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mente lima' greve ordc
nada pelos comunistas. A
greve era para protestar
contra a atual política
do gove:rno c contra a

internação de trabalha'
dores comunistas mílí
antes em acampamentos.
Apenas vinte e qual ro !
porcento dos mineiros,
instados <? declarar-se

Iem greve, faltaram ao

trabalho, isto é, pouco Imais de dez mil.
r

\. OltGAQ DOS "DIA 'RIOS ASSOCIADOS

c

ASMA
Voltaram 05 afamados

EUFIN de
/\LEMANUA

comprirnid{)s
BOEHR.INGi';�,

NOVA YORK. 4 (AFP) - O
decreto assinado pelas autori
dades soviéticas referente ao

redução dos !)reçGS dos arti
gos de consumo corrente, foi
recebido ser surpresa pelos
l,critcs americanos de ques
tões russas que observam quc
está baixa dos preços se ins
creve há cinl'o anos por Mos
cou.
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Assis

PAULO,1.·
Poucas vezes. na historia eon

temporanea brasiteíra o canibalis
mo politico terá atingido a furia
de entredilaceramento, que as fe-

Iras
desta jungle nacional, nos uttt-

J
mos tempos. vem mostrando na

ponta dos dentes afiados. A hora
não é propriamente de odios, até

',._:__� --�

porque os partidos
mais amenamente do que em ou

tros .perrodos da vida repubIÍl:ana.
A nãO ser as camadas que vêm da

suourra os agitadores frenéticos ds

plazza, 'os leaders demoCl'ãtic05.
brasÚenros, reveíam, na hora que

passa, um senso de cortezla que .é
quase inexplieaveI que se cambie

bmá-Io com tanto e tão furioso 'a�

petlte para. a conquista do mau-
.

d�
.

_

Do ponto de- vista fmancelro, t:J

Brasil é um :Estado falido. Falidd

Bem nenhuma esperança, nó esta

do atual das coisas. de recupera-'

ração proxírna. Cada partido '.é.
um poço de sérviços à demagogta
e a causa do éJeitoralismo à cus

ta de fatias O1çamentarias. Cada.
eleitor brasileiro hoje é um orça

mentivoro.·Votí' para. se não comez

pelo menos lamber no prato do 0'1.'-:
çamerrto,

.

Por isso enquanto as reeelta!!1
.

. minguam as despesas crescem. Não
'se lançam. os partidos uns contra
os outros como é frequente nas

democracias, desde que as demo-,
cracias existem. ° alvo da .açãº
de todos eles são os tesourOS e as

mesmas, A conquista é saber quem
agrada mais substancialmente as

multidões; quem preia mais duro O

contrib1Íinte para devorar 'mais de-

I pressa as rendas pUblicas, , ..

,. Nos dias que correm é um tal
de adorar e se'i'vir massas que a

I chefes' de partidos e congressistas.
não resta tempo para fazer Qlltra

! coisa Há uma como corrida de obs
.

táculos para ver quem pula mais
alto, para vencer impossibilidades
legais e moraís. e dar tudo, mas.'·

pr-ivatismc dos seus pr�'"

1 tl 9 II
End. Tel.: "NAÇÃO"
Caixa postlLI, 38

N. Q51

u A

refrigeradores foram as mer- ticos.
cadorias que con:seguiram o I Os visitantes americanos de
maior êxito junto ao compra-, clararam-se encantados com
dor moscovita nas primeiras 'I

sua estada na capital soviética
24 horas depois da nova bai- e informam que os armazens
xa de preços na União Sovié-- I de generos alimentícios, em

tica. \ virtude da baixo ele preços 50-

Assinala a cmissora que ria brevinda ontem, são literal
capital soviética foi vendido, mente invadidos por illumeras
ontem o sextuplo da quantida-l (Conclue na 2.a pg .., letr.. J)
ele de limões e o dobro de ba- itatas e dc laranjas com rela-Ição ás vcndas do costume..

Finalmente. de acordo com
I

a emissora, a rrwior loja da
c3pital srviética. o Univennag
Central registrou ontem a ci
fra ;'record" de 140.000 com-

I I
Decide o chete populista
seu d e s ti o o p o ri li c o

RIO, 4 (Merid ,
- .Jun tamente com o Estado Maior, a

:firma o "Diário da Noí te o sr. Adhemar de Barros decide nes
te momento, eu de stino pnl itico em face dos 'últimos aconteci
mentos em São Paulo. ° grupo reunido em Cachoeira dos 111-
dias, no interior paulista e que estuda os aspectos do sr. Adhe
luar de Barros, acham t]llE' o mesmo deve abandonar SãQ Pau
lo para dedicar-se à po lít ica nacional. Chegou a hora de uma
definição do udhernarrsmo frente ao sr. Getulio Vargas, ini-
ciando-se, imediatamente, a oposição.

.

RIO, 4 (Mcr'id.) - O ves- Informa ainda o referido
pertino "Ultima Hora" 110ti- vespertino que o governador
da que entre os parlamenta- Lucas Garcês interpelará e
.res que se colocaram à frente nergicamente o PTB sobre a
dos lamentáveis acontecimen- atitude do sr. Euzébio Rocha,
tos na Capital bandeirante - procurando saber até que pon
inclusive o deputado Roberto to se encontra ele autorizado
Morena, e representantes do I a agitar as massas em São
sr. Adhemar de Barros, s'r. Paulo com prejuizos íncalcu
Euzébio Rocha, deputado fe- Iávcis para a Ordem Pública
dera I paulista pela legenda do I (' a tranquilidade da popula-
PTB. ção bandeirante.

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

Cessou a gréve �ue �ertu�a'a
as alivi�a�es �ortoBrias �o mo

RIO, 4 (Mcrid.i - Devido ii in, consequencía do congestionamento,
't.ervenção exporrtáuca do general I as operações dos guidastes, vagões ReIJetir�m-se ontem l�a �api

-I
CIOV�s"B�"ila<;qua. Desta feita

j pelas autoridades paulistas" grantes acima, colhidos pela, jatos dagua, os manifestantesJ.\lendes de Morais, ex-prefeito do I e armazcns entrarão em ação pela tal paultsta os graves inciden a ag itação fOI. levada a cabo tumultuaram, por algumas ho- reportagem dos "Diarios As-' e à direita uma bomba de gasDistrito Federal que. de modo dire- madrugada. tes na véspera, pro�ocados por .J:�los marceneiros, que, ehe- ras a vida da capital bandei·1 scciados" e transmitidos pela ] lacrimogenio quando explo-to, se responsabilizou pelo cum-: No momento existem quarenta na elementos c:omu�llstas nas.1 fiados pelo deputado Roberto r�ntes, sendo �h�llersados,. a- Merldtonal, vemos à esquerda: dia. .primento do despacho do prestden- vios na Guanabara, aguardando a- Praças da Se, Joao Mendes e �Iorena, preso em flagrante flnal, pela. potícía. Nos fla- bombeírcs dispersando, com 'te da República determinando o pa- tracação, aróra os que cançaram de
---

-_ -
- -

. ----------,-_--'---'. ._'--_-'"- _���a����r_ror�����eu

---------b--------------------'---'------------�------------------------�-�por meio de um adiantamento do
I
fizeram ao largo em direção a ou-

esco erio mBanco do Brasil, cessou a greve: 1.1'05 portos, Terão prioridade 05 •

que há cinquenta c um dias vinha I' vapores que conduzem gêneros ali- 'iI>i,� .

.

perturbando os serviços no cais mentidos, procedentes do sul. De
desta Capital.

. I Mendes de Morais. o tesoureiro da

I
8 l1I'J

A partir de hoje, terminado o ex- ! administração do porto irá nos pro- O 3.
-

3' r� I.npedlcnto normal, os trabalhadores i prios armazcns do -cats fazer o pa-
. tJ; "U:� :"��ntS: q:::!�a(�:;: mêses, ���= I f�,:e.::top:'�u:���� concedido por

-------

"J� � r <r':''''.'' . ,' ...
_

"" ,_,I : o,;' /, " ',o iV, __
�

_ . :'_,' ,:'"_ :.���i--!"".� ;c ...�""): (.:::;:;;:';.;,>;4::,....'_':.:,t�L�'" __ ..�_'.. _�.;- ,":'.r'. ,,_'''_
'

__ '-�:-'V::' •.
r

_,,�_,; ,{.:\:�.,.th:Uàráo SUas ta'reraa c '�agora, em Ir
_.

-,\p�sar 'disso o� trabalhadore� � '" .. . ." '10rç?c!as lahíbcni "oli1-I'fls"""Í'{:!='" ;1& fotogTaÚa C(';í1 t;-)c\o ;,\ies� r�' SA6 -P'AUL6, ;( ·(M��·idi�� . Pa�llo pela c�rrii;são de inier-acordo com a palavra cio general
I armadores vão continuar lutando nuncia Q DIana Canoca que par�lçoes .do governo: Foram bque em primeira pagin;1.

,.
n al ) - Diz o "Ultima Hora" venção do sr, Lucas N. Car-

I junto ao govêrno até convencer as
os J?l�nos para a tomada C:!0 detidos diversos agitadores. I CONT!NUA A GRE'VE que já está .nraticamente as- cêz. Os 'operarios agora, já ale-,----� �� autoridades competentes da abso- Paláclo do Governo de Sa�, e,stanto, }�dOs, s�ndo sUb:n?- NAS RUAS DA PAULI- s�gurado o aumento de,'salá- gam tambem o' problema daluta necessidade na substituição Paulo .I<;ram enc_?ntrados pe tIdos a ll",Or?SO mterrogatIno . CE'IA ' nas dos trabalhadores de São crise de energia elétrica, criandos quadros dirigentes da adminis- la PolICia nas maos d� aglta- na sala espec!al. ,. ' do crise nara os que tràba- mar de Barros.tração do porto do Rio de Janeiro. dores, que fcram detidos e DEVE SE DEFINIR O V-lt"lm� de um' atanno c�rdi'!!co lham nor- orodução Todas as item: qual o ponto nevrálgico queUns e outroS insistem na mudança id:ntificados pel� Polícia ban: i _:<õiR. A. DE BARROS. .

. li U. qÜG. a �n ,decmar�hes"do sr', L,·N. Garcês feriu a campanha do prefeito elei�ja admini,f,'ador. sr. José Coelho delrante como onundas de ou: SAO PAULO, 4 (lVIt;rldIO- f I
lO

C I d R
lO! são no sentido de haver maio- to? A corrupção da adminsíraçãÇlde SOUZH, n.' expectativa de um no- iras estados. A guarda dos

j
nal) - O sr. J. �orelr'7, de a eceu o ex.rei aro ii Umanl3 ires concessões para os patrões municipal. durante o predomíniovo que vulte a alterar a situação Campos Eliseos foi considera- l'�relo e,�c,��;ve� no Jornal Ul�! , .

_
.

'

". _', . . , I mas �té agora n,aàa, finalmen- do antecessor ,do atua� prefeito: lE-do porto. velmente reforçada, sendo re- tlm� I;I0l a. chzeI_1do q_ue o se LISBOA, 4 (UP � - A s se, ' as c:rJmonla� rehgl�saS em 111 . te, fICOU resolVIdo e a greve

Ira
nessa tecla que batia o sr. Jamo)'.;::�::::::�����__ ------ cretano da ,Justiça, Iepresen- te. boras d� manha

.. chegou a tensao da rall1ha avo Mary da! continúa nas ruas de São Pau- Quadros. Ele ia buscar a adminis-

I d r m IIiIIiIn comatando
o governo, concedeu en-VIla Mar Solo ex reI Humber- (Conclui na 2'1 página letra K) 10 (COI '!lui na 2.a página letra Aie OrçO O trevista, dizendo que não é to da Italia, como primeira

. .

.

,_ ��:��'���������ii�t1�:�!: !::1��1�eg�:r�-1�m����!i:J- p-O-,'I-t·l-c-a------c-o-m-u-m--e-n-'--lr-e-o-s-E-E-'--:--,;-U·-U--e......__areduç
-

e g e r I dos ti r e ç o �:���t:�,��fE�:� i���%�� E:Jf;:��;;:�it:11L;�; Ame'rolc'a L a.I·I· n a lace ao' c'·om·uoll,·s o",.Manobra de Malenkov para conseguir o apoio. popularl' C��lIgg��:AP�O:��- â�ná���ml���rn:a��oc��· dec��l .

LICIA colapso cardíaco, aos trinta
SÃO PAULO, 4 (Meridio- minutos da madrugada de ho

nal) - Os estudantes de di- je, em sua luxuosa vila na
reito realizarã,o na proxima I praia do. EstoriL Na ocasião,
tt'rca-feira uma passeata pro-

.. :;>stava conversando eom a espo
,

t.esto contra os espancamento 5a. a famosa Magda LUgescll,i
que a polícia vem pro!11Q\'en- p')r cuja causa abandonou o

I do no centro da cidade nos' lIono e com a qual se casou

'úitimos dias e qn) os jornais I mais tarde no Rio de Janeiro;
do Rio de Janeiro e:;;l;,o cheiQs e com um amigo português, o

dr. Matos Taquenha. O ex-so
berano rumeno havía apareci
do pela última vez em público
na terça-feira, quando assistiu

Entretanto, ocorridos após
a mudança de equipe gover
namental. O novo d"!:Teto as'

sume uma significação mais
impcrtante numerosos são, ele
fato os observadores que pen
sam que é ;:,rec130 ver nesta
medida um novo esforço por pradores.

Iparte do goverr:t� de Malen- TERCEII?O DIA EM l\lOSClU
lwv para "concIlIar as boas MOSCOU 4 (AFP) - Em,
gr.�ças da opinião p�blica ru�� seu terceiro' dia em Moscou,!s� e fo�talec�r, ass�m a pOS1

Ias
jornalistas americanos vis·

'Içao do Kremlm. POI outro 1a- sitaram a Universidade de Mos
do, pel?Sa-Se geralmente que cou. o "'metro" e a galeria Tre
esta baixa dos preços faz par- twkovskv. Amanhã serão re
le da politica mais conciliado- cebidos por jornalistas sovié
ra da nova equipe governa-
mcntal de Moscou 110 dominio
da politica estrangeira. Por
esse novo gesto de carater in
tcrno. o Kremlin procuraria,
:de fato. acentua!: as intenções
pacificas, demonstrando que
seus esforços não estão total
mente dirigidos para ° rear'

mamcnto. Quanto á significa
ção exata e a baixa dos preços
decretada ante-ontem, os pe
ritos pronunciam-se com pru
dencia, Segvndo um obServa
{'lar, a nov� baixa redundaria
em uma redução ele cerca de
fi por cento de> custo da vida.
De acordo com o que se crê
Clqui, entn'tanto, o sala rio mé·
dia de um operaria russo é de
ordem de :3 rublos por hora e

a semana de trabalho na Rur-

��:i:e ���eaod�:e��lO��S, pe�
seria de CCl'Ca de 2 rublos, o

da carne, 14 rublos, o da l11an

teiga, 20. e o de um terno de
boa qualidade para homem se

Tia ainda de 2.500 rublos,
lVIERCADORIAS MAIS VEN-

DIDAS
PARIS, 1: (AFP) - Segun

{lo a radio soviética, os limões
as laranjas, o pão branco, os

frios, a manteiga as roupas de

('onfécçRfll as motocicletas € os

RATON

Co

A BICICLETA
INSUPERAVEl1

Um Produto da
f.ábrica MONARK

NA FIRMAAr V'ENDA

D E BlUMENAU
Rua 15 de Nov. 54

fiLIAL
Blumenau
----------������--��----------------------------------�---------------------�

•

ET

a Asscmbléia paulista llO�

comissões de deputados,

WASHINGTON·, 4 (UP) - ricanos, que o presidente Ei-
J
assuntos a que laludiu eril t€r

Foi com o mais vivo interesse senhower reiterará sua inten- mos gerais, perante o. conse
que os meios inter-americanos ção, expressa em varios de lho da O. E. A. O secretario
de Washington souberam da seus discursos, de fortalecer de Estado Foster Dulles.
intenção do presidente Eise- as relações inter-americanas. A visita. do presidente Eic
'nhower de c1irigir�5e ao Cau- Esses sinais de interesse pro- senhowr ao Conselho da 0,
seiho da Organização dos Es- vam, segundo esses meios, que E. A. prende�se a um convite
tados americanos a 12 do cor-Ia governo dos Estados Unidos, que o sr. René Lepervanche,
rente. longe de relaxarem seus es- embaíxador-represent�nte da'

�. . forços contra o e01l}.unismo, Venezuela- e preside1ite. do
Il.1terpretam esses meiOS ess.e vai esforçar-se para estabele- Conselhó da O. E.A.' lhe �ez,desIgnlO como uma prova maIS eer, cem seus aHados1da Ame· chegar ás mãos' há cerca de·do interesse que atribuiu a no' rica Latina, uma' nofitica co- dez dias. Caberá ao dr. Lepel'"

va administrac:ão ás. relações imum em relação ãos proble- vanche a honra de pronunciarentre 'Js Estados Ul1ldos e as' mas mundiais. .'

o discurso de boas-vindas' a .

republicas da Ameriea Latí-I . presidente Eisenhower.
na. Será 110 que geralmente se

A sessão protocolar do Con- I acredita a necessidade desse l---...,,;.-'-.----�--...;:;e1ho da O. E. A. em honra do t-sforço comum que o presi-
presidente Eisenhower assina-l dente Eisenhower aludirá par- t VENDA DE;STE lHARlQ
lará a inauguração da ,semana liícularmente. Em seu discurso I

NA ENGRAXATARIA
panamericana. Considera-se de 12 do corrente. Espera-se; PONTÓ CMO
provavel nos meios inter-ame- que o presidente desenvolva os ----�-"------..

Por ser feriado municipal o'

dia de amanhã, éste' jornal dei
xará.' de circular na próxima.
terça-feira.
---_ ...;.;..----'----------------_.,,;--'-'------------,--- ._------ - - ----_.

Não sofreu qua Iquer mudança o obj�tivo
da União Soviética ele dominação cio mundo
Campa.nha nosentido de advertencia QOS povos

a um acôrdo com a empresa,
sobre o novo contratlJ de tra
bàlho. Com isso, cessará a

greve naquela grande empresa
de artefatos de borracha.
,.

Dissolvidos as duas
casas do parlamento

ROMA, 4 qJP) - De acôr-

liana Luigi Heinaudi dissolveu co "Nabolalid",WASHINGTON. 1: (UP) -

Os Estados Unidos intensifi
caram hoje sua campanha no

sentido de advertir o mundo
livre, para que não afrouxe
suas defesas. em face das su

cessiv:as ma.nobras de "paz"
·comunistas. :Altos func.íoná
rios manifestárall1 sua preo"
cupação ante·:o perigo de que
esse otiinismo. quanto às pres
pectivas para um breve en

tendimento entre o leste e o

oeste, esteja se adiantando à
realidade. E fnzaram que o ob
ietivO soviético, ele dominação,
do mu.odo, não sofreu qual
quer mudança,

Cessará- a gréve dos mev

talul'gicos norte ame-
l'icanos

NOVAIORQUE,4 (UP)
Os delegadOS' 'de 35 mil ope
rarias da UnUed States Rub
bel' Company. chegaram hoje

Bt UMENAUENSE!
{h nel'Ít:.:"()s da brucelose e da tuherculose são ca

da vês maiores. D6f�nda sua famíÍia contra Ieií.e c�)U�
taminado e exija :L15ITE PASTEURIZADO "FJn�
GOR", em g-arrafas QrÍ:únais e se

. tampá:; não foram violadas ..
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ESa I . EÔilais lU

(OOPERATlVÃ DE (RE'DI TO AGRIFCOLA E PO:�U,.
LAR DE TlMBO' .. Res n. lida. '" liMBO

-

L'A S S I E, a m�lavilha canina, con!lluist:ól:ndo nov�s glo-f'
rias e

-

proporcionando novas _ aventuras, .: novas emoçoes ...ASSElUBLE IA GERAl, O.ltUINA'RIA
em2.a CONVOCAÇÃO,

D" A e M O N T' A'"N'�'H' A S"_' O P�esidepte da Cooperativa de Crédito A�rÍl;0!a _

e Po· "lr H E R O I Jpular de Timbó .� Rc sp, Ltda., usando das atríbuíçôes que
,EM TECHNICOLOR-lhe confere o _é11't. 36, letra-C dos estatutos em Y:_lgOl': conv�;;. Com Paul Rel1Y _ Bruce Cowling _ C:axy GRAY _ Aos Srs. Associados para uma SEGUND� reumao da Ass

.;:
Histor ía Gostosa de um Menino e o Seu Cao, DesenroladoI biéia Geral Ordinária, 2 rcatízar-seuo dm.12 (doze.) de abrIl

E E D 1 mbrante
.::::========.:...:.=---..:._--.:....---:;---------,

-

d G tul V tg s Num Ambiente de 'Raro Esplendor . . . m es u" ,',
de 1953, às 9 horas, na sede, social, a Avení a e t 10: a a,

Technicolor! _ O r:-í1:c,e Que, Casa aBsleza A' Emoçao., ..
,I

a/rir .. desta cidade, con; a seguinte
. .

Acocmp. Compl. Nacional _ short e desenho.
'

ORDEM DO DIA, , .

1.0 - Leitura, discussão, e votação do balanço geral" conta E mais a
lucros e perdas parecer do conselho fiscal e demaís do- Oontinuação do Super Seriado:

.cumeritos refer�ntes ao exercício de 1952.

O 'Tes"o"u'ro do Esc'oJle:·lr'o"2.0 - Eleição do Conselho de Ac,1l1inistração para 1953-56.. •
.

3,0 - Eleição do Con:-.e1110 Fiscal para 1953,.
Preços populares.4.0 - Outros assuntos de. interesse da Sociedade.
DOMINGO, A'S 4�30 K: & HORASTimbó, 1,0 de abril de 1953.
2 a FEIRA" A'S 2 nORASJULIO JACOBSEN - Diretor-Presidente.

Garv 'Grant -,uJJ:->n Fonta_ine _ Douglas FaírbàriksNOTA IMPORTANTE - Esta segunda reunião fun- J

danará e deliber&rá· validamente com' qualquer número - Victor lVIcLaglen"� Sam Jaifa'
-

INA DE
de associados comnarecentes: No mais

sensaNCiO�âi
filme de' todos os

tem,,'Fl1'OS:
Um lindo terreno, eom uma ea- VENDE-SE ,UMA l\1A.QU

,!!Ia. de madeira e di"ersos. ranchos. "POINT AJOUR", completamente
IIIperto.:,do. ,pel'in\etfo ',urbano,da Vi- n;'va, e aluga-se um quarto para

INfTIIUl" DE ItilUOS OUVIDOS NARIZ ..la de Rio do T'esto, medindo ,56 x rapaz solteiro, situado bem no J lU U V 'n ,.,.
,

....

O noema heroíco d" Rudyard Kipling! ..
"

A _historia em.
560 meus. ,- Fxoeute com: o Rio do ,c�,{tro' da', cidade.

GARGANTA' A V I S O 1101garlt-e de um grito dp homens valentes que nHO despreza.-
�- .�.. ",,- 'estrada garal Informações na Casa RosUva, ao

.

, R

Te_c-u e cor�"o
'

....e... �

vam a Iuta ou o amor! _ Mí.lhares de extras! Drama. oman-

'

• <" "o Sul Trata� lado do Hotél São José.

,

'1

Blnmenau....aragua. u • , ,

ce! Ação!. ,. Ha de tudo neste fi'Ime que e impo,?sIve esque-�::n:���: :;:tz,;.,. ��P:=t;��

I E
'

d I ('t'b
De volta dos Est;.;c\os Unidos reiniciou a sua clinica o cer! para a luta! para o amor! "GUNGA DIN" o filme que po-- Fone,1435 - Blumenau. WI,prega a p. un I .a dr. Armínio Tavares, q.ue em companhia do dr. Fernan-. de ser visto em qualquer epcca, por qualquer pessoa e em

.

. .. ....
.. do Heusí, prestarão aos ,seus clientes o que ha de mais _- qualquer lugar!'-- P'_'ecisa�� de uma, que ,seJa moderno nas suas especialidades de olhos, ouvidos, na- Acomp Compls. D .versos _ Preços populares.

- ',;"",�,� '_ - - - - l.,ôa cosinheira. - Ordena?o riz e garganta.
A' Noite: PI. Numerada - Cr$ 7,00,

_.' ,BREVE': _ "FURIA NO CONGO", "SUA ULTIMA lVn�;
MAQ�:.I\S' 0 MOTORES I até ces SOO,OU, inclusive VIa-

SÃO", "VALENTINO", "Ull/IA RUA CHAMADA PECADO
LEGI'llIMAS

.

ALEMÃS J gem paga. - As il1;teressadas .. ar.. , i!Iiii I $

Segunda Feira, às 4,30 e 8 horas, .

e, .. "O CANGACEIRO".
, .

'

.

'
,', da. " I poderão se dirigir a esta rt;� ;>:" R·· d-

...
,

"'d'" I
OSCARITO _ Maria Antonieta Pons _ Gr�l11de Otello

" _

GR�TZNER,- KAYSER, s.A1 dação, tr!1tar com o, sr, Ame·,� elVIU Icaçoes DI& Icas
_ Eliana _ Cyl FarneY _ José Lewgoi -:- Colé - Re�ato éIllJÍUII'liJl'uIllUlII!,millmIIlUln!i,í,I.lIIlIm,IIII�IIUflililllllnllllilllHml

....
� ,M:2�i: :�:,.! ��:�';EAUTOMOVEIS Reiter�u O �h e da naçãO I �:EeC�}:s -:ogrif'Fm�ata�:V��3:aP��tsl���Aot��actee�laua��;nO�tl';:a��o� te �A�f \:TR76�' I�E�:A�A .. !

.

deS;��Qr:'çVínao�to:'.:os�w�aartQ.t;pi.::Z,
�

�I. FORO 60 H:�tomovelS: 1937 sua Simpatia' pela classe « a n '( u ))�' ::����:',�� �5� [j8�' '6iooc���1;:,valos.
'

..

'., �.Lv ()' . ..

,

DODGE Kingsway 1951

:f Ve n d e lIi: KURTWEIL & C�A. LTl)A. _ CaIxa Pos- ::
I j CH�ROLET 2 portas 19�O

== tal 745'':_ PORTO ALEGRE' _ RGS _ Telegrama =

I Máquinas "Zuenda,pp", CHEVROLET Std. "1939

Impróprio, at� 14 anos.
. . c ,.

1 _

'1 ..ii,
38 RIO 4 (1\'[ 'd) PI' l't t' t '1 ! I t s ue ln'exet Isto

1_
"WEIL" _ Porto A egre. , " _

elétrict;l,s ::; portátejs ,C! uz.

1 CHEVROLET t
19

" el'l. - e a se- s�ve eVI ar os acon eClmen os. Isto é filme! Is!o, e e enco,. s o � mu lca q .
_

_

embutida r,eO$tato de TRIUMPH 2 portas. 1951 gunda vez o presidente da Re- do dia 31. Só conseguimos ser e Gargalhada! 'Isto e Carnaval! lSto E,. . .

C:- �nlllmlllm:I,lWIIItÚllllin!IIUllflilllllalllilr�íJJ, IIIUlfllr.JIUllllllllllllllib:
pedai rl mala' original I CHEVROLET 1948 pública recebeu 110 Palacio recebidos no dia primeirg de A pelicula em qu� Oscanto repres�nta o empon.ente

.

•
FORD 4_ portas 1940 Rio Negro os drs. Silvio Brau· abril e aproveitamos ,fi opor- cHio B. De MILHO! , .. O Diretor dos FIlmes CoLossaIs ... Pr

(�tummlmnmmmimnllmnrtllnmmlllmmmmnmmmmnnmlm!;;
- ',Peçps ,- A,��ssorlO� I MERCURY Grená f,' 1948 ner e Ivens Freitas de Souza, tunidade para falar sobre as ramidais, .. "CARNAVEL ATRANTIDA".,

e' 4,OQ _ ,lê: DOEuÇAf NEnllOt'A" � M�NTAIS ª
__,

I�. OlEias .,... Agaúlhas I 'MERCURY Prelo
,--"

1948 ql�e como líderes dos médicos, dificuldades econômicas que . Acamp. Compls, DIversos _ PIatéa Cr$ 6,00 11 AJ K'I J J I.. _

�

.. ,."... .,

, .. ! RENAULT Perua 1950 foram expôr ao Chefe do Go- assoberbam os médicos., Balcão Cr� 4,00 e,�,OQ, h'
:

f\' A "d' n"tb "'f"' =:l-Não ,compre
sua maq�a J CHEVROLET Coupê 1940 vêrno as reivindicações das Reiterou o presidente' da A' Noite PlateIa Numerada � Cr;:;. 7,00.,

. ;;;, .

"
" U;r-. rna! O til er l-, '. ,

, ª
antes de fazer uma _VIsita FORD - Pilot 1951 suas classes, Dizendo do re- República sua simpatía para AGUARDEM: SlNFONIA DE PARIS - AMCJR PA- ª DIRETOR CLINICO DA� CASA DE SAP'DE DE N. S.

'

-=,
ii Loj� �. "KONRADT Caminhões:, .,c,' sultado desse encontro, o dr, com, a nossa .classe e quereÍl- GÃO - OS TREIS MOSQUETEIROS E KING K_::NG.: DA.GLORIA _I Rua ,15 de Nov,e:mbro, 679} FORD F-6 I 1951 [vens Freitas de Souza fez es- do demonstrar que sua solida-,

:; CONSULTAS: dé 4.à,s 4 �o_ras n,a,Ca;5a de Sap;de- "

defronte ao Ba,uco Inca. I FORD F-7 1951 l:s declarações: riedade tem um sentido con-

ª,', " �: ': H;(4:àS�'{i':nila C_ab.did9�ae\Leãp '39,�:.
FORLl F-3 1950 "Quando solicitamos àque- creto, adiantou que enviará

=, Fones ,421Z' e 3{l55
INTERNATIONAL KE-3 1948 ia audiência, tivemos em mira uma mensagem ao Congresso,

:
, __ C U R I T I B A _ _ ,

'_

CHEVROLET Giagte 1939 obter ainda tempo para uma revendo os índices da remu' ,

to ::íllluIIUIJlm"ItIIIJ,ínIUIIIIIUlIJlfUllliIIIIIÚlillinlllfllIlrtIUmm,nnm::
DE SOTO, 6 1/2 Ton. 1951

I
declaração do presidente da neração da carreira médica. I (), "",:.._ ,

G.M.C. �54 1949 República, que tornasse POSo Ouvimos do sr, Getulio Var- �/ '" J ....

A'
U:ma. E;;t�RE_GADA tol� .

expe.· DODGE - reboque 1946 - - - -- - - - -,_ - gas palavras incisivas nésse:nenC13 PMa. serviços de «:asa. par- "'A C I S A" Fone 1324 - BIu-
'

sentido. Orgãos conipetentes 11ticU41. ,,:;.em,.e,lanças. meuau' - Rua 15 de Nov, 983
'<ti ""' estão estudando e elaborando A, família enItltada de MARTiN' M:FaiT,EN, viuv:a t;ar;ão Paulo LilUro e lhe mostra.! As grcv�s de Pirntininga Sf!O SUS- '

De b,oa a_p_arênda ,c qUI'" fale a PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL
o documento que deverá' con- " Emy c' filho'Erwin" veem, de púJllico, .'agràdecer a l{1u ! va o pus aincL'1 ,correndo, amarelo I citadas pela flor da infiltração éo'.

lm:gua ,,',;<JiJ�mã.. . que saiba. cozi-
1 substanciar o que vimos recla- i vável dedicacão dos médicos drs. Oswaldo Neves Es- e fédido,. ',Foi' 'contr:? O mefitismo I munista, A m;.íoria das reivindica-

"bar" Bi:im orden.ado. '1- - - - - - - - -I � mando há tanto tempo.' ! píndub e ArÍton "I:!ffner e a assistência expontânea da da máqúi� ,da ,J:>SP na administra- ções d05 trabalhadores, se' aceitas;
Tratar, nJ!, -LoJ;l, ,de Max lion-, y' E N DE", S E c Ressaltou ainda o

presiden-I
: Sociedade �ecre:.tiva e' Cultural LIRA, da�

,
visínhos, çãp paúlisté'. que o povo votou prc. I levariam as fábricas ii ruína, Mas

'radt,·-; BlulJle�au -, Rua ,:15, de "

te da República" que não lhe parentes e amigos prestada durante o !ranse angusti1)- ferentement�. Não resta dúvida que este pli'Ilo n50 é o caso, que 'aspi-
.N�ye'lnbr." 619 .....",Telefone :1405.

passava despercebido de as" soo Agradecem ainda as flores e manifestações ,de COll'- o go-;"er;'_ad�r entrou: na dança e I ram os "meneurs" soviéticos?'
I UMA casa d'e madeira nova,

"" .r;; nossas reivindícáções serem I (tolências recebidas bem como as palavras do sr. Schutz· tambem ap;U;hou. Mil�, ?s chaves: Na cidadela do governo Garcez
. . ... ..c.,. l1ipo Chalé. como também troo

��§ oondu"d., o 0"'nI3dM po,
I ler de mmdda 'nologia oi ..,,,,onalidade do falecido, do'.a,,,,w.; ,u, ,.,"'=, ° po,,, I ,,'" o ',,"u",', da oroem ;'rid'o,':'A·':··�"·'O'1ri�1'íiliA' ( iíf I ��-;'\'��olt:.':'''_�:::,�híi��!:: ;ro��U�� �:;;'t���� :;��"��c'����,,;: �o ;;S!�'!;;_':: ;;,� p':,,:; I �,: ';:::ti':;,:,,'�':,,�:.;'":'�::::

'

.. . '''r. , . .. , a Rua Almi",nte Borraso, 400, I � �
nado pdo, int",,,,,, da ,ua - -. - - - - - - - - - - . - -. - - . - - - - - -

'bde d�';P"tl". """,",.,el I ''''e'. de" .e'''',,'e a '",u.d;" �
B'L''U'M'EN'A'U'e'NSE Lld=.'· : com o sr.' José Klock. í _.,uRdo a mocldBdf Mn II

categoria".
li, ,único peI<!,pern1anencia de um :pre ',ruínas "do _templo _ do templo on-

U

I 9ralad,u4. pel., mal .. r... lnlno"

, ,

.

- - - - -, - - -..,. ._', "

feito aéusado' pelo povo das piores 1 de oram e pregam em comum cio

" : - ,�- d' '. .

P
, '

t O F O ln E N O J 'I

malversaçÕes com os dinheihos pú- 1 dadãos;' apenas divididos por shis-

tem' para-· veu �: ·recep ora, ... 1\ .. iii I eles grande numero de ino- ria se iria apelar da sentença bi,Icos, ,,' ,

.. Im.P_," ,ep.isódicos d.c inter.pret.ação

.,

'centes Todavia - prossegue qUe absolveu, não por unani-
bl 1 I A I d I d d

1 terreno no, Jardim Blume�

G"'"'t cOrmo liegul!dor Inlegrli) jazeu1 l)l'esos dentro do sub- .

", Nos comldos, em praça pu _1-: lC eo ,oglca,.-' lor" -e a 50 1 arle a-

'na.u,,�edin(l.o 17 mts. de fren-

.

overnan e o moderno_ ,rolamento dos versiveÍ, no fundo do estreito. o promotor-D �uTla. --. contra mIdade cs rcus acima cita- cà,' o. sr. Adhem",�' de B<!rros _�on- i de de tod�s os den:oc.ratas em tor�
;oe pOl:,40 ,mtn. de fundo. otima. .

f U' d J õ do diz I Abel Berlolettr, AlcebIades de d"s.
ge de furtar-se a qualquer solida- 110 do 'poaer conshtmdo.

•

funções eminino. rna lnensatgemh e .l r

t- i Oliveira Porto Fernando Tus-, "Penso que irei mais longe ried'ade' com o"prefeito daninho se 'I
loéalizaÇão. '

'

• .

que quaren a omens es ao

1
t A 't S

.

P d I E t - d' _, .

" 1 terreno no Bal.rrOo da. Pon- Família de S. Paulo, Capl- ,,,,...r. d.

num compartimento da ré, on- �et o, �afl o Favansá � �� 11
s _?u a.rcl?�ru;o a �e}r a ;.nu. áCllmpliciou com ele. para louvá-lo

I --'"

"ta. A"uda -m :ponto bem próxi� tal procura joveln ou senho- Prol fe,nondo Moeo1h05e.
de teem o-xl'ge'nI'O pal'a OI'to ho- ampan Q a e ernan o a I açao o JU gamen o - ma

como uma da� figuras de primeira I'

.. �
-

'I' -

d d"' aI
dl' as urovas q'ue emergem do 11'ZOll o l'epresentante do Mi.

j
.

-

" "'.

::nío ao, ctlntr,Q, local de multo ra.a ema 'ou escen enCIa e-
Um pN>d.'o d.

raso mas que já se perderam ' ,.

I' linha do partldo f

d mã professora, para orientar UIORAtÓRIO,lICORDf,
-L bojo dos autos, res,Ponsabili- nistério Público." "

"

"

.

\

'futi.n:O, medindo 100 mts. e

edr:cação de três meninos e "�CAUU XAJ!ER •.• , as esuerancas de salvamentO'
sando-os como os principais I POSTOS EM LIBERDADE Neste. ponto. 'o �r.es!dent.e :!-o p_ !

'frente !ltr 150 mts. de fund!J,
auxiliar administração domes· de oLitros trintas e ,quatro, executores da chacina,.são in- Após a micesaria

expediÇãolsppratIcouum,sU1cldlO.vlU-�eco-r .

'" _�,

"C 1 ca�.. " no Bairro da VeUu,
tíea. Cartas ,com referencias e que estávam'lna pardte dia;tei., destrutiveis. Eles propTÍos, I do alvará de saltura o jUiz mo o povo reagm contra ii ond� �c I

do, Lll,,!rUçQCs
_

'con�trlllo!a há pouco tempo, e�-

pretensão a Caixa Postal, 135 .' ra, Seis tripu antes o su ilna-
qua�do interrogados na policia I David Amaral Camargo deter. conc:.ussão � �OdO de u'_na.admmlS: !

fcrmahdade3
..

que terao
.

'

tUo bungalow, num terreno

E rino, que éstávam no convés,
e n,a Justiça, confessaram, sem! minQu fossem postos em líber- tl'aç�o mUntClp,al que mnda tr�z�" preencher, afu!! de consegmr

de ,420 metros quadrados e - Itajaí. Tel. 376.
.foram laneados ao mar na oca-

coação a.lgtima, ,terem �ido os

I
dade os 40 acusados que :fo- paulistas enxovalhados e cablsbal-

I sua filiar:ão à mesma. o mais

situada '"m ótimo local.

vrar-se deles, rolou por 1.Il'n sião do cl;oqu� e pUderam ser
pri.meiros ,a invadirem a ca- ram absolvidos por unanimi- KOS, Nas urnas qu�se todos procu-

", _.
'

.

Diverr.tls lot"'s na. praia �e Fl"aque.w;a Em Geral
barranco de quatro metros de recolhidos; mas um deles fa-

de.ia publica e ali, de forma dade. Os que foram absolvi- l'avam e�eger,o "ntl-Lauro, que pela I r�Pldu pm;slVel, afIm �e
'(;amboYÍü. VINHO CREOSOTADO altura caindo sobre a mar· leceu.

barbara, sacrificarem as 4 vi-! ,dos por 6 votos aguardarão -veemen,cla com que. o. ac�sa,,:a, era amda poder sua representaçao'

1 c�s_,; de material ,!,on5truida
S'l

. "

f
I

d :t tor a nas

1 VtlU'a gem da estrada de "erro, com·
'.

Umas. Assim .sendo, não

P.OSSO_) p.resos, a, decisão da
.. promot.o- "urncaasn.dl ato, que 01 a

VI'I de futebol intervir nQ, cert,a.,

num �erreno de 7lio mts. qlla-
d ddE, . .dra.ids, no 'Bairro de Bom pletamente �sacor a_ o. m

. ,compreender porque os Jura na publIca no que dIZ respeIto
. .. 'me amadorista de 53.

&eguida, os dOIS ladroes ten-
" dos mandaram ,para a rua es- à anelação que deverá ser a- Ha um _lImite p<1ra fazer-se umi. '

,

Retiro, bem próxima â Fia- B taram roubar o automovel, compram, nrinci- ses reus confessos". pres"entana dentro de 5 dias. leader ele mesmo um. otarlO, pare! ASSIm sendo, co,ntar�
ção ·.Re,:fing.•

,- ,Preço verda·
"'-

d T I

mas como- ná!} conhecem bem palmente frutas e legumes, Artur Lajps deverá ser enca- ° "r. Adhemar, e agIr.
,

a vez por
I campeonato da segundona a

......=.. "" """'.... NOTA - O, no,,", lei10m
° ID,ne.io d, calxa de t,"m. ouj ° p<oço baixou em 50 po' P"'gun tado . Se e,,'Vá ",tis- minhado à Penitend"i,. de omi,�'o. '"n<o: doa '.O�"" do e>.! inicia"." b"..men te. 00",

:i'Serraria localizada no Mu· poderão solicitar qualquer
conseguiram levar o carro a cento Constataram igualmen· feito com a nena imposta a La- Florianõnü1js onde cumprirá mbahsm() politico. a sorte lhe sor-

I t
' . '

t

nicfpiO de Ibirama no local conselho sobre o tratamento
"t d b' t'

-

M '1 '1 --, . , . -. . .

, ou 1'0 seno concorren e,

cerca de 30v me ros on e o -

te, que esses armazenS es a- JUS e Jovino de ,I< o, respon- a pena <lue lhe fOI Imposta, rIa m�lS propICH�,

denominado Sen:a. do Cam· da pele e cab,dos ao medico
1 fI d S D P· 'R servaram que aque e peça 0-

vam bem providos e que os deu o sr. D'Auria:
bará, ,com .Engen la e, er- espécialista r.. Ires, a

.

ua
'C· t uura, e� estado de, novo e ca- Me'xI'co, 31 - RIO de JaneIro, ra quebrac.a. om a In 'err

�

-

habitantes de Moscou gozam "Não, Não, pelo seguinte:
••.

ça-o do trafego, pois, 'o aut\)· de ceI·to poc'er aquI"S'!'tI'VOpacl"�"�",-à--"grande, prodUção, bastando enviar o presente ar-, .

",,',
.

Lajus,. figura central d,a trage-
.........

m'oveI ficara no meio da es-. Hab't'lados a permanecer
e C�� ,64 lotes de teJ;'ra com

tl'gO d-este J'ornal e o enderel'o . 1 <

dia, foi condenado pelos cri-

�..

". trada, motoristas de caml- o ap nas do's dI'as em cadamadeira de la. qualidade. completo para a resposta. p r e 1
mes de homicidio qualificadonhóes de carga tiveram que cidade que visitam, os jorna-
e sevicias praticados contrapara. Veri:ficando a anormaU- listas americanos pensam, de- Romano Ruani e Ivo de Oli-dcaal?get'leuI'rmo, dOJe:���f���� tr�: ver co�sagdrar .sdeté dias" á ?t veira Pain, Ora; a chacina deservaçao a VI a mOSCOVl a.
Cha,pecõ foi "'raticada à mes-tar-se de algmn crime, ao, ter N-o paltI'I'-O portanto antes r'a 'a

,
,

,
ma hora, no mesmo local nasnotado manchas de sangue no de tet' a fel' roxl'ma dl'aç -

ra:9 ,

pessoas de Orlando Lima, Ar-é'utomovel, procedeu a buscas 7 ...
nas imediacões, deparando,

.

mando Lima, Ivo de Oliveira
com surprezá. o corpo desfa- - Pain e Romano Ruani, Não.

J' W I
- - - - -, - - ,'"";"':,-', posso compreender, pois, comolecido do motonsta ase a'
II Fendas, Esplnllas, Mail- II, o juri condena eSSe .homem.drich junto aO leito da estra-
II chru!J, Ulceras e Beumatbl-

. unicamente como responsavell
da cl� ferro, o qual foi tram;-

'IPortado para a Santa Casa de II mo.
.. - pela morte de duas das viti-j-

11 EUXm DE NOGUíl:IBA I mas". �_�_��--'- �_-'-_-:-:'''-'' -= =-'- -:

Apucarana. enquanto -os ga-
II Grande Depnl'atl.,.. II" Finalmente, a reportagemtunas desaoareceram.
II II ICom os êsclaredmentos pres do sangue perguntou ao promotor D'Au-

tados pelo motorista Waldrich,
tO delegadQ João Gomes deter' K "

Iminou as necessárias diligcn- r '

"

I CÍ<lS l1ara ser apreendido o mo- inglaterra, realizadas em Lis
tor da Prefeitura· Municipal bôà. Carol e Magda pouco a

que se encontra em poder �o 'parecíam na Capita� portuguê',
proprietário do Hotel Tres sa, m'eferindo '0 _Estoril, ondeBarras. Tendu o chaufeur tra- sua vila contava com um",ca-,, zido seu carro para esta cida- pelão proprío . e numerosos
de com a mala dos meliantes serviçais. Carol dedicava-se es,

ARQUITETO DECORADOR' DIPLOMADO NA
e � aparelho de dedetizar, es- pecialmente às suas cO�€lçõ�S--- ALEMANHA --- S ses objetos foram entreguesdà de se�os e de discos" Consl_é!�ra-:í31\itnen,au - Ru,a R. Rosang, 9 ::- Caixa P'osttlI, 582 g policia, tendo sido, instaura (l das talvez as maiores do mun-

.

,:._ o competente inquérito. do.���������������������������-�-�-�-�-��-�--"--------,---------- ------�--����T-T--��

G I r'\JE
US(,h

,Preci.s�-se de" marceneiros -profíssionaís •.-Paga-se bem.
Melhores 'informações, no EscritoflO)e fabrtca .da Ind. d;Moveis ldeal Ltda, à Rua Cap, EuclIdes de Castro, n.o 142
- Blumenan,

DO�IINGO, .�'S 2 HORAS

Uma sala grande, própria para casa de comércio,
sita à 'I'ravessa _4 de :J!'evereiro, nesta .c�dade.Informações serão dadas na Gráfica 43 S. A.,
Ind., c' Com. - Rua 15 de Novembro, 533.

.,-

Lembre-s� que na Or
ganização m�.lme�Uen�
se ;,�td;i" v.oce reabzat:_a
os' seus. tpelh9res nego
cios imooiliários.

( Reembolso posr.n para Iodo Brasil
Para melhores informa

ções dirija, se ao nosso es

critórÍ&, sito à ,Rua 15 d�
Novembro, 8'10 1.0 andar
sala 5, ou pelo telefo
ne 1572.

,
. ,

iguais.

Dá-se' brílho às mesas de
,mannore ,esfregando-as a se

co com oxido- de. zinco.

Firma idônea, depositaria de renomadas marcas de casImiras" trOlJicais, lãs c Ji;'nhos tradicionalmente conhecida pelo' seu grande volume de vendas pelo SISTE-,
MA DE R.EEMBOLSO POSTAL, desejá entrar em contacto com pessoas ativas e
bem relacionadas, afim de, desenvolver intensa atividade nesse ramo.

A ,carne crua se conserva

rá 'melhor de um dia para .0
outro se :for untada com azeI

te.

Cede-se �ost�uario' graUs e paga se compensadora comissão.

cartàs para "A.CIDADE DOS AVIAMENTOS" - Caixa Postal, 10.021
nllo) - São' Paulo. " .

l' L A N TAS: Para decora.iÕes - Ins�alações
de casas

- LOJas - RoteIs, osw.
C O N F E ç fi E S: Dec?rações de janelas

finas ou Simples
,

V E N" V A. De acortinados todos os preços.

ATELE':R DE DECORAÇõES

ALBERT K'üNSTlER

F:ra.que2!l!- em ge._ral
VINHO ÇREOS()TADO

SILVEIRA.

Todos Hora Marcada

dolorosas encaminhando-se
li para a �orte, a, medida que
!\ l se amontoam bombas e de

I mais engenho� diabóli.cos �a:
! ra a destruíçao de VIdas. E

Ilógico qUe nenhuma das par
tes litigantes .na península c_o·

i reana abrirão mão de seus

I intere'sses imediatos, pelo �im
pIes gôsto de serem pacIi]is

I tas. Qualquer coisa deverá ser

sacrificada, nem que seja "a

I própria liberdade.,. As con

versaçõés anteriores d� Pan
Mu-Jon foram estéreis, e ,tal-

-; vez ess�s de agora _o sejam

I tambem, poi'que riao cremos

que um' ânimo forte tenha mo-,
vido de um mornerüo para

10Uiro os comunistas, para por
um nonto final' ao tremendo

I conflito. E' pQssível também
I que Malenkov tenha, ordena
. do as nreliminares de um ar

mIstício, como' arma de pro·
uaganda, fazendo-se pa,s15:,r
aos olhos dos 'povos comUUlS-

,tas, e dos sim.Qati;zan.te:S, queI pIe também é amant� da. paz...
El}tretnn,to, à-, 'úmsiio ',.:qIundia1
é �lotória,. � o, exoto d'i! iflilha·,
!eli de pessoas continua, ,em,
lltIno 'acelerado, procedentes,
rlo Oriente da Europa, onde
os preparativos frenéticos dos
vermelhos para a guerra, se
tornam dia a dia mais eviden
tes.

Distúrbios sexuqJs; nervosismo, angústia, ansiedade,fobias. ideias fixas, irritabilidade, esgotamento nervo
so insônia, falta de memórÍ;:t, neuroses cardíacas (nervosismo do, coração), digestivas (dispepsias nervosas),
etc. - Problemática sexual e afetiv.a. Narcoanálise. _

F.

DR. NAPOLEÃO
Profe$sor Catedrático, da �Universidade do Paraná. '

Horário: D.a 1 e mêia às 5 ç lhêia da tarde. Pela manhã:'"

só com hora,marcada'.
Sábado: Dás 9 e mêia às ,11 e méia da manhã.
Consultório: Rua .José ,B.o'n.j1áciQ"n�. 92 o-- 1.0 andaI'",Telefones: 3326 (residêneia� e 4436 (conSultório)'.C U'RITIB A .

minha atitude seria a

mesma". Salient.am os jorna
listDS. que vícram de Lima,qu_e
'I conduta da CE!) merece, Cri·
,ica1i, nois que el.<tpro�ede\l ir-:
re�tllarmcnte, detE;rmmand? a.

ida de Flavi(C e Ze;z:é,se�,9ual-
quer prévio entepdlffif!nto
-com o Chefe da dclcgaçao, c
seu -técnico.L����������--������---��·

(['I ttrc A D ftftAJ R I A l ABORAfO'RIO

D'R�· .EH:II R KLEI
,BlUMENAU x�, {.. " Rua 15 de Novembro, 389
:te�efoné: 1591·

'J,? ..
'

(€m frente do Café SacheI')

Espe'Cialiíado e'm prol�'se ,�e�'aria� �enta�uras anatomicasr pon ..

fes, fixas ff móveIS, coroas, luvas etc.

RAIOS ROENIG'E'M
uleis

�1Ç.��I\S IN,STAL4ttl�'\l ..
.."

.. �s
CONFTJRTAVEI.S ;',
APARTAMtNTOS,

MELHOR SITUADO

8I1liaQBB010.88. ,� .. ,;,

,
VARIZES. E ULÇ��I!, ,

, DAS.: P�NAs: curas !!e;m o_pe.raçãe
..DlSPE;PSiÁS. PIÚSAÓ �E VENTRE� éOLlTES.

AM.EBlANA, FISSURAS, COC�A NO ANuS
COBAÇAO, PULMÓES; RINS, 'BÉDGd.. F.lGADO
� OÍt A R Y T A"-B'·'O:I( D A���

os

-- VE'DICO ESPECIALIBTit. .

Clbilca Géritl de JIomeu� Mulli��M e oriU._'
ITOUPAVA SECA: t _..lI ti 1� li 17 Iúl: BLUMENAD

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��� I Barreto Leite Filho

A b d I t
um outro elemento, no debate,l-----"----- """':""........_

_.:·.::.::':·::·1
Molotov saiu do

sotnbr.io. IH.'" ma'DO ra e O· o OV que já eslá Llquictando os ob"O,ili;tiP,i,O V08 "DIAR108 ASSOCiADOÍi"" lencio que vem mantendo há servadorcs internacionais. SemPROPRlEDADI' DAI um certo tempo e produziu estabelecer como condição, a-

g/ A A N A ç A O,. um discurso, ao' radio de Mos- verno da RepUblica Popular I por cxernnlo o autor pr incí- Iludiu. á convel1ie�ciu d2 que
• - li.

cou, no qual contere a solene da China e do governo da Re-! paI. Dír-se-Ia que Molotov I acCh:I.1a c, a, Corel�c do N��te·e- aprovação da Russia à pro- pub lica Popular Democrática I quis declinar qualquer rcspon- llz<;ssem vaI, te _ �a_, Nacõ �

A ç A O posta de Chou En-Iai relativa da Coréia, e não duvida de' sabílklade pessoal na decisão I Umda.s, Uma, coisa des�as s?'.
.

.

ao repatriámento dos prtsío- que este ato encontrará ardo- dando a entender

qu.
o f.alava I

P?derlCl ser ,Cllta para criar dl-
netros de guerra da Coréia,

raso apoio entre os povos de por ordem superior. S\'" con- fJculdadt;s, porque Molot�v_O fato de que Moscou não se todo o mundo". Porque aque- siderarmos que ele era 'apon- sabe muito bem ,gue sem mrts&edKÇji(), Adlmintr,açá,o e Oficinas: Rull 8!h f"a;al.. �. houvesse manifestado até ago- le "fui .autorizado?". Nenhum tado como membro __ um dos. mq falar. na q�rela do No :�1191 - Fone 1092 - Cat�!ll. Posta!; 'SR. r-a, a respeito, já devia cha- ministro de Relações Exterio- chefes, aliás __ do grupo dos c�Jlsa veld�de�Iamente ,fanta"mar uma certa atenção, por res do mundo _ e muito me- "dures" da camarilha do tíca, ,a aceitação _da ChIpa Co
mais que, tanto quanto se te-

nos da Uníão Soviética _ faz Kremlin, ou seja, dos íncon- rnun ista nas Naç?e� Un ídas �s'nha sabido aqui, niriguern o qualquer declaração politica ccílíaveís com a .paz, essa es- barra, nas. c�mdl�o� atupa1s:comentasse. Evidentemente, o de importancia sem ser auto- pede de alheiamento que a c.om a ojicsiçao maciça do ar

I
prazo para uma manifestação rtzado. Por isto o esclareci- sua atitude parece traduzir' t\d� Re,!Ju?lI::an?, dos Estados
oficial russa não era tão Ion- menta é desnecessário. Uma torna-se exulicavel. O, chefe Un�dos e mclus.n.,:' com ab .da
so: coisa de tres ou quatro tal linguagem é muito mais dos "moles", ou seja, dos con- ma:or,la �a. 0�1.1l11aO pu Iica
dias. Mas Washington e Lon- propria de 'um delegado, em cHiadores é l\1alenkov, E o no�t!C. am_rl�ana. ,Nem Cliou
dres, que r-eceberam a propos- uma conferencia internacional contraste do seu discurso fu- En la� aIudiu a IS�O, emb�rata de Chou inteiramente de do que de um ministro, 'Ou se- nebre a Stalin, com os de Mo" E2 s:;llba que esse. e o rnaror

surpresa,' sem estar informa- ia de um membro do governo lotov e Beria o primeiro "mo- desejo do seu governo, causa,
dos de qualquer intenção, por q�e autoriza, pois neste caso \ le", os dois'ultímos "duros", em ?,!:andpe I)arte, da _guerr,atdaparte de Peípmg, de modifi-

o ministro é um dos autores \fOi notado por quantos os le�

I
Coréia. arque entao exa a

car, no sentido da tese ocíden- da autorização e inclusive, em ramo mente lVIolotov haveria de Imtal, a sua atitude em faca do 'certos regimes, no britanico, Molotov introduziu iambem prímír tal sentido a;t debate?problema dos prísíoneiros,
reagiram com maior 'rapidez,
ainda que cautelosamente, co
mo era natural, Depois, os

.. ,,,,-.�-;.,,,, .,,,,,-i_.:_�:t!� jornais soviéticos publicaram
em destaque, no dia seguinte,
as noticias sobre a declaração

��ri:��is�� ��in��l��:Sl�:� ao tratamento pela Estreptomicina,ajuntar, entretanto, qualquer

Icomentario, A publicação em GUADALAJARA, México estreptomicina são selsiveis ao �ivel nas doses empregadas,
%'W destaque, de acordo' com as (SIC) -- Um novo antibiótico tratamento pela viomicina, e Para estabelecer lIm termo 1

------------'------ ...._;;..----------- normas da imprensa totalita- denominado viomicina eviden- os doentes qUe ])ossuem tais de comparação com o grupo
ria, significava aprovação pe- dou-se efetivo no tratamento organismos beneficiam por de 35 doentes submetidos ao
lo governo. Mas a ausencia de de casos de tuberculose que um tratamento intermitente 110VO tratamento, o dr, Payne
qualquer comentaria em que haviam resistido ao tratamen- com a nova droga". Isso ma- manteve 24 outros sob a com"
essa aprovação se traduzisse to pela estreptomicina, anun- nifestou-se especialmente em Úinaçã') vulgarmente empreI expressamente deixava a im- ciou o dr. HO'ward Payne, pro- sete dos pacientes do dr. Pay- gada de PAS e dihidroestrep-

I
pressão de que não se trata- fessor catedrático da Univer- ne que anteriormente não l1a- tomicina. Depois de observar
va de lima aprovação muito sidade de Howard, de Was- viam melhorado sob a tera- ambos os grupos por um pe
espontanea cu muito caIOl'o- :hington D, C" por ocasião do pia cem estreptomicina, Mes- dodo de seis a dez meses, con

. sa, qualquer modo, o que pode

115,0
Congresso Nacional de mo nos cases não resistentes à cluiu que, enquanto melhoras

presumir € que o governo Tuberculose e Silicose nesta estreptomicina ele verificou mais marcantes eram obtidas
russo não houvesse ainda for- cidade, que a viomicina agia clara,- p(;lcs enfermos tratados com
mado lima opinião definitiva Descrevendo 35 casos de mente de modo favoravel. Sua estreptomicina-PAS, "a eficá
a l respeito. \ tratamento de tuberculose pul- toxidez foi achada ser desp1'e- da da viomiciná-PAS é defi-
.iO proprio discurso de Molo- monar por uma combinação nida e demonstravel", o quetov, a julgar pelo resumo das I de viomieina e PAS (ácido UI. Au e� UOlliT" ài'1it:!l ,e fez notar particularmente
agencias, parece i1ão ter si" I para-amino-salicilico), "dr, inos sete casos resistentes à
do', feito, de mu!to boa v0.r:1 I' Payne, em uma sess�o do Con- - ADVOGADO - �streptomicina,
de, "FUi autonzado -- dIsse gresso que se reumu sob os I&elJldencla ., escrltõrh.. O desenvolvimento de 1'0-
ele -- a declarar que o

gtver-I"
auspicios da Sociedade Mexi- -.;. BLUMENAU -

UR! sistencia à estreptomicina pe-no,sovietico exnrime a� sua cana de Estudos Sôbrc Tuber- �1!IIa 8.ru.ilqu6. PS - lI'6D&1 ."l\. los bacilos da tuberculose é
absoluta solidariedade para culose, disse que "organismos um dos principais tropeços nas
com esse nobre. g'esto do go- estreptomicina são sensíveisa0;l" atuais pesquisas terapéutic,as------ --�. ---- ..

em torno da molestia, Há já

I
_ ��, alguns anos a estreptomicina

, A T E N ç li O NÃO ESQ U E ç A M $ é considerada o agente mais

NOS(DIHASU
DE

PRASRCOAA
A

SCAR IA "l��
eficaz contra a tuberculose.
Há um .ano vem partilhando

I
as honras, à esse respeito, com

I ,1 isoniazida (hidrazida do á-
cido isonico-tinico}

I H LE E I Praparo NENHUMA RESISTENCIA A'

. i:. ti" VIOMICINA

{t d
O dr. Payne não observouO J U U r o e nenhum gràu significativo de

Rua João Pessoa s/n, bairro da Vellú TeU, 1501. �
seu filhn resisiellcia à viomicina duran-

A P R IE (" E. N TA.. � (e essa expcriencia. Alguns
- ,) -

y. cientistas pesquisadores pen-
� dando-lhet 't

F R A N (; O $ M A R R E' ( O S (H U R... $ �]m que esta possa vir a ocor-

�

I
� HH;,g �.�1 r � f � fel' mais lentamente do que a

�!�!. no horário de costume
���.� � ",:��,�,,��:�,�,:��,�:. � ::�st�:���lr�a��:e!�::;lo�nya�� Is_audações Trabalhistas

" , ,

� , .' ,

--

.

.,...""'-----'------.....------- ! " '1' d' lC·to esta'Meu querido
_

Chefe e meu grande amigo .Dr, G,etuho ._.,_ _ 'J:: JS 111e( ICOS o cxe
_

I
.

-

!
.

T d d d go

B II!

d E
Q J ,·i'J!OVA Ii'A'SE !)!\ (aJEIt-

I rlllnidl'n'3E', o coronel C, W.

vêrn�°Fe����;1:n�� s.f�.��r��a��Oáeb�,la�s aa�r���vdc�nf��!lÕ�S en� Do ras;1 e o' xlerlor-' , RA COREANA l1'(1111)('l e o capitão F, W. Pit-
I

São Paulo, teve efeIto l:ontraproaucente.
" _ I

LONDRES (SIPl -- As no- I is, que apresentaram suas

Ob',l\l[ais de 150 fábricas paralisaram as suas maqurnas, Nao

!
tidas procedentes do Exire-! servações em dezembro do

sroo�_ecnatrepiOnStetiercoesl,õ:tSc.m;;s tãmb.ém, os .metalúrgicos, mar,ceI.lei- PEQUENO'S TELEGRAMAS g. 011
�uo Oriente, e recebicl,.s nEsta I 2no nassnrlo perante pa A1sso'" :::

.

capital C("TI ('e1'i<:5 re,se1'vas, : ,·j,w'io Americana em . 1'0 da
d d d t d \ demonstram qUé: os eomul1',,- Ciencia, de St. Lí'uis, EstadosA policia do Estad� contInua agll1 o e ml? o es Upl o,

com sllrras e orisões. Os Trabalhadores do BraSIl, nossos

ex-,
. , . . '-.

tas uma vez mais, acenaram Unidos. Relatando o tratamen
1 't h

-

d f'bra e' que 11a-o se deixam atemorizar RIO, 4 (MendlOnal) - Demltm-se em reumao de ontem com pro postas pacíficas pch'" lo de 3:34 doentcs de tuber-c e1 ores, omen5 e 1 .

f 't 1\ dA' d p' t' .' C· �'l I f 'dOs m,édicos declararam-se em greve, como um protesto com "o, pr1e e1 o o sr. nrlllan o
,

rru a erelra, o se�re ano !lll! 'armistício na Ql'eiD. J<. ose nu m01181', os 1'e 'cn os

à falta do cmunriment) das medida'; do governo, enquanto o munIClpa de São Pauie, 9assanCio os respectivos serVIços aos líc'ao acentuar'se que se ir - Inédicos concluem que os re

elegante titulal: da pa;;tél da Educação, o nosso .amig,o Simões chefes dos respectivos departamento ati! a posse do novo to de a_)enas um armistíci J, sultados cbtidos com viomi"
'd' f prefeito eleito. pé.,rolle aquela guerra, como fi cina e terramicina, combina-'Filho, ameaça punição a todos os me ICOS- unClOnanos .. ,

RECIFE, 4 (MerJ·d·,onal.l _c_ Faleceu aqUI' o de,nutado es-
'

194" d' d t t
..

laOs Dortuárics não. querem voltar ao trabalho, O senhor -

"" CIl.:? termulOU em , ;J, na :1. as cm es rep omWlna, q I se
,

f d
. tadual Alberez CoUtilt'1(\ do Rego, da bancada pessedista. O '[lUiS .seri; que uma etapa Cd-' igualaram os obtidos com oafiançou que mandaria pàgar-Ihes a di erença e venClmen"

extinto éra �)arente do coronel Francisco Heraclio, e fazia par" ra a eclosão da Terceira Gran- 'tratamento por estreptomici-tos e o abono ,desde j,éeiro. Mas não acreditando mais 11a
te de CI'I1C�.,' parlamen'.<:.!'es que obedecl'am a's oI'dens do "reI'

.

d
-

P \S l' d'
'

) f t d
-

,-- de Guerra, quan o entao, .)u-. na- 1>. , e que, a em iSSO, opalavra do govêrno (como isso é triste, '. querem'a çs con-
d�'s vaI·J·adas". .

f I t t t t t
" . .

"1 voltem ao � 'r')" organismos maiS per 'd- nov, 1'a amen o em a van a-cretos, que o governo P!l-gu.e prllueuo para que e es
FORTALEZA, 4 I,.,n, 'ferI'dl'onal) __ O gnvernador do Cea- d d' d' dI'

, ' ,,- v t.os qUE: 'ól ONU e a sau OS". gen1 e Ilnpe Ir o esenvo vrtraba6���m, o caixeiro dos tubarões Ismael" de S'Juza expe- rá, sr, Raúl· Barbosa, teve a.provação pela Assembléia ao seu Liga das Nações, possam fa- menta de germens da tuber-
.' ''';..l 'f l' d d m s s as pedido de licença �)ara ausentar-se do Estado afim de vir ao zer alguma coisa pela paz, l:ulose resistentes à estrepto-dIU maIS ur:t comumcC.uo m. e lZ, em esacor o co a u

Rio de J;meiro tratar 112 Capital da República de interesses' Eis pois, que a guerra coreana micina.reeomendaçoes,.
. .

'd 1 f b
' I imediatos do Ceará, referentes à assistencia às vítimas das vai entrar numa nova fase, e O uso clínico da viomicina.Ninguem mal,s se entende. O meu que�I o c 1e e, em, �n- "ecas devend'o emb".r'�'l'_ nos' u'Itl'mos dl'as da Semana San- 'd d 1 'dd t d

-

tIa - , - �"

po.demos estar certos que o - que tem SI o esenvo VI atenclOna o, 'O aVIa, nl:\OehcOn ra cooperaçaQ nos seus auxI 1 -

ta,
.

1 Pfpararelo 38 continuará sendo nos laboratoriQs C :135, izerres,
. .'

t t RIO, 4, (Meridional) -- E esperado no proximo dia seis a fronteira a dividir dois mun- & Co .. de Brooklyn, NovaAdemais não pode ver e atender a tudo, porque em 0-
o general CI'ro do· ES!Jl,,·;t·o Santo Cardoso, MI'nl'stro da Gue-,.

'

,

d tb
' " .

d -
.

., ·d:cs duas ideias dissimelhan- Yorl{, ha mais e qua ro anosdo o seu tempo a sOrT'CtO· em aSSInar transperencJas e guar-
I'a, que se encontra no�. Estados Unl'd,os. '

d d 1 d P
.

't '

tes, o que constitui, de mod8 ,- é consi era o pe o r. ay-das aduaneircs, nomeag5es de escriturarias interinos, e apas NAÇo-ES UNIDAS, 4 (AFP) __ O secretarI'o geral. da
-

1 1di t'
.

d' f' d h • -

geral, ameaça constante para ne como sendo "ap icave emde praças e pre�, a os ·{lue po erram ser lrma os por c eLes "ONU" resolveu convüç�r para 13 de J'uIho deste al1'0 uma .

d
-

O t t'
.

1 d h .... 'decre "

a pacificação total. Na verda- presença de organismos reSIS-e se�ao: empo'
..

ma (.,na... p�ra espac a., e assmar
-

"Conferencia InternacIonal do Açucar",t d t d.J d t h de, enquanto não existir o res- tentes à estreptomicina ou emos, lanamen e,. lS!)':!'l"e m1lIS e qua ro or�s", _ A iniciativa fOI' to·n.aela a pedido do "Collsell10 Interna- . "

d'A d t d "J! _

1 t d tu' pel'to mútuo entre as nações, casos de alergIa a esse me 1-pesar e· c ") .a {.!OluUSao e ma es ar, am a 11�0 es o cional do Açucar", ' ,1 t te d 1 1"; V t 1 t do e o pe' de igualdade para to- camenio. O uso da viollllcma,comp e <;lmen
,>

_

eSl Ul..l�,O,
.

amos ncs en regar a el ura A conferencia se reAlizará em Londres, _

E g 11 d Sa L das, estará a humanidade mer- combinada com as mais novasvan e 10 e o .:.u'(""<'�"' ..
' .:': _.... _ 1

•
,

I L.ONDRES, 4 (DF) -- A União Sovie'tica. far'-se-a' repre" 'd t·
.

'b' de erJ',V s t � ., t .. 1 P s bt r gulhada nessas espectatlVas rogas an llUlcro lcas, v i;I
. am�s ,no en. r�g.d�.a..,.vl.ua....sacram.en á. _reClsamo o e

sent.ur por um. n.avio lia parada naval que se reall'zara' a 15 d d " Id 1 d 'L
- t 1 d

-

d t d (Concluj .!la 2,a ná!!'. letra G,) ser €stu a o .
!t1 U gencIas. e quaiqw 1 J�l o, . e ançan o mao e. o os os de Junho, ao largo de 't'orismouth, Dor ocasião das festa d

r �

recursos, pOIS estames cammhando na estrada de Vidros que- coroação,.
' - s a

brados,..
. ���Sei que já lhe esttb prep,arando convescotes e churr.asca- "

.

$ ,
das para o Sábado, de Aleluia, Não queira misturar-se com os INDO A �linúmeros judas que ).hl:':

..
cercam na esfera governamen�aL '

..

'

I
Quer um bom conseIho'? Posso fazer-lhe companhIa, La

para o lado do Bingen, onde funciona o Cassino Agenor Feio, BELO HORIZONTEhá t�mbcm lIma estra

.. cta.· mag.. l-:_ífica onde e_ncontramos todas as
.

'

..
.

lUl11mosas passagens ·IJ]_, estaçoes do Cammho da Cruz,
Quem sabe Se fizeril10s a nossa Via Sacra poderemos obter .. FAÇA SUAS RCFEIÇO-ES NO #os mílagres para os brpsileiros que vivem agoniados pela fO-' L!

'

�
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SEMESTRAL
N.Q' AVULSO

I!hr.cnrsalli: llIO: - Rua do Ouddm: n.· 1061 -- JÍ'vne.
: 43-1631 e 13-799'7. - SÃO' PAULO: - Ru.a 'Z de
Abri! D. %30 -- 4.0 andar .,;;;_ Ponesr. 4-8277 ti 4-4181
BELO HORlZONTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A·
LEGRE: - Rua Joãu Montaari, 15, CURI'l'IBA: -
Ruá Dl'. Murici 798 - 2:ó andar - Saia 23$. 10m;'
VILE: - Rua S. Pedro, 93, antibiotico contra ii tuberculose

nos casos de resisfencio
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.... ..

VlomlClna

INDUSTRIA E COMERCIO

Rua 7 de seteml.J).·o 1922 - Blumenau - S. C. -

- POHtai 5:'.1 - Ena, Tel.: "SULTECO" -

LAROHATO'R10 ESP��CIAL PARA TEST E CONCERTOS,

REGULAGEM, CALI,_'RAGEM, SINCRONIZAÇÃO DE BOMBAS

lnJECTDfHS DE QUALQUER SISTEMA
--.---xxxx:----'-

TA1\!IBI;;M PARA BONBAS ALIMj!JNTADORAS E REGULADORAS
APARELHO ESPECU\L PARA F: "RMAR JUNÇõES PRA TUBOS

DE ALTA PRESSÃO
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MAQUINA ESPEClf.:. E AUTOMATICA ALEMA W I L B A E R
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SERVIÇO GI'ATUIT'J DE EXAME DE PRE;SSÁO EM MOTORES

DIESEL E BOMBAS ALIMENTADORAS

Bilhete a

DOllHNGO, ij-4-1353

tr Ih

com
GRANDE SONORIDADE!! I

umr

lHO, 3.1 (Agenda Nacional)

l'.l
prêmio proporcional rcspee=

- O Minlstro do Trabalho daI, isto é. conf ra to cujo pra
bu ixou portaria, dirimindo as 7() de vlgenciu comece duran
dúvidas 110 tocante ao

encer-, te (J ano em curso, ou de se

rarncnto dos contratos de se- guro anteriormente colocado
guros de acidentes do traba- cm outra seguradora, será. ada
Jho, pclns sociedades anôni- m it.ida a ernissâo de ,apólIces.
mas, cooocrat ivas c ca íx a s. cem t&rrno "fixado, para 31 de
Assim, resolveu o ministro dezembro de 1953, data em

Segadas Viana que essas e11- que ficarão canceladas, írnpre
t ídades só poderão operar terívelmentc todos os contra
nesse ramo, até 31 de dezern- .os do ramo, mantidos pelas
brQ deste ano, sendo-lhes fa- citadas instituições.
cultada, tão somente, a rono- Estabelece, .ainda a porta
vacão ou pror-rogação dos da ministerial que as fianças
contratos expirados antes des- e depósitos correspondentes à
tívo. Nos casos do seguro irií-

'1 garantia
de riscos de acíden

sa data, pelo prazo restante, tes do trabalho terão seu pra
operação que se fará por meio zo de vígoncía encerrado a 31
de aditivo, do qual constará do corrente ano,

N E O C I D EM PÓ friCCIonado bem
nos locais afelados, a(õbarâ logo era,
di<almenlc com êsses parasi1os. Não
!C!'f. (heiro. não irri1a a pele. Con1r ti
piolhos de q�illqller espécie", só
NEOCID EM ro,

P O D E R Ar G A N H A R
A U 10M O' V E L

v O (E
U M

EL

l"azendo suas {:Oil1i}l'l!.S nas ]\'[ O D 11 S C H A N E l,
Sens.acional com.arso pa.rcial com a distribuição de
mais de Cl'S 35íi. )0'0',00' de prémios, As

MODAS (HANEl
diHtribui a cada freguês (lue couWl'ar PARCl�l,ADi\
MENTE merc:tdOl·ias no valor de ·Ci:S"l. 1)'U'O';OO'tún Cu
lHlU G1'2tuito numerado "I.AR .FELIZ" llara c{}nc!1rr�r
ao sorteio, no dla 21 de .Tunho de 1953 llcla Loteria
Federal.

CONFECCÜES FiNAS PAltA SENHORAS E CAVA
LHEIROS' - VESTIDOS - CALÇADOS -- JERCEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS -- TRNOS FEITOS ,PARA HOMENS E
CRIANÇAS

"" R. 15 DE N(;VEMBRO, 1393 - Blumenau
Estado de Santa Catarina

I�=��%�::�
�DE LAoísulürãLFAlIJE

R. 15 de tJov., 592 to Andar .. BlUMENAU

e

10

MELHOR SELETIVID ADE.! ! I
MAIOR

p, s. Na S�mlnna Santa, abstinência e jejum! , , ,

Não bR mais m:gu)1icntos convincentes que possam justi
Iic,lr a crescente alta docusto da vida no pais,

Somos dos qUe jamais se convenceram de que a falta de
produção �onstitui8, ti priricipío básico desse estado de coisas
em que VIvemos atualú�ente· como tambem nunca acredita
mos no_ suposto proble:118 dds transportes. Sempre existiram
produçao e transp0r.tes suficientes pàra assegurar o suprimento do consumo nacIOnal,:

O que existe ,na re:llídade é a corrupção moral, o avil
tamento de conscienclas: O que falta no Brasil é vergonha e
cadeia_ p�ra os crimint:sbs exploradores da economia 'poPU"
lr:r .. Sao lambem, passíwis da repulsa da opinião pública bra
s�l�lra o� aproveltadol:"�screfaltelados nos gabinetes- das repartlçoes pu�hcas, os bU!',Rdores e solapadores das leis que pro
tegem os mteresses do pOvo,

.

Somos am.da dos; que não acreditamos que existe comu-
,

O llleilHJ,r sortimento e ,melhores preço_s de joías e
Illsmo no Br�s11, Acreditàmus sim, que há fome, miséria e tu- gIOS de marcas renomadas. so se encontram a venda na
berculose, E esse <? q�adro trágico e tenebroso que salta aos Iolhos dos homens sen�atos e conscientes, Todo brasileiro que
se revolta con�ra o

.
desajustamento social e as dificuldades da

vida, automatIcamente ê considerado um simDatisante da
i?�ologia comunista;:dé cujo pretexto se servem ôs figurões polItIcQS !?ara faze,r _calar a voz da razão e da justiça, E tudo
porqu.e, A amblçao e a ganancia do. ouro, do vil metal, quetem �Ido em todos os tempos o fator preponderante de todos
os ernnes que se cometem contra a dignidade humana,

Do que necessita o' país é da educação civica do seu PO"
v,o � da recuperaçao. moralda sociedade, onde todos os bra�
�Ilel!'os po�am resplrar um cHma de confiança, de paz e de
Jl!stIça �oCJal; onde pOJ�a ser praticada a verdadeira demoera-ICla oe nao a demOCl"':;H;la eon;::plIl'('adn 'i..' vili.P<'íl<liada �)Ülo,\; fa1-
;::Os «cmagogos, 1

:: '

ALCANCE! I t

Saiba o que vai pelo mundo, tendo o mundo em seu lar. com um extraordinário rádio

PHil (O, é lider em vendas, porque é líder em qualidade 1

Compre, com fôdas as facilidades de pagamento possiveis e garantia absoluta,
rádio PHILCO, nas lojas famosas de

E

EDIFICIO ACAYACAr AV. AfONSO
- BElO.HORIZONTE I

Relojoaria Schwab e

E

o seu

UMA ORGANIIA(AO ESP ECIAUIADA EM
,

1256.

RA'DlOS.

Rua Quinze de Novembro,
RELOJOARIA SCHWARE

Rllôl 15 de Novc.qÜ}.l.'O, 82l? - Fçm� 1!?46 - nL�Jl\ll':NAV
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Há um tipo de' Mangueir� :GoodY9tn
..

'

para cada tipo. de jrabalho!
Muito mais resistentes' e"dll�ávei�,

as Mangueiras GOODYEAR' aumentam
O- rendimento de suas instalações

industriais. Para resolver seus pro
blemas de ar comprimido, solda auto

gena e sucção de líquidos, consulte os

técnícos de HERMES MACEDO S. A.
- IMPORTAÇÃO 'E COME:RCIO,

nos serviços de

<,

/"./ onde se encontra inteiramerite ao seu
/" dispor o mais completo estoque de

M angueiras G O O D YEAR - peças
para automóveis, rádios, máquí-

"";-," :.' nas de costura e bicicletas.

I W!II!II --�----:_�--------------:._--_.
:{:::n':

,. " torções, dobras e plsaduras
I

"'t::;:j:�ll AUMENTE
'te'

e :o!'tacIO externo com óleo c u 'I.:-:.... xc -('o 'I
. ácido

\>':::::::_ I ti dUf""bilidnde _r:..V .. pu)(á-J?� em ores.las vrvó s ou ,
I . das ma:-.gueirCl5 superiicies obro$IVOS I
I· .. abondoná-{a� desenrolados !
I

.

. I
____ f_� ------------------

transmissõo de

fôrça e transporte
de material a

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

"';'.',,'

",tintina· Ponta G,05sa - londrina· Maringá . 8fumeno\J

E m CIJ�itiba nova loja 'especializada:
Rva José loureiro, 419

Cabeça--

CASA BUERGER ..

Prob lema n. 658
G, Batista: Piraeaía

1 - Contenda; Iarnoso. :2 _:_

Viagem; arredores de terra
importante. 3 - Cidade da
Caldeia; terra propria para
cultura. 4 - Estudar; justi
ficação. 5 - Prata (símbolo
\luimico): hera do oficio divi
no; atração. 6 - Aldeia de
índios (pl.}: cabana de índios.
7 - Indígenas do Norte do
Br-asil: profissão (sufixor. 3

em
A FABRICA ALIUOFAD.:\ AUTOMOVEL, sita a Rua

Mal'cchal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais c meio oficiais estofadores,
para Automóveis e lVI'óveÍs estcfadcs,

PAGA-SE O'TIl\'IOS SALARiOS
Os interessados, deverão se dirigirem a Gcrencia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres

pondeneía para C. Postal, 1.242.

f

1 .

'.. .'

,I
..

' ,
....

';'
. -

.

!
Na La carro aumenta-se onde
tem' 46 .p., .10'. malhas 'espa
Ilhadas. ,0 avesso· é todo' tra
I·b'alhadil em tricô·.sen-; 'altera
I ção. Em 1:0d2.5 .as carro do dír.
I aumenta-se UlTÜl. malha: na eX

I·t.remidade. No meio' fazem-se

I
2 mates de' 3 . oontos tecendo
juntos urna malha da perna,

I com' umarla parte suplemen-
í taro Quando., os mates' se en-

i centrarem para-se com os au

I mentes- laterais' continuando
I se ° trabalho sem alteração
. durante 12 cm": Nessa .faz�se
,a ultima can.· do avesso 30

r mates espalhados de 2 ponl-
, tos juntos.' No direito com a
I gulha n. 21/2 começa-se o 'p.
I sanfona. igual a'? da perna
I quando medir 4 cm. inicia-se
! a blusa.
l Para a parte das costas do
\ calção coritínua-se .em p. de

1 meia durante iõ cm. até a ca

I va: em seguida faz-se em cada
lado. 25 cavas que se obtem

I arrematando � !l .. 2 :1) .. 1 p., e

I
continua-se reto. Quando a

ca-."va tiver 12 crn., divide-se o
trabalho em 3. a .t.a parte ar
remata-se em 3 .vezes, que se
rá o ombro, a 2.a O decote, a

3.a arremata-se também em 3
vezes; depois de arrematados
os ombros, arremata-se os p.
do meio de uma só vez.
FRENTE - Siga as mesmas.

instruções das costas. porém,
acima da sanfona da cintura,
divide-se o trabalho em 2 par
tes e trabalha-se cada' um se

paradamente, aumenta-se 5 p.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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li

graotos, cmvlsta dos trtunfos mag- guem, pelo menos para nós,

I
terá l11ga� em Joi�vile, cuja I' ma�Hr� para aquela bela

cida-I
campeão ,de. 51 classlrrcar-so-á Ira pp�rtll�üdade para laur,:_ar !

Icrencia r:�dc ser ;�_p['ntadn ç�'riificC's .que haviam eles con- se os americanos forem ab arrecadação deverá ser das
" de mumeras caravarias de tor para as finais e se perder du- se. ou seja, na prcrrcgnçao. mo o muror espetáculo espor-qUlstádos sobre' o Herci.lio rnatch maiores, pois de'''varias locali-j ccdores. rantc os novonta minutos regu Não r' e s 1. a d ú v i d. a . I.ivo de hoje eIH tudo ° Esta-

Luz de Tubarão e Avaí da Ca- horas I dades de Santa Catarina ru- I· Vencendo CH empatando, o 1Iamen1arec,. terá ainda uma OU- .i I f� l.l 111 a. (I �lrl'ljD rm re- do.nítul doEstado." --- ---.------------------------------------
- .

.

p:l. Til!.· G'
....

��� d I ;:"1ll11illlllllfllllllllilllllllilillllllllSIHIIIIIIIIIIlIHIIIIII111111111111111111111111:'�:::�:,,:':::�:::'"!:::�i· limeIra" "e UPI oe aspar san OSj qua ros1i ORIiANIIAÇ�O 8t��E��U,�N$I: HIIA. I��!�'o q:,e�::e�:re��:�;,�: Que·. amauDã á tarde preliarão nesta cidade - .f:;�;�.�1';�:;}��E::,!'�,��",,�;::���r���',it"InIO'vm5 '=:;.!lO O�timamente preparada, a representação esmeraldina espera brindar o públi.... : Gil Aur{'!lu E,(��})li�:;{�or �co la";al .IIftnli o" timoa ex".bl'ça-o Rua 1 S de Novcmhru. 870 - l'>,!la 5 -- Tclc10ne lf}7:� -.-

U,"" "'11"'11 I
_

-- B],UlVi.Eí\AU - Santa Catarina -- �
- �Está confirmada a realita-l maneira os torcedores locais, campeonato oficial. desperta I mente. ;: fllfIIIIIHllllllllllmmmlllllllH!IlIWIIII;1lI1111111I11H111Illmimll1lUm-':ção da pugna entre Palmeiras que ansiavam por qualquer relativo interesse !lOS mcros : A turma oriou tada por Ar�

Esporte Clube c Clube Atléti-' espetáculo pebodstico para ;;- esportivos locais, principalmen gemiro Carvalho está se cn- Bo' pre� 111110 entrn� equllIlpesco. Tupí para amanhã à tar- manhã, com o :' qual diga-se lte entro os adeptos ·do Carn- tendendo muito bem, pareceu �de. Aproveitando a oportuní- de passagem, passarão horas peão do Centenário, os quais do-nos que tirou bom proveito
daele oferecida pela Segunda mais agradáveis. , I lie mostram desejosos de rever daquela autêntica lição de Lute

da 2f11a d I"V §311i S a- O=1iI Dan,de
..

' ......
Feira de Páscoa, periquitos Já falamos algo sobre o co- a equipe por quem tão ardoro- bol que lhe deu o Olaria. No

'IBBe bugr inos estarão em

atiVí-j tejo
e voltamos a afirmar que samcntc torcem, cujas apre- encontro de amanhã seus res-dad� mi' praça' desportiva 10- embora não seja uma contceí- [sentaçõcs, nestes últimos tem- pousáveis técnicos terão o en-

calízada na Alameda Duque ,men1.;:, esportivo de vulto e I \)OS, tcem convencido plena- sejo de observar mais cuidado- ranles X AmaZOnas-de: Caxias, distraindo. dessa I nem Iaca parte de qualquer I sarnente as falhas que porven- U
-_..........

tura esteja apresentando e pcs
tertorrnentc corrtgí-Ics. afim

r
de que o esquadrão periquito

;;;. realize uma campanha digna
de seu prestigio, no próximo
campeonato oficial da Liga
Blurnenauenses de Futeból.

Lima. ,

Hoje' são os joinvUenses que.
não devem, se descuidar, pois
é

.

com outra disposição que os

esta tarde. Como se não bas- rapazes do Gremio adentrarão
tassem derrotado seu' adver- .) gramado, naturalmente com

. sár+o de hoje lá mesmo em "gan�s" de revidar a derrota

Araranguá i quando iodos

OS'I,surpniendente
que sofreram

prognósticos apontavam os díá 29 - do -mês passado. Não

t!renás como favoritos obsolu- constituirá surpresa para nin-
-

- -,
'

.
- . ..

.--"..._-
-,: '.

•
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H O'f ii r I c:

Instituto tURcioo'à de manhã e ii tarde

Rua 15 �e1;:Ti35' -1", audar
, TELEFONES:

.'.RÉ$lDENCIA:
Dr•.TAVARES - 1461
Dr.'HEUSI - 1074 �lO LADO DA CAIXA. ECONOMWA �

.

.

B LU M E ti A'U ��������'.

�

resuzscoes
,

���������
··UiStITUIO. ", DE

Olhos .. OUVidos Narize .. Garganta
des Drs,

inio Tavares
Formado p�Ia Faculdade de Medicina, da Uoi

versfdade do Rio de Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Esco-

la Normàl Pedro II
Assistente do "Professor David Sanson

Chefe do Serviço�Otorino-'do Centio'-Saúde de ..

.

.'- Blumenau: . _. . i _;,.',:" é' .: '.

Fernan

/!II

_ TIMBO', 2 (Do correspon
dente) - Com a aproxima
ção do certame oficial de 1953,
os clubes da Segundona da
L . B. F. vem preparando cui-

n

Diplomado pela FACULDADE NAcION..t\L
DE MEDICI.l\IA, da Universidflde do Brasil,

.

.' Rio de Janeiro' .

.

Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
rjngologia do Prof. Dr,·Raul David d'2 San-:
sono Ex�ássistênte da Cj.inica de. Olhos pr.

Moura J3ras��·

equipes
çlas e eapazes de éxibir um

para apresenta-las bem arma

bom futebol.. A exemplo de

.
,outràs· agremiações, os men

-I tores da S,D.R. União de

"1
Timb6, dispensam (, mãximo
cuidado à sua eq.ui!}c de fu-

tebol, treinando-a, reforçan
do.-a é realizando partidas a

mistosas e Il"?rqy.e não dizer,
contra ·.equipes de categ·oria
"Como seJam: .. Paisandú de'
Brusque, Estiva. de Itajaí, A

cara� de Jaraguá do Sul e ou

trás, tornando-se assiin o chI"
be quê mais jogos inter-muni-
cipais realizou nos ultimos

te1TIpos.
No próximo dia 6 de Abril,

o Clube Timboense. receberá
a visita do poderoso esquadrão
do D. Pedro II de Corupá,

--. rPerdeu o Palmeiras um de .

5eu;; ruais eficientes jogaàD- Ipreelldentement.e Gordinho,
rés, na 'semana pasada. Sur
transferiu-�e para a .Alameda
Río Branco, criando um séri-;:}

problema para·a direção técni
ca eSmél'àldina, urna vez que
{) jovem player revelado den:
troo do pr':IJrio clube vinha se

destacando sobremaneira na

zaga esquerda, constituindo-se
ret"r-

Já são bem menores agOr1l.,
contudo, as preocupações do
técnieo Argemiro Carvalho,
porquanto, lançando Altino na

dificil posíçã-o, o mesmo tem

eorrespondido inteiramente
nos treinos realizados duran-
te ·esta serhana, garantindo

PARA DIAGNOSTICO E:TRATAMENTO DAS

MalesnaS"Df'OlHOS - OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

Este· Instituto EspeciaÍisado· está 1Ylaghifíca<
mente Montado e Instalado 'com' a mais
Moderna Aparelhagem'pára 'todo' i}

Qualquer Tratamentl? da sua
. espe"cialidade

Todo {) seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Ilnportado da Suíça

Aleiniúlha e America dQ
,

'. .

NOl,"ie.
__0*"._

GABIN.E.TE DE RAIO X
�O*$_.__

APAREuÍO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOS'TICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA..
_._0•••_

Gabinefe·ãe ;:�fiSiolerapia .

BISTURI ELETIUCO (para' operações sem
.

. sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultratel'ID Siemerul

.

'., mO.dalo 52) •.
INERA.-VER]\![ELllO

AER'OSOL {Aparelho in-
gtez para. nebulisação no tratamento das sim.

slntes sem uperação). Electrocoagulação.
.

Diafau()scopia etc.
""":"",,,-Ó•••__

sua esealação para o momento

I
de amanhã, contra o Tupí.
Trata-se de um player de larga
experiencia e qUe por eerb! .,

corresponderá à confiança ne'

le depositada.

lfAQ.AM SEUS AN (fllClOa
! NES'I'E Dl..<'_R.I"O

1\ . p �'O fl S S O Rfl
II \\. II. 11
1\ 'II. E. c. AZEXEno. II
,. Reg. :;)0 Ministério da Edue&- II
ção e Saúde: Francês, FortuS"u�5, I
IngUés; Matemática, Esten6"iià.i:ia; I

I Datilografia,' Corresl1ondenc1&·. 11
I e Geografia. II
IRes.: ·Alamêda. Rio BranCO, n
I Bêco depoIs da. qua Maranh1io. 11
, Ca�a, 39. li

li!

I
I

América ele decepção

Gabinete d� Refração
rARA EXAl'dE DOS Ol,UOS
�EQmpU"'BAusçH-I�OMB)

rAltA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS,LEN1.'ES R!mEI
TADAS C/VERTO

METRIA..
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen-

.

da'_;' l'erimetro).

selvo uma e

No gramado situado em Sal- tádío do Bande írr.ntcs, scgun-
to Norte teremos amanhã à '!' da-feira. ,

tarde prometedor embate fu -------------
. -. ,

1
DECmIDA fi.. S. D. 15 DLtebol íst íco, reunmdo os pe 0- OllTl1BRO DE INDAIAL A

tôes do Bandeirantes e do A, .iNTERVIR NO CERTAME
mazonas do Bairro do G"l(' DE 52 ---

as r n

D Tambem para cs gasparon- cia. 03 quais na presente tem- Conforme noticiamos sexta-

ses o cornpr cmísso em apreço parada, prometem encetar des feira última, mais um clube

servirá de explêndido "test". tacadissima campanha no carn- deseja filiar-se à Liga Blume
campeão da Liga Jaraguaense quibancadas, que estão para O bum-e "irá COl�1 um time peonato oficial da segundo' nauense de Futeból, Departa:
d D· d �

.

mento da Segunda-Divisão.e esportes e que eu muit
� ser concluídas, o que leva a novo, formado por players j na.t b Ih A·· F Cd" b C

-

I
.

1 I O I Trata-se da Sociedade Despor-ra a o ao menca . . e

I'
ercr �lue em reve c ampeao que w .,em DOUCO atuavam no s a vi-celestes tcem esta-r.' '1 dI' e' I
d C t

,.

'1
. .

, Uva 15 de Outubro, fundada... ';)lnV1 e para ser esc asSUI-, o 211 el1a1'1O ex! )!1'-se-a em :;n;:e de' aspirantes e que cm, do em continua atividade úl-
cada do Campeonato Estaélual � Timbô, Está assim de para- 1953 terão sobre os ombr�s a' . _

1
.

recen1cmente na vizinha cida-. !' '. •

- tImamente razao pc a qual seu d � de I'1.1aial S011'-: atuais di·de 1952. . � bens o público esportivo Tim- respOl1Sablltdaded de defender

I
. , .." . �. -,. .� ..

Palestrando com um dos e5-�! boense, eS!Jerando .

confiante :.S tradiçõe.s da sÍll")ática agre- OI?Ze est.a se movImentando I rígentes já estão tomando 1.0·
forcados D!'r'ofore's" do Clube l.I'·.na c:lltinuaça-o de ",a-o l)rI'111a�n . -

l'
.-

"

com mms de.senvoltura que o das as pl':Jvidências no senti--
....

. l111açaO a vI-verde. AsslsÍlre- ,

t;, 1 r S 1 Nr , ,

'1
.local, fui informado de que � te campanha, pois como é do mos, portanto. duelo enrn 21

dO r.co 0_ de a to '._,�te. En dJ de q'.li'l a mencIOnada agre·
-=c-. ',' h' t d'b .

. .
tretanto, como este na at.uar mÍ3"ão possa se nrojetar no ceJ.'á foram inciadai:; negociações "." �'Jn. eClmen o o pu lico. o eqUlpes eontItUldas pOl"

ver-I'
I�·· " d

..

p
�.- -,

:1 -r
-

, '. ,

0._11 seL" plOpllOS 0111111105,
'"I nário ('S'loriivo do Vale do Ita-cem o Palmeiras E,C. de Blu-I Ll1lao vem se mantendo invic- daClellOS amadores e .que por d" � ;.

..

: t t' 1 .

_
"

-

e se crer que um e"pe1aculo . jaí tant) que ncabam de ('n-menau, para. di.sputar um paJ:'-1 "o em par lC as amistosas, tan- lSSO mesmo e",ta'" antas a dese!) . .
. " .

i "

-
�

'I
sugestlvo seJa prwporclOnaclo ! viar :'1 f'ntidade sediada De,-tida- amistosa devendo llêsse! {) em seu campo, com,:, em volver seguras perfcrmances ; I'.

'.
..

-

_ dqueles que acorrerem ao C5-. ia (.ichde U'l1 o'icio solicitan-dia serem 'írúii.lg1.:traclas a.s Ar- ! �i'lm'p(J. extranho. na tarde de amanha. I
' _., . � ,

.I (Conclui na 2.a pagina 1dra F,

outros flagrantes do jogo !1eruana: eS!IUerda, os \'ituria,
em que l1erdemes a invcncibi flois "ca�lit:dJ1s" e o jUi.z Ma �riul1fü !ldulidade no Campeonato Sul-A- ckmuI, antes do !H'clio e NO-"match":medcano em clisllUta na capi-varl'cie. o autor do "goaI" rli.

._

.J
�r

... iii'
'. ..- '.

. i

.

BANCO INDU'STRIA f (OMf'RCIO DE SAiUJ1
- IHa triz: I T Pt.. J A I'

23 de Fevereiro de 1935

CATARnfA A.
Fundado em Endereço Tdcg "INCO".......

Capital
Fundo de R':serva

.. CrS 50.000.000,00
.. .. .. 35,000,000,00

total eln não exigível Cr�; 85,000,000,00

Total dos depósitos em 2:3.2.53 mais de Cr::;: 700.000.000,00

�-OF'ORENO>
(Ormo-Reguladllf Integral)

'� 'O·moderno tratamento. das ....-

"'.� funções; femininos /
" F6rmúlq do

.

_

.

Prof., Fernando
,.Magalhãe'·

AGENCIAS E ESCRlTORIOS NAS PRINCIPAIS i�RAÇ \8 DO ESq
TADO D.E SltNTA. CATi\RINA, NO RIO DE JANt!:IRO E CURITIBA
;'.

,
Ta::i.õas óe Depó�HQs'

Dep6sitos a vista (sem funite).2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de () mêses 5�1/2%Limite de Cr$ 2'ilO.OOO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%'Limite de Cr$ 5uO.000.00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIo'DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 día.s .., 1/2%

e RETIRADAS LIVRES AVISO de 120 dias '5%
CAP ITALIZ1\ÇAO SEMESTR AI� -..--

ABRA U:n-L'l.. CONTA NO "I N C O" E PAG UE COM CtlEQUER!if" -

, Um produfo dliO

,Luourhio lUOR b�
UCAu'dvIÉR """

filmes e' máquinas fOiagráfh:,l$ das me..

d '" ... Ihorel q uaUdades "" "" ""
.. '" .. pJ .. ..

RUf-15
-c=-

DF. NOVEMBRO, NR. 1,436
�.j ,,,7;;..,.__

(Defronte ao "(ine BbJmenag;�)
.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"Chacina de Chapecó".
Dos 21 acusados que, em

novembro do ano findo, foram.
"

julgados, apenas um deles foi
condenado a 24 anos de prisão.
Trata-se de Emílio Loss que,
segundo consta do processo,
fei o elemento que por ordem'
de Artur Argeu Lajus, então
delegado de policia de Chape-,
có arregimentou a- turba que
naquela funesta madrugada
praticou o barbaro crime.

25 ANOS DE PRISAO
PARA LAJUS

No julgamento de
cujos trabalhos foram
dos às I} horas do dia 31, a

qui em Porto União, terminan
do na manhã de hoje, o desfe
cho foi quase Identíco, o que
muito decepcionou a popula-
ção desta' cidade e tambem a

promotora publica que duran
te as 7 horas e cinquenta mi
nutr s que ocupou a tribuna

RIO, 4 (Merid.) - A cída- lavagem, pois. evidentemente, de acusação, demonstrou atra
de amanheceu, hoje, cheia de agiu com falta de serenidade vés de minucioso exame do
[udas, alusivos quasi que ex-I quando mandou para Lima os processo, a responsabilidadeclusívamente ao técnico Ay- técnicos Zezé Moreira e Flavio integral de grande parte dos
mor; M .relra e aos jogadores I Costa.

O primeiro desde logo acusados, isso de acordo com
brasileiros. Tudo indica que a não cumprlu a ordem dada SU3S proprias declarações pres
roupa suja vai ser lava con-I pela CBD para não milindrar tadas na .!loUcia e na dusti
venientemente na próxima se- seu irmão, mas perdeu a 0- ça.
mana, quando os jogadores pcrtunida?c, para l fazer seu Entretanto, ínexplicavel
prometem fazer revelações cartaz. extl;llndo-se � vonta.de, mente, os jurados trouxeram
ss nsacionais, revelações estas Em entrevista Zeze Moreira. da sala secreta após lá terem'
que os jornalistas enviados es- 'lu:" se encontra.no Ri? de J.a- \ permanecido

m'ais de 4 horas,
pecialmente à Lima não qui- nerro desde quinta-feira, dis- um') c'ecisâo que contrária
zeram contar.

I
se:

I
fr-ontalmente a prova dos au-

A diretoria da CBD vai, - "Fosse quem fosse o téc- tos. _Em fac� dessa mesma de,:" '
,

também, ser envolvida nessa ,(Conclui na e.a página letra D) (J);ao, contida nas respostas, ',',
_. ---------------' - ----- dos quesitos que lhe foram

-'

presentados. o juiz do lul
mento. sr. David Amaral

I margo condenou Artur Ai:

I Lajus, autor intelectual do
I
nistro plano, a 24 anos de pn'"'"
são (pena mínima) por ho

' ,

I cidio qualificado na pessoa
Romano Ruani e Ivo de Oliv
ra Pain e a 1 ano e S meses->
'por crime de sevicias pr.ttiCa;->
do contra as mesmas vitimas. ,,,

Jovino de Melo, outro reu; 'fo.i "

condenado a dois meses de pI'i- '( :

Há cerca de tré!:l semanas I tarde chegou a esta cidade o i 'ciciaram a fazer uma viagem submetcu seu caro a outros são pOl' delib de vilipendio,i" ;,
noticiamos o roubo de um mo- J motorista José Alma Waldri-, para Curitiba, aceitando a reparos e continuou a viagem cactaver. crime este, segundo",: ,;"
tal' a gazolina destinado a

e-I
ch. proprietário do carro de proposta, Ao chcgar a esta ci- para aquele destino. Antes de o conselho de jurados. exeç\l-'

,

xecução de concréto para cons- Gaspar. de cha,pa nr, 4-11-11, dade, a noite dirigiu-se para aprmdmar-se de Apucarana, tado contra Ivo de Oliveira
lrução, ,gertencente à Prefei- que ontem pela manhã apre- Ponta Aguda, onde em certo distante 18 quilômetros, teve Pain, O eol''1O de iurados áh;

\
tura lVlunicipal e que fora fur- sentou-se à DRP, para prestar local recolheu 110 carro o

I
que para a pedido dos dois. a- ,,"olveu aíndà Dor 6' votos con�

tad') no Hospital Santo Anto- informações snbre o fato. De- motor à gazolma e em segui- legando os mesmos que nêsse tra 1 os acusa-dos: Pedro Ca�
nio. darou aquele chaufeur que, da rumou para a rua das Ca- local morava um devedor da panhoda,' Fernando Nardi, <AF

Nessa ocasião a polida lo� ha cerca de um mês, estive- bras, na residencia de um dos I importância de oito mil cru- cebiades de Oliveira Porto;cal apenas conseguiu apurar ram em Gas,!)ar, dois indi\li- índividuos, onde tambem pôs zciros, razão porque um deles Abel Bertc1etti e .Jovíno de
que dois individuas fugiram ducs désta cidade, um conhe- no automovel um aparelho

dei
iria cobrar a conta. Com o Melo, negando assim tenham

num automovel para Curitiba, I ciclo !:leIo. nome de Se.bastião dedetizar, igual a.os que .são carro pa�ado, aguardou, em eles sido �.� autores dos crimes
levando o produto do roubo. I I

e outro dIzendo ser fllho de usados pelo SerVIço Nacional companhIa de outro, a volta ele homicídio qualificado, viliEntretant:, ante-ôntem à José G;Jmela, os quais lhe con-j da Malária. além de embarcar do que fora proceder a co- nendio a cadaver e sevicia.
--------------,----------------�--':

'

u'a mala com roupas. brança do dinheiro. Em menos Pelo mesmo motivo foram ab�

A', -F'
Viajando na mesma noite, de ,meia. hora, apareceu Sebas- solvidos, por unanimidade,

tra aUfia
"l''''",,,pl11 nf'hJ manhã do dia lião, que, antl.! à pergunta do 40 acusados restantes.
seguinte próximo a São José motorista, respondeu que não FALlIOU A .JUSTIÇA
'lOS Pinhais, tendo Darado no recebera o dinheiro porque o Logo após a leitura da sen-
Hotel Três Barns, �onde fize- "eu devedor ausentar-s'Õ' de tença a relyrtaJ;!em do DIA-

l'tllllma as v,.,o s ta ..
� CatQrl�nen ses :aa�11';;nll.gCclo·rmaorcioeiçc3aOr·r'oNetsl·VsaessOe- casa. Ato continuo"J,.Qsé foi RIO DE S.-PAULO avistou-se
:!I'!It- ' _

_

- n ;nopin�d�m�n�e agredido pe- com o sr . .Jo"é D'Auria, pro·'ofrido um desarranjo e. em los dOIS mdlvIduos, que tenta- motor que TIlIlcionou como re�

G d ti ";�lllrlp r1n motorista não dis- ram mata-lo com um martelo,

I
oresentante do Mini5térÍu Pu·

ran e quan idade de peixes morlos nos arr�slo-es I'"ogados lo'"ra PÔnrsdeert-odinoheedir"o11 Pa�orsa pOadsseaV�del:')_ Tendo se atracado em luta blico, ouvind:) de s ,s. o se-'"
U ::: cor1101:al com o� ag�essores,? guin1e: "O vereditum que', It, _

po� serem considerados de Qualhlade inferior !li M·séria 1111 litoral :��s�;i� �aer:ã;��t�a::e: �e��= l�o�c��seta�a ��. �����o le�: l�- �i����O�e o���r n��eC;fc���i��"" ,

o Brasil atrayess« dias vcrdadel- espaço sufiCiente, apontar centenas que f'li devastada. Associam-se os teção da fauna que hal>iLa os maresl�o5 de pesca em sua inexoraveI a-
ros. Como houvesse pressa em

- - - - - - - - - -

nou profundan1ente. Durante'.
lamente atribulados, I de exemplos 'lue justificam os co- \ funcionários desse Instituto, que e rios. Essas leis determinam as é- cão de exterminio, batendo o mar pros�eguir a viagem e não dis- 2S longas horas que ocupei a'
Impera a desorientação em quasi mentá,rios {IU� expendemos. :ramos, dispõe�l de todos os ::ecursos l,ara IlOcas de pescas e os engenhos em- dia e noite, polegada por polcga-

pondo des, recursos, os dois tribuna de acusação frisei"cla*,'
lodos os seus setores. entretanto, citar apenas dOiS que determ:nar o cumprimento dessas pregados na mesma. r:a. Ningucm é c�.paz de aquilatar individuas hipotecaraln o In(!- ran1ente. que nem todos os 47

Os inexcrupUlosos - eles pUlu-1 nos interessam mais de perto, sell- r leis, ?, ação anti patriótica e des- Uma das proibic"es mais l'igidas a quantidade enorme de peixes em
tal' com o proprietário do re' reus eraln, rcsponsaveis pelÓ',

l�m e� tOd,os, os cantos, �a ,admi- du que o _primeiro deles à guisa I humana !los fazedores de capoeiras, é a que regula a I;esca por meio de cr;ação, de peixes julgados de qua-
ferido hotel, pela quantia de hediondo crime. Havia el1tJ;e';

n"tracao puhlIca, no comercIO, na

I
de Ilustraçao do segtmdo, ! comungando com seu pensamento réde de arrastão em baias (sacos). lidade infer;or, mortos inutilmente dois mí! cruzeiros. Depois d�

indÍ!slri". e no prÍlprio seio das mas- Trata se d;L derrubada impiedosa I e norma de ação: é mais facil derru- 'lllC são ,JS criadouros naturais de nessa devastadora modalidade de terem passado duas noites pa
5as -

,sao os que, se, sentem bem
I
das [lnrestas com ,que a Natureza I har do "ue plantar, O modo em (1lte serra, aguardando o conserto.• peixes. A. rêde, '::'..0 !ler rU'rastada, lJcsc'a. dno me,o dessa. IIlcrlvel desordem

I
favoreceu este lIal5. Salvo alguns: deixarão a terra, desprotegida de iuntamente com os peixes adultos, O" resultados já f'st�1) se f�lzen. o carro, run13ram à euriti

e até procuram contribuir licitosa- visionários da indústria extrativa! v�geta<:áo e as cOllsequenclas terri- mata 'luantitlade enorme dI' pequc- rIo sentir, Os pesc?rlores que ha- ba, onde o motorista pediu
m�nt.c para ?,u�enta-]a, lima \'ez

I
da madei�a, que .compreendem a i ,'eis 'lue advirão desse crime, não "'JS peix", que ficam apodn:cenc1o bitam aS costas catar1nenscs e flue

Ih0.S que tomasseln outra con
que, quanto maIOr for a confUS;lO .mportancla do Crime 'lue se pra- os lIreocup;1m "as praias. Proibiu-se, por conse- 'c util!zam de espinhéis na I)CsCa, dução, pois, seu automovel
maiores proveitos eeonomicos Oll I tica com a derrubada da vegetação I As ,geraçiies' vindouras que sc da- ,uint('. o arrastão, cem rédcs tra- estão vivendo dias aflitivos. não se achava em condições .

politicos auferirão dela. A ordem' que cobre o 50'10, a maioria é 5ur- r nem. cont.'nto que seus cofres .

d' e1e prosseguir a viagem até Conforme havia sido previs- está despertando grande inte.,'se "ümadas por barcos a motores, a O produto de seu trabalho ja 1-
L dr' d t

-

• é enr,iqueccr, a todo custo, explo- ,:a ã voz d:\ razão e refratária às encham. on lna, para 011 e preten- o, o concurso de Bonecas Vi- resse em nossos meios sociais:menos de 3 milhas da costa, ilhas minniu em (juasi oitenta por cen
d'

.

A t
.. .

dI'rand,o,' roubando. infringindo leis,

I'
,'rescrições d,as leis feitas }lara prO-I: Todavia, o problema do desma- Iam Ir. n e a mSlstencla os vas para a esco ha da Rainh3. achando-se inscrito eleva'P cabos, Esse limite é exiguo c um to, O pouco peixe que conseguem ,. "

h f d F t d E
_

sa.crlhcando seus, se�e�hantes, con- �cger es,:" riqueza nat.nral. E�iste i t�mento é bastante conhecido e se estudo ('"idadoso dirá que, a essa apanhar, 'luando encontra camarão
OOIS Cnmlll0S0S, O C au eur a es a o splrito Santo, já número de candidatas, cuj

t'lnto 'lue es�as mdlgmdades resul- ,Im Instituto, o �o Pm,ho, cnado I o abordamos foi com o propósito :listancia existe grande quantidade para isca, não compensa mais seus
- - - - -- - nOlnes serão publicados no

tem num'], VIda faustosa, com car- I r�ra ortcntar a mdustrl2 e zelar ;de pxtendel'mos um jJaralelo com de peixes em f"'5C de I'Test'Ímen(.o ("(ln:",. 'nvcmos oportunidade de �",,���--r;>���"';i-�"""����'!���M��������'(;'� mingo próximo-vindouro, n€ *

rl" IUXlIQtioS lliua passeios, re,iden- 'elo cumprimento de",as leis. Uma I outl'<l. que com ele tem muit.os 'lue Mí') mnrtos n:t impiedosa ;lfnla \'�r pcsl'adorcs, a,pós um dia de

A P R A ç A � le jornal, c que tambem será.
,:las : apart�mellto�, nal�abesc,,<, I (IC"",. ,leis cuida, espcdalmclltc do: pontos de semelhança e que. talll- (IiUla, I11UOJ faina no lUa r. apanhar o ca- � i�T,;àiado pela' onda da PRC��,(oro t1tampagnc e vlsfJue lmport;,t.- rcflorcst.tml.'"ntu di!!; aleas dc�mata_ ,bem, oferece os mesmos aspêctos O <!1l" !'ir" observa de grav-idade niço e se dirigir para os costões! i ) � l\,cal.

-

dos, em luxuosos bufês internos, das, Tem o Instituto obrigaçáo de i tristes de criminosa indiferença pe- "O !!as", entretanto, é que mesmo tentear "peixes da pedra" para'

E (RHIElnO DO SUL I;',
, Os votos já estão sendo dis- '

Jsso tudo em casa de milionários contribuir com urna pa.rte das dcs- � lo dia de amanhã. Trata"se do ex- esse limite não está sendo obser- não deixar a familia sem "jan;.. TIA. C. ta K tribuiãos, podendo ser pro,cu-é natural, si hem '1l1e condena .. !'l pesas com" reflorestamento a 'Ine I terminio da fauna marítima, nas vado pelas aludidas cmprêsas de .a". Ou então aproximarl-se dos ,rados CO n1a 'Diretoria da Pra
num p •.is como êste em 'lue ri{!ne- é obr;g<tdo o madeireiro, Possui ele I costas eatarinenses, por emprêsas [lesea, cuJos possantes barcos arras- harcos de pesca, quando estes re- Comunicam à nrac,a e aos seus clientes I União das Filhas de Maria Ca-
za c miséria atin;;em os maiores a;-ente& florestais em todas as sé-' de pesca localizadas em São Paulo tam suas rêdes a curta distancia colhem as redes, afim de apanhar li'" ! sadas, patrocinadora do Con-
extremos. Enquanto em algumas des de regi"es madeireiras. O que c Rio, das praias e costas. E' enorme a os peixes que são jogados ao mar

que den, Iro de bre'vet' dI"a" ,'ncbr::i nov!ls JL I curso. As urnas para o reeo-
casas são feitas as maiores estra,'a, fazem ninguem sabe, O fato é que Para 'que os leitores meUlOf aqui- quantidade de peixes em criação por não corresponderem ao padrão .<J ,J ;'1;:1 'A 'A I ui lhimento dos vo�os serão colo-

'

gancias, em outras não existe nem a área reflorestada por ação desse latem a situação, podemos adl'all- '

'd '.i

h
._

DC 3 d 1 I ,. fi', cados na Casa Wil1y Sieverl, ':mortos que váo dar ás praias !le- eXIgI o. r;

com avloes e a c as" d"farinha para misturar com água. Instituto se constitui numa insigni- tar que a l,ese� tambem c' Tegltlada

I
n !tS, .

""
•. ,,,,a I"!ln O .J, Casa Flcsch e Casa Buer"'er. ','pois dos arrastõl's c ali ficam a['o- , ...

C - ",f,j. �vn r; ""
recurso extremo de (Jue lança mão flcancia se a compararmos com a por leis e.peciais, que visam a pro- drecelldo e exalando cheiro nau-

{\ L<>,nto (J CQn<lu:r. a IDlsena_ • • (' I n' d
� I A postos peis, cabos eleito" ,

o miseravcl para matar a fome.
seabundo. As leis que proibem C5- r Nossa esperança � .1I11,e. estRs li- lIaiaí a CUritiba ..tão Pau o e rdO _8 Janei .. �,rai�, para cst<; inte�t:ssanteE não ha sombra de exagero ncs-
se método de pescaria são do Mi- nl�as chegcm aO Mmlsteno da _A- ii Y

t;1 pleito. que VIsa auxlhar, ',a.
ta afirmativa. O luxo e a estrava- ni5têrio da Agricultura, o qual en-

<;ncultllfa, onde el<�r.ce as funçoes ro diár!amenfe � co,nstrução da nova Igreja Ma�,
saneia que se observam de um la-

U
carregou as capitanias dos porto',

de Secretário do MInIstro 11m ilus- ,'" � tnz, e que distribuirá lindolt
rio, diziamos, pode encontrar jus- IIUIZE� A (le zelar por sua Qbscrvancia. E'

tre catarínense, o sr. Antonio Car- � ,1ne"'nc·la de Blnmenau �'
prêmios entre as candidatas"'tificativa na casa do rico, nunca, lU &iI com satisfação que registamos o

los I�onder Reis. Acreditamos que " #'!li lMI. {, vencedoras! '

"

porém, em meio da classe média - esse digno catarinense, ciente da. �

R 15 d N 4
.

'

I,faio do Capitão do Porto de lta � e o 59 � {
pequcnns comerciantes, flmcion:i- da .iaí, levar a sério essa atribiuiçãu

ocorrencia que registamos,:ha de � .ua V"
_ �J VEl'>."'DA DESTE DJARIOri!!s de determinarIas serviços pú- fazendo com que as aludidas leis emj)enhal' se no sentido de se por � � NA ENGRAXATARIAlllicos, etc., que lcvam vida ]laha- se.iam cumpridas. Todavia, sua ,jn-

cobro a eSSR doloros,t situação, "'��.-.;,..<§.�......�....��-f.io�_�<',i......<:...����:-.....<S..�-<'j,.....���<S4, ......����<:>$.�--s.� "f P01'>.'TO cmnbesl:a sem 'lue se possa saber Q d ----,---- - - -- -

ra a
risdição se- extende npcn;:ts de Pi-

B fimonl! pelo {IUal a mantem. Sabe se
-

{'anas atê as bnediaçiíes de {'or!.n E tA C U ,H I J I H :�llenas, tlUe com QS reCIJrSOS nor- Belo. Deste ponto em dl:llltl�. a ris
m�js,�c _=5 .U���= fl ru� �--�� caUn�o 9be i Ca��n� dn'

r--=--�----------��-�-�----��--�-�--�-----�----- --�-�
tllle ostcnt;l.lll não seria l}f)ssivcJ. Df 16�', 31 d 'M� I' t

, _ a e ;SfCO
o, os, de Florianól'uHs, E é (am-

Il helU, da.i em (}jante que os rCrt�ri-
dos barcos cornetclll ::;cus crimino
sos abusos. NOSS"l rejlortagem tevl'
npOl'tunidade de verificar esse fa.
to, Cabe ressaltar, ainda, que o pft)
duto dos arrastões é, escoliltllo. l'ci
xr� de qualidade inferior, como se

jatn (;o-rvillas) cações ovevas ctc� de ...

pois de mortos n,\s malhas das re
des, são atirados ao mar, onde lil").
drec-em� juntantente__com grandl�
quantidade de -camarão, que as cm

l

prêsas l'ejeitanl. Apenas são apro
veitados os camal'ões-gigantes1 as

pescadas Cltvalas � Qutro5 peixes pa
ra gostos l'"cfinadtlS4 ,Assim. (J pei
xe, considerado alimento do po

) T
o

L Ad
I osI
----------_. -----�-------�-�-------

�xislem perspectivas DOS :meios bancários
de que �averá declinio DO pre�o do dolar

Uquidfldas as dividas fC!hrerá o afluxo da moeda
RIO, 4 (Merid,) Nos

meios bancários. ao que se in
forma. admite-se que o preço
do dólar dentro de breve des
cerá, estabilizando-se razoa
velmente tão logo comecem a

ser saldadas as dividas con
traídas com os exportadores
norte-americanos. isto é. os a

trazados comercíaís. E' que
muitos expor+adores brasilei
ros se viram compelidos a re

correr ao cambio negro para

atender a03 compromissos de hoje que na proxima semana
maior urgência no exterior. alguns deputados do PSD e da
Uma vez porém liquidadas UDN vão apresentar na Cã
suas dívidas, eles procurarão mura um projeto de lei proí
ressarcir os prejuízos 110 mer- bindo que as erníssõras de rá
cada livre. o que, na opinião àio oficiais e oficiosas divul
dos entendidos. produzirá um guern ataques ao Peder Lcgls
afluxo da moéda norte-amer í- Iatívo.
cana, I

Não poderão atacar
{} governo

RIO. 4 (Mer id.) - O ves-

pertino "A Notícia" informa

o mesmo projeto de lei es

tabelecerá obrigatoriedade pa
ra o or-ograma da Voz do Bra
sil, irradiado diariamente pela
Agência Nacional, de incluir
o noticiário do Poder Legisla
tivo. que será fornecido pelos
orgãos de divulgação do Con
gresso Nacional.Senador A \si s Chateaubriand

Preces extorsivos
cobrados pelo arrozViajando em seu aVIa0 par- .f a à Companhia .Jensen, da

tícular, esteve em visita a es- qual levou a melhor das im

t� cidade .0 diretor dos "Diá-: :s �<b���,-=-_
rros ASSOCIados", senador As- ',�,
sis Chateaubriand. �{
O ilustre [orrialísta e parla

mentar, que chegou em Blu
menau na tarde ele sexta-fei
ra, hospedou-se no Hotel Rex.
onde recebeu cumprimentos
de amigos e admiradores. 'A
noite, esteve em visita a séde
do 'I'aba is ra Tenis Clube. on

de lhe foi oferecido um jan
ta!' pelo prefeito Hercílio De
cke c senhora e do qual par
ticipou. também, o sr, F'eder í
co Carlos Allendc, presidente
da Associação Comercial e In-

'Irlustrtal.
Na manhã ele ôntem. depois

de visitar este jornal, o sena- " 'c,,;
der Assis Chateaubriand ru- ,,,",", :',;:','
mou pa ra a Companhia -Jen- : :,,":".' ':,:_;''_.,;

sen, em Itoupava Central. on- !

de foi recebido com verdadei- j Sr. Assis Chateubríand
Ta fidalguia pelos diretores I
(Ia�fuc]a importa_nte industria,! pressõ<;s. o scn_a�lo_r Assis Cha
cujas dependcncias percorreu

I
tcaubrtand dll'lgm-se para o

demoradamente, campo de aviação retornando
Ontem mesmo, após a visi- a São Paulo.

RIO. 4 (Meríd.) - A po
pulação carioca continua a en

frentar a grave crise do ar

roz, não pela ausência do pro
duto, mas pelos seus preços e-

)xorbitantes. O arroz da piór
qualidade está sendo vendido
nos bairros I?ais pobres ao O "MONSTRO DE LON
pr�ço de 16 a 17 cruzeiros o DRES _ A "Sf;otland Yard"quilo, sendo que o mesmo pro- I está revolvendo a casa de
duto em Copacabana. e Ipane- i

John Reginald Christie, o
l'Y'�, alcança de 18 a 20 cru- monstro de Londres, que ma-
zeiros. tava com prazer s�mll

Iheres jovens. Até agora fo
ram achados os corpos muti
lados de sete (las suas vitimas,

Reclamam o dh'cito que

lhes assiste

CA
A

PORTG UNIÃO, l (De A1- recolhidos na cadeia publica
mil' Guimarães e Antonio Lu- daquela cidade, local onde 0-
cio, enviados especiais dos Dia- correu o fato delituoso, na ma

rícs Associados) - Precisa- drugada de 18 de outubro de
mente às 4.30 da manhã de 1950.
hoje, após �calorados debates, Per se tratar de crime cole
terrn íncu o julgamento dos ul- tivo e tambem por medida de
limos 47 acusados como res- segurança, a Justiça catarínen
ponsaveís pelo truoídarnento se resolveu desaforar o pro
e queima dos corpos de 01'- cesso para a comarca de Par
lando Lima, seu irmão Ar- to União, onde foram' julgados
mando Lima, Ivo de Oliveira os 68 reus tidos, em :face das
Pain e Romano Ruani, que provas que centra eles foram
sob suspeita de terem sido - os coligidas, como os mais dire
autores do íncendio da igreja tos responsaveis por aquilo
de Chapecó, encontravam-se Que se denominou chamar a

Vai -ser--Iava�a-iroopa --soJa-"
s u � n n ser alcb nacional

esperando a poltcla encontrar
mais cadaveres no fundo e no

jardim da casa. Exausticos tra
ba lhos são executanos :pela
"Scotland Yard" para desoo
brir outras vitimas do tarado
No clichê os fundos do velho
predio, que está sendo demo
Jldo.

Cronjca Policial
---- --- -_- -----------

RIO, 4 (Mer irl.) - Oficiais
reformados da Marinha de
Guerra intentaram um proces
so contra a União, pela Ter
ceira Vara da Fazenda Públi
ca, pleiteando promoção ao

DOSto imediato. Alegam os

querelantes que prestaram ser

viços de guerra na última
guerra e, assim, lhes assiste o
direito de promoção determi
nado por lei.

merteledes p
encontrado

.: los ladrões
desFalecido I

mortoUàSI

Foi o motorista
CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

afECCOu DO

C)��De E terminio o

1\1as não sã.o apenas os jncxcl·u
IJUlnS05 ou pollticos '1ue se benefi
ciam Com -ess� situação, Dela $\lT

;:;,c e toma vulto rapidamente uma

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

na

a s a

luxo

amf!açn hen\ maiDr: fi COlllunismo.
Scn.!-' ag(�ntC's aconl.panham exta ..

siados o trabalho que seus próln-lo!j
i.nimigos, alucinados pela ganan�
eia e )lr.la fehr-c do fau5-to! rca1i�

7an: em seu fa,,-or. Nem }1tecisaln.i
mau; .cxpor-s�e em atividade l)(�rig(l- (sas C callsatn;,a:i para arreghnentar 'I�deptos. Estes lllCS são empurrado,"
.:m ler,IS tremendas pela irrespon-I:-:abilidadc dos gananciosas e pel�l
jll�p"ia (' comodismo de grande,
part(! dos -:!lomcns contempladu<.;: :
com funções públicas de alguma
inlpol'tancia. Estes. em sua perigo",
sa cegueira estão conduzindo o po
vo á estrada verme1l!a da anarquia
malgrado o esforço que ele faz pa-
1 a mantel'-se fiêl às suas nQbr(!1:!
Iradiç"es de amor á liberdade" de

"A
bre. está se constituindo em

REDUÇõES DE 10, 15 e 20 POR CENTO de- 1."ico, nos gràndes centr.oS lJara

"nde são en�aminhados - apenas
os peixes finos sendu que os oe

I
mais são jogados Ióra,

I
() mar {o grande e contem lllUib

l'eixe, objetarão muit(l ao lerem
estas linhas. Todavia, aqueles {lHC.

��������������������WJ����������� ü(':t�ionahnl�nt�+ visi1:un as pt'abs,
� �� tluize!'l'fU, us grandes ll�u'_

TPJ1Íldio aO extrc-ulis.n,o.
pudefla.lnu�í :>{. th.sl'H7.t·!'i:.cntns th·

,Conclui na 2,a

LOJA:

Só as Oficinas Especializadas da
TRANSPARANÁ S. A., lhe garante
estes requisitos básicos.

JEEP a meios inexperizntl!s" ,"�-liiQ entregue o

Leve-o às Oficinas de Serviço Mecênico Especializado d·"Js

Concessionários, onde a seu JEEP receberá o tri!\'l'

mento adequado r;om a� NORMAS da WILLYS.

j' OFICINAS"
Rua Eng. Rr.bouÇdS, 5 O 7 (c�q, M,.L Floriano) • Fone 2371
�""""_"'_._.r__ -. � _ _ � W'. .,.

** Rua B.fdo do RioCURITiBA Branco,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




