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M
WASHINGTON, 17 (UP) -

Impediorei ... todo custo i
que os iundos do governo J

,

dos Estados Unidos sejam
empregados na propagação
da ideologia comunista,

deritro ou fora do pais�-;a.Is_
to foi o que declarou o

presidente Ei'enhower, h.

je. A seguir, respondendo
a outras perguntas dos jor-

l1ulistas que o entrevistu

rum, Eisenho\ver disse:
.,Niio me oponho a que

figurem obras de Marx e

Lenini nas bibliotecas no1'-1te-americanas" ,

\ O'RGAO DOS HDIA'Rios

'_ o M E N S AGEIRO D A S
A N O X BLUMENAU,

�,,�-'--
Cata rína) - Quinta feira, J U N li O de 1953

�\
N.io, 16

,� ...

5
GOVERN

E Xam e da situasao
resultados

direção.dasFforças
Confirmam-se as previsões sobre a refarma ministerial
RIO, 17 (Meridional) - Pare- curam por' todos Oi' meos p mo- mente na escolha {lo eandldnr»

co que os minaíros venceram a dos manter com o Estado a pas

luta pela permanência de um ta ela Educação onde o sr, Bal- mais secções

representante das alterosas na birro terá dificuldades em alte- dcsideratum.

Just'ça, Dá-se como certo que o
rar substanctalmcnte fi. maquina (Condui na 2,a pág, letra A)

política, montada pelo s r, Si-
-------....;.-----....;.-�--............-'--�-,;..;.--...;...---

mões Filho.
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Cií1é Bu�(fi E M (�e Ilome

I IDE S E N H 1ST A Convocação ele Assembléia Geral Extra:Ol"dhiária: f HOSE .Q'(fINTA FE!RA àS g nO�AS I
(UM CINEMA MODERNO PARA.A l\fAIS

A
·.C

'ORI1I;NI1" C" A- O Para que sejam cumorídas as determinações dos

eS_j
NOTA�EL SESSAO DAS MOÇAS .

- S�!IlHORAS CIDADE DO ESTADO')

. _ . UI.' _ Ao t Oferece-se para desenhos tatutos deste Sindicato e do Art. 550 da Consolidação das E SRTAS. ers 3,06 A P R E S E N TA:

'BIU'Ul':lUUtUSt ·t'.Ida. I!CClolne•.SlereCtica.�sD·o' }Hslul1glieCsitdo_aedsc, sCelmi- Leis do Trabalho, convoco a todos os Associados para a ..' ,,"

IVIJ;;11s\ "fi � "
. . Assembléia Geral Extraordinária que se realizará na séde �:ifto;_n We��, O' m�omparavel Belved.ere.". . . A nO·lE às g horas _ Sessão premiada,

. '... eompromlssos, da Asscciacão dos Motoristas de Rio do Sul.vno dia 21 elo persoUlfICaçao. do GENIO, acompanhad? p��a deslumbran,� JOAN GRAWFORD, DAVID BRYÁN,.STEVE CO()Ufü\N e

tem para venda:
.

_

STOECKEL -rr- Rua 15 de corrente Domingo, com inicio as 9 horas em La convoca-
te JOANNE DRU, em novau aventuras Íl.!)o BELVEDERE I{ENT SBMIT, num violento drama de paixões e ódiol> ; ••

, :. ' .. �.' , ... ,_. .

I
Novembro. 389 - 1.0 andar. cão e as 10 �oras em segunda. convocação para deliberarem

"0 G E N I O N O i S Il O H " OSse�:�::.s ló��:�:a �:c:�. �a�:
.

-'-

....=:: p'R:O.PR1EDADES-:"'" sobre a seguinte ord��D�oMd�O DIA
.

"
. A

moradia e comércio. a) leitura para conhecimento e aprovação das própos- (LIVRE)
1 terreno de 750 metros qnn- I tas orçamentarias dos exercícios de 1953 e 1954. O Mundo inteiro o aclama! Crianças o adoram! até A· história de uma mulher sein eserúpulos qtle' cru-

dl'3,dos, no Bàil'FO de Bom ne- I Vendem-se duas, ;i�n�as, b ) leitura para o conheclmerito e aprovação do pare- os namorados são 10tlcOS por ele! _ Está de volta .0 lncri- zou.o destino de muitos homens, .. e ludibriou;·>'}!'> um a

tiro. Preço �e ocasião. com um 'total de 30 morgaos recer do Conselho Fiscal sobre as .,referid'as pro- vel, ímpãgavel e irrésisth,el Betvedcre! Uma comedia de iÍlh! JOAN GRAWFORD votta a iluminar a tela eómo a.

1 te!te'n'l no .i"rdim Blnme- de terra, com árvores i'rutife- postas. agrado garantido, independente da Idade, Ria-se do "Genio mulher que criou a submissão de homens que toe riam. tIas

nau, mQdilldo U ruetroi pai ras, plantações, pastos etc. Rio do Sul. 15 de Junho de 1953 do Asilo" ! Ria-se com o "GEMIO NO ASILO"! Ria-se es- leis! Brutal, ·:Violênto, Apaixonante é este grandítls'!l filme
40, Lncal de grande tuturu, Possuem duas casas. As pre- Oswaldo Manoel de OI:veíra _ Presidente petacularrnente com este filme .colossal ! que traz a. garantia da WARNER BROS.

priedades acham-se localiza- Acomp. Cornp. diversos - Platéa Cr$ 6,00 DU�RANTE a Sessão, SM'teÍG de, CrS 1.000,00 e 3

das no Bairro do canta Galo, Balcão Cr$ 4,00 - Sr-as, E Srats
..
Cr$ 3,00. prêmios gentilmente oferecidos pelas MOnAS CHANEI./.

?'�lf�::ta(;�a :s��'el;��t��m n: Industria e (om. de Madeiras Tupinambá S. AI
Preços populares.

'

sr. Nicolau Bôder, no local. Assembléia Geral iJ<;xtr:aim:dinárta' SULIECO LIMIT'A'OA 'ii
DOM I N G O: - "V E N, E NO"

São convidados os senhores acionistas desta sociedade:
'.

,

. -eom Anselmo Duarte e Leonora

P R '0"( U RA ..
(' E

',3 comparecerem à assembléia gerai extraordinária, a réa-

.

..'.' .
.

"

It .li Itzar-se no dia 24 de junho do. corrente ano ás 14 horas. na INDu'sriRIA E COMF.:>'RC:IO
séde social, á Avenida Aristiliano Ramos �.o 730, afim de. BLUMENAU

'
.

del íberarém sobre a seguinte
_ - S.

ORDEM DO DIA
1.0) Aumento do caoital social
.2.0) Alteração dos êstatutos socíaes
3.0) Assuntos diversos

Rio do Sul, 16 de junho de 1953
Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor Presidente
Victoria Forneroli - Diretor Gerente

n íl, a realizar-se dia 25 de
Julho, nesta Capital, graças
aos esforços da FAC.
O Dr- Osmar Cunha. que é

presidente do orgão maximo'
do esporte base em Santa Ca
tarina, mostrou-se entusias
mado com o certame em apre�
c;o, o segundo de carater na

cional que se realizará e11;1

Florianópolis.
COIn:;'. da primeira vez,

quando, para conseguir fos
se a nossa cidade escolhida
para sede do Campeonato
Brasileiro de Basquete, nle
teu mãos á obra oara cons
truir c grande .

estadia da
Praça General Osorio, tam:

seu �)osto de fazer adeptos por bem agora o dr. Osmar Cu
principias doutrimiríos rigi�- nha é todo empenho e ativi
damente defendidos· E' sem dade, para que o Campeenaduvida, o partido que possui to Brasileiro de Basquete Ju
melhor estruturação interna venil obtenha. em Florianó
e _por isso o seu eleitorado é polis, o maior exib passiveI.
firme e constante. Para cá virão delegações ju
Temos ainda o Partido De- venis de todo o Brasil. e a

111.ocrata Cristão, que llItima� competição serviçá, portanto.
mente entrou em maior ativi- para estabelecer maior inter
dade. E' LlI11 partido que con- cambio esportivo e social en
ta com bons m'entorés, mas ire a m:::cidade dos diversos
no qual falta um chefe com t! mais longínquos recantos SUBA QUE O PREÇO DESCE
? nec�ssario dinamismo para do país.

. "

�""�-
ImpulSIOna-lo e conquistar-lhe Merece .indiscutivelmente � _

maior pro,ieção estadual. r:logios a atuação do dr. Os-
Eis, em resumo, o momen- mar Cunha d SDort' t d Jto P l't' t··

, e
-

JS a . Os"

(
...

o 1 'ICO ca armense. mais dignos e destacados,'
li pela sinceridade e devota- Senhoras e Crianças O resultado final de 3a 2
A menta com que zela pelo e- S t a B S

I
faveravel ao Ccncordia,

Tl'ê;; nomes f(O)l'am [Ipontadl'.�
ficiente funcionamento da .1.

. !lpa os p�: omen,
miou a equipe que jogou

para a pasta: Cal'Jo� Luiz. José Federação Atletic,a Catari-

i
mais disposição.

Alldl11in i' Tancredo, reunindo nense de que é incansavel Ternos Feitos Com o término do Turno,
este torlm; as pl'eferencül's. Co,.,! presidente. o Torneio Extra apresenta
relação à pa"ta da Agl'icultlll':l. dois fortes candidatos ao' tí"

insiste-se ainda no 11')l11e do �!'_
tulo de Campeão: Duque de

Tole"lo Fisa. que não é poI'ti".). Caxias desta cidade e União

ma" que reúne a'" impat.ias '.lo H O M' E N' A G' EMAU M·· A
de Íbi�ama. Com apenas·um

I sr. Lucas Garc;cg e das class"« ponto de vantagem ,o Duque

\ nU'ais paulista�.
.

I
telTI o seu mais serio com-

A pasta. do Exterior ainda: � EN F E RM r= f R A M I L'I'T A R pr?mísso contra í? União, �m
párp.o disputado entre os SI'>'. ._ i

I
Iblrama. Progredmdo de JO-

Paulo Nogueira Filho e Caôt:lh'"

. ' •

go para jogo, o União está I

Cabral. Nada com relaçã.:) P.II
capacitado a assumir a lide-l

min'stério militar aclmitindo-se A Tenente Mildred L. Rush A Tte. Rnsh foi escolhida rança do Torneio Extra. I
que o '.3r. Néro Moura venna " do CorpO de Enfermeiros do para receber a citação em DONA.MARIA SERPA

II
deixar (!uando fO,r convoeado [1'1'

Exército dos Estados Unidos virtude de SÜfl extraorl:linaría BORNHAUSEN

A 'V I S no !
ra explIcar a� Cam�J'a des Ne- foi homenageada em nome folha de servicos junto às '. Rio do Sul, 17 ,(Do, Côrres-

V . goClOS Os aVlOes a Jato. ele todas as enfermeiras nor- forças nà ONU na Coréia. IPondénte) -,.Transcorreu dia

1 F t b
.

f 1 te-americanas 'em s.erv.. iço :na Passou '15 mezes em serviço 18 do, fluente, a pássagem de
_ f E I ((' ('

on es· em In '>Jrlllac as afil'- . •

'Pla UNIAO DAS fILHA.l D
..

MAR A AJADAJ mam qUe o pl'esidente Varg-a� Coréi:a, .como a "Mulher do voll..lntarío jnhto a uma unida- mais um aIiiverSai"lO da exma.;

.' I não pretende al-:erar a direção ;AnQ" pelo Clube Nadonal de d'e medicó-cirutgica
.,

mov/e] sra. da. Maria Serpa Borrt�
,Imprensa ]i1emihino de Was- J·t.::í.nto às linhas de frente. hausen, Presiâente da Legião

. . _

"

. _ . . .

I
das forças armadas. Nas proxi- -

B
.(\- DIretona da Pla�.Umao das TIll;::;s oe Mana._Casa- mas b�)l'as serão dccisva'" rt

hington, O. C. A Tte. Mildred L. Rtlsh

f
rasileíra de

-

Assistenda.'

das aVIsa a todas as �assocIadas ql,!e havera. uma reumao no que�tão da refo!' 1 ,t'
A citação dá homenagem nàSceu em, Pembroke, ESÚldo secção de Rio do' Sul.'

.

domingo próximo vindouro, dia 21 do corrente, depois da I fica;-á SOlucionad: a d117s� eo�l') rende tributo às enfermeiras �e Néw Ha.mpshire � está rio A distinta d?-ma;: que· ê es...,

missa das 7 hotas, e convida a todas a comparecerem, para t
_ .

< , �c. vam��1- por sua "devoção aos doentes .corpo de Enfermeiras' do

I
posa do Prefeito Waldemar

serem tratados diversos assuntos de seu interesse.
e a p�ndencla de Mmas, Bah"l e feridos e 'mais suas longas Exército .desde 1950. (Foto Born,hausen; goza de mereci-
e, pos'slvelmente, providQS os de- horas de trabalho e graves 'USIS espedaI para A Na- da ·simpatia da s.oeiedade rio-
l11a's cargos. responsabilidades". ção).

I Gulense..

. . . ." .'
.
..

.

' ,', Dirigindo com muito ,acer-

INDU'STRIA BENEfiCIA0 8R,A..

GASPARENSE So. A. Ii ê1I11mmIlEIIIXmlpllmRlllnEimSnnSI.IIIIOIIIIIIIBnuLmUIlIllMm.uEmN�mAunUmmnmn(nnU"lnRilmllUTJlmllr;BlnhAmmlmun� �s�.n�f:iã?n!���i��irfê�e :J�
ASSEl\-IBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA ::

'

- :: os beneficios em pról dos ne-

'

__ .

.
.

i ;..,.vi... «p-_._�liiií<�: § . ... '.

'. :: cessita.dos.
,;)'.;

.

., '.

,
.'

-

,

.

1=
. End. Teleg.: Rlnmenau ê Curitiba: .

- LIMOUSINES :: RegIstrando o' acontecimen-

Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionis- = = to, prestamos justa homena�

tas dest� �o.ciedade..a compa.rec�rem 'a. Assembléia G'eral

I
ª aVIso BD P.UB·tl.'C.O

-

gem a exma.

sra."
da. Maria

Extl'aordlnal'la, a resllsar-se na sede SOCIal, nesta cidade de. ::
-

Serpa Bornhausen, que de ha

Gaspar, à rua Duque de Caxias S. N.o, às 10 Iroras do dia = "

muito se tornou crediora da

26 de Junho corrente, a-fim de deliberarem sobl'e a seguin-l:: O :'EXPRESSO ULU1\IENAU' CURITIBA", concessionário dos serviços de transportes cOME estima e consideração dos
te ordem do dia:

'

.'" _.À .< ,_c.• <� � -c '" ",,' \ § letIvos �m LIMOU�INES de LUXO entre BLUMENA'l.1 -e CURITIBA, VIA JARAGUA'5 bons riosulenses.

1.0) _ Distribuição de lucros '::
e JOINVILLE, aVIsa que. a partir de 16 au ciirt'ente. trafegará nos seguintes llOráriot;:=-==2.0) _ Aumento do caDitaI social e consequente mo- ;;::. PartIdas õe Blúmenau às 6,00 e 13,30 horas 8

dificação dos estãtutos' == Chegadas em Curitiba . às" 12,0'0' e c19j30 horas

3.0) _ Assúnios de interess� soda!. S Partidas: de Curitiba às 6,00 e 13,30 h'Óras

Gaspar. 13 {12 Jtmho' d:-��9;���:�� =
Chegadas em BIur:;n�U...às "'I:t!2,O�_cti19;.30. horas .. �'

.

DORVAL PAMPLONA _ Diretor Gerente .�

L·otes em tjjv�rso�{ pon'-tos
da cidade

1 bungaiow no Iú.itr� di Vil
lha, quase novo. 'rerreno de
4.20 metros quadrado.. OUma
situação.

1 casa na' prata de'Camlin.
riú, com 3 quiutos. 1 �alâ, ba
nheiro, 'cozinha e quarto para
émPrelada. Terrério de aprold.
madamente 28m x 30m. Dista
0:6 metros da praia. onmamen,
te, localizada.
Diversos lotes e casas na

!Práia de Camboriú.
•

2 engenhos de serra no DlU-
'. nicípio de lbirama. 11,,5 quilo- I

• metros da estação de l.\-Iatador.

I
Area de 16 milhões de metros

.

quadrados. Terras com grande
(Íuantidade de madeira de 'le! ti
que se adaptam a dtversas euj
turas. Preço de ocasião.
Uma casa residencial com

um terreno 'de 750 1112;, no

centro da cidade.
.

1 teeularta, T fábrica de óleo
sassarraz, 1 serraria. quadro de

centro, 1 fábrica de pastá rue

cãníea com 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.000 pinbeiros

adultos, 1 linda fazendâ com

50.fJOG.OOO metros quadruãos,

I
tudo situado no município de

'raiõ.
Lõtcs em Curitiba, situados

em diversos pontos da cidade.
'l'érrenos de grande e rápldá
valoriznção, Otimo emprego ,de

capital.

Lembre-se que você realizará.
os seus melbores negócios imo

biliários na Organização Blu
menauense Ltda., à rua 15

de Novembro 870, 1.0 andar,
�ala Dr, 5, com telefone 1572.

---------------------------

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

Automóveis
Caminllões
Caínionetes

Usados
Usados
Usados

lJM TORNEIRO-mecânico e

um mecânico para montagem
de

,
máquinas.
RETIFICA EXCELSIOR.
Rua 11'loriano Peixoto, 89;

Empraiagelil
l'rição

Indicador Profissio

TROCA
VENDA
COMPRA

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Four.

Wheel Drive)
TRATORES: L, H. B. Diesel

. Peças e Acessorios:
FORD � CHEVROLET

._ Linha'�
.

MOPAR

"A C I S A" _ Fohe 1324 -

ELUMENAU
Rua 15 de Novembro, 983

Telegramas: VANDEMEENE

VENDE-SE
Uma casa de madeira, sita

à rua Almirante Barros, 215,
como tàmbém troca.:se com

um carro. Ver e tratar com ti
sr. José Klock, nesta redação.

ALUGA-SE

PARA PRONTA ENTREGA:
Tornos mecãníeos "MANSER"

"MARTIJ!it", "GAUTHIER", "V. D.

F.", H.AMA' e- uMITToH.
Máquinas para frezar
Furadeiras radial

Furadeiras simples "GIRARDS'''
Furadeiras- multiplas "STEINEL"

Mâqutnas de rosquear "S'l'EINEI."

Píaínas "JUWEL" e "RECORD"

BETONEIRAS
G.UINCHOS de

GUINCHOS de
nOLANDAS
CENTRIFUGAS
CALANDRAS
CALANDRAS de calhas multi;"

ü

e nt l s I es

de rapaz para aprendiz de
mecânico na:

Oficina·· BREITKOPF, à rua

Itajaí n. 397.

pias
CALANDRAS de roles

!\lA'QUINAS de Lavar
ESTUFAS para secagem

1 Apartamento q)mpleta;.
mente novo sito a Rua 15 de
Novembro. no edificio HACO.
Informações _ ECAP Ltda.

Rua Floriano Peixoto. 18
Lo andar - Sala: 14.

PRECISA-SE H. PROBST
CffiURGIAO DENTISTA

AO I..ADO DOS CORREIOS 1� 1'1'iLfi;anAFOS
ii' At..iAMEDA. RIO BRANCO N. 8

P R E ri S A - S E

fATURISTA

Rebitadeiras
Precisa-se de funcionários com »rátíca de servíços.

d::- escritório. Os interessados devem se ,�presentar na DÍre
çao Geral da COMPANHIA FA'BRICA DE PAPEL ITAJAI'.
para a necessária prova de habilitação e colocação' ímédia
ta·

"Máquinas de serrar e limar _- " --

"
F'recisa-se de uma moça

para os servi'ças gerais do es-

I
criiorio, que tenha boa cali
grafia e fale dois idiomas.
FABRICA DE ARTEFA"

TOS DE BORRACHA BLU
MEJ\tAU LTDA. - Rua São
Pau10, .2190.

serras hidraulicas
.

"'l'HULE' e Molas "MAXIlI-Í" ámort"cednres'

'''PETZ'', "VASTO" e "RÉconÍp'. para portas
Soldador de pontos nu ar eompr í- _- x -'_'

mido Todas M.-\QUINAS TEXTEIS

ME(ANICO E fERRA..

MENTEIRO

''!:.
----------------------------------��

__

o

xc _'_

"I'iIERKLIN_ DECALCOMANIAS
Todos tipos de SACOS com tm-

�1édicos

Precisa-se dum TonecânÍco
que saiba ;tornear e soldar;
benil como. dunl ferram'entei-

Tesouras "'VEIGEL"

Tesouras guilhotina
GER"Blusas e Conjuntos de Lã

CASA "A CAPITAL" Motores Diesel "DROTT" pressos

500 - lIOO v. p, m. 7 - 33 HP

1
-r-- x ---

lUá{!uinas agrícolas - eXClUSiVas, Todos Instrumentos, Aparelh".'
da Alemanha. Máquinas para Laboratórios
Seméadeiras, Aradós de discos, Científicos.
Grades de discos, Arados de to- Balanças, G'eodesia, Meteot'olo
,los os til'os, Cultivadores, Corta- gia, Vidr.aria, Porc.elàna, Pa:pel
deiras,' Classificadores. filtro -'- Utensílios' em: gera]'
MA'QUINAS para beneficiar ma- Material fotografico.

Clfnlcas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.
_E�perÜliistd em Cirugía c doenças de senhoras.
Dlplomado !'[l Alem�lIlha e no Hío de Janeiro.

,.'
,

Tratamento l1ei,,:-: Ondas ultrassonieas.
'�....-... ...

-

..
<

ro.

FABRICA DE ARTEFAr
TOS DE BORRACHA BLU
MENAU LTDA. - Rua São

Paulo, 2190.

fAVORAVEl (OlOCA-
(AO DE CAPITAL
-, ,.

.

Por n1Qth'o de doença;
vendec$e pai'te da' sociedade
em pequena industria (Fá�
brica de Pentes de Chifre).
em franco' desenvolvimento:
poi�" pr'eço de ocasião.

.

Trata-se de excelente ne-

gorio.
,.Infórmações
BIank, à RUa
der, na casa

Cunha·

com Erich
Alwin Schra
cb sr, Laertes

DR· O. R. KRUEGER
Doenças

..

de �en!t0ra:s ..

e Operações. Raios. X'"
Clmsultorlll.: HospItal Santa Catarina.
Co�s�Ita:Das 9,30 ás 12 no!'as e Das 15 ás 17 hora.'!.
�esldcn{JJa 'Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 _
l'one 1258 (em frente ao Hospital Santa IsabeÍ).

PRECISA·SE
ALUGAR uma casa de m{l"

radi�. prÓx.Íma do centro ou

em Itoupaya Sêca. Telefonar
à târde, para li79 - éARLOS.

G
exceSsIvo.. pro\'ocando inquieta
ção geral.
A opinião geral é de que a con

tribuiçã.o da Marinha de Guerm.
para tentar eliminar Os efeitos
do movimento paredista, nflO es

tá satisfazendo a expectativa,
pois >:>bserva-se granc1-e desajusta
menta nos horarios das lancnas
que trafegam entre Capital e Ni
teroi.

.�.fiw,_·�"V,,���!�'
"

H

deira, em todos tipos
rodas máquinas estrangelras
estoque ·com pronta entrega.

__-_o x

OFICINA 11Iu'a'
JECTOR.4.S.

BOMBAS

LADISLAU O Ar,:E�AIATE DO MOMENTO TEM 01

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
.

., - ',' .- .... ,.

PRAZER DE COMuNI.CAR QUE RECEBEU NOVO E

\

VARIADO SORTIMENTO DE CASIMIRAS DAS MAIS '_'"-- CLINICA GERAI, --,
Espe.ciaHsta em Dóen�as de ériança

CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar ...,

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

AFAMADAS MARC.'\S A PREÇOS .BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CNE'DITO

LADISLAU ALFAIATE, RUA 15 DE NOV. 592 -

DOfHCAS
,

,10. ANDAR - BLUMENAU

l\-10LESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTÍ<:nNAS

OPERAÇÕES. O�U)AS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDT HROMADA
Especialista em 81ta Cirurgia e doenças dê SenhnrAJ

Consultas no Hospital Santa Catal"lrut.
'Das'g àS 11 e dás 151/2. à... 1''; hs. ,

_ BLUM'ENAU - HOSPITAL SAN'rA CATARINA
Ouvmos - NA}RIZ J; GARGANTA

..

'lNSTilUTO DE RAOIUM
-- DR. A, ODEBREC'Q:T. --'

. ll.adIoterapla -:- Ràió!l-X - Fisi�terapià .....:. Métab�
. lliimo - RESIDENQIA: Rua 7 de Setembro, li

lELEFONE, 144·1

V·énde-se Dor motivo de .fôrça niaior ótimo terreh'O
3itu�do em ITAIPAVA _ l)a Estrada Hajai _ Brusque;
medmdo. 147.50 mts. de frente e 2.20000 mts. de fundos.
Po.ssue bol,l arrozeIra e é próprio para 'oraria e cria<:ão de
gado· Possue tani.bem uma bôa moradia da madeira.

Tratar com Ricardo Breitenbauch (pedreiro) na rua

Br.usque em. TrATA!'.

f.

N E G O' ( I O
<'F .�<§ .<:- ';�- �i_' -.

OCASIÃO :

.:

=00
=Iiil .

-ZOO= .... � o
=00;;.. Iiil �

ª§zo��:::;;

!�
-

-

-

D E

DESENHOS
;�: TÉCNICOS E COMERCIAIS
�"

.... ASFALTAMENTO
de jardiI1s, garagens,

lO TIS f M
em diversos

ME D'I ( Õ. E S
;

,

ihteriores de fábric:1, etc.
PRESIACÕES

,

pontos lIa
.

cidade

D E T E R R A S
I INFC)RMAÇÕES COM

.

OSNILDO CERQUEIRA LIMA

D R. ADEMAR
ADVOGADO

Atende em qu::usquer comarca do Éstado.
Residênda: - Rua Paraná, S

Escrit�'rio -- Edifício Inca

cooperação dos re'SpollBáv'lis j:e
'. ·lII'Jlib11'''= 103 diversos setores, assim.1 ('nmo
.;

LiLI3'I':''I!''!IIiiiIiIii toldo funcio-nallmo do Búnco, de
= modo que sejall1 facilitados as •

I
;::. tarefá!; da citada comissão.

. i

"[:�. I por parte do�Origr"',o. O
. ª prazo para 6 pàgamento da

.

'. :: dívida. contraída. findou em

� t'Il :: abríl de 191)1 e â mesma não

�
.' til:: f.oí satisfeita, sendo que sO

o lIlIl � :: mente agora. mais de dois
Z PI' � -

anos decorridos é qüe ii di

!!: !'ii P:i :: réça'o 'ao Bartco' do Brá'sil 1"e-

';;; S � solvéu reclamar.':: dinheiro

êS g:� ;: que havía emprestado.

=,« J.:'

E I pelo desân;imo, em virtude

g das falhas d"! Odil.on no arco;
. = Ambos .05 titulares não PU"
5 deram jogar,. por não terem

.ª seus co.ntratos sido registra"
: ç_ ,o' ª dos Do C.R.D., voltando à'L.
_

E B. F .. E' que dos mesmos

= Ê constava ordenado inxerl'or ,�ó
Sei:viço D01HICILIO .1\ n{).ll-UéILIO'... . ". ;1liiI!l;!I"-

_ OF.E&ECENDO; CONFORTO:� SÊGliR�NÇA. .:F :: salário miníma em Santa Ca-

; A g ê li c i a s: . . •. .

' '.' s .
t'al"ina, que é de 5311 cruzeíros.

= BLUM·ENAU: � R-ua 15 de NOVenlbl'O, aú . (Hotel HOietz)'._ Í'9ne, lft�. = Ficam, assim, esclarecidost
: CURITIBA: � Rua15 de,Novembró, .. a� �

..Fone 6�47 E dessa maneira, os mc>tivos pe: I

:: A ElVIPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS PARA. sArnAs A QUALQUEIt lIORA ia los quais teve· o Tupi de lütarl

§§
.

. EXPRESSO BLUMENAU - CURITIljlA ..VfDA.... ". :\ cOilh'a o campeão de 1')2; âes-I"_"�nnUllmlíllÍnlmIIIJfilin.nlill1nnlllllUmllllnUnlhmlmlnnnmUJrmmwsnUllflim,mUIUlniflllluUJ iulchado de Daniel e Juarez.

ADVOGADO
'seritódo e· residência àr-úa XV.de Novembro,
LUMENAU ...;..-- Telef,me, 1560

FONE;..... 15-31

Ruâ '7 de Setembró, 1893 _ ou Ediiíóo INCO, Sala 3
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QUAnTA FA'OINA

Randa ela v i cI a

AJ,COOI, - Na Suêcía estão realizando Inquéritos sueia is a
·fjin de verific:u' II intensidade do alcoolismo nas diversas l:U
madas da população, Os !lesquisndOl'es já chegarain à conetu
[ião de que quem mais bebe no país são os soltei.r,:�s entre flS
35 e os 50 anos. As mulheres estão' cada vez bebendo mais,
sendo de notar que as dívoreíartas censumem mais aleool
que 'as casadas. T.fi'davJa, 'as mulheres casadas bebem muito
mail; do que as moças solteiras.

C A N C E R -- Um grul')o de cientistas amerrcanos anunciou
haver descoberto urna verdadeira "carnpa inhu de ,üarmc" do
cancero Trata-se do ácído, amíno. um dos blocos de constru
ção que constituem a protetna. Chama-se "ba íb" e node ser
descoberta L' medida na urina. Nota-se uma e!c'vada- pronor
çãc de "baíb" na urina das pessoas aparentemente com saúde
mas atacadas de cancer ainda em princípio. Nos meios cien
t,í.t:icos a notícia causou intensa repercussão,
J�!���"f�;\...l-'=���� �� .""t:'. �:7.t;_�.��- ",'t:o::��...r..r-

MR. <AMERIClt DE 1951 - Roy Stalnev llilligcnn (27 anos),
elt'arip,ista, residente cm Ocacktana, conquistou o título de

Pa1'lid:ls dc' hasêlJall, hockey so

bre o gelo, campeonatos de íoot-

I
buli, de. pllrti lato, "torneios de golf,
podem !._-a,:-r vh;t(l� por ele nrtída.,

I mente, corno �e esttvessu sentado
em tUH luJ:��u' de no dottars, lój tu

\ do j'-',lo náo :-;(,Utt'tü\' da ('id;l(h� v i-

7.Hlh:..\. n�!l."� turr.uoru dos
tli.:J,': �tiSt:l;lÜt.·: dolJ rnnudo

l' cidadf' 11o, film's sentiu

arrepios

.A coisa parece Incrrvel, mas

verdadetra. Não há mais necessi
dade, ugira. quando Uma pessoa
votta para cnsa cansadn do traba ..

lI'!ol de expor-se elO, uma noite

úmidn e (,]1l1V(lS�1 para ir no cine ....

ura. c encontrar nu maior-ia das

do p:.llf.wil, de)

A\ euue ::il!.� fi

veíi'a de Souza,
l'tisldt'íite nesta cidade, com a

SENSACIONAl" VENDA DE INVERNO ...

(asa Buerger
ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE' MESMO FA

ZER uas COMPRAS PARA ESCOUmR MELHOR, li:

--- PAGAR MENOS ---

Rua. 15 de Novembro, SO!) -

-Quebrando Cabeca-
,.
, I ky Na Inglmenu,

Ilet{t:d"l.t:>nrc: llt.:l.1-se '"0
I ureuo, O� ap ..rrcuios

\tOt<.;1IU V"02nd;du..: aos

c:�eJo.e:1:'_"!s. !.!e rntlharec;,

1 Corno � e em \.InH1 noite urna nova

I JlJdl�str-:a -Ó,um novo puhUco e uni .. l

nova t·r.:..l t.i v �·.sse::nl ::;ur·;:-ido. Nenfntm !U{, a coisa devia j l.' sernpre assnn.: �

espanto, �'�. eU1 Hot lywood os efei- para u frl.'rtle... HHIS �:uJor:1 o
tos ltU"!!UI c.uastrórlcon: tanto ruais Jrlnquedo acabou ... Que este es

que :l ci nerna tog ra l'ia amerteana tado de coisas dure ainda dnis

I
tíuhn jtí sofrldr. um outro desagra- lHOS, e veremos o_ estouro final!
dáve! golpe da parte da pobre, des- Eu estava desconcertado pela e

prezudn e pequena Europzt, Do víderrte triste ruudanca que via
f tempo da guerra, não obstante as em torno de mtrn. Elnbora os SU-

� d_'vHSf:H:(-)l.'H, ':ti ditH'uldndes (:'cunijõ- : ..urhios da cidade tivessem ercsel

� ll1h,,:-,3 (. o Jh"1"igl) de uma paz pnu- lo. em \1Hl certo ll){,c1o Holvwood
I t·O H.. t�IIJ·H, I i lms rornm re�lus na :u(, IHlI e{·i:l enf'olhh.11\..

f F'ralh·:t, na U:.dla p lia Jng laterr-a . poi: outr-is 'il,d{lstrins fi'

\
Ii'ilJns pouco custosos, pnrérn, ost ra... da- sempre lnarS
nharnentp l'ê:.llistas, que apresen- de petroleo.

I t.1:V3t11 :l vid:'_l n;Jl) POlUO. deveria nuas f��;trr·Hltl1;)S l't lhv:idas

(-=.t.'r. nl'l�� ('ul110 é· rCHhllent�". E�.ses a. ua.da

;
1 UJ!.lS 1't:t"diz:ldos por diretoreH co... Os j}(·trolt;os C" tavanl ultos

i 1110 De Sie[l. Dl1VlViel�j Hosst'lini -e nluit'is dos edifícios anLe:-:; ocupa ...

I
Cardl t�,'ed, utilizavam como fun- das pcla;; es(}'('i:,'
du, ll�t(j t."u�ius{js (� eln!,ol'ados Ce- tavanl .a:�OI'n aJtt;�adu:; �lfl--; �}lliJl'l'"
n'd'Íth t!UC pal"ed: 111 fanl:nnna::; gado_:,l. d .......; 1 t.!iinUl'ia'i. A gpnte do

! )d(,(b!rJr.L";tI�" fna.; (;{'n�;ri{ls natraí� cÍnenlu. acrescenlou friarnenie __

, PROBLEMA N. 637 � ,·'(·,nc, \.1fT'" "'1,'1 de' 1',", c,' • (lU <l_" 1'0'1-' • 'l
'

ti t_. �"' � VIVI[.t agorn. 'UlUl o rntllS lnf) e,; a-HOB.IZONTAIS - - 1 -- cidade do Esiudo de Si:lo Paulo, 2 -

di'e:, Im.,., d<'""'rl" fazenda em AJ- ment",",anur:J ,d� ')eL: Ii�a; _ál'v:Jl'e da família Legun::j:�sas, divisiío I Vcn�i[!, fi inh'wJ!' di) Duoll1o de E de f�to, lJ"l5�eundo llfL� ruas IH'd' 1 II "'nitl:tl NosSl' Sen:.'lJ.ora da Cuz' __Cesalplnacea; v:n'W('HJ do ':erb:J ter'. 3 - comlClllO: 4 -- pes- !viilãu. impres- I C 1 .e.l�oR�o JOcS:'Ê' BONIFACrO N 92 - Fone

2665�1 J.soa 9ue' ext.'l'('(' �}�dH' _ab�nlut(); o Deus dos !nu�'l.ll:n:H:os; fisio- '['ais dit'd"l'e':, nlcl)l dissn, Il:l" Jardins.' °Rsu,J�n:J�: Rct � t\RAO DO RIO BRÁNCO N 529 10 ugn:nua; � - - ClJntraf'au; fsl:'�l:l, G .- Catalo_go; meLf;, moc!o. be!,il'I\'HI" fi aLiugll' LI l'c'liSrllO uti- e�l �1lC:l"
C ri R'l 'I' I B A _ I'ARAN'A'

'.
,7 --; conJ\lI,do de �:Od�t'QS noltLLCU:O: dr· ILma nnç<!'}. g ._-- pl'ep, 1-11. )jo\tludu I:H,lp q,"�,lcllhol', que· 11ILn- �l E� e

.

I"d de' DOENÇ;AS NF.RVOSAS E MENTAIS "....) ,_'des:gna ongcl11; 1.1'ma <I'JOco'1ada de Saulo. !l .-- Parei burla-

14l'
IiP ela 1 a . ""

. .,-" \.''t'd-"�" d--' ,', �""-I '('1'" lO' "fl'I') "a1illl,apo',ado pa"ilol'i",'ma. Doenças da pele: Eczernas, Furunculose, CoceIras, Man- :
r•. V '"der: o, C:.'�JO

_ "'t Vlnt!;(an<;3, SUL 10t • u.Jl {V. I.
I'

' pj i . .1 Jlll, ql'" I'I'jH'('hpnt"v'i ,'('nl Hma té(,llí. p"qlll'!l�S l'aSas utilitilrias' "uma chas eSJJinhas etc __ Glândulas: Falta de regl'as Exces_ MA.RJA JA.NIeSlgna ,:H;ao ee roa Iva; nome I)!'onrw lItaSCIl IUO. .. . ",. '" .', • ' ". " .•
,-

B' '. '. "'l
1 I

� �' 'l'd'
.

VER'f'ICAfS' 1 N',Veg8í'� sübsituir ,tltl'I':ll"' ') ._.. b:itrú-
(_l "p,:l<llfel!lenl., .11II,Itj('lISt... TndS ,,110rll1(: l)TOpl',edade, .famosa halu- so, :F:lores nl'Ucas, Fneza sexua, liflpotencla,-:'.l!I,sten 1 a

:ntl1'a, OS D.'
' ...

,

f
!. ,..

.;
<

r'lt' �I '. I qu,', muda 1"'la {'�'_r>el'ieneia

dl'les'l
b"ão tio "'gj'"lIlue umad('Il'"' do ci- , do Desenvolvimento físico e mental etc - Doenças crô-

' .

qUlO; nome nrot)l'lll ernrnlllO; Dl' �nonlt', ., -- a ,U (t' I)l:'rSpl- , '. ,
., ,.

I
:-' ...

','
,.

'I
•

(1'".) 4 j
-

tIl d
_

-

I
:!fl"gIU lESUIt"du<, mll'preenctentes, !t'm:] <,SI'lV'l reduzid'l a UI"'I cs- nICas eri'l geral' Remnatlsmo Varizes Asma MaIana cro-caeta �Jg.. -- curso (e agua na ura ; n allU (:' sustentac;ao "" < • "

,. , • <,

•

'

• •
�. •

' ,.' ,

d
.-

5
. -, d" /.0, Il,.lgn::!f,h tle t{"llywond, I1�- ",,1'1 <1" e<'<ltlOnl)::I dUtlle�tlCa, --- DIca - HemorrOIdas etc. ----os aVlOes.. -- em l)úSlçaO mal' que '1 e Ollll'''n1' pOIlCO ("L- .,

' �
_

"

.

6 't'!"" d
'

t' 'd d d
�.'.

.< tUt'alll,ente, I��C, Il"O "gradou; em. ]\Ihis t'lrde <i"scobri Ult1 purtl-" ATENÇf'l.O: Consultas m"tl Blumen,a,u nos dIas 26 a 30 delS?s't -7
111 el'J'tces:gn�'llVa 11.')' esptun .'); <;1 U .,c °f�litter[(d)r pélU- prinCIpio IWOCU1'al'IHTl ridicularizar I "Ulu�' m�i" d"s��ncertante Tinha}� cada mês, no HOTEL llOLETZ _11;l. - con raçu{J (1') tira 'ou 1'a COIsa o � l'1I a e eon- "

. �", ',;; .

de: célula mate!' '(')l.)� 9 ._ 'mulher 'lcll;ad'" n:lcluele lugar'
esses fllms, d.,P01S, preoeupa<los, ! parado diante dt> uma carreta-bar, ����t..�"§"#�����

•
- c <.\,. , )J1'ocurllrnlll fe,'h"l'-lhe' 'I J)orta \ I' t 't 'd d 'opess. exímia, 10 � escolhe,'" tril)() indí<tenu do Rio Crande do ,', - , 'com ::nexo c IS rI)lU Dr e gas-

S�.daíamil�Nu�ru�u;
h �

Mum����:. liM, E��n� ��- �nm�

IF�����������������������;�����������������������Enortnt·s lTlUJtLdoc:-; (or.arn ver tlt11 �un,hvic:h. 1I1"n :luto convei"si- 9'

'�HÚln.u. eidadl' aIJe.rtu·· C: "Larh";""io vel }je ,aproxirnou.
de bieicletm,"', "

_ Cinco litros - disse a hela
Ess�s Lt!tr" alem de certns hi:.i- loirinha :lO empregado, depois di-

1(}I,ias villdas dt" lloHy\vonc1. nlC rigtndo ..se a tJlna outra. 1110t;a que
<h)raln vonta.de dl! vb;itar ;as nli- estava ao lodo dela: - Aposto co ..

uhn:-t velhas ('(;lhanas na costa. lHO unl ('::�fé cust!l 10 ceutésitl10s

ASSISTJl;NCIA ME'DIC!l l"ERMA..t"iENTE A CARGO D11!'-,·'.ESPECIALISTAIJ
ABER'l'A AOS M_E'DICOS EXTERNOS

�LETRICIDADE ME'DI(JA - JtEPOUSO Dl!SIN'.fOXIO:AÇOES - ALOO().. 1i

LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -

AVENIDA MÚNHQZ DA ROCHA N: 124'[, - Fone. 301Ul'

ENDF.REÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
CURITIBA PARANA'

-, Matriz: I TA .J A l'
23 de Fevereiro de 1935Ftmdado em

Capital
Fundo de Reserva ...

(�l{d,udo (.·ll{':�uei a Los AngeJcs� a

pr Íllleu'if pe5�,(la que eU!'ontl'ei foi
o esc'.ritot' ('OU} () qual eu tinha
tl'.nlJulhtltlO lH:W 11linI1as prel'edpIl
tp� vlsiÜl.·,. ]>;h.... niiu Ine l'Pt!onheeeu.
-- 'fnsi. !..�l,ttl)tli·:'
U�;a'\::] UH} J.,oné c Eulr!1.'!1 un1

t::nd !lJtl:n·eJo.

E�cnfldl'" ..llll) a l1linha SUrprf'hU.

(de rloUar). j,!' sempre assim quan

do se está reduzida ,i Iluda. Se es

liveso('mo;; njmla trabalhando cus

t:1ria só Uln niqueJzinho (5 cE>-nts).
Uli1 g::trt;on dj5�t:: ,....._ O cr�fé cus ...

Ia 10 ceut:;,
_, U,na xÍ<!n.ra só - di��se ainda

a 10'1'lnI10.

Ele COlllj}feen(l<,u dp. que se tra

tava e embora e.iiejado peI:l expc"
l'iéncin, Cl)lllOVeu-sc... Além dis
so eram bonitinhas.,.
- Ouçam - disse - eu lhe tra

rei unla xícara só, ma� n encherei

duas vezes. Assim tambêm a

amiga poderá beber o café,
Todas as dilas tiveram o

('"ré, e com uma palavra de

dec.ill1Cntf.) p�n."tironl
l.:o1'8eta,

'

TIPEJ�S « I , a >}
•• I

total do não exigívelo MAJ� VAR1Apü ,SORTIMENTO
AS .MAIS UNDAS CORES

,.. .,. ,.. ,.,. .,. .. ..

OS· MAIS RICOS, DESENHOS

JogUt:i a fuinha lj:ll�ageln no 3�sen'"

tu pfY'Iteriur f!. �,cllt(·i ...1I1P na frt::-uh"
ao latlo dele, Antes lneSTllO que
lala!.!'5c, Conlpreendi que não est::lvn
nJah. oeupado nos estudios cine

}na.l 0[.;1 úficos e de fato, levando ..me

ao hotr·l, cOnfOtl-lne que tinha si
cio d(�",;pl.ditlo SMH lHeses antes. EJ�a
0111 Juan .n,Úítu·jst". pr,et:iS4Va eu ...

nl.pl� f' iSOhO eru tUdô.,
I,iarUr, {·ullua.nto esti em tetnpo

- ["'1' (}Ut.:' não ("screve um ou

tt'O !iv,'o? - }lerguniei-lhe quando

Total dos depósitos em 28.2,53 mais

Vendas a longo prazo

P R O S O O ( I M O SK A.

Rua 15 de Novembro, 900 -- Btumenau

4,1/2%
4%

ele Sf� Culntl.
- Nüo posso - respondeu cot'u

aIll'lr:J.ll·a, - Hollywond tnl'nou
lHe cOlnpleltlnlenl e nridQ. Is�o eu
não pe ..""bia. enquanto gustllva ()

� lneu ordenado selnunal Estu ciclo ..

����_�_Y_��-���_�_�-':':Y'-Y-�_�::'::::::::::::::::::::::::::::::::�m!�d_e__é__a__lt_lo_r_t_e_p__a_ra.,.:u:n:i·��:tl:lt�o�r�, ��_:�����������������������������������������������������������������J:���2:���!E�

Fogos rianino
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I
MOUN'l' RUSHMORIa (Dako

ta <10 Sul)' (AFP) - Num 'di/;·
curso que pronunciou ontem ao

J
pé das Imensas ifigjes de Wa:i',..

,

.níngton e 'de troes outros de seus

I
sucessores;"talhadas na Rocha, o

pre,sidente Eif;enhower enumerou,
as re-alizações do seu .govcrno

\ durante seus fi prtmeíros meses
'

.

t
'

d
� �" r-eafís 'a as. exígenc.as o noaso

I
de pol(l,er.

.

"

.

- tCmj)o.-
Detendo-se em' primeiro lugar Rases planos - acrescentou

no. domínio dQS assuntos estran- E senhowet- - são concebidos

geiros. , o
-

presidente 'declarou com carmho e com logica na

f!ue o, governo e o partido repu- mens que formam o mundo co- esperança de que Os soviéticos

bt'canos e'eguiram resolutamente rmrnrst.a e' que estão provados comprendam que é, ínsenato con

uma politica destinada "a refor- das esperanças e da recompensa taro com o exlto da agrcssâo ou

l:'ar e firmar .a amízads e B.' co- da. vilda 1"VI"O". ') de. confiar urr'camente n'JS ar-

operação entre to1'das as naçõeS ASSUNTOS MILITARES

lm!ln�entos
para garantir a sagu-

amantes da paz e resistentes Ú No que concerne aos assuntos rança".
tiraniar'. mítítares o presidente declarou SEGURANÇA INTERNA

Ao mesmo tempo Eisenhower que o governo republicàno r�- Abordadao em seguida o do-

afirmou que seu governo, -traba- fundiu os planos de 'defesa "a mínto doa negocios internos,. o

lhando ao mesmo. tempo pard.' fim presidente declarou inicialm"nt'�

que Q \:l'CU governo "Übert'Ul1. a c

conornta norte-amerícana dos en

traves iÍmteis que a abafavam".
Por outro laUd, salientou que os

republicanos procuraram dímí

nuír o numero do fúrrcíoualísmo

publico de .preferencia a aumen

t,.-Io, precisando a esse respeito

que o governo conta atualmente

Ct:'1.1 cinquenta mil funcionarias

a menos d;minuição. qu-e se ti-a- O Senhor sempre gostou de cOlnprar dedica

duz per uma economia Ue 11iO' ções, ou agradecer favores especiais, distribuindo. gos-
milhõCs de d'}!;>,res por ano. tosas cargos de embaixadores.

DCONOMIA

Eisenhower afirmou ao mesmo
No tempo do velho Dutra, desapareceu, por al-

tempo que 0'3 npublicanos não .gum tempo, o Carnaval no Itamaratí, porque ficou

procuram apenas a economia acertado de que não seria convocada gente de fora.
mas tambem uma rl'ande efeci- SerÍam designados para os 'postos, apenas os bispos da
encía administrativa, r-eorgan> Irmandade de Rio Branco.
zan'do mini�terios tnteíros.

O presidente declarou. igual Diante disso,· espirrou muita gente! Até o nosso

mente, Que o seu governo a�!j_cou querido Batista Luzardo que, quer queiram, quer não,
o problema da segurança interna é um magnífico embaixador, teve de se recolher ao

:_ com um vigor que devria trr Palacío Tiradentes, onde não fez nenhum discurso
\'lido apltcaído ha maia tempo sensacional, limitando-se a :l\azer bolinhas de papel no
mas sem ter recorr-ido aos me-

todos "não amerfcanos" para plenário, e tirando Os seus bons cochilos na hora do

proibir o acesso nos emprego: expediente' ,

publico"" de PPSSOU!' pel'igo�as ou ·1 Logo que subimos às escadas do Catete, quero di-

VETOU, POREM. ALGUMAS E"-T ItESSOFS E DISPOSITIVOS DO surq:sr' tas.
.. I zer logo que subimos o elevador do Catete, onde es-

PRESIDENCIAIS ENVIADAS EM MENSAGEM AO CONGRESSO -

Fiulllnwntr, F,isenhower afu'·.. ti' 1 d'" d
ARATEAR EM CERCA DE. 50% A PItODUÇAO NACIONAl. - CRIA- _

-

-'11 rroveruo tornou amos \eu, pe O menos, 19O snn ... 1 acostuma os, e

[fMANENTE'" DO PROGRE"',�.o E '" .% 0""-
rnou que O!" e-

-

f" 1 h
' a.,. '''' ..-IQUEZA NA REGu..O CAR.B, ,d- PI.�l'bs med.'dns para gal'fl1F'r di- vamos lC:ar m:us a guns anos, porque o· sen or aca-

.

BENE};'ICJOS PARA OS ['riINE JItos 'rottos civl'H ígnlls para todos <ii' ba sendo o candidato de concílração, modificou-se en-

RIO, 12 (Meridional) - A- muito o desenho' desta uslna

f'parlJ
utíljzacão do carvão não cidadãos norte·nrnericano's ,g:-�a tão, a técnica do venerando ancião Raul Fernandes.

pro,;ando o P�ano do "Carvâc � a sua linha de produçãó exportável ou re�idual, sendo qual for nua rar;::, Pua �'ellgmo Luzardo voltou a Buenos Aires. A Embaixada do

Nacional, enviado pe1o, Con- Há, por exemplo, a possibí- que o parágrafo úníeo do art. ou sua. cor, cspeeíalmente mas
'O,. •

f
'

• d 1 O
'

.

t W 1
gresso à sanção presidencial, (idade de associação de uma

113
estabelece que estas usl- escolas e nas forças .armadas. J:"Jaragua.l olIese;va a a um genera,', glgar; � a �

_o Chefe do Oovêrno opôs al- usina siderúrgica com um es- nas serão instaladas mediante ,Sa!i(lUtou a esse proposíto que a ter Jobím arranjou-se em Montevidéu. Bolívia, fOI

guns vet�s parcíaís ao Proie-, tabelecímento para aprovei- financiamentos iguais para ! secretari� !da justiça iniciará.o dada a um tenente, coronel, que se defendeu melhor

to de I:eI, l1'ota.daffi'��te sôbre tal' o enxofre das piritas, co- cada Estado'.
, .

trabalho de fazer aplicar as l':_lS do que o simpaticíssímo general Círo Rezende que

expressoes e dlSpOSIÍlVOS que

I
mo decorre dos estudos da Observa o sr- GetulIo Voar- proibindo qualquer segregaçao . -' d r-.

- , •

'

julgou contrárlos aos Interês- Comissão do Enxofre. Do gas que o Plano previa desde contra essoas da raça n-egra na quiz apertar tanto, e e �';)do, tão pouco hábil. que

ses n�cionais, por motivos 11!esmo :n�-o<l;o,. não é co�ve.· li inicio que a indústria car- capitai Pdos Estados Uni'dos. acabou .recebendo. o. convIt� a valsa, se� carta de

que aJuntou em mensagem ao mente 'o adJetivo "exclusIVO" bonifera fosse entrosada com
' agradeCImento! CrIstIano val rezar no Vaticano e co-

Congre;s�o: . .!la ir_ase "à.base exclusiva de a !m:talação de usinas. têrm_o· mer pizza napolitana. Olegário M,:lriano bom ()legá-
De mWlaüva do Ex:ecutrvo., carvao naCIOnal". porque a eletncas e que t'al orIentaçao _

. ,r ,', .

'

p Plano do Carvão visa li ba- experiencia brasileira tem de- foi forterrientê reforçada pelo
riO, Ja esta anuma,ndo sua .?:lgag�n: para entregar-

ratear em cêrca de 50 por monstrado as vantagens, sob Congresso, afravé..q do pará.� P R O f f S S O I E S ' se de co:rpo :e alma a tarefa dlplomatJea. onde Salazar

ceDt� a prúd�lçã� nacional, u- o po�to de vist,a econômico e grafo (mic? do arti�o pr.i�ei- \1 H.• e C. AZEVEDO II expulsou .João Neves e nunca apertou a nlão do Dods

travêS da reduçao dos custos qUÍlmco, da mistura de um roo TodaVia, cs dISPOSItlvOS worth'

,de mineração e mecanização carvão de alto teôr agluti- ·introduzidos na lei 1ímitam as Il-----ii
.

II 11 O'.. "

doo transportes, o que redun- n!3nte, como Q, de Santa Cata- usinas a c'apacidades anti-eco,· (Reg. no MInistério � Educ.. II
. �tras EmbUlxada� se acham vagas ute que se-

dará, por outro lado, em rina, com o- carvão betumino- nômicas, send.o que a usina
- ção e Saúde: Francês, Portugul!s, I Jam feItas novos arranJamentos ...

.

b f"
•

f b
.

d M' d L
_ -

ult Ingliês, .Matemática. EstenCigrata,! H
r ,

ma.101'.es cne lClOS para!:Js oo_ amerIcano, para. a. r.lca.- a I!1a o .eao, nao ra- O, porem, um ponto grave que d2vo solicitar à
,

d d b d
'

3 1 KWS '[ Datilografb.. Correspondencla II �

mlI?-el:os! repr�senta. os por çao. e om coque SI erurgI- passara a
.

mI e as
I e GeografIa. II sua atencão em relação aos diplomatas fora d _

asslstencla socml ma.Js ampla, co. )utras 8 mIl KWS,. cada uma.
"' .' _

os qua

melhores salários, etc.. Com A parte financeira Conh'a a Mina do Leão ali- IRes.: AlamMa lUa Braneo, II dros. A vergonhelra que ocorre, dos que nao chegam

o desenvolvimento do P�ano Quanto ao nturierário des· nha'se ainda o fato de estar I Bêeo dl'pol. da {lua MarADMo. II esquentar os seus lugares, e vêm aquí para, o asfalto,

será possivel também crlar�- ti,nado à usina siderúrgioo, em march:,- A

a instalaçã<;>, •

a \ Calla! 89. JI mas recebendo em dólares, pelo câmbio oficial, e ven-

se itlvos. elementos permanen- embora o mesmo não corres- p.oucos qmlometros d� dlsta�- dendo-os pelo câmbi!o negro casas ':e agências cam-

tes de l'lqueza 'e progresso na ponda a nenhum programa �la, da Central de Sao Jero- b'
.

d A 'd!
'

região carbonífeI'a,; "om p, industrial pre
- estabelecido, projeto para uma grande usi-

lalS a vem, a .... r

instalação de usinas termo-e- lembram o Presidente que a nimo e que há igualmente o MULTIPLICAÇÃO DOS
A marrotem�, alIas, vem de longe e precisa ser

létrkas nas minas de carvão Comissão de Estudos de En- na têrmo-elétrica em' Xar- acabada.

e _indústrias ?-e.rivàdas do car- xofr:é estimQu em Cr$ 565 mi- cíame?t� de três centrais têr- HORTOS FLORESTAIS
Meu querido presidente pessoal n'- d t-

vao ou da plnta. lhões o investimento necessá· ::no-eletrlcas nos Estados car-
_, _

.

me �e, na a �

EJpressões .
e dispositivos -rio para: estabelecer em Santa voeiros serão distribuídos de RIO, (Meridí.:'l1:;l) ._ Cum-

nho contra Joao Neves. Acho-o, p�rem, pouco creSCI-

vetau.os-.. Catarina um conjunto destir ac.ôr�o com os. estudos da Co- prindo instruções do presi- I
d':) para � alta investidura que foi exercida por Rio

Fo:_am, as. segl!-l.ntes as ex- nado a recuperar setenta mil mlssao. Executiva..
segundo as dente Getúlio Vargas. o 1nsti- Br.z.nco, NIlo Peçanha, Osvaldo Aranha, ]_\'I:acedo Soa-

pressoes e dISpOSltIVOS vetadGS toneladas anuais de enxíOfre necess�d�des e�eüyas e o� c�- tuto Nacional do PÍ'lho está res (não confundir com J E) t t t 1-

pelo Chefe do Governo:' pa- de. pirita do carvão e a pro- ractenstI'cos teCl1lCCl-eConomr/,
. empenhado em promover a ..

O • ., e
. a�1 �s.ou ros vu

rágrafo único do art. 13, lO duzir 180 mil toneladas aI;luais cos da utiliz,ação da energia multiplicação d.::s se'lS hortos
tos naClOnalS que passaram pelo MllllsterlO .

. art.,25, totalmente e p-o Se.tor de ferro gusa em alto fôrno t�rmica para !)rodu�ir eletri- florestais. mediante c:. recebi- A ,de�CJ;rganizaçã? do ltamaratí atrngiu ao máxi-lde Transportes 9S ,numeros 4 a coque, aí rrão se incluindo a cIdade.. menta, pôr doações �e prefei- mo. AlI nmguem maIS se entende. Todos mandam E'

e 5 da letra b e num-ero 7 da aciaria. Assim pode-se aeei- A CarvoeIra ... d geral f
-

E" t d d' I
.

letra d.. No intem IV foram tal' a' dotação de quinhentos Para a construçã'O. de uma
'turas munrClpalS, e novas a con �sao: X�g em grar: es ,IP o��tas. Ele-

,

vetad<>�· duas expressões. Re-' milhões de cruzeiros como carvoeira, que dada e}astici ...
áreas de terra. mentos de prImeIra lmha. As fIguras, porem, de re-

"'" � Nesse--'sentido foi ontem a-
�

f-erem.�e � vet?s �riD:ciwl'- ponto de partida para a COI1- dade� ao s'istema da.Central do provad� pelo Chefe do Go- levo, estão postas à margem, pelo Rio Branco II.

mente a USllla Slde::Ul;glca, �o tribuíção total ou parcial que �rasJI. fora esc?lhJdo a loca- vêrno uma exposiçã.:J de mo- Ontem, hoje, amanhã e sempre ao seu ladú ami-

transporte d'�: car,:,ao sul-rIO- o Tesouro vier a ter na futu- lrdade de !apel'l. mas o Che- ? t d ho
.

t
' ,

grandense e as USlllas termo- ra side�'urgia de Santa Cata- fe do Governo vetou esta ex-
tivos do l\1inistro da Agricul· go c_r o as ras lncer as, ,

elétricas. Com as novas reda- rina, cujo esquema de produ- pressão, em face do desenvól- tura comunicando que aquela BARRETO PINTO

a .·ter maior ção será depois adequadamen- viment.J. da questão portuá- -autarquia
se preparará para p, S. A Câmara Municipal continúa oferecendo-nos

,fle�it:i�idade e as soluções te estabelecido. r�a e da exportação de miné- instalar, brevem�llte, mais magníficos "shows" gratuitos. O último "match" foi

Idefll1lÍlvaS para ca_da um des- Dragagem da Lagôa dOi? no de ferro, aventando-se co- Ul'll lJJ.rque de selvlcultura 01'-
entre Osm:lr Rc d 'IV!'" d' S'l ,. _

ses' problemas serao adotadas Pat.os mo. conveniente' â cOlistnição denàda no münicípilO catari-. zen e e IeClmo .1 L\::t, que tro I

pela Comissão !5xec�tiva do Na parte de transportes que do nôrto de 'Itacunissá, Daí nense de Taquara Verde, on- caram sopapos. I
Plano �o �arvao apos. os <;s- trata de dragagem da Lagôa deixar ao 'flrbítrio d<l Comi's- de vem de ser conte;npluda II - ° senhor afirmou que não, mais existia

pe-It�dos t;cn�cos-economlcos. ln- dos Pat!ls, rios Guaíba e Ja- são Executiva (J. melhor lo' com a doação de uma vasta
.

rigo da broca do café, diante das providências postas

dlsperusaVlels ,� condUZidos cuí, até o porto de Xarquea- cal para a carvoeira, a qual gleba. por ,:utro lado, estú em nráti, 1 M'
,

t" d ,. .

com a necessana profundeza' das, consignando-se' 200 mi- será condicionada pela s01u- sendo utilizada a área cedida -
ca pc o llllS erlO a Agncultura. P01S bem,

Na parte da usina 'siderúr- lhóes de cruzeiros para este ção que prevalecer 'afinal, is' pela Prefeitura de Chapecó
o senador Pereira Pinto, que nã'o,é um demagogo, COU)

gica, por exemplo, que deter· trabalho, o Chefe dQ Govêr- to é, Ri'o de Janeiro ou Ita- ao Instituí:> do Pinho, para
dados positivos mostrou que já se acham dizir�ados

mina seja montada em La,g�- no fez considerações. sôbre 'O' curussá. igual finalidade, Informa, ain- 50 por cento dos cafezais no territórb flum 'nense O

na, ponderou 1)' sr. GetulIo mercado gaúcho do carvão Por último, o sr, Getúlio da o Ministro da Agricultura. f' , ".
. 1.,'

Vargas a inconvenienda' de ,produzido na bacia do Jacuí Vargas vetou totalm2nte 'O que a Câmar:L de Vereadores d�to dIdsPdensa cOffi'cntarI'OS, t�nto mais que Ja foram

pre-iixação. numa lei, da 10- 1e os meios de transporte uti- art. 25, que trata das despe- de Blumenau J'á aprovou,em
lspen lOS, ou melhor, deSVIados alguns milhões de'

ealização de uma' usina, que izados p:ira êste produto, a- cruzeiros para o conibate à broca dn cafe'

r· d
.

d l' . favor da referida autarquia e
. .

Id_epende d.e estudos e condi- 'll'man o que sena up lca- .as com os trabalhos da Co- III - O deputado Ruy Almel'd
. b' d '. ._

"oes técnicas sob nena de çã'O de inve.stiiwentos incluir ainda com aquêle mesmo ob- a aCa a e ap1 c

.,. ,
:nissão Executiva, em 'virtude d d' 'd t

.

t

mais tarde redundãr erà frn- ·u Lagôa dos Patos, cuja dra- de ter caducado com �, tem-
jetivQ, e lversas areas e sen ar um prOle o que merece todo '(). seu apoio o do 1

cass� e pr�]'Lldicar não só _a �agem está sendo atendida 1 1
terra compreendidas !la loca· reajusú�.lento. dos vencimentos dos, cabos e sol'dados I

'

-

,
, t f'

.

t
po, convim o. para maior c a- 1idade de Garcia Alto. ..

regmo', com a todo .0 paLS,' para ou 1'0$ lllS e por ou ras reza, eliminá-lo do texto, da da Pollcra MilItar e do Coro_o de Bombel·l'os. Na'"o obs. ,-
t d ta

- F
.

1 t Ao lado dos grandes hortos

Emb:'H'a demonst�'e. slmpa la {) çoes. ez 19ua men 'e lei. .

I
.

, d' tante à incanacidade comnrovada d'" l'd V" d
I

'001' Laguna, cellano de be- considerações sobre -o porto f orestals, em numero e 01- -. •

-

.

'" I er a1 e I
tas· tradições nia�ionais, frisa de Xarque.3das, vetando a sua R f, S f! A DOS ia, existentes nos Estados de �ualqller ManeIra, tipo Mme. La Marquise, precisa i

D Chefe do Governo que em inclusão na Lei oe substituiu- \, São Paulo, Paraná, Santa Ca- dar um lembrete ao Capanema, para apressar o' pro- I

matéria desta natureza não se doo;; nor "Purto carvoeiro". Brins Xadrês
tarina e Rio Grande do Sul, jeto Ruy Almeida.

pode deixar conduzir por íns- Este item ficou assim' redigi- onde se Ilrocessa o plantio .

pirações sentimentais. Laglf- do: Pall.1 dragagem dos rios Algodão intensivo de pinhejrais e ou-
-----------------------------'"

na pode vir a s'er o local da Guaíba e Jacuí, até o pôrto I CASA' "A CAPITAL" tras árvores de apreciável va-

usina, cabendo porém acs carvoeiro".
. • ..,.. ".. lor economico, o Instituto Na·

técnicos dar a última palavrc.. As usinas termo-elétricas danai do Pinho está organi-

Tambem condenou o Presl· Na especificação das dota- - -- - - - zand:J uma rêde de parques

dente da República a expres- ções, há 10 milhões de cru-
do mesmo gênero, nos muni-

são nos moldes da Compa- zeiros para a construção de Dr A·lres Gonralves cípics, destinados a funcionar

nhia Siderurgica Nacioll':Xl", urru, 1.."'5ina têrma-elétrica na' ., come! centros de irradiação

3centuand,o que isto nada

a-I
Mina do L-eão e mais 50 mi- - ADVOGADO -, dos trabalhos de refloresta-

crescenta aos cal:acterísticos lhões para instalação de duas ( &Mtdencta f5 esedtb$. menta, mediante assistência

de uma usina siderúrgica a centrais rermot'elétri.cas, do - BLUMENAlJ - técnica direta à iniciativa �

�oque, mas pode limitar' de Paraná e em Santa Catarina, C.a ftra:IQD&. 15, 11'...., 141t. particular.
------------------

a VARGAS
Ssudacôes Trabalhistas

Meu querido Chefe, e meu grande amigo dr, Ge

túlio,

ARA0 PEIELO
Advogado

II
II
ti

Fraqueza em geral
VINHO CREOSOTADO

sn.VEIRA

11
I)

Atende em quaJsquer .,. .

marcu do Estad.
- BLUMENA:1J'

Edifl_ ""lNCO'"

T E L E S ( or P I O
MAr G I ( O

/�
.F .�

-. _-
----

A primeira mulher a via;
jar em um avião a propuJ.1>J
sã,o. a jacto foi a Sra. Jacque-
Une AurioI, nora do presiden
te da França. e mãe de dois
meninos. Isso ocorreu em 1951
e o aparelho desenvolveu SOO
quilometros horarios. A sra..

Jacqueline é pilo�ol Co sofreu
sério .desastre em 1949, que
deixou o seu rosto Beriamen
te mutilado. Ainda assim ela.
continúa voando.

- ELtlMENAU tJ�* A AGUIA ti 11111 dos símbO"
los mais antigos de autorida

de.
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QUINTA PA'GINA .. NAÇAO

co re O Palmeiras E. C. à J O O
o e Dlr ue 5U tentou CORl o

. c.

Sem muitas dificuldades viu-se Iuvorecido C0111 uma'
iniciou o Atlético Renaux, de- pcna lldadc máxima marcada
manelrn :\llspiciosa, suu mar- no r Hoberto Paulo de Lima,
dI:> n o cumncnnato da Dtv i- ÍJUnind:J de modo rigoroso
são Extra de- Profissionais du uma jogada de Ivo que nos

Liga Blumenauenso de Fute- pareceu lícita. Surgia magní
hnl quando defrontou-se em Eíca oportunidade para o quu
Gaspar com o. C. A· 'I'upí. dro de Gasuar diminuir a {li-

O campeão de 1952, cuja Iercnca, más Nana, chutando
equipe vem se apresentando péssimarnente a falta, enviou
com sua estrutura algo medi- a pelota longe do arco de Mo
ficada, dada a impossibilida- símann. Retomaram os vice
de de contar com o concurso campeões catar inenses as ré
de Aderbal em seu ataque, deas da contenda e com .0 ter
f'o i bem sucedido ao estrelar ce iro goa l consignado por O'
no certame oficial do corr-eu- távio, .aos 35 minutos. l ío u í

te ano, sobrepujando o elen- duram C0I11 s;t;m�ponente:
CC} gasparense Dor um scóre Entrou o Carlos Rerraux
que não deixa margem para em campo, no per íodo com
qualquer dúvida quanto à lo- plementar, bastante precavi
gitili1idade .::! justiça de seu do, contra urna posivel rea
triunfo: 4x1. cão do Tupí, tanto que redo-
Apenas nos instantes mi- brou a vigilância de sua reta

clals de;> espetáculo puderam guarda sobre os avantes con
us Iocais equí l ibrur as aç02S, trárlos, tanto qUe estes nun-
.li'as a proporcuo que o tem- .

�

Pi) COI'l'W. impunha o tricolor cu puderam agir com hbcl:
i,l'".�qut;nse ao antagonista

dade e muito mf?n?s aproxi-
-.�-' --- _..... -

__ ·CC.7�_ • '_O'

I
mar'se do reduto finul Ü'JCO-

EUa m.uor ca�eg0rí� técnica.e lar. Aos 22 minuto.s Pilolc
rlCl.1t1':1

. mancll·u. nao puderia fazia 4xO, decidindo de vez

S(;1', P:1:s o conjunto tupiense a pugna, para aos 30 Aloisio,
rcssentírí-sé bastante da au- aurovcitando-sc de uma ccn
sência de dois pla iers titula" fúsão junto à méta de Mosí
!:éS de su:: retaguarda. ou se- mann, dar cifras definitivas
lt:tm,_Damel e Juarez, por aín- �'O scor'e, com boa conclusão.
da �1ao esta.rem em condições Mercê ele Em sistema de [o- L�JA.= P:lssagells - Enco mendas -

__���vem ln'o, _459 - Fone 15_3_i"_, _

tl�.' jogar, VISto seus �ontral�s so bem mais coordenado, POU-

I
· II'

G
.,

F C�:i:����Sn�)�l!n;���l;aç���O c���� e�n�e:S��l�;�r;e�atie� �:c��(��� nesperada a vltorl!l do ua raolrrnense de Futebol. de a um t íme que embora 11 I II
Ja"- aos 20 minutos, como desfalcado, jamais se Hltre-'

resultado de Sua mais eí'lcleu- gou totalmente, combatendo Destacada condulate movimentação dentro do do 1.0 ao dcradeir-j rn lnut o
d AtI 't" d' Após desenvolver atuações sendo E'iliY);nho o autor (lo quiuho: Rele,gt'ama o, o

.

e ICO Inaugurou o cl1oque. d í • .'
-

1(J marcador 001' intermédio Roberto Paulo de Lima. apaga I:"S1111élS nas quatro prr- L:nt: jÚvclltlno. Na etapa li- co . ."'Ia he íros

de Otávio, CJuê endereçou de cuja ind icacâo para centro lar meuas rodadas do campeona,- nal Gustavo dimilluiu puta �---_._.

c:1beça às redes uma bola cru- a.�f)rria deixára temerosos os
t i d.a r�_eg.:Il1�o,n��, o Gm.l,ral1l, t ��2. ,Q,�!��dr.o;; .. ?,�Im'?ní; JOI'� �

z:,da !)()!' Branco, na cobran- dirigentes e adeptos de �t1nba>; dOn1I;-gd '\ iOllde, colcJ,mdo gc, l',dgal t. AIIlI, Paulo, f{o

l;fI de uma falie!. Estimulados as agremiar;ões s�lt1be levú-Ia I �·m 1.."sto Salto, C:1m o Ju,:,en- 'neu e Vig;;llú; i\lldré. Irineu,
por estc tento, os visitantes a bom término: ainda quc l,i- I '_Us, .fc� as �la�cs, :'Jl��.� tr�L1:1:

.

i�at'jJ1llQ, K:ilinha e Nical1l1l'.
insistiram em suas avançadas, '-'esc eOI}'letidll algum'ls o'

�,(Ol �<�, 1l1l:1on�o ao"" <lh,,1 �e�e�t�s� u.uventus.: Wil!ler. Wií'O c

int"rrompidns, vez por outra, lhas. SalLl"se bem de sun 111J:-;·· JnhOl:s Ce lima b_l11 ;.11111.1 Cunh�.; Cu!'tuvo, lVIa})a I.� Chi
com alguns contra-ataques Ol'- >,ão o "colored" upitador, em

I d<� eqUl:!?,ê, o placard de 3 ten-

f�,,!1izados !lclos alvj·vé�es. rElu('ã:J à resm)J1sabilid"dc I
t.." contra 2.

� V ;1sem quaisquer resultados prá� que �)e,ava sobre S:U3 om- Esta foi, sem dúvida ulgu" O aram 8S�COJl·
tic'.)s. Não denLl'ou muito p[I- bras. muito., embJra tenha se m:.J, outra grande surpreza da

ra que o marcador fossa am- l11-;slrado descontente com sua J quinta. et.apa do cer!ame, já traias �e D!\nli:.:a:J a 2xO, Dois aos 22 mi- atw;dio o CJrlos Renaux. (jlW nmguem acreditava l1r:JS U fi-
rnJios o veie'l';no Pilolo. ag:!" B'.·�lca a arrecadação em rapazes hllgriJl:Js, tomando ..

I Jl'a ocu!)a,ndo a pçsição de meia ,?:;s.1ar: ,�rS_ 2..47.0,O? Preli-! L; I>._.�., :__ , •..; <.tl)r.�:.;el�.t.:t;0C's, ole e "arez
pstluel'c1a, concluiu com êx:J- l<1l!i�:r: I U!:Jl 4 x Carlos Re- ünlel'Jurec;, 1�('l!:'tJ C'OiIVlllcen- fl ' ,'1 .

Jto um arremesso cruzado d;_,. nallX 1. Quadn)s prinCipais: Ls. Seu Jeitu, t,orianL1, é dos
"l.S ausencms (e D:llll!:.' I ('

TuI!:.', batendo tia itlexperiel1" 1_ - ._ - _ - - muis expl'essivo·_s, já (fue fui .Jllur(_�', no time d:J TlI!_lí, no

te _?dilan. , . I Artigos lm!u Homens, conquistado em caillpa e.stra- cütejo freilte ao CUÍ'!ós Ré"
c.:sboçou o TU!lJ, a seguI!', c, h p ('

• nho. Tiveram desempenho Ilaux, il'fIuil'am bastunte lúi
leve reação e numa de suas I

,.')eu or"s c 1'lunças bem suner[:Jr ao adversário
pOUC<lS "polltadas" perig:ls:\S, CASA "1\ CAPITAl.." IlO 1.0 -tem:)o e no segundo, prodw;üu cb nwsmo, cujo's""ln-

����"-"'��%'l'-.���'J!ó<;;"'����",,,<..:��.....��,,,-�. embora sc' desse o 1'evcrso da tegl'ante.:l se deixaram abater :a �ONOi:! I T E
{" I� INSTnUTO DE PESOUll AS CUNICAS E BiC"I' i ���t�,:�����:��'�i::;� :I'::":��':�:::�_ ..: ��QU!� _0_ II

. 'I� .

.. IM" TERIOlOGI(AS � ��n�e�;:J�;�O ��u��s��r��it�� R e Io joar ia. Sehwab e
l b t'· d A I' M'

. � Eivada de erros, alguns
.

O melhor sortimento e melhores preços de joias e relo·1
.:� -a ora ono

.

e na I ses e lcroscopla. §�.,
graves, foi a .arbitragem de gIôS de marcas renomada.s. só se e.ncontram à. ventla na '

______ {le Arn,aldo Silva. No intervalo

� F. G. ELLINGER _ (Formado pela Faculdade d d' d
da r)artida por peuca não o.

e 1'>11' lcina o \� agrediram vários ade!1tos doI'ar'lIllÍ) com cursos C!', eSlJeciaL nos lab. de Curitiha, São Paulo

i'� e Porto Alegre. - J�xames ,le Sangu�, Urilla, Fezes, Escarro, I Juventus, liOr coJisiderarenl
f1 " parcial sua atuação. Nos 45

��
jliItH�O Nasal, l-iqui(1::! Cefalor:Hluidiano, Culturas (Espermo). - � minutos finais. temendo no-

..

!Hagllústico Bacterinio:_:ico e cultura da Difteria Urodiag- i 'úas amea".as, p're]·1.Idicollnóstico da Gravidez - Executa com a maior rapidez todos Oll
" sen'

ri sivelmente os visitantes. Fe-
� exames requisitatlos pelos Sllrs. Medicos ('1illicos, para a elu-

� cidal;ão de Diagnõsli,'cs

Ili2mcnte
nuda de grave ..se

� Rua. 15 de Novemb_'" nr. 538.592 - 1.0 Andar (nos' alto. da registrou.
� Farmat'ia Sanitas (l!� r.:lJillger) - Hllllnenau, Fllnft 1558 _ Cal- Arrecadação regular eH)

â
tI Testo Salto: Cr� 544\00. Três

:'3. liOS a nr� lG� -- A'Y'l'!Nnn dns 7)10 �i� l"! lHlf:lS r.- d3."J 1,30
as 6 ltoras, gouls obteve o Guaraní no

" perféld3 inicial, por iniermé RELOJOARIA SCHWABE
������...-<:.-�'_�'!'-'_�.....��.-;..�..r,.""�-<';."��';''''''''',.''Ç.,,�.......,.,/• .-;."'.Xi--'-;''';o.'' dio de Marinho 2 e Nlcanor, Rua 15 r]e Novemb1!o. 823 - Fone 1546 - BLUMENAU

����"���·""'.':'.;��":.��������������7�������:;

ODAS CH
". ..�

Liquidação final de .artigos para homens
� . DURaNTE os 1IIaS 18 á 30 DE JUNHO

.

Ternos-(csceos ....·Cam isas-'Ca lças·8 Iusões-Slaks-G.ravafas '""Meias-Cuecas.,.Ete.
. . . .

Descontos de 20 á 30""'0. .

_!!!!I���!!! y_�trl�e� d�,M�DII�.__G NEL_ e observem os seus pr.eços";'Rua 15 de Novembro 1
\
3--(Prox4mo ao bine Ilumenau)

'���"'''.l.�B;���._'_':,"s�-s�������������l':.�����-;;'���%���������-��s���_-_�_"'-!._�.���§����_[§_�����.

Atencuo snrsiIOficiais
""

Estofamentos ! !
A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua

1'.Iarechal Hermes, Dr. 11 (Perto Centro, Civico) em Cu
ritiba, necessita de eficiais e meio ofioiais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofadas,

PAG·A-SE O'TIMOS SALARIOS
.

Os ínteressndos, deverão se dirigir à Gerenela com

n Snr. Emanuel M:whado em Curitiba, ou per cerres

)JOiíd",ywia para C ..Postal, 1.242.

tiveram em salto bugrinos
Cirilo, Fraucís
e F'Illptnho:

T. os

.;'CAROPE
sr'AN'rONIO

ortivo
.:_ Com uma arrancada
final Art Bragg (à direi
ta) representante do Co
légio Estadual Morgan,
de HaHinlú1'e, EstJdo de
Marybnd., ultranassa a

seu eomnétldór VCl'l1011
DixCH, . vt ncendo a pro
va de revcsamcnto de
440 jardas' rOl' oeasrao

da 59 . .1 disputa anual da
"Penn Relays" realizada
no Estádio Franklin em

Filatlcph;ia. O quarteto
do Cólegio Margan ven

ceu a prova cm 41 se

gundes e g décimas,
Bragg fol: a estrela das

competicões. Foi o ele
monto final do quarteto
de sua escola que venceu

a corrida de revesamen

to em f!8Íl jardas com o

tempo (le 1 '2(j"3. Ven
eeu tambem � cordoa
ra�á,{h�,lIÚJ jardas em

H,!W.7.

rentes pontos do l)aÍs
competem em· tais provas

que tarnbem estão aber-

tas a amadôres illdivi�
duais, '{Foto USIS, espé-
cial para A NAÇÃO)

As corcidas "Penn Rc
Iays" patrocinadas pela
Universidade de Penu
sYlvania, em Philadel
llhia, são as .mais antigas
provas e�Jportivas cole

giais desse género reali·
zadas nos I�stados Uni
.llos. Tin1.es de colegios c

Universidades· de dife-

(lINICA

DR••EH
D E N T A' R I A

.BLUMENAU
Te�efone: 159-1

Rua .15 de Novembro, 389
(em frente do Café Sochar)

fspecialisado em prote5e dentaria, denladu fas antlfomicas, P9n..
fixas e móveis, corôas, pivos elc.

RAIOS ROENT6E ii

tes,

rONSULTAS· : Todos ldeis Heraos

'I..'
.

•.. .' ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em Indaial

Desertaram
, .TOINVILE (A.N.) - Antonio' :resolveu voltar a Curitiba, tendo

�e�e�1de de Lima, natural da 10-' tno dia seguinte procurudo
_

ao

,c,tla!ade d€' Pedra em

pernanl-j
fim da rua Duque de Caxias,

buco c com 29 anos de ídada, obter passagem num C:Jm nhão
ha l'ouc� tt'rnpo assentou praca para apresentar-ae no quartel,
nn Pol era Milita1' eh Pruanri, de sun corporação,
onde tambem Rt?l'via Herbr-rt Enquanto esperava no posí o
Immbe'l.:zherger filho d uma de gasotlna que ali exiatc apure
tum'lia jo ínvf lense. No éli:l 8 do. ceu o rneno r Celso de Andr-ade,

c(:rrente quando estavam de ccr- i que tambem pretendia cono�g-uir

V.IÇO no Centro Civico ellJ cu.'i-l passagem num caminhão. E'3pe
Vha, Herbert convidou ::J seu en- rarum até ás 21 horus e com"

mar-ada
-

par-a desertarem proporr não conseguíseem o que pretnn
do-lhe virem ambns pnra .Jotn- dtam, Antonio acabou por COTl

vrle. trn bo lhn rnm com seu pr,i. vldar o menor para ir dormr

que aqui possuí 11lH armnzeru (l�\ � na scrrnrta onde passava 3 noite

S€CO�, n rJ1Dlhados .. um 1�:lll1!r:hIio anterior, ali encontrnndc-vo uo

..A.13f;inl ii:/.t�l sm. fugindo di· !:u:'i- vnmcrrto corn Herbert. Na rrrn-

tíba F vinj:"tndü nu nt [,:-üil-nhiJ ;n115.. do dia 10 snlrnm CJS trt·�

di' carga trazendn npr'll:Js o:'! uni 1>l'la estrada geral q_up vai a

lonu(-3 que vestíarn P Oi ,·t!v"il- Guaramil'im poís Herb<!l't pre
veres de 'ln" "" n enn vm.i armn- 'tendia visitar seu genitor, na-

dos. qunln lncaltdade.
PORTA FECHADA NA rASA Ao chegarem 0<; tres DO cru-

MATERNA zamento com a est.rnda que Vai

Entret:llrto, 11 j'!,C'f:!H::io na C;1"ll para Anaburgo dettvemm-we

l'Ia mãe d .. Immetzlll>rg,·l' 11:,0 [.)i ,num estabelecimento comerctat

_o que espernvarn e ('1<", t.iv=rur» :situado num predlo de dois 1'30-

sue dormir "- pt'lm"ira noile r-o -vlmentos. Herbert a]; imh::pu
assoalho nú de uma serraria exís- se o dono do estabelecimento era

tente nas Pl'Oxi!1l'dadl"" da casa ainda o antigo e depois da rvs-.

Antonio com irsQ se aborreceu e posta negativa veio dois copos

de cachaça e duas garrafas de

cerveja dizendo: "Quando
' bebo

-é que .sel o que faço".
Efetivamente, logo após Her

bert falou algumas palavras em

alemão fi. mulher que os tinha.

atendido e esta dluigiu-se parn a

eoztnna, Então Herbert ficou

vigia'nela a mulher e mandou

tendo), porém, 1) menor se recu-

1ilado, fugindo para a rua. Her

bert então, deu a mesma ordem

a kntonio, que lhe obedeceu, !'e
tirando-o dinheiro da gaveta e

colocando-o em cima da japona,
que ambos tinham deixado sobre

----------------���-------

dirigido algumas palavras a Her
bert, i!Ste ameaçou-a eom o re

volver, fazendo-a ;retirar-se para
os fundo", da casa, enquanto

, Em seguida ao roubo

'e Herbert puseram-se a' correr

pela' estrada, sendo Jogo peroe
guldos por varias pessoas. En
traro,m então no mato, procaran
'do fugir, levando'

-

Haverá represálias, contra
#i�qualquer pais que

não, r e s p e it a r o d c Ô r d o de a r m i s t í c i o
_..-_- Declarações' em conjunto está

�

�sendo redigida --
WASHINGTON, 17 (U. peitar o acordo do armis- l\fo�im nas ruas de mais dominar a turba; pois

P.) _ Os países que pos- tício. Berlim oriental houve apenas um ferido.

suem forcas combatendo Encarniçada luta na BERLIM,,� 17 (Um - Os correspondentes da-Uni-

na Coréia
-

estão redigindo frente oriental Confirma-se que tanks rus- ted Press observaram como

ur�a declaração pela qu�l SEOUL, Coréia 17 (UP)
sos abrira mfogo sõbre as populares jogav�m garra-

a�������I_��������������W�W:b:r:e�o:s�t:a:n:k:S::_�=����-������-�-�7�7����-�lação do armisticío sera
a luta na frente oriental

no setor Oriental, mas a-

encarada com profUl.:da düicultando o trabalho do� penas para atemorizar a

gravidade pelas Nações ." _,._
multidão, uma vez que as

Unidas. Segundo os CUlcu-1 �fl�U:::S!. ��e deverao ,de! autoridades não, podiam
I S d � oas bem ínfór- xar defínitívametne a Iínha
o. e pe:ss" 1

d' lstíeí N:' bst E f- drnadas, essa de�;aração, e armfls lCtlO'. ,ud_o °t 1:S'
an- S ao afetnraa o os

.

t
' d da a' pu te, na reu e ocr eu a -on- "'f

coniun a, sera a -,
•

f
blicidade no momento de: de tudo esta ca1:n0, os alt�- comums as
ser assinado o armistício, falantes com�mstas conb- SEOUL, Coréia 16 (UP) - (U-

sendo interpret.ada como nuam anunclando_
-

.ca.lm.a- P) ;- QUARTA-FEIRA - Sal-

t t' 'tando sobre milháreos de cadáve-
uma "advertencia", tanto men e que ° arm1s lCIO se-

para os comunistas como rá assiando no dia 25 de

para os sul-coreanos, de junho, teroeiro aniversario

que as Nações Unidas tu- da guerra na Coréia.

marão represálias contra

qualquer país que não res-

,res de seus compatriotas, os co

PlU!llistas chinêses cOn\seguira.lll
apoderar-se do monte Fínger na

frente central. Os vermelhos, e�-

Terá seDli�o construtivo a o�ra
�o novo Minisl ro �o Tra�al�o
RIO, 11 CMcriklonull . -

OUVi-, g"J1'
a nossa. Pátrio..

Ot' ,pelo V"6pert�no ofiCioso "A Quanto às proVOC3.�Õ2S surgi
No_te. v sr. Joan ,G<:Illl<Jrt. nc,vo da� em orgãos oposicionistas na

mini'stl'J do Trabalho, f�, 8.3 "p- da- tenho a dizer' por enqllanto,
gu'ntes declarações: Todav'a, depois de emp<Jssado,
'Tui honrado com :l. confiança .'_·aberei ré'sponde-Ias i't altura.

do presidl'llte ctn RC!JúhJira. I) Meu pfC.>sado de trabalhÍ!�t'l sin
memento é de arJ'io patpjtotien, i céro é garantida e saberei reuli
com BCIl1'do c�onsÍl'Lltivo, vu1tarlo 12a1' política eminentemente tra

PaI a a solução dOG S'I,)!''''l'res '; balhista, conforme o programa
it-,adiá�·pi-l pl'ob!em,-,-'_ó qUE <,: 11- do governo do sr. Getul;o Va:--

caso Rosenberg
WASHINGTON, 17 (U.

P.) - O procurador geral

r,
·

I t I d t
da República sr Herbert mercia foI recebido cordhlmen-

a:XpU.SOS VIU en ameo e as erra� �orl:�:?:1:2!��i::::��:� �W;i�t�;';�;:.,(�;;'';;d� ;�;Êi:�����L:�f:
força de um m a n d a d o p o II C Iali ��U�;l1�C:����as,:,�ny� r�1;n1f:i���tM=,;;� :��:o�t��:·'" ;;:'i�:"t�"'�

O
• ". \

uprema
_

01' e, a lan o a Sul dentro de uma seman.a. O I Confederação Nac'onal rl0 Co-

iii. S pretendentes não possulam dlrellns - eletrocuçao- dD' casal RO-, Br;:wli será um dos prime:ro� merdo reGpolldeu ,ern1H'e O�'ii!ti-
II - senberg. palSes. a serem v:sitados. vamente. reafirmando

O JOt'nal "A Gazeta", de Flo- uma ele sa� sen!;oras dad') luz < dade no de Apiuna. onde }101'

I
_ TSiiiitJil!iiiill29

vista das classes q_ue

riallopolis, pubfcou um abaixv- uma criança a pouco',; d as, foi ordem do senhor Delegado, th-e- �-.. ta.

����:!:.��:�,�����::::f:�: gff'�::i�:f.2���ij�g;g� ;§.�f:Y::��:�:ff,"Z��,! Tom'r91D pOSS� OS· DOYOS secralarios "i;::;:���m���;;;��';��
p.),r fOl'c;a di' um Bl:;_nd:d,) jud -

ças, que gdta·,·,· 'li per ,G�'orr'f)S_ soltaram-nos quando entao fO-'
U U l'

,

vem merecendo seu ácurado in-

�:�:� °ik��;::����L;:�::�i 1��}�;t��];�:,I1i�1�::;���t��;: ����Il.f��:��:;��:��!�O goveroo �O sr. 'lrinen lornbansen �;�.d:V�;!�;:;'�!��;� raVlo
l'HJras mah: ou menos, ('11(':<f1l'1<1 q�e os terI'ent�s onde moravall1o':; 1<'POLIS, 16 (Ag, Nac.) rança Pública, ln�l'ces �a-slanle I'lsongel'ros soA�reem )l01>"3a8 casas Os ;;cnl1'lI;"'"

(O"'fEnO
nua pertenCIa. a nenhum

dO-'1
P d,.,c t d"tado de 15 FPOLIS, 16 (Ag. Nac.)

Lu'z {'_prianu, n.oll':�[H!O d.: P,)li- ru JJ li O (R�Mt pretendentes. Ai l'stá o motivo
ar � .re o _ ...

,
.

cia, de Indàial. o Sub·I}.olW h
' •

porque rog-nmQS justiça ii6 nOE- JtlnhL', í) �r '..:roVelnaar.r - Presentes altas autori-

:��i:"�;��;;\c�:;� !1��/j'�1:�i,:lr, i�pil��::'� O PEDREIRO �� a;��ri:td;:��:9cla�::11��h:� �r���uF�r����f:s;�r;e��e�� !a:::c;;����uaad:i)[;:eJ:i�o� a a t o a I � 'r o � u � a- o l� U D d ti 9 Idois C:lpang-:L';' de nome Ozól'io NA'_J:'AL, 17 �Mel'idionan - O af-m abrigo, sem destino e sem Mello da trDN Secretário mar pósse, na sala de des- lU U U
Hodrigucs, todo''; ::t.rmados eOlll jwdren'o FranCISco Caetano aca- ter o que comer, por termos ,<

_

'
•

'

.

l'l'voJ!nl' (·m punho, enlraralll e!li ba de COn!l'S:'iflr ql�e partic'pou _ga:.stOR Os últimos centavos em d.e Ed�caçao.e Saude e �s- pachos do PalaclO ?O Go., São Paulo, 17 (A M) _ Cuba ., 20.100 32.300

mOS;;W3 (;a"a� >"'m lwdil' licent;:l'l
na exec�[(:ao �lo crime de Edson

I despesas de viagem u procura do slstencla SOCIal; y dr. OlIn- \lerno, os SecretarlOS de
Uma análise comparativa dos 24-,00 50.500

dando orllem ci� pr;' ão. Sem. di- �aranllno, VIbrando as prilll':,i-, n'_}SflO direito. I to Campos, cuplente de de-. Educação e Saude, dr. Fer- índices de produção mundial 1.565

zel'lllel[l nada, [01110S agrEclldos

I
J as prr�ladas, "�'�uanto Lol,) I Os declarantes:

J
IJutado do PSP Secretario

I
nando Ferreira de Mello; das fibras têxteis sintétícas 850

a soco, jog:lIldo-nos jJar::" l'U:l esfaq�eava a vl�lma. PI'eRl-:JU, Emiliano Henkel, Rudolfo Ma- .'
-'" S . P blica dr nas do:s últím:ls anos 50-51 Uruguai

a pontap':!], [azenr!o f"I'illh',!ÍI-,; InclUSIve, HensaelOnal depo'men- ,noel Francisco da Silva, Manoel do Intel�or e Justiça, Glepu- e�urança
.

u
!.' revela o nrogn!sso veriflcado. Venezuela

em u.:vm'sas l)p--�m!j:. nizi:lm-I1"':'" to com no\'o'.� aspectos do e�'i- de Sou;;a, José Ernes, \-Vendor- tado Lurz de, Souza, do LUlz, de SouzB:' InterlOI. e Em 19!}1 a produção' de

esluplda.llWUt<": "l,�:,TA '}'I<:l:'-'_RA lllle. <! , I no da SIlva. PRP, SecretarIO de Segu- ! Justiça dr. Ollnto Calnpos. rayon alcançou 962 milhões

NAO li!' Dl]� VOefi'p.. B.\:\oT-1 ,de quiloS' em confronto 1'10:;-

����� ;�t':�:�It��,�:i�::t'f,t:�':;�:;�'�ll Qu.=!c},,"lhas -'e ia Isar '·0 s a- cus a cio s ' -'e .���lS:��Õ;�di�C��l�e��ol�����
uas lena". Nt',:lu ultui'd, tOI1;i,; U Oi ai 'centual de 10 1')01' cento, A

as donas ele ea -[IH tiV(,I';trll .pI'O
' produção de "ii_occo" atingiu

cOl'ret' ('111 seus filn,inll'J"', p:lrn

b cJ él � A
8834 milhões de q�ilos contra

socorrEI: (,' seus mar'i! JS.

,['('ndO/"COntr
� ano· e ca e' rge-n tin� ���:�o1��\�O���g�!���. W�

A
�

�,�
.

,,� � para a g' total, a produção de fibras

,:<"-;, S PAULO 17 M 'do I • 1
-

1 sintéticas, com base na celu-

:';::
"

, .

t en 10-1 grande a falta de empre- da para amanhã à noit.e, ram dec araçoes a guma, lose, foi de 1.796 milhões de
.

na1,' ,-:- A p._;]jcw P�uhsta! gac�,:,s no �omerc!o, e escri- em Sing-Sing. Julius e mas éra evidente a emoção qlli�os €m constraste ao.s 195,1

I
e C�:,' C:l, ��:mdo conJunta-t tvrlOS, pOIS resldmdo os Ethel Rosenberg não fize- de que estãO' tomados. r,:pl�trados em 1950, lStO e,

.1'2ôlle, e,ta 1',0 en.::aleo de mesmos em Nit,eroi nao
cles�eu de 13 por cento,

,[ '" -"'1"
•

'd d
Amda nl} ano de 1951 a

.

".L')(;IOS, S La sanas acusa- puderam comparecer ou

reca O arco e a -produção de fibras sintéticas

ri JS ele- �:'_T.m OS autores do chegarnlTI muito atrazados .de origem não celulósica al-

dc-svio se um embarque de a seus empregos. Nestes cançou os 12_0 milhões de qui-

c"i"" hr"sileiro des'in' do à t
.

d 1

I
los em-relaçao ao 85 em 195(} '- '

" c .Y.�
- L cl mOlnen os. o serVIço. e an

II h e a
representando um acréscimo RIO, DO SUL 17 (Do Cor- fogos, muita animaçao ,com ':,

!:r�entma, p",ra. os Estados chas le barcas contin�. ec a p e' a p' n de 41 por ceQto. respondente) � Sábado últi- muita cotr:ida e mui!;! bebida. _'
Umdos, O deSViO, c-:cmo S!7 funcionando porém com

No que .se relaciona á pro· m nelas 14 horas em con-
num serViço perfeIta, c�paz:

Sê.be, foi efetuado no por- horarios anormais.
' d�ção na .America Latina, d:çãõ especial rumàmos para

de corr�sponder lPlenamtendte.
J d M t 'd' A Os rem nescente da Irlbu- ind-Igena sao os segumtes os dados

es-)
.' Ordem lmpecave em o os

LO e on eVI eo, purou- ii tatisticos. Laurentmo,. onde o povo da- os setores' dava prov� cab�l
38 agora que os autores do Chegou aO Rio José Calheiros de Bonfim da flexa, do taoape e dos_ Argentina 18.265 34.880 quela localIdade estava co- do trabalho que esta 1'ea11"

de�vio conseguiram falsifi- o sr' José Américo Especial para "A Nação" tambores de guerra passaram Brasil.... 49.220 a3,OOO memorando a data c-om�agra- z�nd? em b�néficio da p�.
car dé:cumentos da Suoe- RIO, 17 (Mer:id.) O Rio, fevereiro de 1953 - paSsaram 'a empunhar o livro, Chile", 6.525 9,5(}O da a� Santo <;asamentelrt? roqma, ° estimado Padre Tl-

'nt d' ; d M'"
�

d R C (Por via aérea) a cartilha da Campanha de CoIombia 3.980 18.900 MUIto entUSIasmo, mUltas, to. '

rL_cn. e�lc.a a
. o��a e sena ar ui . arneiro, da �D-';�'-lQnguíquo Amazonas Educação de Adultos e como Quando .os alto-falantes

fi�t;��;It:�r�di��!lCl�u�a�� :��!�:� ��o���oqUdes� ���;��;�a àN�������-�e:a�d� �:s;��� ad�a�f�too ti��r��� �or�reza �as malaOreS "IB Vallo NO'rla �::�!a�ô;�ofa, efo��t�oc�:
falsarIOs estao ocultos em gnado, sr. José Américo, cação de Adultos e AdoIes- cional. fi O taram .asslSttt () s_ort�IO, �nd_e
� -

Pld
'w R' centes, no Ministerio da Edu-

x x x ,aparecIa comO premlo prlllCl�

.::;a� au o.
• .

evera câegar ao 10, pro- cação e Saude, aquelas amos- De seus labios já não sai
C

..

f -d 'l' I Bd· f paI uma bicicleta perfeita-

Ca�lsa l1r�JLUzo� .:;1.
cedente de João Pessoa, tras do que haviam_ .a.prendi- 0. clamor para. a_ luta fratri- Im 8 reves 50 ri o pe o ali e.fau e

I
mente equipa�a. Un;ta garoti-

gri{lic dos marlÍllU'OS ainda hoje, cerca das vÍnte do os remanescentes de uma cIda, de destrulçao.

I
t

-

B R I- d I nha tira o numero da so;rte

RIO, 17 [Merid.) _ Mi- e uma horas. taba de índios do Amazonas. De suas m�os, �an�jando an e I • e Iro, que per er os POO OS que coincidiu com o bilhete

Ih -,
- � - E d

. a flexa certeIra, Ja nao ad- '"
_ ofertado momento� antes a-o

-_�
ares ue _l-iess,vas foram Enlocionados ralll uas mISSIvas, sIm-

vem a mç.rte uara o ininli- Todos os resultados das tl'lunfando, O Bom RetIro per

fp d T't E tr
�

e b

Não era pl'eciso o espi!lho preJ'udicadas hOJ'e pela o"'é com a 'deCI·sa-o pIes e sinceras, de da,is che-
0-0

•

oartídas de domingo último, I
derá os dois Dontos, já que da

re .1 c:; .n 1ge dOS
3U m ::I'o.s

•
:;:,i - fes de grupamento inclígena, to •

-

1 t d S g nda d
.

-

t
. a comlssao JU a ora, Vêl'l r

l)ara demonstrar a Justil?a d:1 ve dos marítimos. Trata-s� OS5ING N I d d'
E' o trabalho invencível pt>; o.

-

�ampeona o
.

a
,

e l.!
_

' um e s.eus Jogad�res, - o .a a-
camos a presença dos sr5.

t:scol�a, de mademoisel�e Pau- d D "'.
. .

' ova orque, e 011 e agra eClam os ensina- da civilização. DIVIsa0, foram, mdlscutlvel I cante Lmhares, .nao _se e�- fMonsenhor 'Harry Bauer, Ve� ,-

le Elsler. que conqUistou o I
e. es�oas que dIarIamente 17 (UP) - O casal Rosen- mentos e falavam um pouco Foi a ação da Campanha mente surpreendentes. Ines- contra com sua sltuacao deVl- ,

titulo de "Rainha das fi'IOtle-\ ten1. afa::eres no Rio e Ni- berg foi informado da de- de suas vida� �exex-índios. Nacional de Educação de

los Parisienses". Enl todo ea-1 tcroi e que não Puderam cisão do ministro William Quanta lição, quanta his-
'Adultos lO; Adolescentes·

so, o eSlwlho ajuda... M1d,e. conttd' CGm normalidade Douglas de conceder o a- tória nessas duas sin!!elas car- 11-- - - - - - - - _I

msler é aluna da Escola e

I
-

I

Manequins de P:uÍli. (Foto da 110S horarios das lanchas e diamento -da pena de mor- tinhas, 'escritas ainda com

Ullited Pl'C';:S "i� ae're�) barcas. Soube-se que foi te COlltra o mesmo, m
imperfeiçã:o 'e caligrafia iq-

. , ,,' • , '... arca- segura, entr,emeadas, aquí e

alí, de expressões indígenas
c portuguesas.

'

xxx
E' O trabalho dl Campanha

"le Edllé.ação de Adultcs, mo

vimento conservado 'até hoje
,;cm Objetivos políticos e sem
,'arat::>l' de pro!)uganda pes
'soaI, tantas vezes COnlUnS

:.'TT1 serviços gpvern:mlen'tais.
x x x

Aquelas duas cartinhas dos
remanescentes de tribus indí
genas do Amazonas mostra�
t'am como progrediram atra
vez d::.s seculos. e como foi
efíciente o trabalho dá Cam
l1:mha de Educação de Adul-
tos.
Mostraram. como da arco e

Estuda a Justiça ()<
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