
DlumellllU, pediu qun êsta en

tidade de representação clas

sista apresentasse sugestões
sobre ll. refarwll. das listáis de
categorias de importações,
SU!iest,ões essas que venbam
de encontro às relv!nüleat;óes
de Santll. Cn.tll.rlna As ref�ri
da. sugestões dev;rão ser an

camJnh.'ul,as pp.las classes pro�
uutoras à ACIB, dentro do
seu piano de ação, que eon

sulca 05 seus interesses, ANO X

o M E M S Â
BLUM'ENAU, (Santa Ca tarína,

Expressa o sr.Souza Dantas
seu otimismo e confiança

, RIO,:; (Meridioual) - Ouvido pei!u reportagem sobre os

resultadas da nova politica econômica e flnancélra, o sr. Mar
cos Souza Dantas, presidente (lo Banco do Brasil, fez as se

guintes declarações: '
,

"Baseado nos resultadru e na experlencía já observados,
na segundo semestre de 1953, posso afirmar que só .há motí
vos para otimismo e confiança no desenrolar dos negocias
durante o ano que se ínicía".

A seguir o' sr, Souza Dantas disse, aludlndo ao íntercâm.,
bio comercial: "O saldo na balança comere at, que durante o

primeiro semestre, fôra negativo, na ímnortancia de 25 mi
lhões de dólares, converteu-se em saldo pus' Uva, 110 segundo
semestre, com cifra que deve andar entre duzentos e duzen
tos e cinquenta milhões de dólares.

Para, tanto, muita contrtbuíram a sexportaçêes dc café ,

que nos últimos seis meses foram supertores às do primeiro. '

semectre .em mais de 2,5 milhões de sacas, enquanto que o i
valor total das exportações brasileiras semente no mês de
novembro montaram a mais de 4,6 b'Ihões de cruzeiros. Nu
que se refere ao algodãc, segundo produto em importância,
o valor das nossas exportações, que deu um total comprado
pelo governo e pelo Banco do Braj3il. de 426 mil toneladas, já
conseguimos vender 244 mil, restando, portanto, cerca de 4;'

:E�:��n::tO:e�u�::�:�:;:,::;�:::�',ta-0-' de'pende-'-da gllerrado Banco do Br-asi l - fOI a r'es-
'

,

tOUJ:,ação do crédrto de 300, mi- '

U. ss, coricedído pelo EXIMIL\NK

d EE UU ,\
...,

�"ª;r��[:g{��ª, OS • • a Irma o ares. Eisenhower
�:��d:�n::t��4Ger;��n.�:3 ��5far:;;�I- IIJustes indispensaveis set" suscitar o caos et'onomico
dlo' crédito do EXIMBANK, (lu"" I

WASHINGTON 5 'UP) "A
.

t"
J

pagamos com recursos p=c:r,rios e! _

L 4 , t
_

- -

,
povo americano, 011 em a norte, em

I
que. sem que seja por eulpa

S.la.1
apto para aprdveit!lr do bem estar

di, d 1") 'Ih' d ,.! credítamos que a prosperíüade

da,!
que ele desenha li. obra empreen se encontrem em situacão dificU" que lhe garante seu nível de vi-:l rerença e .... : Inl (leS e ('J,O- i ,. . -

d d'
.' . •

Iares. I
Amenca. nao

_

epende �a. guerra Ida em um ano de, poder, por seu, A segunda garantia corresponde da.

O t d .' t �-�
e da llreparaçao para a. guerra e governo e as dout rtnas que o IUs-1 ao cuic.�do de publica 2 _ As

. palgl'men o

'festa lmd pOdr ancra não tem necesstdade dessa depen- piram, .

equiva CU em Cl r3S re on as a . , I .

• 7 btlhõ d ',. C �,dcnem. Sabemos que esse grande Em sua mensagem, o presídcn-2, 1 o:s e crUZhelr?,,. _�!:10 •.5-
país pode proceder :J, :r.lust.amen- t te deu em seguida no povo amerí

ses, cruzerros que. aviam 5>0,0 an-; tos necessãrtos para enfrentar à I cano duas garantias essenciais, A

te�l(\rmente recebl��� e 'lPl�cado� evolução de uma situação em mu- .prtmelra concerne ii doutrina go
pe 0. Banco do,�l'loll, houve nf;' dança sem ameaca de (�esastrc e vernamentat: '0 governo, disse o

�'eS�adade de emItir ?arp. !1a'l'Sl' <:1,,- sem !iUseHa� 11 é;Í.os cllolinn,feo q1l1" j:rI'e�hlêm'", ''Il�o "êrttt'"vara ,'t1' (.,;._
t�e$ ('�mprados antes aos

expor-los cornuntstas esperam".

I
presa pal'liclIlnt' e l1;\n se fceh"rã

apores, .

I I'
,

b
. _

'1'al é a passagem fundamental em fria indiferença buroeratrea en;
epois d� fi la Ir a su sntuíeão do dJ'fCl11'50 irradiad(} e televisa- relação ao bem estar dos cidadãos

(Conclui na 28, página letra AI I do do pn'sitlente Eisenhower ao americanos a, em particular,

Sr. Marcos de Souza
- Pres+dente dv

co do B,';lSil

Ban,

O presidente Eisenhower
merou em seguid::: as realizações
ele sua administra(;ão no ano que
acaba de passar lia poder.

1 - Terminaram 1''' lutas 11a
Coréia para alivio do povo ameri
cano que se encontra assim maís

CIbADE DO VATIC,\_NO. 5
(UP) - Anuncla·�-;e hoje que o

Papa Pio décimo, já beatírícado
antorlorniente srrá cancnlzado
em certmonía pllblic'a a rea1iz:ar-

B""LGRADO, "(DP) -- Um r)J-'tlO� ,1'15"" a seus

c"nulra-l
que o sístema centraüzado IIUf'"'" - v

1.'})TtU 11kf a,
- "., �- c -

't-
- - - '!'� tó

" se maio próximo. No dia seguln-
dos mais c1f.lstacarlos - das que se põem em pra iea exige reuruoes, 'J.ll'lga .odas unE se na 'praça de Sá" Pedro em 29
da Iugo�1�via causo,u hoje l'T1�'r' lima proposta se reduzirá prouun- células e sua dnaisí.encla "quase te, haverá mrssn snlnne em
me sensaçao 110 sela do Part,ld,o

I
ctn.damene e ° numero de mem- religiosa" no dógma, !lO anal�- ll{)nra do no"'�-

1
' � santo da igr,'ja

ao formulm' a 1''''".J1uclOnar':, brof' da Partido, mUR, po,' out.ro çou somente duraute- a fase rc- católlca •

proposta de que se almndo�ou, 10- lado, o transformará. em lIma '\'oluci�n{Lri'l do eomullÍ'imlO. sistentell,
talmente o sistema dt' ÚlS{"ll'll· a"sociw'ão eonstituida �ament(l Ina partidál'ia e de reuniões obri- })elol1 ·�{!.omunistas vel'dad�ir3'� --...",----�---�,---- , ......

gatórias da�' células do Partido.
e leai,;;", S ln qu,' ,,0 \Jir,:,t<a't!p)�l'_' Escol'hl-dos pelO PR ml"�IlaI"ro osEsso INlTnnnis{j.\ ê J\rnovan, Di· nham Com seu caminhOl -" " 11i�

,�
''-

V :a�;��!��l:����c:'im:::fi::�:::�:: candidatos ao' próximo 'pleito
ao aludir acic!\i:;otalmente à sua .BELO .F!OIUZONTE, ;; CMe· as cadeiras para" ('ilmal'U F'

}J!·O\)osta. '!fo1 'Im e:ttenso rrtigo r.idional) - Ap;'/i! �IS ner'p',lf;arial< deral, .mtrf! outms, os srs. A1'
&.Jbre oS! "( leme!lt(,s sUbjNivo'l consultas aos diretório:,; muni- j huI' .B.H'n.ar;!.":, TI'i"t!ia da Cu-
h· a Iugoslav.';a pu!: lI'��(I'O cipai", a .<;f(',r' taría rio P. R. e·a nov '" . 'l..>

laborou as l1htas dai! r:::\I'ldidatos
nl'I1, O,nrlll'!'J !i'm'ia Lnhn!n Ja-

na ve;;p"fa dll ANl N"v'). 11(,1 Pacheco, Felipe Bulbi: A.
FDí tã,) w!'ande a t'cperClTsdvJ ao pl'ó�dm'.) j11pito, A 1'('1(1<:;.') no-

'" P.."lwuli. (' Hug'()
deste urtigo enlre os memh"�'," riL �uhm('tida ao [":{ft:I1': d,1 CQfi-

do Parlid� q\it' 'I O:"�:;_U .,!i"l:1; venção e:'lta ('lual do p, P.. r. J Fi'" bimnul:l ê 'tndu::tl

deste ,0 diário "Borba", pcliu liznr-s{! bre,'(·mente. O P. H. 'f'
.;.

a I>jillS 'lue nmpllam)'" SII:J. id{óia IWr:! elfgp)' li <Íepll{u:(\c!: f, .1,

,na edi<'i'io d" h. jc-, E Djtln; (l fflz. I'ais e Vi f'''tll,lu�li',-;, Di,put:I' 'í •

com o;tro lonflo artigo sohre o tí- --------" _- --- -�---..,.-----------------'--- -----,

ELE I rOR SO'MENTE QUEM PRO\lAR
TER CURSO PRIMARIa COMPLETO

Disciplina menos rígida n

partidO comunista e Tito
Proposta revolucionaria do presidente do novo Parlamento

-------------

passadIo autorizando ti entrada nos

ÉE. UU, de cerea de 2(}O mil imi
grantes procedentes de regiões su

per-povoàdas da Europa e de cer

tas categorIas de refugiados),
11 - Foi estabelecida uma po

lítica forle e coerente visando aú
qui:ri!." e conservar !l iniciativa em

politica externa.
12 - Foi proposto an mundo um

plano no sentido -lI' destmar a

energia atómica às obras pacíri.
"n·; da htunanidade' e :\ pr1r f:m
a atnl0sfera de suspeita e de te

que incita as na<:õ% ii g1.lez- ,tam aos apoll<;U1:ad'jg,
! direito a serem "reajllE1:adus",

I' .

tulo HLif'3 ()t� !':! ,'tic: .t,?h•• /\

qual fonl'ula um," .:é1'i€ de Sl!

gestõeR :"01',1 um T, JVO sist<'nl'l

ele nr�:\ni�;;:IPãol -P. ue pf'�Sagf'l'l
critica' fOl'temente ao atual fun-

-- Sllgestões enviadas ao Senado pela
>

justiça eleitoral
General TITO

jafl, atua.lmente presid' nL:' d'-,

r.c.vo Parlamento, m'�l!!ln o /10

Comité Executivo do �"arthlJ

(antes denominado Pol.tll'n·)),
e dll;:"'an� e_ n.nlU.f'" \':'�"\ do::: t1}:::p.�t r' ..

t� nlR�d_nl.o·; da dV':.'iplh�a. par

tidária.

��NDA OES'I'1!: DIAIUO
NA ENGRAXAT�&

PON'l'O CBI()

RIO, 5 (Merid.) - Em uma! d::;ptivo da mediana capaciJ,
série de 1r-ês reportagens, pu- dade de discernimento,
bl cadas na �=mana passada, Assim é que se exige do

alistando, além da prova de
quitação do sérviç'J 111 ;litar e
do imposto de renda, n. de
ter concluido pelo menos o
cur&:;> primário, A inscrição
deverá ser efetivad,'! dentro----.,._---

Fugiu �ara casar B liIba nR
rei �o PostanDO na Bolivia

EDL""J"T!URl;(}, l'�.1co-:'.in. ;, :i'

P,) _ o famoso <.:.r'1ui-1:, "ioo:,'
rio c rei do estanho hoi". Ln!,

AntE.n'.')r Panlno, H1.(,1.i1b.-- u � Q

do um exercito ele detectives par

ticulares " pro()ur:1. de su'!_ filha

e herdeira Isahel, de 16 anos

Esta. fugiu com um j:,v,.:m ,ri·

glê.s Ja.mes Goldsmith. de 20 a

;;(I,s, 'Para. casat'�::}� c,)rrt ele; (': .rl
se sabe que o;; dúi.� tirara ü li

cença para casar na Escocia, tI

nicu pais onde nàc f exigI lo n

c'.;msçtüiment{) I,aterno paL� ,.

r.natrimõlno de nWl1crf:S GC<!,1

maia de dezesseis anos. Ap- n'1�'

se e:tige fluhllZe dio.;:, de resi,

dCllCiü. no l::;aí�; e se não for<;JUl

l!IlContraçlo." e.té às 10 hora,> .J�,

anlt::ul:ã. t';.: á.o CU1�1}J�1-·idn (·5:-.�

pra,,) é poderão 21' ca"ar, O noi

vo, aliás, tamhém ó hl'rdl'lro ele

n�ilbt ��;; 1-' HH se'!l })ai .:i tl Ht_t dr

V?rio·:;; hot eis, ninis Panino nçhH.

que n.' ('.111,t é n:;va deUHlL" pa.ril
casar.

ruo, 5 (!,ierid.) - o Ministro rJm.
He:.tth :r,fOl'Y" da Pa.sta do Co· 'comerciais
'mereia da, Grã-Bretanha, c�nc,""

deu hoje nesta' Capitlt1 uma (-n
lX'(\vil1hJ, ('\l!eHvn ?t 1 '::1" ';non.
Disso qUI! sua viagem UQ Bra!'il
e algUlIJ outros l1uisl's hüino'
anl(�r:\:�.inf� \.'1 'SI. trt.)ca r" idúi:ls.
I {'Ilda '''ln ...bta fed:o.h'{!Ul· (lI;

t;'udl!:ioW:d:' !�I\},'" C0I1VT,7íQ:1:: e·

xistentes pnb�e (;')ses pujrt\_' ," �� ti

Inglatrrra.. Nf\J.1 tenciona [.'0-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r Necessitamos de 5 meeânf
JtOS competentes para motores
!li. ga,zoliná e diesel, 2 eletrecls- Um bar no centro da cidade
ifas para serviços de enrola- com 5 mesas de snooker, oti.
mento õe a,inamos, motores e mo movimento e por preço. de·
fíllstalacões em veículos.'Apl'e� ocasião. I d

•• I

sentar-se pessoalmente muni. Tendo. espaço para explorar .

Intra uzído c,!m gra»:.de� fU!D-as de atacado e a varejo, I

nos de documentos na NAVE· qualquer ramo eomgereíal. Os acelto representação de fabrIca Idonea em franca produção,
GAC1\O ITAJAI' LTDA. interessados poderão dirigir- Dou garantia e as melhores referencias.

'

�i 1'« A V I T A H - a Rua se a Rua 15 de Novembro, Eserever !Iara. - SNR. ANIZ SCAFF - Rua. Plorenele

;Bímnellau, 170 em Itajaí. 1090 _ Blumenau. de Abreu, 279 - 1.0 andae - Sala 11 - Fone 32-7546

__ _
S. PAULO.

� v��!!�seA:iv�!�pAl()te!. A l U G A .. S E I SINDI(ATO DOS TRABA LHADORES NAS, INDUS..

Situação prevílegíada, proxí- Uma. c3;s� de moradia, perto

I TRIAS DE (ONSTRUCÃO E DO MOBIUARIO DE
mo ao centro, Preços vanta- do Gmas10

�
pedro ll.

.

•

j080.!!. Facilita-se os pagamen-I Informaçoes com I) sr. W�l_ - BLUM ENAU _
!t-os. Ieeke - Banco< Sul do Brastl. ,

.

Informações COm o propríe- S I C O N V I T E

�rj.{I Dr. Herbert Georg - R· (O I N H E I R A' A Diretoria deste, Sindicato convida todos os seus aSBO-

:l5 de Novembro, 313 - Fone eiados para uma Assembléia; Geml Extraordinária" a reali-

il531. PARA CURITmA
. I zar-se no' dia. 10 de Janeiro do ano de 195!, às 8,1W horas, nos

ll��"."""'�'o,o,c.",,,,o,,,,,,o.o"_'--
_... Salões do Clube Náutico América, em pzímeíra conveeacão.

!<t�"l.c.u.a..,.c.o.c.""oooea.o.o.c.o.c.ooo"'� PRECISA-SE uma que tenha Não havendo número de sócios suríetentes será feitá em

9
� prática em cosinha de restau, segunda convocação, no' mesmo local,- às 9 horas com o nú-

�� ARMAS E MUNIC,ôES �I�.li� rante, para trabalhar na ci� mero de sócios que estiverem presentes.
' ,

i:,;. o

dade de Curitiba. l"aga-se ORD};M DO DIA

. l"� ·�.o bem. - !nforinações: 'à' ·Rtúi 1) Discussão sobre extem;ão territorial em municípios rir-

� Armas de eaea, espora §i Itàj�íJ 1310 - Blillnenau�. . cunvizinhos;'
,

I�� te, revólveres, pisto- 2�.o
.

' ,

2) Discussão entre a diretoria e os associados;
� Ias ete, '- qualquer �o VENDE-SE OU TROCA-SE 3) Assuntos de Interesse da classe.

..g marca COMPRAM�SE � 'Blumenan, 2 de janeiro dê 1954·
DW t �o
� NA �� JOSE' JAYME PEREIRA,

� ti Um ótimo cbão de easa., com
----..;---

I (asa Pesca e (aça fi �!���� �a5 c�::.oSS!�i::��� ��

I
- BLUMENAU - �� gua da rêde e afastado da :rua, de nossas lel·s. A DiVJ'sa�o d t

•

§ Rua 15 de Nov., 1301 �.·o§ principal, i)m·tanto, l'vre de p.lei-
.
,O se en regava ao traiJa-

�� ra. Aceita-se em troca, casa com de PoÍicia Política e Social lho de agitação. E' ele o

��,,������ terreno em outro local da cidade.. fará minucioso e atento es- eletricista Alexandre Mag-
Ver e tratar à rua Engenheiro 0- tudo desSe âocum�nto, pro- no. da Costa Reis, casado,
debrecht, Garcia, com J. Gonçal- 4
ves, ou com Alvin Kaestner. cedendo, a respeito, de a- de O anos e residente à

cordo com a lei. rua Anarum, 40, que foi
O primeiro conuinisia detido na "feira" da Pràça
preso Seca, tem JacaréJ!aguá,

Já foi preso um dos as- quando distribuia material
salariados de Moscou quan- de propaganda extremista•.

1 .....1If!IIIIIIIIIIi�......__
Prepare ..

I fature dI
leI ml.

'

L. ORGANIZAÇÃO 81U..

i": MENAUENSE LTDA.

l�'
,

Tem para venda:
,-- �

II :1 terreno no Ba1rro da Garcla, I

I à lilm Ilneenhel.ro Odebrecht, II
11 medIndo 32 metro! (U,l tr�;ntlol II

I� puf CiO meu:, ;."
Fu.ndo.

\'1li J. ta.tr..no dll 15 metra. por ,
II til) no Bairro da Bom Ret11'o, ,
II com uma casa de ID.II.t.rIaL II
II

.

x x x I'II :1 bela casa residencial no:Se- III co 'l'!mbó, situada num terreno ,

Jl de 116 metros de frente por II
I 28 metros de fundo. Preço d. n
II ooasiio, l'ac!llta_s. p�to. II
11 Z %:11: IIII 1 casa na Rua Baia. pouco a- I

II 1m (<) ponto final do onibu- II
ii da ltoupava. construida bIo POU-I'11 co tempo. ótimo local para !II bar e restaurante ou outro 'ra- ,
II mo d. negócio, Facilita.... no II
iI pagamento. II
II .li: x % I'li 1 Bangalow no Bairro 411 V... \II lha, em estado de novo. Terre- \
II no d. 2(0 metro. quadrada., II

II O'tim. IIUuação. III X:II: % III 1 negocio de secos e lIloIl!a· I
II dos na rua :i.l5, bem l.n.!!Ulado II
II CII com bOa tréguesia.' II
II xxx" !IIt Dlveraol terrenos e cuu .. ,III rodai 01 batrrOI da C!Il1aü,' I
� ':II: X x I'fi Il1versos lotes'. caJU lUl p:raJs I
'II 4G Camboriú.

' .

II
II XX% II
" "engenhos <1e .erra no "''11- IIII niclpio de IbiTama a 11,5 qui- I
tJ lo:metroll ds eataçlo ""a Kata- n
II !lor. II
II x % x I'II 1. éua residencial ílODl .. I
I 'terreno d. 750 tn:l.. no eantX'O II
li da el.4ad.. II

II XXlE C
J ::1. fecularla. 1 fabrica <I. OJiIO II

'I dQ 1I8ssa1raz, 1 .erraria qua- II
i dro de centro, 1 tábrica d. II
li pasta macamca com :I .1UTa;' II

II rIas -Tiçot" .. reserva de - II
I �O.oOG pinheiTo. adulto., 1 III ,ÍIIIi---i!IiIIi-IIIII----IIIÍI.�..lIIIIl!IIiIIiII!.-.ii!i!ii!iiililiilillllli...�II linda fazenda com 50.000.000 I
II metro. quadrados. tudo ldiua II G I NAS 1 O DOM B O � ( OII do no município de Tal6- II '

.J

11 x x li: II R "I O
.

d S'U It Lotei flD Curitiba a1iuadoa 'I q .

'I etn diverso. pontoa da cidade, II
.1 Terrenoa da grande a rápida I
11 valorizaçlo. othno mnpr.ao ela II
II capital.

'

II

'I CoDS'tl1te-;o� :l1and8 de- \11
lejar efetuar qualquer I!, negocio. imobiliarlo: I

I ORGANIZAÇAO
BLU-

I{MENAUBl'iSE LHA., IRua 15 de Novembro
: I 810, 1.0 lUdar. oh 5. II

fUDe 15'1%. II

fú
f
,� l!ma. gelad;eira ,

"Sibei'ia"
�t)IlÍ 3 portas em perfeito es

tado de oonservacão COIU 3,80
Imts. Informações-no - Hotel
:fia:va:mi.

k· RROCURA..SE
f.ç I'.? Um g'31'ÇOll e uma moça que
tiineil"a, trabalhaI" na cozinha·

�iiformações no Cine Bar a

Rua 15 ele Novembro 1477
\fene 1670.

MECAN'COS E

t ELETRECISTAS

� (ENTRO DE

l A UI O M or V E I S

� Automóveis Usadea
�: [. Camlnhões Usado.

,
;-

..

Cam1Guetes Undq
�?-.�;;::.
h:u1j � T R O C A

0:2�;:�, V E N D A

��t: 8:.
C O :alI P li A

! ConcESl!ionáriolt
l C,liJiIIINHOES F. W. D. (:rour

,

Wheel Drive) ,

ll'RATOBS: L. H. B. Diesel
Peças & Acessorlottt

FORD - CHEVROL:ft
��. - Linha -
f_:. J4 O P A B
ii' , AUTO COMERCIAL
'f'" { IMPORTADORA s.. A·
r BLUMENAU

!'f Rua 15 de Novembro, 983
, "ACISA" - Fone 1324
i Telegramas: VJ\...NDEMEENE

A NAÇAO
--

,CELSO·

-

ANDRE' tfARTlNS
DIs:tl'lbUtdoi' em su. Clltai'Ülll

DAS

AFAMAD4S CAS�AS

"HOBISn

DESPACHANTE ADUANEffiO
MA T li'. I Z:

nua Ba�1tonga. 23 Edificl(' própria, Telefone, 213. Caixa P,ostal,
- END.TEL. "BRANCO" � SÃO :FRANCISCO PO Sur.

SANTA CAT.bJUNA pera obter ruidoso sucesso nua

ta. zona. devendo ao quo tudo

F I L I A L:
.

, fa.z crer, apresentar- candidatos
Praça General Osório. 115 - Ediflc!o "SANrA JULiA," Apart. próvrlos, desfraldando a 'bandeí

próprio, 32 - Telefone, 4773. za do Pl"e\Sidcnte Vargas.

.

CURITIBA PARANA' Em nosso próximo (!om",ntfl.·

I IMPORTAÇãO EXP --� r-iu. si. posstvel, h'aremos urna

_

M I ORTAÇAO E CABOTAGEM reportagem com referenda ao
- QUES�õES ADMIN!STRATIVAS - Partido.) Democratà Cr�stãn. '

bem como todos Os serviços junto à Alfandega de São 'FrsncIsco do Sul "

'

são executados com pontualidade e preeteza, dis�O�dO para ê;te :fim d�

I
BEATRIZ PELLIZ�E:rTr

uma organização perfeita com eserítõrtos e técnicos
,RIO DO SUL, 2 - Após crm-

. . .,.,
.' cluír brühantemente. seus C'5tU-

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao quadro' da esta- do� nD: lfa?;ul�!L�<;!s d,,; FiI?Bo;]l!.
Cão e nos trapiches de embaJ:!;tues da li'0llta da Cruz, bem como arma-

da ,UnlVérSldai:l� do Para.!la,. a.-

sem para depósito de mercadorias em geral, junto aos trapiches de eI&- 'choi·se entre nos, a. sanhortnhn

barques na cidade. .

: Beatriz Pel1izzetti, fio ornamen-

to de· 'nossa melhor sOéíedad(' e

ENCARREGA-SE DE EMBARQUES DÉ MADEIRAS E DE OUTRAS filha do' saudoso' Ermémberg�
MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES Pellizzetti e de da. Maria Pel

.

BRASn.EmAS. I iiiiiiiiiii__ãii_iiiiiiii__iiiiiii__iiiiiiiiiii_�
TRADICÃO DE lI-lAIS DE 20 ANoS. DE SERVIÇOS CONSTANTES A'S
',' MAIORES'FIRMAS DO EST�O F. DOS ESTADOS VISI+'TU,OS. I

REPRESENTANT'E EM SÃO PAULO

Marca Fabril da melhor
..

casimira do B�áSil
-x -

Linhos e aviamento.

para Alfaiate.
- X,-

Rua XV. 1360 - ex. Post�. 388

BLUMENAtJ
.

VEND'E .. SE

-��.--
Edith Ebert, filho Gunther, nora Lili' e netos, agra

decem sensíbrlísados a todos que (JS confortaram no do

Iarosó transe por que passaram, com o, fale'címento. de
seu querido esposo, pái, sogro e, avô

.

A R N O L D O E B E R T,
ocorrid(} em 29 de dezembro de 1953.'

Agradecem, espeeíafmente, ao snr. Pastor Huber por
suas pa!lavras eonfurtadoras proferidas .no ato do sepul
tamento, ao' snr, Jcsê WolIlinger com os seus cantores
de Warno'W e ainda a todos àqueles que enviaram coroas

e flores e, acompanharam o feretro até, a: sua última mo

rada e mais a t,odas que enviaram eondéleneíàs de pê-

o iI O J E _.:_ QUARTA-Ft:mA às li HORAS
FRED COBY - ISABELITA

! VOLTA DE'fatuos, dos caprichosos, das almas

I
code, a ele e ,ll seus eompanheí

enfermas. Seu orgulho. é a venta- ros lã no Brasil. Não há cálculo,

de onípoterrae de um pequeno não' há interesse no que Américo

deus, risonho e :faroleiro. Se seu Breia desde ontem :faz conosco.

oficio é voar, ele está voando to- Ele é aqui, como na sua casa do

do dia, cada vez com maior com- j Flamengo, no Rio, como Ricardo

petencia, Ele não fala. Não sabe Seabra na sua vila de Santa Tere

falar. Tem o horror dia palavra, nas z�, ou Adriano; em Adrlanopo1is,
sobremesas como na praça públi- um súdito da lei da hospitalidade.
ca. Transfere-me agora esse dever A Panair praticou um feito que

o dever que ele tem para com A- envolve a honra e a gloria da ci

mérico Breia, porque tal é o meu dad!e? Os homens de Seabra &

oficio e não o seu. Não o seduzem Cia. interpr.etam como sua obrij

os tumultos de multidão nem os gação oferecer o' testemunho de

brindes das mesas eln que se aI:' homenagens desta ";mtureza, para

moça ou janta. Fascinam-no as que os herois saibam que no ris

"ascendentes" e as 'descendentes" co que cOl)l.meram palpitava um

da órbHa do firmamento, como os pedaço d'aIlnll. dos que lhe- se

motores que nos levantam da ter- guiam. de teria a rota gloriosa no

ra aó ceu e que nOS trazem de céu,

Recife a Lisboa, em la horas e Poucos sabem' aqui o que é o

10 minutos. Seabra's Club do Brasil. E' um

O desdem pela oratoria, em cer- êmulo do' Ribeiro's, daquele mag

tos homens de ação, é até uma nífico Samuei Ribeiro, de S. Pau

elegancia. Que obrigação têm Ale- lo, que' pregava a tolerancia como

·xand!re, Napóleão, 'Lee, Caxias, a flor das 'Virtudes
.

cívIcas. 'o Club

Màrshall,
.

Santos Dumont, de se- de :aicaido Seabra se reune uma

rem oradores? E' porventura a vez por' semana, para ó âlmo!:,o,.
eloquencia do verbó a aTm)l do em Santa Tere2a. Ali se congre

capitão? gam homens
.

dé todos os cred'Os

políticos e religiosos :Há conser

vadore, liberai, ". 'trab;lhistas e a

narquistas. :Há: ricos e pobres. Per
seguidos póIíticójJ' e homens do

dia, na politica. Debatem-se. teses

afoitas: das que mais podem sepa
rar os individuos,' das que mais

labouço, durante meses, esta tra- lóiram comprometer a cordialida

vessia. Fdou-me das duas tenta- de de uma 'côntroversia óráL Um

tivas que tinha 'em vista realizar intolerante,' que' abra a boca, se

_ Recife·i"isboa e Lisboa-Rio: sem vê reduzido à impotencia, em se

qualquer pessoa que VigIe e7cala, - como de d'Uas ·robustas gund>os. Ele sente' logo que, '�e a

1 d' realidades. Carregava na fisiono·' sala agasalha todàs as' convicções

dPe
a segu�ança a prop:!e- mia do neto de português o' sen- ela, entretanto' não tem clima pará

, ade, motIVO porque relte- timento da responsabilidade do o truculento, destreinado do hábi'

aos veranistas; a I quanto ia fazer, por conta de uma to de pensar serenamente, e

mesma advertencia no sen- empresa e de uma equide dé avia- dar a sua' opinião, acatando

tido de serem vigiadas
dores. Boss�et dizia,. �o,?forme Ci- dos outros. O Ribeiro�'s de

.,

as
cera, que sao os audltonos que ia- mnel Ribeiro, em São Paulo, rea-

suas resldencIas, durante a zem os oradores Na Panair são lizava esta maravilha. O Seabra's

sua ausencia, cuja medida os aviadores, é '0 espírito arroja- de Ricardo Seabra. consegúe

acàuteladora evitará' maio- d'o da sua Escola de Vôo do Çala- tro tanto.
.

prejuízos, houço, das equipagens dôs seus J Não tenho outro amigo, na mi-
res transtornos ·oJ "Bandeirantes", que empreendem I

nha carreira de jornalista, mais

há sete anos as travessias transo- remordido do sentimento do bem

A ceânicas, que modelam. na orga- p(rblico. d'!> dever moral e cívico,

nização, a tendencia para façanhas quailto Ricatdo Sellbrá. Ele é' ri

como a que o nosso amigo Améri- que o elemento' árístocrático }l{li:fe
co Breia, comemora hoje no nos- posseir de elevado, como linha do

so "Machado". Tambem não há dever, como espírito politico, den

armadura mais possante, numa tro de uma' sociedade com sólid<as

empresa conagrada ao domínio do virtudes de cidaãanin. Esse chefe

céu, do que esse espírito de' con- reproduz uma tradição <fu casa,

quista, espírito militante, que a onde até pouco em um sacio ju
posse de um troféu só desperta' o nior. Os grandes nomes de Anto

apetite de alcançar outro. nio e Gerv�sío' Seabra estão de

Existe, nos homens de Seabra tal modo ligados à vida pública
& Cia. d'o Brasil,' àquilo que eu do comércio' e da indii.stria 'do

chamaria o espírito da cidade" O Rio, São Paulo e do Brasil, que

que eu chamo um pouco o espí-' não é de admirar que aqueles que
r.:ruzeiros. rito da cidade, é nma preparação os sucederam conservem O esti4-
Se não fosse essa ti entrada dos d'alma para agasalhar os peregrl- lo Õ'e conduta dá casa. Esse estilo
novos recursos, as emissões 110 nos, os herois da comunidade, 'com consiste haja. como'. consistia on

segundo semestre teríam sido mais o alvoroço, com a simpatia huma- tem, em fa2er o comércio e a 1n-
elevadas, para atender-se ao Ji- na com que o faz hoje o nosso A� dústria, com o 'pensamento voltado
nanciamento do café e outros pro- méríco Constantino :Breia, qual o tambem para' aS ,'coisas públicas.
dutos". chama o seu e nosSo' amigo D. Tal a razão :porque () privatismo,
Confessou o sr. Souza Dantas Ped:ro de Orleãns e :Bragança. Gra- que é uma das nodoas da burgue

que, infelizmente, não fóra possi- ças à posse desse espírito, cada ho- siá no mundo, até hoje não logrou
vel ainda conter, como éra de de- mem de Seabra & Cía. é um indí- macular o coração' dos leaders de

sejar. as emissões de papel-moed'a. víduo carregado de deveres públi- Seabra & eia.'
Manifestando porém sua confiança, cos, agindo sempre em função Meu caro Américo Breia: estaj

declarou. o presidente do Banco desses deveres. Neles a fortuna
dJo Brasil:
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f
nístro não houve caS<:lS fatais
a lamentar. Seis pe;'ioas, :po
lentanto, sofreram ferimentos
qe natureza leve e depo:.;' dr-.
mec1.!cadas no Hospitlll Qç E.
S )corro recolheram��" ás suas
r�Slde!idas.

VULTOSOS PRE
JU!ZOS

Ao que consegulmos aputt-l"
F,·sgotara-se no ultimo dia" do
li \,·s ie dezembr') o segt; J o
cont.ra ioga que' ;;:obria as lns
tabções do Tea··N Babilonm
nib- �f'r do sido o mesma reno� E

_
IIvado, segundo declarações _

do
_

sr. José Pacheco de Andrade, realme-qte, jus,ta, nao tem, po·
arren.datário do Teatro BabL rém, o alcance desejado pelos
IQnia. agravadOSl, pois se prevalecessp.
Ouvido pela nossa reporta. o que êles deS't'·jam, os funcio

gem O sr. Pacheco de Andra. ná.rios 'tlm situação inferior aos

�e testi.m�ou os p'rej.ui::_)s com a apo'Sentados, poi .inegavelment.e
es rUlçao do pavllhuü e ap�- estão 'Sujeitos a certos onUSi que
relhàgem da casa de �spcta_1 -

euIos 'em um milhão de
- eru-I na.� ,afetam os aposentados.

zeiros. Acrescenta-51:'! a isso os! Aflrma, ::- agravante.. que ,'O
danos s�fridos pela Cia. Si_ Ven,.. Acorda0 do. q?�l m_terp�s
wa, que montam a igual quan- o recurSlO 'extraordmano naOl at.

tia. Os artistas cOffimmentes mitido contrarIa o estabelecidn

do elenco tambem sofreram no art. 193 da O.)nstituição Fe

elevados prejuizos, pois muitas

I
deral. Tal argumento merece o

das "girts" tinham em seu ca- melhor exame, o quI:' só no ;u;'
marim suas joías �es�(lais te gamento <lo recurso 'ext.l'llol'Ji-
"to!let.es" d'e paS�i!l,). nárío p'ooE'rá ser feiro".

L •

título anterior, no caso de
estrago ou inutilizac;ão, ou

com a afirmação ele sua per
da ou extravio devidamente
justificada, quando for este ,o

caso.

Vi-o na tarde seguinte à
convite que me mandou para que
eu õ acompanhasse. Estava com a

sua tripulação ;_ li mesma rapa
ziada que. ao seu lado, havia es

tudado na Escola de Vôo dO Ca-

4_cIq.lh

IOFOSCAL

B

Precisa-s e de um

AUXILIAR DE �S(RITORIO

NECESSITAMOS do critériO arbitrário dia, d\>t:r� ..

buição das balanças para importa
ções, pelo dá licitação às disponi·
bilidades do câmbio, o sr, SOtlza
Dantas adiantou sobre o" resulta ..

.,-
Empregado. de e6�ritório, correspondente e faturista,

'que entenda alemão e port'ugnês.
Aceitamos somente pessoa que se interesse por um em

preg6 contínuo.
PedimQs oferta. com noticias sobre ocupação anteriór or

denado e dia de entrada à Caixa Posta), 2'1(1 -'- BI.UMENAU.
I: - x - l[ - 'S' - ]{ - 1[ ..� lE - li> _ % __ J[ -- Jl_ J

VENDEM-SE
PRECO DE OCASI.ãO:

-, . .

-...,.... #2 aa

,

Uma casa de material à Rua João Pessoa nr.1717, me.
dlndo o terreno 22 metros de frente por 34·metros de fnndo.

Uma casa de material com duas moradias à rua São
Paulo - Bêco Gaspar, m,", 57, medíndo.(J terreno 17 metros
de frente por 17 metros de fundü. '

Informàções na ECAP Ltda.,· Rua Floriano Pei.xott' 1& �

1.0 andar - Sala 14 - Telefone· nr. 1150.
'

do novo regime:
..Aos agias recebidos l1.QS licita

ções pelo Banco do Brasil, ascen

deram a 3,2 bilhões de cruzei.rClS,
enquanto que as bonificações pa

gas à exportação, subiram a 23

bilhões, produzindo' sald;o positi,�
vo ate cerca de 900 milhões ue

consHtui até uma condição para s�

desobrigarem mais assiduamente
das :uas responsabilidades para

"Com as medidas que () governo

já estã tomando e as que se t;,,

marão brevemente,. espero não
haver necessidade de novas emis

sões. Para esse objetiv" conc'orre-

da�d.o-se preferência a quem tenha conheciment'os· de con

tabilldad.e e esteja quites com o' serviço: militar.
�s. mteressados q:ueli� rapres-,ental".fre na. jC;Qmpan'ffla,

BraSIleira de Fumo em Folha - Bairro do Garcia.
'

Ontem, este nosso anfitrião lá

estava, com a esposa, a :filha e o

rá decisiva' e principalmente, o genro,'. no aeroporto de Sacavem,
lánçainento do grande .:'mpréstimo movido por um elan desintéressa
interno, no valor de 60 bilhões do, pela flama do id>eal' que o

.o:le cruzeiros, já' pedido ao· C<:m.- __..;_ -.:..-'-:.__..;_..;_..;...._..;_�,,;__......;___..;_..;__......;-.;.;..;-..:.--

gl"esso Nacional em 'mensagem do

sr. :President'e' da RepÚblica; e cuja
. rápida aprovação' proporcionará
ahiêla neste primeiro semestre' r{'.
stiltados de grande e profundo al

cance. Em cop:sequêncla' 'éiesse ei:n

'pr'éstimo, reg'uli:dzar-l5e"ão as si-'

tuaçõõs ' finau'céiÍ'as da União,
dós EstadJs e', dos'Municípios, pe
la conversão de todás as' auás di
Vidas consolidadas e pela consOli�
.fação ue' SUO ....... dal:uantes,
fiéándo livres" pa.ra'·':::is aplicações
que esperamos sejám produti
vas, os recursos norínais da sua

arrecadação.
Por' último, o sr. M,ncos Souza

bantas referiu-se ao auxilio do
Banco do Brasil a São Paulo, di
tendo que o mesmo iôra :imperio
so e inadiável,. pois' t:?l ,amparo'
não se impunha só em beneficio
dos interesses regionais, mas �arn
b!'lll da economia nacional. 'Re
cordou que os bonus ro'tativos em

determinado nlomento se' e"'P!es
sav'am pela enorme ,;ifr.a de 11
bilhões dte cruzeiros, r<!presentari·
do h'�endo' .

fator inflacionário
de vez'que tinham poder libera
tório para pagamento dos impostos
e ta.'l:as do TeSOUro Na:clamil,

PROCURA-SE
�. ,. �":. ' :

MOÇA (04 MOÇO)
Para serviços de escritório.

Comércio- e Industria WAJ.,'fER SCH1\U�'l' S. A.
Rua 15 de Novembro, 1.495 - BLUl\'IENAU.

CURSOS "

' .. "7_'�

Primário, admissão, ginasial e 'récnico de Contapilidade.
S e c ç õ e s:

Internato; externato e semLinternato.
Estabelecimento de ensinQ oficÍal com inspeção :federal.
Professorado salesiano' ÍOl1lladío 'pela Faculdade de 'Filo
sofia, Ciências e Letras de IQl'ena, Esta4Q de São Paulo.
Estudos sérios e eficientes. '

Curso Preparatório aos exames de admissão ao ginásio
de 11 de janeiro a 20 de tevereiro. - Exames; dias 22,
23 e 24 de fevereiro. .

.

Informações à Diretoria (lo Ginásio Dom :Bosco, Rjo do
Sul.

. .
,

'"'- __ * �_ �'''''_'_' _ •• c� ��_.._ _ .. "'_._.:.l. ,�.i. �,_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Ameaçam repetir....se
Capital dos EE. UU.
são industrial

.

da

O'RGAo. DOS uDlA'RIOS ASSOOlilDOSij1
PROPRIEDADE DA:

S/A H A N A Q li. o ;;

A H A ç Ã o
Reds.;ão, Admiillstração e Oficfna:s: Rua. São Paulo 11.

3191 � Fone 1092 - Cai:za. Pilstal. 38.
r

. - : :/{'JI&lIii'\'
. _:t] A�_�

Diretor: MA1JRICIO XAVIER

Rellator: RAlJI. FAGUNDES

,EXrEDIEN'.i:B
Assinaturaã:

ANUAL o ••••• "0 •••••• '0. ",

SEMESTRAL .....•

N,f) liViJLSO .. _ '" _.. '" ••• • ••

Cr$ 150,00
Cr$ 86,00
Cr$ 1,06

SUCURSA.IS: RIO: � Rua Rodrigo I.isboa, 12
� }<'one 42a5953 - 811.0 PAULO: Rua 7 de Abril
n, 230 - 4.0 andar - Fones: 4-82'17 e 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rna Goiás. 24 - POR-

.

TO ALEGRE: - RlIa .João Moutanrl, 15 - CU.
RITmA: - Rua. Dr. :Murici, 708 - 2.0 andar -
Sala 233· - JOINVILE; � Rua São Pedro, 92·

DEUISCHE SPA LTE
KURZE BERICHTE

ERDBEBEN IN ROLUMBIEN

BOGOTA' - (UP) - Im Zezirk Marino in
Kolumbíen ereignete sieh ein Erdbeben, beí dem
rund 250 Haeuser zerstoert wurden. Todesopfer sind
naeh den ersten Meldungen nícht zu beklagen, Meh
rere Kirchen wurden stark beschaedigt. 'Díe Ver
kehrsverbíndungon sin vollkommen unterbrochen.

BOGOTA' - (UP) - Ein schweres Erdbeben
verursachte in verschiedenen Orten Kolumbiens
schwere Schaeden. Die Stadt, die die schwerste
Zerstoerung erlitt, ist Gaítaríllas, Wo kein eínzíges
Haus mehr bewohnbar isto Nach den Erklaerungen
des Dírektors des Geophysischen Instituts, ist das
Erdbeben durch Abstuerzen von Erdmassen in eíner
Tiefe von 40 Metern unter dem Boden verursacht
worden. Ueber die Zahl der 'I'odesopfer ist noch níehts
bekannt geworden, doch weiss mim, dass es viele Ver
letzte gegeben hat und dàss die materiellen Schaeden
betraechtlíeh sind.

FUENF NEUE VIZEPREMIERMINISTER IN
DER USSR

LONDON - (UP) - Radio Moskau gab be
kannt, dass die sowjetísche Regi€rung fuenf neue

':izeministe1'praesider:ten e:l"�anht hat. 1hre.Namen Ismd: M. G. Pe1'vuklnn, MIl11ster der Elektrlzitaetz
werke und der EI�ktroindustrie der UdSSR; Maxim
Z. Saburov, Praesldent der Panungskommission des
Staates; AlewÍ N. Kosygin, Ministel' der Manufaktu
rartíkel� WyachesJaw A MaIyshev, Industrieminister
ruer mitteIschweren Maschinenbau und Ivan Tevo
sian, Minister dei' M'etallindustrie,

UNRUHEN !J.\II PETROLEUMGEBIET PERSlENS

TEHERAN - (DP) - Verschaerfte Sícher
heitsmassnahmen wurden' in Korramchar dem sued
persischen Petroleurngebiet, getroffen, a�s dem Un
ruhen gemeldet worden waren, Grund híerfur soll
die Wiederaufnahme der díplomatíschen Bezíehunzen
zu Grossbritanien seín. Rund dreissig Personen v;�r
deu verhaftet.

HEUTSCH-OESTERREICHISCHE
WIRTSCHAFTSVERHANDLUNGEN

WIEN - (UP) - A m19. Januar dieses Jahres
werden deutseh-oesterreíchísche Wirtschaftsverhand
lungen beginnen. Ausserdem werden bereits. zu Be-Iginn des neuen Jahres 'Weitere Wirtschaftsverhand
Iungen der oesterreichischen Regierung mit Belgien,
Holland, Schweden, �orwegen, Rumaeni'en Brasi-
lien, Spanien und der' Tuerkei anlaufen.

'

EIN OESTERREICHISCHER FAKffi

t, •

L1NZ - (UP) -:- Rudolf Schmeid, der sich I
!i1aln1' Rayo, das Geme" ll'enIít, vediess nunmehl'

den engen Raum, in dem e1' seit 53 Wochen Iebte
- eine Glasflascl1e mit 14 Schlangen um sich zu Bd-

te zu lengen ulld dort zu erho1en. Zuvor abe1' Z€1'
schlug e1' Ín feierlicher G€ste, mit einem schwarzen
Mantel bekleidet und einen grossen Hammer schwin-

gend, sein Gefaengnis, in dem er 53 Woehen, nur von
Fruchtsaeften und Vitaminen ernaehrt, zubrachte,

REZEPTE

MOKKATUNKE

. \

3[8 L\Milch, 114 Stange Vanille, 20 - 30 gr,
Zucker, Prise Salz, 20 gr, Stae1'kemehl, 1 Eigelb, 25

gr. Kaffee' in 1)8 L. Wasser gekocht.
Vanille zum Kochen bringen, das Angeruehrte

unter staendigem Ruehren dazugeben und alles mit
etwas Salz, abschmecken und aufkochen. Nach 1 -.
1 112 Minuten den Kaffeeauszug dazubeben und gut
durchruehren. Waehrend des Abkuehlens mehreremal
umruehren, darnit sich keine Heut bildet.

WEINSCHAUMTUNKE

4 Eier. 100· gr, Zucker, 1[4 L. Apfel- oder
ViTeisswein, 2 EssL Zitron€nsaftt 20 gr. 8taer
kemehl., .

.

Ane
.

Zutaten
. �n einen Emalletopf geben, auf

maesslger HItze odeI' 1m Wasserbad mit dem Schnee
besen schlagen, bis die Masse hochstoesst. Topf dann .

schl1eU abnehmend und bis zum Erkalten weirer
schIagen. Schne11 servieren.

H U 1\11,0 R

ABGEBLITZT -
Herr: "Mein Fraeulein, ich liebe Síe wahnsin

nig".
Dame: t'Sprechen Sie mit meinen Vatf;r,

e1' ist Arzt an der Irrenanstalt>'.

oi
\-

KINDERSPIEL -

Mutter: "Warum heuIst du denn so fuerchter.

! lich mein Junge ?" .

Emil: "Ja, wir haben Kaufmann gespielt, und
• der Max brennt mil' jetzt mit der Kasse durch".
f .

,
, f

para a
Imerica·

Washington, (DP) - Os
membros de duas comis
sões do Senado que há
pouco v i s i t a r a m

vários países da América
Latina opinam que o capi
tal particular nerte-amerí
cano muito pode íazer pa
ra acelerer o desenvolv i
menta industrial �05 ditos

países..

o senador Homer Cape
hart, da' Sub-Comissão
Bancária, fez uma viagem
de estudos ao México e a

outros países do centro e

do sul da América. Via

gens semelhantes fizeram
também os senadores Bour
ke Hickenlooper e Theodo
re Francis' Green, da Co
missão de Relações Exte-

Trôbalho, WhiskY, PregO
o governo húngaro aea- \ ma de protesto contra aso

ba de criar um Esquadrão víetização do país. .

de Vigilancia Industrial.' A criação do Esquadrão
.

Trata-se de um corpo

PO"I
de Vigilancia Industrial é

Iícial que tem por função [ustlzícada por um. d-os prí
vigiar a pontualidade e as- melros decretos do governo
síduídade dos operários. bolchevista da Hungria, o

Como a indústria húnga- de número quatro, de 1950
rá está produzindo menos Este decreto classifica co

do que foi previsto pelo go- mo crime passível de puni
verno bolchevista as auto- cão a falta de assiduidade
ridades determinaram a ao trabalho ou falta de' pro-

criação do Esquadrão de duçâo adequada por 110m

Vigilancia Industrial a fim de labor.
de remediar a situacâo. -�

Estudos feitos poi- técní- 'rua capacidade para
cos especializados, compro- ber whisky não passa

varam que a queda na pro- 'Um litro por dia.

ducão indústrial da H.\.U1- De acordo com 'estudos

gri� se deve, 'em boa parte, feitos pelo Dr. Henry W.

á falta de pontualidade e ás Newman, da .Escola de. Me
ausencias injustificadas dos dícina da Universidade de

operários. Stanford, . em San Francis-

Em círculos antí-bolche- 0'0, qualquer peS�QH normal

vistas comenta-se que a a- que tente beber mais de

titude dos operários húnga um litro de whisky por dia

ros,. ao se ;re�usar;m a pro- I corre o risco de ficar beba-

duzlr o maxImo, e uma for do... \

missão Bancária.
se entende, se'
surpreendidos ante a alta
taia . de juras

.

que incide
sobre o capital na América
Latina. Nos EE. UU. 6 por

cento é considerada uma

renda razoável sobre ó in
vestimento de capitais, mas
na América Latina, segun
dá indicam os senadores, o

capitalista exige 12· por
cento e até 24 por' cento.

'INCENTIVO
Tal coisa . pode eons

tituir um incentivo para c

capital estrangeiro, mas os

.enadores julgam que os

governos devem. dar mais
uma garantia, a de que
não tentarão competir com

o capital partícualr ao es-
--------�--�----��----_.���--��--�._----����-���

. SAUDAÇõES TRABALHISTAS
Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.
Desejava falarcíhe, hoje, sobre as alegorias mttnloglcas;

Fazer um confronto entre o indefinivel sorriso de Gioconda
e o sorriso de Getúlio.

Mas, sinto 03 meus olilos queimados de fadiga.
O dia tem 24 horas! Necessito de 30 horas, mesmo dor;

míndo 5 horas.. para desobrigar-me dos encargos e das mi-
nhas responsabilidades diárias! .

E, aqui c-Gtou,. com () -meu Bilhete, asegurando-lhe que
I) seu plano está dando o melhor resultado- De quando em

quando, gosta de espalhar, por terceiros, os seus boatos.
O caso Jango! O pediclo de demissão, de .Jango! As In

oompatrhílfdades de. Jango, dentro do Catete, e as doutrinas
pJ:ofundamente divergentes com outros ministros!

E, assim, mefistofeUcamente o go'Verno procura; tirar a

média, da opinião, e obter as maiores vantagens. E:1Il Curitiba,
aconselhou o Jango. a regressar, dando (} impressãOl de que
estava amuado. No mesmo momentO', aconselhou-o a. fornecer
entrevistas s(}bre a situação como ministro do Trabalho, logo
que descesse no Calabouço.

E, então, com a sua argucia, (} nosso querido< .Jango

aca_'1ba de dar a entrevista combinada, ist(} é, de que não deixará
(} cargo que nãe) pedirá demissão, e que está mais prestigia
do; do que nunca·

Jango é o seu candidato ao Catete. Já está fazendo es..

troml050 movimento entre as classes trabalhistas, com grande
êxito. Se houver tem!lo, e se estiver assegurada ao vitoria, se.
rá lançado o nome do jovem e 0!leroso titular do Traball1o.

D0!lt�o m.odo, fingirá como o leãl} que drme, e enquanto
os proflsslonalB se entredevoratn, nl} momento. decisivo tira
rá do boIs de seu pijama (ablíu, há muito tempol, o colete.) o
papel amarrotado, com a, chapa, que já considera umil. bar
bada:

- Para. presidente: - Adhemar de Barros;
- Para vice-llresidente: - Jango GOllIart.
Ou vice versa, se não chegar a tem!lo a Renública Sin_

dicalista, onde surgiria o Maior dentre OS Maiores: __: Getúlio
Vargas.

Se uEl3im vingar, cleixaremos I} Adltemar e o lango para.
1962.,. .

Certissimll', iht sltoras incertas,
BARRETO PINTO

P. S. - Continua de m::;do alarmante a emissão ao contrá
rio do que se vem afirmando e111 boletins' ic:tos para
as gak>l'Ías. �.

Quebrando
,)
i. J

Rlq, .31
.

�Merid,) .. _ Esteve J esse pensameni'(}, ir,acata ini
no MmlsterlO da S�lUde, ondp. pressoes com o ministro 'da
manteve l0I?-ga. e�te�enc�a I·saude, o qual demonstrou, porcom � sr. MlgueI ...... 'lU,O FI- seu turn'J, pedeita � Iucida
lho, tltular .daquela pasta, o compre"nsão do assunto. Des_
sr. José Eugenio l\1u11e1', atu- se entrosamento· aérescentou
a1l11';;nte prefe:.to da cidade de r.esultarão os màiores benefl�
FribUl�go e �ue; como .'le sa- Cios !lara os distritos rurais'
be. fOI con',ndad? pelo pre;s�- de maior população, tudo de
d.ent.;'! da RepublICa p3ra dITl- forma a fixar o homem à gle
gir a Fundação da Casa Popu- ba, pr'cocupàção essa, aliás;
lar. ' também maniféstada' com

O sr. Eugenio' MuHer. E:X_

deputado feder�l, ao que se

informa, não é um neofito no

I assunto. Conta em seu Esta-
do natal, Santa. Catarina, Com' ·�_iiii__"�ilíiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiii.a;;aiiii�jii.jiiiiiliiiii.�i.iiii".";;varias realizações de vulto, I
dentre elas a Vila Operaria'
de ltajaí. construída há 29 a':

nos, IObra Jessa considerada
ainda hoje um modelo de or

. gani.zação .economicp-llocial.
'Tendo recusado uma senato�
ria para ser prefeito de Fri- .

burgo, confirmou êle, à fren-
•

te do Executivo municipal da
b�la cidade s.errana, sua capu_
c'dade d.e trabalh.o e objetivo
senso administratívo, quali
dades. essas que o credencia_
ram para o .àlto posto panl. o'
qual acaba 4e S'::!r convidad/J.

O Ministério da Saude e
o homem do campo

O sr, Muller, interpelado a

pÓs seu ene,ontro COln o sr.

Miguel Couto Filho, declarou
que as instruções que havia
recebido do pres'dente Var-'
gas permitiam esperar da hO�
'11:1 adl'I1il1istração da Superin
tendencia da Casa Popular o

; encaminnamento e solução
: não só do problema urbano
.

como rural. Consoante, aliás.

HORIZONTAIS:
1 - Golpe dado em falso - Indígena de urna tribu que

dominava em G9iás. 2 - Figura formada por dois arcos que
se co:r:tam supcl'lormente. 3 - Letra grega - Arredores de
terra lmportante - Nota musical. 4 - "Sufixo (designa dimi�
nuição) - Gracejar. 5 - Terreno úmida adjacente às mon
tanhas - Bilis. 6 - Ação - Fruto' da videira. 7 - Nome de
uma letra - Em companhia - Antés. de Cristo. 8'- Antiga
composição poética (!l1.). 9 - Popularidade � 'lfrÍturar·

VERTICAIS: .

1 - Oportunidade - Enseada. 2 - Inflamação do emli
do. 3 - Escumilha - Mulher chinesa de classe baixa - Ga
lhardia. 4 - Comandante turco_ Grei· 5 - Célebre mendi
go de:: Itaca ---:- }Çarope de frutas. 6 - Bagatela, - Pélago. 7
- Gla ,- CrImmoso - Solitário. 8 - lVCisoelân.ea literáraÍ.
9 - Titulo dos descendentes de Maomé - Ave de :rapina;
do gênero falcão.

" ,..
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Há seis meses Den's sente. lho do maior cartnho e ocu- sentar-se em seus jO'elhos, en,
se infeliz. Sua vida foi pertur- 'par-se o mtn mo do bebe, que quanto ela dava a mamadeíra
bada pela chegada de um ir- realmente em seus primeiros a Antonio. Ao contrário, aco;
mãozinha. Entret.anto, S':'118 meses só tem necessidade de Ihia,o com um sorriso, fazia
pais tinham tornado tOd3S as atenção na' hora do banno e o segurar a mamadeira e con

precauções ·':,ra q:�t� o
í

ilrhi, da alímentacão. O pai de De- versava d retamente com e12
nho mau. '"ho nao se seu- nís, voltando para casa à ho- e não com o bebe.
tísse rouca I com a chegada r a do jantar, brincava com o Um dia surpreendeu Denis
do mais 1!l'VO. filhJ como se não houvesse em direção ao berço do. bebe,

Quar.rj,J sua mãe voltou da outro interesse 'em casa. Em armada de uma oázinha e de
materrrid-rde com Anton .o, De breve foi o próprío Denis intenções suspeitas- Precípí;
n is .estava em casa (ll' �Ha ·HVÓ. quem dise: tou-se sobre Denís, fazendo
ondo ell� rn r.t as vezes cr 5tU- "Papai VOCê esqueceu") be- com que etC' terrnínasse seu
n.ava p�.,,,<lj" alguns dias ("lu:1ll be". -gesto com doçura. Foi então
do voltou, naquela noite. mda, Entretanto o ciume de De- que lhe falou fzaneamente;
goiu U11S:0:) da mãe' "Vr ce n':'s estava dcclar-ado: �le cho- "Eu sei, meu querido, que vo.,
trouxe o bebê"? Mostraram- rava, fingia não saber fazer ce se sente um pouco irrita
lhe o pequeno no berço, Denis I sua propria tollette pedia bei- do porque a mamãe não se
."achou-o feio e se abracou com [os á mãe, Em outras crianças ocupa exclusivamente de vn,
força no pescoço da mãe. o ciume toma outras f,)rmas: ce mas esteja c,erto que, o a-;,Desde esse momento os desaprendem de comer sõzt- mo tanto ou mais que quando I
pais de Denis precisaram re- nhos, querem chupar bico

QUI·Antonio não estava aqui". De

I'dobrar a dose de paciencía e I tra vez, etc. Durante seis me- nís aos poucos foi cornpreen
compreensão. Denis que ado, ses a mãe de Denis lutou con dando que a presença de An,
.rava seu irmãoz-nho, antes tra o ciúme de seu fi!ho, che, tonío trazia-lhe uma dose su
que este Jl.3SCeSSe, tornou-se gando mesmo a descuidar um plementar de carinho e a�nimediatamente ciumento. pouco do bebe. Mas ela pensa, ção da parle d:s pais. Enfim,
Quando o bebe estava no colo va com acerto que ;;. mais ve- seis meses após o nascimento ,

da mãa, Deuis rolava-se no lh� precsava mais de seu a. do pequenix_:o, dissE;" à m�e: .

Há s�is ��l"es! ,uesdechão com raiva ou emburra- pOIO. "Sabe mamae, eu gosto muíto
.

cimento do rrmao,
.va-se num canto. Procurava Quando os amigos da fami- de Antcnro". Foi a TECOmpE'n- ' te�se
bater ou morder o pequeno e Iia traziam presentes para '0 sa de tantos meses de pac'en, ---....._-,__--.......---.......----�---------'impedir o pai de vê-lo, I recém-nascido, 'mamãe, tinha da.

Os pais ·ó: Denis (rt:>ram sempre algo para Denis. Não A mãe entretanto continua
por cercar o filhinho mais ve- o afastava quando' ele vinha vigilante tomando cuidados

para que cs brinquedos das
crianças sejam guardados se

parados. Nunca forçou Denis
a emprestar um brinquedO!) a

Antonio, Obrigar uma criança.
a partilhar seus bens, q�ando
ele está tomado de ciúme e e-

g:ismo não fará f'enão reror- Qual a cJZinha qU2 pode- gU3 de soda.
çar esses sentiinentps, em V2Z ria dispanS31' ') uso de OVfj� I Todos nós sabemos que lIde d'minuÍ-Ios.· frescos? Quantas vez:s ele;; ma ou 2 gemas só ,Jadem en-A mãe de Denis salv�u f) salvaram a S!tll,H:ão 8.J

aparc-l r.quecer qualquer creme. pucaráter de s.eu filho mais ve- .!el' visitas inesperadll!' na!1(l dim ou suflé; ,2ntr'�t:m'.;o, exlho, ,evitando de dizer-lhe, '�l1_ 1'<1 cio jantar'! Oe fab, 1TI1l'.hOl perimente csta reel':ita p:J.l'arante seis mfS,eS: "Não faz,' _miga. é dif:cil preparar qU3l recheio de doces, b :103 LU dr;_barulho. Antonio .:st:'t dorm:n- _quer reie ção :,e111 o auxilio ces folhados 113 prnxínn Vt'Zdo", "Voce é insupq'bv('l, de: alguns CViJ'S, Mai,. se 0 di- qu-.:: tiver algumas gemas' exseu i1'mãozinho é m;litJ me. i'('il pc]ssar ,;em :JV03 na I'ozi_ ira.
IhJr que voce"': "Se voce nha, 'do !)onto de vi';�d Wll"<J- Mi\NTEIGA DF. Vl.M.:\;Oc,:ntinuar assim irá para a es- mente culínariu, é símplés_j 112 xicara éte r.çl.H:ar __ 3cola e ficare' tranquila com lT,12nt·� iunp:lRÚI;e! vivl'r sem coH,'1'es (sopa) Gie S!!CO deAntonio". Mas agora, no fi!,- eles, pr:ncipnLmpnte ao cas·::) llIlão,
mento me;;;mo em que ° beb,", das ,(!rianças' e mepoca de 1 :.,iiada de sal - 2 c')lhel'(,s
começa a têmar conhecinwnto crescimento, Basta c1iz('l' que (chá) de raspa de limão,

uma' d",:'ta f'quilibrnda exige 4 gemas.
um ml!llmo, {jl;;; Ul11 ov" por Numa panela em banhg-nuldia. Sabemos fl'.l',� os ovos d,e ria, misture o açucal' ,5a1,··.\;egalinln ('rü� con(l�m grandl:! m�s e suco de lin1ão. C,;zinhe
qüant,iciade d8 caiarias, protei meXi2ndo sempre. por c.e1'ca de
nas, forlura.s, ferro, fósforos 10 minutes. Rdirê do fogo e
e calcb, além de edversas vL adicione a rasp\l de limão
tmnmas (>ss'enc;�ús. t.lÍ.> como; Deixe esfriar Lem.
A, D, Bl e B2, Cerno se vê, Quem já ouviu falar na ia
incluém qu:!se tfJdos os 'ele- n:nsa Ll'�pe Suzette? pois 3-
m.entos necessarios ao orna- qui 'estão elas, compl,etas, comn'smo forte � sa.dio, labaredas azu's, cheirinho de
l.t <'portunidade de �':mversar conhaque no ar e o cel",bresonre as maneiras mais co- "toque" parisiense.
muns de p1'crarar pratos com CREPE SUZ,ETTE
ovos, ou seja: quentes, à moda 3 ovos, batidos

.pochd, estdleados, recheados 2 colheres (SODa) de f:\l'i-
cozidos, .em panquecas, ome. nha de triga nenÊ;iradiJ
1etes, cremes, molhos. etc, 112 colher {(-há) de ;;a1

1 Mas justamente p·Jr serem os 1 colher (sopa) d.� leite,

,ovos tão l1eCêSs.arios à !lassa 1 colher (sopa) d:' ��guasaudet, vale 11 pena voltar ao 1 colher (chá) de raspa de
assunto, desta vez com ,'lh!u. laranja
�as receitas difer.entes. Nãda Misture t-odos os ingredien_pior que a monotonia dos ca1'_ tes e bata-is levemente Frite
dapios, não é mesmo? �S panqu.ecas, muito finu-,:;, em
Vejamos. o que se pode ia- frigide'ra �m qU'::mt� e 'untu

'zer com as daras que 'sobra- àa cem oleo, até ficarem clon,

ram 'na geladeira, além de radas de :ambos os lados.
transformá-lar. em ovos neva_ MOLHO: 3 colheres (sopa)dos,

.

glacês ou suspiros. ,de manteiga
; Um Fizz Prateado. por €_ 112 xicara de açucarxemplo. E' uma brebida deli� 113 de xícara 1e :3UCO de la-

j ic�osa e re-fl'escante Silva-a em ranja
, copos aliós; enfeitando-os com 112 colher (chá) de raspa
. 'uma casca de limão e uma cc. de laranja Cnração.. reja Maraschino, a fi!n dle a- Numa frigideira que possapresentárem ° mesmo requin_ ser levada à mesa, misture,te dias bar.és Íamoso:JS. Se :lese_ sobre fogo lento, t) aÇucar e à; ,jal' adicione um calice de Rum manteiga até formar carame_,

'à; mistura� antes de batei'. lo, Adicione o SU(!G e rasua da..

'I datá de' ovo· laranja misturando .. o;; -bem.
2 colheres, (sopa) de suco Col')que as panqueca!; no :ma_,de lirilã,q,'

,

lho, uma. por uma, dobrando-
:. 1 colher (sopa) de at:uçar as em quatro: e, com uma em,gelo' moido.

.

cada .clmto da frigide'ra, d,ei-.

água' de soda, ou sLfão (Club xe-as cozinhar embeíbidas porSoda') ,

alguns minutQs, 'Tire.as do fo
Numa batedeira de "cock• go, derrame o Curação sobre

taU'" o uritnn Iíquid!ficador, as. panquecas na mesma 1'1'1_
·misture a clara' de ovo,- SU� gideira, e ateie fogo ao conha

,
. co ' de lhhão, laçucar e gelO !ue. Vire as panquecas entr.e
móict.�, Bafa' muito bem. En. as labaredas. Silva imediata.
cha um térço do copo éom a mente dêpois de apãgad'o o
'mistura e o' restante com :.1- fogo.'

...........r---
"_""

,

se misturam co mo oleo fur
mando manchas qLK! ostra
gam por completo f) preparo
do rosto.
AO lado dos inconvenien

tes já citados, uma pele lus
trosa é sempre u mterrcno
propicio, a causa principal,
para o aparecimento de cra
vos e espinhas oe raro é o

caso em que os pontos pre
tos e a acne, não sejam vis
tos Pouco tempo após que
semanifeste a seborréa faci
aI.

- o menino A!oir, filho do'
sr Ac:hemar YJI. tie. Souza, 1e

'YJ.a pele lustrosa, sebor- slde:::c= em '_L :., ;
reica, oleosa ou brilhante, __ o menino José. filho'_ detodas espinhas denomina- I SI J(.6é Apar li; Ir) Aur-rn o t.�

cõos significando 112 reali-, �:,v<, 'e que r.cs a data com
'él.:'lc�e um mesmo estado, de !

••Na seu pr'Imeírt ano de ... _

'v� ser trataci� c�Dfo!'mt' in-l :la: ,

dícaromos adl_.ame., ! _ o sr. José E. F'inardf re,Pela manha devera ser: sidente nesta cidade;'
.

,

lavada com agua, preferi- I - o sr. Franz Black, do 'co
vsl morna e sabão de. enxo- � mercío local e

fre. Depois é nndícado o: _ o sr. C�rlos Koffke. pro
uso d'ç uma loção anti-se- I

pr letarío da Casa Koffke, des-
borreíca, á base tambem de , ta cidad�, ,

enxofre. Ao deitar lavar no I E
.

vamente O rosto conforme I CAJAM MIOS Vaz, Macaro Amor.m, Alfredofoi feito pela manhã, e em : C t
.

dR' t L x d L id Ca
'

,.,ecruida massacrem com tal- ,- No
"

ar �rlO e. eg� 1'0
' au

'" r. eom
. �s margo·b

j
l

t
""

t C vil, (l�esta' CIdade, realIzar- Mac1�Jla e' famIlra, Emílioco {ur�n t'B
uns TC" :l qua- se-ão tioJ' -=' os segmntes ca- Cruz; Karl Greeb e familia

.

"mmu os. '

I .'T'

'h lO 'Samentos:. Werner Glass" VIctor da Luz!:,sses conse�l os rf',C 110-,. F' ,

l-do
sr. Gabriel l!or,mgo- ,ont'es e MarIO Pelaez � sra' ,�'a. rllli�!l pouteo o �specto. 0- ,:;0. comerciário l'e;,ldente nes- sra.' Klara Glass. '

'

l'o�()"O 0.0 1'05 O maIS (l UnICO "

H 1
.'

!'!':{;urEO para t'2:'mÍnar de. ta cIdade, �om a srta. e ena PRECEUO- 00 DIA" .

' ,Schlegel fIlha do sr. Fran- ,ltn!ll· ....amente (..»n1 a lustro- '
.

., . ,

.

I dSCQ e sra. Wlad;sIawa Sch-Slt!sae e o etDpr;�go c a ra-
.

'D ,legel;Ú;" .:_ap a. li! todas as tec-

Rua 15 de Hovemb ro, 1·051

;'l(�S aC()nSE'",�·Hda:. para tCS"
<; L:" a qllf, nlE:ll'ures re

;;I�
�

' ... !')� ·:C}!: r_�3[7.Q foi H que
o;_.:·,';":amcs ':1') sE�rvicD dG
Pr, ", p:"sor GI'U;,"' 1'1]1,

•

Íns! (,
.'j" 110 Ec:;r;ilal S. LuiL.
(" 'T ';--\lris.
Ap2nas umas quatro é-

DitO sessões, f.eita2 semanal
ment.e, são suficientes para
debelar a mais antiga se
bOl'1'e:a do rosto. Os cravos
e as espirihas tambenl de
saparecerão com as apIica
çõ'es de radio, pelo fato de
que tem como causa prin-
cipal, conforme já explica- por H�ga Swami
mos' anteriormente, a �)ro- 6 de Ja:neiro
pria seborreia.

- ,

FhÚd.os lunarese vel1usinosNota: - Os nossos leito- radiam €llement,os de sorl:ieres poderão solicitar qual- pela man1lã, para a lar, a ia.
qUEi.' conselho sobre (I t1'a- H�������������l ritilia, Ul11aOl;eS, amizades, CO!.tamento da pele e cabelcs sas artísiticas, tradições, fes-·
ao medico especialista Dr, tas, divertimentos e viagens.P:res, á Rua Mexico, 31 _. ;A tarde requer calma e com-',Rio de .;Janeiro, bastando RA'DIO JARAGUA LTDA· pr.eensãJ.

- Uma. Vóz Amiga em -enviar o presente artigo SeuLar, OS NASCIDOS NESTA DAàêste jornal e D ende:reco 1510 Xc. - 198, 6mtrs. TA - Mantendo cal�a e pa_'completo para a respos- Diariamente das 7 às ciencia nas crises, logram é-,ta.
.

2Z }l»ras xito nos empreendimentos.,

São energicos e talento�qs_··'
.

TAO NECESSARIO QUAN_
TO (), CAFE' DA ]\'IANHA
O banho frio, de chuveiro,

. I representa excelente exercÍ_

�� .

....,...�a cio para a pele. Ativa a cir-

-:.� ,,_... I c:llação d:J �al1gue e propor_
o.;. ,c ona, agr.ada�"1?l sensaçãQ rue
\ bem-estftl", principalmente se

lar precedido de gínástica e

seguIdo de fricção com toalha
�rossa e felpuda.
Diáriamente ao levantaI'�se
faça u.m. POu.co de ginástica
v:gorosa. Em seguida. tome
um banho de chuveiro e, ao
enxugar_se, friccione o cor_
po ,com a. toalha - SNES.

ASTRAL· , DO DIA

Sozinho com o rival, Denis seus aborrecimentos.
"examina (). intruso, caw;a de

-_ .. _-_.---'-----

VENDA DE�n DlABlO
NA ENGRAXATAJUA

PONTO cwe Prepá're
O futuro de
seu filh,g

------_--

CAMISARIA KANDER
AI'ROVEITE BEM SUAS FERIAS U�ANno,

CAl\1IS,t\S I{ A N o E.R

Casa de

MARCA DE GARANTIA

Vinho branco Clássico
Champanbe MI(�IELON meio doce •• litro 52,00

CEREAUSTA (ATARINfN SE .... A maior _. Rua 15

Michielon ,.

Cr$.
de Novembro, 8'10

-_ .".. � - -, ..,.;....--�
. � ''''4-.,.4 \

CEREA1ISTA
C A lA R tN E " S E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PAGINA. A NA ÇAO .t
..

�

BLUMENAU, 6+·1954

as
.

Federaçõl!! Çafarinense e Espirilossanle�!eo árbilroMárioViana para o match de dominõô
ente cerl' a participa -o « ii

remistlea'
lniciatiya de grandes méritos do sr, Sebastião Cruz, com a ine�timável

\ Ao nos reportarmós sobi'e que {:�iente dos obstáculos com A uníca dificuldade exísten-.: tro Luiz GalloHi, Douto!' m, l;iiz o seguinte:

I
Rivadávia empenhado obter :iOS esportes ]ó<"lÍ.l ainda

(hC�S·-1
C·.Li:,; .r.c-n t e de E.'l!lTI':!l,Jll, a

I/ks provas náuticas que diiran- I que depararia, paru incluir a te, agora, dz respeito à obten- vadávia está procurando ob- "Caso �amp:.onato :al'llsl1ei· barcos. daqui. Abruços. Luiz I '" feita esteve em l'ealt'l', tor- "!X'·éi.;nídade ,k 3(' Pl'ujt:tnr o

te este mes serão dispütadas l1"eprcsentaçáo vereie-preto eH- ção de um barco, cem o qual ter barco '110 !tio. SP. for eon- ro resolvrdo .i'.l.voI"nv:::lmente, Gallottl.· -. I ma-se oportuno ressaltar no- i'll'�, ,!;;! :01' d!·.'W;jlll! VJn ... cun

tten:' Suo Paulo, denominadas tre 1. 5, demas concorrentes, possa correr a guarnição ame- seguido inclusiv., transporte Rivadávi: :3l0U. vi�c-pre"lde�l A par dos i�canS�tveis E:SfOr_,rv.i:l1::ntl' 'J jn�en'"s'. rl:�n;�Ji:_·1 t('�j"ll')lt�;; d.I:' g"".;1d� vulto,
«Forçús . .A,l'madas do Bras:l". (! oasscu a agir Incansavelmente rrcana, situação que n9turaI-l Rio-Sãél PauÍ3-Rio, com pra.- te Federaeâo Paultsta, que ços desenvolvIdos pi"lG men., I!·.J,� .. nela IVlmJs'l" J LUIZ 1..>''''.;'', "".' " sa{J. inriuo it.rve lruen te,
"'Fundação da Cidade. de SãO' neste sentido, valendo-se de mente será contornada favo- I zer aceitaremos inscrição, vai c�nceder tnscrieão Améri I tor máximo da

. agt'Emia.;�,) ilotti .. em ensejar ao despol"�.! :IS r>r\)'!�<!; r('m�st�c;\S ,� '-lue nos

jPaulo", para as quais já estão hab il idad-r e ravelmente, espera-se, corno' mesrno reta-rdada, Abraços, AI ca, nao podendo obter

barco"1 oturr-enauense, ;;UJ<>. dedlC;��a<l: " .. 1 ;,l'k:!L'l" cat,"<!';n';r!C;; (- p,,:-::L 1 n:f,·:·""·,,s no j�1ICIO:; desta no-

ãnscrttas as miais eateg,Jnza" assuntos dessa se pode observar pelos dizeres [berto Castro, více.presídente visto exist'rem apenas. .;ds. I i ta.
das guarnições de ollt-riggers �o telegrama que mais abaixo I'

da Federação Paulista de Re-

ja oito remos de iodf' o país, '. Sabédor de que a Federacão Iremos transcrever, tetegrarna mo", '.

jnclusive as . do Clube de Re- Paul.sta de Remo deliberára este enviado ao C.N. Aml�l'i·1 Outro despacho teÍe!;l'áfico,
gatas Aldo .Luz (: Clube Náu- não mais aceitar qualquer íns ca. remetido pelo Ministro Luiz

tico FranCisco Marttimillí, de cricão, pois fá anteriormente "Atendendo pedido Mínís., GalIo tt! ao S1'. Sebastião Cruz

iFI{JrianopoLs,. notíciamos, tam r.ejeitára uma do Clube Náu-

� .hem que era intenção ,(b sr. tíco Ríachuelo, da Capital da

'" ;pcbastlão Cruz inscrever. o Estado, mais uma 'vez solicí

�lube Náutica Amérrca nas re I Lu o sr. Sebastião Cruz do

. feri<f3s competlt.;;ões remistí- Ministro Luiz Gallotti sua va

eas. 110sa intervenção no caso. Co

� A ída dos remadores ame- mo desportista de inabalável
:ricanos ao Rio, par,'} interVir prestigio, avistOU-Sê o sr, Luiz

no Campeonato Brasileiro, fa- Gallotti como presidente da

'cilitaria em muito sua partici� Confederãção Brasileira ri"e

'iPação nas displlta<; náutic:lS Désp:1-tos. sr. Rivndávia Cor

constantes das progr<1mll.ções rê3 Meyer, tendo este, por sua

desportivas em 'c�memorilGão vez, falado com o vice-presi
,� passagem do 4.0 Cente!uirio dente da Fiederação Paulíst�
da Capital bandeirante, i·azão. de Remo, o qual cloncedera

pela qual ri presid,;,nt8 do C111- ! inscrição ao Clube Náutico A

<be do alto da Rml XV. ainda· mérica.

ic vanaslU

� fi RBST

o laria nesta ci

essunto não dec idi
EXibição c/o

OIicio3 Elélro Mecânica Nenhum resultado corrr- aos- seus patrocinadores,
pensador tem conseguido a' muito ao contraric, só

,
a

Liga Blumenauense d� Fu- presentaram resultados fi
teból, hem como o. Ialrnei- nanceiros totalmente nega
t�tS Esporte Cube e ü Crre- tivos, fato que s'f'l"v:u P�lr�l

mio Esportivo OTI!1.1!1ÍcO, ex- aleriar os dirigentr:s de nos

cetua11dQ·se, naturalmente, 80 futeból, obrigando-os a

tcmar maiores precauções,
afim de, evitar a repetição
destes "déficits".

ern Santa Catarina� serãoSabe-s'e que o OlalÍa A
\JS entendimentos entre as

C ,conhecida a�rembçãQ tião Cruz, '2onsp]lando o �G p<.:rte:-; interessadas reinicia
.:'arioca, cuja representação, bl'� a p')s'iibliici3C!t: d:' (11.1:1- l:é!f1, tudo depend..:'ndo da [l
F�o:tiss anal :.lpresentGL!-S(; dro guan"b:::i'inu n�:c:!i7.ar l:eitaç-:-lú por pa1"t,,-, elos inte
I;U inicio da �L�mporadti ele· duas apr('s'elil�H;Ôt::S dn Uh· l'e:>:1dOs, das bases finuneei-

menau. r�tS [< seH,nl pHlpustas pelo
Podenlus i!:lrn'11l31'. ,í!r� ell

I elíli�:S�Il'jLJ. (l:!
.

ilgremiEição
tanto, baseadns ern lnlu)'- glulwbunrw,

Rua São Paulo, 481 t.. .. Telefone,
Caixa Postal, 203

B L U M E NA.U ,. a SANTA

1250
a parte té-:niCa \�om a tem

porada de ['quip,,!'3 prcced'en
tes de diversas capita:s do
país em nossos gramados,

Os jogo·_; aqui. realizados,
tEmia pelo Olaria, como Bon
,sucesso e mais recentEmen-
hc� o Naciúnd de ?orto A�
Ilegre, r\ão Dl'Oporcjonaram

{lucro de qualqw!r espécie
, FERIDAS
I Espinhas. Manchas Ince-

Iras
e Reumatísmo

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurative

do Sangue

CATARINA
(Ao lado da Agencia VOT..VO)

Oficina especialiJ>ada em consertos e enrolamentos
de jnotores, dínamos e geradol'es'

.

Reeondicionamenío de. coletores, para dínamo!'4
motoyps de qualquer ti.po.

-- Serviços de torno e mecânica em geral -1"""Mãlerü·i�a·�·e·"·'Ejs�et�·"·i�e'�ier""., i
� JARDIM BL1JMÉN�U �
i PABTOS _ .PARTO SEM nOR - GRAVIDEZ J: =
-

__ COMPLlCAÇOES -

=_5 SERVIÇOS }'RE'·NA'l'AL -

:: CONSULTAS ME'DICAS DIA,.uAS -. _llHOIlA9

�""'lIm..mIUIUil!llUmlmmU1nlllmmllnmínlUmmmUnmimItUlJ· A Ite (Oçõe s no Con junto Bar r i9a ....

!�;��� �}���à����oxJL��t �!�!Op�!ve rde pcroo; c��i��b�:cis ivo�; do o Placar1 Futebolist�w de·l RIO DE JANEIRO

1
.

..
.

. r:'
I"W "A Nação" com rt�sLlltadl)s Na Capital - FlUl!linense � Amda qU>e per�e!1�O hOl�- , úos.: S�bstlÍUlr:do Tezc�m:� e na batalha do d:a 3, segun�

dos jogos d:= Sà03:b C ctom'n-' x B�t3fogo O - (sabado a rasamente em VItor�i.l, del-I ValerlO. por VICO e B:',atil.o, do se propal:i, retornará es

go no pais (' ,:!xteri')L' o qve é t,:rd.::) - Flamengo 2 x Ban-

f
xou bastô.nte a deseJa:- 0I respecbvameni>e. Adl;anta- ta seman::t .tOS tl'é:'!inos, de-

feito na ·�di;ão d� hoje... gu O,
ESPIRITO SAN'l'O desempenh? dn �on.lunto· se por,o�tro lada que, caso pob de· V0.ltar às 'boas comSANTA CA'IARI�A representativo de Santa Ca Eolomlm se rdaca da con- seu Clube €' a Federa ....'ão Ca-Ein Gaspar - Tum 3 x E Vitoria - Espirita Sant-J t

. ,

'd
,- .' ..

Floresta de Rio do Testo 2 3 x. Santa Catarin3 ;:l (Cam- .a��na, em sua p'eleJ� .e es- i tusa::! que o :mped.lU de a- ta"'�nense, não Llevendo, ew

O�'·UI neonato Brasileiro)' trela no Certam';'! Nacl',nal' tuar em Vitóri3, pofÍe-rá vir consequeneicl, constituirEiO GRANDE D ;::>.' .

�

d 53 . l.
.

Em Cruz Alta -'- Flam.(�ngo BAHIA e . I a ;,e:- lança�.} como centro- surpreza seu rcaparecimen-
de Caxias. do Sul 4 x Nácwml . Em. Fe'ra .

de SaI:�ana Sem ser das meJ1wl'es a med10 to n') seg:,ll1do prélio Santa
l-E equipe ·venced.ora, com Fl�miIlen�e .3 x _�.im�'",� ._� ;)roducão de seus. denn:s Ot.áv.. io, ",'ctt.):'f) v<.:lor cu)'a C t· E' S.

1 E IH � Sebo sta.' - a a':-'.1 t x . �plrJt'-. an-
este· triunfo, ganh-ou. o tltUdO l' rJ1I11,1.eusO·- ao a 1 ,

I compartimento.';. apresen- falta foi b:1'Lmte s,pntida, iri.do Camr'''{'nato da Segun U

I
x

.

l.eus ,
.

.

,

.

'

n{visão d� profissiona s, do
� PE}tNAM1.'n_iCO -- I t,ou

a equ,lP'2dQr� r:Ods.sO Esta-

0-'Estado,
...

.

I
Em·' Ric fe -- Pi,rharilbuco (,:0 Ufi1 ! no e me ros que

e fileEm São Jerónimo :.-: Gre- 4 x Sergipe 1 (Csmpeonato I i�rnn;s se encontrou .1entrJ· ! .

rnio S, Jerm}irno {) x Rl()gnm Brasileiro) . �--""-,,_-
. ,

I
...

dens.e O.
.

AI.Af;OAS I . '"' cancba, CUjas :alha" se� .. .

PAItANA' Em Maceió ,- Ahgôas 4 x .cruÍdéls criaram náo 3óme:�- . FOl noss'" n�portag::'m 111- videncias llPsle �:eni.i.co .\ i I

E. Curitiba ,::-:-: ��,;:an� �,}, P�r�!b�., 3 _._ ,C31�)peol1at') I te sitUé;r:ões dífj';ei3 {:Jaru os. formada !1D d,ia (ie untem, f rarn "é.)lr:adas,

eO'1.standoJBahIa 1 (Calllp�o.!aLl) .DLl;t. Br:�·.l]e!J))·.
d

.

f' llq'ueosr ()"J1IlV"-,]o 1)1"""1'
.

a lt' 1",:1 a'o_ •. ,
.. ..

RIO GRANDE DO l'40R'l'E componentes 'J lrl'J lJ1,l, 'i· " 1 l�, c_,- wn conSll [1 a "(:)"e1' çanltllOJ. ..

I f i'j"11·L"clalu"ler'lr ..·lO' at"r l\,rt l·t 'Ft!."S!\OPAU[�O , ,
. EmNatal,-,�i(�?randedo como··or�aramos, av�ntesl··.'·. ':

, ... ;_�_:c�c �
- l.I"lc.ropolulla (1(' ·u.euol,

Na C�pIt�l. -;::- IPll:�I:g� 2 � �ort:,�.:.PI�Ul:5 ,Carnpe�,:::l� a um reeuo 'exceSSIVO, a pro I,Cllse de i<1'1:::.b.o�, elltenae,n cujo céLnne aincl;:l c�tá em
XV de lrac caua, 1 l".abado t'J BlaSlLl:t:0J

'.

I
cura de bolas o'ue muito do-se com o dll'lgenh� illa- u!1dament,�. Se n <l[jilé!J ...r·

t'lrde) - Palmaras fi x San- MARANH'lO· . "'
.

d t' �. d
.

,'i" d' tt�s 3 (domingo pelá manhã) Em São Luiz __ Ceará 2 x poucas vezes lhes fOr5.nl �:.n
xlmo a � wa e �SP111 os- numero 1[: I o p:lIS lvpr

,PQrtugues� de Desportos. I x' Mar���ão U
.

(Campeonato
J
tregues pelos homens da ln- sax:tense, ",ontou c,)m o �- seu' nOillf.:: <l')ul1t�do para

São Paulo O. - Comercial 4 Bras 1,;;:lro) f termediária, pOlO do mesmo para a deslg ._:(,ntrola:� ') clás5ico Fl.'!-
x JuventlJ,s .0,

_,..
,

3 • PAR<� _

i Para o cotejo de dümin- nação do árbitro. �Vlário Via- lnengo x \fasc') da Gama,Em San.tos - AV de Jau' Em .Belem - sple.çao Esta-! .

-

. ." �_. .. d' " t d·· 1<>- . -
.

t
-

:x: Portuguesa Santista L, dual 4 x Se18!;ão de Pinheiros· go. .vm,douro, ..

-em i:' ,cr.cm�- �a, co�n? lugen e a pe_.� 11'ao 9C1' t�f'·. J as pr·e ensu(�s

Em Campinas -'- Guar3nJ O 1. polIs, e pens:::r:;ento de He- Ja deCISIva entre as s'eleçoe� das Fedó'I':1·:í)e:·
.

de Santa
�� CorÍn.tiaps O,.

• ,). AMA�ON/�� ,

,
.lia Olinger alterar a formn- barr'ga-:ler?e e, c,apixaba, C:ntarirw (� �spir:to Santo,

; Em Lms -:- Lmense � x Na Em. }Vlanam - Amazonas a
ção da "espinha dórsal" do na tarde ao pr')'xnno do- Ja que y choque entre ru-

"CÍonaI 1.... x GOlas 2 (Campeonato Bra-I·;·
'

,
.

-.

I b
�, , ..

. '.'.

Em Catanduva· -- Catandu- sileinL ... seleclOnado sob seus cUlda� mmgc·. . ro-neg,u., e cruzm.::ht.ll10'3

'va 2 x Ponte Preta de Cam- TERR�TOR:ro DO ACR� _
Sçgunc!() apur.ou �,ossa te t3-?-1bem será cf<etivado do�

pinas O, ....
"

" ,Em RIO Branco .�� Terr�tD- IVoliou 2"a fena a portagem, [iS pl'lll1ell'aS pro- 1,�mgo a ta::d'!

Ba�;}l B1�uru
- NoroesLe 3 x l;�á��e�lc:t� 1B;�Silj�t;:gte .21 e'mbalIa da estadual

.

lÊ Em Soroeaba - Paulista 2 :Este 'prélio foi interrompido ,
. Tum·ull·o no lec�amento tia�j x São Bento O. .. ainda, .em sua p,rí:02ra .faEie, .

Surpreendentel11ente,
.. , .

. '. li·
.

f . Em São' ;:Caetan.o -- Tauba- em vlrtud,2 de senos lYIClden- pOIS s'eu regres!30' esperava-
.té 4 x SfioCaetan? O,;.. �

teso
NO EXTE·RIJO!. 'se; dan-sE.tia ,na farde de

Em Tupan - .rup«n .. ;) x
...� t

-

t·,·· d V't'·'
c

P·
.

aban . de Piradc.aba 2 Em Montevidéo __; N(\CÍonal (·n em, re O.Ll10U e 1 orlaIraCIC . {I
....

1 E
,.

t S t d
.

Em Franca - Palme:ras -t 2 x Penarol 1 (domingo à" D sp!r. o
'.
an .0, segun a-

,;: Rio Preto O,·
_ '. ..

noíte) - Foi este .) derradei- feira à tarde, a e�baiXada
Em Aararquara � J3':er_roVlU 1'0 cotejo do campe:ll1ato ori- catarinense qUE estr�ou perrià 1 x Fraricana de ':Franca entaI .de 53, no qllai perdeu o .

campeão sua invenéibil'da- dendo no Cam}_)etmato Era-

l'Em RiO de.
.

t dlciro de Futebol, na tarde
Em Lima .----:-- �P?rting Ta-I de domingo pa�sado. -

fac<t.2 iX Mlllonanos da Go-
I . O ávião que 'transportou

. ,o��as�ntiag.') do Chile _
f él delegação estadual à Ca

Partisa'n da Iugoslávia 8 x Co- pifaI capixaba at'arrizou no
lo-Colo 4.

.

•
• �éroporto da Base Aérea

NO .México - Tampico 1 dÁ. FI
,- '1' 1

X Gr,emio de Porto Alegre 11:e onanopo IS por
A

vo�ta
Eni Madr'd (Espanha) - oas 15 horas de ante-o!1tem

Atlético Madrid 2 x H:.Jca viajando imedbtamente às.
Juinórs ,da_Arge�ltina 2

.
I sü:ls cidades de origem Os

Em BIlbao (E"p,mha) - iL J •
.. ,. . .. ,... ,

tlético _ Bllbão .5 x Indepen-' ]'....�;!o(Jres, a !nalona com

diente da Argentina 2, t uf"fipC' a Brusqu6.

e

Perfêicio
;

A M A I S
Precos módicos

, ..

ANTIGA DO
Rapidez
RAMO

com

.. Viana:

zona
.

(Conclusao da G.a lláglná) I tanques d.') Corpo de Bom
pJlicia'.s agréss'vamente e be ros; agentes do DOPS e da
pessoas interes'sadas em pre. Delegacia de CÓStUln2S. Não
judiéar n desenv-�lvinH�nto obstante o grancl� núm.2ro dt'
dos serviços, incitaram-nas a policiais a sitm\ção tornava
prcmover desordens, Serviu se mais crítica e um grupo
de nretexto a morte da t!.e- de mais ou menos 20 mulhe
caídã Antonia de Soüza, a res rompeu os J.i'11ites do po
qual ocorreU no ,_)rec!JO 195, liciamento, rumandCl para a
da rua Aimorés, em canse-

'I
rua José Paulino. Nessa arte

quencia de um colapso· ria, as decaidas invad'ram o
A n.::ticía correu ceIere pe- estabelecimento �omercial à,e

los convent'lhos e a órigem Same� Rosenski e daí passa
da ccorrencia chegou a

.

ser ram pura o domicilÍ!> do co

completamente deturpada. A merciante, pondo em pânico
mulher, segundo propal�vam, seus f;Üniliares. O homem
fôra acometida ·de grande co- assirl:! que a_parecéli à :l'rf:nte
moçã·:) em vixttide dos traba- das inVaf'Ol'as, íoi pêlr I.'las ie.
lhos da polícia, e disso m:.:r- r'do a unhádas e quase domi
rera. A ira: se apossava cada nado. Todavia, Samck armou_
vez mais das mulheres, que, se de. un1 instrumento de fer_
organizad�s em ,r;rupos, priJ}� ro, vibrando-o nas 11Ul1he1'es
cipiaram a depredar bares, flue já' comecavam a destruir
casas comerciais e a ferir com todos seus pertences; .

lãm'nas de barbear e pàUS Enl .cohsequellcia 3 mullw-
os transeuntes. res . receberam ferimentos,
Pouco antes das 20 horas, sendo 2 internadas no Has

j'ã se encQntravam no local pital das Clínicas, em esjado
a turma ... de choqu�, carros grave.

� .Habib>pn a zona de co

neste ·fUp de ano, anu�
ciando

.

ri� emissora de RIO
do .Sul. ;..... � •. ; .•..

Solicitenl a
.

tabela· de

preços ,cá.a vis.ita de um

corretor. --' CaIXa'Postal,
61 _: Fone'. 151 - ):tIO
DO SUl.: - Sra. Catal-1na;

Ausente durante o
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da CASA
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I
= /)r. A. Tãborda
-

Bl:J1!;�GER - pi�ços jamais vififos em tod6:'"ôseu variado. sortimento .de tecidos le-

ves }l'a)."a o verão. e roupas feitas em geral;
.

.. .

NOTE ,BEM: - Em artigps de inverno, descontos. de 10 a 50%· - APROVEITEM!
-

-

-
-
-

-

-
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colaboração do Ministro Luiz GaHoni

,

o ate
ír.rina, 3'J>: atuar I1l

ln1L'-\l1lH\'CI"CS
lP.H:' nos deu de

L-' li de S:�l'J I)anJ.o r· !i(.i ]):t- (lU;' n,:�da
_..

:le pratico ficou
.' :<�l. CV.T ..• :'h costume, in- asser.t.ad.r. '1:J:1 querendo is
c c·bido pr:!.; dil'L�<.'i<, dr, I to :oignlf ':i'l' qUf! as negucia
·L .�lbe bal'id de !lc:c",r li 1'0- I c:ôe� núo n;,l;; pl;s�;;hn earni
'i('�'r" da gi:' �!C' seu nnjun- I llhar para Unl, suim:ão fa
t,'·, l!st'eV2 O,l S·'t11Wlêt jJ:lSS�l- vorável.
dI L rn n0.:·>�a cidade o sr fLl1 ""��.- _--- ,. .....�-

1As:�inl qu.' �t pquipe o a-
h:os SmwJ :" op�;rluni(h· riense est.i.v'3 L'ill �tivir_lade
d'2 em q U9 mante':e con·

'. ersaç{,es (:0111') S1'. Seb;}:;-

5:{ ante ú Pê.lni,oiras, de fui'
roa espeta::nlar, >encetará
! ('ia excu· s:i;j ü Santa Ca-
---�----�_

..

_---

devoram a saúde
de seu filho!

Seu filho corre e brinca o dia todo... e, à noite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen

ciosamente. .. São os vermes, que sempre � rrlúmento

apÓs momento - lnovitnentam-se para tirar de seu Ol'g:.
nismo o aUmento que dL"VE'l'ia dal' .. lhe nulis fôrça e ânimu.
Cabe a você, que e sUa enfie (� c esclareddí.i, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-IlHo; LICQR DE CACAU XA·

VlER - um vermífugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas as crianças em idade escola-í' •

Veia cqu'i o que é o

LICOR DE CACAU XAVIER
Completamente inoFensivo para o organismo,'o o unlCO que
pade 58r tomaclo em qualquer époce, sem diete ou�nhl
De gôsto ogrodóv,,-I, não contém óleo e nóo irrito o

Intestino inFantil. Empregcdo no Brasil há mais de 50
anoS, deve ser normalmente tomado por tôdos as

crianças a partir de 2 anos, Consulte seu médico
. e p6ça·lhe que lhe fale sõbre os qualidades do licor
dE! Cocou Xavier.

.

LICOR DE CACAU XAVIER
'0 vt:lrrnífugo de cor.iiança dc.t mõe brosifeilOl

-_, •• _-------- � �-'- -"---'-� __ "o - ......
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ANUNCIEM
NESTA FOLHA

"' .... COMER(IAL VIEIRA BRUNS

Está a pOlicia em out�� pista para, Iniciativa revolucionária �e
esclarecer o roubo. de Jo�as e roupas, sensação aa firma rros�ócimo· Já fizemos sentir ac., 110• ,p'" a Iustalação daquele,
Preso em Brusquo o conaecdo ladra0 Rafael Sanches I'

deres competentes a ne- serviços nésta cidade jun-

Está a polícia local en� Sanches recaem várias sus- sete mil cruzeiros, produto 2?�gj�.a��;, ��nd�I�!:!9�<�s vt� ���sl��;' a����d�ll�a c��y��·��� �:::!�:rl:ey�e��.���C�i���t"� �h!�U�i:e::�:d��deb��!o t��=
f

.

f
-

d d 1 b
I ir lhes da fil al da ttrma Pros, de pública em grandes cen-u ..

1 I'
.

'di .mea atividade na captu- peitas de urtos pranca os e a gum rou o. ct':c'mo S, A., defronte à tros do país e do exterior . .ti. c.dade, (OS servjcos de as- mo, tv.!aVlü e e se esperar
ra dos ladrões que assalta- em outros municiplos vízí- Já por diversas vezes, Igreja Matriz, será ,opl'esen. referida apresentarão durará sísteneía médicn-hospitalm'. que o sr. Delegado dO I. A.

rum e roubaram, na noite nhos, tendo ante-ontem si-: nas épocas de veraneio UJ tado o "H?u:em Eletr?nico" cinco dias, ou seja até o dia atendendo ur;;sim a uni dos P. C. 110 Estado, que sem-

d âb d d
.

t feit 1 uma das ultimas novldades 11 do corrente. :P],lD_re fi mais justos anseios da nu-e ,sa a.o para omíngo, a.s do detido em Barraca-o pOI' praias emos e! o ae ver-«
.

'

.. .

'

,,,. �� _ ,,_--, c
em màtérta de propaganna . mesma hora.

rcsídencias dos srs, Helcío
1 d e entregue à tendas aos proprietários de Trata-se de um "robot", !''1' G:nstituirá,_ sem dúvIda, merosa (. abnegada classe,

Fausto e Pedro Reis, à rua! avra. ores .. , resídeneías que se ausen- neco mecânico, do tamanho uma sensaçao verdadeira- que tem contrfbuido anual-
Paulo Zímmermann, donde' autoridade polieíal de Brus

t d id 1 dei c normal do homem, que exe, mCElte curiosa essa apresen-I mente com dezenas de mi-am a Cl ac e eixam s...us euta trabalhos de: apresenta- taçao, estando de parabéns A I' . d '. .furtaram roupas e J013S, 9.ue, sendo encontrado em lares abandonados, sem çã.; de cartazes e outros mo- firma Prosdócímo por essa
um es � c�uzeIro:. para us

pum valor aproximado de seu poder a importância de (Cd'nclue na- 2,:, pa!\ln.. I"tra S) vírnentos, com rara perfeição- revnluelonára inicia!!va. cofres pnhlvcos daquela cn-

30 mil cruzeiros. ------:-�---�-- ttdade autarquíea; Nada
Tudo faz acreditar que T lt N F h t O mais humano e justo. do

GS criminosos tenham de- umu os .L o ec amen o a que prestar um benefício

saparecído désta cidade. o de elevado alcance "meia}
que requer maior esforco

Z B A D S"'" P I
il,'S cnmerciaru.a bhm,,·-

das autoridades policiais O n' a oem 1·a e ao a u o
nauenses, que, pelos seus

para o esclarecimento do esforços. patdóHcos e des-

,���be7� �ol�c�;e1��i�n�����= Três mulheres gravemente feridas no'choque com a Policia ��:::i;:�t� n�=�:r �i��!,�!=
da ontem que 'p l' id volvimento e !1rogYeSSIJ da<L L sr a SI o S. ::P "''ULO, 5 (Merl·d.) deI t h A d
preso B ,.n. tia a. om;l cante a que o e campanr a. gtn o sem a szrn, deveriam Drocurar o coletividade não só de RIu-� em rusque o conne- Os locais onde, nas ruas Ai� caso exigia, a Delegacia de menor víolencia, a Secretaria Serviço Socíal do Estado, à
CÍ(b larápio Rafael San- marés, Itaoca e Carmo Du- Costumes deu cumprimento da Segurança pública,

atra-,
Av. Brgadetr.i Luz Antonio, menau, mas do Estad(J

ches, que teve mumeras rra, no bairro do Bom Reti- à determinaçâc do) governa-I vés da Delegacia de Costu., que se encontra devidamente do Brasil.

passagens psla polícia 10- ro, funcionavam, até às 24 dor do Estado. A med da, )10 mes, cumpriu rigorosamente aparelhado nara a recuoera-
C fittri d- horas de quarta-feira ultima Que diz respeito à parte po- a tarefa' que lhe rOl'a confia- ção profísslonal, socíaru mo-
ons Ituin o-se como

cal, corno autor de roubos ..,_ J'
.

I 'lt" d C b
'

.;;:' I d '1"1
.

d
.

_

d 0.5 cento e tantos lupanares lCIa, surge como u .lma eca- n. a era agora aú u.ervlço ra e todas elas: uma ce tua VIva o organls-
pratIca os nesta clda&:>, que fcrmavam a chamada pa da campaLlha COBLra o me-: SeciaI do Estado) a recupera- P·or outro • lado, notamos mo .eeonomico da comuna,
presumindc-se que esse zona do bai.xo metetrlc·o. lctrício ostensivo iniciada n:) I ção prof'ssional, moral e so- tambem que ·cs bares, as far_

a classe comerciária é di.g
audacioso ladráD tenha a- onde várias centenas de infe": principia do govern·) do prd· ciaI de todas estas Jnfelizes macias e os prev.entcrlos si-

.. Lucas Garc�z. mulheres, Pois é aproprio tuados dentro da zona e' nasgido em Blumoenau nos úI- llzes c�ia�ul'as se cntr(gava� I d t d
" ao maiS lnbme comerclO na Assim sendo, está !inda a

coman an e 3 campanha �a- suas adjacencias, . ettcontra'-
tJrncs diaS. S}b:r� Rafael' ierrn, são hoj.> uma zona si- primeira parte da :mportan- nead.:Jra, sr. Luc!ls Nog:re1rfl van:-se de portas cerradas·

'---------�-------------------

I Garcez, quem afIrma nao se EnfIm, a calma reinante

Coroaçãu da Rainha do C N América tr_atar d� .uma m�dIda de coa- c�mtras�ava, em tudo, ,')m os

Acontecimento socfai ,sem precedentes ·��;i��;��e:;J��!:;::� :��!t.lt,����:';g�b"�Opouco depois das 22 horas, a y

constituiu a festa do simpatico' gremio ��€�i;\1��l�d�Fkt�� �jJl�:��{���J,i����:l
.

.

ruas :5:ram interditadas ao
nas ruas AImores, Itaboca e

Revestiu-se do ,na lo L' bri- autoridades e d·'.:s SO�lOS, dis-l
em seu' trono, c:.prichosa e público. Um destacamento de Carmo Cintra.

llmntismo e c-omplet"J êxito a -cursou o sr. Deohaldmo An- art'sticamente oi'namentado, o s ldad d F P" l' As mulheres receberam os
f t d

-

R
.

h
o os a orça uo lCa, (Conclue na. 5,a página)

.

es fi e coroaça·) ,1':t am a arade, que .enalteceu as "-:1'_
Jazz

. comandada _De'la tellente C,�,-
d CI b N' t' t

. Irrompeu no pnmeiro _.

--�-----.,.---'---o u e au lCO �Hneríca, tudes da simpátic� soberana, grito de Carna\'aI d'2' :.954, betti, incumbia-se de n1anh'r (realisada dia 31 de Dezem_ dizf'ndo da satisfação e orgu- a interdição e, ao mesmo tem- HEGA A NOVA YORKEbro último, cuja solenidade lho da sociedade em prestar tendo os sócks do C. N. Amé- po, coIaborand·o com (,s in
teve o cc nparecim,"nto Jlão ;'S mais merecid.as e justas rica prestad·:) as d,;;!",ndas hon- vestigadores da Delegacia de O JUIZ WIlUA1U (l4nKsó do SP",1 quadro sociJ., co· home?ag€-ns. à legítim.:!. e�- ras à S. ]'>1. Rainhn e as de- G:;-stumcs. chefiados D?le for.

F! RI{
mo também s.� de.,tnc-au d p:'cssao da Juvc;n!udc fel:1'!-, butantes, DrolongandD-se as Vicente Pisap'o, prestar bàa NOVA IanQUE.
presença de autorid'ldes e 1'- dnmaC eNasA tr��lçoe;; SOCiaIS dznsas até- OS ofuneií'L'5 albo- a assist.encia às oC\lpant�s dr.s Pelo transatlantico
guras representativds da SJ- o .

. merlCa.

I
-

alcouces, cientifiC'undo_"'s ('.e ., 1 l'
ciedade blumenauense, que res da manhã do dia lo d<!

Cllle ," ZOIla do bal'x"� n',�'r.,..trl' ..
I} , c: l('ga IOJe o antigo juiZ

�. 'J � � _ jl['cl'idenle dos 'l'ribunais Il':>rt,,-enlprestaranl o prestigIo da Após o ato d� coroação da janeiro, sempre no mesmo cio estava definitivamente fe- nm,('rican�s na Alemanha. Wi�'-sua pres�nça . par� o maior ,·Rainha, que !�,mOLl assento rItmo de entusia:,;mo, chada e que, as qllc de$P1Ui'S- II c' j S dsue,?ss) oa cerlmon;a.
- :ml ,31 r, ,eu pi-iemb:lrlj'l"

A solenidade da cOl'oaçã" E P I II
f'IIUi SI"ldo a gun nlarln (<) m a ri·

Ítli pr,)�edida pelo r9prescn_ m ar o egra Éie'laJe, ]l'li" anl!'s di" 1)a rii r

unte do sr. Prefeito MUf\ici- di�Ge (m Paris fiue faría nouí

paI, dr· Vinicius de'Olveir[l, Destruliiiido por
Iiiii

I t
!lnla d('daraçiiD sohre S<'tl '.'''-1]'

f'r<Jmotor PúbliCo) da La Va-
. I. um VIO en o saei,mal conflUo pom <} dpJ111r· nIO g rl\lcrW.) - ConsídH ....

j':1, que colocou a coroa SG- tUIJ1!'nto de Estado. '_,;e praticamente €m:el'rLlda a

b:ce .a cabeça dl senhormha '�:llno se recorda. Cla.�·k !la· tentativa d" ac,n'do em .M:inl?,s
Zenir Rebelo, o qu.e foi efe- II A.

d
II

I I B bIII
.. 'h ''''�l1sado obedeci'c à <}rdem Gerai", -entre, a UDN e o PSD

l,Jado sob calorosa salva de Incen 10 O ea ro a I onl
de volt'lr aos EE. UU., al'gan- com li. consuH:f 'rue o:� S\'S'. p'!-

]JaIm:ls da numer·�sa assisten_ do qllP ainda. tinha. muito SHvi- rlr-o Alpi'm, Jo;>!) Fr.2.m:f'Ti e C:;.r·
da que encheia Eteralmente 'p,o, los TInHa Perfil'a fizeram ao
os salões do C. N. América,
Seguin-se a cerimonia da

I'.)l,..cnção da faixa s'mbóliC<l
de Rainha do C. N. Améric"
t1e 1953, o que foi proC',ed 'do
pelo ·dr. Ary de Oliveira, Juiz
c!E' Direito da 2,a Vara.
Em seguida, saudando

·l:ova Rainha do Clube e

tr:adl�cencb a presen('a

Conforme noticiamos

on-l
gU=-,l

tem deverá exibir-se hoje alvo

à noite, no palco do Cine cias

Blumenau, o famoso jazz
"Copacabaria", de Santa
Mar�i;1. Rio Grande do se;
qur- vem precedido de me

recido cartaz não só nacio

nal, como internacional,
t�ndo ,(·fetuado unéi vito
r'J�'1 excursão peh Uru-

'na 2e merecer o am,paro e

'os be�efícíos «(' 9t!e tanto EN(ALHOU O IATE .AR..

necess1t3111, ,h"_'lH'flClGr� cs-

Gfli'!!'iUO 'lUAU PERflN"ses que, aV, agm'a, nao [o-I 'l!!:ld UVl . ft! .)
ram ainda csi'�ndidos à· I:

RlO ",' (Meridional) _ O 7.-Ii

qu(,Ia el:::sse. (',l;llC detm," nistério' da Marinha comunica

nl·na.lU as lcis qllC institui.- que c6ntinua encalhac"!'), n'l COE'

raIU os :>ervic(_'s de as,�is- ta. l1(.l:"h·, o iate arge�ti.no "Juar

"
, '. •• .l·'urml", no qual vlaJaya ter

tenna uledlco-nOslntalar ".t'upo de guardas-marinha co·

junto ao I.A.P.C .. E' de se I �"�n1ad(l',, pelo out�',)ra famos(

estranhar luesnlO que .os navegador solitário, Victor, Du

e.lltelldhl1entos prelimi.nares mas. O r('l:iocador
'

Triunfo.

)\![al'inha nacional

Estudo de

.

MON'rREAL, Cannr!â.;; 'L.
P.I - Dois senadores dos Esta

dt) Unido';;; e dois cola!,ora{lq'cs:

PORTO ALEGRE, 5 (lVIeri- para envolver o palco em fI l_
dional) - Um incend'o var- maça, no inicio da representa
reu ontem as instalações do ção. Provavelmente, o recipi
Parque-Teatro Babilonia, ex.. ente contendo o explosivo foi
C: ntinente, sitJ à avienida colocado ��masi.ado prox:'mo
João Pessoa, O sinistro teve aos cenarios de fundo, fazen
inic:o no exato momento em do cem que o circuito atingis
que o "clown" da "Cia. Sil- se a !larte inferior das corti
va e Sens Artistas" rec'tava, nas resultando dai as chamas
:) .!:}l'('llogo da revisb. de J .'''qUC determinaram a destrut
Maia e Max Nunes, "Tá pegan çã,) do predio, de quase todo
do fogo". I seu aparelhamento ,3 prejuizos
As chamas, enc·jntrandf). totais para o elenco da Siwa,

campo propicio ao seu alastra' que teve destruido pelo s'nis
menta, pois a casa de espetá_ i ira tod_:' o luxuoso guarda-_
cuIas era totalmente construi- ! roupa.
da de madeira, determinaram � PANICO
vultosos prejuiz?s e somenL'

I Minutos depois das 20 ho
o restaurante eXlst_ente na ("n_, ras os espectadJres que lota
trada escap�u� à aça::l devond)' I "am um terro da capacidaded-:r9. do SlUlSLro. .

do arque-T.eatro Babilonia paNo momento em que as ::ha- ra assistir a primeira represen
� mas f<:ram notadas ocupavam tação, da revista "Tá pegando
a phtea do Parque-Teatro ;<:'1' Fogo" apklUdiram a entrada
ca de 500 (spectad()res. Se- em cena do cemic·:) Ubirajara
!!un'!-o .:(olh�u a :epor�agem e de variéJs "girls" da campa.
ass�clad3, o lllcenC!_lo ter a co� nh'a, No quadro de introdu
mo eausa a exp.losa.� d.e poh:o- I ção, no entant':J, os assistentes
ra �or curto Cll:CUllO.

preYls_1
notaram chamas, qu� subiam

S:-u--c-e-s--s-O
.....

· -r-e-s--d-teo
__

n_aR-c_o-or_e_os:.graeftandba ereVrlSgta. E���d����;:���:��� �����1=
das lateraIs do teatro. O "pon

.
b" Hermes de LÍl�a Cama-

• I ra, percebendo que a expIo-

aluda em ação no� Ef UU 1 !�!��!�:;�;r.{��a:i::�r�:����u • ., ça de espmto de Hermes Ca-

I mara surtiu algun:_ efeito',
.

re

o ad,'ogaclo interino 'la l1le' ..H1. sultand:> em que nao houvesse
.Ia\" G Sourw·ino• � ·Ir.' \ 'lIll" v'tímas de pisotearnento 11:1
..' y - '-.,,� (�l.

+ 1"1
g-rafo, chegaram 110; .,.ia-f("!';""" corrIda dos espec_�u.')r.es _para
Da estacií'J. foram conduzido,; a parte e:xterna do pavllhao,
cm um �'ekulo da Poli 'ia }lUll- As artistas do "shaw", sur-

preendidas no palel) pelas eha
mas, foram tomadas de pani
c·�, algumas ficando inibidas
de caminhar tal () seu estado

a
a

d:1S

de' choque. O comico Ubira
jara foi h,:;r _ÍCo (', Huxiliado
por um popular, antes de se
colocar a salvo prt'ocupou_se
('111. :fazer com que a.'3 "g'rls"
..lbandonassem a ribalta, Algu
mas das attistas feram jogadas
Dela com:co para Iuga!.' seguro
saindo todas finalmenb· para
a rUa c·� rn os trajes que ves
tiram mfJmenios ·.m:C3 f).1ra II

representação.,
.

Apesar das proporçõf's do si
{Contlnua na 2.a pág, l<.<tra Y,

(��"':"�
"" ..., .. .,.j.' ".

em

União
dt) Sul

fJ.m�ric":l.no :lalljarn ()n,.1� �.. r.,.·�

ma. se realizaria. ao ch"ga"em
ontem a esta cidãde, procedentes
de \Yashington.
A Real Policia l\Iontac1� elo

Cr.nudá tem a seu cargo _ todas
{l.-.,. medidas de' precaução e r.- ,�i!.
bQU ':> encargO' do govel'l'l.O Cil.ua
densn de garant.ix· {L boa. m'lI'dHl
dns conversações. Xem sWluer

.

P" rrniliu qu" :oe desse a nutH�ja
da chegada dos n:-;-:l�dr.)res 1LJtl!'

amf'ricanos.
PRrSõES EM 'I'RES PAm!':�;

Igol' Gouzenlw íoi NI1p-,:'" I

da embaixada soviética em OUu

V:1 e fugiu llelfl �nl l!Jl ,'t)nl I�"

CI!hjfl.nttls que c".)ndl1z;r;!:"l ú ti

t "'nt':l.o df� PSpltlf-:. fll

I:'üutlos Unidos e Grã Bretanha.
Os senadores William E. Jenr·

rp.'" republicano, prcilid<mJe da
� >lh-Comissã.o d,' f:.e-,ar:lnt:·, II'
t ',rna do Senado. e Pat Me Car

l :;-'. democrata. e::;:·prt�qirknt,. ,la
dita. Sub-Comissão, as�im ('-'JnO

nro DO SUl.... 5 (Do Corre;;;- mm, V€l'euf.{OJ: Carlos t:'tisc'h;'nc· Legião Brasileira. de

A33ii>ten-t
Inegavelmente, é hmn grande

pondent(,) -- VILmos hüj? áf,f)i' cht. Vereador Artur Sir�wcr''',t, eh., {m Rio do Sul. o enhl'_,;iasmo reinante ê'n'Xll 'lS
;:lar as atívjdtl.{h's c.-:el·,'.id<lS I f·· dr. Helio Carnfiro, l\íoz:ut � (e;. A da. Sissa, os nossos l'espei- dirigentes do trabalhismo "m
los dirig'en:te·.'l do t"1'J_jO' itaria 1'), Roberto Machado, '';1'. Albino tO'i!Oll cump;dmentos, com VGtos nosso muictpio, observantIo-sc
riosulell'�'('. UêmtU ;"m:" C,.m a Z�nL Udo Alt(mburg, jorna!h:ta de vida loJl':ga e fe].iz, em com- um interesse fóra do o:Jn1urp,
sua stíde de1'id'l.l11ell�" iustfllh' Pedro Paulo Cun.ha. VituI"Ío pani1i3. (i_. sua cOl1ceituad;1 fa· '1(.' sentido do mais perfeito p']1-
da no Edificio Rex, tendo como Fornerolj, L'i<)lI_i:lio Pi�'l. Yitor milia. if"ndinumtn entre; o'.;; adep'vo; .10
encarregado o sr. José 1!;15san,'i- Lucas e Teófilo FI'J,''!ltiuo por EM FRANCA ATII/IJ)A- PTB,
ro, vem a UDN rio'sulcnse, nn· i;o. DE O PARTIDO TTIAEA- Dentro. de algumas sema.ras <)

gariando novos eleit,n·�s. graC'ls Podel!1Os adíantar 20.; n{)s,�'" LHISTA BR}·.SILEIP.:O PTB
. .secção de Ri'J ·10 St:! ""-

ao trabalho cor.Eitrutivo d� :;1�11, prezados leitores que la e bem EM BTO DO Sl.'L rá a sua séde propria., graçtls
dirigentes. sign.ificativo o m'y,rlm�nt,J uu'� RIO DO SUL, 2 - C'}llTínl.w.n· aos ingentes esforço',;; dos

o� valor.:,3 Ulü.i:; po'.�itiyo� qllt se observa nos meios udeniHtas, do n:issa série de rãp!da� 1 cpo-:t n1ais destacados elem2nto�. jn�

tar:to �UCrS50 q h.nn�:ll' '1.'-11
• :�'J lu:.!' €f!coli1a dr)'''; I':'ovavei., c�.mr· tagens sobre as ma.�'l IÍt';-:r'.-3B duhita ....·plmente os srs. ii lU ea.lnr

plr.:to de,:> de butubrJ de l-:::JU. datas à vereança nas pl'l)ximas agremiações 'politins, após ('n- Al.'!cnerio lIi, Sa.ntos.. V;,rp.a(kr
estao umdo!1 como '�emp" p'L' eleições. trevistarmos {JS lidere� (10 PS Luiz Bitnchi. Vereador Pau10
ra a bat::lha ele:tora!

'lue.eei'-lel
Nosso interesse. divulg"-IHYr \r,,_mo, hoje rscriver R.'gJ:t

l"';'jscowaSCh'
Ruben Bins d" Sil

se ?pl·oxlma. Entre os 111:11, des- notícillS sobre todos os �rtidos da f'RP c de PSP riOi'lllcTI:"'. veira, Walter Rou5senq Primo.
tacad'os udenistas de Rio do Sul p!Jlít.ieos que exercem ativ�da{lC'2 peitQ do Partido do rras�<lcn; li Helio Westphalen. José .ioa
podemos apontar os <WgUÜII •.. 0; em Rio d'J Sul, não é outro Iii. Getulio Vargas. (Conclue na 2.a pâglna l ..�lI. D�
Prefeito "Valdemar Bo:-nnlU' vão informar da me-IhOl' m'wc'- < -------�-_........--.....,......--------'--

r'a possi;:el, o movimento rlo� 1'

[:.men.tos partidário'" q1li: mai.,
trabalham \"iS'l.lld·) a (;.)r,�,q\ti"t 1.

que deslull1'
sensacion.tÍf\,

hüel';rogal�a!Il hoje; a l�l'(}r t'1011
7.en]{.o f'obre a espil.)nager.1 R"r

viética na América no I\.,lI·j!l. tada ao hob�l \Vin({.;ç !'� d·� or.. th"
O local da reunião 101 lIl'Ol.'1tide partiram às 163U oh},!l". �'1l1
no lnais es:b ito 'Seg'rt'\do� la!.f.1j que se revelasse (). destino.
q\l�' nem ':)S legisladore" flerte·

TRITORES W TERlO

NESTA FOLHA I
s. A......

DA. SJSSA GAERTNER
A efeméride

r,esínaJ;J. (1 trmtffCv.r.so
,PU ani\'Uf'dJ,rlO da CXlllH, ;;1''1..

da. Sissa Gaert.ner; dig-nis3!·1�:J.
'!G!1';)sa do nOS'30 particular :lIni·

�o dr.. Arvino Vv"alter Ca :rtrF't".

0}1€1r-;:,;;0 Dírdor d,) H"srJi�G.l
Cruzeiro-,
As 'senhoras 'comp'J1:\entr" ,l.1

IIh.lrrr'Hl. clt) hordarIo" d�\"eJ �l;:':

cOlnpaL'eccl', incorporada.J• t:·t

l'esldenchL da, benqllÍ<;la n" i':i·t'

saria.ut!l. afim de t(·stl.!Inunll il

Il"e mah'í uma -vez. a ,:stima '.' �.

i mízade que lh('· devot:tm.

I y'�.� nossa. -parte, redil'ind'.l ,,..

I
ta:; linhas, (LUerpnlos curp-v-n'

nl!!l1tar (l. prezadll. nniver'n,·;:·n
t<.! ';l.l". 1,0. qua.lidad" tl.� 'ilhn'!:',
ia 1<·gi<)l1ãri�. muito COO!)('t'''''l
para o;: crtrondoso3 r;uccsso:: al

cançado nc\ Natal da Cl'ir.!11;n.
Pobre de 1953 patrocinado }JeJa

-.---------
das de r,·_percussão' vertical na

I
mo atrativo ao capital estran_ .-

v da financeira e .economica geil'?, a este ficará assegurado
d_o país_ Q_uer o Pode.t; B.:x�cu: a conversão das re9pectivaa
tlVO auiorlzado para �nutlr ti moedas ao cambio' das taxas
tulos da dívida interna funda-jlivres, sem preJuízo ao !'ecebi
da até 60 biliões de cruzcir::s m.�nto dos jurQ;; e valor de H'S
destinados à conversão e COI)- g:-te em cheQ1_u:= à visia sobre
salidação da divida pública in Nova Iorque. A finalidade pra'
tern!l' fundada e fluttlant:, �.a ci�ua é sa�f'ar' o

.

crédito pú- .

Un ao, dos Estados, d:) _D.IStd� ?lIco do pals, combina&J pela ,

to Fed!ral, e. dos MIl�n.clplOs, ncert:za quanto a0 pagamen-' :é;
op.eraçao essa que dara cobcr� to de Juros e resgate, .

'1-tura e financiamento'; de o. ",

bras e investi1nenttn púbiícos considera"ões .

" ,

Os juros e valor de resgate
>" r: .

- "Realmente, dos titules serão pagu; em che
tal' do projeto 3.877, de 1953 ques à vista, sobre Nova 101'·
originaria de Mensag:nu

envia-l que,
:feita a conversão de dó_

da pelo presidente da Repu- }ar.es à taxa oficial de cambio
;blica ao Congresso Nacional. 'Vigente na data da puiJlic:õ.ção
A materia envolve providen- da lei <ora em elaboração. Co-

SÃO PAULO, 5 (Meridio-
11al) - O deputad9 federal
Ulisses Guimarãe." que foi
escolhid;! para relatar o ch".'
mado "esquema Osvaldfl A
ranha", no qual .fignra a e-

111issão de titulos da divida ill�
tf:rrw da Unlão, dos Estados e

dos lVrunicipius, e qu,_: con3i3
da m,,,,,nsagem que ') prf'S dl'n·
te da Republica '()nv:úu :l Ca
mara dos Deputados, ouvido
pela rep:rtagem a respeita da
assunta, diss{';

SENHORES
AGRICULTORES

Acabamos de receber no
va remessa de"tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

pJa'l-H) de vendas a presta
côes.
,

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro
misso.
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