
Camata Municipal

P leitea O sr. P. Zimermann
obrigatória dos

a

)

BUENOS AIRES. 71'(U.P.) - Renunciaram
Iaos seus ea rgos o sr.

Juan Duarte, que exer- I
cía as funções de secre-

Itarte particular do presi
dente Pr-ron, e o minis-

tro do Trabalho. sr, Jo-Isé Mal'ia F'reiro.
I

O sr-, Juan Duarte é'
irmão da falecida esposa

I'do presidente da Repú- I

hlicá, sra. Eva Peron. I ANO IX

. _ I
��------ ----------�--------------------�--------------�--�----,��------�--------�----�----�--

Red, Ad. e Oficinas
Rua São Paulo, 3191

ITOUPAYA SECA

PARA PRESERV Oi.
GRitODE PRODUQA
ftssisfencia do 'governoãl
cinematografia nacional'

"'"'�INE"j ";STh

DIARIO

menta ele suas atividades. O
projeto já está sendo ultima
do, rl'sl�lI1d(J apenas a sua voo

!t;c!(;;io em plenarío.

ruo, 7 (Meridional) - A
traves clt> projeto cuidadosa
j}wnte est urlado, primeiro pe

lo� OI"gií ::; do t.:.verIIO, e de
POiS pela Carnara dos Deput a'
dos, enrtquecldo ainda pelas
sugestõas do I Congresso de
Cinema Brasrletrn, a índustría
ciUí"m��t(igl'afit'a nacional con
tará com medidas de amparo
e assístencta com a finaHdade
de lhe aS:Jc'glll'ar o desenvolvi-

./

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATAli.IA

PONTO CHIe

o 1'21alo1', deputado Eurico
��b]",s, estudando as sugestões
do Congresso de CInema, rea

lizad� no ano passado nesta

capital, trtsou no preambulo
de seu Estudo, aprovado, altás,
pela Comissão Especial da
Camara, o seguinte: "Um ra

ciocínio aparentemente lógico, ,

e baseado nas regras gerais dos
negocias, mas, sem atendímen
to das caractertsttcas peculia-I
res d.: cinema, levaria o obser
vador superficial a insinuar a I
omissão do Estado, deixando I
triunfar a melhor película, I
nacional ou estrangeira, em,

proveito mesmo do numeroso I
p�lblico que aco�'re ás bilhete- I

O JULGAlVIENTO DE XAPE- f dos principais acusados
nas das respectívas casas de 1

CO' _ A' esquerda
•

diversões. Mas a estrosagem, --,"- ,-" -- .' --
--' -,-

fora da disciplina legal, das

petapas da produção, da dístrí-
.

buícão e da exibição, criaria re�o
um clima de estrangulamento I

.....

da produção nacional, visando Iao desestimulo dos capitais'. ,
que !Jara ela voltassem as suas I

CQrcere o e.! mevistas. Em nosso país, no in" ;;11
cipiente estagio da produção
cínematografíca, só o noder do «Ceguel-ra poll*tlca do a ,-UEstado é C3!)aZ de evitar ° aní- » n I O
quilamento do film brasileiro
dando-lhe as indispensaveis MOSCOU, fi I UP) - O "PI':'.V- !).'o de rto ano soh a r'u-'"c:ô.)

cond�ç?es de sobrevivencia .e da". orgão do Part ',:0 com\l!"'!:�-I c�nsp rnr eO::lU';] a ' ':; <l.'

propiciando O seu desenvulvi- " ta da União Sovíét ea. "lUU a nos dh'ig�nr('"
mento" .

o

-�--'---_;"--------

NO PERU' O MINISTRO
DA GUERRA DO BRASIL
LIMA 1 IU.F,) -- O ministro

da Guerra. do Bia�J!. general Ciro
do Espirito Santo Cardoso. que vi
sita esta eapltn I desde sexta-retro
a convite do governo peruano, con

tinua sendo alvo de numerosas ho

menageris.

Ontem pela manhã. o ilustre mi
litar visitou vários lugares de atra

cão c Interesse desta ("�pit�l e seus

arredores. A tarde. compareceu ao

Hipod rorno de San Felipe, onde as.

sístru as corridas.

Hoje, o ministro brasileiro visi

tará o Cerrl ro de Ins trucâo Militar
do Peru, no distrito de Chol'rillos.

ramente O� ato,

muito .ilto 'lu!' o

110 culpado'
REVOLUçAn
LONDRES, 6

Equiparação
medeireiros

ele vantagens
do norte

pre sldunte do Com ti'

Anti-Fascista.

O PlUtor'al ataca, em

um comité c1p Il1b',lico!\

O SI', Mikhnels ,'ra

da -ccâo >lInf/)!"!-'-l�let:"'�
tas", ,do' "Daity Sketch" num

� rtígo puhlicudo na t.a pagina. cu

jo titulo "A verdade sobre ::t í�1l

foi composto em h'tl·:t·

garrafais.
HAtráe \iessa.. rt'VGhtf�iio

prossegue o jorrial - há

desacordo ontrc :':al"nkov,

herdeiro dt! Stalin. e .B oria. c

dOS
sla".

CsntelnpladO o pinha com 30 por cenlo no «cambio livre»
RIO, 7 (Mcrid.) -- Delega

dos dos Industriais e exporta
dores til' madeira do Norte e

do N.ordeste d� país estiveram

I
produtores do Norte não obtí

reunidos na sede ua Confede- veram sequer 1 por cento.

ração Nacional do Comercio, O sr. Enio Marques Filho.
sob a presidencla do sr. Eu-I do Instituto Nacional do Pi

genlo SÜ31'{,:l, representantes I
nhn iníurmou que se encon

do comercio junto à Super-in- trava com o presidente da
tendr-ucla da Moeda e elo Cre- Rf']1I1hlit-a 11111 nnts--prujeto :,1-
dilo t' à (';.1I'1ei1'.1 fie Ks-portu- '�er�IlHI", Inclusíve, o nome da

.:tin " !{IJPiJl"!�tL:;jU do Banco do autarquia pura lnslifllf'I)'.J"
fie,l'iil ;. t,n, d[, df:lTctter pedi cional d .. TVIadett':i. 1·: ,�, !,11.'

ft,O" tl,- UI tlc- ilf'it·ns d� v41r�os I C['I! {jil'- os m .t\1:'ii' iI,,,. rlo
[."t;ld,;; pi.r';. ('()lIsegllll" a ln Norte l' r'[I1nIF v; I,- i,;'''' 1",I"l!11

(·lusiit;. t:'.:-; favur': '. d.i lei. de .
ht-lIpfil'jad"s l;":;tl1l' :t 1'!'Ílprio

"�llldJlO ll�:l·. (Ll � inatl_�'lras i ado{ad J i'tll ' dt .. :u·lldí.' : �H'
!,•.••• ;':1111," !" -,!ad:l:{ ,�:t ullin1l1

..as ;."" IJI'lldtllol'éS tjtle <'11c<l11"

p.::IHh :1I:all ela S\\per�llle�1flen'l ,as;.;('11I !lwi:; d� l·t% da expor
ela t"hl Mnc(la (' (In en·chto.

It4�'fiO
tOlal, o que cru o caso

" do pinho. Contudo. c3tul1do-se

Ao lado de jH'ovidcllda!l em em pel'i.,do ele experk'lwia so

rehu;iio ao l'umbio livre, mani- bre o cambio livre. é possível
festam os madeireiros o dese- que se obtenha, não só a in"

jo d" entendimentos com o Ins l'lusão de outros tipos dt' ma

titUlO Nacional do Pinho, a ddrrrs, l'U1110 o aumento da
fim dc acertarem outros as

pectos. entre ele_:; a .falta de

agenci�ls arr\'carladoras de ta

!:'{as em diferentes lugares, De

outro lado alegaram que o

Instituto do Pinho não apli
cava parte dessas taxas no de

senvolvimento florestal e não

itomava medidas de amparo à
1nadeira nesses Estados.

Instalação�em Nileroi do
ciclotron de 21 polegadasL

IDENTICO
TRATAl\IENTO

percpntagem, o assunto con

tinua em estudos. Testemu

nha, no entanto, a solidarie
dade do Instituto a essas rei

vindicações dos madeireiros,

IUO 7 nVl:eridional) - l<':lll I Pl1rreiras
Horta c do diretor

r(:unÚi.� realizada em Nitt>l'oi, I
do C<:ntro Brasileiro de Peso

presidida Pelo governador cio quisas Fisicas, professor AL

Estado do" Rio, comandante \ varo 'Delfini, ficou decidida ti

Ernani do Amaral 'Peixoto, e

I instalação
de um ciclotron de

eom ti !1:u'Liei!)ação do almi- 21 polegadas, em terrenos ad

runte Alvaro Alberto, presi- j'acentos à Faculdade de Me:
dente do Conselho Nacional I dicina, bem como de outras

de Pesquisas, do secretario de! sec(:ões de fisica experimen
Viação do Estado do Rio, s:.f t�L Assim} nos ter�enos _ç1o an
Nogueira de Carvalho; do dl- LH{O HospItal, de Sao Joao Bu

retor da Faculdade Fluminen- tista, dentro em breve, terá

se de Medicina, ,proL Paulo tConehJi na 2,a pág, letl'a B,

-----
,-----------

As quatm potencias
reunidas em Berlim
BERLIM, 7 ,U.P.I - Os funeio

nut"los alind{,l� anunciatatn onten\

que fiS conver.s:.U'·õcs sobre a segu

rança nCl'etl das quatro potencias
cOl'necará anl.anh:\, na Legação rus

!'-!I enl Berlim.

Uln porta voz aliado disse que

a De leguc�\o nOl'te-0111ericana sel'ii

presidida pelo mujor general R. F.

'}'3l.. , ehele delegado da Força Aé"

rt1tl Nurtt:'-AJllerici.lna nu. Europa� O ..

general Edmond Jouhard, com:m·

"ante da For.;" Aérea Francesa na

Alemanha presidirâ a delegação O sr. Antonio Martins Ju

francesa que se reunirá com os ob. nior. presidente da Associa"

sel'vndores soviéticos. Ainda não ção Comercial do Purá plei
foí anunciada .:l delegação brita- teou para as madeiras da A

nica. I mazonia Q mesmo tratamento

Prende-se a ,'«ferida reunião ao I dispens�do ao pín�o no q�e se

fato de terem sido alvejadOS aviões

I
refere a exportaçao. O pmho

aliadOS pelOS russos e tchecos no fora contemplado com 30 por

me� passado. cento no cambio livre e os

I de Santiago de Mello, n1S funções de Secretária Executiva da

Camara; resc1ução n,o 4, admitindo Rolando Geissler nas fun

ções de aux,liar de S(-cretárÍa Executiva; parecer da Comis

são de Financas. lndr5fcrindo o requerimento de Manoel João

da Silva; r2Querimenl.o n.o 13/53, do vereador Pedro Zim
mermann, pedindo informações sobre se foram tomadas as

A T E N ( Ã O Iniciado::, os trabalhos, o segundo secretário, leu a ata da medidas indicadas em iil,[' indicação n.o 3/53.

, ' sessão anterinr que foi a,9l'ovada pelo plenário. Do Expediente Ex.gotad� a matéru; do Expediente, o sr, Presidente deu

NA-O SE DEIXE ILUDIR POR PESSOAS ME-
constou a seguinte matcria: Cartão de felicitações das alunas a _pàlavr.a :ii quem dela qnizesse fazer uso e. como n5.o hOlr

do Gruno Escolar 'Luiz Delfino'" oficio do sr. Antonio Sic- vesse oradoi, pm'sou-se 't Ordem do Dia, que constou da se-

vert, reque!'endo dispensa até o dm deste anó de suplente de

1
guinLe matéria: !,'tI!'ecer da C.omissão de Finanças, den�gando

NOS AVISADAS OU MENTIROSAS! O lEITE vereador; ofício d�l CHmara de Tangará, comunicando a elei- parecer :favora,vel,ao nquel'lmento do sr, �anoel Joao ?a
ção e Dosse da mesa pata o ano de 1953' oficio do sr. Pref-eito Silva. que pE'dltl d�spe"sa do pagamento do lmposto de Indus-

PA"STEURIZADO "FRIGOR" NA-O E' D1SNA- Munocipal de Turvo, co'rnnicando a su� ).Jósse, oficio n.o 357, tria e Profissão; l:<tura da redação final das leis n.Os 429 e

I do sr. Prefeito Municipal. respondendo á indicação dó verea- 430.'

(II) I dor Emilio Jurk; resoiut:ão n:o 2 concedendo 3 meses de li- Encerr'Udos os tral:>alhos e como não houvesse orador na

lADO. cença ao S(':::retár:o EXú'cutivo d; Camara, sr. Orlando Fe.r- Ordem do Dia. '_ 0.1'. Pl'l'sidente convocou nova reunião para

:.._jjíii-jjl-'.-iílE--.-....----'iiiliii...iI.-.".iI.iiIiii--jjj-----jjj-_--_-.'_iií-!jjiiiiiíi_ii!IíI_iiiIIíiiiiiiillliL'
l'eira de Mello; resoIUt;[iü 0,0 3, admitindo a sra. Branl'u Flor n !)1'Ilxima terça 1t'ira. cila 14.

Sob a pl'tsiden�ia do sr. Ingo Rering, reuniu-se ontem, às
14 horas. a Camara Municipal, com a presença dos seguintes
vereadores: Gerhard l\eL':!'ert. Antonio Reínert, Federjc:J Car

ias Allende, Victor We;.�ge. EmiliQ Jurk, Ary Taborda, Chris
Huno Theis'5 <' Ped.·o Zl nmermann.

B l UMENAUENSE!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENAU, S 4-1953SEGUNDA PA'GlNA

E MAS

Cio epfS.J itais .. ivisos • bunvoca�ões I \ Ine
c � N

COOPERATIVA DE (RE'DiTO AGIU'(OlA. E POPU.. I HOJE, A'S g HORAS __ UIoTIMA EXIBIÇAO

L ii!l, n,�. 1'I'IíU�O' '" ho'e� fi. lJ.il:.ll. l'IMBNV I OSCAR:'l'O - Mariti Antonieta Púns - Grande Otello
JJH't, !iiI( B!"�_ K "" �o .Y1ilí. V Eliana _ Cy l Fa r: ov __ José Lewg.u - Colé -, Renato

ASSEMBLE IA GERAL' ORDINA'ltlA, Restíer - Cuqu itu Carhallo - Iracema Vitoria - Francisco
2.d CONVOCAÇÃO Car-los - .Orquestra d,! Chiquinho c Muitos cutros astros e

O Presidente da Cconerativa de Crédito Agrícola e Po- Estrelas no Filme Bra"il=Írisslmo:
.

pular de 'I'Imbó - Rl sp. Ltda" usando das atribuições que \ rf � li 'ú" � Il.�'i"� "'i.,
lhe confere,o _a�'t. 36, le'tra C dos estatutos em ::igor. convoca (ARNAVAi M g t!r1 � IDti

.

os Srs. Assocíadus paz a uma SEGUNDA reuniao da Assem-

CEN'lftO DE' AUT'ounVEíf hiéia Geral Ordinária, {! realizar-se no dia 12 (doze) de abril I" Imoi-ópr-io ate J 4 anos.

K I'BU IJ cde 1953, às 9 horas. 113 sede social, à Avenida Getulio Vargas, I510 é filme! Isto é ctenco: Isto é musica que mexe! Isto
,;/n1'" desta cid'ade, corn a seguinte é Gargalharia! Isto é Carnava l, isto E',."

1937 .. OR�EM no DIA
..

A pel ícula em que O"c�ll'it(J repres�nta o empon:nte C,:-

1951111.0
- Laítura, dlscus:;ão e votação do bah.mço geral, conta CJlllJ, E ..

De JI:II.!"�-IO! ', .. ,0 Dl;'etOl�"dos Fl.�nles Colossais ... Pj"

1940 lucros e perdas, parecer do conselho fiscal e demais do- r-amidais ... "Cf-;RN.'iV "�.L A fLl'l.l'iTID.7:",
1939 curnentos r,efer('ntes ao exercício de 195-2. �cOlnp. C,oJ11pls. L}]VerSOs - Platé ia CrS 6.00 e 4,00 -

1938' 2.0
- Eleiç�o do COTI',.'lho de A,dl11::1istra�ãa para 1953-56, Bu1cao o-s -.co e 3.00.

1951 3.0 - Eleiçao do Constelho PlSC:;,), para 195;:;.
s.a FEIRA A'S 8.30 HORAS _ NO PAI.CO

194B 4.0 - Outros assunto". de interesse da Sociedade.
Apresentação do maior hipnotizador das 3 Amerícas

1940 Timbó, 1.0 de abril de. 1953. PI A n U ti"� I��
,1948 JULIO JACOBSE.!\" - Diretor-Presidente. i\ .lf-\l � É�! Jf! � É�
1948 NOTA IíVrROH,TANTE - Esta segunda reuruao f'un-

1950 danará e deliberàrá validamente com qualquer número
1940 de associados COlYinarecentes.

lu lU
iESTAnELCCIl\1E:'JTOS JOSE' DAUX: S.A. COMRRCiAL

APRESENTA

QU"';,_RTA FEIRA, 'A'S li nOnAS
o maior prugr arr.» d\!�)10 até hoje upl'esiCnl:Hlo!t!

Dois filmes de primeira:
Frederi:-k Marsch e Betty F'Ie ld , na gnmdt> Drod,iç'i!o

Paramount.

YrT E' R R O R

(la

N O P A R .A II OH
Baseado na famosa novela "Victoi-y", surge na telu um

filme vibrante de DC�'_; • romance c aventuras: "TERROn NO
PARAIZO"

-

Eles procuraram a tcíícidade numa ilha onde jamais ho
mem branco algum haVl!> pisado, mas toram perseguidos pe
las esoectros de seu oussado. que transformaram o Paraíso em

Infen1o!!! Não percam., - TERROR NO PARAISO, com Fre
drick Marsch

2.0 FILME - Vi-c'PP;:' Linelfors, Kent Smí th, Junrs Pa ige
c Robert Douglas. na produção da Warner,

.

"A M B I ( Ã o M (I R T A lH
,

Um filme que nos apresenta um grande elenco c é garan
tido nela marca Warner. Um homem ambicioso. q ue usavu do
todos os meíos. uara alcançar suas arnbícôes!'! Matava ...
Roubava, . .

.-

"AMBIÇÃO MORTAL"
Preços de costume,

Automovetse
Um lilido terreno, com uma ca- FORD CO Hp.

ta de madeira e diversos ranchos, DODGE Kingsway
pert{l do' perímetro urbano d:.. Vi- CHEVROLET 2 portas
la de Rio do Testo, medindo ,50:11: CHEVROLET Std.
,sOO mettsi - Frente com o Rio· do CH.EVROLET
Testo e cOJ1;ádo pela. estrada gêral TRIUMPH 2 portas
BlllDÍenau-J.ar<lg1,lá !lo sut, ,Trlltar CHEVROLET
.,om: Rodolfo Klotz, na Empiesá. FORD. 4 portas
Karmo Ltda., Rua dr. CaPlleÚ�

:1771
MERCURY Grená

- 'Fone U35, - BhlDlenau.. c MERCURY Preto
, '

.,.,

,..

. RENAULT Perua
,

G�ATrfl(A ifE
' CHEVROLET Coupé

"

.

II. '.
..J FORD - Pilot

lCamInhões:

o '·GENrLEMA.N" do hipnotismo
O espetaculo mais comico jamais apresentado em Blu

menau.
195'1

Platéia - CrS 2ü.f!O - Estudantes C. caderneta
Cr$ 10,00 - Balcão - Cl'S 10.00 - Míl itares -- CrS 5,00

�.I·imnumIlUllllmmlmllmlllllllmlll!mlli!lmlllimllmlmUIIIII!III'� I
IIL A. P. dos Industriariosi
I�' Ccmunica aos 'nteressados que se acham abertas as�
:: ínscrtcões para o ccncurso de Tesoureiro Auxiliar deste:::

I ª Institúto, 11'0 periouu de 6 a 16 do corrente. ª
i: =

11:E
Blumenau, G de abril ele 1953. :=

= =

:: J. Brasil da Silveira - Ag'enie .=
- -

I ftllllUlllllllllllllilllllHIII!lllillllllllllllHUnllilllUUIIUlIIIlilllmlillllm�
I

!-lS-'-fr-e--?Terlha Fé
•iiiii��.;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;ff I

Escreva ueta!liadamlóDti;' Fa'ta a C:dxa. l'ostal 7 9 1 �
'ri'íflftii!!lB!!!l!f fi!!!\!!U@mfn,,.ew�s.m, f'F·'lIÍ S- P- aO aujo - Junte envelope selado com endereço.

INSTITUTO DE OLHOS .. OUViDOS "' NARIZ ,'I f:!:r�!il:::r�;i:::.O pura evitar dNnora na. l't,tirada, em

GARGANTA A V I S O

I

CACA E TIRO n ( O N ( ar R D I An
.

Resultado· da rr Grande Tombola"
CLUBE Um filme colossal!'!

. Quem encontrar cachorro
Fox, çom

.

manchas maron.

Atende pelo nome de Paraíba.
Informações ao sr. Fehrlén,
perto da Ponte em construção
em Itoupava Sêca,

FeRD F-8
F0RD F-7

!f@RD F-3
INTERNA'l'I0NAL KB-3

,CREVROLET Giagte
DE SOTO 6 1,'2 Ton.
G.M.C. 454

EN Y

1951

1951

1950
1948

•

1939

1951
1949

NEY MAROUES
DE SOUZA MARQUES

H. Schwancke
C. C. T. Concordía
Henrique Friese
Henrique Duggen
Henrique Duggen
Herbert Grahl
C. C. T. Concordia
Rita Eudag
OUo Abri
Helmuth Hanemann
Nicala & Cig. (C. do Sul}
C. C. T. Concordia
Oscar Henschel (p, Getulio)
Oswaldo Geissler
Amudeu Walhein
Iraci Karsten
C. C, T. Concordia
Cad Hubner
Godo Groeschlin
C. C. T. Concordin

lütJ�
1714
1352
O'l3Z

Premio
Premio
Premio
Prem io
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Pren-,iCl
Premio
Premio
Premio

, PremÍCl
Prem:o
Prerr:io
Prer,lio
Premio
Premio
Premio

1°
2°
3°
4°
50
60

'

7°
8°

,

90
100
110
120
130
140
150
16°
170
180
190
200

DODGE - reboque 1946

"A eIS A" Fone 1324 - Blu
rnenau ._ Rua ],5 de Nov. 983

PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL
1 MA�lNAS ti .I\'IOTO'R:ES I

li G�:T:;::A_�KA��::A:ÃI
Karlsruhe - Durlach

I NOVO TIPO 1953 "

i .., J
l Motores alemâes UKayser" 1

I de 220 volts p. ligar à luz,! Familia de S. Paulo, Capí
sendo motores de dupla I tal, procura jovem ou senho-

I força - 80 watts I ra alemã ou descendência ale-
I .. I má, professora, para orientar
I Mãquinas "Zuendapp" t educação de três meninos e
elétricas - portátéis cl luz'

I'
auxiliar administração domes-

embutida, l'eostàoo de tica. Cartas com nferencias e
pedal e mala original pretensão a Caixa Postal, 135

$

-.ltajaL Tel. 376.
Peças ,- Ace�Sf)r1{)S \
Oloo8 - Agulha!!, I

.

* I

! Não compre spa maquina I'I antes de fazer uma vü>ita
! à Loja l,VIAX KONRADT I

I Rua 15 de Novembro, 679 I
defronte ao Bànco loco. . I

...

0141
0023
GV/1
0;)93
1369
142G
OB01
1632
0178
liaO
08,.,7
1::1i.3
1;;40
0626
07'°9
15/4

participam o nr-scimentu de sua primogênHa

EtAINE M A R I A
Hospital Sta. Izabel - Bhunenau

Preceptora
, Governante I iniein a conSl1�ci.iO de edifi"

I cius, com condiçÕes e caracte-

I risticas técnicas indispensaveis
::;os importantes trabalhos <t

tltlC se destinam, constiiuindo-

I
se no mais importante conjilll
!o ôe laboratórios de ppsqllisas
lisicas do naís c' 1I1<'51nO d.1

i:�'4<;;;"'X'''''''XX''''''''';""'''S'''''''X,,,«;j, AllIél'Ít'a Liil Ílw.

� A G E ti T E S �II� � K
� Granue fahrica d(� lJI:leas � I !lf,C;lc!O,; da liWB,:;;j ('tJ�n cCjl�I('1'
;-: de e;;m:dtt, meial, llrilu- � I

[wqUI:-IJel. .JogW" ClT! aglla Jpl"

� ze, caL'imlHls de IHIl'raeha � �'('ll te :einp�1:3d�: f'(JID �f� l. ,!�':�j;I; e rllêÜtl, uatadores l':tr:l � ,_.u qUL liub I ,�1.',b�l .•lp ..I.I ..

r; dUJJlicatas c outros fins. 'f, I
�Olll os \Iedos. Se estiver (·I�lS� ., _ . f, 1.1<::0, rei Ire l)ara t!lna flt'IWll';t

� Pbe5a!ll{!�lli,(Jl,�·l�la(:ocs.a �'a-�IP deixl" esc�]'rl'l' uni nOllC(, .

� rica (,( I lClIJ
,

111'UpnO) I. Cubra cum queijo ])m:mesãn

I � �l:xa�ldre � ,.�;a. L�da. � II ['alado e u mólho para nhoque.
� I"ua d,t Concêl{-.lO, 116

-�
Sirva quente.

,� RIO DE JANEIRO : I .E até o. próximo domingo.
� l111n1::\ ::m:ga, d��ta vez com

I���' uns <ó1\ilOllS especIaIs .

I
!:'lillllllllfJ!lUfllllll!llJllllllmmIIIIUIIIHllllIlIlllllIllllllllUllnmIIIIfiU!",

� DOENCAS NERVOSAS E MENIJ1IS �
I � Dr. Arnaldo Gilberti �
\; DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. 8. ª
:= _-- DA GLORIA --- =:
E CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde t:

:= de 4 às 6 Rua Candidu de Leão 39
- Ji'ones 4212 e :;055 ::: "�,o

::: -- CURl�'IBA -'--
_

-;.IUIIUlJllmllllllllllll!tHIIIIIIIIIIUUlllllllllUlllUlllllllenl1ltlill!lllfllllll7=

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADO-

f1esidencIa e escrítóI'!,.. ,
- BI,Ulvn<:NAU -

ItruI 1Il1J..IIque. 15 - J'6ne: H "J.

PROCURA .. SE

TEIXEIRA

•

alivio
:seguro

A ORGANII A CÃO
',BlUMENAUENSE itda.
.. '

tem pará venda:
1 terreno no ,Jardim Blum;e

náu, medindo 17 nttS. de íre'n
te por 411 mt". de fundo. Otlma

locállzação. "

,

1 'terreno no Bail'ro da. Pon-.
ta Aguda: em ponto bem próx"i
.mo 'ao centro, loca.l de multo
futuro, medindo 100 mts. de

frente ,i :r:,·l..'iO mtB. de iuntl!),
,I casa 'no ]í:ü:i'ro da VéIlü,

constrúída ltá pouco tempo, e,-
,

'ii.lo Dmigalow. num terreno

I
de 420 metros quadrados e

sduada. �m ótimo locaL

Dive1'NS 10hs na praia !!e

Lambotiú.
1 casa de material construída
num terreno de 750 mts. qua

drados, no Bairro de Bom

( P..etiro. bem próxima à Fia-

ff',
!;ão Rering. - Preç<> verda

deiramente de ocasião.
1 Serraria localizada no Mu

nicípio de Ib1rama no local
denominado Serra do Cam

bará. com Engenho d� Ser
rá em estado de novo e ca

pacitado à grande produção,
e com 64 lotes de terra 'com
madeira de la. qualidade.

1\ __..:;;;;.�-'-----,- "':;.--=-==-�-=:......___...:___-'-- =--'-��I

1'\ D O E N ( A S ti E R V O S AS .. IMPOTENCiA 1\,

)I Distúrbios sexuais, nerv(,sismo, angústia, ansiedade, (
. fobias. idéias fix<.ls, irritúbilidade, esgotamento )\('l'VO- í

.��), insônia, falta ce memória, neuroses cill'diacas (ner- )
vosislilo do cOl'nçi:(o), digesi ivas (c1ispe!Jsias nerv(Jsa,�), IIIele. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanúlise. -

I
IBt

I

11\ lll! Professor Catedrático da Universidade do Pal':lll:i.
Horário: Da 1 e méia às .5 e méia da tarde. Pela ,manhã:

I
só com hora marcada.

I I Sábado: Das 9 e mêia às 11 e mêia da manhã.

l Cunsultório: Rua José Bonifácio nr. 92 - Lo andar.

li
'I'elefones: 3326 (I'esidência) e 44.&6 (consultÍlrio).

CURITIEA

.....��....-:;��;-_:;::::'.;.:.:::-�;.:�.::.:.-::-.-:::�--_._.::::_:-:;:::..:;;:.....,-.::;_"',L
'l-X-J(-.l[-X-&_.II. - a.. -'A. -A-Jl.��

DR.POMADA

f!�"AGUARIBE I
';;t.e,�7�;r..�=-1

Fórmula do Dr; DominaPreço - Cr$ 75.000,00.
Modelo 1952 :_ Ultima série

. com 2.000 quilometras.
Infonnaçées e detalhes._com

Oliveira, na Garagem da Casa
Royal.

!i;0'lI Jaguaribe, à baile do
I:oerana, a milagrosa plllBt&!
da fl6ra bruileira.Lembre-se que na Or

ganização Blumenauen
se LUla., você realizará
os seus melhores negõ'
cios Imubiliários.

.,u ,1l0f}UTQ DO

LAaióI!.l.11'6IUO f.!COIl Da CACAU Xl\VIUl J. l!..

Para melhores informa
ÇÕQi; dirija se ao nosso es

criwdo, sito à Rua 15 de
Novembro, 870 �.o andar
sala 5 ou pelo tele!!}
ne 1572.

o Mu(ü�·dl A
Dissolvido Rapidamente
Os ataques desesperadores li Vio.

lentos da asma e brQnquitt envene.
nsm o organismo, minam ii enerila.
arruínam a ·saúde e debilltam o (ia
rlição. Em 3 minutos', MOIlldàco,
.�ov" fórmula médIca. começa a C1r
eular nO sangue, d011'.inando rapida
ffi€:clte oS ataques. Desde o pr.ifIlep'O
01& cOlneça a desaparecer a dlfjchl�
<úide em rFspirai' e volta o sono te
parado,.. Tudo o que se faz n('c�siiá·
rio ,'i' tomar :I p!istilhas de Mend<!<=ú
á.i"'·€telções e fIcará aliviado 0<1..
ssma oU bronquite. J<. ação é muito
rápida !llE"SrnO que se trate de casos

Nbeldes e antigos. Me"da",. tem
ihdo tal) o êx;to qw. se oferece COm Ocidente não aceita a discus
" ganmtia de dor ao pac1ent<o respl- são desses problemas, pelo me-
raçãà livre e fácil l'lIP'_idamente e t'

,

d d
completo aliv ia do sofriment� ,'d.Ii nos a e que os negocla ores e

asma em noucos dias. Peça M."ô<icCI Pan Mun Jon tenham concer
hOle múrno, em qualquer farmácia. tado b armisticio. E se a de

t;.ç�':,ssa gársotia ;,,..: �ua nü..íor pio- legação soviética insistir n�

___._---'--. ,contrario, uma barreira se er- -

guerá como por encanto ante
a onda de otimismo que pre-
sentemente varre o mundo.

-

Por outro lado, Vihinsky po
derá apresentar tambem no" -

vas propostas importantes 50- -

bre o desar;mamento e o con

trole das bombas atômicas e

==_-:de hidrogenio, Os russos Ja
indicaram que tinham plZepa
,rado algo importante sobre_
estes assluntos quando pela
.primeira vez deixaram, na se

mana passada, de repetir sua

velha exigencia de uma pFoi
bição incondicíonal das armas
atômicas.

:-----:---------...,_

fi
fI
11

Fraqueza era geral
VlNilO CREOSOTADO

SILVEÍRA

!
1\

li
Todos

Cabe destacar agora que o

tura. de "sebentas" J'e llóir-5.
:Meja duzia de lJlw"il<ro:,; 8:;.1)

convidados a g'anhHl' :). sua li
berdade para. inlpcLlil' que o P:-jlS
role até o� últ'mos d"L;Tau:: ']:1
('scada tosca do plrolJt;: !;lll() bá!"
baro.

-

,- f
enl sopas' recheios, Com

fres; aboboral" tOT.o:ates.
creme. Ef Un1:3 fanta.sia 011 unI ca n--;. i

nho inncesGivel: '.. "L;t V '1",

dung n1üglich?'� O "l:nOr1rcc:
nlf'nto" será passiveI. pr,Jo n" ..

nos, para Unl -circulo lhnitado
de L'ondutol'es dfde país?

Salsa· - Usa-se em saladas mo

lhos, sopas" e muito como a:Jorno
dá muito gôsto às batatas' assa

das no fômo.
Tomilho - Em recheios

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSO'i'ADO

carne e pratos de cebolas. em

maionese com ervilhas, cenouras
queIjo.
Salva - Em recheios, com cUr'

ne de porco, com cebolas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



li NA(1AO

ard r
���O�D�OS�HD�I��O�SA�88�O����O.�����'l�Qu�and�o�����_��Oqu�e�=m�-M�I�I'� 100- conscrl*tos �� recebem oiW sBnanas1,° chefe populista prtpara-se

PROPRIEDADg DAI i prar- ovos, amiga leitora, com- e - o tretnameuto dos soldados
n�ra l!:i b<!l.talha :I� �I!!I�DSS�O

I
pra-os pelo peso e não pela coreanos é orientado pelo Gru-l pt: ii U �ou; ;;iU,Cl;:{ii O

�/A e A N.o\ ç À O, duzia. Desta forma, não serás 100 se icm integrados nas Íi- rejeitados devido a deficien-

J
po de C

..:msc:lh�iros Mili tares

C I
a

d 1:1"
_

lograda. leir.as �D iex.ér,cito core.ano., :,i:.ls físicas. Estavpe rcerrtagern ',::las N,Taçoes U�I,das. D?e.ste.�r�- 1rI:!.. �� iOelr� OS n 'lt�
Segundo a professora Eliza- . o fazem ). 1 te 61 OÍlCI ln! U'" III €I U 'll" �

�" A C A O b th E EU' d U'
, Muitos sao rejeitados por mca- e um pouco malar do que a P ..1 a �,

ais
ice, ·i t"reti(�.1 lançurá lm:'dlf,t8111'mt" sua ),19.'

fi
.

e . IS, a níversida- aacidade física. : que se verifica em outros paí- �10rte-amencanos e 11111 e 3�0 informações colhtdas em taror-ma '.;" (':,�.,tH1.<'ll,O. tlat.hlc

�

de de New Ampshire, a boa Segundo cálculo do Depar-15cs. lI1s�rutores de. todas _!is n�clO-
. ,.,

i dona de casa pode econornísar I d de" A tr ço d reta to I ��'l·i'b i pr"IU"" ,e inicio a uma carnpa nu: ct" d ivu l-

b t t d tam,enio Médico das Nações Cada conscrito recebe ,1.6
na 1 a ,s. r

l11S rue"O, I •

_
Pa ti lo. L' 'r Adhemar ll� ,')a ":.')

-

dI'

Eedação. Aâ.irn!ntn.ção e Onein<ls: RUl< Si ... PlIl1II1. l!l. I
as an e cornpran o ovos pe- Unidas, nada menos que 40,3 semanas de treinamento básí- dos �lO\Os soldados � �e�ta ex gaçao o� seus ponto: ( : \".õH1.

.....'1�1 _ Fo ..... .n. 'i/l92 _ .r'!-!:I;::-__ "!{.n •. ,-"ra !
.•ss

lo peso. ,.-,lu�1\'aI11ente por oficiais co re::;urt-�:j·á no l):"1'!Olan1h LO) "'�-11:h Na mesma ocasião em que {i-

�-- ��. u, ...,�.. ..::." .. u' nA. l> por cento dos conscritos são co. Os oficiais não-comissio- t., ;:,
-

I
Além disso, do peso depen-

�
��'S:S,;��.......��'S-.......",'%......

' reanos.
CD nacional, na próx íma ';f:,',l zer rev(_';a';õp.s sobre a poljtic':'

Uiretor: MAURICIO XAVIER de, em parte, a qualidade dos (J Em. geral o número de cnos- na. co rn U:d p lnno ,1,' "eC"IH ,." I pa ul is.ta , (':qJor6 seu )).'I"•.o[iP;'·l.i 'J

avos como alimento.
Y.

i�
Redator: RA.UL FAGUNDES Os ovos são um alimento '.'0:rldo nih' ,,!n·,.', - ,'.' ,." cons dedal'"

i\'!i X P E D I E N T • [completo. rico em proternas,
um s.mpl e« meio p:n"- por em

I apropriado para a reparação
No momento, o chefe politico pratica .irn program" de '.'.'mi

I
Aemlltur.u! dos tecidos do organismo. São Imil. Entre estes, cerca de rnil a.o PSP sr- encorn ru. na sua fa nistrucâo e não um Um uJrm-jan

I
também fontes de vitaminas e

' orrcíaís são mandados para os z.enda.. "111 Cacttoe rr-a. dos Lncl io- 'do para n tl rnonta-: a vu i-Jnd e )"'';'

êNDAL ,., Cr$ 150,00 je minerais, - _j V
_

' Estados Unidos a fim de rece- com todo c E�ta.do ma.or. ,,""I soa.l do eantlid:t1D.

SElVIESTRAL Cr$ 80,00 A maneira mais saudavel Oe ' erao berem instruções especializa- d,ando a sitmH;ão naC.ional. E " SINTOMAS

I ;�oc;:����O: _ Rua dú ;;�.,i�'o'r n, C:O! - ;::9 I ��i���:�t�Ve�l �:�u���;��dl�� �DE LaDISLaU I1LFlllaTE� da�el:to� (;fjçi.ais coreanos ,que I ��ll�n�a ��l"c;�n�Ce���_r �:��:'\:���," ).t�c:t�l!�'·l::.u��d;��ll','ci�f��si��l':)�:
i : 48-76:-;4 (; \3-7997. _ SÃO PAULO: - Rua 7 de I

Os ovos guardados em re-

�
. � 11 a v I � n1_ SIdo promovidos cional entrevista, revelando ,o,·tn. im iu ente '.�e "ncontril 110 f'l

I
4_gl'il n. Z3il - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-41S1 frigeradores são sempre de 'I'l nos prirnerros ten1PQS da cam- ta Ihes O'ecreto", l'elacion"d"" L".

í

o d.· ter sido ,OtH'indo pelo gn

iltELO llORlZON'I'E: _ Rua Goiás, 24. � PORTO,A· \qUalidade superior àqueles, � panha estãll também sendo a derrota do sr. F!an"Í:;L'I L\n \'ernador Lucas Garcês. em dias

iLEHitE: - Rua João IdontaurJ, 15. CURITIBA: - expostos à temperatura am- � n 15 d N 592 1 à d B§UMEMAU � trazidos ele volta para oS can1- Uo�o c a consequcllc a ,'!l 01ia ti, tiesta sellwna. ao Rio Negrc. o

•

Rua Dr. Marid, 708 - 2,0 andar - Sala 233. lOIN·

lbi�p�ep.odes também dl'minuir � I{. e .OV." .0 An ar � L 11

â �,)tOuSaldl'Zeal�erlenín<oa�eCI01tllol'leaCl'míine1ntdoes 'd"OJ ásnEiNuTQIDuO"dIDOE8. I'OSSE' deputa',lo l'�j"du,,1 Sal(!s Flthn

•
Y.ILE: -- Rua S. Pedro. 92. � ,,�- leadC'1' d" ('ol gu,;.lo eçO\',·l·lHlm,·n·

a qualidade nutritiva se -os a- �%������,._�'X��'-���""�""-�".� Ique têm, . CATE'I'E í::d. !Jara C(J!õJ('lenC'ÍU1' com Vuc

gHares �mu�do, E�s d� __��__,_�_�_�_�_------__� Quontofi �lili� nuciocbl� g�. O pm!EãMo 00 R� �oo�

I�:def;':"�:�,j"d,, .oro mui-

Preiud icada a so iuçio dO:l: probIema I �:" ;'�;i::;:;��' �,,, ..�,r:;:''" ';:::;' I ��,? ;�t�,;�::;;:Ó,,:::; j"'::�:::';::��

l t CO t a� { !çô;ê�:,i���-sSeãO �)jer:l'���j�;� !P'ODJ"ugaça'"O de eSforços do DO'vetoo fedet�1 e II
5 _ i l�em;

por �arte das autorlda- "
- (li

� Caixa
I ���r���;.��';d:�a:�!é�t��S:�a��a� das autol'''ld�des J!Qstaduais

l RU:l '7 de §etemufO, J 922 - Blumenau . §. C. -

� • peles diZ textualmente; I
,,0:.,. . _ <

� _._ Posi:�l !'í:?1 _ Enrl. Tel.: "§ULTECO" _ � I "A história já ditou Uma RIO, ,i (I�erid) - O, pro ..

, cOlnp:treeeu
:', j't�Uld:í:} do .CO�1· :lU��ell(,!a ctt', .lll:�t!a� ..

(J Y�VAÍ) �
, .::entença sobre os regimes que ble�n[i das set:as � de facll.so" :i;lho �11't'l()J' �!;� }\SsoCJa<,;:lt1

I
{tJr�e t' () Pl (:�11O si.�.ru�e., LL_

�

I
['''CU-rl'el'U li' () antl'·"Ü·ITIl'tI'SllIO· luc,ao, mas urge que se acabe

I'
CumercIa1, jJL'f'!lldlcLa pelo S)', [:tls1.u (·'JIlhecf

..
u ull.ze asc(',ll

� r.E' IIÜI.'rO·P.iO E':;PF.CIAL PARA 'fEST E CONCERTOS, L � 1 f t f

J BOI-,aBA� COll1 a fl"Il"ll'dade de dl·str·,,!'r" eotn essa mentalidade de que Rui GrJli1t·;; de Almi'ida, para 'it·11Ü·S, pO::;Sllll1t o LJ ogra w;,
H".GUL..;CElv[, CALf.>RAGEM, sn"CRONIZACAO DE n -

a ,.. � tI'

IN.lLCTOH.tS DE QUALQUER S�STElVIA atenção das massas, evitando a �dministração. publica ,não [a't'star depoin,1ento l�essoal E'1:1l ql.t(' .aP:!l':t:e ::?rn a aravu,

l que o povo compreenda' os eXISte para serVl1' ao Brasll! � d:I.C; I'_Dll:-'l'(luc'ncIéls d,.) j !agt.):). IJlsavu, �v�',: . tl,Lat,_ ,.' , ., � ,

� próprios problemas e os fra" sim p3ra contentar os POhtl- [!;Js 5e,'<l5 rt:) llonh' ..,te I", partI· ,-- '�:: vell:ils d,e:,Itl1a�a.� .l�
< TAHE!Ll'··j P,,}:,; nnNBAS ALIMJi:N'l'ADORAS E REGUI.J\.DORAS :assos dos dirigentes, num es- queiros, Para que se execU- Cl�bJ'�l1f:l1te, c-rll :<;('ll Estado, o ,,('('lIs :>al:. t'1;,��nle�

.-- ildl�r�
� ,.._P."-.Hfl HO lê·�E'LC'l!I.L PARA F:;lRMAR JUNÇõES PRA 'I'UBDS forço para eunalizar o odio tem medidas, ten�entes a u- Rtf) (_;r;J:1Clf' c_!.ü Norte_ t�l,l:" o .. �:�') �.') al1�e .du No:tt,
Í"

DE .ALTA PRESSAO t;ontra os judeus, qW? 8e tOl'" caute�ar os n?� d,estll10s contra Cn�JjUgàç:HJ .Ie "UJU
__ \": 11_tQU�, ." ,!)e(:l�enu �

� n;'i1TI assim os bode� expia to- as crIses ,pe,l'IOdl(':IS que () a- ,·sií}r��flS (!�le l,nHl,�J�SSl.l ,; e�� f'Sel�tant��
l: I rIOS dos erros alheIOS"., tOl'lnentaJII .. necessal'lO, antes 11.1 CtJlJ1IS!<<JlJ d, 1 1I1un�as d.1

� I o o o o de tudo. a!'l'(·dal' a politica Para o sr. .Jusé AugUsto (I CÚntúl'a. {)1)I,�vt' no atual 01'-

t U�.OTH�,A ESPECL-.:, R AUTOMATICA ALEMA W I L B A E R Diariamente mil e ]00 cons- p�lrtídária da,tlUestão das .sê- Ji.l'ohipm& das :,êcas não con- camellln. llltln \iprlJH de 148

S "�l'itos ,são chamados à'i filei- eas,_ 'renho .13 ar,J(Js de Vida ISlSh' na .UllS(·ncHl total de ehu- (jdll'Ii',ps de crllzeiros. Essas

� -xx.."'''·---
t'BS militares, parIamentl.lr e mUltas que me v:tS, e SUl1 pela faHa ele chu- vl'rlJas s,', tel'i1u \l111iz;lçii.o eH-

� Este sistema de conscrição combateram ficaram !la meio VêlS regulares. lJ que impede, l:Íente qualldo fOI'em emprega·

!
".T:J;VT('O CFJI.'J'UIT(/ DE EXAME DE PRESSAO EM MOTORES

<:ümeçou no dia 15 de novem- do caminho que eu continuo a se complete o ciclo vpgetati- das nos precis(:s r�omentos
bro do ano passado percorrer O segredo é este: vo, Somente o governo da U- com aquela con)ugaçao de es-

lll: :�Iêl. r: ]lOMBAS ALIMENTADORAS

,. ve�s t��r��n�í�f�ro�\a��Sno�e� ��r:S��:7d��r �aa �1ji��� �=�ã� :;.::� ;��õ��;�c����r�O�j�����L� fO�?��e� �U�/1l�0.��P01��gL1sto I� �eu �e �O'IS anos �e I III'
-

��••
�AA�������""��

no máximo 31 anos de idade. - essas foram declarações do Idos eSÍorços do governo fede- demoradas conslderaçoes em O � 9Dllc9�9n
=

- . I' O fato de que mil e 100 ra- deputado José Augusto, pri- 11"11. dos governos estaduais, i t';lrno do g�ave problema das U ti li
pazes sejam chamados, não I meiro vice-presidente da Ca-. �os .go.vernos. municipais e da ,�ec�"s. e. apos fala�' uma hota�

S
quer dizer que todos os mil e mara Federal, ontem, quando 1111lClatIva pnvada para que o I

Jl1.SI:sÜU na nece�sId�de de s� SCHENECTADY (G. P.) - York.

__

' nordeste se aparelhe com re- parar-se o partJdansmo polI- Dois anos de planificação de Quanelo colocado sóbre n

��'S:'l;:���X%"",,,,,,,,,,,�,,,,,,'S,,,,,,,,,,,,,,,'S"'''''�X'4''''''S'''''''''''''4X''4''''''� II cursos capazes de oferecer-lhe I
Lico das soluções, aventad_as. transporte tiveram seu apo- prnncha ferroviária especial-

I capacidade de resistencia às, - A verdade : q,u�, eXI��el� geu a 3 de agosto. quando um mente construida, o estator

At () f
- ............,.. I ('risrs frequentes. As terras da I =lement:::s que ::;e alJlovellaII1 gig'il.teSCO estator da General linha 4 metros de largura e

enço.o snrs. 1C 1u 1 �. região são ferteis e servem pa-I de horas dc colamidade. como Electric, com o pêso de 18U ficava 5 metros acima do lei

� I ra o plantio de cereais. frutas, ,�ss;�� que atravessaJ� ?S nor- tonelad.as. foi reunido a um to da estrada de ferro. As di-

� SAUDACõES TRJ\BALHISTAS v...."'" t f t ,...." , , �f .

etc .. A pradaria tambem se �IÇSLlllO�" com.o obJeLvo de

I
de;' maIOres geradores do mun- men;;óes e o pêso do estator

� e_rt1 w s O ame n o � "S I desenvolve rapielarnenie pela ll1flUenClar eleitorados. do, na Consolidate Edison's tornaram im!)ossivel seus trans

nun;;�;';i;�;;d;u,�::�,;�;;�;�a=;�;;;�;�:�;;�;;.�:; t&F:S�:Â;:;�r�::��=!1r:��I�;:'�;J�: i' 'O . L ado Hu ano da C iênc iii yED.�;e�;C.rI�a\;!su:'e�n:�:t:_��.��'L:�lm:;o:d:O��s�l�nida�I,Io:r�e;s: ri��:��:�:1:i;�;:t�;:q*2
gOllhos{) al'quitetadQ pflos mestres do Itamaratí, onde se acha I /,

- reta eram demasiadamente eg-

o Jumínos<: Joã(; Neves, Acrescentei, ainda, com a cons�iê�-
.

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS �' Cientistas da Gen2ral Ele- �e com os pescadores, em nos' gUllldastes do mundo. uma Ireitos para permitir a passa-

ria tranqmb. de que () senhor estava completamente' Offl- Os interessados, deverão se dirig�r,em a Gerencia com � i lríc C:mpany projetaram um s:s dias.
.

I barcaca espec�al. três reboca- gem da gigantesca peça,

sid", ou como dizemo.;; na técnica parlamentar, alheio ao as-I o Snr. �manuel Machatlo em CurItiba, ou por corres- � I centro de comunicacões para O ar,queologo _

escandmavo 'dores e un!a .flrma de Manhat- Durante os dois últimos a-

iiUr..tO. porque oporia", seu veto. ' pondenCla para C. Postal, 1,242. �

I
ser montado em vagão ferro- detl�ara e?ca�'açoes. para des- ian. espeCIalIsta em serviços 110S, engenheiros e especialis·

Na mesma tarde em que lhe mandei o Bilhete, recebi uma I � viário, que permitirá ao Pre- :::obnr reliquJ3s que aqyeles d�..

rebocamento, foram mo- tas em transportes terrestres

telefonema palaciana. iV noite, mandei o Marcelino, (} nosso
���,�'-���� sidente Eisenhower manter-se VIsltante� possam ter deIxado bI1!Zados para transportar o e maritimos da G. E. estuda

qu�ri.do ]\I�l'ce1ino, (Gl'cgorius II) com farto "dossier" e apro Is d'
-

t
JS

d
- -

:111 comunicação com o .n�undo e, 9rincil1a.�me.l:t(', l11Ol1Ul11en- �igantesco e�.tator de 9 me- "am e mediram. cuidadosa-

veItel a deIxa l>a1'a aCl'f'scentar:

eg e RS V'I ais em pu er
mesmo quando esteJa \rla]ando los de pedIa, semelhantes aos Lros de compIlmento, que faz mente, tàda a rota que seria

"Por que não lUau(la logo o "ag-reement" ao Perón, acei- r pJ!' estrada de ferro, pois o 'llle fnral1: descobertas na pa�tE: de um gerador de . . . ,eguida, O pêso e dimensões

tando o João Neves c.'mo embaixador argentino jqnto à côr- Iii centro ern questão será mon- Una d�. Pa�.C'oa e qu�, segun- 17?,009 Kw., do .centro de fa- ia carga limitaram a veloci-

le getuliana '?"
.

. tado no trem presidencial. �o se OIZ. Ja foram VIstos nas br�caç3.0, de turbmas da G. E. dade do trem de 5 a 30 milhas

, .

Ontem (} seu eX-lider, no Senado, homem �mpoluto e só

d
II" II

d EE UU
Esse "c:entro nervoso

_

mó- Talapos. ate a llsma geradora de Nova )01' hora. e o trem que )'('ho·

OrlO, como c o Ivo d'A'lumo, rompeu as batel'las, mostrando I OS Inimigos O'S ver' contem uma mllltJdao de
:: "illilIIHlllllllilllllllllllllllllllllllllIiIllIlIlJlIIIIIIIIIIIlIIlIlIlIIllIIIlIIIII':

,'ilva a prancha especial ,;(j-

�s pr,::.i�izoso q_ue vamo:, terhem consequencia ddesst: famdi�er!1- . ,III III :,q1.üpamen1.<?s e CO!ltr°dl�'s, _que _

��
I •

_ allselllI·tlleJl,,�eS· lnl.lmOvl'til�ofqetslU21�'�101)11'�Cvlaa�
{lo acol'uo. I\"H, que e um omem sagaz. ven;. o o lncen 10 as ; " �3zem funClOnar Irra laçoes, =

t·
�

� �I i t' � 'I
' � c.

p.nrtas, cans;ulo. de apontar-lhe. os ê_rros, prefe�iu es?apulir da 1 WASHINGTON. 4 (UP) - nossos segreqos militares", l.ransn1!ssões �e radiofotos. � erJ110� Q
H t

Z Je n Don er
cuadas de outros cUln!;oios

JHieranç�, E ate certO' pauto fo� mUIto bom, P01� <:sta mostran O secretário da Defesa, Char- MENSAGEM DE IKE gravaçoes .. tele11]J:Js. telefoll�s, - ti I U li fi
- Da linha que atinge a '1\1:a-

do, em nn_guagem segura e documentada, as SUjeiraS que vem les E. Wilson declarou que os 'WASHINGTON, 4 (UP) é o_:rtros sistemas de comum- • <
_

filie Dock' de Jersey City, um

,endo reahzadas �o,ntm (JS cofres elo Tesouro, ,inimigQs dos' EE. DU, toma- O presidente Eisenhower en- caça0..
'. JARDIM BLUMENAU

= ios mai,lrc's guindastes flu"

#.

Na verdade,- frlsou
... _O Iv<}.f que o que estamos fazendo e po- ran1 conheciment ode infor- vicu. hoje, ao Congresso, UlTI Graças a esse centro, o ".fre-

-

_

luanles do 111Und(l� o ··lVlonar-

11trca de cabra cega, Nao te,mos ?rne, e estamos exportailldo mações secretas vitais deste projeto de reorganização dos sidente Eisenho,;"er podera se � PAltTOS _ PAU:rO SEM DOR _ GRAVIUF.Z E _

eh" i,ou ti cnrgü da lJrancha

(·<trlle cnn,gelada para h Ital;u, N�o temos carne para o nosso país por violações recentes serviços de mobilização para d manter em contato com qual- __ COMPLICAÇOES __
para uma b,ll'cüça.

eO�;,�un�o .mternc, e v::mos, amda, I�portar carn� c�mgelada da das 'disposições de segurança, defesa, quer .l?0nto �o .mundo, enquan' SERVIÇOS I"RE'-l'IlATAL :: Dotado de uma capacidade

:\ l_"enü�a., ·porq,;c nao �10demos dfj{xar d.e pr�Judlcar o� nos-
e ordenou que sejam tomadas Essa reorganização, declara lo estIve! v13]ando.

.. CONSUI�TAS ME'DICAS DIA'RIAS _ ti _ 11 HORAS
- de 200 tonpl<ldas, quando o

Sl)� P,atl �clOS, po.s em .... rrtu�e de ouhos mfehz
. conv�l1lo so- energicas providências para e- o presidente em uma mensa- O vaga::> tem ar. condICIona'

ecntro da carga está no má-

nlüS .!or(:ados a cumllrE' aq.mlo _que prometemos a Ital�a, vitá-Io no futuro, gem que acompanha o proje- do e um. compartImento para mnriliUllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIII1lI1JlllillllllllllmmlJlIIIIIUUlIIIIIIIJIIII
':" ximo a 3 metros de distância

, I��cstre Alcncastro;+Gmmaraes, �ue tem a sua dIferença O plano de Wilson, de re- lO, tem como finalidade "che- dez_ o!lerari.o� que ;e ,enc,arre-
do guindaste, o "Monal'ch"

I'(ut!á () Lafer, aprove..ou a oportunidade para meter a ronca duzÍr 4 biliões de dolares do gar um estado de preparação garao de vlgWl" os ,,72 pes de

li
.

� L � I t
if I it::uu' com facilidade o pesado

!J.) tIt�:]ar d� Fazen�a.. fundo de 46 biliões, solicitado máxima com o minimo de des- r:ondlltos G. E. insialados 11"

�ua �ara�.1"...... OS' aD�e IS a ravos
pst:t1or, apesar c]p estar no li-

.

h 1)�CCIS�, pore�, ,qu� ;;e SaIba que esses_vergon,hosos a pelo presidente Truman para pesas", carro,
" (1l1�.1f' máximo dE' �U:l capaf'ids.'

('onJos pa? van ao )\1�l1lsterIO da Fazenda, Sao mampulados '" m nto da Defesa foi pwl O prujeto nrevê a criaç-ão
'

),..l,,: �!'c,!,nejlS � (JlI�mjCOS da turma do luminoso João Neves, �l?�;�O �or jornalist; antes ,Ie um organismo unico reli" Tarl.�n'lIgas gigallif-seas, com

� � I A IWl'C'!1Ç':1 t"1 l'l'bocada da

'IH" SI diZ o RIO BlaUt(\ lI. e ret'r'o da Defesa o nítido a 'lgeJ1(°ia de mobiliza- 300 O\l 40IJ a11[1S de idade, C' �g esertos B monta0 as px, tl'ell1idade dtO, iVIanhattan a-

.... I· i"('(l 1'''1 )"'1 j) 1" J � P' t' f d
- qu o sec a 1 < , , , -

1
..

> j
,""_' • .'.: _<', • ,,1 n�,ll eron cs a es rr�gan ? as maos, ::l1UlJCbsse ofici<llmente. (:fio industrial e (J serviço na- estranhas aves que nan POLP1>l , 11,0 !"ln trPItle cf", nna 34, em

�. f:wr.:n·w1 ,';IIO!:!e(�•• IJt!t�.ue Jil'estoll, um gTande ,seí'vl<.,'o ao seu Disse Wil3ldl: "O gasto di' ciIJoal de I't'Cllr.sos, f' en1rará v· <!I' tem ('h,llflado fi aI ençiío
'_

_

I "East f:l iv�l''', (�J1de, 110Vameo"

,:,'.:ud.· .1:ílI�0 <1.1 l�q1u!'_lca Argentm:t. .

v·d'·s (' clt" ({'rheiro de nossos "'Dl vigor au1.omoticamente <1"', f:ien1jRt�s n31'& as Ilhas
. ,_ .'

.

' \e, Im H;a<ta ppl" Monarch pa-

_ ,'.. 1::·(,<;I:!;�n�e> \ !"mliU!hei��' é !ão vu!ins;t .. fl}'�, requer um ,:ld�dfws, n� I

presente emi)e- delltl'ü (I� dois meses, a me· C«lapos, sHt�ad-as f!O �aeifi ..n, .

L (?s � �(? �����. --, QU,a��d'J ('�t11(�:1l' 1.IJJà capaodade de 1.1�1 ra 11m cam;nhilo excepcionai"

".c;- [",. ruo l".h:te., E fi. ql!e lHden,f!!, fazei' �Ia. lH'uxuua sem::rn:h ilho cip defesa, torna impedo-I (tr)s que seja vetado pelo Cnn- no lü!,!:(11 do ]JlOra). ,(l� Equadol'. -IS pj 111:,t',1l0S u !staus chegaram blllloes de, galoes por dia. U I mf'ntf' pesado.

O "'fllHO[ ql'C lIo.te e lnu catolH:o ,!}l'atJcante, COlHO o velho :' � ,'. __

ré ebdos I gre�so
A 11ltiwtl ('�[pedJ(;ao qlle vi· 'esta l,oVnat;ao de Nossa Se- P�� onde se dá a elevaçiin I Aillda dt,:-;ja vez foi neceso

n('i'lIa,.,k�., que, aos tl�H'líug{lS sOlnunga duas VC:iles, nio pode
.'lO que nao ::;eJdJJ1. v < • • s� .

I
;ilot1 aquelas í1has situadas a '!lWl'il dto::; Anjos" não tiveram l1lÚXilila das :Jgu"s está situa-

t
s:Ü'ia IIlllil l'ot;) especial atra=

,,'i' llI"l!,�t:\!!t, 11:\ Semiln� Slmta com lIS minhas pUulas :un:n-

O 1111
(iOO ll111ha� d(� li1oJ'a� \eyt' :I�' Ju:ar _aV·�la�. ,t:(J�ll,ra o� :n- do a 2ü8 quilOln..:tl'os da cida-l V{';oi tia dt!nc1e, aprovada pela

!:t}s:t��sl;".,,)s em Tr(�vas, e eSt'l:evo-lhe no dia de Tl'evas! Cum- exercI o americano nrepa •. ,��:�.d:�·ll:� ;;;;lali�\�f;�S(1i���.l�!;:�:;.II;:��bl�lI�l..�� C'�J�;;�I��ta� fr���i��: ���:s�:et��J�;�:��ê r���n��g��e�,g���. �;:Il�:'Jr;�� 6'l'��;�;��'I��ad;ãoN�:
til',' me, :,ssim, tornaI' b'!l1zÍuho e obediente, perante (I SenIIOI', I' I Foi l·la chefiada neL)

anll'O-ll'a.
Desde 1776 quando o fl'an- efeito d:1 gravidade, I Jw)'t::Jdo nalguns pontos, que

quI" e () meu Jt'sns na terra, •• i pt',log(J noro('gues ,'1'1101' Heyer- ciscano Frei
. .Ju?il?E'rv Siel'E:t Iti\'eram de ser tr�lç'adas linhas

C{'!HO l\ristãos llen�tentes, sC"'unilo o Evangelho devemos

p r r n r ti o I
dllal, que, jlllliamente com um est!lbelece.\I ti )Jl��'sao de: "S::IO 'IIU p3vimcllbç'ão da rua para

I.llllh"!l1 lW� üansfor�ar em ovellms e convidá-lo, 'para jun- ra'llllllse para o e a o a c gl'u.po de outros cientisbs es- JOGO Capjs!l'�l!lO e 111alS tar- II dirigi! l S ('lll'arl'egados do tl'U-

!(Js, n:!l<'ÜjO () Gradlla!. dil'ig�do ao Cl'isto que está sentado à canclin:::vos navegou numa de li "lV[Jssao de Nossa Senho- LJalllO.

Jll:i" dirdt:i d,' DeliS Pai Todo Poderoso, �:riadul' clo Céu e da 'balsl.l atra�és do Pacífico do 1'<1 dos Anjos", a agua consti- I Um tS}Jl'tialista em tl'ans-

Tnl'.': ,
. , Sul desde a costa ocidental da tuiu um problema dos milis parles da Gelleral Electric se

"Sa!vai-nos J�s.u� C!'isto, porque, arlui no Brasil, estamos . '�ILll/[E;TTE, Estado de Ii; tIstas e aos t.ecl1lcos <:0 .Corpo Ar1l6rica d:1 Sul até a Poliné- agudos. E att� hoje a agua CUll'
.

mante\'(' junto do estator duo

HH'l'1!ulha!los na itJ:hl};to. Estamos cravados no lod� do abismo, IU;OlS - (Globe Press? - e- de Eng.enhal'la. d.,? E�er�Ito re-
"ia com a finalidade de 1'0- linua a repl'Psental' um pro- rante todo o tempo, na ferro"

",'111 :H'h:u onde tomar a :pé". x�r:ito, dos Estados Umdos. es· pro,duzlr co�d�çoes artlcas de vaI: que aquelas ilhas fo�am l>rema muito sério para esta via, no rebocador e no cami-

Com () .iivru� de I_:;:llUS debaixo do braço, e aguardando a t� re�lIzan�o amplas expe-, to�: as especles, I 10voadas por imigrantes pro" glgantesca cUdade - a tercei- nhão,

hora d�. OUVir o ;:,crmao do nosso querido padre Olímpio, que r:·enc�a,s a flm de obter d.a�os; As informações obtidas te- �cedentes da América do SuL ra dos Estados Unidos e pro- , O valor do estntor é um

1''' I't:aln'n?;tl"�hlô (1:1c,·or:tem, hoje, amallhã e sempre, estarei clenhfH;os s,o�re as co::dIç�e: rão imp�rtantes aplicações pa-! Agora, Heyerdahl está pro- va\'elmente a sexta do Hemis- l6'<;ÁOXAMBU pouco rncnor que o do pêso
;1<1 St·U !:HIO, cnmo li ',ll�HgO certo das llOras incertas n.redommanw::; nas regIOes ar

I
ra fins: civis, uma vez que se curando novas provas para a rério Ocidental - que surgiu c.o'�lO' B�'�CO'<;><> GRJ<AlI<O< comparável de carne. A Gene-

_

BARRETO p'INTO tlcas t
'

A h 1 f 1 d
.

't' d
. '011"" .. 'UA <OI> ""TU"'"

,_S';_-��:- ..

: --w..-, eferem não sflmente ao mo- ,ma eo.na. e a e.e que a a: (] pnml IVO !JOVO<l ° meXlca- 'U.....H( ..P� ."'o""""�...o raI Electric avaliou-o em cêr-

Os dados que estão sendo v[mento de tropas como tam- ta �e agl!a, l!npedm a ('010111- no. ca de um dólar por libra,

P. S .._- Jejum e ú,stinência. P. S. só depois da Aleluia! ...
'

procurados, os quais requerem I bem aos sistemas e técnicas laça0 defmlllva das Ilhas Ga- Ocupando uma área que,

profundos c,onhecim-entos

SOl'j
de constn,1ção. Ilapos, mas, que os habitant<:s segundo se diz, é a maior área

I)re as propriedades de neve, pre-colomhIanos da costa OCI- ocupada por qualquer cidade

do gelo e do nevoeil'o perma· O diretor d!,) Laboratório é d.ental da Am�rica do Sul vi- do mundo, Los Angeles tem

nente, serão empregados para o Dr. Albert L, Washburn, um SItavam o arqUlpelago, de tem- que buscar a água que conso

facilitar aS operações milita- dos mais famosos espeCialistas oos ,em tempos, como êlconte- me através das montanhas.

res norte-americanas nos cli- do mundo em questões árti- Quarenta e sete cidades, na

mas excessivamente frios. I cas, e que foi, antes, diretor - __ -_ _ _ _ _ _ _
!irea metropolitana de' Los

C? estabe�ecjm�nt.? destin�-l executi�o do Instituto Artic.o F.raquC.l3 Em Geral Angeles, se' juntaram para

do as pesqUIsas dlspoe de eqUl- da America do Norte oIgam- VINHO CREOSO'.rADO
bombear água de rio colora-

pamento manufaturado pela zação privada canadense, que
do para um aqueduto,

'iVorthington Corporation, que se dedicava ao estudo das re-I Silvdra Foram acrescentadas agora

:' permite aos cinquenta ciel'l- giões árticas. :lE'Z bombas gigantes as seis
bombas Worthington da ins
lalaçã.o original. Duas dessé'S
bombas, que tem uma capaci
i'!ade para 90.000 galões por!
minuto, estão sendo montadas I
em cada uma das cinco esta
::ões qne existelTl ao longo da
rota transdesértica de 731
quilometro de extensão per- . .

í corrida 1)e10 aqueduto. O 11eso da Terra e avaha-j

As no';"a� unidades levanta- do em seis sexiilhões, seis-los
passaros ingerclu Os ali

'rão 650 milhóes de galões de sentos e sessenta quintilllõt;s mentos d� llm� só, v.e�, intei
I úgu" do Rio Colorado até uma \de tone�das. A sua superfl- ros. A tl'ltur:.H::w e feIta llela

'altura de 493 metros. Espera- cie é de 196.9·10.000 milhas' nt!léla, devois Ile engolidos OI'J

õe que o aqueduto venha a al- quadi'adE!5. \ ahmentu&.

Fa'lent1o §UE!§ rí3n'lna'l iUfô I\I O li A § C H A N E L

§E'm;af:lúl�E!� ��TIcur�i} v�rdaI, rfim a ltt'lnitílÍ;;ão rie
m:ii'.: de Cn, �JO. JOo,OO !.ti" liri'mw"i, As:

MODAS ("ANEL

VOCE p O O E R A' G A N H A R
U M li U TOM Oi V E L

se MEL

distribui :1 ratl.l freg-ucs ilili' rOm!li'!lr PARCELADA

MEN'l'E luel'tâdm'l!ls 11(1 V:ilOl' de Cl°S 1 tHIO,OO um Cu·

1lOll GI'atuito nUfllerado "LAR FEI_IZ" para concorrer

ao sorteio, no lha 2'1 de Junho de 1953 ]lel:l. Loteria
Federal.

CONFECÇiJES FiNAS PARA SENHOJtA§ E CAVA
l,HEHtüS � VE;)TIDOS � CAI_CADOS � JERCEY
SEDAs � CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS �

CASíiVHRAS � TRNOS FEITOS PARA HOMENS E

CRIANÇAS
R 15 DE N(�Vl�MBRO, 1&93 - Rlumenau

R<;t:ttlo d� S:.mt::t Catarina
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BLUi\1ENAU,
QUARTil. ?A'GINA A NAÇ,.\O

VI

tor-na-se íris to n taneamen t e
,·t-·:::;:t Jjo de 'baiie.
DE J, GRIFFE, 11m vest.írio

longn em o:',gancli pontilhado ;1�
verrnef no. O qual m� usa curn lon-

NA COL1;;c,:,\0 do cust.uruu-o

Bruyére. um vestido 'de noiva,
todo em cetim plíaaado. a saia
fdta d o tl',-,s babados p}'s',:ado5,
que ,'e abrem sobre uma Imensa I
ana.gua, O corpete, modelando 'J

I
......--�------

h ' . ., I ' gas luva., verrnelha:s
USI.O. e :;nr da( o o a pérolas 1"J' A

.

a ls l'Osca� prateadas. c' ',,,, d lz ai-
C SACOS de renda de formo

mula sob unta ppquen'l capa de. �nascul na para a t:ll'Je e a no i' I'

cetim, COlllO usam c>, prelado", �
e.

quundc :J capa se rut ída o vcst idu
UM CONJUNTO de sucesso dl'

em
Jean Patou: vestido muito 1'0'

brio' ele I n ha em '_,;eda azul CBU,
hor-d,,:Jo de branco. formando
"conjunto" com um manto um'

plo em o rgaridí d<! um 10m um

,O:� C'I� I1\,j;;S -,- Fru1 E, McManuus (lB anos) estava ser
vindo na lJ�I�r; (,c\'.al ,J!. .":\nnp Jc�.iellne, na Carolina do Norte
e de .l';..:�}ellt,_! �Ul!llU: d�'lxal1do (} acumoamento sem a devid�
}JelTillssao (�/:s. :;ut�d�:lorc:.;;. Tomadas 8S orovidéncias. 4 dias de

I?U!:-' <ln] Il,;il"'lal �Ol dc1l' 5'0111 ele na direção de um carro. pe
,a" b::; d.lu" d;_� }Jlll)uquc t 10\,V3 ). Interrogado pelas autoridádes.
1!l'cd l'Unt('s;:;r LI qU2 rteb:lndUl�a porque achara lT10nótona a vida
1,1�1 (<"Is�_:rljrl L� que dlll'.Dnl(_� Bqueles úJtirnos 4 dias se distraíra
a \ií}jlt{::/�{�: nl�d iU'� LEll eUlllerciante e a esposo elU l11inois. dois
�m(,! et;;'Clu: (1(' ré'diJUla'?te em lVlinnesota e wC! estudante em
H ')"ht'"j"l', "GU!3tu de '::ü'lOçõcs", confessou. CISTITES, Pl;:LlT::S E U�IC[/;'iA

pouco mais escuro.

DE PIERRE BALMAtNj UlC

va!)OÜOSO d;�3hablllé de organz.
rosa, deíxando ver a bluzinha
as calças compridas. muito
Jantes, em cetim do mesmo

sa.
o DE J, FATH, um vnst ído d,

noiva, con'si'Jerado entre os mm:

;:;untuosos da estação: é um De

DI\-C,'1CIO - Doe;; 48 Estados americanos. apenas
um, �, Curol.na elo Nor rr, nâo tem lei de divorcio. :Mas nos 47
qll� ;J Pll-:_-; '('lU a 10g1::::1.t�·iio varia grandenl.entc. po is o dívor

Cit;, "')l:!';-:' --,.l::�;- H!.II� lJliid'J::;, (J. _da jurísdícâc estadual e não fede-
1'�1I. �hl ..:d·\W�.rHt. a,� COLSrt.'"1 sau bem m a is f'ace.is d'o o uc em Mas
!,:E i1l1-,..,; ,e: l" r exemp!», o a racitidadc com que se desman
.'11;, uiu (:, ',ll',"I.W no H' no tornou famosa "Q maior cidade
�:inll I (k" '",,;1<1,,', D�' F,',iadu :1 Estudo vartam os motivas para
�l :::,t-!J:_<! :"\::'-:{: l�lIí l""i York o d i vo rc io sú é obtido se um conj u

.,JLlltélÍl� do c utro. Em vírtudc disso. há agendas
(s\J<:clal!z�,(l'!:; ('111 "Hagrunte.s de adultér ío". ----'-_---'._ � - - - - '_

Pr? J.;;=;'f'lC"IO - D(:�(;(' que deixou u Casa Branca, Tru
m.in \':_�:I d::ltt�ttj lrabalnc ao s�r\·i{�o de CUlTelOS. em Iridepen
í.k'nt·('. �!.�51PHtn calculus (�e seu secretúrro uartrcular, o ex-ore
�.i(;�'l:h ,i:_� t·/_,<t.·ÍJe:u Cerca de 70 mil cartas de todas as oartss do
paí:- t�Ll ,ol' Iodas são ,f..' símoaua e adm íruçào. 1','1'<15· 'I'ruman
reCd,.::'l UJlla,: i DO, ,n'il;<L:\as de asilos e hosp ícios, com as mais
f':!::1tt';:rdl(I�" {Jlf_".l·UJS .: am.iaças.

lJ (embata,
o RelUnaii$rtlo
Enquanto Dorme

�) (�()L/,!l, --- ,A sr». Eisenhower. durante um baile para
(jn�' (I, ,,,,'ll('dC:lencla, l'2.dlZado 1'2CentenlCnte em Washtugton,
,tllilil. d atLj'(;�(J d03 pr_,scntcs com 11m colar de diamant.es.
que um J ;,lhcll'" calu:l"u imediatamente em dezenas de mi
Ihare;-; I:"� ('j"iêu'es._ Diu" .le-po is um secretárro da Casa Branca
tutll�l\.ril �� UL�!'l';�U('i:l(1 de ';!1unClur que o COlaI" era unia irrutacão
I):!]';d". CIp IL'lltl.'tll) eu�t,;,

'

se V. corre de dores agudas, se

suas articulações estão inchadas, Isso
prova que V. está se intoxicando
porque seus rsns não trabalham bem.

Outros sintomas de desordens nos

rins são : ÍI"equentes Ievantadas no

turnas, dores nas costas, lumbago.
dores nas pernas, nervosísmo, ton
teiras, enxaquecas, tornozelos incha
dos, olhos ernpapuçados, falta de
energia, perda: de apetite. etc. v, de
ve elilninar os germes que então ar-

I rulnando sua saúde. Cys."" combate
êsses transtôrnos r e m o v e n ti o sua

I causa. peça Cvstax em quatquer rur-

I
mácta sob nossa garanua de que o

nfívtarâ rapidamenle. 'Ein 2·1 horns
V. se sentirâ rnelhor I� cOlupletamen4

I te bem enl Ulna semana. Compre

J
C"lex hOJe me2mo, nossa garantia
é sua maior p:-ot?Ç�o.

(!3'st�x no trat�,"<1l10 �e:

s rvas
v� sempre vê alguém fumando

..... I

>'"
. ':) \.a con'.:d:� 'll:e tl·EI�jt::l',:Hl. ! lVlanjer�cão -- TJ...::e o ':>m sala-

t-:tn ..\ U111 pl':d n qUente pOd0-�e:1 das, COIU l0111atc�, ü1'\' l-I:
•

b ./Ct·,·, l"'11"'- t' [' 1 I
las, a

qUf.) ....,:::- \d. Ull1H P n.(� .. • (l' erV:l"'i

que St�C;_:.s _;f:'_1 qU8 !ql·t.T nlOluento.

!TIlaS C1'\',']:_.::; f:I';�C'-l;':, y ::n.:.tef:'� de-
"\-enl '::Er 11n/ ig3 8_O prato no nlO- Imenta r-m

t��'�ll}!l�,a ,::,UCl \
fim, li I

uma p referênd a nacional

UM PRODUTO SOU Z A C R U Z

('O'H

I;". no1'.: de �t'l ·,,·j-h)�.;] 1 uis

Cabeça.._.
.; .}' 4<: . .....,_-�:.��._ .. - ...�

[, ";{ t /;
f

8
' I

)
I

I
I

.(

(

t./
i .... -

{
,/

Lindo avental em algodão. Os
bolsos com maçãs aplicadas,
em tecido de cor viva, são de
bruados, como a pala.

PROBLEíVIA �-.J, 711
HORIZONTAIS

�-, I e, 1111�t(1\' -- /\111€'na; 2 - Cornprdf gal'i'o1cs de Uill

;irln [;:llj"I'j' �l � l\L��riüS _- Bagatt'la: 4 �-- IJJU __ o Sereias
fi,," rioc;,�' ,- 'j'ransIert:', (; -- Coral azul - Indivisível. 7 _,

A�;(l)'.! - .\tÍ\,f'rj"ncb: 1]- V:::silliêl - Recifes de eUl'al; 9 -

F'r;'I,t:,il1l'Í{1 - f_jn_:íext I,

VERTICAIS
1 - 1�:{í !'�I\:U -- (:\.-nrio dos neixe�: 2 - 1\'Ielodin - Na

�)C't!�lr: �...: �- P�trH.��ic1;:_r / i·.._tcrj.) _- �C()ntingen�ia; 4 - Enlbria
�2:dd" (11';,) -- Invocê\!,;�" misUc:1 dos índios: 5 ,- Passaro do
[:ci.!sil: i; -- Sim!)o]n c!\.,íl11ko da praia - A\'ersão: 7 - Re
j)u.s�ar _- P-d;-':::: ::1 - .\ve !lernalia do EgU:J - Cosh.l1TIcs: 9
_ .. - Pbpt�, eh Jt1di,l .. - :'.borreço.

co. falsas
QUANDO a

rns batataE,I1 (lrvilhas ern sopa de
<'I'vilhas, rechcíoo e molhos pa
ru carne 'Je maIata::;, ervilha!'1
em sopn de Pl'villuts, I'Pcheic'3 �

J lllolhns para e[lYne de carneiro ou

cabrito. •

! Manjeronas - COIU carnes� cs-

I'
pecialmente de caca ou fran

go de porco (' carne ro, peixe
,Conclui na 2.11 página )etra FI
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camante, mas que teve no pc- Prosseguiu domingo último tantos chegaram até () arco

latão gasparense, um antago- ) Camueonato Estadual de de Simões.
nista Iutador, difícil de ser F'uteból, travando-se em Jo- I

O único .gurll da tarde mar

'Jatirl.c: e Ieal C2m ?or cento.. invile a derradeira contenda cou-o Re!le. Zabot conduziu fl

Aliás, deve-se dizer que a semi-final do mesmo entre A- couro ate a grande urea CUII

:h�iplina. imperou d-i 1.3 ao :nérica e Gremio Esportivo A- ü:ária_ e. dalí atirou .forte en-:
ultimo I11ll1utO de sos». �n-I raianguaense. Os rubros, fa- direcão a meta jifremlsta. Eubl
;�rrando es�]s considerações, zendo valer ainda nesta opor-. defendeu pal:clalmente, do

':llremos �aIs uma vez que a tunidade sua maior exoeriên-. que se aproveítou o extl'en�a
oartida nao agradou de .tod<:>. zia em confrontos dessa natu- I �an�Jto rubro para concluir

'alvando�a de um '1. medíocrt-
_ eza , confirmou sua vitória! as redes.

-l�de total o desem'J_enh:l índí- anterior �1:)r 3 x 2, em Araran- i Salvador Lemos dos Santos

vidual de certos
. .!11aye�s. al- guá, derrubando os sulistas cOl".!_'espondeu plenamente na

guns lances cruciantes � boca pela contagem mínima. ar?ltragem e � O:1ZC venc.edor

!,:0.<;
arcos e na :av:llhelr .smo I O campeão catarínense de alinhou com. Sl�110e�, Badee� (�

, .ema�lte entre ?'" atle�as: .51 atuou com maior hierar- ,,':'Jlll1)Jl(�,. VICO. Co_cada L 1

APltO�1 com'. lmparclalld�de 1'-IUla técnica durante toda a b;--a\m; Placldu,.Gastão, ZahfJf,

I)
sr. Wilson SIlva, tendo sido peleja, aproveitando-se das ia- l:!;uc.ldes e Ré'ne:_ �_ -,-,

murada SUl!' bilheterias da lhas apresentadas pelo adver·l '

_-,-���__--"-"-_�
__--,-

.__
-� pr�ç� .d�spor1iva. p�lmeirense I �1rlO. cem mui�H inteligênci::J.

_1IIIIIII1IIiII_.plllle;liiIiIl'llIiI.o-lfIijJ. II J
1 rrrrsorru quantia ae CrS . .' O ataque gremista, sem qual- DORESDO{OEN"E

010VI e
'1.235,00..Mais nã« s? p.ideria 'quer orientação, centraltzou OUVIDO

_ ��sper3r, e preciso dizer , por-I completamente seu Jogo, ao REUMATISMO
que muita gente preferiu de- invés de fazê-lo pelas exile- NEVRAlGIAS

.

leítar-se com os filmes exibi- mas. Teve a retaguarda ame- CORTES.GOLPES.PONTADAS.

: Quebrou a ,-nvene·.b-lll-dade suplan", nos nos Cínes Blumenau c/' ;:icanJ, assil�1,_ seu t�'abal�o pic����So�r�.i���Ss·
Busch, oastantc fuci.litado, pOIS rarrs-

t d
.

2 O "unda leira a'" tarfde'
Na prel!m�t1ar os nspiranLs. rim as vezes os avantes visi- I

ao o-o por, x se:l' iii:; III ela agrerruaçao ga��pare.nse al-

i
. Ad' d t·'d eançaram br íIhante feito, SU-

____..--........,....;....,...------__,----'--'-'.,,--......--..;.;..-----' .

Feito honroso e por demais, ra aumentar '0 ?core. O extrc-] . pesa:' a ren a er SI. � cerando o Palmeiras nor 3 x

significativo para O associa- \'
ma canhoto aí.irou. Leça re- boa, Cr$ 22.870,00,. o Caxias - ,

b 1- d iz, o uus O tendo a'; equipes, no en-

tícn de Santa Catarina obteve bateu e na recarga o a ao e L�ve 'peyu�no .preJLL J, -
te' c�nt�':J pr'incipal, Iarmado

" o Caxias na tarde de segunda- COPI'O fói às rêdes. nao impediu, contudo. que re-

�
.' esf s de com as seguintes const itu icões:

� feira em .Ioírtví le, quando, de-lOs nordestinos procuraram ��)lnpensasse �s ,,?rç�J > _ PALMEIBAS: Juca, Lázaro
� frontou-se com' o conJunto do a todo custo marcar seu ten- �eus: ath:t.R.s. n", (maiS rec.'�be ",,' . .'.'

��
Esporte Clube Bahía, sem dú- t:) inicial, mas a solidez da [':mI o. 1?lCI�o d!" 150 crUzeIroS. (De,�uca,,)_. � -:".l��1_10, I?a.IClO.

I vida alguma o clube de maior composição defensiva do qua-
. Aducl, Gasta0. eleger, cra- i

WU81 ges �. p,n:cl, LU�ZIllI�o,
I.cartaz do nordeste norte bra- que conseguissem seus ,inten- :::�s que. pertenclam ;;0 oh:n-I Au,g�st(). S"��7h�1 fBertohJ,

I sileiros e que está empreen- tos, prinCipalmente Bósse, o pICO, .esbveran: em �çao no m- (Z,lC ).: �a .'- nLo;
.,.-. . _

1 dendo, agora, uma excursão dro joinvilense nã::> permitiu terestadual_ aCIm.a cItad�., ten- rUpI. Damel, VlcenL (JUd

�� ao sul do país. veterano arqueiro que· .ante- jo,O. terceIro lmpresslOnado
Os joga?·ores alvi:negros, ô�ltem reviveu seus melhores ln aIpente. tanto .�e centro

� que há dOIS .mêses vem obe- dIaS, com uma perfo:rmanc8 av t�, como zagueho central.

�
decendo à éÍil"ecão técnica de 'estupendu', Aos 15 minut2s da A 1 tambem h()l.1ve-se a. con-

Lel�co. graçás" à orientação etapa final, mais ou .menos,
...�:n��ando Testmhn.

magnífica que do meSITI::J têm aumentou sua vantagem [O 'On� :J ':.
\lU desloca:I0 par�

� lido, alcançsram estupendo ze de. Alvarenga, quando fOI . lsqu;rda. 9-astao, ad�
� triunfo, nor 2 tentos a O. E' u- marcado a seu favor uma pe- , pouco realIzou de pra-

.� il1a façanha digna de registro <1alidade máxima quase que

�. todo especial. pois como é do inexistente, pois o tranco S::J- .,,' Bahía Tesíinha jogou de

� conhecimento daqueles que a- [rido pelo insider Ví f::li nor- man�ira aceitável 110 período
� �omDanh:::.1 c movimento fu- mal. Ieger, encarregado de co- iniciij1, decaindo bastante no

.

, .

1 f
. -

b 2.0 tempo, enquanto Patroci-

.�ª'. tebolístico no Brasil, os_ �apa- ora;�, o ez com preclsao,_�o nio, .�<"ubstituindó Raimundo,
fi

zes da Boa T.erra. parhcIpan- dehrIo da,,,, numerosa torCIda "

_i' constituiu-se em figura das
]X: do na semana. passada ue UTn caxlense. "

'IA mais !:apagadas.
�

I
torneio quadrangular patroci- O match esteve sensacional - ......---------""---

. \-:7��

I·M�P�CMil�F.C.,n�����utrm�ITffe��< A •.,h,A-O n�B�'LO .������������������������������������perderam uma peleja siquer viu para comprovar; mais u· K l" ""
ii:

g������:,me���te:��voer::meD}; ::n�:z�sf�es�é�����e����a; Advogado . BANCO INDU'STRIA E COME'RCIO DE SANTA CATARluA
c. A. Paranaense, Palestra agremiação joinvnens�, oe\1en-

I
At�de em qual8quer ce,

n S. A.
, Italia e o clube promotor do do-se estes progressos, em. .n(arcas do Estado

- Matriz: I T A j A r

certame, por 1 x 1, 3 x 3, e gran'de parte, ao trabalho prí- .....;;
... BLUMENAU Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 EndQl'cl'o TeIeg uINCO"

2 x 2, respectivamente_ moroso do coach Carlos de. '"

Apresentando-se uma vez CampDs Ramos. que está 111on- �dificfo "']NCO"

mais com suas novas conquis- tando' um esquadrão re:".'Jeitá

ías, o Caxias desenvolveu uma vel, com credenciais suficien

atuação simplesmente espeta- tes para recuperar, em 1953.

cular, venéendo com reais mé- a hegemonia do futeból jnin

ritos, desempenhando-se os vilellse.

'!
homens de sua retaguarda Os adversários de segunda

.

:com notável precisão e arman- feira à tarde contaram com o,:;

.

do seus atacantes tramas bas- ,;eguintes 'Jogadores:
tante insinuantes, as quais re- CAXIAS: Bósse, Aduci (Te-

I mltaram em situações delica- g�r),- Joe� e Hoppe (Aducil;
dissimas para a meta de Leça, Alvarenga; Ieger (Chadeco) e

autor de um .punhado de in- Gastão;· DarinhJ. Vi, Carióca

tervenções empolgantes. e Alemáo (Den).
Realizaram -. os alvi-pretos BAHIA: Leça, Bacamarte e

uni grande prÍlneiro tempo, Dario; Guiu, Ivon e Ellóck;

marcando seu tento' número Testinha,' Raimundo, <Patrot:i
um por intermédio de Dari- llioJ, Carlito, Tóía e Isaltino.

nho que, .com um drible sobre O juiz, Benedito . Campos,
Bacamarte e certeiro arremes- não teve um de:;empehho pIe-
30 às redes trieolores, concluiu namente' satisfatório. Confor

excelente combinação dos se- me já' dissemçs, anulou sem

uso Tiveram ainda um tento justüicativas um tento do Ca-

'\legítímO,
anulado de mo.do. in- f xÍas e castigou os .baiaI?os com I

compreensível pelo arbitro um penalty mUlto rIgoroso.
I

Benedito Campos, pois Baca-I Errou l_?astante, tambem, n�

l. marte cabeceando para traz, marcaçao de faltas, benefl-

I' piopo�cionou ótima oportuni-j ciando quase sempre o' infra-

dade ao ponteiro Alemão pa-, tal'.
.

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS l'RAÇ \8 DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

TaXiUS de Depó·itos
DepósItos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de G mêses 5,112%
Limite de -Cr$ 2�O.obO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%:

.
Limite de Cr$ MO.OOO,OO 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO

.
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4. 1/2%
e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 dias Õ%

CAPITALIZACAO SEMESTRAL
ABRA UMA CONTA NO ,i'INCO" E.PAGUE COM CHEQUE

NIil'!'"'

Ofidna Filmes e máquinas fotográficas das me..

- - - Ihores qualidades•

II! I RUA 15 DE
-

NOVEMBRO, NR. 1.436

fYCUU>S
"'Il (Defronte ao H(ine Blumenau")

Hf
'I

�u '. certame

AO
CIRURGIÃO DEN'J:iSTA

l.ADO DOS CORREIOS E TÍ'�LEGRAFOS
A1 ALA1\1EDA RIO BRANCO N. 8

Clinicas Getal c ODCl'8CÕeS no Hospital Sta. Isabél.

ESlweialista t'n1- Cirugiá e doenças de senhoras.
Diplomadc ."a Alemanha c no 'Rio de Janeiro.

'I'rata.nento !;le�a;,� Ondas ult.rassonicas.

nn. O. R. lnWEGER
Doenças de Senhoras e 01H�ra(!úes. Ráias X
CnHsuH,iü'Ín,: Huspitat Santa Catarinà;
Consulta: Das 9,:W ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residêncía Rua Marechal. Floriano Peixoto; 253 -
Fune 125& (em fr(!ute ao lIo!'ipltal Santa Isabel).

�- CJ.INICA GERAL -
Especiálista em Dóenças de Criança.

CONSULTORIO: Floriano' Peixoto, 38 - 1. andar
Fone: 1197

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOENÇAS Dq CORAÇÃO
DR. CARVALHO

CEIeetroeardlografla)
Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)

AV'. Rio Bl'anc(I, 5 (Sobrado)·-::- -!iI) lado do pine BUSllb·

nIOI,ESTIAS DE SENHORAS

DR.. RENATO [AMARA

Capital
Fundo de Reserva

BORBA total do não exigível

Novembro, 90S
Total': dos àepósitos e rn

fOIlRG·ReluJãdol lalegral)
o moderno 'frolamento dos

fllr'lçõe, feminina.

f6r.."lp do

Prol. fernondo �v:)galhãe).
, tlm prtld!110 dq.

UIOU1ÔplO UCOR or
CACAU lAUlR 1. A.

lesclassiticado o G.�. Irarau�DaHosB

,
i

I
I
!

.. Cr$ 50.000.000,00
" .. .. 35.000.000,00

.. Cr�; 85.000,000,00

23.2.53 mais de Cr::? 700.000.000,00

. �

'.
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As tragédias de amor sem- sua viagem a casa de Nair, a Nair concordou. Dirigindo-se
nre trazem em seu bojo todo convite desta, ali não a en- . domingo a tarde á sua resíden

corteja de ciume. ódio' e sede centrando Esboçando 'um sor- 'cia, no bairro do Garcia, .Ivo
de vingança. A cronica poli- riso de desdém, sem ter res- não a encontrou em casa, ju l
rial dos principais jornais do pondido à pergunta do. seu ex- gando-se, jiortsso, ludibriado,
Rio e São Paulo, diariamen- noivo. este, não podendo re-.' ao mesmo tempo que ofendido
te, ocupam-se de casos passic- primir o seu ódio e ciume, ao i em seu amor próprio, Voltan
nais, originados geralmente ver que Nair descera do oní- do a sua casa, Ivo armou-se Revestiu-se do maior brilhantis- cão de "Bingo da Pascoa-, no lou

'pelas cenas de ciume, o "leít- bus acompanhada do jovem II de uma faca, emprestada, -e mo e imponencia o "B�ngO'DlInSan- �avel intuÚo d'e 'angariar '05 fun-

mo tív" de todos os crimes en- José Cimas, com o qual saíra saiu à procura de sua ex-nojo. te. de Pascoa" que a .artstocráttcá dos necessários para custear+as des

tre amantes. Blumenau tarn- de braços, sacou de urna ta- I va, Suspeitando que Nair víes- Sociedade Dramático Musical "Car- pezas- da remodelação do seu pal

bem vem seguindo, de perto, ca desferindo um golpe em': se ac cinema, Ivo postou-se los Gomes� levou a efeito domingo co, festa essa que logrou obter o

os passos em matéria de cri- sua ex-noiva, produzindo-lhe I junto ao ponto de ônibus em a noite em seus suntuosos salões êxito, graças a boa compreensão e

mes nasaíonais. como já tive- profundo ferimento na região. frente à Confeitaria Socher, de fest::,s. o apoio incondicional dos 'seus só-

mos -nportunidade de notifí- mamária. londe ocorreu a tragédia. Ao A melhor sociedade blumenauen- cios,
cíar há noucos dias, com a ce- Revidando a covarde agres- I ver saltar do veículo sua a- se esteve ali representada. dando Antes do inicio 'das

na de sangue ocorrida próxí- são, José Cimas, depois de ter \ mada em companhia de José uma nota chi cá festa de elegan- lugar a ex:tração do

mo a Fabrica de Gaitas Heríng sido preso Ivo, por populares, ,'Cimas, não. conteve seu im- cía, como sempre foram elegantes "Bingo�, que teve o

no suburbio d� Itoupava Se- cassou a desferir socos em Ivo, pulso de despeito e de ódio as festividades da tradicional agre- sultado: 1.0 prêrnío

ea, que foi conduzido à Delega- ,dirigindo palavras ásperas 'à rníação do sr, Leopoldo Colin. sob deira, que coube por sorte ao sr.

Agora, cabe-nos divulgar cia Regional de Policia por Nair, que lhe virou as costas, cuja -direção o Carlos Gomes vem Artur Stammer; 2.0 prêmio - uma

urn segundo caso, quase em dois cidadãos que lhe deram Isnindo de bracos corn o novo sofrendo o influxo de uma adrrri- maquina de costura - ao sr, Felix

Identícas condições, Desta vez, voz de prisão, enquanto Nair i namorado. Cégo de ciume, Ivo, 't rístrução proveitosa e dila mais
I
Hering; 3,0 .prêrnío - uma radio

porém, o autcr da tragédia Tristão era conduzida para o j incontinenti, investiu furioso I proficuas. Como fora diVulgadO

am-IIa
- ao sr, Felix Sal,�ado; 1.0 prê

não tentou contra sua vida, Hospital Santa Isabel em esta-I com a faca, golpeando sua ex- plamente, aquela sociedade fez rea- mio de consolação - um aparelhO

enquanto que a vitima, sua do gravíssimo. (Conctna AU Z.a pág. letra G) Irsar aquela resta, sob a denomina-
1

{Conclue na 2a.- pág':,a letra :&1

ex-noiva, acha-se gravemente -ANTECEDENTES--nÕ=-=
....

·'--- --- --- .
-

' .

rerkla no hospital. CRiME
-------

A CENA DE SANGUI� Ontem pela manhã, depois N P'Prr-cisarnente ás 19,30 ho- II .. ter' sido recolhido à Cu- ove ontoarãs de domingo, em frente ii dera Publica, Ivo Pellens foi j i;;tI
Cüllff'iLtrb Soccher, quando illterroP'ado 1)(>10 Cornissarto
oarou um onibus do bairro do Bernardo Rauíh. tendo clt'

D PUm'l'ia, as pessoas que ali se rado que, ha cerca de quatro, I
....

encontravam tiveram suas a- ',-'- roi-ou com Nair 'I'rístão l e rlSlonelrosrençóes despertadas para um �L��le !di.�·ant� E55e p1eríod; de '

.

gruto de mulher, sucedendo-se tempo vinha De preparando
ii fato com a aglomeração de para as ry.upei33,. tendo ..

COlU- R-'ãn--"r-,'''ilm-finl" um�populares que acorreram ao prado ate moveis. Afirmou "'pd U. ,li 'ii 11111

local. Aunrado o rato, consta" ·�up.. hn duas semanas, por
teu-se till'� o jovem 1\'0. Pel- questões de SOmEll0� ímportnn- I

PAN lVIUN JOW, 7 (D.P,)
lens, dt' 2:0 :lJlOS de Idade. fi- da, sua noiva Inter-rompeu n ,-. O centra-almirante John
lho do casal Edmundo e Elsa noivado, niío tendo o depoen- Daniel, chefe dos oficiais de
Joana Pt"Jll'I1S. interpelou sua tp declarado os motivos que Ligacâu das Nações Unidas, a
ex-noiva Nair Tristão, de 21l t'lpl,el'mimtrmn o gesto de Nair. presentou 11111 plano de !J pon
unos ti., ídade, que saltara do Procurando reconciliar-se com tos L;31"a a troca de prísionel
r-nlhus, sobre os motivos de �'lÍa noiva, Ivo insistiu para ros doentes e feridos no deeor-
ter sído enganado [[nanto a í'alar-Ihe dom íngo , ao que rer.la reunião de hoje, e

Desusado in1.l:.'l'c-: l' (. ('n'l:"':� da. esper-ando-se para. a

prÓXi_,
Junta apur-adnru o }3}', : .•uiz

1110 - '1.ie!ipcrtou. ;:;:....bado . utt.r.. !n. ma apuração. a realizar-se no car de Carvalho, pre!-jtdeilt.'
por oca'.;;:i1.o da rr-un ÜÜ dal1'::':lnt:� próximo sábado, novas surpre- Clube Nautico Mart inelrl.
rEalizad" n" :; 1l11,at.ca �;l:""m;c:- ".as, Presidiu os trabalhos da: :Florianopolis.
(:fi() lU'f:siditla p{'l� sr. Sr��,'. -t í- .•

Cruz, ;:/ terceira apuração de vo

tO�J enl rH'o:-;:�H�;;n DH:nto �lU Ct" ,

curso J1u�'a a hJC'olh!l '�i.!l lain�', 1

,lo C!uliP �,al!tico Amér.e·" A

pós a apuração, g�!!'a!, fo' CO!.1

i!urprez�� g01"al que a �andJ(L: �:l

�"l'ta. rvlad.1 J"l..-any Pera. que :!� t�
a segunda a}lu"t'!=tçfio "�st(.:n·a f.:

loc2da e:1� .1 11 JUFo r. P�! sou

OCUpUi' �) 1iderql1�&. f_·!!;ll1�.l1i D :'1

"l'ta.. Zenir Rebdo, que 'Jcupa ,".'
D 3.0 pO.itC) p:r.:sou para a vif' __

-

i 'deranç:t _'\s s(::ahoritu'; Ronr�:
Lindnl!l' e Darci G:ll'l'()··-:7

.
(l,H:[''''

Il.Un pül'â :1;-': :_; II ,Lo Cl)lO.�;l�ÕI�'"
l'e:..�pecti\'u!Gerdt�. Após a apur':'
cão d� f;a h::Hio, p:tS�-::ou a fel'

·.;(!gllinif' n ('f)lo('8.C:;�:" d�l� (,,')l\rt·_
�d;lta"j: 1.0 1H,;.,�1 r ;\Tp r':�: r";I))I'
Pera. COlt: ·�.;j60 i'otos; 2,o';111t.:àl'
._-- Zenlr F�ebeIo. C011l 1. 2nO 'Y(J'·
tos; 3.0 lugar -- Ronny Lind,
lH�'r, con1 2 .120 voto�; 4.0 lug'n�'
,_ l)ar(� (t;_�l Z<�IZ:f.. C:fJlll 2 {)'fl.) YU

tUF; ;),U hi,:"�:Il· _. Lhié lntt' BH�I('b'�
(;0111 800 votr;�:; H.o lug'ar r:�nl;1

l<íf�lvagen, (" .111 �:)O \'01('3.

Pejos 1 e"u!ta(!o" acilll". pr·· ..

vê",s:� llue a flisputa 2'nü'p :'!:5

l:fludida1a}i ,1,{J trc.JuÜ do Clu}H!
N!l.llticú Anlél'ie3, !:i(.!l'á r{'uhi-

Prepare
o 1uturu de
SeU filon

W·

em E' que na eonfereneía de
hoje os vermelhos trouxeram
à baila o' artigo 110 da Con
venção de Genebra, e a tática
pereceu aos observadores co-

boas catlsas, numa evidente J Blumenau, que ha cerca de

demonsh:ação de sOlidarieda-1 seis meses vem se empenhan
de humana, no momento em do na angariação de fundos
que é encarado o problema de para a con'>tl'-U�ão do Asilo dos

assistencia às classeo;; desafor- Velhos;. cuja construção acha-'

tunad�'s e desámparadas, de- se em bom andamento. COI? os

rimindn eompléxos problemas mesmos recursos, conseglllU, a

que o ��overno vem enfrentan
do.
Justificando essa assertiva,

deve �e �nv.n:à(�C(1r· �
.. ic seus

listas",
'

Quinta L>il'a, diu,' 9, os blunv:
lwupn.-�e� tel'ão n OpoI'tunidad(
dI' nphu· lil' o ·e'.-petaCUlQ ,mai
t'omit'o ':10 Il1Uplto, com a':i,prt'

- - -- - - - - - -- - - - -- -..r - -. - - - - - - i seul �H·ftO 11G C IH' HI�HCt1:t. d'

Mal·Dr esperança IDa ONU I Jl;��I��;i:a�;::es·l:;� 2�;"li,{i:���I'�
(l'allalho df',;t� grande artISta se

car'aetn!'i?3. pela �incE'f'"lade, pel�

sobre a cooperação

ar-

....
....\sdirn é '{Ut�, 0;4 BlulílcnnnClhes

t.erão oportunidad" de pn',õgal' 11"

ma noitada alegrf', l'eplptrl 1e

1.rte (! conLic'dadl', as."i�tin(lc

KARMANNi quin1fl fe'ra., nó)

palco do',�ímpati('o OINIO:

BUSCH.

Srta. l\laria lvani Pera

Vendemos arroz'a 230 (rUZelll·
.

�
.

agora vamos i_mportá .. lo a
Galculada _'m dez milhões, de sacas a safra do Rio: .Gr

ti.sn;i)H.
Nf,ÇóES UNIDAS, 7 (D.P"

. - 1\ �Jú.s os feriados de Pas'
,,(1:1, •• l>l'illw,lltaous pnt' sinais
,'ada vez lt1�lÍs Curtes da boa
\'IJldadt· sovii'lica ell1 l'f!statl-
1 a" a Il:ll., tiS diplomatas das
I\!a"(){ s Ullidas retorllam ama'

nhtt ao ll'ab,dho espernnl.'llSOS

li' qUe as sE'ssf,e.s desta sema"
1I11 CO!1ci'(·tizem '<1 cooperação
l'u%a para por fim ao confli�
10 (:1I1'('ano,

O SI'. Andr'ei Vishinsky, cIte
"e da del(�gHi::lo soviética its
�W:;ÕéS Unidas, deverá discur'
sal' na proxima qUinta-feira,
IlHlndo se espera a Assembléia
Geral debata, um plano amplo
te paz mundial.
A incógnita principal resi

-Ie agora em se saber se Vis'
'linsky ins:istirá num debate
imediato d:1 oferta coreana
/isando a tl'ansíerencla para
l ONU das negociações' de
Toca dos prisioneiros, Se o
!hefe da delega{�ão soviética
Ilsistir nesse" !lOnto. começa
:ão o Se desvanecer as espe'
ranças de lima rápida tregua
na Coréia. Em caso contrario
:JS di!)lOluatas que se tornara�
�éticos em virtude das ante
l'Íore.3 iniciativas "pacifistas"
dos vermelhos começarão a se
inclinar para o fato de que se
lvizinha mesmo a hora do ar
mistício.

APRlESENTAÇ.iiO DO
PLANO

.

Dputro do hipnoti�ma,
MANN apre!1i?utarú o espetaculo
ma' s com ico jamais visto em

Blumenau. ,.ois. C'nm seu ta.lentO'

'2teall'al, KARMANN .COll'Segue,
mant,�l' o' 'PtJpf'etador durante
_tUase duas horas em ,constante

gargalhada.
I{ARMANN lll'ljef'de

"ies centros d::!s tres
tendo atuado ti III'li ntP
�ontlecutivos no HoteI,-.

s SBt" poss Ye-i ver' "l<�n)eh'cult; fi' I"

Vihinsky insinuou, na se- Ihor neste gêneo. Hoje. porem,
mana passada, qUe apresenta- assi'stindo a noita'Ja de KAR
ria durante o debate da pro- MANN, reconheço ter
posta polonesa na Assembléia em meus corü,l,.tOE'.' PÓi:1
Geral um novo e completo MANN. com sua classe peculiar
plano de paz do Kremlin, Se sem '" > ·tu" ruO"" '-"i(len(!iou

'

I tal plano. existe, efetiyament.e,

I
gralld::; valaI' (i� ··"u� ;l't�.

<,em dUVIda abrangera os. pro- monstl'and(\ 'lU'; o 'Rra::il ode f

blemas do Extremo OrIente p

que ficarem por resolver uma .

vez assinado o armistício na
- - -- - - - -

C:Jréia. Entre eSses problemas Ferlaa�. E�fPhthall. Man·
estará, obviamente, a admís- ChM. UIC6ra! e .Reumatt.-
silo da China comunista na mo_

ONU: O futuro da Ilha For- I ELúrm Dl!: NOGU!:IKA '

masa' e a solução politica co-
[ Grande UepnrattT8

·re�ma. II do SlI:nl'ufI ,II �Cun"llli lIa 2,a pág. letra II)
I
,,-�------,-.__

de do Sul, e as chuva .. cai':la.'5 nu sacos, Agora, o· preduto- eGpauh.)'
Tl'iangulo' Mineiro e em Güiih,' viria ao. {}l'eçO de 610 crUZ(·.l'OH ,

já áS'segürara nwm" f!nll'il.':t,; !�!" nlesma unídade.
'

.

bal .. de I) milhõ ... :< el·' :;llf!OE' 1;... A qualidade 'do arroz e"panho
casca.. ou sejam, 4.200,OQ(} saco;; : ti boa, assemelhando-se ao ama

de nrl'OZ ·henef.ci'-ido. lrelão de Min:ls. embol'u' de cate-
.

" .

A SAFRA GAUCF1A.' g'ol'ia inrcriolf pois som.mt"

A'qu;ela 'quanHJadc de Ul'l'u'I'Sião produz em lluaIi\lade igWl',
juntal''_se-ãO muito brevemenl�. D. do TI'iangulo.1
�3 milhões de sacos ela '3::tfral MAL'lOBRA BAIXIS'l'A

gauctia de produto em casca, Ltr' Um informante declarou a '.'<-

.'

'. llortagem não atinar qual o

��J eesa equ. Y(tlr'nte , ::" !L

100.0(!!'1.teressp. na exportação do
"acos d� ano:>: beneflcIa.do, ",panhol, e adi3ntou "que

estrangeiro ser'u dü:tribu'on As· tre'l· safra" hastal'lam

I"H"'j
.'

Dublico Pro fins de f"""I'<,i1'o o abasteéimcnto dos cr-ntrn !' niío 'existe algum interesf<e rtl'Ji

"lrincipios de mnrço. Como bitualmente servi'.los por 'M'I"I� ou mé'nos ve1ado, não sabe rnai,

fOflse 3.utoríz::r.da a trarranção (; pelo l"io: Cirande do Sul e p01 loque opinat'''.
'jecorresse todo o mês de marcco Goiás. sendõ de notar. '.'le que '". 'Alguns c'l'culos lmllor't�dol'P,
-o assunto f:cou em suspenso, .Á, xis'tem' Wl Guanabara

navio'l
julgam que está se desenvolvendo

entretanto. ele voltou á ,.
com arroz do' Maranhão. 1l..ma.luanobra baixista. Os mer'

tona, estranhando-se que 'se pen- NO' priméiro trimestre �e 5:::. cados internos fic::-riam abano·

!'e. de novo nn importação exat,.- expotarrtos' para a Espanna, a ItadoS
da mercadorla e O';õ preço·

mente quando nos encontramo" pl'eç09' que oscilaram, entl'e180 (', bai�ariam espetacularm,;,nte, O:

;s port:>s d'l safra do Rio Gran,. 230 cruzeiros, 'dois milhõe'!< "., r melO!,' produtores �e lnBurgem

UIIIZErlA cíona!. Pl'ni3
vana, Cubu;

RIO, 7 CMeritLl Em fins (l'_

janeiro, quando ';;e p!:'ev:o. ,"scas'

.3ez de arroz para o· abasteci..

mento carioca. foi soliéitllda :\0

da

Camaradagem
�.�

à 31 de MarcoDE 16

na

c a

"A

governo por inb.�l'hh\d o tin Cu

FAP, que deu pat,.,cer favoravlo,
a importação 'do produto espa'
nhol. Destinava�se a Opel'aÇáli
a garantir o suprimento do mm:

ca..do ca..rio�a na fase da.. escass�}�

.!ausada pela demora das safras.
decorrente du falta de chuvas

EI Nflcíono.!
Aires 1\ 1)tl"�

-..

1 t''1 h:11 hq,
em Montevideo. p�l'co:rr.�u o Es
tado do R'o Gl'ani.{ •. <I.
reCl'nteml'nte. ('l'1 lI"["

espetaculoG. a�""",t.:>"'l
nopolis, onde' fi ;·:un,.;"· ,'" '".\!
MANN foi smB 11l'1!{;"ih.�1(�",.
O Sr. Mario OHnl' e,', ,,�

Prefeito Munic'pu( 'de Bl'uc[fllc
tl'5sim Se expre3SClI!, I.Obni r{AR
MANN: "Depo:s de assistir C'Ir'
tarem � cecal·elli. jüIguei

oas ZOl111". produto,."",

a
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