
No fim do século foi a

guerra de Canudos a ensan

guentar Q Exército nacional.
e o primeiro 'funding'. O café
perde substância nos merca
dos mundiais. A seguir apa
rece, em 1904, a revolta da
vacina obrígatôria- No Nor

deste, as secas se repetem.

____
umas sobre as outras. Em
1909, morre Afonso Penna,

ABERTAS :PELOISENADO Ã PETROBRA'S AS PORTAS ���i#J:ri����
PARA A COt.ABORA(IA,O f),A./NIC,AT1VA OD/VADAg;�1tª::��:;����A .,.r1 n. , J r" presidente da República por

Golpe DOS
...

mODopolistas com
.

Mollel c om o encargo ��jl��11��*��
gp ii ti M d

d e trangeírc. o povo começa a

U rov31ao as emes as auHr
•

amedrontar-se da influência

"Nova aurora à liberlacão etonomico do país' organlla� O novo governo �I.�J;��l:':�:fif�f:
, Inesperado convI te de Aurial ao leader s o c ." a I ." s f a carreta econômica e financei-

ra. Havíamos, em 1913, pedi-
do a segunda moratoría, para

venção notavel, considerada palavra do ministro Rivada
por alguns como um ato de via Correia
candidatura. Na pr�idencia Epitacio

O sr. Guy Mollet encarre- [Pessoa, explode em 22 a prí
gado recentemente. pelo pre- imeira revolução em grande
sidente da Republfcà de for- estilo do país no século atual.
mar o Governo, encontra-se Batalhões tentam sublevar-se
atualmente em Arras de onde na Vila Militar e os fortes de
(Concluí na 2.a página letra FJ Copacabana e da Vigia, en

tram a lançar granadas con

tra a cidade. A sucessão pre
sidencial Se faz quase que em

estado de sítio. O novo presi
dente da República toma pos
se a bem dizer entre espingar
das e espadas para, pouco
mais de ano e meio depois, de

(Conp..lui na 2.a Ptl.I;. "letra A)

Será leito lormar o novo governo francês

TO=-p-erp-=-étu-o---ass-us-tad-o I
Assis CHATEAUBBLUU,

(Santa Cata rina) MAIO de 1953 N·o 289

S. PAULO, 22 - o brasi
leiro, desde o fim do século
passado, que conhece uma se
rie interminavel de dramas
internos e externos. De 1887
a 1953 vivemos dentro de uma
cadeia de dramas e tragédias
que nenhum de nós teria o

poder de evitar.

s A G S E L V A S

RIO. 25
PARIS, 25 (U.P.) - A crise sustentado, nos termos do co

governamental assumiu hoje municado publicado pelo Ely
á noite um caráter inesperado sée, "pela maioria repubfíca,
mas não se anroxíma da solu- na que, na quinta-feira passa
ção. Enquantõ esperava-se ge- da, seu grupo convocou com
ralmente. que o sr. Vincent seus votos".
Aurtol apeíasse para o senhor De fato durante a sessão da
André Diethelm, presidente do Assembléia Nacional que ter
grupo do "Ras.s;;nbl�ment dilllminou pela recusa de confian

Peuple .Françals , cuja defec, ça ao sr- René 'lVIayer, o sr.

çao est� na origem da queda Charles Lussy presidente do
do gabinete, ou para o sr. grupo, expondo a posição de
Paul Raynaud, o presidente da seus amígos socialistas conde
Republica decidiu encarregar "maior'ía de en�ontros"
o sr. Guy Mollet, secretario incapaz de garantir a estabilL
geral do �ar:tido Socialista, j dade governamental, e chama
para constttuir um governo

I
co mseus votos "uma maioria
.estável e homogénea que unir-

AMPLO FINAU(IAMEUTO i se-á sobre um programa de
11 n

I
ação determinado". "Dia virá

Ar LAVOURA RISICOlA I
��:s����;:ci:ous�. d�fasSY em

que essas verdades lmpor-se-ão
P OR'l'O ALEGRE, 2:; Meri- a �odos. Nes�e .dia const!tuir

Uional) - A COFAP acaba de
I se-a uma rnaror'ra republicana

adquirir das cooperativas do sul j para.defender as liberdades re
trezentas mil sacas de arroz, pa- I p.ub�lcanas e o progresso sa

ra venda diretamente à pOPula_lc1a1
.

ção e a preço bastante inter-o::" PROVA DA OPINIÃO
� do comercio regular. Sahe-se. Parece, portanto, que \J che-

por outro lado. que o Banco 'do j fe .do estado quis, de certa ma

Brasil está visando um aumento
I nerra, saber a opinião dos so

da produção, que proporcionará. cíalistas e pô-los a prova, se

ILIIlplo, financiamento às clasaes os::. Guy Mollet for mal su

produtoras do arroz no Rio cedido ou se recusar, antes de

Grande do Sul e outras zonas. I pross.eguir sem duyi?a com

onde é mtens "a a r:ultura desse i um Iider .RPF., a serre de tes
tes negativos.
Pensa-se, hoje, que, em

·-I.'I;-'a�·-- m--·····+-·_--\
-

q._' 'U'--e
��;��:n:ia !)_r�:mi�:��1Ud�:

I
uma personalidade forte .a-

'

feita aos problemas da pOliti
I ca i�1ternacional, poderá con-

mUdadO
i seguir r,:alí.zar a difícil tarefa
de constltuír um governo de
coligação mais facilmente que
um velho politico, habil que

IS'seneia da nova I!nha do KremUo vistos pelO "Borba" .���;�m::s o���;��� P:�;a�!�:
'I te mternas.

tada a um vocabulario mais te ás questões de politica ex- Parece que o governo sovié· .

Eis porque cita-se com in

digno e a um tom mais cal- terior apos a morte de Stalin Uco - tanto quanto se esfor-' slStencla o nome do sr. Paul

mo" _ escreve o prinCipal Referindo-se particularmente ça por atenuar as contradições
I R�ynaud e o do sr. Georges

jornal iugoslavo, "Borba", 1'e- á resnosta do ''Pravda'' de internas na URSS agravadas Bldault, que efetuou hoje no

ferindo-se aos artigos da im- Moscôu ao discurso do presi- especialmente por uma

CrUel[
Congresso do MRP, uma inter-

prensa soviética relativamen- àente Eisenhower,. escreve o ditadura pessoal não só 50'

----------j����a���o�mu�����v��-�t�-------�P=�-�k�-·�----------=�==========:f:�oit:�e:P����r���s i:::�� :a���t��r��:s -;os����!os: p:e� I e I a e Im a I-nda comnacionais da atualidade servar as bases em que se i
.

Coréia, Alemanha, China, ·funda tal sistema, procura 'IAustria. situação dos povos tambem nas relações interna_
..

t
III.

C"
•

nose�A���i:a���t!�sese p����� ��::�� �l�l�i:;:rv�fh�h��li�i�! I a rm I S I C lona orela \
mas são tratados do ponto de I' exterior e criar, assim, con-I
vista que corresponde ás CQn- diçóes em que possa realizá-la, ---------------

cepções hegemonistas de uma

Imais
facilmente. I

NENHUM COn-IPROMISSO DOS EE. UU. PARA APOIAR A ADMISSãO DA CHINA

grande potencia. "E�.sas con- _ DECEPÇõES - - - - VERMELHA NA ONU - - - -

cepções fundam-se unica- Por isso é que a resposta
mente nas leis da :força e gra" do governo SQviético através WASHINGTON. 25 (UP) - f) Bretanha a garantia de que re",

em escala supel"or entre a URSS

vitam e mtorno de: blocos, do "Pravda" provocou

sen-l
Departamento de Estado Qualifi- con.hecer:am. a_China com?-n�G:a e 05 a�iados _ocidentais esta mes'

concessões mutuas, concha- iimentos que são justifica- cou h·.)je de totalmcnte fa.lsos OS BC as negoclaçocs de arnllstlclO ma aflrmaçao me foi repetida

vos, jogo com as contradiçõ�3 damente misto de esperan- boatOB eegundo 0':5 quais os E"'- chega'Ssem a conclusão de umal nos meios altamente r(l'5porum·.�

internas tl"(,} bloco confrário, o (Conclúe na 2a. Pligina letra L). tados Unidos teriam da\lo á Gcã- paz h(\nmsa na Coréia.
I veis".

acrescentou o pastor.

que é, tudo, peculiar. a tOd0 Esse 'dcsmentiUo St'f,"L!c-5e lJ u· SEMANA DElCISIVA

imperialismo. Assim, por

lU" 1
'TIa declaração feita Dntem dian- WASHINGTON, 25 CUPJ - ,I\,

exemplo, dentre os aliado!) qL\e
m tlt Q

t d

.ierrotaram a Alemanha hitl(_ U O Par
e os membros da organizaçii� proxima semana vuá egundo os

rista, "Pravda" menciona, ape-
"Ali amer1can conference to com me'os informados 'de·Ata capital,

.

bat communism" pelo pa.'3tor Da- o 'l.rmisticio da Coréia. ou a ru-

nas quatro grandes potencIas,
ignorando totalmente os pe- doze 1·

I"O!!I
niel Poling. de Filadelfia. l·e'd'l.to, tura das conversações de P3."ft

quenos povos"· e e 1 ç o e S
chefe d·.) "Christian H'�nld 1>1",- Mun John.
!!'azine" .
� ,

I
O" Estados Unido.,;. em com;ul-

���ibUA�A MUDANÇA
ft OBRIGATORIEDADE D O RETRATO DO ELEITOR O sr. Polino· indicou '1ue di-

ta com alia'dos. prel'araram de

Acrescenta 0-jõrriãl "Bor-
Ve1"50S fund�nal"if),"l britanicos

fato novas pr'.)po�tas p�r� re.501.

ba"; "Pravda" confinnou que RIO. 25 (Meridional) - O depu- do novo modelo daquele titulo, váli- em São Francisco. Formosa. I
ver o p_:oblcma �f3 trl'SlOnelI"OG

não se deve alimentar ilusões 'lado Ernani Satiro. vice-leader da do em 12 elei.ções, embora. a exi- Ho.nn
-

Kong e Lon'j)"r'S o haviam que ser�o apresen ae O" .na ���.
1• f

'"

d d t
. t· gunda-fe1ra pelo g"f'neral Harnll:o

e esperar radicais modifica- UDN, apresentou li Camara um gencia não tenha carater obrigato- n ornla o e que aIS gan,:n flQ
ao O"eneraI Nam II. Esses repa·

"ões (OU aceitapão de princi- projeto de lei tornando obrigato- rio. Caso se converta em lei {) pro- da parte do) governn an1f'l"Iean�." . p.
". '" f'

. f d d 'G
-

B • 1
rabvO'S foram envolVIdos dO) maIl'!

pios justos e progressívos) na ria a colocação de fotogra la nos Jeto do deputado udenista. faci! se- oram a as a ra- I edm 1'1 PP.1
d f '<I d

.

I

politica exterior de M,-,scou. títulos eleitorais, o que vem coin- rá ao eleitor completar o documen- 1950. "Há. apenas algun '.lia',. e:11 se�re o e oram. a �s exCepC1( �

que constituiram ponto de par_ cidir com a ResDlução nume�o .. , to que O habilita á exação do voto Londres justame:nte antes que "i"
nals ordens de slle:nclO a tudo,.

tida na solução dos prelnen- 4.357, de 1951. do Tribunal Supe- isto em decorrencia da inovação do Winston Churchill anunciasse que tomam parte no assunto. Na

tes problelnas internacionais. dor Eleitoral. pela qual foi adota- TSE. que apravava uam conferencill
sexta-feira o sub-secretario d"

Estado Bel:lell Sm'th pôs U1m�

delegação do Congresso ao cor�

rente dos projetos das Naçõeo
Unida.'S, Na'da tra,nspirou atê a

gora sobre o teor das revelaçõeo
feitas aús senadores e aos repre
sentalltcs. A julgar pela atmosfc�

ra que envolve ·l;lssas conferen�

das e pelos i;ndieios que se pode
recolher parece que o general
Harrison apre'sentara na segun
da-feia. uma. proposta que será aO

mesmo tempo uma eonces

são.
Já algum temp';>, I) gen"ral

Mark Clark J:nformou Waslüng
ton que na sua opinião ar, co

munistas não 'desejavam nJeSUN

sinceramente a conclusão de UI"

annisticio e i;nsietl'C para. OUl "r rl.

(Conclui n.1 2.a pga., letra H)

da sexta-feira ultima

parecer favoravel.
, A referida Comissão aprovou ain
da a emenda n. 76 do nobre se-

nador Ferreira de Souza. liberando
do 'monopolío da Petrobrás a pes

quisa do petróleo, que poderá ser

executada inclusive por estrangei
ros. E modificou sensivelmente a

famosa sub-emenda do senador

Pasqualíní. Foram, sem duvidas.
profundos e rudes os golpes desfe
cchados na Petrobrás, monoplista
pelas Comíssões de Final}ças e

Transportes. O relator. senador Al
berto Pasqualínt, foi varias vezes

derrotadopela sua propria Comís
(conetut na 2.a página letra C)

Peles
CASA

de
Nylon Lã

"A CAPITAL" I

CASACOS

.-

�uslentará a nON ia njeição
�7 às conlas �o chele da naCãoAMPLO APELO PELA

AUTONOMIA DO I
DISTRITO fEDERAL

GRAU 10 NOS JATOS DA FAB - Nas provas ontem realizadas nol Ga-

leão. em que foi experimentado o "Gloster-MeteoT", da FAB, foi apro

vado com grau 11) este novoj equi!,amento da nossa força aérea. Subme

tido a rigorosas! manobras por parte do pilOto Andrew Mac Dowell, saiu

se e aparelho airosamente dos testes, despertando entusiasmo aos en

tendidos que assistiram e acompanharam as proezas. Cortou o avião

os céus da cidade, fnuo do galeão a Copacabana em menos de cinco

minutos. A nota de sensação dos ensaios, conforme, ontem, noticiamos,

(Concluí na 2_a página letra Di

coueomitantemenie, dizem elas:
menda n. 19: "por meio de con

cessão, quando a leí autorizar. a

empresas eonstítuldas .nos termos

da legislação brasileira .eom sede
no Brasil'; Emellda 11. 53; "me
diante autorização legislativa a

empresa constituídas 110S termos da

legislação brasileira referente ao

I etroíeo ", São absoltrtamcnte iguais
._ acentua o sr. Othon Mader. -

Nenhuma diferença. nem na essell

da. nem na finalidade. Diferem a

penas na roupagem, Está assim
confirmad9. a declaração que fize

mos. de que a Comb;siío de Finan·

ça•. pcla sua maioria. é favoravc1

LONGA CONFERENCIA
ENTRE GOVERNADORES

RIO, 25 (Meridional) -

{técniCOS
da maioría para su-

uma equipe de financistas (la portas o peso da bnigada ude ,

UDN, encabeçada pelos srs, nísta.
Billac Pinto, Aliomar Baleei- E esta semana iremos assis
ra, Ferraz Egreja e Heitor tir ao estouro das hostllida
Beltrão, e apoiada pelo líder des.
Affonso Arinos, sustentará o Acentua-se que a maioria

p�rr:.cer que conclui pela re- vai enfrentar uma dura esca

jerçao das contas do presiden- ramuça pois encontra a UDN
te da República. Tambem I) er:n fCl:S� francamente oposícío
deputado Gustavo Capanema DIsta, procurando cumprir a

anunCia que vai mobilizar os linha política que lhe foi tra,
çada pela última convenção
nacional. Os discursos do sr.

Affonso Arinos devem ser

interpretados como um sinal
de que a UDN abandonou suas

decisões e resolveu tirar par
tído político de uma oposição
vigilante e realmente energí
ca. Nenhum assunto serve me

lhor a tal objetivo que as
contas presidenciais.

FRIBURGO. 25 f1...rcr-dional}
- O '51'. Amaral Peixoto e o sr'.

Juscelino Kubisvchelr tivéram
longa conforencla ôntem_ nesta

cida'de, onde foranl 8Gsistir a co

,tnemoraçã() do seu 135 aniversá'
1."10.

ti'AÇAM SEUS Atol L� terOs
NESl'E DIA1UO

Viação em despacho
ção ·constituiu uma Comis
são Especial de SOCO!TO,
composta de representantes
dos �res Ministerios, que
melhor podem aCt�d i r a e

mergencia: () da Viação, o

da Agricultura e .) dn Edu

cação.
LIBERAÇAO DAS
VERBAS
Podemos adiantar 0ue o

.

eng. Souza Lima acal;a de

',sugerir un�a outra provi
dencia, com o ·nbjetlvo d.e

proporcionar recursos :is di
versas Prefeituras da região
habilitandq-as, assim, a

realizar obras públicas de
utilidade. Em outros txer

cicios as dotações ort;amen

tarias de que trata o capi
tulo da Constituicão intitu
lado "Valorizacão'Economi
ca do Amazon-as" vinham
sendo entregues as Prefei
turas interessadas, a reque
rimento delas, sem outras
formalidades.
Uma recente circular da

presidencia da Republica
condicionou a entrega des
sas dotações á prévia apro
vação dos planos e projetos
de obras. Embora conside�
rando acertada essa medida,
mas atendendo as condi-

MONTEVIDEU. maio ICor- cou dec1dido flue o CongrC5i30 se e'stã IllOVellUQ aoS inteletuais at·· foi sempre seguida pelo ditador

l'cspondencia. Especial para "O �mpenharia no combate perma- gentin1Os. Tecem-falecido.

JORNAL') _ Por via aérea. de- nente a todo e qualquer atentado
- Pretendemos reunir os in· - A atual afensiva 'de p3Z -

verá. viajar amanhã para () Rio á cultura e dele fariam parte telectuais de toda a America '0.0 IlCI·esceutou - f·:li iJla verd",de.

o conhecido Ieade!" antl-eomunis- Intelectuais de todo>.) mun'do. O Sul numa grande campanha do prepal'ada por Stal1n, pOI' oca

ta russo, J"ulia;n Gorkin_ O ho· Secretario Internacional ficou .30- protesto contra 'JS desmandos ·de slão do 19.0 Congresso do Parti-

mem que escreveu a historia ::ia I diado em combater toda e qual- Peron. -t" ComunÍ"i;ta Russo em outubro

famQso uEI Campesino" vai a? 1 quer forma de totalitarismo a OFENSIVA DE PAZ üe 1952. O ·verdadeiro sentid'J

Bra.sil com o objetivo 'de convo" tlefender a cultura libl'e no mun
Levado para o terreno da poli- dessa ofen-siv.a é ganhar tE'mpo.

cal' os lntfllectuais desse pais do inteiro. E' nossa int.enção es-
tíca lnternacional. afirmou Gor- dividir Os ad....ersarlos e envolver

para se congrClgarem em tornO colher o Rio para sede do GI'an- kin que o Ocidente não deve 'da"l 'Os Eetados U,nidos a fim 'de pre

de sua mais nova iniciativa na de Congresao La.tino-Arncrica>!\o �edito á ofEmSiva de paz inicia- llarar novos golp:>s. O J{rcmJil1

luta cClntra o cOniunismo - "O de Intelectuais. TU(lO 'depende, da por Malenk·:Jv. Com a autorí- I hão fará nenhuma concessão

cio", das referidas dotações O;mgre'ilso pela Liberdade da Cul das conversações q\Ie naquela ei_ tlatle de grande conhecedor do Substancial qU"r na Europa. quer

ás Prefeituras ou aos !10-
tura-. o Congresso foi fundado dade pretenrle mantel' con1 os problema ru's�o o leader anti- na Asia. ·.)U em qualqueJ' outra

t dA'.
.

'" em Berlim em junho 'de 1950. home.ns 'de cultura. ,"omunista salientou que o substi- tlarte do mundo.

vemos (,5 a Ual.,· a vlsta do contando desde logo com a pa,·t·- CONTRA PERDI" tuto de Stalin está apenas prO- A LIQUIDAÇÃO DE BERIA

que consta do or�amento'l cipação de cento e dezoito üsct'Í- A seguir. revelou-no!" Gcrkin �lra;ndo consolidar a sua posiçã') Na 'l'pin1ão de Gorkill a morta

Adíalltou O titular da pas- tores artil:ltas e homens de cie;n- que o Congn�Bso iniciará 11111 no plano interno. especialmente de Stalin nco teve maior impor-

eia de vinil' e um l'aíSe'ii. grande roovíment-;) de proteste. I em face de Beria, para 'depois ri' landa no qua'dro g·eral da domi·

(Conelfl(! na 211., l'ág'inll letra I I Ao fina1 'de quatro sessões, Ii- contra a perseguição qUe peron tornar a politiC'.q dr;! llgressão qlle- (Cqncl,ü na· �.a Vga., letra :69

comunistas!
Organização
para combater os

a'e intelectuais
"

o Congrésso Latino-Americano -

Prepare �

.. I future de
sei filho
da�

IOFOSCAL
�6$f...Calchl ,
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Empresa GRA'flfA'
Rua' A. Schrader

",

- (AJARINENSE S. A.

Bons MECANICPS
TORNEIROS

.

'CHAPEADORES

Apresentar-se, na, iírma
, DISTRIBUIDORES� ,DE 'J\UTOMOVErS s� A.

I f � ja í

� V!��!!!a,B�t�!���I�rr'i��uM��j[�coD)IS
� tarde o mais apreciado elássi, 1 trurram, o 'seore favorável ao

,.t>clleiltcmk Paulistaner Firma moeehte mít kauf- ,,� co futebolís.ti�o da v.izinha c�- ,\![arcílio Dias, equipe que
maenníscnen bezw- Industrãelten . Unternehmungen �ade �e HaJal,. ou S;�Jc:, Marci- i surge' este ano corno- uma das

. 110 I?lRS x Estiva. Ult:mamen- i mais fortes dentre t{)das queVerhindung' anfnóhmen, um (He lHoeglichlceit íhrer te vinham os rubroanís levan-I tomarão parte 'no cairíóeonatoWarenvcl'tcihmg (für eigene Rechllung, Konsigna- , t d t
.!'

tíon, 'uuf' Vertretungsbasis, .FinanzicrUl1g; Be-
(,O cer a ,esvan agem U?S con- i oficial dá Ljga ItàjaIense de

U li d vorschussmnz usw.) In São Paulo .und . anercnzen-
frentes diante d?s alvi-celes-

I Desportos. <

m n o terreno, com uma ea-

�
'" u' Ji." -, =L .cs, lnas desta felta .souberam ,

__

ia de madeira e diveno5 ranchos, �
den Staaten. 7.U' untersuehen. Ausfunrliche Ange.'" aproveitar com zriaestrIa a f

-----

perto do perímetro uzbane da Vi-1 � bo�e (aueh in deutseher Sllrach:l) Mit Angabe, vun chance que lhes surgiu para a I Dr.Ia de Rio do Testo, medindo 50 x � Refer-enzen crbeten an:
, conquista de um trrunfo .

5(1) metrs. - Frente com o Rio do ';, COM.ERCI�L E Il\>iPORTADORA _LOS ,ANDES S. A. .'. - !\i[}'VOOADO -

Teste e cortado pela estrada. geral 'f _CaIxa. Post�l, !}.60� -:. S�o Paulo, '1:
,

Este. veio, .de maneira cs-I ��dt\n�ill'. li} escrltóricn
Bluménau-Jal'aguá. do sui. Tratar ���������,q;,petac�llar, baq�te.ando sem a-'I

._ BLUMENAlJ �

.

com: Rodolfo Klotz, na .Empresa
- I pelaçao .cs estivadores, pelo. ama ·BnraqIU�. fS - :r4llDfU 1�!1i.

Karmo 'Ltda., Rua dr. Sappelt, 171 1 I placard
de 3xO, após uma lu-, I

'

Fone 1435' - Blumen.au. ,ta empolgante,.que levou ao'
ças e. decepções. Esperanças fr,13 .!1<lZ cabe Iutar-jiacíente e [scu local a marorm dos. aC!.ep-

P II O ( U R A • S E I porque afinal foi aceito um í pertinazmente contra todas
I t:'s de ambas as agremiaçoes.

modo mais normal, com um eventuais tentativas de se I . ,'. _,

vocabulário mais digno, .de alcançarem soluções baseá; I '
Ap"ona:lAD"A eia. Boavista de Seguros tratar com ,� mundo exteríor 0;}8 em velhos pr'incipios

imo,
I "L !li: y� A Y

Sucursal de Blumenau '- pro- e porque foi expresso o de- per-ia.listas" -- conclue, o jor- Blusas-e ·Conjuntos de Lã' lr,
'. (�A(1lK,cura um funcionário, quite seja de se conversar sobre as nal '·Bcrba".

' .

i 1i!'� i\

I c�m o serviço militar, que : �uestõe:, que exigem solução� !
- - - - _.

;-
- - -

-I RIO" 25 (Meridional)' - Na
t ntota COl1?eClmentos do ramo I Dec«:lJçOes - porque s� en ,( ,

r noite de cntern quando tran-de incendio. '

I treve que a nova cançao, em

�
I I sltava. nela via Presidente Du,

. - bora cantada (;?m v.oz nQv� . I
_,

.

, , " 'Ira'. foI vitima de atropela-o F I ( I A l e um tanto n101S baI:X� - e l8'W. o é:f!nildo certamente acornpa- ! e deputtld�rjJrcfclto. _Chegar�t rneutr Dor um caminhão de
a mesma cançao stalinista. nhurá o voto d:ts"Comissões Tecni- : a est� capital mmu:ha e sern cllm:nl Ignorada, Danilo, per-

Torneiro Mecanico Erraríamos
eas e assim, pari! felicidades do Ir�cebldO relo sr. Vmcent Au- ,b�nê[,llte ao Vasco, sGITeu es-

se dissessemos pais, cstaní. qucbraejo o monopolio Il'le;�· ,

_ " : c0daç'''ics generalizadas pelo
que tudo i_:;.so, 1neSlno tal da Petrobr"s. �ma n.�wa aurora!

A NAÇAO EM PERIGO
corp':.... recebendo, ainda, for-

qual é, nao é, apesat· dos surge para a llbertaçao economi· PARIS, 2� .

(U,p·) - ? te nancada. no joelho. \!lU.:! o
pesares, melhor do qUe era ca do Bra;;i!. qué tanto necessita ICongresso ·Na.clOnaI do I�OV.l= : afastara d':s gramado., porantes pois, independente. das explorar urgentemente' seu· petro- lnento republIcano popular ,!' br.g''j. tempo. E' Danilo, nos
intenções íntimas, peis 00111 �eo para minorár os sofrimentos do 'bordou,. em SCldl segundo (h�1'1 últimos .dez dias. o

.

terceiro
as conversas e discussões seu povo. ame"Çado de viver na mi- �e trabalho. o. ebate de polI- ! crack vascalno acidentado,
,.<.brem-se as ))iJrta.s, embora �,cria eternamente, caso não fos- tlca geral. FOI marcado pela I __,_ _ _

Lenham ficado fechadas por sem abertas, como estão sendo, as intervenção elo sr. Georges, Bi- iI'muito tempo. Resta aguar_ portas para a colaboração da ini- !dault, '.ministro das· relações I .' n
dar ações concretas e conved- ciativa privada. :no aproveitamento exterior.es: no gabinete demis-, . _ ..

saçõcs sobre os diversos pro- de �eu potencial l:'etrolHero. Rejubi"'· .sionário, que evocou a Situa-I autOl'lZaçaO para fIxar

blemas. Ao )pundo amante Iam-se os brasileiros '_ e nós eom cã'o decorrente da atual- crise limite ás dscussõc,,'- Ue

redobrada alegria - com as pa- ministeriaL .John.
Ll'ioticas e realistas decisões que S
o Senado Federal vem tomando,
através de suas Comissões. aconse

lhando o plenario a .aceitar a te
se d" cooperação da iniciativa pri
vada e repelir o nefasto monopoJl"
da Petrobrás na explora!:ão do
petroleo brasileiro. O que se ob

��::..�X�."__����J
,erva no Senado é que. após tantas

'fí indecisões e cofusóes, as COrrcn-

i (;' I!: '�T' fi: (' � tes ideologicas estão retomando os

A UI I/,; i� g;; J a seus leitos. De um lado se unem os

� democratas, néo-liberais e conser-

Grande fabrica de

Placas��
vadores moderados; e de outro se

de esmalte, metal, bron- aglutinam os socidistas. socuus-

b I trabalhistas. totalitarios-dirigistas e
ze, carimbos de orrac lU

alglln� nacionalistas estes ain-da des-'
e metal, 'datadores

para�
percebidos d"" conséquencias rui�duplicatas e outros fins.
nOSas que SU:l "titude jacobina po-

Pecam informacões a Fa- derá causar.á d�mocraeia, á liberobriéa (Edifício' lll'óprio) dade e ::l. dignidade da pessoa hu
Alcxandl'C & Cia. Ltda. mana: incentivando um movimcn
Rua da' Conceição, 116 <-ft to nativi�b, cujo desfecho minaI

� RIO DE JANEIR,O g�.
não �el'á muito diferente do que já
ocorre.l na Alem?nha, na Italia, na

.�����•.Argentina e �outros., países".

Auxiliar de escritório com

menos de 18 anos que saiba
escrever a máquina. Apresen.
tar-se à rua Dr. Amadeu da
Luz, 2·11 - Blumenau.

PRffISA-SE
De um mecaníco que saiba

soldar oxígenío. ,

Os interessados queiram a

presentar-se na linha de Tim
bó.

VIAJANTE
Precisa-se de um com

tíca, no ramo de tecidos
. geral.,

Informações à
novembro, 592
com LadlsJa<u.�

prá
em

rua 15 de'
1.0 andar,

A -ORGAMf Z A (- Ã O
BLUMENAUfNSE Lida.
iem para Ye�dà:

,Div�i-sos lótes na.' Rua '1. de

Se��lJ}l!ro. Otimo local para

mora4ia-_
.1 terreno tl,e '750 metros qWt

drádos, no Bairro de' Bllm Re

tiro. Preço tIe ocasião.

1 te!�en., no Jardim Blum.e

nau, ro"dinflo 1: metros por
40. Loca] de grande futuro.

_ T!!�tenos na Ponta Aguda, .

1 bungalow no Bltl1rq. da Vf!

�ha. quase novo. Terreno d�
.l26 metros quadrados. �Uina
situação.

1 c3,$a na praia de Cambo

rlú, com 1 quartos. 1 sala, ba·
nheiro, ,co;!:inha e quarto para

empre,tada. Terreno (le aproxi
madamente 28m x 30m. Dista

':0 metros d<1 praia. otilnamen
te localizada.
Diversos lotes na Praia de

Camboriú.
2 engenbos de serra no

mu-l'niçíp;o de lbirama, 11,5 quilo
metros da estação de Ma.tador.
Area de 10 milhões de metros

quadrados. Terras com grande
quántidade de madeira de lei e

que se adaptam a diversali cul
turas. Preço de ocasião.

1 serraria na Serra do 'Cam
bará (Ibirama) com serra .fota

e locomóvel nóvos. Grande
produção. Madeira de let, pi
nho, etc., de 64 lótes.

1 fecularia, 1 fábrica de 4íleo
S3ssafraz. 1 serraria quadro .de
tllln�rO, 1 fábrica. de pasta me
cânica coJ;ll 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.000 pinbeiros
adultos, 1 linda fazenda com

, 50.0611.060 metros quadrados,
tudo situado no município de
Taló.

. Lõtes em Curitiba, situado!!
em diversos pontos da cidade.
Terrenos de grande e rápida
valorização. OUmo emprego de
cápital.

Lembre-se, que você realizarã.
os sl,lus melhor�s tll).gócios hno
blll,;_'!"i-05 na Organização BIu

Ltda., â 'rua .. ,15
de Novc1D.bro- .870,_ 1.0 an�arJl
sala nr. 5, com �défon_e. ,�.57:2.

-------_.....

Casimiras é. 'Í'iopi�ais
CASA' "A CAPÍTAL",

8
nação r1X.:lSa, como tamb"m, ',11""
nhum valor atribqi.<1 ,g),1estã·,), da.,
'data precisa cll\ Q:U9 .te!'";:!. morri'
do fi ditador vermelho.

.

.

- A morte de Stalin - a'Ju·,
.tiu - 6O'brev8io quando se pt'''',
parava a liquidaçãO' de Deria. I''!",
h MVD, para qUe na 5UCC3sár)
,lo Stalin Malenkov pudes,se a's

conder ao Poder tranquilamente
PO'is a realidade é que a ,Velh�
g\laJ;"da j)·.)lchevista como Molotov
VO'rO'schilov, Bulganin etc. ootuva
com Bería. IstO' explica p�rfeita
n�.nte a.ofensiva. de paz de ;:\la
lenko ...., bem como a sua ncce'Ss:
da:d-e de partilhar o Gov'.'lrno com'
os seus proprl06 inimigos. De·
:pois el1.tr:io, CDmeçal'fLO o� eXlntr-
gOB,. 5i,":':.iIl....a.!.!:, -'!!J ..2. ....A._f_ .. � 4

que

Uma máquina de escrever
. "Underwood"" - Standard e

u'a máquina de calcular mar
ca "Orfginal-Odhner", por
preço de ocasião e expostas
nesta redação.

VENDE-SE

D (; 'E ti ( A S ti E R V O S Ia S - IMPOTENCIA
,

PROCURA-SE. Apresentar se
na Retifica. Exce!I3Íor. - Rua
FIO\rianQ Peixoto, 89·

CENTRO DE
A UI O M O' V E.I S

Automóvei'3
Caminhões
Camionetes

Usados
Usados
Usados

�I
I Distúrbios sexuais, nervoslsmo, angústia" ansiedade,

fobias, idéias H:ms, Inritabiljdâde, esgotamento nervo

so, insônia, falta ele memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálâse, -

TROCA
VENDA
COMPRA

Conecssiouári�s:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES; L. H. B. Diesel

DR" NAPOLEÃO lEJ:XEIRA
Professor Cated,r:Úic(} da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e IDéia às.'5 e mêia da t,ú...de. Pela manhã:
.

só com hora marcada.. .

-,-

Sábado: Dás 9 e meia às 11 e mera' da' manhâ.
Consu,ltório: Rua' José Bonifácio Dr. 9Z - Lo andar.
Telefones:.3326 (residência) e 4136 (consuitõrio).

CURITIBA

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

Linha -

MOPAR

"A C I S A" - Fone 1324 -

ELUMENAU
Rua 15 de Novembro, 933

Telegramas;' VANDEMEENE
:.

TÉCNICOS

de jardins, garagens.
[O TE S E t4

E
tado rica record�.ção ao Mareilio
pelo incentivo qUe veio dar às co

res do Harmonia. incentivo tão ne

cessário ao esporte, que, infeliz- I
mente, nem todos ""bem propor-

INFORMAÇÕES COM

OSNILDO CERQUEiRA

Casimira - Tropical e

10 - 3.739 - FrancisCQ Heil, Brusque
20 _ 0.678 - Tecelagem,Ku?hnrfch S .. A.
30 5,022 - Horst Westehçif, Blumenau
40 - 3.929 - Antenal' Batista, .Joinville
50' - 5.353 - Hercilio Deeke, �.lumenau
60 - 3.452 Rev. P.·._Frei Odo O. F. M., Blumeríau
7° 5.242 Paul de Zutter, Blumemiu
80 0.733 T. Kue.6nrích, 'Itoupava Norte.
90 1.755 Alma Probst" Itou))ava Seca.
10° 5.893 Adolf Maes, Cia· Hering
11 o 0.887 H. Hering, FIação
12° 0.0&5 A. Stahmer, Centro de Saude.
130 7.045 ValerÍo FloÍ"iani Rua São Paulo.
140 0,447 Fraia Hauffe" Rua 15
15° 8.584 Os\valdo Treiss - Rua São Bento
160 -:- 6.637 - Sibli Ltda .. Velha
170 7.223 - Engelbert Bornholfen, Ribeirão, Branco
180 0·459 Dr. Pedro Cavalcanti, Blttmenau.
190 3.270 Maria Reinert ',Velha
200 5.165 Henrique RisCbb{eter" Blumenau.
210 8.8.42 Carlos Hollefz, Rpa 15
220 4.403 Dr. Antonio Avíla Filho, Blumenau.
230 8:288 Heinz Struck,_ Casa Burger.
240 1.187 Angelo ,Freiner, Rodeio.
25° 6'.172 Clara Marli Ramo,s, Vila Nova
260 3.350 Alcides Pera Ponta' Aguda.
270 6:448 Arist. Barbaresco, rua Benjamin Constant
280 4·639 - Maura Rosa Vardagnica, Rua Paraíba
290 5.204 - ValdNrudes o.tte,. B;om Retiro

300 4,324: ..- -Isoldc·Duwc. Movei;> I<ieaI
3Jo 3.400 - José !-lIoscowit.z, ·ltoupava ·Norte
320 2.498 Desconhecido.

. .

33° 6.190 Gisela Preisig, B.lt,lro�n.::lU -

340 3.007 Irineu Pawlal�, Rua JOaO Pessoa
350 5:328 Oto Vogel

. '

360 3.407 Mans Wíhzewky, Ponta Aguda.
37°' - 1.583 L. Lil)Ue[ R.ua· Benjamin 'Constant
380 ::_ 9.819 Ani fIõffÍnami dos ,.San10s, . Blumenau
:ivo - 0.848 - Teodoro' Holfru,p, :Y'ila.;Nova
400 - 6.668 -- Carl Kuhn, :Itou!!ava Seca'
41 o � 6,253 - Norberto Heidorn Houpava· Seca
12° - 2.:�6,5 Hoffmann, B1'l1sq;1[� '

.

.-
.

430 4,.5$l5 Evaldo Wi1lerding,,Iíaj1;tí
44° - 6.035 Rut.h S>teiribaeh, Blürnenáu
45') 8.1,79 Curt PersInm, Blúmeriim
46° 1.779 Paulo Werner, Itcl1!}ava Seca
'170 Breis Hilck, Alto Fronteira,

,

480 AngcD')r da, Silva, ,
Casas 'Perna;mbucanas

'190 Claudia Anctríefti, Hotel Esltela.
-, Vicente Pereira FilhD. ,Rio de Janeiro.
poderão ser l)rOcurados

-

nÍt: portaria do Con-'

�����,
8i;lIrJ(jBaOl�&,S ..

VARIZES E ULCERAS
DAS PERNAS: CVas sem opel'l1çle

6lSp�.pSiA$� .PRlSA,Ô DE VENtRE, COUTES
AAtEiSlANA, FI8SLT�M.i, COClEIltA.NO âNús
COKAÇAO, PULl\l�iES'; RiNS, nf.::nOA,. FIUtU)O'cíonar aos novos.

6

Brim

CASA "A CAPITAL"

Ciudad Trujillo, ,22 (UP) -
O secretário de Estado 'da Ue.
pública Dominicana, dr. Cal
venti, reiterou, hoje, as acu

sações formuladas contra o

sr. John Moors Cabot, secre

tário auxiliar de Estado, nor
te-americano, de que o mesmo
havia tido conversações com

destacados ..elementos comu

nistas; durante a .viagem que
realizou pela zona d,es Carai·
bas.
Depois de recordar que

Sprúille Braden. então' , oCU·

pante do mesmo cargo. tivera
atuação identica, e. qua�ifica
ra de "ridículas" as acusaçóe:;
do ·governo dominicano,' acen
tuou que "a mesma cemelllta
é seguida, agora, por ,John
Mors Cabot, ao qualificar
tam.bmn de "ridiculas" as a

cusações dominicanas contra Iele" ,

Calventi assim conclui suas

declarações: "Braden, Brigg.s.
George Butler e Cabot, consi
deram que não há "Democra
cia" na República Dominica
na, só porque o comunismo
fo.i p:Jsto à m;urgem da .lei, c
,'lU::l propaganda' dissolvente
não pode ser .feita aqui".

EGr�ER.T & AMSINCK
(elA .. HAIVIBUN��UF..:SA SUL-AMERICANA))

Como á enchente ,�jnd�1

cqntinua, nãe seúdo pOf'si·
vel prever se alcançará ou

tras localidades, consider'a

MOORG ..SUEDIl RIKàNISCHE
Damplschi:ffallr!s GeseUséhal1

Avis;;mos a nessa distinta frcguezia que os seguin
tçs navios da COln�)!:>nhia supra são csp�rados em

ITilJAI 1'ara dt's\:m'g-a' e �arrcgamentv, âpn)ximada_
Incute: . .. ... ... ... .., ... ... ... '"

em 24-25-5-53
13-6-53
1997 -53
1-8-53

u'Sanla ,UrsulaH
vi:SiÍn'ia Eh}óaH'
nS-ant� ,I$abeln
vrSanta [êiiari�aH

A csçala do navio "SAN'TA INES", es:pet;;ado
10-5, (aproxizmHlam�ntc), em ltajaí 'foi cancela(la,
tenl10 sido sua é�:rgn, dcstiuàda a Itajaí, baldeada para
o navio "SANTA URSULA".

Para pns:mgcHs, úu:�as (' demais infol:ma�õcs
os agj:1l1tcs em ltajai e Blmne'naú ii. }HIIVa d,� ("oragrm elo lllini,tro N:-ro .1\'loUfll 't"e rez quest.ão de'

l,articipár do vôo de prova, sendo' assim IJ ··}.rimeiJ"9 ministro 'de uma

nação que p'articilla de um vôo dessa. ordem. Nos clicllés, de cimalllara
haixo, aparecem o "l'tleteor" lJilllace, l>ousado no campo; em segui
dn os pilotos Mae nowell " N"ro Moura prontos I)ara se encaminha
rem pan o iniciO dás ptovac,. em b:J.lxo, o aparelho pa�sandó €ln V(ill
rasante, sobre a pista tlo GaléiltJ a cercá. de 945: 'quilom�tl"os por nQra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I',

ln
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..A.

S ao

Aventada à

Brasi I
medida para

dívidaconsolidar nossa

VergrGesse:rhng der brasilianischen Gummipr�uktion
In einer kuerztích, uitterzeichneten Vefuegung billíg'

te der Bundespraesídent das Gutachten des Generalkon
sultors der Republik und ,erklaerte das Dekret N.o 30.69:4
vom 31 Maerz 1952 fuer verfassungsgemaess, Durch dieses

Dekret, das am 1. Juli di�ses James in Kraft tritt�werden
díe Fabriken und Unternehmen, welche' Gummíwa'ren ir·

gendwelehsr Art herstellen, verpflíchtet, 20% íhrer Ge

winne fuer die Anpflanzung n�uer Gummibaeume
'

.Verfuegung zu �tellen . .In den Wirtschafstkreisen herrscht
die Ansícht vor, 'dass durch diese Massnahme das Problem
der Selbstversórgung mit 'diesem wíchtígen

'

Brasilien seíner. Loesung betzaechtltch naeher

wird.
. REISPREISE,

distribui a cada freguês que compra!" PAMELADA

MENTE mercadorias no valor de Cr$ 1.000,00 um Cu·

pon Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorre?

ao sorteio, no din 24 de .Junho de 1953 pela Loteria

MODAS CHANEL

SAUDAÇõES AFETUOSAS '.
. '_

Meu querido Chefe e Papai de Estimação.
Deve merecer todo o seu apoio projeto' do vereador

Machado Costa, dispondo sôbre a abertur�, do, cré�ito de 5.6
" '.

. milhões de cruzeiros destinado à instalação de mais 1.250 Ieí-

i >

Marechal; João.Batista Mascarenhas de Mo:rács, Chei ,tos num hospital de' t_ubercu�
.

se
.. t;a Prefeitura lI�unicipa1.

des Generalstabes der brasílíaníscnsn Armee.. wírd aIs I _

O proble�a h?s!;ntalar continúa ,:a�a. vez mais grave. Se

Leiter der brasilianischen AbOrdnung bei den :rG:oenungs� 'I nao fo3ss0e a telbmOSlad doHgov.ert,nI°d'pr�li�fcr��, :.a����g�Ot��!��
f' Ii hkeít

.

L d'
. ,'. '.' em 19 , as o ras o SpI a e ,

_ . " I
eier lC er eu rn on on vom .Admíral Raul, Santiago do Turf Club, junto ao Estádio do Maracanã, a CIdade ja

pO-1Dantas und von SeIlator
,

Assis Chateaubrland • begleitet deria dispôr de mais 3.000 .Iéítos. Hoje, no l?cal onde se d,e�e-

I
werden. Der Marschéill, deli, einzige seines Patentes .und ria construir o maior estabelecuuent hospitalar da América

h 1" Ch f d 'b" '1';' � .,.' '. .Ldo Sul foi fundada a favela do Esqueleto. Ie e:n 1ger: e er .�r�sl lams.chen ExpedltlOn 111 Italíen..
, O velho Hospital São Sebastião, criado' no tempo do gran-

befmdet sích zur.Zeit 111 P,3rrs, .'
von wo er sich mit sei- de Osvaldo Cruz, para abrigar fJS portadores de febre amare-

ner Gemahlfn nach London. begében, wírd. AdmiraI Santta- la e de varíola, .na administração de. Carlos Chagas, na m0l1:u-
go Dantas, der ehémalige l:irasilianísche Flottenchef wírd mental reforma de 1920, que ínstítuíu O Departamento N.aCldo-

.

.

"

. .', .

,." nal de Saúde Pública é que se transformou em nosocomlO e

von RIO �us. am 213. �aI' n�ch London fliegen, waehrend assistência aos tube�cuK.sos. Clementin.i F)-:aga, incans�vel

I
Herr ASSIS Chateaubnand em 25 Mai in 'Londol1 diretor do D.N.S.P., no tempo do respeitavel barbado Wasbmg- 1

tet wírd. 'ton Luís, ali fez construir vários pa,,;Uhõe:_:. Depois'. .9u��e tu- 1
do lo-í esquecido e o diretor do Hospital S_ao Sehast1!l0 Ja per-

I
I

deu a voz de tanto reclamar, mas, p<lra nao ser oUV1do.

Não há dúvida que a mortalidade por tuberculos� ..
11a 1

nossa Cidade Maravilhosa, baixou em 1951 Dara 163 ohItoslem cada 100.000 habitantes· E' de se vê�', entretanto; que não

teram as providências do Estad�. com assistencia regular,. que

Ifez diminuir o 'Índice da inortahdade, porque, como explIcou,
decumentos em mã'o, o vereador Machado Costa, devemos tu
dD ao aparecimento de medicamentos especHitis, como a estrep- !

tomicina a hidrazida e outr-os anti-bióticos"' . I
O p�efeito Dulcidio Cardoso já teve ensejo de dizer que

não poüpará esforços no sentido de aumentar o número . de

leitos nõ Hosnital São Sebastião ou iniciar, quanto antes, a

construção de novo hospital de combate à peste branca. E'

preciso, porém, que a União venha aux�liar a Municipalida�e,
mas de fi'odO positivo e sem conversa frada ... '

Ora, se existe dinheiro vara proteger tubarões, é muito

facil recomendar ao nosso general Anápio Gomes para que

forneça, �o:rrio adiantamento, em' par�elas, terá dado ��a de
.

monstraçao de que 'o seu governei esta mesmo no propostto de

.cooperar para o' combate à tuberculose.

'. Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo certo

das horas incertas.
.

Atençoo snrs.Oficiais
Estofamentos! !

Ternos Feítos
De

'Sapatos para HQmenl'l�'"
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPI'I'ÁL"

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sIta a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (E'erto Centro Civico) em Ou-.
ritiba, necessíta de oficiais e meio oficiais estofadores.,
para' Automóveis e M'óveis estorados,

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os Interessados, deverão se dirigir à Gerencia com

ou por eorres-:

a

.
heí englischen

maisum radio em sua casa!
Saiba porem; escolher um BOM', rad�o

• " ,<:, �:,)� Nós estudamos acuradarnente as marcas de radios
..

'�llil��J;'�'
" r

i��r�o::a�e;��::s�:r��: ��:��:l���:��ses.
, "IENITH"

- o radio que dispensa propaganda.

"GENERAL :ELETRI("
� o nome é uma garantia,

"RCA VICTOR"
Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ELETRICH
...... 750 gr.

- Linhas impecaveis ta-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

.•),' 'I'
,.

I t' " r i' " _ � .•

tecnica moderna.

PROS OCIMO S. I. Im�orlaçao e �oRlércb-

BARRETO PINTO
P. s. - Conheci um Gladstone Chaves de Melo ainda de calças curtas,

fazendo' o coroinha na Matriz' da Lagoa e recebendo ao que me in

formam, beijinhOS chorosos do coadjutor' na 'casa paroquial. :Mais

tarde, de calças compridas.' encontrei-ci fe.zendo sinais pitorestos

e atentatórios' à moral. Ou,;,i dizer que. agora, com a voz aveluda-

.f da de teno!,zinho, me tem atacado na. tribuna da Câmara· dos Verea

'dores! 'Não merece' minha resposta porque sou daqueles que não

se cansam 'de dizer que, scmente os homens'- 'e que' sejam homenn

de verdade - é que são ouvido's por mim,' Ma.is um detalhe. Es

se mesmo Glaclstone, no ano passadO'. foi encontrado, pela polícia,
atracado com um forte policial',no jardim do Meyer. Como é que

posso dar consideração a um 'Cheiroso?'
'

II - Chegou' Bonino, o· grande cal1tor italiano c que, sem

àjuda do govêrno, tem sido um ',grande animador e propagandista

·d;j,s nossaS músicas populares. Ainda em 19,52, ouvi o seu grande
sucesso na Rãdio City, em Nova' Iorque,' cantando músicas dé Do

rival Caymmi e de Ari Barroso. Dai porque bem lTIeÍ'ece de nossa

'parte, 'Um seja ben\'indo, Ernesto Bonino.�,

- Or
gulho da industria n�cio
nal que pode-se comparar
(!om qualquer o'Qtro radio
importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad

quirido ná firma Pr0sdocimo SIA em suaves pres

tações a partir de 130 cruzeifos mensais.

Prosdocimo é uma garal1tia. Peçam uma demons

tração sem compromisso.

o
assombro 'da industria a

lemã que apóz guerra
construiu a maravilha do
secula.

"SEMP" PROSDOCIMO S. A. - Importação e Comércio
Rua 15 Iile Novembro, 900
Blumenau
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E' importante sabermos atgo " ,

'

,
'"

I
<trato'., de cai-nono, gordur-a c

I\IULlIER DOS NOVOS' TEMPOS - Ao fim de 20 anos de
sobre o le it.e e sua uttltd-rde. ;;ais minerais.

avíadora
• .Jacqueline Cochram alcança um novo record mun-

Assim c')I'Í:o.,o; ov08,_e 0, m�l, O leite mas saudáveis é o em

dial de velocidade - a primefra mulher no mundo que obtem o 10,Ie prouuz "o pc'lo."

an,mad31
estado cru, Lembro-me de que,

tal performance. Pllotando um avião a jato F-86, construido para o uso de ISUIS filhotes. em criança, quando passavurnos

no Canadá, ela voou a 1.043 quilometras horárÍ'::S sobre unla AJ·�m ·,.e ser r-ico em v taminas as féri"s num? fazend'l, todas as

pi:ia !ccha�af d� 100 ql1ilometr�s. em prc:-;a realizada em Lal:- A. 1:;, C e �. é um a1im�nto c0n:-1 manhãs Iamos ao �lltábulo e to

castor (Califorrria , USA). A marca anterior era de 1.016 qm-/ ploto posauirido a.lbumjnas, lu- mavamos o leite aínda q'U'�ntC o

Iornctros horários, 'estabelecido pelo Ccronel Fred Ascani da
'.

Força Aérea Americana, em Detroit. em fins de 1951. O 'vôo '_')"i':::{"':-:{�'?:J,,?::::::,,i/::::;;;;: {t}

foi eletricamente fotografado e cronometrado uelos técnicas.
-Jacqucltne Cochraru. depois da prova, decbroü: "Passar atra
vés da barreira dO som com suas ondas de emoção c outros es

tvanhos ef'eitos. foi a maior cx_neriencia de minha carreira",
PRO'!OC01LO -- Durante uma reunião do Oong'ressn narte ,

amerrcano, ::lm �.e'lla(lQ�. no aceso de um debate sobre compli
cadas questões imanccn:,Ji, ae responder ao anarte de um .dns
seus iníC1l'hH',1l.(I1:rCS, quebrou a etiqueta !)ari:'1I1wnt:u, chaman
du-o flc "gel1t1e�lan do Cünccíiellt'·. Jmediatamente, chama
ram lhe a atenção c el� teve de pedir iíCl'cul}las ao colega.
l\I::n<!a a ebquct,t' pai'lamcntar que etes se tratem entre si 1101'
"(hstInlu senador".
O �� A R �' J.� Z - O rei Abdulaí-, (1C Kmvalt tomou provi
dencias radica is cm relaç�o a uns cartazes de !Jl'o!laganrtá de
turismo m'O\�t'ru�r:tN: de Cipre, com l'C'l}r'J!lur;ão da Vénus ele

11,1110, Mas 11,:') iOi urna demo!ls1ra!:,10 de !_'llfl,;j' muculmano

:�f'f.1H�:I� o .r,"'.� exp:�cot.!, ,0 Cl1i'I.IZ era jllC'om·é'ní�'nle. "Os meus

�U(. Itos !)�l(�Ud�) _ac.t�rhtal' que as moças de Cl!1rC são ladras,
110:5 ", l!21 Islarnita estabelece taxativamente que todos os la-
droes perCé'ln os brncos".

"

REiUED.JO l'ARA ,LÚUCURA - Cientistas nOrte amertoanos

�CSeObl'lrmn _que uma �ilt!�a quimj:,� e uma luz brilhante pro

(.u�e�n emoç(.les. dt; m,,-,:l.non� nas v ittrnas, aparentemente incu-lrav eIS, da esqt:JzoÍ1'enla - loucura da dupta personatrdade _

que af�ta um quarto de mi�hões (le lles�oa5 11050 EE. UU .. O no

VI), tratamento talvez Sub3htua a terapia do "choque elétrico" Il)�H'a a loucura. 1J01' ser muito mais suave e ter íaua! efeito. A

�llul;� conter.n novo !lr,;duto .químico, o "semi-cà-;'bazida". Lo- I
.,0 q�c e en!ermo .engole a !}�hda, mostram lhe uma lua farte.

1O IHmIui? ímpulsiuna as cnuas cerebr-ais u{l doente nara um
estado c_Pllelltico e o esfimufo da luz que acende e apaga 2Íl
vezes !l<Jl' segundo transmite ri!micc'S adicIG21ai:; ao cerebro e I'com,pleta () trabaiho {J.e cura. que dura da:!..; f:""aanas. '

:'-':'lm!IIIS!II!illlllllllll�lllllml!!HtJllllllnlllmllllll!miiHSliilmlnlllilllll!,;i!

ê C ,,, . �"'<. ;fft!-l � <iSI
:: �; \.�... �t� ):1
:: lêií tJJ ",li § I==

�
=.

ê VoUrafh &. Stueber ê!
::: Encarregam�se de: =- :

:: ESCRITAS AVULSP.."s (mesmo �tm.���) :: :

ª �EBnlRAS E ENCEBRMIENroS UE .E§(JRl· § I
ª REGISTROS DE m�MAS E i

ê CONTRATOS,. ALTE�A{]õES DE c'Or;l-'mA'l'Q8 § I
:::

e DISTRATO:::; DE SOCIEDADES COl\-lERCfIJ!i.ffi :: i
- DEC-LAR.f..ÇôES DE RENDA

:: I

� I.EGALIZAÇlAO DE LIVROS eOll'tf]RmAm Ft8- � I
- OMS E DE El',fil'l�EGADGS

)
-

I

§ GaDne tempo e dinheim. confiandt1 Of. 'Se'W3 E i
§ Berviços por nosso intern:iédio :: I:: :Su 15 de riovembro. 642 • ,Lo fo_u:d:alr - &la \<.!.Ij) ii :;:
::: '(Edifício do Büeu ç:L.1'<TOO,.,) :: I
t:fnmIHm'I!!mll!;I!lijllmH!lililiilllil9il!l!Uiml�1I11!flllmm!1flUlfum, � ferecido aos parentes e

,:�UE. há de três séculos, todos
'l$ papas têm sido, italianos.

soas amigas, um lautõ

QUE os esquimós obtém à .quete, na residencia do

energia do seu organismo Fritz Siegler, em Itoupava
principalmente das .gorduras,

I
Norte· Associando-se às ho-

;p passo que os habitantes de .

cÚmas temperados a retiram, menagens que foram tnbuta-

'::!m .grande extensão., dos car- das aQ distinto casal, apresen
bohldratos,

*�. """��� I tarno.s .

nossas fe1ic�tações pelo

QUE. em Nova Iorque. ao a�sl?l�lO�O aC,Ol;teclmento,
,;ontr�rio de tôdas as outras NASCIMENTOS
metropoles do mundo, as

composições ferroviárias cor-

'tem' nor vias subterrâneas até

chegãr fora' da cidade, motivo'
porque alí oS turistas nunca

b
vêem trens na superfíde ur-

sa em as bana ou suburbana.

que o perfume é o meÍD QUE a cidade de Caracas, ca

rnais sutil para aumentar a ),Jital da Venezuela, tem essa

sedução. O perfume torna- denominação porque foi fun

l!:ada Deles e�')ahho1s no Iu
se parte essencÍ'lJ, de uma

gar ,onde vivíàm oS índios

mulhê:r refinada, faz parte �'Caracas".
da sua personalidade, faz .QUE dlrrante a construção da

eom que seja lemhrada mes� ponte' "Bay Bridge' em São

,110 estando ausente. I>rancisco, na Califórnia - a

Be resto a arte o fascí- maior ponte do mundo
,

.,

, , morreram 24 operanos; e

.1 1110 CiO perfume, a mulher o .Ilue, após cad(l acidente fatal,
aprendEU cum as flores, ,} trabalho era a.1í invariàveI-

I
po:s que o seu encanto não mente suspenso 'pelo :çe�to 'do

, '-
" f"

., dia, re?peitando-se aSSIm

e somer1Íe lSlCO, mas esta memória da vítima.
na perfumada forca sutu. -----"-'-'----'...;;,_-..;_"-..;_-'-------------.,..-.,._'---'---'-

I que-das flores emana e: que
,arrebata os nO!;1sos sentidos.

'�Pepuenos

I Você te�����ol�e��
mar banho de ch.uveiro? -

. Lembre-se então de seguh
o banho quente com um

jaeto frio. O maior benefí
ció do chuveir,) consiste n(i

obrigar-nos a inspirar e ex-'

pirar profundamente desin'
t.oxicando-se assim o orga-

Um !)asf3elo a pé, diaria- I ,;ão reta nara a frente nismo, Para intensificar

mente, é bo�n Dara a saúde. I mantenha o corpo ainda esse benefício cante

Entretanto, as -mulheres ra-! c:::beça lcvantadã, sob o chuveiro: obt�rá um
Mmm���,��q��a����e� W�o�uü�op�a������������������������������������������
possam se utilizar de um contração. de geral. r

caro. Mas, andar é um ati - x x x

mo Exercício, que contribui A R Ã O P. E B E [ O VOCE tEm os olhos can-

tambem para manter a si-. Ad
sados porqu,e trabalhou

lhueta elegante, graciosa, vogado muito à luz artificial e de�

,esbeita. .

Atende em q;mlsquer c.' ve sail' para uma festa, uma
Durant.e a marcha, a C1r- marcas do Estado reunião? Prepare compres-

cu.lação do sangue é maior,
- BLUM.KNAU sas de chá muito forte ou

irrigando todo o corpo com
Edif1(l� de: camomila e ap!íque�as

luais intensidade. Portanto, iltlU!����:'l<ltclmii�::,:!.:�::�l(:� so_1{re os olhos fechados re-

é um grande beneficio pa- � -t--"2�� J';� _ � nova'ildo-as de contínuo por

ra a pele. � '1, ..! ':" C�"J. t� � dez mÍl1utos. Este simples

Anime-se a andar, a fa- �

�<Jf!êW
.'. li cúídadó lhe devolverá olhos

z€r uma boa camInhada ! ." .� ........ � Umpid0s e repousados'

díaria c resoire fundo du- �ç��' il X }LX-.

rante s marêha, que deve !�-�f r I ,� . FAÇA mria êompressa 50-

ser ritmada. Você não só � -:;f. -..........:.: .

fi bl'(�pondo algumas crunadas

estará fazendo um exercí- �
Prolongue � de gaze e molhe-as depois

cio l'z�miratóI'io util, como fi i:i com uma forte infusão de
•

� $UO mocidade ;(
concentrando-se assim na Ç. com ª chá; aplicando-a sobre o

aua marcha, estará desanu- � ·3 l'ostó-, óbterá um efeito to-'
vi'2ndo o espíri'.o dos abor- � OrORENO'� nificante e adstringente.
recimentos e das preocupa- i (Ormo-RstulaUIlf InlBual) $I Embebendo-a porém de

ções. =: O moderno � agua de rosas e aleooI can-
_', "

Mantenha o peso do cor· � trotamenlo � forado (umc'caIíce de agua

'po um pouco mais nos de- �: das funções � de rosas e meia colherinha

dos do que nos calcanhares, � m femininas Ir � I dE:! ,alcqol c;anrorado) obte-
:i �

���������������������__l �ovinLPnte os p_é_s__e_m d_i_r_e�- ._�_�N_�_K_H_�_3_K�n_.r._.r._x_�_:K_.x_H_�_n_.__�__r_a_-M�_Ull_, e_fe__it__o r�e�p�o�u�s�a�n�t�e�,__���!!�!!!!�!!�!!!!!!��!!!!!!!!�����!!!!���!!������!!!!!!!!�!!�

Senhores ·Comerciantes

MARIA
Qual a maIlíor, 'ó criau,"a.
Das coisas todas que vês?
O mar que nunca Se cansa,
A flor que o vento balança,
O ninh�1 que a rôía fêz? ..

ANlVERSA'R'OS
Fazem anos hoje:

-Quebrando Cabeça 1IIiIIIIJIIIIII,

.....sr -
__ �

QUE cerca de 59 .:por cento do

peso .do corpo humano é cons

tituído ,por água, variando as

pr :porçoes dó tecido para te

éido; que os osos, por exem

pIe, com a sua gran'de quan
tidade de cal entre as célu
las zpenas contêm 22 por
·:e�to de água; e que no figa
do. no entanto, ela representa
69 por cento e nos músculo;>
'15 por cento.

vida;
- o jovem Victor Reng21,

residente em Massaranduha,
- o jovem Sany da SilV�1,

residente em Gaspar;
- o sr. Herbert Buehmann:

do comércio local, e

'

-- o sr. ArY' Garcia,' alto
funcionário do Banco Inco.
em Itajaí.

BODAS DE PRA.TA
Transcorreu sábado

transato, o 25.0 aniversário de
"Casamento do estimado casal
Carlos-Karla Siegler, residen

te n;) bairro do Garcia. Come

morando o feliz evento foi 0-

Estão em festas os

HomZON�',i\JS -- 1 - Clllllrd["rl,c giganln• arcuhotante. 2
- i\lTast<'t' CO!ll o rodo o "at. :.l -- Di5�arat'e. afogia. 4
Grande frulo carnudo d2s AllCiElc'i'; F:lu austral. ii - Bagate-
1;); Femea dL papi:o. 6 - F:ij da F'nmc,:; Pl:mt<l da família das
brom{;]LH'C2S, 7 - EsL V�,: SOIH'CHOt1!C:, 8 ,- Conce!1ção inte
lcct�_J:J}; F.,':!.n�I(.�O cnt��t, os '.:arI'ts tlr"'; c�Hnínho de ierro. 9: - ':Voz
irnit\1tÍYil etc panC2.dll que 12z l�'J.UH>J ruid:::< ,Sufixo de aUH1Ento.

gra�lc1eza. 10 - iI,ti'.'idadc, tr2,),,1.l1::l: Cidacle antiga da Babi
loma.
VERTICAIS .- 1 - Nada. ccisa nenhuma. 2 -- Linguag<;!l11
cmbar�çada. � -- Tamar2: Gesto cl� beijo Íeito de longe. _

4 - Geog: Rlo que ilasce ua Bahla, se�]an;<i de' ScrgiDe: Fi
lamento de côco de que se fazem coreia. 5 - Peito. "torax;
(Dr2sÍl) Voz tlf�Ji designativa de surDl'é:Sa e f,:wdade. 6 - Ou
tras vezes, 7 - A9arição f:mtástica. duende. 8 - Esnécie de,

trí.g) muito branco e duro (:)1.). - 9 Pcneho em geral dê
brUll com as [Jontas franjadas; Certu planta da India.

Um, c2cvalhúro meira namcrada

quando in1eligente e mode- ::mos\.

f
!'a::o, canfessou-nc$ que pa- i O �)31 rÚúle €':oca recor

I
1'a perder a cabeça basta- i :::�l,Ji-\i; perdidas, traz

I :ra-lhe encont.ra uma n'.u-! �,;)S5H presença 2.1guem que
! ,Ihfr que usasse um pedu, I está muito lon>;{e de nó,;;

I ne que Jh� lc.mbr25se 01 r>::;St'erln uma fc'�te emo·'
que :õllij prl1'I18ira nêlrnora' I '-',-=io �w�; !lOSSOS sr;ontidos ca

I da usav;1. (ele teve a PI'i'
"

(asa u r

GRANDl': LIQUID_'\ÇAO DE ANIVEHSARIO DA

,

e

ORGANIZAÇÃO np ramo de Automóveis. proprie
tária de uma área de 1.034 metros qUadrados, fazendo

esquina com duas Luas de grande movimento, frente pa
ra a principal Av',nída da cidade de Lages, estando apa
relhada com dua<: construções de material, um galpão
e uma casa de rna"leira onde funcionam: AGENCIA DE

PEÇAS E ACESSORIOS FORD E CHEVROLET, ESCRI

TO'RIOS, POSTC: DE .GASOLINA, LAVAÇÃO E LU

BRIFICAÇÃO, GnCINA MECANICA E UlVIA RESI

DENCIA, encontra-se a VENDA por preço compensa-'

tos

te.

DE TO�O SEU ESTOQUE. - PREÇOS .Til.MAIS VIS

TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCülvlVIZINHAS,

- NAO DUVICE�'.1. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.

ESTA' ALCAN('ANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE

B U E R G E R, AOS SEUS

"Bom EmpregodtCapital"
.

"
I

15 de' Novi2mpro, 505
BLUMENAu ------'-,

dor. .

NEGO'CIO DE GRANDE FUTURO, pois a cidade de

Lages 'é entroncamento Rodoviário obrigatório entre

Norte e Sul do Pais"
, Os interessaduEl deverão enderecar-se à Caixa Pos-

tal, 81 Aven�da l\IÍarechaf Floiiano, 373 Lages
Estado de Santa Catarina.

'

REPRESENT.llÇAO E CONTA PROPRIA

S Itec t

BANCO IHDU'SfRIA E COME'RCIO DE SANJA---��_....:...._-

INDUSTRIA E COMERCIO

- Matri� I T A :.J A I'

Fundado em ,. -23 di, Fevereiro de 1935 Endereço Teleg

nua 7 de Setembro 1922 - :Blumenau - s. e. - Caixa

- Postal 521 - End. TeL: "SULTlECQ" -

l,ABORATO'RIO ESPEcrAL PARA TEST E CONCERTOS,

REGULAGEM, CAI lH!lAGEM. SH';CRONIZAÇAO DE BOMBAS

IN.JECTOi'US DE QUALQUER SIST.Er.1:.".

---------�'�XJ;------

--------.-xxxx-----

48.2.53 mais

TAMBEM PARA BO�'BAS ALrMENTA.>:lORAS E REGULAbORAS

APARELHO E:;PE;CI�.t, PARA FORMAH JUNÇõES PARA 'HJBOS

DE. ALTA PRFSSi,O

RECEREMOS

CREME DENTAL "COLGATE" - PEPINOS EM VINAGRE
"REMl\'IER" - EXTRATO DE TOIUATE "ele1\." -

AÇUCAR "TJ1'oI"L-'iO"

C E R E A L I S'T A
lhE LL& ,..... C A T A R I N EN'S ,E

4,112%
4%

MAQUINA ESPECIA!. E AUTOMATICA ALEMA W I L B A E R

------xxx,X---

SERVIÇO Gl"ATUITO DE EXAi\<lE DE PRESS.'\O EM MoTORES

DIESEL E! BOlYIDAS ALTh1ENTADORAS
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lo
Notávé I conduta do onze treinado
fu;;:��111d�á����1en�ulal����, d� I marcadores Falhas na
suas mais brilhantes [ornadas
dle todas cs temno.s, quando o :Argem iro Ca�v�llhc>, em�}(lnl
combinado Palmclra-Ol impico muitos despeitados qUClf<1!11
.quebrou a invencibilidade do torná-In SCU1 expressão a lgu
Bonsucésso d.) Rio :'m grama, 11111, pelo simples f�h} de não
dos de Sarrta Cat ar-Ina, irnpon- terem. 0;' guanaharlllos all?an
do-lhe um 2 x O consagrador, çndo exito em suas, tentativas
derrubando-o de maneira in- de fazer a Delata chegar as

.

discutivel. anos um conf'rrm- redes de .Iuca. Ademais, cum.
,�Q que mexeu com I!� lIiTV03 prr: IT,�;;IH3r que contra os

,

da àsslstenc!a. o luriensos jO�I:tl apcn�.s n

E' o rubr; -anil iu[e!'l,,!' ai) Palmeiras. cuj::t nroducão, ain
Olaria? Sem c!úvida algum», cL que boa. náo serviu para
Nem .!lor isto, conruuo, rl irn i, evitar a goleada de 5 x 1, sa
nue de :;ignific<lç;i'io a !'J\,anha b:d,) que é, integram o con-
dõs pupilo:" de ,Tos\' Pera ( junto csmcraldlno plavers

,·Torneio Rio ..São PaluJa
DR: TElMO DUARTE PEREI�- Dos três Uderp.s h'li I Corintians quem teve mais

I Viveu 10 Torneio Rio-São I Renda: c-s: 1}4(1,572,20. Goals / 931.720,00. Goals: Odair, Jair
Paulo, sábado e domingo úlfí-] de Marinho 3 e Simões (Elu.) e Lírnínha (Palm.r; Luizinho

--- CI�INWA GERAL ----
,

l'l1CS,
uma de suas eta!laS-mais!e EH <Vasco). 2 p Carboní (Coríntians).Especialista \"10 Do:enç:Js de Criança ,ensacionaili, a começar pelo Flamengo 2 x Porto Despor- Bangu 2 x São Paulo 1. -

>"'''' 'CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar -I cotcío I!'l\lmln{,Dse x Vasco, I tos 2. ;Juiz: Jorge Miguel Ren- Iurz: l_,Juerübin da Silva To"t:- \;:;:,:/",.:-:"Fone: 1197 vencido dI'! forma estupenda da: Cr:ii; 268.739.80· Goals: res- REnda: 213.342.10. Goals: �'"",�:'�,,;,:::<',RESIDENCIA: Rua Paraiba 17Q -- ]'onc 107·1 1 oelos irii'lJlo!:es -. ,. ll!:lC confi�'-I,Toel e Benitez (FIam.); .Julí- Z!zinho 2, um de 9�nalti e J."::"';,_':"/':,',:","',""" :/"',','1 fli1<ld.' um "tabú tao discuti- Ilho 2 (Portuguesa): Anorma- Níveo (Bangú), Marttnho

'S'l' i'(I.,':"i':"E"''''N''''''''D''''''A''''''''S'''''''''''''''''::'
""'"

DOEfd(U' 00 COQAÇ�C} � l-lu uestes últimos tempos, ",1.1r- Iidades: Esquél'dinha, ,ToeI e Paulo). ,'" '

n §JI.J •• .n. h l '!.i'·am ncvamente como o "na I Adâoztnhu foram expulsos da Colocação: 1.0 Cnrtritrar,s,
NACIONAIS E ESTRANGEIROS•

DR. CARVA!.HO '1 ;1_?�!'3" ri.; "quiJ?c treil1[,acl1"1 por I ";:ncb:l no início do pel'Ío�o �:m 1 pontop3 pe1rdidos; 25·o.--j(Electro"ardl·ografia.)
. ri l""Clfl Costa, imnonc 0- 'II.' o \ complementar, havendo vu- Vasco e S. auio. com . L{ I)..,

I 1 POH PREÇOS MC'DlCOti AO ALCANCJ':: DE rl\)UOSTratamento de neuroses _ (Psicoterapia) l'ÍI� ele �)é,rtldHf; eru r}!le SI' con- 1'10';. I]H�ríl� incidentes, 'Os Flamengo e,1" umínense, com

Av. Rio Branco. 5 �Sobrado) _ Ao lado do Cine Busch S ,fJ'VOU Invicta. Baquearam os !rll1als cuhninaram. no flllêll da 7. 4.0 BaAgu e Botafogo, com

1 rl'lIun,ll1,ilj"S p01. um e'5<.'ore "onICllriu, com gr;:wd" e()l�f�í- o. 5.0.Portuguesa, com 9',6,0:MOLESTIAS DE SENHOlí.AS � 'ügu aJ.umante, 4xI, perdem- 1.0. enll'e ekmentos da POllC18 Palmeiras com 10 e 7.0 San-

Dn• RENATO (AMARA � llrimeiro revés a�lós tJma sé- /<:I)pdal e tOl'ccnores m"alta- i<:s e(i�n 1..1 .90ntos perdidos;
1\ ! do, alem dislo, .901' algum tem- �tn:, Arl.llhell'as: Baltazar. Clau-

� po, outro de' seus arqllCíl'os.
I

Sélnto.,; 2 x B<J{af:!go ·a,j .Juiz: dia c Zizinbo, com seis tentos
(9°[5 I-Iernani contundiu-se C·jr1r.s (1c Oliveira Moriiciro; cada.

� também seriamente, a exem-' Rc-nda: Cr$ 144.730,00. Goals: Proxim. rodada: Sábado em
plo',do que sucedêra com Bar- Vascolwclos e Feijó (penalti) S. Paulo: Palmeiras x Flumi

< oosa. (Santos). Dino e Zézinho (Bo- nensr e no Rio, Bangú x Bo
í Corintictl1s e São Paulo, iafogo). Anormalidades: O tafoc,. Domingo ])ela ma-

�·�m o desfecho surpreenden- zagueiro Santos foi excluido

I
nhã: Portuguesa x Santos; à

!,(' do cl;í<;siciJ célrioca, ficaram do cam�o na fase derradeira. tarde: Em ·S. Paulo, S. Paulo
isolados na !lcnta da l.abe.!:::l. Palmeiras 3 x Corinti'1l1s 3 x .. Flamengo e no Rio

•. Vasco
tendo os alvi-negros sido 'o;: .Juiz: J.:.�o Etzel, P..cl1da CrS ;< Coríntians. .'

111ai'i favorecidos pe13 C!1UIlCe, I
DOjs :ll1i'P

- .....��lio cnl que o�

dJmin, li o· Palmeiras. aind,
chegaram ao �lYi.oate de 3x3�
quando (':�is minutas apenas
faltavam Dara o encerramen·
to do me-smo. Enquanto ist:)
3contecia no Pacaembú, e,m
VIaracanã o Bangú. eomanda
e,o nelo "mestre" ZizinhQ, ini
�UIlha aos sãopaulin�)s o revés
de 3xI, colocando-os nova

mente ao lado do Vasco, po
rém na .segunda ·colDcação .

Flamengo e Portuguesa. nu
ma 11artida a.cidelltadíssíma
domingo pela manhã no Rio.
'.!mnataram em dois tentos, a

luai1do os rubro-negros toda
3, segunda. fase com oito jQ
g'ldores a!)enas. Tambem o

placard do match Santos x

Botafogo, travado na cidade
ol'aiana. foi de 2x2. Dados téc
nicos sobre os jogos:
Fluminense 4 x Vasco da

Gama 1; Juiz ,:Fr.anz Grill;

Indicador
Dentistas

E. KARMANt�
cmURGIAO DENTISTA

Raios..X
Especialidade em Radiograrla dentária para

qualquer exame médico
Rua Brusque Telefone, 1203

H. PROBST
C!RURGIP:�O DEN'l'IST�à

AO LADO DOS CORREIOS E T.E:!:LEGRAFOS
A! ALA.l\1EDA RIO BRANCO N. 8

t4édicos

DR.
Clinicas Geral e Operações no Hospitat Sta. Isabél,

Especial ísta em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado ria Alemanha e no Rio de Janeiro.
Tratamento pei.u::: Ondas ultrassonícas.

DR. O. R. KRUEGER
DR· O. R. KRU;_;;GER

Doenças de' Senhoras e Operações. Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarfna.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas,
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, �5:� -
Fone 1258 (em frente ao Hospltal Santa Isabel).

DOENÇAS INTKi:.�NAS
OPERAÇOES üNUAS CURTAS

Comultório: Travessa ti de Fevereiro, 3
Fones: 111.33 e 1226

DR. GEBHARDT
Especialista em alta CiCi','Jrgia e Ônen;;m1 de SenDXJrI'I3

Consultas no H',spital Sa'n:.a ()atarljJ�
Das 9 às 11 e das 151/2 àf' l'f hs.

- BLU1\IENAU - llOSPlTM.. S{1.N'.i('A CA'rAIUNA
OUVIDOS - Ni1!RIZ E GAitfJi\.NTA

INSTITUTO .DE OLl ..OS

DRt TAVARES �USI .., .. ".

RIJA XY DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECRT. -

RadioterapIa - Ralos-X - Fisioterapia - Jltletabo·
. . Usmo - RESIDENClA: Ruli Oi de Setembro, 15

)ELEFONE, 1441

Corretores

I CUNlCt\ DE OLHOS!
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
Anfitente d", l"ac'."ldadc de 1\:lediclna. da Universidade do BrauU

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e da:'.! 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

Ad'VoQado5
D R.

jl.DVOGADO

Atende em qU;11squcr coma:r�a do Esb({o.
Residêu!!ia: - Rua Paraná, 8

Escrité-rio - EdifíciQ I11(:O

JOÃO BORBADR.
ADVOGADO

sc-ritório c residência àrua XV de Novembro, 9Q'S
LUMENAU_ Telefone, 1560

Ã'ONE - 15-31

DR. HERBERT 6EORG
ADVOGhDO

UI.MH{ lAffRONT
CORRETOR

R�a�Ma.ranh!o N, BLUMENAU

nor sua vez, não invadiu com

tanta fl'equencia o terreno cnn

trárlo. Realizou, no entretan-
to, ires' ]:10nlrtdas per igosíss i
mas, a »rtmeíra delas concluí
da Dor um forte tiro de Bérto
U que pa85011 por sobre o tr.a
vessão. As duas seguintes em-'

pClgarmn, arrancando alg:uns
gritos de "goal" da torcida.
N lima delas Sadinha lançou

�lrlm�")}lnm�lllmllunllalnml;IIJUIIIUmnllmlnnlln_mmnlnn111ImíllmmiuruirnUUlÚiIIllIJOmUlllnli':s=
) .

' �. '; " =!

i r.�::::�:::�:;:::�:or::::::ia li.:: -:I;�'= u ��5 ASSISTENCJ:A �m'mc A PERMANENTE A, C�GO DE ESPEClAL1STA.8 ! l��ª ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS 'ª li
15 5"-

--
-

= EI,ET.l'.l;,ICIDADE ME'DICA - REPOUSO - Dl:SIN'.rOXICAÇOE5 - ALCOO- :=
;: LISMO - �A'tAMENTOS ESPECIALIZADOS. -

- �.
ª AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 3Q55 i�
:: ENDEREÇO 'XELEGRA'FICO: PSIQUIATRA ::
ª C rr R r T I B A P A R A N ,A' ã-

�= �

��lnnmlnmHUI'llnlllllJ111111"'iÚIIIIIIIIIUis!llmll,l'illll�illlilllUIJ"I'I'lllIlltll'�I"�Uf'!illUflmIJtll'�'ÍIIIU,t.l

'Tasco da Ganl'.l do
Caxias O.
Em Jl.:iz de Fora: TU!JÍ ,2,

x 'fllpinambá 2.
Em Ul't:l'aba (Minm:): Amé

ric� de Belo Horizonte 3

RUA 15 DE NOVÉMBRO, Nr. 61:;
BLUME�{AU - STA. CATARINA

II

nlS

E,'" Blmncilau: Combinado Pal

meiras - Olim.pico 2 x Bonsu
[!('sso do Rio O (sábado). -

'DJlningo: Progresso 7,x Gua
remi 1. Bandeirantes 2 x Ju
ventus de Testo Salto 3
Vasto Verde;} x União 2.
Em Brusque: Carlos Renaux

1 x Bonsl.Icesslj do H.io 1.
}�m Itajaí: IvIa;.:cilio :3 x Es

tiva O.
Em Florianopolis: Avaí 1 x

Atlético 2.
'

Em Jolnvile: Operê'irio local
x Tiradéntes de Hajaí.
<\méríca 6 x' Figueirense
Capital 1.
Em P. Alegre: Renner 3

AÍm-,ré de S. Leopoldo O.
Em N. Hambm-go: Gremio

de Porto Álegre 1 x Floriano
Floriano O.

'

,Em Taquara (KG.S.) Ta
quarense local 3 x Força
Luz de P. A1egre O.
Em Curitiba: Ferroviário

x Britânia 1. Agua Verde
x Monte Alegre 2.
Ero Jatf?rezinho: .Jacare z';

nho 3 x Ccritiba O.
Em Birigui (S. Paulo) Bun-

uruguaio 1 x Internacional de
Pqrto Alegre 1.

Montevidéo: Scratch

mo er.� de se çsperar,' entretanto,
os novatos ce Blci'menau cumpri
ram destRcado desempenho, ,eve-
lando-se õtímas prOlllessas para o

dificil desporto da raquete. Todos
os' componentes da equipe bitime-

o MAIS VARIADO SO'RTlMENTO'
AS MAIS UNDAS CORES
05 MAIS' RICOS DESENHOS

Uo por 0;1 e -6;:1.
4.3 partida - Singies.

MarcHio: CO}flres; H,ú..monig: Fiu
�a. Venceu l\'larcilio pOI' 6x1 e 6x3.

5.a: P3rtid1 - Singl�s: ,

Marcilio:' Matçal; Harmonia: Borba;
Ve\l'�Cll Marcilio por 6><1, 3&6 e'

5x4,
G.a partida - Dupla

StQtz "" li'!uz.a. Venceu

por 6::<3. 55.7 e '1:.:5.,
�.a partida - Dupla:

rVfal"cilio:' C(Jlares - João:
nino. Fiuza - Borba; Venceu
cílio por 6x3 e fix3,
sáo 'estes resultados que espe

lham, 'flelmente, o ·quanto desen
volveraíri os incipientes tenistas do

HaruJoniá' cnl seus primeiros :) tne
i,ns dr! utivirbldcs_
A' noite foi ofcrecldo pelo H:n�

monia, UIll saboroso iantar aos :ra�

pazes de lI!\.,i�lf, primandO a reunião
pela cordialidade, dist�nção e cava

lhe;rÍnmo, tendo o Harmonia ofer-

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS.. A.
Rua 15 de Novembro, 900 _. Blumenau

Rua 15 de Novembro, 389
"

.

(em frente tio Café Socher)
EspeciaJi�ado em pro.fe�e denfariau dentaduras aJudOmitãS, pon

tes, fixas e móveis, corôas; pivos eles

R A I O $ R O E 'ti J6 E ti

I

,i
����������vv���������.v��_.�..v��d�����vvVdO��WO�_

CONSULTAS: Todos os
(Condui na 2.a páeinll letrll E)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Gráve suspeita
honorabi lidade'

sôbre
do

-
.,

ii propn«

Máximo
Da

Revestiram-se Do
Festejos dubil

- Vai o sr, Capallema fazer
9 O ver n ",

defesa na Camara-ti
RIO, 25 (Meridional)

O sr. Affonso Arrinos, de
clarou, hoje, à reportagem:

tIl,A UDN deve sustentar
em plenário o parecer do
d'�putado F. Egre.ia, sobre
as contas do presidente da
República relativas ao exer

cicio de 1951.

tomada das contas. Ainda

I
mataria. Ela envolve, in- ,S. �AULO, 2� (Meridiof!al) l'

tas COl1correnc_ias públicas pa,

não sei quando responderei clusíve, arave suspeita so-
- A mauguraçao do Hospital ra a construção de mais

'

,50
.... dos Comerciários, pelo presí- casas em Barretos e outras,51J

ao discurso, do S1'. Affonso bre apropria honorabilida- dente do IAPe, sr- Henrique' em Araraquara. Nas prtmeíras
Arinos. I de do governo e, além do Laroque, realizar-se�á em ju ,llocalidades serão entregues em

RIO 25 (1\1r idí 1)
1 mais, pode resultar em em- nho, o mesmo acontecendo ljunbo' 20 casas e em Baurú

.'
1 aerr 10nl1. '_

'i eachment. c?m. a.s creches para os fun- 1.5, Em Campinas, até o fim

O Julgamento das contas p cionarros daquela autarquia. dó mes proxírno, iniciar-se-á

do presidente da Repúblí- I Estamos ineludivelmente Nesse mes será entregue o a construção de um ccniunto

d conjunto reside�eial em Per ,

residencial de 32 aparrama':l-'
ca, pela Câmara, assume o i diante de um gran ie caso

dizes, para o qual existem 15 ',tos.
mais nítido caracter politi-! pofítico do ,mO. Por en;- mil peSSO(lS inscritas. Além

-----------------...;;.,.. 1

co. Os dois campos est.io I quanto as contas ainda es- disso serão abertas concorreu

perfeitamente demarcados e ) tão sendo debatida pela co- das para a construção de, 24
:JS cuidados revelados pelo: missão. Mas quando a ba, �asas em Itap�tinínga; 50 em

líder da maioria indicam 'I' talha chegar ao nlenário da Borocaba e mais, outras 50 em

. . , .

�

f� I arretes. '

deste logo a ímportancia da, Camara, vai pegar ogo. No proximo mes serão aber-
Acham-:se retidos na agen

cia: do Córreíos e Telégrafos,
desta cidade' os seguintes te-

legramas: '

,

'

_ José Nasclmento; 'We�
ckert; Ataír ,

Santos; Paulo
Scheidemantel; Wehmuth;
João Fortunato da Silva; Her
bert Petter; Fabrica Pieis Con

dor; Lourival Bernardíno Ne,

to; Alipio C. Motta; Luama
Krespcki.

-

Acrescentou que aguarda
a votação do parecer com a

tomada das contas para reu
nir as bancadas e -adotar a

posição oficial do partido.
Todavía desde logo consi

dera, devez qUe o parever
do deputado Egreja seja a

ceito pela comissão e tarn
be mpelo plenario, que não
lhe pode negar aprovação.

O sr. Gustavo Capanema,
lJor seu turno, declarou-nos:
"As contas do presidente

da República constituem o

assunto principal desta se

mana. Pretendo ocupar a

Tribuna para dar à Câmara

amplas e imediatas expli- delegado Bonilha f'J; assassinaco

cações. VOU fazer a defesa pelo amante de sua prouría cspo

do governo no plenário cor-
sa como o comissário Raul Cam-

> pOG Gay, que foi f�zcr o f!agran-
respondente ao resultado da te 'do adultério. Este tambem fi-

votação do parecer com a cou ferido.) seriamente pela ,1 'h'o·

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov'T 459

Impressionante tragédia

Para evitar
adultério

ser apanhada
•

assas.t:lnou
que FCS :h

M�.ria Lucia Fic-úeírc'<:o, espo
sa, com 30, anos,' êra casada com

o delegado Borrílha hã oito a.OI)",

O deJeg-:ldo 'ncumbtra o, lnve.s
tlgndor Jaime Lucena parn, r.:"!.

gulr-lhes 0',< passes -ôntcm, a.,.;59
db 'de que Maria Lucia encontra

va-se com um cava.lheíro à es

tradu. da Gavea, no Hal",j ';"r��m- mesa de operação e o coznissârto

polimo , IGa,y, atingIdo
no hemtorax está

!tul:'!
.

(' V' f 'Ih- d 'r '
em estado gravíssimo. O 'advoga-

o 'fJJ rqUJas en.o e m e mi oes e cruzei os - Acompanhado pelo oom lssái- o ., f· f id b
R I �' , I 1

uo ICOU err o em am as as per-

FPOLI-, 25 (A.Mercurio) bl d ll:U, �egu�u pat a o oca. D'"
nas e foi internado.

e imediata para o pro

e'l
da republicá acerca o as- pois de a11 encontrar o :a��l A esposa inf'el , a 'principio

Norberto em que este confirma to.

Repercutiu favorável- ma. sunto, bem como apontar chegou um� c�rn,:;Jna, policia" rnanttnha-se em acabr-unhamento
da a historia da sua entrevista com

mente nos meios economí- as soluções para o proble- obtendo a índtcação, �o cn:pre- grita.ndo {lue aUC't'in, estar ao Ia-
o sr, HeroIilo Azambuja, ou quem'

COS e SOCi'aI·S do sul do Es-
' gado do Hotel, y,'e:·1l2nClo Mf.u,�" do do martdo, afírn de as.�.I',",t.l·I'-

estivesse em seu apartamento, di-

FPOLIS.. :':,j (A. Mer.:u- ma e que serão postos em '

v .,
'

t d
..

1
.

- que o icOaGaO! estava no qU'larto Mnn-, lhe nos útt.imo., momentos. acen-
zendo, a cevta altura:

a 0, nrrncipa mente Junto rio) - Encontra-se em S, pratica antes da, vígencia F' ··F' t' t r tTeo

"'OS mineiros, '" entrevista
mer_o . sr,

_

• er?an' o :\
tua n'do: cotou inocente, riade. o çue forçou Valter Atavde

lZ a en TCV1S a que ali .

u, � Catarina, desde �l.guns dias do DIana nacional do car- pedIU-lhe que nao f,zcs!'e escan- 'fill. I'cnuneiar a ,pre.J ',lencia d') PTB
Prová-lo é :mais 'dificil. porque o

concedida á imprensa ca- o economista Polstoi Klein, vão. Renasceu, dest-arte, a dalo no que o delegado concor� Seu ci,nlmno revolioa a

t.JdUS.!
c ficar sem ir ft Belo HOl""Z0nl<: org1ão g(do:vehrn.am)ental diSPbôet, de

•

1
-

d
dou, dizendo ou" t)3'p�l'nl'la alll t

'

t 't t
me os ln eIro para ;:ICO er ar °

rloca pe.o governa or ca- catedraUico da Universida- esperança nos m-eios I.!arbo- I :,'
Num ou.1'o banco, em pran 05 ec> por mUI o cmpo. "'a'o. embo-a na-o "'oss. falle lo uma

t
.

qu(,o ') casa sal<;"'.:-:.e. '. d d
.... , '" l:": -

...

annense, -sr. Irineu Bor- de do Distrito Federal, que niferos do sul dó Estado, Nem
.

("
'

, ,'.' lava a gen t.ora o dclc�a o, la- vez que já acendemos o estopim"

nhausen, na qual s. excia, veiu estudar a verda.deira poi�, esta é a primeira vez corre�,e, ��i:��� °ao ec:;��a"o mentanclô-�',llerdat'i€"llm 'fm:� n" �'l' I 'D O (' ! -p'or'outro'lado'o sr. éarlos Cas-

alerta c., nação de Que a in- situação da politica E'COlW- qUe a situar;ão carbonifera 8 chegada el:? Policia. Pouco ��: �O�a�,�: ��:vt���fl.Va da'eo- K i J .J.i; A «,,;J tela Branco e' toda a redação do

àustria carboniferã acha-se mica da bacia carbonifera analisada por uni CC0l1Olui5-
pois seia o casal, dando-'3e, -cntão Dr>pois, tlrau<10 fi. ma6cara Ma-

Cln falFncl'a, ca,co 11:>0 s'e"
a violenta cena 'de sa,!1gu�>. ria Lucia, cujo aS�.llct" hem ex-

- , " .... - catarinense, élfim de se in- ta da confiança imediata A (l e
" v

J'am efetuados os �

... agc�tnle11- �
.

1+ d··
-

d '!tlr- •

t d T' Ih
o eparar s�!n A,,!·,po;;a ctom' plicava seu procedim"nto irregu-

" ..eirar a a .8 a 111lf!lstraçao o m,lnlS ro o :roa a. panhaua Í"Jr Joao cucar A ay-
lar, del1 'expl'car;;,o ele tudo. ,A-

tos dfls dividas da2, alltar- firmm•.

guias, que somam cento e C d O V"
"SomO'5 ama,nt",,", SI';túlo clt'!

vinte milhões de c:'."uzeiros, ODcursu as uOIUlcas Ivas fazeJ;ldeiro em Montes clâ'I"<'. em

frisando �inda que a demo- E I
lV[ju�", c'msl:an�(,,(llent,, vinha ao

ra na liquidação do débito xito JtfJ:Nspeta"'ular ..s canç'OU O" ��ri�c�::,::i:O 8��C���;�'��-S;"e���
telu conduzido os illdus- ... l. U contros éram faC'liuld",. peja si-

tdais carboniferos á '·crises

\A'
, t'uação de parente"co entre os

aI)������r�� �:n;���ã�ue �� CO'ncurso das Bonec:.Ss ,·va<s ;�!�. J'oâ!J er.... h"nigo �l... ':H'U ;,,,-

,

g" Os amant.cs "ablam flue ();;tá- RIO, 25 (Meridional) - O frente popular dos partidl1s
vem mais de ..o10r" 11(' ia dl)� vam sendo segurdos DiRSC que senador Alberto Pasqualini I esquerdistas.bancos credoíc3. do que Constituiu um espetáculo das oor meninas de 3 a 5 anos Ualsendcr - 1.2B1; Carmen havia entrado no aposento quan- desmentiu a noticiaria de que Em, declarações à ;imprensa
realmente das p-roprías pos- devé1'as deslumbrante c im- de idade, impressionou pro- Lucia Resa - 1.092; Silvia do o empregaM foi avisar-Ihll da encontrava-se com as

' malas o senador gaucho dIS� que,

sibilidades. O .Iovernador pressionante, o Concurso das .fundamente ao publico que a- Maria Soares - 883; Anisia chegada. t1a PQ!ic'a, ('!omprr-en- arrumadas para viajar para � realmente, está de partida pu.

� Bonec<ls Vivas. realisado do- correu ao salão de .festás do Isabel Vieira - 709; Maria 'dend'J o marido dI' <iua amante, Belo Horizonte, nde estaria! ra Belo Horizonte, mas, não

.Bornhau:oen ��o se deteve mingo ultimo, pn ocasião das Colégio 5anto Antonio, aplau- Jeanette Pimentel - 603; Ro- 'P advogado deixou o ,3po'Sento de e rncantacto com todos (Js' para manter ,con�actas poltt,

somente em iln�lisar a si- cememorações do 75,0 aniver· rlindo entusiasticamente a I sEmarie Carvalho _ 389; ve_1
arma em punho atirando ao pri- proceres políticos para possi- cos, como anunCIOu-se, n1<1S

tuação da iildüstri.1 carlr:- sário de fundação na Paró- belíssima iniciativa, que' en- I n Lucia Gonçalves _ 279; meiro aceno dos policiais. Ai en- bilH"r o mais rapida e 'firaIP pal'a pronunciar \1ma série de

nifera, mas S'��'VIU-se do i?n- quia de São Paulo Apóstolo e ('antou i'. tod �s. Venceu o ori- Ncusa Pereira - 256, (Conclui na 2)1 pâgina letra K) I alld�l"nento á formação de uma conferencias sobre .a teoría

patrocinado pela Associação ginal cr)l1CllrSO a menina Su- r - o' ------
--'--'-'-

,----,--'--,-----------'-

seja da !'lla csêa::la na capi· das Filhas dc Maria. A renda zana Maria Buerger, pela e'(. j
..:......:......:....---..:....-------,;.-.-----------....;-'---'---'---'----'-----'--'-'--,-..;.

���t�d:�a�If�;:�'n�O:�Ctl�:l�, �����t��:t��l.b��I;f1c�iS�:10�: ����:�'��g���;1��;�1�r�ese!7;���
t Car:encl-a de dl""vl"'s,as e de ,ene',rg',I·a' eletr,"llIca

I

.;; '� f· 1 loras
dc construçaa da nova lugar a menina Zélia Viviani,

ç«u O compr:J')�l:::ís? Olma Igreja Matriz. O de«file das
de dar uma ,::oluc:a'J prtcnta "Bonecas Vivas", representa· com 16.553 votos. í

NAGUIB F'CARA'NO cur�7z��!�111i�r:�lL�h�,��n-1 Os' principais p'roblemas da reunião d'a indústria
I ' aZ,667; Zelia Viviani --

16,553: Veronica Sueli Theiss '

1954"� -:- 6.762; �'Iarlene Wippel -I S. PAULO, 25, (Meridional) -,. lem, 110 mOl;nento- pr�5e!lte. espe- forma não c possivel. em verdade

, t',6,68S; Mané! Salette Sa;ter -,A proposUo dos �du5t.rJais bra- cial significado". I MEDIDAS CONSTRUTIVAS
.

v.J, 6,636; MarCIa Sehwabe -
.. ' i sileiros, para tratar de conjuntu- InqUirido pelo jornalí�ta, sobre, I Porguntado acerca das medidas

Sómente haverá elciçõcI5 apó ,s çs tl-abalhos da Constituinte 3.270; Solange 'Maria da Sil- ra economicas nacional, é', ter lugar no seu entender, quais Os poutos tendentes a sçlucionar a

va � 3.037; �êmea� Augusta lem São Paulo.,!lO proximo din 29, altos da eunião, disse: i
em foco, salientou o sr.

Mana e MarIa Regma Souto, a reportagem de "Vida Industrial", " ,Brand Corrêa:

- 2.900; Ivonnç Pradi - .,. i avistou-se com o 'sr, Silvio Brandi "No, meu entender. toda a agen-I "As medidas neeessarias seria a

2.873; Tra�Jte S�h�ndler . ---:-1 Corrca, diretor d6 Centr� d�s In- cla é excepCionalmente op?rtuna, concess�o de cambio �ivre integral

2.671; Mana Cnstma Oh

velo,'
dllstrias do Estado de' Sao Paulo, Entrctar:tto, dada a conJuntura ou entao em proporçao de acordo

ra - 2.300; Gerda Ofiffer _ que assim se manifestou acerca .presente, dois pontos se sobres- com a realidade dos preços intcl'.

2.201; Ana Maria Gallo - do importante certame. saem: ti questão de divisas e ner- I'nacionais, Assim, terÍ<!mos a opor-'

1.900; Marcia Reis - 1.857; I "A reunião dí..1. 21 de maio, avcll- gia ,elétrica. Na questão dc diví-
I tunidade de cxportar 'grande quan,

Vera lVragali Radtke - 1.661; tada pel? Federação e Centro das sas estamos �as seguintes condi-l tidade de gravosos e ,mais uma se

Leila Matilde Pamplona - Industrias do Estado de São Pau- ,c;õcs: não dispomos' de nenhuma I rie de manufa;turados, como se"

1.627; Eliane Marzall - 1.564; 110, com o apoiO da Corucclet·ação caixa de moedas fortes.' O nosso: jam: fios de algodão. tecidos de

Maria José Kl{)ck _ 1.528; Nacional da Industria' e Federa- Í'aldo clisponivel e zero. Não obs-: algodão e ra;'(on, tornos meeani

Lorena Starke - 1.301; Vera ções das Industrias dos Estados, 'ante, ha milhares de interessados, cos, maquinas de beneficiar café"

�lisputando cambio. Está se dispu- prensas para algodão, produtos

'{ando por todos os, �eios divisas quin"oicos e farmaceuticos e mui·

í'mprc5cíndiveis a soluçá!>' do pro- tos "lutros quc. em primeira ese.. •

;"lcmas, Sob' e este' ponto seria de la. já constam: de nossa pauta..:1",

muita' v<o,ntagem que 0" indus_ ,('"podações. Au;n; desses,

triais invertessem o problema. Em produtos n1anufa\ur;>dos

'\"ez de procurar meios outros. de-
.

destinos.' inclu51.ve rclôgios� artigos

viam lutar por divisas. A taxa domésticos, ferro gusa e atá cer:o�

('àmbiaI oficiá! vinha, em SUa for- i? ?????? '

ma. prejudicando' os iÍ1tercsscs do 1 QUESTÃO DE "DOLLARs"

pais. Criou-st'l o camhio paralelo. Pro!;seguindo' (,m suas' de"lara

Medida perigosa. Seguindo" ve- I,'",c�, disse o 'entrevistado que as·

lha lei de economia, segundo a �im, poderiamos con.eguÍl· "Igo

qual :l mocd::. má alheia' a boa. imai" cm doI] OlTS, lZiga-se aind;!

do mercado". é evidente que a 1 que :< produçiio' cafeeira da safra

lendcllcía do cambio livre é ir too; a HJr iniciada,' se estima em mc

malldo lugar do cambio oficial. I!OS de 14 milhões de sacas paf'l

Querem' agora ,os. homens públicos, i todo o pais, o que é' um!.'" insig

rcsponsaveis Pela economia naeio-
I
nificancia, 'portanto incnos doI.

nnl, regatear as parcelas de eam-: lars, e de outro lado, teremos que

as exportações., Dessa' principiar paganlento do

localizado na Gavea (' é 1:5pei"<>
Iizado em acoitar casais para en

contros amorosos. O delegado Bo

nilha chegou atí, acompanhao-i
de ,seu colega, pois há t.ernr»:

vinha duvidando da infidelidade'

Declarou o Governador Bornhausen que
acha-se em falencia a Indústria doCarvão

Devem as

PODER ATE}
prestimo dos 300 milhões de doI

lars" na b<lse de 9 milhões men

sais. 'Veja-se a calamidade ,que nos

espera. Por isso cm;npreendo que

este item 'da pauta deve merecer

a maior atenção,
CAIRO, 25 m.p.) - O se-, República parlamentar na

lllanário "Akhbar el Yom", a_ 'lual o presidente é só u�la fi
tribuindo a noticia a "fontes gura decorativa, e a nação é
informadas·', disse que, du- governada por um prirneiro
rante o periodo de transição ministro, que deve prcstar
de tres anos, que começou em contas ao Parlamento.
,.

d
.

Janeiro passa o: sera procla- Acrescenta tambem que a
mada a RepublIca, co� o ge- ôecisão da Comissão teria
nc!,al .Moham�d NagUlb como que ser submetida a um pIe
prllEeIrO .pre_:;ldente. biscito e que, se aprovada, só
A Ilubh.caçao acre.�centa quo:? teria vigencia durante o pe

R !leJ.?ublJ�a adotara um pa -

riado de transição.
cIrao IdentH:o a dos Estados
'UniLlos onde o 1)residen�é é o ,

Em outras palavras: segun
chefe' do governo, porém, qu� f do � semanário, Naguib será

o sistema será apenas tempo- ?resIde,nt� e. primeiro-minis _

rari;;, e não nrejudicará as '-1'0, <"te Janeiro de 1954. En

decisões de uma comissão cons I tão, já a Constituinte tará
t.íttlcional. em favor de uma j co,ncluido suas tarefas e cabe_

Irá'
ao !lavo dar a ultima pala-

VENDA DESTE OlARlü vra quanto a esuccÍe de go-
NA ENGRAXATARIA verno que deva sêr estabeleCÍ_

PON'l'h CS}( dO no l)aís, '

'1- " __ I:
����

A P R A':Ç A!l
T. A. (. E (RUZEIRO DO SUl �Comunicam'à praça e aos seus clientes �

que dentro d.: bréves dias inciará n�Yas li.. i
nhas, com aVloes D( ..3 de 1.a classe hgando

4

Ifajai ii (uriiibá. São Paulo e Rio de Janei ..

ro, diáriamenfe�

comell

congresso (le 21 de

maio PIoximo, finalizou o sr, Sil

vio Brand Cor.rêa.

ruo 2" íM"!'klinnal) -- o "'J'

'ljta.Ji.sta J'Jrgl" Checialc, �onln!,
cido por JOl'gO Turco, morado!'
'lO morro cxi'3t(!nte rio l<uburbín
Coelho Neto,' foi encontrad·)

'norto no 'nte1'ior de sua resi
dência., atnOl"Jaçadn e nl'lu;c(ado
<,rai'lTIdo �,;:rcnas "ma. camif'eta e

tendo o corJ7J enrolado ,mlllfl. ttm

lha de banho.

rlna e deixou vários filho:;. l!::'!'a
um homem de ho.b lo� cm·io' 'l":
dClt.lwa-,se às 18 hofru':! e lC\'a!1hl
va-se às duas da. madrugada
quando toma.va banho c comi!]

�oalhada,. Na redondeza éra a

pontado como homem que gosta
"do de gunl'úar

Morto A pauladas

Teria si�o ameaçado de morte
nas v RSp e r as h �ômicidio

Afll-cscntava profundo feri·

menlo na cabel;-;l, pl"oduzirl_l} por
uma barra 'de ferro ou pedaço dr
madeira.

Segundo sua afilhada de 13 !l,

nos de idade, srta. Jurema Coe'
lho, o sr. Jorge Chedialé fóra

nas Yll'Sp�ras, ameaça'do de lnO!'·

te :pelo cap·tão' Ney, que preten,
dia lhe vender uma noiva por
duzentos mil C'ruzeiros. O 'cap!
líTit:t cont:w�, s�tf;nt:< e ,;E'1:: :\-

Ohe'dcc<mdo ao," nXluisito3
técnica moderna cuja planta
Encontra. exposta na vi1rinc
l1'armacía Central o Posto
Sa.ude 6e�á mais 'uma ;mportant(1
realização em beneficio do po'
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Graça:s aos esforços dispendi.
'[ios }1cl0 dinamico PrefeIto Wal'
del)1.ar BOI'n:hausen, ta's servieo:'

'lerão ntacados imedhtameú'tl'.
l',;f:ullln (; téi'millo da, constl'uçft'J
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