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p60tinúa em movtmentn.
'ti greve dos mecânicos dê
'vôo [la PANAIIL Sõmen�
te estão slmpensos oS:'VÔÔS
dos COllstcJIations;: : Os
demais sel'vÍi�(ls da PÀ,{�

,

NAIU covrem nOl:m'.ll·, '.'

mente. O Sindieatá: Nâ� ,

ciunal elos' ÁeÍ'oh:,ultieos
lançou mil' ii1.àlufesto1�
dand6 integl'a.l apoio, .�D ..

mOVIrnNlto. Cum a ''''feve
estão, in�úômpidas". t()�
da:, as :Hnli.as _iJlternaeirr' .)llUIS da PANAIR.. "... .

,
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ASSOClAllOS '.

I Em toroo �e uma la�iDba I�nra
---�- Assis CJIA'l'EAUBRlAND w..

.

.... ......

LONDRES, 2 - Dificilmente 11111

estr:mgeiro poderia entender :1

fundo esta. luxuriante paisagem· da.
eeroação de uma Rarnha, símbolo'
vivo da estabilidade naetnnaí e da.
unidade imperial. Mas a chave é

nouto UI' sol<I,lra, esta nua pe"l1.�
Hrll", extrnvagnnte .. ri,,!! di' sentt
.i� cavalar, ou seja: de "}lOl'Ef\d
sense ",

C'lIDO .no português, :t for!!!!, d:l

in"lf< reside prinCipalmenl" nn.

su� animalidade. Tudo aq\lÍ oP.I't:�
em hmção dos instintos reflexó ...
tanto na base provlserta, COl1l0 na.

da (oternidade. Até porque Ilroviso�
rio e o eterno, Enxertam-se como
um só cavare dentro dlt viõa. ,I\. rn-

..

-

o CONSESUIu .A LEIDO CAMBIO ��,��:��j�!i�i,���:}�,
.. .

. .

,lnloroso desta China ocidental,

LI'\1"REPREENCHERSUAFINALIDADE ::��:�;:�;��::�������. .' , , "

til. mais na terra, em meio dos so«

Melll�rial� da �NC� à�JuperiD!e!-1 ��----------"-----Ne�ce-ss-ida-d-e---hjs-fó-riê'3 éaUnião da ��:\{;::;�f.:���:?:'[����'eUCl3 �a MsdazI� Crelllo Europa para a paz do resto do mundo ����É::;;:���€:Kfr[::;,��;;t;é�c�°a'C;!J��:i!����htha�An��:f������I��ci�:h!e�oc;; � Declarou o presidente. Owight Eiseohower - :�/��):l:���s�q;�l;:::�or: ��:SUllerintendência da, Moéda e do' Crédito fixando seu ponto Washington, 3 (UP) - A Washington, 3 (UP) - O tido Sionista autorizou seus wrence, para admirar uma f:ldinll:1,�le_ 'Yista acerca {la exporta:ção dos pr{)dut'os graVOSO!>'., :Diz de Casa -. Branca publicou hoje presidente Eisenhower falará membros a participar 110va- loura, que transporta em si, nestermero que- as medidas q'e ,combate à gravosídade d* gêneros declarações do .!)residente Ei- hoje à noite .!)ela televisão, mente do gabinete. Com isso, momento, o corpo e a alma d�de p!,odução não podem: ser tomados sem meticulosô' estudo ,smhower, reítêrando que a para prestar contas à nação parece solucionado a crise de commonweattn, Habil e IIfI'senteda SItuação naeional.: T;lmbém :lJ desvalorização, do cruseíro União Européia é uma neces- das primeiras vinte e-duas se' governo que vinha agitando o às forças novas da vida, o inglt>9te� �ontribuÍiI(} pará o.idesajustamento doS! setores. da econo- sidade histor-íca para a paz" manas de sua administração. Estado de Israel, desde que já substituiu a palavra. romana, derma, Impedindo a colocação, de produtos tradicionaiS! nos mer dos países. europeus e do res- Ao contrário de outras oca, .quatro ministros sionistas pe- rude sentido dominador, por outracados, cuja �onquista é' o:"resuItado de} p�rtinaz traballl& de to do mundo, 'l'his declara- siões, o chefe do governo não diram demissão do gabinete de sentido mais plástico, abrangeu-Varias gel·uçoes. ". '.'

, ções do presidente Eísenho- estará só, mas se fará acom- na semana vassada. do um todo espontâneo, baseada, Diz adiante que a lei do câmbio livre não, conseguiu pre, wer foram: formuladas após panhar de vársos membros do na associação livre. Falta-nos vo�encher a sua, finalidade, principalmente sobre a 'exportação uma eonrerencía com O sr. seu gabinete. cabulário para. entender o gig.an�dos produtos graVOSOs; Para esse quase imperceptivd zesul- Jean Monet, da França, pre- VENDA DESTE DIARIO teseo e formidável eameteão paU.tad� do novo',r.eghnt'!"sobre a exportação dos g'ravosos� eon- sitdente do Conselho Executí- Reunião- dos premiers tíco que é o animal político des(.aCOtlem os seguintes fatres:
,

.

vo da, Comunidade Européia. do Império; .

NA ENGRAXATAlUA
ilha Não temos metro para. sou..

. Prímeíro - FI.·xação de de· gordura, murmurú, sF do Carvão e Aço. LONDRES, 3 (UP) - O
PONTO cmc dar-ihe a profundidade e elastici.d 'primeiro ministro presidirá, ,... :l i ., a letr A)

. lvcr�as pe�'éentagens: à li- sa;l, laranja, sorva, batata, Prestará contas o g'al. hoje, à reunião inicial dos (.._on� u na z.a P 1;. 9

beraçao ao ínvez de .uma ú- (Conclui na 2�a páglna letra Ej Eisenhower .1; pr-ímefros ministros das va-nica, que deveria repre- _..;..............__-.-_........;_. ............ ......__,.;... .. _.__.......
.

rias nações do império brítâ-
sentar aproximadamel1te. a nico. Estes, que vieram prín-
d

.

, cipa Imente- assistir à coroa-Si��:���iação da moéda bra- D'0'1· '9 ,M l·lh,o·IV··.•es S a"·:U·".. da' r.am.. )f.' �!�r:a/��;�j� �:;aveI;��!�Segundo - em caracter .tS. idéias sobre os principais pro,
provisório a concessão de blemas do mundo.
tais per.centagens; ". S 't·, S b''.' B· t ... A Bolívia não quer EJ3creveu: VINICIUS DE OLIVEIRA
T

.", "E .,' '.'

..ex a,' . O' e',rQna,
.

r 1 Q'n·!ca esmolas Fez recentemente a direção do Hos:pit,:l."�anto Alnto�io".. ereell"O - 'qUIVOCO 'ou
N. IORQUE, 3 (UP) _ Pa- neste Município, valiosa e excelente aqUlslçao, quo sela adgo de comum que .existe

1'a evitar o cáos político e de uma interessante e bela imagem de Nossa Senhora de
num único çusto de produ- ····n·a c·er."mo·n·,··a ',d'a'.. Ab!i.:dJ"s' 'de'Wesl'ml"n'.. te·r a 'monarqu'l::5 mal"s an: ,'Iga do mundo econômico, a Bolívia necessi- Lourdes.

'

.

. ,

.

ti! � til
. ta, urgentemente, de :assegu- Ao ato solene da instalação da milagro�a s:mtmha, pação para determinado pro·

rar a venda de seu estanho gruta daquele l1osocõmio, compareceram, aI�m do pr.efeltoduto. Propõe, ,finallnente, quando fi rainha foi ungida com o
mediante um contrato a 10n- Hercílio Deeke e digna espÔsa• médicos, irmas de candade..

óleo sagrado. 'fieando, de tal mo_ .

d
. .,

d
.'as segu'intes Hledidas: '

go prazo com. os Estados Um- verea ores e o vlgarlO a varoqUla.
.' .

.. .

do ,s3.ntiúcada .aos olhos do; Deus,
dso. A Bolívia não quer es-

.

A novena que no penúltimo dia do Mês de Maria, fOlInclusão' na lista' dó
R,anlla de GôO milllões

molas nem doações dos Estu- alí rezada' dia�te de enfêrmos e componentes da Congrega...... :t:âmbiú livre ête.;:W por Ceil". Ainda ,p��a fjut,ros foi. um, ru- dos Uiüdos. Essas. declarações ção Mariana, se revestiu de tocante imponência e invulgar.. ,t.o de liberacAo de j;;-úiêaba.
.

IiWl"OS,-!.,� iUegt;e, c.arnaval, :om _3 foram hoje formuladas pelo brilhantismo, uma vez que aquele santuário, ornament!ldo",. .•. ..
.
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.' .
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o-:�1�l'd.ta��n:d;�o:.·,·S!a·��i·:.:t�o�ns�.,;aI�n;d·�ois"�'c,.é�im' on!i·:'�1···�"·.;�·e·'O�!l"11ec-Oe·:�--.'�· �:�i�a�:�;:':d:e'��i;;;::[i�f .�m;;:;.���i�x��i;t,�i.�wa�·-,·�����J�â:����d�á1��!;�t:��:!!����:: •. ��1S�� ..1;;, .
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'---",'� -"''''--!SUIUç'ã:õ'na:-'cnS-ê-nO'1;V�'''' 'mente, -atenâenâo"s'e-que---o--"vereaqur"=w::�nl�-nremel:t;-=--W.n:r.�" _

de verno israelita delicadeza de seu espíríto prestimoso e cnstao, doou 11ll�{)Scento CDU a. relrizen.te coroa de Santo
P) O P ,.

d t d -1"Londres. Da imensa multidãó de Tel Aviv, 3 (U - ar- peixes, vermelhos e dourados; ,a'o aquano a gru a, ,�n e.e e..
mais de, dois mllhõe� de .pessoas

contemplam da limpidez dás aguas, com fervo�osa InqUIeta·comprimidas no centro de Lúll-
, ) ção; a serenidade e doçura do se�b�ante da VIrgem, que se

dres levanWu.se 'A' Naço-o' tornou agora amiga devotada e vllgIlante protetora de Blu_
.de saudação' que

menau., .rior da ahadia:. "Deu!: salve a rai-
Hoje nesta énoca atribul[\da de descrença e derrotIsmo,nha".·

Por ser feriado municipal o em que s� manifesta justiceira e implacável, pelo flagelo das
A maje3tosà e tradicional ceri-

I
dia de hoje, consagrado a Cor- séc'as no Nordeste e das enchentes no Amazonas, a presençamonia da abadia de Westminster
pus Christi, cuja data é uni- de Deus, acons€lhável é que seja sempre invoc.a�o' o nome tu�

perpetuou, na pessoa da :filha do versalmente comemorada pe� telar da Senhora de Lourdes, a encantadora Ramha dos Altos
falecido George' VI, a monarquia lo mundo católico, êste jornal Pyreneus, vara que Ela distenda o seu manto protetor sôbre f)
mais velh'l do. mundo ,remontan- deixará de circular amanhã. Brasil.

'

do,
.

através de' séculos, à era ini

ciada pouco depois que as legiões
romanas deixaram esta ilha. Foi
um Q.ia de deslumbramento. Pa
ra muitos foi wn conto de fadas
convertido em realidade.
Um elegante .príncipe, ajoelhan

do-se dianfe de sua esposa e ju
rando ser seu' 'vassalo para a vida
e par2- a 'morte, selou êsse com

promisso com uni beijo.
Outros consideraram um

··S E L V A SA SA G E D estar o Im.pério Britãnico é um a

contecimento que, no mundo, só
podia ter como matriz e âncora e(Santa Cata l'ma)
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fatos da Semana

Virgem da Gruta

e lile> de 168 aVloes
jato n�l_s céus. de
"METEORS" E CANADENf3E S

RAINHA.
"SABRES"
NAGEM 'A

DE',IIOMR-
'

vooEM

Reestruturação do funcionalismo

Será travada., na Camara Federal
:: empolgante bala�ha parlamentar

LONDRES, 2 (UP) - A's
i7,44 (hora de Londres) a

rainha aparece nqs balc'õ.es do
Palácio de Buckingham, A'
sua esquerda o prínCíp� 'Char
les c a pequena prinçesa Ana.
Depois, ainda à esquérda" e

um uouco atrás, .:::. duque de principezmho' :'s�uda,Edinburgo, As damas de' hón� igualmente, imitando sua
ra instalam-se dos .lados " do mãe. O mesmo fazerido a
grupo e os pagens mantém a princezínha Ana. Mas o priu
cauda.

'
, ,'.

'

"

cipé Charles, encanta�se re�
Nenhum, outro membro' �à' pentinamente, com o p'esado

familia real está presente, A bracelete usado por, sua mãe
rainha com a córoa na cabe- .e segura�lhe o pulso.
ca, não demo'nstàmdo ar :fati'" Alguns instantes mais tar
gado, mr:s, ao. contrário, niui� de COmeça o desfile aéreo, e

as' crianças reais ,levantam os

olhos nara o céü. A railnha
'mãe e-o duque de. Gloucester
aparecem, então, no balcão ..
Em baixo" vi�lumbra-se

verdadeira mare humana.
Contrariamente ao costume,

to viva e alegre, saúda com o

I
resolveL�-se que os aviões

braço direito, com um gesto voariam paralelai:minte ao
muito gracioso, a multidão balcão, a cerca de 1.500 me

que, nesse momento; pássÍl, to- tros do palacio, isto para que
das barragens e. precipità�se a rainha os !;n.tdesse ver er
às grades. guendü apenas a cabeça sem

deslocar a coroá, como pode
ria acontecer s,e os, âparelhos

menta profundamente(Conclui na

Camara
Biltencourt

inqllp.rido na
sr. Re gi s

Será
o

preferencia para um dos subs- transitou por esse orgão téc.
titutÍvos a.!)resentados à pro- I nico.
pos�ção, isto para que seja Os debates em torno do
aprovado aquele que estende importante assunto tornar-se
os benefícios a certo número ão mais acesos quando Se sa
de classes inclusíve a dias be que ° general Brochado
médicos 'nã'Q chegando po- Rocha, líder do PTB, na Câ
rém a �tingir a nem um dé- mara, apresentará uma.�.
cimo do que fôra aprovado na 1P1enda estendendo os benefl
comissão do Serviço Público cios do projeto aos médilcos
na última vez que o projeto (Conclui na 2.:1 página. leUa O)

RIO, 3 (Merid�) � Está o·

perando em. Niteroi desde al
guns dias uma quadrilha de
chantagistas, da qual faz par
te, segundo está, s(!ndo apur�·
do, um irl_vestigadoi" da polie
cia fluminense. O. pt-Qcesso dp
extorsão posto em rrátiéa é. o
'seguinte:

..

.,. .'
.

"Dett'rminado Wd:viduo
tra num éstabelecj�ento

Conâiierâ�;�t acôr�3 comercia)
ui r eu. Brasil e . a lrgéntio8

RIO, 3 (Merid.) - Está se

riamente ameaçado o substi
�utivo. que estende vantagens
\ao projeto que reestrutura os

funcionários púbHcos de ní-
RIO, 3 (Merid.) -

com-I
pwra dar explicação sobre RAINHA vel universitário aos médicos.

Parecerá hOJ'.e .p.er,ante a as denúncias alí ove,icula_?as Para' salvá-lo o sr. Ruy AI-
- ra prov�ção da segunda guerra meida tem se empenhadO,Comissão Parlamentar de contra sua ad�mlstraçao. .luücual e da tl"lUnfante austerida- trabalhando, por outro lado,

Inquérito, sobre � DNR, o Se:-á àquele �ct;ninistrador, de que se lhe seguiu, O magno a- afim 'de fazer a proposiçã'o.

pOSlcao em ter- cOIltecimento assinalou· a subida vI'r ao nlenário na sessão dedl'retor �'aquele órgão,' en- apos a ex, '._"
,

'U

d de Elizabeth II a um trono que sexta-fe-I'ra pro'xl·ma.,'. .' d::;s faias' ...xt'Ola os no 1n--
genhelro Reg1s Blttencourt, "

'

1
.'

t
. .

ainda enlaça m�;s de 600 milhões Se o srl Ruy de Aalnleidaquento par amen ar, lnqul- fie suditos da Australia, Africa, está envidando todos os es
r:ido pelo relator, deputa0 Canada e de todo o mundo em uma

forç8S �1àra que. os médi:Cos
Saulo Brand, e também pe- só comunidade que se mantem não sejam exclmdos dos be
.',

b
. miida pelo élo invisivel da lealda- Ilefl'ciQ'S constan. tes da mensalos demais mem ros do or,. de. �gém presidencial, o sr. Edsongão oficial. Uma inconljável massa humana Passos que é preSidente do

. Sabe-se que· o sr. Vasco desceu para área central de Lon- Clube' de Engenharía, tam

Filho, I1es�J�nsável pela dres, durante toda a noite de se- bém nretende não deiXar de1:'\ gunda-feirà, munida de garrafas lado ôs engenheiros.existencia da ümlissão de térmicas, sanduiches, guard�-chu.- Sabe-se, ainda, que serã N. IORQUE, 3 (UP) -1 sendo fotograÍaclios numInquÉ):ito, está fartamente vas e almofadas. A previsão do, encaminhado à mesa, quando "Todas as obras e docu- micro-filme, eln Roma" _mercial e oferece ao nego- ,documentado contra o sr. Serviço Meteorológico de que o
o urojeto fôr submetido ao -

f d 1 J MCiante "equeno ..
'estoque d.e -

,

t d mentos do Vaticano estao ec arou ° sr. ames ao'"

Regl's Bl··ttenc'--'urt. (Conclui na 2.a página letra F) plenário, o requenmen;Q e
C

.

1 :>I' t d A Omercad'Jnas, �e p::,ocedêncla -

ormlC;;:, Qllre or a ss·
estrangej�a, que kví.\ em seu

Ic�ação
Cstó!ica N,orte-Ame.poder, ��,o alguma!: garrafas

rIcana, chegado ontem dade vinho champag.'1e e latas
'

A
"

b'I l" I t
..

de azeite: que 'teri,un entrado
"

•

s a I v a
Itália a bordo da vapor

Hegalmente no pais � �udo é

sse'm ela e9 I ..
- "United Stat". o sr. Maeoferecido ao prêço Tmmmo, _. .'

".,
.

. .

.

III Cormick esclareceu à imoEm geral o negociante é
prensa que a produção dotentado e fica com a moam-

A I M
·

f t 'M O' C I" d � d e
Y

•

t 1h-
'

H A b" M t '"I _.., p ausos ao am es o a II filme era financiada 'lJelar:�tae��uad�Z.pJec���er�or�� omenagem ao sr» re e ISPO. . e ropo I ano
referida Associação e quedepo�s, o lueslno pegociantt; é

. .

t d as viera à Roma para verüi..proT>llr'ado p'01' tres outros. ln- .

d b l' I d'o Paulc Marques, l.iàer do inteIro apolO a o as'" Sob a l)residencia do

e-I quim, que e;m e o lmpro" ,

t d cal' seus progressos· Umdividuos que se .intitulam da
.putado Volney Collaço de vi<;o, enaiLt<.>eu � persona-l PTB, !:z um

, al�el[) � As: pretensões JUS flS o pOVG.
dos exemplares do micro.Polícia, que vem apreender a

ll'tlade 1,10 1','lSl'gl'le prelado, I' sem,bIela, no seut,Ido _oe a O deputado Cassio Me-
mercadoria ou pelo menos Oliveira realizou, 'Ohtem, �l .1

-

d d' 'te l'-'ce filme, assinalou será postodetê-la para esclareciTnenllOs
em quem Os Católicos cu-

I

polar a sua asplraçao
.

e eIras comUlllca ql '-
-

à disI)osic.'ão de l)eSSOas' que
. '. t t Assembli.(,a Legislativa,. �. ..

\
_ an'SfoTlllar'-Se' em l'PUlllCl- beu identico telegrama, -ào comprador, pOIS. 1'a a-se

mais uma sessão ordinária, tal'men3es tem um gU1� s.e- _r,...· d I desejOarem estudá-lo, e, UUlde produto roubado e ;0 la-
. Apoio à Moei ai. e

drão, preso, já cOl1f�ssara. A- Homenagem ao sr. guro e firme, \'�rdaaell"o pw.
O d'eputado Enedino Ri� outro será encerrado num

gora a Polícia i!lves..tiga para I
. Atêebispó pastor de ':lmas,. •

Dando conhecimento do beiro requereu a inclusã9 "brigo especial, afim de sera completa ehwldaçao, O deput:;ldo Tenorio' Ca- O requerlluel;to. fOl aproo telegrama recebicto a
.

res-
nos anais dá Assembléia, protegido contra bombar.\ valeante requereu constas- vacln Por unanlmld�de. 'Jeito, o nobre líder do F.T. do Manifesto à Mooidjade, deios. Os dois exemplares

s em ata um voto de regi)- 'Àpdo de Nova B. esclare�eu ..

a P05iç�o de publicado pela Sociedade serã'o confiados à Universi..
sijo pela passagem demais,

sua ae:remlaçao no caso ,d� Cultural Joaquim Na.buco, dade de Saint Louis,' Mis... , .

d
- Veneza -

,

um aniversarIO a sagraçav O povo de Néva Veneza, c�iação de novOS mUlllCl- fultimamente fundada nes- som'i ..
episcopal de Dom Joa,quim

l)or llltel'médiü d\) d�puta-l PIOS, Concluindo, hipoteca I ta capital, por mn grupo de
Domingnc,s d� Oliveira, Ar t

d
. .

c.bispo· ��letropolitano' ��ad:�����rc�ma;ã;r�;ojsl��

\ \
( A S A ( O s

\
Em nome da União De·

v�ntude em causas dignas dmoeratica Nacional, àsso-
do seu i�ea1ismo. e af��t�- Peles _ N�!on _ Lãdou-se à homemígem, o dé-
la de forças antl-l�at1'lothl- I CASA tiA "'�APITAL"putado Énedinó

.

Ribeiro, ....
caso

representante de São Joa-

D�ras· e documeotos do VaDeaDO
serão Inlo�rala�DS em micrufilme

B. AIRES 3 (DP) _,. O I G.côrdo econômico
..

entre

embaixador 'do .BrasiÍ, sr. Brasil e a Argentin�, e�
Batista Luzardo e o chan� pressando sua. satlsfaç�o,

ceIEr Remorino, ebhsidera- 'pela forma em 'q';ie serao b__---------.
r�irn, no ü'anscursó do en- cumpridas as clausu�as do. .

.. Prepare "t' pfetuado no Palacio convênio, O'· embaIxador

�.,
con 10 -

'" . .

.•
"

•

1
•

'(,. .,.' futurlJ deSan l\1artin, o acÔi;4o co- brasil::iro vlsItarB: 19ua - ';" -tO .'

.

m''''reial· entre ós do.ls pai- mente o presid.el,üe Peron

Q.";;
seu· tuho

.

�

lh

•. !'.,_/.�.' '.

e.
ses. Depois de prolongada afüll de transJll�tlr- � uma

ljJ
1 c{_Znião -o embaixador Ba- mensagem do presldente
tistá Luzardo, ab.ordado pe- Getúlio Vargas � falar a

los jornalistas, declarou respeito dos p()�men'ores do
a (leàt'fil$(..C&kIe) .,

que havía tr�tado' do� ter- tratado comercud, ..

1�10S ligados a execuçao do
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I \ sobrevoassem o . balcão em

(lângUIO reto, como outrora.
_

�.

q... No periodo de alguns segun-

A IOdos a formacão muito cerra-

E S ( R I T V R I da, está acima do MaIl a cer

ca ele trezentos metros de al
titude. O silvo dos motores a

iato corta o ar ':: abafa as a

clamações da multidão. Há
�ei,s esquadrilhas de "Me teor "

I
da TI. A. F. e umz de "Sa

- - r bres' da aviação canadense.
São ao todo ] 68 aparelhos.

Os "Sabres" que fazem par
te do gru')o canadense. com

base na Inglaterra, devido ao

que se convencionou no Pac
to do Atlântico, distinguem
se no meio dos aparelhos in
,gleses por suas asas em fIe_

I
cha e lJela esteira €scut'a dei-

I V E H D E (' E
xada Delas reatores- Ainda al-

- .) .guns segundos e os avíôes- são
," apenas, a Leite, pequenos

à vista oú a prestação, <'Útn� UMA ·CASA de dois. anda- pontos ncgnns que desapare-
bicicleta de senhora, em. per, ,res, apropriada vara' negocio. cem à �1istância. .

feito estado.
,. 'Aceita-se errrtrcea automovel A Ramha permanece aluda

Infozmaçêes .no Hotel ou terreno. alguns m inutos no balcão, res-
Ietz, com srta. NILSE. Ver e tratar na oficina pondendo com a mão às acta,

Froeschlin à Rua ., de Se- mações unnterruptas da muj-
tembro' 11)51 Fone 1321. tidão, Depois ela se retira P.l-"

ra o ínterrcr do Palacio, com

(ENTRO DE
A UI O M or V E I S

«O

SEGUNDA PA'GINA -J.I't;IiÍ'8Ii' 4 N AÇAO "mu�

Moça ou rayaz eom boa' letra, que saiba calcular, Pode
apresentar-se na : INCARMA LTDA., Fábrica de Bl'inquedos,
ii. Rua JoJnvile lVi.1a Nova)., .

Níio precisa saber dam.ografia.: "

�J--"":'-"":"'_-------�-------

.P R O C .lIRA-SE

(ine,
H O J E -- QUIN'TA-FEIRA - às 2, 4,30' e g Horas - HOJE

O PUELICO EXIGIU E O CINE EDSOn ATENDEU!

para"utn casal sem filhos residente em Cueífiba (Paraná),
uma empregada de boa conduta e que uaíba cosínhar
bem, de nrerereneía de decendêrreía alemã, idade' 25' anos
(-u' mais, -garantindo se bom ordlma:do • :

Qualquer informação será' dada pela 'Redação deste
Jornal ou em Brusque, pelo Sr- Oswaldo von Buettner.

os outros membros ,'da Fami
lía ReaL O pequeno príncipe
'Char'les e a prlncezinha Ana,
cujus cabelos louros c.hegat:'l
<11é a altura do balcão. hesi
tam em segusr os mais velhos.
Quando todos já entraram, a

dupla porta jan01a torna a fe
char, Diante do incompii,rivel sucesso alcançado com o maraví-

Ihcno, deslumbrante, enternetcedor e belíssimo filme mexica
no "O DIREITO DE NASCER" e, afim de atend�l', aos insis
tentes pedidos telegpáfico�, telefônicos e !lessQais� .resolveu es

ta Empresa manter em cartaz, ainda HOJE, o filme mais que-

�j�fª�}��Ii�� ,d�:�!����!::�������m���, I«E' Fogo'r;0r cento de liberação nas dhGa procissão, o horário para a apresentação de "O DIREL

pedras preciesas. I 'I'O
DE NASCER". sená &. seguinte às 2 (DUAS) HORAS DA

� (jom,os (l,ois n'O:vos e já consagrados çôriiicos, ANKI'110 e

,.TARDE; - às 4,30 :(QU1\:TRO:E l\[EIA1- e S (OITO> HO!l.AS, S.PINA. e mais VIOLETA FERRAZ, ADELAIDE. cmoazo,
__________

NOTEl\'l BEM: - Estas sessões extraordinárias de "O DIREI- BENEI'NUNES. EMILlNHA BORBA, ELIZETTE CARDOSO.

I TO DE NASCER", serão, definitivamente, AS ULTIMAS, RUI REI E SUA: ORQUESTRA, IVON CURY e muitos gran,
pois o filme terá que ser exibido em Itajaf, amanhã,'sexta- ,

des EGtros do. cinema, e radio brasiletro- Uma bomba de gar
I feira. Portanto, os que ainda não tívernm oportunidade de gaLhadasl ,1'J!esidindo um congresso d.e mulheres. MADAM:E

1 ass'utír,
não percam a:ocasião que ainda se lhes .oferece, .as- PAU PEREIRA, representante da Panaíba, faz rir a velh.o!>;e

,

slstmdo llGjc este grandioso filme ..O' DIREITO D,E NASCER" jO'vénsH! "Nãll' deix-e,' portante de assistir, 'este- grande re-lan
çamento H�',FOGO NA ROUPA" - Uu1 filme que é fogo na

"

f AG U A R D E lVI - DIA 10, QUINTA-FEIRA PROXIBA, - roupa... ,

i
Unica apresentação da consagradtssima orquestra de RUY N O T A: - Durante a sessão das � horas, Gerá efetuado o ]Xa-
R E Y. - cem um deslumbrante show, integrado por REGI. bítua! so.eteto de. Cr$ 1.000,l)O e' mais 3 premi.os Qte..,
NA FLORES - No oalco do CINE BUSCH. recicles por MODAS CRANEL.

-

�
-

.

�AROPE
St�ANTON!O

-----n

AUXll!AR D E

VENDE-SE uma completá,
com ·22' volumes, convenien
temente encadernados; a par
tir de fevereiro de 42, Tratar
com Prof. .JoiuÍuim· de Salec.
U---------j

V I" 'N. DE .. S' E,
'

'Automóveis
Caminhões
Camícnetes

Usados
Usados
Usados

Ooleeão de
u: S: E t E' ç õ f S"

DI} "'R.EADEWS DIGEST" Casimira - Tropical c 1,1Brim
CASA "}\ CAPITAL"

TROCA
VENDA

, COMPRA

c

TOSSE
B'RONOtiI::r� ,..
@,,RolJóutnAíJ

VIAGENS.DIA'RIAS ENTRE ITAJí!.l' E BLUMENAU
HORA'lbo DOS ONIEUS:

PAmr1iBAS PARA ITAJAl': 7, 10 e 15,3.0 noras;
PARTI.1}AS l'AltA 13LUl\1F.l'IAU: G, 3 e 15 B:oi'lIm.

: ,HORA'RIO ttAff< CAMIONE!J:i'lS:
'

Um .lindo, terr�no. Clom nma- ea

lia de plAd�ira. e dive:C50ll ranchos,
perto do Plll'ímetro nr.bano da Vi.

la de RiQ .do Telito, mediI!do 50, ::
500 me.trs., - Frellte,.·colll o Rio do
'resto e Ilorta.do pela estrada geral
Blumenau-Jaraguã do Sul, -Tratar
"om: Bodulfo Jl,:!litz, na Ew:presa
K,ulno Ltda., RII� dr. Sappelt, 177

Fone ·1-435 - Blumenau.

Concessionários:

CAMINHõES F. W. D. (Four
Wheel Drive)

TRATORES: L, H_ B. Diesel

Peças ,e',Acessorios:
FORD - CHEVROLET

. ;_:Linha -

,MOPAR

PARTIDAS Pfl.1tA lH.UMENI\.U: 1 e 1:l,30 hor�
PAR'rIDAS PAnA. lTA,IAI': 9 e 17 horliS.

'1
i

'Endereço Telegráfico: "LIMOUSINES"
Af;'1i1ZVCIA, nI.UMENAU: Rua 15 de Nov. nz, 3J:í � Fone: ...JiUI2
AOJlN:CLA C,-!RIT1BA: Rua 15 de Novembro, =. 629.

�.__ JII__ .._.

,tUMEHAU-JOINVltE
VIAGENS }lA'PInAS E SEGURAS
-_ SO:r.rO,-

.EXPRESSO

seria chuvoso não íntímídou
as multidões. E quando a ramha

rcpre�entantes oficiais de todos os

surgiu ii testa do cortejo pura a

abadia, os corações dos poputares
f.J::i.erarn de cuntcntamento fi vista
do encantD,dor e d:! régia beleza,

países, hiclusive o murechal João
Mascurenh:as de Mornls, C01TIan

dante da Forç� Expcdicionária
BrasileIra na segunda guerra mun

dial, o almirante Santiago Dantas.
'e o senador Assis Chateaubriand

,Veio, depois. uma das mais col�-'
csqu�-cendO-5e todos do !'..a<.:rificio

para manter seus lugares na pri�
nleira linha dos D:Sslstentes. ridas cr.rr1.tngens do deo;filc_, a que

conduzi� 'a r!>,lnh:\ de Ton�, com

os sultÕes a,e K�lantan. Zanzibar,
Johore e Selanger,

Os cortejos
Q primeiro dos nove cOl'kjos pa

ra n ah�dif!. teve início às 7,55 (ho
�:a loc�), au:!ndo o Lord Mayor
'lo Londres -se dirigiu para o tem�

��lo, em, ;:eu coche, através das
ruas; rompendo. uma formidável
'multidão que superlotava a Praça
do Parlamento. soP H Torre do

Dig Bel1,

Seglliam-se os carros dos

Em seguida. desfilaram
<

os car-

:ros do presidente da Cámara dos

'Comuns, dos membros da iamiUa

!Jortar.

TOl\UO & WERNER LTDÁ .• firma esta.belecida com

3éde na cidade (lo Rio do Sul, :possuindo uma gl(!ja 'de ter
ra no lugar denomÍnado Serra do Laurentino, outra' no 'lu'
gal' Fachinalzinlw e em São Jorg'e, distrito de Apiuna. no
munhJipio de IndaíaI, neste Estado, vCl}!, POr meio desta,
tO!'lJa!' llÚblic(} para que ninguem ignore que, referidas ter
ras' estio devidamente legalizadas, não !3endo, portanto, de
volutas, ficando por ÍSS(l; terminantemente proíbido () uso

de caçadas, :l passagem n os mesmos terrenos e, princiI):ll·
mente a derrubada 'de náus de qualquer natureza, cuja
proibição se refel'�,a �odàs Im pessoas que não possu'llm au

t.orização dos 'proprietál'joS.
A firma llã{)l assume nenhuma responsabilidade pelo

que !lf)SSa acontecer aos qUe (lesl'espeHal'em esta proibição_
Rio (lt) Sul; 23 {le maio ile 1953.

DANTE TOMIO - Sócio gerente
ARN.OLDO WERNER - Sódo gerente

���������,BSK�UBOin&$ g
VàRIZES E ULCEB.;&e \t

nAS pmNAS: curas .fIeJ;D. Qera. ..,., "I:: $
. 1),IS�EPSiAS. PRISAO DE, VElIl'l'RE. COLrn'!S. ,�

IL\J��:���ANA. FISSURAS, COCEmA NO ANUS �
CQ&AÇAO. PUL)tôES, im'l�" BEDG4. FIGADO i-Dl ARY TABQ.R,DA--

II
-:---- \lE'DlCO ESPECIAi.;tSTA --

CW1Ica Ge1':!t1 de Romeml. Malher" 6 {)rWo.fU �

(TOUPAVA. SEOA: 111,11 e.1II b l7.:h#. 8Li1MENAU �
���'S�����""�xu�,,�s�'

)l....g:or!l: 11,� ..1.ba.dÍa� depois de des

C"ililrem él Rainha, o Príncipe con ..

�orte, leade1'S da Igreja Anglica
na, almirant0s d!l frota, matethais

do ar; �lonl,gomery empunhando

um cstandaTte. 110mens lonros da

nobreza territaria!.. su!tõ('s negros

dâ Afrj('a� mandarins d� cavanha

que ralo das bci:rada.s da lJi.nu!.

lai;l, emire. barbados da _\ral.ia
Petria -e do Golfo P�_rsico� nillglwm
nlas ningu('m� reyela a !uinima eS4

tranh!'sa dianÍle <10 "show". Pois

tlá.. é um dos se!;redos desta ilha 1
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, . . TERC'EmA PA'G'f.l\m'·
---------_:_---�

,

O&6AO DOS MDIAltlO8 ASSOCIADO."
fi&OP[&IEDAO. nAI

ANUAL". • .•• ,.

SEMESTRAL .', •.•

N .0 AVULSO .. .. .. 4 •• '" • .., • � •••••• 5 •• - ,. ••

8v.cu:naÚl: RIO: _ Raa (l(j Ouvidor n. 14.0 - Ji'OD�
.

I U.'J634 c \3-7991. _ S4.0 PAULO: - Rua '1 de

t..brU n. 230 _ 4.0 aoldat - Fones: 4-821' e 4-4 uJl

BELO BOIUZfltITE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A

LEGRE: - Rua João MODtaUrl, 15. CURITmA: -

Rua Dr. Murici, 108 - :t.o wdu - Sa.La US. JOlN·

VILl!:: - Bu 8. Pedro. 'Z,

c-s 150,00
Cr$ 80,00

ors 1,00

S/A <I A
-

NAÇAO
&e4l4çio. Adtmlntr.açio � OflcÜ\a;: k... f!I�. 'I'!late II.

Ull _:_ Fone !O9% - Calu PG�t11t '{8.

Diretor: MAlJItl CIO .
XA\'IER

A

Redfttor: RAUL FAGUNDES

'SXPEDU:N'I'.

Bilhete a VARGAS
Saiba pore"), escolher um

.

BOM rad�o
.

'.�r:::- Nós estudamos acuradamente as marcas de radios

SAUDACõES TRABALHISTAS
Meu ouerida' Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.

O Estâtuto do Funcionaria determinou fi organização de

uma Comissão de técnicos para fazer o plano de classificação
dos cargos do Serviço Público Federal, com base nos deveres,
atribuições e responsabilidades funcionais. E fixou o prazo de

dois anos oara a remessa dessa reestruturação ao Congresso.
Até agora não temes conhec;'mento .de que haja sido erga,

nízada essa Comissão. E o prazo terrnína em outubro proxi-

que possam interessar aos

Entre as' melhores marcas

"ZENITH"

nossos fregueses,
aconselhamos:

� o radio que dispensa propaganda.

- Linhas ímnecavets a-
I

mo.

O Estatuto em relação aos extranumerários estabeleceu

normas de estabilidade qual execução do disposto no Artigo
"3 das Disposicões Tvansltór ias da Constituição.
�

No D.A_S.P., porém, o relaxamento é espantoso. E a

pesar das ferro�das do Catete, e� passo de caranguejo, e q_uc
vem senda feita a transf,�rmaçao dos extranumeranos dia

ristas em mensalistas- E, dificilmente, poderemos saber quan
tos anos são necessários para fazer essa transformação em to ,

dos os órgãos da administração federal.
Há de convir que tUQO isso é lamentávd!

Quando assumiu o governo, .afiançou que, dentro de um

ano estaria regularizada em definitivo a situação dos extra"

ntl�lerários e dos interinos, com mais de cinco anos de ser

viço. público. De fato, lego depois, em março ou abril de 1951.
recomendou ))rovidênclds nesse sentido.

Mas G D A.S,P. contínúa fazendc o que bem entende.

Com suas iàéiaE vermelhas, o Arizio, que, no fundo, não é

máu sujeito, julga-se o senhor absolufo, e tt�m um poder es

jecíal de engazopar a autoridade do Che fe ao GOVCt'llO, C0111_

exposições de Motivos, bem redigidas, no entanto, despidas de'

espírito eonstrututtvo. E os funcionar ios Que esperem e contt-

! nuem a esperar .. ,

Esse é mais um eptsódio dos' dias em que vívemest

Na semana passada, rnastlgando, salgadinhos, numa Em

baixada, na hora' "bleu", onde o Neves - coitado -- estava

fora de si, transtornado, beliscando brotinhos' e recitando,
muito mal 1) soneto de Aloisio de Castro, "Sormet pour SUo

zanne", di�iá"me um de seus antigos ministros de Estado:
_ O Getulio é uma necessidade no governo, para o bem

do Brasil. Mas, estou penal ízado. SãD repetidas as síncopes, re

sultante dos vícios que s,e acumularam. nesses 2 anos.

O excesso de calor e o aul icismo, a volúpia das negocia.
tas estão fermentando o ambiente e esfacelando o Executi-

"GENERAL ELETRff'
- O nome é uma garantia.

"RCA VICTORH
--- Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

r'STANDARD ELETRIC'

sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna,

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Prosdocímo SIA em suaves pres-
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.

.

Prosdoeimo é uma garantia, Peçam 'uma demons-
tração sem comnrornisso.

.

Ontem, hoje, amanhã, e sempre, ao seu lado, amigo. certo
horas incertas,

BARRETO PINTO

S. -- Ivete Vargas vai representar o Brasil na O,N,U.
E' melhor não comentar!! ...

II -- Volta-se ri falar na ofíclalízação dos Cartó
rios, e sôbre o pagamento das custas judiciais em selos.
Serventuário de Justiça, devo dizer que, na Câmara,
vetei u favor dD' projeto Nelson Carneiro, que ruiu frit-

. gOl'osanwnte em !Jlenário. Nem mesmo uma revolução
poderá tomar efetiva essa proposta que, agora, surge

. da Ordem dos Advogados, São !lalavras suas que, ao

pisar a primei'ra vez o Catete, em novembro de 1930,
pôde demitir muitos chefes' de cartórios, mas não con

seguiu mCXL r com o Regimento de Custas ...
III - Muito se tem interessado nela saúde de Nan

ey,- felizmente já está se, convaíeseendo da enfermídade
lH'ave, por haver engultdo umchánéu ele nalha. 0110&50
pr(�feiL Dulcidío, acaba de tomar -urna providência que
virá talvez, resolver o caso de modo amoroso. Nancy
vai se casar com Kenio, o hi!>opÔ1amo que já. partiu 'a'
bordo do "Straat Malaka". Vamos assistir ao enlace
porque será uma' festa de estrondo no Zoo?

IV - Há 13 anos faleceu nesta cidade o pintor Ro
dolfo Amoedo. E' ínacreditavet que o grande Mestre
tenha sido esquecido tão cêdo pelos seus próprios discí- ;

pulos. Por outro lado, não sei porque. Osvaldo Teixei
ra, que não é um preguiçoso, deixou de realizar uma
Exposição em homenagem a Amoedo, no MNBAU;

podação e Comércio
Novembro, 900

.

..
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E à tarde, qunndo a l'Ig:d::1 'iH�rijlJa
Sopra, aos J)v,tnbais:,- de 1:0 vc, tias, �;t."ll'�:ii!S�
Fuflanrío as asas �"-'u,';,,{l" ",' ""1"\';

Voltam torl�s < 'e�1� d�id;j";�����;da�'�
- _" .

A::;.:;ün, nos ccracões onde alwtoam,
Os. sonhos cru nor um cé]ere-.� VO,Uil.

Comn voam as'. pombas iÚos rjolúbai·� ...

Nu azul da aüotescêne!a :\'S asas s{;Itam,
Fogem. � Th'las aos nOlnha;'� as níHl!inl� !Jcli�1111
J!: eles aos corações

-

não �'oitlim- maís. .
"

.

RAll'ilUNDO CORREIA.

quem não gosta de um' delicios'o

franguinr.o assado, ou de' um sucu

lento p '<1 to de [la Iii, Im ensopadav
A carn-e de galinha, além de ser

uma reLí:":['fio de fino paladar, é
t.lInbém e t+amentc nutritiva e uma

ao �esmo tempo
:.propriado ao estômago delicado

das crianças e id�al 'na época 'dá

Casa
?rimeira dentição.
Você. mtnha amiga, é uma pes

soa muito ocupada? Então deve

saber que uma galinha gorda. pre
parada na cacareja, com os tem-

GRANDE LIQUIDAÇÃO DE ANIVERSARIO DA

r

AMIGOS E FREGUEZES.

CASA BUERGF:R L'rDA, - Rua 15 de Novernhr :

_-.---. BLUMENAU --- __

505

to por cerca de uma hora. Feliz- I tos;
mente, os aç-ougues resolveram ho-

je em dia a ingrata tarefa de de,l
-

penar e limpar os gnlínacéos. Ao berg,
fazer sut'; encomenda, lembre-se, I Ituporunga, e

pocém. de escnlhar . uma galinha _ O Sr. José Soliate,
je acôrdo com O prato que dese-

dente nesta cidade.in preparar: galinhas gordas e pe
sacias são especíaís para serem re

cheadas c �er\'id�: com delicioso
-i'rÔ1ha espesso ao Jrédor4' Um fran

g.uinho, nevo fic��á.· .tqsh;'dh1h�
,

DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS

TOS NESTA P[{AÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS.
- NAO DUVI[,F�\1. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.
ESTA' ALCAN('ArmO O MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS

no 5<:U orçamento; procure en_

1 __ Int.lnn _ C-:ninl(:ão {til.), 2 - Fulclore. 3 - C�- tã:'} red:uz\-lo, alugando unn

noinfiu _,_ Fruta cio cc.nele. 4' - Letr.i grega - Duas COi'SJar�·: casa ou apartamento com me,

te,-;, 5 --- ]\! me Drú'u:io fem�njno -:- N.o:11e._�::ópr,io lllaS(:UI'= I nos aposentos, e segundo as

110, � ---- 'l'ral:Ic!1J !In" Santos. I - Granue 1l1.ls"a (lJl.) --- CClll
>;ugestõe3 QU2 damos aqui,

ll'.\<;a) (1.1. J. f' d
.

.

VERTICAIS: azer OIS aposenLs em um

deles: uma sala de estar onde
elJ não existe ou um depo-
5'tO eril espaço despel'diçado,
para Lr, :lssim, as comodida
des ele que sempre dispôs.

_"

Divida sua sala. ou o seu

qlwrto, se é grande, CJi11 um

;>xmario de madeira, bastan,

te '-,!'ofunc1.:. que s(;rá cons

ti uiclo até a altura das jane·
!as, !1ara que ('Íl'cule -;) ::lr e a

luz, ./tt.:.;!"�egl{l� ",--se dt" qUp o ar

ll1úl'io t,'nha P!-'.p.t('O suJ'icien-
j te p:u'a que caibam livros, ga
vetas Llara 1u1'mur lima cama

da c divisão para p::ondul'ar

o _aluguel é fatJr

:::�ç'ur.ado era !':1!=nos de 30 mtnutost
Galos e g"l\"has mais, velhas são
ó tlmas para canjas e sopas. E' pre
fe-rivel comprar ti. galinha na vés

pera, pr.ra que possa ficar cerca

de 12 horas en tre os temperos: sal,
cebola, cheiro, saísão, papr ílca, pi-

' ): ':_{'-,:SD:trll �!S_-::.nta
menta' do reino, etc. O reeheio

PO'j
--

derã ser preparado antecipadarnen- ! V����Jt::�J��i:�
�e, g�;�:h::naC�'é:�e�:�erá reeheiar I E5!àveraiU

E
' 'I QU� Ii ,-

I ., ,

aqur seguem aigumas recei- � a a imentaea.. (L� ar- n";_,cHla,ne:
las diferentes que farão verdadei- roz e peixe, -se bel;;"ql;�� nio ! EOTEt R'SX: "1''-;. dr, Olhe;},
ro sucesso no seu próximo almoço seja #a causa d� pele an1a���;f� I! ;:';i.d:.u. Gcrnld:J Ernesto F1S�
ou jantar! dos Japoneses, e a causa nen-

_, '. � '"

'

Galinna' frita ao supreme t íficament.e cornprowrda da i :!,I.:r,' ,)',KO Alfrcdo Campos,
1 ír"ngo novo já cozido pequena estatura dos súditos! Enio Gomes StrdlE'l', 'I'Ibor
114 de xícara de f::rinha de trigo de Hero íto.

,

!
1{"OV-"CS \'V"'fdnpO' 'Pal1l- Max

1 colher (chá) de paprika _

I
QUE a peça teatral "Back!�;. �' '1'· .1'-'-�� l'� .�' 'F;

,>

l' pitada de sal to Mathusaleh", escrita por! ",oP_. \RI. l!, .. e oauer, . an-

I ovo batido George Bernard Shaw. é tão
I (,SCO Blasch Jnr." Adolfo,

2 colheres ,chá) de água , extensa que precisa ser re- \ Gl',é�.' c ,1'2 .. 03(31:' VleiJcr e

1!,2 xícara de fa,rinba de roscá presantad a em três ��IJ-" I
'

4 c.u.:: ....... '_::-� etacu- ':i�_:! .•.Agostinho Rilll10":; "Viàei-
1 2 xícara de queijo Parmesão LOS normais. I 1\' y,." C" Jralado

,

QUE Esopo era um simples] ��t::�u<�?-:j:�"..,,��l;�::: _�)l;!lUrl l!a�
12 xícara de manteiga escravo grego; e que suas f'à- I ,';:4.:n, Tn. 0ftl!11 JSdC11fCO e la, '\.

01eo especial para frituras. bulas, ",inda_ ho�e ensinadas! nüha."JlJsé Vz,z de Oliveira �'i'Corte a gl\linha (já levemente nas escolas. foram tódas cria-
"'-'" �\'I"1'1'0 7"'),\,011' n -fam,l;'l'

cozida) em vários pedaços e sacu- das 110 cativeiro:
""

,
.l c.. c, L "'�, ,L •• ,

da-os dentro de um saco de pape], QUE a atriz. 'de cinema :':::l';_�. Elnn1�� Grin1·11.
contendo a farinha, paprüca, sal e Deanna Durbin foi "descober rl�lfj:r_"';��'n �f� í1\iJii
pimenta do reino peneirados. A ta" p'�r Eddíe Cantor, num fi' ;i'!.��ik��v w\l Ui1�
segutr , mergulhe as partes dentro (tJS. �:u� famosos programas ;;"lhuf:!i.tüS 'i_..):foie{o!'€s:
de um prato co':'tendo o ovo bati- d f Ir3 10 Ol1lC:'S. r' - .. ,,--,-. t ..

· b'I' . .�_

do. místurado com 2 colherlnhas QUE no Mar Cáspio exíslc
�'r... g_'d"�!!'() la d !1-1 cml.,

de água. Role·as sõbre o queijo certa vari2dacle de andorinhas tank'ml2Eic,
misturado com a. f.?rinha de ros- lue. à aproximação de qHal-! lT"2' t'J".éi"!,!:, SE'ill
'::a e ,frite-as e,m óleo bem .que?te,

l'
quer intruso, precipitam-se I

t,rch(;,Ü:;:" C"; snis
,�spec,al para cste fIm. ate danar :sobre seus ninhos e destróeln 1 �'" "1' .. ,,' -. _.,- ,'_��, .'- 1" ,_
de fl.mbos os- lfl.dos. Sirva num pra- jn1piedosam�ntc os oves a bi- v .. VJ .. !� .. ll�1Q�� c. .... C:l.\_f,;;;�l...ttJ ._L

to enfeitado com raminhos de sal- cadas para evitar que sf:.h�n1. çiir; �;r ,tc'� _ r�J rcpararn
:;a.

,
. roubados. ci.\'�g:_'SJ,f': c ::. v:·t�:�k�l qu . .;'

lIaiatari DI

1 -- AJ'vJt'(, da ramili., das big'.ll1i'.H:ea,; --' Medida de

AlllsLerd .. lll. 2. -.- C:l")ira. 3 - Sobr:cn:liz - I�>;tamef_ d.-, ja'
l'ido, 4 --' () lado do velllu - FónnLl antiga do alUgo O. S
_ Aital" (:'.1'; sacl'ifieÍ ,s - Comand;:mte turco. G -- Festa re

ligioSJ dI' oit" (lias, 7 - Ena - ,seguias.

c-

mOllstram grafieam2nte como

se 8!)roveita bem llm canto uns dois metrJS dó chão.

110 fundo de um corredor. Ao espaço libertad':J de obstác1.l
invés de colocar malas no le.>, ocut;Ja·se com UI11 sofá,
chão, por nã:> 1er onde guar- constituindo 1.1111 canto que

dá-las, m;;nde construir um não s ócnÍeita, como

armário de madeira, com uma

porta na frente, que se pode
levantar; est;; armário
colocado à altura da

cuja cor

com o ambien-

.
- fi1:ah:i'7.: 1. T ii J A r

23 de Fevert'iro de 193;�

Capital
Fundo de Reserva

., Cr$

totál do não exigível

Total dos ú.epósitos em 28,2,53 mais de Cr$

Comerciantes C E R E ·A: L 1 S T A
O A T A R I N E N SoE

2% DEPo'srl'Os.ê.
Prazo minin:..to·de 6 :,-aéses -5,lj,2�7ú

4,1/2% Prazo mínimo -de ,U m{lE� 6%'
4% DEPO'SITOS DE A\--'ISO FRE'VIO

Aviso à� 60 dias ··4%
Aviso de 90 di:iS .�, 1/2%
AvISO de 12'0 dbz: . 6%

FAZENDAS CASIMiRAS LINHOS TROPICAIS
NACIONAIS E ESTRANGEIROS

POR PREÇOS ?,.lO'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nr. 619
BLU1VIE'NAU - STA. CATARINA

Senhores
bro, 459 - Fone 1535 - Enco'

REC1!:BEMOS
CREME DENTAL "COLGATE" - PEPINOS 'EIU VINAGRE
"UEl\Il\1ER" - EXTRATO DE TOMA'l'E "CICA" -

AÇUCAlt "UNIAO"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PA'GINA ,Ó'j..

o mate#' (. Renaux x combinado
����.���.�.Y��'�&�&'�-À"�"�_'��._�v�.Y••������������

�'i e.nteêipação "a�ra
,», ,O:ecldido o .Iomelo Inicio, feri[..s�-à tambem esta

.. Com a
.

efetmi'!;ão'::d,e duas ::póntQ perdído, Caiu o ..Ij..íléti- .'

.

,

.'

'

.
. ;pelejas, uma no estádio .da;�o local po-r�2xl,' gole�ndb .

' negros na
.Federãção Catarinense de Fu- Danír duas' vezes para. o pc

tebol e outra' em Imbituba, Iotão a1v\�negt;o ..

· e' Fet>nand.<>

'.,in:oS:3egUiu domingo ultimo a para o bando atletlcano. João

;certame f1�:l;ianopolitano.. de �,......""_--"..:.:.".:..':....'..:....,.;.._._;..;....;....--:---_,..-....,............--;..;...r-""7-----.......-.....,.-�---� -'--'----'---..

'53,

�.

TAPEJES « III tarde O' z:en�a(ional
Haixadá

S�bâStião {�a Silva f:;i o ár-I
zerros rendeu h espetáculo,

bltró e mais de seis mil ezu- Com estes resultados
.

, .

AS MAIS UNDAS CORES

OS MA.IS ;RICOS DESENHOS ( L I' N I (A D E. H� 1 Ar R I A .. l It 8 O R ATor ffl O

·'DR.���';.ER,.ER K:LEI.
. ,,' .. �.

,-
"

i
)

Na Cap:Ctal o AViaí, COlT'

I
certa dificuldade passou pe
'M· Guarani, ao qua1 sobrepu-
jou pelo scóre de 2 1 entes a

1, Os tentos' do quadro azzur�,
ra forullX. de llutQría de Bo
lão e &lulzinllo�,.cabendo a

Osnt a conquista . do único .�,
tenta dos triç(jlores/ Bráulto, �
o veterano" j.ogad'Jr< dos gra

Ulados . eatarínenses, '. na fase

inicial cobrou em. favor nos

avaíanos uma penalidade má-

'1
xima,' dando ensejo a que o

arqueiro contrár-io prati�asse
sensacional defesa, .'

• Norber-to SerratinÍ-,desem
penhcu-se a contentei na di

reção do espetáculo, atingin-
do a renda a cifra âProxima�
da de 1.500 cruzeiros,'
Ein Imbituba tambem o Fi-

.. Hora Marcada

"

-'O'

\lenpa,s a longo, prazQ.
P R O S DJ):( fMi,Ô S� "A�

êxito

.

BtUMfNAU . .,'

Je��f�ne! 1591
Rua -. 15 de Novembro, 389

(e'in frente do (afé Socher)Blumenau
[spedaUsad" cm, prolele den.taria, dentaduras analomicas, POo-

i ,tes, fitas e móven, corôas1 pivo!· eíc,
.

R A lOS R O E N T 6 E N.
�' :

.
. .'

,.

í !Indicador 'PrfJUssiolJat tas do Torneio Início Ievado II f'elida.!!, Espinhas, Man� I',a efeito dr.m ingo último, te' U chas, Ulcera.! e Rellm.atlJ-
.. �.;....._.-...---......- .....- .......-._;;._-_",_..._",_;.::::-.::":-::::"::.,":::::::::::::::::::::::--

.•

_--.__
..._,_.__�_......_.. �_.-_._"______ rão lugar às 15 horas de ho- II mo. II

r ,-".l' A R
je. na Alameda Rio Branco, \I EI,IXIR DE NOGUEIBA II

''-on'viciaCl,b Q t/ético .',. eneux Caso nenhum tento s<lrgir II Gran:::�c!�ati.,. I:

Tubarão dia 2/1felizes Avai e fi�oeireose em
seus com�romissGs �B �omin�o.

Com grande surpreza para rã a tarde. W!lOl'tiva de }loje,
tridn nosso !}úblíco esportivo. cúti',iituida de dois mag'nífií

Informes chegados da o" Iaío de que inaugurará
.cidcde de Brusqus, adían- na data acima mencionada
tam .Que do Hercilío Luz a nova arquibancada e de

de Tubarão recebeu o Clu' mais; instalações existentes
be Atlético Carlos Renaux ern sua praça desportiva,

Dístúrbíos sexuais, nervosismo, angústia, ansíedade.. it travé
fobias, idéias, frxas, ir.ritabilidade, esgotamento nervo�..

um convi e, para atuar Com a raves um programa mag-

80, in�ônjn, falta de. memória, neurpses cardía�as ';n�l'��. sua' equipe de profissionais nífícamente elaborado, do
vosiSnl() Bci eorar;eo). digestivas (âispepshi!; ne;rvosàsJ,�:: naquela' progressista cida.� tlual constaria, como atra"

... etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. -;_;;, de, � 21 CUo corrente mês. ção principal, o ch'aque in, ias Rellam.:: x Combinado PaI

D R N A P O L E Ã O O cluhe campeão da Li- termunicipal frente uo
meiras � OlímlJieo, anterior"

•. .

. ga Tubarbnense de Fute- campeúo' da LBF,. mente marcado !lara domin-

Professor Catedrático da Universidade do ·Paraná. boi consultou o tricolor' so� Poude nossa relJOrtagem g� vimloul'o: cuja 'arl'�c:tda'�
Horário: Da 1 e méia. às 5 e ritéia dll- tarde. Pelamanhã:.· ! t b f I

só com bora marcada;
, bre a possibilidade do mes- apurar, ,que o Carlos �{�- ',ao ����l' era ,en� ,e�e leIO,� �l

.Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da: manhã. ' mo exibirse no sul do Es- naux Ja respondeu, sohel-
I ASO�là(aO t10� Crumst:1s, ,

.1.';':;

Consultório: Rua Jose Bonlfaéio nr. 92·'.....:.:. 1,0 andar.

I tado, apenas pelas d-cspesas,
I tUlH,;JO

10 mil, cruzeiros ,e lltlrtI,vO.sn.l�l), va:e ,do I�alal, ,

Teldones: 3326 ú'esidência} e H3G (cousultór.jo).
.

apresentando como .motivo ma.s a ,estadía l_J<:ra reah- i EX,llh�a se faC_llm:lote o �
CURITIBA

I
d �C t

�. 'pl'ineipal, p<1ra esta petição, zar o prélio, agua:t:dancilJ corrI 0. ,

omo ?ao. 1,ve�lle, �,l-
'. .'

.
. '.'. •

. '. :
.

_'�__

. ,

J pal'a, estes dias o pronun-
do decI:hdo o, �()lnelO ,Imclo

_"llJIlUlUUIIUIIIIIIJJUUmIllIllUiIUUIIUtUnJlIJUlUnUlUffJflIUIIUItlIIUIIUnfllUmmmmmunimIJIIIUJUJ',,= ciamento final do Hercílio. de ElOfilllgO ultimo, cUJa pc-

, i
... ,

. .

.

ª Luz,
.

reja final reuniu as rCj)resen'
:::

IJO�1IIi..'J",AS' ·v
'.' . , �::: -- tacões do camneão ela I-.B.F"

_
fi :., . C..L'!tMS ,NE·lt 05AS. E M'g�TA.I." ª --- do ano passad-o e do Palmei-

II = ;: ras, delibel.·aram os clubes in"

lª_·. Casa de.Sa,úde Nossa Senll,ora' da Gloria ii.. FraqueQl Em Geral
teressados, juntamente com

_
.... , ' .. .

...

..

.

VINUO CREOSOTADO
a Liga Blnmenauellse de Fu.

§ .,. ",
" ':. 'ré ª.

. ..

. SilVtlira
.

tebol, levar a efeito, hoje, fe-

__=_.
ASSI$T.&NCIA· ,ME1DIC A. PERM�NE.Nl.'E A CARGO. DE �SPEC1ALISTA.

=:::
r-jado nacional, os cinco mi,

- A�Ji'�'l'A AOS ME'DICOS EXTERNOS ........,...... nntos restàntes da mesma, a-

:. � =-
... : ..

=. =
=" .

.... =

ã E.LETRICIDADÉ ME'DHJA .;. R�POU�() - DESÍNTOXICAÇD:SS - ALCOo.. 5
s: LISMO -" TeATAMEN.TOS ES�EClA.LIZADOS, .._ , l!
s- AVENIDA MUNHOZ DA l't0CHA N. 1247 - Fone•.3(1)L'l

'�

ª ENDEREÇO TELEGR.Á'FICO. PSIQUIATRA I� I fIk.".. . ".

=' C U R I'l' I B A P A R A -N A' a I lOÇÁCiXINIU
S"f ;: 1

c.-.BUO$ IUiJ""CQS <lU GAtSAUIOS
.,- .... , \'Olf4M .. �VA -«(lA: ..... ",rURAl.

�\t.mtf1nu"luJUilnnmllltllnnll.iItJ1ltn1nnllmlmnmtmllmlllltllnlUlImi'UlnUlfilnUIIIIllftJllnmlUIIi.� ••,,�-.:-::4.
u"o t.AR"""'OO

. . '."
_., ---'---��-.

------ .. _

Todos dias uleis·rONSUUIS:

em

·i

éIRl1RCHAn DENTISTA
"Ràios�X"

.

Especialidade em Ràdiügliatia d.entária par.
--- qualquc� exame médico '.

Rutl B:r:tJSque:"
. Telefone. 1203

"

...,

AO··

';'

."
. ,," .

Clinicas Geral e Operações ·no Ro�ital St!l. Isabél•..
.. Especialis'kI em Çirugia, e drg:nças. de 8t;nhol;"as ..
Diplomado,��a Alemanha e no'Rio de. Janerro.
Tratamento pelCl<; Ondas ultrassonicas.

DR, O: R: KRU.f!:GER
Doen,ças de'. Senhoras e Operações. Raios X

COnStlltól'io: Ifospii!ll Santa Catarina.
_ ,

.

üonsnlta-: Das 9,30 as 12 horas e Das 1::. as 1'7 horas;
Residência Rua Mareclial Floriano Peixoto, 253 -

Ftl.ne 1258 (em frente ao Hospital, Sauta !sabe!).

DR� O� '1. KRUEGER

.

'_�";"'-------"_-._'--�"""�------
" •

..� 0-1<. TELMO DUA.RTE PERElRA
CLINECA GERA.J.; '.

Especialista êIll Docnc;as' de Criallça
CONSULTORIO: Floriam) Peixoto, as -.1; andar

.

.

Fone: 1-197
.

RESIDENCIA: Rua Paraiba 17.0 � Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO'
\. DR. CARVALUO
�leetroeardiogt:àfia� ;.

Tratamento de neuroses ...,.,. {Psicoterapia}
Ay. Rh> Branco. 5 (-Sobrado) '.-:- A� lad'o do:Vine Buscb

/ MOLESTIAS J)E SEN,f;lÓIÚis
DR. RENATO' €AM��

'DOENÇAS: INTJ�RN'AS .

'.'
. .'

OPERA,ÇÕ,ES .. '�, 01'roA.S. CURTAS
'Consultório: T,r1\Y� <I .de 'Fevê:reiro;'3'

. .
..

.

.

Fones: 1433 e 1226
.

....

to·

�.
caro':a ·vid'a.
... ".'

. ,
'.'

.'

..... .. '., .. .' ..

maIs p"rove,fosa a econom.a

que· se faz I
� m�

, ,

íN:StllOIQ> ÚE RA.DIUJ�:·
.__..;;;.; '»R:"'rA.. �ODEBJ:tECB:'1: - .

:Radioterapia, � Ralos-X - l'lJ®�er41pia �. J.\.letabo.,
. Usmo - :lI.E,SIDENCI4: R.na,1,:de,Set�ml)ro. lfi

.

'.
. ,: ,'1ELEFON;E, 1441 '.,

..

' '.

', ..

,Levol\iandi)-!tte meio hora maiS'

cêdó .' economizo o ·sufidenfe

para. ter 20.000 Cruz$iro$ de
. um IItQOl.r..to poro outro.

I
I

.

A. D V O G 'A D O

s�ritn�io. e .reshl�ncia àr�a .�. �� Novemltl',Q,c
LUMJtN'/UJ. � Tclef�,nei 156jt.

l"ONE - is�:n .

Na continua ascensão dos pre�os, muita gente não percebe
que, Quanto mais cara a vida, mais proveitosa a· economia

. que 'se 1�\Z .•• e m4is nece$sá�ia! Sim, porque' basta eortar
uma despesa supÚfll.la, para se ter a base de um. valioso.
pecúlio para o futtu'o, Véja betn: separé rnellos· de 2 Cru-.

zeltos por dia. Adquira UTll titulo d� Sulacap; Ao rim de

alguns anos, terá gURl'{lado '9.600 Cruzeiros flue. pelo pro-
t-.

.

cesso da capitalização, se C!lllv,ertel'iia em 20,0011, já lhe tendo, r _.- -. -:� ._._ --. - - - ......

.sido entregue: ao :recebeI' essa irnportância, suá p.u:ie em
:.f!

À SUL Al\'IÉRICA CAPITAUZAÇÃO, S. A.
.urna das distrlbuições (le lucros da Companhia, A importância
mencionada, entretanto. lhe podel'á ser pa.ga antecipadamen- ,ti!

Quet:'um enviar-me, !ern compromisso, injor4
•

" . 11WfOl'$ e(ÁmplelP$ 1<obre os I>I)V05 plano.. da,'
te, mediante um dos sortews que a Companhia mensalmente, � t!c{mamí" de SUúlcap.
realiza. Se maior a economia me.nsal, {) capital a lhe ser pago; :

I I

será de 30,000. fiO.OOO. 100,000 C':,uzeiros, ou nlui,s 1

PfOClU.e'I':
.

Nom ...

Sulacap, que, estã' à sua. disposição para: lhe indicar a mo-
'

"',' f' lO> '". .' r.......2
dalidade e o valor do titulo de economia que VoS•.pode· e' .. "

.'

'"".---------------

deve adqllirir. "1Âig' de melo' milhão de títuíos em vigor' : h ........·;..._........._.... ......__N.· _

"'O'lam,� a �onn:'� �� �. tliCOdeposua
em SWaoáP.�.;�.;.;. � .

····SU[, aM,:ERI;CI�.ÇD�PllllllIC,I:.O,·· S.D'.
. 'i<>':( �" RUA" DA AlFÂNDEGAJ 41 - CAIXA POSTAL 400'- RICI 'OE- JANEIRO

�j
,

.

Sucl!r$Qis, .Ej�ritõ,;io;J 11I$�.�.fQl'.S 6 A9.!Jt�.��,).:o :�� ".,:
�, . ,.::f-):

Ao adquirir um título de eapitaH7.8«:lto. seja
IH'II objetivo constituir um pecúlio para o

futuro, e leoha em ,menle que até 31 de
lJezeiUbro dé' 1952 Cr$ 1.4,9:U70,297,40 fp- ,

ram'pagos aos porti,dorcs de títulos de Sul'lf:ap
l',or Sorteió8,Distribuit:ão de Lucros e.outl·as

Qperaçõcs.

C.O,R,RET O R .'

a,ua,Mat-atulJoN.'2. ,_ BLUMENAU

chóque entre mcolores e
com a anulação da porfia Fi- 1.0 Píguetrensa, corn . O pon

gueirense x Paula Ramos, to perdido; 2,0 Clube Atléti

vencida pelo pr-írno iro 1101' 6 co Catarinense e Bocalúvn,

e
x 0, em virtude da situação com 1; 3,0 Avaí. com 3; 4,0

Jrregulnr em que" se encon- Paula Ramos. e Atlético de

trava o plaier Valérto, a elas- Imbítuba, com 4; 5,0 Guari

sífícação passou a ser esta: - ui, com o pontos perdidos,

alvi ...

JeremBS às 15 horas de huje
a decisão' do lorne'io inicio de
53 no, Estadio de Olimpico

Fícou deliberado terça-feira' neste curto espaço de tem

..1 noite. na séde da Liga Bltl-I po, haverá decisão por pena
'menauense de Futebol, após lidades máximas, com três
um .>cfJrdo havido entre o I para cada lado, Os quadros
»resídente da referida

enfi'll.serão· ':'5 111.e"mOS, ,ie-:':;endo

�ia�e e representantes do Pal.. ,ful1cio.nar na arbitragem o

merras e CarIcs Rcnaux, que sr, wilson Silva, auxiliado por
:JS cinco minutos restantes da VidaI Pereira e Francisco
prorrogação do encontro en- Boehm.

ire os mesmos clubes, finalis-

surjjreza e ao mesmo tempo

satisfaçãd, foi antecipado pa

l'r! hoje ii tarue o catejo Caro

cos eS�ietáculos, um deles de

Clll"ta duração. Referímu-nos
a05 cinco minutos de jogo en

tre os fiml.lisl.as do 'InfliCtO

IuÍdo, emI>atad,!ls, aié agOl'a,
em um tento. 'foda a' torcida

local mostra se bastante inte

ressada pelo do;fce11O (la 1)11'1'
!'ia entre o call1Ileão estadu�ll

de 50 e (l cam!,Jeão do Cente

nário, 11a vendo enormes eSl1e

ranças pvr parte dos adelltos
deste último, de que a equipe
de De Lucas obtenha seu llri
meiro título oficial na temllO"
rada do corrente ano.

Terminada esta disputa, ha
verá pequeno. intervalo, aden
trando o gramado da Baixada

a. seleção blnmenauellse, afhn
de medjr forças COIU c: sem·

pre respeitado conjunto ahlaI'

mente· llreparado, !lor Hélio

OHnger. NCt;sos ralluzes nii(l
permitiram (fue o BOllsuccsso
do Rio deixasse Santa Cat:lri,
na' invicto, enquant;: os atle:

ti.canos obtiveram tambem
meritório empate contra os

!eoIHlldinenses,
Um prélio gigantesco, co·

lossal, emp'oIgante como l1OU
cos e que por isto mesmo vem

sendo o awunto esportivo
mais discutid{) e11l. nossas ca

madas esportivas.

lH"Ovettando a o}lortunidade,
.tambcm, para que o ·tricÓlor

'brw;quense· se defronte com o

�ombinado fo·rmado !>elos

'plaiers de maiol' destaque dos

dois "grandes" do futebol lo'

cal, evitando-se, com isto, ve

ilham a se registrar despesas·
maiores e perfeitamente evi

táveis, com, uma. nova viagem
do Atlético à esta cülade, dia

7.

:!\:Iagnífica, COlHO VfInOS, se-

,Não Palmeirascorn�argCE U
Em virtude do estado la- qtiete da

nmcento que apresentava a verde:

quadra da Alameda Duque
de C�n:ias a 25 do mês pas-
:;ad::, havia o encontro C2S

t:.;bolístico Palmeiras x Du-
'.

que de Cax!as sido adiadi)
para :i noite doa última se

gunda-feira, no mesmo lo
caL

:lwemiação nlvi-

JOSE' PERA "'rmou
O CORPO"

o cmnbinndo de jogadores
,:10 Palme 'LlS e OlímpiCo,
brilhante venoeclor d:! Hon

O five reprC!sentativo do
'I d B" d r.j , sucesso da Ca.:)iial da RCI)ú
CIU)ê o <111'1'0 o Gal'Cla " ,

, , bltca lw IJOLlC0 m::ls dp urna
i nlmhow;e ante"ontem para

I'
.'

-
'

,

� di:muL:: de rnais este CClm- S(C�l<UW, � utl'J vez estam em

-, aça,} psta Urd,' quando cote-
pronIlS�o, ma� comd os es-

'

�
meraldmos nao cOlnparece- jilrú com o Clube Alh'itíco Car·
1'3.1U à quadra, por razões los Renaux, revertendo a 1'€11-

que de nossa parte são des- da do eS:9ctáculo em bel1efi�
conhecidas, COUb2 a vitó- cio da AssoCiat:ão dos Cro
ro:a !')or vV, 0, aos c:;;xienses. nista.s E.s:n�rtiyos do Vale do

Não acreditamos que os Itajaí.

palmeirense� ígr.'JTaVam a Desta feita, a representa,

realização do cotejo, basea- ção local apenas estará sob n

dos, naturalmente, nas in' com:mdo do técnico Argemi"
formações qu- ecolhenlos 1'0 Carvalh'o, uma vez que

em fontes merecedoras de .José Pêra pediu ]osse díspen
tnd.o .. (!rédito, segundo as sado de' Direcão 'l'écnh:a, sen

qúais' teria havido acôrdo do atendjdo pela Liga BIll

entre Ull1bos os clubes, no menauense de" Futebol Como

.sentido de que fosse mar- S� pode observar, o eficiente

cada para se_gund""-feira úl- preparador deixou a carga de

,
tima a �lartida em apreço, seu colega todo o !leso ; a::i

I Em todo caso, procurare I responsabilidade de dirigir a

. mos aver�guar o que de I equipe alvi-negra, desconhe-

verdati:,:ro l'.�uve sabre o I cend�-s2, até o presente mo

a�su�to, junto :',9S l;.:spon- me�ta, quai:; as razões que (I

savelS pela secçao oe bas- " terIam levado a tanto.

t��"'-�"'-''''''':'''''''''''''''''''''''''''�''''''''''�''''''''-'''''''''''''��

� INSTITUTO DE PESIlUlZAS CUKICU E mo. I
a g � - TERIOLOGIC.AS _.,..

I�

ª Laboratório de Ana H ses e Microscopia.
g F, O. EI.I,INGEft-= 'F.. rmadod�ela Faculda,te de l\iediclm••T"

I�.
�

l")af3'!'Hí) com cursos d': espC(:ial. ·nos la.b .. de Curit.iba, São Paulo

'-" .. Portô AI�gre;. - ]'''':ttnes de SanKIl�, Urina, Fezes, :r;scarro •

. if"'··.,'.'
l\Juc.Q Na.sal, U<!uí<b CefuIOflllIuidiano,. Ctllturas' (Espermo), -
Dia;:nústico Baetcrinlogico e cultura' da Diíteria. - Urodiag
nó'tico da Gr:l.Yidez - Executa com. a m:tior rapidez todos os

",xames' requisitados IleloS Snrs. l\Iedicos clinicos, Í>ara a eln-

� eidação de Diagnósti,�<:s
'.

�' Rua 15 de Novemb:" n•• 588-592 - 1.0 Andar (nos 1 altos da.

� }'al'macia Sanitas (e,.- Rllinge.) - Blumenau, l'one 1558 - Cai- ,

� xa postal!!r, 16. -- ATENDE das i,30 às 12 boras':e das 1,311

�
às 6 haras.
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na politica
FPOLIS, 2 (A. Mcrcurto)

._,
Ntl-' lll·"::,,·" IlCGSHlistas ent ,'<!- ela.

Está causando a l:la'Or S'211M<;f,'J tanto, não se empresta ao (,J!�Ú. J1Vl,'{O A JACTO EM

nesta cidade, a, publtcaçâo ...,:0 (maior gravidade.
, ,_

FLORIANOPOLIS

contrnto c',blJP',O pelo PL"'.LO De qualquer forma a opmiac Ti'r'OI;IS, 2 (A. Mercurlc)
,

UtO 'I'urvn. 'F�!i·l:·l(!""ll' Lurz �I.fr:�g-- pubnca, acompanha Os fatos Ç'o s.;l!g.l.'IHio consta, tleverá chegar
" F'lorianopolis, o prjm�ir� tIo-

g ína Flores,. a crooner Julimar, .0

humorista e bailarino Noe1 Carlos

empreza havra e o humorista, e solista. de guita,r-
ra Havaiana, Berna]',

i, tendo em vista a cnnrrniüade de

pedidos para. mais exibições, resot-

E' 'uma p rogrnmação flue está.

fadada a alcancar mais um suces-

50 retumbante em nossa cidade, sul-coreanos,
r�epúhlil'a. M:1:! (!I.,tá na in'.l.l·l�· veu aquele cinema manter em car- I

II�ndatle0zM 13Iprom,s� plr �z �e =tiv� rume pu ma�
-------------------------------------

�����;:{;;.o:m�:�lll����l :,,��Dl�:O'''�;�� :��ã���::�1� LE::�::��:'�l!::::� A1encastro li cruzel'ro e' moed,a quede pl'opagan.'. .:.:. eiPitu',.':." "p- ra d a a atual temporada do famoso I iii «O
\'l:.r.llo c(JUS!.", ))U)' in'l>i'Jn�;·l ',' filme mexicano em nossa cidade,

IIdo sou delf';::,ado no sul ia E(il" posto que o mesmo deverá ser exi- .

:1to:,u��r�, :'l;��r�u�:l;�;;�il��,I,;;d",��:, ��jOvi�;I�:lI�'dad:m;:e����;:.lmellte, i n""aO a confl·ança ,deA1'at'an.l"l!:�l. )fim de cbum.ij- n i RUY REy E SUA ORqUESTRA' merece '

t'C',"lJonsab' ti',;atl" 'lo ed il cOd!'u,! :\JlÓS o espetáculo ines'luecivel
tnnte,

�__ ; !1���:,:;:i:0:;i:::�:�:::�:i:�: ;�: !I' OS ruivilegiados do com ércio de influencias .. (ambio livre
I aquc-le cinema, ou seja o CÚ1C

: ausen, Trata-se da apresentação, RIO 3 (Mer íd.) - Na ses-' verno. Referiu-se de inicio. para manter um determinado
"'lI! seu palco, no próximo dia 10 são de ontem do Senado, vol- I ao fato de, cm são Paulo) há preço de mercadoria, quer pc
11" corrente, (lo uuputartsstmo cau- t�ll O sr- Aleucustr o Gul'l1iá'; poucos (tias, ter sido suscita- la taxa de 3 Dor cento sobre
tor e astro do cinema, nacional, raes a eritlcar a política fi· � da na justiça local o direito o dólar, quer -enfim pelo trá.
HuV ftl,y, com sua não menus fa- nanceírn c e.-onômica do Go' que teriam os exportadores di; fico de influências que tão

_, �_, ...f ,____ c ... fé de disporem livremente grave repercussão moral têm

V,"S'''!13 �",·!govAü·,rnamental ao ,Po'�ftto Igro ���sd��;�!d�;����Zid;;�Cl;:���l��taor agea����t�çãoacid��.�o�
�. em seguida, não erêr que essa de ser um doIar também de

_� -�-....;..-----..--_-------_,_--_

r-iedída possa ter amparo Ie- 20 cruzeiros, para se tornar

Pecua' riDo, M'unl·clap.i11\1 de 'Testo. Rega ���o:,n����:ó��!l ;�:iS2�i;s�i�rr ���i��lc:;�ql�eo r;�:���;�i;O�.i
•

ção, aerescer.tando que "nem Ora, se aqueles que exportam
por isso deíx« de ser justa a a sua mercadoria, obtêm ape
reclamação dos produtores de nas vinte cruzeiros por dolar,

Sera" nlarepida ItR Incal uma "hurlf3scada aos Y·lsitantes café e de ou�ras produtos de evidentemente que, ao com-
,

V 5 "Ii IIU III ,,'. exportação que constituem a prar mercadoria importada a

Acha-se em vias de con- cão, o sr, Hercíl.ío Deeke I Pôsto no próximo dom in- ba�e-ouro de que dispõe o 30 cruzeiro� por dólar, est�o
clusâ() unta dUi mais lou- tem evidenciado o seu d ' d�' 7 estendendo l pais para suas compras no eX- sendo espollados de porçao

, ,. -
e- gOl la ,- (J del')or", Disse ainda: "Fui dos substancial no: ."eu trabalhe".

váve is i n ic iut ivas do gover- votamento e particular in- mesmo convite, às autori- if111::' se tnter:J'1" pela mnuten- E acrescentou: "Criaram ale?

f,IO d) uI'efeiiu Hercíl io teresse aos problemas a- dades locais, imprensa e c:ilo
_

da paridade de cruzeiro ii do (:'a�nbio livre. Exis�e r:o'

Deeke, (ill�d xeja o Posto gropccuários. aresar de não pessoas diretamente inte-! nJZéW d� :w por dólar" ...:.......

_

e pr6pr:o Banco do Brasl: d�IS
, "" i logo adiante: "A evolução, câmbios: o chamado câmbio

Ag ro-Pecuárin Municipal contar, até agora, com o a- ressadas. Em regosijo a VI'! porém, dos negócios do co- livre e o cambio negro. Além

de Testo Rt�ga, 1"1<) distrito poio dos poderes públicos s:�ta governamental, o go-I mél'cio exterior d�struiu com- desses exi.c;te .0 câmbio lívre

'de H.io do Testo, cujo em· federais ou estaduais, to- verno do município ofere-' pletamente os termos desta dos bancos, dIferente dos do

preendímellto de elevad.l mando a si toda a inidati- cel'á uma 'churrascacl-a ao"
identidade: !1rimeiro, as difi- Banco cto BrasilI; e mais ain-

.

. , ,
," culdades opostas pari! obten- da o cambio livre vendido

alcance c<!dnômico, virá va na solução dos proble- VlSlt<mtes no locaL
.

i ção de licenças de importa- peios bancos normalmente,

beneficial' grandemente a mas diretamente ligados A caravana deverá Pal'- ção. quer pelas fOl'malldades Exi.,;,te outro 'câmbio livre de

popukção rur:::l daquelu às questões de ugricuItum tir do edifício da prefeitu-j
bun:.;cráticas, que,r pela de- vei'dade ou negro, como quei- relativas à pcfesa do�

ZO'la, 1)01' S1'I131 'Ll'm'c' C1L'lS n pecl' :lrl'a do mU·l11'Cl'põO e ra Munl'cl'pal a's 9 horas ela
mora e mser obtIda; a neces- ramo Temos aí cincj valores cans.

< • � -" • "

,

•
-

;;idade de o�ten�ão de �rédi- para .o cruzeiro", Depois de
mais prósperas e ticas do graças a8 seu espírito de quele dIa.' t�s no exterIor a taxa llvre. várias outras considerações, o

����C:t�i,O em matéria de \����1:��:�:�ti�a, 1Ú���eT��!� No futuro o Br'aSI'1 sera' u'ma Ias ��di�l���as���d���m:�!:s�-,·
Convém assinaIJlr que, peroso edIl vem se desm-

declarando· que "o café se

tornará, 'em breve, um prd-
nos dois nrimeiros [<nos de cumbindo da tarefa com, dut')· gravas:>, porque tudo a.

sua profícua administra- ��t€�������:an�IOse���lo�rá��! IIran�es � O t e n c II a s � o mun�o ��l��u��oe con���sf�!a: !fe:
d bI

I vação do custo da mão de 0-

aspectos . o pr0 ema em

I' bra - está subindo acentua-

Adiada a 1 ta explosão fóco dentro das exigencias damente, quer devido a cau'

compatíveis corn a sua so- i RIO, 3 (lvIeridional) - A, menta para os líderes elas- sas externas, quer por moti-

luC'iio, I Pl':>POS!to da intensificação! sistas, acrescentando que a vos de ordem interna, Nestas
, I das l�elacões brasileiro-a- I embaixada está interessa- condições, nã) é difícil su- - .\DVOC"tItVO

LAS VEGAS, 3 tUP) - A l1.a
Afá:'l ::e "quilatar do mHicana;, esperada com a da na maior colaboração por ou prever que em pouco I 1laIddencfa & esctltó:n..

c última cxperiencia da série atõ- vulto desse notável empre- h d R' d J' t d'·
, tempo o café estará tambem ...;, Bi.UMENAt1 -�

C ega a ao 10 e anell'i) ::n re os OIS pa'lses. na lista das mercadorias a s.•• ;8l'D�D.8. ,� - "e.e, 1I'h.
mica deste ano, que devia ter se endimento, O prefeito Her- d:a 20;6 proximo, do sr,
realizado hoje de �n",n�ii. no

de-l
cíI:o Deeke acaba de eGn-

,-' --,

serto de N"Y:1da, fOI f\(lInda por 43 ,
N'ilton Eisenhower, decla ..

horas em .r"ziio d;;;; condiçiies ndar O g::.;vernador do Es-
rou O adido do trabalho à Noticias de Rio do Sul

1';;;';;gd"'"'o"""d"novnrtandoO PS;"ul ViSictaorre'�Uneloe :'�,�:i�::�:�;�O:;ieoU:� ra'n d e s festividades'. de I

Ilmllll�u 9 II (l U ra ser agradável, mas ape-

S ti"
I

�eicotor a �ro�osta �a, �.�. ü. !����::!f;��;i��;� La�:�n��� ��:��:�,t��"�:;����,aurentino I
SEOUL. 3 (UP) - o ge- coreanos como homens disci-

em vários Estados, Dentro para comemol'ar, d,' ma:pl!T As novenas estão sendo rea· x CON· I
neral lV!)"xw211 Taylor, cl�,_ plinado,;, ' ,

t 19"� I-
de d"'''' anos a sitllcaca-o eco-'

maIS ell1volgan e. em
"

'."', lzadas com enorme concurrel1cia

e1aroll hoje não aercclitar quo "Sei que eles cumprirão as "'" d
"

d 110'1111'ca do BI-asl'l s'era' das iI'adicional F,'st,' (1" Sanlo A'\ e flels, sendo que no dia12 es'

o Exército sHl'c'�reano d::.s- 01' ens recebidas" - frizou o
v a c

t·
I O i tonio de 'P"dWl, 111 'lu,<,,'1'O�') P:l' 2. programada de';,;lumllra llte

't t
. genera , gDverno su -corea- m Ih Nu f t

- � -

rcspCl assc lima regua nego- e ores, m u 'uro nao
ue Lnlll";'\.

,

.. igilia, com colo!'".!! fogueira
,

d t ONtT no, ",tacando a proposta "fi- d
' drc,e;1;'o da. pal'óqulU �,'

ela a en rc a c o:; co- muito istante est.e país !J'jln
")ueima de lindos fogos de {'tU-

munistas e tr;,lt1s'Ouze5se o
11::01", da ONU, a ser apresen- ., f'

,

d" t
- tada amanhã em Pan Mlll1 poderá ser uma das prin-

,CIO e os lver ll11enl\J.s lnah; Il'l

Paralelo 38, O comandante
h'

t�re'"s(\.ntes e variado=, sob a b"

d,:.s forças teiTestres da ONU J- .n, ('s delep-ados vermelhos. ClpZ:ÍS potencias do mundo' O eF;íol'çado e brmí[uist.o pe t t d
aU1eaçou de boicotar �s SI""

o<

T't l 6 1
u a o harmon'oso COlljUfll"

]'
,

U 't d P d
...... Disse qUe para o maior de-I'

are
"

10, c:.; eve, pess a me'1t;..
musical de 'rrombudo Alto,

(Isse a l1l e 1'C53 no e- gociações e ej:)ns2gml' IJela i 1
W'lVldando o COrt'e�llondeIlte lir-

d t· t 5en' � vimento sindl'cal do I
.

T •

' São FI;SLeil'os" acompalluad',)s
correr e uma L"'ll reVl!O a, que força, se necessário, a unida" \

," , I "A Naça'O" e ao mesmo tem},,,
eJl('arava seus soldados sul- de coreana, BraSIl falta apenas treIna" apl'Oveitou o ensejo pal'll. so1l.d,

1" suas: exmas, srlr" .. os segu1!l'
____-.._....---------____

te elementos que sempre G'� de"-

ÚKat'am na luta pelo pror,r.>si'!l
'h. Laurentino: Raulino ,To';"

R(1'.'lUl', \Venceslau Rorini El'o<
1I€5tO Gaz1ero, PJ[ca.rpo' D,'pi
tlé, CarIas Cani. Lu[z [Úgo, ,Tu,
venal Simão, I.eanilro ?vfO?>:!I',
Pedro Nooato Alec'o Avi, Si1v;"
Zonta e Joaquim Po!!samal.
A proc:s",w) solene lel'ã lu�aí

prechm.mcnte dia 13. às 15,30 ho
ras semlo a..J festividade3 cond

,.

.. Reunião··' enire maiores grego�
ATENAS, 3 (DP) - Con- ta manhã que a famosa ínte

versàcões entre: os chefes dos' lectual argentina tería 'sido
Estados Maiores grego e tur- detida ao dar explicações a

co e iugoslavo comecaram ho- respeito da, falta de obser

je de manhã nesta· CapitaL vancia às dispos�ções'· legais
Essas cÓl1vcrsacões se desen- em vigor, na Argentina, In-

A
falta de licença â importação:

Indústria e o comércio já
despedem alguns funcionários

às posi-
rir-se mais

tes lutas.
Iberê e Olimpico" em Gaspar,
enquanto a segunqa estarâ a

cargo dos, quintetos do Pal
meiras e Ipiranga, na Alame
da Duque de Caxias,

completamente,

Uma vitoril\ duquista repre",>u
tará a 'quasi t'onqui!'ta do rieo
�,t.ofeu Taça !l:rmen,bergo PJllió>

7i'lt.U, ao pa;>;so flue, a ,vitoria 1'01'

rIndo '[tO Leão ,da, Serra. o:;, Tor
iuvadas pelo Revmo, :iVronst'nh'H n'�'o Extra tomará: um fli'!'lP.I'to

1"larry Bnue1', mais p.moéiOllante_
'

eolaço e Baía, !ião O!l rf'spon
Ao P'i.qrl' Tito, grande !:>,mi;;" saveis pel3."dlret;ã'o. teclliC:fI, do

.:la imprensa, os no',�aos ngrn,tf'<!' .Duque c CiJílcordia., rcspectlv'J.'
meatos COUl ,slne!!!')s votos pnr, ln"llh', " fuzf'mos votos para (IUf'
'{ue os lucros dn festa em benefí- J o á.-bitl'O' qt;e deverA võr de BIu
1':0 da 'MatrIz, ",ejam comrwu' nlCnau cO)1L;'ga agt:ndul' tl. ll1aíOl';"
"'l\do1'e9'. .

dos assistentes., "

"

.

tadn., após a aquisição' de n�V0fi

valores, onde apar�ce em planO)
!!upel'Íor <J. grande craque 'r3:o·
'Qorio. o 'Grero1o Esportivo (!nn
ccirdil.l' está perfeitamente
fi quebrar n. :n,'enc'bilídarl� do

J)uqu� ele Ca"'iás,· na di',;puta do
iltual Torneio Extra,
Os desportlstas riosul,,!!zes

preseneiarão ,no Estádió do ,Con:

RIO. :� (l\;Iel'id.) -

ElllbO'1
confirmou as infonnaçõl'�1 I muitos setores até às enorme:; P.Ql' enquallto .:._ finalizou

r� e�H Pl�J]p:l'�õ.e.s ai<n�la l'l'::- (lll,ê colhemos P!l1 mitras íon- distancj;ts' que separ_:ull ce!'- - devido nã(\ .. só à ampla
üvall�entc �l!lll.tllll�,U;, o c".)· teso tas zonas de produçao do!; j)roporçãf1 de riossa's compras
mél'c"J :.' a 1l1(lllstrla do RIO, A>; Severas resll'if;ôtc·,s im- p'·olo,; de esc.omnento. O ,nacionais como tamhem. aos

j::� e("n�f·(;:.!I·õllil .;.1. d:.::spedir l'tll:� � C·� :!t;'lS 31 :lalnH�t' te à hnpOL·ia- principal 111ütivo, porcln, é a t"st\lClUCS (h� nlercadorlas inl

��onar!Os, tom vll'lll�!P das rLI_ I '?1U CO!lSUlllCm o corolário 16- perniciosa >influção que nos p';l'tarlf1s qne, tradicionalmen'
Íleuldad�'s qUe "'('Iii encon- gll'O dH fraqueza de nossas ex- vem pPl'seguindo há muitos te, nos esforçamos em man

Ir.melo )):I1'a oht�ll<.;ão ctas i ti" ! l'llrlaçücs -- disse-nos .{) S1' , al](�S.·
"

ter ptlde'1'Ío� conservar, .feliz.
displ'nS;lV(;'!� !ice!1c,'as de im-! Clll'umin<!s, E.�l�!s n50· .s50 Se psIa situ[!�'ão contimwl' mo::nle, a 'normalidade nos

}1ortnção._No I11Ullwnt:), () P:'G- í m:liores l1or;me é insuJicirn- sem SOlllS';7lo - ncentuou - q'Yldros' bem numero.sos ,dé
blema IlH\) apres,:r:.ta nHll�'r I t(, a nossa !JI'oducáo e eleva- não 11Ú dúvida que a indús- '101>:'0 sektionado pessoal.
gra�'ldade. Tndtlvl:l, segllll�W

I cio l) Seu custo, Sao muitos os {ria {' o comércl'o, jú tão du- Zm out.ras flrmaH, por(!'ln,
os ,1l1ier��s�d(Js,. �:DI, .,!lltlll'll lT)liv�s que, (,!f.je�'mjllam essa l':lIlH'nIC �tingidos, vão �Qfrer jil. começ'll'am "as dispensas,
111l1ltt; pi ll�IlHO a sll,uat;du !lO- S:!U[l("1O def1('ltaJ'ía, desde Of] amda mais· Mesbla sera, en· Na PállObl'a, por exemplo, se

de 1'<1 agravar'se s!'n:!�11entt;, mt;tr dus empíricns 'lIsados pn; tão, obrigada a fazer o que gutr.1o ap'lrmnos. foram 'cUs-
a p'IJÜO de <l(lH'<lt;ar m!lhare,; j;j faz0m c:utras firma's: ali- penl'ados sete' Íuncionúl'iós,
{\C !)I'5;;(![15, Isto, ·se não rorel;1 viar sellS quadros. Fá-fo-emos Tamberri. na Hobariy Dayton
tmnudas ,;iI�le�illl�t:,,�! elll�l'gi- n! S ( A DOS

J Illllitíssimo a contra-gosto, do Brasil vários sel'vidOl'es fo-
t'J:' provldellt'las, K • pois. além do lado puramen_ ram �espedidos. Funcionári.,)

te humano há aue considerai' dessa firma nos confirmou ()

lJ elevado débito patrimoniol fato, adiantando, no entanto,
que representa para a, firma que não poderia precisar o

perda de bons e dedicndos au' .número dos que foram mun-
xiliares. elados embora.

':ordia, no nrôxin-'" dom-l1.u-Ü, UUl

!)"!le! áe1l11l Vl'rdlllleil'll.mente ex�
't.raol'dinlit'io, (J qlÍl1 uliá.q Sf'l"i'jlT"
t:!.C'Jnteee quando jogam os I,mio
ra's do f.utebol df'sta zona,

A pl'op(lsitn. a I'L'portagew
t uviu (1 sr. COl'o1l1irus, geren
ti: da .filial da lVfesbla, nesta
�'a!)ítal, li li!!, de certo modo.
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