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- Apresenta hoje o

"Diãr''c, da Noite" os re

sultados das eleições pre
vias para presidente da
República, realizadas em

Florianópolis.
° sr. Nereu Ramos al

cançou o príme íro lugar,
com 27 por cento da vo

tação, seguido do bríga,
delro Eduardo Gomes,
com 19; Adhemar de
Barres com 13; Osvaldo
Aranha com 5 e Getulio
Vargas apenas com um

por cento-

- o
ANO X BLUl\IENAUj (Santa Ca

PARIS, 22 (UP) - Os Es1:adas Unidos, a Grã Bretanha. e li. França
chegaram hoje a um acordo sobre o projeto de um plano de garantias
contra qualquer futura agressão alemã, que se oferecerá à. União SovIé
tica durante a conferencia de chanceleres das quatro grandes poteneias
a realízar-se em Berlim no curso do mes P?õxim.o.

Nos círculos diplomáticos diz se que ao anunciar o acordo ns tr�s
grandes não estavam preparados para revelar qual era. o aíeanee da
mencionada garantia. lHas aereseentam que, não or.,j,ante, OS neF,lietruloTó'5
fizeram progressos concretos.

VITORIA DE CHURCrrU.L
o primeiro mmístro britânico, sir Winston Churehllf, segundo dI

zem OS Informantes convenceu ao presidente Eisenhower e ao prímeíro
mínístro francês, Joseph Laniel, da justiça e das vantagens" de ofere
cer garantias dessa natureza à União Soviética.

Na semana passada, Churchill declarou na Câmara dos Comuns
que li Russia tem direito a contar com uma garantía de segurança. e que
tem a esperança de que se realizem rápidos progressos nesse terreno
nas relações internacionais. Mas não ofereceu dl'talhes a respeíto.

AÇÃO COMUM EI\I
BERLThI

Rr, Wiuston (,IUl�chill Pr,;sidente EISF.!'lROWEfl

Os diplomatas reunidos' nesta et
dade comptetarnm o p:iojeto do
plano de garantias que se oferece
,rã à União Soviética, assim como

decidiram a posição que adotarão as

potencias ocidentais nos problemas
da Alemanha' e da Austría, que se

rão discutidos na Conferencia de
Berlim.

Os peritos que tiveram a seu car

go essa tarefa são: Douglas Mc

Carthuli. conselheiro do

Departa-, ctmrrrax, 22 (Merldion;Uj __

,�ento de Estado norte-americano;. Realizou-se ontem, no, Salão Nobre
Sir Frank Roberts. encarregado dos da Faculdade de Direito de Curi
assuntos elemães no Foreign Office! tiba, a reunião dos Governadores
britânico e François Seydouv. encar' da Bacia do Paraná, que contou
regado doe assuntos europeus no com a presenca dos srs Lucas No_'
Quai d'Orsav, guerra Garce;, Juscelin'o :Kubits-

�fEIO DE VENCER A 0- chek, Ernesto Dorne1es, Irineu Bov
POSIÇÃO nhausen, Munhoz da Rocha e de

Durante as reuniões que realr- um representante do governador
zaram nesta cidade, os peritos man de Goiás, sr. Pedro Ludovico.
tiveram conversaçõas com o con- Preridiu a reunião � sr, Lucasselheiro do Ministério das Relações
Exteriores da Alemanha Ocidental
Wilhelm Grewe, mas este funclo-

. narlo· não assístíu as- réunÍões 'ofi
ciais em que os perit·os das tres
grandes potencias realizaram os pre

(Conclui na 2a. pàgma letra AJ

Debate da sucessão de 85
Conferência dosGove:,nadore49
Solidariedade á obra administrativa da União·

A seguir falaram os governadores

do Paraná, Santa Catarina, :Minas Ao terminar o seu discurso, o sr,
Gerais e o representante cio

gC'lIer_'1
Getulio foi cercado pelos jornalis

nador de Goiás. tas, tendo declarado apenas o se-
O sr. Munhoz dIa Rocha prestou guinte: "Já falei de mais".

contas da cooperação do Paraná Todos os governadores, em seus
nas obras da referida Bacia, bem discursos. hípótecaram a mais irres
assim como do auxllío do Governo trita solidariedade 'ás obras de ea
Federal. rater administrativo levada a efei-

Encerrando a reunião, discursou. to pelo Governo Federal na Bac'a
de improviso, o presidente da Re- do Paraná.

publica, sr. Getulio Vargas, cuja (", BATALHA DA SUCESSAO
ração divulgamos em outro, local. CURITIBA, 22 (Merrdíonál) _ ,A.

reumao dos governadores aumen
tau a expeotatíva dos leaders poli
ticos desta capital, uma vez 'qu<;o,
durante os momentos intimos que
se oferecem aos homens púbfíeos
reunidos em CuritiJ:la, o assunto o.

brigatorio é- o relacionado com II
batalha sucessorta -que se- aproÃi.�

Na séde da. União Benefi_ ciente dU3 Trabalhadores de
Blumenau realizar-se-á, hoje,
com início às 18 horas. reu
nião de renresentanees de di.
Versos Sindicatos catarinenses
para tratar de assuntos de in_
teresse c]ass�ta.

Nessa assembléia, que- foi
promovida pela Federação dos
;TrabalIladores nas Industrías
'de Santa Catali.nà, a pedido
do Sindicato de Construções e
do MobiBário, de RIo do Sul,
debater-se-ão problemas rela-
cíonados com o I.A.P.I., ris. !

pós informar que cada con- cend'em a' 54 milhões de li- calísação do 'l'rabalho, e snlá, Ita será paga por via bancária bras esterl'nas". rio mínimo, Com a possível in- Inormal em ordem cronolog.ca i Confirma {} Itamaratí d' cação de uma comissão que .

sobre a base da data do "fi-', Em nota oficial o Itamara- irirá a CaIlital Federal tratar EI·nste.-q' ,

ceíte" geb Banco do Brastl] tí confirmou as lniormacões com os poderes centrais os as- ,

o comunicado acrescenta: ! constantes do despacho "aci- suntos que ficarem resolvi- l MOSCOU' '"'2 (UP) O"A taxa anual de 3 por ma dos.
i

. , '.:.
: -

cento será o juro calculado
.

I académico soviético Vladi-

��lu���aaft�ada�s�: :�� rt� i Regulamentadas as a tribllições II ��e��F����ri:;���sse��=
����t)deosose�a1��:�to�s�:��� ,i e luncl·onamento do CRn�elho ' pectos da 'lJeoría de llftns-
nas, Isentas de deduções no U v

.. _. p '�.s.-.�<.!� tein sobre a relatividade...- - - - - - - - - - ,BqUr�Sisle' apOaglaneSOmporl.tneCml'pPaol. em Técn.-"'o dó Ecoooml·a e FI"naneas sr. t.llcns G;tlcês tanto no que Goncerne aVENDA OF.�'l'"E DIARIO �

I c..." concepção de. Einstein ca-NA
.

ENGR..'lXATABJA Scgund<? o acordo, o gover-
'

os assuntos dehatidos. a não ser \I.�'
mo a s u ponto de ·vistaPONTO CIDe no_ brasileiro r�tirará 10 mi- RIO 22 (Meridional) _ du�s vezes por m€!S. [larte referente aos assuntos da ba�

. ,0. e
lhoes de esterlmos do Fundo: '.-' ,.

�.

,.in do·Paran{l. Quanto aos governa� I filosoflCO.
lV'�one''<rio Internac�{)nal e:, O presIdente da RepublIca O decreto que estabelece l.l. l.<1

dor,Es q�e. ahordamos �obrc o pro- ! ,empregará esta sema irne-' assinou decreto, dispondo sua organização, é ,m:nucio- �Jlt>rnl\, imastem em aflrl�?r que se No numero de dezembro�iatamer:.te no pagamento dos' sobre as atribuições, e 01'- 80 nas atribuições e de fun- tmtnu apenas das questo<�õ econo·
d

.

t "N t " p·u-.. trasado:;. I . - ,

f
. "

micas que interessam, aos diverlla;, a revls a a ur,a ,

E
' gamzaçao e o unClOnamen- donamento desse novo or-

E.Q.tados, brasileiros, aqui_ represen.. blicada pela Academia So-'spcrn-sc que Os pagamen-: to do Cons'elho Téenico de :'
RIO, 22 (MNidional) -_ '·0 tos aos credores comecem

E
.

F.
gao. tados pelo.'.: seus governadores. 'Em í viétic� de Ciências, Fok re-

JornaI" ôivulgou mais um dns I em janeín !lroximo - se- 'conomla e ;manças.
(ConclnJ na 2,1' pil. ""ua O) &(Co�elüt na 2.11 pág. letf/i 1.) I corda o ponto de vista d€

mentido do sr. Jo[,'J Goulu'rt :�; gllndo o comunicad�. .

O C.onselho, �unciol1ará .. _., .. o •
" __�____ , __ ..

bre ns notícias clt' qUi' c'ei:w-
_
4- .Ju!,!.ia ?e Comercl� E�- como orgão tecnlCO e con- Camara Moo-Iel-nal

,

ria. 'J Ministélin. o SI'. Goul.'l!·t ttTh 1. diz :1ll1da. o segumte. sult 'vo do Ministério da )I"Libras esterlmas para as •

cJ
'I).firmou nli;' a boali1,"ía é t'rtor·

remessas contra a soma anual Fazenda, cumprIndo-lhe: A ..',
.

t
'

.

'.

t
.

me n,o país, acentuando que mínima de 6 milhões de li- i 1) prestar assistencia téc-·

prova o O' -pro'I·e'to'
,

que s'U.S' _a o,p ":»"g�,�_�'en ocimtinl13. merecpndél, a confiança bras serão faciFtadas duran-I nica ao Ministério da Fa- g �
do pre'3idente Gentúlio Vargas. te todo o ano com tanta re- I d t d tDisse mais que permanece- gularidade como o permita a

zen � em o os os assun os

cl' 'cl r r ", . .

��o�o s::gO'a�\�e��á;i��i!a;:iiti:O�: �:S1�ná������de braSileiral��1����n��a�om2)a :::E:�; as pre�tàçõe5 o emprés,.t.im_.o ,á, \... r::.conilmicacuj?, imaginação está piorando "O �overno do Brasil apre- estudos ti pesquisas e a-
ca.da vez mais, frizando que deu- sentara todos os meses um,
tro de mabl alguns dias "serei extrato demonstrativo do pro- companhar ? comporta
olvn de nova e int"nsa cam!l(J.- gresso da liquidação dos a- mento da polItIca governa
nha". trasados, que atualmente as- mental 110S C(;lJl1.POS da eco-

nomia e finanças públicas;

(3) colaborar na f:xação das
,diretrizes gerais da políti
I ca econômico-financeira da
I União, em coordenação com

os órgãos especializados dos
Estados te Municípios .

O O:mselho será éonstí
tuido de um plenário e uma

secretaria téénica, tendo
ainda como órgãos auxilia
res de comissões especiais e

·as conferencias 'tlconomicas
e financeiras, podendo con

tratar os servicos de técni
prefeitura, 'nenhuma pl·()'.,ld"n,�'f1 CDS nacionais e·estrangeiros
foi tGmada para que 5l,jam C�H,U- para auxiliar .seus estu!�
p'r'idas as sentenças. Agem "dos.
presidente do Tribunal de Jus

tiça oficiou ao preíeitn, ',\(}lb�'!)- Será constituido o plená
:) à. par da situação dos c!·edo- rio de oito conselheiros, no
res ql.léE' dão praZ()l apenas d,� meados pelo presiden'te da
quarenta e oito horas para �a- Republica: Ficará sob apretisfação dos eredore� que dão

sidencia do ministTo da Fa
prazo apenas de quarenta. e oi·

to horas p� satisfR.lli:':) dn� d; zenda.
vldlt. O Conselho se reunirá

Nogueira Garcez, que leu o rela
torio sobre as obras executadas
na Bacia do Paraná, frisando que
suas populações dentro em pouco
colherão os, seus primeiros fru
tos.

Reunião "Sindical

Concluidas em Londres as neguciações
para resgate dos alrazados comerciais
Tota I líquido de 54 milhões

LONDRES. 22 (DF)
Anunciou-se que os negocía,
dores brasllelrce e britauicos
chegaram hoje a um accrdo
sobre a formula em que o
Brasil liquidará seus atrasa
dos comercia s com o Reino
Unido e suas colónias.
A Junta (Ministério) do

Comércio Exterior da Grã
Bretanha dístribulu um co
munícado informando do re
sultado das negociações. A-

Não deixiuá O Ministé
rio o sr. João Goulart

se ontem .a Camara Municipal. sob a

presidencia do sr. Ingo Hering, es�

tando presentes os seguintes verea

dores: João Durval M�tller Gerhardt

Em sessão extraordinária, reuniu- IniciadOS os trabalhos, o ·segundo
secretário ,proeed!eu a leitura da
ata da s�ssão anterior.·�eguindo-Se
a leitura, pelo primeiro secretario
da maié:ria do Expediente, que cons

tau do seguinte: divérsos cartões
de fe1icit3çõ�S de Natal e Ano No-·
....0; telegrama do dr. VO!ney Colaço
de' Oliveira, presidente da _Assem_J
bléla Legislativa do Estado, corou

nicand<o suas - providencias quanto
ao pagamento do:; operários da -Es.
trada de Ferro S'anta Catarina. cir
cular do Inspetor Regional de Esta�
tistica Municipal, agra-decendo à co

laborMão e apresentando votos de
:Boas FestáS e Feliz Ano ·Novo; ofi:'
cios do sr. Prefeito Municipal: co
municando a sanção das Leis n.os

502 e 509; jUntmdo. o . projéto n.o

-109153: que autorisa a· suStar "as

prestações na c.aixa Economica, do
Neufert, AnoUno Reinert, Emílio

.Turk. Federico Carlos Allendle, Ary
TabQrda. Chrlstiano Theiss c Ful
vio Emmendoeriér.
A referida reunião foi convoca

da pelo prefeito Rereilio Deeke pa
ra estudo· e aprovação do emprés
timo destinado a ampliação da re

de de agua nos bairros da cida
de.

._.;._ - - --_._-.;--- ------- ---

Afim de pagar as· divi'ims prc·
venlentes das sentenças jtv'iciã
riaS, Q> gQ>vel'llQ lllunicipa.l ir', lHlU
nó orçamento aquela. ,<lUOS;! i'11-

portãncia, mas até alç()!':'i. [H}

fim do exercíciO financeiro da

Lanjel desistiu da sua
candidatura ao. 'governoRIO, 2:2 (Meridiol1:JIJ A

Prefeitura carioca foi intim2da a

pagar .dentro de 48 horas. !Lada
meno.iJ de 220 milhões de cruzei
ros" sob pena, de int€':rvençã'J.

PARIS, 22 (DP) - O 1?�lnl ',�. to. La.m'el ICOnVoeo'!l\ l) \leu 1l."'!Jp"
ro Ministro J'oseph Laniel, ao de c<oalisão para estudar {} al3�

qual em certo momento fltlta� ,<unto, na - manhã> d,e_ hoje. Uma
"am apcnm! vinte e doi-; votOI. hOJ:a depoL\l" deverá. r<:all1,ar-;lG
para \':ler eleito l>rllsidfJ!'lt,r.. ri" a úmn,;ã·::!, de tofÍos os partidOS.
República, ofen:c II se l;';je p&ra convocada pelo' :presidente int+J,
l;'etirar sua candWatlJ.ril,. lw!'\� rino da Ass'2mblêia, sr.' Lo Troc
·;:;5de que os i'["lil1CutO'; que· " (Ir-

i
quer. para, eSC'JUla de um c:i:mU,

pQ,iam. cheguéll'l a. um !lcêrd!l dat!) de concHhl';U::'I,
' .

para ao escolha. de um sUbstitu-. ,' .. .'" "' __ , .. _ .. _�_�,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OFEJ.I'.ECE�DO CONFORTO E SEGURANÇA
A g: ê n n 1 a ,I:

BLUMENAU; _ Rua 15 de Novembro, ,3U Ulotel Roleb;)
Fone 1002 • ...,... CURITIBA: _: RUa. 15 .de Novembro, 22' - Fone 63'

-

A ElI'IPREZA ACEITA VIAGENS. ESPECIAIS
PARA' SAIDAS A Ql\JALQUEB. ROIU:

XXPRESBO BlJUmrn:AU - CUBlT,lBA, LTDA.·
MORITZ

VENDE-SE
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Ven��e uma

.

serraria. recem

,=�==::�=:
"'

__=�=
__

montada, em funcionamento, com -

quadro Tissot e serra Pery, dois
caminhões, bois earrucas etc., quo
ta de produção de 520m13 mensais
em terreno de l4.000.IJOO de m.2 e

34.000 pinheiros para eertar, Já.
marcados. TlIIatar dirétamen,1le no

_

/ -

local em Caçadorzinho. 'Ponte Alta, _
-em Curitibano, com os proprietá- -
rios. PreçG de Cr$ 1>.11110.600,ClO in· =
eluínâo o terreno.
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'ESTABELECIMENTOS JUSE' DAUX. s. A. Comercial '

- APRESE.N'fAM:

(ineBUS�lI
",.,;" .

Fone 1'388

SERRARIA
Pur ll:reço de GcasU�o e por mo

t!vo 4e mudança. um bem mont,a...

do nar. com peqnen:ts acomoda

ç6'eif, Illtuado no Bairro dOI Gar

Cíli. Otllna fregne:zla. Tratar �om

o. J,ll'oprletino, A Rua :Amuona•
nr, 3.'725, (ao lado do Cme Garcia).

-

-

-
-

HOJE
as 8 horas,
Ultima e definitiva extbíção ,do.' grande filme,

Jeanne Creíri - Charles Laughton - Farley Gtang:er - Arí;
no Baxter - Richard Widmark e MARILYN MONROE, J8m;

PAGltfAS DA VIDA
Um segredo" em cada pagina·.: Uma revelação a

te. Surpresas em toda-história!'
-

PAGINAS DA VIDA, graridioso espetáculo que ficará Para
sempre gravado em sua memória, .eonta com' um dos maiores
elencos já apresentados no etnemaí ",

Um filme comovente, humano, dramático, reunindo de for.
ma original quatro emoclonanteg histórias!
Um filme que arrebatará as platéias de Blumenaul

VEHDf-SE-
Um terreno com uma casa

de moradia, nova, no lugar Vi.
la Nova, própria para mora

dia e negocio.
Tratar no' local: .Bua Almi

rante Tamandará, 680 - es

quina da Rua J-OÍnvile, ou com

Q Dr. AbUio Ramos, em Ita

ja!.

Aluga-se
Para Casal. Informa

ções Rua São Paulo 240.

Residencia

LOTES Ar VERDA

r·
, B,'�UMEN,AU�Ine, '." 1141::6--"

',',", Forre IJ',

Um 'l"ord-38, reformado, esto
faria nova, pneus novos. -

.. Informações nesta redação.

._�����
Vendem-se diversos lotes.

Situação previlegiadà. proxí
mo ao centro. Preços vanta

josos. Facilita·se os pagamen-
tos. .

Informações com o proprle-Itário Dr. Herbert Georg ;_ R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

'

-

-

HOJE
as IS horas.
R{jb�rt ARMSTRONG, Mlj.e Clarl�e, Gary

QUARTA',.FEIRA

ANDRE' MARTINS

EMOCIONANTE U'RAMA DE 'Ã(JAO CONTINUA E ES:"
PETACULAR! Ul\.1 FILME POIJICIAL, RECOMENDADO AS
PESSOAS FORTES 1� ,DE SANGUE ·FRIO!

Um empolgante filme de mistério cltéio' de sensa:eian�
a.venturas!

-

U'NICA

R'ADIOLA
O' E 'L' U' X O

«$ I E M E R S»
alemão, .novo mod'elo:,: ·�;m automato

R EN S último modelo: .Pik - Up
em vez de Cr$ :2,4. 000,00

,por

só na

ORGANIZAÇÃO BtU ..

MEHAUENSE UDA.
Tem para venda:

.�

II 1 terreno no Bairro da Garcia, I

II A RUIi bgenhelro Odebrecht, II
11 medindo 32 metros de mnt. II
II por eo metro. a. ,Fundo.. IIII x li: X I
II 1 tet'reno d. 15 metro. por I'II !II) no Bairro d.o Bom Retiro. I
II com UIruI (!88a d. mat6rUL II
II % X X

, IIII 1 bela casa residencLa1 no II'" ,III co 'l'lrnb6. situada num terreno J

II de 116 metros ,116 frente pOli' II
I 2U metros de fundo. Preço d. li
II ocailiAo. Facilita..!!. pajament.o. IIII % % % \II 1 cu. na Rua 13aJa. poueo a- I
II 16m C? ponto :fl,n.al do onib'WI II
II da Itaupava, .coIlllttuida ht pau-II
II co tempo, ótlnlo local para II
II lJü II: restaurante ou outro ra- n
U mo de neg6cio, 1'aclllta.... 110 U

fi pagamento, "

II
I x X % 'IIli '1 Bungalow no Bairro Ú V... I Uma das mais ímportan-
II Jha, em estado de novo. 'l'erH- I •

II no de 240 metro. qu&dndOÍl. II tes inovações introduzidas

'I (.I'time fituasll.o.
_ II na Constituição e funciona- a mesma entregava a um

I x x !Ir 11 mento desse conselho, está comprador 100 sacas de ar-

II :1 negoCio de aeeos ii iIIlOJU� I a convocação, sempre que noz tabelado para venda mulher que deixa exercer

II dOI Wl tua ',1.5, bem wnalaao II foram julgada necessária, plJr 517,00 a 600 cruzeiros. função lucrattva, não é mais 0-

II � {iom boa neguesiL II brigada a ser eleitora; e sua

II x li: li: II de conferencias economico O tenente Pímonti Cirilo e Inscrtcâo deverá ser cancelada,

II Divenol terrenos • ehO .. II financeiras, dos órgãos téc- o sargenÍf: Elisel, daquele se assim solicitar. tsso foi. em

� t.odos. <lll bairro. da ®2a... I nicos da União, dos Estados servico de :fjscalLacão de resumo, o que decidiu (1 T.rihu-
• x % % 11 e Municípios Essas reuniões >nreço·s, ap"""'endera'm as

Dal Superior' EleitoJral, no caso

" D1veraOllotes 4 cuu u ,raia I ,l:' -

�'V
d t' f

' ..

d
d

-

d'd d 100 sacas.
e uma an 19a UnClOnal'19.' o

II 4. Camborlú. II po erao ser prece 1 as e I
Mínístér,io da Justiça.

I! :t: % x II conferencias regionais, sem Segundo informações A s'entença di)! Tribunal Supe-
U I engenho!! da lIIerra no MU- II pre que o exigir a nature-. correntes em Santos, um' :rior reformou a decisão do Tri-

II Z!.icipl0 de Ibirama a 11,5 qUi- I d 1 R
.

1 h'
I za" OS aSsuntos em discus- ,dos responsa'velS' pela fir- 'huna eglona, que aVia recu-

1,1 lometro. da elluçlo 4tI ]U*,- I d 1 t d'd
II são. ma- e' .0 sr.' A'lbe"'to ode C.,ar-

sa o o ca:nce amen·.J pe 1 o P€�
li ..tor. 1. la referida eleitora.
I! x S -x 'II Esse orgão funcionará valho, membro da COl\P
II ,:1 casa re8idenc� CO!IIIl 111m 'I sub�7e l' d eI t' d SPld
Jl '.."eno d. 750 w:l, uo oontro Ir > ne ona O p as con rI- e, . au o e um oS que
II 4a ddAdló. II ,buições da União, dos Esta- promoveram a revogação

II x x x !!' dos e dos Municípios. da portaria moralizadora. sr. prefeito Municipal, por
, 1 taeularla. 1 fabrica d. 01.0 II certo, irá propordonar a

'I de I!BSSafra%, 1 lIerrarIa qua- ii !!mmIUlUmmmmmmummnmmmmnnmnUII1UnnmnnHlIUIlU_& .,centenas de faniílias póbrea
;1 dro de centro, 1 fábrica d. II =ªª_ ( O ,'M.P .0 :_=. '

II pasta ,mecanica com :I ,.arra- II
.. K .- um Natal mais feliz e mais

tI nas "T!çot" .. reserva 116 - II - = al-egre.
I :0.000 pinheiral! adulto., 1 II

=

De 250.000 até 3M.Mo m2. de terras na ·praia:_= ---.....-----......-

II lúlda la2:ênda com 50.000.GOO I - '8
II metros quadrados, tudo situa li êde Camboriú. ::
II do 110 municfpio de Tâ.l6. n ª Negócio urgente. � A tratar com o sr. Fran-§
'I %:11::11: II - .

II 'Lotes em Curitiba situadOll II :cisco PinheIro, em Rio do 'Sul, Caixa Postal, 96.
11 em diversos pontos da cidade. I = . " =

!I Terrenos de grsnde • ripiá I 5tnuumlUuummnUnlllUUlllllUmlUlIUUnUlJlmUUmUIlUnmnuui
II valorl:l:aç!o. Otlmo empreJIQ 111. II
II capital. II

ii :x % ::sr II

1
Consulte-nos quan4e ae-Illejar efetuar qualq1Jer

, negocio lmobUiari'O! ,II

., ORGANIZA:ÇAO BLU- II
. MENAUE--"'iSE tiDA.. II'
I
Rna 15' de No.Tembl'G
8'0, 1.& lIwidU'i pIa I. 'I'li tf.lijl(l 15'%.

,
t

Jl'F4J:!'ll1!m .. ::::t .. Zi."L:�IYJ3;I!U&'Ootnl4iLJ!i$iiii$:2I

Elétro
f

Rua São Paulo, 481 f. '"' .. Telefone,
Caixa ,Po stal, 203

B l U M E NAU .. - SANTA (ATARINA

polgante da humanidade onístã-
Num mundo triturado de defeitos e pecados onde cónti�

.

n�am imperando, para ínrelíeidade geral, a covarde íneeerên- '

cia de Pl�atos e a yiolência de.Néro, conforta-nos o cJ:lpirito.
v�rmos, am:I8, pessoas .que pratícam preceitos religiosos;, com .

piedade e fe, na mais simples e enterpecedora das realizações.,·
, ,Nasceu Jesus no mccambo humilde de Bethleem.'A hu- '

mal!id.ade, que o célico Rabino há quasi dois mil anos terifári.
. redimir, c0.ntinú� tr�nsviada no. desvario das ambições t:ortu�
Imntes. OdJOs,' rlvah�ades ,

e ,crimes separam os homens, na'
face consternada e Iúgubre da terra. Há ameaças fratricfdas
em .todos Os continentes.

," .

�
,Mas, e�n a noite de quinta feira, o Natal de Jesus distende< "

sobre, a crtstandads, o seu estrelejante Dália de .trégua e de'
bondade. .

'.
'.

Av.e, ó filho de Deus! 'Que o teu nome inspire a todos {JS
'

povos para a ressurreíção Imortal da justiça, da, Verdade e;
do n��, que pregaste por toda a vida, desde a manjedoira ao:�
Calvárto!

.

HERBST

(Ao lado da Agencia VOT...VO)

OfiCina especialísada em .consertos e e�rola�entos
de motores, dínamos e' geradores'

Recondicíonamente de coletores, para dínamos e

motores de qualquer üpo.
-- Serviços de torno e mecânica em geral- PR:EíISA .. SE

H
Perfeição ..

A M A I S
Preços módicos ..

ANllGA DO
-Rapidez
RAM,O

EXPRESSO BLUMEHAU � 'CURITIBA
LIMOU8lNES,NovAs DE LUXO'

RAPIDEZ - SEGURANÇA' - CONFORTO '

l!lnd. Telell'.: Blnmenau. e Curitiba.: -: LIMÕUSINElI
'

AVISO AO ,PUBLICO
O "EXPRESSO BJJUMENAU-CURITlBA.... concessionário dOll ;ser- ,

viços de transpGrtes, coletivos em LlMOUSJN:ES de LUXO 'entr&
..

BLUl\tENAU ,ti CURlTmA, VU, JAltAGUA' e JOINVlLLB, aVlII.
que a partir de 16 do corrente trateç'ará nos :.egulntu :horário,:

-) ..

o Brasil considera tal fato
contrario a sua '€conomia.
O Jornal da City observa

que essas propostas são con-

1I!III1IIIIII1II-1IIIIII---IIIIIII-III----IIIIIIIIIIIIII-----------III--II'_1I-_.-_lIPJl trarias ás idéias dq "Expç'rt
Credis Guarantee Depar·
mentt', que é €m cÍavQr de
uma solução diversa. A 'o

posição brasileira seria de·
vido á quantidade d·e traba
lhos administrativos neces·

'S�(ados par esses meto
do.

CR$. 208�OOOrOO

PartIdas de BlumllnllU' ,u 11;0& '401'" ; "
.

Chegaqns em Curitiba às 12;00
Partidas de Curitiba. às 13,30 horal!

C:Qegadas em Blumenaú às 19,30 boral!
8ervtço de DOMICILIQ A DOMICILIO

Procurà-se sócio com -capital de Cr$. 200;000,00, para
indústria já instalada e perfeito 'furicionàmento. - Infor"

mações com a Redação dêste .J.o;r:nal·
.��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�3===�N�ÀÇA�;���.CiAD�OSS'�S--o"""m-looe=--n�t=--e--a-C""""""'EX""""""·.• -.·,M--·.•...·.·.;.::......;:/.:..::...:;m=-::..;p�o�r�t;�tr-ig-o-p-ar-a-co-n-.s-Um-O-d___;"O"-"'p-;;S
I RIO, 21 CMe'ridional) -'- O de

putado Lacerda WernecR apre-

, sentou- um requerimento' de in

formaçõe-s ã. Câmara, solicitando

[·f1cl:J.I·",cínwntos sobro a polltrca
de jmportação. de trigo.

. SAUDAÇÕES TRABALIDSTAS
Meu querido Chefe e meu gl"aude amigo Dr. GcUdia.
Muita gente ficou de banda. virada, ontem, na· Escola.

Superior de Guerra, quando nos abraçamos, .como velhos' a- .

migos, . .

.

,

E' que cs intrigantes de todos os tempos, palacianos pro
fissionais, aasoaHlIam que estamos nhant-nham:�)1hft:m.:,nham.
Isso. é, que.estamos arrefecillos! Não nos compreendem e niio
nos entendem. Nós é que os entendemos. .

A solenidade esteve magnifica. E amável ·0, discurso doo
se intrépido militar, que é o general Juarez Tavora. "Foi, po
rém, mais tranquilo do que o grito do, ano passa.do, pelo ge�
neral Osvaldo Cordeiro de Faria, que, ao, que se diz. e:.tá,lhe
causando dor de cabeça;..

. '. '

'

E o discurso. {leSSe esplêndido companheiro de fàrras no-

HIT'LER- FILM AUCH FUER DAS AUSt.ANn ;��fdOi?ue "'0. senador Dario Cartlosot atacando de ,frente {JS

.

, ... ,

GESPERRT
.

O grande momento, porem, que comoveu toda a assisten-

BONN, ,22. (UP) _ Der .Hit1er-Film "Filenf ela, foi a entrega do, diploma do Curso, Superior de Gllcrra,
, ao Uustre e admirável senador Melo Viana, perante quam o

Minuten nach ZWOeU" der dieser Tage in Deutschland senhor prwtou o seu cOlllpromisso llresiclencial na tarde .de

verboten wq:fÇien ist, darf auch nicht. ins Ausland 31 de janeiro' de 1�51. . ;

ausg€fuehrtwerden. Das Bilndeswirtschaftsministe- Cansado de ouvir discursos (não me ltlve a mal):. creio

r,ium hat die<.d..e.. v,i,se.n.rechtliche. Genehmigun.g' zum: que ,cochilou nm plHico, durante a solenidade, e logo,'que lhe
foi possiveI, retirou.se para () Catete.

Export dieses ,Fili:ris nicht erteUt. lTi der arntlichen A seguir, teve oportunidade de fazer blagues e trocar,

Verlautbaru+igz$ Verbot des FUms hatte es geheis- idéias com vários ministrlls. Sorrisos, fr3l3es soltas, Iss!}, po

sen, er wirke in,. se.m... em ersten'TeU aI? eme V.erl1err- rém, bastou para. confirmar o. ,que já lhe disse, não hã mais
. uniformidade no gabinete:. São profundas as divergencias. (lhe

lichung des:r-rationalsozialismus. ,Der Begle�ter ver-
.' go- meSmo a pensar que ri Osvaldo Aranha, por tática, não

rooege diese:b. Efndr:uck in keiner Weise zu beseiti-

'1' compare�eU: á salenidade. para evitár cIlOqueG ...

gen. Der verbrecperische Toei! des Nationalsozialis-" Ora, não. !Iodemos tapar o sol com a peneira. Os pontos

mús sei, im. '.Bil.',a"e, '\iie.··.l. zu wenig diargestellt, und der .' de vista sustentados pelos ministros da Fazenda. e do Traha-
,,'

,
.

' lho são completamente diferentes. E' que, com a nova politica
FUm sei gee�gn'ékin politisch nicht g-.enuegend erfah- i financeira, tudo está subindo, somente () go,verno é que está nSolucão das' dividas'
renen Kreisep n!ôtzistische Bestrebungen zu beleben. descendo no, c.onceito .da· 0I!inião publica. Jango, fiel a!,) .pro-·. , .

" '

'..

".' grama trabalhISta, vem realIzando uma grande obra SOCIal,. de'. b 'sl"le"r s por ord
" ,

, ...., I< I mentalidade nova, i'dentilicando-se com. as massas, proletárias .

ra I ii em
UNTERSEEBOOT MIT ATOMKRAFT

.

lutando. pelas justas reivindicações e amparo aos humildeS e cronolo'g·l.ca'f.
.

.:

.

ANGETRIEBEN aos pequeno.
.

,

.... ,

, ". WASHINGTON - Die nordamerikanische J Enfim, f�remos conversa mais demorada em outro: Bilhe-.

Mar.ine vero�ffentlichte vier Fotograf.. te.n des'ersten te. Consigno, com prazer, que .f�quei emocionado CG1n a sole-. LONDRES, (UP) -, Co-
"

'

,

.

nidade de oJntem. E ,aqui, cumpro o dever de exaltar a. figura m'E!l1tamos as conversações
Unterseéboo,tesi:dass mit. Atomkraft angetriebenwitd dO mar.echal,Marcarenhas de Moraes, a quem se acha suboi- anglo-brasileiras, sobre

.

a

und sich gegenwaettig aü.f den Werften von Groton
'

dinadaa Escola Superior de Guerra, e que na chefia do Esta.,. .'

I
-

d d'v:" t 1
,

im Bau befindet, Das Unterseeboot wird auf den Na-' do Malor Geral das Forças Armadas, substituiu com van.ta� so uçao as 1 )lSa� a u ar

men.•'.".NaútÚ.u... S.;'g.et.a.·.u,·f...t werden. Taufp'atin wird Frau gem, e (lommais aprumo, I) P, Goes E'falar no P. Goes.. fJoUa- II mente no BraSIl! o carres-

,
'

" do� bein? " ",
,

.

"

.'.
'

.. ,I pondente bancarlO do "F.in
Eísêúho:viêi seín,' Dà,g' neue Utiterseeboót wird am 21. Cert.íssimo'. das horas incert�B"'ARRETO' PINTO' , ',' I na.ndaI. Times", o' orgão da
JanHar vo�;�tap�l.:g.e�assen.

. .

. Clty, faz-se eco dos rUtnQ-
'..._' - __:_'- __.;.

p S � Estou' :,'de_so1itdo� .E�ltão, o .�scobarzillh.o que�: 'demo� res segl.lndo os quais os'prá-
,

lir a c;sa pnqe·násceu. em S�o Bor�a; o meu queri�o si!eíros se terialn pronun;.
Chefe .. ,Nao e decente, n€m Justo. 'ii ou ver se o ,EsCJ- cwdo em favor d'B uma. sa-
bar quer me vender 'U Casa para. lh'a oferecer. Tam- _. , , .

bem lembrei-me d{dazer uma subscrição entrk os a- Iuçao por .ordem cronologl
migos niin1stros!' Sango já IPe declarou que está de' ca, entretanto, a natureza

acord�. Cleoias, idem" id�m; D.o mes.m.0 mod-o Q gene- desse pro�rama não é cíta-
ral Clr-o, sempre· oportuno. Ze Amenco, que vem se d.·O'

'"

d _.
.

't·
mantendo numa atitude de exnectatíva e de efetiva .' o, lljnoran o se. que se .ra

colaboração, entrará com. o. seu-quinhão. E cis outros? ta de ordem por' data de a

'Dolorosa interrpgação! . .' . . . ". . parecimento dqs divisas, ou,
II � �o dia 31 sera r2aber�o.0 �(}tel Qultand;- a ordem dos diepositog em

nha, restlhudo ao seu don�, o dmamlCO ii! extraordl- .

nario Joaquim Rolas· Obras que estavam planejadas cruzeiros.

para oito meses, pelos técnicos, serão executadas pelo Doutra parte o "Fjnancial
batalhão' S.R.· em menos; de quarenta dias, o que é

. Times" referese aos rumo

surpreendente. . .

.
'

...
'

.
.

.'. .

.

res seglmdo OS
..

' quais' OS.' in
ln _:_ Boa viagem dr. Getúlio; ao lindo Paraná.

.. ' Logo qti� regressa'!;, como comb�nanl0s, aparecerei. n.o
.

teresses pétroliferos deseja
.

Catete,. para lhe ll,'lostrar, d.e vlva voz, outras Su]el-' riam ser tratados como prio
ras que' vem sendo praticadas nestes últimos' trinta ridade, sem duvida, porque

"dias; na esfera federaL E o senhor, alheio a(l· que se _�._IIÍÍÍiII,,!!

passa, es�á sendo �ngazopado, '(Condue Jm g,ª, pAglll.2l letm a)

Miseria dos trabalhadores no Alentejo
LISBOA (UP) - A pro

funda miséria dos trabalha·
dores agrícolas do Aie�€
jo, reglào da grande proprié
daàe no sul do país, vem de
ser corajosamente denuncia

.

da em uma carta pastoral
do bispo d€ Beja, monse

nhor José do Patroci.n10
Dias. PI.ás.ma s,anguineo

. in-
f- ·"As condições econo- ,

. ,

micas dos pobres - declara cluido na·t.a categoria
o bispo - não somente não

I rUMO( Imelhoraram, como se' agra- pe a J
.

varam inexoravelmente a RIO, 21 (Merid.) - Plás- ,

sua miséria é cada vez mais ma sanguíneo 101 incluído!
compungente".· na La categoria para impor
Após ter reconhecido os tação, assim como as má

louváveis esforços realiza- quinas e aparelhos para a

dos pelas autor'idades para industria' farmaceutica e

,remediar 'essa situação, o seus equipamentos o foral'!l
prelado prossegue: - "E' na 3.a cat'cgoria.
preciso dizer que o que não E' que o item IV de I11S
é talvez conhecido de todos trução 70 da SUMOC, rela
as classes pobres não telrt si tivo a m'odutos farmaceuti- f
do suficientemente socor- cos, acaba de sofrer aJtera� I
ridas. Como é passiveI que ções, em face de terem sido I
a riqueza particular e pu- acolhidas pelo Conselho do i
blica aumente constante- f-eferido órgão as SUg�S�õ�s!,mente, e que os deserdados apreseniadus pelo lVhmste
da sorte sejam cada vez rio de Saude.
mais numerosos?" Extensa lista desses proo

O prelado faz, em segui- dutos, i com as modificações
da, um quadro dramático aprovadas, foi remetida an

das devastações da fome em te-ontem pela SUMOC para
sua diocese, e lança um a- publicação no "Diário Ofi�
'1ge1o em fàvor das crianças, daI", esperando-S!e sua di
dos desempregados, e dos

j v.ulgação mi edição de ho�
trabalhadores inválidos. I Je.
Monsel1hor José do Patroci- As referidas modificações
nio Dias pede a criação ime implicam na exclusão de
diata de cantinas.escolares (CllDclne na:Ü pã.!l'fnll letra D�
e de sopas populares, recor�
dando, ao t€mpo, a obriga�
'cão dos critãos ·de "darem
pão áqueles que tem fo
me".
Somente o jornal católi�

co "Novidades" reproduz o.

:apêl0 do bispo de Be-

H A ç Ã O

.l.\'IAURICiO XAVIER

RAUl, FAGUNDES'

PEDIENTE
. Assinaturas; ,

.

"I •• 5." . Cr$
Cr$
ces

.Ó: '".-'-
_" ; • ".

SUáIJRSA1S� RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12
� Fond42;.;5953 � SãO PAULO: Rua"Z de Abril

n. 230'� 4.() andar.;.... Fones: 4-8271 to 4-4131
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás. 24 - POR

TO ALEGliE: :.;.::_ Rua ioio Montan�. 15 � CU.

RITIBA:. -.....::.: Rui Dr. Murici. 708 ..:... 2,0 andar -

Sala 233; �. J'OINVILE: _;.' Rua São Pedro, Sg·
•

..,
o ••• "

!';
. .

'i{URZE B E'R leHTE

EIN KIND Ml'I,' ZWEI KOEPFEN UND VIER
.. ARMEN

, INDIANOPOLIS, - tu Washingtonim Staate
Indiana wurde ein Kind geboren, welehes zwet Kqepfe
und vier Arme hàf7aber nur eírien Rumpf. D�ese Ge
burt erweckte das Erstauen aller Aerzte, zumal das
Kínd volle Gesundheít geniesst. Das. seltsame Eind

wurde naelr díe UniVersitaet., 'von Indiana gebracht,
wo es unter der Aufsicht verschiedener AerZte ist,
welche sich alIe Muehe geben. Laut letzten Meldun
gen soll sich das :Kind in bester Gesundheít befínden.
Das Kínd ist aus'ibeíde Muender.

.

KAFFEEZOLL BRASILmN�SCHWEIZ

BERNi 22 (U!') '- Herr Francisco D'Almo Lu

�ardo, der bra&iliànische Botschafter in der Schweiz,
wurde vDm . êhef'.� des Bundesdepartements der'lf Schweiz,HerJ;' MaxPetit Pierre empfimgen, um ueber

� eine Festlegung des KaffeezolIs. in der Sweiz zu 'V'er� �

I h:::n. BRASILIANISCHE 'SCHULSCHIFF IN
SPANIEN

BARCELONA, 22 (UP)...,... Das brasilianische
Schulschiff "Duque. de Caxias", setzte nach eÍnén

.

mehrt.agige_n A.ufeI.lth�lt im Ha.fen Barc.elona s.e:me.Rei 'l.I
se fort. Bel der Abrelse wurden der Komandant des' .

�chiffes sovlíe <1íe Ka�etten. v.on Vertretern der
I

I \Vaffengattungen Sp.élJllenS begruesst. .

I'
. ,

1 GIL E G:E ti H E IlS (; E S ( H A E F T
,." .,<.«CVeraendelí'ungshalber yerkaufe .. ich zuhera},>

," ,����?'!�n.,.t�ejs�n, folge1J.rl�, iro "W9�l1y!e;r�el'Rua
Cel !F'eüderse'b�"Itoupava Sêea, gelegefi,é AnV(resen: .

'. : ..
"

,

i

1 herrlich gelegenen, sCh�imel1 grossen

Wohnsitz.mit 10.627 QuadrUltmeter Laud.
.>

1
J

1
I . .'

1
' KEIN GASOLINMANGEL MEDE ZU

'

'.'

.

.,' BEFUERCHTEN '

.'

Der Pl�aesidertt des Nationalen Petroleumrates

erklaerte in'.eineril Presse-Interview � dass die augen�
blickIíchen Votraete, Brasiliens ati. Brennstoffen nor

máÍ seien und clâher absolut kein Gasolinmangel zu
befuerchten sei. Er. fueg1e hinzu, dasl:i die Gasolin�
preise ,in n'en USA·zwar um eine Kleinigkeit sanken,
dass dies abe.r. nicht bedeuten soll, dass' auch die hie

sigen'Preíse 'herábgesetzt werden koennen, da erstens

die Transportspesell immer haeher werdcn,.und zwei-:
tens bekann'tllch Alkohol d�m Gasólin be1gp.mischt
werden miuis.

"

,

1 Gt.undstueek zu 3,200 Quadratmeter, Land
mit grost3�m Schuppen, G�muese� u. Obstgarten.

AUG. '!'H. J. FEY
Rua C�ronel 'Federsen, 729 - Itoupava Sé(:8

HOOtNGSKAR,TOFFELN'MI'!' AEPFELN
1 gg.::P'ellkartoffelll,>5Ó,'gr� Speck, odei- 40 gr.

Sch��lz;' 1 Z-\liebéI, 40 gr. MehI' 1(2 L. Flues

sigkeit; Salz,
"

3 Salzheri1,1ge, Essig na�h Be-
lieberi�,2. � 3 Aeprel, Frise Zucker.

'.'

Kartoffell'1"ÍlJ,...der Schale kocl1e1,1, a,bzieh�n und'
in Scheiben schn.éid�n.' Aus Fett und'Méhl einê heIle'
Einbreooe machen, zU einer dicklicÍlen;Tunke artffuel-'
len und abschm.eckeá Die Kártoffelsch'eiben'hineintúli
und darín zieheh lassen. Die gewaesserten Salzherin.,

ge entgtáet'eli, abziehen u.nd abspúelerl.,{Ii.kleiri;WUer

fel geschnittenen unter dle T�il.kenka:r:tof:1'eln :rlllsche�,
ebenfalls die Aepfel und·ZWl'ebel schaelen" wuerfehg
schneiden und diése darunter''rniscnen,

.

'Umã

U.M SOU Z A C R U Z

N 1 G O' ( I O D E
'.' Por motivo de mudança vende-se 'a preços'

reduzidos, . as s>eguint€s propriedades, situadas
no bairo residencial da Rua CeI. Feddersen, Itou

pava Sêca

1 ,belá resi,dencia com 10:627 metros quadra-
de _t(!l':r��'#-:"

"

.. l

:1 terreno com 3.200 metros qua�rados, .com
grande galpão, quin'tal e pomar.

, AUG. TH. J; FEY

Fed·ersen, 729 - Itoupava Seca

'para (I iJ:nportador, 'em face do
beneficio que recebe ao lhe ser
atrtbuído divisas ao cambio

'oficial} • '. ., (fi:
OUVIda. a Cexrm, esta enviou 8,5

informações ao ministro da. Fa
zend-a. que, por SU� vez, remeteu

Um dos quesitos rormuladcs as á Câmara dos Deputados. nos

pelo' deputado,' d·izia; A importa- seguintes termos. quando ao prí
r:ãa de trigo estrangeiro, atur..!- metro quesito!
mente subsidiada: com a. eonces- ".!'O. '.���
\'\ã.o de dolar- ao cambio oficial, - A.\O informações de; ldg'). de
(em

.

detrimento do' incremento á aooedo com as determinações do

produção triticola nacional. de governo, estão sendo fe.itas .atual
vez que nDSSOS trttícultores com- mente, pelo Banco do Brasí], por
prando as utilidades agricolas, de intermedio da Cexim. Os preços
,importação., .de que, necessitam I de vc�da S;:l'S moinhos do país,
para produzir, sempre com ele- .: tem SIdo. fixados em cada. aquj

vado� .agiC:s, ,decorl'cn�es �e sua I sição pela CO�lissii�' Consutt.íva

classlflcaçao e das llCltaçoes na do Trigo, orgao criado pr-lo de.
Bolsa, são Qbl'igados a compet ir I ereto numero 29.916, � direta
com o trigo estrangeiro.) tem o mente suboedína.da, ao Mírristér'ic

seu JJt'eço sensivelmc.nte reduzido das Relações Exteriores. .

o segundo quesito formulado

pelo. deputado, dizia: A perma
nencía da importação do trigo,
no. regime do. cambio oficial.
com uma bonificação para o tri

go produzido no, territorio naclo

nal, de forma a corrigir a. infe<
riotidade consequente da situação
politica adotada. em que se en
contra Q produtor brasüetro, ra
ee o estrangeiro, possibilitará rG
cursos aos nossos triticultores, a

fim d-e .raoícnatísez- sua lavoura

e a.mpliar· a. produção braslleh-o,

para o nosso auto-abaatectmento
em trigo?
A Cexrm rEspondeu qua: nâo

estava. na sua. alçada o .amparo
ao produtor. Somente o

.

serviço
de Expansão do Trigu, do li'!.
da. Agricultura.. estarta 'em con';
digáes de -prestar as imorma..õea
solicitadas nesse ponto.

MiSSiJO urgente a Seulpara:neutralizar
a ofensiva de Rhee conlra 8 armísticio

Ramon Magsaysay, a 30 do sioneíros.
WASHINGTON. 21 (Ue corrente. "Principio de livre

P) - Walter Robertson, se-
.
Soube-se, ainda, que :&'eu escolha"

cretarío de Estado adjunto neth Young, segundo dele- As cartas das NaçÕES U..

para os assuntos do Extre- gado norte-americano nas nídas estabelecem "o prín ..

mo Oriente, e o almirante suspensas negociações para c:pio- da livre escolha" que
Arthur Radford, presidente a preparação da conferencia garanta a cada prisioneiro
da Junta Combinada de che ,de paz da Coréia. abandona- de guerra o direito de resol
fes de Estado Maior. dos Es 'rá Pan Mun Jhon, se os co- ver sobre seu destino. As
tados Unidos, partiram, ho- munístas não procurarem declarações não contem, en..
[e para a Coréia onde pro- reiniciá-las dentro de um tretanto, promessa de Irnu-
curarão dissuadir o presí- dia ou dois. nidade por crimes cometi..

dente Synghmal1jRhée de . Ofensiva musical so- dos enquanto eles eram pri..
suas ameaças de por fim á bre os 22 cativos. sioneiros dos comunistas.
tregua no mes próximo. PAN MUN JHON, 21 6 comando das NaçõesU..

Existe grande preocupa- .(UP) - As Nações Unidas, nídas, impossibilitado da

ção quanto ao particular, 'enviaram, hoj>e, cartas con- conversar com os prísíoneí..
mesmo depois das seguran- -vidatívas de regresso á pa- tas em virtude das tatícas
ças que;segundo se diz, o t.ria aos 22 priisoneiros d'3 dos vermelhos no acampa
presidente sul-coreano teria guerra norte-americanos menta, t<entaram, assim, a�

dado de não reiniciar as hos não repatriados, e fizeram presentar-lhes os fatos de
tilidades enquanto não se planos para relembrar-lhes que eles teriam conhecimen
realizar a conferencia de melhores dias irradiando to por meio 'das €xpliCaçõe9
paz. Convem assinalar que, canções que obtiveram exi" dos oficiais.
na melhor das hipoteses, '�]a. to Em 1950. Se a Comissão Neutra dei
jamais se realizará, I' As forcas indianas de c�s- Repatriamento der perrnis.

4.8 horasdecisivas todia reéeberam ·os anelos são o cornando das Nações
Robert_:;on e Radford i?er- I mimeografados; ma;'um Unidas enviará veic.ulos e ..

manecera? em Seul. qmnta porta-voz declar.ou que a quipadcs' de alto-falantes
e sexta-feIra �apr�xlma S'2-

i Comissão Neutra de R'epa- para as proximidade/> do .a.
man�, Acredita-se. gt�e -em I triamento deverá examinar campamento á fim de irra•
'seguIda, c�l1�erenCl�rao COI:: as cartas de doze paginas diar mensagens aos prisio ..

o general1sslmo Cluang Riu antes de entregá-las aos pri neiros norte-americanos.
Shek e. com o p:rimeiro mi- " .-_' _

nistro do Japão, Shigeru

Q b
III"

'

- ..-

Yoshida, Irão. finahn>ente a ue" raou·o·.... 'C8b'eç"'aManila, para a posse do pre "

sidente eleito das Filipinas.

I 6,It 5,

��'-l
-�_.;.m.-�-+1
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�
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HORIZONTAIS:
1 - Especiaria (pl.).
2 - parte da roda; adereça·
3 - Povo; planta da India.
4 _ Til){) de. bacalhau.
5 - UpJão; famosa artista de cinema,
6 - Cidade do E.stado de São Paulo·

VERTICAIS:
1. - Rio do Brasil.
2 ..;._ Fm'ia; profissão (sufixo).
3 - Jovem.
4 - Amarrar.
5 - Milha mal'itima; grão (fig.).
6' - Conspiras.
7 - Mulher pequena.
S - Socorrer.

"
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_._--------_._---_._._�

A m e/h o r

V itrine
elo an O•• ,

e os melhDres presentes
MODAS CHANEL
Rua 15 de Novembro, 1393
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·· a' per·m·ane·Dta ���:e!; �:���� ac�:�:oa, ;e:a�;n muitas leitorliS' pedem Informa- II
.

.

.

�; ..

' li mas .sõménte casos parttculares.".

dant gõés e- esêlàí'êóim:etito a 'respcp signifitm ter então. e;mtamenti o eessârfo 'Parti: est,l:i.belecer a du- :Pense' que: '

..
hii mulheres sã·s fiROlUANCE DE AMOR (1) - Ainda estu ante t1'e. enge- to. A Permanente' foJ. Uêlltes ',úI� @� i5e �esejo, não só; mas a PDS' raçãó do "et)ziziúH,to",: Dois mi- perict.triment!,. normais' cujos ca-nharía em Parfs, o J'ovem .Ro·bert -rlartula veio um ·.d:a a.. co-

'.

d f"
· ....elo�· per-manecem lisos CaIU

lüU' .D
timos anos, mutto- aperfeiçoada, slbilidade de' petnear-ae sõzínha nutos e meio po em, ser su IClen-"�. , .

�:��i�.,.6:'
nhecer uma linda moça - a sua Cinderella. - por quem 10-

.

1 lh
- ...

f ilíd d- d" ,tes .enquanto. três, minutos, por- qualquer típo de permanente. ..,..,.

.

díd te Jacqueline era o sen no GeJa pe os apare os, 'Seja. soore- com a masnna ae 1 a e e.., -c
.

se-âo hoje, os seguintes eon-,
go se apaixonou per 1 amen .

., -. d .- tudo pelos. líqutdes ,-,'_"nrolham estar oe rotados os casas perrêt. tanto meiô':rnJnuto a mais, po- Como e1'plicar quando a. pP.r-'me - era empr-egada numa confeitar-la e tanto tmha e b_om- ""

t ,,� , "?' C lp do . .-os cabelos. Ri l1e1'manentes . a lament.e penteada.
.

dem ccnduzír 'o/' desastre. man en e nao jrega "

. u a '. . sorclOS: "
ta como de coquette. Acontece, porem, que Bartula se. V1U 0-. o

•••,

.

Díremos, ··'nor"�'ntQo.. que, no cabeleh-eíro? Não! 'E' uma coisa � Fazem allOS ho.je:"
.

_ do J-c:nTem Palilo Tesk..
b· d

- .

assei 3 anos fora da França Assim que frio, e' t.a.nto umas .come-. outras ......""""'..IJt'",·_, ,,..,,; .... 'L�.. .- .

"'"

r1ga o a. vlaJar e p ou
,.

. � .' ",

.

ponto'em que esf�Jno!l, tndas :'i'C· que nem' ele tálvez possa expli-
.

a sra MarÚt'Silveira es f'Ih do Éd' d' ...,regressou, a porim,e:ra_que f.ez ia,I procur.ar a a.m.ada,' n.,a.con-. têm os seus adeptos. Mas pare- Os ácidos que
t -rrr

.

1 /
-, _ ...... " , _. 1 o o sr ... mun O.e sra..

-

I d .
..

t
.' .

.
.

}" "d'
.'

'1" te nerrnanerites .qu.anr.l,·O :ião fi.!l....as caro .lYlas {) fato exis e . .lUTa gera
L' Sflveí , ....

Leitaria, sofrendo então a pior decepça.ü: Jà(!que me
. Elxara.o ce que a permanen e a fnQ, que: nos .1Q1,l1 os para a. pern; "'p'-en ,-� .

PQs.U do sr. auro 1 verra; Jenny Teske, com a srta. Eltip1 t d I i', ' ".

dem' -

rrui 'por quem tem ca:,,"ó.:lcida".e fi eo'. são os cabelos mais finQs queétrrprego e, vitima de um D .• mm, se ornara umn p,er 1· tin la mu lI.JS meritos por que po em 'prOVOélU'. reaçces. _'1mm-. '"
_

......:0 -;<1...
'

sra, Ceéilia Kasul�. nora Uhlmann, filha lia." sra.'�.
:da"-: não tornava a cabeça "pesada". eas de eteitü' desastroso' e a me- bl'e tudo longa experiêneirt, s�!.o ãceitam. ;mal estas ondlllaço2's

tenha perdidO te!."l'enO, e hoje oha, o "cacho" dê pró:va é 1>.Jas, mas é néée'ssário ,;.nr,pl'p impoírtas pela moda. ke; Ge.rtrudes Ublmann,; ". ..... '. :;quase todos os cabalei.reirolS pre' _...;.;.. ._,._...-................_._-----.....;...;_-....:,..;..;..--""'--�__.�--.,.....-_:_----- � a sra. Maria Martins d€ _ do jovem Nelson Pasold\ferem a permanente a quente,

C eJ Souza, residjente nesta cidar filho do sr. Artur e sra; Hui�Primoira tegxa a seguir, quan- .

t S
de; da Pasold, com a sra. l!!i;!ciJ.iâdo' se decidi!' a fl!l,zér uma per' , a cU"'r- os e '.

Nels filho d S filh d
.

s
'manente é confiar-se a um ca-

'

,

.

. ,...,... o menmo on, .

. Ribeiro e ouza, a· o .'. rj'beleill'eiro que conheç'a os. seus do casal Minervall-;Joaquina Orlando e sra. Leontina.Ribei.. :cábe)os a resis,t'enciá Qliles, a E necessár:o cdriser";1ll'
.'

os mnntê-l�s b:em tratados_e bem óÉôor e atraente o suficiente Tomás; �. ro de Souza;sua quaú�i"ãa.e' e car�ctexisticas cabelos curtes, nãd pela fim- penteados,' ..".. pára c�nfirn:ar sua apr_eciável
.

.....,. o jovem Nolan Dor·(}w, _ do jovem Datcí Aievedo�da sua pele, IDspecialme.nte �e tasia da moÇla mas sim pela f"lo: orgil.l Lamaire um dos aceitaça'''' MIchel Antome,. P. filho do sr. Alvino. Dorow, re�. _torneiro mecanico J:esidentetem cabeklS tin'tos,' é -sabia me- imperiosidade da' época ,que mais C'Onceituados càbeleiras I LebreuillÍ, :Mauricie Massls _"e SI'de' II'te em 'Itoupava . CeI't-
-

.

d'
,.

t'}:T (, d�tam o nstuo nesta comuna, C{)' ma srta•.

dida fazer €�peri'encia em me- atravessamos· A 'vida hodier- ue parrs 1 aüzou val'lOS 1- �enry Ll.uger iL .)_ ."
,. .cha aliás, quaíquer cabeleireiro na, com sua agitação constaD- pos de penteados qll€ se pres- ,"córolle", e. apre5�ntam em tral; 'rher,eza Treis, filha dQ. <si:'que tenha em wande 'c;;inta à te de tod�s as horas<faz com iam ndmirávelmel1te para ca- 1 seus desrlles as m�u� encanta-

- o sr. Hároldo' Antonio e sra, Alwina Trek
.

sua reputação de profis.s.;onal, que a mulher necessIte apre- ..
belos curtos, Bat�u-se com. J doras cabeças femmlllas_ hurdt, .do comercio loca� e

'" .'� e dD sr. Nidio Sim�; -in":pen.nn.,-a' nesho pro·�.·de"n·c·l·a··. sentar-se nas hotfis de traba- 'o sug.::!stivo' nome "corolle" Antoriine . .apres.enta p,entea- ".

F
"

d S' 'I ....
.' ".

� � Vi

t d .....;. {} sr. ranClSCO a 1 V.l., ··dustrl·arl·o· resl'd'ente nesta' ..CJ.......
.

. lho, nos passeios e mesmo den f coroinha) qÜe �.� adapta a dos clássíCQS .sem l'epar 1 o, caLembre'se dr, evitar fazer fi tr:! de cúsa, sempre bem pen- todos ':.s tipos de rosto com a belos dispostos para o a1t? da r'esidente n-esta cidade: dade, com a srta; Rosa de' "Jé�;permanente' quando es.tiver res- tenda. vantagem de rejuvenecer suas cabeça em bueles revertidos,
S·JUrUTor , sus; filha da sra. CarmelÍna .. :de

. ROMANCE DE AMOR (II) -,- Como não Se apagara, �m friada e nÓ'!! dias cdticos do Há ma"" de 25 anos Os ca.- linhas e realçar a pureza dos testa descoberta, sC)bre a, nuca (A "u�tnj J '. .
U·a"tula, a chama da paixão. tudo ele fez para que Jacquelllle é"

Ih d en Jesus.'
....

•
,

mês; evite tamb m fazê�,a se belos ap:'reeeram curtos,. re j perfis. e oré as�n as CC111. mOVlm _

--.. >�;;.atravessa um períOdo de {'xe€'P- volucionando II moda dos pen� Levemente ondnlados, (JS ca tos naturaIs. - No Cartorio de Registro II A t.t'IMEU"'OScional canmiço oU de eSg'Jtame:t- teados, Houve protestos, des- belos, prestam-s.::! à modif!ca- Lebreuíllv �.�para �s cabe- 'Civil, desta cidade, ieaHzâr� nA,)\, rll
.

to n8r"osO. A permanente deve quites, e até mksmo mortes. çõ�s flprcciáve's e a diSplSO� los por um ralO medlan? ,esempt-e ser feita. quando ·cab<Jos Mas apesar de tudo 'a moda, çóes várias, Disposto:; para') mantem .sobre a fronte, d_:sph- _. i_"m....... _�e peles encontrn.m-s� nas

m"lhO'/
c>om sua força dominadora, alto da cabeça em ondas 1a1'- cente, dua� ondas �ue dao �ores condições. O sCu cabeleirei- venceu os preconceitos e os gas co.m as _pontas em bucles rosto suavldade 111confundl�

.

ro poderá ajudá-la a forta.lecer cabelos continuaram curtos e revertidos, .lIS':S sobre os lados veL.. .os ;;cus cabehs com culdádos es' semi-ctlrtos. tapando as orelhas, ondulados Maur.c::! .Mas�ls apresenta
peciais e tambem com aplica- A vida a�u�l exige cab�los ap�nas sobre a testa, fofos

_

e caJ��los harmomosamente e
ções de oleo quente, ótimas para curtos, c:urtlssllnos,� pela Sl111- �oltos, os cab;los ,�urt?s, dao qtl'hbrados com me�has curo
nutrir e tomar mais elásti�o. pIes razao da iacllldade de a mulher um 'que reJuvene- tas e ondu!adas cobrmdo par-• . .

te das orelnas e a nuca, SobrEmaJS flexlvel o cabelo ot."o.a.o.oeo.o90.t,.r;4o-. 4ü.G.r 11(.;.•• fi ••0.0.<:1I(,.00lQ. �."),,,I)""':.:;'�.O.().l�.C.o-.:_o1It' li' Q v' ..... _-.u.........- "a

l'
.

't l'
--

�

�. 'O·A"""'O"O..oolio.O.O.i.I.'I4IVfI::"Ç.Q.lJlõc.�6c..a�.o.o.a&GIi04tG��óIi'
.uikJ.\,.�,.(JIiO .. _ ...>4t'rlI'�' {i:::;..".!",�

�.i5,
a testa franJa lsa eSplrJ ua 1--Antes da. permanente decida-' a !.� zando a fisionomia.se·:se �ai continuar li. usar o .§

R A O I O T E ( N I ( A _ JfG L O i) fi" �� }'�alizando diremos que Pmesmo penteado OU se (jUI'.r.�
_ O V t� tendência é para o pentead:. ._mudá-lo. Neste caso, '.J coorte é � i� âue as CLri0é111inhas batlzara.m j

feito antes, segundo o ef:tilo do �
fi S") �� ..

seu novo penteado; assim ele �� \ foupa eca t! com e sugestivo nome "tara-
Poderá reguiar em modo dive-so �� �! dínha" o qual, ao nosso ver� Especializada. em concer.tos e blontagem de receptores, o. não é mais do que a graciost,a aplicação, do.Js varias "bigou- 'l<i

!ii?� comunica a seus amigos e freguêses que possuÍ toca_dis� !� criácão , de Henry Aug;el'dins", Muitos penteados n·., der- �. �i "COtÍp's de soleil" com mecha,'nos, de fato, são na frente cre';� l� COI> "long-play" PBILIPPS ,

- DELPBON _;_ e - AGA. ��- IIf4rDICO &SPJ:ClA.LIS'l'A _..._. �

• enquadrandJ o rosto com in,.. pos ou têm ondulações bem mar' �Radiolas a partir de Cr$. 8.500,00. Receptores e aCesso- �� finita naturalidade.Clbliea Oenl ele Ro_e_. 1I11lhe"", • Crlaatu .

I cacías, enquanto at.rás são "lisos �� .

I ..: A '
.

.

1�. rIOs em gera. '. •• guaroemos, pOlS, qua se-....0·U "*' .. S ..CA·.... JI.�11- ....
,

"·1" .... BLUitO!
..

NAtJ OU tênl aperuis um sinal de dn- 'º
R d' t'

. u.., I O fi O" It' �,- • rá o vitorioso desses pentél
lU. r 't'J!'!l... .. ... .. 1...... ....,

da. O d�sar ó encrespa.mento �9 a 10- ecnJCa Li , - QUP· •.,eca .'
h

I'.l�"""'�"'�"".�""�""'�""�� �_ ��������:f�=�,,�r�������J�i�������2�����������������.����.�,��; dCo10Bs rea�l.tlr,.e as ,elegantes fil as

tp' Pt.,] �

A CARTA - Entre a. volumosa correspondpencia parti�
calar de Shigeru Yosbida, primeiro ministro do .Tapão; foi

encontrada uma carta anônima, com uma ameaça de morte. A

policia entrau em ação e logo deu Da pista de um professor
Tomejiro TonizaWa, que, examinando, revelou achar-se lou-

co vitima d� ferimentw que sofreu durante a ultima guer-
ta'mudial . .

. '�I . "l.��..
.

, ����._w-�.--
� '..

.

""

MODAS - Váfi,os industriais é homens de fortuna' d;e
B·r,:gotá dirigiram um memorial ao ministro da Fazenda solr-

citando a revogação de uma lei que proíbe a importação de

ubjetos de luxo, inclusive vestAos de c_onfecção estr.an:geira.
A medida possibilitaria· logo a mstalaçao em Bog·::;ta, de u-

ma casa de modas de luxo, (!om modelos de Paris.

ahandonasse a vida miseravel que leveva e o aceitasse como

marido. Nada conseguiu, porem, porque Jacqueline àmava o

luxo e a dissipação. Uma noite, querendo conquistá-la, elç deu
lhe cem mil francos - e leu os gastou numa noite. Desespera
do, sem mais esperanças Bartula foi á poliCia e acusou-a .de
haver roubado aquele dinheiro. Da policia o caso foi li justi ..
ça, que acabou julgando o engenheiro Bartula c�Ipado dó cri
me de calunia e o condenando a um auOJ de prlsao.

- .... "_

(omodo/mas n

-:_
-

Acha-sé
.. engalanado des..

de o dia 10 'dd cO:i:Únte. m:�f
com o nascimento de um· r:O�':'.
busto menino, o lar do sr.·l:ieti\\
rich e sra· Irmgard KohIs; \::�j'

.

.- Tambem () lar do sr. Ati;;;;'::
gusto Zen e sra. Eldenor Ze�i.•

". o'. "'1rr"� . '".'

acha-se oenr�quecido com
.. 'ii.

'na.scimento de um llÍiéni,Íio;,;
tendo o f.eliz evento se verifI:'<
ficado dia 11 do mês em ctlr.,,:.
so, na Secção de Mat�dat1.��,

I do Hospital "Santa ,Isáb(iP'., '

., VIAJANTES .' J,<'

��"n.���
'B & li O & B O ! O A IS

VA.BIZES J: ULCJmAIt
DAB PERNAS: curd .em iflpera.

otSPEi"SkAS, PRI8AO·DI!: VENTR�, COLrn:S,
AlttI!;IUANA. FISSURAS, ()OCEIF.A NO ANUIS

VO&AÇAO. PULIIOE8. JUNS, B:r.DOA., nGADO

- DIt A R Y T A B O R D A-

somente

( MISAS KANDER
fiêÍra de 5UO economia. E flote:

-- Estivet.am hospedaéiP:s;n�t.

ciuad�OTEL REX: srs. ����K
�er Leo Aron, Luis GilInie:�M{
Walter F. Piazza-, dr. Ri�hà�d;:;
Góttsmann e famiJ,ia. ,J.os�(
Luis Guimarães, Alberto ea;;;:'
nellas Filho, Antoni.o pach:e;::
cU' e . sra" Polan Cwikt�. Ge�:�;
ralda. Tá:mmasini, dep, Octa';;"

.

cilio Nascimento Aderbal, 'N�'i:;.

ves e familia, Rudolf N�nh..ii';; i
til, Wolfgang Paul, Lionél' Jd�::.
seph Holmes· e iamilis.:' j.tif(:
Gualberto, Helio Souza,', dr;;:
Germano Rudner e GÚenth�::·
·W.

o

Roeck � sra,; srta. 'C�.i:i
mell de Vergilio.

.' ... ,

PRECEITO,DO ·:DIA::'�·;':·;.. ::�;
. Bél�o��:!��l:i::n!���g:{

,pecto sadIO muitas vezé�ys�tl.'"
enganosos, porque a tubeiéluo �se pode est�r começando .oU1;·",'
mesmo" já haver lesões consÜ;;"

.

tlliUa,s nos pulmões. Pelo '�a.':
me radiológico, essas lesõea;.
podem ser �eveladas.. ".' :':,:;::.'

Procure collhecer. 0; ;está� ;,
dO' dos pulmões, fazeildó;o ,

examinaMlos pelos ra�ô$.; ,,'
X. - SNES. .'

ASTRAL DO DIA i�':/

11

Rua 15 de 1051

I
;
t

! \
:i
-:

.

Sendo o primeira o feizer tra_

fegar no Brasil aviões do tipo

"Popular" (mistos), com desco�
to ofit.;ÍQI de 15"/. sôbre O� tor!

fas, aVARIG ti também à pi�

PARA PRESENTE
DE NATAL

distinto
Sim, é verdade, os sapa- modo, quando você se séntn prC)éUrar; urna "toileHe" co

tos das mulheres são a meu erguendo a saia para não a- mo deveria fazer, mas é
do um instrumento de tor- marrotá-la, sentando-se so- muito incorl'eto. Há dezenas

por Baga Swamh.; ":.\"tura; e há momentos em bre a combinação, como fa· de gestos semelhantes, cô- 23 de Dezembro'., ique mesmo uma rainha sen- zem algumas, mas é incor- modos mas inconvenientes. A manhã requer prUd€hCii�te a necessidade sob a me- reto. E' muito cômodo pas- A verdadeira dama não faz A' t d '

t.
,. ...

.. :

2 5 O ft O O
ar e, e {} nna para generci�l 'sa, de tirá-los astutament'8 sal' o pente nos cabelos quan uso deles, prefere a incon- '. ti de primeira necessidade, liqui''do pé para sofrer menos. do está em publico, sem modidade.

'

•.Habitam a zona de co- dos, artigos femininos,)nfimtisQue mal há nisso? Nin-
neste fim de àno, anun- caseiros.guem vê e no momento de I coAr' D �Q QU9º ti) r DQoqUQnp;aQ
cíando na emissora ds Rio OS NASCIDOS ,Ji.TESTADA�.,pl�":e�a��I;,..:.u;;I:,i�pU:�e�� H'

.

b Üa OUOO bduOb uHbl tl dOS�I��it��; a:'tab�l�"& TA -.São dotados de mente"

preços ou a visita de Um sã, jovial, e desfrutam longa{temente não hã mil algum,
.

O leitor tem �lores de eH- O amarelo esverdeado 9U corretor. _ Caixa Postal, l.Vida.
.

e mesmo se alguem o vê. .. beça frequentemente? Sen- "chMtretise" ocupa o últi- 61 _ Fone 151 � RIOb
� •

.DO SUL - Sta.· Catarl'na. '1' I !l:�\.'•.
'óm, nao é um crIme, tCi-Se. agitado ou nervoso? mo hlgar CTn todas as lis-. /[, ;1Eis aí o erro. E' um gesto Talvez a culpa seja apenas tHS.

'1
�'������í::i"���c,a� .

.
que não se faz, nem mesmo da cor.

_.-_-__.....

' ..Q�" .. '

,.,��o
--

- - -

I

t ...

:'õ'" FR 1611\ I._Inr ".'_
.'

J

.'
,.'

em casa, nem mesmo quan- Segundo os especialistas
",f). 1'\:1. .

_do es está só. Ou se conser� em cores da General Dyes- ] .....--�--.-'--�-...;..-

va os sapatos ou se calçam luff Corporati.on, que mane- A EJ I (I E ti ( IAli,
"v

os chinelos. Mas tirar os 5a· jarriãigu'illã� dãs= Jne1l10res do anuncio acha-se di. �patos, mais 'Ou menos astu� tintas do mundo, as cores :retamente ligad.!\
.

à eir-:
tanrente, não, absolutamen- tem um efeito psicológico enlaçá!} dO' jornal. A NA-

. ÇãO é o único <árgã& de Concertamos!.:te não, ,definido sobre o homem. eirculá!lão diária que pe- . R�fri�el"'adores D(lmésticosJ.� R�irigeraçio em GeralVocê, com certeza, quer Por eXlemplü: ·0 efeito da netra ná maioria dos la: MaquInas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó, ..saber porque somos tão se- luz vermelhai o pulso se a- res do. Vale do ltajaí. Enceradeiras, Liquidificádores etc ..•.

-

1 Reformas Pintura. ,',.vetos contra um gesto des- celera, apressa0 arteria se
CASA DO AMERICANO SIA.sa natureza. A razão é sim- eleva, e tem�se a impressão Seeção DomesticapIes. Tirar os sapatos� onde

que o t';�p�-c:;;tm.ssar. ��!5::""-' --r:"_- �� .. ]

'=-

quer que seja," mesmo em O verde apazigua a tensão
A N UNe I E 1VI Rua 15 de No:vembro. 473 te!. 1533casa dos amigos mais inti.. nervosa e muscular. A luz N E S TA. F O L H A

"
• NOSSA DIVISA E' SERl-'"JB ..

mos ou de pé\rentes, é U:rna azul tem 11m efeito oposto .

, ���"�!:df,'.�,v�foar;t�rd::,� �r::;:e:��r?lP�in�en': �'''''"IlIl"III.''IR'''"Ullllml.I!!II''U"IIII1I1I1'IlIU1nUUIlIU'Ullm,,,,,,,,,nIlU'''''U_....im"''('"ga:i��d�,S�::S::�:� �!�� ��i� �:��ss��rece con"er

� '

..

'DOENÇAS NERVOSAS .

E"':MeW'rliIS .,. � ",
tuar a comodidades excessi- :::;;. . '.'

iV�."::!fu:'':.��,\om os sa daA�eP:Z;::·��':�::'o':: i Cá.a de Saúde Nos.a 8enborã da Gloria �nPao�toscaoelçlaemgêlnbt;ms�.m.u·'as'es' saqpuae_ lhantes através.do mundo ª
"

<ã ...- '", - dizem ·os espe,cialistas da - AlSSISTOCLl BE'DICA P�NTE A CüOO DI: ,. BSnCIALUI.'M' :=" .tos menos elElgantes porém GDC. A ordem" doessa pre- :: __._.,... ABERTA AOS IIE'DICOS EXTKBNOS _ ::"'ã' I:m�is cômodos; Se ho entaü-- 1erenda" para ps homens::
.'.

'_i:

�������:�::� ����411���ª�� I �=:������&:;.�::s-=:��";;,1(1te ,a comodidade é inimiga do aos homens a ordem das :: .

.

i:':'
�=�====����������=�=�__�_.���__�__ .. '

da e����E' muilo e� ��uc��. '. _ ��mmH""n"mrn""mnm""�mn"u"""mm"""m"mm��"mnnUm"rurl.1 �m��A "CEREAUSTA CATA RINENSE", em agradecime�lo pela preferência com q�e� foi distinguida por sua inumera freg uesia no dec.orrer deste anó� resolveu brindar a Iodos com preços
-,;: ..

��'{j;., �.� '" espe�lal$ de NATAL," como segue:. ������,*\;��4!������'!) .

Vinho branco Clássico Michielon .. garrafa 13,GB·(rl·
,

Vinho lie,bfraumilch Dr aher ... Qcurafa 14,50'( r$.(hampanhe MICHIELON meio doce •• mro 52,00 Cr$.
-' .�' ".�' .-

Vinho Frizanle Michielo n branco garrafa 16,00 Cr$.CEREALlSTA CATARINEN SE ... A maior ... Rua 15 de Noyembro, 810 ( E R E A L I S -I A RUA 15 DE NOVEMBRO,

MARCA DE GARANTIA

-

P ra um atai mais feliz·.

.

cIsa PEITER
apresenta sempre a melhor sugestão
artigos para HOMENS.

em

',\.

- Confecções Saragossy
� Camisas Tanhauser, Lemo, led e Banfan
- (infoJ1 carteiras, e lindos eslojos Dober e

Surman.
- Gravatas e lenços Duplex
� Pijamas e Robe de (harnbre Lemo
= Meias Loboi Centauro, Tiran

e ainda: o Maior sortimento das Melhores
�:1}\����{r;.,,- .. o.r:f!r,., .• >:i�3. rasr Linbos e Tropicaisã

CISA PEITER
RUA 15 de NOVEMBRO 533
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COMEfRCIO DE SANTA CATARINA
- Matd� I T li. J A l'

Fundado em ii de Fevereiro de 1935

Capital ••..
Flilldo de 11eserva.

Eadereço Telel t'mco"

=-: -=>., ô'$ 50.000.000,00
. 4.0.000'000,00

90.000. 000,00
Total dos depósitos em 3118\5:1, mais de 786.000.000,00
AGENCIAS II; ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ 18 DO ES
TADO DE SANTA CATAR!NA, NO &10 DE JANgmO E CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOM1AS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DA.S POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO�

=.�.�- DUÇAO --�
cs

P A fi U f (O M CHEQUEE

ierá· so�melijo n seJeciona�o . �e �Dta Catarina
a nuya e �ora prova de logo na tarde DO �ia 27
Jogará o quadro. treinada por Hélio Dlinger na Capital do
.fslado, domingo á tarde, centra um combinado local

.

Estamos em p1ena época de metido a outro téste rigoroso, maioria por grandes valores,
selec'onados agora que vai se devendo defrontar-se com a a seleção estadual, que pouco
avizinhando o Campeonato representação florianopolita- a pouco vai revelando me

Brasileiro de Futebol. Em to' na, esta sob os cuidados do ,_....""._..,...,.
lhor entendimento em seusdas as capitais dos Estados da técnico Osvaldo Meira.

União estão as seleções se Bem mais dificil, como se

submetendo a rigorosos trei- pode depreender, será a tare
namentos para a magna dís- fa dos "scratchmen" barr.ga- bem sucedida em sua tercei
puta do' assocíatíon nacional, verdes nesta oportunidade,
com exceção de Santa Cata- em se sabendo a que o valor
rína, cuja representação está técnico dos jogadores ilhéus
sendo armada em Brusque, à supera ao dos itajaienses e

.base do onze do Clube Atlétí; ainda há a acrescentar que o roso-

cu Carlos Renaux- time da Capital atuará no

N-osso scratch, que na se- próprio estádio da Federação .1:0' E R I DAS
mana .passada InICIOU seus. .Catarinense, .0 que não deixa

1 Espinhas, lllanchas UIce-
preparativos para intervir no de 'cónstítulr- "handícap" dos ras e R.eumatismo
Certame Brasi1eiro, onde íní- maís ccnslder'áves a seu fa- ELIXIR DE NOGunffiA

Grande Depuratíveclialmente medirá forças com vor. do Sangue
a seleção do Espírito Santo, Contudo, formada em: sua -------------

·já disputou dois cotejos-trei-
nos contra um combínado ar-:
mado com os plaiers de maior

destaque do peboI itajaiense
e na tarde do próximo do

mingo, . novamente, será sub'

vários setores. conta com am

plas possibilidades de ser

Como deve saber nosso .pú- não chegou a' se concretizar,
blico, -encontra-se em 'Currtí- pois os dirigentes de sua em

ba onde está efetuando rápi; baixada pedU-am· qU3Ptlia
da' temporada, o' conjunto considerada muito .' el.evada

. chileno do Evartcn,.: conv'da- P,!l:H um jpg�Í:ta Capital,' con-
do para participar das com- trá: ô. Avaí: 60 'mil. cruzelros
petições esportivas 'comemora- Re-unida· segimda-feira, à
ti\�as à 'passagem do Cerite- noite. a Díretoria do Avaí de
nário da emancipação pnlíti- lberou não aceitar as eandí
ca do'· Estado do Paraná. ções própostas, pelo . EveÍ'ton.
Havia sido aventada a hí., motivo pelo 'qual está afàsta- .

pótese de virem os .àndinos a. -da de todo a possibflídàde de
realizar uma . exibição .

em se �xibirem .em. Santa Cata
FIer"anópofís, mas a,�déii.a rina os chihmos. '

novatrentino contarão com a

presença do Dr. Aderbal Ra
mcs da 'Silva; ex-Gcvernador
do Estado e do sr. Mário O« f

línger, Prefeito Municipal de N E S T A F O L H A
Brusque, desportstas que de- �_____._; _

.ram todo apoio possível à im-
portante realiza.ção dos diri-
gentes do Humaítá.
Duas grandes velejas serão

levadas a efeito na tarde do
dia 27, a primeira delas entre
os quadros do Humaítá e Ti
radentes de 'I'ijucas, e uma

segunda entre Paysandú de

Rua: São Paulo, 2130 - lelefone t5ms-;
End' Iel, REPOlO .. (x� 46 .. (foupavi :S.��a,� 'Blumenau

ANUNC·IEM

--,.-

Representações {( II. D I o )ENDERE(O
. .

CERTO

SUA S COMPRAS DE flLECIMENTO
STOCK permanenté de to dos artigos para. Sorveterias
REPRESENTANTES DAS FI�MAS: Faulhaber � Cía. Ltda., Luiz .Lopes :Ganzága,
Ind, Com. Oscar Renschel Ltda., Cornp- Fabrica de Pá pel Itajaí, Tecelagem .Kue
hnrich SIA., Botho Koeri;'g, Ind, Fécula: Com. Lorenz, F abrica Maquinas e Fundição
Morrtz, Marombas & Cia., Arthur Olinger & Cia., Wer ner $elzer; Uníão> Fabl"H
Exportadora S!A., Irmãos Nanni. ..'

DEPOSITARIÇ)S: Compan hia Catarinense de Cimento P O RT L A N D
. .'

PARA

NATAL Foi ancerradc na noite de
segunda-feira última o carn
pe0l171 to de voleibol masculí
no de 'F'lor-ianopolfs, com a
re.? lização da part.da decisl
va entre Os sextetos do Lira
Tenis Clube e Ubiratan Es_
porte Clube.
A vitória .sorríu à repra

ssntaéão do Lira, pelo score
de 2xl, com .parcíaís de 3x15,
15x6 e 15xlO, dando-lhe o di
reito de intervir no próximo
Campeonato Catarínense, que
deveria ter sldo iniciado em

.l outuhro, mas »té agora, pcr:
. .razões que desconhecemos,

Item sido esquecido pela Fe-

I-•••E••
·· deracâo' Atlética Cfjtarinen:3��

�� c .

...... .....;,.... ....... ...... • ..:........;;,

CAL HIDRATA

GE
Rua 15 de Novemro, 505 -�. BlUMENAU

Você, pode oFerecer um bom presente ele Natal !
Economize tempo e din heiro 'indo dirétamenfe em

HERMES ,MACEDO
em cujas lejas é-uma :tradlção comprar ,pre .sentes de Natal· '. .'

.

Pianos � Rádios Fontgrafos � Geladeiras -lampadários - são presentes que agradam sempre, trazendo mais alegria e felicidade aü �EU1AR, nas feStas,
.... de NATAL

P A T lN :( T E S ..... J E tP S _.. IR I ( I ( [ OS .... ( A M I N H õ E S
Jão os brinquedos que seu filho .e·ipera anciosamenle 'Ilêste· NAtAL.. >6 .. Vá ainda hoje preencher süa flfHA (ADASTRAl e leve depôis para t)J �eüs famUiareroí

presentes ,que lhes ofertará nêsfe NATAL,," '. ",

Para sua comodidade·e até a véspera do Natal, as 'lojas famosas funcionarão :8.0 segúinfe horário:'Dü$ II à$19 brs"
H E R .M E S M:A (:l"I}:O, ·;i� ';1..:'

L O N D R I N A ..� M ,I RTR G A' e· B:L':U M E NAU':
Uma lOJA em cada canto para o encanto do seu LAR.

\.

"

!

CURITIBA 4.PONTA GROSSA

,,'-
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o N A TAla�±D OS
- ,.t\

Aprovou aCamara
"

unicipal
!!!deix�d�m�p�a!J.!srs!re!- !!!re�e�e!e1,\1 do esforço do

rccer aplausos e encomios a res, que, na sessão extraor- o referido projéto, dando as I �-�------

Iouvavel e meritória inicia-
.,. �im o .Legislativ? Mu�icipal . RIO, 22 (Meridional) .;_

tíva do sr. Prefeito Munieí- dináría de ontem, aprova- inequrvoca reafirmação dos I
A .t d

'I d I
r I • '.' , '.

ro

I
propos. O O eucerramen-

p.d, de promover o Natal A voraça OS OS eemcos seus patr.otícos propósitos to dos entendímentos parados póbres désta cidade, ten di d'
de co,op��a� com o govern� liquidação. dos nossos atra-

d; solicitado, para isso, au- com o Iseoua e ! do murucipio em empr�ndl zados comerciais com a In-
torização á Camara Munic�- Vargas ment� de alta rolevancía co glaterra, o sr. Osvaldo A-
pal, a abertura do respectí- mo soe ser o ,de promov�r ranha declarou:
vo crédfto especial, na Im- RIO, 22 (�leridiona.l).l� ím- o Natal dos pobres necessi

portancla de Cr$ 5.000 00 prensa .acentua ��e o
ô

íscurao tados, que ante, as perspec-
" �

, ,"

(dO
presídente Getullo Vargas !lI t' brí d

.,.

crédito esse que correra por respeito da PETROBRAS a1vo-, lva� som rras e �lSerIa ,e
conta do excesso de arreca- roçou QS técnicos quanto ao p-o- sofrimentos, neceSSItaI? ao

S·
.

d' b" cl J'
'

dação do presente exercício blerna da eletrkidade e Inves- amparo e da generosidade

t
. ..

etoresfinanceiro.

I-timentos
tndustrtala, ."strang.:i- pública e dos próprios pode- eques ra OS .OS

.

ens ,OS Ir. '

..
,

.'

A t!t de lovavel <> h-u- r'os, no Brasil: _

Os mais eonse�- res públicos mérmente
,

. a, 1. li _

ç cc
._.

ttdos eornerrtàrfos cntao 5S'i'Q.O _ _

1
._

lli��i;ctoi�:��: �i�P;I"';"';I;�;� ; ������I;�et�� elo'Banco Popular deMinas Gerais
� I" N Y k

j�i��:ec:!�;:r��::iSS: :�;, -- Apuradas as responsabilidades das irregularidades -
OS "recOS ·0 ca e em uva or � ���s :::�;e�:s:�a�:�,� RIO, 22 (Meridional) - pular de Minas Gerais,

sO-1
O relator�o menciona 251e. R. ,C�mpos. A prom?to�I' ... os homens. O sr. Orlando Rodrigues cíedade Anônim�, com sé- ates e fatos Irregulares, pra-I 1'1.a pública re�luereu .o ime

NOVA ORQUE, 22 (UP) cadístas e retalhistas foram ° humanitário gesto do Medeiros, inspetor geral de naquela Capital, e que ticados pelo Banco popular! díato .

sequestro dos ��nsd t p!i.oinn le .....a v dos Bancos da Superínten- se encontra em regímo de .

1
. 'd id r I

dos diretores em quantí a-
- Os preços do café nos ata aumenta os entre um e res (Conclue na 2.a .,- - .� ..

. . _ .. -'. cone uln o por consl era -

J!' • _ .'
-, libra-peso cerca de 450 gra- I deneia da Moéda e do Crê- liquidação, extra-judicial. todos os diretores

responsá-I
de sufícíente para coorrr a

Perspectivas de ser rei ... mas por nove das principais Dirigirá a "Pelrobras'" dit::" em ;:>fi?io dirig�db .ao Em �eu_relator18 de�l�ra veis, São eles:
. d.ferença entre o passivo e

firmas vendedoras desse'pro JUlZ de DIreito da Primeira a Comissão de InCJFl.ehto o ativo, calculada o relato-
nidada a guerra i duto. Isto porque no merca- O sr. Juraci Magalhães Vara Criminal de Belo Ho- que o Banco estáva insolya- Antonio Costa Barro:;, rio, com margem para_ aten

SEOUL, 22 (DF) - A Corêía do de café de Nova Iorque rizonte, encaminhou as p"e- vel d,esde 1.94�. ? passrvo Menotti Píána, Altino VI- der as despesas de liquida-
do Sul se julgará livre para rei' as operações para entrega Ii:lu. 22 (Meridional) _ Anun- ças do inquérito levado por re�l e de 11 m:lhooes e 714

laca; José Cartor, José Fe- ção, ou seja, a importancianícíar a guerra, em qualquer futura atingiram o nível ela-se que o coronel Jurací Ma- aquele orgão com o fim de mil e 286 cr�zelros e 60 �en lipe dôs Santos'"Filho, GuS-! total de 3 bilhões de cruzei-momento depois de 27 de janei- galhâes aceitou o convite do cl,l'. b il.id d tavos, e o ativo, em realiza-
t 11.[ t' P 1. Rafhel ros

.:
_ (Conclue1."0. Ess,\ declaração foi feita pe-: mais elevado nos 71 anos de Getulio Vargas para dirigir a apurar a responsa 11 a e

cão de demora, de 9 milhões avouv ar 1118, au o :s.

10 ?:iinistro do Exterior, Pyun funcionamento dessa instí- PETROBRAS. A notícia foi dos diretores do Banco Po- ê 599mil e 81 cruzeiros re 30 -;----
.....------.....---""'"'"--..;_----.....,;---,'__;-;-'--�-

YUClg' Tae. Em entrevista ��ti· t
. - confi,rmW:la n,'Jt Paraná pelo d�" .

v". o chanceler af.irmou que o" ulçao. Os .operadores de ca- puta.do Ra.far!, da UDN baian'l.. centavos e o defic:t patri-
jorrmJistas coreanos cometerum fé no mercado diz<cm que o Adianta;s3 que o sr Jurnci Ma- CAUSOU OTIM-ISMO monial' de 2 milhões e 125
um engano. quando na. semanl! principal motivo determi- galhães deixará suas funções i;e mil e 250 cruzeiros e 30 cen-
pas.;;a;da atribuiram ao prc'Siden- nante da alta foi o prejuizo adido militar em Wa.'lhingtc!1, tavos ..te Shyngmann Rhee a p'l"omes- d' I t

-

b ,C2'1'essando ao Bru;;oil "'ara a3-' A NOTA SOVIE'TICAcausa O as p an açoes ra- � l'

1sa d� eSperar noventa dias apó<; - sumir o .seu nQVO posto. O mau- Como principa responsa-
o inicio da conferencia de paz sileiras pelas recentes gea- dato de pres.idente da PETRO- vel foi apontado .0 sr. Joséantes 4e reabrir as hoJstilidade'3. das. BRAS será .de cinc:J' anos. LONDRES, 22 (UP) - Pro- CBenjamin ale astro, que

lia-o Ir A(ra' a carne de cavalo soluça-o ��:1JE'f:���t�����: :����l�:y:�t;��g:fq ii sldente EIsenhower pa.l'a conh'.'- 1.943 a 12 de feveriro de

para O proü'lema do abastec'-lenIOI��,d:se��:���a�t:;!ca·a���:;:�� intervenção da Supedrincten-'lue a nota contem a'.3 mesmas doencia da Moéda e o re-.

I ' ! fr ases de propagandâ. (file a dito.
..

'

",,- Russia. vem lançando contillun-

Opina s.o.bre o assunto o' sr II Pedro Borges mente.

RIO, 22 (MerldlOnal) - que não temos rebanhos e- ° técnico do Instituto de TEERÃ, 23 {UPj - o Exérci-

Conforme telegrama anun-I quinos e em seO'undo lugar I Nutrição frizou logo em. í to !rania�ol entrou :,<Jvamente €':1 i•

rl .

t d S-
'
-

b
• '- i açao hOl'2· pnra dlssoh'er mnm-Clac.IG, COmerC1an es e

ao, porque
nao acredito que ha- s80'Ulds que a seu ver a I fe t

- 'd n t t t. . ". b" I S açoes e ,,1'0 es o con 1'a a

PauLI0 est�na.m �l=Iteand? O' J';l consumidores para esse carne de cavalo não trará! cO'nde-n,aç'ão <lo ex-primeiro m:-'
flbaLe e dlstrlbUlçao publIca. tIpo de carne. soluçã;o para o problema do I nistro Mossadegh, a tres anos de

Ú� carne de cavalo. Ouvido j Estamos habituados à I abastecimento e preco da I prisãol. Os estudantes, que foram
. b ti, d

.

- -'d o� principais man�fetante, nrQ-80 re O assun O por um v'es- • carne oe ga o e a pOIJulacao I carne A soluça0 - ecla- I

�

t t.... t '. "
•• -. ,

.:.o
..

". •

I
tc� "al'anl anllJi 01. con ra o L S:I-

p�rtmo canoca, o sr. Pe?ro nao aceItara a de cavalo rou, esta na melhona -dos tabeJecimento 'das rela(;õo'., di-
Borges, membro do Instltu- sem repugnancia natural".• rebanhos bovinos. piomáticas com a Ing·h�l,t'l';a.
to de Nutrição, declarou
.Que a carne de cavalo tem,
realmente, o mesmo valor
l�Utritivü das dema:s car-

RIO, 22 (Merid.l - "Não hã jus
tificativa. nem moral nem ;fisica
'ou religiosa para o médico tirar
a. vida de quem quer que seja" -

(,_'clarou á reportagem de Ci JOR-'

-

Tudo indica ser essa a

única candidatura de opo
s,,�aQ à permanencia do
atual presidente, desde que
o sr. Gustavo Capan!Õlna,
lr-nder da maioria e do P.
S_ D., desment'u categori
camente a sua candldatura

i):) ,posto, afirmando qu'!
n2m a hipótese poderia srr

cogitada.

..A missão d>, médico

b'1liu o presidente da Associação
médica do Distrito Federal - é ll.

de aliviár as dores e curar, quan
do po�si""l. ExtermInar a vida, sob

qualquer hipotese, não é cogitação WASHINGTON, 22 (UP)
para médico, e a prova disso é que

_ O Departamento do Co-
tem surgido. no mundo, atrav�s

b
.

dos tempos, casos semelhantes tiO merda pu licou estatlsti
O sr. I),:�odato não indicou no- I d� todos", frizando: Achiles Scorcelli, José Amelio; das criançlm de Montes Claros e cas, demonstrando que apro
mes milHares, mas frizou que, , "Dizem que sau candidato

a!
,cfícia"', Gilda Assis, Alvaro nunca a m;oodíCina se pronunciou dução industrial dos Esta-

em caso contrádJ, "a Repú- g'�vtl:'rnadol'. E' mentira, Sou Verneck, Jur,') peixoto, Ama- pelo sacrificio de vidaS". dos Unidos diminuiu nos úl-blica c�'lirá, no continuismo ou candidato � de ir pa�a minha ral Gurgél, Gisele Lobo; se- N.iiO lIA' o nmEITO DE
tlmos, tempos. Diz o Boletim;-Jas maos d,) sr. A lhemar de C8'la, ,!1ara Junto de mmha mu- cl'etár'o narticular Miguél MATAR

Barl'JS. lhér e minha filha e largar Couto
I

Neí; "Estoc radicaI e absolutamente daqueloe Departamento que c::rca de um ano as <CIrCO;'
NEGOU O SR. JANIO esta infâmia de polít'ca. r

' .

_

.

mendas :recebidas pelos fa,.;O ABONO DE NATAL l<'ORMADO O GABI- I'SÃO PAULO, 22 (Meridio- NF.TE DO MINISTRO

II d· til d d
iii· bricantes teem sido inferio;'· "

��llunci��rio�n:::�icT;�s��� IUg:\.2�����dâiOnal) -,- O gre lU .a ,IrO o
.

esor _el_.ro. "�i, �gr�naS�a!sc�a'�s·�!nn�ucÇo�umO;eenl:dva�S�aa�tSrftaO.,&.'_i,·",·,..·.·..•.curou o prefeito Jânio Qua� Ministro da Saúde já form01t
'= 'Ç

.f:.1�s'op���nJ�n?o a���dr�: ���: ;��l ée��ir�e;e�o��:�:'; �7:f�
q'ue reagiu a ordem de prlsao;

zadas. "

��:i��F,�;:��';'r�������
tos Eun;'. Weave" p,of,�o,

• •

.

•
'I MOSSADEGP APELOU� !ca���� há dinheiro para ao CONDENADO O BAM.. - TiroteiO na «gare»� da Central do Brasil - DA SENTfN(A \11

bono de Natal. Definitivamen- QUEIRO -tOWDf RIO, 22 (Merid.) - No in- rua Alberico de Morais, 380

I
perna esquerda de Gerson. Em ,.

temente não dou. Esta prefe '- J terior dê um trem da E. F . seu filho Helio André, de 20 seguida, aplicou uma coronha- '.

;' •

tura foi .encontrada por mim RIO. 22 (!I1erid.ionaJ) _ O C.B., que trafegava super-I,�- anos. arquivista da Pana'r, da em Armenio que já havia I TEERÃ, 22. (UP) - AS auto-à beira da ruína e estaría

a-I banqueiro J. Lowds, f':.Ji conJe- tado com destino 'a D. Pedro Gerson Matos, solteiro, de 17 sido imobilizado pelo seu filho' ridades informam que o ex-, .

contecend') o qu� acontece com nado ii. pena de um ano. 'e sete rI, proveniente de Santa Cruz, anos, residente na rua Chita, Relio. . ! mc'lro ministr.o Mossadegh .. a.pe.;to Estado, 9ue r;.ao pode _pag�r I meses e dez dias de prisão, por um grupo, (te. rap.aze.s por�va- 1.035, em B�ngu, Armenio
As v:timas f-eram socorridas lou <la sentenç�, pela qual foi

S;USs.o funClOnarlOS se nao tI: I sentença do Juiz da. Décima se de maneIra lllconveruente

I �un�. :ryIagalhaes, de 20 anos,
no Hospital de Pronto Socorro. condenado a três anos de priso1.o:,e.�__mos ��ta<!-o par.a Icons� Quinta Vara Criminal, que con- perturb�mdo ao restant-e dos aomlclbado na rua Ivo do Pra- enquanto o guarda civil e seu T���em o brigadei;O:'J Ta:,.UlgUlr o equlhbpo das suas !l- siderou O banqueiro prin'Cipal p::s�agelros. Um guarda� que do,.5, e um rapa;z de nome
fUho foram Dresos em flagran- Riacm, ex-chefe do Estado Maio�.

íabn<!us. J?fhl�zmenste fr:'!bu .nao ·respont'lável pe1':> choque .ias vIaJ�va n?, mesmo vaga0 ail- TraJano, prota�orusta d� e5-
tes e autuãdos no 10.0 D.· que foi e>""Pulso do Exército, a�a riCO m � roo e a Tlcas� lanchas Alex Se"undo e Fargo vertm os Importunos que nao(} caramuça. Estes tres ultimos, p pelou.se, lhes dana o abonJ", Os lO

se conformaram com a atitu- além de se portarem de modo .

funcionarios lamuriaram ao no qual perdeu a. vida 'a meni" de do nolicial e ao chegarem a inconveniente, ofendendo ás ----------.._,-�----�-----.......-:-:-.......""t"�
que ajuntou, em tom categori- na El.ízabete, filha do engenheí- gare uln atrito, resultando que I senhoras

e senhoritas qU,9 via
co: ['0 Meira Lima. COlmo é um LS-

um deles foi baleado. javam perto deles, praticavam
"Em janeiro vai ser PossiveI) �]o primário. o banqueiro goza:rt.. FANICO NA CENTRAL' jogo de azar. O polic'al que

reestruturar os vencimEntos . .:\ benl:fíCio do SUl'sis. A um canto do carro via- se enc':.ntrava á paisana, ad-
javam Artur Per.'2Íra Langes, vertiu os rapazes que não ,S·e
de 43 anos de idade, guarda intimidaram a pasaram a de
civil numero 103, m·:rador na bochar.

- i Quando o trem chegava á

F I- -I
--

.

estação de Engl;;!nho de Den- RIO, 22 CMeridi'mal) ___; A I'J-

e lei '!Bpo m"" ! tro, num solavanco mais for-
"
'. �I � ijii. ' I te, o guarda esbarrou num dos 'ícia carioca, em contacto cem a

�e:ebeu . e�te _JOrnal malS as se- I rapa,zes. Este, reclamou com Policiá. F'll:lInUl<1l11»1, nancou a3

gu,n,es fC!hclt�çoes de Na.tal e Ano ,ternl0s lÇ)fensivos, chegando saídas. do Distrito Federal. mó

Novo. as qUals agradecemos e

re-l mesmo-a manter a.cirrada dis- esperança e evitar' que "Sete
tribuimos: cussão com o policial. Dedos'" saia d';) H.io de .Ja.:!le!ro.
Prof. Orlando Ferreira de Mello Na estação de D. Pedro II,

e Senhora. Mario Olinger, de Brus- o guarda civil ao desembarcar,
que, Tecelagem União S.A., dr. deu voz de prisão a ArlTh�nio;
Ayres Gonça.lv.es e Familia, Fulvio Este reagiu e o por cla! sacan
Emmendoerfer e Senhora. Bar e do do rev<llver acionou o ga
fI""taul'ante Avenida, Tran}lporte tilho indo o projetil atingir a
Coletivo Kumm & Cía. Lida., A
dolfo lIass e Familia, Electra Aço

.

Altona S.A" Companhia Mercantil
Victor Probst. Emprêsa .

Karmo
Lula., dr. Vania de Oliveira. de

Ituporanga. Ch.ristiano Theiss e

Familía, Colégio S:mto Antonio.
,

1
-

1 Modas Chanel, dr. Ary 'I'abordla e

c:l����1�e�c!�·t��l�:i��i;��

I
- .... ( O M E R ( I A L V I E I R A 8 R UNS S. A. ......

I se���:��ccmos. tambem, a l'cmes-

ção direta da UDN. cuja sa ao" diretor desta folh::t, pela

imparcialidade n� ;aso dos Rua 15 de Novembro ... Esquina da Rua .Pa. Jacobs ���lP�:::nd�er;:.7'a�r·d!e d��i!:�.cargos pesscdistas e apenas
conservas de hbr!cação dessa con-,aparentemente, fracassará, _1iIiIIII1IliIiiI.1IIII_1iiliIIlI II": IIIlIIIIII••••••••••••IIII!IIII.......... ceituada industria blumenauense.

(�Caira a Republica iDo COnlinuismo
ou nasmãos do sr.Idhemar deBarros»
Manife�ta.se o sr. A. Deoddto sobre a formula Etelvino Lins

tauf.'cimenlú.

n35.

Apenas esclareceu o téc
nico que ela se apresenta li
geiramente adocicada e pou
co fibrosa.

"Em varbs países - assi
nalou o sr. Pedro Borges - BELO HORIZONTE, 22

(�sp(?cialmente na França, a (Meridional) - O dl3putado
carne de cavalo é vendida Alberto Deodato ex-presiden-

te do uden 'smo mindro, ma
em açougues especiais que nifestou_se favoravel ao acor

oslentam, geralmente, na do d:s partidos do centro pa
fachada do predio, a inscr:- 1'3, resolver a �o�ução ciD. pro-

-

d d 1 bI('ma ,sucesc:orlO. Oonsldera
,çao

.

e caril:' e cava o. I porém difícil a escolha de um

Nln�}J!em COlHe enl:,' d"iJ- ! <:<Indidato civil capaz de con

do, ali, a carne de cavalo. i lar com. 0. n:;.oio geral e unani
Entre nós não vejo possibi- mI': vatocmando:

]idade para vingar a iniCia-I
"OS

. cn�endimçntos enire as
. . agn'llu3çoes c·}nservadüras so-hva dosmarchantes pauhs- menie será possível Em torno
tas. Em primeiro lugar por-

....

df' uma candidatura m'litar".

RIO, 22 (Meridional) -

A despeito da soliàão dos
corredores do Palado Tira

dentes, o problema da re

novação da Mesa da Câma
ra Está sendo agitado. .Co
mo da vez passada, surge a

c:õ.udidatura do sr, Cirilo
Junior, elo PSD de S. Pau
lo, para substituir na presi
dencia da Casa o sr. N-ereu
Ramos. A articulação do
nome vem sendo feita pe
lo sr. Ruy Almeida, pri
meiro seéretário.

Cirilo Junior c a n di dai o
á presidencia da Calara

s·em dúvida, de acordo com
a op -nião dos observadores.
A disposição das grandes
correntes da Câmara só pc
d�rá ser aferida quando da
instalacão dos trabalhos
extraol��lillãrbs, a lE de ja-
neÍr0.

semmOllsiração
misso.

compro-

SENHORES
AGRICULTORES

Acabamos de receber no
ya rel11{'ssa cl(f,tes afa
mados Tratores Cana-
denses - adquira agora
o vosso trator peIo novo

plano de- vendas a presta-
ções.

Solicitem-nos uma de-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




