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RIO, 27 '(Merídional),_'- o
0.onSi'lho de Segurança Nacional
enviou aos Ministérios da Guer
ra, 1tlarinha. e Aeronáutica :,�

pias autenticadas 'da exposição
do motivos do general Oaado de

Castro, secretario geral 'hquele
Drg�o a respeito, aos processos
contra os militare" 'da reserva

responsaveís por atividades de
caráter 'Subversivo.

.JRIMES MILITARES
No artigo 6.0 do CPM, vem

expresso que são crimes milita
res, em tempo d" vaz, os' "atoEl
praticados por militar da reserva
ou reforma'do contra a ordem'
t.dministrativa n:iilit8l"",
No capítulo dos "crimes con

tra a honra", o CPM: possui ca

seguintes artigo$'
Art. 187 - Caluniar arguem.

Imputando-lhe falsamente fato dI>
tinido corno crime:
Pena - Detensão de "leis a

�is anos.

cidade - é um velho adrrríra ..
dor da Inglaterra. Se ele sen·
te alguma, cnísa da Europa e

do Atlantico, é através da
Grá Bretanha. Suas raizes não
são anglo-saxonícas, mas emo

cionalmente ele é inglês, dez
vezes mais inglês que francês
ou norte-americano.
Vi-'o duas vezes, no drama

da tentativa de invasão da
Ilha pela Luftwaffe- Sua SOl'·

te de ditador, naquela época,
estaria tirada, se a Grã Bl'e"
tanha sucumbisse ao golpe hl
tlerista. A Alemanha era fi
sua democracia autoritaria. A
Alemanha era o seu Estado
Novo. A Alemanha condícío
nava o seu destino político.
no momento.
, Tratei de prescrutar-lhe a

âmago do pensamento" nas
duas vezes em que lhe falei
das horas críticas que vivia a
Inglaterra. Não lhe observei
uma vjbração, mas uma só.
pela causa da Alemanha. No
que ele pensava era na situa
ção do mundo, se a Irrgláter
ra caísse, e Hitler ficasse na
.Europa sozinho, discrieloná
rio, sem contraste, porque sem
o contrapeso do poder naval
- inglês.

Esse fato tem relação 'J0111
cesses contra, os generais Feli" outra cena, que se passou cn

cíesímo Cardoso, Arthur Ca.uau- tre o sr. Getúlie Vargas e ()

ba, Honoio Cavalcanti, Leônidas redator desta coluna, em 1927.
Cardoso. e Vicente tioe Paula. Bux· Ele era ministro da Fazenda.
baum, "muito ativos jUl>tamf'nt:e -Tratava-se de homenagear O

oiepcii8 que passaram à inativida- sr. Guilherme Gumle, .pela
de", como lembrou o gene:al sua' obra social, no campo da

Caiado de Castro.

I
assístencía pública. dando a

Fundação Gaffrée-Guinle ao
Brasil.
Encontrava-me uma noite

em sua casa, para pedir-lhe a
frase com a qual eu pretendia
que ele fixasse o perfil do
magnífico filantropo. Toman�
(Conf)lui na 2,a pã�, 'letra Al

BORDO DE UM "CONS
TELLATION" da PANAIR �

Entre Cabo Frio e a foz do,
Paraíba 24 - O presidente
Getúlio' Vargas, ditador, cau

dilho, chefe autoritário. man

da-chuva do pampa, homem
pt'ovideu('ial personagem
messiânico, positivista na mo-

-_

Punição Imediata Dos Generais
Da Reserva Aliciados Pelo PC
- Acusações, injuriosas ás autoridades constituidas

CASACOS

------------------�'------

de
Peles Nylon Lã
CASA "A CAPITAL" ASSINEM ESTE

JORNAL

, Explicado o retardamento
no financiamento da juta

Não cabe a culpa ao M ínístêrío da Agricultura

coro:

RIO, 27 (Merl'dional) - A

prO-I
dessa pequena diverg;ncía re

põsíto do despacho do presidente 6UItOU a demora em foco. Mas.

da República na exposição de não há prejuízos para '.)s' produ

motivos do titular 'da Agricultura tores, uma vez que dentro de

estranhando retardamento no fi- Í!oucos dias o Banco do Brasil

hanciamento da nova' safra. de estará autorizado legalmente 9.

juta, um porta-voz autorizado do promover operações de cou::p;a
Ministerio 'da Fazenda adiantou de juta da nova safra, O nums

ti. Meridional que "houve demora tro 'da Fazenda expedirá, nesses

na remessa do processo ao ,Tri!)u 4ias, um aviso ao, B..at;C,O �? ,B:a�
'nn.r�

,

,-C#iitás; pa�tt':, tegi!.'ttp'; ,. 1111 d�,!!!fiÍÍ1l!if.n�.� ,1,1!�e,,� 'lnwdla�
'porque a, .Comlssâo de Financla- to das oper.aço�s'. em vlsta ,�e
menta da Produção julgava e iul não ser rrecessamo novo contra

ga não haver necesstdazle de um 'lo".

novo contrato, uma vez que o an- -----� ,--�-�-�

terior já autorizava o financi:l

menta para safraB futuras. li!lJ.

tenderam, porém, alguns' eleml'n

tos do Banco do Brasil que sn

deveria lavrar ,'fiOVO contrato �.

Pena - Detenção de um a Ilei.
meses.

•

ARnSTA DE FAMA
MORREU NA nALIA

,/A licença prévia aiRda
.

'

é indispensavel Orienlacão
"

Y adequada para a (lXIM

I - Contra militar ou funcio
narío público, em razão de SUgS

funçáes;
II - Na. presenca 'di' '<lua� ou

mais pessoas, ou por meio QUI?

facilite a divulgação da calúlJia,
da difamação ou da injúria.

ACUSAÇõES INJURIOSAS
Os militares 'da reserva parti

eípantes das campanhas comu

ntstas de "paz", do "petroh:o",
na "soberania" etc" têm feito as

mais caluniosas e i'njul'iosas a

cusações às autortdades braallei

ras, incorren'do assim nas san-

ções do CP1.1'. 1Ao que apuramos o governo
tniciará imediatamentp os pro-

d0Jl4o-lb.

IOFOSC4L

FAli!NZA, Italia, 27 IUP)
Faleceu aos 75 anos 'de idade o

dr. Gaetano Ballardini, ller'ito
em cerâmica de fama unlversal,
'Foi fundador do Museu Interna"

cíonal de Cerpmina em Faenza,

presidente 'do Instrtuto Naciona.l
de Oerpmica, e escreveu cerca de

quatrocentas e '3essenta obras so

bre a sua, eepecíalídade.

.. ..
• Prepare e

• I futuro da
sea IUhtPaulo, 'declarou que ao comerei" que o principal Objetivo da liccn

essa resolução presidencial não �a prévia é justamente prever o

r::UU'30U estrànheza, porquanto, abastecimento interno Ile merca

tro das atuais' condiçõês ',lo '('<:. doria e bens de importação, den
m�J'ciG internaci!mal era ela es- t.ro das disponibilidades de paia
pecada, mente e atentando para todos' os

O sr, Moacir Concilio não r,ri- s'etores da produção nacional, em

____....__...._..;__;_...;._..;_--..;...;.__...;._ ---....- ..........................---.....-------_-_::::::: Uca '1l nem condena frolltaJmeu�; seu conjul'to. Isso quer dirzer

O !)"
' ,

,

d
o sistema de'licença-previa; rev'�- Que improvi�çã'.) se jU'3tifica ;até

OS 'e'P'u',ta' os
lando, as'sim, c·.)mpreensão da certo ponto apenas, No Brasil,

,

' ,

Ilresente conju'n:tur'a, O qUe con- onde :li. Heença-prévia existe lla."1

I
II

d· t b I' d:��i��o ():��t��i.ll : :��ac;i�êt� ��i;s Ur:ls����:�e:: tee;e:;�j�o�: Pediu a Ing aterra o Ime Ia o reem o 50 as

Proposta De 54 órgão i,ncumbido de controJlar o experiencia para ó bom fune}.)- dll,lId
'

comerclal·s acumuladas pelo Brasil
' regime de licença-prévia" 0)1 seja na'[tlent.. 1\0 sistema, PO\S pall'u I I as

Romp'lmenfO', com, ..
ll. CEXIM, Dessa forma, acentua isso 11flc'3rreu tempo sufici�,l- Consol·ld"aça-o da d".'·,da 5ltb empresllmo

, que os interesse'i> l").Ucionaill r'�" te. U

clamam uma politica mais justa Assim é que se torna premclit"e T,ONDRES, 27 (UP) _ Não si! níW está, tão pouco em condi-
..- parlamentares '-'ua"qucl' 'II 1!<ln u.e, cnl' nossas tran'3açõ�� Um levantam€üto exato d�lS Ii�· l' prOpl'!'aU.VQ '1

'

.. ' eausaram surpresa nesta Capita, ções de aceltar por SUl].

te�ferencl'a na di'seu
-

1 O com o exterior" 'não ex'stam fir ces"it\acte;s do mercado, paro q 1 e "ontada•� ssao (O rç<1- as noticias procedentes d':l Rio v ,-

mento, Em 1951 o aumento (lI' màs" industriais OI' wmerciais, He suprimam injust:ças e ernt;,
f�e Jane,lro, segundo as quais a Os círculos economicos desta

d
'-
f' d' 8 b'l'- 1 hreJ'údícad3�. [; IJri" leg'iada>"

'

,que, em ultima instancia reflete1:'l '1arreca agae 01 e 'lOes, (e- ... '<', '. Grã-Bretanha pediria o im�díatl) Capital continuam a ju gar que,

'd .,' t t' LEVANT,A�,fENTO EXATO direta e danosamente na ecop.o- 1 dlli'en: o o creSCiment'.) vege n ,1\'0
Lembra. o sr. Moacir Condlli" ��onclúe na. 2a. Página letra. 0.1 reembolso de um terço das 'dívi'· se o Brasil fO'3Ge eva o a con-

em 1952 e 1953 para 3,200 mlJhõ'J,s das comerciais acumuladas pelo cluir, seriam irrealizáveis essas

e 2.400 milhões, respeetivamentl' �
Brat<il dentro do quadro de :na- suge6tõeiõ que poderiam ser en- HANOI, 27 (UP) -- O Alto Co-

PE:'Sse modo, senl que haja 'novaR ,E t '

' '

" gociações relatõvas aQ reinício '(H> co'ntradas em outra base de mando francês a;nullcla ter reti-

fontes �e, ren?a torna-se pratiea' S, ocagem CQmercio entre so dois países, E' ,rado suas força'3 dp. Yen VI, ím�

mente lmpooslvcl, segundo () sr.\1 natural _ declara-se em fontt' portante p'Jsição õ"- chamada

untender um aumento de cer':J.

'd "-d
autorizada - que o primeiro cui- MORTO UM,CHEfE DA "Linha Maginot" ao Sul de Ha-

de 1 miliões'oe 700 milhões, 'Sú'

pro UZI o dado da Grã-Bretanha seja o l'e' , noi, As tropas foram evacuada!!

gundo a9, previsões" iovernamen-I '

'Ilmbolso tão rapido quant·.) poosí- TRIBU "MAU-MAU" durant-e a noite, para. novas' P04

tais cOnfiatlas, apenas, no crC'�I:Í' , I veI das 'dívidas brasileiras, \ sições mais proximaa ida capital.

mento vegetativo, hIO, 27 (Men,l,ün'l!,' .. - p�a g�verno de'Sp.a:;ilf"ml'.) ,:n:� (.xp�": "IJ!IiI' '"i;."'"'
'

E fontes do Alto Coma-ndo nsse,

Nos calculos acima não, en- guardar a atual safra de algoduo slção de mohvQs d:) rnlUl"lro ..� Os dois países apena.s poderiam ,,_ �A�ROBI 27 IUPl _ As fl)r- guram que a medida faz parte

tram adiantou ainda os aumen- lia sul do país ,) preside!lte da Fazenlda. regosijar-se,. se o Brasil, com a- ,

t II 9,a tatica do novo comandante
, '

I b' t de� e cO'Use ça:s de segurança ma araUl (I -

• d'
tos tio imposto de consumú, th'a- Republica �s:á. ir.t:u' ,;:,,·0 ,

Na exposição ú� moth'os, intor.< qU? e o Je. :vo, pu ,,8

, .: t' t UM u Mal" em chefe frances na ]ln o-Cl�ma.

do� para cobertura do abon'O ao saber, ,d1sc:::lm!na.d'3.fl1{ntí!, mou, o sr. H01'3.C�'j ,Laffer. !lue> gUlr o aux1h? do F;tndo MJneta; tros tre1ze erfror��,as Ch:re- c'.)n�� t'eneral Henry LassaUe.
"

, t t d· _, ,
'

'

f d' " f', ld d' ""0 como fOI sugendo De outra entre e es o ana JCO
...

funciõnalismo publico ja comnu- me,ll an e a u'-'>;>:'!H e quaIs as 'l!m ace ru; ui h,U a ,_'3 para., �l ,
.

'd "O Leão Brigadeiro"
,-

tados ,)<0 Orçamento 'de 1953�' obras de segn.l'iÚU;a contra fogo 'I.rmazenament"l deSse alzodão .. ,; tor;na, segundo a �esma fonte, a CI t �o�� r a!do com seus as.',
,

'ESTOURO DA BOIADA 'tu., a Comisi'ân de Flnanciamcn- Ilevido a ,ésto�gem da colh'1ifl>l',i G;ra-Bretanha f�r�a. o�tro ofere; �'�l':m �u�ca :�tão, depois de as-

Por outro lado, 119 tleputadvs tu 'da produç&.o deseja. f"7�r c,m a'nterior, a Co,niss;:�o res'J!ve:a a:':' clme?-1t> -

,o, reinICIO lias troc� 1 eltar uma gfazenda onde deea

d'J bloco da maioria apresenta-' J\r�azens, da, �'W lal l'nlllt�1t:l. Ir"'vGoitar coa �l','�aze,,'� SilU,'d'$:,; m�lh-laterals, ou pElo meno� S�tou um trabalhador.
ram ao leader da maioria, sr. àsslm se mamfc3tn>l o ('h�fe f!o (C.ouelul na. 2.a. l'!:ll., letra B' 'trl3!ngulares, para o que o Bra PI

Gll!ót,avo Capanema, um vel·.:la,iei

ra u1timatuÍn, nos segujn�,c:s ter·
-"'--""''-'-�-'--_;''�---'-"'''''---. 1'1::108: Considerando 1) _. que

'

Orçamento relativo ao prc8er.tl!
exercicio ,foi cotado cvm equili
'orie entre a. Receita e a D"SP"Sfl
<:rm,Q de;sejava o Governo; 2: -

'que houve prome'3sa de çu<O! .:çria
il1te�.a!mente executado; 3'

que os deputadoG re'.luziram

'.fn1ininlum mininlf.JTUDlu as suai'�

a.spiraçõe" referentes' ás ,regiô",'
,qUe representam; 'l} - qlh� 0", OI'

ça.mento � publ:co e qU'l, portan
to todos tomaram ,,conhecimento
d� oh'r�s que fie vão 'real;zar,

, nos municípiOS e 4g'ual'dam ("'lU'
'tlnsíedade 'o inicio ,dos- s;:o,rviços
que jntere�sam ás varias regiõ,e'E'
(í) - que o sr. ministro 'da ,Fa7
I"Auda; fez declarações infol'lllan

dQ que a Receita. arrecadatla ,6.(';
�'erã superar a orçada; !.l'i> abaixo

Rssiuados" vem 'decla.rar a v.', ex
(lia, que, não Be conformam aloso�

lutamente' C,Olll qualquer "Pla,no
de Ecónomia" 'nas dotaçõ::s' re
ferentes '.a estradas, de rodagem

l'UO, 21 (Merid.) - F'alando à me de licença prévia em vif!'or
�p-nortagem Uos" "Diarios

'

All'soc1a

I
J'., llaÍ;! .de acordo com lei de

dos': a respeito do projeto,'de lei 194&, o '31', .Moacír Conellío, pr-e

.encàmmhado pelo presidente da sldente da Comissão de Importa
Republica á Camara Federal so- Oão e EX1>Ol'tação 'da FederlJ,<.;ã'l
'Jieitatndo a prorrogação do regi- .do Comércio do Estado de ,São

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

CASA "A CAPITAV�

Blusas e Conjuntas de l..ã

....

Uiscussões, no reinício das trocaS!'

anglo-brasileiras. Poderia, p':lssi
velmente, ser encarada a conSo

lidação da divida comercial bra�

ei1'Cil'R sob a forma de empresti
mo a longo prazo,

Estados

CHEGOU
'A GRrCIA

o SR. FOSTIER DULLES
ATENAS, 27 (DP) - Chega..

ram a esta Capital, hoje de ma-

PARIS. 27 (UP) - A princl"
paI Unhá 'de defesa dos EE.UU,
Jfev..>râ. ser bAllerida em SuaS pro

pl'ilUl costas, enqu!l'nto aq\lelú Membros do Congresso norte,,,,],"

país receber apenas cooperação mericano elogiam a Ilatriotica ia·,
simbólica. dos s-eus aliados, Tlll Utu'de do cidadão norte-amerid;l.
declaraçã,o foi feita, na se�'lsã';). ,ll\l naturalizado Geot'gesku, ,,1:6
plenária da' conferêncía. interna-' origem rumena. que recus � .u
cionii.l C'ota,:,Jana, pelo delego,do trair sua. potria adotiva, li! (llgu hs
norte'-Ulllé<ricano Walter Hel'nisc-ll congressistas chegam a preco ,r li-

,reger. Falan'Jo aos nove mil Gur que os EE,UU, fechem a 1 e-

quinhentos represent3!fltes gação rumem". t'm vista ti:l s', la

s'essenta. países, Harnischfcg,,!' t('ntativa provada de indu J ir

disse: qúe este não éra um pou- Georgesk à 'espionagem 'Sob', a
to de vl\llta ;isolacionista e sím n- meaças, Ao mesmo tempo, ,� n

ma atitude.prática, baseada. no:! tretuntd, esses parlamentares "se

fa.tQs' conhecidos. mostram d-esanima'd'Js, ao �leri � :-

RECUSOU TRAIR SUA
PATRIA ADOTIVA

,WASHINGTON, 27 CUP)

Sr. Foster DuUes
,Rtiã, os 81'S. John Foster Dulles,
secretariO' de Estado norte-ame

ricano e HuroMo stassen, ,diretor
da Agência, de Segurança Mú�
tua,
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SEGUNDA PA'GINA�

9R9RrlUNIDADfS. I
-----"'...0 li'" -

'.:BcA,LCeNIS·TAS

D!REIIO

li O .J E - QUI1'IiTA�FEIRA - às 8 horas - HOJE
SESSÃO DAS MOCAS e DIVIRTA-SE GANHANDO,
com o sorteio de ci·� 500,00, oferta, patroclnío e res -

ponsabiltdade da, Caixa Econômica Federal, agencia
de 'Blumenau.

'

STERLING HA1,"I)EN VIVECA LINDFORDS
4

'THOMAS MITêHELL, na grandiósâ ��·6.dução da Fox:

.'npreeisa""Se de' três balconistas com prática, para trabalhar
em secção de .. artigos domésticos e que' saibam alemão e por-
tuguês.

.

Cartas de .'proprio punho, 'com referências e pretenções
para üAGOBAR". na redação deste jornal.

'ii' " _:.

/. "
f

I
I

'., :',' ". . I
!Lw:ei Ziminer. fuer alleínstehenâe Person in schnener

La-Ige, 'Rull·São-. Paulo zu veemíetena ':

.Naeheres Malharia Thiemann. - Telefone 1192 -

_..... .;..._Rua ·'Jolio Pessoa, 1125. i �

. iTl\[[i CEI'; li D{) SUPER FILrrIE
I CER" Qi'E O CE';!? RCSCH A?.i�ESENTAIL�' NO PRO'X!-
11UO DOl\'n�<JGo. E1O,.ii: '1 lê!E::;SÕES l'A,RA A CONODm_l�DE DO

I,PUilLICO: às ;3 -- 4,30 - 7 e 9 11s. ' '
'

Procura quarto ou !lensão em casa de famiIia e ambiente de f .;_-'"'----'-----'�-,,-;--.......-'--.;.....---'---'....;.------'-..;--

respeite. I·'a:vor indicar endereço por carta a esta

:redação'l' I
li. � il ,j li � l\ I�,'

S'o,b "QUAR'l'O". _. lQl
CONVOCACÁO

Ficam convocados os srs. sócios acionistas deste Clube pa
ra a ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA, a r'ealizar-se : dia
28 de maio de 1953, às 19,30 horas. na séde social sita à Rua
Alvin Schrader, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

1°)

CO M E R ( I A R I A

Discussão e aprovação das contas da diretoria e pa
recer do conselho fiscal referentes ao exercício de
1952·

2°) - Eleição da diretoria e do conselho fiscal para o exer
cício de 1953.

3°) - Assuntos diversos de interesse social.
I OBS.:' Si não houver número, será feita segunda convo
, cacão meia hora mais tarde. funcionando então a assembléia-'-"..;.;...;-'"--..................------------------------ com qualquer 'númcrr, (§ l°' do art. 59 dos estatutos sociais).

V', I' A J A,-,·N·T:-,'.E- V E N DE ..
r !!: Blumcnau, 15 de maio de 1Q53.

.' J g; (ass.) :RALPI! GROSS, Presidente.
. .. IPrecisa-se de um com' prá-

tica' no ramp �dé- teeídos em
geral.

.

."
Informações -à 'rua 15

..
de

novembro, 592 - 1.0 andar,
com Ladislau.

� � t� r

. I
GmUCh wird fuer eín kiuderloscs Ehepaar in Curitiba 1(Paraná) efne g'Ute. Kaeêhin. welche auch Hausarbeít ver-

,
richtet. Eintl'itt moegfíehst baldo Vevorzugf eín Maedchen
ueber 25 Jahre· Guter GehaIt. Alle naehere Auskunft er
,teilt Herr- Oswald 'Von' Huettner ín Brusque and den sích
- die Betreffende brieflich wenden kann oder auch die

, RerIllllÚion dieser. 'Zeítung.
.

.

..

...
"

E d âníb b .. \lillliUlillflUl!iillllllllilliliil!IIIi1IlI!!llllillIIIHllllllHlllIIIIIIIIIlHllfIIur
mpl'eza e om us UI' una �. ,

'"'

nesta 'cidade, com todos os
j
= !.\ T t � (

-

:t\ J ::
ônibus em perfeito I' estado•.l i E L·'. � H� • 11 \li •

::::
com' facilidades no lJagamcnw'l' E

.

> :
" Tambem tem à venda oní- ª P? jV!õ.'F,' • , .' • 1 rol' .' � .• ª
bus avulsos' e usados e novos, ,:;:;

- I.OCIl�A U� .m.u, en1�re�aua p,!_ a coslnhar e que tam; ;::
ccmo também caminhões de r;: bem faça servicos domêstícos para um casal sem filhos::
marca "White" para 7 e 8 to- ! ta em CUl'itib,l (Pnraná) . Prefere-se uma empregada na ida� Eneladas.

J
== de de 25 a 39 anos eorn boa conduta. Onaislluer informa. :::

Bndereçu: "ONIBUS", Cai· ::: ',:
]"a Postal,,432 - Blumenau. ª eõcs f{),rnecer à Redação ,deste Jumaí. :1

V E N DE .. S E I �nllimmmlmllmmmimiUminmmlllmlllmmmlllmllímmlllmh:
A 'Cía. Boavista de Seguros

Sucursal de Blumenau - pro
cura um funéionário, -quite
com o serviço 'militar, que
tenha conhecimentos do ramo
de incendio.

Um lindo terreno, com uma ca

.a de madeira e diversos ranchos, ����t;..�"'""""�;"'�...��1;:."""<;'��4�...��*'$��<f,i."",,,"«j.��"
perto d� "perímetro ur.ba:�lO da Vi- 5i (l U.q (a U E' D I (.Q u,ftMEnpATICAla de RIO do Testo, medtnde 50 x

I �
li ��. ,\ I'i'� A nu u

50U metrs. - Frente com o Rio do, DR MECESLAU SZANIAWSKY _

Testo e cortado pela estrada

geralj Médicfl do Husnitnl Nossa Senhora da LuzBlnmenau-Ja:ragulÍ do Sul. Tratar Consultório: nua JOsÊ' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
com: ROdolfo KIotz, na Empre�a , Rcsidcncia: R. 'BAHAO DO RIO BRANCO N. 529'

'

Karmo Ltda., Rua_ dr. Sappelt,

1171 C TI :f� I T I B A _ PtU':.ANA'
- Fone 1435 - Blumenan. Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

" , Doenças da pele: Eczemas" Furunculose, Coceiras, Man-
I chas, espinhas, etc, - Glândulas. Falta, de regras, Exces,

so, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência ..Esterilida
de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crô

�
n icas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crô-

�� --- nica - Hemorroidas, etc. ----

I � ATENÇAO: Consultas em BlUIU{;UaU 110S dias 26 a 30' de
,
� --- cada mês, no HOTEL nOLE'l'Z _

I ���"')<'����§tw��.......�'5-"'oX.>'1:�"'.i���""x..��

Uma máquina de escrever
"Underwood" - Standard e

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

VENDA DESTE DIARIO
NA -ENGR�A:TAWA

PONTO'Vme

(ENTRO DE
A ar O M O' V E I S

Autcmôvels Usados
. Caminhões' Usados
Camionetes Usados

- - - - - -- - g_ ""l"_ ... _

TROCA
VENDA
COMPRA Ifaiatari

Concessionários: .

Setembro. Otimo local para
moradia.

1 terreno (le '150 metros qua
drados; no Bairro de 'Bom Re.
tiro. PreçD 'fie ocas,ião.

1 té!!eu') nó J:lrdim Blume
. nau, m"din!Jo 1 r metros 110i
40. Local de grande futuro.
Terrenos na' Ponta Agll.:la.
-I bungalow no BItIl1'O da v,i

!ha, quase noVI). 'reFreno de

.(29 metros
_

quadrados. Otimà
situação.

1 casa na praia de Cambo
,

riú, com 3 quartos. 1 sala, ba
: 'n1).eiro, cozinha e quarto para
empre,;ada. Terreno de aproxI
madamente- 28m x 30m. Dista

i 10 metros da praia. Otimamen.
te localizada.

I
Divérsós lotes na Praia de

, Camboriú.
�

.

2' engenhos de serra no

mn-lnieíp�o. de lbir�a. 11,5, ,q1!Ho�
'metros da estação de l\<latador.

, Area' de 111' 'milhões de metros

I
quadrádó's. Terras com grande
quantIdade de'madeira de lei e
que se ádaptam'a' -diversas cul
turas. Preço 'de ocasião.

-

,1 serraria ná. Serra do Cam
bará (Ibirama) com serra tota
e locomóvel n6vos. Grande
produçãj). Madeira de 'lei, 'pi
nho, etc., 'de' 64 lótes:

1 'fecidaria, 1 fábrica de óleo
sassafraz, i sêrraria quadro' de
centro, 1 fãbrlea de pasta me

,

cânlca com 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30,IHIII pinheiros
adnftos, 1 lÍJida fazenda com

56.06ll.000 'metros qnadl'ados.
, tUdo situado no. mUnicípio de
Ta\6.
Lótes em CurItiba, situados

em" diversos: pontos da cidade.
Terrenos dE' grande e rápida
valorização. Onmo elllprego' de
capital,

CAMINHõES F. W. D.
Wheel Drive)

TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

- Linha-
M.O PAR

"A C I S A" - Fone 1324 -

ELUMENAU
Rua 15 de Novembro, 983

Telegramas: VANDEMEENE

POR MOl'lVO
,fi, ,�, f�p·�:'�<t��;;t,{lii,�.

a serem explicados, VENDE- �SE UUla lOja bem afreguezada

�.,com au ,sem estoque:e ALU
GA SE dois quartos para ra- ,

pazes ou mocas. Os intereGSa- r
dllS queiram

�

se dirigir à Ca- t
sa Rosilva Ltda., Rua 15 de

�ovembro, 992.

J

'a.- __ -....r __

nG bairt·o do Ir,;,·l.!�,\, 0110 11 ••1
rOi'am tran,fet'i'hs peh ln;:;tl�ut{J.
BL'lilSileiro de C.tté. Tocla':Jo.. o 2-

;Iorveitamento e��( ��i"!i cl.YT.3

sa, agir-t!.:1 eontrl't seus pró ..

prios ]'{'�llhlmelltos e atenden
do al}l}J1;lS

I
,

j'

r

00
_fl;:l

': :E5� .�
: m>llf;1t;J

d�. - PoC
Oz .,;i

.

Pro.videncias contra :: =
qualquer epidemíú ...l

BELEM, 26 <Merid.) _

Está 'em atividade do ser, :
viço sauit�rio nas regiMs a- ªtingidas pelas enchentes do �"'�,rio Amazonas, 'a' fim de ser : -,

evitada qualquel�- epidemia, _ :
quando as aguas baixarem. ; . -- :<,-�. �_'.-� 14. =
'Cerca de 130 mil comprimi� Vla�I1l'I tUârlas�entre� Bhunenau e Curltlba, cle domicíliQ ir�dOmlcmo. A��Íl.�iat!: :::

jdos anti-malaricos já estão: BLUME�AU':-R"Ua 15 de NO'iI'enihl'o, 3B {llotl!'::! Ui'i!ctz1 - Fone. HIll'2.
ª

sendo distribuídos às popu- ::
-

�uRlTmA.: - Rua. 15 de NovembrG, jZ2 '_ Fone 631. � �� " �

SI
lações da 'realãó "das' en- €E ACEITAM.8E, VIAGENS ESPECIAIS PARA QJjl!.,LQUElt PjUtT�· D �

Ch€l�tes"
.

1;>., ..

.�__ ....
i �muíUuHuUluniuumnIJUUUHlmlmmHHmmm;;..wmmmmlmmllllW%mlmmnfJUll, IiHm!iHIIW,�

,

. E

Nilson Greuel comunica qUi'!
tem em' depósito: cimento, Di
rijam se, para melho'r jnfor'
mações, à rua 15 de Novem
bro, 804, sala 8, Edifício HA"ICO - NESTA.
-------------------------------------------------------------------------�-�---�------------ ,--------

l.!tumUllUllllllUllilUIJUlUlllllillllllllllilllillllillllliilllllnilll�lltllllIHIIIII!I!l;lillfif!lllmllilt.ilnln11!lllllliil�ª ElPRESSO BLUMENAU-CURITIBA E-
--
-- � -

ª " �, End. Teleg.� Rlumena'll e Curitiba! - LIMOUSINES =:
- .... =

i ª
- -

= =

::

, '�
-

-

:::r

:::
'

Ilhedme,J:lto da ,ln�'rte de Nerval; e

= rI '1u�dro- dos 01lZl.- !rnl:ius, vendo-· �;t:

::: a;Ilt!a a madrinha, irmã !los Ii R'J

:: val'ntto 'c� assinaI:-ldoJ a viUuui.

NAClO;�,AIS E ES'rRANGEIROS

POR PREÇOS MO'DICaS AO ALCANCE DE TODOS

}lUA 15 DE NOVEMBRO, Nr. 619
BLÚMENAU � STA. CATARINA

un'} praz6 máximo -e mll111ht', _

dentro do qual deverão seI: ,_

feitos p�didús déssa' nat�re"la.
-

-
-

RELOJOARIA SCÍiWAJlE ,
.

fina 15 de. NO'iernbrà, 823 -- Fone 1546 - BLU�NAU

pél·.) sr4 f]ah..ll'ni��) °l!raga, dr:'ch.. ·.

{'GU qUfo irá. s � l'r.te.1J!1er Ct;m o

presidenté do, r!t'i'Ú�'(C:t, U Q',H.:Ttl
(!al,á conta .:ta pr"tEn.-ão

'

'�'utados d!t m� im'la.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Washington - Todos os pi
lotos das empresas de navega
ção aérea comerciais são o

brigados a ter à mão amplos
arquivos mostrando a .dísposí
ção de todos os aeroportos em

que possam ter neéessídade
de . aterrísar, Só nos Estados
Unidos, diga-se de passagem,
existem 6.500 aerodrornos. produzidos com,máquinas 0-

Eses arquivos, que se cora- zalrd, uma vez que ficou com

põem 'de 'Plantas das Instala- provado, pela experIência, que
ções. dos aeroportos "mostram êsse sistema, 'obtelTl,óse a re

a localização do aeroporto se; produção .
do mater!al" com

gundo sua latitude e Iongítu- mais rapidez, maís efícíencía

de, :;:eu tamanho, a djsposição. " menos despesas?' ,
..

e o numero das pistas, a loca- "Está em andamento presen.
Iízação dos edifícios e altura temente a p,adronização das
exata de todas as montanhas instalações de. aerqportos em

ou Ot.tlOS· obstáculos exísten- todo o H'emisférió' Ocidental.
tes .!.� vizinliança.·' Além d.L�, Na Colombia, ,pór exemplo,
so, s�') mostradas' ". ámpliL. tem. sido !evadà., eID: grande
de " localização dr; todos os consíderação a necesstdade de
focos {.e ilu-r'"inaç1� e :l:orn'; moderriízar- os ::têroportos e

cídas informações', úequadr,s

1
demais .servíços a�ronauticos. I

de todos os pontos ceractecís- Vem sendo negociado lJ-á. 31-1tícos da vizinhança. " guns meses, um emprésümo
Todas as D l.a n, tas. de do "Intern!ltional Banlli for

aeroportos usadas pelas' com- ! Reco:;;st!utlon ,and, Develop I
panhias aéreas -norte-amertca, mept., aquele· ].Ja�, pesse em

nas são organizadas' ,pelo De- prestJmo .de 2? �llhoes. �e d?
partamento de Aeronáutica! lares" sels. ll!rlpoes se desb-

Civil, cuja séde se encontra nam a aVIaç�o· ,

aqui ,em Washington..
'

Além Na execuçao �e �aJ. progr�'
de org,nnizar as planta� dos rr:a, '!lma das I?nmelr�s proVI-

,

aeroportos norte-americanos, denclas resolvl<;la:; fOI Ulp 1e-:
aquele Departamento está em- I van!amento das �nstalaçoes c

penhl'rlü em organizar mapas teqUlpa�.entos
eXistentes.> }?ara!

de aeroportos em'toda a Amé- se verlÍlca� .

os m,elhoramen-;
dca Látina. Já foram elàbora- tos necessanos. taIs como a-

das cerca de 9.000 exempla- í

res õe :mapas em espanhol pa- EXISTE no Museu cIo Louvre
ra serem distribuídos na Amé-

--'.........'- ;._�....c...,..,_
um exemplar do primeiro ara-

ricá VJtina, o que constitui '. J UO que construiu e utilizou o
.

t t" d' 'd Fraqueza elJi "'era' ,Impor �n lsslma me 1 a para
VINHO CREOSÔTADO II I

homem l!á máis de quatro mil
a coordenação' dos' processos: SILVEIRA' anos. Aflrma-se que esse ara-
de funcionalismo. ,do foi desenhado com o auxi
'Iodos esses mapas são re- - 'lio do· porco, isto é, vendo co-
--------=-,_,_�-'-...,;,_-------------,.;.----....".-- mo eSJ,e animal escavava a

terra, à !)rocura: de alimento,
O primeiro arado de ferro.
contudo, foi.construido na In':' I
,h1aterra em 1620, seguindo" Is6-lhe model{)s maÍs aperfei-
çoados.

.

OIlGAO DOS "DlABIOS ASSOCIADOI�>
J!'&OP&mDADE DAJ

,
.

. I!J/A c; A,;.' j A º A (b

��--��----�--------------..----------�=-----�----��-_.

dividas· do Brasilcom os EE. UU.
nos respeito às i�stalações d?s I O crédito dos países latino"Bmericanos
aeropo:r:tos que e a melhor-ia NOVA YORK \Unlted Pl'es�;

� quando o Banco do 1:1'[lS'1! co

��, �ã�UlperTJel1to e da manu- - Sef�unclo o Banco de R"s,�]'va meca.r 0'';; pag,lmením: utiJiz:1l1';[o,

Sç .,'" f ., Fe\:ieral em declaracão feita ho- 06 pagamentos �1O().OOO.ono da
eja corno or, uma coisa C:.

br ituacã 1 " Ilt dólares I
.

t· . dld
certa. O presente intercâmbio je, 80 : e a SI :uaçao � o Cl et I o O ar es (e ernpres mm c�mce I o

de dados técnicos constitui doe paises �a�mo-nnlf"l'lcnn_o�. (J pelo B:'nco �e EXpOl'tU(:IlO e Im

um grande passo para dotar- total das dtvida s, comercia S [i. pOl'Luçao:: srtuaqào mi'lhore de

todo o Hemisfério de um sts- trnsadns do Brastl, aos i'x)lGl·t.:!· forma notável,

te_n1a 'moder-no de transportes 'dores dos E.�tados Uni,dos, a u- Quant.o â." derna is naçõ",,, lati
aereos. mentnu em 3,200,000 dobre!', a' no-umerica nas, (J�total ·de paga-

tingindo �03.1100.00. À cifrn ,'ln mente e as novas divisas dími-

Eros' t Wi h t apreço baseia-se num ínqu errto nutram modersmente '2 o total de

teC e,r"liI realizado entre 15 jn�titujções "'contas pendentes" não sofreu,

�_ bancár-ías. praticamente modificações duran

A deelaraç§o friza 1]11e, muí+o te o Segundo mês oonsecut.ivo.

embora não t enhu hnvido m',(] '. AfJ 'dividas em dolaree do Chi
Iicaçôes quanto iii� op,·r3f;úe", do:" 1e e Peru diminUíram. No Nl;:O

importadores brastletros, f!U" f<l- do. Chile, a urrmrunçao foi de

rum 'de G.'700.(j(JO. houve diminlli- GOO.OOO c1ô!ares. rniX3ndo f.3�·,1,
ção no pagnmsnto das cmt as ,1", 3.500.000, sendo nhril (J !õ'úiiwo

créditos, o qual a:,cendeu ti é'()- més cousecut.ivo «m que �e \'cr'
mente 3.500.000 dólar>?" ou �e- fica essa re'duçã(). A';'. dividas

jam 200.000 rnenos que nu nl('�� peruanas din"li:nuh'uul pe lo tereid
de março. 1'0 mês consecutivo.
Não obstante, eaper-a-se q u« 'h!

Coordenaçlo das linhas aé
reas do hemisfério Ocidental

o primeiro jornal que :IIe

publicou na França data de
1494, no reinado de Cados

IVIII· Era vendido nas ruas de

I ['ari;;; durâllie a guerra entre
a França e a Halia. T1m soldo

_____�._ � �__ " .

...;.."_ - -_ .._ - era o preço do exemplar. Teve
"

. '.

GASI
curta duraçãio. pois circulou

"VAR ' 1'�penaG
'ieis m�s�g_ 'Foi en�on-

a
,trada uma edl(�ao (;eSSe ��) �

" nal, sem 'titulo: no;:; ar(luivof,
,

" . '. ,.' .
tia Biblioteca ele Nantes. ,

�,...... Ternos Feitos
SAUDAÇõES' AFETUOSAS O A' G i De p
Meu querido Chefe e meu Papai de Estimação. f'. IreS onçihves AG-A-SE O'TIMOS SALARIOS

Não me recordo da existência do deputado Coutinho Ca-
_ AD"VOGADO __

Sapatos para Homen§, Os iniere§sadôl!, deverão. se dirigil' à Gerencia com

valcanti, quando passei pela Câmara, no ano passado. &mdencla � t:lIcnt61'11t1 Senhoras e Crianças o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres-

Não sei se é poeta, ou um ingênuo. Não obstante, peh ,_, BLÚMENA(J _ CASA "A' CAPITAL" @
pondencla para C. Postal, 1.242. .

que acabo de ler, no j-ornal oficial, é um homem eswdi'1so. au RrÍtllQIlII, 115 - "'eDell U1a, ��
Num país organizado, onde 110uvesse propósit.os de honesto. �.",-""""_.,..,.,_,.,.,..,...,-.-,,..;-�--.....,---_'--"-

- __._-_ .. _, _'
.���:jO���,-,,:!���������

trabalho, o projéto nÚmero 3, 129, j'adonalizando e planifi- ������.���
candv o abastecimento, teria andamento rápida, ou melhor
seria o marco fundamental para estudo de. uma reforma de

r; h
.

'd Ibase.
.

,

'. •

:No domingo, cortando o cabelo, invés de cochilar ou ou- en.!D mais um ra 10 em SU.!'J casavir anedotas horríveis do meu figaro, abri o ·"Diário do Con- ,{;I . g iii
gresso", onde encontrei li proposição em que () Coutinho, den
tro da atual estrutura administrativa manda instituir em todo
o território nacional o 'Serviço de Superintendência Nacional
do Abastecimento e que terá as seguintes iinalidades:

-

I - Abastecimento de gêneros alimentícios;

III - Abastecimento de utilidades essenciais, como se-

jam, vestuário, calçados, medicamento, etc.;
,

III - abastecimento. de utilidades domésticas.
E tudo isso deverá' ser adquiridü pelo' governo

tcs normais de' produção, admitindo-se, apenas, as despesas
nuormais de trans!lorte" armazenagem, imp,ostos e o máximo
de

.

uma taxa de 10 por cento para cobrir' as despesas gerais
de administração· Mas' o projeto irá para o porão do arqui-j

IVO Legislativo. "

.

,

Várias tentativas. nesse sentido foram feitas no Estndo
Nacional,' com os famosos Armazehs de Subsistênc1a. En...

I tretanto, nela falta de COOrdenação, é mesmo pela falta de
recursos 'Os· resultados foram contraproducentes.

. Depois de subir. as escadas do Catete,' na {arde lum.i
nosa do dia 31 de janeiro de 1951, o senhor, em tcm fa

miliar, dizendó que o povo sempre constituiu a linha in·
variável de suas preocupações, prometeu e' afirmou, de mo

do solene, no Estádio do Mancanã, que o governo não esta·
ria satisfeito enquanto não fosse colocado o freio no alto

Icusto da vida, estabelecendo-se um justo preço ,para os ge-

I
nêros de urímeira necessidade.

.'
,

Foi tudo pelo avesso, registrando-se o aumento 'do custo
da vida" e os tubarões passaraJ:'I!c a ser os maiorais. PQrque
aquela :Resca prometida foi conversa de dJà' de São Sil,
vestre.

Ao que sou informado, um de seus netos teve a

gem de lhe perguntar quandO terá inicio a pesca dos tuba
rões. ,Sua resoosta foi ma,gnifica, como um vovô adorável:

- Se não temos sardinhas para pescar, por falta de bar
cos, como é que podemos nos entregar à aventura dos tuba
rões, que nos podem devorar?

,
A verdade é, que continuamos mal. -embora plenamente

c'onvencidos de que vamos respirar inelhor ambiente. A ga
rantia do senhor, no govêrrio, com a sua reputação ilibada, é
sempre um grande conforto llara os brasileiros, e Trabalhado
res do Brasil.

E' de se vêr, contudo. que, sem inundaçã-o e desgraça ama
zônica alem dos tubarões, tambem temos a onda de morcegos
que co'ntinúa chupando o sangue das arcas do Tes()uro, e com

salvocondutôs Dara toda a sorte de bandalheiras e patifarias,
na CEXIM, no Banco do Brasil, nos Institutos, e até dentro do
Tesouro. porque o Lafer, que era; o Leão da Chácara, já está
entregando 'o,s pontos.

.

Ontem, hoje, amanhã e sempré; ao seu lado, amigo cer

to das horas incertas,'

ClRURGIAO DENTISTA

Raios-X:

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

v O (E
UM

Fazendo suas coropras nas M O DAS C H A N E L

Sensacional concu�so parcial com a distribuição de
maís de Cr$ 350'.100,00 de prêmios. As

'MODAS (HANEL,·
distribui a cada freguês que comprar PARCELADA
MENTE mercadorias no valor de Cr$ 1; 000,00 um Cu-.
pon Gxatuito numerado "LAR FELIZ" para CÓnCOll1!�r; .

ao sorteio, no día 24 de Junho de 1953 pela Loteria
Federal.

MODAS CHANEL
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.

Especialista em Cirugia, e doenças' de senhoras.
Diplomado :na' Alemanha e no Rio de Janeiro.
Tratamento peh,� Ondas ultrassonicas.

CONFECÇÕES FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS - VE�TIDO_S - CALCADOS - JERSEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTlENS

CASIMIRAS - TERNOS FEITOS PARA HOl\'IENS E
- 'CRIANÇAS

R. 15 DE NGVEMBRO. 1393 - Blumenau
Estlill0 de Santa Catarina

DRK O.
.

R.. KRUEGER
'DR· O. R� KRUEGER'

Doenças de Senhoras e Operações.
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,aO ás 12 ho>ras e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 _.
Fone 1258 ,(em fl'e�te ao Hospital Santa Isabel),

.

CUN1CA GERAL
Espedallstá em Doencas de Criança

CONSUL'fORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar
l!"Qn�: 1-197

RE.SIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074 .

�

I
! MOLESTIAS DE SEI\"HORAS

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTF.RNAS

OPERAÇOES _. ONDAS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3

.

Fones: 1433 e 1226.

DR•. GEBHARDI, HROMãDA,

-_. DR, A•.ODÉllRECH'l' -
Badioterapia ...... Raios-X .-.Flaloterapla - Metabo
lismo - RESIDENCIA: Rui '7 de Setembro, 15

)ELEFONE, 1441. .

OUVIDOS -,NARiZ _,..E GARGANTA - DO
-

DR. WILSON.SANTHIAGO' .

AaalBt.,nte da' Fac(!1da.lle' d,e·.l\ledlel:na d& Unlverlllda4. (lo. Dr.IU

CONSU�TAS: Horário; das.IO às 12 horas e das 14
ás 18 horas. -' CONSULTO'RIO: Junto 80 HOI-
pital Santa Isabel

' .

I

peJ'sonl,gem

perfelçoamento da sinalização
das pistas, ampliação dos ae

reportes e adocão de sistemas
de radio e radar para direção
de vôo. Na coordenação de
todas essas informações o sis
tema Ozulíd mostrou-se alta
mente eficiente.
Em outros países das Amé

ricas, como na Bolívia, por
exemplo, o problema diz me-

O dia 1 g .le maio do ano Iseria o de aniversári.o de
de .Jesus Cristo de 195:1. IErnst Wiecbel't. Quem Iní
Ernst Wiecnel't? Simples
mente isso: escritor con

temporâneo. Sua ímpor-tân
da, por érn, é que êle não
exerceu Iní'luêneia na ale
manha apenas, mas em to
de o mundo de" eívtllzaçac
oddental.
Escreveu obras de quali

dade sUjJel'Íol', excelsas
Ulesmo.

T E L E S ( or P I O
M Ar G I ( O

I enchente do Amazonas

Mais de 29.melros acima
do nivel do mar - -

Socorros aos flagelados
MANAUS, 2? t.Merid.) - j

"Vitoria Regia", perte�cen'
As aguas do rIO Amazonas, te .ao FI::lmento Agncola,
continuam subindo in€xo-j transportou para a cida,de
ravelmente. Nas últimas 24 de Itacoatiara et:rea de mil

I hort-,s su:biram mais dois e setecentas pe�,soas da.

1 centimetros, alcancando a-; margem do rio. A situação
gora o total de 29 'metros e: cJ:2sse município :� mais gra-
44 centimetros sobre o ni· í ve do que em l}ualquer ou1

vel do mar. MetodicanlCn- 'I troote as a[1'l:as v�;o inundando !Jviões paul socO''1·et·

as r�as� d;;:,s proximidades I os fl�gelnd,�� T. "
•

do riO, vendo-se que na

I
MANAUS, ., o (Wit;lIQ 1-

M8rquez d2 Santa Cruz to- A' Mana?s che.:.;o.ll. o CI)�1an·
das as casas estão adotando

I
dante OOel_-.Pc:ggl, pr!?slden

pr-anchas de madeiras em te da ComlSS;tO de Socorro
suas entradas e ponte im· às Vítimas das f.ncl:1entcs,
provisadas sobre caixotes. tendo conferenciado �om o

para ser mantido o trafego: governador do EstadQ, a

As 'embarcações das re- proposito dia situação. O

partições d; Ministério da sr. Alvaro Maia s:H_;erit1 o
Agricultura continuam pres emprego de aviões ·'Catali
tando inestimavel servico na", afim de rnder rnovi
aos moradores ribeirinhei's, I mental' �apidame�te os. res
transportando famílias e ponsavels pelas üIOVlden

bagagens, para diversos cias de auxilio 30;, flag�la-
pontos. Somente a lancha (Conclui na 2.a página lEtra RI

Seus romances principais:
"Missa Sine Nomine", "As
Cl'iullças Jel'omin", "A Vi
da simples". Suas hovelas
"O Bufalo Branco" "O Pai"
c "A Flore6ta dos 'Mortos",
acham se traduzidos para
quasi tôdas as línguas.
Sua obra !lóstuma "O E·

xótico", surpreende." Livro:
cheio de humor, é uma

mensagem fascinante à en

tusiasmada mocidade do
mundo.
Entretanto. "Die Jeromin

Kinder" é o' romance seu

mais conhecido. Foi con

templado com dois gl'andes
premÍ()s literários. E' uma
moderna verl5ão as "Via
gens de Willlelm Meister",
de Goethe, a falar das ven

turas e das tl'istesas do gê
nerO' humano, no momento
atual·
\Vie'éllert, no momento,

é um homem de fé, apesar
de seus -p-el'sonagens vive
rem infelizes. Com Goethe
suplira à humanidade ar�!
rastada pelo MATERIA
LISMO: UE quando total
mente pareces }Jerder, exa
mina-te. reconhecendo o

que és!"
Erlil;t 'Wiechert. nasceu

na Prussia, Foi professor !

universitário em Berlim

e,'Koenigsberg, até 1933. Foi
preso na Bavária e reeolhi
do a um camIlo de concen

tração por suas atividades
contra o regime nacinnal
soci.alista. Pôsto em liber
dade, continuou '\'Viechert
a escrever, sempre vigiado,
}Jorém, pela Gestapo.

�alecell Ernst Wiecliel't,
em 1950. A êle norua s:m

dade.
·SOUI3imrIAl :!Ia 'U T�

AtençCto snrs.Oficiais
E f , 1sto amentos lO ..em

A FABRICA ALMOFADA AETOMOVEL� sita 1l Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Ce-.ntl'O Civleo) em Cu�
ritiha, necessita de oficiais e meio oficiais estofado1'6Ii.
para Automóveis e l\fóveÍ3 estofados.

Saiba porem, escolher um
.

::''1,- Nós estudamos acur�damente as marcas de radios
que possam inter!"sfar aos nossos fregueses.
Entre as melhores m,areas aconselhamos:

, lrZENITH"

BOM rad�o

o radio que dispensa 'propaganda.
r'GENERAl ELETRIC'

� o nome é urna garantia.
"RC!

.

VICIOR"
- Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ELETRICrr
-'- Linhas in1.Pecaveis a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

s. IID�ortaçãO e Comércio-
"PROSDOClMOrr

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad

quirido na firma P1'0sdocÍmo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem com'Çlromisso.

�

- Or
gulho da industria nacio

nal que pode-se comparar
com qualquer outro radio
importado.

o

assombro da industria a

lemã que apóz guerra
construiu a maravilha do
sseulo.·

"SEMP" PROSDOCIMO S. A. - Importação e Comércio
Rua 15 6lc Novembro, 900
Blumenau

.-:- O radio dE

longo alcance que não so-
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Uma senhsra, tende) per
dido o marido num aClO.en

te de est:n,dt(-de ferro, re
cebeu da éompanhia :J. im,-
portância de 8 mil frances

__ -'_.;
a título do:! indenizacão,

, Algum tempo dep;is sou-
, QUE. PC:s Estados Uni?os, I

be ela que um viaJ'ante ví-

Q ebran do Cabeça ;�t[�d��l��a��fl;taos� ��j�::; d:l�{l�; tima tanlbem do mesm;) a-
...._..... U _

---- I importância 1'ôr, têm sempre' ciden1.e, tivera de am_pu'cl'lr
I as mesmas dimensões, isto ,e,

-

a �)erna direito, e rec;.::bera
'sd.s !1�12gadas e um quarto de 18 mil francos.
'cump1'm1cnto. ,

QUE, segundo o testemunh,) : A viuva. precipitou 's,; pa
de e�per:menta?os domad<;>res ra o escritório da ��ompade fe!'âs, um fI1h::te d.e tIgr� nhia e dirigindo-s _ '1 li ,_

nu leao capturado na "Jungle' '.,. � _.0 (.re

é mais facil de am�strar do tor, falou lndlgnana:
(IUe um nascido no cativeiro. Coros, é' isso'? .Então ()
OUE um ovo deteriorado é

mais 1ev2 do que um ovo fres-
co·

QUE no Brasil, o país de
mai�r imigração na América
li3tina, vivem cêrcl1 de tr�s
111 ilhões de portugueses natos.

I
QUE Culherln2 Stinson, do

Texas, foi a primeira mulher!
que fundou e dirigiu uma es ·1,
"ola de aviação nos Estados
Unidos.

QUE, segundo o professor
:<:irtle;r Muther, da Universi
:'Iade de Harvard, a populaçãl)
h terra qL�lntupljnu nos Úl
timos 300 anus, duplicando de

1t i 86,j llara cá; ,[' que, provavel-

I
mente, aQtes do fim do sécu
lo XXI. a ni\�a humana

a1oan'l(;ará seu íl�dice n-iáximo de
nutalidac12 e povo?mento,

G}UE SI! há quatro espécie,; I
:lc s('nsaç(,es gudativas puras

.

�locE. uz.:r1cj an1Brgn e salg�
rIo.

QUI';, ]1 '5 E:;1.ados, Unidos.
c>xj�b, uma orgailizl1(;ão ['0-1'n(::l'ci,d <lf'tlOmiuada "The
3ee;ng E,Ve, EllC_", especializ3-
.lu (Jlll tl"!�lr<"r cãe� p,u'a guiar
.)5 cegJ>: (: ellsinur uOs cegos
"omo cl�'\'ettt usar aqueles a

,1ímais.

,�
,

QUARTA f'A'GINA

So par.a
Eduardó de! Campo'

"

do B�asi1 'tilirít�va tant; 'dian'-
MADRID - "Quantos estu- te das au'toriclacles aduaneiras,

dantes há na Universidade de que estas resolveram revistá
lY.fadrid? Quando Piero Sapo., lo - e encontraram em seus

rítí, chefe dº departamento bolsos 346 relógios. ,

das revistas 'I'íme-Llre na C8- O indivíduo em questão,
pital .espanhola recebeu- essa Cchaim FHler, chegara de Is

simples pergunta, procedeni, rael usando um casaco espe ,

da séde da empresa" em No- cial, com 400 bolsos, cm 3413
va Iorque, tomou a provfden, eles quais havia relogíos. Se
cia que considerava mais f2- gundo declarou aos inspetores
cil para obter a resposta: te- da alfandega, não pretendia
1efonou para a Universidade. vender os relógios nos Esta-
Obtida a ligação, Saporiti dos Unidos e sim no Brasil.

rüsse à telefonista o que dese- Sua jusHficativa' foi a de que
ja.va, explicando que era jo:t'_ desejava adquirir na América
narísta. A telefonista fez uma do Sul uma fábrica de tecidos
ligação 'para o tesoureiro. Es- mas receiando ter prejuizo,
te pediu ao jornalista para es- com 'J câmbio da moeda, re
peral' alguns minutos e ao solveu anlícar o dinheiro em

voltar, aconsclhol S,aporit i a relógios,
-

para vendé-los no

Se Dor em contacto com o rei- Brasil.
tal'-da Univers-dade: Esse ccn- Os relógios foram avaliados
selho foi seguido, mas o rei- em 5.000 dólares e o sr- Filler
tor sugeriu a Saporiti que a teve d� prestar uma fiança
pergunta fosse feita ao Minis- também de 5.000 dólares. en

tério da Educação, quanto aguarda [ulgamento
O funcionário do Ministé- u como contrabandista.

rio 3 que se dirigiu, pensou
um pouco e respondeu . que
deixasse o seu telefone, paru
que o Ministério lhe transmi
tisse os dados solicitados, lo
go que os obtivesse.
"'A essa altura -- disse o

representante de 'I'ime-Life
- percebi que havia fei�,)
mal",

E resolveu, então, tomar
um taxi e dirigir-se à Univer
sidade. Fazendo-se passar por
um turista, ofereceu um ci
garro ao porteiro, conversou
durante alguns minutos, de
pois perguntou, distraidamen
te:

- Quantos estudantes há na

Universidade?
- Três mil, duzentos e vin

te e 'cinco -- respondeu o por
teíro, sem hesitação.

x x x

NOVA IORQUE - um ho
hastante robusto, qUe passou
pela aeroporto de Idle�víld.
vindo da Europa e a cammho

homens

BuCasa r
DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS

TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS.

_ NÃO DUVI:CE-;,vL - E' LIQUIDAÇÃO REAL.

ESTA' ALCAN«ANDO O MAIOR SUCE?SQ, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS

AMIGOS E FREGUEZES.

CASA BUERGER LTDA. - Rua 15 de Novembro, 505

BLUMENAU ----

HORIZONTAIS: 1 - Usado nas escolas, �irc:llar,. 2 - Firm.e
za (Fig).; dor de oll\/du. 3 -- Pertence �, �Ils!orJa do �r.;:;sll,;
cauciío. 4 -- D'is. nom'� de homem. 5 ----:- r.'LJ[u;,co,do BrasIl� ti

_ Manipula, ordinúrio (fir,), 7 - l'ilrlitlra; tambem· 8 - Su

fieiente: S'JCDn·o.

VERTICAIS: 1 -- QU:llid ,ele: c���é,::ic de <lhcll!? 2 - .Le\'a�l
tem; anterm,sados. 3 -- Mai::jo (!)l.l. 4 - Sufl}�o: rt'gLsfro OI'

lIm:! sessão. 5 - Letr.' gregr,: ')010 ausiral; ,U'tLI,;-J (1:[.); 6 -

Interj-2'lcão; simbol-' do ouro. 7 .- Nome de mulher; lll[l!genas
do Brasil, 8 - Reunir: ieliw!. !J --- Credo (!)L),

o BERÇO - Apresentamos
�s futLlras mãezinhas estas
'duas sugestões :13ra o berço
do pequenino ser tão ansiosa
lnente esperado. São como

vêem, berços-carrinho, que'
muito facilitam a necessidade

Senhores ·Comerciantes
RECEBEMOS

CREME DENTAL "COLGATE" - PEPINOS EM VINAGRE
"HEMMER" -,- EXTRATO DE TOMATE "CICA" -

AÇUCAR "UNIAO"

::!�ja feita to
irre,�!ll"rid<l-

! AHIVERSA�R;O$

I', Faz�� anosi hoje:
.

.

_:_ a.jovem Ozil�a Rau, re-l Lambem no dia de óntom, con�

I
slderite- em Jar.agua do ,Sul;_ ,) a srta. Waltrau Duwc. filha

,----:-
a s.ra- Enca Mart ins, da f do.sr. Johonn e sra- I..elia Du_

I SOCiedade local; "V.ie, o jovem Alex Koehler-,
--' a' sra, Paula Closer, es- f ilho do sr. Hugo e sra. Emi

posa do sr. Berthcld Glose1'; t lia Kochler, residentes
- a sra, Lisolcte Beck.. es- Testo Salto,

posa do sr. Nelson Beck;
_:_ as gemeas Ana e Ingrid

Bla'nk, residentes em Pcrnero- .' - Com o nascimento

Prennrr. " T'O tq nr-rn :'1 m:_1.ssa

gemo tljGpcns3ndo-n�n um rigo
roso cuidado no que se l'f'fe-rc á

limpesa, porque é neces.snr.o qUél
a pele esteja bC111 Ilrnpa para

CJ1H� a nrassagcm reja çem por
Cf,nto eficiente.
Depois da peje hem enxuta, 00- I

Ioque lJocadinho" de crern. ,1e I
mnssagens I1:J testa. r_'l queixo I
11m" fac"s e no nariz. Unte tn.m= :

hPI11 as mâos, e comece (}·l movi

mentos: Pl'imc'ro suavemente,

para que o creme seja b"ríl d '".

solvido pelo calor ',�a, pele. Ma"

não se ersqueca do 118SC:0(' J, pois
embora o nome dessa fllU'.;5Sarrem

seja ufaei.al", is_�o 'não quer tlize.l'
«ue o peS80(�O deva .?f�l· ('squecl-

do. •

lJepois 11 p f _.' (a a pía'-'s3 v,en1,

QUP deverá 'iurar nu", ih"l::: m inn

t.os, é convpuiE;nl e, J';c:at· deltads

com O� .quadri9 e ::C',� Pfl"!1:1S nlfc'�
,.]"\,,,-,1:::,\ do que o lltl":to p a ca

her;3. . .1\ r:it'(:uitlf':ío. lH!S'�a pO�lh;ão
será mn 'e' lJel'fc;tn e o descanso

que tal pOPÍcr,o 1;"OPOl'eiO'Il'.l au

rnentará o efeito da nln·�ag-eI11.

de;

I
uma íntcressante menina" 'o'

� a sra , Maria Dulce' Ha:;- cO:'l'ido :Ha _

lo eh c,orr�nte'
se, eSfJo53 do 51'. Gernl�'nl) I 01(:'3. -na Secção de Maternida

Hasse; I ele' do Hospital "Santa Isabel"
- o sr. I'Ienriq:.lc Kraemer, J acha-se engalanado o lar do

do comércio local; sr.. Arthur Rocha e sra, Brau-
n sr. Emílio Alcantara Iina Uncha.

Vianna, e

- o sr, Harry Roepke,
sidenies nesta cidade.

CASAMENTOS
mo, ,

j�j .nn� DE N'íHHTIa'RA
Ü.r;iDtie 1lt'{HH'áth'o

do slI.nfu.

vodem fazer' dois"cnujuntos difcr�ntes é 'o 'que
l1:l(jilstr:l esta foio, onde a!Hmas a blusa é mlÍra e :t s:d,!l,l:;on
timb.il mesma. (leotG, Trans \Vol'hl).

.:_ Reàlizou-se ôntem,

I"A(:AM �Tf:TJ!-< "'NIN�crOB
i'·1E!':! rn D'IARIO

I�R�O PES.ElO
.

Advogado
I Atende em quz<isqueJ' CG '

ma.rc�s do E�iado

I
- BLUMENAU'

:l!djfld�' ,

LOGI CO.

'.' , .?

seJ{hor dá 'ls' mil francos a

um viajante pela p"!rdR. de
um;:, !)erna '2 a mim só deu
8 mil francGs',pela pi;rd� de I'--��"""':''-,-'------.,.-''-----'--

meu marido?,
'

- Minha cara senhora -

respondeu tranqui1an'lente
o diretor, - 18 me :rt:ncos
não darão outra vez 11 per
}1[: a ess� viajante, .'10 pas
so que com 8 mil francos a

senhora !)ode muit-J bem
tornar a achar mar�r!u.

INDUSTRIA E COMERCIO

PROfESSORES
,,' '.., '.

. SE seu vestido está man- ces1all Szaniavski', Antor;ib\, H. e c" AZEVEDO 11 I 'h d di' t d f
" ,

:! li II
--

. C -::. O e �m a ou e erro, Kal'an, Nicanar Valente M{)-:'
I Reg. 'ilo Miuistélio da Edll.ca� 11 ! rasse--.�, 'co� um ,fe�·!,ç.lraes, Jo1)a Wincler, Ci,cei'o
J;ão,� S:túde: l"ra.ncés, PortugUês,! -:;uente, úsandc nu parte·::,- SpclTig, Eyaldo Wblff, Dó
InglIes, Matemática, EstenIJgrafla.'

•

fetada 'lgu,n'-'s !lotas l�(, 11- .' �. Y'" H
'

S'Cl'I Datilogl'afià: Ccrrespondenc!a li
- _�, ,� ,'U' C

,. "

l�HlgOS 'Ivan, Lcnrlque, ',liJl.
1 e Geografia. II I

mao, e,::ts aesapm ,"cem lOBO, kcnt, \Vilson Cas�ro; Antonio
Res.: AIamêda RIo Branco, II I

" X X x Athaide, EmUio W2idle, ,A.
I Béco depoIs da 'lua Maranbllo. II I PftRA que seu tapeh?. Sd1itllorst" Hihtrio Dias, Gen

I' l!que cl::,l'c e II. tlhanle, le- til' Ribeiro. lVbnoel F't'citas
nh.2 o' cuidado ,'h�
lhe Ulua éscova

xxx

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira'

Artigos para Homens,
Senhoras e Criancas
CASA "A CAPITAL"

em agua rflOl',IQ na "qll�ll
V002 terá posto -.;Im copo de

'dnagre p2ra c 1<1.1 litro.
--��--��--�----���
����--���"������������������

Antes de m<:.,da2 fazer seu terno vIsite a

DlfftlDflRlft ·lElTfS
(Nr<s proxir, idadt:s do Cine Blumenau)

- Postal 521 - Ena. TeI.: "SULTECO" -

e admire o vnrÍ3t1o stok de casemiras, linhos e artigos

para homens pelo melhor'prêço da cidade.

Previna-se

23 DE M.iU,Ô
Havendu bom

Rua 1!}22 - Blumenau. - S. C. - Caixa

LABORA'fO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCERTOS,
REGUL�GgM.,.CAT,mp.AGEM, SINCRONlZAÇAO .DE ,BONIDAS

lNJECTOR.'iS DE QUALQUER SIST.E1Y1A

TAMBEM, PARA BOi':·BAS ALlMENTADOR.J!,_S E m;GULADOHAS
ESPgCFtl, PARA FORMAR JUNÇi)ES PAnA TUBOS

DE AL'l'A PRFSSAO

----------xxxx------

.;-! '<1;'�"- .,�. ';' -,_'

SERVlÇO GFATUITD DE EXAl\.1E DE PRESSAO EM lvrOTORES
�

Fundado em

.

-- 'Matriz: I T A,:J A r
2:$ de Fevereiro de Hl35

Capital
Fundo de Reserva

total do não exigível ... .... .... ... .. .. ... , ..

J

Total dos depósit<?s em 23.2,53 mais

AGENCIAS E ESCRITfJ.!.UOS NAS PRINClPAIS PRAÇ \5 DO ES
TADO DE SltNTA ü\TARlNA, No.ltIO DE JANj�mO ,E CUR1TIEA

Ta:x;as de DepÓ'..ftos'
Depósitos a. mta. '(sem ümitel 2%_ DEPO·.SITOS A,PRi�mO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mini:rr.o ,de () mêses 5,1/2%
Liínite de Cr$ 2'!JO.OOO,OO , 4,1/2% Prazo nriniIDo de 12 mêses 6%:'
f..imite 'de Cr$ 5�O.OOO.OO 4% DEPO'SlTOS DE A.VISO PRE'VIO
DF..PO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dia'S

'

4'%.
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de !lO dias 4, 1/2%,

,

e, RETIRADAS LIv�ES Aviso de 120 dia:.; 6%' ,"

Cl\P Y.rALIZACAO� SEMESTRAL
,

ABR!i � CONTA NO "IN'CO'� E PAGUE C�I

- ---_...... ,,-�-����._�---

w' , '.
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QUINTA PA'GINA �.

lIf

�a I
e tu
o TOl'néio Início da Divisão

Exü'a de Profissionais, cuja e

fetuação dar-se-á na tarde do

i"f'lcn:-:"? q :�' lJ:trece ..h�·jcoI1hecert ào
cue tudo i.!r!l(:H, a-i verdadeiras fi ..

: n}idade� .ío t::�p()rte.
IuieIou-se a lut s ('0If1 ambos n� tos d ..."poÍH !vit-'ws -desfere de foro da

(1UadJ.'o3 empenhando-se a rundo área U111B verriadetrn ··borJ1.ba� a

.

I ítor: qual Bona não conseguiu deter:
I Foi informada li:::''sS:l repor-

para deixa- o 2r�hLH. (J VI orrosos,
2x2. 1Viais CInco mínutos de jogo,

sob a arb'.t:·agem do sr. Vidal PP.-

/11agem de qu e na tarde do pró- reíru. CGn o vrsitantes , algun..: )0-
os vastovordmos concedem es-

xímo sábado cotejarão 110 gadores atvt-rubro« entender::nll jf� cautcio. Butldo este, o ""couro desce

gramado d,) 2:3.0 R. L, no L'S:1l' expedientes pouco reCOJHEnrJ.t- junto U um amontoado de Jogado-
. rcs, ent!'t'.t1do um doz avantes trruc-

Bairro do Garcia, as equipes vel s para ('e1'1'ota1' o arrtugorüatu,
(te�l';:tc.r�ndlJ-':e- nest» pnr ticuIar c

nenses fultosalneJ1te em Vinotti. O

f:,nnada" por runcíonárl JS ele
ce.nt ro-rned io Araujo, que mio can- [utz trilg. o SeU apito, marcando !l

Banco do Brasil t ofíc.ais da sou tle provoer-r o mstder Va ldr.« illí!'aç"o, ,a mesmo tt'mpo que Wer

ner imjrulstona a pelota em dtre

l;áo ao bl��ÇO rle Osvaldo.

Of; ullionens(;�;, erenuo ter Vldal

Pereira mareado I>enalidade múxi

ma, colocsm a redonda na marca

I"tal, inutilmente porém, porqwe

o dirigente da p:n'tidu já assinalá

l"a a j'[llta sobre o guardião do

V::.sto Verde. Dcu-s(' tremend", con- go vindouro mais uma roda- o 'n1au tempo reinant�. o

choque en'tri:' alvi-veràes e ál-

COlHO outras localidades cir

cunvízfnhas, ('ODIO Brusque,
Gaspar e Testo Central, ar,

quais estarão representadas na

magnífica e sensacional tarde

esportiva por seus principais
conjuntos.
Muitas novidades, emoções

c atrações deverá propordio,-
nar- a tradicional disputa pe

Tivemos domingo passado D"

p rlmetr-as graves irregularidades
holidtica, que é levada em to-

do campeonato da Segunda Dí ví-

dos os recant�s de nosso país são. O 1I1:,'ch Vasto Verde x un;�o
.

t� que, sempre é encarada eom Jo i truncnctc nos 23 minutos d� i',l-

I
ee (!ulnplep1enL:r, em cnnsequêncln
r,� um Iarice confuso t!111 rrente :1:0

"
�q co tr lcclo-. o qual provocou in-

Funtiemários d@ Banco '.l"ii�J de co'r:IJU. P"" par·,e. �e CI'r-

'05 U re: p.msavers d�{ torcrua t.nn-

do Brasil x Ofkilii�
do 23. R. i,

BatidO o Võslaa ,Verde num

acidentado e se êlividiu

menta pelo dlretcr du De:pa"!.�!lt1r.en
to du Ser,unda Divhi)(' e demrus

dirigentes da I,EF, 05 'lua;';. caso

1(1[10 sorrer solução le conttnuída

de este estado de eoísas. estão de

cididos 11 interditar a praca de es

portES do clube t.imooans >. E· P!C
"Ci:JO maís calma," poís f:/J)U vtoten ..

<:;:uerereln os: untonenses Imputar ...

1I1e :: culpa de tudo que houve.

Rendn OLU,\t'O boa :foi apurada,
dorntngo no Estadia Curt Beriug'
Cr$ l,70G,(}{) e. os quadros foram ee

tes: União: Bonn, Curl e Lulu;· EU,
Araujo e' Doner; Chico, Mengarda,
Werner, Guaz e Gessrrer'.

.

Vasto
Verde! Vinotli, Morutti e Viçá; AI-

DOENÇA§ -�E.R.VOS]\·S
de Saúd� N08�a

passa :: frente no marcador." com
..nu g(JHI� n:':I�"linal:"Hlo por Gnitz, ;lO'3-

U n.u.uto«. !·.J�o se intilnída a equi
",e do E·.irro da V"lhl1 e 10 mtnv-

returno terão de visit:'.r seus d')!"I;1-
níos. A ida do Ver;t ,_�,'u'i para ;:1.
Divisão d� Prortssíonnís deu-lhes a

certeza de que o títu;» desta feita

não sairá de 'I'Imbó. l!:�,'Jl.l'(,frm-Se,

ASS1l:?'l'ENCIA n.m'DIC li PERMANENTE A CARGO OE

Ân RR.'t.'A AOS ME'm008

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA 'N, 1247 -

END};REÇO 'r'f;�LEGRA'FICO; PSIQUL'\TftA
C U .R 1 T I B A P A R A N ,ti'

Hã_o jogaram Palmeirás
-

Segund·,·-feir:1 passada,
continuação ao certame

l'eferida unidade. mar, procur-snuo atingi-lo f'111 di-

Será e.sta a partida decisiva VEr'OS oportuutdaües, "em no entan

r-ntre 05 referidos adversúl'ios,
tn COJ11ieguit ceu intento, pois )0-
gando a!Jen'"'s n::'. lH1i", o 111nier V!1';

os quais estâo disputando �!In tovt'l'dino VEnceU-O quuntils ve"es

magnífiCO troféu, d::norrdnado quiz, nunCa se descünT['olando an

'''Taça Alnizade", No préli" te " deslealdede de scu marcador.

inidial OS bancários triunfa'" I Os \'Íeitantes abriram a c�"�agem
I nos 2 nünufo5, por ultcrlncdlo d�

rlJm Dor 4x2, sendo goleados. Chico, mas aos 3rJ Neitzel igualou
::: seguir, por 7x1. i emendandL> de cabeça, para aS re-

1--------------

��"'-��'lj;����""����-

�-IHimIlTO DE PESOUlUS (UNICAS E IIAC· J
.. .... TERIOlOGlCAS ......

laboratório de Analises e r'·1icrostopia.

Futebol· em
Florianopolis

de Tirnb/, agredir Vinotti, decitlin
do o apitador suspender o encon

tro. pur falta de garantias,
Houve acôrdo entre os dirigen

tes de '",lbos os clubes no sentidó

------ de

F, G ELI_INGER - 'Formado pela Faculdade <le Medicina. do

Pa.r3�á) com cursos d'" especial. nos lab, de Curitiba, São P:tulo

e Porto Alegre_ - l�xames de Sangut, Ul'ina, Fezes, Escarro, r.4.
Mu('o Nasal, Li(!uid3 C"falora'luidiano, r.ultu:ras (Espermo). - �
Dlagnóstíco Ba,'teríoJc>gico e cultura <la Dift"ria - Uroiliag- �
nóstico da Gravidc'l -- Executa con\ :\. tllaiol' ral)ldez 'todos OS �
exames reqUisitado" pelos Slll's. Mcdicos dillicos, vara a elu- 'S ;;":t�;�;een;�t�::s:: :f:��';;e��:S����
cidação de D iagnósth�{. s � l'a surgir, eln investidas 'P"::'Ylgosl'S
ltua. 15 de NoveInb_:fJ lU'. 588�!j9:! - 1.0 Andar (nos: :r.ltos da. � realizadas pelos trjc.iioc·�g.

IFal'nla�ia s�ni1.as (t'!\' ",IHngpl') - Hhanenau, }<'une 1558 - (�:li- � A ve)'dade, nisto tU:lJ, é quP. (s
j<

Xli. post•• ' II!. 16. -- j'.TENJJE da, 7,3":is l� lunas" da. 1,30 � ltilflhoenses
deram' um) demL'lJstra.

às G ltOl:lS. � eüu de indisciplina con:.!('n.lvel, '\ 'i-
• '" -,

.

!
.;�����"6-��+;"f'��"''''''"''''''''»�'����oI'-�4<f'C:.I''"�"�..,,.f''...<,,�.r�''''';-<f»-''',;-'''';�#�'*"i"':J����Jl:

l�lOS oe seus delensol"."'"s e n( t:}Jtos.

_"-- ---------_.-
- �----.._. ,._, ... ----_. ----

- ------

de <luc os 22 minutos restantes !os- 'unt dÁ' G
,.

-.elIl ,Jet'ados a efeito segunda-feira,
J OS O val e uaranl, Ja

:, t:lrde, .js 16,30 hor:ls. com por. bastante afustados do líder,
tões abel'tos, Público <1os mais nll- que' é o Figueirense, enqu3fl
neroSOs esteve no Estádio Curt to este último terá que saldar
Hering, não Se registrando então

dificilimo
luaisquer irregUlaridades, poiS a compromiSso em

presença do sr, Sebastião Cruz '" Imbiiuba, contra o Atlético.

o Clubt. Atlétic; de Novembro que a p�leja
ficial do - campeonato d,� Pro-

1'ission'ais, entre sua rel'_c::cf!" 1-taçã') e a do Palmeirm', no·

Estádio Augusto- Bauer, faré I
oart� dos

.

referidos festej ·)S,

IJ?Jleiteando ainda lhe seja re

�ervada com exclusividade a

data de 7 de Setembro. o que

'no e'ntretanto, t�ão será feito, J')cis nara tanto acaba o sr.

Sebastião Cruz de esíabele:::er !
-(ConClui na 2.a página letra C) I

I

de vários policiaiS .. aC:lltnou os

ner�os 't dos tilulJoenses. .l:>:.:t'!;:,

;.(raças a um tento espetacuhr '1-';

ChicoT nos 4 minutos. triunfar"il

Renaux remeteu fi I.ir;. Blu
menauense de Futebol 11m Ófí
,,,:fo, no qual comunic.l que
seu desejo comemorar �ondíg-
nament� a passagem do

- 40.0
aniversano de fund<lção do

clube, nOJ dias 5, 6 e 7 de se

tembro, oportunidade em que
promoverá diversas festas po

pulares, sociais e desp)� tivàs.
.

O tricolor brusquens.= cien

tificou à entidade Rua XV

A ciência moderna de�
monstra que o creme

dental Kolynos combate
efetivamente as cáries.
A espuma concentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os ácj,;
dosbucais,perfuma o há�
llto e rende muito mais.

Francisco Rodrigues é natural de S, Paulo. Nasceu a 27

de Junho de 1925, Defende as côres da S. E. Palmeiras,
de S. Paulo, na posicão de extrema-esquerda. Campeão
pel:. "Taça Rio", Carioca, Paulista, Brasileiro, Pan
Americano e Vice-campeão Mundial. Sua principal
característic<l é o arremate violento e inesperado.

Salvador temos o

Arbitro
Floresía e lJ. Retic, 'IHQ

'levarão a efcil _ n') llrliximo

TÉCNICOS E COMERCIAIS
.... ! S'. f li tIl M'E N T O

íníc:I:'ÍG res
_
de Jáhrica, etc.

P R 'E S.T 1t.(·Õ-f S
'll<mtos da cidade

D.E I'E-R R'A-S
INFORl.VlAÇõES COM

OSNILDO CER�iuEIRA

Si V. ainda não experimentou
Gillette TECH, experimente-o hoje
mesmo! Verá como fazer a barba é
mais fácil e rápido. Gillette TECH
não é um aparêlho de barbear comum,
Possui "barra distensora" e outras ino
vações técnicas que tornam o barbear
mais suave e seguro. Gillette TECH é
considerado o aparêlho de barbearmais
perfeito e econômico atéhoje fabricado!

A venda nas boas casas do ramo.
em estojos paTa todos os gosto!J epreços.

o APARtLHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

, BlUMENAU
...

Telefone: ,1597

Especialisado em protes.e 'dentaria, dentaduras anafomicasr - pon ..

tes, fixas e .móveis, corôas," pivos -el��
:RAIO,S ROENJGE ti

A5 MAIS LINDAS CORES

OS MAIS: RICOS DESENHOS

.

Vendas a longo prazo

P R'Ó $ D, O ( I MOS. -A.Gillette
CONSULTAS:· Todos os dias ufeis • Hora Marcada

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

,_.:Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ZEIRO o BUL E T.A.C.
EM BRUSQUE

gurus do cenádü artístico
mundial.
Informou Carlos Dix

que, a convite dja Radio

Clube de Blumenau, reali
sará hoje, às \20,30 horas.

uma audícâo 'através da

quelas ondas, o que permi
tirá aos radioouvintes aqui'
Iatar dos méritos artísticos
do consagrado cantor.

F ,
L
U

Neta de Irle

afilvel
Canlará

Na sua visita a este jor
nal, o simpático artista exi
biu um vclumoso álbum de
críticas da imprensa nacio
nal e internacional, bem co-

\
mo o seu valioso "livro clt'

Cantor Carlos Dix ' ouro", onde se vêm inseri-

I
tos os nomes de imnortan

los Dix, artista exclusivo tes personalidades do muno

da TV-Tupí, do Rio de .Ia- ; do político, 'administrativo
neiro e que óra se encon- do Brasil e de eminentes fi·

I
Casimira - Tropical e

JBt'lm .

CASA "A CAPITAL"

CAMPO GRANDE, 27 (Me
ridional) - O sr, Adhemar
de Barros, tomando' parte .na
reunião do PSP local, 'lançou
a plataforma. do governo con

vocando seus companheíros
de Mato Grosso para um am

plo movimento de fortaleci
mento do PSP sob a sua dire
ta admirustração.
"Meu �I:wêrno será uma re

volução" - disse. Em seguida
o sr: Adhemar de Barros de.
clarou-se Chefe do supremo
partido em todo o país e não

mencionou, no seu discurso, a
ameaça de rompimento que
existe contra O' sr, Lucas N.
Garcês, afirmando que o P.
S, P. não deve ficar compro
metido pelo atual litígio com
o sr. Lucas Garcês.

Acha-Se desde ontem em I Ü'H em tournée pala Amér-i

nossa Cidade, tendo !lOS (b-I ca elo Sul, tende já reali
do o prazer de sua gentil sado espetáculos pela Euro
visita, únt01YI à noite, (J no- !Jú e Estados Unidos da A
tavel cantor argentino Car- mérica do Norte" onde eon

quístou os mais consagra
dores aplausos das mhis
cultas platélas.
Interpretando boleros e

músicas de ropertóv!o in

t�ri1acional, Carlos Dix o

faz com sensloilídade, ter'
nura e encanto, corno tem
sido demonstrado através
do broaucasttng nacional.
Radícado ha muitos anos Europa Ocidental, que repousa nu

ma vontade toda 'podE;rosa, os Es

, tadoa Unid')s, Grã 13rl"tanh!l e Fran

ça, por meio de uma livre dis-

cussão, procurarão, em comum, o

que sirva melhor à causa da paz.

Os aliados saber-ão não se deixer

levar pela crença. embora mais 3-

parente e não reforçar desse mo

do a esperança de que alguma»
pessoas depositam nas supostas
contradições do mundo capitalista
Meu governo,' com a preocupação

RIO, 27 (Mertd.) - ° se- tante trabalhista que deseja-

I
espertos ou os mais felizes. gíme da livre ínícíatíva. Co- de aproveitar qualquer oportunida

nadar Carlos Gomes de OlL va mostrar as profundas afí- Daí - acrescentou - a con- mo em tudo o mais - disse de que lhe seja aberta, veria rea

veira, Ieader do PTB no Se- nidades do programa do seu centração das riquezas entre ainda o sr. Gomes de Olívei- Iizada uma trégua entre o Oriente

nado, ocupou ontem a tríbu- Partido C0111 as idéias procla- poucos, sem reconhecimento ra - tambem na vida

econô'l
e o Ocidente c estaria sempre

na daquela Casa, afim de re- madas pelo prelado gaúcho, do esforço de tantos para o mica, a ação do homem não pronto para examinar as propostas

tomar as considerações, que nas quais se consubstanciam enriquecimento deles. A ques- I pode ficar sem a disciplina- feitas pela URSS e que estas se

vinha fazendo sobre recente as doutrinas da Igreja. tão social, pois, surgiu à raiz cão, que o bem-estar da comu- inspirassem em métodos mais cfi

discurso de Dom Vicente Remontcu o sr. Gomes �e dessa doutrina econômica e nídade exige. o que 'aliás se cazes e mais positivos que os me

Scherer, Arcebispo de Porto I Oliveira às origens do .Cris: das práticas, dos abusos à que tem verificado em toda .a par-, iodos da política soviética nestes

Alegre. Declarou o represen- tíanísmo para ressaltar a doa- ela dera lugar- Já agora, não te, sobretudo nas fases de cri- últimos anos". Referindo-se à In-

=-----:--------------__________________ trina com que Cristo procu há mais apelar para essa Iiber- se".

msnosta :'a �Dréia auJol 9, romner com 03-],i1] IUI �!�:i�?,��:�:i�: ;�f;� ��ii�;o2ld��:i����;:�:b:�E-s-'lld-a---'-.n....,....-g,....-D�'e-'-rn-o-su"'--'-I"';""_;_c-ore"';""_;_a"---no
P j} .f:.i' U P Dili UU. de prtvilegiados, de varias tudo numa economia sub-de-

t d
•

f�toti,o: a propõsta de paz da O, N. U. casta,��'ura luta" ��n����i!a s�re�e::Ji���os C?O�� as prcrpos as e armisllcio
Leu O orador várlos trechos planos para que Se possam co-

SEOUL 27 O
"TnQU'" 27 (rTP' S I'

. Ih lt d d,' (DP) - pre- do governo, formulando a es,
-;» Iv, ... I -, a- noras a hostílízar os Esta- Coréia, o mesmo que fíze- da: entrevista concedida do'

er resu a os compensa 0-
d SI'

he s m f t s f'
. ,

d Unid
'

'lt· 1 ld
r es; e mais ainda, naqueles si ente .rylrighmari Rhee, rtes últimos, conforme se de-

J
-

e en on e o reiais que � os 111 os, afirmando que ram com Chiang Kai Shek, mingo u uno pe o presi en-
campos de atividade que são, presidiu hoje a terceira reu- clara, sua posição às últimas

quando o presidente da Co- eles querem fazer com n quando o abandonaram no
te nacional do PTB, sr. Joãü

em toda a parte, presa de nião. urgente, do governo sul � propostas apresentadas pelas
réí: J S 1 s S 1

- Goulart, e prosseguiu dizendo "t ts" coremo (as duas primeiras
L U CiO , Ll l , I'. yng 1man - - _ _ momento preciso. 'd"

,

.

rus ,como o petroleo, e

Rhee tomou conhecimento DOlf Il�(ENDIOS TOQUIO (UP) _ O
que "esquecen o esses prmCl' -ange não pode ha-ver concor-

foram realizadas ôlltem), ten-

J i'
. - go- píos, os homens rumaram pa- .

d do em vista 'proceder os estn-
,) J t"',,,,_ tu (l,a l1I'oI)osta d"

.

h l' l'enCIa, e que se nutre (\ re-
,� ....... '-' verno' sul-coreano está na ra camm os que os evarmm dos das pro!1ostas de armistí-

ONU ontem uIJresentada OCOhRIDOf NO RIO ..

'd _I � dura luta !leIa vida num e- cio, cujas pormenores ainda
K 1 J l lmlnenCla e romI-J,er com· ,. . . ,

an:; comunistas, deu um E
�OlSm) que so os mm1lzarra. não foram publicados, e deci-

os E. DU., devido ao mo- Çriaram ainda, sob a inspira-
Balto, tomou o telefone eRro. 27 tM ....1·ielim11l1l __ n:Ji" do pelo qual os Estados �ão da economia liberál, co

C'on1unicoLl se cotn seu re- grandes incén,I'oR vet'ificar3Tn'fe Unidos estão conduzindo as
<liO da seleção das espécies,

presentante na delegac.ãc> ne"l a C" pital nillJ últmlf1_q iHJI'Hf • -

d
.essa luta entre os' indivíduos

Ontem :, noite, na 1'11;1 C'elade negoCIaçoes e arInistício ?m que, nem sempre vencem
d:l ONU e onlenou qlle ,) C

,. . .

de Lima, t'IH !",t1uto ('!'i,-Üo, ° j'éJ, na oreu!. 0$ maiS capazes, mas <JS ma!s

me�;m� I' SP. abstivesse das;;o ',!eVOl'Ol'U li ful>riea de bol',:as Essa divergencia foi on- W!f

cWlf��nci� de Psn Mun Ke�n � um dep�lto da �·n �mdenunciada�po� que S----b--.-d-------I--�--I-�-���---�-�-�--���J-011l1 O
.

1 t Rh .Tuc,[, Silva, Na madl'wmtla fh,

U I a en a e. ,preSlC en e lo ee
hoje. na "lta Gla.wu, y'::'leiito in.

Ull1 porta-voz do gov,erno
foi qnem deplorou em se- cêndio dectruiu uma (j1l tanda de S:y-nghman Rhee revelou

'

guidã O�; EE UU. e !l Gra UIll armazem 'de ,h'(J� e me,llu· que os Estados Unidos não
BretanÍl<i, pela atitude que dD'S e dU:13 c�,,;u·: Ie'loC!FTIe;:lk. o� desejavam submeter a CQ- das aguas dotJ'�""''õ'''1� 1

-

'1 t preJ!uiZO:l :�:io [-lF-vat!ü:-:. S{I(1.1PnL� ,

"U';'d'8rt1 10m re 3ÇRO a II a reia do Sul a un1a paz hon-
A

_u�, d�no.:� eu u::'_':ttlo;; [i0 arTna;;�enl
coreana. .!)3T('-1l teIl1enie, () T"'da pOl' d···'15.0 aV'l.lilHh" Em qua�i um .ui· "', causa a prllnel-
S1'. Rlwf: decidiu-se em 24 Ihão de cruze·P.Js. 1'a intervenção norte-ame...

--�-;pi�� de Br-u(!'que ricana desde que iniciaram
Ihf!lU..UlI,;:l) .. � as conversações. A inter-

Gesto eneroso lia ���:�!�oa diu�:;ú��;�;eFe�
. deral da Coréia, é o boicoti;

f a m I-I,· a Rena U I
���7��O�:s co��!�����f:i�:
tregua, suspendendo-as.

no Brasil, Carlos Dix Ja se

popularísou pelo renome

adquirido tornando-se um

dos cantores mais notáveis
que até aqui tem visitado
° país.

Pe:,feita Ide.ntfdcide
trabc.lhistno e

Discurso do Leader do no

BRUSQUE, - (Do Cnrresp.)

I-- A f:lJniJia H ..naux, um g-e;1o
beru eal.'.8ctlll·iza a sua pro\�prbiaI
�enel'os'(bd(', n"'Jba de fnzer fi)· BRUSQUE - IDo CmTP:-:p,)
a<;ão lJO lTI�ta',i,) de umn em>l"'l' -- Inic ativa da;; mais utcis [,{'a.

BRUSQUE -- (Do Corresp.).-
,_. - - -

-=--
- - - - -

ditla {1J't':l de lena. com 10 1)"0; ;'3 <1,' !Oer lam;ad:t pclos Uirptol'c'�
,�om muitu nCI>rto. fi Uire<;do do PROPAGANDA DO

m2, n3 lo('alid";<l:� de lfuülJil'\lI""j' aos SEP..VICOS AERE08 CRU.
C, E. Pfi�'sandu em colahoru<;ão,

j'lll'll ,;;-1' (,01,�lntlLlu o Grupo N,·, lE::IROS DO SUL e TRANf>· ,'om as damas que intf'gn1m' I) 'I (A--FC' NOS EE UU
c·)lul'. O nOIlH� ,L i1u�ll'e Jõ'an,'],;): POR'rE AEF�EO CATAHINEN- Clube Feminil "ii.íal'i11. LIIÍZIl",. L • &

fical'á lign'10 li Te1";' ê�s;> "m·\ SE IT A C,. instalando ne�ta c'- vem de nomear as var'a·., com':l'j NOVA IORQUE, 27 (UP) -,

preeml'menl0 útil :i C(,!"Uvídn l� í dade !óua agcnciu. propria pu'a
sões a cujo encargo esta.rú afeto Se a sua secl'etal'i.a :nterrol1lpsl'

que vai con(r�hu.l' pam, ll,n[.;r aterr,ler IJ'; nec'�ssidadC',.; .To ntlbti- o bom êxito das proxim.a� f�"ti"!· : Q serviço para tomar café, na.o

t>rorreS>10 do flore,,", "nt" '\8 bTO co ri') tran',porL> de cnrgas·c cn. dades j�nina'S �ue levará a ef..i.o : Ee amoCne ll'0:' isso: caro amigo
dI) Glwbil'uba. O exemplo adui-' �omendGs � '.TEcla de passager.'·,I fi>_J- proxlmo m�s. Con�. e:e,;/. as! Ela trab_alhara ma.lG e m�;�o:
I'avel de amôl' a terTa que .leu . Coma nao p"c1e:':a tle;x:u' '.ie �lversas mesas redou.las Ja re.1.-1 em 'SegUida. Esse e o con� _ho

no Mnnicipio 'de Bl'USqUe o ;n',s· ser. a not'cia contínua repercu- llza.da',;;, para trat�r C�1ll e,;pec'al: que dá o 'dr. \Valdemar 8ch'''c;s,·

Ql'N'ivel Com,ul Çar�os Henaux. t'ndo ólimamenie. e com acerto.
cal'mho da org�'mzaçao do pro: heimer de Rye. Estad') :le NL "2.

consubstanc ndo nO'3 gTandes se�- uma vez que perfeitamente pos-
grama, roporciona ao obseT".·aeb:r! Iorque, num artigo publ'c;,do

viço,; que lhe )1l'est'JU, não Íoi gibilitada a atender aos intere�- uma pevisãc 'ilviçareira. já quI'
I
pelo "Teu and Coffee Tr'l.dlO! Jom

esqueCido pelos seus i1mitres df's- Be da In'tlustria. comncio e o
os minimos' detalhes nã·� ge;w o-! nal", Friza o médico estar pro·

ccnclentes,
s -

mitidos. 'desde a montagem de
I
vaao que a cafeina contida no

E' fato diZ-110 dos mais altos e.
,i')VO, SERVIÇOS AEREOS CRU- sortidas barmqiunhas até a 01'-' café aumenta. a, capac:dade para

logim; n inestimavel eolahol'acão Z�IROS,_ DO SUL_ e T A C, ganização dos tradicionaIS baile o trabalho muscular, tanto l�M

que o", RENAUX ..êlil pr('sta�d} cUJos. ;lvloes passar�o tamhcm a a caipira e o dcsf'le d .. carros-de· peasoas rep'�üsadU'3 quanto nRS

fl Bl'usque em toaas a� fazes de I
aterr;Zal' :r;o aerop.ort? de ITA- bois, compleme'nto indispensavel,· fatigadas; e que, alem diz�o. �-

4ua historia. JAI. estarao contl'lbu'ndo para o ao SUCe'3S0 'dessas oJmemo!'uçõ'!S I cclera a rec. peração de f(.;ças
A cidade guardn 'i;inais indel". ,lIrogresso ele ,nos'.;a cidade. inteiramente nossas. , das pessoas exgotadllil.

ve;s dos h"neficio� [l'!" d"!e�

f:enlprp receberá a fach'l(1a do,:

grnn�.les pdific:os, ho'..:pitais. clu'

nes:. praças de esportF�. 111.3.tt_':>l" f!. i

llade. gll1ázio p eole<:do. cons�rvc

u nome de �eus tload·}re·�. in�l3

.'i;lvdm�l1l.e a FAMIl.TA RE
NAUX..

Cor!'B-se o Estado de ponta a

ponta e em nen}JUma outra porte
encantral'-'H'-á nn'da. que s� com

pare. ,nem de longe, ao va..."'l:o pq_
trimônio cUltUl'al> cientific':>, t'e1i
t:!iaso e 'Social que a cidatle can°

.;;tl\istou grn.çull ao 'espíl'ito pro·
gressititu. e gt�n{\l'o�,:;ú tlt� �:;ell nl�ll(l!'

tenfeitm- - n C'ONSITL CAHL(Y
,F,F.NATTX, F'c.l nil<"nt" ti !'it'U (.

�·p�11p10 n�.i_l foi t.�:-;queeido, pü:::-fi.,lf"
elo ao dOll1Ínio da t13':Ü'I'I
A gn3tH1e '.\Pfiu·rltl' qu� tJlantí"',l

!11l. toe!T" [,�clj] <1,. Bt'II"'lllP r'[O
�;uziu árvore \�iê�l_)Sa ('0111 fIi1"

abundantes, Nes;", a"n�f'!() 'Ie "uc

\-ida. Bnnque ce deEt'H"ft df' to,l:t

as outras cid3de� f.'nt':"ltjnpns�·�"
ttJnla.nEo-lhes a d anteffD.
.As"·dnl :COlHO a Sll�l 0111'3 n:�i!'h

\\0 fúrlU di' tC'ItlfUJ, O:{lt:l o tSp"ri
lo do :�audú"n CONSHL CARLa!'
RENAUX, 'n;o ;;1: apaguf> 111l lic''

ria rnenl0r!a. tio r,OVI), npol11:J nih
oi!! nova,) gr'I"i<�õ:,';. o cUIll'nh

q11l' I.'n::.rl,ll": ii ver',la(lplra r.�li('i·
llsllõ). na 1rrl'fl. l�AZEF� (I

,�E'l\f,
Sl!-:RVIÇOS AEREOS CRU-

MANAUS, 27 (MerId:'Jnnl) Cruz, del'lde a avenIda Edual'do
Continuam subindo, aind'l. hoje Ribeiro até à prat:;a Tenreíro k'
os água,; do 1'10 Amazona's. !'vIa'l! l'.a:nha..
dois, centimetros foram marca- As águas já 'estã·.) oo;<t':'uinrlo
atIngin'jo', agora, a enchenie a 29 os ?sgotog da avenMa Eduardo

metrofl e 49 centlmentros acim"\ Riheiro e da praça da Matriz,
do nlvel do mar. lhvaclindd, inclmllve.
Várias ruas, prÓxima'i! d\1 cu;,:, tas.

jli. estão com o h'Mego interrom- O prim.)oJal ponto <te con'Jf.l'fi·
r/do, e a Prefeitura foi obrígaüll tração (ia povo que af'ompanlls
a eOm'ltt'uir, apl'e,�sad3m,'nte, ti com ansIedade 'a 'subida lenta

'nu ponte impl'ovisada sõbre o mas constante aas água"l, e ti

le'to (1a rua. Marques d0 SIl!l:" por·to. Dur",nte todo o dh, massa
incalcul:í.v,�l sllpe!'Jot:Í., -- t_ Il, 1(,1"

mo - o ca,!s flutuante. ot:�"!-·
vando a marca (Tn enchente.

no tr:mspo'rte d? famlias.
gens e até a'nimais, para
sej!;uros. Até sext.�-feiT'a, {o.anl

transporta�!as '2.240 eabl'çfB

Vinle e nove metros e 49 centímetros aeima do uivei do mar

AVISINHAM-SE os 'fItA
DICIONAIS FESTEJOS
JUNINOS DO PAYSANDLT,

VACTNAÇÃO PREVENTTV"
MANAUS, 27. (Meridional I

A Saúde Pu'tllca 1"'e'dera\. err

combimu}ão com' Q Serviço (]f

Bauda E'Stadual, está .1e5envol
\'endo intensa atividaae 'lar" va'

cinação preventiva contra inl''':":·

ções, em face 'da. e�hente do ric
Amazonas. Numerosas lanchas
conduzindo en'fermeirós c m�<l.i·

cos, 1)'Stão operando no mter;!)r.

realizando vacinação em massa

das populações, iniciando .'l'! taro
bem pelas rá!dio-emiSl.�oras, ape·
los para que o povo colabore ns

campanha de prevenção,
Por outro Jado, as lanchas ,�o

Ministério_ da Agriciltura conti·

nuam em infatigável atividade,

P:a!s�s i�v�e i 's
generais do petróleo é noeso
o Conselho Nacional de Segurança e. os reparos do «Dia rio- daNoite»

de os

JOÃO PESSOA, 26 (Mer;'d.) -'
Volta aos jornais o drama
medico Napoleão Laurea.!lo,
faleceu no Rio- vitimad'l,
cancero

Recorda-se Os leit'Jr�.3 ela caro·

panha desenvolvida há ccrt:a 'dI'
2 anoos peio-' medico pa.eaiba!H'
que empregou os seus '11t'mo9-
d:as na aquisição de ':-,�--:!IrlOOS 118'
ra instalar ,uma 3linic'l de can·

ceI' 'no seu E$ts,do na.tnl. A Tan"

panha teve, repercussão, nadoDa1
e atraiu as atencões de t<J'do (>

país para a situação de qUl'm,
ob'scuro medie'o de prov'ncla. pa."
sou a ser focalizado !ln pr:m(;Íll'
:página dos mnjore'! jor,'m.i,; bra.-
sileiros.

' -

MOrto Napoleão Lnut'Mn'), dei
KOU o plano do hosp'tal, além 'Je
poucos bens pessoal:' que ajuda
riam a suhsfatencia c:.a familia,

fredo Leal, 662, em João Pe'3S0:l
na. Paraiba.
Da. carta destaca-se aín'da o

seguinte trecho: "Os meus filh0s
são todos casa.dos, tem suas re,'-

CASA

Xadl'ês
Algodão
fiA CAPITAL"

tal', de acordo com o artigo) f,:;'O do Brasil como integran'
i,o, !l'lrágrafo 2.0 e 2ô.0 da I.e das 'Nações ,rnidas, ao lado

lei 2691L Continuam sendo (los EE. ·DU, Atacam, ce:1Su

militares de carreira, compu. ,'Bill e caluniam o, gOver{.o co

!lentes das Forças Armadas, It lJ se o Chef� d� Na,;li' 1 ná:.
UlUl'eanO,

com vitalidade assegurada. fosse tambem c' comandante 'Víuva dt� m"dian, oua ameaça.
re-spondelll pelos atos que pr�- f:upremo .das F'lrças Ai'mad�s I vender 0'03 imoveilS inventariadós,
ticarem e podem usar. os U1�1- , , 'd ' t-g -17" i. I inclu5ive a casa onde res'dem 1)9

LO 'me- con: resoectlvo" dt"-I'
e .\Cor o- com o ar I o u U3

.

I .:S ] .os, .

-
"

.

-

(: t't
-

-o
' ;

flagras á rua MOll6l'il'1hol' \"val-
1 mt !Vos. Alem diSSO o artigo 0118 1 Ulça •

57 o da mesma lei assegura os
'

'proventos e ó artigo 61 e3ta
belece que "não sofre saIu·
ção de continuidade a sitlla'
(;'ão dos militares da reseI!'va

r�munerada. reformados de
acôrdo com o limite de ida-

RIO, 27 (Merid.) )- O Na exp�\sição -está ncentuu"
"Diário da Noite", ení suce.�· do que ultimamente tem se
;ivas rerJortagens vem focali- tornado frequente fi parti'cH
�ando o caso de generais da t'lllÇão de militares da 'reser
leserv::! que ..

�e prestam <IS va remunerada em :H;ões de
llun,)!Jl'us agItadoras dos co- carat"r subversivo nos comi
llLlni�las, sé!'vind(j de escora

\
cios, em declarações pela im

lara ellvolvli11en�o aparente prensa e por outros meios de
las ehtsses armadas. Agorn, o pnblicidade. Dão a impressão
)resíc!t'nte da República vem de que não têm nenhum dever
le aprnVl.Jt' uma exposição de mais a cumprir para cmn as

notivos :lle lhe :foi SUbmeti_I instituições militares limi

l.a pelo 3C'cretário geral �o tando-se a usufruírem' 'QS dt
.onselho de Segurança Nacw- n�itos que lhes assegura a

,'éll, general Caiado de Cas- r:'onstituição, sem conhecerem
TO. seus deveres correlatos, Em

wa maioria são coroneis de
r j'mUB e serviços, promovidos
'lO generalato ao passarem pa
ra a reserva,

Adiante salíenta que Of,

'_:nmponentes da reserva re

tnl.meradn, pelo fato de terem
c{,:;íxado o serviço ativo, não

..,,,,_..-��.............. perdem a qualidade de mUi-

R!SCADOS

FERIDAS,

I'ECZEMAS,

INfLAMAÇOE�'t '

COCE!RA�

IFRIEIRAS,I
L§_2_P_l!��2J..._!�

Brins
Posteriormente afir�na a ex I

posição aprovada pc�o presi'
dente que a ação subversiv:.
(lesse grupo se faz sentir m .. is
f\'equentemente em tudo que
possa prejudicar a participa-
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