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Baixa em menos
ruo, E (!,r,�r;di!:)ha!) - Co

rno havrarnos a!!t-ecip�i!o� O

c.afê em pó tornou a baixar
de prece, Diminuiu 'Z cruzei.

ros e 20 centavos em qullo.
ES311 baixa· foi determinada

ontem pelo Sindicato dl\ In.
duvtr!a de Torrefação e Moa-

gem desta capital. após uma

demorada zeunião. A reduç""
foí fdta proporcionalmente ii

queda de preco do produto
em grão verificada no decoro
reI' di;) ultimo mes e começará
a vigorar hoje.

6RGãO DOS "mA'RIOS

A N O X
- - - O M E N S A G E I R O DAS::g E L'VAS. ....;;

BLUMENAU. (Santa Catarina) _ Sabado, '1 DE AGOSTO DE 19-54

uAS IMAGE UMGOVERNOCONSCiE'NTE DO
.' \

.' ..... .. .-;;.;�"'.. .

.

APOIO QUE O POVO NUNCA· LHE NEGÇ)UII
Balola O sr. �DI�ero Varl3s ar
a co s a Çó � s que lhe sãolIcitas

RIO, 6 (Merid.) - Ontem a Câmara manífesücu sua sus,

peta de que teria sido o. deputado Lutero: Vargas que teria
tentado contra a vida do sr, Carlos Lacerda e do. qual resul,
tou a morte do major aviador Rubens Vaz. As acusações ao

parlamentar trabalhista :11 zeram-se sentir também em outros

circules, embora ROUCOS creiam fosse ele capaz de armar ter-
rível e crlmínosa cilada. �

A propcsit-o' do fato o deputado Lutr.ro Vargas falou hoje
ao vespertino 'Ultima Hora". Disse, in eíalmente:

"Há muito que venho repetindo que !'Iara mm é questão
de honra que <" sr. Carlos Lacerda nada sofra, nem na. sua

íntegridade física nem em sua vida profissional, ':enquanto
meu pai for presidente da Re!lúb}Ôca .

.
Quando da campanha de Infamías e injúrias que' este jor;

na�J,sta lançou contra mim, a que atingiu li.n:j tes inadmissíveis
a qualquer homem de bem, recorri> aos tribunais do meu pais
em cuja respeitabilidade confio íntegralmcnte". Disse depois
(J dejnrtado Lutero, V'argas: .

. f

cobrar o imposto
Hovos apelos dirig�dos ao chefe

...

Rro, 6 (Meridional) - O gene'
ral Caiado de Castro. a prnposrto
.do a��nt::.do contrá a vida da. sr.

Lacerda, disse:

S. PAULO, fi (.M:-erid.)
Vem repercutindo em todo o es,

.

tado () atentado sorride pelo
sr; Carlos Lacerda. O governa.
dOr disse:
«Lamento que no Brasil, ti.

do como país civilizado, ocor,

ram ainda cenas corno a que
se verificou na Capita] da Re.

pública, que fére o principio da

LONDRE�. 6 (DP) - No"
ticía-s., de' fonte autortza..

da, britânica, que um gru
po de técnicos anglo-franco.
americanos reunidos ôntem
pela primeira vez no Fo..

Lgment' O "DVUrOO brl'lgol·co reign Office, para estudar

II II 9 fi U �o�::t�O���i��asa l��t����
t d d t

...

I
I' , d;q "segurança européia" e

O RS ano ue ftosan uzn·IODU �in��� �������;;;�t::r;�t
________

., niciará seus trabalhos no co

meço da proxirpa semana.

Acredita-se sâber de fonte
competente que essa inter
rupção por alguns dia-; nos
trabalhos t#Cnicos será a

proveitada para a redação
das respostas comuns feitas
separadamente pelo::; três
governos na conformidade

liberãade de impr",nsa».
O sr. Prestes Maia .afüinon:
«Provoca uma impre-ssão de

revolta o atentado que s,; ..eri.
ficou no Di·strit:>_medéra.l<J.

O presidente da Assembléia e

os Professores, das faculdades
de direito manífestaram tam,

bem, com palãvras energícas,
sua reprovação pelo crrmmoso

fato. N asessão da Assembléia
houv-e protestos, falando os

deputados Padre Calasans A.

breu. Le-onldas Carnartnha e

Conceição Santa Maria. tende
ultimo defendido o sr. Getu.

lio Vargas contra Os qUe qui.
zerarn responsabtlíza.Jo pelo l.a.
mentavej acontecimento.

imediato para. enfrentar a. alta dos. p r e ç o s

Espera a Argentina
transpor a barreira

do som em avião
BUENOS AIRES, fi tUPI -

A -Argcnttna tambom esper-a
quebran a barreira do Som com

um avião a játo de dois moto.
res, atualment.. im. construção

·1 Cordola. Essa informação
foi dada a conhzecj- pelo mt,

nistérjo do .á.l'.

ESTUDaM os IRES GRIINDES 'D'
REDaçãO Da RESPOSTa II URSS

f" � ·�f. ;.� 1

RIO" fi (Meríd.) - Convoca, res e até maio pelo inter�r. ha ESTAiVEL A, SITUAÇÃO.

dos pela FedeI1a.ção das In. I vem mais 90is milhõeg e 2.325. POLITICA NA GUAT:l\l.
düstrías <b Rio de. Janeiro, os CALOR EM PLENO ·1V".c.ALA

industriais cariocas vão S:e 'réu, I
INVERNO NO RIO ,

.

MIKMI, Florida; 6 fUP)
i .
.•

IlÍI' com .representantes" das en RIa., 6 (Mertd.). - Após u, A situação politiCa na . Gua.t1'!:"
tidades tr-abalhadoras para·· e.!ma semana de calõ.!' em pleno: ma é: estável, agora. O gover�,··

xame de um reajustam"nto se- inverno começou desd-e as ul, no pt:�sldi-d� 'pelo coronel C�,,�
raI de salarlos, d::stlnado. a be- timas hor�.de ontem a esfriar tIl10 Anuas está firmenlente en
"neficiar • àS Industrtartos, ESSe o tempo na Capital Fe<1eràl. -trlnche:Í:rado no

.

poder. Tais·

entendimento 'começara ainda Hoje a t�perat_ura ... continua 'declarações _
for'am.· for�ulad�s

esta semana. A .convócação des, declini0r com ventos d� SU pelo embaãxador dos 'Estados·

sa reunião foi feita em vir)".ude leste, frescos. .'fnidos' naquele país"
da revelação dê que grand� �--__--�--�����--��--�--��--

massa de operarâos .não .fie /)1.'.
nefíeíou com o. salarío mlnímc
e precisa, portanto, de mil AU�
mente im�díato para poder en,
frentar a. alta

.. do�custo da vi
da. Par!,!> debater ° problema
foram, convocados todos os dí;

rigentes siitdicé.is,
.

patrões
empregados.

CIDADE DO MEXICO, 6 ru,
P) - O presidente da scciada,
de ínter.ame"icana de imo

prensa, sr. Migud Lanz Duret

cond�n:'u energicamente fi a.

tentado de que foi vitima o jor

---_-------......--_ ---_-
-----

---_-- ..__ - ... --.,..,.

do processo adotado' nas
casiões precedentes.

�_.-------------------------------

Noticia-se que a rêdaçãü
dessas respostas deve exi

gir necessariamente' algum
tempo. Os governos alemão
e austríaco, bém como Qf.

países membros da organi
zação do Tratado do Atlân
tico Norte, serão consulta
d.os antes que as tres po
tencias ocidentàis' ãeem .SU:l

resposta a Moscou.

ROON

LONDRES, fi (DP) - O
governo britânico exprimiu
ao governo indiano a espe
ran�'a c!e que nãd haverá
recurso de forca no caso

das prOSSC.5sÕes "portuguesas
na IncHa, anunciou d Fo�
reigl1 Office. Num coinuni�
cado publicado hoje a tar
ue· o Ministro dos Negocios
Estrangeiros anunciou quI'!
Selwin Lloyd, ministro de
Estado, informou ao embai
xador de Portugall1esta Ca·

pital que o governo britâni·
co "lamentava muito o es·

tado de tensão atualment.e
exístente entre um lnembro
"do commonwealth" e um

!lliado ele tão longa data
como Portugal.
Tendo os recentes aCOl1-

tecimentos provoc"'io te

mor de uma intensificacão
dessa tensão '!que podérá

gerar violência e a efusão
de sangue", o goverilO bri

tânico informou ao goveL7
no 'pdiano que "esperava
vivamente que n50 haverá
recurso de força ou metodc�

:_fue sej",m de natureza a

rrovocar o uso da força".

Castillo Irmas,�tchefe único,' impõe
a frente ..anli-comunista na. Guatemala

geral vrárias enfidades que dirigiram um lIlIimafum
.

ao triunviratoAmeaçam. a greve

/ f CIIIRO HOTEL
GRILL

GlTA·r"f{;i�iAt,A. I:J (UI') ACLAMADO PELA /Semana foram cousequencta da,t te aó Exercito Nacional., �.. ela.
Po{l"lr·r,;Su.u 'n·,rn.,·,�",."õ�.. 5

.

<�nti- ·'·{·"'X ""11:""" •.
� , ., ..."'-" � ,. - " u ... ", N.,f! ..'entativa dOB comuilisbas' dor. I"" r'Ou qUe .os :r.allUjl.rcs l'l'ibeIde-t.

comunistas. insistiram, hOJ'�, e'''"t A a.ntea"a· cOl'ncl'dl'U ' n t
. •

. .

,",. u.·
. '" .

co 1 1_ euperat1 o pod�r,
,

e. garantm procuraram obter seu 'lpoio, pO.
que prlÓc{finlaràQ

.

.a greve .ge_ ma grande manifestação' que que serbm "severamente Cal;ti�trem que ele sc·h1-ouJSoü·a. d�..:;
l"'<l.l, Se a. Junta de Governo se reali:z:ou f'lm frente ao Pala_ '4ados» OH xnfllta-l'1es TeI>-POnf:1!t., 10'.

.

.' .,,;
não �?lw-erter o (':o�n�l Car., do: N'MlmtaJ, 1l'€I1e 110 G?w�rn� veis pelo. Levante\...

..

.. 3 PONTOS DOS f...NTI.·.
-'e

los .JC<.litUlo Arm,fl.tl '€1.11

Ch6f'ill
na dec(1cycr da qual Castlllo fOI O ]?reSldénte Junta Pl'oviso_ COMUNIS'1'.M�; .

unico {Ia GU.t1.temala. aclamallp "pelo trhmfo que es� ria. declaHtn Ill.nfi!a, que Cf. (,�\, AI! (lrganizações
A ASi>OCiação de Agriculto. teve na ·segum1:J. batalha con_1 munistas conS'e�iram intiltl.'at'" nIstas pe:c1irrut+� .

res, u Cmnar;!l- de FUnciIJT.V:trínu f ira o cOmUl1isrllO». 05 in",nifes. Se· Ill.as .fi1eira� do Exército,. du.. 1 - <1:U.l!liftcação do
I3Q.ncarios 'e ol!.l;rag flnUdRf1('�; .11... 1,l:ant.es quedum ,slgruficar com a ;rante o Cfri!'e);'.n(� . de Al'heu1,; .nn mã.os de Caetlllo
prlesentaram um uItiJ:nato ao

I
f,xprrssão «seg:unàil. batalha» os 1 mas acrescent1O\� q,Ue nov-enta «(po"lique Os triunviratos nunC:ll.

triunvirato militar, com. a ad_ '�Ti'tvados nesta capital, após o por cento d_os solda,dos l'e"li3l1R., deram' resultado T!3 Guat�ala�
v�!'tlmcla. élo qt1'c-, se' !lá,? 1icr,:L. levamte do Exêrcito· Regular, res «p�ecem leais ao seu dores de prov!ricia ouja lea.lda ..

tar, imedia�ente suas e..
..

d-l
contra as 1l!l'fA'<í,8 '1'i!: d�lJI�i'tiJl;lI,{j dev!)l.', com disciplina e honra" � de.é dtiVidosa e constitmção de

gene ias, hav·::rá uma greve ge' U-c Castillo Armas». O
.
coronel Elfero Monzon, 2 _ DesJ.rulç!l.o dos governa...

l'?-1 quç- ter,1í 1!ê,rl'av:,s C'Or�;)e'f,l1."'J1 Casti.lIo à-SsevcrOU:.à ·i!ll,ultidãOI ;membro da. J�ta de .Go'Vern(t, um Governo integra.do aoilltNlflt;.
mas 1?8.;t·a a.. ecOMmlJ3j do país:�. que Os sangrentos

.

��Wa \'l.e6t\t a�usado de ter cnr1�(C(lI o lef'«n. «IGucltll :rta. g.a págilÍa létt� ;D)

AGUARDEM

PARA BREVE
.

SUA INA UGURAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



==�"i
(flME'RCiO I n lei. .a (':}n'�, 11') )3ra.;;;il.

í l'ahalllwia !.'.elíl.; ellW'Il!lflS
ccntr: 8, de ,,11.:; rrnd irncuto
inousln:,l. c con VH1'\\'lais dE'
;arg;� produf.ividade.
Sua neta e m inha prima,

Consuclo Bandl�i ra (t.:' lllIdh,
{. Cf:;r'O�'l de D;1"111, IguS Cosi a
!; z'� \.. t'd,.L i'�s�c: é fI 1)CrSOlla li
Iícacâo do leadcr clt: "pubt ;,:
r,'!a!i(1IlS" qu; J:! era o pai.
A mulher é i1 p'::ta eh Sena ..

{h'r Hvrculuno 13(1,lc1e (:,'
�/íf'llo· IV[a� nfli-, c' de Hill IH'II,

f11' outra QIW qC't 'I(j iJijui ra ,

];T. ,.,�P,t2 das suas i: 111[18. r;n1.
felr 8, ÓIJafi) "píchotinhas"
que estive vendo �l:..!')! a (In1 '.� �

I
casa. Parece que :1'0 cipa" '1'1veruma H vida inl.:'!'ra nos sa

Jô-s (l,. Paris e Londres

PiI_,ra. corri a uaturaíídaue C'>111.

quo so desem�enfl'i1T', cx�rt'e_ ESTABELECIIUENTOfi .10SE' Tli\l_lX S.
rem ,� p'3.t;::el oe don.tlf' .de ca-l A I' lt E SI,; .: T i\ M"a, Sa.; Il'relJre8nSlVClS no ..., �

cumpr irnerrto -dos SjellS de.ve_1 H O j E i'DMUlI_oi lU':: li. r.Ar_:.�.11;JÜt.rcs. dos deveres que se irn-
, _ . _. ,U _ !\nL.AlçIE_� e.."

puseram. '.il�e é o de of1:rece-
rem aos h 'spedes paternos o I tARADO às 8 h,f,lrasmáximo de' conforto e

bemol
J .. _, - � v

estar.

------H-
..............._-

. Nos (ines: BUle"

j\. Comercla!

Acham-se .à disposição dos 51'S. acionistas, na sé
de social, à Avenída Consul Carlos Renaux, 130, nes
ta cidade, todos os.documentos a que se refere o art.
99, do decreto-lei nr 2627 de 26 de setembro de 194,0,
relativos' ao balanço do ano de ] 9fl::!154 encerrado em

30 de junho de corrente ano.

Bru<jque, 4 de agosto de 1.954.

Bucttner Soe. Am�lÚllW :.. Inrl!. e Com.
BERNARDO STARK - Diretor-Presidente.

li O J E
$!SADO

8UJMENAU
a_

caD.

Corno elas sabem rf'teCOE'!

I f. l1ib têm :;I!ll,-'O 1 ,I ,� Iii a

nos! Na- Slla càs;_Í Se I1.JSp.Uhl,l
1;';; cmbn ixadorc« ;, SW1S f'nrni.
!íH�' a:�L'J11 de 10r6 A ndr.:-e,

- L'" t'l" cuc cl" 1I1\S tempos

!
1) COMPLEMENTO NACIONAL" ct.

.' ce "". ", ,.. c. ,

•

• ,�

�) TRAILERS1':11", ea, nnvram cessado por com-
3} JORN t\L Al\IERIC \NOnlcto �- írequen1�s "�1e"Ç?S :"" 4) �IARGA LOPES. 'FERNANDO l'EliNANnl.�Z, .IOS'E','o',1!lIl1al'i1 receber, muito lhe

PICO-, BACIERA O - .

S""1''111<10 essa calm:.ria. FOI' OU',.&
\, ,T NA I,A NEGRA, e a atuacão esjrecial, de LO"

1",1� I) R" L,cerd:> contestou for- PANCHOS, em;
1II"lm nte "', doctaracões do Chefe

I A L M: A D O A S f A I T O -'

de Polícia. diz::ndb que jatnais 0
�

sr . Ancor-a lhe ofêrecera garurrtias (fihnc l\lexíl\3 IVJ)
de v irf c , seja de guarda pessoal se" Um Iilme terno c rmniUltko. girando em tànlo de um anjo
l' de porte de armn. Assim' endo d_a� n.!a�! , _ . .

"'10 pnrlel"h ter disp�nsado um 0- O estíigma daquela paixao mudou 0. destino de .duafi vldas� {)
Iertcimentn oue não houve. supremo espetáculo do cmema mezieano eorn Iíndas cançoes,.

romance, danças! Ouçam as canções: CAIJLEJERA. AYER. Y
BOY, CONTIGO A LA DISTANCIA, YA ES lUUY!

(

',y
5) A exõuca e extaziante URSUIJA TIUESS, llCI magnlfi

co filme em maravilhoso tecnicolor:

AO RUGIR [j)� TROMBETA,
BENDlX DELCO-REMV

cn iii 320,00
(TECNICOLOR)

Toda a beleza, ., 11 natureza, .. o edulendnr da velha Iudia,
filmado em deslumbrante üecnicolor," unde se dCiS!'111'ola a
mais tenebrnsn das nalxões com a estonteante Ursula 'I'hiess!
Um filme de beíea rara e Incsquceivet! Ao. Rugir da Tormen
ta, uma apoteúsa em magnificas côres:

Com. c ReIH' K'eser
IJ t d a.

Rua 7 de Setembro, 465

diversos

pO!: [l.Hti_COlI1l.ílÜ:;ti,L;;
dO;3,

3 ::-- Castigo dos militares re_

beldes «de acordo com .:1-8 dispo
siçÔêS 111ta IS i.S·l�ve.t.a s dO (!6l:fgt'_t
de< Justiça M,jHtn,v", r. i,n�!\:'l":I.
ração das unidades do ",Exérci
to de Libertação,> .ao Exercito
RegulaI'.

,

Entre as aS5oclaç/j'25 q:l'e t'.!,

sinaram. o ultimato, figul'l.l.nl a

FederaçÍÍlo de Estudantes AfI ,

U:comtmistas, que hay1a. �ille[!l,.,
rado a greve ontem, � as loca.
talias do mercado, grupo de

mulheres q:ye semp1\C:;", dis.
ting'llir.am -por suas . _;;'l-tivicl�Lde,'
.antLcomunistas e 'Sua opOSIção
?� GOVJ��p dy A�bi:!�!y,

!.-, por ('P"!""·.se em <§pocn
'j1 1\'11 te, ,pm periodo mais pro.

• 'UlIlIUlllllillIUlJIIIUIIIIIIIUllllllUIIIUllillllllilll.lllliRillllllll!!!!IIIIII,J"

mais \ � (I R (O (A T A R I ri E N S E D E �
- TOURi�DAS. �5Aü'nC3U:, ,. l·�t"ll':Ü(l!". !:-:hd);ld" Ú ltíl1le!l" I_"lj'l:O:;;:

2armclélo lla HOl:')"'Vél Norte, haver:'l elllfi{llgflnte�
:tourada. tendo o (OUf":ld(lr F'é1brit:in éju·jj!) " desafio:
Epnra pegar à únha f:�nL i-lnimal. �cI'i! rlúdu \iju.lt�l)�ª
ãto e empolgante. �� Haverá ou tras atral:ões, �

E Domingo a noite, a �nulhel' loun:il'il ii .pedid, .. , §
� :·5
4f11mu IImllll! I II fi! III !!IIIIIII lU i!!1m 111111 II Iji III! II! I' I! �1; I J j i t \! III i I !lIm,

;

A' VENDA

A

-

Dr8 EDGAR BARRETO·
ADVOGADO

Automóveis Usados
CanlÍnhões Usados
Camionetes Usados
TROCA

··V E-H:n A
COMPRA
Concessionários:
CAMINH5ES F. W.

(Faur, .vVheel Drive),
TRATORES- L. H, B.

.

Diesel
Feças e Acessorios:
FORD -, CHEVROLET

-Linhà
MOPAR

AU"t'O COMERCIAL
IMPORTADÔRAS,A.

BL.UMENAU
. Rua 15 de'N,ovembro. 983
"ACISA" - Fone 1324
TelJlgramas: "VANDE-

I1_����lUE=E�N�E����==.

I
Ca �1 do A:melh':�n9

R
Rua [� de N(lvr-mbrn,

r�§íli.15'1!�

A l
EM

BRANCA
PEDRA

l

:�stOf�ll!l
perm:>Drnte
!tua .Jacó Bru�
drhe!l!!!'J'. 142

ul.'3tei!eÜ!, e (lUll o p11tcO!lcelto
d',' COr ê tun f:1tü. hava ele Cé!.
ii:''J� em qUe o;:; ,::,lPf!1E'llto" de
r:ór jJ!'l't-'l. nau podem sequer
trabalhar nuõ bar?'J1 laJe:;, ''::!""
nelllH;;J baJ1COS etc.VEI,lIA

BlumenalJ

P,equella pro'pl'iedade per_
to do cenh'o; PreçO' Cr$ ...
60. ,0.00,0.0. Facilita-se parte
do pagamento.' Imol'lDações

.

,na ECAP Ltda., Rua Flor'a_'
18 - 1.0 A _

Telefone

mentos ClllC vinham mantendo
f!orr. o poplllrfl Lino, para que
o conhecido técnico viéssc fi Sf,

l'csponsabilíz"1l' peLo pH'pa['a
dos quadros reSeI,.a e efetiYo
!'uh,ro�vel'des.
Foi o próprio Lino (jupl1l

:'onfinllpll a noticja, m;'mentCl�
Ifepois, fazendo qu€stã·� de fl'i_
zal' que ncnhunl contrato fil'_
InDu com seu ,novo clube Il\!IIi

o fará, pOis desde que outroD
gremi-:ls E:;; luostr'l-'nl interessa.
dos por seu concurso e ih,., La_

çam Ifropóstas mais vantajós':ls,
nenhuma objeção farão os m�r

tores vastD_vertlinos. quant,} ao

S{'U afastamento da diJ'cção tê,.
cnica l'ubro_vmde.

Via'��-ll l);�d''Í;lS .Hl(t ..
1T,\.1 ..\1 ,,� BLUMENAU
rf,orári'j IJ,)� i'>nillH:'-'
Pi1rlid", l"lI'a Jl �j� i,
7. JO r: ]:),:-:0 bllnl'.
Pnrtidafi Dal'U Blun!I'!l:)�fi;
n, �\ p 1,') hnra�
JlorárifJ d ..... c;uninnctr'F.
Partidas p:.wa BltllllE"f1�ll'

7 e 12,�.:m JU)}';P;
Partld •.n., n�tt'a lfn iHl'

n e 17 ·hnl·?�
.'

PnssageJn: Cr$ l:i.(}(I !ln,"> L·UÍ})l.t',
.

e Cri> :lO,OO nas cArniDnel�s
AGENCIA EM ITAJAr' Bpa
Hercilio Luz __ {Ao lado da;
Igreja Nlauizl '-- Fone. :�7a
AGENCIA EM BLUMEN ....U:
Travessn 1. de Fcvcl'Cliro - (A
genn{;]a Bra-Blú) - Fono. J&2(1.f�.

Um 1!núnetu r, Sel11plrl UTIE! I!ntkill.

impoda.nt6! A través dêle V,' crm!lecfl
mf-�lhor as lQja:;;, 86 11lr;rcadqriw; fl nflU5

preços., Se V. deseja pagar o menor

preço, _'reconhecer marcas de qualída
de e escolher prodüfos de maior l;�no·

me,. k:ia anúncío� dlàríameníe., Um
" .'. �- .

pmduto .llnum�lado aS!:iUme a responM>
hiliftadc' da'quilo fl1If; prorof:tp., traz :';;OiH3

qualidades a público para 'lue sejam
.companidas e não se esconde anônimo
atrás ele um balcão,. à espera de um fre-

. gllês menos exigcnte.]...cmbr(3-se: quem
nlio· gabe· escolher, não ';abe comprar

I

Oculo:> "RAY-PAN" e outros ._- Tudt} is�:'J oferece -

Ci:lS -- Canetas "PATIKER". "COMPl\.CTOH", ele.

RELOJOARIA CENTRAL
H A R O L D O ri E 6 �J_�. ,E '_ ._

�
t _.

10 É SEMPRE utJt PROU
Telefone 1638 - BLUl\iIENAU - Santa Catarma.

t 7 @! !.!kg h
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Circular sobre segu,nd�s' vias de
RIO. 5 (Merid.) - O 'rSE

lTl'mUnal
Superior Eleitoral e sitas aos 'Estadoo.

vai enviar a todos 0'5 presíden; Os .Tribunais, Regionais, o mi. POr Minas Gerais, ollj;etivando
tes dos Tribunais' Regionais E- nístro Edgard Costa presidente maior unidade de ação com 3 ma 'legal às reais neces!,idàdes
leitOl"ais uma circular- reeomen do TSE, fará. uma �rie de vi_ urüca finalidade d�, uma. do momento e1eitoral bi'asiÍei..

___ o
>.

>

dando o. todos .os juizes o maior sitas aos Estados míeíandocse

rigol' e exame dos pedidos de pOr Mitas Gerais, objetivando .do brasileiro.

segundas vias de titulas, obser maior unidade de ação, com a Ivando rigorosamente o que pra untca finalidade-:-de uma expres Como esforço da Justiçà. E_

cioetua o art. 3, § 3.0, do Codi. são"exata, da vantadiC do elei.: leitoral para' a It5ura do Pro

go Eleitoral. O l'leferido artigo tprado'., Iximo pleito, há ainda a se des,

f:le Tefere à publicação, em a- Com o fim de. e"stabclecer u. tacar o cuidado com que foram

dítal, do extravio dê titulo a ma aproximação maior entre o t�boradas Insf\;Uções para a.

RO prazo de 10 di.as para o pe; 'I'ribunal Super�oJ." Eleitoral e realização destas !eleições. As·

(lido. os Tribunais Regionais, o mi. referidas ·Instruções, alem; dI'>

Com 10 fim de estabetecsr u, nistro Edgard Costa, presidente preceitos já constantes do Co�

ma aproximação maio!" entre o
I
do TSE fará uma serie de vi. digo Eleitoral, apresentam 801-

A Ã O

Impressões·
(DO CORRESPONDENTE)

II A
Redação. AdminIstração e Ollc1naa: Rua São Paul. li.

3191 - Fone 1091 - ema Postal, 31.

D!r:etor: MAtrruCIO

Reduzido o plantio de trigo
no Estado do Rio G. do Sul

Primeiro uma casa depois o arte dramática e amusica JIl arttstíco:
teatro � Festiyais em viagem. não é privilégio de uma' cam.ada «Um colega. rneu», eonta.rne
«Mas não venha. muito tarde. socía] 'supre!or. O progresso soo Budíoke, «viu há dois dias a

Hoje à nt?ite vamos ao teatro», cíal do operariado '1rooxe OOIl- peça -de um autor conteempo,
dísse.mo Hermamn Budick€ sigo que o operárío tl'otL...:e con, raneo, Contoucms que não COUl,_

quando o visitara na granrle do Hermann Budicke e muítos preend!eu Já muito. ]\'[a3 o Les •

fábrica onde trabalha há. uns dos seus colegas vão cada vez sing qUe hoje estarrios a ver

oito anos. No seu fato macaco majs frequentemente e ao tea, não é nada mau. Confesso que
azul, cheio de nódoas rl<e óleo trb e à' ópera. gosto da peça». A sua mulher
estava CU1'Vado sobre um trans apoia .(!ntusiástioamente está
formador o seu tr'abatho ab, Representa_s.;.! uma. peça do opinião.
sorvta;o a tal ponto que eví, clássico -alemão Lessing, «Na"· Foram est8!s -:1S ímpressões

-

dentemento não conversa. tão o sábio», escrita há 170 que colhi em Recklinghausen
A noíttnha, fui a sua casa anos no espirito da tolerancía ond.e fui assistir. a [nauguração

que .ele próprio mandou cons, politica e r·eligi9sa. Mirieif''Js e dó Festival do Rnhr de 1954.
truir em Recklinghausen, cida. operários industriais se�em O !elenco tcatnl.l fará com o

de situada na orla do Região com o maiol� ,intereSSe Os acou «Natão. o sabia» uma, tournée
do Rubr, o maio!" centro indus tecimentos qti.e Sc_ desenrolam pór todo o Noroeste da Alema_
trial da Alemanha. Na frent-e na c:::na. Nos intervalOs estudam nha, e pesará pOr -muitas cL
um pequeno jardim cheio �e I o pr.ograma_ou ton:am uma ceI dades importantes, Até mesmo

fI.ore.s, uma casa, ben; c;nstrm- veja no «f,oyet». Ao qUe pareoe ;nà Ho,la.nda e, final�nte em
da, lnsta19.da ?om movels mo_

a peça agrada. Muitos dos o. Berlim represen�arãQ._ a peça pc
dernos. "A nunha mUlh;r tam- perários a:ssisfiram dias '"llt"r r.ante operalYiog. O f;estival jábem tr?-bal�ou. Amealhamos aI�

a uma conferencia, -explicativa se realiza pela oitava vez e, tu.
gum dmhelro e, quando a casa

,qüe facilita, a compreensão da, do leva a Crer que -esta feliz i...
esta.va ronta. começamos a. peça e do seu vaIor liteMorio .e niciativa terá cqntinuidade.
comprar (IS móv-eis a presta_
ções». Conversando comigo,
BudicJce eScova cuidadosamente
o seu fato pneto qUe já vestiu
para ir ao t-eatro. (,Desde que
termina a guerra, Só trabaiha.
mos oe poupamos. AgOra que
temos a nossa casinha quere_ N C d' S d M ti' d' Edmos vivei' um pouco«. O, ongresso e au e, en a I o me ICO

, gar
Festivais do Ruhr de 1954! A

S t f I d h" ILiga Sindical A]emã contratou an ana a a" a Iglene menta' contra o precQn-os melhorlCS -elencos alemães.
A noite min,eiro::>s e operarios ceifo de cõr.
illdusJ,riais, todos bem vesti-

S. PAULO,. " (MeTid.) de acordo ainda exiswnte. Pro-
dos, vão à'Tópera ou ao t-eatro.

" .

Para alguns isso. constitui uma Em trabalho apresentsdo no põe, então, varias medidas
novidade" Mas hoje em dia a Congresso de Saud-e' Mental, re higiene .;mental, cujas principais

c€'ntemoote, realizado nesta ca são as seguintes:
pital. Q' cardiologista Edlgar ReUgião; Divulgação dos Di
Santana defendeu a tése de que reitos do Homem, da UDN, da
os p�siquiatNl.s, iCm certames DecLa.raçíkl dós S<?ciôlogos'!Cm
como aqueles, deveJ:iiam apre. 1949, em. Paris, .das "Declara.
sentar soluções para o J)'roble. ções dos' Antropólogos em 1951
ma negro. Salientou que os fO'rmu18.s para dar ool"agem aos

n'('gras apresentam. o maior in.
grupos humanos ainda choca..

dice de delinquentes, justamen" dos pela incompreensão ou tra
te porqUe são, em \Sua maioria,
desajustados p.clo preconceito

ro, Estas inovações se eonsubs
.tancíam mais nas tópicos .l'efé
rentes à <organização das ce.;

à proibição �bSêluta .de

� �7���:�:�!�...
"

.-

��_·_G.qlla·a BEtUU: ka_at
fUi para V4cê:

...... t.,t'OMkrICAMENTE, eaebe-se
"* i8tt� AO seu uiVei certo e tem�

ttnt- .dlqullda, quente e fria.

2,AVrOMÀTlCAMENTE, pela Sua
� 'agitadora, lava sunemeD.te

.. prejudicar os tecidos.

tAUTOMÀTlCAMENTE, esvllsia.
se. para enxaguar,.sempre em água
·limpa. uma ou

.

duas. vêzes, ii sua
vontade.

4 AUTOMÀTICAMENTE. antes de
cada renovação de água. extrai a

ipa da roupa. pelo novo e paten
teado·processo a. vácuo.

Redator: FAtiUNDES

I MEDIOU C�ITRI I HICI�M�
Patent... exclusiva da BENDIX, garan
·tida por 5 anos - que, em suaves mo

vimentos a vácua, tira a águo da roúpa,
depois da enxaguada, sam amarrótar,
lem quebrar botões, envolvendo suave..:
mente o fecid.., num processa que eli·

RAUL

EXPEDIENT.c
AasInaturall:

AN"UAL -
�

SEMESTRAL ••.•••

N.o AVULSO •
'

•• '" •••••••••

Cr$ 150,1'
Cr$ 80,09
Cr' 1,0'

DE.MONSTRAÇÕES PRÁTICAS SEM· CCMPRC.MISSO,

.. ... ,

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 1.2
-Fone 4%-5953 - BAO PAULO: BD 'I elo Abril
IR. 131 -- 4.0 andar - l"one81: 4-U'l'l e 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Goiú. 14 - POR
ro ALEGRE: - Ru& .Joio Montalln, 15 - CU�
BlTIBA.: - Rua Dr. Murici. '108 - 2.0 andar -
Sala 2-33· - J'OINVILEI - Rua Sio Pedro, II·

BRASILIEN WILV DIESELLOKOMOTIVEN BAUEN

dicionalismo das maiorias, em

qualqUter sentido prática. de es

portes; apelo aos órgãos da i_

glieja e·· Universidadoe para que
não exijam: qUe 05 negros Soe.

jam super_homens para terem
direito a lugares à educação nas

escolas com a supressão do

>{'stereotipo (preto japo::>nes, tur

I co) pelo nome; dar enfase: aos

meios doe· bigiene mental' já
lUSUais, com aproveitamento de
tendencías literarias, tea.trais,
artesanato, cientificas, etC.
Salientou qUe 105 negros são

portadores di'! maiOr nwnel'O de

(Conclui na 2.3. página. letra Ll

SECÇãO . DOME'STICA·
Rua 15 de Novembro, 473 -. Telefone 153'

.

ASSISTENCIA MECANICA
N 0- S S A D I V I S A E' S E R V I R

----_.----

o DR.

RIO, 6 (UP) - Auf Vorschlag des Fínanzml
.

nísters hat Bundespraesident Vargas einer Anre
. gung zugestimmt, wonach Firmen, die in Brasilíen
Elektro-Diesellokomotiven bauen wollen und wirt-,
sehaftliche Vorschlaege maehen koennen, auf gewis
se staatliche F'ínanzíerung rechnen koennen, wenn
míndestens zwei Drittel des Wertes der Loks im Lan
de hergestellt werden; Dem Banco Nacional de De-
senvolvimento Economico wird es jetzt obliegen, die
eingehenden Vorschlaeg., aus der Industr-ie zu prue
fen, wobei der Bundespraesident ersucht hat, die Auf
nahmefaefigkeit des brasilianische nMarkes besonders
zu pruefen.

_

Blick in rue deutsche Wirlschalft
LLOYD·KRAFTWAGEN FALLEN DIE PREISE

BREMEN, 6 (UP) - Die Lloyd Motoren-
W,erke GmH., Bremen, senk� mit sofortiger W�r
kung deu Preis fuer den viersitzigen Lloyd-Personen"
wagen von 3.665 DM auf 3.450 DM. Der Preis fuer
den zweituerigen Perslt,nenkraftwagen wird in ZJu-

_- kunft 3.580 DM betragen, nach 3.790 DM bisher. Die
-'Preise fuer die sechssitzigen Personenwagen und fuer
die Kastenwagen vom Typ LT bleiben u.nveraendert,
50 Prozent der Produktion des Werkes gehen gegen�
waertig in den Export.

_

UND KUENSTLICHER REGEN

Quebrando Cabeça
If

..,

,7'
'3

'I'
S
61-�"_�-
1
8
9

O Dr. Edgar Proença, diretor
da

_

Radio Clube do Pará, PRO"
5, é um grande admirador das

«Na_r:núlha estâção � conta_
me ,ele - tenho até um Ítro- proen

grama feminino qUe Sé intitula ça - temos a ,obrigação de

MELODIAS DO CORAÇÃO. dedicar! toda a nossa 'áténção,
«E' wn programa dedicadO. ã e tOdo a nosso 13!preço, _ á. _IDU"

alma sentimental de todas iher.

mulheres». «Nós, homem, usufl'llirilos
c.a de 70 pOr

_

oento dos prare.
res _ da. vida. 'A _ múlhel', _ �rdb.,
desfruta uma porcentagem mui
to menM

MILITAERS

WASHINGTON, 6. - Auf Wunsch des Penta

,gon befassen sich Wissenschaftler in den USA jetzt
mit der Moeglichkeit, kuens'tlichen Regel1 fuer mili
taerische Operationen herzustellen. Der Gedanken�
gang ist dabei' der, dass eine

.

der beiden Parteien,
wenn sie Kenntnis von eíner Angriffsoperation des
Gegners hat, dUJ;ch einen Dauerregen diese Operatiol1
verhindern oder doch abschwaechen kann. Anderer·
seits koenne man eigene Angriffsabsichten und auf
maersche durch einen Ieich:ten Regenschleier sehr gut
tarnen.

/

«A tra.gédia feminrne, é uma

RIO, 4 (Merid:) _ R�gres.
judicirem bastante a lavourá.

v.erda.àeira tragédia biológica»,
triticola naquele. Estado. Em

.endo há pouco do Rio Grande vista disso, a{!mite.se Ullltat re
do Sul, o agronomo Vitor Hal.

dução
.

de 20 POr o.ento na área
.",...,J ·lamnn, chefe da Secção' de

RIO, 6 (Meridional) - Bundespraesident Var-
-

IfJ -1- .' .........

-.

J�:-".",�. Pnodução e diretar substituto
do plantio, da Paz, tambem do Pará, m�m

gas hat von der S'taatsregierung von Minas Gerais

t
..

d S
.

d E AcI1e"'�entou aqueI teen'co cf'
.

"t . ..l. mulher'em eXel'ClclG o ervlyo e ' x_ . .,... e' 1 OM I') ...a o ue qUe a
'eine Einladung erhalten, das Praesidium der Ein- }IO�IZONTAIS: 1 _ Letra grega; enviar: 2 _ Presentemell- pansão do Trigo, decbrou que que é possível qUe tal pereelL. desquitada fica sempr� em po�
weihungsfeierlichkeiten des lVIannesmannwerkes in te; 1'10 da Africa. 3 - Santificada; ante-meredkm. 4 - Abr - as intensas chuVRs. caidas no

I tagem possa. Ser T'ecUperada sição ãe inferioridade !!lOS cir.
Belo Horizonte im naechsten Monat zu uebernahmen. go; klJ. 5 - Fam0SJ plano da administração brasile1ra; do mes d.. junh,� ulbm.o pre;' : com uma plantação tardia, que 'CUJOS sociais.

- - - -
verbo amar. 6 - Inuti.lment,�; descobre. 7 - Cabelos bran. .' Se' J'ustifical na �itu"";;;'" at""',l. ,,'r.'h.'tretant" _ dl'Z o ...... Pro

./ / cos; caverna· 8 - Outra coisa; encaminhai. 9 - Pequena " .........-v ,""'" ,,""'. V' UI:

cidad�; tapeçaria persa. la - Cortará; cam'nhava. F O R D O lavrador terá, então, qUe em. ença; - () homem d�s.q'llitaOO é

VERTIC�IS: 1 _ Relatorio; patamar externo de uma Casa.
' I mentes por hectàre do que II

2 - Sufixo; o dia do nascimento. 3 - Entidadc d:e assisten. PEÇAS LEGITIMAS

I'mentse pOr!, h,ectare dQ qUe 8
eia (P-l.)j do verbo Ír· 4 - Mamífero ungulado; z,ombar. 5 Casa. do Americano S.A. aplicada na fase propicia ao
- E.n.kpe; fome. 6 - Alv'êJ·o,· montar. 7 - Entusiasmo', R' 15 -> N b

'

f
ua. ue ovem ro, p'lantio ..>," trigo.unClOna. 8 - Porco; esqueo:r. 9 - Cumprimenta; bicho_ <=

pregu ça; 10 - cheio de ramos (fem.); aplica. 1 O Sr. Vital' HaJIaminn consi
------..,..---------�----- '-::===========--' dera pouco l1ecomendavel, a se.

meadura 'tardia, t-endo em Vis.

ta a sua redução de rendúnen_

ERDOELFOERDERUNG IN DER TUEltKEI

, NEW YORK, 6 (UP) - Nach Mitteilungen der
"New Y"Ork Times" hat die tuerkische Regierung der
Essa und der..Socony Vakuum die Kanzession erteilt,
die Erdoelvorkommen aus tuerkischem Gebiet auszu
beuten. Die Konzesison konnte erteilt werden, nach�
dem die ErdoeJ,lndudtrie der Tuerl�i entnationali
sierl worden isto Die Tuerkei bat sich bereits 1952
entschlossen, hinsicht1ich des Erdoels eine andere
Palitik einzuschlagen und fremdes Kapital zu inte
ressieren. Die jetzt erteilten Lizfn�en berecl:\tig·en
die beiden amerikanischen Kompanien, mit den Boh.

. rungen sofort zu beginnen.

KAl\'lPF DER "NEW CASTLE";J KRANKHEIT

RIO, 6 (Meridional) - Im Departamento Na�
Ciollal da Produção Animal in Rio hat'eine Sitzung
stattgefunden, auf der die vorbereitendell Massnah
men besprochen wurden, die einen grossen Feldzug
,gegen die Gefluegelkrankheit "New Castle" einleiten
sol1en. Man will jetzt ein fuer alle Mal diese Krank
heit aus Brasilien verbannen und dafuer sorgen, dass
sie nicht wieder eíngeschleppt werden kann.

/- j"

EINWEmUNG DES lUANNESMANN�WERKES

G'U TE N APETTIT

BUTTERMILCHSUPPE· MIT GRIESS UND
ROSINEN
1 112 L. Buttermílch, 20 gr. Mehl, Prise Salz,
40 gr. Zucker, 20 gr. Butter, 150 gr. Gries5,
75 gr. Rosinen.
Buttermilch mit dem Mehl verquirlen, unter

staefl_digem·Ruehren aufkochen, den Griess vorsichtig
llineinruehren, die Rosinen zugeben und mlt Zucker
�nd Salz einige Minuten kochen lassen und abschmec
lten.

I
HUMOR

. KEIN GRUND ZUR BEUNRUHIGUNG - 'Nach
meinen Berchnungen', sagte der Professor, 'wird also
die Welt in hundertachzehnmillionen Jahren unter

gehen',
In wieviel Jahren', etsetzte sich ein Zu-
ho'erer.

. ,

,

- In hundertachzelmmillionen �Jahren. wie-
derholte der Vortragende.

'Gatt· sei Dank'. beruhigte sich der Rerr. 'Ich
dachte, es waeren nu!' achzehnmiHi6nen'.

.

A. i .... tu .•.•J,-.l'r" m:." ''fiJ;S; i4J!Q.i4§AQ�

o dr. ProençG;, que é· tambem

redator do jornal O ESTADO.

DO PARA' e diretor do T�atro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUlUENAU, 1-8-1954

l veis, assim como os vidros

I
e fechaduras. Os armários
nu prateleiras precisam ser
esvaziados todas as sema

nas para que sejam retíra-
4'i1'II dos os resíduos e mudados AIIVfRSA'RIOS.e ,6 os j·OlTOS..

I�a' em anos hOJ'e'
sere oSd: .Os Inoveis estofados com.

Z U' •
-- o pvem Heitor GOI1-

:J couro sintetico são limpos - a sra. Carola de Souza. zaga Climaco, comercíarío re.
H ..de J..ichter�E'ld

I
C0111 U1l1a flanela molhada residente nesta cidade; sidcntc nesta comuna. com a

.

.

.' --,'
.

. ern .agu.a lnOl'Ua e sabão e
a sra, Berta Lucas, .2;;- srta. Ronny Líndner, filha dfJa madeira, de modo que

� dos l)10V�15., Pc�ra 'rClue" sel em seguida .com um. pano posa ào sr , Felix Lucas: sr. 01'ca1' e sra. Irma Lind-O pó não adere, mas fica à torne mais. fa 11 a. �eeId .IOSj seco para restituir-Ihes o
- a sra, Ange la Bugman n, ner;superfú:le e saí" facilmente' c:oloca-se um p�_dac�nho de brilho. . ", , esposa do Sr· Francisco Bug, _ d--) jovem Bertholdn'com' a vassoura de:pêió .ma- feli,�-o. sob os pes ue cada Se a mesa-jia sala de jan- rnann; Munk e, filho d-o sr. Ricardocio, mija V�l:rl"?d�ra' não armarro ou, cama pesada. l'i ar polida ou encerada ficar - o menino Ralf, filln do ," sra, Ana Manke, com a srtaexige' esf0rçó

.

físico: Antes P�ra a lImpeza. de crrs-
exposta a manchas, convem sr , Augusto Maus, residente Paula Riegel. filha do srde encerar o assoalho este t�lelras e espelhos

.. en]l�re� I' cobrr .. la com um pedaço de em RioO do Su�;
".

Henrique'e: sra. Fcíeda Ric.-

deve ser raspado 'com 'pa': ga-se o ges�o e�) aleoo:. feltro de tamanho da su-
- sr

..
Bel tholdo A. Bcr; gel;lha de aço, para "retirar o' Para os 'lUovel� !Johdos perfície da' mesa. Assim, e- .iardt, residente nesta cida. _ do jovem R�'do!fo Stan,sujo qre acaso tenha aderi en::Tega-se ,um Iíquíd-, es-

vitam-se as manchas e tam- de: Ire. r lho do sr, Ricardo '"

peclal-mé?te preparado pa- .bern .evita-se .que a .toalha I --;-
o SI"., R��l !Y:anoel Re· SI'U. Inês Stanke, com a sl·ta.ra esse Ílm.. escorregue. Os inoveis de' b c lo , funclonano ai) Estrada Veronica Puff. filh;:, do 51',As portas e Janelas,. de-

copa e cozinha, laqueados. cj,__. Ferro Sta. Catarina - Sec, Gel'muno e sra. Rosa Puff, evem ser e�!?a"?fdas diàrra-
limpam-se com um pano de ção fluvial; _ <lo »)"."111 Saul Lvpha,mente, perl�dlcamente, Ia- Ilanela com cera branca. - o sr. Willy Wulff'. resí.

gen. filho da sra vva, Paulavadas as qu,e forern lava- E, por fim. quando a sua I del1le em Massaranduba Cen. Lophagen, com a srta, Edel-
• -".....__.___ casa estiver bem limpa e

i tral. e traud Sch losser. filha do ar.,

i: ft 1\ ln! arrumada, não esqueça de I ---:- Q sr. 'Walde_rnar Gehlcr, Arstorii o 'é' sra. Gertrudes
ti' M i1{ llJ pôr umas gotas de perfu-I'

residente nesta cidade. Sch losser.
PEÇAS LEG!'l'il\'IAS I me nas cortina� do quarto CAt'AMENTO{'Ca.sa rln Amcrtcuno 5"1:'.. I

c da sala. MUltas

pessoaSj
� J

NASt'IMr:lfIO(UH,i) 15 de Nn\°f!mhr!\. I"

f f N C
_

d'
.. '"

.

lJ pre e1'5m1 para esse im a . o artorio e R�g13trc .

""" ...

I cheiro da "Lavanda". .Civil desta cidade, realizar. Acham _ _;:2 em festéls os se-

guintes lares:

- do sr, Osvaldo Seibt E

.51':1. Edeltraudt Seibt, cum o

nascimento clt:: um menina;
- do :;1'. Arthur Zeferino e

osposa da. Marta, com () nas_

cimenta de um men-no. c

- do sr. Walfried Wollin.
g�r e sra. Nadir, com o nasci
mento de u'a menina.

Esses nascimentos 0001'1:"' •

rilm na Secç-ão de l\'laternida_
io elo Hospital "Santa IsalJ,21"

MarC4 Fabril da ,melhoJ
clJslmi:ra !lo Rl'IJ-IIU

- x-
Linholl e IIviamcnto•

par, Alfaíatefl

F A ç A M S E TI S ,- X --

A N U N .e I _o S Eu,. XV, 1�60 • ex. PodeI, :111111

�����mu..�gu�����.��__N��_S__�_�__J_��R�N�A�L����,B���U�A�IE�N�A�U�����

Higiene
Hab

N
i t

ii

e

;ser

com

STEMP
nunca

atrás

Vti:' ! i d O Clássico
.

.

' ;Se :é longe,.. :p.xlc ser em I mo.ntante:_s ou 1'�v('m(,ll�C �
estilo amplú 'ou', drapearlo.,! de colletee.

,

I

,Na primeira, ,maneira as
I Se: é curto, ou ::�ja a 30

sai8,s são

mOàeradamente'l centlm_etr?s ?o chao, ° ,�10-
�ar:gas, ,a ,c�u<ia existe ape: dela nao e dIverso dos ltH

;niilS ,0 suHciel,1te :Jara SeI billés", para a tarde. Pf.jde
ser em pregas, ou ç.s saj3�

vista e o véu ultrapassa estreitas têm dE:! :um 'lad0
. mlâto pouco a bainha

.

um ligeiro efeit,! de eIra·
vestido. Os corp�tt.�s peado. Os corpete:- se aj u:,;
cjuase sempre multI) <tjus�' fani mu}to ná cintura, e (I

tades �o corpo, .Js decotes véu é curt,is!_?ima.

(fabricação da Brasmolor}
C'.INCO ANOS DE GAUANl'1A

Compremo !ler inverno para fe;jo no 'Yerio
Pague ..o em suaves prestações mensais�

"BRASTEMP" é um refdgcl'adur
que agrada, pelas suas linhas �acJ.'{)di
namicas, é garantido por cinco RllÚ5
com at'Sistcllcia técnica.

lJm refrigerador conserva duran-

te semanas, carnes, frutas, verduras,
etc .. Por isso, tornou-se um ,elemento

índispensavel ao bem estar doméstico

e u saúde de todos, 6 refrigerador é

tambem fator de' economia no lar, pois
permite a dona de caSft guardar as so

bras, comprar alimentos em maior

quantidade nos dias d� feira etc ..

Prosdocimo Saciedade Anonima
r'liRâ�Tn�pH é de dish'ibldcão exclu�iva de

-

-

.. <
< - ,_,,,,

'.. Deve o b;;bê ter h-orlirio 'p'ara 'refeições ,ou
.

�1ão'! ,Esta
s�tTI,pre ;foi llma quest�o vital para.' as mães, c e wna 9_LR!
rr,u�lh-or j)()d� ser res!.)I:.ndida por elas mesm3S. O assun:,o l?�
dJ foi inventado p210s médic;;s, mais !)ara a cOnvemencw,

.

ualquer outra razão. Já que um recem- Matriz: (urifibà.... filiais Joinvile, Blumeriau·8 Maringá
&2 $ __ Me

H t O R Df'
ALFAIATAptA UOA.
CONItECçõt;.... }l"INAS

PARll HOMENS
ltUlt 15 dE' Novl'mllflJ. (i!l2
� l.o Andar _ 'l'elefQl!r., U«ll
Bl•.Ull-l�fIlAU

PEQUENOS l::ONSELHOS .

os ,OVOS são fontes mara

dlhosas de vitamina A, fer- I,
''o. prCletnaa, �tc ..

'

Coma 1,
codo dia. nll ao menos 3 ou'
l P':l' seimina.

'

O LEITE - e a m<lllteigél
são necessários d'àriamen,e.
para fOl'neCf·r caleio. fosfo
r:. Vjt"lTl iuas e pr,oleinéls.

MORnl
j

. - - � -:--

II

J�,:,"

se-ãü

"

VIAJANTb
Acham-se b�l:;pl'dados na

cidade:
HOTEL REX: sr;;. Adelino

]2sus Silva Vilela, José Cae.

tano Piedade e sra .. W;:Jlfgang
i\]t"nburg e sra .. Arn:lldo F,
Bey. Ervin A. Breu.el. l-kr_
')ert Her'ng. Orlando T'ldE'�-
2hinÍ. Jacques Louis Randler,
O,:eat· Scbneider. Hílario Bc
nemunll. vVilliam. H, Cc'uhol1
Jn1' .. Gujll�:TI11í.' Silva'- .João
Ed'uardo Moritz. Hipolito San
dr.esch', M· M, Robinson,
Fred Coppere. Jorge GonçaL
,'es P:Jr(o. Orlando Simões dr·

AraujQ. Vieenté' de Sant<lna e

Filemon C,'rdoso e filba; sr",

Luiza Per:' ira da Silv3 " fi_
lha.

�studo 'ae ar I.ivre

r'\ vida ao élr livre ,1raz

;;r"nde beneficio à saúde e (
"nuito vantajosa no trabalhn
�ntelectllaL Os alunos qUe (':,-_

�udam ao ar Lvre. ou em ,,:;

las h2m arejad'as, gozam mais
"aúde e têm maior facilidade
em aprender.

Faça cUm que seu fiHv.
,Je :habitue; a estudar Mi

ar livre. - SN{�S.

AStRAL DO DIA

Lua, Vellus, e FnllJ') à
l.ard.e gal'anicm sorte em CE'.

Srllueutcs, dtvf"ts(l/::s= 11lUT!Ol'l:,;.,.
mo. atividad€s ao ar livre.

Os IH1Seidv.s nesta d,�h
E.spíritos sUP';'riorei, tons.

c:entes d.� sua forç? exen:em

postos.

.

aW!IE Wz. _&

ANORE' M4RllHS
_.Qlltdb,ulj!or em l!lta. (ll't.ul.f< .

D A. II

AF.AIU'ADAS CA8lMm�s

FrNOBIS"

.

,.

!L ..

,�
...

,\;,
_..

,� .,r
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.. Péde o ;Olíru.pico, à ",LBF � 'dispensa
di�eçii� dos. cotejos Palmeir-as x tambern, SEU des::jo de cOla.bor�r ,tran,erev�n�o$,. as .SQli,cít_açõcs. fcí-

I g?� I?�Ogril!nados: o� sejl1, (�ia 20;
Orímpíco, dI:',. '20 7 Carlos Rénatrx

I
com o clube da Baixada. apítarão .ta, pelo otímpíco a presídencía da p'allneIrll. x Ofímpíco e dí.a 21'

x Caxias. dia,.�;1. respectivamente. as dUITS gigantescas pelejas sem LBF, com referencb â dúspensa C. A. Carlos Renaux x Caxias F,
Ambos os juizes. apuraraos na tar.·; razcr quaisquer exígcncín d" OI."· elas trxas I' que têm direito a di-

.

C., sotlcltando ao mesmo tempo a", ."'

ta elltid_1e e :-. F.C,F., nos ·pré· 'l1eoessâria'llc:nça já ,k V. S. pa-

A 'Caxias

Iíos noturnos o�ue se aproximam:
"Ilmo. sr, Sebastião Cruz.

'ra !\
_ rC<lU1;nção dos referidos eu-

centros.

D. Presidente d" LBF cl - Que essa Ligp., ftrsetrncri-
Pr!,?zado �enh()r:' te.' solicite ã F.C.F�� a pedÍt\.J
ReaIiz�r:i este GrDolio 110 111"0- deste Gt'elnio� que 'q, mesma ("·.�s

-
,�

<Ih 20 p 21 do corrente mês. pcnsç ígualmcnte, ·,'tn caráter ex

ti jnfluguração das instalações da i cepcional e pelOS motivos .acima

iluminação de _eu campo de {u. :I.íá apontados, i taxa devída no

tební e, p�.ra t111, formulamos o encontro intermunicipnl entre o

presente afim de solícítar 'lhes ii C. A. Carfos Ren�ux e oCa·
,e�p-:cinI obséquio d.- nos atender I xias F. C., de Joinvile.
'nas solícttacõcs abatxo: tendo em Certos de podermos novamente
vista os (tOnlprOll)isG(\... assumtdcs contar com :':. sua valiosa � In-,
- e dos pesados encargos advin.j di5p�nsàvel IC!;:!laboração, aprovei,'
dos CGm ? rerertda ínstatação: I tarnos o ensejo para apresentar
a) - Pedimos, se possivel, que, lhe os nossos nntccípado., a!il!'adc:

V. S. lSuspenôh a. permanentes I cimentos. Atenciosnmerrto,
em vígor d_r.�t'" Entidad'.:. com ex-

r-ecão, naturalmente, das

aUloridd'l
GREMIO ElSPOIlTrvO OLIMPICO

des -e imprensa, ·BEN.TA..1\1L1I1: MARGARIDA, Pl'esi
!JJ ..:_ Dispensa ou diminuição ua dente.

túxa !less, Entid:'de nos duis .io' U. KRE'l'ZSCHl\!AR, Secretário",

de ultima bora' , ! m
. .. "

I em Brusque• Início, esta tar�9, �o. 9' �,Esta�ual
Comunica que acaba de receber

sortimento de

(1 voL'ilJfJl cHtal'ÍJH:msc vÍv,:rüi a

}SUl
}{ G. E. OHnlplco Uuv;-ni:-il.

parti." di'5t;1 t�.rô.!. ��lIln. de 5ll::t.S As iH huríls - Lira Tcnis CLu1YJ
11l:IÍS p}rprcs:;iv;l� (! f('StiV8_ etApas .� Soe. Gin��t.co J fClllinino).
,,' q!ll: rI_ cid"de 1... };rusque cu i\� 17 hm'ps � Lira Tcnis Clt,·

'H":nr:. (\ lU. Call1nconnto Catado ,lU x, C: A. B"c!:lcn�i ("d�j(tosl.

um enorme

n!.!l1!-·: <i�1 n1"d:,·Jjd�dc. cujos ..ioga.>.
ll(!S qu:'�dn's d:' S. E. Balldeiran- i 2.a RoG'::.da:
lê. agremiação patrocinador::. do' As 19,30 hor,," - G. El. OJ!II:
c{!rt"m�. terão a prccedêl'los eX' ..,ico " Lira T. C. ,juvenis!.
}cr$as solenidades, I A 20,30 hol'�s - S. E. BalJ'

VejaJ1lú_ (J progri'm" p;lr� hoje. ,l'nrantc x LÍ):a T.e. tlcminin!)).
pois a crmpetição só am:.nhã sl'rá As 21.30 hor:\5, - S. E. Cruze;-
(Oncerrllda: '0 do Sul x G. E. Olímpico ia'
As 1:: 1100'?-S: e�ngr.sso de A· dultosl.

bert\tl'a. no P'lrquc Olínlpi!:�� co,o Ontem à noite chegt:'u :;, Br�s·
.1 apr:.senta�·Ilo d.3.s cJ'edcnci�is pe· t.ue �. _tllbaixada ioinvilcnsc' 'd�
:0" repre�enl.flntes de entld;1des vi· Sociedade GináStica. devendo fa·
_itantes. �C .10 P_ 'll!mhã de hoje :::'5 dele'
As 11 bons. - Desfile d"s enti· .'rações do Cruz"i;:o do Sul, tam·

:lrdcs participant�s, autorid?des c "em <\c J.oinvil�, Lira Tenis Clu·
dingentes de entid'?d:s. encabeça- be. de Flori:-.no,OoFg � C. A. Buc
jo 'P,Úl'. Banda MUSical Concórdia. ,londí. de Jaraguá (1.:, Sul.
elo P<'.rque Olimpia ate a colina. Osvaldo lld.dr,a e Ernesto
As 14,:Ji) l1or"5 - Solenidade de 'ne1, juiz('s Q.9. Fllrter'\ção Atle�ic3

s::.udações e Gatarinense que funcion�rão em

2tletq.:. ,liversos encontro�. fomos informa

'ios, aoompm,h:.rii.o ? comitiva d·J

como sejiuR
CASACOS - PUUOWfRS � CAMISAS DE LÃ -, (APAS
DE lÃ�· MEIAS SAfAS DE LÃ - PALETO'S

.

: D I R E -T A M E N 'T E
DAS MElHORES FABRICAS DO PAlZ, EM MODELOS

OR'lG'lNA;tS DE" PARI·S
e está vendendo pelo prêço de �'usto da 'láb:rica ii fim de se dC5fa ...

ler do enorme sortimento!.

BLUSAS

iUI.l:Wlento seLnc dos

La Rodada:
As 15 hU:-,$ - S. E.

OPORTUNIDADE ÚJ:1ICA
BD Diretor �ocial do C, E, PaJsandú

1 ig-cntc do prelio, foi ]'1l1l1Jl'adO
! a. ultima reunião do O:mse1ho
_Divisi:Jfl'3I,

-

ptlo repr.psentarite
fI!) Pa.lIIl�íl'as SI'. Abél Avila
;jo:; S[lútos, r_{ue so!icitõu à pre
:-'idcucla do referido órgão pr,:).
Yl<:!�llcias !lO S>.;l1tido de ser ':.

o'ita(h. a t'epetição ue tais '')COfo,
I-encias, cujos rEfléxos não l'a.

1'0 Se faZfn! senti!" i!�.;) d�:';S['!!L
lf'nhl) do.� juízes.
Discussóes cm torno do as

SlUlt(l hOUve m:uitas ,e para qw:
ti mal seja cortado pt"la raiz.
"ai :;""1' oficiada a respeito, a

ptTsid.enÚa .palsanduana, " solL
l'itada. a adv.eriir o sr. A I'tllUl
Appel: cuja falta foi alvo dE
sC\'éras por part;, do pl'esitlen'

da eiltidade local.

,tleu :resolla�D

:LINO !!'REINARA' ·0

�ue nãn
.1111gou in'Lpl'occdente, a. .1111\ ,fosse contado a

1" Disdplin:.l:' Desportiv" d:J, ponto ganho prJ?
Lig'a Blu111'l!nauense de Fut.ebol, 'a Itoupava. ,naúa
o

-

pl'otesto f.ormuk.do nelos di,

,'igel1tcs do AIll;azonB�s, cc.htI·a
lt .inclusão. no conjunto do Sél

rinha, de álguns jog'adores cu.

Ja s�tuação •. apon�aram. ,('·::mG
inegular, na peleja qwo as r·�'_

pr,esent,ações dos rnesmos cIu_,
bl"S realizara.m no Bairlro de'
Garcia e que findou com cmpa.'
le de 4 tento,; na 1,�dada inicia'J
do cerüme. da S·;)gunda Divi�
sãJo�
A decisão tomada pelos jui

zes do órgão punith'O tia e,ntL
,rlade da 'Rua XV prende_s� ao

frato d,,!, terem Se' COmpl',:llneti;,
(I�, :;S v.gremi'\çõeS inscrit:::.s no

campeonato da' Segundona, n=',

rcum30 d!> qual participar!!m, a

:1 cle junho, a não protest'3..r cor

tra a ilegalidade dH.' insc\,içãn
do Sêrr'inha, l11as- tambell1'L dG
Tanlandaré no campeona.to tia
Divisão menór, tendo em vistli

,PECAS ,LEGITIMAS
Ca,;, do Americano

, Rua, 1'5 de Novembro,

Caxias

re�ulamentclres

-----_,-,

A INDISCIPLINA NAO COMPENSA _. E' isso 111SStnO, arnl
gos. Alguns plaieri, qUe militam no nosso futeb;'I ainda não
se com o snetrararn disso, Vez nor outra ainda se veríftcam
cenas degradantes em nossc s gl=-amado3, quando no ardor das
pelejas, alguns "valientes" entenrt.rn de prj��3r em pleno
campo. por não saberem ou não quererem cvlocar acima de
tudo a responsahilidade que têm l>=r<1l1te a assstcncia e pr in
cipalrncrríc a seus clubes, e o resultad') é a expulsão da C811,

cha, que têm corno consequencía a punição pela JDD. No
fim d� c: ntas, quem se sente mais Jlrejudicado é o pr,::Jprio
clube pel) qual jogam" Temos agora um exemplo vivo do
que acima falamos. E' o caso df' Iea .r. que cometeu atos in_
disciplinares por ocas á'J du nrélio 'tupi x Vasto Verde- lV['3U
co' -:!ga TeZ':'Ul'H" em nota O!lOrttlna já fez ver o erro c!e;;:;es
jog�l<l:rê\S que teímjm em não qu;rt'!' suportar certas coisas
própr ias do futebol, Agora. Ieger e"ti! suspenso prór uma par
tida e nã, I há dinheiro que pU3sa reverter a !)'-'!1alídade em
multa. Ainda l!f! o eH.',O de 'W�r!!er e Bvaudào, o nruneiro
ti -' Guarani e o segundo do ()lÍlnlJieu, A!l!u_:; serão 'julgad�'s
11"S uróxmos diss e possiv"l!l!t'nte também ::,:)ü'i�J uunídos .

A JDD e.stá' disposta ,\ não ll)1ljs aceitar � reversâu da puni ..
çâo em uiul ta. E' sem dúvida um castigo duro uara os clu.
Ir:s. P' risso' rnesITI-. devem os dirigeot·�:; dos clubes insÍ:;lir
com mais rigor s}bre S<'US jog:Jc':JrC3 para que se {'(Jmpene�
trem ele Sll<'.S re5pons8bil'da(k�s e pL,curem conlnnlar cerla3
situações, s:m de"cambar para a indiHciplina· Sen1em os clu-
bes, mais dire1am:'nte, essas punições, scnt.'2l11 os proprios
l'ompanheiros de equipe. que s vêm às voltas CDm Os proble�
mas c'sultantes p2la auscncia de um ou dois dc seus comp;'
nly ir. s pun ·dos. Não adiant;l procurar confusã'J clcnlro da
canchR. Não adianta brigar por motivos quaisquer, p(;rqllt'
essll indisciplina não c:mpensa de forma alguma. Que ue

compenetrem os nos� ':Js joga�'oJ1es 0',:lssa ,incul1ven!ênc.'l ?
estarão dando muito mais d:: sua colah:ração RO dub!! (1"
pen:>am fzê.lo ao cr,ar cenas por vezeS verg;:: nhosas até J)L'
cunndo envolV�'r árb·11'o. af'Slstencia :) tudo mais, com prc-
juizos para si, para o clube e pal'l1 os própriOs c :mpanhrirus
cte ·:qUlpe, , •

BOA RODADA A DE AMANHÃ - A rodklda de ama_
nhã. GClo cer:ame oficial úa LBF, na L'\ divisá), apresent·,
três l)oas r-!lejas: Paim_iras x Olimpica na Alameda .DLHlll(·
de Caxias; União x Aíletico Renaux dn T mbo e Tupi x Pai-
5Jndú em GlIS�'lr, Três cotejos de grande monta, salient.an.
do-se o que será travado tEsta cidade, r,:)unindo aS eqllh-':s
Pa:meiras e Olimpic) no classico da cidade.

TABEM A SEGUNDONA - A scgunda divlSáo tal1lbem
estará engalaEada al11?l1hã. com, !1elo m'2n:::3 três inter·:)ssRn
tes cot=jJs: Nac 'anal x Floresta em. Rodeio:
Caramurú em Arrozeira: Sarrinha x Bandeirantes em Vila
Itoupava ,�, finalment,=. o cla,J3ico Progresso x Amaz:mas,
ba1rro do Garcia. De t,:das. H que mais está atraindo a aten
çã:) dos fans da segundona" é a qu� será travada entrc .Pro
gresso e Aln:lzol1-a:>, 110 carnpo do Niteroi, no Garcia, As de,
mais rdejlls, ,entretanto, tambem reunem cretieneia s para
proporcionar bons esp2táculos aD públicO.

AINDA não está definida a situação do Palmeiras com

relaçã,:) ao .seu novo preparador. Argemiro Carvalho é quem
vem dirigindo OS ensaies.da equi!;,e, até que") libi.,:,:,rd? COIl_
S ga acertar as cousas com a pessoa' visada para treinar a
sua equipe. Na próxima senlana. quero crer, tudo estará r2.
solvido ''', assim, os leitor.es terão ciência, por estas colunas
do nome do nov·) técnico da equi.:_)e no campeão do c:ntená_
rio·

AS LUZES Brilharão no próximo dia 20 do o:n-rcntc.
no estádfo dó Olimp co� quando, pela primeira vez 1H histó
ria do ,futebol do ·Va]:) d'J Itajaí, llssj.:;tirem�'s a um jOK::> !l':J_
turno, com a atraçã,) máxima do fukbol local: o cJássieu

I
Olímpico x Palmeiras. No dia s2gu1nte, ou sej�, 21, jLJgaáb
B-01has DáguR x Faquist"5 de Tijucas, na prelim nar. e Atle
iico Renaux x Caxias de J invile, 'na principal. Duas noites
de gab para o f1l1<�bol blumenau211se, e o início d� uma éra
das mlli3 prOmIsS()raS �)ara o aprimoramente da esporte bre-
tãq 110 Vale do Itajaí, nelas grandes esp�táculos que poderão
s:r pr�p_rc onados ao _:;úblicD, em lw::!io de semaU<1S, quan
do 1: ,r "qui poderão !1f\SSar as mais categorizad,'s equipes
dc futebol d:) pais, com rEduzidas despesas para os clubes
contratantes.

'

A SELEÇÃO DA SEMANA - Cc'nfrJrme prometi. aqui
. trago a lllJ1V':, o resultado da ,-scolha que fiz dos craques que
maís se evidenciaram n:1 r:dada de dGmingo passado, para
formar: m na seleçã'o desta senla!la: P;.ra o arco, escolhem��
Geraldo. que fui o arqu?ir') que melh l' desempenha teve
entre U3 seis qUe eslív:l'am m a<;ào; Na zagl centra!. Ü.!llt::J
De Lucas quanto Cat e (amlJel11 Fernando, liv::nu!l br'111 rl<;:"
.<:' mpell!J .. E"t:JIl!en1os, enll'l;:mlo, CoU. qU'ê. " UnS;"U ver foi
,) zagueirCl mais lwcciso durante a !'efl'Fga. porC1W' Hao teve
um lance siquer (!Ue d"cepc)un:,s;:;e. III'! zagól. e:j4Uó'l'da. T!!al'
e;'udu o !):nta, !)lnguem brilhou como d�via, ��",ra n��recer
a llo:oição na seleçã'J' Ma:;. como e:;ta wio p'Jcl::o fica!', sem za·
gt1eir "', €:;('0111 .mo:;. San3ào. Que f'Jrm: n com COi!. !la Tuoi.
náo neI" vrinlor técn CO� dne- f:.d Houeo €--'� nres;;h:o. n!�.:,; uil!)
'-'5uidto de lula e fírr!1:�' lnal'caeão que exerceu dm'''ut: o;:,
novenb minut03. Na iuterm-::diái:ia, des:ae'nt�;}e, cmna media
d'l'eilo, J ü'ab,ll!w de ParIL'Uu'inho, No centro da, inleu!>e.
di;'u'ia. de�;tae,)ll.z,> I] excelente trabalho de 'V\!,-::l"uer, do União,
Como méd 'J eSQu€1'do, escolhenws Nag:l, d,) Palmeio!>. ue-

,lo ;}eu l!lJfii\'::l ikselH!Jcnho' dorní!!go IBSSadJ c:ntra u Fã,i'·
-;:<l1Idú, 1'1;1 extrel!lO! t.ll1·>il�l, brÍJhntl .1'-l!as. N" 1l1'::'ü' direll'l,
",liellloll.:;·· Palnlf'in' 'I, ri .. F'ah--l1dú. N() eOllla:ndo do al.aque.
vol ou a IJrilh;u' Vi·llmor. rl . TU'Ií. Na meia eSfwerc!'H, tem""
qu\' f"zpr ,iustl(;i1 " W:llcJ.:'mar, d�) V;1510 Verde c f 'lli.!lJl1,"lüe,
;] ;J{'nl 1 'canhota, merec ,-o Q Cr;Hll!f'-r.'l'Oili�;hl Séldinha, [if'gVJI·,
do infonr')�0e" coIbidas fóra eh ambí1:. p,llmeire'nse, QU'-õ H.
Ic,s{<lIl1 :1 excc'::nlc Derf-Jrm::mce do "perigo lflír,j" d0111ingo
r,,�.';adQ. Porlanto, Lmos llqui a se]ec,l" ela "'"man"l: GERAL
DO, COTl e SANSÃO: PACHEQUÍÍ'UIO, WERNER c l'Jl'!
GEL; JONAS. PATROCINIO. WALMOR. w" l.DEM [\ n

r. SADINHA .

Vi O CRAQUE DA SEMANA - Escolhemos ll<lra e:;1(' 110')['.•
fazench justiça ao seu notúv·el desemoenhn técnico ':' 1<11111"""1
gclo �spírib de luta posto à prova, ; plaier NAGEL, nH!cl ,J

e.squerdo cro Palmeiras. Lutou muito, {vi um verdadeiro gj�
gant,� da equipe e nunca de.slisou em momento siquer para
e indisc:l�lina ou d .slealdade. Esses dois fatores :nfluem, 50-

breman,,'ira p<lra escolha do craque da Semana. O .,;lement,�
inclisciplinado. l1'lesmô que tenha jcgado b="m, mas pratican
do qualquer deslise. jamais sei'á aceito nesta _"ó'cção como

craclUe da semana, nfluindo' muito ,,·.é .!'lar;) sua escolha .na
E'eleção da Rodada, ou da Semana. como queiram· Que t:.
mem b,m nota disso. nois �s :)laier.s de nOSS'ls equipes.

BAN(O INDúSTRIA � COMÉRCIO Df SANTA (AIAlUNA S.

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

Matriz: I T A J A I -

Cr$ 100.000.000,00
Total dos d>epósitos em 3113154, mais de .... - Çr$ 879.000.000,00
,AG�NC�S E..ESC.R.ItQRIQS NAS PRI�CIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
.�� SANTA C�'rAJ,U NA, NO RIO DE JANEIRO ·E CURITffiA

Capital .. ' ••••.

;Fund.o de 'Rese�a

ONZE DO .'1. VERDI�
.as m,csnlas

Ena. Telcgr.: uINCO"

Cr$ 50.000,000,00
.... Cr$ 50,000.000,00

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO <INCQ' E CONTFmUA, ASSIM. PAo
RA O AUMENTO DAS POSS!B�L!DAnES DE FiNANCLAJ,íENTO DA

c •• •

_;_� }FRODUÇAo_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PURA EXPLORAeÃo POLI'TICA, EM TORNa
DO

.

AUMENTO NAS PASSAGENS NOS· ONIBUS
- Como se desenvolveram os debates e estudos sôBre. a majoração

.

sinuando a responsabtlídade portes coh!tivos, compar\'l!(!(> I) .. trtas e dr. Waldir Campos, r(��

I
missão trouxe os

�

ne;�ss�i.t<á 'Apuro� a mesmo comissão que

I
Prevaleceu assím a �azã�:· h'!·

dêsse fato a·:J executivo e �!l � do
tambem Q deputado trabn .. presentando as em�l"�ás. dr.' elem�ento.s bás�co.s para a dím-lo.s.lJreç�s vigorantes. em. Fl{)�' v:ocada pelas empr�as dé<i��.

Iegislativo munícípa.s. Com ê� \ Ihista Otaoilio Naseímento, on bus. Da sua missao em cussao e soluça-o do problema rtanopofls eram relatívamente cidade, a qual teve, .eomo . Ja.

-se intuito excuso, visam os lv. ..
'

,Florí;nopolis, a referida cO_ das !,13ssagens nêsta cidade,. �uperi � res aos de Blumenau- (Conclui na' 2.3. página letra.· A)

tr gantes explorar a bôa fé das Nos debates. e estudos das ---- - _��--__�_---_-,.-."_�

classes trabalhadoras, Incorri .. sugestões apresentadas, cm..n I)

patibilisando-as com os pode- beneplácito das, classes traba,

res publicas como arma po't,f.. lhadoras que ali estavam N.

tica na. presente campanha e. presentadas, acordou-se, tll.n.
leítoral- prirncpio, no aumento provi

Sório das passagens para CA U:
COlI1) já tbernos OIH).{'tmü. 1,50. FOi a nda Sugerida :a :11\'·

dade de esclarecer, o prot-lli'. meação de uma ccrnissão para
ma do aumento de preços nas examinar e estudar os preços
passagens de cníbus foi dely,llb dos oníbus na Capital do EI�_

tido e estudado entre as auto- tado. li;';sa comissão foi cons,

r'idades e representantes ,h,<! I tituída
dos srs, Ger'hard Neu..

clas:;es operárlas désta cidade. fert .� Fulvio EmmendoeIfer,
Em l)rincip:os de Janeiro dê,!� l representaudo aCamara Ru.
te ano, realísou.so na sÉ!;1e tl(1 nicipal, JOão Gomes, Delega.
Club Nautico América, uma. do Regicnal de Policia, b"'ab'o

rícanos competentes decla�1
reun ão,�.�� que particip'ar�lll !\�agnani, pr:;sidente �o S('�'

ra-se que a resposta foi po-
as classes Intecessades, (PP.l'�. dieato dos Comercláríos, l.

.. .

- sentantcs dj gov,erno> murlle�_ duardo Cunha, representante
sitiva, paI e das empresas de trans- de vários sindicatos nas índús-

D

Persistem os elementos {;tt

I
a administração municipal,

pCS1ClOUlsta.;; na sua campanha prévalecendo-sé do 'aunumtf.

de descrédtto e mtrígas contra nas passagens nos oníbus, in.

Aceitou A Russia O
OFerecimento De Ike

o R Cumprindo, com zelo e

londe
presidirá a inallgura-, Inauguração

da Escola Ru

despreendiment., pela cau- ção de divérsos e ímportan- ral Estadual de Alto Mos

sa pública, o seu patríotíeo tes empreendimentos da quitínho: ás 10,30 - Inau

programa de governo, o sr. sua dinamíca e proveitosa guraçâo da Intendência Dis

Irineu Bornhausen seguiu administração, depois de trítal de Rio do Oeste; ás

ante-ontem para Rio do Sul, ter regressado de sua triun- 11,00 - visita ás obras em

fal excursão' pelo oeste ca- construção na mesma loca

tarinense- onde tambem lidade; ás 11,30 - visita á

tambem inaugurou várias I Igreja Nossa Senhora da

obras públicas de relevantr, Consola1a; ás ·12 horas -

importancía para as -popu- churrasco oferecido pela po

lações daquelas regiões. pulação de Rio do Oeste; ás

Interior do Estado O governador do Estado, 14 horas - visita ao Dístri-

na viagem a Rio do Sul, se to de Pouso Redondo e Ian-
'

faz aco�panhar da seguín- l (Conclui na z.a página letra E)
te comitiva: . dr. Fernando I .

Ferreira de Mello, Dep.ut�- DESEMBARGADOR OS",
do Volney Colaço de Olivei-
ra, Deputado Nelson Brasil
e sr. Genésio Miranda Lins. I

O chefe do executivo cata-I D
. ,',

rínense visitará os muníci- d
e

f
s�a vl�g�tm,a BaIa,

pios de Ituporanga e Taió, o� e 01 em VISl a a sua ge

inaugurando ali obras de mtora, que se encontra en

elevado alcance economico ferma! acaba de regressar a

e social.
esta CIdade, .0 De�e:nba:ga

No munit:ipio de Rio do
dor Dr. Oscar LeItao, flgU

Sul o sr. Irineu Bornhausen
ra de �ele�an�e. destaque

será recepcionado condig- n.o�
_

meIOS JundlCos e so

nainente pela população 10-
Clal" de Blumenau.

cal, !I;!ndo o governo muni

cipal organisado festivo
programa, que obedecerá o

seguinte:
.Dia 7 - A's 9 horas -

(AR UIlÃO

fko �,
• ;;,

� --..... --_._- - - �---

BERLIM, 6 (UP) -

AIO
oferecimento do preslden

Russia, numa surpreendeu- te Eisenhower para ajudar
te manobra diplomática, a� as vitimas das . recentes

ceitou hoje o oferecimento inundações na zona soviétí
do presidente Eísenhower ca. Nos círculos norte-ame-

para fornecer alimentos às
vitimas da inundação do
Danúbio na Alemanha ori
ental.
BERLIM,' 6 <UP) - G.

Puskhin, alto comissário so

viético na Alemanha res

pondeu a carta pela qual
James B. Connant, alto co

rmssarro norte-americano
. na Alemanha transmitia-lhe

Palriál,ico programa de governOv�m
cumprindg o sr, Irineu Bornhausen

Il.....JII!IIIII!IlI--__IIIIIIIlImI';I•. Presidlré s. flcia. navas inauguracões em Riu do Sul

PEÇAS LEGITIMAS
Ca':l. do Americano S.A.

Rua 15 de Novembro, 413

D�en��(A� ����:o FLe� Em desespero os matadores do
:et����i�:l�a ;:f�ld�� ]. o rn a 1111' s ta' Ne'st-o'-r 'M o r e" l- .,' Q'
1951, o dr. Oscar Leitão Fi-

.

.

.

. ..

!��Uil�ee;f:o� ������::.�� -- lavas ·historias invenladas pelos ·amigos dos policiaiS --
atualmente em estágio de
especialização em pediatria
no Hospital dos Servidores
Públicos, na Capital da Re

pública. O j,ovem médico,
HANOI 6 (UP) A -

que é filho do Desembar-

�

.' ---: .� aU-1 Saigon calculava orig llaliU€'U-,' Evacuação do Delta

t-..rldade� francesail mforl!la.; te q?€ C'zrca de um mIlhão A evacuação do maior nú_ gador Oscar Leitão, preten- 00:';.

ram, h�Je, que tropas do VIP.t. de vletn meses do d·:lta emi_ mero uossivel . de habit;;nie" de clinicar futuramente nés Já certos da derrota, os ad.

nam. �!spararam .

contra uma graram par� o sul, ante� qlw d? deita é de vital impQrlan. ta cidade. vogl1dos (}f.' <:C(�i('�'" .:1", }41.l)r.;1> "

mul.bdao enfureCIda, ao nor- os comumstas assurm�em Cla para o Vi.etnam. A popu-
seus cQmparsaR. limita11l�8f\ !t.

te oe Hue
•. matan,d? a 20 pes.- c'�mple1b cOntrole do nort/�. laçã,Q da zona sul é de 9.500 gora a Pl'ocural'l na vida do

S1)QS e fe:�n�o varias. outras. Aiualmen.tz, porém, os oh. mil pessoas, um m:Ihão nlt'- saud�oo rep,orter t'l'e <r.A Nail.e»

A mul.ldao, parclalnlr.lntl� servadores franceszs temem nas que a do norte. Levar d\l PE'ÇAS LEGI'TIMAS alg:um. argumcnto pant a t';� •.

armada, atacou as tropas v ct. que só os funcionários fiscais Th:rte uara o sul o maior nú� fesa, abandonaJI.ldo a tel'oe da

IlI�mesas, aquar.teladas em os, oficiais d� exército P. um: mero possiveI de pessoas é a I{aiser _ Frazer não auto�'lil..
KIrn DOI, 8 quIlom.ter�s a·/ numero relat vam.ente peque- úniCa esperança do gov'erno
norte d� H.ue. n__ VIctna,rc. no de outro� elem�ntos jl'ãl) de Saigon d.e equilibrar a

"SAMARCO S. A," OS crimj,'losoS e 'seus defen.

ce�ttaI,. �brlgando os solda., para o.sul: DIa a .dja, a baJan .. balança Ç! sair triunfante r.!�:�
_ Blumenau _ sares não p110Curam ml3js '€6.

d� a �parar em defesa p�6. ga se mclma maIS para <l h, J futuras eleicões nacionai4l' qu�val' .. s.{') ctn �m�":t:d.;:j, �y,) h'_\rJ:1pI.�

pna. Nao. se �sclar.eceu, allJ � d;! dos comunistas. dentr.' de dor anos
•

•• .1
l'� cdme. aJ;l'enG.,i procuram �

da, o motivo fia desordem, o-
. s·.. tenuar .8, situação. desesperada

corrida na noite dt! tlerça,,, �

------- -

e.nl' qu,� Se eUCOll\ram, :inV(!7\tl'l.n_

Para qm:rta_f�·íra.
���!;(���"��������.o.oeo.ooe""�i·o�.ooo'O,O.090.0.���""o,oooO?""'0.C��,.' •.,.,..,�c.�.,n""",,",o""""'C'D.""fi� �

oootO_oo .,..,.O'K...o.o""",o"".""Q.""o-ooo.".oo'�.. ..,.o.Q<tC":"be"D'.Q.o'O.oOO'O.b""OO'Ó' do fatos inyelldieos a respeito
As autnidades francesas °l�

da pW>$l\q<} -de 'N"!st<}� 1\.{(m�'rn,

i:nJj)rmaram que, .na quarta_
.

O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E.2f PRENDEU MOREIRA

feira à no te, �Ii' viram 0bri- �
�t

d AUTOMO'VEIS A' VOSSA DIS POSIC-O
� O p1imeiro a depor foi·,') do,,_

[la as H en\:iar aviões à XI;)· I, .

..
_

A! �

������i������ fi COMERClftl VI[IR·ft 8RUN�S S.'· R
•. 1.: g��J[:i:f��7��d;

Estas desordens sãb pa'l't{l i ... ... _
�

I'epor�r havia Se recu�l(td\) 11

.

de unia onda de distúrbios � apresentar a idelltWade, ?1H.�1

que se v,zrificaram, esta se" !I RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3 , §Io vo 'porque o deteve, conduzin_

mana,- no ViE-tn fi central, §3 n L U M E NAU SAN T A C A T A R IN do.o ao 6.i) rxp. 'tJ,ud�, �,I1""",

que também tI{:'Í');:aram urro ��
A L :lentou ao comissario Heldival

saldo de do·s mortos e uma

i�
õ. Benzzi.·

d-�zel1a de feridos em uma

- - - x - - -

;"'"manifestação ceou.da pey;l.u I M P O R T A ç Ã O D I R E TA!. E� .s�gulda foi ouvidio' vdo

da grande base uero-nav 1 de 'H� s
comissariO. qu,z d� inicio ra'ti:fi·'

Totuam" a l1ordf'ste de Sai.,
• Agenle.s "A U S T I NU �. ':o: Cemta ê'al'Vl1lJhi) 1!!fiJ�'le {�.

gon' fi
cou O doepollnento -do detetive.

A"s notíf'ias destas desor-

�In� i�I..

�'.O' Contou ainda varios fatos. rc_

dens foram dadas na urasifiQ Peças CHEVRO LET, FORO, G. M. C.. DOODGE,- JEEPS, INTER-
fcrenb�s a. conduta de Nestor

.

cm que as autórid des fran. �itra: .
l\!ol"eil'll., mas tudo baseado em

hesas expres!lavam, hoje, o \nfQrm�l'õe5, ·'1'{çcebidas de fOIl_

temor doe que os comuni'lbl5 NATIONAL E MOTORES HERCUlES tes pouco recomendadas c con_

est.ejam ganhando decisiva,.. � 'l1'8.à!tô-rla5,
mente <'- "batalha da eva(!ua� � :.I� Afirmou ú cornl.ss3.rlo gen.

6!�:H�� d�i��:�e���:\ni;'� I' ORGANISAfÃO ESPfelALlSADA PARA VENDA POR ATACA.DO li :�r;�� ��t�:;.:e1Ii:'�:i��tili> Pc�i��
p�rtancia para o futuropoJi.." �� daI. aparl!ceuMlhe {} guarda ci_

t,ICO do �ais. •

t .....c.. :.:s... ilt i! vil I..l{'inío Rodr4gues da Silva

O��O_�� �������j���Wm��� q� �

A: policia local recebeu 011- bulava pelas ruas da cidade,
tem denuncia contra 'II indivi_ em e.siado de -embriagues,
�luo AdU Silvério, empregad'o Paulo Dias, solte-l:V. de 28 a

'da' Emprês8 Indóstrial Garcia n�s, r·:;sidenl.<:! em Gaspar. D�.:"
pel;. fato do mesmo tE'!' agl"�� pois de ter ficado 24 horas na
dido seu culéga de trabalhl7' Cad'eia Públ;ca, foi convidado
José Roncalho, que tambem a deixar a cid:.de voltando

.e!'{el:C'� SlHlS at'\'idades pl'ofis- para a sua IO(·alid;<'le.
·Sl'CnalS na. mesma. emprês'a I
como operário. Segundo � I

queixa a�r('sentada �a DRP.
r--..,.......,.....'-------------------'--.

fu�r���:Is:��:m��te������oiI::;� J N S J J T U T O DOS I H D U S T R I A' R J O S
;�!��I]���g�:� ��:iCag:an�;

.

(oncurso para Escriturário
(have do bo·c-a, l'o!pl!OU a ca

beça de Roncalho, deixando-o
bastante ferid:!, sendo a viti_
ma rec·olhida ao Hospital San.
to Antrm!o, onde recebeu os

Il;ecessár (j;.'; curatiV·js. A p.t.Ji_
c!a abriu o competente inqué
rtf.o, estando a procur:\ do cri
ffilnCso, que evadiu-a.!;;.

PRESO POlt El\IBY.M_
GUES

Na sua energica campanha
contra a vadiagem e desor
dens. a !lalida rletev'a ante
ontem a noit�1 quando P1"l;;n'I�,

Temos lambem o prazer de informar, serem distituídos de qu alquer
. fúndamento:

certos rumores de que os n. tradicionais AGENTES, FREITAG & elA.' de Joinvile, a, MACHA�:'

DO & elA. de Florianopolis, tenham deixado de representar-nos, continuando
.

aquelas' ,

conceituadas organiz ações a dispensarem os
o

seus habituais bons serviços a todos os nos�·.:;'
sos segurados.

c O N F I iE
Suas Cargas para Curitiba e

do Paraná à

EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL S� A§
Rua São Paulo, 1184 - Fone, 1414

CRONICA POLICIAL

Ilre�iD O colBga de trabalho
por simples questão de. servi;o

Datilógrafo

Serviço regular aéreo
entre o japão e Brasil' COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS

Torno público que se acha afixado na Agência
do I.A. P. I., à rua Nereu Ramos, nesta, o resultado
dos pedidos de revisão de notas dos candidatos que
prestaram provas nesta cidade.

Os candidatos poderão solicitar telegràficamen
te ao Serviço de Seleção e Aperfeiçoamento, Avenid,l
Almirante Barroso, 58 - 18.0 andar, Rio de Janeiro

DF, eventuais pedidos de reconsideração, dentro d�
dois dias desta data.

Blumenau, 7 de agosto de 1954.
ALEXANDRE GOMES - Agente.

TOQUIO, 6 (UP) -_ AJa.

pan Air Lin-es ÍJniol'm� qUE
transportar.á p-a·ra_ I() Jlrasil, em

outub,·o P'r'Oximo, os membros
de uma delegação g(JV(?l'11amen� "'.

tal. Q,"! representant.es do .go.
verno ruporuco dirigir_se_ão .

a

São P.a.ulo afim de paI'ticipar
"'.

das cerimooi1l!S comemOlfativas .,�

(lO quarto centenário da funda.
ia daq1l!ela Cidade. O vôo ser_

"'ra de prova para ° serviço
regular entrle {) Japão ,(? o Bra_

sil, linha essa qUe deverá stJT

inaugurada em abril de 1955.

Paulo Boavista Diretor Gererite.

.
'.

.
.

""

____.,
'
__._o .. _

-----------_--
�

.------------------��----------------------.--------�----��:=====�

Tropas do Vielnam abrem fogo contra
as mulfidões enfurecidas: 20 morros
Sucedem·se no norle d a Indochina as manifestações anti • francesas

.
R.IO, 6 {Merid.) - Pirasse.

guiu ,:mtem. na. 1.u Vara Cf·t.

minaI, Q sumario de cu;1pa das
trucidadores do l'eporter NestQl'
Moreira, s�JldtJ ouvil'.k1s mn.iH

quatro testemunhas arI'oladarJ
pe1.-:>s defensore� dos crimino..

disse ter sido Informado por Sllvio Ribeiro, qUe> mata Be 1)l"�(1 rio _dá Fazenda Alxiblío Ali

um comissario, qUe soubera tU cupava em. íazer pOSf:.3 de �;ga_ gt�s'to ue l'l11hl:l, Ç{lÍ1t_;a;t.l!llo::pa
o reporter Moreil:A sofr/ido' lI1.. lã» do que riln nelatar fJ}.tos in. los defensor,es de «Coice. d-e

nll'!. queda 1110 interIor dI) «])l'iI11[ ·tere'�santes. Este 1)oliCiul, tl.Üep I\fula» e seuã cClmll",'::3:_t�, I�8rt�·
Bar». Alem <liliso, o COlTI,issario to ela >escola, do famigerado Pa.. aparecer como vitima de tlio..

Cirlbelle .em conlJ'erI\l'a. COr.']. () dilha te inimigo de. imprensa, lencías praticadas por' Nestór :

depoente declarou que conhecia contou uina longa história, 1'1);. Moreira. '�j
a filha de Nestór' Moreira, que pleta >de contradições, s<ibr{e a' «HIS'I\ORIA MAL ,�
lhe dissera que seu pai, s&gllll", vida de _-lvll)r�7�1(L,. pn,'I!5u,mlo '�I'n I CONTADAlo. ....

.,

.
I

do �nformou � sua m��.1 a�dara seguida � �1?g1ar. �oquentemcn :
1>is�.;) Augtlsto de Pino q-ue

met.ldo -em brIgas nO mtt::l1ol' ii",

I
te �s poliCiaIS c.rmu)1.osos. I no dia '21 de maio de 19<1::;, quan

«�OItes». :
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Fl!lalmente- f01 oU�'1do ? fUl�. do então ,er>&. fúric1011;'j_,i'_o {b�

Depois tambem. I() conu.ssaü.ú dlonario letra «O» dó Ministe_ EFCB itlY8. vitima de ·csp-a:riêâ..
mento tr!<'j illte:r�or 'da Beça!): âr�

Ínv€stigações' daquela_:. .f(;L'f·oviit,
por ter denuncYa(l() .'víoiend:a tt•.

li V'erificada.
�

Afirmou àind�t
-

qUe dentre os espáncadores 'Se

encohtra.v8._ llJ('.StOl� �f{l1'üim, tllJitl
enquanto os outros () H:;llUU'ro_

vam, queime:va..llle. o corpo com

pontas de' cIgarrOS. No enl.a;lltC\
por' ipcriveI que pumeça, Q {un•.

.

cionario da EECB <levai! a fato
ao cCt'1hecim&iíta· lia. 'drni'l;or{s
·da C"ntraI re·.aprCSE'lltou queix�
a P'alicia, eX'!:Íulr,d» () ·.ún!it,! elo

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

(oDvençáó .

Municipal' extraordinária
De ordem do sr. Presidente do Diretório Munici

pal do Partido Trabalhista Brasileiro, de Blumenau,
Convoeo os ,senhores membros da. Executiva do refe·

rido Diretório, Conselho Deliberativo, _ Delegados dos

Distritos, e convidQ.,2s autoridades, trabalhadores' e

ao povo em geral� para comparecerem à Convenção
Municipal Extraordinária que se realizará no próxi�
mo dÍa oito (8), às nove (9) horas, nO" Clube Náutico

América, nesta cidade, afím de ser deliberada e acla
mada por �odos os presentes a escolha dos candidatos

a Vereadores, que concorrerão·' ao pleito de três (3)
de outubro pela legenda do Partido Trabalhista Bra�

sileiro.
.

Blumenau, 6 de agosto de 1954.
.

JOSE' FERREffiA, Lo Secretário.
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