
FPOLIS, 11 (Ag.
Nac.) - Realizuu-se ho
je, .ás 1.4 horas, a sessão
da Assembléia Legralati- I
va do Estado. com o fim I'de eleger o presidente da f'mesa. Procedida a elei
ção, verificou-se o se-lguínte resultado: Presí-
dente - Volney Colaço
de Oliveira, com 21 vo

tos; Siqueira Bello --

17]votos; Braz Joaquim Al
ves -- um voto. O depu-
tado Volney Colaço as- ----�----------�--�----------------------�------------�---------... ---�----�=-�----�------����----------------,�------------��
sumindo a presídencía I 1
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SODECO

SÃO PAULO, 13 (Merid.)
-- Continua se desenvolvendo
num ambiente completamente
paciMco ti greve de cerca de
trezentos mil trabalhadores
paulistanos das industrias tex
Leis, metalúrgicos, vidraçarias
e outras. Informa-se, por ou
tro lado, que terminou a gre
ve .de grande número de ope
ramos em Jundiai, os quais re
ceberam aumento c'e salario
de dez a quinze por pento.

'esse objetivo não fôr atin
gido, o dever dos democra
tas é permanecer armados,
vigilantes e solidários, na)

rleito

-o
Desmentiu o sr, Lucas Garcêsj
qUê tivesse SOIiCitéuto o es. I

lt���;�"d�;�,.n��ti�"��a ���'�����'�d. a, 'iiiliiiiiiiiillif,liiiiif:mergt�u(;b que (I SI', Lucas N. Garcês preteuderta, para ateu- �l
tiér-::NdtUill::io em Sito Pnulc, mas desmentida pelo liropl'io go
vernauor �I!tlllista, a l·e�IOl·tag·eh\ ou v iu o SI'. Af'íunsn Arinos,
líder da UJ�tÍol'i:l, que fleclal'ou () seguinte:

"Nâo conheço detalhes da situação- em São Paulu, mas n
CÜ1l6títuição federal só ndmíté o estado (115 sítio caso haja. co'
moçã.o Intestína ghtVe que ecrresponda :\ guerra, eívíl. Não
u,,>e IJ_ul'.,ce :"'H' esse n easo em São Paulo, O lidei' do PTB, Si'.
Hroelia(fo it:l ROfÜU, manlfestou ;

o

"Nfi.fi ,há motivo �)ar:1 estado de saio, Nilo está earaete
!'i�a_d(lI em Sã? �ã�llü I) c}lso da cm�oç�o Intestina, gráve. quealúde a eenstítuleã«, O Iíder da. maiorra, sr. Gust:lvo Oapanema aeha tlmnecessário i) .estado de sítio diante do que determina a (!oustitui<:,ã\), Outros 110Iíiícos, pertencentes ao Parla
fllf.n�{j! ftil':lUi onvídos, todos unanímes em condenai' o estado,ie SítIO.

sxo PAULO, 13 (Merid.)
.- Falando aos jornalistas de
S. Paulo, o govel'1ludor Lucas
,}arcf's desmentiu que tivesse
solicitado ao presidente da
RepúbHca a proclamação do
Estado de Sítio na Capital bun
deírantes. Indicou, a seguir,
que espera solucionar o pro
blema da greve de trezentos
mil operartos paulistanos até
fins desta semana. Por fim,
tambem desmentiu que tivesse
tido qualquer dívergencía do
sr. A�hemar de Barros, lider
populista,

Assaltada a reunião
russo.... americana

ASMA
A F.A.O. AUXILIA A

O Sr. Miller, agronorno; canadense, 'examina a

trigo etíope. Aparecerr, também, na gravura, o assistente do
Sr. Miller e um lavrador abexim. O Sr. Miguel Miller foi
enviado à Etíopia, pela Organização de Alimentação e Agri
cultura (FAO) - uma das entidades esnecializadas das Na
ções Unidas - com o objetivo de auxíliar os lavradores da
quele pais a melhorar suas colheitas. -- (FOTO ONU),

RIO, 13 (Meridional) - Diz
o vespertino "O Globo" ter
sido informado por um procer
político de alta responsabilida
de que o governador Lucas
Garcês sugeriu ao Chefe do
Governo o estado de ernergen
cia para fazer Iface às gréves:
e todas as crises que no mo
mento tumultuam. o ambiente
social no pais.

O presidente da República,
porém, não- cogita pelo menos,
por enquanto, daquela medida,
cuja oportunidade política
não apresentou ainda.

,

CHICAGO, 13 (U.P.) -- Um
grupo furioso de refugiados de
países comunistas, tomou de
assalto uma reunião dedicada
à amizade russo-americana
nesta cidade, tórríando neces
sária a intervenção da Polícia.
A reunião havia sido organi
zada pelo Conselho de Amiza
de russo americana em memo
ria de Roosevelt e Stalin; e já
estáva guardada pela Polícia
quando elementos ucranianos,
lituanos e outros atacaram o

recinto. Mais sessenta guardas
foram mandados então ao lo
cal e tentaram prender alguns
dos assaltantes; mas estes ata
caram em seguida o carro da
Polícia, libertando os compa
nhclros presos.

Voltaram os afamados
comprimidos EUFIN de
BOEHRINGE:R, ALElItANHA

naís da visita que fizeram ao

general Peron QS membros da
Suprema Côrte.
° presidente,

BUENOS AIRES, 13 (UP)
- O presidente Peron parece
estar procurando auperar uma
nova crise governamental, de
pois da reunião de quatro ho
ras. etetuada ontem á noite

Seria uma vitória para o comunismo
a divisão da peninsula da Coréia
Protesta o presd.. Singhman'
WASHING'rON, 13 (UP) xasse o país dividido". Alu

-- A embaixada da Coréia I dindo às recentes noticias
do Sul nesta Capital publi-. de Washington, que preve
cou uma mensagem do pre-] em uma solução para a di
sidente Shynghmann Rhee, i \lisão da Cm:(lia em duas
reeebíd» pelo radio na qual l part:'lC:, nu "cintura" do pais
o preS!dpHtf:' da República! deelarn a rf'ferida mensa-

,

t
I

sul-coréaun protes a nova-. nr�m:
mente CO!lÜ'U qualquer sr,·1 "Qna]qU('I' snIUt;;'w que
lucâo ao couflito que "dei- lo!!lf' corno IJ.!s� urna d:l/i�-"

.. �-:h-:.r·";,, Z"'. "4����._.:<::-�__���1l�

. Séria ameaça paira sôbre
a indústria de calçados
RIO, 13 (Meridional)

Triste- espcetutiva paira neste
momento. Se a Superintenden
cía da Moéda e do Crédito in
cluir o couro salgada. entre os

produtos exportáveis pelo re

gime do cambio livre, o preço
do, calçado sofrerá majoração
mínima de 35 por cento, Isto
informaram à reportagem os

proprios industriais do couro

do Rio Grande do Sul, que ora

se batem, aqui, atravez dos
líderes da classe, contra a

quela medida que -vem sendo

pk�iteada por intermédiários.
Mas não só o calçado subi

rá vertiginosamente. Tambem
os sUb-produtos de couro, co

mo cinto. pasta escolar, etc.
O movimento pela inclusão do
couro não trabalhada, ao re

gime do cambio livre, é feito Isob o fundamento de que fal
tam mercados no país, para 0-

ccuro espichado de peles sil
vestres.
Segundo estatísticas recen

tes. o mercado nacional utili
za setenta por cento da nossa

produção de couros, restando,
desta forma, apenas 30 por
cento para exportação. Ora.
dizem '05 informantes - ao in-,
c1uirmos o couro salgado ao í
cambio livre. não teremos

pro-\duto nem para as nossas ne

cessidades internas, o que nos

leva a vaticina!' .fato de sl.llnu

gravidade: o Brasil fica amea

çado de, amanhã, importar
c:::lçados do exterior. E pior,
calçados inferiores aos fabri
cados com couro brasileiro. (Conclue na 2a. pâgl�.a letra Jl:)

RIO, 13 (Meridional) -- O sr. Gois Monteiro, segundo
-o "Díárto", do ex-pre�:dente Euric� G. D�tEa -- segundo se

divulga - teria chamado, logo apos a eleíção presíderrcíal, o

ex-presidente da Re_9uh!ica em sua. res.idência e posto à pa_r
de que o sr. Zenobio da Costa estarta disposto a fechar o .Tr.l
bunal Superior Eleitoral, caso prevalecesse a tese ela maiorra

absoluta então em 'deb'l1.e nos círculos partidários. Interroga
do. o sr. Gois Monteir'J disse o seguinte:

.

Primeiro -- Não li o topico no jornal em causa; ignoro
mesmo se � sr. Dutra tem o "diário" da sua vida.

Segundo -- Nuneu chamei o marechal em minha
aonde ele cons-tantem·mte vinha e ainda continua a vir.

Terceiro - NeSStlS ocasiões sempre palestramos sobre
assuntos em voga, indl1síve da época rel1erida sobre as sessões
no TSE e sobre o incidente COl'n o sr. Zenobio da Costa, que
todos subiam" mas nüo denunciei, Hpenas reproduzindo os co-
mentários.

'
,

A Firma PROJDO(IMO SOCIEDADE ANONI
MAr filial de Biumenau, tem o sumo pra ...

zer de cORvid'ar seus amigos e freguezes
para visitarem seu estabelecimento comer

cial, silo à rua 15 de Novembro nr. 900,
para apreciarem o variadinimo sortimento
de tapetes da afamada Fábriça I T A.

Vendas a vista e a longo prazo.

BlumemlUr Abril de 1 9 5 3
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1
da Gása. ressaltou o sen- Itido da sua eleição, uma. et\'ez que o s"'u partido -I IPTB recentemente ex- i !pulsara-o das fileiras. era .

portanto, unicamenté um' 11'deputado .

sem legenda
partidária, o que lhe <:0- "
1.")caria em posição pri
vilegiada para dirigir os
trabalhos da Casa. O de
putadu Francisco Ne,'es
foi eleito vice-presidente
da mesa. , . ��[".II
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- JD:'DICO ESPECIALISTA- �Cume. Geral dé Homens, Mulliel'M G Crlano;u �I'1'OiJP�V.A BEC.\: D "!lll tIS 1l'I ti! 17 M. DUJMENAU (i
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SEGUNDA PAjGINA

.

AORGOiiÂ(�i ·0-
BlUMEN1UENSE Lida.
tem para venda:

1 terreno no Jardim Blume

nau, medindo 17 mts. de fren

te por 4� mts, de fundo. Otãma

loCwlizaç[o.
1 terreno no Bairro da Pon

ta Aguda. em ponto bem próxi
mo ao centro, local de muito

futuro, medindo 100 mts, de

frente por 150 mts. de ruundo,
1 cas... no B:lir:ro da Velh�,

construtda há. pouco tempo, e,

tUa bungalow, num terreno
de 420 metros quadrados e

sil�ada �m ótimo loca].
Diver�üs lo�"s na praia de

Camboriú, e lotes na Rua 7

de Setembro.
1 casa de material construida

num terreno de 750 mts. qua

drados, no Bairro de Bom

, Retiro, bem próxima à Fia
: çâo Hering. - Preço verda'"

I
deiramente de ocasião.

.

1 Serraria localizada no Mu

riícípío de lbiram'a no local
denominado Serra do Carn

nará, com Engenho de Ser
ra em estado de novo e ca

pacitado à grande produção,
e com 64 lotes de terra com

madeira de la. qualidade.

Lembre-se que na Or
ganização Bfumenauen
se Ltda., v.ocê realizará
fig seus melhores negó
cios imCtDiliários.
Para mefhores infor.ma

çiies dirija se ao nosso es

critório, sito à Rua 15 de
Novembro, 870 1.0 anda'r
sala .5 ou pelo' telefo
ne 1572.

A
eías,

Só concorrerá na provincía
Presidente Percn, o Partido
'Comunlsta, que por sua pouca
força, não é um adversario e

Ieítoral importante.
Os comunistas não apresen

tarão candidatos nas eleições
(le Eva Peron, porque segun
do se sabe, não contam nessa

província com suficiente nu
mero de filiados.

Os partidos qus se absterão
de concorrer aos comícios são:
União Cívica, Radical, Socia
lista, Democrata (Conserva
dor) e Democrático Progres
sista. Estas agrupaçôes resol
veram adotar a. referida atitu
de por 'serem contra o siste
ma corporativo Implantado na

províncía Presidente. Peron,
cuja Constituição determina
que 50 por cento, da Camara
Legislativa - serão constituí
dos por candidatos represen
tativos dos .sindicatos com per
Bonalidade gremial. Estes se
rão . eleitos pelos filiados aos

sindicatos, (f que, na opinião
dos partidOt: onositores. consti-
tue pluralidade de votos J

os referidos filiados, já que a

outra metade é eleita pelos vi
tantes em geral,

, .

----

B
as cenas desagradaveis dos u1- (
timos anos não devem se re-I
petir em 1953, para satisfa!;ão I
de todos nós. 1

Vende-se, em perl:eio estado
de conservação pneus novos,
estofamento nilon, etc. I
Ver e tratar na apencia IDodg (Moellmann) eu cem

o sr. Gabriel Pamplona, à
Rua 15 de Novembro, 1100, em
B1umenau.

�����"���s�AGENTES �
Grande fabrica ele placas a I

de esmalte, metal, bron-�ze, carfmüos de borracha

II, e metal, datadores para·,
duplicatas e outros fins. �I Peçam informações a F;a-�
bríca (Edifício próprio) �

I Alexandre & Cia. Ltda.)1
I Rua da Conceição, 116 -�
� RIO DE JANEIRO �
�",jr.��,,�""SC"-%�

Jllugam,.se
DUAS salas propria para con
sultór ios médico no ponto
mais central da cidade, na
rua QuinZE. - Informações

Ipelo telefone 1537.

I
Procura-se um contador!

I Para trabalhar em Timbó
que esteja legalmente regia
trado no C.P,C.S.C. E tenha
pratica.
Apresentar-se no escritorío

de contabilidade Mestzgar.

D {PEITOORESDO DENTE
QUVlotl

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES.GOLPES.PONTADAS,
FERIDAS RECENTES.

PICADAS DrlNSETOS

to, aos 34 minutos de jogo.
Tiveram os 'locais magnífica
ocasião para empatar quando
foram favorecidos com fi co

brança de uma penalidade má
xíma, no período complemen
tar. A mesma foi batida muito
bem por J!lraúlio, mas Leça
praticou empolgante defesa,
arrancando fartos aplausos do
público presente.
Houve-se a contento na di

reção do encontro o sr. João
Sebastião da Silva, passando
a renda da casa dos 20 mil
cruzeiros, o que proporcionou
bom lucro ao Avaí, cujos gas
tos montaram em cerca de 15
mil cruzeiros. Quadros: Ba
hia: Leça, Dario e Bacamar
te; Guiu, Ivan (Dldí) e Eno
ek: 'I'estinha, Raimundo, Car
Iito. Tóia e Isaltíno,
Avaí .� Brognólli (Jaime),

Beneval" .' e Danda; Valdir,
Adão (Júlinho) e Jair: Car
riço, Btillão, Amorim, Braulio
$aulzinho.

J

�.

B&HOBBOIDAS
V'ARIZES E ULCERAS

O&S PERNAS: curas sem operaç:i(\\
PISPE·PSiAS. PRISAO DE VENTRF�. COLITES,
"MEBIANA. FISSURA!;, COCEIRA NO ANUB

CORAÇAO, PULMÔES. RINS, BE:..DG.à.. FIGADO

.-I}R� ARY TABORDA-

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias idéias fixas, irritablilidade, esgotamento nervo

so ímônía falta ele memória, neuroses cardíacas (ner
vo'sismo d� coração}, digestivas (díspepsias ne;�osas),
etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanahse. -:-.

DR. NAPOLEÃO

riveI óéorrencía, províden
dando o embarque de café

.

Inte-'

{AliA NACIONAL DE CAPUAUZAÇÃO S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO Cr$ 3.000.000,00

S é d e:

Rua 7 de Abril. 252 4.'0 andar - Tel. 36-7004
.

SãO PAULO l

SORTBIO REALIZADO
:n de Marco de 1953

. Comhinaçôea Sorteadas

Plano de 21 a 30 anos
ZVB AFC
OOV LCZ

JMN
BZE

TVI L C
P .J H

A A c
X I" V

Plano (te 12 anos

CI<'W RSA
D TI Z U-'l' G

'I'odcs os títulos contemolados serão
LIQUIDADOS Il\;IEDIATAMENTE

O nróxímo sorteio de amortização será realízado
en1110SSa séde 11(1 dia 30 de Abril P. f. às 16,00 11s.
No dia imediato ao sorteio, os resultados serão

pub licadcs no!! jornais:
.

"DTARIO DE S. Pi\L1LO" c "O gSTADO DE S. PAULO

INDICADOR DE VIAGENS
EMPRESA MOREIRA & WERNER
VIAGENS DIA 'RIAS ENTRE ITAJAI' E nLU�M$NAU

HORA'ltIO DOS ONIBUS:
PAR�}lE)AS F.ARA lTA.TAl': 7, 10 e 15,30 horas;
PAR'.r:tIlAS PARA BLUlU.RNAU� 6, 8 e 15 Bafai.

HORA'RIO DAS CAIUIONETE8:
PARTIDAS P.....RA ULUMEN'i\U: 7 e 12,30 horas;
PAU,TIDAS PARA l'l'AJoiU'; 9 � 17 horas.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e Cr� 20,00 nas camíonetes
AGí':NClA Etli ITAJAI': Rua Retemo Lu", - (Ao lado da Igreja
Matriz) - Fone, 373

AGf,NCIA EM HI.UMENAU: Travessa 4 de FevereIro - (A-

c
fatores regionais, pois em cer

tas círcunstancías não se pode
ria considerar o íntercurribío
entre zonas regionais do país,
do mesmo modo como se se e

, fetuasse com o capital ou ou-

tros setores da República, afe
tados por certos impostos e

gravames especiais, como se

ria o caso de Iquitos.
A assístencía, compasta

principalmente por grande nu

mero de financistas, homens
de negocio, banqueiros, etc.,
aplaudiu prolongadamente o

conferencista, que foi solicita-
do a ampliar suas informações
mostrando-se enorme, interesse
pelo intercambio peruano bra
sileiro. ,

ij 1

gi'nCÍa Era-BHl) ;_ Fone, 1266
_.__-__ .,_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE OMIBUS ENTRE:
LIN-IL'\.S BL!J1\lEMAU-ERUSQUE

SAlDA DE EI.Ur.IENA!J: - (Oe 2,as às Ii.as leiras ã. '7, 10, 13,
14 e 16 horas) - (Aos sábados às 1,10,13, e H, horas) - Ao,

Domingos às 10 horas,
SAlDA DE BRUSQUE: - (D1:1.. üters às 7, 10, 1& e 20 honl)

(Aos Domingos às 18 horas).
LINHAS BRUSQUE-FLOIUANO'POLiS

SAlDA DE BRUSQUE: - (2.a5 à Sábados àS; G. S, 15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\NO'POLIS: - (De' 2.as à G.all feiTa. AI

7,16 e 1,7 luso) - fAos sábados, às, 7, 14 e 16 hrs.)
I,INlIAS IlRUSQUE-ITAJAl'

SAID"i DE BRUSQUE·: - z.as à Sábados às 7 e 16 hor•••

SAlDA Dl� I'l'AJAI': - z.as à Sábados às 8 e 13 hora••

LINIlA ITAJAI'-JOINVILE:
II o R A R lOS:

SAmA DE HAJAI': - De z.as a sábado as '4, e 15,15 horas.

SAlDA DE .JO!NVILE: - De Z.as a sábado as 7,30 e 15,00 hu.
IJINIIAS NOVA TRENTO-FI.ORlANO'POLI8

SAlDA DE N. '.fRENTO - 2.as, 4.3.5 e 16,as feiras "às '% hOfal.

SAlDA DE FPOLIS. - z.as, 4.as e 6.as feiras às 16 hora••

Retratando as acusa

ções aos médicos .rus
sos

NACÕES UNIDAS,
Y., 13 (UF) - "Esperamos
que o comunicado de Mos
cou <retratando as acusa
cões contra os medicas) de
n::>te intensão do governo
soviético de eliminar toda
a atmosféra que rodeou
campanha anti-semita", de
clarou, hoje, na Cornissâo
'PolítiCa,'a sra. Golda Mayer
son, delegado de' Israél. A
sra- Mayerson Julga que a

União Soviética pode mos

{rar que pôs fim ·-à essa

campanha, permitindo aos

judeus da URSS seguirem
-suas tradícões e sua culta-,'o _.,. i-

Is-

Lini�ento
efeito

_.__•
__*_

_
..
__._ -"-

AUTOVIAÇÃO HASSE
Atendendo às necessídaães e conveniencla dos srs, passageiro.,

a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo norano dos

seus transportes coletivos, os quais �á entraram em vigor -

que obedecerão ao seguínté] ,

PARTIDAS DE BLUMENAU: (díáeíamerrtej r 6 horas - ônibus;
!l horas - otÍibus; H,30 - 'Onibus; 14,30 onibus (via Iblrama);
PARTIDAS DE ltIO DO Su'L: (diáriamente) 5,30 horas _; ení

bus (via Ibíxama); 9 horas .:_ onibus� 12 horas - onlbus; 1!l

horas - onlbus.

çXPRESSO RIO DO TESTO LJD4�
omenior e I} mais rápido serviço de OnlbulJ interurbano

entre Rio do �esto (Pomeroile) e Blumenau.

HOR"lRIO: - Partl!las de Blumenau, R.na NeTeu Ramo.,
DIÁS UTEIS, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,ltO hora•. -

Ao.S SABADo.S: - 13,30 - 16,00 noras.

AOS nOMINGOS: - 8,00, - 9,01), -
e la�15 horas�

,

I'a�tidas de Rio do Testo (I'omerode) DIAS UTEIS:'- 6,08
6,30 - 7,4.5 - 1,2,00 e 13,00 ho.ras; DOil'nNGOS: - G,30 -

7,:fO - 12,00 - 15,30 - 1G,3G horas.
PONTUALIDADE - RAPlnEZ - SEGURANCA

EMPRESA AUTO VIA(AO RIO DO TESTO
•

SAIlJA DE RIO DO. TESTO: A's 6,15, '.7,15 e :1'2,30 .HOR,â8.
i,OS DOMINGOS: G,15, 7,15; 12,30, 16 e 17 HORA:S.
SAlDAS DE BLUMENAU: (Defronte ao prédio da Mlítna C...

tarinense):
lHAS DE SEl\IANA: - às 9, li, 16,30 RORAS.
AOS DOMINGOS: - "!lO 8,30, 11, U, 18 e l!lHO�.

DR.
BlUMENAU

".

1.EXPRESSO BLUMEN.AU-(U�UJBA
Endereço Telegráfico: "LIMOUSINES"

AGtNCIA BLUlnENAU: Ituá 15 de Nov. Dr. 31:3 � Fone: 10112
AGtNCIA CURITIBA: RlliI. 15 de NovemJ;rro, nr�.:G2t.

.'

..
'. .

�

BIUMENAU ..JOINVIIE
'

VIAGENS RA'l'lDAS E SEGURAS
--- SO° NO --'

EXPUE!'i80 ANDO)tINHA
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co m erci o a·t a Cd cI ist a
DUJl\lENAV; 14-4-1953

Inoportuna e DociVfJ ao estímu·
lo do produtor nacional .. llnperi
(ISO um plano de fixacão do

homem à terra

TvImi querídu Chefe f! melÍ' grande amigo Dr. Getulio

AL NETO,' Na Lítuania, o programa co'

O Kremlin está íntensíãí- munista marcha mais devagar,
cando cada vez mais ,R "'russi- devido à oposição tenaz dos

,

ficação das repúblicas dQ mar camponeses.

Báltico. Em realidade, os campone-
Na Lituania, na Latvia e na, gíões russos 'fiéis ao Kremlin. via já per-deram suas casas

I
ses lituanos estão resistindo a

Estónia, a "russificação" se

I
Escreve Sulzberger que tan- próprias.' socíalízação russa de armas na

efetua pelos mesmos métodos to' na Estonia como na Litua- Ao 'citar esta cifra, Sulber- mão.
de força que governam a "so- nia foram 'fixados grandes ger acrescenta que os algar ís- , ,6s guerr+lhetros lituanos
cialfzação".: destes pequenos grupo de' eslavos. procedentes mos são' um pouco 'mais mo- tem, dado e contmuam dando lHO, 11 (Merid.) - O sr." abertura ao credito, em ante-

países, '

"

do tnteríof da Rússia. destes com relação às outras 'grande trabalho aos agentes Orlando Ferreira Martins.' cípação de pagamento median-

Segundo o correspondente Por outra parte, o mesmo repúblicas bálticas. de M_o�cou: _

membro da Junta Consultiva I t:) garantias precaria� de a-

C. L. Sulzberger, 'o Kremlin I se faz do outro lado do Golfo Na Estonia 65 por cento Prtsíoneir'os alemães, re- do Setor de Cereais e Gene- condIcIonamento, qualidade e

está forçando a' "russnica- da Finlandia. das ca�s dos' camponeses io- patr íados pelos soviéticos, di- 1'05 da COFAP, na qualidade j prazo". Acrescentou que tais

çâo" das repúblicas bálticas I Neste m-omento, as antigas ram confiscadas, sendo que na zem que a deportação de ele- de representante do Sindicato, importações, propostas pela
por motivos de segurança, terras ffinlandesas da Karelia Lituania foram confiscadas mentos não comunistas dos do Comercio Atacadista de firma S. A. Knoules & Foster,
Até hoje, o Parttdo "comu-I e de Viborg foram quasi que mais da metade de todas as países bálticos está sendo efe- Generos Alimenticios deu pa- em lugar de constituir soIu-

nista não conseguiu dominar completamente "russificadas". propriedades par-ticulares. tuada de maneÍ!a brutal. recer desaconselhand� as ím- câo, agravariam o problema
completamente as populações

I
O processo de "nlssificação" Em circulos autortzados cal- Tal deportaçao acha-se con- portacões de arroz· da Espa- do abastecimento, Dela atua-

bálticas. corre paralelo ao da "socíalt- cula-se que 'o 'governo sovíétí- fiada ao Exérci,to Ver�1�lho e nha e da ltaHa, bem como de ção de UIn fator psicologico
Porísso, Moscou está, depor- zaçâo" das repúblicas do Bál- co planeja completar a coletí- a MVD, que e, a PolICIa Se- feijão de Angola, acentuando negativo ante o produtor,

tando .para o interior da Bus- tíco. ' vízacão da agricultura da Lat- ereta do KremlI�... que as "condena quanto ao "pois não desconhecemos que
'sía os elementos suspeitos, e

I Atualmente, cerca de 80 por via e da Estoúia antes do fim Contam os prtsionerros que merito e à forma". E deu as nos meses indicados para a e-

mandando para aquelas re- cento dos camponeses da Lat- do ano que vem. pequenas vilas, na Lituania, duas razões seguintes: primei- fetivação dos embarques das
----c - __-----------------------------'-"---,----,.------ foram completamente cerca- ra - considera-as ínoportu- mercadortas se encontrarão

O no,10 a011-b -Io'ti-c'O, 'V -10m·1c 1111na �dl�o;srt})d,:�r�,:l�s,.�f�l·rnr�tlle'SSl�1�orlt.lSedsas[d'Rep�o_SSr_estl�_�_�._�_�_�_(_l�_t_�_�_C_l!_�_�...fo_,n_a_�_1;..e_:_�_�m_u_�_1_�_d_0 ��sf;!�rar:�\�;r�o o�sc;�!�;
,'" ... implicariam, pela condição de- em apreço para os maiores

centros de consumo do país".
MELHOR APLICAÇÃO DO

na lula contra a tuberculose I��������������' Fe��;��!e�!::;:,!:o �!'Zlat��
At Of· · · recei-, que as importações de

GUADALAJARA, México, pela estreptomicina são

SenSí-\gada
de PAS e. dihidroestrep- ençQo Snrs. leIa 1 S arroz espanhol ou italiano te-

(S.LC.) - Um novo antibióti-I veis ao tratamento pela víc- tomíeína, DepOIS de observar ríam obtido influencia hene-
co viomicina evidenciou-se e- micina, e os doentes que pos- ambos os grupos por um p�- }:-: t f t" fkü no mercado se houvessem
fetiv,o no tratamento de casos suem tais organismos beneü- ríodo de seis' a dez meses, con- em s o Qmenos ... :;id" realizadas três meses a-
de. tuberculose que haviam re- ciam por um tratamento inter- cluíu que, conquanto melhoras trás, quando o Sindicato do
sístído ao tratamento pela es- mitente com a nova droga". mais: marcantes eram obtidas A PABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua.

Comercio Atacadista de Gene-
1 f t t 1 Marechal Hermes, nr, li (Perto Oerrtro. Civico) em CU· dtreptomicina, anuncíou, o Dr. Isso manjtestou-se especial- pe os e11 <;rl.1I0s ra ue?s C.OI�l • ros Altmentieíos, por sua j-

Howard Payne Professor Ca- mente em sete dos pacientes estreptol11Jelllu-PAS a eí'íeá- rttíba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores, 'l'Elol'ía, mostrou ao SI', Benja-
tedrátleo da Universidade de' do Dr. Payne que anterior cía da viornicína-Pé.S é def'I- para Automóveis e Móveis estofados.

min Soares Cabello a situação
Howard. de Washington, D. mente não haviam melhorado nida e demonstrável, "o que PAGA-SE O'TIlVIOS BALARIOS _

" de escassez a que se ehegaría. '

e,. por bcasiãQ do 5.Ó:Congres-jsob a terapia com estreptomí- se fez notar 'par,ticularmente Os interessados, deverão se dirigirem a Gereneía com -r+ "Agora. seria completa-
so Nacional de Tuberculose e eína, Mesmo nos casos não nos sete casos resistentes ti es- � 6 Snr, Emanuel Machado em Curitiba, nu por eorres- l',,'nie in!e��ljJestív� qualquer
Silicose nesta cidaçIe:' : resistentes à >estreptomicina ê- treptomícína.

. . § pondenela para C. Postal. 1.242. ímportaçao -- adiantou.
Descrevendo 35 casos de -Ie verificou que a viomicina O desenvolvnnento de rems· � ! Pel'mitin-�F o sr. Orlando

tratamento de tuberculose 1 agia claramente de modo favo" iência à esu",ptomicitUl Delos �����-;o.�"""""_��'%.":'4�""" Ferl'eir'u Martins, no pareeel',
pulmonar por uma, combina- I rável. Sua toxidez foi achada i;;acilos da lllber(,lllm�e é um a eonsiderações sobre os pro'
ção de viomi�ina e. \�S (áci- )ser desprezível nas doses em- 'dos. prjncjp��i� tl'opeç�� pa; a- IJl(·mas do ab:lstecimento de
do para-ammo�sallclhcoL '() pregadas. tualS pesqUIsas terapeutlC;1l; generos, sugerindo à COFAP
Dr: Payne, em uma sessão do' Para, estabelecer um têrrno em tôrno da moléstia. Há jú que aplique a vultosa verha
Congresso que se reuniu sob de compal'ação com 'o grupo alguns unos a ('strepj_o1Ylicina dpstinadu às importações na
os auspícios da Sociedade Me- de 35 doentes submetidos ao é .considerada I) ttgenie mais "realização de um plano, dis"
xicana de Estudos Sõbre Tu- novo, tratamento, o Dr. Payne eflCaz contl'a a tuberculose. t'iplinado e metodico destinado
berculose; disse que "organis·. manteve 24 outros sob a com- Há um ano vem partilhando :'! renovação do material fixo
mos resistentes ao tratamento binação vulgarmente as honras, fI êsse J'espeito, eom e rodante de nossas (ferrovias,

a lsoniazidiol (hidJ'3zida do úci- cé!locandn-as em condições de
do isonicotínico), atend€'J' ao escoamento em

tempo util da produção, pro
porcionando, d(>sse modo, me

lIl'fJres serviços aos centros
eonstlmidares e melhor possi-

• . bilidade de justa recompensaSegr.edos ael'onautIcos

I
rea.

aos homens do campo. IdenU-, A Soclc:da?e dos.C:0�strut�- Ao penetrar a V�RIG no
cas rovidencias aderiam es.

r�s. aeronauhco� BrIt�l1lc.?s dI- :;e�u�do. quarto de secuIo de tenler-se às rOdtvias".
C!g.lll-se ao goyerno Il1gl�s so-1 eXlstencla, recordamos o nome

Na parte final, afirmou o re
h�ltand? medl.?as para Impe- \7enerando de seu ,fundador, presentante do comercio que::lIr a. dl'l.'ulgaçao de segred.os õr. Otto Er?s.t. Mc:yer, atual-I é "de absoluta e imperiosa ne
relaCIOnados com as conquls- :nente domlcIlIado e desen-

cessidade a elab::>ração de um
tas britânicas no campo dos vôlvêndo suas atividades de i plano qUe atráia e fixe o ho
foguetes e da jato-propulsão c:mceituado i_ndustrialista em mem à terra, desfazendo-se
!2!'m revistas estrangeiras. Pôrto Alegre. personalidade a êste clima de confusão em que

J<:
Revistas �specializadas dos qúéj;; de';'� o BrasiCa honra vivemos ultimamente, com rei

�::ado�, Umdos e da Europ,:_ de possuirmos hoje em dia um teradas investidas contra um
r�velaral11 recentemente �e transporte aéreo que logrou sistema organizado para '0 in
talhes de um no�o mot?r. a. Ja-I classificar-se entre os mais gresso em novas modalidades
to �e cO�lstruçao bntamca, I �oncentuados e exoressivos de cujas experiencias sempre re-
mUIto maIS p,oderoso que os todo o mundo.

•

sultam nefastas".
motores atualmente em uso.
informandQ também que à: .;__

'

__.-� _,...,..-
companhia "De Havilland Air-l

'

craft" está produzindo o novo ..............."""........�.,..,..._..............."""......"""....,..,...,.. w�_��w......"""......""'''''''''''.........,.�

motor. JOs jornais britânicos. assim
como as revistas, são proibidos
de publicar quaisquer detalhes IdE: motores ou aviões secretos,
Embora seus redatores creden
ciados possam estar informa-Ie'os de sua existência.
A indústria aeronáutica re-'

déimou que tais regulamentos
nAo estavam sendo observados
2m relação às publicações es

trangeiras, razão pela qual a

presentou seus protestos ao

govêrno.
Novo caça-bombardeiro
russo

O periódico especializado
'Aviati:m'Week" publica, em
,eu número de abl'il, uma des
:'dçii,) baSf"'ltia em informa
r�i',es proc'edentes (le um cor'

rC;;IY.lldt>nlp de traz da Corti-
na de F;:rro, súbl'e o bombar
deiro' .';oviétlco lJi-reatol" "lL
·W'.'. onde siio tremadoll 1:'1'0-
tos c!1lneSes.

O ap:ll'elhll sDviético pode
:·er utilizad,) para dc&pmpe
Ilhar três mi�:pões: caça, bom'
bardeio e imtruçÜo. Sua velo"
cidade é superior �, S60 Qltllô-
metros horários. O "IL-28"
tem quatro canhões, dois dos

SU�cjdlD do irmão de Evita e denuncia de grande corruPcão iuJ��:S�����d��;!tl���a� frl��;�BUENOS AIRES, (UP) dão pela letra perdiio por tn- Fnlllcbcu ('m1Oz7.o1. Alfredo I t�a::. A�,_a_'��" pos,su��m alveolo�
do". !50S;1 e lVIalltlel Mll ' IMl H bU}db_dS e fUZI,,; •

. . nc:z. I "Ce"elJro-' eletroTIiCOS"O eom�1I11cado �diStl'ilJllido C· ga'l�e�ca � máquina:: de

d'ü'
I elo Parta!o �eromsta diz, em I C3)��11a� J'onl;eeidas com� "cé-parte, o segumte: 1 '1 t -' ,: t-As informaçÕES recolhidas 1'(' )1'08 .C e 1'�n�cos.-, �s ao .sen
por êste Conselho lll'ovam a do. t!tl�lzadus velas �tsenlllstag
existência' de atitudes confu. �l'l�anlCO� em seu Íl:'l_balho nos

j;íonistas de Iileterminado gru- �l�tll:nos .Í1p,?s de avlOCS e pro
'JO de filiadó� Não é possivel ]etcls dlngldos.
�ue permaneçam f'l

. Sentiu-se a necessidade das

do partido, nem ��l�ilt�:::S� l12esmas ant? algun� pro?lema�
nem filiados que, COJU pleno t�o .compl�x?s,.CUJos calc�los
l;enso de irresponsabTd de sao lmpratlcavels para o cere-

;:, t.b . d
1.1 a 'bro humano.

�on l'l u�m paEa estrUlr com

I Grande data para afalsas .aflrmaçoes ou rumores Avia cão brasileira
fi confranc;a que merecem o.s No próximo dia 7 de maio,
��r���. que atuam n� movI-

'I a avi!,ção ,.comercial brasileira
O coronel Mercante foi go-

estara reVivendo um?- de suas

vernador da Província de Bue-I gr�ndes, �atas. ou seJa, _o 26.0

A·
.. ,amversarIO de ;fundaçao da

nos Ires, ,aoprmclpal do paln, I' sa nacional de navegação' aé-de 1946 a L50., VARIG, a mais antiga emprê-

G R A N D E L I QUI D A CÃO.
da

o Dr. PaYlle não observou
nenhum grau significativo de
r:esistência à viomicina durem
te essa experiê,ncia. Alguns ci
entistas pesquisadores pensam
que esta possa vir a ocorrer
mais lentamente do que a re
sistência à estreptomicina.

'.

(asa

85,00
235,00

O trabalho do Dr.' payne'
vem corroborar a opinião.• de
dois médicos do exército esta
dunidense, o Coronel C. W.

; rempel e O Capitão F. W. Pit
I ts, que apresentaram suas ob-

I ser\"ações em Dezembro do a
no passado perante a Associa

I ção Americana em Prol da
Ciência, d� St. Louis. Estados
Unidos, Relatando o tratamen
to de 334 doentes de tubercu-

, lose pulmonar, os referidos
médicos concluem que os re-

5ultados obtidos com viomici
,lIa e terramicina. combinadas

I
com estreptomicina, quase
igualaram OS obtidos com o
tratamento por estreptomíci

., naPAS,
e que, além disso, o

novo tratamento tem a vanta-
gem de impedir o desenvolvi
·mento de germens da tuber
culose resistentes à estrepto
micina.

das DE TODO O SEU ESTOQUE - PREÇOS JAMAIS
VISTOS NESTA' PRAÇA E CIRCUNVIZINHAS.
VEJAM UMA Al'/JOSTRA DE NOSSOS PREÇOS:

Sedas' Estamj)adas a cOmeçar de'Cr$ 12,00
Sedas Lisas' Idem ,Cr$ 7,50
Lãs (Enfest.' largo 1,50) Idem GrS 38,50
Crepex (Pique) Idem ,CrS 32,00
Voiles Idem Cr$ 6,90
Levantine Estmnpada Idem Cr$ 6,40

.

Linho Fio IrluIldez Idem Cr$ 65,00
Casacos Idem Cr$ 235,00

Casacos 214 Idem Cr$ 240,00
Bhlsas de Lã Idem"Cr$ 65,{!0
Blusas de Malha Idem Cr$ 25,00
Chapéus , Idem ·Cr$ 48,00
Capas para li"mens Idem Cr$ 290.00
Camisas de'Lã Idem Cr$ 98;00
Camisas de ::)e��a Idem Crs 100 00
Camisas de Tr:coline Idem Cr$ 35:00
Ternos Feito'; Idem Cr$ 250.00
Chapéus de C:láuntg'

'

(crianças;' Idem Cr$ 79,00
Chapéus de Ch'mtung

(ho:11'71'fi)
Casimiras (cor�e}
Linho Fio IrJal�dez

(corte) 325.00
Pulowers de I.ã 69:00
Pijamas 89,00
Cintos de Eb�ticos 10,00
Zefir 3,90
)(adres • Idem Cr$ 6 50
Brins EspeclEis Idem '

Cr$ 9'80
N�o duvidem ..;_ E" Liqui!}ação Real - Coisa jamaisVIsta em todos QÇ tempos e oferecida . pela'CASA

. BUERGER aos seus amigos e fl'eguêses.
CASA B1:JERGER LTDA. - Rua 15 de

BLUMENAU
.

Rua 7 de Setembro 1922 - Blumenau - S. C. - Caixa

INDUSTRIA E COMERCIO

O uso ClíI)ic:o da T1ÍomJCll1a
que tem sido desenvolvida nos
laboratórios Chas, Pfizer &
Co .. de Brooklyn, New York,

I há mais de quatro anos é con
siderado pelO Dr. Payne como
sendo "aplicável em presença
de organi.smos resistentes à
estreptomicina ali em casos de
alergia a êsse medicamento, O

II WlO da viomicina, combinada
com as mais novas drogas, an

I Umicróbicas, deveria ser eg
• I.ndado". '

Sulteco
REPRESENTA.ÇÃO E CONTi\ PROPRIA

LteJa.
- Postal 5?l - End. Te}.: "SULTECO" -

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCERTOS,
RgGULAGEM, CAL[,_>RAGEM. SINCRONIZAÇÃO DE BOMBAS

lNJECTOH �s DE QUALQUER SISTEMA
---------xxxx:------

TAJ\lillEM PARA BON BAS ALIMENTADORAS E REGULADORAS

APARELHO ESPEC[flL PARA F.�RMAR .fUNÇõES PRA TUBOS
DE ALTA PRESSÃO

-----:lrxx'X----

MAQUINA ESPECI.�_!. E AU'I'OMATICA ALEMA,W 1 L B A E R

------·xxx:x------
,

�stara SERVIÇO GFATUIT(J DE EXAME DE PRESSÃO EM MOTORES

DIESEL E BOJ.\.ffiAS ALIMENTADORAS

_____.....;. ...,JI'.� _

IDo Brasil e do Exterior
I PEQUENOS TELEGRIMD��DO 011.

RIO 13 (Merid.) - Informam de São Paulo que uma e_

missôra daquela Capiia! divulgou, ôntem, notícias alarmantes,
afirmando que nove generais haviam, sido presos no Rio de Ja

neiro e que o Ministrll -�a Justiça e o Ministro da Guerra fo
ram chamados com urgência ao Palácio Rio Ne?ro. Nesta C�
pItal, porém, ,os ministro.;; da Guerra e da JustJça de:;menh
rum àquele boáto.

RIO, 13 (Merid.) -.- A convite d::: governo norte-america

no, o governador Amara! Peixoto e sua es!)osa, dona Alzira
Amaral Peixoto seguiri'c no próximo dia vinte aos Est�dos
Unídcs. O regresso du jH'esidente do Partido Social Democrá
tico se dará no fÍlu d<!sÍI! mês.

(oc�ira{lIo1 Pés
Combalida no 1.o Dia

S. PAULO, 13 (1VI0rid.) - A Polícia acaba de descobrir
aqui uma verdadeira qeadrilha especializada na adulteração
de cédulas de dois cru7.�iros para dois mil cruzeiros. Funcio
nava essa quadrilha iH há dois anos na rua Solimões,. número.
33, sob a direção de He;rrique Fipot que tinha como cumplices
seus irmãos Germano c Guilhérme.

"

CIDADE DO MEXICQ, 13 (UP) - Algumas repúblicas
da America Central f: de Sul estariam cogitando de romper
suas relações diplomálic'as com a Guatemala, devido à atitude
daquele país, que abandonou a organização dos Estados cen
tro americanos. acusando as Nações visinhas de formarem um

"bloco agressivo". ES;,:2 afirmativa é feita pelo diário "Excel·
sjor", que atribui a infQrmação a fontes diplomáticas não iden
tificadas.

. PAN-MUN-JOHN, j_3 (UP) -- Os ,comunistas revelal'am
hoje, que pretendem repatriar soldados enfermos ou feridos
de onze nacionalidadt::s, na segunda-feira vindoura. Conforme
já se sabia. dos seiscen:os homens a serem entregues, em

I
grande maioria serão <::oreauos do sul. Haverá ainda cento e
vinte norte-americanos, vinte brítâ,nicos e quinze de outras
nacionalidades, Somente cinco dos países que teem homens
lutando na Coréia não deverão esperar nenhum repaÜ'iado.

AMSTERDAM, 1:1 (lJP) __:_,. Cerca dk trinta centímetros
de água do mar cobrem hóje as ruas de Brunisshe, na ilha de
Schouwen Duiveland, qGe já havia sido a mais sacrificada na
grande maré de {;everl'iro último, Coníorme já se noticiou
ôntem a maré subiu inc!"peradamente acima do normal, rom:,
pendo os diques internos. Todos os esforç<)s !)ara fechar as
brechas fracassaram, €' l!ma área consideravel de terras já
drenadas foi novumcUie inundada. Felizmente, desta vez não
houve vítimas.

'I
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a localizad
soa. Mas como .tarnbern o

1'0-1
mento da celulite um especial cigarros pqr dia. <' <

•

lÍJ é necessário fazer forte regime, um tanto severo, Deve Não é muito animador,
pressão, e isso torna o traba- ser eliminado da alimentação: heín? Mas lhe ficam as carnes
lho muito çansatívo, é bom, peixes salgados ou em conser- brancas, OIS .p.eixes magros, as

não desprezar a ajuda de ou- va; peixes gorduroscs: crusta-: frut�s 'não�"aeidas; os', :queijos,
tra pC1'::;03, para que tenham
animo de fazer esta massagem
Ldcs os dias. A massagem tor
na-se menos dolorosa e mais
9ficaz depois de um banho
quente.
Faz também parte do trata-

.a eliminar ,ai" toxinas
ser ginástica bastante energí
ca, Além .da ginástica, deve
fazer movimento, caminhar a

tívamente, respirando prot'un-

MUITAS entre as leitoras \llndidade nor m:105 muito
que nos eScrevem lameutando hubeis Corno 'laCe bem com

um aumento de PPS:) e um sen- ! ureende, é indispensavel des
sívet aparecimento de gonIu-: lazer os nós que 'ie fc.rlllarem
dura, localizam esta em dois' e a isto su 61.' dlega pela mas

ou três pontos da sua pessôa. sagem.
Raramente se trata de uma a- A massagem. quando a ce

díposídade difusa em todo o lnlíte já 52 instalou há algum
corpo, e quem é por ela afligi- tempo, é um tanto dolorosa e

da não sabe encontrar a razão requer pactencia. Se não há
deste acumular-se de gordura possibíItdnde de utilizar a
em algumas determinadas zo- massagem feita por uma boa
nas, massagista. pode-se recorrer

Trata-se muito provável- ao rolo de borracha dura que
mente da c.elulite, um mal que to rria possível praticar uma

se pode curar só em parte com massagem bastante energíca
o regime, e que tem necessí- sem o auxilio de outra pes
dade de um tratamento mais

en�rgico._, ,

Se voce esta neste caso, e

conveniente que fique saben
do o que seja exatamente esta
celultte de que pareCe se fala
cada dia mais. Entre as celu
las do tecido conjunt ivo que
se encontra sob a nossa epí
derme, ex istein pequenos va

slos. Estes pequenos vasios ou

lacunas são irrigados e drena
,dos pelo sistema sanguíneo e
as celulas são deste modo nu-

tridas, enquanto ao mesmo

tempo se eliminam as toxinas.
Em certos casos, especialmen
te pelo mau funcionamento
dos rins ou do figado. o teci
do conjuntivo se enche de Ií
quído adensado pelas toxinas
e se formam então pequenos
volumes que representam jus- VAMOS RIR'?
tamente u pi-ime iro estado da -- A sua cara nãc me é es-

celulite. Com u temoo os volu- ') trunha: Recor do-mo dL> t,�a
mes se endurecem 1.'- se tornam visto não sej c nde , ,

como pequenos caroços. I - Sim ... '.'011 lá dp vez em

A celulite é facilmente ídeu- quando, ..
tificavel. Basta apertar a car

ne entre os dedos das duas
mãos: se a carne não perma
nece compacta e lisa, mas fí
ca com uma superficie irregu
lar que pode lembrar a casca

de uma laranja vista através
de uma lente de aumento. não
há erro possível: trata-se de
celulite.
Encontrado o mal, é preciso

correr log:} aos reparos e o

tratamento mais util e eficaz
é a massagem porém massa

gem Inststentc, feita em pro-

BOAS MANEIRAS
Prometer que se vai fazer

uma visita, almoçar em casa

de amigos. etc., c. depois. não

cumpri-lo, S,,111 causa [ustífi
cada, é urna falta de cortesia
e de educação.

ELI�GANCIA
As blusas agora em moela,

Itêm, corno finalidade. dar' as '

"to.ile ttc' um toque elegante
e bastante feminino. São con

feccionadas. de pretcrenc!a,
em fina musselina, trabalha
das com nervuras. ou apresen
tando golas largas e armadas.
As de "plumeti", de f'ustâo de
seda e de fazenda de "pois",
acompanharão os costumes de
linho.

PENSAMENTOS
Serás tanto mais rico

to menos desejares.
Ambrosio.

quan
Santo

Não são as más ervas que
sufocam o grão: é 11 negligen
cia do cultívador. -,_ Confu
cio.

Amofina :LS invejosos não
tanto a prnprta desgraça.
quanto o bem alheio. -- S.
Gregorio.

,.'
1 2 3 4 5

Nova

,�.

NOVA YORK - Do alto r As l!Iulheres que podem �e
de seu trono que domina ,a I dar a esse luxo, pagam 25 do

Quinta Avenida uma mulher lares por um 'Dia de< Beleza"

baixa. gorda e dinâmica, de 71 em seus salões. Esses "Dias de

, . _

anos de idade, governa, como Beleza" gozam de tanta, fama,
Antigamente a alimentação raínha i) ímnérío da Beleza que, segundo soube, há uma

O dí e' sím Ies: redu-

I d
.

(f 1 di'
-

h d
.

tocrací reme 10 i P .

as criancas a amos e uma nos Estados Unidos que repre- sen ora a arrs ocracia euro- . -

t casos até cin-
das fases mais delicadas de senta um bilhão de dólares péia que vem mensalmente a .pr, �m cer O�t q tidade
quando a criança deixa o pei- por ano. Nova York, de avião para se- 'ciuenra po�:e a�:: d�ao�o na-
to até os dois anos) era de to' Em sua residencia, um sun- submeter ao tratamento de de d�e:r:t ' n

fru'a' as
Pi!,OBLEl\1.", N. 705 do descurada: as avos e as bi- k A Helena Rubinstein, a

,

e ,e1 e, pouca " '"

savos das jovens mães de ho-
tuoso apartamento de Par -

A »aíxão da, mulher para veLzes tSO matça. 'a ficaHORIZONTAIS venue- de 26 cômodos, reple- -

en amen 'e acri nça 1
-

1 _- Saudar. 2 � A minha r,essoa: 9:l'acioso. 3 - Ditador: . je não se preocupavam com o .. d b d t 1 se enfeitar é tão velha quan-, d mã prend'e-'-

, •. to e o ras e ar e va em i :
h' té

.

dt
- ra cura a se a ae a

desgraca . .J, -- A segulJ'la lJ2SSOa; rcoudia. ;) - Canturar. 6 - 1 LIp� 'e o modo de tal alimen- mais de um milhão de dóla- to a �s erra, mas:; pro ,uç�o , bedece� as tabelas que até
Venda uubl ica: orcfí x». -; -- Alegria (intpriei'c'ú(Jí; partido. 8 tacão: e isso concorria não res, ela é a Princesa Gouriel- científIca de coemetlco e tao a O-o considerava falsas se
-- Nulidade; genel'O di' palmeiras. 9 - :;\:Ol�W de 11m insetG pouco l2ara as. altas. cifras da li, es!}osa de um nobre da moderna que qualquer desco- e�t�a à conclusão de qU:e foi
(pI.). mortalIdade mfantll. Georgia. Quando di.dge os !Jerta. nova que s� faça tem, c e

,t 1 nas suas ambições
VERTICAIS Com os anas a pediatria deu ' Imediata repercussao. Os labo- uma o a

. -

destinos de seu vastu imperia, de que a superahmentaçao1 - Solidez. 2 .- Pronome nessoal: o céu. 3 R�gra: grandes passos e realizou g1'an ê Helena Rubinstein. tatór�os de pesquisas da in-
t

.

g
,

's-
dignidade nontífieia. � - Gel1erõ de p<limeinls: relaçã:J: in- des descobertas no campo. da E seu império é de ampli- dústria de cosméticos são tão es a�a por :���mar o or amo

vocaçáo mística. 5 - Auxilio. () - Sufixo: alimento: encan- dietética: estabeleceu a impor' t d
.

b rigorosos como os de um hos- mo e seu 1 •

U e Impressionante, a ran: .

to. 7 - Arnedrontal'-:-;c' masca de fum:!. 3 - Cauc[to; contra- ;ancia da regularidado das re- gendo desde a América do pitar 'nu de uma universidade.
ção. li - R(,(�Ol'das.

' '

feições, a necessidade de uma· Sul até a Europa, de,sde a A- Até a maior produtora de tin

lfica até a Austrália. Qual- tas do mundo, a General Ani

çuer homem de negócios te- line & Film Corporation, eg

da orgulho de ter criado uma
tá ligada à produção de cos
méticos, Além de seus outros

empresa tão ampla e tão bem
sucedida. Até hOJ'e essa mu _

ramos de pesquisas, os labora
tórios da GAF criam, novas111er surpreendente começa

seu día de trabalho levantan- tintas para pós de arroz e pa
ra batons.do-se' às seis da manhã, de

leu leito de "cristal" (cons-
A propósito, convem salien-

truído de lucite transparente
lar que a "maquillage" dos

e que se ilumina como uma mod�los de "Sinfonia Colori
da" '\ o notável "show" que,lampada de neon quando se
sob, ó patrocínio da General

move um interruptor) e está Aniline & FUm Corporation,;empre disposta a partir para percorreu recentemente a Aqualquer ponto da terra, para méric'a Latina - foram detratar de negócios. Helena Rubinstein.Milhões de mulheres, porém Helena Rubinstein, fotografapensam em Helena Rubinstein da 'em seu luxuoso apartamen-não como úma mulher de ne- to de Park Avenue
gócios, mas sim como a Pro
pagadora da Beleza ou, para
aplicar o nome de um de seus

Iprodutos, Enviada do Céu
(Reaven Sent), .

, - iUnmJIJfmmmlllllUIIIHlJIlllliUUII!WIII!llillllil!ilUllfilllUillIllmUlIIllllrmuuIIHmrmnll�""tlmlllJlII'!
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Fraqúeza " Em Geral
\TINHO CREOSOTADO

Silveira

Senhores '-CoRJercianles
RECEBEl'tlOS

; RECEBEMOS WHISKY "C AVALO BRANCO", "GILETE
,AZUL" ];; "TALCO ra�SSY".
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possuidor
(õiu por terra a invencibilidade do campeão dd L. 8" F .. no Campeonato Estadual
Com surpreza, mas confor-' des :Ih f

'

".
'

.

i t
'

C 2 h 575 ao' d cometidos no 2.0 tempo do

ft;��l��í, o�u a��l��r,de aq���!�res e sua me : or orma-muno JuS o Q �core oe

•

L
,

H. I ' t; � fe� àr��t�li a���;:��m�tb�1�ta��b
que estiveram em Brusque, i�la!lü:n�a em estado físico sa- o Amer ica muito ma�s prátí- scúre. co� um tiro q�te partiu I rica, pontific�ndo o' ex-zagueí- todos os pontos de vista, 1.1
viram o camneão da Liga Blu- tístatórto e moralmente lhes co, atacando com perrgo e o em direção ao arqueiro do A- ro. do Palmeir-as e o veterano � renda apurada em Brusque:
menauense dê Futebol tombar prepare para as grandes bata- Carlos Rena�t.x apresentando tlético! ��orém, tomando extra- J Zapot co� jogadas de eleva-

I <::1'$ 24.575,90. A torcida ame
diante do América de .Juirrvile, lhas, estão longe, agora, de a- volume de J::go, mas apenas nho efeito, enganou-o comple-'] da categoria. '

"

I
rrcana esteve em peso, no :fls'

por 4 x 2. tuar com aquele elan de ou- no centro do campo, sem rea- tamente. '

fllfopsinho. Ivo, Tez:ura, tádío Augusto Bauerr, Equi"Com surpreza, porque con- tras é:9oca,5, quando não pa-IUzar pontadas que pudessem Convenhamcs, muito justa Teixeirinha e Otávio, os maio- 'pes: AMERICA Simões
fíavam muito nos jogadores ravam um instante síquer den- colocar em risco o arco CDn- esta vitória dos joinvilenses, res do bando vencido, o -qual Badéco e Antonínho: 'Vii::ó:tr icolores, os quais

-

fOl'n.am tro do gramado, esbanjando fiado à per ícia de Simões, agora a um passo, senão me- leve corno sua 'pior peça o mé- ,Cocada e Ibrafm; Plácido Eu
um dos melhores conjuntos do energias e classe, massacran- Modificou-se o panorama' ios, do titulo de bi 'campeão dia Pílolo , muito gordo, ínteí- clides, Zabot, Renê .e Gdstão.
E:stado e conformados diante do seus adversários com go- do encontro no período com- catar inense. Elementos que ti- ramente ' fora de forma física CARLOS RENAUX,.;....... Mo"
-:la legitimidade do feito, alcan- Iesdas impiedosas. plementar: Teixeirinha foi à veram conduta destacada: Si- ',� técnica. '

, '; sírnann, Afonsínho ;;, Ivo' Te
çado pelos diabos rubros, o Ante-ontem, finalmente, frente e durante cerca de 20 mões, Antonínho, Ibraím, Ba- Paulo Lange, excetuados os zoura, 'Bolomini e pilola;qual, diga-se de passagem, não torne u-se bastante evidente, a minutos sofreu o reduto final deco, Zabnt e Gastã, no Amé-l graves pecados' que mais ací- Aderbal, Otávío, 'I'eíxeir-inhn,»odc sofrer qualquer contesta- queda de produção que sofreu amer-icano forte assédio por 'ma comentamos, e que Íl!ram 'Petruseky e Jo.'Vnp, ,', '

,;ão. Quem conhece a equipe Q Carlos Renaux nestes ultt- parte dos locais, que em pou- "

'

,

.irnericana, não mais se deixa mos tempos. Como uma du- cos instantes igualaram o mar- 8" I cJ b el"" I"
,

impressionar pelos sucessos cha de água gelada foi o ten- cador, em lances muito bem

r�su te O
,"

t'" ,

,
"

:tue atualmente conquista, to inicial dos visitantes, aos concluídos por Otávio. Outras
",

om O �" O, :", I ,,0 'ne" Opois seus players teem "can- dois minutes de jogo, prove- oportunidades de ouro furam f'!!""
"

'

'}' cha" suficiente, experiencia niente de uni sem-pulo espe- ::lesperdiçadas e a ma íória dos

PS' F.'
'

'
,

em demasia. em partidas de tacular de Zabot; que lVI'Csi- espectadores presentes ao Es- I
- _" ,,'

'

..' 'e

I grande responsabilidade, co- mann não pôde deter. Com tádio Augusto Bauer temia pe- d me,r�'� 'Om' " a'o, 'ta' n-.C'".ISCO'-"mo, àquela que domingo tra� um de seus avantes. Teixeiri- la sorte do campeão de Join- _,;; 'I.i;.
varam com o Carlos Renaux. nha, atuando muito atrazado, ville, Passados -os momentos

' ,
. ,

.

"', ",,' ''','
"

'

Apontados como velhos, can- quando se sabe que suas ca- mais angustiantes, contudo, R,o :1-_ 'Iempo estivera,JI à f�ente" no' placard" U$.al,i�verilessados, já sem Iforças para su- racteristicas SBO as de um pon- refez-se cio susto e recuperou- , ..
,

p:rtar 90 minutos de luta ar- ta dE' lanca, o onze de Brusque �e d� forma suroreendente. Contundidos .. MArzlnho e Joça deixar.a,m I "ça,iD,"uI oa ,'fasejua e difícil, o certo é que o pouco de prático obteve na '::;astão. em agil mànóbra,em" fi
campeões estaduais de 51 ain- fase inicial. quando os rubros, posi<;>ão legal, desempatou, mas final - Não soube o juiz reprimir, a ;Yiolen;cia III .Oallll.,:b ditam cátedra. impõem sua sem produzirem uma enormi- A.rtur Paulo Lange, cometen- Elll VI',sta d.'ls

' ..
'

. '

dasse e cate=orÍ<1 indiscuti- dade, assinalaram seus segun- do erro dos mais berrantes. a-
dificuldades ,ervenções .sempre foram fei- Bujã'o atirbu forte de fora da

�ue ,toda· e qualquer equipe tas com "calor" excessivo. área.
,veis e vã') colecionando triun- do goal, goal este de autoria nulou o tento. O mesmo, Gas- :nc�ntra para ser bem suce-' Aos 'tres minutos o placard Não se deram os e'smeraldi-fos e mais triunfos, de muito de Cocada, ao coprar uma in- tão. pouco depois. desta feita

valor.
"

fração de (fora da área. A pe- ::m condições ilícitas, pois se
lida em São Francisco, pode 'i iá havia sido inaugurado par nos IlOl" 'vencido,s. Todas' ás

o.s atleticanos, e não queira lota, por incrivel que pareça, encontrava em daro impedi-
:e1' considerado como bom ui Sadinha. Augusto cabrou: rã-, vezes qúe' lhes surgia' ,uma 0-
�mpJte obtido pelo Palmeir IS. pido uma falta em direção ao portunid'úie contra-atacávamninguem neg;i"lo, ressentem- partiu rasteira, "furandQ" a 'I1ento, venceu lVIosimann na- mte o Atlético. na tarde d,� \

centro -'avante alvi-verde, que com perigo,.' Num de' seUs a-".,}e de melhor preparo físico e barreira. aninhando-se nas vamente. colocando seu ban- -

técnico, no momento, O afas- redes.
'

cio novaÍnente em vantagem lomingo, por 4 x 4. Contagem entrou entre 03 zagueiros con- vanços, Bértoli, serviu: em ek-
tamenta de Leléco da direção O placard de 2 x O, sem dú- no mm'cador, enquanto Vico, ;xquisita, sem dúvida algu,- ':ráríos e encobriu o guardião celentes: condições a Wittíz
lécnica do quadro lhes foi fa- vida alguma, es�elhou as a- )atcnclo uma falta ,da inter- ma, que ateséê:._. claramente, a atletícano.

"

na ponta cànhota'- Este apos
laI. Sem ter quem lhes guie ções que se desenrolaram du- mediária tricolor, deu o golpe pOUCa segurança das defensi- Não dur{)u muito a alegria tau l1à corrida com, Tipedro e

com eficiencia, quem lhes rante os primeiros 45 minutos: de misericórdia, encerrando o
vas alvi-verd�

..

e .alvi-rubra e dc.'S visitar;tes, porq�le mei,o quando se 'preparou pa,ra des
o trabalho COl1VI!1Cente das mmuto apos o ponteIro ,Bade- ferir, o tiro fatal, foi ,derruba-
variguar

..

clas.
_ • ' zinh� atrazou o couro a Lóq�e; <:lo ,na peqúena área: Penali-

O Campeao do CentenarJ.) fulmll1ando este a Juca, que gade máxim<1, marcou o á'rbi
fez um grande primeiro tem I teve sua visão aírap<11hada,por 1.1'0, sob protestos dos eleinen�
i)o. quando vitoriou-se parci;l!

I
vários �ompanheiros: ?em jo- tos do Atlético. Apesar da

:llente _l)or 2 x L Com exct!- gadas Ue �ande menta" de "guerra de nervos" .,de' quelentes c:mbinarões d:, se'l.3 I amb:::s os lados, a geleja foi'a- foi vitima,: Luizinho não se
;Jlayers, firmou-se definitiva-; vançandCl. Finalmente encon-, �mDressionàu e cobrou bem a
mente no gramado a partir I trou-se o pelotão blumenauen- falia.' 3 x 3.
jos 20 minutos,de jogo, só não I se;' que fez á defensiva contrá- Tornou�se dramátic.a, então'
tran.s�ol'l:nan,dD �m, tentos �L�a I ria pas�ar por maus bocados e l cont�nd<:I, nota<;!amente' párà;upenondaae tecmca, dcvwo, graças as tramas que armava, Os penqUItos. Nao ,maIs coh
'I falta de arremate� de seus I �om passes' curtos e rasteiros, . tavam eles com Juca;' ta:mPem
lvantes, cs quais, é pre�iso I: rrancava aplaüsos da torci- I afastado,.. do gramado' ,pOl':�iz�r, atemorizaEm-sc com a da. Aos 29

, mínu�os, então" contusão, e, 'com Sadinha. por·l'Ispldez das entradas d�s de- llum ataque cerradO, Wuer- msmento. E'aHand'l cinco mi,
i'em;ores contrários, cujas in- ,) ges cnt:-olou a _:pe.lota e de nu!o:s pa�a o encerrame�1Ú) do

[ora da area ded erIU potente preho, tltuheoú a zaga ' pál-
la,'" �d� 1 w mtu� i O I arremesso, o qu.al Ary nã.o meiren��, do qúe s,,;, aprovei-'U� S�� fi /!4. II II '�n 'I poude c::mter, pOlS saltou mm- tou BUJao para servir :',e:m ex�-
Exibiu-s2 qúinia-feira à to maL celentes' condições a Witttit.

noite em Fl?ríanópolis. tendo I Nc:as tentativas de goal 'Este avançou alguns passos; e
�or ,<1ntagom_sta, a !"quipe_ do

I eml)r".endeu
o o.nz� .?a �lam�= desl:cou c:_l1lpletamente Ih

"iVal, campeao IlheJ de ::12, o da Duque de Ca�I�", nao del nho, que nao teve ch,�nce pa"
.!'sD:rte Club2 Bahia do eSb-1

xando seu adversano de amea- t'a d,{fender. Quando não se
-to' do mesmo nome. - ç'ar sériamehte, tambem, 'Q ar.' acreditava fOSse novimi.ente ri
05 tricolores, que haviam I

co guarnecida '')01' Juca. Quan- ,,,contagem' 'modir'icada, :foi ',à
ido abatido:; D:.:lo Caxias d� 0.0 esta�am �or se exgotar os, h'ente �; a�a(Ule.._ªlvhre.rde.'�
'bínvilh::, duanclo tom deSta-,' aerndelrJs" 60 segun,dos 'do 1 :_Jelota lançada. sobre a' peque
lU,: durante os n:lVenta minu-jl.o ten�nc, oerdeu ZICO um! na ár2a do Atlético, picou-no'
tCS- de lutú, triunfaram pela go�l �elto. Recebeu a "redon-

jl terren'J, No momento 1),1'eC180
conbgem minima, que não da' dtante da me�a completa- em que ,Wittiz 2.0 sía,'do ar
ó!xpressa, de maneira alguma, ! ment,;, des;€(�tarnec�da, m�s com co para recoIhe-la, 'ripedro,
su:.i verdadeira superícrid<1de! rara m1';"llcldade nnpulslOnou- acossado ,por Sadinha afabol1�
30bre os azurras, Os visitan" ra para Iara. se, c�!beceandü para as rédes.
te.3,' muito mais técnicos, de- I t!a segunda f:,se teve 0_ Pal- Um lance àzaraclo para os 10-

'

monstral'am, classe superior, n1}!J,ras contra 51 a contus:.to de cais, mas que nem por isto
,0 do adversári:J,. a.tiran�o I Var,I?S de se_us �bye�s. O p�.j: �eix-ou de !eeompensar' os es
,,;:us avantes eom ll1S1stencla mell� a deIxar o (;Jm�o fel .l.orços do im1e de Augusto .

2 precisão de todos os ângu-I [�arzll1?o: que num ehog�e O match -teve a controlá-lo
los, s::m obter resüHados prá": vlOlentIsslmo, com um cêntra- ,) sr. Ncrml;lnn Lima, cujo de
tico3, contudo, em virtude da t t';o, contlmdiu-se sériul11ente ,empenho foi bastante' falho.
::hance incriv;�l do arqueiro i na �Db��ça. não.mais retorwal" Deixou qUe alguns defensores
,Brognúíi, ?ll_ja.s traves _apara-I �.o a luta

..
Os Jl1:egrantes . d� d� agremiação de Sá? Fra1!,'am, f'm varIas opc)rtumd<1des, ,mH.' atletlcano, ao ql..le pare CISCO abusasseln da vlolenClli,.- '

}ctardos violentíssimos, ,) ee, \:,Jltaram 'para o 2.0 tem- não consignando, ainda,. ul'n
O Úl1iCG tento dJ espetáculo po dISpostos a resolver a ';pa- penalti par'à cada lado. Qua-

l�turno ele quinta-fe'ira, foi rada" ele qUa]ql�e.r maneira. dros:
' , '

lssinalado pelo center Carli- Tornou-se eqUIlibrado .o en- PALM]J;IRAS: Juca (Itinho)
,Cllnl'lui na �!,a pág, letra Ii) ':ontr?, procurando os. locqis De Lucas,' e Altino; Dardo,

r:om mSlstencla o empate, que Wüerges e Dal'ci: Bél'toli (Lu ijfina1 surgiu quando Bu:ião, únho). )\:ug't!sto: Sadinha (La"
c�ntr;JU da esquerda para'Wit" lu) mértoli); Marzínho (Sá-�,tz" Ete cabeceou, a bola ba- dinha) e' Zic'G (Lópes).

'

teu no 1)o;;te, voltando aos seus ATLE'TICO: Ary (Wittitz}
pes e Ua! ,{Jara .as redes,' Ani- Ogê (Tioedr:;) e Giga; Macomados pelos' �elto prossegui� (Ogê), Escanda e Lulu; Pa
ram na oft;.mI�a os alvi-ru- !'aguaio,'Wittítz (Bujão), L6�b1'::;s. Aos 2;) mll1utcs voltaram que {Maco) e Badézinho (L6-
a g�le<1r, num lance em que :}ué).

'

QUINTA PA'GINA
.. tIL.. ... ... .., '+............... ... ". ............... + ... ........... ............ ........,

Indicador Profissional
Dentistas

E.
CIRURGIAO DENTlSTA

Raios�X
Especialidade em Badíograrla dentária para
--- qualquer ex:am;:; médico

Rua Brusque Telefone, 1203

H. PROBST
CIRURGIAO DEN'l'ISTA

AO LADO DOS COUREIOS E 1'i�Llmn.AFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N_ 8

Médicos

DR. T,HllO HüHNE
Clinicas Geral e Ouerncões no Hospital Sta. Isabél.

Especialista en1 Cit;ugia e doe�r;a5 de se_nhot'Hs.
Diplomado !'U Alem:mha e lIO RJO de Janeíro.

'I'ratamento Dê�:1,� Ondas ultrussonicas.

DR. O. R. KRUEGER
DR· O. R. KRUEGER

Doencas de SenhOl'as e Operações. Raios X
Consultôrlo: Hospital Santa Catarins.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas,
Residência Rua l\'lal"echal Floriano Peixoto, 253 -

Fnne 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
--- CLINiCA GERAL --- \'Especialista t!IU Doenças de Criança

CONStJLTOR!O: :Floriano Peixoto, 38 - 1. andar - .

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraiba 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Electrocardiografia)
Tratamento de neuroses - (PsicoterapIa)

A'f. RIo Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Cíne Busc,h

MOLES'fIAS DE SE�HOI'AS
DR. RENATO (AMARA

DOENÇAS INT}�ltNAS
OPERAÇOES ONDAS �URTAS

Consultório: Travessa 4: de Fevereiro, 3
Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDT HROMADA
Especialista em nlta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas no Hosplta[ S:luta Catarina
,

Das 9 às 11 e das 151/2 i;p l'! hs.
_ BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTl'l'UTO DE OLhOS
OUVIDOS - N�,RIZ E GARGANTA

_ .... DR). TAVARES e HEU}I .... -
RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECH'!' -

Radioterapia - Raios-X - Fi8i�toj!rapia - l\'Ietabo·
.llsmo - ItESIDENCIA: Rui "I de Setembro, 15

-iELEFONE, 1141

CUNICA ,DE OLHOS,
ouVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO 'IA..allltente da Faculdade ue I'tled!cina da Universidade do Bralill

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14 Iás 18 horas. - CONSUr:rO'RIO: Junto ao Hos"

pital Santa Isabel

INSTITUTO DE PtSOUUAS «liNfAS E BAC·
.. .... TERIOLOGICAS .. w ..

laboratório de Anêlli ses e Microscopia.
---�_.- (!(" -----

F, G ELLINGER - 'yorm:ulo l'd:J F:J<'uld:uie de l\l<'dicil1a do

paraJ;;íl com cursos tle eSl'(·ciai. nos lah, de CUI'iliba, São Paulo

e Porto Alegre-. - rxanli'S dt� San;:ut:! Urina� Fezps, Escarro,

Muco Nasal, LillUidJ Cefalorar[uidiallo, Cnlturas (Esjlermo). -

DiagnóStico Bacterinj'1gico (> cultura da Difteria - Urodiag
nóstico da Gravidez. - Ex",'uta com a maior fallidez todos oS

exalnes requiSitados rel(J� SIii'S. l\I�'dit'o�; eHnicos, liara. a elu ..

eidaçã.o de lliagnósti"us
Rua. IS de NOVt'Inhro llr, �r:S-5!}2 -- 1.0 Andar (uns: ::.ltõs da

Farmacirt Sa.nitas (ê� .1�lljn.l!(·l") - BhllneU!lU, Fon{A 15�S - Caj ..

xa postal Ui'. 16. -" � A'rENDE d�tS j' .:!U ;\.S I:! horas c das 1.:fo
às II hO,fas.

Advogados

DR. JOÃO BORBA
AI) V o G A D Õ

scritório e residência àrua XV de. Novemlm), 908
LUl\IENAU Telefone, 1560

FONE -- 15-31
-
..-----------------------------------------------

DR. HERBE RI GEORG
ADVOGADO

ESCRI'l'Omo: nOTEI, lIOLETZ HLUl\1ENAU

Corretores

UlMtR lAffRONT
c o R R E T,O R

Rua Maranhão N. 2 BLUMENAU

�nnmtUlllllllllllllllnlnlflllllnlllllflllllllll'llllllfll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrn,:
ª DOENCAS NERVaSAS E MENTAIS ; ;

�, ,

Dr. Arnaldo Gilberfi '== I

S :bmETpR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. _

= --- ])A GLORIA --- :
a: CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde :
::

' ,

de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39
:: Fones 4212 e 3055 _

:: -- CURITIBA -- _

�mlllmUnIllIlUmIUnl!lll'nIlIlIIHIII'lmllllnUllllmnIl1ll11IllmnIl1J0

triu

Taça E r OI e n b e r g O P e II i z z e t t
"

Os adeptos do futebol em chutou iodas as bolas por ci- cli.sposições os rapazes do Hai
Rio do Sul, assistiram no ul- ma do travessão. i tí se avantajaram no marca
timo domingo, o Torneio Tni" O segundo jogo reuniu os dor, estabelecendo a contagem

I cio referente ao Torneio Ex- velhos rivais, Duque e Con- I de 2 a 1. Vendo se aproximar
tra. em disDuta da Taça Er- cordia, cabendo a vitoria ao

I
� espectro da derrota, os re-

•membergo Pellizzetti. - Duque por 2 a L presentantes do Duque de Ca-
Desfilaram na alegre tarde Apresentando um conjunto xi�s reagem e conquistam" (f

futebolística que teve por paI" de novos valores, tivemos (, titulo máximo, !lélo escore de
co o tapete verde da Associa- Haití em boa forma, sobrepu" '1 a 3.
ção Desportiva Duque de Ca- jando o Industrial pela eleva- O Huití com melhor pr2pa-
,xias, os seguintes clubes: ln- da contagem d2 3, a O. ro físico poderá fazer boa fi-
',dustrial, Floresta, Concordia, Para a finalissima o ínte- glll'a no certame oficial de
Duque de Caxia,s e Haití. resse do público era muito 1953, pois ardor, entusiaslTO é
Cruzeiro, de Presidente Ge- grande, tendo em vista a óti-j boa vontade não faltam no,.,

l.ulio e União, de Ibirama, por ma apresentaçã:' do novel on- seus atletas.
motivos imperiosos não com- 1 ze do HaitL 1 O Torneio Exira começará
par2ceram ao empolgante cer- I O Duque de Caxias disputou a ,ser disputado a partir do
tame. o Torneio com Ercy, Brito e; pro::dmo domingo e o rico tr�-
lni�iando as disputas o

111"1 Ha_rtman�l; Ledl:a: Abe�ardo e. fel! :raça Err�embergo, Pellizdustl'lal e Fl-oresta desemp<1- EZIO: Gumha. Cmco, Sl1a, Ca-I zeitI, em 19;)3, devera merc
taram na cobrança de penal- Irá, (Honorio) �� Emir, O Hai- ; cer o maior anoio e respeito
tis e um fato quasi inédit'l foi tí jogou com,Didi, Bubi e ",JCir :1<:;rte de no:;sos clubes,
por todos observado. Enquan- Joã�'; Coca.,Nilton "e ;r-:fabQr: Está b'\l chóque l'mà TaC'a qu,
to o Industrial fez balançar as Maneca, Edu, Lamin, Osol'io lembra o nome dum baluarte
redes contrarias por 5 vezes, e Pedrinho, d 1 nrogresso de Rio do Sul e
o responsavel pelo F.'l o l'esta Iniciando o prelio com mai::: (Conclui nu :l,a pág. letra B)

Se pr'a você nem todos os dias ,do m�s
são azuis, experimente tomar Qforeno.
Oforeno é o moderno regulador das frio.. '

ções femininas;, {Jmá fórmula :lti,iendfica:•.
'

mente peIfeita�" de",: autoria do Professor:"
Fernando Mài�lh��s. especialista éw

molé;tias de se[lbQrns. Ofor-eno é'"encon
trado em Iíqt.tidO;�u em dtág�s."

�i'
-

....quando a mocidade não é -prejudicada
pelos. males femininos,

,.'--.-:.. : -:
,
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G.-Q - ÓRMO-REGULÁDOR INTEGRAI. _'
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'

UM PRODUTO DO

LaBORATóRIO DO LICOR DE "tICIU' XAVIER S.I�·

m

IARAO rE8ElO
Advoga.1o

Atende em qu�t.,;quel' C6 '

m�rcas do Estado
- BLUMENAU

"lNCO"

,l;

,BANCO INDU'lTRIA E (OME'RClO DE SANTA" CAIARINA S.' A.
-

.:_ Matriz: I T A J A I'
' - ,. "

Fundado em 23 de l"evereiro de 1935 Endereço Teleg

Capital
Fundo de Reserva

total dn não exigível
, .......

28.2.;)3Total dos depósitos em
'

mais

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIP AIS PRAQ \8 DO ES.
TADO DESANTA CATARINA, NO RIO DE .JANEffiO E

"
,

,

Ta�s de Depó.;ffos" "

'

Depósitos a vista '(sem limite) 2%
'

DEPO'S1'Í'OS A pRAzomO
,?E�O'SITOS LIMITADOS ,Prazo mínimo de 6 mêses 5.112%
L��te de Cr$ 2'JO.OOO,OO 4,112% Prazo:rhlnimo de 12, 'inêses· 6S({L.lmIte de Cr$ 5�W.OOO,OO 4% DEPO'SlTOSDE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 diaS 4%Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso dé 90 diaS " 1/2"

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 dias "

6�'
CAPITALIZACAO SEMESTRAL

.

ABRA UMACONTA NO "INCO" E PAGUE COM�
.' .

1
I
I :dHO_\1S fi'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Abo.lou Rio do Sul Comércio com O Perú &oli Vêm ao Rio os 2 mai ofes"
,o�:�po���n�.�L, ��:l:����:f�:�,:��:��:���à� bL��'�3 (�)n��.�._rIP�O��iV��' V���l�� leoco����A�S�E�U�OM QUINZE 'iiL

.

tardinha do ultimo domin- : vam sua mãe e seus irmão" I' entusiasmo quando se refe- ment.e chegado do Brasil? ,fi" do a grande nação sul-arnert- EXCURSAO PELA AME'RICA DO SUL

1· 12 d brrl
'

I .

h
. filh

nancísta e homem de negocies cana, e possível assegurar que
go, (Ia

•

e a 1'1 em curso,
I
zm os.

1
ria a seus lOS.

peruano, sr. Pedro RoseI o, o Brasil é o pais latino-ame-,toda a cidade recebeu cons-
.

O trabalhador que per- I pronunciou uma conferencia a rtcano com melhor base eco- RIO, 13 (Me:dd.).- Nada; Seu poder de fogo � surpre-

ternada a infausta noticia Ha mais de 15 anos "I" I deu a esposa, e dois filhos, respeito de sua viagem. nomica e que se encontra em menos de 14.552 ameríca- endente, com 9 canhões de

do terrível aenntecimen- mos batalhando pela Im- achava-se 11a ocasião da ter- .-
"A Amazonia não é. 1:'I? melh�r pé,. T �nos, sendo 755 oficiais, .. , ! 16 polegadas, 20 de 5 nole-

t prensa e nunca ficamos em mito, e tem enormes possibilt- ,- Estados Umd?s da Ame-

t 2 088 rruardas-marinha e gadas 80 antí-aereos de 40
o. (Corictu i na 2.3 página letra r» elades ele realizacão 'e traba- rica do Sul", poderia chamar-' <>. • l.. ' '"
.. na. Dolores Alves, eSIJo- uma situação como a atual. lho que podem levar na prati- Se o Brasil _ acrescentou o �O. 689 maruros de TlO Sam milímetros e 50 armas anti-

..' . ..." i. ;J.
su do s r. Acilino Alves, Acilino Alves, ex-colega de ca a uma aproximação maior sr. Rosello - por seu enorme

I
estarão no Rio de Janeiro, aereas de 20 míjãmetros. Os, Outra unidade da eStll.,la·- '<r;':; /"

Iuueionário da firma Café, serviço, Procurando com es- entre esses dois grandes vízí- potencial de produção e con- dentro em breve quando a- canhões de 16 polegadas dra american/J, &Q mesm� ;:;:1::;·, ,

, . .. Prepare" nhos sul-americanos, que são sumo como o contírma o ores
"

1 d f d I t isít, .: S t 'li.:-
Ouro S. 1\" atendendo ao I

Io rço, competencia, tCllud-. o Brasil e o Peru" _ disse o n' e 't f t ti de S- P tracarem no porto 29 urrida- tem um II cance e ogo e ernpo, VlSl ala an OS. s-

tJ 1 d
•

fJ$
'" cim n o an as ICO ao au- •

. � ". t' It i , c», d d'
.

1'.'
pedid» de seus filhos, Iôru <la c e ionra ez a toda ii • l'r · .. I) futuro de sr. Pedro Rosello. 10 e a imigração que chega dia I

des da esquadra dos Esta-141 qmlometros. O Wlscon� a u ima e. coman a � p�.9' '"

com eles até UIIl ótimo raso prova, progredir na vi(", sell filha Assinalou que, comissionado riamente ao Brasü". .

dos Unidos, em excursão sin' participou, ainda h<:t contra-almirante Rlchal�d
nas pl'(}ximi(�,HI('s de sita havia finahllente consegui- Q

pelo governe peruano, poude ,O conferenc�sta ter�mou pala América do Sul em pouco dos bombardeios a Farnam Stout; cpmand::mt�.

J'OclFoOndSO.Clhe4L
estudar, com financista e ho- dízendo que o tntercambío en- . '.

t· ·f.' - t 1 S l' D'
. -

de' C
'

residenela. do (J seu grande sonho. Poso mens de negoclos brasileiros tre o Brasil e o Peru será so'" viagem de estudo e trema- f?r�l rcaçoes e. pontos e� ra- (a .. ex .a rvrsao e .ruza»

O destino ü'ai,'()('.iro mar' suia a sua casa propr!n, re- as possibilidades de aumentar bre li base unídade-dclar liqui-' menta. tegrcos das costas norte-co- dores.

cura :ulllt-Ia data' ('OlHO () fi- cem-eonsrruida, com esfor- o íntercambío entre os dois paí dave1 "soles" e "�ruzeir?s':. Entre .as belonaves, que
I
reanas e '0 "Missouri" teve

,

D b (loú·RsfnCilcft' ses realçando que dadas as óti- No convento peruvlo-brasíleí- atraca rão I O porto de Rl'O I a seu cargo a cobertura das
nal dt' tres vidas. Num dado �:os que so eus sa e ava- • mas condlções da situação eco' ro deveriam 1.e1'-S<:' em conta os

.... 1 a
..

l ,}').', "
,

H1eH1H'íl to, uma das criánens liar. Amigo sincero {'> leal, norníca e o desenvolvimento ,Conclui na 2.a páeina letra C} encontram-se dois dos

maW-llwpas,
durante o desemb�l

vai inH POiH'O mais IÜHg� e
_____._.._----- reI' couraçaods do mundo, que de Jnchon, na guerra da

grita jWI' SOCOl'l'O. A mâe a- B hI M
o "USS-Missouri" e o Coréia, tendo o seu convós

flHa iíH'uutiHenti vai em e co a e a
"USSWisconsin", deslocan- sido eenario da aSShWtllr:l

seu auxilia sem probahHida' O nem os u: nov ra n S do, cada um, 45 rnil tonela- da rendi<�ã[j do .Tapaü
1'egn:·'sso

t1P de exilo, Ontm filho Ine-
das, péso morto, e 5'7 mil Hl45, lhp,

:�:'�i;'i:j���;:!i:��'�i:F;:���:; , e la co"" e' s entre os -'0'·5 mun --'os ��E;���;t�;��::�;;�. �:������:31��1�FriE�1
heI' () lkri�{), 11iúj;;iws(' iam.. O.i aI . mandacla pelo contl'a-alml- _.��----

hem [lm'fl () ahismo. Gritos ' ,----'---'---------

31neÍnl1:11tes s(� OUVêm e COlllóia pontllil de part-.da para que�fo-es mtIJIl·s ampla'stllWnd" Im indícios dt, uma
II �I 't " II :.'II G

tmgc-dl:l ainda t'li! maiores MOSCOU, 13 (UP) - Char- Os observadores imparciais generalizada de que a solução ta, como Q' ministro Molotov
les E. B::llllen, o novo embai- que eonhecem pessoalmente o

I
do conflito coreano é. :i condi- exortaram a todos os países in"

prop(}rçõt�S, com mais 4 cl'i- xad{J!' lllJrte-an1Pl'Ícano, che- novo representànte norte-ame: çã.o "sine qua non" para qual- teressados para que consigam
anc.as dentro dagua, eis ltUe �Otl h:.je a esta capital, e os ricano opinam que o mesmo se quer consideração de questões chegar a um acordo total.

slwge, providélwialmcllte, () círculos diplomáticos, esperan" acha perf",iíamente adaptado I mais ampl"", que poderiam Tão pronto os chineses acei"

sr, JOi10 Jesui.no (' NHlsegue
çusns de. que termine a tensão p:'l'a <I l'af'gu, por' �a>lL prcparQ I' chegar

a dlmílllllr a tensão. taram o principio da repatria-
Dlundial confiam em que SWI e eXj>criêlLl'Í:t, Por tal razao, os observadores (:ão voluntária, considerou'"se

apresentação de credenciais as

I
Sf' .sentem sumamente satisfei- que as perspectivas de um ar-

sl!1ale o começo de uma nova l\'IENOR NUMERO DE tos com a aceiü1('ão da troca misticio na Cor.éia eram favo-
et'a nas rC'luf'óes entre (J orien" CETICOS de prisioneiros de guerra, por ráveis. Porém .os

.

diplomatas
te l' o ociclei1te, O numero de céticos, que' parte dos chineses e norte-co" esperam que, antes de se re-

Bohlen chegou com uma es- hesitaram �m pdmitir as f:as�s I reanos. Tanto Choll En"Lai, o
l

gistrar qualquer'process? ,q�lan
I mar posse de seu nQvo, cargo. de exortaçao a paz, do prrmel- chanceler da China Comunis-I

do ao mesmo, os sovlehcos

1 procedente de Berlim, para to- Ia-ministro Georgi Malenkov, I
. Ilmpliarão sua ofensiva pacifis"

posa e dois filhos, em um avião do ministro das Relações Exte- --- - ta a outras regiões, e prova-

.S=-:--e-ra'-e-sc-la-rec-,lIId-o-'d-eu-Iro'
riores, Vyacheslav Molotov e VENDA DESTE DIARIO lvelmente proporão o reinicio

elo de Segurança Interna, La- NA ENGRAXATABIA das negociações dos tratados
vrenti Beria, depois da morte PONTO cmc' . ele !laz com a Austria e a A-I
de Stalin, está diminuindo 1'a- lemanha.!pidamente, especialmente des� _ Presidente Peron

de 8 dias o crime de Pilões ���;:��:ii��;�1;&}�l/nici8rá Peron a bata lha contra
RIO, 13 IMeridional) - ,::;sta semana. D. Higie, c: ..

Em realidad�, o desejo so_yié 1 I· cI· _I ' A· ..'

Falando à r�portagem de- i lugoslavo ?reso s,ábacto'últi- ! �I�l� �� �����l;Z��i��:��a���: O a - to cus to· . a vIaa na,., tt"1entIna
darou o delegado Paulo I '110, repetIU perante o es- nau evidente com anteriorda- 1 :J .

Br2tz 9ue. segund:) acre�i-! �.ri.vão da De�ega�ia de Po- de, com o fato de, em meno: I Lutara' contra os c·omercl"�ntes dAs.nnostor-ta, dentro dos PrOXlmos OIto I HCla de Petropolls as de- de 24 horás ,s,em preced�n R � ü' ti �
l' • • _. '.

tes em casos SImilares ter SIdo .

:llas devera ser esclarecIdo I cLm1açoes Ja dIvulgadas' aceita a signação de Boh" BUENOS AIRES, 13 (UP) í Presidente Perol1 e Eva Peron, APROPRIAQAO IN-

o esquartejamento de Pi-II C('ntinuará preso enquanto len. - Milháres de elo�as de casa i para escolha do governad?r DEBITA

Iões. Sabemos agora que o são investia'adas suas ativi- SATISFAÇAC- aclamaram o 12r�slde�te pe-I d"putados, .se�a,dores naClO"

)ed' , lo - -::� r
.

_ d'�' _ 0p' N t d
rOI1. �ela manha oe hOJe. quan- nalS e prOVmClaIS, apresentam NOVA IORQUE, 13 (UP)

1 100 C � }JIlsao p- eve�1h,. a _ �'" Em etropolls e os es a ciela e existe a crença do o Chefe do Govêrno chegou as seguintes cifras: -=- .JoseIlh Ryan, presidente da
va para Brank,nv RanclC e I m.otIvos da sua acentuada ao palacia presidencial para Na pr:víncia. Presidente Pe- Asso(!ia�ão Internacional de

qu.e�tão puramente buro� I inimi�ade por Brankow 'II tr:�balhar. Per?? declarou, h� r,on: �artido .Peronista, 2.400 Estivadó'res foi pres� hoje sob

cratlCéL Brc:l1kow devera I RanCIC e Ractomir Ivano-"
Fraqueza em geral I' dJas, ,que lutaIa contra (IS .c� "atos, comunIstas 2 .171 e '" a acusação de ter se apropria-

, lt. ' �." . I'
.

d l' h
'

II
VINHO 4':R.F.OSO"TADO II mcrCIantes deshonestos, 1111- 1.440 votos em branco. Na do indebitamente de 'mze mil

\ o aI lJdrc. a cae ela am a \ lC" ex-zelador da embal- sn..VEIRA ciando a batalha contra alto Província Eva Peron: Parti"
xada inglêsa. ------- custo de vida. Sabe-se que na no Peronista 3.567 votos e 46

pIoxima quarta-feira dezenas em branco,
de milháres de trabalhadores O M�LROR AMIGO
suspenderão SilUS afazeres às DOS ESTADOS U-
dezesseis horas para partid- NIDOS
par de gigantescos movimento NOVA IORQUE, 13 (UP) -
de llJ)oÍo às medidas econômi" O "New YOl'k Herald Tribu
{'as (l(btadas Indo prf'sidente ue" publica. hJje, 11111 sllple-
Pl' t·OIl. mento ilu�t rado a r('�peitl) da

VI';NCí.;i\f OS PERÓNIS�' vida e nerslleetivas econôníicas

TAS ]'iAS ELEIÇÜES e finmiceh�as' da Venezuéla.

l>H.OVINCIAIS Na primeira pagina do suple-
BUENOS AIRES, 13 (UP) menta o jornal publica uma

.. Os eOlllJ1utos oficiais rece- enlrevj�tri do coronel Marcos

iJido..; IH'sta Capilal a respeito Perez J ímelles, presidente pro

d ,S t'lt-i<:ôp:; !wovinciais em
viSÚl'io do mesmo·país. Afirma

.__. .. o coronel que a Venezuéla é

Cr-o-n-'I.-Il�'I-".P'o-'-II.-CI.'a-"I---·-'---·-------------�-----.-
o melhfil' amigo dos Estados

.,0 J Unidos entre todos os estados
da Amt>l'ica Latina.

PlEllalll.
.I�IRI[IIR
-----�-_ ----._----------- --- ------ -_

COURA CASPA.
QUEDA DOS CI· Experimentado no

mais UDl( engenho
(onfrov,ersia no Pentágono sob're a utilidade do

BElOS E DEMAIS

lFECCOES DO

COURO CABELUDO.
lONltO CAPILAR

pá:!' fXCHENCIA

YUCCA FLAT, 13 (A�
FPI - A explosão atômica
:lesencacleada no camPo de

2xpedenda<; de Yncca FIai
não i-:e afigurou aos obser
vadores tão violenta quanto
a maior, pm;te das preceden

ROMA, 13 (U.F.) - Se- tes, na atual sede da prima
t('nta e Lres :partidos político.« v"ra de '] 953.
registraram no- Ministério do .

--.;._---------------� [nterior outl'os tantos embIe- O choque da exp]üs�l(J foi
nECIF'f�, I:l II\.Lridinnnll do bcílJ de fora, lhes pediam la veneranda senhora sua com o corpo crivado de fa- ."lias, que prr;tendem usar na sentido ,em Las Vegr.g sete

--- U·'(t h'IWh sinistJ'o de "11
'.

h 1 1
-

I f
'

d .:ampanha para as eleições ge- minutos após ti deflagra-,

.1

'

": . a!.::�I"<' III, pOIS vm um (e mae. n elizmenie, os assal- cadas, estava a veneran a rais de sete de junho. Essa lisa
salt€a(.lOl"(;�; I!lvadlu, pela Il,.ngc e nüo tinham onde a- tantes 11a-o qlll'seram daI' h t d t ção.

_ sen ora. a comprecn e uma vas a co-

ma�Jrugada de sexta-feira t!'igar-se, crédito ás afirmacões de O secretario da Seguran" leção de passaras, mãos, ra - Por outro lado, os obser-

ultIma é� casa-grande da fa- Levantou-s2 {} fazendeiro Antino Gomes p' l'mentel b
. mos de louro, sóios, globos, co- vadores notáram que não a-

d
' ça, ao rece er a comUnIca" roas e iniciais. Nada menos

z�n a "Canf,;'<.lhêlS", em AI- e, ...0 abrir a porta ela casa sobre quem se atiraram fei- ção do ocorrido, designou que tres partidos registraram
:Jareceu no ceu, logo depois

tmho, nu agreste pcrnam- :,ju:s� cercado por diversos to 2nergtimenos, para assas- turmas de investigadores 3 foice e o martelo, São eles, da explosão, a habitual nu

bucano, I mdlvIduas, que lhe exigi- siná-b com verdadeira fu- para levar a cabo a captu- em primeiro lugar, os comu" vem em forma de cogume-

O" pormiam na �easião o a� Iram.�jnheiro, :ob pena de ria sanguinaria, dois mata- ia "gang" sinistra. �����s c�� f���:,a�::;t�;�� ��; lo.

b�Icultor Antorl.w G?mes I �_1ata-lo caso nao lhes satis- ram-no sob golpes de faca Há uma hipótese da poli- ,estrela. Já seuS aliados socia-
TERCEIRO PORTA-

PImentel e sua gemtora. uzesse as exigencias. e de cacete, alem de contra cia, segundo a qual teria si- 'listas da esquerda' completa-
. AVIõES

ql�ln�O foram despertadcs Muito cdmo, o lavrador �le deflagrarem diversos ti- do uma quadrilha formada r::rm a foice e o martelo com WASHINGTON, 13
por vlOlentas pancadas em retrucou que não tinha di" ros de revolver e de "Mau" oel0 assassino "Burguês" �lMe����o·l:).�:ia�m;���;:�t:J�- FPl - O porta-aviões
uma das jan�las laterais da :1heil'o, para, dar-lhes, send,) ser", Uma das balas atingiu frio matador do engenheiro um emblema semelhante, mas propulsão atômica não esta
morada, OUViram vozes que ;:iU,} af,rmahva atestada pe" a anciã, mãe do agricultor Becker no Recife recente-I

tivéram de desistir do livro, rá pronto antes de muitos
,

f 'd 'f'd"" quando o ministério advertiu -
.

A
que cam gr�'vemente en a, mente Qragl o da caCicla

que este já éra dos socialis- anos e 0$ planos do reator

SSOC,IJ1�C,;O M e' dI" c a enquanto es enfurecidos as- de Jaboatão. '. I tas. nuclear que o'devia e'quipar
Q g saltantes lhe crivaram o ,.- - - - � - - -- � - - - - - - - - - - - - t serão ,momentaneamente

, corpo de facadas, deixando-

��A��'tj:�P���;'��R"'� A ç' .'A
.

"postos de Jado", informam

cJ V I cJ I
a sem ação. os meios ·abalisados.

O a e o t� ;a," Puseram-se então, os assaI Esse reator deveria, em

. UJ tantes a agir á vontade, rou-

�e T. A. (. E CRUZEIRO DO SUL.
'wincipio, equipar o tercei-,

(Jando dinheiro, joias e ob- r:
ro porta-ci:Viões da classe

jetos de valor, depois do Forrestal (60 mil toneladas)
q_ue trataram. Comunicam à praça e aos seus clientes dos quais oS dois primeir�s

ISomente com intervalo
b d d b' di

• .,

I"
'2:stão em construcão_ O ter-

:le quase meia hora foi que � que entro e reves Ias melara novas I"
I
ceiro porta-aviões será cons I

SEC acercaram do local da

� nhasr com ,aviões 0(.3 de 1.a cla.sse ligando ;J. truido mas com um motor I
tróógedia os moradores das

�
"convencional". E' duvido-l

casas m<.:.Ís próximas, loca 'I Itajai a Curifiba, São Paulo e Rio de Janei- 30 que o poda-aviões atê-
lízadas a regular distancia � mico seja lançado antes de
os quais foram deparar � ro, di,áriamente. 1960.
com um quadro horrivel: a

�
. j "',.' d' '81

.� Foram motivos de econo-

um canto da sala, prostrado 'i, t\gen1.la e umenau ª mia segundo os membros do.
numa poça de sangue, jazia a . R 15 de N v 459 a Congresso e da Comissão de j!o corpo do agricultor. Do �

- ua O '1 � E?�rgia Atôrr1ic� �s qur:_. de-
ou tro lado, desacordada, �

..�����������-':'��'§.�4����"!í--��§��,: 1 clchram a admJms�raçao a

Quadrilhas De) Assaltantes
Maacarados EmPernambuco

Registro de emblemas
de

. partidos italianos

Fundada há quaSe dois a" Visal1�lo a um intercâm-
nos, a associacã,) luédica do '):0 con1 outros centros cul
Vde do Itajâ"í. na forma lurais. a sua Diretoria con
dos seus estatutcs. ,:em vid,'u um profissional de
cumprindo suas nobres fi- '3ão Pnulo P21'a proferir' u
nalic;ades a eont:nto da. 'na cünferência nesta cida
classe, I -:le, em sua sede social. à
A par de suas atividades, rua 15 de Novembro n.o

cientificas e sociais. é.: A.]\I[, I 562, no próximo dia 18 do
V, T. tem, ()lt! 1'05s1111, co-j,;olTenle, sábado, às 16 ho-
'Jperado com () poder públí- iras. ,

C',L umn .<;oIul?áo de proble-j Haverú projt><;iio de úr,
Blas clE' int(lrêsse <:nteli' me:=; pertinelltes ao tema a

\'0. Ler vt:rsado,

na

c a s

"A
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