
"DIA'RIOS ASSOCIADOS"

Illmea�a �e ijOeÔ3 õe �ruôutivi�ade!
RIO, 20 de novembro - Como

poder. no Senado Federal. e no

momento adequado apresentar
uma sugestão mais desenvolvi

da acerca do imposto sobre lu

cros extraordíar ions, que vem de

ser pedãdo pejo Executivo ao

Congre.5';;':>,

Ninguem f:i. part.ídarfo. ma is

sincero e entusiasta do Imposto
de renda que o redra.to,t' JélihL

coluna, Fui .dos primeiros deJ,';"

Incluo-me entre os que :0 a.g'ita
ram Na admíntstraçâo EpítaCll}
Pessoa, em. diferentes [órnaís do-

Rio, corno arbícutíst a rcelamüj.

escrevi artigos de fundo, exigi a
tributação sobre a r-enda, corno

I!. modalidade inexcedível pnl'a
um ccmeço de democr-acia no

Brasil.

Com efeito. como se falar -ela

governo do povo, 1'1:'10 "PQYO e l'�t
ca o· P':)VO. em um pai"" onde os

dois Impostos chave eram o al

fandegaria e o de r-cnsurno ? O

alfandegár-io era uma, tarifH se

vera e às vezes até odiosa. v.i::al1-

rio a proteçã.o· a, díspen "ar W1S

artigos produzídcs 110 pa.ia. .Re

caia, corno recaí, sobre o eOl\5U

midor em gerat E' urna taxtu:;5.o
tnjusta. tão injusta. quanto <.t

outra de consumo. que eai Igual
mente sobre gregos que e trota

nos, ricos e pobr-es, com a. n::.eS...

I ma cega incídencía.

I .t� Insnt.isfacâo o.l�t' g'!";'am .1X,à
socíedade em g'Cral. h3SCB d01S

I Impostes, o da pauta aliandBga-
ria ê o do consumo", revela o

brasileircs vrsítara-n a Depar- modo lp_justo ·pelo qual operam

tamento Central de Polícía, um e outro, Impvsto mesmo), rm

cnde foram cumprimentar o posto de verdae, Imposto que

Chefe de Polícia l�'ed:eral e tem classe. até porque ínclde flnt
\

inspetor geral, "r, l\Hg1.ld categor-ias �s mais variadas, r:
Gambôa. Os políclals brasí- :

bre os que tem e sobre os ruars

leíros sr, C'ro Braga e íns-l que possuem rendtmentos a se

petor 'Hildeberto Café, da pü- j reI!2 tz-íbutados. e o de r-onúa. 1'J�
Iícía do Estado de São Paulo I se sim, é o Imposto da. vfnladel-

. I, iu tíça - eial Ouando um 11"·
percorreram várias dependen-j ' � ! S 1 ao :>0,;�. < '

, •.

,.

-"
das do Departamento, acorn- \ dlnd,:o ganna 11) .nu�hoes �,<'
panhados pelos diretores da cruzeuj'os e Ieva 5� nll�Thlho:s a� fli\

secretaria geral Ce comunica-. co, co irar esses o rol oes ,e U?l
cões e pelo chefe do serviço: ato que :;:,,,íjsfaz a consctencia

de documentação pessoal. I (Condui na 2a. pfigfna letra AJ
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notícias de -que Juntamente
com o sr.· Gurgel· do Ama
ral iria, hoje, ao Catete, on
.de conferencíerfam c-om o

presidente da República a

iespeito (10 abono de Natal
ao funcíonalísmo p{ib!ico.
E acrescenta:

Problema da lame na fIO

Sombrias perspectivas sôbre a

situaçãO mundial da alimeatação
neros alimentícios sem discri
minação;
Segundo - Tratar particu,

Iarmente de medidas apro
priadas p?ra esr'mular o con

sumo de alimentos tornados
disponiveis, e cada vez em

maiores quantidades.
Ohurchil irá a Bermudas

LONDRES, 24 (UP) - "Sir
Winston Churchill tomará a

vião terça-feira próxima, a

f:ln de comparecer à confe
rencia de Bermudas" _ noti
cia-se de fonte bem informa
da.
Será publicado amanhã,

nesta capital, um comunica-

epresália às intenções do lider· da�;:;;�;:
maioria na apresentação de emendas,�i���;���i��i!:�

RIO, 24.(Mieridional) :;cl'á automaticamente pror.ro_ RIO, 24 (Merid.' � Che· para esludar � fornl.ula suge- 'da conferênCia nas Bermudas
Um grU90 de senad1J'res'enviolt gado o .:rçameúto êo corr€'ntc garam a acôrdo na reunião r da para o ac<:,r'�o sobre o au- I1a qualldacle de observador

na manhã de' hoje um- traba- exercíCio·' do.. �1 nistério d(j Trabalho .0 mento dos sa1a1'I JS.
_ Anuncia.-se, oficialmente, que

lho de obstrução ;1.,) orçamen- Soluções pai-a os slD;dlcato das en�pr�:>as de ,mI_ Causou rel>crcussao DI) D França, Grã Bre!anha e Es-

to, solicitando des:aque par�\ alUnentos
.

7ie�ros, combustl,:,els e ml�.e- seiO' da _UDN, ,
t�dos Unidun pediram ao lord

todas as emendas ofer",cidas j .
nHS, ,e companhIas pet.rJlífe. R�O, 24 (lyrena.lOI�al) -:- Ismay para part'C'iplll' da ci.

no
.

anexo ao Min 'stério da "eJ"e';1Íll'" !t IUÍI"'''la b a
1"8S. ° alimento va� de 14 até I .

.scncLO a UDN m; Iielra rad"-I tada r.:..nferénc"a, .. tendendo 3

rios; Sa.úde, único a ser votado ain- l1t .. .,,14 g .li\U� VU;1'

I
=9 Dor ceI�! l_, vanando con- calmente cont�a () atual go-, proposta do sr. Winston Chur-

RIO 24 (NI 'd' l) I
da além da receita. .

f "d' f"
forme o Sal2.rIO, sendo qUe o vernador de 111lIlaS, o pronun_ ('hilI. Lord lsmay assistirá a

E
.

d '1 __ ,

- crI, l�ma -, 'S,"2gundo .os comzIilárli:s. a propos.a, os .res �umen10 m�i1i!tlo será de,,... ciamento' dI? deput�do Lícur- .�gunda pa:te. das conversa-

.!.-m cC_.l.i:ll.Caçoc! a ullprensa

I atitude foi tomada .em rej;n'e- ,

.

I
;),100 cruzerros, e no má?i:1�1o: go �,�ite� vlcc_presldel�te. do (:oes n::13 B\?rmudas, ;:!lW se r.u-

v�.l,Jj?:rtml;l� o IIdcr Gttsiavo sália às intensõcs de, lider.çJ.a . EELGRilDO,,2_4, n..rp,) ._ .;_,.." }��O,:". 8��U��?_ <19:>., l>,?�.f��l,:lOS·, l?ar??o,_".�lc�nç�ua m�lorr.e:- )ac�qnax:'l .l�()nl ,",8 qn�stõ� 'lt:,e

Capanell1Íl
.'

deSlllentiu as "
maioría. sr, Alvàro Adolpho, Anuncia-se oficialment:e' quo' E�U s 1101<:ato dev�ra pt'om..1r�- pCl'êUSSâO. .

,

I mteress·'.m a organ;zaçao (ti)

.

.

I que pretende apresentar e- a Iugosla'll1;\ rejeitou hoje a

I
c!ar-se . a+l� ::;exb -fc,ra pro�;:l- A l'epori�g'.?m (;UV LI o s:' I trat.ado do .l. tlàntico Norte,

I mendas à receita, aplicando prop;::sta (l:".;s . três potencias ma,_ sobre se '.lC":lt:.1 {) aumel�- Af!ons:j Annos que. alem ue t BUENOS AIRES 24 (UP)
----,..,....,..........-------- I severa' taxação aos �ll('ros ex.. o' ra a l'fai'zação da come to a base do ulümo conspglil- pertencer à '.;ancada da UDN

I F
' :'. 'por '. '_

,iraordinários, Dlz-se. aue no r�'ricia ct&� dl1CO TI<H:ô'es sobr� do pela cl�ss�, qae é a pro- ãe M:nas é 1íde� do Partido
- unClOnur os e leIal ..

lVIonróe, '{) lídér recusa que a Trieste: A pr:cposta' (m ques-l posta do sl�dl:.ato dos ban-I na Ca.r:lura, I! disse'

marcha da lei orç()mentária tão dednra que os Estados I
cos· Amanha vao :>:'�l!n!r-se os "FelIzmente" �Ol:ff':'m�' e,;-

seja interrompida até exgo_ Unidos; Jr.gJateri;a e a França
.

��ronautas c aérúVlal'lOS ,dc perav,a, as nOÜCIas �l\�ulgadas
tar-se o prazo para a sua tra- e-ntregarão

.

à Italia a ad.mi- �ao Paulo, I!I151uantp, f"lS ca�lo· (,�lt�:11 sobre a p_rcc.,pI1ada ,0-
ll!itação :gel0. Coilgr<,sso, que nistração da zona "A" de cas Se reunlrao qumta-feu'a, ,p�l11ao do. sr, . LlCurgo Le1te

oS 30111. Se até lá não tiver Tr1cste, rultps mesl'!!o do iní- TI!l0 tem, Iundamento, �em se-

E-ubido à sanção presidencial, cü; da (onferellci'l rrojeia<ü"
rw posslvel que um rl�putad')

.

.

I pertencente a run parhdo da

l--.�--""_"""'''''''''�''_'''''''''_--�h'''''''-'''''''-d''''''''''''----'''''';'''---'''''';''''''''';''';';''''''';'''''h----';''
II! ('pos'ção sustentasse que o 51."

Iverum Dan o e causa os erdelros �:i���tl��.:����7�
do .ex-rei Vitor Emmanuel da· Halia; ;:���u:s:ep:;:: o Di·

Re1l.ltegrados 'na pos'se da herança! reforio da U.D.M.
Para tratar de assuntos de RIO, 24 (Meridional) - Os Branko Ivau'c, a Policia ilu- fug:Uvos, rebelados. .

!nteresse partidário, reuniu- juizes do Registro Civil estão minense prendeu em Petrop<)- _

se ontem, às 17 horas. o Di- em greve até que seja resol. lis o !ugoslav? Bosko Rl;lt•. Trem�ndas exnlosoe�
retorio Municinal da U,D.N., vido o mandado de segurança towskJ. ex-saciO de Ivamc, f

v � ""

:1.end-o compareéido grande nú- que impetraram ao Tribnnal Bosko' deverá esclarecer �l_ 83 C!ll1\'lf31 IUZJ:l
mero de correligionários, no- de Justiça' O Conselho de guns pontos obscuros das lU- Q qjIl"' m lu �

{ando-se a presença de mem- Justiça do referido Tribunal yestigações' Foi divulgada LISBOA 24 (lJP) - Tre.
bro5 dos sub-diretorias dis- deiermincu que os juizes do IJã resta! mais dúvida de mendas e�plosões destruiram
iritais, Registro Civil remetam todos que Ivamc era ca.rrasco da 'totalmente tuna fáhrica de
A reunião foi pl'es'dida pe- os processos existentes ao juiz VMRO, al� de atiVO. e1emen-! t.rmamentos situada no centro

lo ar. Affonso Balsini. que e!�- substituto e111 exercicio, na- to do Partido ComunISta, com'I de Lisboa, hoje. Informa-se
n,)� as :finalidades da reunião, 1 t d J t' C '-fun"a-o de ater"orizar oS ' "t"

pai1i'a�_"ero. d. e uma· das mais 1)0- que,e se 01' a us ·Iça. om ,a � -'"
• < i que o nUll1ero a.e VI jmas se·

-
.- u,,-ssando_se em revista vários 't

�

d I 1 't 't'
Ias l'lhas do A.t1ântioo Central,

.

- IS 0, 11ao concor aram os ma- "eva a Quzen os e Vln e é

I'l'lJb1emas, cuja solução Vi- 't d t' 'd 1 I
. < t f 'd

HAMILTÓN !:,l (TJP) ,-' �L A :rainha Elizabeth apenlJu h
. ,

d d
- glS ra os a mg1 os pe a >or-

Pronta a ledia para
cmco, eu.,re mor C5 e erl os.

rainha Elizabeth e o duque Edin 111f.i.o,s dias pes-oas' '1"" haviam; .• .

11 ga et:.<lgm O pon eraçao e dem, Os quais consideram que ! Os hospibis estão abarrota�

'. I
su (os oes. I a mesma contrária o disposto I dos de fei'Idos. A Polícia. as ..

- � _. _. -- - _. compal'eddo eu apl'r_:irc:mo, afim t;R.. A.DHEMAR DE BAR.ROS no cód'go da organização ju- mediar na guerra I segm'" qu� duzentas e villt�:

tJD�PIlID!lnOnCJ'9 �ca���1:-1: ::;���o d;��:liSpt��i�! afirma D sr Ir Idhemar de Barros ���::.r�;táA af�;;��dotaf��l���� ti Indll..(hina ,'�����%!t�ueh��p����a���
•
b U Ij U ���G);a;<�l::l. resid<õn"ia

do gover-
.

reconquistará São Pau.lo
processos já acumulado':s,!

• 'iii

i
r::1ortos é dE: quatorze.

JI"� E
NOVAS CONVERSAÇÕES que Tomou p{)sse 0-, governa- 1

p \}P'" ')4 'UP) -- A. I· WASHINGTON "4 C�P) -

a Ia as na' oropa
ANGL'O m • ...�T·· ...T·S I' RIO '0' (Jl" 'd' I A cenário ""'1iti':'� nac!."nal lnudará dor do Guapore I.H ��, - t � L- I ,�- u

.

.- • .ft...L, JU�."- '.. ..:.'i > .1erI 1.:)1)!1 ) .. _, ..... no· >'v � v

RIO, 24 CMerid.) _ Pe�
� é:Ía está pronta par�i atuar CO" O deputado.�\h:in" Hentlet de.

.

TEERÃ. 24 (UP) -- Notkía·,,;e 'cepção de õntcm i"111 LeéJ.elra As .. totalmente l>Iuit,os '!lQS que.. ia!:':;l
r�nte ó Ministro da Justiça JI�O me�l"àora na guerJ:a da darou ter 8100 lnJ.�1:"mado, pe�

de. fonte particularmente. aU"lOl'i:lcUri-a. a repJrtagelll ouyiu o sr, hoje da sucessão•.amailhã .::.��a sr, Tancl'edo Neves, tomo� Indo-Cluna. quando �hegar o lo che_fe dos ayXl1l<;ls ao es.

'd d
zada que {} governo -estudQU ôri- Mendes .de Morais '.� o sr, A<lhe- mais, serão". Sobre' a 1Õ1lC�"Ea·7)

I )o<se na nlanha- de 'no'e o mOl!1ento. opo,ritmo, Tal,dec.la- trangell'O, sr,',Earola S!ass.en.
nista. n.) :,'nt! o z resta- 1 � J _ I '

tem à noite a questão das reboo mar, O ex p,"cfeito fa1.ou ·sobre paull·,;;ta. declarou:
. 0-0V9' governador do Ter;itó- ra�a? fOI �eI�.a pelo Prt�nell'O I (jl1e_

os auxJ1lOs economwos

l-'elece.� fl r.az na Indo'Chi- 'ções d,ipl0!TIáti<'as com, L,mdres,!o., problemaS d,c' Distrito li'(d'3- "Van;-0s lutar e POSi::� anteCl��l' ii rio ao Guaporé, major Enio l'rIullstr',) )nalano,. sr. Nel1l'u, ,�e,r:�o.\""s�p�nsos ,c?m pouca.�

.y;a, A Fr,,:1ça está 'disposta Teria o{) gove,-no deddldo subor- ra!. -o sr, AdhCmal' do:! Barros que Iremos reconqUIstar Sao dos Santos Pinheiro, qUe via- r;m el�tre"Is�a ao J.orn�l Fran- �?c.eço('::;. _1;:> p�OXllno ano.

estnàa.c imed'atamenk. dinar (J reinício dessaS·l'elações·'t.ambern falQu a ceúa;t..lLUl8, e Paulo". Ouvi&� finalmente oS,obl'e jará no ul'óximo dia primei- ce Sou'. e,e a prImeIra veZj,ot<::iSe!1 prcv�a ;i:lmbem. um_a
! a� actJrdÓ' com a Grã Bretanha' � I iliS'"c:. '. se o sr, Getulio Val'gas o apoia- ro parB ãsswnir o cargo. que .a, Inçha se oferece p_al:a T_E'cmçao con51dera....�1 n_0 aUX1.

p o:)osta cc.l!-,unÍsta re';p€ito Bos p_'indpios gerai" dai "Dep.oia de outubro. de UKi4 é ria em 1,955, o. sr, Adhemar <1'J Prestes concita () C'0;nCIllal' a França e o Vl€c- h:.! mlI1ta� nort�-m:1erlCano a

.iazoáviJ l-,ára a 'Y':,;SBÇií.O ele s,oluçã.a do caso do petróleo, lhO", :tUe vamos dí�cutil' tl SUC�SSWJ BarJ'os disse: P()VO brasileirO" 1\1111h, , C!.ltros palses.

tu :.n'.io-Chi la_
'

(Conclue ua e.a pár;1nD letra lI) presidencial. mesmo pOI'quc () "Só Deus o sabe", RIO 24 (Meriq.) - O "Im-
prensa' Pcpular", orgão oficial
do l?..rtido Comunista,. publi
ca, hoje, a tentrevista do sr.

Lu'z Carlos Prestes, em que
este concita o novo brasileiro
para que désellcadeie campa
nha em prol do restabeleCÍ
menta das nossas relações di-:
plomáticas com a Russia. A

prop·::;siio dessa ent1'e:\lista, to
dos os vespertinos procuraram LONDRES, 24 (UP) - 05 c�ores em ordem c'T(mologi�
ouvir as autoridades de 01'- delegados brasileiros e in- Ui, ou medi;mte rateio De�
cem Política e Socü:.l, quan-
.to a<> paradeiro do líder ver_ gleses, que discutt:>ID o mé- vido às divergencia" sobre

melho. Dê acôrdo com as ill- todo de liquidação dos (;1- c assunto, foi cbborada
formações prestadas, Prelit.es trazados comerc:ais brasi-. uma formula cO!lciliatória,.
cont'nuaría em r€gilílJ frem-, G

�

B
'

teiriça entre o Brasil e a Bo-
lelros na r� retanna, a- que está agora ew- .exame.·

l.ívia.
' borc;laram hOJe um dos pou- Ao que conta, estD prevê a

Em mistério u assassínio

I
tos mais contrJvertidos, d'stribuíção das dívidas em

do itlgo�lav� Ivanie c!ue é, se as quota.; dos pa� quatro blocos ig'uab, mais
RIO. 24 (Mend,) - pros.;;. � t -3 B 'I 1 .

seguÍlldo nas diligenc{às em b�men o� I..!? .rasI (ev-e- Escalonados conforrne a 8n-

terno da morte misteriosa de rao ser dlstl'1bUldas aos cre- tiguidade: e a divisão dos
pagamentos anuais. do Bra
sil tambem em quatro co..

ias, estas porém desiguais.
(k� forma a caber a�

! !ização do maior glupo dàT
1 dÍvidas mais antigas. _'

ROMA, 24 (DP) - No dis
curso que pronüncou hoje de
manhã na prír-ieíra comissão
d." Sétima Sessão ele Organi
zação das Nações Unidas de
Alímentaçâo <J Agricultura
(li'AO), o dirct-.. :.' geral, sr ,

Norrís S. Doud, cxpõs a si

tuação mundial, atual. do pro
,

blema da alimentação. Es-
1ando essa situação longe de

ser satisfatór'a, ° sr. DoddIn
([Jeou medidas qUe convinha
adotar para melhorá-Ia:
Primeiro - Renuncia à de

scnvolver a produção dos ge;

"Não tem nenhum funda
mente de que eu' Iiaja a-

'

nuneíado mudança de ati..

tude do governo C�1n rela
cão ao abono de Natal. Irei
�jm. ao Catete, mas para

tratar do projeto dos lucros
extraordinários" .:

a
GETULIO.·VA.RGAS

Z8m�ou Luiz Carlos Pre�tes
��S ôutDri�â�es �oliciâis

Prestes sobre o que fez ()

Urano do "Dut.ra''. ��nl ma�

1éria de comércio. <:Aludindo
u questão do ron,pimento
das relações. Depois de r,['�

ferir-se sempre contra os

Estados Unidos, o SI' Luiz
Carlos Prestes af;rma que
quando ::;e trata de medida

C:e interesse nado la1, o sr.

Getúlio Vargas sr) se' mexe
empurrado pelo pevo. As�

ssim, todas as demonstr.aQ

ções devem ser emprega·
das para conseguir o rea..

tamento, realizal�do comí
dos e mensàgens,
Quanto aos com'mistlail,

- diz - saberão cumplir
o dever "patriotico da cam·

panha",

RIO, 24 (Meridional) -
O sr. Luiz Carlos Prestes,
foragido da Justiça sob
mandado de prisão, zom�

bando das. autoridades po
liciais e judiciárias, conce

deu, ,hoJe, en:trevista ao jor
.

!"lal comunista que continúa
'u circular 110 Rio de Janei
ro. Em letras vermelhas o

jornal' bolchevista anuncíu
.�. entrevistá,' na qual é a�

bordada a questão do rea.:

tamento das relações do
Brasil com sua mãe-patria,
fi Russia.

F E R I :9 AS' Diz q.ue devido ao d0sca
Espinhas. l',.1anchas UIee.·
ras e ReumatL"lmo ·labro da situacão comercial

ELIXIR DE NOGUElUA do país com C exterior, ü

Grande Deprua.tivt!l, i l.:re�t&mento das relações se

___�d_I)__S_a,-n_g_u_e Impõe, F310u o sr. Luiz C.

,NESTE

Srive iuedlla

Enlraram em parede 6S Juizes do
Registro Civil no Rio de Janeiro

te, com' seu castc]..), deve ficar

I
:lUrg, i:;ujo avião, aterrissou. !::ll).

abrangido pela Herança, Os h�n,'3 Hamilton às 13,55 h::J'/'3S, foram
serão div�didos em c�neo parte, acolhidos ào déscer d']" av,'ão pe!,:l
quatro das quais tocará as tres gO"Ç'ernador .geral das Bennuda.3,
filhas -e n.cto!'!: do roberano; ·3 ften€mte-general sir, Alexander

quinta 'parte que oocaría ao -ex- Hood e pelo alto 'pessoal admi
t'ei Humbert,o, filho 0'" "l'ict0r nistrativo' da colônia brit&nica, O
EmmanueJ, fica;t·á COi"l ü 'Esta- avião faz por dUM vaze!;' a volta
do, il ilha em fraca altitude. afim de

CHEGARAM A BER1'>.lU
DAS OS REIS BRITA- .

]"..-ICOS

permitir a'JS sobel'a'nos admirar a
.

FormuIa�&nncili�luria para
Ii�ui�ar a �ivi�3' �o Brasil

-----------===-=-

.
Camara Munie.al .

Pleiteial oQsr. Antonio Reinert
'��.,'J

INatal para os funcionarias
o abonoK:de
municipais I

:ntit�rio (lo 'Garda; an.t'xa.!ltlll o pro3êto de léi nl". lb3, que declara. de

utilidade pi'blica 'dí"érsas áreas, para. abertura da rua ll.apuci; jun

taudo, cópia do I<�dital de eOllcurrencia :Pública, paTa forner!mento de

artig�s escolúes para· I95J, abaixo 'assinado .dos moradores de !liassa

.r�!iÜÚba:, pedindo seja parte daquele distrito anexado ao. mumcipio de'

Bltuncllau; parecer da Comis�ão ue ,'lgricultur:l;, J;'eferc11tec li. um pro

,iét-o de lei 11r, 332;53. da Camara 1'11uniclpal ue Guaratingul:tii, Estado

de Sã.o Paulo; indicação nr. 36153, doO .�rea.do)' An1;onl0 Reinel't, pedin
do abono d',' Natal :t' todos os funcionários públicos municipais e reló

pc1.'11,,05 operá.rios da Prefeitura local.

�" Orllem do IHa con�iou o seguinte! aprovado ... ;>arecer da Co

l)lissão de AgricUltura. 5õbre o pJ".,jéto de 1e-i Ilr, 361;;::. da Câm.'lra. de

Guaratlnguetá. referente' as' con�-truçiJes de casas paTa trabalhadores

rurais. Foi pedido que fOsse Qfidado aquela Cii.mara, congratulando-se

por lã!} nobre iniciativa; ap.r:On.do I) oficio nr. 164:!,. pedindo Ilue esta

cau!li.r.a telegrafe ao Ministro da .Educ�ão 'e Sa.nde, �ollcitaudo pro

rio
. sentldu de "aqUISição

.

de metÍicamentl_\s e clL'lpas para

-a pre.sidcn.-CÍa do sr. logo lIel'lnb', reuniu-se ontem a.

;o,.lUlllei.pal,. com.' a presellça .!los seguintes
.

-Yer�adores: Gerbltrd Neu_·

fert, Victl;lX Wecgc, Antonio Relu';í-t, Broilio Jurk, Ary Tabt>xda., Ch.ris:'
tlar;l;l 'theiss, \VlailisIau Cm:jsiànsl,y e Fuhi.9 E:uuncndoerier,

'

Ostrahalhos I�ram inlciltÍlos eom a leit.ura, pelo segundo �e"reta':',

(afé brasileiro pa,ra ,�·O'" rio, da ma1';ria do E:xpefÜentc, que consto� do s-cguiute: telegrama. do.

. . '. ...•
deputado fedEc'ral Waldemax RllPP, informando sôbre as obraS' do rior-

P'as norfO ...amãnc�... ' to de llIumenatl; telegrama _dO deputado Nue,u Ramos, presidente .d�·
\I à '-". \3

I
Camara dos Deputados, no mesmo sentido' dOIS volumes do ante pro.-

. ,

-

AI h" . jét'.l d" Código Tributã.rio Nacional;
. lei 'IIX_ 12, dll- l'refeiturí'-de 1'a·,

nas na eman ii lhttça; oficio do· SESI, comunicando que iarâ. :realis3.J;' os 1.0 jogoS atl�-

NOVA' IORQUE, 24·.' (1JP) tiros de!!P?r,tiYOS, cOnY�d.:i�do êsta Câmara fazer. p.art�, da CoJIi1ssãQ de

_ () quar.tel gEneral nQrte-D-I nonra;. J'Il�'� da collllssao .permanente d;;. ASs_":nb1e1a, L"gisla�,,:a do

. 'a na Alemanha' infor- Estado:. oIlelos do sr, PrefeIto Municipal: comurucando que dingm .ao

��nfe';°adquir:dO. cinco' 1ni� Ministro da
_

Educação ,.e Sande um telegrama p�d!nd() pro"\'idet1eias a!l-

11 -. 'eiscentil"' mil libra" t� ii. c:mmCla ,de medIcamentos e chapas para. Ralos X. nos esta.belf'�
- �(�es de. �afé dI) Brasil, do ti- cimentos ilOspitalares da cidade; juntando o projéto de lei n!, 102;�3.

. �J_S� et s 4 que autoriSa. a c!)mpra de duas áreas de retras :pata. ampliaça.o do ce..

po, ...an 0- •
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ENGENHEIRO MECANI(O
ALEMÃO

'r,A

PRECISA .. SE . Precisa-se na Fábrica de
,

y

Cremer S. A. -- Bfumenau - R. Iguaçu, 291-363
�t

.

--, -�_.----�-�-
-_ ....."'_ .. _ . .-�.,"""!<

De marcínerros e funíleíros
soldadores. " , .'

JJirlgir-se il. indú.,�d<t de Be
fr;gcração no Ppnto Final da
Vila l\ova _ Blumenau,

Procura colocação em 'SIu
menau ou localidades elreun
vizinhas·
InteresE'ados podem dirigir

se a êsse jornal, para "ENGE
NHEIRO Mec.ânico".·

.

PRECISA-SE

(Proibido até 18 anos)
Seu corpo poderia pertencer a qualquer homem, mas:
seu coração era: só. d� um!' .

"

,"�""O<mlOC."""'O'�O"".O.""O·c.o:s��')i.;.c1t(l�.r"'0.0.?4IJ.C.C." O.CGI"lC�.v404l)"Q:3
ARMAS E MUNIÇÕE�� Ü
Armas de caça. aspaI'-'.;

porte. revólveres, pisto"

I·las etc. qualquer
marca, COMPItAM-SE.

NA �

(asa Pesca e (aça I
- BLUMENAU - i�

Rua 15 de Nov., 1301 ��
�

>Oe "" �������

PRAIA DE PIRAOUE
Vende-se

Belos lotes, na. linda pra.ia de

Píraquê (Porto Belo), com frente

para o mar por preçO de ocasião.

Informações coro.' Florencio de

l\Ielo, na. Praia. de '1?iraquê.

---
_,_",-----

Terreno na Praia de
Camboriu'

VENDE-SE

pesas declaradas,
atingiram a soma

seis milhões

TERRENO EM
CAMBORIU'

Empregada de 14 a 16 anos

para serviços domésticos em

pequeno apartamento-
Informações à Alameda Rio

Branco, 456, Apto. 2.
-------

ros,

LOTES Ar VENDA

VENDE-SE por preço de
ocasião e muito bem si.
tuado, estúdando-se faeili-'
dades para o pagamento.
Tratar à TraveSSa 4 de Fe
vereiro. 105.

Vendem-se diversos lotes.
Situação prevílegíada, proxí
mo ao centro. Preços vanta
Josos. Facilita-se os pagamen
tos.
.Informações Com o proprie

tári<J Dr. Herbert Geore - R,
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

Trocas de' homenagens
enlre dU,as marinhas DE

(Tecnicolor)
Do Egitó fugiu uma princesa ... � esta mesma princesa
revolucionou o· continente' almerlcano

'

êom' bàUado's
proibidot>! -- Ela, eral uma mUlher e-xóti�a' que côm

seus Iahíos alucinantes, deséncsdéava paixões perigf!í::.
sasl .....,. ;MERCADO UE PAJXÕES·;';';_ HOJE! .:

.

PROCURA-SE

INDICADOR DE VIAGENS·
ÀUTO VIAÇÃO RIO DO . TESTO E

.'

RIO DO TESTO

Vende:-se um terreno na praia
de Camboriú perto da praia,
Iocalízado em Iugar alto com

.

28 metros de frente c 38 ditos
de fundos. V I:: li D I: S EPreço: .Cr$ 65.000,00. &; 11 f;-
Ver e tratar c.,m A. Pereira, .

. .

Rua Hercl1i,) 'Luz, 68 _ Caixa .

Oamíoneta Renault-1951,
Postal 64 telefone 387 _, tIpo Gavacguate, pelo preço

Itaja!,
' , 'd� Cr$ 43.000,00. Neg'()� à

vista, sem intermediário'.
Procurar Alvin, no Hotel

Holetz.

Por' preço de ocastlto e por mo

tivo de mudança, um bem monta

do Bar, com pequenaa acomoda
ções,

.

ôiroado no Bairro do Gar
cia. Otlma 1reguezla. Trata!' com

o proprietário, ã Rua Alnazoll&lF

nr, 3.725, (ao lado do Cin" Garéfa) .

T A B li! L A D E n O R' ,A' :& lOS

Saídas de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS
6.00 .hozas

S.30· horas
7.30 horas

12,00 horas

13.00 horas

9.30 horaa
11.00 horas

12.00 horas
.

..

16,00 horas

17,00 horall

(ENfRO DE
A UI" O M oe ·v f I S

AOS SAll.\.DOS, A TARDE

; Uma empregada para cozinha

i e uma boa cozinheira. - In
,,,,"

.

"',"l�.Jl;�,: !orm�I}ÕC;_; com a zelador do'
AutQmoveil!!i "Usadollf I rabaJara Teuis Club.
Camluh.'íé. Usado!!:

ClImjODe� 'Uead�: COMERCIAL VfEIRA
s:
(.; 'f H O C A BRUNS j. A
5'" VENDA

•

C O M P R i':,
Assembléia.' Geral Extraordinãria.

r� =.; l�t�i
Tí:'Y'"

Pelo presente ficam convIdados

ConclCssionário..
os Senh�rl!S ACion_Í.stas a compa-

CAM.li'i(HOES F. W. D, Cr'Ollf, recerE�� a Assemblela. Geral Extra-

Wheel Drive)' I ordínârra, a realizar-se no dia 18

mA'rORES: ,L H, 'B. tnellel!
de Deze�bro de 1953, pela,s S ho-

Peças.. C AcessorlO$�
, ,.

T�S, na sede social � roa 15 de no-

FORD _ CHEV110L�'r vcmbr? nr, 923, afun de dfllibera_
.

. _ Linh!, _,_

-

; rem sobre a seguinte:
. -------------..,.�-�--------.;..;..--.;.;..

M: O P .ió·"'" 1 ORDEM DO DIA

AUTO COMERCIAL '1) - Conversão de Ações Noml-

IMPORTADORA S A:
nativas em Ações ao 1'or-

r BLU1\IIENAU
•

t,:dor�

e consequenté modi.

Rua 15 de Novembro: 933 flc�çao dos Estatutos So-

.
"ACISA" _ Fone 1324 . .

etaís;

Telegramas: VANDEMEENE l
2' - Assuntos de interesse socIal.

, . ..! Blumenau, 18 de N,nembro de

t'�, 1'J "�-." �� 'f'" t> .4,,; � .. �"�,,,�'. � 1953_
)",,,"

ORGAHIIAlAO
�,,,

BLU�' j re!:,é
1\t:!·ques Vieira, Diretor-Ce_

'\' Frederico B.uns, D;retor-Ceren��

MEHAUENSE LTDA_· J
.

. 12,OD horas

13.00 horas
14,00 horas

13,30 horrus

lS.oo horas

17.00 noras

AOS DOMINGOS'

6,00 horas

6.30 horas

7,30 horas

12.00 horas

16,00 .horaS
16,30 horas

.

17.00 horas

8.30 no-as

9.00 horas
. 11.00 horas

13.30 haras

17,30 horas

18,00 horas

19.00 horas

Tenha Fé VIAGENS DIA'RIAS' ,ENTRE ITAJAI' B BL�lsNAtJ

Escreva detalhadamente pa!'a a Caixa Postal 1 9 1 �

-: S�o Paulo - Junte elf.velope selado com endereço.
Nao utilise registro para f.vital' demora na. retirada, em
horario improprio.

�--------------------------��

·HORA'RIO DOS' ON!B1JS: ,

PARTIDAS PARA ITAJAI'; 7. 10 e' lS;aO,:horllll: .

PARTIDAS PARA BLUMEJ'\IAU: 6, ILe 15 1IO�
.

. HORA'RIO DAS' CAMIONETElh

PARTIDAS PARA BLUMEN·ê.U: '1 e lZj30 llOm�
PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e 11 horu.

PASSAGEM: Cr$ lá.OC} nus ônibus e ex; 20.00 nas e3ml.onete.

AGi:NCIA EM iTAJAI': Ru:i BereiUo L= - (Ao -lado da. I.reSa.

MatriZ) - Fone, 3'13

AGUClA EM BLUMENAU; TtaV�H& 4 ao l"ev_rellO - (A.
cêneia Bra-81ú) - Fone, 1266

:, Tem para venda: :, ser dirigente nenhum comunista,
;.- : e.m nem uma organização operã-I'Na. .

'I 1 terreno no Bairro da GarCia, ,: "A
•

t
-

d
.

I à Rua Engenheiro Odebrecht, ii !
e;1!:IS ceia. o comU�llsmo 1'10 .

/1 medindO '32 metros de frente II' campo operarlO se manifesta pe-II� por 60 metros oe Fundo. '110 x:umeI1Q, de greves. Nosso país

fi x x x

!
regIsta nos ultimas anos Os in·

II 1 hrreno de 15 metroli por I dices mais baixo.:; do mundo, em

11 80 no Bairro de Bom RetirO; I, greves. P>.:lderiamO'S dizer que

ii com uma casa de materIal. ,i em 1953, não tivemos pratica-
i! li: % .1t 1'1 mente nenhuma gre,,-e, E i�5'}

II 1 bela casa residencial no.8. I demonstrá que não há. dir.igente
11 co TUnbó. situada num terrllllO II comunistas., p.orque se os houves-

II de 116 metros de tl'ento por li se haveria gre.>es".
I 28 met,ros de fundo. Pl'e9c. de II
1\ ocasláo, Facilita_se pa&lUJlento, 'I
li '

.
Jt X li< I'II 1 casa na Rua Baia. pOllCU a- t

II lêm (') ponto final do orubua ii tadamêllte o reconhecimento da

II <la 'Itoupava. construlda lIA pou-I; lei de naeionalizaçã:.:l do petróit'"

II co tempo, ótimo local para ri � em cOllSequencias do fato rol.

II bar e restaurante ou outro ra- li sultante dessa lei. ll!3 conversa··

i) mo de neg6cio, Jl'ac1llta.... DO li ções para' a soluçã.o pormenoli·,
ri pagamento. II zada e defjnitiva começariam de-

li :& li: .1t I' pois da troca. de El'abeixaó'o·

II í Bungalow no Bairro da V.. \ res.
'-

•. '

II lha, em estado de novo. Terr.. I
11 no de 240 metroa QuadradoI. li

II o'Uma situação. 11I .1t .1t ]I; I WYBC-TV teem COl4{) objeti- I
II 1 negocio de aecoa • molha- I \'0 primordial proporcionar

, II dOI na rua' l5. bem ImtaladD II diversão aos telespectadores.
II fi com bOa fi"egues1a,' II O enfase é colocado no bom,
II x .1t :It I' gosto que orienta tal diversão.
II DtVIl1'llO. 'eITenos •- .. I A própria universidade pró.
II todo. 011 baIrro. da cl4aá. I porciona cenarios extraordiná_
U x X % I' riamente interessantes e reais
'fi Dtvenoll lotes _ CIlIIU lU pnla I aos programas.
II. de Camborlú. '11 Entre tais cenários figura,
li x. :It :& II por exemplo, a famosa biblio_
II li engenhOIl de serra no %nU- II teca de Yale, que possue tres
II nlcipio de Ibkama a 11,5 qui- I mHhões de livros. Entre estes

,; lometro= da utação 4tI Mata- II livros figura um exemplar da
II 0,101'. II Bíblia de 42 linhas de qutem-
II 2t :I: 2t III tiJ:ll ;programa r-Iue :leaba de

'I 1 CM. residencial com 1UJ1 II bcrg·
I teneno de '750 Dl2. no centro II õlcH_çar grande e.ltÍlo :foi to-
I! da ddadCl, II do de tel.:-visionado da famo'

I)
.

% X Z I: sa Galer:a de Belil;S Artes da
II 1 fecularlllo. 1 fabrica d. oleo II [Tniversjdad�, em qUe e1Cls

II de ilBssafrnz. 1 serraria qua- II h�m, entre outras coisas, 0_

A dro de centro, 1 fábrica di U I::;�';'::: primes de ztrtisfas italia.
II pasta mecaruca com li lIal'l'll· II no,> di) século XIII.

'! rias -Tiçat-·. rese.....".a da �. Il
, 30.000 pinheIros adUltos, 1 'III llndll fazenda com 50,000.000 I
II metros Q1lB.drados, tudo II1tu II
II 4ó no município d. 'l'au.. Il

'I %:1: % II
I Loto em Curitiba II1ttudll.l IIII em dlvenoa pontos 4. cidad4a. I
I 'l'enenos de grande • lL'ápWa I

II ValorlzaçAa. muno GlPl'8i!O de II
II capitaL II
I Jt .:11: Z II

Connlte-nos qrumd� c'J&-11sejar . efetuar quIque!
n"egocla Jmf)btUar1o:

, ORGANIZAÇãO BLU- II
IENAUENSE LTDA., II
Rua 15 de NcI}Tembro IIii 8'10, l.e WW., sala 5. I

.•
'&na U'lJ.' "

_*'__,,__s_

RODOVIARIO EXPRESSO BRUSOUENSE

H

LINHA Dl!: ONIBUS l!lNTRl!::

LINHAS BLtJMENAU-BRUSQ'UliI '

SAlDA DE BLtJMENAU:'- (De 2.as à...·S.u felralAII 'I, te,.1-3,
14 e 16 horas) - (Aos sábados àll 'Z. 111, 13, ii 14 horu) .,... ADa

Domingos às 10 horlls. .
'. .

....' �t"
SAlDA DE BR.USQUE: - (Dw Út!!ÚI à. 7, lO, l� a ?O IlD:raa) .'

'(AoS Domingoll às 18 horas).
LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLll1

SAlDA DE BRUSQUE: - (2.8.s à Sábados ài! 6, 8, 1:1 e 15,111 .;. .

SAIDA DE FLORIANO'POLIS: - (De 2418 a 6,,, tetra...
'f. Ui e 11 MS.) ;_ (Aos 5ábados, às 7, H e 16 Ma.)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAP

,SAlDA. DE h__SQUE: - 2.as à Sábados ãs''f e lIJ }lo,...
BAlDA llE ITiLJAI': - 2.as à _Sábados à8·8 e 13 boru.

LINHA ITAJAI'..,JOINVILIil:
H'O B. A R 108:

.

SAlDA Dl!: ITAJAI': - De 2.as' a .ãb�do U 'i e 15 l!i hor...
IJAlDA DE' JOlNVILE: � De 2.as a sába.do aI '7�30 e Í5,oO lU..

LINBAS NOVA TREN'I:O-FL0RIANO'POLIB
.

SAlDA. DE N. TRENTO - Z.as, 4.u e ,6.as 1eira. ãll '1 lIoru...
SAlDA DE FPOLIS, _. 2.as, 4.all e 6.as· feira. A. IS hon.�

_e__.,__._

.. I ·

AUTO,VIAÇAO HASSE
Atendendo à. necessidades e conveniencla dOI Ir•• passageiro..

a A.uto Viação Hasse. acaba de estabelecer novo horarto dOI!
seus transportes coletivos, os quais ;lá entraram em vigor e
que obedeeerllo ao seguinte:'.

.

PARTIDAS DE BLUMiENAU! (dlãriameníel! 6 horas - Onibua;
9 "horas - orubus; 13,30 - orubus; 14,30 onlbulI (via Ibirama)'
PARTIDAS DE RIO DO StlL: (diárlamente) 5,30 hora. _ o�

bus (via Ibirama); 9 hora!! - amoU!!; 12 horaa _ onibus' llJ
horas _ OnibUB. .

' .

EXPRES�O BlUMEHAU-CURITlBA

l

Endereço TelegriflcD: "L11IIOUSlNES"
AG:tNClA BLUMENAtI: Rua 15 de Nov. nr. 313 - Fonll: ue.:
A.G2NCL� CURI'XIBA: Rua 15 de,Novembro, nr. lU.

BLUMENAU ·JOINVILE

mas só poderão íntervir m:l

quinas especiais' d,e corl"!d'as.
Declarou ainda o entrevistado
que aproveitandQ sua estadia
€'ffi São Paulo., realizou vários
treinos em' Interlagos, com sua

:Gova máquina, onde contou
,com a assisumcia dos Colegas
paulistas que tambem treinam
int.ensamente. Seu tempo, con·
seguido por volta foi dos me

lhores, estando, porisso. bas
tante esperançoso de conse

guir, em janeiro. um resulta.
do bastante honroso para Q

nlotociclismo local. represeu
tado no Moto Clube de BIu-
menm:lo , • _ . � .. _, ' _.:..'-- __ .
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SUPURSAIS: RIO: - Rua. Rodrigo Lispoa.. 12
...;.,- Fone 42.5953 � SAO PAULO: Rua. '1 de Abril
D.� �230 --. 4.0 andar - Fones:

�

4-'82'77 e 4-4.181
BELO �ÍIORIZÓNTE: � Rua Goiás. 24 � POR
TO ALEGItÊ: - Rua João Montam, 15 :'"""" cu.;.

�

RITmA: ...;... Rua Dr•.Muriéi. ':08 - á.ó andar -

I Sala 233; - JOlNVILE: - Rua São Pedro. 92.

':DEUISCHE 's-iliuT'
K U RZ E

�

B E R I C H TE

{JNWETTER IN KALIFOR�EN .

��

.

. ' ..SAN FRANZISKO, 23 (UP) - Der Noo:den.Ka
Iiforníens wird zur Zeit von schweren Stuerro.en 'heim
gesucht. Die Winde erreíehen eine Stu:lldengeschwin
digkeit von 120 km·, 50 dass die Seefahrt, besonders
dite Einfahrt in díe Bueht von San FranZJiskd, sehr
schwierig wurde; wo das: Meer besonders erregt íst.
Der Luftverkehr-Ist' vollkommen stillgelegt, Verschíe
dene .Strassensínd durch umgestuerzte Baeume unpas
síerbar. Da -víelfach die lektrischen Leitungen geris
sen sínd, haben. zahlreíche Ortscbaftén keinen Strom
mehr

��,

I
.... ' � ,. . � ""11' ......,.;;'. •

.

#
..

"

l"a � 't:... .... If·� -.(.- t_: .. IF;iWf��··:�· �1
� "

,
�. � .

� r"'L'll',!""�. �

I DER AUTOIMPORT NACH PERU" �FUEli' SECHSI
MONATE GESPERRT '

I LIMA, 24 {Uf} ---,. Díe Regierung erlíes em De
kret, das den Import von Automobilen und Pernas
íuer sechs Monate aufhebt, .Mit dem Dekret ' S011en
díe Beduerfnisse des inneren

�

Marktes mit den De
visenvorschrífften des � Lalldes in Einklang gebracht.
werden, �'l. \ !

'4.� I c, ..

BRASILIEN FUEHRT WIEDER
�

S'lf'OCKFISCH AUS
• NORWEGEN EIN

�

KRISTIANSUND, Norwegen, �
24 (UP) � Der

Export von norwegíschen Stockfíseh nach Brasilíen
wurde wieder aufgenommen durch die 'I:iaciung von
1700 Tonnen auf das Handelsschíff "Brakad". Inner
halb kurzer Zeít soüenweítere 900 Tonen nach Argen
tiníen verschifft werden, Die Ladung � auf der "Bra
kar" nach Brasilien ist die reste nach eine Pause von
sechs Monatén'Di-ê nach Argentinien d1e erste Nacn
kriegsjahren verbrauchte Norwegen auf dem ínneran
Markt etwa 300 Tonnen jaehrlich, waehrend díejaehr
Iíche Produktíon 30. bis 40.000 Tonnen' betrug. Die
StockfisnexpOrte nach Brasilien waren � eínem halben �

.

.

Jahr unterbrochen worden.

DIE'WEL'11�KA1!FÉE-ERNTE DES JA,HRES 1954
I

WASHINGTON, 24 (UP) - Das Haudelsdepar
tement bereehnetó .die Weltkaffee-Ern� des Jahres
1954 auf 40 569 000 Saek, Das Ist etwa eine Million
Sack weniger als díe Durcbschníttsernte vor dem
Krieg. Nach den Feststellungen desseãben Departa
ments belaeuft sich das Quantum des 1953�54 expor
tierbaren Kaffeesauf 32135 00 sack, was eínen neuen
Nachkríegsrekord darstellt. Das

� Handelsdeapr-tement
veransehlagt die' brasilíaníschg Ernte .mit 19600000
Sack und den aus� Brasilien exportierten� Kaffee .mit
15 600 000 Sack gegen 15 821 000 im Vorjahre. Die
kolumbische Erne wird mit 5 650 000 Sack

�

veran

schlagt.

JUWELENRAUB IN PARIS
. . . . . . PARIS, 24 �(UP) - Die � Prinzessin· Asmaff,
die Schwester des Schahs von Persien, wúrde das
OpieI' E!ines Juwelen-" und PeIzraubés iro Werte von

30 Millionen Frank'€:n. Einer der Advokaten-der Prin
Z'essin erklaerte, dass er gegen zwei Individuen, die
sich aIs Kaufleute Rusgaben und die Juwelenund Pel
ze der Prinzessin :zu verkaufen versprachen, dimn a

ber 'ohne jede Erklaerung verschwanden, K�a:ge erhe-
� I ben wird. Die ;rÍllzessil1, weilt� i mvergangeil�n So:o:
I
mel' an der. Cot1;!' d'Azur, aIs Sle auf Grund � der poh

; tischen Situatioil in Ir�an das Land v:erlaswn musste.
AIs. ihre GeldmitteL erschoepft waren, uebergab die
PrinzesÍn ihte Juwelen mia pelze an zwei Maenner,
die sié hals Geschaeftsleute ausgaben und ,5eitdem
versch'Y'lUnd€m sind, ��

::

..._.;.._----

REZEPTE
LIGHT GUARD.;PUNSCH

t·
I

�

1 Flasche Wefsswein, 1 Flasche Kognâkj Saft
von 3 iZtronen und 3 Orangen, einige' Scheiben fein
geschnittene Ananas (roh), 200 gr. Zucker� 1 Flasche
Sherry, 1 Flasche SekL ��

Weisswein, Kognak, Fruchtsaefte, Fruchtstueck
cen und Zucker in einer Punschterrinekalt stellen
und �etwa, 2 Stun&en ziehen lassen� Vor de1ll, Servie
ren Shàry und Eiekt eisgekuehlt dazutun. Diese Zu
samllle11stelIung ist_fuer. groessere Gesenschaft<en��vor-
geS€hen.

� �
� � �

LUCULLUS SPEISE
150 gr. 'geriebener Pumpernickel, 70 gr. Zucker,

50 gr. geriebene Schokolade, 1 TeU. Vaúillezucker,
500 gr. frische :Erdbeeren, 1!4 � L. suesse SahÍlé.

�

�

In eine kalt ausgespuelte ��� GlasschuesSel zu

naechst das gZ�tLcRêrte Obst darauf d>en feingerh�be�
n€n, illit SchokoJl'idenpu1ver vermischten� Pumpernic
keI und darueberdie steifgeschlagene Sahne verteilen'
Kalt steUen und' spaeter mit. Frúechten und Sahne-
tupfen garnieren.'

�
� �� ��

�----

�

�

fi U M O R
�

�

�

�

� ���

"Ich bill ein Eechvogel", erzaehltte Mue'Cke.
"Vergese doch 'ciie

�

Praemie der �Hailsversiche
rung zu bezahlen, und mein ganzer Holz_schuppen
brennt nieder". . �

�

"Da habe ich mehr Glueck gehàbt"� � berichtet
Ber,fram:.

�

�

�

�

��

�� �.� �� �.�
Kurz vor dE:In Unj,zog bezah1te � ich meine Un"

fallvers1cherung und zwei Tage spaeter :faellf mir
beiro Umzug das �

Klavier auf clem Fuss".

§ iR s
.

$ C se ia SO %
. ,

."

Estará � a Un1âo Soviética

I
informados do .país. -

tão absorvida em s.eus proble- A propósito da suposta eon. I
mas internOs, que o Kremlin centração da produtivjdade 50-1
�e mostre disposto a concar- viética n�s chamados "bens de
d'ar com urna inquieta geração consumo", salienta o articu
Ue paz? � lista, em sua análise serena e

Assim
.

se inicia m:na im- imparcial, invariàv<;,lmente ba
pressi"H1ante análise da situa- ;;Eada� nos fatos, que nada au

ção atual.da gUerra fria, no toriza otimismo .excessivo em

nÚillero de VISÃO ccrrespon_ Tf'lução às intenções do Krem
dente a 27 � de de novembro. ll.'J�.
Da

�
resposta a esta pergunta Tomando por base os últi

- conforme .Q que o critério mos pronunciamentos dos al
a ser adotado _c dependerá a tos dirigentes so�é�iws, VI
decisão da próxima çonferên- S.�O d"sfaz alguns dos equi
eia entl'e os TRES GRANDES, VüC0S correntes. do.'; qual;; II em Bermuda· -�. ccmpartLíl;am' inclushle al- HORIZONTAIS _. 1 - Cintura; maldíção. 2 -:- Os in..

P-óssuindo
�

entre os seus gtmp dos roais acatado.:: p.róce· dias xavantes; necessario; 3 - Carinho: irmão· 4 -:- Adversá..
correspondentes 110 exterior, l-.:!S da po!ítica mundial. quan. r'o. 5 - Fábrica de tijolos (pl.). 6 - Arreios de cavalo. 7�--
peritos em assuntos interna- to às possibilidad'es de umEl Antigo povo sulamericano: tenebroso. 8 - Será donO: limi ..
cionais, como Igor Gordevit- poiitiCá de apazig!."ól.ment". A te. 9 - Aborrece; multidão.
ch, Ed'Í.vin. Stout, Henry Mos' 5'l�vagU'lr<:!a' da paz. segundo
cow e hoje, os artigos sôbre iU!;,lrma o analista de VISÃO.
política internaci-onaI publi- Fi:'! ma's em manter o:;; olho.:::
cados �m· VISÃO gozam de :;1tertos i:! realidacl��, do qu':!
merecido

�

e Justificado prestí- tm fechá-los à evidência dos
gio el1tr� os círculos mais bem iates.

-------------�---------�-----------�----------....�---------------------------------------�

l-3UTILIDAlES

RENDAS GUIPURE - TECIDOS NYLON - SOMBRINHAS - BOLSAS.
PREÇOS REDUZIDOS EM TODOS .OS ARTIGOS. -- A P R O V E I TEM.

- ( A S A B �U E R G f R

ESPECIAL NATAL IGRA'N D E DEVENDA

c A S A B U 1 R G·E R
Aproveitem -a oportunidade,. comprhnd& seus presentes a preços

tos na cidade em todos os artigos de verão.
PARA CAVALHEIROS:
CASIMIRAS - LINHOS - CHAPEUS - CAMISAS - CAPAS - MEIAS
PARA SENHORAS:
SEDAS "..--' FAILES ORGANDYS - LAISES _. TAFETAS - SAIAS -

BLUSAS, ETC.

NOVI.DADES

Rua: 15 de Novembro nr. 505 -.
- BLUMENAU .

o ENDERECO CERTO, PARA UMA COMPRA
: I " ..

COMPENSADORA

A televisão está dando as, niversidades do mundo,
pectos completanl.ente inéditos $ A Universidade ê a de Ya-
à vida de uma das maiores u-S le.

� �

Seu filho corre e brinca O dia. todo... e. ii. noite, quando I)

cansaço é grande, êle repousa e dorme: Maa, quer nas horas
em �que �

êle brinca, quer nas boras em que êle dorme.
llIilhare8 de�pequenos Inimigos de Bua sBú:le trabalham silen·
eío88.Iliente... São os ,"armes. que sempre - momento
após� niomento - movimentam·se para tirar de seu orga·

� níamo
�

O �álimento que deveria dar·lha .m3�;9 fôrça e ânimo.
Cabe a Tocê, que é Bua mãe e é esclarecida. deleudê·lo.
Lívre·o dos vermes, dalldo-lha LIGOR DE CACAU XA·
VIER

�

_;.� um vermlfugo de açã.o moderada. quo deve
.er tomado por tôdas as crianças em �idad9 escolar •

,

� "e,a aqui o 'lU" lá o

LICOR DE CACAU XAVIER
Complefam.,nte� Inofensivo poro o ('rganl.mo, ,; o
único G"e pcd" ser tomado em qualqv", época,
sem alam O" p"r!lantel De !lasloagradávef,
não �cont"m 61eo e não IrrIta o inte"tino
Inf;'"flf. Empregado no Brasil há mais de
500nos.

A Russia e a Paz
LICOR DE CACAU XAVIER
·0 vermíf....go da <onfranço do mão brosUelrlÍl

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS
l\-Ieu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio.

.
Ontem, ,pela manhã, esteve no Catete, quando o senhor

aInda estava de pijama, o ministro da Fazenda. DePQis de� u
ma COn!er.sa demorada, o nosso trepidante, Osvaldo fez sentir
que (Btá encoutrandoi tropeços, e uma guerra fria de nervos,
entre os

� próprios'ministros, para a realização dá sua obra �de
redenção. econômica e financeira ...

O senhor, como é natural, deve ter resp,ondido ao Osval.
do ql_le� êJ.e estava com a razão, e que iria conversar, nã(}1 com
OS lIUlllstros, mas com o' Jango.

Depois dO" almoço, quand,o �estaV'a comendo a "baba de
moça" chegou o' esplêndido ministro do, Trabalho. Falou-se

� sõbre O foot-balI, i>ôbre a. nova sede do Flamengo. No seu ga_
binete de .despachos, o .Tango, pediu licença para lhe dizer que
essas reviravoltas e cambalhotas de política financeira estão.
criando um' ambiente muito pesado- e muito difícil entre as

classes·trliJbalhadoras, de cOnSequências inevitáveis, diante do
alarmante custo de vida·

�

Não ·:preciso ê'sconder que a sua resposta. deve ter sidO'� a
de qlle iria conversar não com os·ministros mas com o Osvaldo,.

Respondeu-me qUe não era acollBelhavel, pois seria pre
ferível que eles brigassem, em separàdo ... e não em em famí�
lia.

�
�

Mas, a técniçal� de dividir. para gO'vernar, já não deveJl!,O's
mais invocar,.e aplicar comO' rumO' favorável aos dias qne eS
tamos atravessÍlndQ.

�

O senhor gos�ou 13empl'e da confusão. No entanto, agora.
é preferivel coordenaçã.o' e precaução! �.�

�

Lamento, apenits, que tenhamos deixado' escapar toda a
quela aureola dos� prüneiros dias de gO'Vêl·nO'. E embO'ra con
vencidO' � a'e que vàinQS ter

�

dias tristes e amargos, diante da
desilusão dO' pOYO','mesmo a5sim., não deixarei �de gritar, sem_
pre, com todO's 6S pnlmões: --- GETULIO! GETULIO! GETU
LIO! � � �� �

�

AI) meu lado, não� tenhO' dúvida, estará o' Jango. Outro
reduzido, númerô de gregorianos,. também, nãO' lhe abandcna
rá. empenhando-se' em luta cO'm aqueles que, hoje, sãO' os seus

�redil�et�os e�
��que,� qua�nd�o.�d.eixam.�

o

seu� ga��inete
ll?'

catet�
e, a�

�lflrmam que I) Eienhol' esta e pel."dldo! Mas, e O' presld1l'ute i} de-
ve tror apr\l:veitado ,até à. última gota!... �,� �

.

Ceiti's,,,imo, das ho�r:ls ine.ert:u;,�,
.

�

�� .

�

�

B.QRJi;fO �lNrO .

Ito�erãO
.

re�uerer O abono-lamUia
I
sem interlereocia �e terceiros

ANUNCIEM

FOLHA

-1

2
3

VERTICAIS - 1 - Alimenta-se; fingi1nento. 2 ..... Mui..
to bom; também não. 3 -- Imitação. 4 - Pal ?? ? ? ? ! ! ! �I !
5 - Medida grega de comprimento. 6 -- Bebida; enraivece%".
7 - Desatinar, estontear. 8 � �Beb:da; integro;� 9 - Para
barlavento; tocar.

�� �

"
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minha saude e minha vida em jogo, no Peru, para

convenj.e vencer. se puder. Espero obter a liberdade de retornar
rneu' riaís, para os braços de minha mãe, que está à morte.
rei até. o fim".

, ANT1-FQRMALISMO, _:_ Est{lva ,cheiú "0 teatro" B
parte da elite de Chicago Íôra assíst r, mais uma vez, à rcprJséritação da ópera "Carmen", Como atração da noite fôra

,

nuncíadn a oresenca do tenor David Poleri, da "New

YOjCity 'Opera CompaÍ1Y", cuja voz é tida e havida CG:q1o d
,

' mais- belas dos Estados Unidos, !VIRS aos ." espectadores esta
· 'r�s;;rvada- 'Uiua suroresa.' .Fustamontc no quarto e �,lthno à
; 'da obra-prtrna eLe -Bizet, no. ponto eulrn inanta {quando Dd
.,.,José .enfía o punhal no peitá da ·heroina),·o tenor para-de cai

� '�ar, de repente: e bradou para a platéia: "Acabou a ópera".
'�'dando as costas saiu, deixando. a pObre Carmen à espera

· '_:.:falsa punh�lnda.:
-

_
'

'
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: LlSUO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -
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;.
e mãos sem pousar' o joelho
n,o chão" avancando e ,l'eéuE'�llào
� um excelente exercícío, pa ":,'!
5Pr executado durante 2 m iri- ,,'

Casa de Saúde Nossa 'Seab

1ucremo:: contar:
Ela esriva com ... "e tau

tos". Para fazer-se uma

icéia. basta saber que seu

marido contava, exatarnen

te" qW1renta, e, cinco anos.:
três 'meses e dez dias com

'f,uas horas, segundo cálcu
los no ato, contando com o'.

dedos a parttr da data de:

nascimento, que é a única
data que se deve ter. em
conta nesses casos

por exemplo, a do dia em

que S?, cºJ;lh,ec_eu .9.P!,irll.��J;0
hO:VO, como fazem não pou
cas mulheres.
'Juvenil, isso nêo

.-:-'- véi<.u�os, \n2 ';J111tJS -
- Um chapéu feito

:::xdamou 'aleaTc.-t1ünte:._j
teiramente de

eu, por t.:-::/(pi;;, n l�' .id:�de T?Sa: �lma rOS3,

supôam que tenho? ['obr� 'a frente.
,

'

Ninguém se a! ;'e\1€1.1 e en- - O deli c;eso vesfido d�
tão a decarcú ela l1'esma.. cooktail de'Paqiiin 'e111. ür�
Para que I';:'peiir <1 cJr2?' gandí branco bordado ,se a�
O caso (, que o p;,;.d:k se companha de . uma larg,,\

pôs cõrado;: lJG!>; todo,> sa-,

biam qn� t,l.1ham ,j'.ünzé a

e ben"\"
·l:Lll co:

DOENÇAS 'i.�·ER.VÓSAS .E

DlARIO

ENGRAXATAJU&

1�::�m��"""����1• V,ABUES,.1 ULC}!;�A8
, Da..S rEBNAS: curas lIem'O-pflt'açi;t.,

UI�"EP�JAS. l'RISAO DE'VENTRE. COUTEfS.
'iY MU.I\NA. 'fi'iSSURAS. COCEIRA NO ANUe
coaaçAO. PtTLMO'ES. ,JUNS. B'Z:.ru:GA. I'lGADO

',_- .

_.

Luva, em tecido
tampado que Ievarn aos

conjuntos escuros de verão.
'uma nota alegre.

"7" Luvas em .piquê bran
co, de punho ornado de fran
[as de rufia,
- Entre os vestidos de

! dançar, de Balmaín, um

, .:._ '_1:iJCO i�PEClALISTA I lindo modelo em mousseli-
Vlbdca Ofl1'&1 de Homeu Huthflrea e OrlAlA� 'J

ne côr de tabaco; a saia era
.

. .

"�

"

ornada de aplicações do
!T9UFAVA 8'KCA: • b U .• 15 u l"i IUJ. �l.U�NJUJ � marrou ao beije������".�,,,:�.,...�� " .

,

...Não deve esquecer de la maquilagem torna xanço-' te, Esta precaução conser
colocar cuidadosamente a I so O' conteúdo do frasco', .cessàría consístencía. "

tampa sobre o lX)!>e de ore- Derrame um pouco do Ií-' .. ,. o dissolvente (acetona,
me. Sem �SÜ.l precauçâo, é· quido, apenas a q�a!1tidadcJ vará o .esmalte com a ne
le ressecará '(� _ti��a,'ú ranço- necessária para Iirrpar Q' ctc.) se evaporará menos
50. Não o deixe perto de ca: rosto, em um pequeno pi- depressa se você guarnecer
lo}" ou em 10('Jl1 quente, res. de esparadrapo a tampa
porque o verra Sf.' decompor I ... �1{1O deve deixar c vi- que f'e�ha o frasco,. .,'

,

5 m pouco tempo. dro ue esmalte para unhas ,'" nau deve desfiar o al
.

'. nâo deve t irar llirct;l-I C;PITl estar perfeitamente godâo em lugar de arrancar
'�lf_'n.i.e do Irast-e, o Iiquido

I
tampado.. De �eInpo<; e.n do, pacOt.e peda�os· muitlJ

fie 11111peZé.i da ;.:I)J<:, U con temp::s, ajunte 3(. C'smalte pequenos, ou mUlto gran
tatu com o algGJ:�\1 �;ldo j)r>- dgumas gotas'de dissolveu- des, corte o algodão em

quadrados que lhe servirão
P?ra tudo, especialmente
IJara lifqr à nÜ'lqúi]agem.

I
A'lgümos

.

,sugéstõ,es
� De Givenchã. \nn vesti

elo de àgandí braiico bordado,
muito' amplo. e. uma r.edingo_
ie abéria em 'oflúmza preta,
forrada de seda escamada, lin- '

à conjunto para a noite·
-=- Tan'.bép'. de Givencâ.

lldt':l viagem, um vP$tido-tail�
i.:ur em Uni:,. cru; u saia é di
te h!, a.;J:;u"a teu' ouvIa

ab?-l'
.. :wo e, L�' ornada cí,e UU1U u-

g�í<. d'ourad;;;.
.

..

'.
,

De C:3.rven: um vestidv i
ri" íwile C'1l l1lQué l:ranco; a I
t lusa mwt'J justa se along3!
até além �d cii,tura1 pnde se I
in:eia sUC:�3ão çI!, ba�.:;tQ(ls prc-' i

Um e�, melboc<:s tn� doo fu<'ãdas d � :ütl,ra (ü.ie se vai,
r'h (.iÍiCêmdo até'· formar 1.1111:ClVitar'llrn,resfriado � tornar -
iUl'go babádo n:,t' bUí:TU q,li saía'

Cognae 'de Almtl'ão Xavitr. ?ml�talTletU� éin ,trJ'�;;:nil, ., .1qu.: atua i:omo {>R'venti" cip, =- Um� DIus,!, 'ch( .lJl1SH;I·,
.

infecções br6nquiala li de,H:l\a" ds man.ga !S�' çomprí. Ipulmo:oares. desinfetando _ '!·}('!)!O, m,édio, que� se ata Bü

fortalecendo 05 órglios pesc::.áo éóm �là).a :Út2 �orda- IIfe\lpü-atório$. AnticatarraJ. da de flores h:ultir.oí'('s. .

"

- Um vEstJdo c'C tarde, em!>Oqll:çtorante e sedativo da tGa. ·plq� .,br�'n,-!" ç(lI,n:,tint{):.'�!)rj '<,:' "

., ""OtHI-:U COMO UM PlNfO. -dado' d\� .pa;;tíiha� }};retas· !
__:,.,

MM 'OM' (I _:_ Ul'n v('stido tscocêstcama�'I' .' , ,
"

' -'
"

,

caONAI; III MQ'(lIÃO umlll relc.'·c· ven::e alarC·"'-a; blUs1l l: .',' '" '. ,
• t , I I

. ti,'o '
.

"M. ".�ODUi'" ,.".... -V ,-, d' :f 'o· r uma -1'_ ,.J�stc modelo devera·Sl'r er (1e abelhas. Os lhO(a�JOs f c e pra - 5. '

..." - C'o>J ü2'1.13 a TI.:! relhc Q .1 \ • -

1 t
,. " "

.
,

llIt)���t.árH� la ""Sttêit.tFQC· vcÜ'clo, 1JUSS':l- .�"cutadQ e�n f�t$tio"n��flllO Sala t��he� sao e egall CS'
'

.. '., ..

BANtO .IHDU'STRlA f toME'ROO DE SANU�a.:::,o�;o. �. (o�sefjjij;-'cI�-B;I�;a -�

Lembre-se ele q

Quando se .espera a

'\
,

\

Capital •• ., .

Fundo de: Reserva> p", -�....
..... ..

DESPACHANTE ADUANEIRO
1\1 A T R i Z:

,Rua BabitQnga., 23. EdificÍ( próprio, Telefone" 213.
END.TE�, "BRl),NCO" .- SÃO FRANCISCO DO

'SANTA CATARlNA

'F I L I: A- IJ:
Praça General Osório, .115 - Edificio

próprio. 32 - Telefone. 4773.
CURITIBA

- MatriZ: I T À lA'I'
'.,

gista :POr:j1.1le talve� ;:é_ impo
n)Wn1' alr,;ümas aplll!açoes ,d",
eleh icid,ade tnédic'l.

,]';;

ao CQl1_
de maté-

FundadQ em 22 de Fevereiro de 1935
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registrsrem

c o. rn .u. n " I. C Q ç a o
. A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS .... , Sucursal Paraná-$Ia'

(a:arina,' Qslabel�tid, à Rua 15 de Noy., 266 .. Edifício José Lourei ..
ro .10,,0 anda� --.End.,TeJ._ ·��fTMAu -- ( U R Iu B A,
comunita êlQs:'seus distinlos clienf�ll corretores e .Amigos que mu ..

dou seu esci'ifjrio em Blumenau pdra o prédio Paulo Scbeidemanlel,
à Rua 15'�de Novembro, 11.0 870. - 1'0 andar sala 1 .. ond� continua
atendendo denlro do horário normifl.

(ia.
.

B08Visf a de Seguros
Escritório de.Blumenau

. Caixa, Postal, 253
Telefone: 11,61'
End. Tel.:

.

EiMA

(): Mofo Clube
representado nas provas'

onze pr;pa�ado por Mas;�j� nois de· jonelro em Inferiagosnha concuzir-se da maneira De sua viagem a São Paulo, Fritz Bruner, conhecídõ' moto- i ções prÓpI"3S para disputar as

que o fez em Blumenau. regressou sábado úliimo o sr'j ciclista blumenauense e que; maiores provas tnternacro,
-.:.....--..--_,..--------l

�O.C..OK...O"OIt(�c:.':!
.......:-••f"'..."K'.-.c.Qei(""c.O'��c!O«J.a...'!').o�o..'),.')eo,Oec)iff-"l'.t\t!.••• "".. :.o.... ,�

eln agosto passado IOrlTIOU i naís. Trata:FE: de máquina de
!. oo.,.o.""_oco_.._ov.o.uaaooauou.""o.".oooo_o_ooeooooo.".u"""_oooo",,",,,,O'Oo.,-.-C"'''.O.Q''� com Ernesto Vetsch a dupla

I'
125 cm. cúbicos, t! que p is-

� A � .cue tão bem representou O sui a força de 12 HP, podan-�� . �� motocicliemo local na prova do desenvolver além de 12:1
i§ R AD' O T E ( N I ( A .. "ú lO B O" ii 24 heras em motocicleta, dís- quilOl!letros hcrúríos. Adían-
!� i:� putada em Intenlagos, teu ainda o az blumenauensc
j� (lf'o'Up� Sêra) � Bruner; que

.

vendeu sua 'que já fizera sua inscrição, "10

�� \ u "" � máquina Norton, fôra à capt, Centauro Moto Clube, para
�8 EspeCializada em concertos e montagem de receptores, � tal. �andeirante af)�n ?C ad- interv�r, C.Olii sua Rumi. nas

�§ . .; f"
.

t 1 d' � qtnrrr U!11a nova maquna es- sensac.onais provas a ser.nn
�� eomumca a seus amigos e regueses que POSSUI nea, rs- �� pedal de :'orrfdas.. disputadas (_l11 São Paulo, em

i� CGl3 "long_pIay" PHILIPPS � DELPHON - e - AGA. �. Falando à reporh;fem, F:ri�7 Janeiro,. na pista de 1n1e1'1<1-
�Radiolas a padir de Cr$. 8,500,00. neceptores

.

e ace.sso..:� Bruner declarou que acaba- gos, na categoria das 125. ec.
� rios cm geral.

.
.

*� va de adquirtr, e�l São PULl- e_de cujos provas participa-
'\i' • • • ,,< �� Paulo, uma motocícleta suner

I
ruo os ma-ores azes do mot i.,

�� RadlO-teclUca G L SeC}! �� especial para corridas. marcaI ciclismo rn.mdíal, 1..: nas 111':5_

.-!���������.i���i������i�i!��i�i�������������j:�i*�' R,urni, a (iual possui· adap-ta-
.

{t;�nclui na :! ..a. ln!.!;'. letra L}

de Blumen.au OI

sera

internecle-

I Melhorado 8· recorde estadual

I dll Sallo com Vara
I
!
I
I
i
I

f_gOl' no Brasil aviões do tipo

IFábrica de Máquinas' e fundição

ti
r I

_ Oficina de estampazí» e fundição _·1 Projetos, orçamentos e demais informações na

-I brica:
Rua Uruguai;

I------�-----

Especializada em. fabricações de balanças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos. - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

� ..

Domingo pela manhã, em
Florianópolis, o atleta Sil
viO' Soncini, do Clube Atlé ..

tico Caiarinense, nuyúa ten·
tativa para melhorar s'eu

próprio recorde no salto
com vara, coroada, diga-se
de passagem, d� absoluto ê
xito, fê-lo'magníficameüte,
pulando 3 metros e 40
centímetros. A marca ante
dor era de 3,25.
Na

Vai o atletismo catari
nonse, pouco a pouco, de

: senvolvendo-ss técnícamen
te. A ele tem dado o máxi

. mo de incentivo a Federa
não Atlética Catarinensé,
bem como as Ligas filiadas,
tanto que certas marcas, há.
tempos atraz julgadas LTl1.

possíveis de serem alcança
das, hoje estão amplamente,
superadas, o que nos Jaz a

creditar,· melhores resulta
dos hão de se registrar, fi
proporção que o tC�71pO fOl
passando·

correr do tempo qperfeiçoa
rá seu estilo, podendo re

presentar com sucesso, em

campeonatos interestadua is
futuros, as côres de Santa
Catarina..

feito e
II

tesstvo

:.

eumatismo?
evralgia?

Linimenlo sedativo de
�feito imediato

San1,ldor � 'Um bá lsamo de ação
sedativa contia a dôr nevrálgica.
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula a circulação
sanguínea e produz rápido alivíª

uM PRODUTO tH)

lIBORBU}HaO LICOR DE CACaU XRVIER Se I.
..

------ -- ---' .'

Tabela dos j" Jogos
Comecarão na tarde de sá- Erup. Ind, Garcia. pec.nato de Xadrez- .'10 t,,,tádio do Olímpico, Fute,

bado ':;5']: JOGOS DESPORT1- A's 17 00 . horas. .Futebúl A's 10,00 horas, Velei mas-l bol entre Cia. B. F. Folha e
VOS DO SESI, organizados entre C,c.. Bra'i:leinl de ir'l- eulino .entre E.LG. e C:a, B. Cia. Jensen e na séd-= do C. N.
pi:.'lo Núcleo Regional do Se1"- lnO em :"'olha e úrlc.x. :E. Folha. A's .16.30 horas, Fu- América, pro;:;segmnento elo
.vico Social da Industria em DIA 1};12 - A'_ 9 ho!-,.,;. l.ebÓl entre Artex e Ind· Tex- Cflmpeonato de X'ldrez.
BJi.lll1enau, cujo serviço dl! na Pista do MotJ Clube dé til Hering. A's 17.00 horas, DIA 19j12 - A's 16,30 ho
H.ecreação e Esuorte obedecl! j Blumenau: Campe'Jaato d� Volei femenino entr<� E_I.G_ e �as, Futeból entr", Cis,· Jensen
à rloreção d-o dêspor�l.sta Re' I Ciclismo, com a: pnrticipação C:a, B. F. Folha. !I,_'s 18,00 ho- p E. L G_, A's 19,30, Voleiból
1,ato Benito, A etapa de aber-l (le todas as empresas msen- ];'3, Basquete entre E.I·G, ,e Feminino entr,e Cia, B. F. Fa
turá rewlirá no· Estádio do I tas. Cia, B. F. Folha, Todos estes lha e Malharia Blumenau' S.
23.0 R- I., no Bairro do Garcia, I No lUeslpo dia e à me:sl11.a

I
j0�LS serão _rea.lizados no es- :\:. A's 20,30 .. Voleih?l mus

a rJartir t�as 14,.'?O horas d,,, I hora, na sede do Clube NautL lama d) OhmplCO. cJlm::: entre Cla. B· F. Folha
dia 28, todas as representa- co América, terá inicio () Cam- DIA 13(12 - A's 9 horas, (- E.LG" A's 21,30, Basquete
ÇÕE:[! das empresas part'cipan· I pntre Cia B· F, Folha e E.I.G ..

�:��������:����i!ejSi!!r,'� 2�Oí�!SUteo dOO G RlaH�I!�b�!� ���ít:�����;��ªporüv,:os do Sesi foi elabor:l'l U
. U� li UH bli U I iii! r uun,}u�ij c N, Américn, encerramelltoda da seguinte n:aneira:

I
" .' .

C t ii X d
DIA 28 (sábalh). às 14,arj Acon�ecll11.en:'o dos malE As an;p'las dEJ:el:r1enCl/ls do (lODI�tn}�ifn:l·JF�Ir-ebo: _::zNl')

}1�r,!s, no Estádio elo 23_0 H. L, I expresslvos esta sendo alvo magmflco Pa!UCIO :los .Es- Estádio do Olímpico ._ Artt-'x
1�11ClO oo;camp€;?,-,:.? de At.l�� j das .ate�ç�'es .

do nh�n�o es� portes devenlO 8('1' mten:a- x KJ.G. (15,30 ·horas);
LSr:10: ClIJ' cnce)�\ento':,d::l .._, port1vo Jomvllel1su, ha cer- mente tomadas por vel'da� DIA 1711 _. Futebol -- No
,e·a dor,l ngo pç�", nanha, ..l, • •

'D' I l' f
. .'

h :E"li'flio d�l Olín1j_lÍ{'ll __ o Cia,
partir das 8,00 hrs., tomal1-' ca de varlOS dIas. 1Z e e 0€11'0 OrlTIlguelro umana, ,Tpnsen x Ind. TexUl Hering.
d'� parte todas as llrmas ins· respeito à temporada que o de vez que há desusado in' 19 horas);
cntas. quinteto de basqt1ete do teresse pelas exibições da DIA 23)1 _ Futebol - No
DIA :,111, à.s 15 [O horas no '-Clube de R'egatas do Fla- f;quipe car�óca, onde mili- estádio cI;J Olímpico - Artex

estádio do OlímpIco', Futeb)L mengo. da Capital da Repú- tam valol'es da categoria de I)�
Cja .Iensen (16,30 horas);

entre It'\d· Text\l (;;.;. Herbg ,. f
-,

d AI d- Ali d G d'
DIA 2411 - Futebol - No

1.êlllca, e etuara em, .q.ua ,:::a8 um go a.o, re .. o, o 1- r.'stáàio do Olímpico _ E,LG.e Ernp. Ind. Garc;a , h
.

"

da "terra dos pTIGC!lpes Ii o e vanos outros. x CÍa B. F, Folha (9 horas).A's 16.30 horas. - no mes-

mo locaL Vcleibó: femi!ü.io Det;ejanào assbalar com
entre Málharia .t;:.mnenau e brilho invulgar o iranscur-

::,{) de m:üs um aniv �rsarjo
d�_; ftmda�ão. Q Gmmmy Es
porte .-::Iube, ('uja c'.:'prl'scll' t

taSão eesteboVut ea VfneeH I
el11 53 o Canll)E�("i�a1(-. Cat��OL
'-'J'lle'llSe re'l'J'::"::.diJ "'il1 ?l'l--1_ ':" lo..' f _ "- ... '�L.la __ �_ I;., -- - ""'-'

rianópolis. hOllV;:� por belÜ
convidar o famoso Eve nr

IRe cor_de de. ex�ulsões
i em JOlnvlle
'I Em beneficio da construção
c1a nova Cat.edl'al de Jofuvile,

I Caxias e Operário defronta
·n,m seus quadros profissi,o
nais na qu:nta-feíra passada,
sob a' luz dos refletores . do

eampo, '::-'Jis nada menos de
sete deles, por atitudes de'l�
respeitosas ao árbitro. agres_
sões ou prática de ;og vio

.bl1to, foram exclu'dos da lu-
1 a, sene,:;) quatro do· Caxias e

�rê.s do Operário.
Vejamos Ia· relação: 13 imone,

Se a atitude dos dirigentes Hélio, Reis e Gastá,. (C<Íxía,:);
de ambos os clubes só teve a . Brandão, Bujão .e Madm {O

I mer,::!cer encômios, o mesmo" pei?ári.o) .. f:.ti. batido ue que

{não se pode dizer com respei.- ::e anunciá, o r.ecorJ2· de ex'

; to à conduta dos .jOgadOre;; �)lll�ões num só cot<.!j� em Jo
:.:.:..:.:::...!;,;;;;;;.....- ..............---- dentro das quatro lmhas do mVlle O res.ultad-o fmai da

contem'a foi de 2 }: 2, isto a

pós estar em desvantagem por.
!!::x O O. onze. ".milionário".

Colocacão: _:_ 1.0 Flumi- nense x Olaria - ::';/[adurei
nense e

�

Botafogo: com" l ra x América - Bangú x

pontos perdidos - 2.0 l!la- t Bonsucesso . � Portuguesa
lilengo, com 8 - 3.0 Vasco 1:X Canto do RlO· .

.

d.a Gamá, 'com 13 - 4<0 A-I.
méricà, com 17 -:- 5.0 Ma- -- ........;_;."..;...,_"...;....;. .o.-__;.;_",.......__

I dureira, com 20 - 6.0 Bàn- I

i gú, com 21 - 7.0 Olaria, l
1.com 25 - 8,0 São CristovãQ

PREfEITURA MUNIUPAl DE BlUMENAU
COMPRA E VEWD 1\ DE 'fEU-RENOS

LiCI}!!çll Para (}!.ln5t!'uç,�ie!3
,

A VIS fi

, A Prefeitum fi'lunicípai 'ilf\ gIunw!I'lt!, í.clldQ em 1lista
os imhneI'os embaraçus surgidOS pelo desconhecimellto, J�Ol'

parte dos interessados, das disposições do Código de Pmi

turas do Muuiéípio, relativamente às condições que l'egu�
. íam a concessãó de licenças :vara construir, chama a aten_

cão dos municípe1.3 para os seguintes artigos do Código:..

"Art_ 19 - Nenhum loteamento poderá ser feito sem

prévia licença da Pl",efeitura.
, Art. 71 - (Alterado pela Lei nr. 477 de 20110153).
-'- Nenhuma eclificaçâo será 11crmitida omle nãu hou

ver arruamento! feito, sem que o proprietário elos terren(ls
s�bmeta à apr(lVa1,;âo da Prefeitura o lllano de loteamento
da' quadril, I}ODstrüa a rua � faça a SUR entreJ;'!! tlentro {las
condiç-ões dêsté Código"'.

',Blumenau, 9 de novembro t'!e 1953.

Total de ar.ff'eadaçÕ0s -'.
Cr$ 25.277.545,00. ,I.

Taea "EficiênciaH - 1.0 i

Fluminensé, com' 226 pon-l!tos ..:.- 2:0 Flamengo,' com
208 - 3.0 Botafogo, com

187 pontos.
Próxima rodada - São

Cristóvão.' x Flamengo -
;

Vasco x Bot[lf06'O - Fhünip• tªb",�=,''''':'......o=::""':"" ... �__.....__.;,..____;_
..

. s _
,. _,

esportívos do SESI

Oficina Elétro
H E RBST

Rua $ao Paulo. 481
(aixa

BlUME,NAU

Telefone, 1250
Posfal, 203

SANTA CATARINA
da Guanabàra,
partidas Sfmsa

Palácio dos :Ps-

hro-negro
para duas
cionais no

portes.
Estes' P5petác�ú s serão

levados a efeito nas noites
dos próximos sábado e do

niingo, isto é, nos dias 28 e

29 do mês em curso. Inicial-
1'11ente o Flamengo terá pe-
1':\ frente o Palmeiras, tri
campeão do Estaào .nos á,'OS

de 1950�51 e 52, realizandc' Iü' encontro de honra com o.

Guaruu;>f: domingo à noite, I�--- IIJIII1i_M �

(Ao lado da Agencia VOLVO)
Oficina especiali6ada em consertos e enrolamentos

de llloto-.res, dínamos e geradores'
Recondicionanúmto de coletores, para dínamos e

motores de qualquer tíiJO.
-- Serviços de tQl'110 e mecânieu ('m geral --

Perfeição ". Preços módicos
A MAIS ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Tratores
plano .

de
'Acabamos de receber nova remessa desf 85 afamados

Canadenses, _� Adquira agora o vosso trator pelo novo
vendas a prestações..'

.

SolícifemMflos uma demonstração sem compromisso.
....p ( O M E ii ( I A l V I E I R A B R U t4 S

NEGOU
Mossadegh, que antesha�

via ameacado "matar-se de.
fome" Se 'voltassem a reco�
lhê-lo em sua cela, sacudiu
a cabeça, e referÍndo-se ao

general e'Xclamou: "Ele es�
tava' sob minhas ordens e'·
pqtt�mto não tem responsa
bilidade. Eu dei essas Ór-·
dens"·· Durante a audit:méia
Mossaaegh l1egou haver si;!..
do desleal ao Xá.

.
'

Novidades sensacionais Ife 'três, médicos brasiieiros Azemoudeh disse que
ex-primeiro min;stro

regressam da américa do Norte - pre foi um vigarista.
RIO, 24 (Meridional) -I tadamente

a HcloI'omiceti- ção de córneas' de cadáve-
,

�m sua juv�nfu,de conse:"
Prooedente dos ESit,ados 13a", ..' res com dois dias, "com ex� g�lU uma audlenc:a com o

Unidos, chegou ontem à I Aproveitamento de

I· ce/entes
resultados pois 70 Xa Moz A1fa�eddm duran� .

�uanabara o transatlantico córneas de cadáveres por cento d0s casos -:'apre- te as festas CiO Ano N'ovo.
'Argen�ina". Trouxe. 180

I Finalmente, o 'Oftalmolo- ,sentam resultados

satiSfa_j ���spa e�h� faZ pres�nt�,�e .

passagelro_:> �ara o RIP e 'p'ista Du ue Estradas ue ' tórios". "un a o .e, r;noe as., e,
.

90 em transito. Entrê os! -�
•.. _

q
d "1\

,.q , ouro , que depOIS, segumio
que aqui desembarcaram fi-

'

parüClp, U o. m�;lCan I
1

- Alguns médicos - d� .� acusador, verificou-se 8er'
.

guram os médicos Weber �o�rd of �ftalmolo�� , �e Ctarou - chegam a pe,r:ml� ae bronze, e carecer de va: ..

Pimenta Bueno cardiolo- \...hlCagO, dlsse que Ja eXlS� t�r que seus doentes saIam 110r. O Xa, ao descobrir ,3

gista, que foi àquele país t.sm n,?: EK uu
..
bancos de a�dando da s�a de opera- f�rsa, fez com que se e,as.

em viagem de estudos para
cornec.;;:, para hansplanta çoes para o leito. hgasse Mossadegh a açorW.

aperfeiçoamento de sua es

pec1aliclade; Rinaldo Dela
mare, conhecido pediatra e

'\Verther Duque Estrada, do
Conselho Brasileiro de Of-
talmologia'

.

Falando à reportagem, a

bordo, diss'e;o cardiologisErne;.1.o tadas as declarações de EnH i.Q que seu po,rtão estanl entre-a: ta Pimenta Bueno t�r tra-i!\\"�.r,.h'':;\' Tenória Cavalcn.nti que como berto �, aQ p.r,ocurn.r feC'1u't.-lu, d 'd d
'

zi O uma nOVl a e em ci'G-:mçalo, o individuo E'.'n"dl.o T'�- mel, na qual apar€<!e {'om',) '\'lU· ele próprh afl.rmou, tinha moU" ou\"iu algo ás I-mas costa,;. T,h:ou-
norio CayalcanU, qUfr., na madl'1.1 ma, negando a auto,·ia. u0::! ;::d, VOS suficientes 'paJ;a se tornar se. a �emJlo de yer "Manduca", rurgia do aparelho circula- RIO, 24 (M'erid.) __:_ Este- i Plano de emergericia

I
Como fez no Senado 'o

.

'"da ué quarta-feira ultiIn'l., ,.(1 mes. inimigo da famHla Silveira. To- armae:') cem duas armas' bran- tório: um aparelho para ve. z:eunida no g�binete da) de menores ministro deverá comp'are-.lugar denominado "Galo Bra]),' Narrou inicialmenie que ap.'i,� davia, eis que Ernesto,., quando cas.. uma em cada mão, obscr' conservação e preparação MI,nl_stro. da .Ju.stlça, a co- ,!am.bem no decorre'): d.a, cer à Comissão de Finan':'.co" naquele municfpio, assa�sillou seu ca1'umento, foi resIdir l'lt'J todos 6upenham-no "trenad'I'" \'ande que urna -delas era faca, dos enxertos de arte'rl'as b dd' I
.

. mlssao lncUlll 1 a e_ estu- I. ;')rOXlma, semana, a comlS.,. ças daCaAmara, par'a �efe·n-·a. tiros de .pistola "Golts 45", o armazem d,� seu sogro,. M1g1le' para a legitima defesa, caiu na pela qual foi atingido no ro'aíl} T t b 1 .. ',1
'

_

'U

joy€m 1fanoel Frandseo da B:I.. Arcanjo Feneira Duque ESt.-:-3 negativa da aut:clria, narranutl quando ".Manduca" atacou-o_.
rJ.luxe, aro em, va vu;,.as ��r. a regulamentaçao do, sao d'eslgnada pelo sr. Tan-,Oer a emenda que abre um

"eira Filho'. fez'indo ainda. },r'j.'- ,la tornando se desde logo ii,\�, seu estupldo crime ã sua manci,
INACREDI'1'AVEL

de matéria plástica para li- uu'eIto de gre'Ce. Os_ tra�a-I eredo Neves para estudr:-r: �r��ito de 50 milhõe,s, Para,'tides Si1w,irll, jrmã� ü\:",l.e, fl":_' m.'r:J de "Mandu<!a". paI ti.! 1'3..
S�ll1pre impassível, Erne':,',1I

gação dé pulmões au cora� lhos de.sse orgao estao ago-I um plano de emergenCla InICIO das realizaçõf!s .dó,.d�?armou-o pa.!'a não ser aHsa�' i.- ;;ua, ,-itima::.:. que pretenuia :ll'- Di3sc que !la noIte d') erl:'l\!!., Teno.rio Cavalcanti <:'mtlnua set.
ção. ra pratIcamente 'Bm fase de' para assistência, aos meno- novo plano assistenciaL'nado, e ') pGi de ambos Mm'loL 1 rendar i!.quele cstabelecimcnbJ" d' 2" h t d 'r Va '1'

-

'

t
'

1
-

J" t
- -

dI'
'cerca as l. era'. 'as an .o, J", d€J:lIoimento, declarande qu'). R,Ü C naçao con ra a cone usao. a on em, a co-

f
res) devera ar por u tnna- Em pouco' mais de umFranci'.,co da Sih·eh'l.... Dessa cscaramuc:'a resultou lO",' lnid fo.! t d 1'" •

f t'l
. -

Ar,õs o crime, Ernes�Q. Ilí.'ll:,i. processado pela Delegacia de E-
reco o' t �n er

� U�l: 'P�- ver-se bloqueado por ·'l'.Iamlu.. para lSl'a UI an 1 lllissao entrou no período dos seus trabalhos. ° plano mês, põis,
.

as duas comis-'
Sl'O'!l-Se nas nl"t�", "J'ZI'n!la:,O, €,'"

•

soa que o c la ava o au(} e ca"" tratou de co'rrer para a rua, Por sua vez, o pediatra de revisão do esboc,.o elabo- 5á .está pràticamente pron- so-es cI'l'adas pe"lo' .mm' l'st:"O� "" y ,- conomia Popular, por nlajoT3.{!a�; fora. trajando na oca.sjii:J1 cãJçn 0 justanlentc quandQ: ":Ru:Jso" l\ "{I'naIdo Delanlare d 1 d t d lt d al t- b t'd
- J.

.quant,o a p_0licia. ,daya_ pr:l','!wgl.'j·· d", preços. em virtude de denun- blusão. A!� chegar <i varanda, \'iu 'a1vej'JU com um tiro o,uVlndo). 'lh- d' e7 arou �� 0, ,e? O ?,. e:r� o. gUl1S o. �ara ser su ,�e 1 o ao: ca Justiça, concluiraro prà..me�to ao' mquento mS!.auT<tdo
I �ia apresentada por ManducG., A um dos filhos de "Manduca", a, nesse in"fante, uma �essoa, tU.

que um mI ao e cnanças QISPOSlhvos Ja anterlOrmen� lnlnlsh'o da JustIça. tlcrunente seus estudos.
.

o�"mdo te:,t"munh�s, entr.::
,

'.'l,tli 'situa';ão tü:','ll.ou-se cada. vez mal:! quem conhecia pelo apelido eh!' z:er: "Est,ou ferido, vo'ce me t/a-
serão vàcinadas nos EE. U- te aprovados, dand<\,lhes\\:tldir Lu'l: da R')C;lU" que Jun"n tEnSa. temi•.) mesmo ceria feito, ":Russo", que lhe d-eclarou que leou, "Russo". Da hésitaç1io dl'S- nidos, em janeiro próximo, melhor redação <€ sentido

tà;;llenle ('.,).ln ontro,; acudiu aos sido ameaçado por doi's indhi- fora ali para matá-Io, a mando te, ap.roveitou-se para 'se a�fa· cf)ntra a paralisia. infantil. I jurídico.

N B � cI cJ;'g;rit:os d'ruo, vitimas reconhecendo duos. Pedro e Paulo Amorim, d:Ji pai Não ligando á ameaça, Fa s' li d d I O t
.

tt cal' cClm ele'l Qeasião em que ,:, r- e-a a,' esse mo o,

I
an e-proJé 0, como se

OVO SACO' U
.

'..

;a arma apl'eerrdida conlO 'sendo que a lnando daquele, tentD.r�,m '1'01 ':)u para o interior da casa,
1 n a od' nnde l�go ret�rIla,'a.. po':�'

'arma disparou- .oubas ve<.2S. uma pro.v.a e m arga esca- sabe, regulará o direito de
I

.'
.

propriedade dO' h>Jm.'cída. w;redi ,Ia a f-:::,'cc, {lbrigando-c' a ,... � v ._

lJ;llquar\to es.,a;� 1ll;�diaf..!C )f'12Ji. queL'ffir��-e à Policia. "Russo" permaneceu ali, cobrir:·
sem q�e C'JIlllegu.lsse dcsnrmu:r la da vaCIna contra a po- I greve e a questão ,dos dis- .

. ,
.

,'linares eram tomadas· turmas NÃO DORME DE TOUCA... do-o de insultos e palanas d,}
seu �ntagO�i';ta, como el'a; e1,o SI:li llomielite pesquisada e pre-

I sídios coletIVOS., Esta últ�- í FI . ,.. I
".:'"

de �l1\'estigad'Jres pl'(){::uravam Nesse diapasão .. iam sendo prt;, baIxo ca]ã,o. Foi quando, J:'ltou �:::eJ� D�;allte a luta, Vl� ��e I parada pelo cientista jonas,' ma parte ficou ultimada
I

em o r, .:.s. n op o
..,

'5loealizar {) crimino5o. e'lquanto· an uea procurava a mg'l (J.,
S, lk D' "Id' t d

.

d ' . V I '. .

com a faca, dar ter-se :ferido na I ,a '., lss.e que a

razl-l
on em, eV'2n o naproxrma. . •.

' ...outros fechava.fil a" saldnii. FI'j

� I d" 'f d 1- f,. mãó esque,rda, Gritou par 1'c,o::', a· Ja 'OI aprova a, a 1, terça- eira ser realizada '

tando que Ernesto ].!)gTas�-e 1";,,1'

tT""l o cerco e tomasse OUi]") d.�:;- er Ig.::t O orçqmen O PJ! a�t�<li�.!lÜ' ,.-�;i�03:, do ��,,, .. se 1
contra � tuberculose inicial, 11:ova reunião, para debate

tino. Tais medidos ,}"l'<lm " 1" g
.,

aprO'81talam. Ru."so e ,,1.,n·, tendo SIdo o uso do BCG( .hnal em torno da parte da
E'llb,to almejado poi:; :nd.O a duca" par,: fugir, enquanto <.10 I C01TIO preventivo desse mal 1 greve.

I cI 195 4
era 'socorrIdo 'flor nrlU3"''', ))l!- f' 1 t d' . .gucntando as agruras da fli''''; II "
pois. com receio "'Il� .'"tcs yol- lUa. n.l,e.n, e aprova o. Os, PosterIormente,· sera ten-e;;lP,reendida. 'O' assa!li'JiI�o. fa�lli'n- mun,clpa e "I t b

'

tassem, hOtni,stc,u,:;(' r') mai", .';' 811 1 10tlCOS, acrescentou, I tão elaborada a redaçãoto, reiiolveu aparecer, s<lndo;} prt,
tA .'

té sua apr'e 'el,t'Il:i:o �,i pj ('niáv.. 1nan em o seu prestigio, no� nal.soo
FPOLIS .. 24 (A. Mercuria) ria, justamente ague],;, qUi) o soube da mortt; r1'1 011(,":> nOl';' d;;CINISMO REVOL'T'ANTE'

Periga niiOl ser aprovado err. PSD não queria. "Jl.Iandu.(lü", a T,'9n1 c':,nn',dri.Na,; suas 'dee1araçõe'a liO Ó�
tempo, o or-çamento de F:>�l'iano- O aSl>unto éI de it1lp,·)rtu.nchl. Qc,r "Preto". ':i :(',l'õsn',') f"'" I'''e-lc'S'ado Mdgu31 Afon'S(} na pre�,"n' holis nara 195CE que a baHc&.da inuito ....rande. e por isso prevê-... '" .. "ume ter sic10 n, pessoa at5n:,;i:la
do Partido< Súcial Democr'a.Uco se que hayerá àc.alo1'ii.doS dcba- pelo "Russo" .

.1_ d' teso
.

Idcscuiuvu-se um pouco e � ,as
Finalizando E'5Sa 'Il10Il'.trucsi-for�'m passand,� �em qUe fosse Alem disso. f.} funcionalisIl1ü 0.-� ..- ,

.

dade, que rúio en;)�lltra a I ':, k' Id do P��ecer na Comj'-sa"p ti" fTllarda aumento de "cucimen'I)Sa �
.

'" J - "

sequer, na lÓl<ica, p,ois na sHna-!
Finanl?as. s,amroni.e na sessão· do tendo {) sr. Prefeito Pau),c> Fon-

�i'i.'J em que afirmou se enc,�ni.r:'l.l'
dia 20 é que esse parecer fo" " tes informado que r.R·;, terá du-

seria fatalmente Yl:lC,I'fo. 'El'!lC,,,,t \)FPOLIS, 21 (A. Mt'l!'C\:i";", 1 plen�rio-. rnns na mesrr'''- (]".1.. vidas em dar est,c aumento, des,
negou que a arma lhe pel'tEn-Dia 25 fe,·te,iaremos � dia ,j'! f"ranl apresentadas pnla mesma de que a Camara cola"�re na" .' • � LO"

ce"se, e ma,is, que taI'lIoem (1. 1':'1.-Santa. Oatarina - feriado ,·.,ta- "a".�ada. I"l.da menc's de 18 c- po'ssibilidade dos recursos'. prin-
�'l.7. 'l.;;sa"sinac'(I estanl. u'rmau')dual - c di('.ntc Ii'),s prepat'n.th·os menuas, O estudo rl�ssa!;J f'n)"1'l dpalmente ev.\tandOJ a distribul" de fàCa. CI1C1uanto que ele niin

que '.le estão, fazendo, tudo faz das Jna- quo> a bancad� 'la nn'!',� "';;.0 de au."dJios a entid'ade' llal'-, - . �,' V._

tl'culares.
� flortava qualquer arma. L'iéP01;(p�·�.,.er que tel'emos uma f6sb. vai perlir yj�t.a. não p",derã. Silr

de exibir seus' feriment()� à au-d,.., uHplendQr ajnda maiol' d,o (IUe '11tI'nlado de ""Ilg� _'1"11� L�"'l;' Essa c,ondiç;;� deixou Ü,.. '""'I'S-�
. < LO �", .J, �.o � .. 'V -- ta:ddade ue o. '.:luviu" l'>l�d,!ndo q1tp.nos anos anteriores. duas Olt tres sessões. e com:: tl til' poíe as emendas da bancatla

d PSD
fos'se mandado a exame de c�'�-lAlem da l\íjssa '&llene, tcr� Camara só dispõe de li sessões <> na sua maioria tem }:rll:

ProOud�,'eudelditeOp'olo'nlcernitm,�,.ino_.!!O _(,['C'_'> "'I
mos a tradidonal procissão ('.,'J1n I "om a de hOj'" serã Quasi imp.os- fim precisament'e a dishil:rulçdO" v

!l. Im.agem da Milagrosa P:?dTO·1 !:iyel dar a redação fInal i:m tem de tais aux,ilios. Pelo qUCl :H� "",

eira do· nossp, Estado,

af",.mPR-1
po dê ser encaminhaua .ii san�.ão o POO'PriQ< funci')nalismo €l;lt.á

nhada pelas Íl'mandadcs 0 !}". co:nforme manda a lei. na iminencla de não ter' () ÜCi;ç.. VENDA O'El:'ITII: llTARn'lo Imais c�ngrl'g:o:çõ""" T'plt:ci!lN"'", ,h R" ;Isto llI'Onte,cer, lJrevalecerâ. jado e esperad,o aum-ento. E isto WA. 1I!NGltAX,o\Tà'KtlJ
JTh�� �mU�ft����������_������' ��ro ---� - � � ����_���_�

ESTAO OS HOSPITAIS DE TA CID DE EM.
FALTA DE REME'DIOS E CHAP S. DE RAIO li'

.

: ". >' ",,'

•
Gesta filaRlrÚili�;---

, �._. ;UlDa�ê,odoprefeitoDee�e!HouYe a intenção e deneg,i,�JJ�a .

de aplauso� a benemerl�a lao Ministro dt Educaçau,8 obra patri fica'IOlclatlva do Hospital S Anlonlo zenda�n�·:::li�op��v:::,��. '''::I':ib�l''e=� :ad:,�: I RIO, 24 (Meridional) - de �ssemelhadas,I. • ml! os sérios _!)roblemas que afligem a situação financei,!a do.j "O Conselho Nacional do por lei, e que se mantêm
, ,

:pa;s� se :ptl� um !ado trouxe vantagens I!a_ra a recuperaçao do ! -Servíço Social da Indús- com dinheiro pago pelos in-o ,......
d ídí '\ t

." ,

t· erarlO publico, visando resguardar o pofitíea eambíal em pro-! . ... '.' ,

..
",No seo da opinião pú- cer 'O mais franco c eCI 1· .: n orno, e um rmpera IVO veito da economia de divisas, por outro lado trouxe reflexos I t:-la, constítuído ?O seu pre- oustriais, na iO,rma do art.

blíea blumenausnss vem do apoio do comérc.o in- de conscíencía de todos os prejudicÍa:B na. importaç� de produtos essenciais c indispen- sídente, do presidente da 3.0 e seus parágrafos, do
sondo comentado com mui- dústría e do povo em geral, homens de boa vontade, sáveís aos vãrtos setores .de atividades nacionais. Confederacão Nacional da Décreto-Ieí 9.403 de 25 de
ta simpatia o gésto filantró- levando o confortomoral e rnôrmerrte quando sabemos E o que está .acontecendo com a falta. de medicamentos Indústria' �dos presidentes I J'unho de 1946;

,

•

1 e chapas para RalOS X, produtos que sao Importados dQ es., '_.,', . _

'

. .pico e humanitário da di- material aos enfermos na- que esse', entes rumanos trangelro, cuja careneía rotá mesmo prejudicando si-riamente das Federaçoes das Indús- Como orgao supervzsoz Maure'll Lobo, o Conselho
rcção do Hospital Santo quele nosocomio. doando carecem Gé: generosidade e a assísteacla médica em todo '1). país, com graves ameaças pa- irias oficialmente reconlre- do SESI, o seu Conselho Nacional do Serviço Social
Antonio, que tomou a tni- b"8US presentes de "Papai da .carída-íc públicas, pois, ra a osaúdCtaPbúb1lic,a. t' I 'tal d ta 'd d t- ridas, dos representantes Nacional, de que participa Ida Indústria lamenta ptó�'iati d N N 1'" 1 obre cria Ievando-In � a assist nc: 1 sesc ecímen os lOSpI ares es oi a e es ae- se d C Ih, R'

.

d < id d 'bl' f d . • .era rva e promover o a- oe aque as p s -
.. !� e �:

rewent�ndo; �a grande falta de medi�amentos, p�neipalmente os onse 0.5 egronars o d autorí a e pu. ica, nas �n aro�nte ver-se na con-: ."
.tal dos doentes daquele es- turas, que vivem o seu dra- moral e m aterrar numa da- de antl-"biotlcoS e chap� .;Ira RalOS x., oeasãonando essa mesmo Serviço; de um re-I pessoas dos referidos repre- tíngencía de abordar um '.

tabelecimento d3 saúde. ma de sofrimentos e angús- ta de tamanh J expressão e Situação sérios transtornos. estando a elasss médica local a presentante "do Ministério sentantes ministeriais, não fato que só pode advir do:,".Convem frisar qUq' ôsse fias, isoladas e relegadas

àl
repercussão, dada a sublí- braços com grave problema Pl_l:t:a socorrer os enfermos. do Trabalho Indústria e. só estabelece as diretrizes completo desconhec'mento»:d

.

'd d d t L..' Em face da situação de dIficuldades por que atravessam ,.'

I
- .. .'

r..
.gésto teve maior repercus- margem do estino, mi a e o seu encan o .l.'CS-

as casas de saúde da cidade, o sr. prefeito Hercilio Deeke vem Comércio de um represen- que devem ser seguidas pe- da propria estrutura e dasão entre as classes produ- Proporcionando um Na. �i,:,o. t�aclicional, 'o. apoio à de encaminhar à Câmara Municipal um ofício, no sentido da- tante do Ministério da las administrações regió- disciplina do SESI, ou de'toras, que sempre mostra- tal mais feliz aos doentes iniciatíva dos dírígentes que!a Casa �eforçar o seu apê lo junto ao sr Mir:istro ,da Edu- Guerra e de um represerr nais como ainda fiscaliza 'mal disfarçadas intericões'
raro olídáría com os mo caçao e Saude, para que sejam tomadas provldeneías sobre ta t d O

-

Ar d t d
'

t
-

d S
.

d d' b
�

'.'s s - "
-

póbres do Hospital Santo (Conclue na 2.a. P��a jetra G) o assunto', cuja sotucão requer urgencía, .

an e os rgaos reca a- o a a a uaçao o erviço e enegrir uma o ra pa.vimentos altruísticos em
_

-

dores da Previdencia So- e a aplicação de fundos, por triótíca.benefício das populações PerOD e 8S cap.ara.·s elL'lrange.·ros dal, em sua reunião tri-
necessitadas e desprotegi- tiJ mestral ordinária, que ora

M
.

das da sorte.

Of A J se realiza nesta Capital, C}. h· .

. Reafirmando essa" 1radi- erece Q rge'ntln,a gO'rantl'" '.S tomando conhecimento, a- '. ossa �g c·'
çõcs de solidariedadl' hu� \r.4.. través de comunicação do .

mana, cujos sentimentos conselheiro Zulfo de Freitas f ..

�;��������i;];� ��m�K���5!,�!������:,= PE��E:��"!.��g�� ?a�i;J';:;:i�!��ll ��. 24�p':'
do Hospital Santo Anton:o sidcnte Ju;;.n Peron declan:>u que fandegarla" como· condição es- lei que regula rus inversões. COMUNISMO da publicada pelo "Correio promotor pediu ontem que
não póde deixar d'� meroe-I � Argf}ntina f.. partidaria da su- s1.!Ucial para a grandeza da' A- 3) - Capital nQrte'americall:1� ?cPJn foi tambem ,intenogad'J da Manhã", sob o título "O o pro02ssado, ex-nlinistrb
.. '-' A. _ .. _ s - li'. - s ..... " - " - • - • - JS -:I mérica e que _o está demQI4.-1:ran- estão considerando as p-ossibiIi.. sobre a 'Sup;osta inflltril,ção' co inquérito p'arlamentar so'" Mohammed Mossadegh se-

Fo maç"" deu m b I o' c o ��n�O:U:S"i��:��;.os qne '3,s,'in\)u dade'S de. fazer grandes invers .. IDuouSnRiS!aSPOnnodseuS..indlcatO:.3 arg',mtí- bre as empresas jornalísti' ja condenado a morte,

r O
'sões na Argentina, para o, desen'! - " 'J 1 "I 't

'

T 'ba I "Seroía a .t<ti'm',· de e"t-elt�'· cas , segunDO a qua o co- nSls o em que.o n u-
o .. L � = voIvimento de sua indusiria pe- "Isso, é totalmellL" fa]yo, N,;ic dE' 1 d t d'

.

I 'I,·co deoiro do PSD 1;::L':;Ee:��:Z��;::f�;� ��:�:::;�:��:;��\:.::�:��J:: �;'��!::�:�::'n�::;���� :.������Tu�e�:�b,�:�; �sse:�sle:'�:;j���t;
po I _ I .. ;!pSne:r�0';n��:f'le:7.�',lC:a;;i3.<I,d"a

I\oHUc.3. ln' vel que, em. breve, haja. JioüÜilS' Confedenração' Gel'�1 do. Traba, dínheíto .'. norte--amer'iqano Conselho de Guerra
. que

.. ..

,

concretas a este respeih.. lho. q\Le s<'ndo el1linent('nJQl1tt': para a propaganda anti-co· está julgando por traiçãÇ> o
d', laraçõcr INVERSCES anti-c,omunista quando uú1 diri- n1unis ta" , veln ponderar -e:x1-chefe do governo 4zr1-RIO. 24 \Meridional) - Sur- a situação política pernambucana, em uma entrcy("ta concedida em gente de Sindicato como- l,J,l sais S· S '1 d I d 1 l'

. .

1gem informações na Câmara. que I DESMll!NTIDOS Buem)s Aires ao diretor gel'al da sõ!�e��!�:'�Up�aSC:'��:e:'� �����: nse eleito não àprOVill'ia a C:"í qL�e o. �rVlçO oCl�d da dn- mout e 1 SOICJ.toU. 19düa �

d�o c.onta de um,a articulação q,:e Os gauchos desmentiram que no reyista "Vfsto'n", �d�yin St.out, . "';;0, II} !sse dirigente teria que
austna e uma entI a e e men e que seja executa q o.I d f t 1 J anlerlcana, "�l1quibb" e a .Jm- :<'"EóS ana sen o e1 a pe o sr, �a,o I encontro tivesse havido qualquer que apa.!·ece J:I'I num�ro corre,'- sair, Em 110000 pais, nho pJ':)" assistência aos trabalhado� éüudante militar de Mossa�P. ...mo com alguns grupos pohtl-I· pl'csa alem" "lIf"rce<1ez Benz" .". , . "rticulação política. Foi uma mera pondente :l 2 do' corrente. Em (Conclue na 2.3, pàgina letra Jl res da indústria e ativida- degh, general Taqqi Riah.i.cos do PSD VIsando a constituI- 1 , .. 1 I . . por tras da qual estão tamb€i'l,

.....o de um'grupo politico sólido I
t!'oca de Ide1as. 'Sem qua quer pro-

I
sua entreVjsta, Pe!'vn lbsse ta);n··

'lll\'ertendo nu Argentina .varillE�a , 'undidade maior O mesnlO declara

I bem cnm essecla:
-

rara evitar intervenções estra- � Er, João Rom�. ' ,

outras firmas a}l;:l'!f�,.
-

llhas ao partido. no exame do pro- .. . , 1) _ A Argentina ofel'L'ce aJ: "Há petroleo de!'7de a '!'e,I'I'[I. {L'
1:.."n1.'1 sucessório. O sr. João Ro- Outras fontes, entretanto,

lnslS-13 .... -

f I t
.

m� que l?ertence ao PSD. de Per- tem que o .objetivo do deputado c�nuIçoes. U:ll amei'} aIS _pa.ra Fogo até Salta, ao logo, a Cor-

'l1�bUCO. manteve entendim\!!,ntos pernambucano sería evitar que o atra"
.. caPlt.al'S '8strang�lI'os: dilheira - disse Pepon. Um a,os

prolongados com a bancadia do Catete pudesse vir a determinar tranqUlhdade. mtet'na, p�')sperl- geologJs norte-amel'!éanos q.Ue
PSD do Rio Grande do Sul, que é rumos ao problema sucessório, cor- dade eCOnOlJlllCa c garantm de aqui vieram nos -:Ihse que em

independente, quando então foram I ttlndo ao PSD e de�aig part�do�, bons lucros. uma das quatro, grandes zonas

abordados todos os últimos' fatos o direito que lhes asslste, de mdl- 21 -:- 'Vultosos caplfals c"tl'ê,n· pet.roliferm;; do munúo".
politicas e definida perfeitamente cal' o candidato, , geiros. já se estão jnvertel1cIio na Refe.rindo-se ás inverõões d,)

pas-'ado, negou Peron que a"g-cl
"'lA'" empresa" tenham vulLos{.\;�
capitais imobilizados 110 p-:ü""
por não 1laYc;(' podld<l" enviai'
seus lUCliUS S.') E,xterior. DiSse

que. em realidade, a maior,ia (le�;·'
oas empresas "reifllcte.raln ao '6:\:'

terior muito" mal> do que ])0-
;liam faze-lo!' e descapitalizam,m
o país atravás de 'sens seniços
financeiros remetendo hlcrol'�,
"ii,') só do en.pltal qU'l'l trouqeram
GJ'iginilmente, mas ta.mlJem tIo;;

que pediram emprestado ao DaliI NUNCR EXIS-r:L� !_GUJ:lL

.� (
PARA fERIDAS,
E CI Z E MAS,
IN f,lAMAÇO ES,
C O·,C E I R A 5 I

FRfEIRAS,
ESPINHAS; ETC.

1 milhão de ri nça
vacinadas c RIra a

�

,

Confessou o o
. ...

prImo de Tenottio

Vencido pela fome entregou-se o
aulor da chacina de «Galo Branco»

-

ruol 24 (Mcridional) -- ,Apl'e- ça de seu adY(igado,
sentou-se <is autoridfl.des de SfJ,{) contou uma, historia
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