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SErá Getulio VBr�as um maJfeifor1
CIIA1$AUERIAND

--

Silo Pi!1l0, 17
Mais um lead<'l' Ud"fi:":' ,,:li

vir lHU'ü fi órlJitH do govornn
f·�ljlel·:lt {�.1'1 ri 154 Cf1J'i, �j, f',� d,
P,l'lCa do bl'::L'lil será .,."!,,,[Ja,
p�t ...t. nos jOl�nais. de onf .... .f. p�.H.�
.rutra flgura da lJDN IUItI �t'l,

'!:tnrou a UDN de Sào pau1<l,
i; sr. Vícr-ntc Rán, l� azor.i,

isolado gu'r à Câmara, (J ass;mto se-

Podemos adian!:li' que o rá debatido da tribur!l.
pensamento do sr. .'\rthur
Santos n[,o é is �bd, I, Uma RIO, 22 (Me�ii.dional) .,

Co

grande eorrente ela Ul:N está mt.enta...oseGqute o' elider da m.a��
. cf' 1111 � I � 1d - .' t n' � t �lat sr us ;avo apanellla. 111u,
a u, .,.)�;11,,�. o o .E,.�;j.. :: pIe a

pessoalmente ao Sup)'emo Tr!-
� �Ilaçao CIO Mll.1". _. Ll da huna! Federal d.'('fender a con1"f;
::oaude ço�no uma ruiura ,de', são pa.TOrulletnar d<' inquérIto
compromIsso e uma ·t.cntaÍlva .

contra a decisãQo dO.) juiz AJt:ino
de criação de n�v,os �luadros! Pinto Falcão, pelos seu:' po,le'
para atender sobc!toçoE'S de ll'es de requisitar pr('sos, Drl.c!1-
ordem políticas. Es"e argu- ,. deria, IRss1m, o lid'!)r do gover

menta; aliás, é espo�ado por 1 no, no Congt'eso os pod0rf's �as
alguns pessedistas. !uf.orma- COt;1.s_isões parI�mentares �,� o,��'
dos de que a nova paSTa pO-, quet:lto e a wda. no COll",r'_.roo
der:! vir a ser oClllx,dll sob NacIonal.

'pretexto de transi'toriedade,
por um elemento do PTB.
Dentro de poucos dins, quan
do ci projeto da H'fornl:1 che-

·cl"'pga o bl·. Murni r- I!;lt j.[) .... u.n

J:lus hn,t·4uI?Í:rns ma is JI�I�H'I'; t.'

canazes da nova g"{\1'�iÇ.!(t P!lU'"
Ih:Ía, 'r'anto o ;'1'. Rúo, f,:'u' é
um tios jur-iseon-tultoa ,11:J :.� 111 í

Ih:ll1::('S " ídnnuo« do Brasit. "UO

mo o SI', Moras! c B:u')'o', "h�)
có que um governo pOS.1 ,'!1-

ccut ra r dI' melhor pura c·,)n' pu!.'
95 sem; quadros !'JtlnünÍ!-: I·.tt.i
YCf!. O sr. (}(J.1.nlio \r[ll�g-as l:loLle...

rá tcr 'í'r)'aflo, politi{:1l1)!'··1te.
nn rô!'orll111 do gr.u :MinL�l.;I·jo;
não hU\'<",rú, entrctunto, B,' \, fi.

in/jHif.::nar quanto
..

Ü (1'-.1..,' rt1�\{to

'QUI? & df'! l,t"ime',·n. n1"<1en,' da.

l��abria <lu;; h'JnH'ILS llubl:,�()� do

c:u-, costil uíu (I S�lI fll1'ileg�o
mlnlstertal. .

f>.e H UDN tl'111 t nnt os nornena

de prímo'a-a linha. P'll�.t. njndar
O �r. Getulio Vftq�tl:; a f!'I)\'I';!'
nnr- � e,!=;.C o bom t g-{'\'f�"lH) é

qur f;t.i'10 que in1 el"t\S:1 não :"' HHl.

partido, mas a t'}do' os pn.,·j ,<lI.. 'I

11m' nuc :1<; gaz(·h" \HÍt"n:;;
!1,' ínsíst cm Em lwsl.'liZ:ll· tan

to- o chpJn do Est:lrl<l?
(} que o �l'. Ue-fulio Vtl� ;!,n..'l

......!..:;1:í fnzp-niln l· uma iI11tlrd:!;:'!o'"
n..f!'l.Ü" p. h)t�d'1 ft r-evolue !1.'J no

l·e::.itll� ]1l,p�id(1r1chll. Qll�ln ]p��,
co:n o prc"idf'l'l.c·r:lIc:m'J l-a1:?l!
ronvi e.. � Y·f"r:�lr.i(' é ln'�!�[('llÚO
no," E:;tn<lo" rin'(l,,,:. O 11llJ'�luO
.,! '(1' venceu t· -1(} V r:l tl�l1: Ihl I m

(lf,t'l�h!H' t(j,tl(1�o.; o'" :"Hh""1 sr·.tio'a'

que puder, com a sua c,';""nsltO
"O norlr --. tTr-l 't)l·p.::;j ,ltlni., \'êl:Hl-

r b1;('ano QUO ph""Ç.ll dr��l'f\f'n"_1t io-

I
11,' " m,í(' n i ... ··, .1Cll'·'('·"'t'c.1.. E
'ifl"{.... vf1}'"('·n. N:'in fifI"!} n.,·h'l c.(·hv�

h"e r'f'llt'a, N!'1o 11'!�1 (�ll·�\jrn de

H('..::p-i)'o"J,t •• -ll''rl {Iu·pr.- n'I,,"/l�';"1í�'101
(tu" nIio ';;{('i" 1,�!.;nh'1f'nt(· rno-

te�:ddo 110 governo. mi lla. ���'n.

roia mr-smn ,1�, CO' tum e :11,..,,'111-
.r,:1nc o na t tido (J\H! p-nnh,. 1"\09

urnas. dP.'l'oc,(},"i· ::tt(� iH::: ,-?:",l'�

rln1tl'J d.... (l1"Hll'o ,lo "fl(';�"i�
D1('t a influcl1cia. do �{ln C(ln'-

pctidol'. á

rr�V"1��. ·fK'�'� ('lf\,T�/) p.vPP(���'"' R.

�t:C:i l"PP·.l��. P' ''-''I",,.,,,pl ... , .. ro,... ..... · ... :-., ....

otlr., nue (\,� rlf)-!q nr\-ri hl�C'" 1'",0..11-

cloll.r'1i� Rn ""'-'ni:'1crn''''1 n'1'" {!".. .ro,..

l1l"n c�n.,.:ll·cÚl."'''''' "H'11('n �'"'I ""'"'I" """nn�

,Aí 3� "u .....

:; fr-":�f"" ,",p r:n.-�r:>H-"\I"".

!\Ts{-. h,s,,, ('.l';· .. q"r.... p""h··, rNr�_

l11r'1t.n d::t � h""";ras r--1)1 I'P1'" 'Ul11

p::>rtido ab"te (> nutro n 13 u1'

n::t�. pal·fl tripurl:p:l'. '10 (I'n, :::e

guinte, �obre a derrota l10 ad-

ve.rc.fl:l'"io. T�nlf)t: n �cr""!.. JHB:.;Ulf)"

'tlo ..,·E!"it>2i1f}� lTn:('·l� lln1 (':,,'1) f;X"

e�r�ci{}n[)l d/��31'�. 11:1 pcr�')na1i
darlc 2ltra,P1'1tr1; 0 sÍp""Ulnr (1:") !!()

"(;1'11:1,101" "Varrcn. c1 I Cn.l'r"l'nia.
Ele alnl0c011. Uf!:'� rn·l!ll.=i ue

I')lS10. cOlnigo- no (;'p.l"dge';:; f!11.

Londrc,.". (' nós doic, "on'lE'ntr,.�

1110':. na DH:'sa. I') epiqnd;o H!ng_u
lf1r que elo.. 11",1)l'e"t'nt�: 11',1 "10-

tlll'l1l de .p?l't.'do (e 'clp ô riCT'''

blicano) eleito. Cl11 du"s (-11'i

t::ões. governador u"10 yo1" un�,
n'ill�" dor,; dP.lnn('J·at.�s e t'1,,� "F.-

011hl;C:.UtOS, E' fá n 1T(l'.Jprn,)·1"t"
'':\la.�'Ten n() !-!,Cl.ll b".l.rcp·".., nl�ln·-l:1.
to. O,,; dois últimos. ele o>; rc-

l",Cll,"u nllnul. ',:.l�l\''''n .1/1 nl"rd::l, nP. ..

]o, confiancfl <1:,� dn!l:� grtllldes
[af'cô(.l� n3pi-l)"l1�;;�.

.- - IJolc n&o é o ln I?-SlTIO f � !8

anuí ':!stã iH'OTll_OVendo () sr. Ge
tr�l o V.a�·g:.. :.'·? C� �f'íJ �OV(lrf''n) fi
hoje um govern<" bip"r{iaario.
(Conclui na 2.a página letra H)
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zo, cuja ação', disse" foi

cisiva para a form<Jç�o da

sociação Federativa ('ntre

Etiopia e a Eritréia.

As

a

í im à ocupação desse país, as

sim como os esforços brasilei

ro-mexícanos c peruanos para

Em seguida, o embaixador

brasileiro disse qu«, apesar

de tudo isto, as .20 nações la

tino-americanas [amais cons

t itu írarn um bloco dentro da

Organização das ?\faç!){'s Uni
das. Acrescentou que "há mui
to poucos exemplos nas atas

dos Comités da A�sembléia
Geral de que esses vinte vo

tos tenham sido depositados
em bloco em favor de um de

terminado lado". O embaixa

dor Muniz disse que a maio
ria dos representantl's latino-

. r"�' __

'

-_'-_·_-_-_-_-_-:.- /americ::nos "é profundamente

Pronunciou-se a UON· contrária a �::'E:;;�;�';::::a"ep-
. Explicou mais adiante o

Mlte,In ,-5'le' r-,O daSa uf8'de funcionamento do sistema

,

.

pan-americano, dizendo que
este sistema havia contribui

do para suavizar as relações
entre as de�egáçf.es latino-a
mericanas nas N:.ções Unidas.

Assinalou que a Orqanização
dos Estados All1C1'icanos pro

porciona um marco regional
para a solução dos litígios fa
miliares e que '] Tratado do
Rio de ,'faneiro havia nssenta�
do "um p1'incÍp'0 frmdamen
<Conclue na 2,a pga. letra K)

geral e amplo da Organiza
ção Mundial". C� mo exem

plos da participação Iatíno-a

rner icana citou a solução que

se deu ao problema das anti

.gas colnnías Itallanns c ao

trabalho desempenhado pelo
comissário das Nações Uni

das para a Erítró!a, o ernbai

xadcr boliviano Anze Matíen

de-

'conseguir um armísticio
Coréia.

na

Esforços do Brasil

Muniz citou também os es

forços do Brasil para conse

guir a redação de um tratado

de paz com a Austria e pôr

do

.c1{>spesa e de quadm c�c pc.;::'
soaI. De: outra p31'1I:'. parec�
que se'na nuuto mais razoá
vel que, agora qll;:: se cJgita
de uma reforma administrati
v�, de �mpla pnvergadura,
nao se. flzesse crí:lr:;í'io irag
mentarm e fora de nstema.
de uh 110VO Mjni"tér�o,. isola
damel1t�,

Nâto é

Telegrama da Agenci�
France Press, procedente
de Sidney, anunciando o

WASHINGTON, 22 (UP) - regresso de NO\'a Iorque
As for,ças norte-americanas na do médico Henry Smallpa_

,Coréia sofreram durante a Ge- ,

'man'a finda mais b�:ms CJue ge, aquela cidade australia-

I em qualquer outra época. de-s,de na, trouxe a declaração do
<) outono P:'lss��o,_ s.l'gundJ oe-

viajante de qUE' em setem-
I clarol'am funClOnal'l0S d·:} De- , , , .

rOL'fARAl\1 OS AFA- I( partamento dilll. Defe'Ba, !l l'stafbro prOXlmo sera anunCla-

MAnos COMPRIMI- a ser pubLicada ainda 'hOje, da oficialmente a desco-
. mostra um =a.nde \Jumento das

b rt d d'DOS "E U F I N" DE

I
baixas. em �omparaçã(J �om

aS1
e a e l;'-m me lcamento

BOEHRINGER, ALF> mesmas a.nteriores. O fat:>- 1:1.' que curara os roentes de

1\11' I\NI1A erptica pelas f?rtes lutas b-a-
cancer, adiantando que os

�l'1 - • \'ada'.3 diaS atraz, 35' d T

�- ._� _"'-."'" pesqUIsa or€''5 0.0 mun-

Teria sido clescoberta
c/ocura cancera

Mostram"se f2servados os especialistas
do, entre os qunis se acha
o declarante, que t!·abalha.
vam ha muitos finos na des
coberta desse medicamen
to, estão convencidos de
que o método, tão simples,
quanto "cortar uma árvo
re" é perfeitamente radi
caL Tal medicamento, a

lém de ser de f:,cil aplica
I�ão, será barato.

poloneses
d

·

't-os 'SOVle lCOS

As declarações em fóco,
que a France Press apenas
divulga, foram transmiti-

Será votado o projeto �ue prorr,oga'§��f�1�f;�folJl��
por 6· eses a lei de Ilcenca previa �!�;:��:,�:nf;2�:��:
Deve iJ país io mundo inteiro cam a adoção desse sistema �:�' ;:!�;)����:n��!a:t:;�

caso Em troca, ficou esgo-

f
to, não quis solucionar o peito' O pl'ofessor Mario

{ada a longa lista de ora' caso, ou seja, fornecer a KroEff, diretor do Servico
dores, que, na sessão de �n- compe!e�te licr:.nç� d� "��- Nacional do Cár·.cer do lVÍi
tem, foram os s1's, Damel portaçao de tao m.:ngm�l- nistérío da Eduf'ação, foi
Faraco, a favor da prorro- - cante amostra. Para s()!uçao um deles, Essa atitude, que
gação' Alde Sampaio. Tris' do caso, surgiu um Passa-

se conforma. ç')m a ética
tão d� Cunha e AHomar geiro de avião que seguia pro!lssional, 'não quer di.
Baleeiro contra; Herbert para os Estados Unidos, o

zer, porém, que tais espe
Levy, pda continuação do qual se prontificou a levar c:alistas não ten!1am rece
controle mas com ê. refor- em sua pasta o pequeno bido com' atEnciío a desco-,

mostruário e remetê-lo para
•

--_- berta anunciada, sobre a
a Inglaterra, Dess� modo, qual'desejam, entretallto,pôde ° negocio ser concIui- colher maiores detalhes, pado com lucro pnra o Brasil'

ra então se manifestarem
No entender do sr' Tris:-

tão da Cunha, a CEXIM
mais profundmr,el1tc.

ma da CEXIM; Fernando
Ferrari, Emilio C�ll'los e

OrIt:mdo Dantas, pel", pror- Libertados na Polonia
Divinl'!!. e CO;tlservando·nn'iJ EC: rogação da lei vigente, com
á Sata. Sé Apoo:tolica.

"�S,lS vio- pequenas restrições quanto
Condena.ndo todas ,

aos critérios d:il, CEXIM, -

leuc1aSl e crinlps, apckl,lUO� p:.u'P

todos 00 catolicos do .'\1 ando NO seu discurso (\ f>1:'. AI·

LivJ:'o e IJara. todos UB hJn!cns de Sampaio COl�tou o dra
de bm vc>ntadl), para qu.} f'�' ma vivido por uni grupo.de
pre::\em. sua solidariedade l,ara produtores de caroá do Nor
''lm l3j igreja; @ ::fiIencio, tr!'-

deste, Havia uma firma na
l'orizada pelo comunismo at'l'u,
e para jUe não cl'!:Scm ('1'1 S�U'3 Inglaterra inter(�ssada em

esfo�'ços a fim de qu(>, no:; p::í- fechar hegocio para compra
ges {lude reinanl pe.r3eguiçó"s, de apreciável !_)urtida da
seja. devolviaã ti Igreja e a 1'1- fibra nacional. Tu'do depen
da relig\1S0 U.l\TA VE_.RDADEI- ::lia da remessa se l11.ostruá
RA T_.lBERDADE,"

rio, de peso il1ferio� a meio

quilo. A CEXIlVI, entretan
precisa acabar, porque do
(Conclui na !la. página letra A)

a q1.1ec-tão co au-

França e sem que cst � f 'lsse li,

X'!io a Indochina d'ret;J.m�nt')
[!(JlD o V.ietnan, A Fran'�a per,
deria o controle politiCO da

sitúação, com a America e o

Vietnan estabele-cendo
sEl.ções� eventualn'!.ente -sem a

berada de seu e-forco m�1:t.al'
e financeiro da Indof:hina. A

RIO, 22 (Me:d.d.) - A
Câmara entrou, afinal, na

fase de votação do' projeto
que prorroga por 6 meses o

prazo de vigenc;a da Lei de

Licença Prévia. E' verdade
• que não houve quorum pa
ra confirmar a primeira
votação, de um substituti
vo da Comissão de Finan-

,

as

presos religiosos

UEln 'VÍ�1a. do novo golp'� dé- ..

fe('h:lLlo cnntra a I. herda':e (' [;

ol'gan1z3ção d3 IgTeja Cat0li,�a
na P�lonia, ,;oI r n. fOl'l1la

dec1"eto de 10 d:t fe\'ei1"�"I',) j! de se qediçar a. ta.1<('fas. t'tl�l('�L'

li. que l'ul1mete· a. Igreja a <od" cionhis, de a..'l'SifJiencia. e ti'

lniniBtr'lr:ão eü!l1unistn ateia: ("m bellefJ'ciencfu, em vista d,."l ap"
'vista das tentnU'1:<1s dI' l'cmp!'. cação do �Qnj\IntQ dll' admin;'"

o'" laçQs; qUe unem fi. Igl'<'ja mi tração comunista, pa�'a fa:zCl

Polonia, com a. Santa Sé .,. j o' pressã'.l Sbbr('. a conscienr:h d03

I da n, Igl'{*li ClltoJ:ca UniVi:t'S2J; �id.3.dáos, êm :+,ta de a jUVl'l1'
em v'·,i,a ,l'l. aplicação <Jo ,.;i<;tC· tude ficar lJr'va-da

. do

I ma d.:' pe--"egulção ao E:ld,�co' l'eligíooo, e llulm1f't,lda a

Cida.de do VaiiC::lll'o, 22 n;'P)
funci�nari·)s do Vatica.no

não qulzer.n.m conjjirmar nem

desmentir a. noticia delI ll� �

Papa. teria .'l'('cebido uma COIDll

nicação do cons<"1ho de E,�tado
da PolOinin, allunciando a li
hertação de d�zeStoclim p�,dre3 e

três -fve·Ír:J.s ])l"e..o;:.1S 13t1Up'�e pais.
Tal noUcia, foi íra;dialla pela
agencia. de ll':ltíeia.s polollp"",
Cónfu(lo, um9. f011iP do Ya1:!('.a
no 3'b.,;ervoll ju(' a Iibc.ri.aci'i.n ii'"

dezAnove religio'iloa é i!1'l'i!rniP
f'al1lfl, fluando ;;1) sabe nue mil
outros conU,l1uam nas 'Pl'ôsões e
n(', ('�m}los dt" cnnCl'nt.racia dá
P'_'lonia.

.

Fraque� Em Geral
CREOSOTADO
Silveira
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. {.l;al·! ·t�ni!nt·. coril

�<l_l!�iü·�.. ,'-�!.::; de

:;all!;,(r� b.lnhrirn. cozlnh ..r. nm

��.V::'t .!_ fJ��.! �S.U4� {{t.. eute e fria,
cnna e g\otra.:',e .. Iuf(1]'n:l��lões à

rua Hel'.1aml Het'lllg' n, 4';0.

\ [
, f,

---

-��v-Tif� E .. $ E
_' ••,.l \:.é,: t • e madeira 110'

troca-se

C4SA DESOCUPADA
VI�NDl!:

Uma de madeira JH'

co da Rua ,Toão Pessoa
Alber 1 Stein, Prece (li
síão.
Irrforrnacôcs com Osvaldc

F'íedlcr - Praça Cine
nau - fone 14.56.

Embriaguês

C,mqd'e-un1,: quando de
sej:.'.I' efetua).' qm\Iquer
lle!';uc!n imopiliario:
fmGA:'-íIZACAO ULTI
MEM:" tíI�N5 li: LTBA.,
'flU!l 1', {i{' N"vembro

I 8':'ll, 1.0 '111(1,11', sala 5,
I' !"nnc 1.")72.

(;c:-,cja'
a titude

('ODl o

K
lal segundo a o ual qur.lquer
ugressâc contra um ::" Esta

<1'("l]c50, do deve ser c(,nndl rada co

L' dístín- mo 1111l aagressão d n:b e011-

Ira a seguranca (!iI comunída
de an1erlcana das riarôes '

..

Carlos lVIuniz· conr-Iutu

)

li

pel» B. C. BOl:cL 'n,pJ os' F're- zendo que v desenvolvimento
.:in l"!] Bruns, p,':" S. D. Vas- harmouíeo do pa: ,-an1cricanis-.
to """"",-'rc1p, Fu! \; li) Fmmcndoer- 11101 COlTl() Iurcn tU!ü" 1111Ca na I "LONDRES .\' :!\nU.\·'.'iOI'l'E"
te: 1.<'1\, C. P -ogresso;

!
campo da politica mundial, é r,ulIdog IIrumond. aqnz,re notã-

F: IlJt':�C') H ..

í

ris! -ttt. �'el� F. uma realidade tnngivel e im- vel personagem da fic�ao policial.
C_ B)Pl Ret iro ; "Zd�Tar Kua e- port...mte fio DOSfO tEn1!JO'�. está de volta .\ tcra a go ra "hich,

S ... ! pelo Guarau' F C: Ru-
.______

por "t, alter PldgeQn. O f�lInoso de-
t.ertve da SeotIand Yard v;'_se en-

ta 1 ;:} Wacholz. 1 {I S. D. FIo"
redado nas marhas de 1t!lda.cios.l

'�"'�.: B, '1J�Üi'1.r1 Mnrgurida, O quadrilha de Iadrõ es, ponôo à pro-

pc-lo t-;. E C)lLrnic r , "\Valtcr va sua argúcia e agihdnrle, no em ...

pelo C. D. .Iuven- Uma asencía dísti ibuidO-l iJOlga�te pOliCial. da àletro. "L?n •

._..... . . dres a Meta NOIte", que o cme
pelo A- Ta de rioticias C:!IlVIOU certa Bnscl1 ",U anunciando para a 511.1

:":�' � um pequeno jornal do I sensacional sessão de hoje às..! 110-

.nteríor. uma fotografia de i raso A película. que foi intein.

c� nhecida grã-fina, Ioúrís- I
meute rotla(\a em Londres onde

sima. No verso do retrato I
narrativa tem lugar. apresenta

, Walter Pidgeon ao lado d� tall'll-
via-se este recado' "1\0 pu- tosa Mar.;aret Leightoll, nmn rn

bl icar esta foto, escureçam ;;Iesmha de vastos ,ro�e� :trÜ.tlCOS. intervenha junto à Cartel-
• 1 1 ." . e de um punhado fi" c>x"el"ntes a-

_ ,O caue O. 1101S a rcspectí- ra de Exportae�o e Jmp:or-
\'8..,. ]a é morena ,mira vez". Negócio de Ocasião I tação do Bando do Brasil,

para que possam as empre
!"R <!C�RA·SE comprar ��a sas em apreco receber osmdw,trla. lJequena ou negocIO. o •

em Blumenau ou municípios aparelhos e peç3S :,;qbres-
vizinhos. Propostas com deta- salentes de que necessitam,
h Da Diretoria e (le suas :.tribuiçõesI es por carta a este jornal, matrial eSSe para cuja im- Al'b'<> -4 _ Ao Presldente e. no seu llnpectJmtmto,endel'eça(las a A. Z.. portação haviam solicita- slctente compete:

U I, do licença há mais de qua- aI - repre"entar a Sociedade Judlc131 c extra-)U(hCI�lmente;
n bl - COllVOC'\r e presidir as Assembleias, reumóes c·portlvas,tr9 meses.

.

NOVO testas. etc.o ELO DE AMIZADE Arto" _ Ao Secretário, comp(..te lavrar em llVro

ENTRE O BRASIL Ê :AR- mellte destmddo para este fim, as Atas das AsscmbléJ('s

GENTINA tratar d�. correspondencIa da SOCIedade

Seaundo fOn10S infonna- AríO. 6 - Ao Tesoureiro compete:
�

'" - "<lbrar t>.s mensalldades e outr�s
dos, está tendo grande su- cont,ls vlsad">s pelo PreSIdente.
cesso a linha recentemente o OJ -manter, em dta. o' hvro-caixa e arquivar 05

inaugurada pel� VARIG, tes do mOvHllento de dmhelr9 da SocIedade,
CI - apresentar, anualmente, a Assembléla Geralentre Rio de Janeiro e B. Contas e lima EXPosiç,10, sôbre a situacão financeIra da Sneledade.

Aires, com escalas {'nl São AI la. 7 - O Presldente podera autorizar desl?c:-as, rté II lm'..-

Paulo e Porto Alegre.
.

I pCHtancia
de CrS 1.00000 (um mIl cruzeIros I, cabendo à A5,embléla

Acrescenta-se ainda que.
Geral, dellberar sóbre �astos malares

--
'

I
CAPIl'ULO UI

'ara se conseguir Uln lugar Dos Sócios, sua adulissã.o, seus direitoS,
nessa nova rota d::! lnalS! A1'to <I - São SaCIaS as pessôas maiores de 111 anos. quc

antiga companhia br'asilei- < nham requelldo sua adm.ssão à Diretoria e que forem adrf'lt�d�s
r) . �

t"- d AsSembléla Geral, por Simples maiorIa de votos, em escl'uhrno
a a.� aVlaçao, afilo. O creta e que tenhr.m pago sua lOla_
Bl'asll para a Argentina ArtO, li - Uma semana antes de uma

como da capital portenha
para o nosso país, é neces

sário fazer-se a reserva da
passagem com a antecedên
cia de quinze dias, no mí
nimo, o que bem dt-,mons

" rI,..f" f' ).", r ,."", tra a grande simpatla do
bem conw especiali- -h t, nh ']0.'1. cnmn qual'1unr público por mais essazarln na fahr.iea�.ão n
de fUI"la" he:rniá- ';'" ?C"l' .'. '1is.c...··"rl",·n. "1,. t',l

ciativa da VARIG e o
n· ('I' 'Ir"'-' � �-n;' "" fI" ..,"t'. cêrto com que' agir:,lm

ti �-"fi governos dos
concedendo à

MOCA
.

PA R A
di-

Com conhecimentos de serviços
se de uma na Casa Caca d Pesca, Rua

NEM A
tores. de'\�"

ty e Pet!'�' �vans. "Londrf"s » Mtia
NOILe" caracteriza-sI!' peJa fort ..

tensão elUoeion.ll '! ue despertá com

suas sequências nt�J'rJ anl'liellte d.!
Co Ibt: a dirN:t,.o d;-'

1I1,·'a Xoite" ao aba.li-

COJllnrrne r: .. crnos

n idacle d·

1'\ �!31cL:htc
por ilm:

a) - proporcionar. aos seus associados, oeastão de se dedica'-

rem ao esporte do trro ao alvo.
b) - realizar pel'lódlcamente reuniões darisantes, baí'les e

iras dIverSões;
.

AMo. 2 - A admirustração é conrertdu a uma DiretorIa •

se comporá de 1 Presidente. um Více-Prestclcntc, •• '11 S<!crcti,rlO

um Tezourelro, eleitos. anualmente, pel" Assemblela geral.

Arto .• <3 - Hàvera um Conselho Fisc�l. composto de :3 membros,
escolhidos' aentre os -ÓClOS e eleitos, anualmente, Junto cem a Di

retoria. pela Assembléia Geral.
CAPITULO II

JGinvile
Concorrentes
FIscher
Ebt:l'hHl'dt

�em �ara venda:
7 de. Se- ,I
para !fIO- !I

ir
II

dr.l GarCIa, I

L:mg
Hofmann
Flckert
Guim.uães
Cub<.u;
Pmzkp
Rlchlill
1, t:']mem
Rnest1<,

1,'2
1 1 2

1
1
1
I}
{}
1

7
Total: Blumenau -- 15 pontos

.Juinvile - i lHiuÜ".

----j

ATEN(iO
•

Ohed'·( el,d"
tladu lHUdJ

']ão. estará
r1.«�Hh·. nos dIas
?.J. e �5 do lnê�

no II
li
li

Il 1 Bt,llÇ"dl)\ .Pl} Bo:111 rc (�a Ve- II
!I it1 • �11l c:Ut... l t de novo. Terre ... fi
tiu tle 2i�J 1,"'etrp::-. quadrado:5- .. i' I

:il
1,1e molha- II

lUstalado li I
I. t
III
III!: Iii It ----.....;.-----------.;._-------------'--.,------------

fi !; I �-==---
II Cdll1f'Ol (, I'
I: " x x !lI
li 2 engenhos d� f.crra no mu .. I'
li 111C11'10 de IoP' lrrL�l a 11.3 qui- f�
fi l(HHt :<ú ,!.I (_5i��t:<1t) ce Ivlata ... 11
l' dor II

.�II �"" _:: X i!
iI 1 (><1.� [l t'0:.1dlillClctJ con"l um!j

:� ��:l�;��d�" ;�(1 n.:>, no centro :; Il!
;1 �

"

x

de oleo \111li i �ell'l"� qua ... ti !

1 i:1ltllCi.. de iI

I,
I!

FERHlt:\U.NN

F"'nh" 'rH;� l1'"' ....fp 1110ln "",1\ il. (')

1.1, 11pnf-c. { 1; rlf'l"'""I"I"!"': l'nndC'
-lnl p�n � '.ln-p��olr-l(' -'1'''4'1 n

r'r"! (l11e pn(ll13 nto posn T 11 ti-

I UtS. eUl condições
de SOlucIOuar o seu

"aso O sr. l:RICJ{

estará ho�peda.do
UI:> HOTEL WUER-

II
"

li
(;ES, Itoupa\a Seca.
nésta (·ulad ...

ii

Rádios

ii
I:

aprese.la amajor variedade flR'

Radias e Radiplas
InarC8$ PIIILIJlS, Rei VICIOR ..

_e PHllCO

e� Iodos OS' tilJ8;S
INVIÇiUS OOtiON

.

:MPRCOtll
oleosais

I:
"

jl
"

I

II \ nInI 4;-nC'Ül�. f1tJfiJO
I'
I'
1\
ii
II
'I

II

�--------�.-------
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oanAO DOS "DIAJUOS.�SSOClADO!l"

p&opJlUDAJ). DAs

8/A II: A N A ç Ã O.

Já lhe falei como "Bilheteiro, .. " Já lhe falei como

seu amigo. Já lhe Ialei pesoatmente, como seu corretígfona
rio. Estamos ameaçadoc de perder as próximas eleições. Se
nâo abrirmos os olhos, seremos fragorosamente derrotados,

Todos brigam. Ninguém mais se enténde, Dentrodo' P. T.
B. já há o entredevoramento, No P. S. D. tudo transformou
se num saco de gatos. A U. D. N., é aquilo que nés sabemos,

Outros partidos, a não ser o P. S. P. tem pouca expressão.
O Adernar. porém, que é um "monstro", eontínúa agindo.

.

to á mocinha. na 'I'ijuca, " Os urubus sabem agir,., E diante dos atos que vimos prati-
Como sempre, a POlÍ(';;l cando, é o Adernar quem vai ganhando terreno- Perdeu para

prometeu prendei »s f'or ,
o Janio. Mas podendo ganhar contra o getulêsmo, em 1954,

mosas "taradinhas" '. Pro nas eleições gerais, de renovação do Senado, da Camara.
d E dos Deputados, das Assembléias Legislativas.

meteu, na a mars . '. _$t,-,. Pessoalmente, e no meu Bilhete _ 23 ou 24 - cha,.
Governo f� êstes homens mei a sua atenção para o Samuel Wainer, para as nuas ban

que nos dir igera os �('stip"!" dalheíras, e l"ara as negociatas feitas à sombra dos aíilha

� Ó sabem meS1TIO UromE" dos do governo. O senhor 'me informou que, na _yéspera, o
.

Chateaubriand lhe havia dito, a mesma coisa. Nao deu a-
ter .. ' Azar o no�so, não é? preço, Aí temos, porém, o escândalo e a vergonheira que

vai repercutir contra o seu governo, e principalmente COD

tra o uenhor, porque a leviandade desse intrujão chegou a

tal 11011tO, que dizia, como urna infâmia, para todos ouvirem,
que foi ele quem escreveu os seus discursos na campanha.
presidencial; que, enquanto o senhor dormia à ssta o fazia
rodete, dava as suas entrevístao sobre assuntos internacionais
ou políticos ...

... � ...

:::::! .

............ _

';��H

(Alvarus
A metrópole vive,

quando em quando, mo'

mentos diversos do quotí
,::'ümismo rotineiro' Ou por
que .ela cresce. amazonifí
ca-se ou porque se cosmo

politiza, a sua vida sofre
estremecimentos COD; fatos

diferentes, como se o Rio
fosse uma Londres, uma,
��""'--7rP.::r'"""" -.;..�=.._�
Nova Iorque. Alias, na qucs
t�o dos "tarados", São Pau
16 está ficando maior que
o Rio, .l�Jis os excrnplos
provindos da paulicéia são
mais repetidos' ,que nu ter
ra carioca.
Há_ dias atrás' aconteci-

I
mento e�c�bro�o' escandali-
zou a cronIca rlense: - um

� rapaz convidando:'"a peque
� na para ver o l.uar na Ti-

l juca, onde a i'fl,lta da lu2
luz elétrica realça a lua

"
poética e feitiçeira, havia
marcado com mais ::x�te ta- quanto o s:õ i.I '':;:'Inp:,u:':ldro

Ido
PARA-QU,EDAS N,í1:0 abria j'ol'maln1eat.e o IJára-l'a os que seguraran, a me- _"1,

I,nina ingênua e fizeram de- SE ,ABRIU que�{as, BaiJy ia caÍl' num

la o que entenrbra!11. Lar- A paraquedista :francesa campo Vizinho) acreditan-

f. • ". , garaml-na na praia, com Baby MoneW, que �ar�ici' dó-se qUe se tenha sentido

}' ne.lro
wurde am 13. Jum em .A::llelhekoutu!kt unter- pletamente desPid::l, desmo- pava de uma, festa a\-1atoria 1'11.d, desmaiando ap?s o

zelChuet, desseu Hoehe 18 Mllhonen Dol1ar beíraegt ralizãc1a': deson''''da c.;e"i- J
em Maubeuge, pereceu ao que provocou c aCidente. I

und der dafuer bestimmt 1st, Maschínen imd Geraete 'd'
.0.. �.

efetuar uma descida Em Baby tinha 23 _-,r�os cl'� i:la- !
zur Foerderung der brasílianischeu Lar>..lwirtschaft ClaAa' I" d R'I" ,_ "i-! queda livre. J de � contava com l11ais de I

.

k ui D Bt' d dE' h k 1 po leIa o 1..0 Ll,e .. -'

B b }\ff l' Ielnzu a 1 eu. e1' e rag Wlr von er. Xlm,Jan zur
_, te> S }""';p' e p n;'io

a Y /lonet.ti havia sa1- 101) sa tos de l)ara-��',:2f:"'S
IV f t l1t' d' PI d'

ve auseu - . e., r . -< U

t' -.�-.�

etr ue!ung1'_ges e

d w�r<:.ter:-, hUtm b1e 'l�nn:nghel1" Ide i I ser nos te",tr::;s
,-
C'l';;;JS, jo-

ano aOt mesmo t2mpo que! '

---

.

uu e� rir,. ;) von er :-Te�lsc_ eu ras� lamsc -nor

'I ! gos de futebol OP Daf, cam-
"m ou ro p�raquedist3, da; APELO' DAS COJ\'H?,iJ.'.- I

amel'lkanlSchen KommlsslOn ausgearbeltet wurdeu, \
. .

altura de mIl metros. e àe-l NHIAS DE '1VI é'). c;:< O I
in di'e Wu;klichkeit umzusetzen. 11pa�has do )O��(I do ,blCh�, veria descer 1.5 seglln:1os Os represel�tc:nt�.,�·'" d::::,; I

- - - - -

. I cUJa presença e no!.:;t�a, p10 ell'1 queda livre, 1n:.;s, en- (Conclui n::.. 2,a página letl'a """I
l"neteu que prenci.ena os

\ tarados, filhos de g:.nte de

posição, segundo �': afir,ma
I Mas a julgar pelo andam<;,n

to do caso, tudo ficará

tornou ou' deram carona a um rapaz.
_ I Pobre coitado, indcfr so, e!!

Mas as mulheres '11<0 'dt'- : tre quatro lindos monstros
sejam ficar atrás e jura-I ... Ameaçando-o CfJ!.'.1 ar

ram vingança, E o "tara- i mas, foram-no beijando e

dismo' não escolhe; sexo. ; se adial1�alldo.. Lnrna.
também anda (b sáia ... '

rum-no, depois fie té-lo c'a_
Quatro pequenas IX'r!! bo· i proveítado ao máximo (! o

nitas,. finas, com "big" �ar-l despojado do dilllleÍm ('

1'0, alinhado rabo d,:! peixe, rdas l'oupas, ..
, Era a vingai}'.;a do Clssa'-

Em cada palIiitnçã�) o cora
çib hllm<3ilO lànçéJ " todo cor
po 75 centímetro!;! cúbicos de
S:"íl!gue; em um minuto, :5 E
iras; em um dia qua;;e 5 to
ndadas.

�::;,
�

..

�

-

A NAÇAO
&edllçlo. Adbnlntr.a9ie � Oflctna.: &u 8" r......
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d.'GRE: -- !tu;;. Joâ., Mnmaurl, ..5. i::l.'iU'I'IBA

,'t�y� Dr .. rttu,rlct. iuS .... "". ·!�u aldlfi'!' - g1À� ��3Z: j�l� <;

7%LT:;: - �'<l" 8 PN!!'", lti

SAUDAçõES T�AR!lLlUSTAS
Há seis meses, em Petrépolis, "numa n(l�tt t;�·,,:',l?,h.

e não era de madrugada", o senhor iliSsê"fi_e qne ::,,;';L<l:';;ii,

do governadon Lucas Garcez,
Fiquei desconfiado c re3!,ü;�tli-n:e de nronte:
- O senho só gosta do senhor mesmo, no que faz r:;;;::�

to bem! Mas, a declaração que me acaba de fazer, é um

índice de que vai proeurar ínutítlzar o Garcez,

Lucas Garcez, como um Iígaro aqui; fígaro lá; foi à
Quitandinlla. Bebeu uísque a valer, dançou o baíãc. O al
mirante Ernimi dirigiu, como mestre. no Iago do Quit."lll!"
dinha, urna gaivota, e Lucas, regressou a São Paulo todo

cheio de si. eufórico, "rempl i de sol même", convencído de
que estava sendo preparado para o Oatete, em 1956.

, Por ocasião da organização do atual Ministérin, já
eonheeídu como o "l\HNISTERIO SUICIDA", ", entretaniê
to, o senhor engazopeu o Lucas. O Lucas quis engazcpar cY
Adhemar. que não deu a mínima ímportancia, E. infeliz
mente, como (I; métodos não se modificam, verífíco com

tristeza, que Va!nilS píorar .. ,

- 'Jafet, EI Cabejito. I.ucas Garcez, Samuel Wainer.
João Neves, Cirilo Junior, foram as grandes figuras do re·

gime, convocados para aju�ar Varlras na. recuperação na- .

cionaI !!

Ora, meu queridíssimo dr. Getulio, devemos tr:,b:;
lhar e mudar o rumo das c(ú;as. Não me ca� de bater na;
mesma tecla que o PAPAI E O MAIOR. Mas, Goliath, ()

gigante filisteu, e que tinha de altura seis covados, foi ani�
�uilado :901' David. Se Goliath não estivesse dormindo e mui
to confiado no seu poderio e no seu prestígio, teria vencido
todo o Exército de IsmeI .. ,

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo
��rto, das horas incert:ls,
��);:i[�- ..-, -

BARRETO PINTO

p, S. - No concurso de Beleza do Mundo, venceu a franr
cesa. O senhor fez mal de não haver concordado,
como queria o grande Alfredo Pessoa, na apre
sentação da me rena côr de jambo, que foi eleita
na Bahia!

II - A providencia do ministro Ráo, regu
lando a remoção no corlXl diplomático. merece ser

consignada, pois veio abolir as camaradagens e os
abus:s pratiC'ados no Itamaratí, par servir a certos
meninos bonitinhos e outros paniguados da E'ntoura
ge d," Casa de Rio Branco que, dopado pelo fastí
gio do cargo. Neves, muito contribuiu Dara aur
mental' a imoralidade.

����mlilZ,,�,=[::',:;n;_;.�:!:"l.:-v. .. ::J..lE����rt��_��-"����i�W$.-�-m_liiii1am_u&�3mm�il'ãiiiiiiili�p;,mI!&il!�aíi:liS!�IImi:!Blm��iliõE!�·

t-Di!1 (j){O .
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«Pa,a 3S dilAIS de easa»
,

< 'i'ràduciio de Yvonise M.
, . A cíêncía moderna da' aÍimentaç�o, apresenta 'muitas
inovações sobretudo no que diz respeíto ao valor dos ali�
mentes: frutas, nozes, cercais, pão, saladas, Iegum=s, leite,
çvos e carne. Na citação acima, a dona de casa €encontra
fá OS alimentos que ela deve preferir, mormente quando se

trata da alimentação de cr·anças. As gulodices, já perderam
toda cotação na alimentação sadia. Se ela SI! ortentar, na
escolha elos alimentos, nela ordem acima, sem Se esquecer
de consagrar ás frutas ê aos Iegumes, tão ricos em sais, o

:prato principal de cada refeição, não haverá certamenta tan
tas molestías.de senhoras eo tipo da mulher moderna e-ra-

q:uitica desaparecerá aos pouccs..
I! • �

. Não se deve tomar nenhuma rereiçao, sem que um
dos pratos seja de alímentos crús dizia um antigo e experi
mentado medico. A planta viva contem, alem dos hidratos
de carbono e amidos, propriedades nutr-itivas, isto é" as vi
tamínas cujo estudo ainda não foi co?clUldo._Entretanto, es
UlS vitaminas tão ímoortantes na últmentaçao, sofrem par
cíaí destnüção com o' cozimento. �ortanto.' e� todas a..". re
f�içóes, devemos procurar substitUlr as. vítamtnas perdIdas,
comendo algum alimento crú, corno sejam, frutas nozes.
saladas," leite crú, etc., Tudo que pode ser tomado sem sei:
cozido deve ser comido como tal. Não nos esqueçamos des
ses conselhos, não somente cornnosco mesmo, mas, sobretu
do, com referencía dos nossos filhos.

Li em casa esfr�gandQ o 'tape- :
te com uma substancia -absór-:
vente ;1:31co, por exemplo,
batendo-o cuídadosanwnte de-'
ris, é *,sfendenéio'o

por algumas horas, à
As manchas de gordura ·se

tiram esfregando benzina <

e:

reccbrtudo depois c'cm talco,
para escovar uma vez que
tenha absorvido C> (unidade,

As manchas de tintas
tiram com Iímãõ quente e sal,

cobre-Sê: a mancha � t
com uma camada de 1'u1 mo- I
Ihando sucessivamente com su .---'--'----
co de limão quente. Depois
tudo será absorvido com uma

esprnja; enxaguando final
mente com água fria.

NEM TODOS SABEM ...
A P!lrte do corpo humano que resiste .temperaturns

mais elevadas, é a Itngua. -',

O gato era considerado como animal sagrado no an

tigo Egito. Quem matava um desses felinos, era condenado
a ultima pena-

A palavra "jeep" é uma abreviatura yanki das letras
G. P. que significam "General Purposes" (para todo uso).

<
A luz do sol tarda em chegar a Terra, mais de oito

minutos. ontem o aniversário r-atalfeío
man-o da gentil senhorinha Tereza

Amaral, filha do sr.: Antoriio
Amaral e de da. Geralda do

Amaral, residentes nesta ,ci

dade.

-------�----------�-------------------------------i
.

DESENHOS
TÉCNICOS E COMERCIAIS

AS FA L lAMENTO ...... ...

de jardins, garagens, interiores de fáb:rica, etc.
dJS Santos, residente no

ro de Itoupava Norte
Fazem anos hoje:
-·a menina Osmarína,

lha do sr, 'I'eodcro Fel íclo;
- a srta. Hilda K'JL1l'.tz, ii"

lha do sr. Alfred Kauntz;
- a sra- !lca Maria de Si

'lueira, esposa do sr.. V{almor
P. de Siqueira;
- a sra, Ana Letis Sauer,

esposa do sr. .Johann Sauer;
a sra. Maria D'Avda,

esposa do sr. David D'Avila;
- o menin i Celso Baum

gartcn, filhinho do casal Jor
ge BJvmgarten - Rosú' Sche
Iee berg Baurngarten e

'!1c:·ta 'data completa

LOTES EM PRESTAÇõES ••

em diversos pontos da cidade

M E D I ( õ E S, D E T E R R A S•

--

INFORMAÇõES COM

,l)SNILDO CERQUEIRA LIMA

.Rua 'l de Setembro, 1893 - ou Edifício INCO, Sala 3

-

..Quebr:ndo Cabeça-
,;I .z .:3 1./ S:. ? 'j s Cf .,V '/ ,.

i J!

��-t� ,-�-.

I !.;;Jl,
.

I I �
. I· �

! § Gil
�

�:� r..

..

� �I
5n!;;;;;;tI' ;;,1·1

,

�! �
-. �

S.
.i:"""_""',

Ir
_!.<".,� � <��� ... .

,�.38.iST&"lClA ME'DIC 11 PERMANENTE A CARGO DE I!:SPE'CIALlS'iÀ8
-'S Il:R'l'A AO� ME'DICOS EXTERNOS

s UM
--------_._---_ .. _,_. _- -,-----,--'�--

,

li

1°
)J

ELETRICIDADE i'tlE'IJICA. REPOUSO _, nrSINTOXICAÇÕES - ALCO�
LlSlHO - TRATAMENTUS ESPECIALIZADOS· _

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 -:- Fone. 30151
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA.
CURITIBA <

PARANA'

bate a rrevralgiàs, dores reu

.mátícas, ciática e às conse

quentes a resfriados Togai é'
uma fórmu[a suíça cb concei
to . universal. A' eficiência de

Togal não

preva-se com a ""rlrr.eira ex

Não tern contra-in-

que as crian
somente em

quartos. Mas
casa em ques-

nervoso. sujasse asa
: vitrines, por ocasiao

: uma festiv-iQ'I�d'e publica)
� 1',�,m!il�gílw;l.mF�'H:;l.fw!nm!llllm'!IIUnlUfm!mlinlUmHHuw� os negociantes de uma ci-
ª í�Rain n;iQ.L "�"'�etL li ��'Ier �:.lctde americana decidiram
ª ��i� hJ\P�!�51n;H� �f�, !� a nt;;� ��i:1" �:glU1S anos, nf�recêr'::: ���pE�� 1·d���"q�'· d,,:� II l·,� �;"f�4;:L ;;; :,"',i'�,;-,,, '�3r3 C2 melhoreso,::: s � � :e.ff.• '<l:1' t.l .a. 'I � 4...1., ,..-);'1 � :.<:I''!'' I J , ...�' '''' �,�

= ��:.

ª í c .. ::2n�1l�:: L�iiog a Sé.})��!.J.a��.fjl;rt,,: �.i.�{Ji\l.Ê:����lTI -

::: ::
.

p;"o� vidi acas de suas lojas.
_ PARTOS ,_- p,:lE'Ie l;;:;;::�.í I;";:� -�- G.:c�.}),,,,:rJ2}"ii:Z g; O plano não somente deu
:: -- COl\'lYLh:;,'\{:\t�.i�S ,_'., Co resulmdc,s - d0s�i[' 'i,,';
= SERVIÇ'OS l'R.E'·�ATAI" : bem -.!omo serviu p",r.: ':(''':.3'
ª CONSULTAS ME'DICAS DIA'}('IA� �,..'"'" i ,-_. 11 nORAS = cobr'r talentos� As vitrines
51Uill.llmmIIlIIIUnnllJm:1111I11111IUIUIIIU1lflillUlfIIIIUI1II1UIIJUllr'-::'

,��"(O
,z, .!',•• ,...�

R(!
'<

[l�� ��i���-; il � ";�� �
.. f0::·;;�

,.

til.
, ��.:t,� "

, ,so ..... fi\?' .;..f.l�
- j:,[.<�irh; I 'r 1'1 ,) ;'. r

-:t �"eH!l:e:ir,) d�1 1935 �::�{�.;�� fô("J T ....le!' "mCQ'�
(.;r$ 50,000.000,00

35.000 .000,00
Caf>ital
F'mdo de Reserva

i tot�l d'o não exigivel .' Cr$ 85. QOOtOOO,OO

Tota.l dos oepósitos em 28.2.53 mais de Cr$ 700.000.000,00

UiEN('IAS '�, ESCRlTORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ \8 DO ES�
�no nf' "l.",l'<l'1'A C'.:'\T,A.RINA, NO RIO DE JAN1!:mO E CURlTmA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO I N C O E CONTRIBUA. ASSIM
PARA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FfN·ANCIAMENTO

DA PRODUCÁO .
.

PA6 UE EM CHEQUEE

R E C E B E tA O S
FRIZANTE MICHELON

COCO RALADO
coco. CRISTAl.

•••-r
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A\lR,l:UO, SAn;'l
- -- --�,----,;

"�-,'�:"" '

'

O' o rn U'

Para maior clareza
'BOAVJSTA DE SEGURO$,' comimica 80$ sess dbt�rdos diênies.
corretores e amigos que, pOi razões iétnitas�, ;:f®,i criada a 'SlI
cUfsa'i'Paraná�Sanla"(a!arina, com �éde na cidade 'de' Curitiba, ; '.

. ��, ,'. ,'3,: 1"'�.f," _:
".

j -; _,' :"_. �"...
,. �

-

.

• _

contmuando a operai norm.alme�te no Esta�() ee Sa�la (al�fln�
sob 'oriêê:lação de três inspetores regionais e escritório em Plu�
rnenau,' dir!gido por um" procurador.

'

,-, ....
",,"

- .
..

Blnmenau,
,
-, .' �,

-

n i .c a
e cnnnedmenio de

c
,I�do$

"

a

.�: l: ,"e de 1953.

DR. - O. ,R. KRUE6ER
ME'nrc,-q'

Dni!uças_ de_ Senhoras e Op�l'açÕt!>.' Ralés X
ç(ltisu[torio: Hi.\spital Santa Catarína, "

,

Co�:;,u_Ita� Das 9.3u ás i 2 I�r;l'as:e Das 15 ás 17 heras,
Reeldenma Rua !\1al'et<}l:H nUl'iano Peixoto; 253 ...:..
Ftllle 1258 (em frente ao !l<lSpítal Santa Isabel),.

DR. TELMO DUARTE PfRHRA

�&TlTUTQ D'E.�L:hOS
- � • ,DIS. JAVARES'e HfUSI '" - �

.

" ..
- � '-. .' '.

.' '.

RUA XV DE NQV., 1135 .::._ lo'. ANDAR
,

.
- ..'

MOTORES

NO·
.. ;

.

O ':'EXPRESSO BLUME-NAU'CURITIBA", concessionário dos serviços de transportes co-

1-1
etivos em LIlHOU�INES deLVXO entre BLUMENAU e CURITIBA, VIA .TARAGUA'

le JOINVILLE, avisa que. a partir de 16 do corrente trnfegará nos seguintes horários:

!
Partidas de Blumenau às 6,00 e 13,30 horas

.

. Chegadas em Curitiba às 12,00 e 19.30 horas
,

'

Partidas de Curitiba às 6,00 e! '-l,�!l h '1t'��
,

.

, Chegadas em Rlun:tenau às 12.00 e :'� �:: 1':,,",'" ii!
l!í

, "

aVIso ao PUBLICO
Fa.ça de Amsterdam o centro de, auas opera.·
ções aêress, Porta. daEurollD.. onde se enuon-.,
eam as principais liDhas de, aviõeS, AlUI!"
terdam dá-lIíe têdas aa facilidadesMra VOIU"

.

a qualquer"ponto do Vellíi> Continente •• ;'
E vá pela K. L. M. para. sentir, a euIori& dI)':

_ _
inexe6divel ilonIõrto dos mOjJef}1ol�aYl4es;

DC-Im.
' '(Conclui

J5
na �,a ;<ág, letra ,R>

I"formaeõ&s det.._'
lhadas 'nas ..gin.
cias da VARIG 'em
todos (IS l1:tadol
iló Sul.

'

OfiCIAl' DE AlfAIATE
Precisa-se de um ótlmo afi- �

cíal ou de um ajudante ,bem j
adiantado em Silva Neto.' AJ-

.

faiate - l'I'AJAl'. Gratiflca- I",ção.' de fim de ano. e seguro,
de acidente coletivo no. servi- I

"o. ou fora '\iele.

','-'

(Transferidos do dia 19. dc-
'vido. ao mau tempo)

,

ir.�<t,:_\�'("
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A repercussão da campanha que este [ornal promoveu,
há cerca de três mesen sobre a homenagem a 52r nrestada Soa

prefe it o é1e Itaja i, sr , Paulo Bauer, cem a colocação de uma

placa de bronze cornemorat.iva no aeroporto "Satgadn Filho",
naquela cidade. :Li da.s mais satisfatórias, merecendo .franco
e decdído apoio dos Rctary Clubes de Itajaí, Rio do Súl, BIu'
menau e agora de Brusque, conforme o oficio que o presíden
te da Associação Comercial e Industrial de Blumenau acaba
de receber daquela prestigiosa entidade, ccnceb.do nos se

guintes termos: "Ilmo. Sr. Presidente da ASSOCIação Comer
cial e Industrial de Blumenau _ Presado companheiro AI
lende _ Com a presente, temos o nrazer de passar às mãos
do amigo e companheiro, o chéque bancário -de CrS 360,00
(trezentos e sessenta cruzeiros), correspondente a contribui
ção de nosso Clube para, aquisição da placa de bronze em ho
menagem ao Prefeito de Itajaí, sr. Paulo Bauer.

Na opOl:,tunidade désta_ remessa, queremos nos ccngratn
lar com o Jornal "A Nação", seu diretor Maurício Xavier
pela Iouvavel iniciativa que em bréve estará, coroada de ple�
no êxito.

-' •

Reafirmamos ao companheiro os nossos protestos da mais
alta estima e consideração, apresentando nossas cordiais sau
dações rotárias- _. Rotary Clube de Brusuue - Avres Ge-
vaerd, presidente _ Cyro Gevaerd, secretárío."

-

Essa manifestação de solidariedade dos rotaríanes brus
q�Jense� à justa homenagem ao prefeito Paulo Bsuer não' po
dia deixar de repercutir com a maior simpatia e aplausos en
tre os amigos do operoso e dinâmico aovernador do vizinho
município de Itajaí, que é digno de m.;'recer todo acatamento
e as homenagens a que faz [ús,

Gráve

Vicensi, numa

:.:t1";;'lor..._linúria do

�YnORmSD,
-

RESIDENCIA nE
"NAVARRITA"

A ';;tlma, mais conhecida ncr

U" I d ·'Na'll'll.rr,lto", vivia ll'JG lua s du-

j"dssa por a ma e vídosos ambiente' da, cidade, on

'la corrser-uíra arnealba- oonsl
deravel fo.rtuna, dis.tribüida. em

VI"!larOe1t "méves e 'l1egocio." ·:1;CUSO.Q. 1\:11'
,8 tretanto, como: é :lo' corrhecl:

mento dos! ler'tares, residia ela

LA PAZ 21 ('UP) _ F
' ,!l') edifício "Leopoldina,". num

,
01 I r-xígue 1il.l>a.Tt:'!,mento. , ES'3C pr >

celebrada hoje na P.l:aza ! rlio tocatízado a 1'1.13. T'm!úN:

Murillo onde ha sete anos
nã() tem uma frequMcia que G'e

> nossa chamar boa. Nessa rua e

foi enforcado o ex-presí- I imediações tocetíza-se o nucleo

dente Gualberto Villaroel, Iuao.
boemlos '(·"fox3.S 'A:1, lei",

solene missa pelo �escan- portanto um 'dos grandes anh')'
de molq,nilravom e vag�lrUlda'

ço da alma daquele ex- gt'ID da PauIícéia.. Alí sr> ,nlFf,;·
mandatário boliviano. O clarn como p..'l:r:a, esta,hel,('c€l'

id t P E t
um contraste. 1»110 (1'9, b.l't<;!<>·

nresr en e az s ensoro e Y·1>.3 ii' (·fl'\"te:oo·'. l!ynl",'lvlore1
os altos funcionários de (1" 1,�·�l<)c!ni"', s�JtC'.l.dor·I"', ma

seu governo compareceram Icon}"·rrn. ('l1ftm, fi ,os('ória <!a'
oi.

, pJo.(":l e-tiA ii. e.. F...�sa. :f"' n "I. nor �.3.' .... .1\0-_

ao ato' nho que pareça, sítuu se a (lis-'

"S;; 0;2:;=<>::;;::=;::; !:::32$ri;si;:õi;Ú:' =52S=;:Óõt"Z? I

RiO do Sul, 22 - No palco
i" Cinema local, teremos .

a

)artir do próximo mês de a

gosto, o mais alegre e (ijver
,:",!,,., programa de audítorlo da

Emprez� Força e Luz Santa Catbarina S. A. -
PiANO DE RA(IOtt�.MENTO CORRETIVO DE ENERGIA ELE'YRICA, por motivo da esli�gQ@'

re�né!nte no Vale do Ifa;ai, para o período de' 23, a. 26 de JULHO de 1953.

[BATA
GRUPO I

e

H O R Ar R 10

Para o Bairro da
GARCIA (da Ponte Ten
cíní até o final),
GASPAR,
IUIOTA
!TAJAl' e

BRUSQUE

DATA

e

H O R Ar R 10

fH."' �3 - 5.a FEm_"l.

';'·c' O às ô horas
'as 6 às 12 horas
:-:>as 12 às 17 horas
,Das 17 às 2.:1 horas

I! DIA Z 1 -- 6.3 FEü�A:
Das G LO; 7 horas

I
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

J DIA 25 - i3AB.'\DO:

m Das O �s 6 heras

I!
Das 6 as 12 horas

) Das 12 às 17 horas
I Das 17 às :24: horas

DIA 26 - D;)l\1INGO:
Das O às 12 horas
Das 12 às 13 horas
Das 18 às 24 hnras .

IIGOSTO

3
Segunda-feira

'-T�:verá só Luz
Ha vc.• .: Luz e Força
D:::sli;J.c10
!-·a.<r,.;el�á ')D L�JZ

Haver
á

só Luz
D:-:sI igado
l Isverá L:"E e Forca
Haverá só LI.!Z

Ea',-crã só L11Z
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz

f.��"
Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

�

DIA 23 - S.a 'FEIRA

Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

DIA 24 - 6.a FEIRA:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas

DIA 25 - SAnADO:
Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas

,

Das 18 às 24 horas

DIA 26 - DOMINGO:

Dali O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 24 horas

Pa.ra Blumel1llu, in
clusíve BairrOs da

qARCIA (até a Fáb.
mi) em Folha),
VELHA, ITOUPAVA SECA,'
ITOUPAVA NORTE
PONTA AGUDA;
INDAIAL.
TlMBO'

RODEIO, '

IBIRAMA e

RIO DO SÚL:

Haverá s6 Luz

Desligado
Haverá Luz e Forca
Haverá sõ Luz

J

Washington, 21 (UP)
Os Estados Unidos não re
ceberam ainda, qualquer
resposta da Russia ao con

vite formulado .ao Krem
lin para uma conferencia
dos Quatro Grandes- Tal,
declaração foi feita pelo

i secretário de Estado, sr.

John Foster Dullee. O

Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca
Desligado

�

Haverá SÓ Luz

Haverá s6 Luz

Desligado
Haverá Luz e Forca
Haverá 6'{) Luz

J

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
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