
Será conhecido o progresso de IlumIna0 na Festa Racial I d
polis, 7 \Mcrid.) - O Fre-
feito Municipal de Blume..

nau, sr. Hc rci.lio Oecke. a

tendendo "solicitação que
lhe iõra dirigida pelo Agro.
nomo Josê Soares Brandão
Filho, Chefe do Serviço de
EÃ-pansúo do Trigo. acaba de

cnvía» ü êste, scls fUmes que
rclf>tam O desenvolvimento
do município de Blumenau
afim de serem exibidos em

Er�chim (Estado do Rio
Grande do Sul) por ocasião
da Festa Nacional do Trigo,
que se realizará nos dias 27
a 30 do mês em curso. ANOS:

SERA' INIC;ADA VIOLENTA CAMPANHA
CONTRA O NOVO
Man�a�ij de �e�uran�a �a

illouslri� farHlachuti�a �o �aí�

Acidente de Àvião
no Equador.

QUITO, 7 (UP) \- O cor
respondente em Esnieraldo do
jornal UEI Comercio", diz que
moz-adorcs da aldeia de Agua
Branca localizaram às mar
gens do 1'10 Caníndé, narregíão
montanhesa de Cupa, os des
troços de um avião quadrt-mo,
tor, cuja quédn haviam nota
do a vinte de outubro ultimo.
Entre os destroços. .havia .de
zoito corpos. A notícia surpre_endeu as autoridades aéronau
t1C8'S, uma vez que nenhuma
Lnha aérea equatoriana ou es-
trangeira comunicou a perda

Ne-j
no dos projetos' do sr. Gur-I minado Abono .de Natal. projetos do sr- Gurgel Ama-de qualquer avião. Foi man, D ddada uma expedirão nara in- ago- gel do Amaral, que dispõem' ·e.ntro o propno PTB, a! 1'31 sobre o assunto. Um de-vestígar o caso.

J -

. em tor- sobre a concessão do deno- cUJos, quadros pertence o! Ies, entretanto, benefician-
--::-.......-:-"" �..,.,........�-_--:.,__,..-;.;_ � .-.....-'-� ....."."..._...";,.,,.....,.,.;.;.��;;.�;.;;,,;.;;.�.........�('t;.,��.�l?).lH99 ,c�7�OÇ�,,�gy);l;,<}�:.I.r;;t;o.,OS',:�p��1�tadó,�;�$.'rnsf

""
",;, um prCll1.lUClamento da nan- üt.u!os É! CaIxas; está preju-.

t"" I cada federal no s-entido de dieado, com a deliberaçãoO· Va or solicitar urgencia para as co pres dente Vargas
�

de
proposições, foi dada Iíber- amparar aquela classe. Res-

e
.

, dade de conduta a todos em tam dois, um sobre o fun-

P�r ..:i �t .:l rins virtude do pronunciamento cionalismo e outro sobre osfJ g U Q U do sr. G<:tul'o Vargas corr' empregadós de empresas LUed3PROVIDENCIAS TOlVIAD àS PELO I..B.c. EM FA.CE DA ENTREVISTA DO A-
traria à concessão do bene- particulares que hajam ti-

GRONO ficío. Adotou o chefe do go- do lucros no, ano passado. S. PAULO. 7 (Merid.) - com o objetivo de

enearni-,
fe: do Executivo paulista sa

- - - � MO 'WALTER LAZZARlNI - - -

verno, como se sabe, o pon- Trata-se, evidentemente, de Uma fonte altamente credcn-I nhar em determinado sentído Iirnitcu a ouvir -cs srs·' Ota.. .Rio, 7 (Merid.) - Toman- Jas Filho e Arminio Kaiser à- mico de Campinas, sendo 10 to de vis1 a do ministro da dada ass.egurou-nos. que os o prcblemã, da suc.essão esta.- via Mangabeiril,. C<trlos.Lac:�l'I'·do conhecimento d2 Te- qtTle Estado, a fim de pre�t?.- quilos d::! "Bourb::n Verme- F propGsição' inconstitucional, srs. OtavIO Mangaberra e Car- dual, que os paulIstas deve- da e (} hosp.ellelTo, ·retorqum..
.

ccnte entrevista concccUda à' r02Jll assisiencia aos interessa_ lho. 5 de Bourbon Amarelo", &zenda, que declarou não que será rejeitada, mu�to los L.acerda, há pouocs dias, rão s..:lucionar em 1954. O do apenas que o problema de�.illlpr.:msa pelo agrõnomo W:,L \ d.s e colaborarem na organi- 2 1!2 de "Caturra" e 2 112 dc estar o Tesouro em cOlldi- promoveram importantes e:n_ ex-governádor da Bahia e o

!veria.
ser encv.minhado pelo.; ,tcr V'zzarini, sobre prob1c-: zação ele ,<,:eiros p1fa produ- "Mundo Novo".

.

ções de enfrentar a sangria _fConcluI na 2.à. página letra A) tendilTIlZritós, ne�ita CapHal, diretor da "Tribuna de Im- partidos; isto é, pelas dire-,

g�;é �:�����l�t��,;���a�r��l� 11 ::��:�!�����a�F�r�:�Jã���:��� ����:�����������r!�e��� �'��j:�Jnet�1 d:�l����v:�ã�u�� Ua'lnfY Truol!!" gcu�� slft de _'�j)omovor ��:�i�:���l�!�f:lF:���r ����:���:: o:a�::::r;:i::grônomos do ;;eu Escritório E:m par .. Santa Catarina, sclec;o- no Instituto Agronômico re-
cionalismo público, . fi U (fUUI� U I I) ram o proressor Lucas . No- 'cos, que aqueles tres. proce ...São Paulo, 51'S. Alberto Cane- nad'l':; pelo Instituto Agronô- ferido. O I.B.C. as envia a San- gueira Garcez" de certa' for- res, dois dos quais estcanhot.

Padre ,C'It;-ero faz campanha ��:';pa��'���e�f�an�:r�ici�rs s:�: o deputado Gurgel do A-

uln IODel'60arl·O �ug era eC�lfa"o �ia��P�;���Oas�J�S f!�ri: �a�f�S.�::, d���f;�r�� .��.n maraI, interpelado pela nos
_, mao. as'. dlficuldades 1I1lClalnientefeeiros locais. Se os resultados sa reportagem, declarou I ,} Decisão dos partidos encOIlb:adas e estão dispas·forem semelhantes a':5 obtidos

que a sorte da sua iniciat> Os srs. Otavio Mangabeira. tos a prom.;ver outras reu�

t VI' M h
·em São Pc:ulo'lessa� lsementel-, va dep' ::nderá da concoêssão, Washington. S (UP) - °

I
Herbert Brownell Junior, em Carlos Lacerda e o ex-reda-

.

niões, sublinhand-o-se que ae-

t n n...
ras servira o ((: nuc eos para Senado inic'ou hoje mes- I d:scurso aprovado pelo presi- tor chefe de "O Estado de convenceram de que () sr. Ja�CD'.n ra I orloo O ara, a n forr,ecimcntos futures aos la- ou não, da urgencia para os mo inv.estigações, para esela-l dente Eisenhower. E provocou S. Paulo" ponderaram ao pro- liio Quadros poderá po:ssibL...li \Tadores. seus projetes. Caso seja ne- l'ec�r a acusaçãJ ontem oficial- y."2ràadeira tempestade de con- fessor Lucas Gareez, sem 1'0- litar ampla 'aglutinaçã,o, tia
n�ssa brma, as perspec!i- gacia, como tudo leva a crer mente fe ta pelo govêrllo. de troversi�s. O P!0pri� TrIJ?lan í d,eios, que ai soluç�o de::n0'Crt'i" forças .anti-getulis�as, a.�ltí-a"lD53, P,II:'Ü i,st.o e�lou no·.céu v:'s favoravcis a que se referiu não haverá mais tempo pa- que o cX'pTI'!sidentc Truman desmentIu a afJrmaçao. dlzen-I' hca ,oportuna e mcluslve de demanstas e antl.-borghlltas_,.r.r:mc.io lc)cJ:; .m'�uc fi.lhos, e o "r!1'O·ll�Jl1'.) �-.r.'llLer L�zz::>rJ'lll', l"ria pr.�lnovid() um alto :fun_ do que demitiu o funcionário luta contra o sr. Getúlio V:;J)"" em nOB50 Estado. 0, plano

- v
u� '-' H � u ra a transforrnac

..
5,o de:> D,rr;- . "

I t d i
- ., F 1 'd H r .

d d 1 d'd t t
."ste ano, na mlllha capela, no chefe do Escriiori.:J do In)'.ltu_ CIOIJal'lO tO esou]x}, apesar e em qUCS.dO, o Ja ..:a ecl o ar- gas ser;a a a pc a can 1 a,· consistiria exa amen'e 'em a�CC�1TÓ, ,Iparecerei 1 ccomen- to em São Paulo. levaram o idos em rei 2.ntes dos f-:s- SN advertido que s.e tratava ry Dexter Whítte, l,ego que re_ tura do sr. .Tanio Quadros. a presentai:.g sr . .T�nio Quadrosdando ,I')S Jl1:us filhos quel

sr. Pacheco e Chaves a c�rr('r t�,)OS natallnós. de um eS,9ião russo. Tal

acu-,
cebt·u noticia da sua desleal- .governador, em 3 de outubl"o como homem capaz de

.
nãâ

VicLorino Fr(:ir� é inimigo da em auxilio dos cafeicultores são três os
sação fói :feita ontem, e.t;n Chi- dade· de 1954. transigir, 110 futuro. com ' q

Igrejl Catolica _ (.'\55.) Pu- de Santa Catar:na. !'ncilitando Como se sabe, cago, pelo procurador geral Sabe-se, porém, qu'.'! I) cll(!' esquema do Catet.e ou dai!.cIre C.ic:rD Ron1ãc, Batista". sua t-=:refa. --;---------
.

chama'das forças", ·.situa.cif}�-isd
. .

.....- Bases de c.gressão c o nt r Q a
ta<

•Um Completo Snrnmento UR$.. S na Alemanha Oc'l·den· ta"I zi�Y�:,r1i�ik!�!�ap;;�:!í� •.

II �
.

. ex-governador da. Bahia e O

Impassiyel, aliviaf a lensao na Asia sem tomar : em cluta fi China yermelha i �s�;ri�'ê!O;:0�8��S ::�fi�:.·MOSCOU, 7 (UPl - O presiden- aos. Estados Unidos.

l
diante os intensos esforços dos cir-

f
mentos da Coréia mostram que úb turu do sr. Prestes Maia éte' do Conselho Superior do Soviet '''As potencias ocidentais - pros- culos agressivos dos Estados: Uni., povos da Asia estão dleterminadoB inviavel Em torno do. sr. J'\l�,l\lntores cspIQsiV05 elétric()í� marechal klcmcnti'Voro�hllov. de. seguiu - �ão querem p;-oibi.I' :m dos, n�ô S? eo�tinúa a guerra :fti" (a deI�ndc(' .sua lih:,rd_ade nacional nh Quadres, que seria.oUri-em SUa C�Sü, entra "1 pLélga, a clarou, hOje. em um Importante armas atomll!as ou reduzU' os ar- como e ate aVlvada. e a "lmpedlr a cnaçao no e::.."tre· gado a -renunciar,. aliar-se-jamlepra, a b('xiga li�:,J, a p,sÍ\; l\Ia terial paTa illstalações sanitárias dj�curso politico, que l1ÜO poderá

I
mamenros, As palavras devem ser ..A sórdida 'e desenfreada {!am-I (Con'::lue -na�z.a p;i,gma .letra G)

. (Conclue na .2.a página letra' DJ'bubonica, a morte. a nliseriu. ser aliviada [I tensão na Asia, sem apoiadas por fatos". panha de calúnias contra a URSS 1 _____; __�__";__...-.._",-';' "";""_ate a Icridn bulbH. Peeo aC5 l'l'IiHjll:llas c Ferragens Plll geral tomar em contn a China COJIlunís- A seguir. afirmou que, no SE tu,,\, e mitros países amante's da· paz·lmeus qlv-'ridos filhos c' devo- ta, e advertiu' que "" �oIitica de do !mperi;'llismo. pr�sidido pe1lls 10�ge de eessar, é intensificada':. Itos que é ',1l'cciso mostrar es- Sêl:os e l\Içlhados por af:aeado. incluir a Alemanha OCidental no I naçoes oClcllentms. ha uma condu- O govêrno rlJos EE. UO". - acreS-
_:;a corrente de dez a y'nt'! hloco do oci,lente r;ond!uz ã guer�

I
ta para ri preparagão dt nova guer� c,cntuou - está destinando. si�jíi\:a_ "fi(!is.

_
. I I'a". . m. "E' por todos sabIdo que. ml!l- ttvamente centen� .de mtlhoes. p�-'\

_
.

' Voroshilov, cujo titulo correS_ ra solapar as atiVldades dos pal-,Se nan l)1')slral' receberá os
ALEl\l Dr�:

ponde ao de )?'l'esidel.1te da União

d
• ses do campo democrático, conu-!maiores C<lstig'1S do céu, uma (omnlelo Servil'o de Refrigerac,ão Soviética, fez essas declaraçõl1s no Alaca O O navIo nua a pOlÍtka de corrida arma.!grande e1es.graça acuntecerá t"' 'T pronunciar o principal discurso do ' ment�st;>, organiza grupos milita-

1c:m você. sua Dwlhel' e seus
_ cf\m ::I551'St� nCi'a Te'rn ,'ca _ ato, no Teatro Bol;;hol, com que mercante inglêS res e cria com intensidade uma

Ifilhos. Não há felicidad': pa- V U _ '" \.. "" celebrou '-' 36.0 aniversário da cerrada cadela de bases IDi1itarL'�' .,;_---_;.--�
ra você c sua familia se tirar revolução cOlnuiüstn. HONG KONG, 7 (UP) nas p�oximidude� imeclJiatas dá. I ,Rio, 6 (Merid" -

DiVUl-, permilíiram, Po;-com o Vict-:rino Freire. �c YO_ CLARA ,�LUSAO lH'r� In.fJrma-se aquí que o navio frontel�as dos palSes do campo de_l ga�se hoje que O <:rover- do é acentuadcê fizer !1arl,'2 do bloco que I EST,\DQS UNIDO!; mercante inglês "Hydralocl.:" mocrátwo. .
'" ' o

combate essc !tlfeli;: .eXeQ;Eun-. O F E R E C E
o ina,echal falou durante 45 foi atacado não só oor um a-

.

"Todos C5S,,"S fatos. evídente-' no esta estudando a trans-gadQ pela rehg ão, Viet'Jrino minutos, do pálco do mnplo t",,- vláo; mas ainda pci· dois na. mente, não podem senão causar I formação do IBC em enti-Freire. e se mostrar e$S<1 cc;r-. ( O M E' R ( I O E I N D U' S.1 R I A tro, rodeado pelo l)rimeiro-min',· vias de guerra não ident:fi· certa intranquilidRde nos .:paí�(;!s I da monopolizadora do ca-rente de dez ou vinte réis,! tm Georgi M<1lenl;:ov e outros al� cl'dos. quaildo rumava para <'.mantes da paz·'... '

luércio exterior do café Re-receberá minhas b:nção:õ do

G' S· S A
tos dirigentes do partido, que ocu- um porto da China comunista . "Sementei1'a. a_e n()",a

,

"

céu, cnel,:! estou. c uma grunde
6rm�no teln .. .

pnvam lug'ln:s junto a LIma 'grn'l- em. frente à ilha Formosa. Não agressão" -� 'çorda-se a proposlto que o'ielici(Ldc será .') oremio I)Jr t;;, g _ ., 1 de nH!S'l.. . .

homre dUmas O "Hvdralock" Voroshilov SI:! ml>niiestou satis- sr. Souza Costa, quando Mi-ter feito o meu Dcdido. Se 'tO�- "Quem deseja reahllente aliviar é um dos navíos inglêses: apon- feitou pelo armísticio .da Cora?, nistro da FazenÇla tentou e- garantia naxa "o,des os meus fiéis do J\Tara_ "".J,l.:'., I"N,' �� _ ",lia l:;. ...
e NQ"enlb"'-' nr. ",-' _ (IS ten86�5 deve desfazev-se cte tado� pelo <'e11"('"'' no"te-ame pelo qu;,ll tl15'C. a RussJ.a e a Chl_ f t''''

,

t' 1 1""
-

•
s;•. : ; ""O

v ","", _"..., n �" • -v",. "
'

.., n ,.,,"'.. - ••

h"-'oi�- 'l'lt"\, .

e lv.ar a po lÍlCa,. s_o nao prod"to que p"'rmlte.a() nms "_
nhão cumDl'inm as minhas F o n e. 1 1 8 O SU<,S bases em territbrios es;;ran- ricano l\Iac C;.:r1.hy. c-omo es- �y�" • _ .... "

. r,recom,:mctãções. o malfeitor geiros". llcrescentou o orador. cuja� tando á s€l'viç:J da Chi,na v.er-
. !,conseguind:o porque n� ép?- s=ten�a po!, cerÚ? de diVis�s :

�ctm·�h�retcrifim�a�t�é_���.�.�_�.�_�_�����������������������t�p�a���v�M�B�f�o�ro�������!ln��, qM OO.���� ��m��o5&pmsnM'rec��M��are�'�"!

Rio, 7 (Merid.) - Está desse grupo é da industria
.

sendo iniciada pelos I farmaceutica, com mandado
interessados do antigo 5ist::,-1 de segurança contra a CE
rna, uma violenta campa- XIM, baseado na violação
nha para derrubar as no- expressa na constituição do
vas medidas tomadas pelo Brasil, conforme petição en
Ministério da Fazenda pa- caminhada ao juiz da Vá
ra moralizar o regime de li- ra da Fazenda Pública.
cença

.

para importações.
Segundo uma fonte alta

mente in�0rmada, os inte

r�s.sados 1'''0 �esej ando par
tícípar do�\ leilões de divi-
sas que os obriga a se des
cobrirem, vão desfechar
golpes simultaneos em vá
Tios 'C;stados., O primeiro1

Depois de várias alega
ções à invocação da 12i, a
CEXIM defendeu-se, dizen
do que "conceder 'O que
pretendem os industriais
farmaceuticos, seria favor i
t.smo absurdo, com prece:
dente de consequencía im
previsíveis.
Em face da ocorrência, o

governo está tomando posi
cão no caso. tendo o Minis
tro da Saúde mantido con

tactos com os orgãos do Mi
nistério da Fazenda afim de
que não venham a faltar re
médios populares ao povo.

O'UGAO DOS RIOS"DIA'

-o M E H S A G E I R O A So -
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REGIME DE LICENÇAS
IAPC: Financiamento somente
aos segurados do Instituto
- Programa de ,ação do .nov,i presidente -

PRESIDENTE GETULIO VARGAS

RIO, 7' (McrId-) - Tomoú Momentos antes de sua posse; J bíííâr.os do sr. Henrique La
posse. ontem, do cargo de pre- a reportagem ouviu o sr, Bar- i Roque terá continuação na
s dente do Instituto de Apo- jas Filho, sobre o plano. de J sua gestão, declarou: "N2.o
sentadcr-ia e Pensões dos Co- ação, ao que ele nos declarou, pararei as construções. 05
merciárIcs; o sr. Rodrigo Bar- de início: ;financiamentos concedidos se
jas Filho, em substituição ao - "O meu plano de ação rão pagos e as obras iniciadas
sr. Henrique de La Roque Al- limita-se 3,: cumprimento, .serão concluídas em tempo 0-
meda, que pediu excneração , desta vez em maior escala do portuno- Entendo que o pla-

"" - ._-- - que vinha realizando em São 110' B, exclusivo dos segura-
.

(onferen�I'OU tden �om
Paulo, �uando _na Delegacia dos, deve ser aplicado em to-

u "'_ ;,; � do Instituto. Nao tenho pre- letra. B)
• •• terencíe por este 0U aquele

D embaixador Italiano E�tado. Pára .que .as Instituí-
coes de Prevídencia possam

LONDRES,7 {UP} - O!ll.Í· assistir melhor aos seus segu-

sr- Anthony Eden, chamou o do Trabalho a assinatura de
embaixador italiano Manlio convénios entre o I.A.P.C., o
Broso para uma conferência LA.P.I. e o LA P.E.T.C ..

em seu gabinete ao meio dia v'sando o serviço médico, As.
de hoje. Eden pernoitou na re- sim, teremos em. todo o inte
sidencia de campo do pnímel, rior a prestação da assísten-
1'0 minístro Churchill, onde cía médiCa.' Serão atingídr,s
pretendia repousar até segun- as cidades mais distantes, em

da-feira; mas interrompeu o melhores condições, com re
descanso para conferenciar cursos das três entidades que
com o representante Italtano, congregam a maior massa de
em vista dos graves aconteci. trabalhadores do país. Creio,
mentes de Triéste. que, se assim fiuol'mos, tere'

mos soluc'onado 11m proble
ma de vital importância para
'os segurados das entidades".
Passou então. a referir-se ao

tratamento dispensado pelos
funcionários do Instituto a05

segurados, acentuando que re
comendara presteza (! cordia
lidade.

EMPRESTlMOS
Depois de assegmar que o

plano de l'inandaJi.1.entos imo-

---- -

Estaria o governo contra o abono aos
mpregados de e rêsas particulares

Rio, 7 (1'VlNid.) .� Ü :"r. Vi
torino I'rcirr:: di"se Gll

tem. no Sj�nil(iu. estar ;;clldo
vitima de um;! '·';amp;.lll!1a d�
'I,sultes e mentins" no Mura
nhã-:J. :pOl narte d·;, SClIt> Bd,
vershrir.:; lolílico:s. c-. a !11'()!),)_
silo, lcv ':!d tribllJl.i ['111<1 "co:,
rente" di.5t�·ibuida l:O\ltra �h
no illlf.'rior dnquel<! E-3tm]C) e
assin;:Hh ]ll'da lllf;':');; que ['-e'
lo t1[·r1re Ci('rrn. 'j:', fulce'dn
há ,'i.I ri \.:"; a n1,):), no (_;cará,

- ,

à
ao

GÕft..ez. tudo na

.2

F:b ;:(111; ') S 'II ('1" jPL'f) h'x'o'"Qualldo
-

(:l� �i\'2�;í· à s��
porta, e seus canuradas. para
pe.i:iil· um ,"oto. r-otle bater'
lhes as t1ort<'s. �orque ele é.'l

•

fgura (1,� Lucifct. FicaadJ
com VitJrino Freire desde
esse dia entra a infelicidade

l�ncus FIRESTONE

Olcos Luhrificantes ESSO

l'

I,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



e�pecial de tronscerse do nesse 21- oníversôrio,
-Ó»

bôa �Iientéla da cidade .de BlumE!nau
,J

• ".:_ �." t:',> ,�

J DESCONTO lSPECIAL

00
concedendoestamos

arredores'
Df

espdcializada em

EDO S. I. Importação e . Comércio

e

-Q nossa

10 .1"
r I'\..onsu tem-nospneus,

Rua 15 de, Novembro1 Brasillado do Banco doao

sem
•

compromisso

(alendário fiscal "Progresso"
:mfPOSTOS A l'AGAR - ASSUN'{rOS FISCAIS

f

CINE A :1
ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial I-- A P R E S E N T A l\f: --

(lHE BUSCH
"

I

fi o J E - DOlUINGO - às 2 horas - H O .r E
STERLING HAYDEN, Barbara Rusch- Fórrest Tucker, Vi�
tor Jory e Edgar Buchanan, em

� ! ! ( � A � 'I N ( E N D I, A R I A S

vem lamentando a dolorosa
e trágica ocorrencia, ao

mesmo tempo que se gene
ralísou uma cinda de magua
contra o fato de ter sido lo
calizada a fábrica de explo
sivos em local muito pró'
ximo ao centro urbano,
círcunstancía que poderia
redundar em uma catástro
fe de consequencías impre
visíveis.

,

Pensa-se que a população
daquela cidade empenhar
se-á no sentido que a re

construção da fábrica seja
levada ã efeito em ponto
mais afastado e que não 0-

fereca maiores riscos.
Oútros detalhes, ainda

não confirmados, foram
trazidos ao conhecimento
da reportagem, durante o

dia de ôntem. Um deles
informa t;fue no momento
da e��osláo achava-se es

��se aquela senhora envolvida tacionada em frente da fa
numa luta judicial com apropria brica, uma carroça, que
familia do seu falecido esposo, pe- desapareceu juntamente
la posse da menina Maria do So-

Con1. OS cavalos.
corro, filha adotiva do casal.
Agora, finalmente, para coroar Outra ínformacão acres-

essa série de rudes golpes com centa que, na mãnhã da
que o destino lhe marcou a eXis-1 tragédia a fábrica tinha si
tência, a vruva do d:_ 'Napoleão d

. specioriada por um 0- :
Laureano, segue as pegadJas do l .0. ln " '

marído pela estrada .do sofrimento. ficial do Exercito, a que�:
,

compete a tarefa de exami-

I��I�
���2���a�:����m;�;�ses�:s�:

I M P O R,T A D O.. ficial, escapado por sorte

n A II) R A f I l (do desastre, uma vez que, I
K III � se demorasse _na inspeção,: O romance arrebatador de uma palXa.o que nasce e se

P R O G R E S S O 'por certo seda atingido pe- I transforma no delírio. de duas almas! � A historia víbrau,
, la calamitosa ocorrencia. ) te de um amor que, foi fogo. ... extase . .. TEJ.\.lPESTADE�

Consulte os preços - Um mpetáculo que toca a sensibilidade!' O VALE DA UE-
baixos e etonomi- Cuando 'roubava I CISAO, um filme que arrancará Iâgrímas de seu coração!
se aam!3rando: . ,

'.
'

I Dia 15 de Novembro': - LUZES DA RIBALTA!

Despertadores galinha rói I-- .._____

w �idox morto a paulªdas S O fl·'f, e? T e n h a
,

.

F éDUQUE DE CAXIAS, 7,
Canetas Parker "21" (Mer id.) - Moradores desta I Escreva� detalhadamente par.a a Caixa Postal I 9 1 i

U. S. A. cidade fluminense surpreen, - São' Paulo. - Junte envelope selado. com endereço.
Por atacado. e a

I deram, em flagrante. um indl- Não. utilise registro para évitar demora na. retirada, emvíduo que fazia proveitosa horario imllro,prio.
'

y, r: N D 1:, _
e E "1

varejo. pescaria em sêco; jogando u-

a: I,; - ,) Rua XV, 804 - 1.0 andar ma -rede ou tarrafa no quintal
B LU ME NAU dcvrsinho, dali tirava, em vez

de peixes, gordas galinhas. O
Uma bicicleta marca Eska, dono da casa estávu ausente;

e u',a máquina de escl"ever ���M���������
mas oara azar do larapio, a

Portatil Olivetti.- Uma vi- I visinhança que tambem já vi-

S nha sofrendo seus assaltos t{}-.troIa, marca Master. f mou conta do caso. O assal-
Tratar à rua Itajaí, 486. mo-oriente da sénenteira de uma. tante morreu 'àlí mesmo, mo,-

nova guerra. mundial". I do çl.e pancadas' e a assisten.
A seguir, insistiu em, que a à�- � cia, quãndo chegou, nada mais

mocracia popular chmesa haVIa pOl.lde fazer.
nascido na Asia e era um fator (I'<V

tabilizador para a paz e o progres
so da Asia e do mundo inteiro.

, "O grande p'ovo chinês .,- pras"

seguiU Voroshilov - não �pode ser

posto à margem, quando se estão

resolvendo os mais importante:!'
problemas, ptlrti,cularmente os que

I TRIESTE, 7 (UP) - Sol�a
afetam o extremo oriente.

.

dos norte-americanos, de balO
"Sem a participação ativa da I neta calada e com ordem de

:fiej!>ública da China, não se pOde "atirar nara matar", estão
sêr>iarnente faJar da possibilida(le guardando hoje os principais
de aliviar a tensão internacional e edifícios públicos de Triéste.
'dI1J resolver os problemas asiátlc.!>!!.... Esses soldados substituíram as

Novas acusações sentinelas britânicas, mna vez

"O armistício da Coréia c110u que '9 ódio popular se dirige
ci1:cunstancias favoráveis para di_ especialmente contra os inglê_
minuir a tensão internacional. To- ses, devido ao fato da polícia
davia, isto não convem 'aos países local que matou vários cida
imperialistas, cUjos planos não iu- dão.s. ser treinada e comanda
cluem a normalização das relações da pelos britânicos. O govêrno
internacionais". Acrescentou que militar aliado admitiu Qíicial
isto havia sido provada pelo silen- Inente que houve sete mortos,
cio do ocidente. acêrca dia propos- alem de quarenta e oito feri�
ta sobre a conferência dos "Cinco dos. Os cornos das vítimas es
Grandes". tão expostos em camara arden
____- _ te na catedral de São Justo.

(Tecnicolor)
Duas lindas mulheres disputavam o amer ele um homem

que só tinha olhos para a vingança! - Uma historia vígo
rcsa, vibrante como um furacão! Aeomp.jcompls diversos, e Ia continuação do seriado "CAPITÃO AMERICA".

H O J E - DOMINGO - às 4,30, 7 e 9 horas - H O J E
ERROL FLYNN - RUTH ROMAN, em

'

M A R A M AI R U'

eido um operário da. fabri
ca sinistrada, apesar de te
rem sido feito intensas bus-

�F���!irJ�2��g��ii��������,�������.g��§
••_ �. AIifit:A2.( fi' �Bln�I(-E(' ílg

t
i i; AK�flA.§ e ri"gunB. () J

'I��'!� Armas de caça, esper- §
�� IH}xÉe, rilvólveres, pisto- ��
�� ias etc. qualquer �g
;';3 marca, COMPRAJtl-SE �
ss NA "i

(@SG Pesca' e (aça li
_,. BIJUl',!;ENAU

, ��
Nov., 13Ql li:!

:NOVEMBRO -Declaraeãe de Menores: Inicia-se, neste

mês, a entrega das declarações �de empregados menores.

DEZEMBRO - Declaracão "'le Menores: Termina, neste
. � mês, o prazo. para apresentação das declarações de em

pregados menores.

Th1PORTANTE - Registro de Inv.entario: De acôrdo com

o art. 6.0' do Decreto Estadual nr, 355, de 2911153, to,
das as firmas deve�ão possuir, devidamente legalizado,
o Registro de Inventário de mercádcrlas, Ficam dis

pensados désta exigencia legal as firmas que já pos,
suam o exigido por lei federal.
No.ta Fiscal: Deverá ser datáda e assinada no dia da

entrada dos produtos no estabelecimento, pelo comer,

ciante ou industrial adquirente (Art- 106,' do Decreto
26.149, de 5·1.49).
E, lembrese. _ •

Registro .de firmas - Contratos e dístratos de socieda,
des comerciais - Legalizaçã>b de livros comerciais, fiscais
e fichas de empregados - Contabilidade - Registro de
Marcas Patentes - Declarações de Renda - Etc.

.

VOLLR�TH & �TUEBER LTDA. - Rua 15 de No
vembro ( 642 - 1.0 indo _ s15. - Edifício Banco "Inco"

- BLUMENAU --

cas para encontrar o seu

corpo.
Os funerais realisados on

tem dos corpos das vítimas
constituiu um espetáculo
de dôr e luto para a popu
lação de Jaraguá do Sul,
que assistiu o cortejo fune
bre com o mais profundo
pezar e emoção.
Ainda continuam ignora

das as causas que determi
naram a explosão, haja
visto o fato de que os ope�
rários que trabalhavam na

secção de prensa do mate"!
rial 'explosivo, onde 'ocor

reu o sinistro, não escapa
ram com vida'
A população da cidade
,_------

Mara J.\.larú a nave, maldita, .. onde o !1rOllrio demonío a

companhava seus audazes tripulantes nas mais temerarías
aventuras! ERROI. FLYNN no p'a!lel do temerarío e in
venclvel Capitão! - Ruth Boman, a tentação e a beleza!L

(IME BlUMENAU
fi O J E - DOMINGO - às 2 110mS - H O J E
JOHNNY MAC BROWN, no super movimentado western

fORASTEIRO
Ruge uma luta intensa entre os defensorm da ler e os ban
didos que queriam se apoderar do tesouro dOI coração do
Oeste! Acomp. Compls. .e a continuação do seriado CAPIT.
TÃO AMERICA.

H O J E - DOMINGO. - às 4,30, '1 e 9 horas - II O J E
GREGORY PECK - GREER GARSON, em

O V A L E D A D E ( I SÃ O

P R O (URi· SE
·1 da a sua pl,n�ud''''

.'

Ofiei"Ís de passadores de

I
Finalmente, fi uma pergun-

.L
�" ' ta dó reporter a respeito . do

hemos de Iinho, na L_avanda- que pretende reaiizar, ainda,
ria Progresso, de jose V�gel, em São Paulo o sr,' Rodrigo
.em Rio do Sul. à ��ua. :Laurd Barjas Filho 'inforJ;'1\oü: "As

1\IuellEir 18 _ Paga-se bem. obras Slue inici�i em S. Pau-
. '- 10 serao concluídas e, na A-.

,-�-----.,.__,.- I
',l U G ,I M ... S E

Vienida Rangel Pestana, será
J ft construido um grande edifí;

cio de apartamentos para os
comerciários paulistas. Den
tro de algum tempo. irei ao

norte, nordeste e sul do país,
em viagem de inspeção, para
tomar conhecimento, de per
to, da situação' das Delegacias
e das suas realizações. Creio
que, nó máximo, em sessenta
dias, poderei ,traçar um pla
no definitivo de ação para
gerir os interesses dos Insti
tutos e dos seus associados",

Dois quartos com uso de

cosínha e banheiro para se

nhora. ou casal sem filho. Tra
tar à rua ItajaÍ, 486.

Um bom meeâníco, um al
moxaríre, Exige-:se referen
cias. Apresentar-se à. Fábrica
de Artefatos Texteis ARTEX

ANUNCIEMS· A. - Rua Progresso
150 - Bairro do Garcia.

NESTA

(OMPRO-
Um terreno, com a área

rnédia de 4.000 metros qua
drados, localizados rio períme-'
tro urbano, de preferencia'
sem casa.

'Tratar com T· A. Broering,
à RiJa· 15 de Novembro, nr.
1398:

(om ordem de atirar
para malar

.'IN00 .A �

BELO HORIZONtE
,

fAçA SUAS" REfEiÇÕES NO:,
.

STAURANTE ACAVACA
E DIVI_JA-$� taA

BOlfE
,�

, ,

MISTERIOSO

S;onqUítes agudas ou. crônicas 1
TilA TE-AS COM o

�deAreatraõ� •

.

��
,

�el'
Um composto de vegetais
brasileiros famosos palo
leu

_

valor terapêutiCO.

Um produto do

UBORlfÓRIO UCOR DE CICIU XIYIER S.I.

f·V.
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iMaior interesse pelo· trigo
! eOl Sanla Catarina

I...

está prevista em'mais de
mil sacos, e tanto em quan
tidade como em qualidade
serão satisfatórias as safras
em Araranguá e Turvo •

RIO, (Meridional) - A
pesar das chuvas que tem
caído em Santa Catarina,
principalmente 110 oeste) os

trigais do Estado prenun
ciam colheitas'

.

abundantes
no corrente ano. Essa infor
mação foi prestada ao mi
nistro da Agriculturat sr.

João Cleophas, pelo inspe
tor regional do Serviço de

I Expanção do Trigo, sr. Jo
sé Soares Filho, que escla
receu estar recebendo, dia

I

riamenfu, noticiais dos vá-
rios pontos do Estado, nes
se sentido.
Em Cricíúma, 110 Sul de

Santa Catarina. a colheita

Acrescentou aquele fun
cionário do Ministério da
Agricultura que amplas
perspectivas estão formadas
para as atividades dos triti
cultores catarínenses, no

próximo ano, em consequen
eía das lavouras adubadas
com fosfáto e superfosfato
de cálcio, dos quais foram
distribuídas cerca de seis
mil toneladas pela Inspeto
ria Regional do S.E.T. aos

muníeípíos de Campo Ale-
,gre, São Bento, Itaíôpolis,

PA'GlNA -.-

OItGJlO DOS *'DIABIOS A8iOOUDOl"
l'BOl'JiWl:D.A.D. DAI

lIA «A N A � A Da
-

A NAÇAO
&ediu}io. Adimfntraçl. � OflcbJu: BlIa BIe h.le ..

1111 - Fone 1192 - {lalxa P1l..'1tal. ,S.
..

Uire10rt MAUBICIO XAV1D

Keii_ter: BAUL FAGUNDES . j!
."

BXPlEDIJUITIl
AJ!II:Da&1u'M1

ANUAL .•• }... •• • •• • • • • • • • cr$ 150,00 .

s:ÉMli;STRAL .,. ••• ••• ••• •• • Cr$ 80,00
N.o AVUL::?O ..••...••.....•.•.•••.•• Cr$ 1,00
Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
42-5953 -' SÃO PAU L O: - Rua "I de
Abril D.. �3' _ i.o Lldar - Fones: &-82'1"1 e 4-41U
BELO HORIZONTE: - Roa Golü. 24. - PORTO A·
LEGhE: - Rua .João Montaud. 15. CURITIBA: -

Boa Dr. Morici, "108 - :!.o andu - Sala ISI. 101M·
vn..E: - Bua S. Peü., U.

nos.

DEUTSCHE SPftLTE FERIDAS

I
Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXm DE NOGUEmA
Grande Depuratíve

do Sangue
-

Mafra, Canoinhas, Porto U
nião, Caçador, Videira, Tan
gará, Joaçaba, Concórdia,
Campos Novos e Curitiba-

DURANTE O MES DE, NOVEMBRO. GRANDES· O·

FERiAS DEJE(ID�S DE AL�D.ÃO� SEDA, LlNtlO,
(ORTINADOl'ETC. COM PREÇOS DRA'SIIC.AMEN
TE REMARCADOS•.

KURZE BERICHTE

GEWALTIGER ôRAND IN EINER FAB�IK
�<""� saCI

RIO, 7 (Meridional) - In der Kokosfet- und
Seifenfabrik "União Fabril Exportadora" im Stadt
teíl São Cristovão brach ein gewaltiger Brand aus.

Die Feuerwehr von verschiedenen Posten, sowobl die
des' Oentral-.Quartels wurde sofort rnobílísísrt, hat
aben wegen Wassermangel mit Sehwierigkeiten zu

kaempf=n, indem sich die .L"lamm�n dureh den Ieíeht
hrennbaren Material rasch verbreiten. Eine grasse
Rauchwolke erhebt sich hunderte von Metern dem

Ungluecssort, welche aus ein=m grossen Umkreis
sichtbar isto /' iil

'8,
K'REBSOPERATION DURCH TELEVISION

BEIGEWOHNT
.�

N$W YORK, 7 lUP) - 'I'ausende von Perso
nen in den ganzen Verer.rigters Staaten wohnten ges
tern abend eine Lungenkrebsoperatíon bei, welehe

.

durch 'I'elevísion uebertragen wurde. Siebzig Statio:
nen des Netzes der National Broadkasting Companv
uebertrugen die Op=ration, SOWie die Anwendung eí
ner neuen :Ekhandlung mit radioaktiven Kobalt. an

dem Kranken,

PELLA PROTESTIERT Gb'GEN GESCHIESSE AUF
'ZIVILBEVOELKERUNG

, .•.ROI\tr, 7 (UP) - Der Premier I ella rfchtete heu
te an die, Regi=riaigen der Vereilligtell Staaten und
England einen energisehen Protest weg.en das Ge
schíesse auf italtenischen Untertanen in 'I'ríest, Waeh
rend dem Geschíesse von anglo-nordamerisaníschen
Truppen wurden mehrere Personen der Zlvilbevoel
kerung getoetet und andere verletzt-

"'W#�·)!tlf,!���I..��.;..-s.liI
NEUER. PRAESIDENT DES INSTITUTO DOS CO

MERCIARIOS . ERNANNT
.

:;;:�;r:=�""""�-. �; <'ih"'���;liÍ;gIl!!.�'I!i!Bí.Pi!li.;m.t!!lllm!l_!J_&1I._�2_!P.'If.;'

RIO, 7 (Meridionalj - Der Bundespraesídent
Getulio Vargas unterzeichnete ein Dekret in welche
H�rr Rodrigo Barjas Filho aIs Praesident does Insti
tuto dos Comerciarias ernannt wird, um Henrique de
la Rocque Almeida, der entlassen wurde, zu ersetzen.

•

;. � ,-;:0.)'

MAC ARTHY WUENSCHT NEUEN VERHOER VON
GOUZENKP

NEW YORK, 7 (UP) - Der Sénator Mac Ar
thy erklaerte es sei unglaublich dass Kanada es nicht
zulaesst, dass Untersucher des nordam.erikanischen
Kongresses den frueheren russischen Diplomat Igor
Gouzenko, der in diesem Land lebt, verhoeren. Gou
zenko legt.e das Amt in der sowj-etischen Ccsandtschaft
in Ottawa seit sieben Jahren nieder, um ein kommu
nistisches Spionagenetz in Kanacla, England und U.
S. A. zu denunzieren. Wie verlautet, �at die R-egie-
rung von Ottawa di.e Zisammenkunft c.er Agenten Mac
Arthys zurueckgewi:esen, und erklaerte dass er kei
n-erlei ueue Informtaionen zu geben llabe.

'-�Wiijíj diL .&1,,,--
ACHT I\'�ILLIONEN CRUZEIROS FUER DEN TU

NEL RIO-NITEROI
;;j�iI!>�'!iIIT!lIlIIUIil!l;;;IIILWIiI!I!!IiIIIIIIIB_Flri-:

RIO, 7 (Meridional) - Der Finanzminister
eroeffnete dem Verkehrministerium einen Kredit
von acht Millionen Cruzeiros um· an den Tunnel Rio
Niteroi anzuwenden. Dieser Tunnel, der eine Laenge
von mehr aIs :2.700 Meter haben wird, wird €iner der
groesst.en der '\Velt sein. Der laengste dieser Art der

Battery mit einer Laenge von 3.000 Metern_

Jlgoniza a viova
de Laureano

RIO, 7 (Meríd.) - A es- enferma. Ambos são de opí
posa do médico martir Napo

]niãO'
que, por enquanto, do

leão Laureano, senhora Mar na Marcina não deve 80-

cina Laureano, 'está interna frer, as emoções naturais
da em um -dos nossos hospí- dos noticiários da impren-ltais, vivendo outra fase do sa. Entendem que, real- j

drama que atingiu seu mari menta seu estado é grave,
•

do e no qual teve parte ati- mas que ainda não está de
va, acompanhando . aquele todo perdido, desde que, co
sacrificado da ciencia du- mo esperam seu organismo
rante o longo períódo de reaja, nos próximos dias .

sua doença, até o desenla- Pela palestra que manti-Ice. vemos no hospital, conclui-
Justamente devido ao seu mos qUe d. Marcina está so

I'estoicismo de esposa dedica- frendo de um mal qualquer
da, foi que a referida senho no sangue, sem que tenha I
ra contraiu os males que, a- qualquer relação com o can

gora, dia a dia, mais a con- cer, doença que vitimou seu
somem. marido. O sigilo reinante
A reportagem do DIA'" é quase absoluto, estranha

RIO DA NOITE esteve no do mesmo o diretor do Hos
hospital em questão, eonse- pital como o DIARIO· DA
guindo falar ao seu diretor I NOITE soube da internação
e ao médico assistente da ali da senhora Laureano.

NHEIRO.

Rua XV dR

REZEPTE

NUSSMILCHGELLE.

1:3 L. Milch, 112 'Ei, (3 gr. Zucker, 2 Blatt Ge
latine, 10 abf:;?'')gcne Nuessc, etwas Zitronenschaele,
geri.eben.

Milch mit Zucker aufkochen, dann die einge
weichte Gelatine darin aufloesell, das Eígelb darun
ter ziehen und zum Schluss die fCingeriebenen Nues
se einruehren. In kalt ausgespuelte Foermchen fuel
len und kalt stellen,

KAES�SUPPE

30 gr. M.ehl, 30 gr. Butter oder Margarine; 114
L. Fleischbruehe, 1 L. lVIilch, 125 gr. Reibkaese, Salz,
nach Geschmack, :rvl.lskat, 1 Eigelb.

Das Mehl in uer Butber oder lVIargarine an

roesten und mit dEr Fleischbruehe aufgiessen_ D1c
Milch dazugressen, I:eíbkaese und Sal hinzufuegen
und aUes kurz aufkochen lassen_ Mit Salz und Mus
kat wuerzen und mit Eigelb abziehen·

H·U lVI O R

Der Litt'rat1.lrkclll1er
Wceste, an, di.e Beene von dem Herrn kann

man feiu mit'u Roman vergleíchen erst gehn se au

seinander und nachher kommen sie wieder zusam
men.

Der Junge war ein kleines Ueber und der Vater
stutzte aIs die Mutter vorschlug fum ein Fahrrad zu
kaufen.

"Meinst du €i wird sich bessern ?"
Nein, sagt die Mutter. Abel' es wird ihm in ci

ner grosseren Flaesche verteíIen".
:<," .'�.'��':-;;!��;\'��.;...---�� :,-4,�!lfS'�M

����"X����SSUO&B01D&S S
VABIZES J: ULCEaAJ tDAS PERNAS: curas .em ope.raçb· . .1iJl�PEPSlAS. PIUSAO DE VENTRE, COUTES. .

AMIUUANA, FISSURAS. COCEmA NO ANUS
CQBAQAO, PULMOES, JUNS. BE1tIUA. . .riqA.DO

-DR. ARY TABORDA-:-

,q
Distribuidur l!Dl Sta. Catartna

o AS

AFAMADAS CASIMIRAS
rr N: *) BIS rr

Marca
.

Fabril da. melhor
casimira do Brasil

- X-

Linhos e aviamentos

.para Alfaiates
- X -, .

Rua XV.. 1360 - ex. Postal. 388 � .

.

BLUMENAU

1���������"1'��'�I .'

.

FR IGIDAIRf ..... .

I
.

��--..

"

.

�. -

.

.

I .' 'EI!;;_irFRJGI;�IRE ,�, .

. �- -�-----.��
HOlUZON'rAtS:

.
CODeerlamOi'U .

.

.

1 - Nome biblic·o; nosso lar. 2 - Conter, cintura· 3 1- u- Refrigeradores Dumêsticos, Reil'igelação em Geral
ma substancia organica; coisa nenhuma. 4 - Pequennna par_ �. lUáquinas de lavar, Fogõ�s elétricos. Aspiradores de PO,
te de um corpo (pI.). - 5 - T.axa paga; â( autoridade eclesias- �, Enceradeiras, Liquidificadores etc ...
tica pelos que recebiam um beneficio; 6 - Disfarçai, tomai 1 RI e f o r mas P i n t u r a ,
novo rumo. 7 - Miliónario- divisão de um paragrafo. 9 - . CASA DO AMERICANO S/A.
period'o; palavra p:pular pal:a designar um alimento (origem. Secção Domestica
italiana). 9 - Precioso; oportunidade (pI.), I'VERTICAIS: '.'

1 - Tipo de carne; fiar-se. 2 - Felino, alucina (fig.). 3
�

- Mover-se oara um lado ,e outro. 4 - Sereno. 5 - Animal
fiel. 6 -. Alimentará. 7 - Tipo de poesia (p!.). 8 - Subs
tancia qu'mica; poeta. 9 - Ligeireza; profundo (pl.).
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VENDA DEtiTE D�O
�l!:NGRA:XOATAJUA' .

Não requer o cansativo trabalho de bombar ma
nualmente, Mortífero para os insetos +: não tóxico
para os homens e animais. Expele densa fumaça.
'que se deposita nas paredes e no assoalho, deixan
do uma película invisrve! que mata os insetos, ao
menor contato. Gammexane e};pande-se,pQr1odos

;,;::�;!.;;�;:;;;�,.d'::,:::e'@Distribuidor:

Antônio Cândido de figueiredo
Ruo 15 de Novembro, 1434 - Cqixa Posto], 19

Bll)MENAU - Sto. Catarina

OS ,filAIS LINDOS DESENHOS
O MAIS VARIADO SORTIMENTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas

LOJAS PROSDO(IMO
Rua 15 de Novembro 900

BLUMENAU

- Tamhem o lar do sr. O��
mar Garr-ozz

í

e sra , Lea Gdr�
rozzi, acha-se enriquecido com
o nascimento de u'a menina
tendo o feliz evento SC regis
irado dia 29 de OUl ubro úh.í
mo na Seccâo de Maternída
de 'dD Hospital "Santa Isa
bél"/

- Febre Tifica e Leite:
- O leite node conter o ger

me da f'ehre Íifica. Mãos do 01'·

denhador. vasilhame, adjun
ção. dágua. mosca etc, são as

causas ma is comuns dessa con

tarn iriacão. A fervura destrói
os micróbios que se encontram.
no leite.

Só beba Ieife que tenha sí
do Iervrdo- - SNES.

AJtRAL DO DIA
por Haga Swami

S de Novembro

Dia €splendido graças á
Lua. Venus e Jupiter. Domingo
de sorte em passeies amores.
reuniões em família, esportes
competições e viagens.

OS NASCIDOS NESTA DA_

Com uni c oe;A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS - Sucursal Paraná-Sla'
(alarinal esfabelecida à Rua 15 de NOVeI' 166 .. Edifício José Ieurel
ro 10.0 andar �.. End. Iel, "ETMAn ... -( U R I J I B 4,
comunica aos seus distintos clientes, corretores e Amigos que mu..
deu seu escritório em Biumenau para o prédio Paulo Scheidemantel,
à Rua 15 de Novembro, n.e 810 ,., "0 andar sala 2 ... ond� continua
afendendo dentro do horário Dormid.

(iil� Boavist ii de Seguros
Escritório de Blumemm
Caixa Postal, 253
Telefone: 11' 7
EndM Tel.:· ErMA

.-

a o

..;;- -
._
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, A luta dos bugrinos con

tra os futebolistas da Capi
tal do Estado se!vÍr-Ihes-á
por certo" de rigoroso test

para" aquilatar de suas, ver
dadeiras possibilidades téc
nicas para o encontro do dia
15 con.tra o Caxiasde JOÍn
vile, no outro lado do rio,
se bem que se tenha de a..

crescentar, nesta oportuni
dade irá a campc o qua�ro

temporadas p3.ssa
das, quando com muita jus'
tiça o Guarany foi cognomí
nado de "Fantasma da L.
B. F.".

tS ; ...�ee

FAÇAM SEUS
ANUNCI'oS

NES'rI� JOnwAL

Materniâa�e·· �Is�et� Koe�leri
...
-
....

__ PABT,OS ._;_'" PART.O' SEM DOR -' GRAVIDEZ ..
- - COMPLICAÇÕES --'
.::: SERVIÇOS I:'&E'.NATAL
e CONSULTAS ME'DICAS Dr.A'ltIAS -. - 11 HORAS ::

-

;;mll.ElUUllillliUiIIIIIIUlI!:lIlIlIUJIIIIIUUIIUUlllif,UlllllfJ"""llmam' �

lARDIM BLIJMENAU
Oficina Elélro Mecânica

Rua São Paulo, 481
Caixa

BLUMENAU

f. � Ieleíene,
Postal, 203

tANTA
.I;,;}�.II.�"""

Dando sequência à série

1 250 :1(' partidas 2.mist051JS que
" vem realisando, o Clube A-

Ii tIético Tupy, "Ian tern_iI1,h�"
do campeonato da Divisao

(!!ArH�A ' de Profissionais da LigaII Blurnenauense de Futebol."

medirá forcas esta tarde
com a Socie"dade Desporti
va Recreativa Uriiâo] na 10-
calidade de Timbó. "

e,� Trata-se de um encontro

'tM TlMBO�: União x Tu ...

py de Gaspar
T. HIRBST

Estreando
-,

esta tarde no

Camp'?bÍ1afo Catarlnense,
, o Améri.;êa 'de Joinvile dará
ínicto � suá marcha nara o tí ,

fuI,) )ele tri�c<impeão �qo Esta-
,

do.,Oi' diabos rubros encontra,
r�.ri pel« :frente seu p'imeiro e

8ir'o obstáeulo .na disput a 0-

�.icial do ano .em curse, ou se

j.i, c: Hercilio .LC1i: d,,,: T'ub a
rão. cidade onde se regrstrará,
afirmam ('5 entendld'os; a n1'3.
ior arrecadação da rodade de
hoje. dado o prest"ígipque des
fruta no sul do Estado o' con

junto de Zabot,
A embaixada ameíjicana dei,

xcu .Ioínvile sexta-feira à tar
de. viajando em automóve s

especia is para 'I'ubnrãc. Q iri,
portante embate entre OS cam
peões da L.J.p. e L.T.D. será
controlado pelo sr Manoel da,
Paixão Tourinho,

(Ao lado da Agencia VOLVO)

Magnési.,8
'Bill d'. Isura�a

fpolis. G - - Tendo o sr.

Eurico .Hosterno, ope
roso presidente da Federa

ção Aquática de Santa Ca
tarina, se exonerado, em ca

rater irrevogável; em virtu
d", de ter sido desacatado
em praça pública por ele
mentos da Diretoria e re-

madores do Clube Náut! co
Francisco Martinefli, esteve
reunido na noite de 3 do
corrente, naséde do Conse
uio Regional de Desportos,

R��iJel
RAMO

crise na

Capital •• .. o••••••

Flmdo de Reserva �_.. _

Endereço Telel s·INCQ'D

'Cr$ 50.000.000.00

�0.OOO'900,DO

Oficina espeeialisada em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores-

Recol1diciona11lento de coletores, pura dínamos
motores de qualquer típo. _

-- Serviços de torno e mecânica em geral -.-

(OME'RCIO Df SARI A (ATARINA

e Conselho Superior da ser procurado pela referida
FASC, que contou com a comissão, atendeu o justo a

'presença dos representantes I pelo, prometendo voltar ao

de todos os clubes filiados, cargo, o que fez no dia se-
'

:!?m exc�ç�o do Clube N�t;-I guinte, visto o momento ser

tíco América, tendo SICO. inoportuno para o seu atas
nessa ocasião apreciado o tams nto.
pedido de renúnc.a do S1'. '�""not'cia do retorno elo
Eurico Hosterno. sr, Eurico Hosterno foi re-
Por unanimidade dos pre- cebida nos meios esportivos

sentes, inclusive do repre- da cidade cem justificado
sentanta do Clube Marti- júbilo, dado o prestigio e a

nelli, foi aprovado um voto simpatia que goza o dinâ:
d� confiança e solidaríeda- mico presidente da FASC·
de ao presidente Eur íco Ficou assim debelada a

Hosterno, 'sendo na ocasião crise no seio remistíco cu

nomeada uma comissão pa'- 1 arinense e fica assegurado
ra procurar o sr, Eurico o esperado êxito na compe
Hosterno, e apelar para que tiç�() de 15 do corrente.
o mesmo continuasse à fren-
te dos destinos da entidade
aquática, onde, tem 15e por
tado com' elevação, impar
cialidade, além de empres
tar ao Remo o melhor de
seus esforcas.

O sr. Eúrico Hosterno, ao

Perfeicão - Preces médlcos
• •

A MAIS ANIIGA DO

que recomenda bastante e

q Li' por .ísto mesmo desper
Ü1 desusado interesse nos

me.os esportivos tímboen
ses, onde todos querem co"

nhecer de perto '.o esqua
drão gasparense.

d<2Z estomacal e exer
ce benéflca ação

sobre o _fígado.

�","R�,,�.?�;;n;�tfW 4@1@'#8!i!Mi&

I . Atenção . Atenção
GRAHDE VEt�D� ESPECIAL DE Fn� Df lil\!O DA H(ASA BUERGER" i u.
AproveHe a ocasião, C(m!�;f�ªido os melhoreI arn�ol, pelos me

néres preç�s. A "(ASA B�ER5fRn e!iá ofere,:e31dor �or preços
sem conc�lrnmtia, seu grandio$o sortimenio de tecidos leves pa
ra ii pre$en�e esia-ção, CGmo s�jam: lseses, Organdys, failes,
R�ndas G�epufre, Teddol Ny!�n e sedas lisas e e�'iampa1das nas:

uU�m@s Rov!dades. f' realmente sensacional a gk'imde venda os .. ,

, ped�I, de fim de ano da
,

rr(ASA BUERGER"
Rua 15 qe novembro, 505 _- Blumenau.

'm;W&4D

- I\1:atriz:'! T Is. J Ao I>

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO.INCOE CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMÉNrro DAS ·PQSSIBILIDAPES DE F'INANCIAL'\iIENTO 'DA PRO�

, " ' "

DUQAO_ . _'_.;....__

Em Joacaba o Carlos
;

- ,.
: .', �

,

.

,Renaux

...
• Prepare ot.

', : @ · G futuro de

Q
.... 'seu filbo

_ " dando-/he

IOFOSCAL
8'

_.........\
, ' ,90 .QOO:O�O,OO

Total dos dep'Ósit�s e:di ,,'
�W�153, mais de " 786.000.: 000,00

AGENCIAS E ESCRITOR!OS NAS PIUNCIPAIS PRAÇ\S DO ES
TÂDO DE SAN'rA Cl\'f�RlNA, NO R:IO DE JANÍÚRO 'JS

'

CPJt!TIB,A
:�. ::

....
.' _,',"

'-.

VlJUARAM EIÚ AVIA0
ESPECTAI, OS
'l'RICOLOltES

fOM CHEQUE

Haití X

Barraem . " ..

oruver srrr io
A localidade de ,13àrra dOI"

Haití d: .Rio. do Sul. Os ade��s' do Iuteból em/ 'Trombudo pónto· final O prehd promete ser dos Barra dv Hombudo e tam-
da Estrada deJFerro Santa mais sugestivos, pois o Hai-

'

hem,' os 'siJ11patizantes do

Catarina, terá _ opôttunida.,. tí não medirá esforços para Haiti estén�ão a- póstos, in
de dé vibrar com"ô;'êhéon- desfazer a péssfmà impres-I centivando os componentes
tro peb?lÍstico anunciado são deixa�a em Bl?I?--enau, do ,c0n,1unto" ."v;ermelho :
para hOJe, entre o esqua- guando fOI presa facll para branco a um trmx:fo espe
dráo do Vasto Verde;' de- o mesmo- àdv'ersárío� isto B; tacular,no embate 'mte1�mu
Blumenau e a rapaZiada do o clube do Bair;ro dã Velha. nicipal dssta tarde.

..__......__.. ..__�QB..Ba�----.._----�

Oferece aos seus di$,info5 freguêJes em todas i,!$ compras de va,.

como motivo da
sa região. "

Dir'girá a pugn�l entre atle
ticanos e cruzeirisías G sr. Lau
1'0' dos Santos,1 da Liga SCrra- ",

na d,e Desportos. ,

.

" ����.:-,

lar superior ii Cr$ 300,00, Irê$ valiosos prâmi�s,
p�u$a�em do seu 1.0 a�iYeuário de' fundação,

E
150.000

Os prêmios, q�e serão sorteados dia 18 de t�o'1embrOf no Cine

de t�ODAS CHANEL e são

-""."

I
i

I

I
. .

, f
�1�Yti���{il1il)MIJI!!II.\II."�I(!i�l<!,.��

1.0 Premio Um casaco de pele

.. Habitam a zona de co

bertura da ZYM-6 Rádio
Mirador. Vendam' mais
neste fim de ano, anun

Ciando na emissora de. Rio
do SuL _ .• - .

Solicitem a tabela de
pr�ç.::s oú a visita de �

I
corretor. - Caixa Postal,

. 61 � Fone 151 - RIO

,

pO SU;L ""7' _
Sta. Catarina. �

Cr$'30.415.00 rendeu ii- \.�
lé',agora' ô certame'do

Estado
'

Apesar dos preços eleva...

díssitnos dos ingressos para ",

i as pelejas do CampconátoI do Estado da presente tem

I parada, preços estes estab-e"

I' lecidos, pela F.C.F., nein
mésmo assim tem sido sa

'! tis.fatÓi-io �,resultado fiI:an
celro da dl::;puta, venCIdas

I suas primeiras rodadà.s�
,

I Dois jogos, entre Carlos
,

Renaux e União d'B Ibirama
e outros tantos éntre Cru�
zeiro e. AÍiádos renderam- o
,total de Cr 30:475;00, corri

I Uma média, por'partida, de
,

7.fiOO "cruzeiros. bastante
"";"':-A,,,",,:," _w._....-'"�"",:-".i�;.::-_,...�l fracá,-

, "

'

Não deixem de Iazêr- uma visi1a à CAMISARIA

de
7.0 Premio Um belo Vestido

3.0 Premio Um !aileur de linho
".� ".

J1Vem b r 0, fO 51

1\1ARCA DE .' GARANTIA,
lia 15 de nove ro, 1

Visite.3 00 EL

'�;.:
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contfnuasse na
dos seus negóeíos, e mandou' -----------.------,-�- .-----�- \- -

cassar a procuração que lhe Ij cJ d'
,

I'tinha conferido."
,

nã� :;{���' cv.dcrsternarría, .

Cf eseng�na a 'p',e O',SOntem, de madrugada, Au- g
gusto acercou-se da mulher,
fazendo-lhe carinhos, e falan,

cI N Ido a respeito de uma possiveI. ',.
zeeoneflíaeâo. Dona

Beneditaja VIUV� e ap�O, eeoacreditou na ternura do espo- g g
soo Foi quando Augusto Mar-
qUes, sacando inesperadalÍlen-. '

'

' ',.
.

te, de uma navalha. golpeou' RIO, 7 (Meridional- - A sra ,

r
DESENGANADA, PELA do Hospital por seus parentes, .que,

no rosto e nos braços 'da mu- Marcina Sampaio Laureano,' víuva CIENCIA 'de autornovel; a levaram para uma

Iher indefesa. do médíco :rapoleão Laureano, que

I
Ultimamente, a víuva do dr. estação d;e aguas, .num último es�

FUGID fez dos seus sofrimentos uma pro- Laureano havia sido internada no forço para salvá-Ia, já que a me-

Aos gritos de socorro. acor- paganda viva destinada a alertar i Hospital Central do Exército, On- dieação até aqui' empregada
rcram a mãe da vítima, Ro- a todos contra o terrãvel flagelo I de ocupava Ó quarto nr. 17. Na- tratamento, não surtira efeito.
salina Angelo dos Santos" q,ue do cancer, est� tmn�)ém grave�len-l q�clc ho'Pita�:,. ón<l� estava pro�- MARCADA PELO DESTINO

nv::ra na mesma casa, e varJos te enferma. E rnais , um capitulo I bída pelos médicos de receber vi- A família do médico-mártir Na-

vizinhos, que. embora conse_ do doloroso drama C!'essa familia sítas, a não ser de sua irmã e pa

gussern impedir que Augusto ião rudemente marcada pela des- rentes mais próximos, d. Marcina
continuasse na sua fúria san,.' tino. Como seu esposo, dIa. Merci- foi submctída a diversos trata

guináría, não lograram -impe- na. desenganada peI'1 ciência que mentes e numerosas .transfusões de

dir-lhe também, a fuga. se mostrou impotente para debelar sangue, tudo porém, infelizmente,
Transportada a vítíma. pela a estranha moléstia que a acome- sem que se conseguisse' a almeja

própriá mãe e GllS, vizinhos, teu. está plenamente consciente da da cura. Assim. ontem, desenga,
para o Posto de Asistencia do gravidade do seu estado, e vem nada pela ciência, d. Marcina, co

Meier. foi de tudo cíentlfica- demonstrando, em mais esse pun., mo Seu estado geral se apresentas
do O eom'ssárío de plantão do gente transe ó� sua vida, a mes , se um pouco melhor, foi retirada
22.0 distrito que tomou íme- ma impressionante cal-no 'e resig
diatamente, as providencias nação COm que o médícc Napoleão
para que fosse descoberto : o Laurcano agugrdou 'I seu fim.

paradeiro' do criminoso. DOENÇA GRAVISRIMA
A molésth que ac(.mbteu da

lI'Iarcina Sampaio Laure�no é g.::a
vissima. Hã t('mpos. a ';;uva do dr.
Napokão Laureano sofreu nUllll

queda, fratura' de um menisco,
vendo-se obrlgr: da .'=\ :;ubnleter:"s-e> a

uma interv�n,;,1.) cl:':l'gica. E fOl
nessa ocaSIão que deõcobriram 05

TLlédiéos a �rave molé3ÍJa: o san ..

gue da paci.mte não coagulava.
dando margem .. fcrtes e prolon·

I ga�as. �emorragia.. Pensou-se, ii

prmclpIO, que se 'r'ltava de ,",-

I
moEma. Todavia, posteriormente,
exames d/e laboratório vieram a_

fastar essa hipótese, deixando OS

I
médicos desorientados. E daí pel"
diante o estado de D. Marcina veio
se agravando, com perda sanguí_
nea ate n�esmo pelos Póros.

RIO. 7 (Merid.) - Com o

recto sangrando, foi medicada
no Posto Central de Assísten
cia- na madrugada de <ontem,
a senhora Benedita San�
Marques, dr:,38 anos. casadã; nístrsdor, o prcorío marido.
residente- na rua Ferreira de Como, porém, com os anos,
Andrade, 246, no l\tleier. O foi se reveland- entre os dois
autor dos ferimentos foi o a íncompatíbtlídade de geníos,
proprio marido da vítima, o ambos deeidtrsm requerer .o
sr. Augusto Marques, do qual desquite amígavel, O proces
dona 'Benedita estava se des-; so do desquite �oi encaminha,
quitando- I do- Deu-se, porem, uma clau,

Infecções e' alergias com
a uso de anti-biólicos
'·.'nsl1ingtcm,07 IUP) - Um <les-, .l'tdoiu dnda que seja estabeleci

taçada porta-voz médico declarou do um sistema mclhorado de in

'lúli há muitos indicias de que f'.l.(ü!>{,üe:l �)l\la que os efei'ios das

d'18,'- das chamadas drogas mara- i drogas possam ser melhor apru �••

vill103as anti.-bióticas, a eureomi_, das e se etassrüquem seus perigO".

dna, c a terramiclr�a, �ã<: respon- t Disse que algun� pacientes sofre
SáVCIS pelas super-infecções e a- ram choques fataIS depois d� to,

lergj"s fatais. i mal' a aureumecina e a t"rrami-
A advertencta foi feita pelO �,' aína, Em outros casos, as drogas

A1J�'1 Brown, de Boston, numa mataram o vírus causador da en

eonrcrencía na Admínistraçâo de i Íermidade original, deíxando r,iI

Dro?a� e Alimentos, e destinada a; sistema do doente outros viru!l'
(",�fc" 1"1" o trabalhador científico II' muito perigosos.
"0[>\ r o �il/.tus atual da. terapia an- Chama Allen esses últ;mos como

tâ-bróttca e INU pr(lgl'C�50. I super-infecções, naõa havendo eon ..

Os antt-bíótícos são drogas dCfl"l
'Ia eks.

vad:�s de cogumelos.
l',m alguns casos, afirmou Allen, Salientou que a p�oU"são mó·

enfermidades uma vez curadas pC •.

I
dica precisou de 1� anos para ICES.

1<;5 "'.;lti�biótieos, produziram tell- cobrtr que os pacientes podem
E15f." que 'não podem ser contrn- desenvolver alergias fatais ã peni
ata,�,das pelas drog;ts maraviUh�'1 c��n.a. um dos mais cntigos anti-
�a,. , blOhcos.

FAÇAM: SEUS
ANUNCIOS

NE'STE JORNAL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,

I E I RF R

ESPINHAS,

A 5,
ETC.

!y sejamos enterrados juntos; c) to" na rua Pinto de Azevcdo, 23,
Tome conta dos meus dois filhos. tenha sido o motiv:l "principal do
EV'l retribuição receba beijos c a- seu gesto desloucado. Aliás, fomos
braços do seu sobrinho Nélio". informados ele quc, três dlafl afl-

"Papai. Esta é a última vez q'.l� tes ela havia declaradl;) a pcs.oas
eu llie dou uma contrariedr.lde. de sua intimidade que não mais
Perdoe-me por tudo o que lhe fjz, guportaria O peso da vida iniame
Peço-lhe um último favor. Devo à IlHe estava vivendo. Sentia-se eE

senhoria, que no momento está i�··· getada. doente, arrependida do
ternada num hospital, a qUanti2 passo errado que dera.
de 1 200 (um mil e duzentos cru-, Em d b'Ih tzeiro;). Pague, por favor. E' o W..

um Oi! 1 e es. que de�xou,
timo pedido de seu filho Nélio". endereçadi� a �ua amIga Mariana,

Por outro lado, Nélío vivia des.
Sue!y pedl?-Ihe q�:> eomunica,.e

't d d dAI'
ã sua gemtor.l, resldente em Mi-

qUI a o a esposa. . Ice Van
nas G' t'

.

-Tia Maria - Para a senha!'" Tal funCionárIa do DASP e de
erals, a no 101a de sua mar-

que é a unica parenta mais com- �eu� dois filhos Rica-';:" d� �
te. No .out['o, dirigic:,.) a Sonia, diz

,. J.-u.v, r,;; �
o � :!gulntc:

preensiva e humana, rel'er..o os se- ar:os e Ronoldo, de 2 anos.

guintes pedidOS: a) Peça ao papai Qu:mto a SueI", presume-se q,v<!

que pague a minha divida onde a vida desregrada que levou, pois
;nora; b) Faça com <,u:> eu c su,,-I vivia como meretriz, fazendo ·pon-

Consumaram
aspirando
Deixaram vários

.

bilhetes,

o
,

gas
nãomas

RIO, 7 (Me::id,) - Eram apro- nio. Sabe-se, porém. que Nélio íóra
ximadamente tres horas da manhã'l últimamente despedido do empre

quando, onkm, a bailarina da go de reporter fotográfico que .o�

"110itC" Casanova Sonia Alcanta- cupava na ·revista "O Cruzeiro", e

ra, chebou ao apartamento onde que, desempregac:'::., era precaria fi

ruide, no edifício PossolO, 26-6.0 sua situação financeira, presumin_
andar. Logo ao entrar, verifieou do-sc que tenha isto concorrido
que est:o\v<im acesa3 as 131npadas para 'a extrema atitude tomada por
do quarto ali ocupaôJ pelo repor_ ele, segundo se póde constatar nas

ter fotográfico Nélio Berto e sua cartas que escreveu para a fiua

amante Maria Mercedes Lino. Su- tia, Maria Bueno e para o pai,
pondo. então, que algum dos dois Erncsto B�rto, respectivamente, P.

houvessc chegado, não deu .impor- cujos textos, na íntegra, são os

t,lnciê! �.o caso e dirigiu-se para seguintes:
seus ?posentog a rim de trocar GS'

roupa. Em s€;suida, foi ao banhei
ro, t"'ndo. porém, encontrado o

mCSillf) CQri��?-s portas cerrada.;, O>

qU0 fi l�vou à pensar que estive'isc

ocupado por algum cto� seus in

qnilinos. Entretanto. pa-ssou-sc
muiti' tempo e níngu�m de lá saiu,
enquj-li1to Cl'H!'t por oütro latlJ), uln

forte ehdro de gás �c propaga"a
pela' casa, vindo dali Por cste mo

tivo, "csolveu chama� p�los nOmes
dc Nélio (' Maria, n;;o obtendo po·
rcnl, r:unlquer re�posta.
Foi ai. que, descon[iamlu de ",

gumá tr.. !iédia, dC5CCU c comuni.
cou o que se passava ao porteiro
do edifício, Manoel Monteiro. o

qual. imediatamente, como medida
preJiolin8r, telefonou para a dele.
g<\cia do 6.0 Distrito Policial c pôs
o comissário Guimarães ao par <l,as
SUI'S f'uS{leitas.

PACTO DE MOnTE
A autoridade conwarcceu, in

continenti, <lO iocal. Ali chegando,
tralOll de arombar a porta do ba
nllo:-iro. deparando-se-lhe, então.
um '!lIadro comcyedor: entre a ba
nheira e a parede, f!stirados ao so

lo. onde puseram um travesseiro.
a('haYam_sc mortos, abraçados.
Nêtio e Maria Merc-taoihr

d:) �parc1ho aqu�cedOr se des_
'pr.�en,.iia o gás que impregnava o

amhiente. Haviam SIO suicidadb os

jOYflllS que selal·am, assitn� cotn Ull1

terrível pacto de morte, o amor e

os sofrÍlnentos que na vida os 11."1-
viam \1nido.

QUATRO BILHETES
No 'luarto dos tresloucados. �

p9!idn encontrou quatro bilhetes
escritos. dois por Nélio e os outros

por Suely, nome pele. qual era

nl'lls conhecida Marill.' das Mercês.
N,,-o hávia neles, <mtretanto, qual
qucr dcclaração sobre 05 motivos t
qt'Q levaram os ;Imantes ao suici-!
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Empreg'o de capital
Firma importadora fra dicionaL . com excelentes. representações inr
ternacionaisf tendo ótimo conceito comercial e bancário, aceita co-

I ollera�ã? de capilalis�a exclusivamente para financia� expansão .de
i suas ahvldades aproveItando novo regulamento cambiaI, Oferece jU-

1 ros e participação nos lucros. Troca referências bancárias. Corresu
I pondência para G E R E N T E Caixa postal 2485 - Rio de Janeiro.
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L,à
medicas da Paraíba: víu.se em 'pIe-
na juventude e quando todas- as,
esperanças d� melhores dias llie
sorrta, atacado de cancer, fazendo
dos seus sofrimentos, num último

gesto de singular sentimento <fle

\.olidariedade humana, um brado

de alerta aquele terrível flagelo.
- Postcr-Iorrncrrte, d. r..1arcina. que a

companhara I) marido passo a pas�

So naquele doloroso transe, supor
tou mais um rude golpe - a .mor

te de -sua mãe c de seu .Irmão, vi
timados num desastre, quando se,
dirigiam de avião ÚJ Recife para

esta capital. E, logo em seguida,

poteão Laureano, como dissemos

acima. [oi rud�lllente marcado pe
lo destino, O ,pai. daquele saudoso

médico, acometido de paralisia. há
muitos anos guarda O leito em João

Pessoa. O dr, Napoleão, Laureano,
formado em médicínà à custa cos
seus próprios esforços, depois de
uma rápida e brilliante carreira

que O colocara entre os maiores

como se tudo

(Conclue 1111. 2.:\ página. letra

Rio, 6 (Merid,} -. ESpr.!ta
CU13r desastre de aviação,

felizmente sem maior gravi
dade, ocorreu ontem à tarde,

Desastre
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Escaparam milagrosamelite os dnis

NOVOS TUMULTOS ,

EM TODA A ITAU!
ROMA, 7 (UP) - Pol'ciais

armados até os df::ntes patru
lharam durante a noít.e intei

- "Desclllpe o trabalho 'qlie ra as ruas de toda à Italia pu-lhe estamo,> dando. Por favor fe· 1'a sufocar quaisquer novos tu
lefoll':_ par<> n sr. Luiz Bueno' ;-fi- muItos que pudessen1 í1'rom
Ih?, ::.8_3600, alI no jornal 'Cor- ')21'. nor causa da sítuacão d'e

I
r"lO da 1\I1a h- � .

� . .1 ,
•

-

, . ,li a ,comulllcanelo o Triéste, e h:je, o:.; choques po_
�en sUlcldlO. Adeus. Suely e

Ne-jliciaiS
ccntínúam de pronti-

I h,o. P.S. Procure, por favor, a AI- dão; pois já Dela manhã se ve
cmha. n�� rua Tadeu kosciusko, 6, 1'ificaram nOVOS incidentes
apto. 70:3 • R D' 'I t d
O

.
em orna. OIS mi .es 'u an-

�onl1ssario Guimarãcs, "pós as ies nncÍon.ü;,stas organizaramformalirladcs dc prax,', 'fez r"mo- mrnifestuções contra os norte
Vcr para o necrotério r:,) Instituto amCl:icanos e inglese;" empeMédico Legal, os cadavercs dO", nh:ndo-se em violenta. lutatresloucados, com a Polícia.
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um estabelecimento) capaz ri:; I 5ando a criação d<! uma Bi-
clevar o bom 110111..:: de Rio I bliotéca Pública Municipal e.
do Sul·

.

BIBLIOTEGlA "HUM-

RIO DO SUL, 7 - Duran
te os dias 14 e 15 de novem_
bro em curso. será realizada
ttmEl grandksa Festa Popular,
em benefício
do Hospital e Maternidade
"Samar:a».
Nos enormes salões do Clu

be de CaÇa .e Tiro "Dias Ve
lho" (Schuetzenhaus), terão
lugar as 111a15 varír.das distra
ções para adultos e crlancas,
não faltando ;,p�!titosos cl1tlr
rascos, frang,:s e pabs assa

dos, salsichas, café, d:ces, be
bidas. etc ..
Abrí,lhalltada por bôa m()sÍ-

ca, será assistida a tradício_
nal festa com o objetivo, de
angariar aux'lias para Ie\'al'
avante a gigantesca construo
ção do Hospital e Maternida_
de "Samal'ia".
Durante os dias 14 e 15 do

I corrente l11�. a partir das 16
h:ras de saóado, serão reali-

I' z�das competições de bolão c
tIre ao alvo, c[,m val'osos

, ! premios; arremaiações, rifas,
I roda da fortuna, leilõe.<J e· etc.·
I O povo riosu1ense que ja
I mais de�xQu de emprestal' v
,szu apo'o quando das gran
I des iniciativas, irá :mais Ul�"I.a

. vez cooperar com um empre-
endimento de tamanha signi
:fii!ação. porquanto o Hospi

I
tal (' Maternidade "Samari:l".
S�r!l em multo bl'evre, maÍl;
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V,-

Camponeses frànceses
invadiram Paris

PARIS, 7 (UP) - lVlulti
àóes de carl1ponêses invadi
ram hoje as ruas ri·� Paris, pa
ra mostrar que é possível au
mentar ';:s produtos agrícol:Js
beneficiando ao mesmo tem:
po o produtor· A receita, se

gundo os, lavradores, consiste'
em eliminar �s intermediários,
vendend.o d r.�tamente. Ct)m
esse objetíVo, trouxeram de<:
mil ':VOs, milhares d::'! quil:;s
de batatas, dois terneiros e'
três vacas, ofel'ecendo seus:'
produtos' ús donas dr> easns ll;l II'i"iüru:,cs, "'-------'-�-�--:....-:....---"--.;..,.:...:.�......,:,---....;;..;..,:,--:--��--�,.;._.:....;.;.;�;.--.....-.w
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