSARIO
DO (I H E B l U M E NAU

;

JAMES $TEWARTH, BETTI HUTTON, CORN'EL
WILDE, DOROTHY LAlVIOUR, CIL'\RLETON HESTON,
GLORIA GRAHA.ME, ·HENRI WILCOXON, .. LAWRENCE
'TIERNEY, CUCCIOLA na produção de Ceci! Bê de Mille.

E S P E r A ( U l o DA ·TERRA
TECNICOLOR

UM FILME QUE DJSPF,NSA COMENTARIO E
'

PRO.
NÃO DEIXL:,� �J1 ASSISTIR!

M A 10 R

,

Jóias de ouro e platina - Relogios de todas a�"mar_

cas - Canetas "PARKER", "COMPACTOR". etc-

:: Oculos "RAY-BAN" e outros Tudo Isto 'oferece·=1

ª I pelos menores lJH"ÇOZ, 11

;1 ftELOJDARII
H A R O l D O R E G U S r'

Rua B'Icr iano Peixoto, gr:; - Caixa Postal, 439:-
,i

Telefone lü3U -- BLUlVIENl�.U _' :,,2!lta Catarluá.

IU.III!1
=

=

====�'====�

II rriiiITAirr.;DYi·:i��íim��§I·� --'.-_ DH.. MgCE:jLAU SZANIAWSKY�.'-
::

I
� l\fCf]WO do Uor;pltal' N!l5S� Rp.nhom da )jg�.

ª � C01_lillllUJrio: Rua .JOSE;' BON1FAr;IO �. !!�, '_ .. }i'Im! zmm
==

r Re;;u!enCl;;;' R. BARAO DO RIU BRAl'v.\�O N; fi�9 ..

:: . C U lt l T I B A - PAltANA'
,

:: � ESJjccialldade: DOENÇAS NERVOSAS E lItlENTAIS
::

'

:_h)t-tlJ,",;s da pele: EczcT!1as, Furunculose, Coceiras, Man-
=: chas, espinhas, etc. - Glándulas. Falta de regras, Exces..

3lJ, J"hn:!? Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este,!ilida
de, Descnvo lvimento físico e mental, etc. � Doenças crõ
urc .. s em geral; Reumatismo, Varizes, Asma, Malária erÔ·

•

o nica - Hemorroidas, etc.- ':
..

ATENÇãO: Consultas em Blnmenau nos dias 26 a se de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ

��'!;.""',""

E BLUMENAU
dos ônibus

Partidas para It:lj.d:
7, 10 e 15,30 horae
Partidas' para 'Blumenan:

6, 8 e 15 heras .

HOTário das camtonerer,

Partidas 'Para Blumenan·.
7 é 12,30 horas

lado 'da

Igreja Matriz) - Fane, 373
AGENCIA EM BLUMEN.•�U:
Travessa <1 de Fev�reiro .' (A
genncla Bra-Blú) - Fone, �26r;1.

J
.poís, se estuda ri meio depacifíca
ção

'

entre os dois países no setpr
esportívc, Acentuou ainda o 'diri_
g�nte do Nacional, qUe Df! Impos
tibilid2de de levar os argentinos,
só tre; países entrariam em cogi
tações, Hungria, Austría Q 'Ale-

EScapou 'A VIGllAHCIA I
;D�E���R��,�����S�� I
vi��o dE .lllfOl'!l1a';2D t)�id!!.:l(.,'!11
diz que um membro Liberh.l lJ!!-

fmocrata -do P�.l'ldmentt· d�.. Aler
manha. CO!-!Y!.!Jústa. o dr. ui I:.

SClbach� .Iugiu pa.!<a a zuna O!.: 'I

dental. t Ac!'€�c�!lta t! q_e. B_. 1 €.E! �

, HANOI;' 24 '(UF) - O Co
mité da Defesa nortC:-'l!i�t-n!lr;n

Ideclarou -em comunicado diri
gido a população:
"Nem :), g'J\'·I�rÍ1':.J Viet.:tNu

rnita nem o Coroité" se [ulgam
obrigados, reb., clausulas do

"

acordo": Acrescenta o' Comi
té que; traçou um. programa
'de W2!tirada - afim de q'ue pos
sai.u Ser dirigidós para uma zn.
fia de seguré'nça aqueles qu·"
déseja� se arastae provisoria
mente' da zona r.orte, "mergu,
lhados num., situação perigo;

o -sinal da

Um, anúncio é sempl � uma. notícia.

importante ! Através. dêle V. conhece
melhor' as lojas, as mercadorias e seus

preços .. Se V: deseja pagar o menor

preço. reconhecer marcas, de- .quelida
de e escolher

-

produtos de' maior feno
me, leia os anúncios diàriamenté. Um

.1

.j

produto. anunciado. assume a responsa
bilidade daquilo que promete, traz suas

qualidades a público para que sejam
. comparadas e não se . esconde anônimo
atrás' de um.haleão, à espera de um fre
guês menos exigente. Lembre-se: quem.,
não sabe-escolher, não sabe comprar]

PRE'" UM PHUBUle
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Dava o bebe ter borárío para refeições ou "não? Esta sem
pr j.fÔi uma questão vital para as mães, e é uma quê niellior
t>ode ser l;es'OohdfdHO puf elas mesmas. O assunta. todo' t'ili

.

inventados nelos médiêos, mais nara a convenit!ncÍit aas mâes
do qua 'por-qualquer outra razão. Já que um' recem...'h<Ú:bido
mantem uma mulher ocupada durante o 'dia íntéiro, s'eItipre
era conveniente poder' planejar a rotina diária. Tarnbem.! na.
turalmente, sailentava-se que um bebe deveria ter .sua, vidi
nha bm programada. Regularidade na aíímeutaçâo" é óigienz
eram importantes .oara o·seu desenvolvimento.

"

, Tudo isto é verdade, mas existem mães que levam esta
po'ntualida'de ao ,extremo. Se o horário for de uma refeiçáb 'd:::
tres em tres horas, a mamadeira será. dada de tres: em 'tr<'!s
hor;.s. em- ncnte. Não impcrfa que -o pequerr'ucho: acorde
vinte mínutos antes do t�rhIJO e anate o .salíceres da cása com
sau choro de feme. Esha disciolina ditator-ial é desnecessária

Durante os primctrus 1Il<�S(,S de vida, voce dcsc:brirú quo
O bebe fi'riÍ fjul'l;[fh daquela amamentaeão das :! horas da' ma
drugada, fi fantaslnn da vida de qualquer máe, Não corneta

DR VICTOR C. GARCIA

"BltASTl!:l\'lP" i um rdrig�.!'ador
flue agrada, pelas suas Iinhas aerodl
numícas, é garantido pur einco 3.!.Wi>

com essistencía técnica.

H. r u. o 1-: S T
� Cit'urgIiío·Dcllti.-tR -

.l\_f} [;'uJo di), Cnrrctos c 'Jlclcgrah fi _ AJ.:lmeda
co nr. H - BLUMENAU

te semanas, carnes, frutas, verduras,

- da m.enina El ian i Rose

Iy, filha do sr. Alexandre c

sra , Nadir \Vellínski;
- da menina Ivone.

do sr, Ver-mundo é sra

lV1arangúi1i;
- da menina lV1a1."1a.

do S1'. .uredol iuo e Sr:1-

etc .. Por isso, tornou-se um elemento

- do menino Aíois Augelo,
sr. B"mto e sra., Olga

i\lI'ódelo d'e NABIA
Material: 75 grs- de lã fina. agulhas D.O 2 1 2 e 3: 1 mi.
fita 11.0 3.

menino Ruben3.' filho
Rudibert e sr-a, Êrical\r-E D I C O S

quantidade nos dias de feira etc ..

PQN'l'OS EMPREGADOS - Acham-se hóspedado.s na

cidade:
- HOTEL REX: Moy-Ponto turco obllquio: 1 a carro: 1" . .9ara a CrIa, x 1 Iac ,

,2.a carr-: toda _111 tr.: 3.a carr.: como li La c.m':!ce .oorem

,�:m 2 D, para a orla.
G�ita: 1 e 1; tru.Tru: x 2 � o juntos 1 lac. x.

COM APARELHOS
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DEUISCHE spa LIE
LOKALE BERICHTE

FAHRERFLUCHT?
Am 22. ds. M. wurde der Chauffeur der Em

preza Força Luz, Harold Buschinsky . schwerveletzt
auf der Strassj, in der Naehe _Ilhotas aufgefunden.
Harold, der sích mit einem Lastwagen der Força e

Luz auf der Strasse nach Itaiaí befand; erlitt eine
Panne aro Wagen, worauf er sieh rnit ein geborgtes
Fahrrad zum naeehsten Telephon begeben wollte, um
sich mit Blumenau in Verbindung zu setzen, wobei
.jhm das Unglueck traf.

Die naeheren Umstaende ergeben, dass er von

einem Lastwagen. ueberfahren wurde. Leíder ver

starb der Fahrer auf dem Weg ins Hospital, sodass
seiner seits keinerlei Angaben ueber den Unfall ge-
macht werden konnten. Der Verunglueckte hinter
laesst Frau und zwei minderjaehrigo Kinder. Die
Polizeí is bemueht um festzustellen, ob es sich in díe
sem Fall um Fahrerflucht gehandelt hat.

SELBSTMORDVERSUCH ?
Am 23. ds, M. nachmitta gum 5 Uhr ereignete

sich in Itoupava Seca ein weiterer Unfall, der gluec
J>:licherweise noch gut ausging.

Kurz nach Arbeítsschluss der Cia. Salinger,
warf sieh eine der Angestellten ver die Limousine
des Herrn Arno Zadrozny. Nur dureh . blitzschnells
Reaktion des Fahrers welcher den Wagen auf kuer•.
zesten Wege zum sttehen brachte, wurde ein fatales
Unglueck verhindert. Die Ursache zu diesen Vorfal1
soll in den ueberreizten Nerven der Frau zu suchen
sein.

- ,KURZE BERICH':fE

SOWJETISCHE
.
TElLNEHMER AM KREBS
KONGRESS

RIO, 26 (lY,1:er.idíonal) - In Rio .werden als
Teilnehmer des VI. Congresso Internacional de Can
cer auch Wissenschaftler aus der Sowjetunion er

wartet. Ihre Paesse wurden auf dem brasilianischen
GeneraTkonsulat in Paris vísiert, und heute sollen

auf dem Luftwege in Rio eintreffen.

ANLEIHEGERUECHTE DEMENTIERT

RIO, 26 (Meridional) - Finanzminister Osval
do Aranha nahm zu einem Geruecht Stellung, nach
welchem die brasili'anische Regierung in Unterhand
'Iungen stuende, um eine neue Anleihe von den Ve
reinigten Setaaten zu erhalten. Der Finanzminister
bestritt, dass irgend welche Verhandlungen wegen
Finanztransaktionen dieser Art [m Gange seien und
aeusserte sich weiter in dem Sinne, dass eine von

gewísser Seite geaeusserte Ansicht, die Devisenlage
Brasiliens habe sich durch die neueKurspolitik ver

schlechtert, nur als kindlich bezeichnet werden koen
te. Es seien in den Zeitungsnotizen auch noch andere
Bemerkungen ueber die jetzige brasilianische Wirt
schaftspolitik gmacht worden, ueber die sich der iM
nister jedoch nicht zu aeussern wil'enschte.

RUSSISCHER WEIZEN FUER BRASILlEN

RIO. (Merid.) - In den Bafen vO'n Rio ist
der franzoesische Frachter 'Orle'ans' eillgelaufen und
hat unter anderem 4000 Tonnen Weizen gebracht. Es
handelt sich um Getreide aus der Sowjetunion, der
'in Norvorossisk geladen wurde. Das Geschaeft wur�

. de ueber Finnland' abgeschlosen.
.

GUTEN APETTIT

HALBSEIDENE K;LOESSE

,1 kg. Kartoffln, iagtS zuvor gek�cht, 1 kg. rohe
.

in Wasser geriebene ,Karroffe1n, Salz, einigc
geroest-ete WeissbrotwllerfeI, etwas geriebener

.

Muskat.
'Die in der Schale gekochten Kartoffeln abzie

:hen ui1d fein reiben. Die geschaelten, in Wasser ge
riebenen Kartoffeln in einem Tuch gut ausdruecken,
,mit dem Kartoffelbrei und den Gewuerzzuttaten ver-·

mengen und abschmecken. In die Mitte der Kloesse
'einige in Butter geroestete Brotwuerfel geben. Kloes
:se in kochendes Salzwasser legen und nur zi�hen las
seno An der Oberflaeche schwimmend abnehmen und
inoeglichst sofort essen.

Die Kloesse verlieren leicht die Farbe, schme
ck:en aber zu Sauerbraten vo�u�glich.

HUMOR
AIs Karrenberg die Strassenbahl1 bestieg, um

jns Buero zu fahren, war in seÍnem Kopfe eÍn· Ge
kriebbel wie von Ameisen und Kaeferl1: eine trikfro
he Nacht Iag hinoor ihm, cin Heimweg) an dem er

sich nur dunkel erinnert und ein kurzer bleierner
Schlaf. Dêr Schaffner sprach mma11: 'Sind Sic denn
heutc nacht gut heim�lmmmen l'
,

- Natuerlich. Wie kommen Sie zu der Frage ?
- Tjá··- sehen Sie', sagte der Mann und

laechelte '� 'Ieli hatte naemlich so meine Bedenken.
'AIs Sie aufstanden und der Dame lhren Platz anbr

.

Sic·beide die einzigen, Fahrgaest� iln

IFixação Das
Reunião uotem no M, �a

Diretrizes ·Da

menta-
.

N'aciónal de Indústt:j��.il
-Oomércío (NTIC), Jorgp, st-ref,lt.
dtt Confederação Nacional

z
"

'. �
r_.

""

BATERIA

Construída especialmente para

resistir aos rigores do clima

tropical e a um esfôrço rigoroso

e contínuo, a bateria IH garante

ao sistema elétrico de automóveis, ·"No carnpo cultural estão em

curso .numeroaas mícíattvas.' E'.

para salientar a participação
italiana nas celebrações 'do- IV

Centenário da Fundaçoo da ot-.
dade de SãrJ Paulo. :posso- mes

mo- dar-lhe uma primeira ínror

mação: além do PavilhãO'
'

Ita

liano no J;'a Iácío das N,�ções c

da particijjãção-' na. Feira, In;

dustrial e Comerciál, ter lugar
uma Exposição do Sécu�') XvII,
com

-

um "sfand" de impo'rtância

caminhões. ônibus, tratores e

outros veículos automotores,

o máximo de eficiência, rendímento

e durabilidade. Ao trocar sua ba-

tena da próxima vez, peça M1ERtA IH.

1. H. mais próximo

=:':-U�TERHATIONAL HIRVESTER MÁQUINAS, SI! lI�
FORÇA INDIJSTRIAL INTERNA. TlONAL • CAMINHÓI;s INTERNA TlONAL

TIIA TOIIES .� MÁQUINAS AGll;çoLAS M,CORMf<K IN1tRNATlONM.

k-
liA d� JÃ�eirll; IJ. Bali. �e relé. 14 -Ii Sãa hÍ!I�;'!!ua Urleillll, 51 * Parla Alaure: Rua Gaspar r,4"affins, 2D3

IMPRESSOES DA ALEMANHA

(DO CORRESPONDENTE)

FALEI COM O CELEBRE SR,

bocas do

No lentanto" era uma pessoa tão
curÍ'�sa e interessante que pa'
rece uma figul'a. de romance.

Encontrei {) sr .Schmidt há
quase 20 anos no ·obscrvatÓríll
I:l:e Hamburgo. Não-' posso dizeI

que fosse ho:>mem de muitas pa
lavras. QuaDdo lhe· perguntei
pelo seu espelho reftet>ol' respon·
deu-me simplesmente que pôde·
ria ler todos os pormenores em

publicações científicas. lnsinuej
g013taria de descer à sua <Jficina,
na cave do' observatório. Ao

que parece e.ra justamente isso
" l O R D"

ALFAIATAp!A LIDA.
CONFECÇõ�� FINAS
PARA HOMENS

Rua 15 de Novembro, 592
- 1.0 Andar _ Telefone, tau
BLUMENAU

. PE'ÇAS LEGI'lIMAS
Kaiser - ]_i'razer

"SAl\-IARCO S. A."
- Blumenau-

SAUDAÇÕES TRABAHLISTAS

Bernha.rd Schmidt era filho
de pais hil.!1:1H'des.·Ainda criança
tentou talhar e facetar com

aI'eia simples cacos de garrafas
para construir um telescópio. Ti

nha a mania de expedêneias
químicas e teve tão pouca sorte

que perdeu o braço direito quan_
do uma das suas oJmposições
explodi.u, Mais t�rde frequentou
uma escola técnica de óptica e

mecânica de, precisão em Mitt·
weida� na Sax-oni�, Como ,só ti·
nha um braço nem se esforçou
por obter uma colocação ·na ,in·

dústria. Aos vinte <linos já ga·
nhava o suficiegte para viver

construindo espelhos para ti'-
Meu querido< Chefe e meu graude amigo dr. Getulio
O qu� está ocorrendol sobr,e- a nova pOlitica financeira

do éafé, é doloruoSo! Ontem, n Banoo do Brasil, pe� V{)Z
de seu l1'residente, anunciou que- serão- adotadas novas nOr
mas.

n o- d"scurso do; bem intencionado ministro, dai Fazenda,
ao empossar o novo, pl'1esidente do Instituto do' Café, mas as
suas palavras não me, convenceram. Perguntei-lhe {I que a.
chou do programa traçado pelo seu grande colaborador. Não
gostei de sua resposta, pOl"que pude sentir que, ainda, não
havia tido tempo .de ler o que disse o Osvaldo Aranha.

Ainda há pouco, Ruy Gomes de Almeida, num blflhante
artigo, trazendo\..nos argumentos irr,espondiveis, mostrou que
nunca vivemos um perio:do de.maior incompreensão e' c<ID.
fusão.

Tudo vem sendol feito em vôo, cego! Enquanto isso -os tu
barões e os malandros que tem prestigio dentro das. esferas
governamentais, vão- levando- a melhor!

Mostrei-lhe ()j artigo (10 nosso· grande senador. Assis
Cllateaubriand, SObre o café e I) Parque Industrial Brasilei
ro. Note\i que ficou impressionadOl, mas não qnerendo entre_
gar os pontos, disse, com gracejÜ', que o Cheteau esta zan

g31do• _Nada disso, dr. Getúlio� é que é grave, muito grave a
Clltuaçao!

VimOs pe�d!lndo () meread()l �xteli(lrr, onde chegam{)S' a
alcançar a pOSlçao absoluta de maIS de 80 por centO'•.

'

E, hoje, o que é que. s_' verifica? Com� disse O' senador
Cllateaubriand, estamos repetindo à velha e· melalliColica. alle�
data: - "a cabra está, de novo, agarrada em nossas mãos a
fim de trinta e seis países produtores mamar pOi' noS$<! es-
tulta conta"... ..

.

Certíssimo, das horas iJic.ertas•.
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! .' � "-',� _"';; \'.

"iJlvi-�",,,,.:o�, por
. q�e ·l;�t�r� a

. N�?· passou
.

à� r-egular: a I 110 qual iiíarrl" se :l'no�imen�ar!
partida que esteve a

.

c.iÍrgo encontrava-se em muito más
dos conjuntos do' Olímpico e condições,. bastante enéhatcà�

. Guarany, 'ria tárde círízerita de; càmo consequincia 'das chu
do último' domingo. ';Sabía:-se, vas que outra vez caíram so
de' antemão'. estariam' eles. Im- hre- nossaTcídad.e, -n;., 'l1oIte: de'
;.pcsS�bilitàd�s de render :b�m;, sábadce mádrug'ldJ!(·tlê 'á-tlté-'
,j técnicamente, p:.is o gramado ·ôntem.

)ó Uruguaios; Brasilei ..
raso 'e::'Argentinos parti�
cipjrii ttJ ."CôpJ 'MOR;
: .�-�·Ielidéit' 'de . .''s5 ,i

, -mo. ·-I!26 (M�r!C!.J - Ap�_':: 'cb!!='
versar

... ,e-" fsportag€!!.1:
y

-êóin� t::!.tlô:l

D!2sr-dlrigeÍl!"- do "N:-;d!J"rl:>!;' �'d!)
· Mllilté\-'<rueu;i �ulú::e

.

o 'C?50· VeludO;:
"énU"a tp}iruelll :;.Írt·" e;,�u'htü3' sobrJ
"e' 1'OOt·1ji�r uníg'u?io e os pl"úo5'dr.
_ã"l$ta. ·.f>f,ra as ·�té;;,p'brad:." Ílitcr'naJ
·-cionat.._ -Corrío se sabe,' anualInei\t'e

· os orientais promovem a "Copa
l\fontcvideu', tendo aliás, sigo irrl

etada li. dioutn do- +trorcu" no 3;''0'
d�- H.I:J:J. C-Olll O Botnfogo o Flumi'

lU�'nS�. Eiil 54' °fOr;ttll Fluminense- �
Amerlca, represcntandn O footbIDI

"lm:!sileu'o.
.: :pj;1Í'a 55� sabe.so

"quu dois clubes «, "càr'íocas s.,riam

convidado" Para o� Uruguaios; � O

torneio se tõtj:m sénípre Inte

ressante com:::. preesnça de clubcs

h.rasil.iIl'os. M�.s, Carlos Di::s 're"
velando um assunto sensaeíonal,
"disse:
_ "Este -.!'..no, nosso club, o Na

cíenal, juntam!;.lÍte com o Pena

rol. pense em promover um tGr'
.-neio muito' neis: éJo.."PresSivo que.a

,."Gopa Montc'-tdeu", Aliás pod'era
-ser Irn'.ntido o '1oro:> do torrlefo

mas oe eornpetrd -'res �erãQl d1_
.ícÍ'entes. Não mais convldaremos

europeus. Será um tt.:;t",io de seis

Qonaorrent$.. peq"ttrl'� e NeclónaJ

de Montevideu; Fluminense , "FIa

.ningo &0 Rio; Racing' e' Bócá '·Ju.
· i'lilii�-::rruerfus I' 'Áifes; � Estamos
t�áfãndo ·coiu os argentinos. lJÚ"

cíamos 0& entendimentos .antes

(C.ondui na 2.a pá.gina. letra' J) .··,»:.[!I!º!!!�_ª!!!!!_!!!!!!I!.",••!!r!I!I!I!!!ÍI!!!!!!!!!I!f.!II!Irj!._!H!!!!!!I!IÍ!il!!!!!!!!IÍ!il!!!!!ÍI!!!!'!II!._!!Í!!Í!_._.ª_.M•••••••

como sejarn
-CASACOS PULLOW·,ERS - (.AMISAS DE Li= CAPAS
DE LÃ - MEIAS � SAIAS DE 'lA - PAlETO'S

BLUSAS

.,,' .

D'I RET A'M ENTe
-BAS MELÀORfS·:fABRtCAS DO PAIZ; EM MODELOS

.

.. .' .-, �
�

·';ORIG�INJA;.'ls" �DE' PA:RI'S'"
i' ''Í rv . r ..

� i.' ( �', ',��: 4-

e está vendendo 'pelo p'rêço de custe da f,ábrica ii fim de se desfa ..

ze,-:do enorme sortimenio! "

��·:;t()mprar o seu :i!ga:�alho, por pr�ços nunca vistos!

::: ..C, Bt- t �

"Rua 15 de Novembro, o" 505 Um compo.to:d. vegetais.
brasiI�iros famosos p.lo
••u valor

M U TUA ,c. C A 1 a R I H 1, N, S I
DE SEGUROS GERAIS

. Agora: operando também em

ACIDENTES PESSOAIS
Planos

.

. .

aCeSSIVelS a cada bolso

Informa ções com LIVONWS & C IA.

..��" 1:5·t4.-e. Novembro, ·7-14-·-- .r BLUlYlE�A-�,; ..,:·�·
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, IGR
SA D
U N ii cen ura
ao ex-ministro

lUa, 2H (Meríd.) - Re- rando que não iria faltar'ma: o díretorio nacional da
Y'; ln "O Globo' que a po�

i

com seus compromissos ao UDN vai emitir a censura

::;i{>iu do sr, João Clcophas partido e que não fugiria da publicada ao sr.•João Cleo
l1;lrj é .boa em Pernambuco. c lula. phas e aos que acompanha
Seu gesto foi condenado 1 Ouvido pela reportagem raro o mesmo em Pernam
pela opinião pública e pelo I informnu que amanhã se� buco.
PTB e dissidentes, que não, guírá para Recife afim de A idéia de expulsar o eX
I he deram apoio. O sr,

1
dar início à campanha. Re- ministro foi defendida com

.TtL1.0 Cleophas recusou a vela ainda o vespertino intransigencia pela secção
idéia' doe renunciar, decla- que não há duvida algu- carlcca que não conta com

,

o apoio da maioria do par"

mar de Barros tido. E' uma medida a ser

proposta para a forma dos

����ltu:o�ã;e��l�ír����eI�� IF I O r 81 a no" p o l-I S direção do Partido. Assim'
os udcnistas já estão tra-
tando de redigir uma nota

dando conta da desaprova
ção nacional aos 'aconteci
mentos em Recife,

tr-ar mo p&ito". Ele e r�lais '.l:.n

Colega 'da Hád.io Patrulha. co

nhecido pela alcunha d !! "Ar'rc

piado", tornaram distancia e 50

precipitaÍ'am sobre ,� pc-.!'th.. IU'

rombandc-» .

A INVASÃO
Veill!ido. o J>1."Ílfl{;irc'

Q>,5 pollctais in·'/t1.f]I(..am '[1, :·{"siden..

eia de d. Iracema. qu- não pou
de esboçar 'Um s',) gwsLo, de de
fesa, pois os supcstO.'l mantcnc
do;ros 8, fl!·l],JIr... fi. ,!ntilnrda.":"'�,Tf)
de varias maneiras. O investi
gador Diniz Marinho dir-ig iu-so
ao quarto da corista Idah'a., dt'

quem já fóra amante; pnetcnden
da lf'lIá·1n. III) !��V'J'êI (;a Ha[llo
Patrulha.

brados

Fl'OLIS, 2,1 (A Merc .) -1 de Barros, o dr. Olíntho Cam
Conforme estav;t anunciado, I p�s, Prof2SS0r ANT�NIO L�l
chegou ontem, as 17 horas, o I q:, Dr. Angelo Novi, dr. Cid
dr. Adhemar de Barros, Chev l R1cha Amaral, e da comitiva
te Nacional do Partido Social t do -,roprio Dr. Adhemar de
Pl\:gr,"Gsista" tendo sido a- Barros, o deputado e o.Dr.

O MO ORISTA"

��:���d�u�e:;ased.:ér;:sio��· M�����r��d�a�ro��miciO dls, ne"yDIAeDSITa-ram se de' m' e r e c -Id o eA lia I Ogl'vdas e eorrelíogíonártos, curscu o dr. Adhemar de Bar III
tendo á frente o CeI. Lopes ros, qUe falou das eleições em

���k�1��:�lurlr��t� :0 ::::�:� �;lâ;:J!o!iÇ�JI�����s�l�:= a s c omem o ra ç
-

e 5 da te'511111V8 d·al'hospcd u-,s:;' Dr) Luz Hotel, t:.. Em seguida virá novamen-
.

.

U
sendo ali saudado pGr grande te a Sta. Catarina como go-
numer: d? pessoas. vernador eleito daquele Esta-

did d
.

dred Cem Em todos os anos a'
D· lt' t cor Olivelra :e que óra se enccn-« ce 1 a e um jeep, a reue-', . o

. '.Pouco depots, dir igia.se á do, mas então jrira fazer sua orrungo U Imo rans
.

t d duzind quela entidade de classe vem
reu ;;_ "Dia do Motorista", tra sob a presidencla _provei- men e prepara o, con uzmro'·

,,,. M�Cdé-, do Partido, onde foi sau- propaganda á presidencía da-
que tem como seu patrono ,1;Csa e realizadora do estima- V 'imagem de São Cristovão. I C0:r:te��ranQo o Dl� ,da '�,'"dado e onde teve ocasião de Republlca-
São Cristovão, cuja data foi do cidadão sr. João Pradí- Depo's de ser entronísada a torísta com a: de_:ldas.., I�--.falar a -:'s companhe írcs e orí- Antes de terminar, disse que; imagem padroeira dcs moto- menagens ao seu p�tron:., r.u-enta_l�s sobre as próximas vai novamente a F'lor-ianópo., condignamente ccmernorada O "Dia do Motorista" foi

r stas naquele templo, cs Sf;'W; ma evidente �em.?l1Straçao (l,)
campanhrs elHtorais. Insis- li" para lançar a candidatu c'a pelo s motoristas profissionais festejado nésta cidade com u..

devotos e fieis prestaram-Ihe csforç� e dedicação ', da ,sua .:t.�tiu do que a campanha pcliti- do CeI. Lopes Vieira a Prefcí., e particulares desta cidade, ma prrcissão de carros, cuí-i
as merecidas honras e hçme- tual dlretona, a cUJ� testa 'l._ca se mantenha ,!'!m nivel ele- to da Capital. que se congregam em torno cortejo percorreu a rua 15 d::
nag.2l1S. I

enc:ntra .0. sr.. J.oao �radl,vado, sem ataque aos demais O Chefe Nacional do Parti- da su<\ assoc.'Jção de classe, Novembro·:;! c1�p-'::is pela ru.l
Dando ,!'!xecução ao pmgra- que �em � lm�l'lm:nld.'}. c: s�npartidos e aos r'cspectivos ho- do Progr:ss:sta foi muito :1- Aut:movel Clube de Blumt:- Amaz .nas, rua �a Gloria, ,.tt(! m] organizado pelo Au';ome . ., orgal1lzaçao uma a�.mmlsh d-mens ::;>ublicos· Quando déOV1 plaudido. nau, fundada pela sr. Afonso a IgreJa do GarCIa, sendo pre- vel Club de Blumenau, a se .. ; ção eficiente e reallzado"Ill.

sfffu�refure�iaaeIT��- -----------------------------------,.

I
.

ld! ��

����st�����el� �2���atâe ���o- Continua' a debandada na COO i ���i� eS�bu�\�fo� :��fi���-se ��.�1- Estudos da preposta russa

;;1Ft::fr�;:���,::,€i�:�;[:�� Tentativa para entregar os esportes, ��!��t��:lig�i�t�::���!Em nive I
���:[�����'T'��(,�:l�,;�;,:: nacionais a despor1istas c a paz e S!êl�X��;]��fg�ii;lconsultas[nnntldl V��, ff,\ �YLYJ A .

df' franca cordialidade e ne,'.- .

n f.I ';f �a li. t·!·�RonA I RIO, 26 {Merid.) -, () ,�r. �u� i'astidorcs, ir<c}u�ivi:, \)! to do nome do sr. Mario P"l .. f�Úa cornpreenilj�\o, em "ql:l� I LO'NDRE'S 26'- ·(UP) _. do mesmo mod Quej';.l••_p:".1I_ .,!�i .•';'.' t,J. "1\,T' P J i l'
.

I 1
.

1 t d C"D I g
, .. "., e1 n"t1t d d A t 1 '

' o com" .� LX
- � • Jvlarl") o 0, li ua, vlce�preSl�. a .�1:; \' icC-presl( 6n e a LO -,

•

O. SUl' ra .m._vILav 1 � e .) o Dr2si ente o u amove lu' .

d
.

F .
.

t '

.

-

dente da CBD, substituto va-' c JP!: I n' <,b'�rl.'1tn:nl:' par, lmpa:5Se pOIS, como "I� .,,' h'c, t. Club de Blumcnau cumul('ll m porta-vos o OI elgn ou lOS governos. Fonte
\V�c:i'.:Il::tU:1 �;j I '-' �")._ d.: rias vezes eh sr. Rivadavia! al'tlculécr e consolidar :;u.:,1 club� das lan;n.jeiras já

.s:,
de gentilEzas tod:s Os cor,,,c"l Oífice con!irmo� .hoje, nu- torizada precisa que

EE. pu. itlici;"'Cj':l h0i", ("),,,,.[, Corrêa lVr·�ycr, C()\ntillua :,em1'1 I cardhblLlra. No Flumi..nense, n�amfe�tou of�clalmente fa,,? dados ma entrevIsta a Imprensa, trata de consultas com os
Eac;õp" ':"l1l 't (�r ii.B,·'· b:>ln. " :'. n nCme mais coiado pela "5i- ])0: e;.. rc·m.:,'lo, com o l'IIH,:all"1'E'11- ravel a candidatura do �r. ---

-I' b 'tA
•

1
-

t
.

.

·tllação", entlchde da Rua da; Abelardo França, em assem- I F,oa ueza elll Geral que ,0 gov'erno rI amco en govern_?s a emao e aus na-Ii'ra!J ;.\, par" T"c;ar:ão da lt<'(;"
bléia da Federação MctrDpo.

E q trara breverneníe em con-I, co, aSSIm como com o Con-,-. "'!" as 1.""'3 p' L':1"'.t:b; ;�J (�Ilintar.ta. lvluito 'rn-,b0ra �á·" & "u .....a'IIIF'ÍM........,

VIUHO (O""OfOTADO(]i>-lhia J"f·.j,_,.'1ar;";" (\ (";JlVlr..: .,.'. tc:--.ha l;i.'cc!amodo várkl3 a- litana d·e FutsboJ, _r;.E:.'IO sc�.:! i'il rd:: J sultas sobre a ultima nota l selho da NATO. O porta-
vléUc', iJ;L·". uma eOfllCj';';,1( i::t n-tigos qlie de:j :j.2 �ermiDat' PE'ÇAS LEG'I'TIMA.S �epres;ntante, espO!. Usta L'IlI,c 1\ wviética, com os governos' vós nã') al..1iz comentar a

., ln' _.omue]. SILVEIRA
f t' I t

-

. ''_' beu;·opc.. a. (l' �cgurunGa. ;:,egun··w sua ab,';dade no te;:!eno dv Vê,se, !;lortantQ, que dian- rances e nor e-americano, propo::: a sovleLlca, o ser-C:é lJi<:los üfid�lís de \Vashir,g- esp:;rte lIO fim destoe ano. lVIa- Land - Rover te da n�va cand:datura do _

ton . al'l'·o�)O�ta será l'ejeIla.d�, I Tio pano - sabe-se de' boa "SAMARCO S. A." sr· iVl:ario Pollo os trlcolore •
.

CJllW n1'lI--disfar·ç�da. tentaU,·" fonte - vê cem s:mpatia " cariocas d,everão tomar outro furanido Luiz CarhJs Prestesli",. ('''Ié1l" novo ot;,staeuto no c��'-I carinho (1 rnovjrm�nt'[) qu,� se
- Blumenau -

rumo uma vez que serão o�
:J

PEDilO_ da eumumdade

eurO);leHlI esb:ç« em tornJ do seu �1°-1 brigados a apoiar e irabalh:1I 1fri!111 pU"s tron�""ar' OS 'planos de a g," la'ça-o'd" dele:;;I.. nle.
a favor dt;sE,s nome dos maiB

"" .fi
... '"

---�-�- tradidç'uais e admirados na

Danares falsos nu Rio longa historia do club:: "pó

Ildn.�U"'lii�idc.'.a� pUlo espe·,lal·ba-o . pedr�s ;�����ll�::E'���\;:, ��; ho isiou-se na capilal c h i I e na"'@ $Jf fill, 'iiIJ b j te o sentido d(� afastar da earl�

em troca de cedulas jefalsas �!�a����l O!;���i�';)I���r�� F;��i
e outros mais candidatCls de

.

quantos já foram lançad·:::;;.
RIO, 26 (Merid.) - Conti

nua a debandada dos "c3rtÓ'·
las" da confederaf'ão Brasi ..
leira d.e Despert"e S. FctJ'('(' f!
m.esmo que d:sb feit�l a "fo
gudra" vai" pegar de fato ..

· A
campanha está iniciada. A vós
de José Alves de Morai.s jW1
tar-se-ão outras mais. de de:;:·
portistas, tambem idôneos El
bE'm int�ncionados, indf!p8"!t
(CQnCIlIi na 2.lL página letra E)

Sãol Oristevãn, psdrcero d{)� motoristas

Mas, devido n, jltl"lf7(VI'n':,'Lo e·

nérgíca de um irmão 'de Idalva.
os "valentes" SI! acovardaram c

o. investigador Marinho resotvcu

não importunar a ex-nrnantc.
:M esmo assím, tkj)lI [J, dil!;el' pa
lavrões e a chorar como uma

criança. implorando que Idalva
voltasse l�·BI'a. :H�T.jn 1 H :o,ÇI')S� f' to.

truculento, mas covarde ínvnstt

g-adc,"!' 1'I1arin110 deu um vcrda
deiro "show" até que chegou
uma guarnição) da Ra�Uo Patru

lha, composta 'de bons policiais,
{),; l]"!IIl.ÍH lév.:il'anl os mall'E.:'tores,
não- se sabe se PI'ESOS ou ,.'ara
,soltá-los mais adiante.

tecnico

pelos ccTrês

Atendido pelo gerente, 1"r.
Gunlher f,Lrlz foram-lhe e'
xibidas dU:lS pedras, uma mC
n _1' c!.:;"! um quilate 15 pontos
branco-azul ::: outra maior, de
3 quilates, 35 !Jantas, defei
tuosa. O freguês leve u a pri
meira pan avaliar na joalhe
ri" Magiar, dando-lhe em

gar;)ntia quinh,ntos dólare,,·
Mais i:lrde voltou dizendo que
k:,v.wa os riais brilhantes, pa
g,mdo mais 2.5ll0 dólarzs alem
dos que deixúw como garan-
11<'.

RIO, 26 (Merid.) - O sr. regressara ao nosso país e

Luiz Carlos Prestes, secre- juntara-se com seus cole
tário do extinto Partido Co- gas e com eles iniciara a

munista Brasileiro e que se coordenação das atividades
encontra foragido, não mais comunistas à proxima cam-

Sê acha em territorio nacío- panha eleitoral. ;
nal, s'egundo a PoliCia Po- O sr. C. Prestes,

. a.t:_0s
, . . I traçado planos de agltaçao,htlCU a�aha "ce mforrr;,ar ao

preferiu deixar novamente
vespertl�1iJ O Glob.�. Se-

o Brasil. A Policia Politica
�undo tlvemos. ocaSlao de

do Rio tem elementos basmformar anterlOrJ::?ente, o tantes para afiançar que o
Chefe do PCB ha tempos Chefe e$querdista conse-

---O-:-"e-c-i:-d-e-o-1-.o---:C::-',-n-s-e-l--h-o--d:'"'"e-C-:::--o-n-tr-:'ib:--u':""'ill"""':t-e-s----------=-------- ����l���:: :�e �:c;ili!�:
Normas q u anlo 'ã nova incidencia

do

c;;;�"n�':���o"'"
da Lei do Selo sobre empréstimos ��r�1;�r�:��ã�r�I!i.
, R�O, 211 (M?ridi?na.O ��- �) 1:'

I
!'a.ra. t�l(�'.�:; os COl_n�rCiantcs BJ COIl"�lllO fiscal f' profiasiona!s

1i-I.retor€�
Ol! ernpregado�. rclativoB O tenente reformado dá

Conselh9 de Conh-llJUmtl".• 1<_, ,to mduslnals em gl'J.'ed. bcra!S c O.s nfcrcntes a. tlI"I,1'[. ? clelJllos decorrentes de paga- Marinha; conh\cido \pehicardo com (} pal'eerr (lo} n�pl'C' a) qUe mio • consW ll,."� ".H lJUição ou JJa�amentu do. iuct'm mentos de suas despesat. J;U:lll alcunha de "Ratão" e que Ullhl1'=>s resultados das elei_j ú.adcr V -ladares, ·PC;J·to A..1€-sentantc tia Fazenda, sr. i\t,)'c· pré-tiIllGS, escap�ndo, por isso, ·,Uretore.s, gerentes ou ollt'''H culal'es, não incidem nO selo do çõ:s prévias do "Diári,,, da gre, P.�lota3, Sanb: l\Iaria, Ca
<!yr Araujo· PcrBÍl'tl., 1''''''11".'.é.' à incidencia do s-2o}o proporc.'o· funcionários, uma V,"7, flue nau art. '19, porque nli.'] .são empl'és-

se encontra foragido, assas Noite", d::> Rio de Janeir::l: xias do Sul, Nitetói, Camp'cSunanimemente, a respeito ,ia í 118>1 de que trata. o arL 49 clt. vençam jurós cu não haja ';Slí- timos. �inou 'em plena via pública O resultado g'2ral incluidas PetrÕpoli.s, Nova 19uaçú, eH-
nova inci'dencia da Lei do Seio, I Tabela os a.diamentos O'J :'�ji,.r,.1 pulação de pl'a�'J p�1ra seu (j j!' i-) que são tl'ihutadas !leIv ).;:. iJ menor Pedro Santos, � dé as cidades de Distrito Fcder_.l ritiba, Londrina, P0nta GlOS'
sobre Os emp.réstim·J.s em geral. antecipações ('13 pagamento de Uvo paga.mento; fel'i'clo a.rtigo as importanciv.s r,,· 19 anos de -idade residente São Paulo, Sant-:s, Campinas, sa, A!lUcaran'l Vitória, Ca-
de que trata o art. 49 da. Ta'L {, . .salál'j·o, or\:lfnac}J�, gratifiCl\çi"f"" e) que não são tributa.veis oS Jianfad�s p;10ti sacias ou aci.(1-·

na "Vila Rosalí'" com uni I Hil.>ei!ãc _ Pret?, Sorocaba., chóiro de Itapemirim, Colatl_
la. com a alteração da Lei nr.

honc.1'ários .perccn.tagens sobre créditos . em conta corrente C.6 lnistas, as firmas, levando em
I

.

�1
.

. Bauru, Sao Jose dos Campos, na, Florianópolis, B:lumenau,
1.757, de 1952, as seguintes ques- lucros ou outros proventos re. empregados, l'l!l'c rentes a lr ..: .'. crédito:} n?� suas contas COrTel1· J

tIrO de rev- ... ,:er no cr�n.lo: E,,,lo It;rizonte, . Barbacena, Rio do? Sul, Lajes, .Cuiabá,
tões de relevante- impOl'ta1i•.>lf! cimentos de mercadorias \'<5;;) ·t,-,s. pois são empréstimQ!!. ° detalhe n1alS dramabco Ubcraba, Juiz de Fóra, Gsver- Campo Gran'de, An2'p�lis, Du-sultantes de cargo "u serviço

que d.e Caxias, R:!cif'2, Caruh-'.' c d l f1l'ni,�;
! exerelu-O por er.:lpr 'ga o, seC·i

rú; Galpnhuns, SalWldor,.
lou gerente, salvo se h.ouv".� f) que ,,,;tiin ,'".icitr'5 '.C) �"i(

Ilhéus e Feira de Santa, é a-fluência de juro!; ou CSUPUhH;i,," proparcioMl ,,� j;,)\,�""" nb:; d� O MAIS VARIADO· ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E seguint-z:de prrrzo pari. r�stituiç.t:o. quanti:lr, adi:mlarl!'!< pOI' f,;';::-:\e'
h) -- qU<:l f'Jg'em iI trihutiL',[," �es. p;l.�a cal .. dum ri" 1".':1:.1(1'; "�o AUTOMO' VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇãO

do IllP;;rf)(l ,inf�i�n. o!j adianlatTl(:n-- _E1eret.l eXt�:diB,!to!.:, �":J f�end(}

tos d� nUDlf'·rárioB pf1.ra o cUs� ls-cntcs ::;:,:. hO{l';"CI·

teio �H" Ll�5p<·.sas da. rir\ll:�: IJp� r�nç�,o;
g) q,u.)o os 1..1:., II ,,�,�

c) _. que ee3Caprllll à .-refrrjdv fie 50r.10.;. acionist�-'tB ou dirl�tf)l'e;-:
incidencia OS on::'dtOs flh(t;-,

p!1g-all1 ;; selo do art. 190 da '1,'�'
acionistas referentcs a cUvi'.lcn- h'�la;
dos, desde quP n'') ho ja jJa);"a- h) que (IS huwamcnto,;,mento de juro,", ou c5tipula,;àt; contas d,�

Os dois I1H:!üint·!'!s St, cncoll- de prazo p�l!·a. l'eslíLuir;ãu ..
tram pr�sos na Cadeia Públi-, oi que "'lO lnlUnW; eh t.nhutu·

ca local. onde 3cuardaráo jul� I "i'to OS r.rédífos un (�.:nta·coJ" eu

gPll1entó.
z::r I t:2". ltj� h·)n(.lrf;,rlQ� de diretDi f.S

seu' proprio filh'). Este o

punha-se ao novo casamen
to Ce Ratão que, em conse

quencia, jurára matá-lo.

RIO. :::6 iiVI:rid.J -- A De
Leg':1cia de Roubos e Falsifi
.:!,1ÇÕçs está investigando sobre
o a:larecimento de mil dóla
res falf(:3 n_:.sta Capital.
Quinta-feira ultima apareceu
em Conacabana (joalh2ria d,:)
Maxim.fne) ,um estran�2ir\:)
,Ilto, louro, bcm trajado, que
dizend.o·s� reccmendado pe�
Ir, sr. Curt Schiller, da joa
lheria Magiar, do centro da
cid3de, manifestou d-:sejo d,"
adqu irir brilhantes.

as céduhs (três mil dólares)
I
v-::rl1o. Logu sUl;giu o manifes

éram falsas. to do sr· Plínio explicando as
Plinio Pompeu candida_ razóes da su, atitude, hisb
to ao governo do Ceará riando Os accntecimentos re-

FORTALEZA, 26 (Merid.) lacionado.s com ',1 fracassada
-Os partid(.s governistas tentativa. A ac·2itação da can

lançaram, Df;idalmente, a did�.tura conclama o povo oe

candidatura (:1]. sr. Plinio
. amig')s correligiQnários para

Pompr;u a:J g�verno do C,�ará,· c,rrar file'ras em torn:> de
lpÓS agaada reuniã;: quo seu nome para a vit:ria dei
realizou-se n::l Palado do Go- toraI.

da ocorrencia é que o assas
sino matou '0 rapaz por en
gano, supondo tratar-se de

Eleições prévi· I
«Diário da Noite»

N:.o dia seguinte o gerente
procurou a Casa lVIoneró !Ja-
7'a troc.ar cs dólares r€cebi
dos. Ali norem. deoois de ,e

x<.lminadas, vérificüu-s'2 que

CRONICA POLICIAL

Decreta�a a pri�8o provanUva
ne ôois perigosos meliantes

.'

FALSIfiCADOS DIPlO ..

MAS DE DENTISTAS

COMERCIBL VIEIRI, DRDNS S. D.

IMPORTAÇÃO DIRETA!

PAltA' PRESIDENTE
DA REPUBLICA

B. qduarüo Gomes 25 . O %
Adhemar de Barr .. s 24 . O
Getulio Vargas 7. ij.
Lucas Gareez
Juarez Távora
O!":>waldo Aranha
General C- nrob:rt
Outros ,':! não oiJ'naram
HOMEM PU'BLICO
Getulio V:<rgas
Adhemar de Barros· .

Oswaldo Aranha
B. Eduardo Gomes
Jânio Quadros
Carlos Lacerda
Lucas Garc·ez
Ju?rez Távora
Outros não ,:pinaram

Pelo M.M.. Sr. Dr..Ju;z de I divel'Sos fUl'Ls de bi.cíelétH�;
Direito da 2<1. Vara désta Co' nésta cidade.
marca, foi d(,cr{�tada a prisão
1J1'C'\"('"f.iv;:J d� Lauro Ribeirn
�ll' .T, US, ;Ju1()r de furt -s pra
! H·;lf1(·' n;;., 110tcl Sil-:J .Jo:ié e

j\·1DnH fi Frélngullcs. aulor de

RUA
BLUMENAU

xv DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

CONTRA CUPI.
QUEDA f.H1S CA·

BElOS E DEMAIS

AfECCOU DO

x---

RIO, 24 (lVIerid,) - O Mi.
nistr � dn Educação nomeou
umll com'.ssão para apurar a
. denuncia apresentada pela
Federação Nacional dos Odon
tologOg refer.entes a falsifica
ção de diplomas de sua cate
goria pl"Jfissional. Alguns des
liss diplomas já foram apré
Cl1dido,; c instruirão inquéri_
1l1.

.

Agentes nA U S T I NH

Peças para: CHEVRO lEI, FORD, G. M. C, DOODGE, JEEPS, INTER
NAT!ONAl E MOTORES HERCUlES

ORGANISAÇÃO ESPECIAUSADA PARA VENDA POR ATACADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




