
O'RGAO

erá
lUO, 7 (Meridional) - Pa

rece não travor HHÜS dúvida
de que o sr. JVIít:"[lél Conto Fi�
lho será o titular do Mínlsté
tiO da Saúde. Ontem inspecio
nou, em caracter particular.
as futuras depenclénclas do

Ministério, tendo �eclarado à !

reportagem que o 1 egularnento
do novo mínísterro, com tra
trabatho bem cuidado, faeiU
,ará :{o títular-' boa gestão.
Confirmou, embora sem estar
nomeado, que fora ao Clube
de Engenharia ultimar as pro
videncias relativas à instala
Iação do seu gabme te , ANO X

o M E H S �A G E I R O
BI.UMENAU, (Santa Ca tarlna, - Terça�feiraj 8 de ·Dezembru de 1953

o FOR REGULADOOCa,M ucic COM
TERIOR HAVERA' CATOS NO BRASil"

Uirmou o sr. Flores �a CnD�a ijue'
será vula�a '3 lanção �e lucros 1

"S
o

• �ORTO ALEGRE, 7 (Me-I "Ma,s de dólares ameri
nd.onal) - O, sr. Flo'res da I canos não estamos, preci
Cunha falou a reportagem,

I
sando; carecemos, sim; de

dizendo:
.

Iibras e dólares alemães pa-
:'Sc � sen�do não :votar ra liquidar (',> no�sos atra

nte·o ma quinze a Iei que zados naqueles países".
regula () comércio de Im- _._ ._. - --

poetação com O> exterior, n .

N
-

haverá cáos no Brai,U, pois II a ç a o
sofrerá a invasão de toda 1- - -i 28 VITIMAS MO Oespécie de mercadorias e { Por ter sido decretado I . ,11"
bugigangas.". I feriado o dia de hoje, eon, I (LONE DE WlfBURG. "agrado á Nessa Senhora JA propósito da taxacão I Imaculada Conceição, da- I Os hábeis <operárias da esta-
dos ludos extracrdlnárjos, : ta que é comemorada em I WISBURG., Mlsstssíppi, 7 (U. cão rádío-telerõnzca dCl Vaticano.'

td' P,) - As turmas de remogã:ot en- ....afirmou. fi_ue a mCllsagml1
o () mundo, não haverá. I ' estenderam uns 2,500 metros ue
exp diente na ad

.

i t I O TI' 1 P 1'11 t'r' Curní
-

de Tnuué 't '�in.traram mais doís corpos en- fI'OS dentro da vbasilíca de Santasobre o assunto só será vo-
. e mm s ra-

. sr. caununr o M I la ra 1 rcr u, na omissao e nquer 0,
� t

.
,

' c,..

çãu e oficinas dêste jornal, I .25 aCH 'ações que formulara centra o sr. Coriolano de Góes,

I
t�e o", des rcços delxa.do� pelo Maria, para a transmissão datada na sessão extraordi- motivo porque êste diario entrecaudu co sr. Danel Faraco os documentos h/ses da de- cíolo.ne que .d(lVastou .r,rande cerimônia de 8 de dezembro. Anária e a grt,a contra a ta- deixará de circular ama- núneía. Nas fotos. o dt.!'utado fluminense quando depunha e p:rte dasta c:�ade. Cc.,:, ,Is�o o transmissão se fará

xação dos luéros é grande, ,I�hã,
.

os filhos do sr. Cortolann de Góes aguardando o término da n.umaro .

de vitimas ja rsóbe, a. com as principais de rádio do
mas os lucros serão taxa-

- - - - - - - I reunião !13 Comissão Parlamentar. vmte e OItO.
, mundo e começará às 1525 hora

dos' (1';0 mer ídíano de Greenw�ch

E d d
(12,25 hora do iRO' de Janeiro).A respeito do plano Ara- fi

t d t
..

.

A crr-imônia ser.á expltca- la e

������o�C��\�:�1 S���V��i�:��- ricor-ecrme.n O O CUS O e VI :Q ��������i::n�oCU:::4a�df:��s�
e que o sr. Osvaldo Aranha

b'
fOm castelhano, inglês fr,',ncijs, a�

nem acaba de liquidar os COrno: aI' t
..

Q de cam J-IO Iemão, português e potcnês.
nossos atrazados comerciais fiOV P 0, 1 1C .

� tic��OP��i:�:r�;l t�l::�:�, d,� �:�com os nortc'-amerÍcanus e

já lhe estão sendo ofereei- Brochado acusa o Gongresso de respoosavel com o gove�!no ���:·/;:�o o�:���;�� r�z��ta�
dos dólares- Cçntinuandn, . oração a aJiTria,..]' RIO 7 (Merid.} - A Carnar >

I nunciado peão general Bxochado provação do projeto ou do subs-
,

- 1-ursse:

I
.

... -_ __
diseutiu ontem, em duas sessões, da Rocha. O antigo lead.:r do. titutivo,. a responsabilida-:l.2.{.l0 Il'QUE'RITO SOBRE íll AEM 6ne I consecut lvas. o substitutivo r la- PTB revelo que na ocasiao em encarecimento do custo' da VIda i1 li' ...

'_ J{ VE OS (4... bo ra.do pelas Comi .sôes de Fi- que surgiu a Ia.mo'sa Port.arla I iria recaí- tambem sobre, o

?o-tnancas da Camara. e ({rJ Sé n:l;]o 70 da SUl\rOC, modifica.ndo o re-
I
der Legi·alativo. que- se "aeura-

fE'S DE NIJEROI P'-' pro.i�to go.vern�!lleQ.t"l. que [!ime ça.rrll?.ial•.. PSl_(liJ:a... _'?�J'co.UU!1-"l pliciava:'� .. r..Q,W. 1). :!?,olleli- :I';xecl,IJj- ."

dispõe soc.-c a ·c�t,'nção '-da t:;E- ciamento efícial do PTB sobr" 'i I \'0 na ar,rovação- da nova políti-
. _NITdROI, 7 (l>�cl·id.� _ Ape· XIM e sua substitui<;:ão, pela ('ar- materia, mas l1i!!,da log,nt;·<j. para. ca cambial Para corrigir o·.; gIa-· HONOLULU � .UP' _ F

mlSsao para. as .sal' das advertencIa.'s, amda ccn teira de Comercio Exterior (CA- quebrar o silencio do scu ,.,art':-I' d f ·t· quP via na. nI"Gm:;,;i-' .

L

.'. • I I ). . u,nr 11as, e· poderIa. flln1àr-so a ,-",D18-
t·".

.

_. .". . ,_es_c elos - ! t
ClOnarlOS cL?, Pan AlllPrlca-.�1 Alr., nl'd�'lú, p��s> sua eXl'bl'ça-olnuam mn greve; os proprietn.- CEX). Na reunlão vesIJ€rtiila d P . d ti' _

��" �,�

rilos de cafés 'e bal'oS da Capital �. ar J�s.o, DI::�pa? �,a r�?anc�. çao ,apresentou o ger�ral vai !a:3 I ways abriram inquérjb fi �bre o mUll.u-do itNro, n
fI

.

e � d ' d' I d,seUrSa1'8m a re'o·peito "'; :;1'5. nao o fazla com autolldade em€udas, entre as quaIS uma p!c1.-1 cwident€. que obrigou um hUXl'c-1uml.nens "I recu��ln o ,en eI o
Lobo Carnei.t"o, Orlando D"int�s. pal·tidaria" C( cxprr�Eava "Oi);,as I 1'.a "caracterisar os agie's ('o'no I "'� "Stratocruizer'; P.1'1 '�'.- d" O Vt·

.'

d t Toeafesmho ou mecha. Como. se sn-
Br:Jchado da 'cRcha .. 1'1'1 <cão tia o seu 1)0n�0 de VÍ'i;Ül ])0';;;0;1 100- ("(.inheiros ·TY1'blicos" e outra ��.ra -s�o ;"ra�ci<co d� éaFiornia' 'p.a� I ' ..

a lcano ?a., ar uSou 0pl Illt:-be, o movimento é devido iI. rr.
b '. t' .... -

, _
<. -

.; 1'a1'lO que seguIra o uma on .1-

cusa da C,o,mi'.5são Estadua.l de.
Cunha e Amaral Pe,ixoto. 1'0 o assun o.

. I s�bm,eter .a .�ph:açao.. d�sses, a-' Toquio. a des-cer com qv-4.renta fic0., .até a basílka de Santa Ma-
Prêços em permitir i') auml!nto O discurso que maicr int"rc�Ee Disse o gene;ral B'ochado (�,l glo8 a autorIZa_Ç8.0 ?reVla. do .:on,! pessoas· a bc.rd-o na rn,in!!scllla r.ia, Pio XII sairá em autcmov')
do pre�o do café. despertou ao plcnario foi o pro-· Rocha, que doravante, com a a- gresoo, com a. cO'll\3equente ft",ca. 'I ilha J"ohnston. O motor e"lfterior do aVtican0. fi da Pra<;� dp Sãr

. lização dos investimentos. e�c, I da direita se incrlltÜOU, ma � 0- fo- Pedro. seguirá pela .rua Vitorie,

I
III! liIII! .. , I Por sua vE·z, o sr. Dolor de go poudc ser ,extinto antcl3 que Emmanude. para tomar depois a

B O q U e I O maIS Y I g O ro S o I
������:t:� a����:s�r:;oud:����� s� propagasse.

.

rua do COrso c, finalmente" a

_ á�e 5��:e��,!na a;o:nci�::a:�;,;��� acordo enfre UOI e PTa

a o r e a r a m en to a I e DI a Ol"":�",::;". ""='""' '" ,,,,.IOefendem IS udenisfas a necessidade
Viajou para a Pol8Ria uma delegação de deputados franceses !���r:!::::����i:�:��:�:������: da·'·conJ·uga..j·'ça-o d'as torça-·S democr:a,ll·easPARIS,5 (UP) -- o �x-pre_ !Ová'luia em IlHe, Entre os <.Le liados, culocuntlo-a em unla Dantas falou sobre vat'ius aS8un-

sidente do Com;elho de Minis- legados figura Jacques Sous� posição eipecial. tos; Tristão da, Cunha defendeu
iros da França, 31". Edouard lelle, considerado o braço di. Os circulos politicas loeais o livre cambismo' e Amaral Pe'-
Daladier que foi um dos sig- rcito do g:ncral Charles de man'f�star?m que o., visita�tes xoto deff'I1dcu � sistema. de ji- PORTO ALEGRE. 7 (M:ildd'}-I

- "Nem ii) paJ'tido e';;tá prE-
. natários do Pacto de Munich Gaulle.

. . . l?oder�o. afIrmar que sua VIsta, cença prévia e ciXplo'COIl os fa- - O presidente ria UDN.

'jr.
Ar· sente ,a. todas as demarches Vre-

com Hitler. e um grupo de
.

O conVIte B: esses pol.ItICos e apohhca, �as un?- C!estacado mo"ms "atrasados com·erciai=" co- thur dos Santos. chegou aqui. i llal'atorJas sobre
, � mon;r.nto_:odep\lbdos franceses viajaram franceses, v,anos do,> quaIS -gro

I
legIslador nao_com,mlsta, tam

mo fruto da má aplicação ê1a l�- Desmentiu a notícia segu Idn a: problema. sucessorJO, por;; nll.l
1)01' via aérea para a p'-,lonia meteram .ahOlr-�.� aos c·�r�lUn 3- (C clu na 2,a âg1na letra li)

1

gislação \'igente. qual secções udeni'dtas ':,ljam I '

3�? a °Al:�l��l���o s�� :�����: :I���l����f::�������:�J::�� Ilmon peortPaDel"a das all·vlldades ��re:���a��::à!} com o

P·tB.
a-

i ADENAUER APROVOU A
O grupo pr.cs'dir1o por Da- ftcaçao da Cam!13nha do Krem I '

- "�e,lo contr!Í.rkJ Et!; r ll1J!.O- i REfPOfTA A' RUSflAladier é a prímcir'� delega(;ão lín nara dcsbaratai' o plano a� 8j�Õ:3.. e��r: ns udcr;�tas .:. ��s I
J J

.

J
Ptrlamentar frances::I não-c0- liado,

,.
p"Ll)jsta., TIl alguns

,st<LdfS
,ao

BONN 7 ruP) O.' ,

munisla, que vai ü um país ir OPOSICAO /lO,REAR_ rora·�s na eC'onom-la do paiS
ant.eriores. às últimas. cl iÇÔ8.:5 ,ministro'da Alema�-;'_']. ·o.�I��:t��trás da cortina de ferro descI'" MAl\'lENTO' com candIdatos ud"msl.:J, 3m I Konrad '·Adenaue.r, ap:n3!\'.ou for-

i�! �L v��������s ti� �11���: l)o�I��fr:�f�:�iLs� 1!����ya���� I . ��;e.r:�:iÇ:' d�S�:���d;e�� ;�:;:! :�lnpl:�:� � prOj�:'d� , r�s�sta,..

I fedeml". :'.. mas OCl en aJS a .t.us-
Ogl'odz Ilskí, prcpos n visita RIO, 7 (Merid.) ._ .. Mais de 'a baixa proporção do conih1-, '. s>la. ace.Itando 8i proposta de ]',l!os-
c·m c:mv:rsações COIO legisla-I metade (58%) da população gente da população com ati_

.. ,

"
�Ou rnl'fl uma confererjr;ia dasdores fr'nc·':scs conhecidos por· bras:Ieira e,::onomkélmente a- vidades rurais. O exemplo ti- E contmlUou dIzendo quo "li' 'Quat G d FI t

..

Hia O�105i"'ão ao D.lar:f, de 1'ear- tIV�' está ligada á agropecuá- pico da Grã-Bretanha assina- nica aliança na,lizada (, Uma- ,ro 1'an e� � {m�Ias em
-

" � �

t t UDN ",. ,.., ,
. Berlim. Isso fOI o que Informou;113mento d'! Alemanha, n:rem ; ria, Um incrce dçs'.la ordem la, neSSe sentido, (J xe�rde men e en Te a L e o r b ,01, '. . ....

I, " um pcrla-vos 'OfIclaL A mlnut.aalguns deles recusarmn ir a dE. grandeza eX!)r.e3sa a In1- mundial:. 5%, em 1949. Nos na Bah�� a qual tam�crn, <.t. a,.a I de resposta fôra submetida aoVarsovia, portancia das ativida.des l'V" Estados !Un'dos, c8timativas do PSD·faz parte, Dlssê mnda
Ad t h- I'I'''''''!f'�'�'<' -, IU'l'" -···1"(1"'-,,"'· A F í

. .

t'
.

'on-1 .

-.

h
f sr, qnauer eS.a man a, oeo...... r _h' ., ., rança OI a Ulllea po en- .ralS na 'econ::m1a naCl ,ti.

para esse lnesmo ano atl'ibui- que a sucessao g.auca .

con}o
..m

lt .,.

f
•

-

'AI'

'd t I 2d·
.

..
a o- COollllSSarlO rances na e·do Exc.rcito ir.aniano abr.'nuu 110· ("ja OCI en 3 que enl 8 e no- �j'lS não deve neeCSSdnamen- amo ao contingente agropecuá- autros esta�os c�Jo� penod ';

gO-1
mà.n:ha sr Fran ois Poncet.jo fogo sobreo estudante::; da U- vembro ultimo recebeu a nota te ser interpretado como sin- rio da população t�conomica- l!ernament-:l.Is comcldem cO)n a
__ ._ ._ , .. �.

_
.

'd:ad d
- 11olonesa, a qual bi tambem toma de sub_desenvolvimento -

d C LJ, - �mversl e c Tehcra, que rea- mente ativa a perneJ'1tageln de rel1J)vaçao o ()ngrr�so,

"1m
I'e·

F A C A....... SEU Slizava.m '1llanifcsta"ões contI·a o .Enviada á Noruega. :pinamar- industrial. Um país altamente
13%. Na H:land; (l947), a flexos _?o plano nacional: .:.".obre � lU

..r<lstabelccimcl1to das ",!.ações di- ca, Bélgica, Holanda ti ao Lu- industrial·zado, ;) .Japão, .'CD- quota correspondente lhnita. o esquema dQ .sr. EtelVl1)' de-I A N U N C, lOS
plomáticas com a Inglü.terTa. Os xemburgo. contra-se em situaçã() eqmva:, ve a 19%, clarou, finalmente: lN E S T E J O R N A L
man.ifestantes já haviam a.n·eba

A n:ta total do c<:nvite é a lente. Sua população econ�m}- . .. , . __ ._. ._' _'_'_insistenc'a que se fez na "po- camente ativa com ocupaçaot..'l.do as armas de ".l;;uns poli.- sição especial"' da FIança para na agropecuária atIngia 53%,dais que tent.avam dispersa-Io<!, Impedir "o renasc·l1Lento de eln 1947.
quando a tropa. ;nterveio. Foram uma Alemanha agresiva". 05 Numerosas' naçóes aliás, pa,s
mort.�,s daÍ!; militant"s da Parti- observadores acham que essa sam-nos á frente nesse parti·
do Comunista T\1dhé. e três cu fraseologai é uma t.entativa cuIar. Na Europa, o exemplo
tros ficaram grav(}ll)[ntc r('.,'id()�. de afastar a França de seus a- da Iugoslavia, !Jar�ce 'o mai.s

l�ltlcidativo, Dela stualidade
ci:s dados dispon:ve.Sj em ,.,

1948. nada menos de 72% de
sua população economicamen·.
te ativa. tinha ocupação de na

tureza rural. O quociente da
":força de trabalho" na ag'tú··
pecuária correspondia na Gre
cia d� 1946, exatamente ao

11 i voeI brasileiro (58 % da pJ .•

pulação economic ·mente ati-
va). E menos de vin1.1.o! anos a-

H�O, 7 'NI!",t"id.1 - O di' <".o:·jO I HiôsuntC) em tl'onp da ·51.1� {01mll-
ti'as (1935 l, a lnesma relação>; J.c!C'na.l do PSD sob fi. P""d!den,- la. O c· rto, tlO �nt2nto. e que II
fixava_se na 'Turquia e111 82 '70

da do sr. Amantl P ':xotC'. foi rc·uniã.') de amanhá é de �um" (no Brasil, a quota da agrope
("Ol1YCcar!o .\n!:'5peradamenl(' parE hnportancia para o PSD de ...."7 euár_a sobre o tot,ll da popu.,
,I. rcuniã.o de allHl.nhií. i,� 10 I,:, que alí as temas tra.m;cend�nl ai� lação ec.�nomica:rril:mte ativa e

sua!:> discutidos, e.'perand " se ra de 64%. eln 1940).
que o PSD finl1e sua pOlOição I1S A regra entre as grandes po
pre�entcl conju.ntura. política. tencias industriais, todavia, é

IRepicarão 'Iodos 05.5100$
das· 427 igrejas de Ramal
�--------�------�-----------

C,nlenário
CIDADE DO VATICACNQ 7

ruP)· - Tod;3s' D� sínos dVls 427

Igrejas ele Roma .replearão. ao

meio dia e pelo crespucut p dos
dias 7 e 8 véspera e ,�níc:jo do

"Pequcno Ano Santo,", criado pe
lo Papa Pio. XII para assinalar
o centcnarío da proclamacão do
dogma, da Imaculada Conc�ição.

O Sumo Pontífice determinou,
pessoalmente que dobrassem os

sinos, exatamente ao meio-dia e

pela "Ave Marta", ao soaj- a no
ra d:0I Angelus.

está lOJl,ge de adm'il' k1Qo cl'quema
do sr. Ete.lvino, uma vez que ele

defE.nde a n( cessidade de uma

conjugação das forças democra,
ti_cas para assegurar HÍnda em

em 1.954 uma candidatura que

dê ao Brasil as garantias d<:l um

gGverno idôneo, re.sguar.dad) de

fOJ:'ças poltiC<ls

Comercianles
d.esejamAbriram fogo CQn!ra os

estudantes no Irã

Definirá o r�� âUa �osiçao
so�re o �ro�lema sucessório

convidou Jael· ,Presidioi
amo:,chor c0tro 0<1 gomunistas
Objetivo agitar as) m.Qssas trabalhadot'QB.

----
.

'l I
RIO, 7 (:M'�'id,) .- O deputa- florescer a .a.rvorel das am!�Jiçõ(',; hia, pelo

do Joel Pl'esidio vollcu ii. trlbu- IDliticas do ::1', João ·Goulart". Éxlblnlh, de vez em quando.
na da Camara. no. tarde de sa- Cantou, então. que p<).ra. o cargo papeis e fotocôp;as de dücumen- Todavia' a acusação maiS' gra
bado, a· fit'l de c,:1fitintIar nO seu lo delegado 'do Institut.o· dos B",u.· t..::,s que dizia -oriundOS do, gabi- ve que fez ao sr. Frota Moreira
ataque a:J 'mbjstro João Gou- cário,s, naquele Estado, .o minis- "de do sr. doão· Goulart. quando. f.o.i a de lhe 1:8-[' proposto, "'mal'
at·t .responsa1::dizand-i o p<�!a cri- txo drJ Tra.balho nOmeou um ci: simples pTeside·ll.t�! 00' PTB. ou char com os coonunisms" paI'a.ar
se que resultou no "'eu afasb,,- dadão que· bavia si�;:>: ri�cusad., mesmo.

_ jlj. elevado 13'0 pc'Sto- ele gitar aS massas trabalhistas.
menta das fileiras do PTB. como simples fun.ionãrio ·do ministra- o sr. Joei Presidio p.ros- Isso - disse o orad:!r - açonte-
Afirnmu o oraúor que pret'iR Ba,nco de! Crédito Cc.::,perat.ivo. O seguiu no s::u ataque enyolven- ceu em fins do. ano passado, l!íiJ

dia. tratar de fatos que "consti- min,tstrQ. havia pedido (l admi5- (li::> já agora. ta.mbem.. o, daputa� augE) da cl'lse que fervilhava n,::,
tucro apcr:1s.s uma go,ta de (II-"-a- 'li.i.a dr.m.'l I cidad"O nO' Banco, do. rota. 1\-ioreira, a qur!m chaIlloU seiç dO' PTB. Acusou, igualmente
1l1'C! .na pre::l.mal' de csca ndalos m'l." ;.ell diretC','· .(, atual depuL'I.- do Frota Moreira, a quem chamou o ministro Jango Gou!ardt de re

qUI> Oostão estan·ecen.lo 1'l 11"r.�() - (:0 Fe�'I1am'!';. Nobreg-a.. rc<!pon- Jangada". O oradc;r. acusou esse

I
C{l;rre.;.· aos coml.Ulist�.s nas suas

e dEspI' "tigianUo']o gove,·no". ,'eu-lhe ceni uma carta,. que eti'· deputado pal_\lista cl.� haver pro- manobras politicas. " contou que
P.'lSE'�U., adiante, a ln'.b.i' Ú" <'1\""8. era v�·1{!r· de' 'lrar.lol'. ex-pli;- tendido' eoiu a campa,nha. de ali· o rninistl'o havia atuado podero

Ilituação dos institutos. de .Era"',· cando não poder aceitar t.al fUl\·· ciaménth:. do pol.íticos dos demais samente, quando da eJelção ào
deneia. S::wial na Bahia acen- donario, por grsves motivos partidos. lançar -confusão e agi- sr. JaníDi Quadros, para aprr,

'" ''1-'a que cnc:br·c l<;nl {' llS 'lu�n i:-t surgiu a no- La.:;:.ão. inclusive na Bahia, em cu- 'undar. OI abismo que surgira en�
os in","Ututos ni. Bahiá f)dJ :Wf meac;iío eh mesmo individUO pal'a ja g!)v·'�·no teria. logrado. intro- u-e m; srs, presidE:nte Getulio
vínâo de I!.dubo para que possa delegado dos bancários na. Ba· duzir alguns "cavalos de Toia". (ConeJue na. g,lO pll.:;ill'lc letra II)

Frota

po de eomerciantes sul-africanos.
liderados pelo sr. Toosub sul-i
nlan. presidtnh da firma H. S.
Ebl'atm, que vêm estudar :) Iil'!r

cada. brasileiro de tecidos e i:eri,

1 �lB. A !.�cunifl,o ;;i�a u::s dt;hated

preliminares da eom,enção na

cional do pártido, que se,l'á r.r,

Jl,ló:�imo mêiS de janeiro, qu"nd:J
,'orá (ptudadl:> o problema s,·ecô

!.-.:óri'o.
A imprensa. no {:ntant.o ',cen

Itúo. que a, questii,? sucesS�rl" B�
rã aberta amanha pelo P..,D pGl'
, IIl�o.p;riQ sr. Etelvino compare'lceIlã, (} que prbV'c·carã. debatI; do

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:. , ÇOl1cesslonárlolSl
.

CAMINHõES F. W. d, .(Four
Wheel Drive)

,

Que esteja quites com o serviço militar.
TRATORES: L. H. B. Diesel Os interessados queira1n apresent;l.r-se na COMPANHIA

FtRb�&L�=;:� II
BRASILEIRA

D�;T7�;� ;���;(�i�ro
do Garcia.

, VOPAR
AUTO COMERCIAL

.

c-",�" ."..,,�;>

IMPORTADORA S. A· A comissão organizado3ra dos f.estejos, em honra de Sta",
: i'

. ,BLUMENAU ; Cecília, realizados no bairro do Garcia, vem a público, por
;; Rua 15 de Novembro. 983 meio dêst.e órgão, prestaI1 contas sôbre o resultado que rever-

"ACISA" -'-,Fone 1324 teu em benefício das obr,as .de construção da nova escola "São

�elegramas: VANDEMEENE . José". • ,.� ��t"",l�@!;/l�p,:i,
O movimento foi o seguinte:
RECEITA: Cr$ 28. 572,50DESPESA: Cr$ 17.283,20 SAL_

DO: Cr$ 11.289,30.
Outrossim, a comissão organizadora, ag;pidece cordial

mente a todos quantos oCncorreram para solenizar os fesü:jos �.
em honra da padroleira damúsica.,

•

A comissão organizadora: 1.0 Sargento,; do 23.0 R. I., i
mestre da banda de música, José Coutinho de �Almeida, Pre- ,

sidente. 1.0 Sargento- u:.úsio:J, Crescencio Brasílio de Souza, \:
Secretário. 1'0 Sargento músico, Affonso Ruggiero, Tesou- ,

contendo: 5 dormitórios, 5 salas, 1 cozinha e ban'hei!,o, situa.
da à Rua Mato Grosse, em terreno de 3·000 mtri2.

fA(llITA�SE PARTE
lnformacões: COM. IND. GERMANO

Blumenau � Rua, 15 'de Novembro, 54.'
----------.----------�-----------

�ffiENDA'Rio FISCAL "P R O G R E S S O"

DEZEMBRO - Declaração. de l\-Ienores� Termina, neste nlês,
o prazo para apresentação . das declarações de ,empregados
menores.·

.

IMPORTANTE - Nonll� oomercial: Todos os c:orr:�rciantes
e industriais para que possam ter assegur�do, efetl:l!_amente, o
dilieito, ao uso excluSivo do nome comercial, deverac.' promo
ver-lhe o registro no Departamento da Propriedade Indus
trial do Ministério do Trabalho, Industria e Comércio (Art·
105 - Decreto-lei 7.903, de 2718145 - Código da Propriedade
Industrial);

Tabelas do< Imnôsto da Sêlo,:
Sêlo propºrciÕnal:
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 500,00 ...• Cr$ 2,00
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00.. -. Cr$ 3,00
De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, por

.
Cr$ 1.000,00 ou fração .. " .. Cr$ 4,00

De maIs de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00, por
.

. Cr$ 1. 000,00 ou fração .. •. .. Cr$ 5,00
De mais de Cr$ 10.000,00, DOI' Cr$ 1.000,00 ou

fração .. .• •• •• .. .. .• .. Cr$ '6,00
N.B. Além da Taxa de Educação e Saúde Cr$ 1.50
Sêlo simples
De mais de Cr$ 30,00 até Cr$ 500,00... . Cr$ 0,50
De mais de Cr$ . 500,00, até Cr$ 5.000,00 .• Cr$ 1,00
De mais de Cr� 5.000,00, Dor Cr$ 5.000,00 ou

fração '". _ Cr$ 1,50
N.B. Além da Taxa de Educação ,e Saúde Cr$ 1,50
(Lei n.o 1747, de 28 d,e Novembro de 1952 - Altera Q

Decreto-Lei n.o 4655, de 3 de Setembro de ] 942 -' que

dispõe sõbre O Impôsto do Sêlo - publ. no Diário Ofi-
c'aI da União de 28(11152).

.

E, l.embrem-se .. .. ;'. " ...
.

Registro de firmas - Contratos, alterações de contratos
e dístratos de sociedades comerciais - Legalização de .livros

Icomerciais, fisGais e fichas de empr�gados -.Escritas .�Vlll.sas
- Registro d� Marcas e Patentes - Declarações de Remla etc.

VºLLF�>\.TH & S';FUEBER LTDA. � Rua 15 de 'Nov. '642; �

�.o ;!\nd. � Sala 5 - Edifício Banco: <fInco" - Blumenau

•G

VENDE-SE
pU,r pre.ço_ de

. oea,s�ão _

e por mo:
tivo de .. mudança, um bem monta,

40 Bar. ,

.

ç!lm pequenas Momo�a..'
ç�e,; altuado no. Bairr!, do . ,Gar'"
da. Otlma fregllezla. Tratai- eom

Õ P�oIlrletár1o.. li Rua �oÍlai;
mo, 3�72S; ·(ao Iádo 40 C.i�� 9a.rw,):

TERRENO EM CAMBORIU
VENDE"SE por p��o . 'de

ocasião e multo bem �tuado,
estudando-se facilidades para
o pagamento· 'fiatar à· Tra
vessa 4 de Fevereiro, 105�

.

PRECISA-SE
1 Auxiliar para a secção de
despachos de cargas, Rue sai.
ba flllar portuguez e alemão.
datÜQgrafo, qUites. com o ser

viço militar. e dirigir eamí-
nhão�

.

Tratar na Empreza Karmo
Ltda. - Rria Dr. 50ppel, 177
- Fone, 1435. ..

.

lOIES Ar VEND.A
Vendem-se diversos lotes.

Situação pr.evilegiada; proxi
mo ao ('.entro: Preços vanta
josos. Faci1ita�se os pagamen-
tos. .

.

Informações com o proprie
tário Dr. Herbert Georg :_ 'R;
15 de Novembro, 313 :_ Fone
1,531.

o (asa Pesca e (aça
- BLUMENAU ,._

Rua 15 de Nov., 1361

(ENTRO DE
'A UI O M ,O' V E·I S

Automóveis Usado.
Caminhões' Usado.
Camionete. Usadoa

'l'ROCA
VENDA

COMP:a.A

ORGANizaçÃO ;�lU· .

MENAUENSE tIDA.
" Tem para Yen�a:

,

11 t .terrono no Bairro'�.Garcia.
I " Rua J:ngen,beiro Odebrecht. I:
fi medindo .�.a metros dQ ,frent. li
II por 60 �etrol (le' Fundoo . 'III ".

- lI:.% X .

Iii 1 terreno de 15. metroa 901' I
11110 DO'.Bairro _de Bom. Retl.-o, i
II com uma casa de materiaL ii
II. x li: x IIII 1 bela casa l'esidenclal DO 13... Iii co Tlmb6. situada num terreno I

I' de 116 metros de trent. por II
I 28 metros de fundo. Preço de li
II' óCátl!ão. Facilita_se pagamento. IIti lItZZ j
II 1 casa na Rua Baia. pouco �- li
II :tém (<) ponto 1inal do OniblD II
II da lteupava., constrúlda bA POU"'IIII eo tempo. ótimo local para III bar e restaurante ou outro r8v f
U mo de negócio, FaciI!ta... 110 "
f' pagamentoo II
II ]I; x x IIn 1 Bungalow no. Bairro 4. v... III lha. em estado de novo. TIi!ITe- i
fi no de UO metroll quadrado.. Ir

'I O't.Ima situação. '" III x lI:.% f
II 1 negocio de seCOB .. moDul- 11
II doll na rua 15,·' bem tn.lal&do II
II • com bOa freguesia. II
II .li; x x IIII DlnHOS terrenos .. CUU HIll III teCloa ali baIrros da cidAu. ,
g :s: x ]I; II
li DiversO!! lotes. cuu _ pma 11
II de Camboriú. II
II li< li: X .' I'\! 2 engl1nho5 dia Bena no mu- I"nlclplD de Ibirama lO. 11.5 qui- 1

�: lometro. da estação do JM.t.a� II
" blol'.

_ II
Il 1< X. � II'I 1 casa resl<lenr.lnl eom \IM I
I terreno de 750 m2. no cmtJ'o 11
II 4a c1dado, II

'I . :I: :K :x I:
I I fecwaI1a, 1 l'llbncl! d-ll 01-110 1/

'I de I18Bsmaz, 1 lIe1'.I"8r18 Q\!lils II
I dro (ie centro. 1 fábricA. d. fi
II pasta mecanica -com 2 III11'%'A- H

'I riM -Tiçot" e reserva (I" - II
I 50.000 pinheiros adultos, _1 IIII linda faZenda com õO.OOO.OOO I
ii metros quadrados, tlldo 1Il.� II
II do no·município de Tai4. II

II' X:II: :& II
I Lota . � Curitiba iIltuil4o. II
fi em d,ivusos pontos da cidade. II
Ir Terrenoll de grande III ráp14a I
n valo��&, Qtlmo ClrlpretlO a. [I
n capl�. " .... II

II ." %:s: li; II
ConSld�e'�os qnandl'J de- I'sejat .t'1etuar qualqn�1' IJ)�godo imobm�do: I
()RGANlZJ\ÇJ\O nMl. II

1 ;
MENAU�8F. Vi'DJ\., Ir
Rna 15 de NOl'cmbrlJ "
870, 1.'1:) l!..dàll1'J !!mia fi, II
fone 15'1%. II

- PRECISA ..SE DE UM
AUXILIAR DE ESC�ITO'RIO

VERDE-SE
UMA.CASA DEMORADIA

.,
l)E:

1 AuxiUar Dara. a Secção
TJ.;a�a.lhista; ·1 ,A:uxilhu de es-
erltorlO.. .,'

,-Os interessa'llos queiram di.

r�gir-se à. Fábrica �e Gaze.�
Medicinais .Cl'emer ,S.A. - 'IRua. Iguaçú, 291,363.
=-----------, --------., ,

K
hem conv;<1ado pelos pqlone
ses, afirm:>u não ter a menor
duvida de que o grupo de Da
Iadíer se ocupará em Varsovia

do problema alemão.

f
dutoras do município.
Toda a sua vida em Blume

nau tem sido devotada aos sa

·grados interesses da coletíví
dade blumenauense, eis por
'que o sr. Federico Carlos AI
lende deve merecer o título
de cidadão honorário da ci

dade de BlumeJiau.
Em regosijo ao

.

aconteci
mento de hoje, o casal Allen·
de mandará celebrar, às 7,30
horas, na Igreja Matriz, mis
sa em ação de gracas, após o

que o sr· Federico Carlos AI
lende e sua exma. esposa se

guirá para Curitipa, em visi
ta aos seus parentes.
Associando-se às jnlÍm.eras

homenage;ns .. que o distinto
casal receberá. na cata auspi
ciosa de hÕjé�. este jqrnal con
gratula-se por tão ;ti:>liz even

to, augurando-lhe as maiores
venturas, na comyanhia de
SeUS filhos.

o
tava efetuar uma atE:rrissagem
guiado pelo radio �m meio de
denso nevoeiro. Em· ambos os

casos .os pilôtos morreram.

BALANÇO TRAGICO
DO VIOLENTO CI
CLONE

MISSISSIPI, 7 (T;P) - E_
leva-se agora ,a 30 .o nún).ero
cj.e mortos em consequencia do
tufão que assolou Viscurg, no
sábado à noite. Os danos mate
riais são cálculados em vinte
e cinco mHhães de. dó:tareSl.
Türmas de ;salvamento conti
nlíavam hoje iemov:éndo

-

os

escombros no centro da cida_.
de, sob .os quais foram encon

trados vári:(ls corpos· ,Recorda-Ise que qual)e duzenta"$ <pess_oas
sofreram feriment'ls. '

'

r,eiro.

IMPOSTOS A PAGAR

I

Prolongue
sua mocidade

com

Depois cht breve cerimônia nl,!
..

r.elação.a. oUíptS :rg.r�jâsi:Tà,fu�, --.j!�_'-_""""''''''_....'_ ..;;.;.-----_.......;..;;.-_

Pl'aça de; -Espanha, o' Papa rei· bé.m. retrlbuiu uma vã!ütá/ao' en-: :

niciará :o; percurao, dirigindo-�() da ide VF�1'.ã:O' .de Castel Gandolfo. tão reli da J:tál?'<I> VlctQIr.:m,I;I).ªno�_I;·
pela ruo. aMcelli, n, do .1'ritoll,e, A primeira vez que o Papà e -efetivou em 1943, duas vtsttas
até a Praç:a. Barbra-ínt, d" onde �"iL' da Paláoio Apost.ólíco fOI a às zonas bombar-deadas de RO"

s�guirá, •

pelo n��nte Esquilino a- I m ilill fm!!õI il!ij 1�3g� guando, to- ma .. Sua ultima visita a. Hmna

,�Ima ate .a. basll:ca.. • I mau pO$';;;e 'olficial da B'asUsa de se e,fetuau não faz murto tempo,

Esta.VISIta a. basl�ca ·"'.H,:l, li

I Sã� Joã� de �Ltrã(}, IgreJa-ma.- q.�ndo in�u.gurou a .séde do Co�
IO.a Salda que faz-· Plo XII do �el' da Cnsta'n!dadei. :N'O''lllesmo a· Iêgão oPnhflcaI NorteJAmerica

Vatrcano, .sem ,contar,. é c_Ja.��o'l no" visitou
-

a. dei! �Snta
<:
Maria' no .sõbre !!l.S·.ejp.é013Uvs .. do monte

suas repetidas vragens a resld",n· Maior, e depoís -fer fOI mesmo, em Janiculuo. '

�'!!t�n;:;@�qE••�I_!
-

.

ESTABELECIMENTOS JÚS'E' DAUX S; A. Com..ercial
-
..

'

'_ APRESENTAM:

llaciollhlidade.
Falando: à 'reportagem 'Ü

delegado 'Lirio Coelho de- UiO .1 E
clarou:

"

ás 8 ho-ras .'

"Chegamos à última eta- FADA SANTO:RO - MIRO CERNI _ CARLOS COTRIM.
'

pa dos trabalhos e nós a- HOR/PENeIA SANTOS, e os maiores cartazes do cinema na.
. .chamos em, co.p,diçãJo para

ci9!,laI, em:
.'

afirmar �oUJ. cenvíeçãó de ., A fORCA DO AMOR .'

responsabilidade qi.Ie o' sr. : II.m i�lme Mue encerra �:Xa auaiXODR�te história .de amoe de;
Samuél Wayner é:de nacío- uma linda' jovem, subjtlgada'TIas gãrras de um canalha per;/
nalidade estrangeira.' Fize- perso e' viciado!

.

, •.

mos tudo para-obter prOl-'
Da v-oragem do vicio � .,da '<1evamidão, ela esperava .a volta'
'd�,seu.;gpuide e ®icõ amor! .'

.
.

\'8 mais direta e concreta. ;n� desPQtilIDlo 40 ,pai llJl.rá as gal'tas de um canalha-; até eu.

Não conseguimos. Ficou de contra� ,�1l verdadeiro amor! .'. - <.

pé, entretanto, prova indi-: A FORÇA DO AMOR, um filme interessante, dramátíco, que
.. h tu.

merece ser assistido por tod-os! ."
.

.

.

ciaria exuperam e� ."'" Qr ísso Este filme ,assinala maíu uma vitória do Cin�:pta Naeíonal!
não alteramos uma: só· '·li·"
nha no qW;e ;já dissemos, e

('·ste ano ainda remeteremos
o relatorioaQjuiZo".;

TERÇA.FEIRA

(OI'lIlD-Reguladlll' Integral)

o moderno
frafomen'to
das funções
femininas

�

��:-�-'-

.(ine BUSCU
Fone 1388

F6rmula da

Prof. Ferngndo

..�e5

't
f) ffJGUllJ1l

- som
- IIQmÓVEl

" J11RIS

, /lrRN/Nrl",

"guide". falou do. jornalista "

Assis Chat�aub1;'Íand e da� _

'

Ji' (> J J<: - 'l'ERCA�FEiRA

I
personalidades . brasileiras I .

às' ii ·hQras
' �

-
: .

Que impulsionam:· o'·Museu': SE-$�AO DAS l\'IOÇAS, a Se5Sl.!.O que reune as malS llndas

d' S� PI' d
senhnntas de Blumenau! -

e ao cau o' ena�tecen. o. ,JANE WYMAN:N _. BING .:CROSBi'Y � ALEXES SCHl'\'lIm
, em termos desvanecedores - FRANCHOT TONE! em:

·/1-/' a obra. educacionabque ali
- -,

'.

ORFAOS DAl EMPESTADf
se realIza. .

-,'
.

O L· C
.

h
�.

Á história de um casiuriénto complica'do ontle até os Doi.
. sr. eVl arnelfo'lc e- t tI' N li

.

I d
'

'd I ..
, .... ._,

.; ·vos es avam rocalOS. a ora lualS so cne e sua VI a, e__

I gou a Pans depuIS ·,de lter-' ,e�ueceu-se de que estav:a:CllS@l1do·e .... fughl com .outl'a.!
.

minada á sessã0., a:nual da,' . Um fi�e del1cioso, 'clom �egl:'}a, r0n,:antismo. e as maiS.

I Corte de Haia, ej dentro de . b�l!1s ;cançoes do�,mundo! 'um fjbne esco!hld.o yara agl'*dar na·,

poucos dias regressará ao
iwa1S ClJIC .sessao d3.-_ s�aua: A SESSAO DAS .MOÇAS Se-

.B '1 ..'

;"1
nhoras e snas· !lagarao so�ente .cr.$ 2,OO.�

I raSl. .

>
.

•
-

-

'. ":. " .

I 'i. A ,,:
"

'PORCELANA '-S(H.MIDr-S�A·
I Somente dei.xou alguns niquets,.; .' ASSEMI.U"E'IA G,ERAL EXTRAORDINA'RIA
que ali se achavam' Í)"ra faci.. . ,

"

jlidflde
de troco.

'1
Pelo presente ficam convidados .os senhqres a,cióri'itas des-'

Laineírão fugiu na oOcasiãà 1í!. socleda�e a c:mpa.r�cerem � as?emb�éia. geral e:{tràQi'di�á� �
c.portuna no momento em qu.e rla, � realI=<:ar-se no.dIa 9 de Janelr

.

.o d"" 195�, pelas 14 .horas,

I deveria cai� a tr�g�q.ia total na s�de. SOCIal em RIO ç10 Testo, a frm �e delIberarem sobr,e a

sClbre:Cap,chd.3 ._yq� fm� ��J segumte 'i : .... .;.

o
• «trasado o pagam.ent.o' de um f

()rd�m. do Da, .

... ,... _.... .,
...

I titulo que foi protestado e e: 1.0) - Aumento 9:0 <;apItal e consequente mod.flçàçao dos,. _.

I' . estatutos SOCiaIS., '., ::.

I �ec���d';:d �m�c(.mscque:clad a I 2.0) - Outros assuntos de inter·esse <l.á �so.ciedade.
.' .

I
am �ca ora �l .

pen ora a· Rio do Testo, 3 de dezembro de 1953.
.

Candlda. despeJada . iC nad<l Hans Ernst Schmidt _ Dfretor-Ger,ente
mais tem de. valm·.

.

�--
"

.
. �

Mas o malanqr,o porem te- II
ve 'tempo' su,fjcie,n�:! nara tir:J_r
ali tudo o que era seu inclusi-·
ve a roupa� Antes rl;) fuga, pa- I
1'a !,!x!)licar, a· falta de sua rou-

jpa na C,asa àlegou. qJle :a- m!::!s-
I ma t'nha .sido roubada. .' .

I Ç> inquérit.o instaüradó à

I
proposito ·deverá ser encerra

c1q .·;rapidall1ente e eIl;viado: ao
'.
Forum Criminal.

Us�;;to do.

LABORATÓRIO LICOR
DE CACAU XAVIER

$.A.

\

;
(

'\ , \,ANUNCIEM
NESTA FOLHA.

______HERMES

B
Vargas ê Adperp,a,r de Bsl'l'os.

F'ara concluir ,o sr.•To:eJ Presi
dio eompaT0u ,o. ministr(l' ::rango
o.Gulart a Brutus, dizendo que o

q:agico fim .q.e Cesar p:;-deria se

repetir, ,agora, coili o· PrEsidente; jGetulio aVrgas. :,
. '"

____-'-_ o·,

. I
=: = ===::=--;::t t

,,!,,". :

. .., I
DR; E. MOENNICH !

! Rua Nereu Ramos, 3S'- Fone.
2.834 - FLORL'\.NOPOLIS -

\
• t '

.S,ytta
.

çatari:qa _- _

". .,'

I)
T�atamentc) atual da

.

I "P I O R R E' I A"
�or operaçãô �e.m dql'; (enquan- .

to os dentes 'ainda t!11tiverem,re-f!
lativamente

-

fimi�s)' � Contra' .

.

indicado fia :r:niiere�los� e Dia.:. L
bctes. - soliei$<-se a reserva'} 'J'.r dj! hora eo� aJgúl!..� �Ial! de im��· .

1 ,t� �e�edên�í�:��!!�;�P·�É������:i .. i �é ;l!:- .

'�� (01111:' ,
.':�. O modemo tratamento dCII _

.�, funÇõ�' feminino
,.,_,. ".

'ref, 'eruM. "_,alhl..
. "" ",.,..'. .

UIIIU1.I' .,IUI II·,
CAcil ,:U'111 1.-.-1.

.

/ /
r

� ... .
.

STEIN S.�.

ASSUNTOS: }'ISCAIS

'.:

APRESENTA SE-MPRE AS., U'LTIMAS CRIAÇõES DA mODA. ES.

'.fIiNDO EM VES:PERAS'DE NATAL. NAO ESPERE

. FAZER A SUA ;ESCOLHA·

MAIS PARA·

';

,\ ...
"

.

,RIUI 1:5: I'e' JlDiellfbr�, ':0:5":".

.' � .....

SÉ I.HEjl.ll.TRR .$lISESTÔES
PRRR $UAS C'IJMP/lR8

DE �.
.PROCIIIiEAS lOrRS FIIM(}$IIS

QVE TERRO PRRZER EM
.

.'
.

$E�V/-I...(J-#

MARCA DE GáRANTM

.. :;
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[Liquida o Brasil os alrazados comerciàis com·os EE. UU.
t - - NOVA IORQUE, (UP) --:- o I ções submetdas para. o inalo ta.r�
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..

t.rasados do Brasil com os (,!K- Um funcionário do .Dearta....
p�rtadores norte-aznertcauoa es- mente- do Comércio, A. F� Wad�'
tão 'sendo liquidadas rapídamen- de afirmou que de acordo com

te,
.

dando conãa, ainda, o mes- a inf,urmação em Lide, o Brasil
mo jornal de uma reunião cele- noderá liquidar seus pagamentos
brada. ontem pela divisão de crê- atrasados antes de 31 de dezern
ditos recíprocos no Hotel Sta- bro em curso.
tlor desta cidade.

.

O penultinw' pagamento de,;
V.ârios membros 'informam trinta, milhões de dólares d:o·

que o Banco do Brasil aprovou csnprêstío concedido pelo Banco

remes'� de dólar-es contra 8(1- de Exportação e dle lmportaçã()'
Iícítações submetidas em mar- - acrescentou Waddel - mais

ço tIl'! 1953 enquanto que um r e- vinte c sete mnnões dos prõ
préserrtanze do Banco declarou pl'io's fundlos brastleíros, em 27

que a. sua 'Organização havia re,- de novembro, deixam um saldo
cebído uma. notificação (que a- d'e tri�ÍJa milhões de dó1llXés dia
.inda não foi conrírmada}, de que crédito do Banco que se espera,
tais aprovações do Banco foram que cubra o .resro. da. . divid-�
divididas agora contra solicita- brasileira.

(Ainda de'Montevidéu)
SAUDAÇõES TRABALHISTAS •

Meuq uerido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.
Em Punta deI Leste coloquei o seu retrato jUllt·O aos as

tros que já timaram parte. nos grandes Festivais d€ Cinema.
Está ao lado de G3ry Grant. E do lado esquerdo, encontra-se
Eisenhow.er, .em rOlma de banho, em Miami.

'

Prefer'a o diretor do PaIáckl do Festival a sua foto, de
bombachas e faca, na cintura, de mais efeito, montado no :fa�
moso cavalo branco ... dando-nos a idéia do Burt Lancaster,
herói do Corsário Vermelho).

.

Conversei longamentê comoWalte� Jobim, que é um

,embaixador, e qUe talvez prefere o posto di.p�omático do que
0_ de governador d,), Rio Grande do Sul. E' um brasileiro ilus-
tre' e que 'aqui goza de grande est:ma e acatam,,:ntc.

to i��:��m��teCÓd:g�!Pi�r���!�ti�� �,Bn�t���l,A��:��G��� O delegado brasileiro na ONU Quebra'01"0' c"a'l'"·e··ca·as peronadas <t;! os peronlstas, Provavelmente, os llltngan-. .

.

.

��a�:���J!��:�1r��,l�O:��:�:����rk::i::ua::;:ca::n:::fpropõe o b3diamenGtD �O .debate· .. , .. _._._"_ .. ,..... w,.�.;_��i��
que .etam_os todos na mesma toada! Primeiro, a vinda ,de J�n-I 50 re a

.

orela .
.

go. Depo_s o Barreto, portador de recados, porque e amIgo .
_ co ..._".

�/'
'. ��,__ ."

pessoal do presidente argentino. NAÇoES �NIDA>:>, � (UP) quando, na OplllIaO na mal,�rla
.e,- /

E, finalmeilte, para fecho, os milhafres hão ,ie acrescen- ,

- A deleg�çao .braf,llelra .a- dos_ Estad_os M_embros, a evo� .2..7 #._""
tar: qUe foi

.p.pr iss� rr;.esmo
..
que o. nome do esplÊ�dido .em-j p��=ou_�_�..--.rlm?�... ...:.o!.:!.IS- lu.çaoda �ltuaçao. no �ue con-

rbalxact3r Orland? Rl�elro fOI escolhJdo a dedo getnh,m�, mes- são um projeta de resolução c�rne todo. aspecto de"sa ,?ues
/

mo porque oRa0 11ao en.tende muit� da coisa. O Joao Ne_! propondo adiar o exame da
tao requ�r.er um exame.

_

ves meteu-se tanto a ab�lh�do que camr·edondamente, qUl\Il- auestão da.Coréia pela assem� . Anuncta� de�d," o'?tem, c:tdo menos pensava· E hOJe e um homem comum que anda nas I fleia e convidand" a prési-
sa. resoluçao tOI apresenta a

ruas d·1) Lebbn falando sôzinho. . I dent� da Assembleia a convo- cre �cordo com .as 15 outras
I Certíss'mo, das horas incertas, . , car de novo a uresente sessão naçoes _que tOlnar�m parte nas

..

.
.

.

BARRETO PIN'.rO. i
.. ., cper.açoes da COrel9. sob a ban-

.

deira das. Nações Unidas, e11-

•• ... ._____ tre outras a França e os Esta�

I
dos Unidos.

ErC.·:N· . ·D. E' n E r O (E R T '0' '/1. resolução mencIona \15
It " conversações que se desenro-

lam atualmente em Pan Mun
Jon e exurime a esperança -de
que :elas -chegarão l'apidamen�
te a convocação da conferen-
cia politica.

.

O adiamento assim proposto
foi inspirado, salierlta a reso.

lução. do. Brasil, ]:'€']0, desejo
"de evitar um exame prematu
ro 'da questão da Coréia (pela.
Assembleia) e de facilitar, des
se modo, as negociações lem.
toda �l medida do uossivel".

.'

Sabe�se que, põr seu lado,
a Inéria fez uma proposta ana�

loga mas fixando a data, de 9
de fevereir'J uara uma nova

reunião da Assembleia COl1sa�

grada á Coréia..
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3191 �. Fóne 1092
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:0 E U IS C H E S PA [TE Consolidacão da estratégiaconlra o comunismo russoI
. 'K�'RZE "BERICHTE'

.

Exame,.da situacão mundial no primeiroencontro dos 3 grandes
TUCKER'S TOWN, Bermu; sobre Trieste Prhnero ministre Giuséppe Italla rassumír a administra-

das, 4 - (UP) -� Os "três O primeiro 1I::!:oí!1tado:. dá Pella, sugerindo-lhes a partici cão civil da Zona "A" de
grandes" ocídentais iniciaram conferênc!a, ao que parece, parem de uma conferencia de Trl.este.
esta tarde, nesta . ensolarada foi um acorde virtual entre cinco países. Os três grandes A proposíção Anglo-Norte,
'lha do Atlantíco, uma trans- as 3 potencias a respeito de convidariam 'a Itália e a In- Americana de 13 de novem
cendental conferância para Trieste .. Os três mi.usrros con, goslavía c-om a certeza de que bro,: em virtude da qual a Ita
consolidar' uma e;strategia sideraram hoje a possíbílída, ambos os países assistiriam a lia encarregar-se..ía da refe,
mundial contra:o osrnunísmo de de Eisenhower, Churchífl ccnferenoía sem condições e rida Zona antes d a conferen,
soviético, e alcançar, ao mes- e Laniel enviarem uma men., que; enquanto a mesma estio da, foi repelida pela Iugosla,
mo tempo, na opinião do pra, sagem ao .marechal Tito e ao vesse reunida, se permitiria 3. v·il.
sidente Eisenhówel? um "me_
lhor entendimento" entre ::l

S'
'. ,

I b' d��: ���J6��a, Fr,ança e Esta-

. .e·r·a· c. e e r a aO presidente Eisenhower, o

W�:��� ����t�?!l, �ri�ân;��: re'nC.··I·a de clllillncosideilte doConselho de Minis.
tros francês, Joseph Laniel,
celebraram sua i)r:meÍra reti-

W·ASm.NGTON, (UP')nião nos salões
.

do elegante
lvI'd-Ocean; um elúb de Ber- Fontes oficiais autorizadas
m:udas, às 17 horas, com a as- informaram. Que esP'era�se
,sisteilcia de seus respectivos para dentro de ahruns dias
ministros .das Relações Exte- a notíCia' da celebração de
r;ores John Foséer Dulles, uma conferencia ti€' 5 Po
Antho:;/ny Eden e Gc,crges Bi- t.encias sobre () explosivo
dault.

-

problema de Tritsie.
Exame a fundo da Os diplomatas frisaram
situação . o.u:e � necessàriamente ur-O primeiro comunicado, 0- •

f�cial da conferencia diz que gente encontrar uma solu
t 05 três chefes' de Estado,.em ção p,-"ra a enrraigada dlS'
sua primeira reuhião, realiza- puta entrea Italia e a lu
r3n1 "um' exame iteraI da si.
tuação mundiaJ", o qual pros� goslavia para pOd0;r man-

seguirão nos próximcs .dias, ter intacto uma solida fren-
Antes da conferencia de te européia contra os in

Eisenhower, ChurchHl e La� tentos de Moscou. de criar
niel, <;s três chaneeler.es se . -'

dhaviam reunido separadamen- a desumao entr.� os alia os

te.
no mesmo e

..

d

I.'i.íCiO. parai
dos

Est.adOS u.
md'ls 110 ex-

considerar, segundo se infor- terior.
mau, autor'za,damcnte., o pr�- DESMENTIDO.
b1ema de Trleste 0. as JlOSSl�. .

.
.

T ' Obilidades d.e se 'cohvócal"'nma LOND,RES, (UP,
cQllferenc'\3 dos cinco ,países, F'oreign Office d��smelltju,
inclusive a Itália e a.Iugos� categoricamente que hou�
lavia�na .qual se bi�('ana uma

vesse assumido compromis-!')oluçao fmal. ,para este explo- . . .

sivo . problema>
. !'os secretos com 3. ltaha ou

O comunicado oficial. desta a Iugoslavia sobre a qU'es
noite ..diz qUe Os três ministro� tão de.Trieste.
voltarão a reumr�se amanha

Dm 'porta�voz da Chan-
para estudar, desta vez, a re-

. . � '. ,

cente or.J'iJosicão da Russia celana Bntanlca ;lf:.'clarou:
para eélebrar -em !3erl',m uma "Pelo que diz respeito ao
conferencIa quadrlpartIte de Governo de Sua 'Majesta
n;inistros das _l:telações Exte-

d' l1enhuma gara'üia se
rlOres. e, - ,

.

Expressa tambem c .comu� creta foi �ada aos gov'ernos
nicaéL? que a coní��ência. ,c�n' italiano ou iugoslavo sobre
tinuará co�. reumoE.S d'iaras

a questão de Trieste. O
durante o flm: da s,emana, '. S M' dO acordo. virtual Governo de ua .. l.aJesta e

". -:-." ." ::(.....
.

.

". FRAGE UEBER DEN VESUV .

NEAÊ'EL'. 7 (DP) - Deutsche Geo!?gen,' dj.e
Studienarbeíten machten, beschaeftigen sích mit der
Frage, ob der Vespy,sich fuer immer schliessenwird,
Díe Wíssenschaftler berecneten,' dass nach weiterer
neunjaehrigen Tàetigkeit des Vulkans díe.Granítkrus
te des Kraters eíne

.

Dicke von 1500 Metem haven
wird. 'DieSe Kruste wuerde eiue, weitere

.. Eruption
verhindern.. .

.

a con'e
potencias

.

�ISENBAHNUNGLUECK IN MARQKKO
. ,RABAT, 7 (UP) - Auf der LinÍe Fez�Jjda

ereignete sich eio. 'schweres Unglueck, wobei 13 Per
sonen ums Leben kamen und weitere 19 Verletzun-
gen daventrugen.·

, .'
.

.

tem estado em estreita con

sulta com ambos 03 países
e qualquer sugestão ou pro
posta comunicado nos go
'Vernes foi idêntica".

ce pouco depois ele haver o

deputado Michael Foot, tra
balhista interpelado a re�

presentante do Gov'erno a

cerca de supostos compro
missos secretos assumidos
com o Governo ital'ano com

respeito a Triesü:!

SONDERBARE BETTLER
RIO,' 7. (Meridional) - Vor Tagen wurde auf

der Hauptstr'ilssen Eios ein voelling zerlumptes Eehe
paal' mit einetn. Kind �nigetroffen. Auf der Polizei
stellte es sich heraus;· dass diesesBettlerehepaar eine
durchschniftlicÍl:e Tageseinnahme von 400 Cruzeiros
hatte, und ausserdem Teilhaber einer Apoiheke isto
Es handelte sich fiier eben nur um Geld zu verdienen
auf sonderbarer Al;t.

·'i

Essa declanação foi for
mulada pelo Forcign Offi-

baberà à JD�ti�a �e�ir li�en�a t
�amara �ara �roceSSâr Tccorio
RIO, (Meridiana]) - Es- citando, mesmo, que seja

tá praticamente [�oncluido ped;da li92nça à Câmara
o inquerito instaurado pa- dos Deputados licença para
ra apurar a chassÍna doe que processar Ü pa.l'jamentar.
foram vítimas IJ delegado Esta solicitação s�rá feita
,Albino Im}?arato e o inves- baseada nas declarações de
tigador Arnaldo Bereco, fa- Cicero e Pedro Tel-,orio, que
to ocorr:do em Duque de se encontravam na "Hud�
Caxili.s, no qual são princi .. san" que serviu aI) crime.

pais acusados i) cieputado WILSON E "NAVAL"
,Natalicio Tenorio Caval� Por- outro lado, as auto�
{'anti, e os indivídaos Wil- ridades flumil1'enS2S conti�
san, Pet:ro e Cicoro Tenó- nnam em diligencias para
rio, '8 "Navar'. focalizar Wilson Tenório é

O delegado WilsGl1 Fre- "Naval", os unicos que ccn�

àerici já está redigindo o tjnuam desaparecidos,
relatório que aClJmpanhàrá Várias buscas foram rea

(IS autos a serem .remetidos lJzadas em Camo,:.,,:, e Vitó
à Justiça' Neste -:tocumento I ria, sem exito. :As diligen
a Polícia define dllramente das, agora, serão feitas no

a participação do deputado sul, onde se acredita te�
Tenório Cavalcanti no as- nham Se homis;aclf) os cum·

sassinio daquela autoridade plices do deputado-pisto]ei�
e de Arnaldo Bereco, soli- 1'0.

... '

SCHWERER VERKEHRSUNFALL IN PA�ISTAN

PESHAWAR (Pakistan), 7 CU:? Dreissig:' Fahr�
gaeste auf eínem Lastwagen kamen ums Leben; aIs
das Fahrzeug ueber éine Bruecke in einFlússbett fiel.
Nur zweLPersonen kamen mit dem Leben davon.

BOTSCHAFTER
.

ORLANDO LEITE RIBEIRO
�

. .

, ..
"

BUEN()S_ AIRES
........,

'

.

.

··ser· tieue )3otschafter :Brasiliens'jn Buenos Ai�
res' Orlandó Leite Ribeiro, gab bei séiner Ankunft
der argentinisch-=!l. Presse ein Interview; in dem er

unter andereni folgendes ausfuehrte: "Nichís koennte
mir lieber sein, aIs' meinem Lande gerade in.Argen
tinien Z)1 dienen, das· ich seit meiner Jugend liebe
und dessen Volk ich in aufrichtiger Bewuncet:ung zu�

getan bin. Auf der Basis persoenlicher Freundschaft
und wirtschaftlicher Beziehungen muessen sich die
beiden Nationen, die bereits in vi'Blem verbundensind.
immer uaeher k{HÜmeri und ergaenzen: Keb,e Proble�
me zwischen d.en beiden La:endern braucheri Urig2�
Ioest zu bleiben; alIes deutet darauf hin, dass sie.sich
in jeder Be�iehl:mg imm:er mehr naehern koennen;
Darauf hinzuearbéitenwird stetz'mein Bestrf.'ben sein
nicht nur auf Grund meiner Mission, sondern auch
aus eigener Initiative Urid von ganzem Herzen;'.

PANAMESISCHF;S SCHIFF AN DER. PORTUGIE
SISCHEN KUESTE ZERSCHELI,T
LISSABON, 7 (UP) - Der panamesische, Frach�

ter "Jankiki"" éiliit '. in einerri schweren Sturtn im
Atlantischoen Ozean. Schiffbruch. Zwanzig Mann der.
Besatzung wurden gerettet, weitere zehn.woerden aIs
vermisst geI;lleldeL. Das Marineministêrium.., gâb. be-
kannt, dass sich das Unglueck in der Naeh� der B€r

lengas·:.Jnseln ereigIlethat, etwa 120 km nordwestlich
von Lissabon. Auf den Hilferuf der "Janki�i" eilten
sofort mehrere Retttungsboote herbei. Di� Retungs�
arbeit war berdem schweren Sturm und hchen '\Uel...

lengang ausserordentlich schwierig.

'Fábrica de Máquinas e
' Fundição "MORIlI"

Especializada em fabricações de balanças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

- Oficina de estamIlaria e fundição -
Projetos, 'Orçamentos e demais hiformações na Fá·
brica:
Rua Uruguai, 36 - Itajaí - Santa Catarina

.. :� R EZ EPTE:
, WEmNACHTS-GEBAECK)

GEWUERZSPEKULATIUS
500 gr;. Mehl, 400 gr. Butter, L Eí, 1 EeeL ge
mehlener, Zimtí 1 Pk, Vanillinzucker,' Prise
Salz, 2 EssL Rum, 1 Messerspitze Backpulver, ..

.
1 TeeI. abgeriebene Zitronenschale, 1 Messer�
spitze gemeh1ehler Koriander. ..•. .....
Alle

-

Zutate'li verarbeiten und den Teig. mo'e
glichst einige Tâge:,stehenlassen, damit das Gewuerz
gut dutchziehen karm; dann ausrollen. Mit kleinen
AussteclUoiérmchem Fuguren ausstechen '. oder den
Teig in Çtie Spek�HatiusholzfórmeJ;' druecken; den ue

grigen Te,ig.·mit.·einem. grossen scharfen ·1VIesser oder
feinem Draht abnehil1'en. Auf gefettetemund bemehl
ten Blech etwa 15 Mínuten in Mittelhítze becken.

MANDELSPÉKÚLATIUS

ANUNCIOS
NE-STE JORNAL

. . ,

500 gr,<Mehl, 250 gr. Zucker, 2 Eier', 200 gr.
Butter, 100 gr, geschnittene Mandeln, 1 Messérspitz'e
Natron, 1 Teel· abgeriebene Zitronenschale. "'.

Muerbeteig 4erstellen, Spekulatiunsform
.

mit
. Mehl besté}éUbel1., úil(!. ausschlagen die feingF.!schnitte•
nen Mandeln auf d�s Beckbrett streuen. I?i.e geform
ten Spekulatius an çler unteren Seite mit Eigelb be
streichen und auLdle. Mandeln druecken od'Br' da
mit bestreuen. Hellge,lh,in Mittelhitze etwa 12 _:_ 18
Minuten backen.

.
".

.

S U AJ" 'CO M P R A S DEPARA

NATAL
.

.
..

_'_-

,H<{r 1\-1' O R
FAULE AUSREDE.
Richter: "Sie'wollen also l1icht gewilde'rt lia

ben, Warum sind.Sie· deúnmit einem Gewebr iro Wal-:
de gewesen ?" ;

,

.

"Wilderer;
...

'

_ .. "Ja HerrRichter, ich 'ri1uss naechstens e:inr.'uec�
ken, und da háb tch den Paraderriarsch imWalde.:pro:",
bieren wollen"'·

.. Rua 15 de Novemro, 505 M=� BlUMENAU

I' rl O lo s
. ,.�------------�

.l\mJgos. a "ida ê um teatro. E' um imenso teatro com todlls fi
seus ídolos..

.. .. -.,
l\fas; deveis saber que esses Idolos não são somente ídolos' fUosó

'ficos _ preconceitos comuns da espécie, de caráter, .};adais ou d� ;a.u

toridade. São também aquêles de carne e osso, os quais enc3.rnalll &9
anseios das platéias; que lhes' vingam os sofrimentos e as amarguras,
as dores e os infortúnios. São iHes os SI!US S'ím.bolos de Justiça e Bon
dade; Porém. que adianta tudo isso, mesmo se bem representiUlos, se

os espectadores DiO estão educados para. 'compreendê-Ios? D:t.q.m, da.

angutação em que me encontro e no meio da assuada irre....erente, hi
pratos os mais variados: - falta saúde, beleza ·fisica· e

.

preparo inea
tal e moral. E peior ainda, ninguem maIs acredita na slncezldaik deS
sas representações e se negam aplaudl�los frenêtlcamente.

E lembrai-vos, meus amigos, que a bêa instrução é o melo JDSts
adequado para a platéia compreender essa eneenação da vIda. ceonõ·
mica. política e social, desta 'enorme tragédia, .que estais represeutan·
do no palco da vida Escutai. amigos. Obsc·cvamos· bem de .pertó a, ,a.
leria. de que fostes ídolos. Not�, pelo desalento de seus ltéstOs' contr....
feitos, que ela. não mais crer em' improvisações, como não estio prep...
rada para suportar o epilogo' da trágl comédia.

.. ..

OuvÍ, meus amigos, ':leveis cuidar dum' entre-ato em qllC se. repre
sente :.>. instrução das massas' é os seus benéficos resultadas - a, civi
lização. Pois, caso contrário. se assim não procederdes, avisa slnc:el'a-
mente porque sou fan de "05505 esforços, vai liaver umlÍ imp06sibW
dade - o tablado multo avançado ê a platéia. por demais ir.Dorante.

E, ao descer do pano. não tereis palmas". Sofrereis imén�as decep
ções, tereis não poucas desIlusões.

-----_.--�---.----------� ..

S. R. DE. MEDEIROS.

��"n�"��
6& ... Oa&OIO.8

"A&lZES It ULCf!.;)U.'
0.&8 PUNAS: earu .em opera�

t)l8 ....EPS�AS. PRISAO DE VENTRE, COL.lftS,
.. "" �BtANA. n88IT8AS, COCEIRA NO .&N1)'1

CWlA.CAO. PULHf)li;S. UNS. B.:,.[IUA, J'IGADO

-DR ARY TABORDA-
- 1ID'DICU ESPECIALISTA __

Ct.mleJl Gel'llI de HomelUl. lfallle1'ell e Crtaa_

� ft'OUPAV >\ S�CA: , ... li t. l& :u 1'I.Iu!. BLUIRNAU .

�,,���,-�"!L"4"'�""��

." .

«VÍtlIr um� , ....

Copac Ia AJCa� x-w..
Que atwl i:omo prnenti... ,.�
Infcq6M t:rrflDq\1taD !'
pulmoDar'et. 4f111iDf� "
forta1ecendc O!I 6q1oe
resp!rat6rioL Antic:atasm.
eçc.�lIIltll • eedativo da tIiIII8.

UM HOOurO DO

UIOlUT6RIO Ue.OR DE clua Int!1 la-I�

s

:HORIZONTAIS: 1 - Relativo ao cabelo. 2 - Rio que sepa_
ra o Brasil do Paraguai; reze. 3 - milha maritima; antes de
Cristo; Substrato instintivo da psiquê; prep,:Jsição. 5 - Meoi..
da de três Palmos; planta lábiada (espécie de g'O!lllpi) .• ti ...:..
Pr·oprietário de navios mercantes.. '

VERTICAIS: 1 - Conversa astuciosa para iludir.. 2 "- Mu�
lher chinesa de Classe· baixa; .magoa. 3 - .Símbolo qu� �do paladio; simbolo químico dto amonio. 4 - O lado do vento;
.substrato inst:ntiv-o da psiqur5: fi - A l!ar dos snct'Hícíos; ete:r-
nidad�. 6 - Enfeitar.

..

� o
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Oiná'grlcai
Acontece 'a tod�s '<faíamos:, Inach ,lift"ele, quem não conduz uma vi- estumago)- _D�� !f�u�,er qli�.o

da .excessivamente .atrva) de�' ".stomaeh, 11ft e c exerC1CIO
cídír, um certo dia .que a, gi�, QUe pQe'f}n;t>:a todos os -outr<!_s;
nástica é, ,i}ldi13pensável.' "Ao .uma -espec.e d.;:: ,�onden,saçao,
ü111?r. o próprio corpo, num ,da ginástica. 'l!l�Qlca, e;n sl!
det�rminad(J dia, Ul�a p.es�o.a nfa;;,u,m .exercicio q�:c .c,.;nals
diz a si mesma: "Nâ'J ha J!;:l- gínastica. .do qu.e,.,a finástíea.
to: só mesmo .um. POUCQ de E este c$ércicio é simples,

, ginásttca". ,.,. . '" 'muito 'simples: ,.tr�ta-se 50-
.

:t!ffi principio .de gordura, l?lente de comprímír, �orçan
OS ombros caídos, a resplt'a- uo , para dentro .'JS musculos

çij<t curtà,sã? ?sj;n'inc,i�als fa- abç.tominais; o .estom�go e de

tones .da., hernica
.

�ec,saQ:
. ,a, QO s r.elaxa-l.:J, o Stomach

qual, 'depoIs; ébmo a maior Iíft" apresenta a vantagem de

csrte das resoluções tomadas noder seF feito em qualquer
f.r,Hgicamente, fica LO e�qU·:;!- oeasiãor em casa, na prata, no
emento,"

.

elevador, no trem; no ,cabele-.

E' dlficíf.; dê �eiroi' no cinem<l;..O' Ideal, é
15'� uma pessoa Juntar este exercicro a 'um re,

dez minutos de ginástíca ma • .Iaxamento total .do corpo,
tinal; no entanto, a gordura, coisa que uma 'oe5g.�� pode
ovança terrivelmente. O que conseguir no modo mais, ra

fâzer? Seria preciso ,encon.:. c ional e completo estendendo
trar um exercíclo cornodo, se sobre ·uma tabou (a de ,pas-,
a.rnples e facil, exercício

qUej'
sar roupa é óti�a.) apofada

pode ser feito, mesmo quando por uma ,extr.emldade. a um

não se tem nenhuma vontade banco alto trmta e cinco ou

de pensar nele. quarenta cent:ímr::t�.Js. , O
""'�'--:I "Budy slant", (este e o nome

Segundo o, doutor Hause;,': inglês da. l?os�ç�o) contníbut
com quem nossas l"jtoras Ja para corrIgir "o.s _ombro',! -e

tcavaram, conhecimento atra. m:mtem ,em pOSlçao correta
véS <;los seus. artig,Js sob o tí- :" espinh'l dorsal; provocando
túlo "pareça mais, jovem, vi- ,um maJor aflu_x,) doe s.a�gue
va-'nJ::ais-- tempo", � �5te tipo {le· no c.erebro, poe ,1 ll1dlYlduo
.g_i.alásHcá €xist,e e se conden. num estado de sonolencla re

sw·'num {!xercício s6. o "Sto- pousantc.

menos escura e clara. E já que
nesse caso o gasto é mais rc-du

xido, é 'Muito agradavel pbM!' o·

ferecf�r vár-ías mar-cas. de cada,
tivJ, Em 'ambos' os, cases deve
te'r disp-::>nivLis b';lidws se� ul
coaI, pois algumas pesscas

..,.;.

--------.;;......�-����...".��""'!."-......-'""'!'!""'..........��......���..........""!"��.a.rl'umadas'''c�t)t·ll:n.,....t:�.....::�7::-:;�-;=:;"�;�:;;;�;;;;;M�t;"�;;�iõ�.;;��;;;
um vr;rdad�iro' ad/oa-·no
e pode bem tornar- o lugar
flO1.'€'5 pan-a embelezar- o conjun,
J. Isso é de �pecia.l im;po.l'tân
da sé se dispõe de pouco espa'

'(;oO� p;üis resolve uum SÓ (t"fe,rço
duas necessidades: - adornar a

mesa e oferecer uma sotnem esa

dE,liciosa. Resolver de, antemão c

lugat- dnst.inado aos agasafhos
chapéus e' derna.is objetes que

�iazem: chn'Sigu os' corrvida.dos

ts.m

" 'ap'resedta itmlpi� .�' 'melhor sugestãó
árligos para HOMENS.

'__

Fazem, anos hoje:
- a ménina Maiiír da Con_'

ceíção, :filha do sr. Bento J.
da Silva;' ','

a menina Ais!! Evaníse,'
filha do sr. lv.rano�l pereira
Jnr., locutor chefe da PRC-

4, Rádio Clube de Bl�enau;
..:.... a sra, Vva. A'ma Dalfo-

Du1cemar da Costa;"
'- do menina Gilda,

do sr. Inàcio e sra, OtiÍ.ia dos

D
'

{PÉ1TO I
ORESoo DENTE

, ,OUVIDO

REUMATISMO'
NEVRALGIAS

'

CORTES.GOiPES;!'OHTADAS
fERIDAS RECEHTES.

PICADAS DflNSETOS
'

fia Regis, e

- das gemeas Marca·

ra; filhas do' sr. Ingo
Renata Bugmann.

"AJANTES

tons suave;>, ..
são ieitos para

você" tanto para QS vestidos
de dta ,quanto par:'!. Of, de bai
le. Terá, toda, a vida para es

colher, mode1::ls audhciosos c,

complicados.
, NÃO, ESQUEÇA O
PENTEADO que
Il.1ereCe muita aten:;ão. Nâ')
se trata soment.e dé ter belos
cabelos bem escovados e, dei
xados como são.' De, e estudar
um penteado que c'T1oldu;re U

I�eu ,r,:.stinho e que lhe d�
maior realoe. .

'

QUANTO A SUA BELEZA
- vigie dos maiores incon
venientes da sua idade: as es

pil�has, Os tratamentos serão
segundo 'a natureza da pele
Qu Hld-o é seca, é necessário
Pl't'�ervá-la das intempéri,es
com algumas aplicações d<�
creme, como é útil, para con

.;crvar [l seu aveludado, um

bom produto nutr' tlv'J' ,

NÃO DEIXE DE, VIGIAR
A BOA DISPOSIÇÃO , DO
SANGUE que é o melhor lí
quido nutriente dé sua idade.
l'ma boa ginastica diaria le_
várá a toda sua epiderme uma

boa irrigaéão c!'� r:mgue. "

A MAQUILLALGEM deve
><er l::ove, Reforce a..s cores na

turais, mas nas mesmas tona
lidades. Sobretudo, Dada de
v,E.rmelhos_violaceos' .cu man
aorim. A fama dos rosas e

(tOS cereja é feita p3ra vócê,
A cultura fís!ca matinal, to

dos os eSDort.e.s que puder
prat'car,

-

serã'o os melhores
conservadores da sua linha,
da ·sua ,esbéltez e ágilidade.

;e aiuda:
, '

-'i: ....j�b3�!,7"'.�·-

só uma, vez; p=mt e,
melhor vãrtos, escrupulosamente
limpos do pó e alguns outros cos

.iettcós, assim como a1:t;.inet-es de

"seguro.n�a são artigos de ba íxc
custo que, ao tiool' à mão de
quem os necessite falarãO' 'lilUito

. em favor da dona da casp' que! antecipa a.o� desejos de seus
resident.e. nesta cidade.

c3J,nvidados. Vária'3 mar'Cas de

c�ga:ros c�locadas. _ en: s,itios �ces- NA$(IMENTOS71vels :seraro: de IguaIs bens cf [-

f'- ,,';..., "

.

,

", Se a. do'll(aj d� casá fez com rf.l§.,"?}I!;� �.
.

,tempo OIS pl'ep'ârativos nã:.:) se 1
- Com o na.sClmento!l

,verá atrapalhada.
'

últimQG I uma interessarite IIlenina,
monlCnto:s.

'.

.
,

c<irrido dià 1.0 deSte mês" a-

cha':se �m fes_tas o lar do sr"

Udo Kruêger e éspc.sa Cla. A�

!s afama�as:
� (onfeccõcs Saragossy
�

. {amisas TanHauser, lemo, led e Banian'
� (inlos. carteiras, elind'os estojos Dfkber e

,)urman.
= 6r'ivatas e tênçbs Duplex
= Pijãmas e RODt} de:" (lfambre de lemo
�' Meias lobo,. (entauro, Titan

�,� TEM,

'Dêioito
Sai.l;Íà, cara., menina, que a

Mi,a fascinante juvehtüqe e

lau dom tão grand�, tão pre-,
cioso, que, v()c�.;nã,,) eons.egui
rá absolutament2 avaliá-lo
ell). s�u justo valot'.. Hóis lhe
patec.e tão natural que não,
f,o)1_'la isso em" çonsideração.
Somente dentro de vários a
nos. .. logo] que ele tenha su

mido. o reconheC2rá plena
mente, mas em vão chorará
por ele!

Est,e do:n raro � fugaz que
deve proe>Jrar com todas as

suas forcas COlllS:!l'Vár, fazer
durar lorlg",'nente e defender,
mesmo sendo um:J. verdadei
ra f:nte de alegria, não deve
tornar-se para VOGê ,um pre
texto para permitir .. se ,estra
vagâncias de mal! g0stO seja
nas suas idéias, sej'l nos seus

modos.

Na sua Idade é indispensá
vel �gradar, e você agradará
sempre, -o mundo ú seu. Este
,iu atenta, porém, n não desi
ludir a sociedad,e que .está
pronta Ia acolher .-J.e braços a

bertos a sua trar::;b:rdante
iuventude; deve :ler cheia de
�spírito, mas não maligna; a

parecer c!-llta mas não petu
hlllte; respeitosa cem as pes
soas de idade, ter um pou
quinho de deferencía com as

pessoas mai-ores qus você. Sai
ba escutar, ser alegre sem

risadas muito gritantes, sai
ha ser gentil,:; manter um

juizo severo. Recorc,b:'!-se que
tem 18 anos e deve ter uma

grande o:nf'ança em você,
mas modere ;1 SUa exiJberân
da se não quor ,parecer inso
lente.

O SEU MODO DE VESTIR
- d,2V� cl;mbinar com o fres
cor 'do' seu aspecto e do seu

esnÍrito· Evite por i.fsO �s COO,
res espalhafatosas, Exceto na

pnlÍa. onde a estonteante luz
5,';lar torna ludo acdtacel. Há
meius,·tons que não são tris-
tes Br m sérios dof,ffiJis, os

,

O Malortsdrti'm�nto' d�s Melhores
ras, Linhos e Tropita}s.

COSI' PEITER'
"::1(11115" dê' HOVfMBRa 5'3],'"
.•

'

Casemi-

Isabel" .

BATIZADOS
Poro um peno

teodo �empre o�roente, é ín

dispensavel o uso dior.o d.e

Na

" Co�êettª�o�i '. ,
,. . .

_

Refrigerado!'!"! Domésticos. E-eirig€!';Hil!.Q, em Genl
Máquina� de'lavá!'. Fogõe5 elótrieos, A!'!piradl!!'ea de hJ,
"Enceradeiras. LiollidWtadoH;s etc ...

Reformas P!nt!l.fSB
CASA :00 AMERlCANO S/A.

, .

t:;ecçãn DOlnr.;stíca

Conservar se dispor a fugir aos dás-
nesteS di2s de canícula, sicos arroz�feijã'), earne,�ba
quando se tem q cúsa toda latas fritas.
para pôr ·0.m ordem, as; ...;...--_:_..__,--__,----.....-'--__,-'---_.---__...........__.;.;;�

cr�a�ças pará cuBar, as r:- '(fe çoe§ para preparar, nua,
f. coisa facil. Ne:ó.ta époCa, �
do ano, a gente tem a im-I
pressão ele já levr.mtàr ean- i
sada, e o pensár qne temos
pela frente todo um cÍa de
trabalho, de nenhuma ma

Jleira contrihui para aliviar
tssa impressão.
Há, contudo, vilr los rncioE

práticos que podem simpli- ,

real' os seus afa7eres d(j-·l
mésticos' Passar roupa,'por IIexemplo, A mel,':),> que' vo-
cê mande lavar e passar fo-

!ra, Ou tenha a sorte de con

tar com o auxilio de uma

ot'mpregada, não 1'!1Í. como e-)
vitar esse trabalho. Entre� í

tanto· es�e é um serviço!
que você pode muito bem

'I'fazer S'entada. P0t' que não?
O simples fato rjp você t.er
"toda a vida" pass:.mdo rou-I
pa em pé nào é 1i1�)tivo pa-IEl coiltinuar faz·':'t1(i'J-O. Ar
ranje a cadídra nu b,mcb de
altura conveniente. e, uma

vez acostumada ::t esse no

vo sistema, verá como o

trabalho de passar roupa,
àntes est,:fante, Se torna

Usad(Js:

do menino Jv�ge Luiz,
filho do sr. Edmundo ,e sra.

Nely Gonçalves;
- do menino ,Ed'son Alwin,

Elias da Silva e srei. 'Leonor
da Silva;

- do menino Edisón Lúiz/filha do sr, Jcsé e sra. Malj"
garida de Sara;

- da menina Maria Ivane
te. filha do sr. Euclides
J,oana {le Borba; ..

O, div.ersos orgarlismos rea�

ge�'
de modo diferente à ação

do medicamentos: em relação
:.1 um paci.ente, pocie ser inó.
�ó, ou até n,::;civc, o medica:"
menta que noutro (lneute te

ve ;efeito benéfiCo. ::ó o médi_

Mocieks Al'ti.sticos, Pa
ra f'n!<amentos, 'Ani-,
versárítls, p.'!_mdra Co
tnunh.ãa, e flaiismos
INl'Ofl.:\'l.!'..f'õES COM

S R A, 'M�O [tE R
Rua C:.rlo.s

fR 16iDAIRE

poria
Uma dona de cElsa tem porta-toalhas deverá atrair

sempre o' seu r-ensamen tI} a a1 eilção, Será .!omposto
na comoi:r.darie di.! 'lar' e e,e uma placa (�smaltada
pr,eocupam-se de c'lda' pe- tenc;f) na parte. superior
queno detl'llw, tot:1anclo em {lma dccôrat;ão em laquea
E:spcdal' cbnsrduacão cs do rU5<\ ou élzuL Uma bar
melhoramentos que d Z'2m I", de metal crort'1tdo será
respeit,) às instálaçõ�$ dos fixada à pan:de· (i:mdJ a

sérviços.
.

jmpr-es�ão de fàz.er parte
No quarto de' banho, ela da placa esmaltadt·,

poilerá estudar de müdo es'" ;' 4 � Num canto do ba
pedal a ,colocação, e a for- i:Iheiro poderá ser' colocado
mà dos porta-toalhas; e pa- tlm -porta-toalhas Jongd e

r�il-:r�t('stã:b al-I estreito, 2m madeira hran

gurn�s idéiás:
�

Cf< làqüe�da. Sobre a parte
1 - Sob o '€5p'2lho fixa- q:xe f.lCa Junto a �aTede se�,

r[l duas barras de metal Tal') fIxados ganchmhos, pa�i
cromado de difel:entes di- ra as luvas ce hanho, e aros:
mellsõe�;, para que as toa� I .-:1(' metal para os copos e!
iha; !lêla;:; colocadas náo tQ- é5covas de dente:>

------

toalhas

da obelsi· ...�
não se'

CJ

dlsPensar a assis�

tlmi::_la:' U'I> especialista'
SNE�.

ASTRAl DO DIA

I

Rv" 15 rh: Nnvemtl!'o, U;J teL, 19�� ,I
" NOt"!i;/\ mVISA 11;' EU.:RVm •

, IJáõi�iZi��' , '. ""�'��.��ÕiW"A..

(juen! tuna na outra,
-

7. - Uma placa eie metal
cro!118clo, munida de dispo
!;Oitivo para· pendur;w três'
toalhas é presa à p[lrede ao

lado da pia, ocupando um

'espaço mín 'mo.
3 - Para as crianças o

A E f tC I E N ( I A

Marca Fabril da mentor
casimira do BI':.U!t{

,

- X -'

Linhos e aviamenidg
pára AlfaiatéS
--"X __;'

ltÍl'! xv. l�im .: ex. tlostal.: S98
BLUMENAU

{10 anuncio :ulha-se ,di"
ú,tamente ligada à dr-.,
(�ulaçãl.l do, jO,rnat. A NA·
çÃO é o único .')rgã,o. de
circulação diária que pe-
netra na màioria dos la'
res do Vale do Itajaí. quase um prazer.

TELEFONE 1 3 O 6 �

: >;...._,.. ��J.� <"..) '��
: �

- ��� ..:. - ,";.�:_","':_;.,,:.�.+ RUA 15 DE � NOVEMBRO, 870
(A;TARIHENSE
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itrine

elo
� � . "

e os melhàres presentes

� ..

1355

BANCO IHDU'SIRIA E (OME'R(iO ,DE SANTA (ATARINA
"

� Matrl� I TA J A l'

j;n�6'f'l;çO Tdel . utNCQ"

=- '= I o-s 50.000,000,00
ees '._: '-., 40.000000;00

I'��do, e!!i z� ',d.� Fevereko de Ua5

Capital •••••

Fundo ,de Rrulerva """ ..." o,...'" ece ., eee • ,ôdo pura o sangue t

• fósforo para o cérebrol

<. 'Cáh:io para os ossos,

','

.. -�--���,

g.O.� 0.00 � 000,90
TrotaI dos depósitos em 3118153, mais de __ 786.00.0.000,00,
AGENCIAS E ESCltITORIOS NAS PIUNClfAIS PRAÇ\SOO ES.
'l'ADO DE SANTA CATARINA, NO RIO.DE .lAMEntO If 'CURlTmA' ,

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CON'rHIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO�

,
"

.

DUÇAO
. .

o MAIS MODERNO fORTIFICANTE!

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
R. fr�ire di $lJva, '8· Tel, Jz.4lJ8 • End, Telrg. "Nulril" • C. ,P. 3,g8� • S. PAULO

COnljanbia' �al�riDeDSe �e mmeoto rorllau�

Caiação, Pio ...

os MÁÍS LINDOS' DESENHOS
o MAIS VARIADO SORTLMENTO '

Vendas. em suaves ":l;!!:,esta.!lões mensais só nas

LOJAS PROSDOCIMO

r

a_

ATENÇÃO: CQl1sulte Ot> preços baixos e economize
comprando NESTA CIDADE, na

IMPORTADORA BRASIL PROGRESSO
Relogios, Desperttadorés lVesclox, Pulseiras,
tas Parker "21", etc ..

POR ATACADO E VAREJO

Cane-

End. 'I'elegr, RAILSO - Rua 15 de Novembro, 804.
1.0 andar - BLUl\1IENAU - Santa Catarina

Inóicador rrolissional
Dentistas

H PROBSI
CIRORGIAO DEN'lISTJa

AO LADO DOS CORREIOS ·E T�l.EGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. S

Médicos

D R. CARLOS GOFfERJE'
CLINICA GERAI, - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua 15 de :

Novembro, 595,
Fone 1550 :__ (acima da Farmácia Glória)
ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:

1196 e 1633

DR. T H I L O H üH N E
Clinicas Gerai e Operações no Hospital Sta. Isabél,

Especialista' em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado na Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas ultrassonícas,

DR. O. R. KRUEGER
1\1 E' D I C O

Doenças de Senhoras e Oper..eões," Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina. .. .

Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 _'
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

DR. TElMO DUARTE .PERElRA
CLINICA GERAL -

Especialista em D.oenças de,Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar _

Fone: 1197
.

,

RESIDENCIA: Rua Paraíba 171) - Fone 1074

.

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CAEVAI,HO
(Eleetrucardíografia)

Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, â (Sobrado) - Ao lado do Oíne Busch

MOLESTIAS DE SENHOltAb

DR. RENATO (AMARA
DO&'lÇAS INTl'llNAS

.

OPERAÇõES _,..,.,_
.
ONDAS CURTAS

Consult6rio: Travessa. 4 dé Fevereírc, 3
.

'Fones: .1433 e 1228

DR. 6EBHARDf HROMAD'<
E�pec1alista em alta Cirurgia e <1f'enC!lll de Senhorali

Corun!ltas no HospU",_ SilPta CablrrlnA
D�fI D fifi 11 e das 151/2 .àB 11 M.

� B'MJMENAIJ - HOSPITAL !ii.,\!\r'fA 41I'H'lUtlNA
OUVIDOS � NA#RIZ E GAR�AN'!'A

INSTITUTO DE OLhOS

lO .. fi DllS� TAVARES e HEUSI ..... og

,RT!A xv DE N@V., 1135 � li}. ANDAR

INSTITUTO OE RADIUM
.

,= DR. A. ODEBRECBT. �"
ltadJotel'apla - !talos-X - t"1S!,:)terapla - Mr;fábo. I

Usmo - RESIDENCIA: Rua '1 de Setembro, 15
�EFONE, 1441

ESCRrrORIO: HOTEL HOUi:TZ -' BLUMENAlJ

CUNICA DE OLHOS}
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO.

DR WILSON SANTHIAGO .

6.lIl'lfwn�" da l"a-mIdade de Medh;lna da Unlvenld.. 'h. ii.. GrlJl.IJU

CONSULTAS: Horário, das lO às 12 horas fi das, 14
ás 18 horas, - CO�SULTO'RIO: Junto !lO Hos
pital SaIlta .Isabel

'

I

Advogados

D R .. A D E M,AR lUZ
AnVOGADO

Atende em quaisquer comarca do Estado.
Residência: ....::_ Rua Paraná, 8 - Fone 16(l2 .

Esc.ritório: - Eu!>. 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

JO Ã O·DR. BORBA
ADVOGADO

.scrltório e residência ârua XV de Novembro,
I.UMENAU- Telefone, 1560 .

FONE -'- 15-31

DR., HERnEIU
ADVOGAD.O

GEORG

�----------------------

tOHe jures

UlMf:R LAHRONl
CORRETOR

Rua Karanhio N. 2 - BLu:MENAU
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o crime da limousine verde

NlO HOUVE TENTATIVA DE SUICIDI
PARTE DA EX-NOIVA DE HARRY

RIO, 7 (Meridional) - Em I me conhece. Ele me atendeu
iHce das declarações do sr- Vir- varias vezes. E' natural que de
g� lio de Goís, a reportagem ou- procure dcfen�e�-s,::, mas. que
VIU, por telefone, o sr. Seve, faça cem Intefigência e digní
r no' C. Barros. que Se encon, dade. Meu caso é uma gota de
tra em Sá) Paulo. Ao tomar água no oceano. Não f.cará po
conhecimento das nevas afír; rém assim como ele pensa Q
nlações o' sr: Virgílio excla- r umoso caso".

m��:, ' E prosseguiu:
E desfaçatez espantosa. Se- uE' um mundo de corrup,

rá acareado com o 51" Virgílio.' ção. As negativas comprome,
Vou apelar para a sua dlgni, tem ainda mais os acusados c

dade, Não é possível que esse SUa forma de defesa espanta
rapaz tenha a coragem de ne, e alarma pe1a insensatez e cl
gar, diante de mim, que não nismo. Imagine, e11, lUIl1. ho-

mem velho, depois de longa
exístencla de trabalho e probi
dade. vir agora, praticar far
sa ou cometer infamia. Repi_
to à imnrensa e no Congresso
e à opinião pública Que o que
afirmei é a- nitida expressão
da verdade"·

.

Ilris Konel rompera

aspéf:to sensecions]. clnoivodo antes do
C I G

' I Ainda perdura no 'r,pírito da do delito, que causou viva repulsa
'

,

,::,',
• , a, oplníão pública blumenauénse. a e_jndign.a�o no 8('.'0 da pO:PUJa-1 trop"'�s'orlo ano OIS in�pre8são �eixa�a pelo barbar-o çaa. <la capital paranaenac. iii

'CnDlQ da Ilmcusíne verde, em A propóstto dos rcceutes ru-
'

,

, ..

""

nomes é desconcet"tant'e sua
que perecc�u: vítíma da; ação no- mores, segund� '0'5 quais a 'noiva' BELGRADÓ, 7' (UP)' _ 'A prévio par�l a con:fe!:'enciá.'tÍn�,

habilidade. Durante o almoço fa�da praticada. por d-ClS tarados, de Harry Kriegct'. por n!)me Iugoslavãá contínua hoje re-I cinco potencias ·der.essanas
o sr. Virgilio teve o, cu'dado lo JOVCIDl motorH'-�a pa.rana-eu.rc Iris Ronell, i,csir.lente em TIto do trando suas tropa" das fron- n:; problema de Triést�.
de não pronunciar uma só vez I J,o,rge Depoli. ' assasslnado rría- Testai,�tcri[l, tentado suicidar-se, teiras com a Italia. Ao mesmo

I'
PROCURAVAM SUB-:-,

s.quer o nome do seu amigo. mente' num trecho da estrada a. reportagem dêsto jornal pós-se tempo, o governo· : iugo!?la\'o ,VERTER A ORDEM ,', ,:ões de grupos te�restres .es�:;',::�,

Curítíba-Jctnv-Tle. Depois Je pro- em campo para averiguar sobre deu a conhecer uma serre d�, PUBJ...ICA tao procurando dOIS caças ,'; a;,,':-�:
Sería indelicadeza de minha .

I HAVANA 7 (UP)
,

O '" id d á
t 't '

N'-
50S e conduzidos' :para. 3. Deleua- a voracídad-, déssa not.lcia. On- prt.postas que poderão so iu- ,

- nze jato 'd2saparecl os quan o va.,>.�"l';
par e pergun ar o' �,I,�me. ao

-

- -�-: "

"

"

'tem a tan-dc, o repórter obteve cíonar a d'sp:l.ta i.ta1o-iugos1a- pessôas fc-ram c1etid�s hoje �;m_1 varn ,'de dlfe�entes pontos,,,dC)('�",
receio a Justiça porque esto-u ela, de Investigaçóc.1,' ue Curiti�

informações de Rio d/o Testo. de va sobre Tnéste, Com e531S I �aVé�lJ;a,' acusadas ce assocm-, Estado de Arízona para aque:�a:;:::,'
com a verdade. Enfrentarei o

I
tia, Fritz Simon ,e H�rri Krieger fonte fid.edigna; as quais esclarc- medtcas, Os cem mil reservís, çao Ilícita e de terem em seu 'base. Também de Las Vegas;' .:,<,

sr. Vtrgüío e espero confun- acusar-am-se mutuametne, pro,
'eiam. te;r havic1D1 sénsactcnaitemo t<JS que haviam sido' c':lUvoc'l-1 podcr documentos subversívos 11 Estado de Nevada, cómun��;::·,:--.'

dí-lo· "',
'

' curando cada qual' ínoccntar-sc
'10;+ tor-no do C330" adiantando a aos serão -;cen:ciadc�. A nova I in.cit�ndo a aIt.e�ação da ordem cam que um caça a játo cai�::,;':('
mesma fonte de tnforrnação que projostá sugere que tania e.s�," pubhca. Os detidos' pertence'1,r quando se aproximava da, ba-,'_>,,:
não tem fundamento a noticia de raís como a Italía 'apresente n. a varío-, partidos políticos da i se de Nellys, e de Tcquio co,,: ",,:'i,'
que a ex-noiva dê Rrieger tenha

suas condições como requisito opostçã.; e' estávam reunidos I municam que' lfm jato se' cho� :l
numa casa da parte velha da 'cou contra o solo quando ten.;, ....

id{)j a Curitiba, onde pretendeu ENCERRADA A R'EUNIA-O cidade."
-

"

" ", (Condu) na 2�' pág.' �"'-U&, 0;\ i,/," r
tnocrmtá-lo do crime; mesmo por-

que Eris : Ronell teria rompido

Dor ,TRff ,GRANDESsua's relações :C<Hll K..riegcr an.tes J,J
de hr ocorrido o crime.

Mundo de corru,çãD

Assume
rumoroso caso

Rainha da C. I. IlBerica '

,

Mantem·se na liderança do
certame Maria Ivanir PêraNÀ ENGRAXATAJU&

VENDA DES'l'JJ: DJAJ.Uo

PONTO cmc

Disposto o Jui,l a deso
bedecer as ordens para

deixar o cargo
FTI.\NCFO'RT, 7, fUPI -- o

"'ju,iz \Villiam Clark. do T�'ibullal
da Alta Comissã.O' nortci·amer>'ca
na ,"oItou hoje, à' sua mêsa de
t,t<balho naquela alta côrte. E
dec1.'u·ou que continúa di'5pDSto, a
desobedecer as, duas ordenp ,

do
Departamento de Estadó, para
deixar o cargo e voltaJ' ;para os

EE. UU.

I Continuará a divisão de I
erlim em dois· setores !

-----_..;_.

BERLIM, 7 (UPI - Os l'eceberam êS ocidentais es

l?oviétícos l'ejeital"am, o pe- ta semana em resposta' ao
dido das potend8.ci ociden- 1

' , •

tais, no sentido de oue se- n
.

"t"· M'
·

J

jam restabelecidas as comu- ueml lu ..se O j{ Inls.ro
.

rikaçõ'2s entre o l;ste e 0.0-
I

das finanças suiço�ste, 'e o chefe ae; serVIço
postal do setor ocidental de
c:tarou que· se os TUSSOS in
sistirem em sua atitude,
r.ão, se poderá realizar a

confErencia dos quatro m'
nistros de Relações Exterio
res.
A negativa soviética está

contida em uma nota que

ZURICH, 7 (UPl - O Min�s·
h-, cL2,<' Finan",,-s da Suiça, 1>1,=
\Vebbe.r, demitiu-sq por ter {)

povo suiç.c, votado cont.ra • I pro·
jeto que manda continuar por
mais doze anos os imposn:s cria
dos durante a guerra. Esse pro
jeto h::.vÍ? sido aprovado pelo par

lamento. n)a.s .rejeitado pe,;;s e

l-'itorcs.

Na próxima quinta feira,
{,;ia 10,' terá lugar no Giná
sio Irajaí, na, l$'izinha cida
de de' Itajaí, a solenidade
da colação de grau da ter
ceira turma de licenc'andos
de 1953 daquele modelar
estabelecimento educado
llé 1, d3vendo rea1iz&r-Se pe
la manhã, ás 7 heras, missa
em ação de graças na Igre
ja Matriz. A cerimonia da
Hltrega dos certifi�ados te
rá lugar ás 20 horas, no au

ditório "Eng' Br�ulio Mul
ler, do Ginás:o Itajaí, sendo
os seguintes os licenciandos
a receberem seus diplomas:
Arthur Thieme, Carlos Hu
go Praun Filho, José Dielri
eh, Joaquim Jorge Espindo
la, Lennine Pereira dos Pas
ws' Roberto Die!rieh, Silvio
Silva, Wilson Macs, Leonar
do Jorge Pfitzer, Francisco
Santos Lins, José Antonio
de Souza, Claudio Heine

berg, James Josaphat Len
Zl, João Erico de Souza,
Jdaulo Jos' Cunha, Helio
Ferracíoli, MarcQs Anton:o
Reiser, Vivaldo N. Pereira,
Roberto Jàcob l\'fussi, Jayr
Correa de N-egreiros e Joa

quim Espindola.
Servirá de pm�aninfo da

i urma o ,sr. Genc:!sjo Miran
da Lins.

No Ginásio Ruy Bar
,bosa

O Ginásio Ruy Barbosa,
de Timbó fundado em 1950,
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