
RIO, 9 (Merid.) - O re- Desse modo o Poder E
guiamento da

.

CASEX pu- I xecutívo torna sem valor
blicado no "Diár:o Oficial" milháres de licenças .emi
não continha ° artigo 53; I tidas antes da instrução 70,
ou seja, 'exatamente àque- cujos prazos de vencimen-
1e que é considerado como tos ainda não se exgota
verdadeira "bomba". Tudo ramo Já ontem foi consta
porém foi motivado por tada ínquletção reinante
um lapso provavelmente em varias setores do co

de revisão da imprensa 0- 'mercio, em virtude do pre
ficial. ceita do arlig� 53ag�ra JáJá .0 "Diário Ofic;al" de publicado oficialmente. Va
'?nte-ontem,. que, circulou I rios comerciantes já estão
ontem, pu�l.lca, _alem de al- coaitando de apelar para °
gumas �etIflCaçoes, o texto J Judiciário, af.m de fazer
do artigo 53, exatamente valer o direito que julgam
nos termos já divulgados possuir.
pelos j'ornais. Segundo o

referido dispositivo, �-
mente subsistirão ou pro
duzirão efeitos jurídicos as

Iicencas concedidas antes
da vigência da instrução
70, quando se referirem à
importação de equipamen
tos destinados à produção
de energía hídro-elétrica e

de telefone de caracter mu

nicipal; desde que assegu
rada a cobertura cambial
nrevlsta pelo artigo 15, da
.léí 2145, que criou a CA
'SEX,

-- o M .·E 'H S A G E I "1 O
ANO X BLU:MJl;NÁU� (Santa Cá tarína, DOMINGO, 10 {le Janeiro de 1954:

sobre. o lugar; a dtÍta' e o,

temario .de uma" futura
conferencia formal entre os
Estados Unidos, a Russia e

provavelmente outras po
tencias sobre o projeto de
Eisenhower.

.

LONDRES CONSULTADO
LONDRES, 9 (DP) ':_:_ A

Grã-Bretanha foi consulta-
da pelos Estados Unidos a

respeito das. conversações .

__.....-..;..,;---....,;.'---�-_.;_.;......__,.............-"l'...........'--.....
russo-norte-americanas 1501-
bre as questões do processo
que vão preceder, em was

hington, . as "co!1versaçõ,es,
internacionais sobre a uti
lização pacífica da energía
atômica a Inglaterra será
chamada ta. participar das
conversações ínternacíonaís
propriamente. ditas, dec1êI>;
rou hoje um porta-voz do
F,oreign . Office. '. <

•

'" •

Em reiposta' a uma per
gunta,' o mesmo porta-voz

nhuma lngr.rencla -;ob:'�' o as- A CACEX E o DIli,E'l'OR declarou: '�O .governo brí
sunto", I Em primeiro Iugar, o sr, taníeo [á foi consultado pe-l�esLü fi n ;o fez uma refr-, Oarcez «esmenttu a notícia
renda ao PTB:, ! de que Q ;;1"_ 'I'heodorc, Quar- lo governo

-.

norte-ameríca-
,

- "E' uma d31� mais pu- t.m Barbosa -tívesse- spresen, no sobre as questões rela
Jantes fOl'C:�S politicas do Es-. tado sua renuncia ii. Secre- tivas ao processo". E' protado e com () sr, Hugo B'Jr_ tarIa da Fazenda de.São Pau- vavel- acrescentou - quegh] msnt=r.ho as nwllKl'es' ·re-·, lo, .

laçóes", I - "Pel:> menos, até 11 ma- a Grã Bretanha tome parte
, nhã d'e hoje. quando saí de .na s�gul�da fase .das eon-

.ião ,tinha versacões'l..
. .J

ã
··� ..:f. �

WASHiNGTON, )} (UP) -
O Departamento da Estado

.

anuneíou que o emba'xadcr
soviético Georgl Z-arubin e o

secretário . de Estado norte

americano, John Foster nei,

Ies, celebrarão segunda-feira
próxima, sua. ,primeira reu,

nião sobre o plano do presí,
dente Eisenhower para o a-:

. proveitamento internacional
da "energia atômica para :fins
paeífíéos ..
Dulles e Zarubín trata

rão de chegar a um acordo

IOFOSCjL

Garcês sôbre Janio: candidato
�ºrte e bastant� respeitável
Desmentida a exoneração de Quartim Barbosa
RIO, 9 (Merld.) -- o go,

vernador Lucas Nogueira
Garcez, pela segunda vez no
decorrer desta semana veio
ao Rio, verificand'0_sc desta
vez, que suas reservas sobre

I E 1\1 1 os acontec'mentos políticos
em São Paulo são maíorss do

F O IA fi A l que quando da sua última
,----- VIagem.

,
cercado, .pelcs , repo.rteres,

ao ôescer no iAeropôrw.cSal1:..
tos Dumont, foi peremptorto:
- "Estou em viagem estrt,

\
tamente particular � não f2S.
pondo a perguntas sobre as.
suntos políticos".

I Diante da insistencia, cn.

t:CiUllto, I:) governador pau-
Iísta. tornou-se vulneravel al
gumas vezes, emitindo uma
opinião a respeito da candida
tura Janio Quadros:
I, .� "E' um candidato f.:Jrta

S1'_ Osvaldo Aranha

, .

RIO, 9 (Merid,r - Sem a
viso previa, chegou o .sr. Ee-'
nedito Valadáres de uma vhi
gemo à Europa e Estados Urii
dos. Nem mesmo os mais in-

Prepar.-' *'
• • futuro di

seu filbI

•
A''l'ARDE

A' tar Ic. no Mínlstérte ' d!}
Fazenda, a nOSSa � ...portagem
(Conclui na 2.a página letra C)

Seria.,. mertos. milhõesiÇ'nQl1:C()r�ia'
Sd fosse ufilisada a bomba�atomica

.

- Minguem leria a intensão de reabrir as boslili�ades
NOVA IORQUE' 3 (UP) - vis (talvez. 10 milhões), "es, pecial eop:cedfda a impren�.

O sr. Arthur Deü;; represen- tardam mortes se utíIizas�e�?s a. respe.te da qL��stão dos �1't..
tante aUado [unto a CQnfe� - salIe?t-cu, a bomba atomlca SlOn..e:u:O!, que- qW.;llqul':!i' 1.l.l.a

rencía preliminar .

em Pan na Corem. do Norte- Isso de- terve?�a<). comun�ta. na �ona '

Mun John declarou ter cer- sencadearía uma· vaga de desmilítarízada, sIgnificara u..

teza de q�e "nem as Nar;ões horror no mundo".' ma yiolação d,� a?:,mistício, s�
Un'das, neni os russos, nem x x x c�p�lvel de, dar)ogà� .ao rêl..

Shy:ngmann Rhee tinham jn- . SEOU!->, 9 (UP) ---: Segun- melO geral das .hostilIdades.
-

b
'

b til' dn os c:rculos bem mÍorma-
tençno de re�. �;r ,as os unI- dos, o presidente Shynghdndes na CoreIa . O sr, De

man Rbee o Ministro da .De.
que !alaV� fi.:) trapseurso de

iesa, sr. Sohnwonil e oi) Che':
um JantaI .of.erecrdo .

em sua
fe de Polícia, ·gener'al 'Won

hon:enagetn ,nes�a �ldade ::- Yong Duk, realizam coiúe�
crescentou que tnl1hoes de C1-

rene'as diárias para exami-
nar o desenvolvimento da
situação em Pan Mun Jobn.
° sr. Rhee está inquiéto e te
me que os aliados cedam na

questão ,
da libertação dos

prisioneiros na data de 23 do
corrente.

.

SEOUL7"' 9
.

(UP) - Ó ge_
neral Maxwell Taylor, co. das com iaS troeas ,comerciaiB
mandante do Oitavo ExercÍ- entre o Brasil e: a, nepúb�ica;
to, declarou em entrevista es': t Federal. "",'.', .

..

RIO, 9 (Medd,) - ° Sin
d'cato das emprésas em trans

.

portes de passage:ros dirigiu
á� pcsident,'! Getulio Vargas
um telegrama, expondo a si
tuação que criar-se-á em vir
tude do salário minimo, de
2400 cruzeiros, aquL Segun
do o presidente da ent'dade,
diversas empresas locais pa
rarão, caso for decretado o

novo salário mínim·'), de vez

que ncm mesmo a majoração
das tarifas pêldcrú ser feita.

Fixação da· linha ocidental
na prévia dos chanceleres
E�:��R�:I!��p� BI!��I�n�r"I!����!!:�� 2!�at,"!�!r�n!��ça��I!!C� I
tes do Governo br�t�l1IC>J re_,

corrente em Berlim com seu liança com o Oeste. I'vel�ram que os mm stros da colega soviético, Molotav. MOLOTOV BUSCARA' CON-
Gr�-Br€tanha, dos Estad�s Segundo os informantes, a CESSõES
�nldos e da Fra�ça se, reum� 'r�união se realizaria em Ber. LONDRES, 9 (UP) _ °
ra? unt�s da conJ.er.�nclU qua_ 11m mesma pouco anles da jornal I)olítico mais autoriza
drl-pal'Üte de._Berl m,. c0l1fer2ncia quadrI _ partite, d'o do'mundo comunista 'n-Nessa reumao preVIa, os embora tamh<:m J?")ssa ser dica que o ministro das RE'
chanceleres Eden, Dulles e em Paris ou Londres "'e r s- '(Conclui llll ;:.a :págínll lf'tT:l I)Bidault darão fcrma definiU- s:m o decidirem.

,_ ....

va � simplif: carão a política Eden, Dulles e Bidault co.
ordenarão nessa reunião as

politicas de seus r�spectivos
países sobre as questões que
serão debatidas na cênferen_
cia quadri-partite,
A atenção ,p-:ncipal dos

{rês chanceleres oc den!a;s
se concentrará, em suas ')Qn

versaçôes com Molotov, sobre
a ALemanha, Austria e as

salvaguard,:ls para a seguran
ça E11l'0péia.

O Ocidente quer apresen_
tar a Molotov uma frente \l

nica e solida. Por sua vez o

Kremlin não tem dado mar

gem a duvida de que está
empenhadp ,em cindir a iren.
t:õ! !Jcidental e g.::bretudo em

"--� .. _-_ ..�-_ ..----------

CRIARA' DIFICULDADES
O SALA 'RIO MINIMO

Traída· a CoréiQ�'do�Sul com a
, .

política de capitulação na Asia
Reaberta, com invulgar violen(i�, a guerra fria contra a ONU e EE. UU.
SEOUL, 9 (UP) - A Coréia do

Pilhas E Y E R E ft O Y

Assevera que as N.lÇõ,�s Unidas Quanto ã atitude no,:,te-llmer;C-8-
Sul acusou, hoje, as Naçõ'es Uni- verdadeira expressá'} dos sf'ntí- não alc':mr.n,m a vitória na Co- na com rtsr.élto ao Japáo, assina-!das, de haver permitido OUe o co- mentos pOllulares". réia. e !,r,,::�{'gue; 1<1 que ".;, çoréia tem advettl<!'o
munismo gunhasse a bnt1?Iha, A ..

'

E'l!stenta a <ledara<::Í'J quP �ú _. "O com')nismo é :) vencedor ás Estados 'Unidos contn o Japão,)eUSOli, t'lmbem, OS I!:sfad'fi Unidos 'pevo' e o gove1.'!1o da nc'I'lllllicl da tanto na ücrte de gllel':-a quanto desde· m"ií' sécuI?; po.-era que, a·'

de preparm-em o .Tap;;» para ou- Cor";a está j ,:1'1to de'li�udídlJs com na frente d� propagand'l, Conccs- pesar da' ct,stosa eA-perienc\a !.Ih
tro "PeaLI H:lrbor". 'a >'titude de séus aliadtls", são por ci)n-:essáo, as ·N.:jções U- guerra' c;;".n <;. Japão, ',lá >nenos de
Em '

. .tnla de SlIlIl>. lU,tis severas Em seguida, adver'te,que. "dE:s-' ,1\idIlS nio �n'am capnzes .1e .con-}·dez anos. ", norte-àmericanos, fa-criticas aos nliados oCidéntai:s>, o de qu� levaram a guer::l a ponto segUir, ';"''1''''', a aceitação c,.,mu_1 vorecem (j r<'armamento japOn'.l3 e

governo sul <:ore�InO advertiu que, In,)rto. com o que impediram ri.. nbta do i%?,utH gesto do:! lIm:i eón- preparllr>1 f'Hlm o oaminll'l r.ara
"se a Coréia vai ser vendida por ma vitória aliada, qne te,ia cons- ferencia :;,úl.ítica". � outro ·P<:!ar). L'arbor".:
seus amigos� quer s.nbê.""lo agora
mesmo".
APAZIGUAMENTO DOS VERME

LHOS
Em declara�ão da Repàrtição de

Inforni:lção PUblica, a�re6cent.a-se
que as acu5uçõe" contra as Naçõe,
Unidas e os Estados Unôdos, 'a.

presentmn 11m pQnto dI! vista uI-

tamente autot"izado, hem cotr.o a

pronta entrega - preços especiais para
revendedores

tltuido um golpe nlortal para o co-

�f�1�p�1!��f'p�e:�S"'d:e{l�li�te� IHão considerarãoextinto o
Sy����:r;' �:;�:a'tl��e I�<'�� ;!:euarltratadu do -Dila'ntl·co No'rl'e\unn. paz eom o COmtln�.;;;ml}l qU0t3
C'ondene seu proprio p,tls,

IDUPLA DE:R1W'L'\
"O presidente - <ll.:Z fi ateIa" t PARIS, 9 (UP) . Os

ração '_ cooperou a:é . .) ponto de I EE. UU. e ,a Grã-Bretanha
õ:,r ao!> EstadDs Unlll:E pkna

O"l
"

'. .. .ri••

portunidnd<! de detamlillar ii uni- dec .dlram notIfiCar oILClal-
ficll�ão do pais' e a """n1l5,1o dos mente a Franca de que não
eom�nist<'5 pr,l m�\[Jq l'al'incO�,", considerarão ;xtinto o traConhnU3 fi(,,:�I;ttland.tJ (lllt:" a i..-O'"

ré ia do SUl "sempre $" .(lnO; com· tado do Athl'ntico Norte,
firnleza �HJ ,prmistirdn e :) esper;}e
de pa?; CJue alguns t!stsdi5tas doS' quan�o O prazo'
Estados U .... "lo� proctlnm :ljl1star�. mínimo du-

Para lanternas e radios

CONTINUA A CRISE, NO
GABINEJE ITALIAMO

rante o qual deverá vigo'",
raro Segundo :fontes hem I
informadas, essa decisão '

visa tornar' o outro tratad�
da cort1lmidade Européli
de Defesa" mais ., atraente

para os deputados :francê
ses, quando. se iniciara vo

tação, q respeito, na As�m
bléia' Nacional ' Francêsa�
.contudo, a decisão ociden
tal não será oficialmente
divulgada a não ser depds •
,da conferência dos quatro i
chanceleres em Berl;im. . i '!.-_IIIIIIIIIIIIIIIl-II!IIIII-....-_IIIII!••IIIIIIJ.._�........ 1

DfSTRIB UIDORES:
ROMA. !). (UP) - O pre_

sirlente Lugi Einalurli inten_
l'l'.i'icou hoi� • suas consultas
("OHl ,�s líd�l'es pa:rtidários,
fll'ocurando encontrar novo
l)rimeiro min'stro antes que
a crise l10litica lance a Ita
lia no cáos, Teme o presiden_
tt;' qu/') um prolcngamento des
S1 crise v('nha desacreditar o

paJ'l�mento aos -:;lhos do povo
'italiano. :fadlitsndo assim a
sub'da 'ao :podt;r de grupos
extremistas da direita ou da
esquerda•. ,

PRO.SDOCIMO S. A.
Rua 15 de Novem brol 900 - Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(tecnicolor)
UMA SOBERBA E HEROICA, EPOPE'IA QUE O CINEl\fA

·fUllllmmllmmUIIIllIllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIIIIIIIlfIIllUlIIllIllIIllIIli!. COPIOU DA VIDA REAL!
'

ª I'N';"n'ICADO'R DE VIA'U'·EN·S' § I ���IiT!;C��J1lLk:R2s�iJT�Ou�liE�u���O�3�C�f3
:: . . :: I ENDEREÇADA

AS l\-IULTIDÕES!
= ..

:: "PELO VALE DAS SOMBRAS"!

E
'. ':= UM FILME QUE FICARA' SEMPRE LEMBRADO!"

- AUTO VIACÃO RIO DO TESTO E· EXPRESSO ª �WNg!A:f.rffHÁ?RTES PAIXõES, EM MEIO U�IA m.

'R I O D O T tf!s T O ª I PELO VALE DAS SOMBRAS!,

:0: D�A� :T�� R !a�a� de BluDlenau � II OFICINAA�����(�er�?�!!j���aA S. A.
9,30 hOTas =

11,00 horas § I Sã" convidados os srs. acionistas para a assembléia ge_
12,00 horas ::' ral ord'nárill que deverá realizar-se às nove (9) horas do dia
16,00 hGra!l = i 14 de fevereiro do corrente ano, no sede social da Sociedade
17,00 horaa ::; Recreativa Ind'aial, à rua lVI�rechal Deodoro da Fonseca sln.o

:: i nesta cidade de Indaial, afim de tomarem conheciment{) do
:: relatório da diretoria e parecer do Conselho Fiscal bem co-

:: I mo deliberarem sôbr.e a seguinte ':
:: 1 ORDEM DO DIA
=

I 1) Aprovação das contas da admin'stração relativas ao
:: exercício findo em 31 de dezembro de 1'953'
:: r 2) Ele'çã'J dos membros efl'! Uvas e suplentes d� Conselho
:: I Fiscal para o .exercício. de 1954;
:: 3) Assuntos diversos· '.
:: NOTA: Os acionistas deveriío comparecer lYil1nidos das
= ações "ao portador".

;f :: lndaial, em 7 de j3neiro de 1954.
::: JOSE' MACHOTA_ JUNIOR, Diretor-president.e.

-'-.!5ilJr;I�"'� ..,. I::

r "X'v I S o
.' .=-" --

� Comun.ic,a�nos que se acham à d'sposição d1JS srs. acionis.
::: tas nu escrltOl'1U desta sOcie?ad,e, os documentlls a que se re_

� fel'e o urt. !l9, do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de
:: 1940.

-

-
-

_ A U T O V I A ( Ã O ti Â iS E.
Sê Atendendo às neeessldades e eo�venlencl& doa lI1'•• paasateltoa,
:: a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo horario do.'

:: seus transportes coletivos. Os' Qnaia já entraram em vigor e

:: que obedecerão ao segntnte:

== PARTIDAS DE BLUMENAU: (dikiamente): 6 horas'- OnibWl;
::: 9 "Iloras - onlbus; 13,3l) '_ OnibU8j 14,311 on.lbulI (via lblrama):
:: PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dlJir1ament,e) .5,30 hora!! ...... unt-

:: .bus (Via Ibirama); 9 horas - onibus: 12., horl.lll - onlbua: 13
::::: horas - onibus.

s_Vilheno:t, "
..""'"'ahfen ar ':"a·.,�j{'o f-.livei-

ra e Silva Junhlr. rndi_"-npl'ra(u- E.
res N,:is::1 e Pereirá l�ilho. comis- '=

I
.� BlUMfNAU�JOINYILE .'

aviaçãlJ e"/.'1�1.' '"I 'brasileÍp , cone' '.§'ê 'I/lAGJIlN8 ItA'I"IDAB E SEGURA.

sagrahdc"'p. enur. as Drirt�.:Illas, 'OI"' _ �, SO' NO �

mundo, t. tl o' �las 1.0...... d"méBti� 55 II X P 11 JS s. a o A N n () Jt 1\ N ii Ã

cas, 'l.UH c Il;lS jntt'rM;,:h<la.i�. !'ftimímmUimmmmHilmmiimmiliíiiiiiiíimimHmUmítiUlmiüi�i7

do

Primárip, admissão, ginasial e Técnico de Contabilidade.
S e c ç õ e.s:

Internato, externato e semí-Internato.
Estabelecimento 'de ensino oficial com inspeção federal.
Professorado .salesíano formado pela Faculdade de .Filo�
sefia, Ciências e Letras de Iorena, .Estad<} de São Paulo.
Estudos sérios e eficientes. .,

'

Curso Preparatórfo aos exames de admissão ao ginásio
de 11 de JaneIro a 20 de fev.;;reiro. - Exames: dias 22,
23 e 24 de fevereiro.
Infonnações à Diretoria do Gináslo Dom Basco, Rio do
hL ;". .

:I: - lit """'" r� lt ,- S - 'Sr -- S' - X - S ""'" � ;..., Jt -= ,
, ·INDUSTRIAS VAHLDJEK S. j"

: -
, .

A.VISO

Achamrse -

à d'ispósiçao dos senhores aetonístas no es
eritório desta Sociedade, os documentos a que se refe're o art
99 do decreto-lei nr. 2·627, de 26 de setembro de 1940.

.

A DIRETORIA,

-Grã Bretanha, Quttas po..,
tendas interessadas no d� ...

senvolvimento da energia
atômica -. tais.. como a

França, o Canadá:,E:' a· B�l
'gica, iPoderiam ser convi�
;dadas a se juntare� às
'conversações atômicas,

Conforme díssemos acíma, centar qué a Cla. :fornece a08
a agitação foi provoeada=poé filhos dos operários uma so
escravos de .Moseou, tendo os pa escolar muito gostosa,
grevistas apontado Os indlvi� .

.

Ohde os motivos da greve
dúós_ Luiz Fernandes e Eus- . senão nesse plano sinistro dos
taqui'O, Cavalcante como' !JS '�ermelhos a serviço da Rus,
-Cabeças doplano, ora fl'aCBs_' sía? "

'.

-sado. Convem notar 'que am- Ainda devemos contar que.
bos estão respondendo a pro:" antes de terminar a greve. o
cesso' por ocorrencías. verifi- dr; Edimburgo Moreira, 'A_
cadas .na Ceramica de Imbí, gente ma Síderurgtca, ofere,
tuba.. ,..

-'
,

-cera pagar: por. fora o tetali
QUEM SÃO OS do carregamento dtO, navio, i
GREVISTAS. quer dizer, os grevistas rece,

,Os leitOr.es devem' 'te1:' es- obériam. duas vezes : o paga.
tranhado o título, desta repor. mente, isto com 9 fim dE não
tagem, visto" se .falar' ai em atrapalhar a boa marcha do
"greve .de luxo". forl;lecimento do carvão à Si.

-

Eritr�tanto, não há motivo derúrgíca, cujos fornos não
para' surpresa, país é' -preciHo podem ficar sem' esse com.
antes de mais nada dizer que bustivel.
o ·movimento do

•

Sindicato . .Por tudo se vê que o títu,
não' teve por, motívo salarios .Io.vestá de. acordo, com os Ia-
:baixos" ou atrazo no respectí- 'tos.

.

VI) pagamento. A verdade' -é
.

"0 operário brasileiro mais
que esses operáríos percebem uma vaz deve estar al;ert:l
.de : dois.a três mil cruzeiros contra cs seus inimigos, a

.mensaís, "e ainda, 'contam gentes do comunismo, pois

.com' tratamento . especial por .eles só' querem q desgraçá
'parte da Cia. Doeas de, Imbí., :dós,:trabalhadores.· Sim, a

:tfiba;"A istõ' <revemos àerés- d'esgraça, como aconteceu em

Imbituba, Dois todos .os gre,

Y' E N' D' e S': E
' vistas !foram díspensados do

1; .. . ;SIerviç'O:, perdendo assim as

;, _, , ,.' \
'extraordinárias vantagens

'. '. que alí usufrulam-
.Vende.Se por, motivo,;,' de '.

viagem, uma:, ImIa. de jantár ,:..'
;._------------

e uma cõpal ·de'pouco nsO', p1>1' ".,. .pr.eço de ocasião. ,. j
,

,

.

'V<er e tratar, à 'rua' Amadeu
da··LlÍz· 224

.

Blumenaui

correndo �na 2.a Vara de
Orfãos e Sucessões. E "Pier

estaJ;ia, realmente, mor-

fABRICA DE MAQUINAS
É FUNDitÃó MORITZ

. 1

-De-

D EDMUNDO MORITZ

do obtido sua carteira modelO 19, Rua Uruguai, 30
'assinou váril(s 'procurações, em \ Caixa Postal, 74
impressos, na Carteira de Impor" Telegramas: "Moritz
tação, '.para "obter" a: entrada

.

do _. _

."whiski". posteriormente
,
contra- J I! Fabricação de balanças'. Mal'- 11

bandeado.
" '. . II ca "Moritz" de 20, 30 40 kgs. 11

'NO �NCiU.ºO'Dlff''MAS I 'I -x- 'I
,As autoridades policiais estão:! Bombas de Pressão e Sltccão :,

e�penhadas na captura de Lu-, li 1 114
.

ir
. Clen Mas, que, como se sabe. eva-" Bombas Inglêsas 1, 114. II
�iu�se na ocasião em qW� foram II -x- H' =
presos os seus companheIros. na li Ei,ços ·Para Serras Circulares II 5
Barra da Guaratiba.. li -x- II ::

, II Furadeira horizontal para 11::
II· montagem em armaç,�o II ==

: p de madeira ii =
'II -x- 'I ::
,II Ferragem para Tupia, Monta- II
·H gem em armação de madeira II

-

11 -x- II
'11 Ferragens Completas - Serras 11
\I Fita II

-

II -x_ 11-
ii Plainas simples - 50 centí- ii

II metro:> de largura ii
_

ii -x_ II =
II Cilindros para Padárias, moen� II _
li das para cana e Dragas com- II _
II pletas para areia ou pedregtl- II
ii gulho ii E
li -x_ II _
li Oficiná, fundição e estamparia li -

II -x- II :
II Projétos, orçamentos e dlemais II
II informações na fábrica II =

-
-

�
horas. Em treze horas ::

e dez minutos vencemos a linha ::
do AtIantico, que une na imens;

dão dos céus, o Recife à capital
1Jortugu'esa. num vôo dos' melho_ l:

res que 'tel1ho:"feito, 'nesta minha =_;antiga peregrinação aérea.
E' um feito notave!, que veio a

ser possivel por ter o engenheiró _

Paulo Sampaio, lesse ," "équiper"
superior, 'organizado humanamen,- ."""'::;_'te o trabalho na grand.e empresa
A cujos destinos preside, menos

como diretor do que como campa:
nheiro. Não - poderia ,er maior a

satisfação destes moços que diri

g-elTI o �:aandeirante'.' � db que (1- _

gora, ao pularem' do . Recife a Li!;-'

boa. demonstrando com essa' voca- _
çãQ 'para a cavalaria', que são pt"-e- -

'CU1"sores �s que têm o, romantis-
mo da ventura, nas iniciativas, nos _

gestos' e uas ati��ld ?s. 5
A 'espt�ndi,la orgl'n;:o:açâQ t,ue

é a Panair, que Gastem Bardet su-

61 NAr SIO

EM 1 OU 2 ANOS
Bonifacio"

(O NSERIO: ..
DÊ. RÉlOGIOS

A
OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -
ITOUPAVA . SECA,

(Ao ladio da FàrmilCia Plau)

.

- SERVIÇO R,AProO -

Aceita consertos oe con:t€íc�
ções de joiias,

__ -
PREÇO �� OCASIãO: ·t,'-" ;

", ,;.,

,.

,.,.. ..
' ..

\ ".
. -

'

---.-,.-.

: Uma casa' de 'materia1 àc Rua João �essoa n.1': 171'1, mek
dlll:do o terreno 22 metros d� frente' flor 34 metros de ;fundo.

., ;Pma casa de material com duas moradias' à rua São ..

Paulo' � Bêco Gaspar, nr. 57, medindo {) terrêno 17 metros
eLe frente por 17 metros de :fundo.

'

.

' Informações na ECAP Ltda., Rua Floriano Peixot<.' 18-
and'ar - Sala 14 - Telefone:-nr.;"lc150 .... ,�

.. ,". '.
;...:

• -
,- "" �'." � ;:--."

• ..
0 ... -

�', - , ,,-_

lifônili!a� é uma c:!1.)r� .. 't criadora.
Não io;s4'\ .. tl cs,;;as car:1�ter1stiéas� •

a: rotina não s�na :\!' v.:.ncidü;- co ..

mo .JCP.ty;t le -:� .. "). • a'nda Unl&

'vez o se!''Í, J'$ ",ft:�;. anlanhã pois.
fará !?aL.l:) Sampaio o ,egresso de

Lisboa ao Rl0. sem lIcnnuma cs-

devQi'ô:iin � Iõ;ilijd�
de fúHi fiiho i

$�u 1ilbo narra e brinca o dia tedo.... B" it noite, quando o

C!iIJSli\'O é grande, {lle repousa e uonne. 111118, quer lias líOl'Alí
em que êle brtuca, quer nas horas em que Ifle uurme,
luilhares de pequenos inimigos. de sua 811-Ú +e trabaUuun BHe� ..

ejusamente... São 08 vermes, que sempre - memente

lllió& momente - movimentam-ee para tirar de 8<U orge
nísmo o alimento que deve-rIa dar-lhe mais fôrça _e Anima"

Cabe s. vceé, que é sua mãe e é eselarechie'l deteudê-Io.

Lívre-u dos vermes, uundo-lhe LlCOR JJE CAGAU XA.

VIER _ um vermífugG de I!';ilo nwderana Que dey"

..1' (ornado por tôdas !lS críaneus em iôade _€scota:r.

fRlGUlAIRf

Coneertamos:
Refrige:tadores Domésticos, Reirlgeração em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas Pintora.
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção Domestica

Rua 15 de Novembro, 473 te!. !53t
NOSSA DIVISA E' SERVm •

'I'ABELA

Saídas ile Rio do Test.o

fi,OO horas

(i.30 horas

7,30 horas

12,00 horas

13,00 horas
AOS A

12,00 horas

13,00 horas

14,00 horu9

13,30 horaB

16.00 hotas
17,00 noras

AO§ DOMINI.H1S

6,00 horas

6,30 horas

7,30 horas
12,00 horas

la.DO horas
16.:'10 horas'

17,00 .horas

8,30 ho�as

9,00 horas

11,00 1101'&8
13.30. horas
17.30 ho1'1>8
18.00 horas

19,00 horas

EMPRESA MOR:EIRA & WERNER
VlAGENII IHA'RL'\.S ENTRE ITAJAl' Jt RLUMJ5."lAll

BuRA'ltlO DOS ONmUS:

PARTIDAS PARA ITAJAI'; 7, 1'0 e 15,30 hora"_
PARTIDAS PARA BLUMEz",AU: 6, 8··e 15 UUl'1Ul.

HORA'IUO nAS CAMIONETEII:
l'AR'nDAS PARA BLUMENA.U: 7 e 12,30 hut&l:;
PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e 17 hol'3.II.

PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônibus e Cr' :lO.tlO nas eamlonetd

AGl!lNCIA EM ITAJAl': Rua Bereillu Luz - (Ao b,do IllI.lgflljll
Matriz) - Pone, 373

AGlilNCIA EM BLUMENAU: 'I'raveeaa 4 de f'evrr..lro - (Ão
gl!ucla Bra-BI6.) - }'one, 1266

_ ..__$__._

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE
LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN'HAS BLUJ\iENAU-BRUSQUB

!!IAlDA DE BLUMENAU:.- (De 2.:UO ã. O.as lelras .. 7, lO, 1>3.
14 e 16 horas) - (Aos �ábado. ã. 'I, .10, 13, ti 14 horas) - Ali'

Domingos às 11} horlls.
SAlDA DE BRUSQUE: - ·(Diar 1iteu 1. 7, HI, te • %0 hora.)

(Ao$ Domingos às 18 horlls),
.

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POL1:8
BAlDA Dl!: BRUSQUE: - {Z.as à Sábados às 6, 8, 15 li U.U h.
SAlDA DE FLORL'\.NO'POLIS: - (De 2.as à 6.8.» feirai 1.
'1, 16 e 1'7 hrs.) - (AOS sábados, às 7, 14 e 16 hra.)

LINlIAS BRUSQUE-ITAJAI' ..
'

SAlDA DE h__SQUE-: - 2,&5 ii; Sábados às 7 e 18 hor...
SAlDA DE lTAJAl': - 2,as ii. Sábados às'S e 13 hora••

LINHA 11'AJAl'..JOINVILli::
H o R A R lOS:

IIAlDA DE ITAJAI': - De. 2.as a sába<lo lU '{, ti 15 1$ hora••
SAlDA DE JOINVlLE: - De 2.a5 II; sábado as 7:36 e '15.00 hra.

LINB..<f S NOVA TRENTO�FLORIANO'POLIS
SAlDA DE N. TRENTO - 2.as, 4.a8 e ,S.as telras .à� 1 boru.
SAlDA DE FPOLIS. - 2,al, 4.as e 6.a. feira. ii 16 hora••

�-�-- __-__ __*__

EXPRESSO BLUMENAU..ClJRITIBA
Endereço Telegrátleó: "LIMOUSINES"

AOtí'NCIA BLUl\-IENAU: Rua lli'de Nov. n... 31-3. ,Fone: 1II11f
AO.i!;NCIA CURITIBA: Rua. 15 dI! Novelllbrt), 1I1o. #221.

-. ,"'. 'i.J 1:_' ,-

"<í
I

ESTABELECll\IENTOS JOSE' D.\UX S. A. Comercia!

- APRESENTAM: -

Cine
Fone

�I�I
�.11

138�l
DOMINGO H O J EH o J E

as 2 noras.
LUCILLE BALL, JOHN AGAR� PATRICIA MEDINA,

num grande filme em magnífíco colorido de SAM KATZMAN

I O TAPETE MAGICO
I Surge novamente na tela mais um dos eletrtsantes iil

I mes,
extrarde dos famosos contes das "Mil e Uma Noitcl:l"t

Todo> o explendur da 'antiga Pérsia, onde se deseortína
I a mais fabulosa de 'todas as aventuras em magníficu cfilolÍdo
que u cinema jamais apresent(Ju!'

•

acompunba inicio do super seriado!

GUARDA [OS TA, ALERTA r
I as 4,30 - 7 e ;-hOl'a�

- -.
"

l
VITOR MATURE - JEAN SIMONS - lVIAURIcE EVANS
- ROBERT NEWTON - ALAN YOVNG!

EM .

! A N D R O' ( l E $ E O l E Ã O

I
(censura ]i vre)

UM MUNDO DE EMOÇõES E'PICAS SEr.i PARALELO'
ROMA ENLOUQUECIDA DE PRAZER_ .. NO' AUGE 'DO
SEU PODER!

I VIVE OUTRA VEZ ... PALPITA AINDA.,. NUM DRAMA
DE ESPETA'CULO E EXPLENDOR INCOMPARA'VEIS!
A�DRO'CLES E O LEAO! UM FILME PARA AS MULTI.
DOES! ;

-
-. ,

SENSACIONAIS CENAS DE GLADIADORES!
SENSACIONAIS LUTAS TRAVADAS NAS ARENA� CO�l
FEROZES LEÕES!
ROMA SUBJUGADA NAS MiiOS DO PER'V'ERSO NERO!
Ul\! FILME CHEIO DE LANCES EMOCIONANTES!
NAG PERCAM UOJE NO CINE EUSClI

"ANDRO'CLES E O LAO"!
UM FILME QUE :i\1ARCARA' E'l'OCA em Blumenau

nc"ine BLUMENÁU
t, . ' .

ia L 415' 6't� f Orle i . ,"

DOMINGO H o J EII O J E
as 2 horas.

RANDOLPH SCOTT. LUCIààE NORMANN, RAYIvIOND
MASSEY.em' .

OURO DA DISCORDIA
(Colorido)

Os inimigos tremiam diante de sua coragem.·.. porque sa:'
biam o peso de sua justiça! ,

Ele abria OS caminhes com, a Gua pistola fumegante, impoll-
do a lei na terra do ouro maldito'! .

jOp'C!.las ;latins op O!;)IU! -equ-edruo:m

GUARDA (OS TAr ALERTA!
,��,';"I.

1- p.l!O''', ,_;.t ...... � _ _

as '4,30 - 7 e 9 horas.
GARY COOPER, LORAI1"l:E DAy, SIGNE RASSO, em

PElO VALE DAS SOMBRAS

-
-

: J i cad.a� ?') fato, _:as autorid;d'es
-

i pol!clals de Sao> Gonca10 es-
- chegara em casa embriagado,! tiveram no locar saindo des.

:: I como de costume, pr'.j\'ocan-j' de então no encalço do acu-

_ do nova e violenta disCLls- sado, .'
:: são COln a cOlnpanheira· De,.

pois, foram dormir. No meio
da noite, enquanto a compa

- nheira dormia, Heli';l ,ármou-
-

se d� um machado e desfe-
= riu vários golpes em sua ca
- beça, matando-a. Em seguida,
_

fugiu, tomando rumo ignora_
do.

-

;::;
-

-

-

-

-

-

,
Finalmente, avós diligeri_

c as, oS policiais foram
.

en..;
contrá-Io no matagal existen�
te na estrada do Rochá em

São,Gonçalo. Sem dificúlda_
des, constataram sua identi.
dade, bem como ter ele US8_

�o U�l tóxico para pôr termo
a eXls�encia. Seu corpo foi
remOVido para o necroterio
de Niteroi, '(Jnd'e deeverá ser
autopsiildo ainda hoje.

MATOU_SE
Somente horas depois, foi

o corpo descoberto· C�enti:fi_

Bronquites agudas ou crônicas
TRA TE-AS COM o

(t ,.r..�AeArea1raôAétl :
\,)�

.' r/e,.
Um composto de vegetais
brasileiros famosos pelo

,"

lHiU.l valor tarapiutico�

Um produto do

·lIBORlTO:fUO LICOR DE CICIU XAYiER S.I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



tono
o Ministério acrescenta

que que a Russía aceitou :1

proposta e que o embaixa
dor em Washington, Geor
gí Zarubin, foi autorizado
a iniciar éssas

Ensinam�nos as E�.Cllrul que a

L
·

questão das línguas foi estudada

I n g u aprincipalmente por Ferdinand
Saussuze, Este por sua vez :l'oi

quem concedeu (i .celebre teorema
a Escola alemã, CUjo chefe é Ga.

que toma fi forma: "Todn língua
que emigra fatalmente sr! trans- mischelk· Para a escola francêsa,

forma e a transformação será tan-
dialeto é qualquer modificação

to mais profunda quant.o maior ri.'gionnl de uma língua, não im-

portando que essa modírtcacãcfôr a área geográfica do pais pa-
seja na 'prosódia, no léxico ou na

ra onde aquela língua foi trans-
stutaxe E' o mesmo que ".'e A"ze., .> ..... • dificações numa língua, que é a

PO�:d��rema linguístico de Saua- �:���frínC:Ç�OnaSnafraPSreosn.{meia, base da unidade de um povo, têm

sure, Hovelacque formulou outro ,..... . � suas consequências lamentáveis, e

teorema q'.le se refere ao eneon- Os adeptos da escola alemã a.
vem ainda reborar o pensamento

tro de duas línguas diferentes. Ho- cham que o dialeto só se rorme, de que temos o húbito "errada de

velacque o enuncta assim: - quando se corrompe a sintaxe de não trabalharmos em :função .da

"Quando duas línguas que refle- uma língua numa região qualquer. continuidade. 'Se fôrmas levar em

tem culturas diferentes se encon- Muito bem. Somos obrigados a consíderação a pronúncia em nos

tram, a língua do povo mais cuí- concluir que falar correto não S'O país, seremos forçados' a esta

to é a vencedora rt
, significa tudo se não oorrespon� belecer tantas reformas quantas

Foi partindo das idéias de saus- der a todos igual maneira de es- forem as regiões possíveis de li_

O E U JS C H E SP 11 L T E
sure que esquematizou os díver- crever. mítação em áreas linguí5tic/ls e

. '1
sos fenômenos emigratórios, que Mas, por motivos das várias Re- dai outros acõrdos com Portugal.

, -

d di I t formas Ortográficas verificadas no Por que não -seguírmos os e-
chegamos a ccncepcao e a e os

xemplos da F'i-allça, Itália e . Espa..,
, e nessa coneepcão, encontram.se Brasil, sentimos ser' geral a eon-

K II R Z E B E R I C fi

TE!
duas Escolas - a Francêsa da fusão resultante da divida sôbre nha, sem falarmos no caso do in,

qual é chefe Raphael Blenteau e a :fixação definitiva d:e grande nü- glês pronunciado d�ferentem.ente
� "\... por americanos e inglêses c. n�

FEUER 1M HAFEN VON SOUTHAlUPTON

h d"
entanto. �ristalisado

t.I'I\I ". .... �.$��,r ����#JIP'{I E,lIsen ower nilliilao ara aten- gr�::t7a Editora nacio�al acaba'?dr
l'vIinute�O���h1\f��f (U;�eiS��i:::tar:! v�:f::rv�� I I c�uns!saa:ronon�ra_ao;us�ó:'m'doeabn,rte: e!nme���o:::at:�:,Southampton Feuer aus, zuerst auf der "Winchester ...

t stos da Indelaçao aos pro e mas igualmente no estrangeira. '.
Castle" und anschliessend auf der "Britannic". Die Posso afirmar, sem receio 'de
Feuerwehr wurde bald der Flammen Herr: der Scha- equívoco que do ponto de vista de

de nist auf beiden Schiffen nur gering. Dàs zeítlíehe WASHINGTON, (DP) _ Paquistão. nossa língua, temos poucos livros

Z t ff d beid B d f' .

8 hif b iguais. Expr-essza-as exatas, quast
usammen re en er el en raoen e au zwel C] - Segundo fontes em intor- . Essas fontes indicaram matemáticas. Além d:s5o muita

fen, díe dieht nebeneinander iro Hafen Iagen, laesst

I
madas O presidente Eise,· que, se não mudar de pare- vida. muita beteza, e muita arte.

di'e Polizei vermuten, dass es sich um Brandstiftung nhower está decidido a nã� cer, o presidente anuncia- Seguht�se um misto dos acordos

ha delt d t
- de 1943 e 1945.n .

I ar a ençao aos protestos rá sua decisão final ao a-- Depois de lida a obra, porém,�

\, I da India contra a ajuda mi presentar sua mensagem ao ficou-me o sabor de que a Iíngua
KOMET "1953 H" NAEHERT SICH DER ERDE· litar dos Estados Unidos ao Congresso, na proxíma -.__;.--------"'--'---"'-'-"'-.........-"'--'--.-._...;.._-.;......;,_�--------.--------"--,.......,...-

quinta-feira. Acretída-se
que a. ajuda ao Paquistão
foi um dos topícos discuti
dos na entrevista que Eise
nhower teve esta manhã na

Casa Branca com os diri
gentes republicanos do Con
gresso.

Segundo as citadas .fontes
.

d S. PAULO, 7 (Meridional) f eídencía- "Com a ajuda do po.,O presi 'ente Eisenhower
_ O deputado JLivenal Lino

I
VO, estames a d,�_is passos dos

romparou o Paquistão com de Matos, falando durante a Campos El'sios", Relembrou.
a Turquia como um dos pon Inauguração do Q.G. do a- as campanhas passadas e, S(}.

tos fundamentais do síste- dqmarísta, instalado à ev , bretudo, a jorn3da de 1916,
Campos Elisios, 500, a quatro quando' o

.

sr. Adhem:u de
ma de defesa do Oriente Mé ou cinco quadras d.:) Palacio, Barros, sendo o "azar" do pa.
dia e do sul da Asia contra lançou a candidatura do sr. reo, conseguira, ,'iurpreenden';
aos' possibilidades de uma Adhemar eLe Barros ri gover. temente, a vitoria. �. dirI�iu
agressão comunista. Enten nadbr '(]J fEsil�do. Acentu�lU I 11fll. apelo a·�s ccrrel�glOnarlOS

. bem que o faZia certo de 111.:.a 1nn de que. se un's,;em, te.
de-se, por outro lado, que terpretar (J pensamento unâni-l n110 em. vista 'garantir a re

o governo pensa daí' ao

I
me dos sodais-progressistas : conquista dos Campos Rlis'os

Paquistão material de guer d� São Paulo, Com veemeu. I plataforma dt: ond;:_' o sr· A

1'a no valor de 200 milhões c a, e tambem com bom hu� dh.ema! de �arros, em 1�55
, . .• ,mor, o antigo leader do PSP CUIdara de qecolar ,para atm-

de doIares. FOI esta notiCIa no Palaci.;l 9 de Julho tirou gir o supremo objdiv3: o Pa
aliás, não confirmada

Of1-�vantagem
da Iocalizaçãô. do lado do Gatete.

. .'

cialmente, que deu lugar 11 Q.G, do ademal'ísJ?o, sub}i.- 9 s�. �dhemar 'de ?arl':s
•.

.. d nhando 'que a sua mstalaçao, esta otimIsta e convencIdo de
um. energ�co pro.esto e par

nas proximidades do Palacio que apesar da ,campanha de·
te da lndIa. era bem mais do que lU11a coiu ['ec11péração, 'muito'ma's anti_

.

ademarista do que anti-getu.
. i"sta, o ambiente favorece

'

a

I sua candidatura. E não é s6.

I
Estão os soCiais-prógr.essista�
certos, tambem de que SO
mesmo o ex-governado!' IK}de
rá galvanizar Q eleitorado. Se
ele não fOfse candidato a go
verlúl(lor' >'.2i'Ía <1;:> bl oIdem <cl

siluaçãl) q"e ppi"�Vav<'lmente
a PSP <11:"n poderia ter can

I d:dato pr -'prin á su):essão do
, prof, Lucas Nogueira Garcez.

! A candidat1ll'a �o Sl."; Adhemar

.,
de Barro�, asslln; e um ']Y>

pe1'ativD 'la própriJ 8obrevi�
I vencia pat t:d<!l'Ía, r':O m:,js imo
! portante r"cLtto pess.e):.'istéJ.
I. O ex-gove rnad:Jr, lue d::vc

)1 rá visit1r ,amanhã á' cidad�
. de Ita�'élre prog.'amou para

· breve t:Jd0 uni vasto e exaus-

I t1\'1" 1'ctcirc, de v·sl'.a" '1)<: n'!ll.

lll'_'l'ois df' São L'.wl0. U1t1i-

j 'ar; :13 vlJi1.panha <,lvu')cs 11"

l'copteros, recur.:,;'!I.(·d1.ls
Í<' 1;1'. pU'. Co c:, como nún('a
":tl igual, em Sã.· PaulG,
1.·T50S que ele acul'!\ul:::i, há
:I! "'1J06, 3C'sde quando, se!1li.:>
gnvernad"r, se prS'lar!l\';:; a
{!m de se I.:undídatu à :;u,e�-

·

.,ão do gemral DUÍL,l.
As cr:ticas endereçadas pelo

sr. Prestes Maia à atual .admi
nisitação municipal fazem su

· ppr que se· ampliou, ainda
mais, nos últímoó: tempos, a
distancia .que seiJara '0 'remo-

(_

O'EGAO
.-

DOS "DiA;BiOS ASSOCIADOS"
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Cr$
Cr�
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SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo l.Jisboa, 12
� Fone 42�5953 � SAO FAlJLO: Rua '1 de Abril
n, 236 - 4.0 andar - Fones: 4�827"1 e 4·4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás. 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua João Montaurl, 15 - CU�
RITmA: - Rua Dr. Murici. 708 - 2.0 andar -

Sala 233· - JOINVILE: - Rua .�ão Pedro, 52·

HAMBURG, - Díe Erde wird voraussichtlich
in vier Wochen einen Kometenschwaíf durchlaufen.
Der am 7. Dezember von der tschechoslowakischen
Astronomín Pajdusakova entdeckte Komet "1953 li" ,

rueckt nach letzten Berechnungen von der zehnten
in díe erste Groessenklasse auf und wírd am 22. Ja
nuar zwischen Erde und Senna hínduehwandern. Sei- \
ne Entfernuns zur Erde schrumpf't bis zu díesem Tag ,

auf etwa 100 Millionen Kilometer zusammen. Der
Durchgang des Kometen kann sích nach Ansíeht der
Astronomen in einem besonders starken Sternsehnup-

I penfall auswírken. "1953 H" wírd bei seiner Annaehe
rung an die Erde eine auffellende Erscheinung am

Abendhimmel bilden, spaeter ist er noch laengere Zeit
am Morgenhimmel zu sehen.

NEUER HEIMKEHRERT��;�"M�S'p�$��i�',;"UIf!IIT�RIIl.�12F.IINf'\
I

FRANKFUR'f=ODER EIN
BERLIN - Am Altjahrsabend traí nach einer

lVIeldung des· Innenministeriums der Deutschen De
mokratischen Republick in Frankfurt an der Oder ein·
neher Heimkehrertransport aus der 8owjetunion mit
1935 Deutschen ein. Der heute angekommene 80n
derzug ist der zehnt'e seit September dieses Jahres.

1·..t,�.1I .;
ZWEI SOWJETISCHE DUESENJAEGER STIESSEN

UEBER DEUTSCHLAND ZUSAMMEN
,,� .. ,e. �J;-� ·.....,··· ..�1"t,.�__.-... ,."'f�

BERLIN �Wie Fluechtlinge aus der deutschen
Ostzone berichteten, stiessen vor ungefaehr zwei
Wochen bei einem Uebungsflug zwei sowjetische Due
s'tmjaeger ueber einem Arbeitslager zusammen. Die
beiden russichen Piloten waren sofort' tot, waehrend
23 Arbeiter verletzt wurden, zwei davon 130 schwer
dass sie auf d·em Transport ins Krankenhaus starben.

ZEMENTERZEUGUNG BRASILIENS
Eine vom Landwirtschaftsministerium angefer

tigte Statistik zeigt uns, dass von Januar bis 8eptem
-ber d. J. in Brasilien 1466374 t Zement im Werte I
von Cr$ 1.193.244.000,00 .erzeugt wurden, a1so be-,·deutend mehr als in der gleichell Zeitspanne iro. vori
gen Jahr, in dem die Erzeugung 1169853 t betrug.

NEUE SOWJETISÇHE FLUGZEDGTYPEN

.. , ...WASHINGTON AUj, gut unterrichteter
QueUe wurde gemeldef, dass die Sowjefunion hn'
Allgenblíck in Westsibh-íen sechs lleUe Modelle des
"Mig"-Duesenj.3Jegers allsproblert. Bei den neuen

Typen handeIe es sich um die "Mig-16" bis "Mig-21".
Es ist allerding'3 nicht hekallnt, oh die neuen TYpen
sich wesentliclI von dem im Korea-Krieg eingesetzten
"lVIIg-15"-Jagdflugzeug llutel'scheidell. Bei den Ver
suchsfluegen mit -einem neuen Bombertyp seien in
Nowosibirsk bisher schon 68 Piloten toedlich abge
stuerzt,

, ;.. i . \\,1., \

REZEPTE
'"

HUHN AUF GEMUESESOCKEL
, .'4 b

1 2 Huhn, 200 gr. frisches kleingeschnittenes
Gemuese wie Erbsen, Kohlrabi, Karotten und
Blumenkoh1. 5 gr. Btitter.

.

Huhn saeubern, in wenig Wasser halbgar ko
dann das Gemuese darauf legen und in gq.t geschlos
senen Topf garduensten. Wenn €rlaubt Huhn vorher
leicht anbraten. Das Gemuese sockelartig auf dem
Tc-ller anrichten Uild das Huhn darauf l'egel1..

.u;"" •
SPANISeH FRICCO
500 gr. Rindfleisch, 2 Zwiebeln, 25 gr. Fett, 1
kg, Kal'toffelscheiben, 8al2, Paprika, 1t8 L.

. Buttermilch, oder Wasser, evtl. saure Sahne.
. •. Fleisch und Zwiebeln wuerfelig schrieiden, in
�l:lssem. Fett anbraten, rnit 8alz ul1.d Paprika wuerzen,
Wasser oder Buttermilch zufuegen und mit den in
Scheiben geschnittenen Karloffeln kochen. Das Ge
rieht ntuss wuerzig schmecken und so11 ilicht pappig
gekocht sein. VaI' dem Anrichten umruehren und die
saure Sahne dal'angeben.

HUMOR

Snob fuhr nach Swil1emuende. 8nob kam zUl'ueck
"Haben Sie im Meer g-ebadet, Snob ?"

8nob schaute empoert:
"Ich bitte Sie ! Ich steige doch in keinem Bad

in dem scllon jemand war,"

Reforma ri'" 30 de abril de 1931, a

de 16 de julhO de 1934, a .de 12 d9

agõsto de 1943 e a de 5 de de
zembro de 1945. Tôà!as -essas. mo-

vras ali escritas e que, supomos',

querem sejam fixadas no ,!octbU�.
Iárto C01.n a pronúncia de Pcrtu
gal, sendo inadmissível tal p>ro-_
núncía aqui no Brasil,

COMARE
)

E SINTA-SE BEM !
Sim, se não esquecer de

que a l\>fagnésia Bisurada
deve estar sempre ii

mão para eliminar 09

sintomas de uma diges
tão imperfeitu: azias,
cólicas, náuseas, galea.
dM c: mal-eslal·.

Màgnésia
-

'Bisurada'

Mobilizaçãv
.

das'
Fcrças . Af.madas�
dos E. Unidos.
NOVA YORR', (UP)

O presidente da junfa de
chefes de Estado Màior das
Forças Armadas dos Està
dos Uítidos almirante Ar
thur WiiIiam Radford, de
clarou que essas forças de";
vem estar prontas� em 1954
para conter a dnl.eaCa co

munista nos 'pc ntás neu"

\;ralg�c(.s" do mundo, ·e,. ao
mesmo tempo. rrtobilizal'
se para fazer frente a pos
sibilidade da guerra atoml
eH totaL
Afirmou'que a nação ne

cessita de "uma forcá. mo'"
vel

.

de combate' em -estado
de alerta, bem como de
uma· base adequada de mo

bilização"; Sustentou a ar

ma principal contra qual
quer inimigo: porem que
"não haverá preterição de
outras forças de comh�:"
te.

4

c:"",eOLOt_bt, 9UALI�AÓ�

LCuriliba

Vendas em suaves prestações mensais com os

Distribuidores
H E R M E S MA (E D O t A.

Ponta Grossa =.. Londrina. "'_ Mari nolá e Blumenau
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Iegancta por Iilm preço insignl, feminismo, esta Independen;
ficante·" cíu representa para ela sua
Até a moda de.servír.se por malhar, emancipação. 'I'r'aba

meio de bandejas e pratinhos lha as suas horas, como traba,
dispostos com antecedcncia, é 'lha -D homem, mas como ;ele,
SIstema enquadrado dentro de tnmbern, umà vez abandonada
qunlqüer stuaeão econorníca. ',: trabalho, vai a u1'1'1 local de
-Alem disso, é divertido (' mui, ;:li',:(�l ";::lO. !'eé0bi� as arnígas ou

'b ameno, A falta de St'I::viÇ'u {, nc,t'el)id:1 por e Ias, oJ'L�re('e

doméstico não preocupa, POiS,!
UHJ dlÚ, U!!I, CutlUE'121 OI [ uma

a mulher mod(�!'lw Hem. C';'lTl- partida tlt:; jogo corno neces

plica em nada sua exiJ;tt'il'- ,:'cbd.\.! natural de d:l,l' oxpan.,
'cta. I s,il! ;, seus dotes esph+tuals e
. De todas as conquistas do (Je- sceiabindnde.

COMO NOS QUER�
Perguniaiuos q uni engenue] j.IV i vazes", I4Cl·UZC.s·�,

1"0 se lhe agrsdam as mu lhe., Deus me livre dest:..
1"<"3 inulto inxtru idns: ergueu JlUlllnnidad,,! Alguem
Os olhos ,L\ céu: "Pelo amor �;[, uuando «rarn somente in.
de Deus"· drssc, ··vultar p�!",i Sli�):}rt .... 'N..�js �ldo!e:-;�t·JJte�. ··CO.o

casa á note e encontrar urna mo to:;, viva" e da;:; 1)01' iOda!breada que me ftlz uma CCIlI_ u V;(1-1 :C;(' sentem I�O �'>\'I'" di'
íerehc li sobre literatura dos 0;('1' coorcntes ... 1'" na',' p::>l'el:
p s íses escarrd i navos? Ou que br-m q�1e tír,�\II;c,anl (:::'1]1 t: ,;';;";"
me corr-ige porque digJ estr3- "V vacídade ' os li ;])1 "S ÜIQ_

té�'a em V)2Z de estratégia', bos que dev.ern "1\"'1' " se-u

Um homem deve ser deixado 13(.1'. /,11, não:", te";llllll;!j ulr-"
'em paz quando erra! :E� depo is cu ;, ntr-s t'�p;Js;)'·,·i UlI'!.! iru.,

é tã) bom sen tircse U lllai:;, Ih r muda. Pl�';'_) '1!"iJ[j; i"L,

Intellgcnte, mesmo S�· não (o !'(_'i quando l.i:-'er v J'tI,hl<_. l' te.

verdade! la rue (j(;,V,!"i a .iuv.r: .

Perguntamos a um càbelei,
reiro, s� 'lhe agradam ás mu

lhereá muito vaidosas: ergueu
Deus me livre desta praga da

vre"!, exclamou. "aquelas que
julgam que todos homens eS.
tão lcucamentc a OH ixonad(J�
'JOl' elas! Um li:,fJj{:!l' :1 ,:_'gUI!
üm dia oela rua, plJl'qm' está
desocupado e o dia 0s1:'l lin-
do'? Bem, PO(�? t':�l.ur eeriü

de aquele não :'lérá outro CI',lt'
"um pJbrezinho np,JÍ}.onar1!)
p�r mim" e qu:' vive aram·

'

pado á p:l'ta da ":;\',1.1" {'asa 1'01'
neC'tdo de ,agut1 milH'nd D'I dê
vivert-s para resi:,1 Lt. Sl� 1�(U

lhe t,=lefona por ,emganp, Jog.)
é porque "quer ('(lS:ll'-;;,' Cll111i_

150, �rnr,g'na!". Niío, l'\! prefir)
as ie·as -(tlc disse bofes). p,!�
1ü menús não lem prell!:n-

\:;[lps!"_
PçrguntanK's " um des,enhi:::

ta se lhe agradam ar; mulJlere:

"

EXIGEM
J:.lãb ifuporta'due seus meio

lhe pe:hiíUam ter cozínheírà
.

ou eoneira_ São, tão cómodas
as cózinhas atuãlsi Pode pre
parar um saboroso rnenú usan

do ttin coqueti' �vp-iita1z'1'lho
sobre .o trajé de, (esta-· J)Ppo,is,
há o' recurso dos sanduiches,
salgàdinh{)S 'c uiíudesas para
('·:qüetei!;l, faJjÍ'icadl).� eúi gran
de eSCalâ hoje �or' estubelecí,
mentes industrlals, iinptÚ,'á.
veís e a preéos comedes, :'.(0
alcance da toda as bolsas.
AJégfià e bl'liú hui'Í"ôi são os

únicos elêtriehí',}3 illd:sjiensá_
veis nestas reuniões orid'e se

-retemperà o �spíríto' d Sé des
vanece a díâría monotonia da
trabalho. Também não assusta
a mulher de hoje' o problema
de seú traje. Com' um pOUC'O
'de arte e muito engenho sa

bê aprbveitàr as liqui<.taçt;es
dás grandes lojas é,', descobre

sempre uma rriedista ignorada
mas habilssírría na cópia �e

Módelo �ê NODEJE

MATERIAL - 2 novelos de lã fina branca; 1 novelo
,de seda, Mm:;ehete, 1 agulha de crochê n. 2, 80 cm( fita 11.0
3 e rococó.

EXECUÇãO, '

.:... Faz.;se uma trancinha e nela cOinetla�se o ponto crochê
com � laç.; ,2p� para 0_ lado, 2p , 3pj em só malha. 2p. salte 2
trancmhas e r.eccmeça-se do - Rep. a receita 20 vezes.
2.a carr.: 2.9. para a margem, salta-se - lp., 5p., na mesma
malha, sata-se 2p.
;3�a � Carl1.: 2p" salta�se lp. - 2p. na mesma m .. lha, 2.p

salta-Se ,2p.
4.a carro 2p., sa1ta-se lp. - 2p., 5p. na mesma malha 2p. sal-
ta-se2p.,

,f

5.a;7.a, e 9.a carro Fãzem_� em todas essas carro 3pj, na mes-
ma malha. .

6.1'1, 8.a, e 10.a carro Fazem_se em toda $S carro 5p, na mes.
ma malha,

,

'

11.a carro Fazem_se 3 bic'o's pan ca�a metad� da fi'é-nie, 4 bi.
cos para cada ma'nga, ,6 bicos p�r:a as costas. Dei�anao-se
sl:m Ízer,os bkos das manta�, faças� ôs das metades da frente
edas costa;;,Conti!lua-se,e:n t",das as, carro ímpares do. (lOrpa
d paletoslnho 3pJ na mesma ma!h::! 5p em uma só malha nas
carro pares, até cOinpletar li) carl". Com a linha Marc:hete fa ..

ça-se uma volta em casea1ó �;é crochê na La, 3.a e 5.:'! carro
;

Ao redor do casaquinho faz.se mn biquinho com a linha de
sêda, no decote uma carr., em !J. aberto para depois passar a
ff�a. Com a linha prenda 'O roc-;;cÓ" no Iad'o esquerdo da
frente do casaquinho ..

e
,

trâtametJto do rostoddS
Dl1.. PIRgS

- Matriz: I T À. 3A r

'

......
J

••

Endereço Telêl "INçO"
_ {_',' '! Cr$ 50.000�OOO,OO
(_� l-: 40.000-000,00-
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ida Soclaj]
��D.Cl.oiUt..���

VaGIBU o
Elenilda lViedel"kehr
Blumenau " 23 " 11 _ 53·

Vaga'ffundo que rolns sem destino
Pelas ruas desertas da Cidade
Em tua frente a 130lidão de teu camínho

Abre o braço como mãe de caridade

Desperta, vive a solidão que te consome

Da sargeta e marquise que te abrig':1
Desperta vive a solidão' de tua fome
Que te it:ucida qual terr-ível inimiga

Por- teto, vem o céu cobrir tua eaheea
E o solrnflama alma deprimida
:r.; ;t treva dénsa te oferece píteresea
Um sonho belo, o inais belo: em tua v.ida

Vem a ilusão desdobrando-se em grandezas
Sonhas - belezas em teu mundo encarcerada
Teu sofrimento se transfol'ln!I. em' realeea
E tu o centro, o príncipe encantado

Mas ... tudo passa e voltam as trevas revnltadas
Em turbilhão exnressa na verdade
Tua vista rubra -se estracalha nas estradal>
'I'ua triste vida torna a cruz da realidade.

�NIVERSArRIOS NM(IMENTOS

to de um menino;
- do sr, Manoel Bel'nardi-

,- Fazem anos hoje:
- a srta, Eulalia Ferraz,

I'es'd=nte nesta cidade;
- a srta. Elsa Bl'ugonulo,

l'esidenle no bairro da Ve-

1h:l;

- Estão em festas os seguiu
tes lares:

- do sr. João C-osta e sra,

com o nascimento df\,
to de um menino;

,_,- do sr. Arnoldo Regis

lI'a

e

-- :1 sra, Adelina Siiva Fon- sra. Dilma Regis, com o 110S�

t:me!a. l'esidente nesta cida.

de;
li .sra, Ida Rodrigues, re

sidente no 'bairro do Gal'-

cimento de um menino;
- do sr. Alex Radinz e sra.

CE'lli Radinz, com o nascímel1-

CiH;
o mellinü José, filho do

c�saI João-Benta Costa e que
nesta data completa seu pri_
m,eil'o aniversario.

,,� o jovem Raul Frederico

Koepel. filho do sr. Guida e

·,sra. Gel'da Koepel, residentes
em José Goit.eux;

- o sr. Artur Rudger, do
comercio' local;

no e sra. Maria Bernardino,
Bellta Costa, com o nascimel1-

nina;
- do sr. Eduardo Silveira

e sra, Adelaide Silveira, com

;) nt<scimel1to de um meni��---

no;

do' sr. Ioleto Vargas e sra.

Reg'na Vargas, com o nasci

mento de IDl'l menino, e
- do 51'_ Ricardo Jung e

sra· Ruth Jung, com o' nasci
mento de um menino;
- Esses nascimentos ocor�

reram na Secção de Materni.
dade do Hospital "Santa Isa�

Pc_ • bél".

- o sr. Acaray Reinert, re�

sidente no bairro do Garcia;
- o sr. Demetrio Schead,

alto funcionaria da firma "In
dustrias Gerais Cassio Medei-
ros", desta cidade;
-o tenente Valmore

VIAJANTES
1''';1'a de Siqueira, do 23.{) ·R.
I" desta cidade';

- o sr. Heitor Mueller, re-
sidente nesta cidade;

- Estiveram hospedados na

cidade:
- 1), sr. Friz Wohlgemuth, 'I

tambem res:d.ente nesta cirla- I _' HOTEL REX: S1's. Wolf�

de. gang Ruschmann, Vald'omiro
Fredolinn Roos, Adolpho Sil.
veira e Emanuel Altberg;
imas' Ros:nia Horn, Modesta
P. Tej:x.eira, Rilda Ramos

Lisboa, Ml:\ura Teixeira Cos.'

ta, Oaroli,na Teixeir:i!, Celia

Romas, 'Madalena La Gatta,
Odila Mariano, Lelia Assas,
Benedita Oliveira, Elza Si

qtieira, Ac;thel' Barsanti, Isau_
ra Pinheiro, Alice Lima Pe

reira, Maria Amaral Gurgel,
Maria Sanches, Octacilia de

Almeida Prado, Il'aci M. P.
da Silva, Januaria Araujo de

Almeida, Marina Elmeístel',
Eulalia Gomes Neves, Luiza

- Farão anos amanhã:
- .a menina Cluadia, filha

Cu sr, José dos Santos;

Badol'ó, ,Odette Barros, Cecí
lia Barros PimenteJi, Deliri:.>..

Reimma, Celeste Panchel, Ce�

ci',!..,,- )Santos Viie;ra e Rosa

Aulicin iQ Gomes.

ANDRE' MARTINS

eke. residente nesta cidade·

Dl.trllluldof em Sta. Cllt:l.rlna

DAS

Al�AMADAS CASIMIRAS
. " N O B I S·r. neck;

- a sra. Cecilia Theis, da

Silva, espúsa do sr. Plucinio
da Silva, residente em Gaspar

-.- a srta. Rildegard Mel.

neck, filha do sr, Otto IVIe! •

Marca. I?a.briI (la melbor

easimica do BrasH
-- x --

Grande;
--- o,.lHel1'llél Hans, filho �o

CUSll] I�]rry'_ '\Vanda Gedin,

Linhos c nvj�meIlto!l

para'Alf:lJutes
- x/-

Rua XV, 1360 - ex. Postal, 388
BLUMENAU

,>
'_

_- O sr. Freymundo Roep-

1954

FA ç A M SEUS

ANUNCIOS
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BUERGER - preços �amais vistos em todo o seu varia do sortimento de tecidos Ie�
ves para (I verão e roupas feitas em geral. -

.

NOTE BEM: - Em artigos de inverno, descontos de 10 a 50'7.,' - AP�OyEITEM !

•

RUBENS HORWATITSCH rer�e a vi�a em um �esaslre ��
avião cunhecido "az"�ô folei N'3cinnai A'l'ENÇAO!. ATENÇÃO! Gl'iUlde venda

nas' mesmas condições de

Magarefe,
Como ja sabido, tendo

decorrid.o um mês, as au

toridades aeronáuticas d.e
ram como desaparecidos
os .trpulantes e passagei
ros dn cargueiro, os quais
são considerados oficialmen
te modos.

CASA B U R E G E R - a mais popular da elda de.

de da CASAprimeira

RUJ 15 de Novembrn, número 505 --�--
..
-

"BIRGUER"

5
-,

Endereço Telegrá fico:505 - Fone 1134

devoram a saúde -�
de seu filho!

Seu filho corre e brinca o dia todo •.. e, ànoíte, quando G

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 ----.., momento

após momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais�fôrça e ânimo.
Cabe a você, que e sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermífugo de ação moderada que deve
ser tomado' por tõdas as crianças em idade escolar.

A·· . M-";"-"1""5'"
--

'A�'
,

. R"'��···I •.'..

': '1: _ '! .

'_'��
_" -._ -'

.'
,

._
-

-
.

� - _.'
KANIJER(

Ar�ROVEITE REIv!
I

SlTAS FERI.AS

KANDER

ii.
;

ue

Veja aqui o que é o.

Uc:;OR DE CACAU XANIER
Completamente inofensivo para o organismo, é o único que
pode s.er tomado em .qualquer época, sem dieta ou p;;;g:;'nte I
De gõsto agradável, nõo contém ôieo a nõo irritá o

intestino infantil. Empregado no Brasil hã mcis de 50
.

anos, deva ser normalmente tomodo por tô d rs !li;
.

crianças a partir de 2 cnos. Consulta seu m€!d!c.o
e peça-lhe que lhe fale sôbra as' qualidades do Licor
de Cacau Xcvler, . .

LICOR DE CACAU
'0 vermífugo de ccníicnço da mãe brasileiro I.

MARCA

, ------�,� - �
-�--------------- - -----_._-.__ .,--

,
I

BLUMENi�U, 10-1-1954
�

e Santa
'ser convidados a realizar
testes em. Bangú,
Que fiquem atentos os

dirigentes das agremiações
que cederam jogadores a

seleção barriga-verde, no

tadamente o Carlos Renauv
devem Precav-er-se contra

possíveis investidas do clu
be de Zizinho sobre seus a

tletas.

fi�ueirense X Guaraná
em maich luelimimu
Foi programado, como

'embate preliminar, do chó
que entre os selecionados
de Santa Catarina e Espi
rita Santo, logo mais ii
tarde em F'lortanópolls, um
confronto entre os times
principais do Figueirense e

Guarani, ambos I.liados à
Divisão principal da Fede
racão CatarInense de Fute-
Mi.

Essa luta marcará o rea

parecimento de alvi-negros
e €1'icolores diante de seus

adeptcs, já que desde o

término do campeonato o

ficial da Capital do Estado
estavam inasívos os do.s.
quadros.

Em São Paulo ô técnico
da selecão brasileira

,

ruo, 9 (Meríd.: - Afim

(h� observar o comporta-

mento dos jogadores

listas, que estão sendo ob-

seleção nacionaltegrar aL

ns s eliminatórias para a

Copa do Mundo, seguiu pa

ra São Paulo o técnico Ze-

ze Moreira.

Na Capital
.

bandeirante

assistirá a diversos jogos,

r"!o Pacaernbú. A relação

dos csnvocados sómente se-

rá feita depois de uma ob-

servação do técnico sobre a

forma atual dos cracks

paulistas.

o·

. fjôregla X NaVe�3Dtes, matc� �es-
ta ta róe em Rifh Testo

Dando sequência à série L':Je impor-tará 11.3 realiza
de partidas amistosas que ] çâo de uma luta equilibra
vem realizando, mantendo da, destas que o torcedor
em' boa forma, consequen- tanto aprecia.
temente, sua poderosa e- Os praianos não em uma

quipe, campeã da Segunda apenas, maS em diversas
Dív.sã« do ano passado. a uPortunidades. têm dado
Sociedade Desportiva Flo- boas demonstrações de sua

resta disputara sugestivo capacidade, quando de suas
encontro, 2:':l't tarde, C'Jm ') apresentaçôes frente às di
Navegantes da. cidade de versas equipes pertenceu
Itajai, em Rio do Testo. tes iao nosso futeból me-

Das mais interessantes 1101', sendo justo espero!',
pode ser considerada a portanto, que seja dos mais
pugna e_m apreço, j_�nd.(J movimentados ,) desenro
em vista o born errí.erirli-, lar do 'espetáculo anuncia-

Il'nento existente n,:� 1,i!1ha� �; Q para hoje à tarde, cm'
d,� ambos os quadr os, '-' Rio do Testo.

----------------�---------------�----------�

Já est6 à venda I

- uma só (lplicaçã<:

.....�«,
.':' �Não requer o cansativo trabalho de bombar ma
riualmente. Mortífero para os Insetos - não tóxico
para os homens e animais. Expele 'densa fumaça;
que se deposita nas paredes e no assoalho, deixan-'
do urna película invisível que mata os insetos ao
menor contato. Garnmexane expande-se por todos
os recantos do aposento, dando proteção total.

À v�ntla· na" [armécia«, drogadas,
uinut::.ênt. loja, de ferrugens, et,��

Distribuidm:

Antônio Cândido de Figueiredg
Ruo 15'de Novembro, 1434 • Caixa Posto" 19
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QUE
S ui c i cl ou .. s e

matar esposa a

!�lei�óe3 em. �ivenos

Segunda .relatos de sobravíven
tes do citado refugio. que os alh
dos aceitaram como verídicos. Eva

Brnun ingeriu veneno, Hitler dleu
cabo da vida com um tiro e í0-

seph; e Magna Gaebhel$ envenena

r-am-se depois de envenenarem 'I

seus eínéo filhos.
O porta_voz disse que o falI" ct-

FP�LIS,. 9 (A. MercurÍO): e Iogo deixou entrever que Ordem Política, de suh.dete, O comandante cl J navio, menta d� todos eles deveria ter

- MaIS uma greve n,? .sul dolha':la mão oomumsta c: no I gado do dístr.to.. d.c,,s Direto- tentou levantar rerros com a
sido inscr�to nessa :ne�ma. �poca,

Estado - fOI a notícia que meio. res das Docas, srs, Hiribn"- carga que tinha, para obrigarj n� c,alió1'lo "d� r�glSU:-0 CIvil do

, Corre nos meios polít.cos correu pela cidade. 9 -Il1?Vi_} Afir'� de não .prejudícar a to Hulse, dr, Otavio Ribeiro os grevistas .a se retirarem, I Dístrtto de, Mitte: onde .se en-

de Ituporanga que, amigos mento tinha :rrompldo em boa marcha dos serviços, di- e dr. Luiz Ernésto. mas nem com essa manobra I contra a Chancelarâa, porcrn as

(. carrellzíonários do €y._
Imbituba � para essa lócali- versos apelos f'cram feitos A nada atenderam os pare, se conseguiu chamá-los à ra-I

tropas sovíétícas :es�'lV'lm lut.ando

� --..; dade seguira, na madrugada aos grevistas, inclusive do dstas, qUe respondiam aos zão. '
,

,no referido distrito' naquele dila
vereador Leopoldo Jacinto de d'0n:l�gO, um, eor tíngento Cmte .. capitão do Porto de apeles que nínguem entraria O .Secretárfo de Segurança 0," !,bril de 1945, e adem:" o car ..

Martins pretendem apre- da Polfc a Especial .s?b as Laguna, das autoridades do no navjo ssnão I;'salldo sobre Pública, Dr. Luiz Souza, ín, : tótió estava fechado e nao se te-

sentá-lo como candidato a crdens do Cel- 'I'roguio Me- Município, do Delegado de seus cadáveres; tervindo com rapdez, ,det,er- _ __

, , ,I.:). minou todas as providencias do para anotar a m��l:"lçaO
Prefeito para disputar as Com efeito, isso ocorreu. Revl·ve a mulher ml·s'terl·osa' 3

necessárias para evitar gra-',
so de alguern o soücíta-,

eleições marcadas para ma- A's:z0 ,horas, do dia p!imeiro, ves ccorrenctas, tendo, por i
......._-�--..,..;.."'-----------------------'--

iJ próximo vindouro, em 1 o Slnd1Cat� dos, Estivadores lamosa novela de «PI·errol«
seu lado, o CeI. Trogilio Mel.:

. -

d d
em Imnituba delíbernu en- lo agido sempre com prud2n-1

oposiçao ao eputa o Nel- trar em ln'''!''\? " em ccnse- ela e serenidade, de modo a

�-:ân Rosa Brasil da U.D.N., I quencia, Ílr.1 grupo de fi�lU- RIO, 9 (Mer'idonal ) _ Em ninguém mais dela t,eve 110. não !lermitír degenerasse a

cujo nome está sendo arti- d?:> ,0cI;_!P .u <J _l,JaV:O "Siderur;
HJ3'l, numa tarde qualquer, tícía, pelo que a policia se Po'r3dreemde, em perturbagão, da

culado pelo senhor Gover-: g!ca :l, 1,0 dístrtto de Hen,
,

'1 I
r ique Ld�2, e .dentrc do res- Marie Lvonne Courtanger, mobtllzcu, desor.entnda, por- F'Inalmentei o CeI. Trog'-nadar ao Estado. 'pE:ctivo norão se écnservou muito conhecida nas rodas que provara; anteriormente, lio Mello recebeu telegrama

, '�, sem ü·'1nühar. disposto a não d R' d d � d'

d " 1 lta" q'P' que a mIS'teríosa criatura, ex- o io, an 'J- conta o man,
o

Travar-se-á por certo um p��rmii'l' q.e [, e,�i\'-i, Iívrr- a ma avi a , como I' ter.' ,.. '-" d d ,. did
r t b Ih -ã' trcrnamente estranha e dona ?a o, e segurança conce 1 a

renhido pleito dada a in- co� ll?-t'!lSS� o ,ra a G J rot", tornou um tax: .ern Co- '
•

a .Cía. Docas nara contratar RIO, 9 (Merid.) _ O sr,

fI êncí olítí do eandi pr incípiadc; pacabana, rumo ao cent1'-1 da à,a grande patrlmcníc, estava los servíçcs da- Estiva Livre, Seg rdas VI'ana, depol's de ha-ue a p 1 lCa
..

s 1- A atitude inespe:rada d�} }' d
.

f ·d t' d M" t ç{
-

datos embora esteja apre-, Sindioato causou ',"stranheza cidade, E, a partir de então, Iga a a 'amosa re e, no con 'l'ah.atod o. _

mlS rOd SO ver consegu'd.p duas eleições
Brasil. da "Zuig Migdal", S<J- f

TrabaI o, eCIsao e;,sa, o,. [.ara deputado, sob a legenda
"

'

.' P. T, que punha por l1err'3. 1 PTB' 1 d
,.

,·cledade secreta qUe superVl-
. aS nretensões dos grevistas. (? T'

um uga�. e ml�ls-
.

d
.,. - tIo dn rabalho, ..mda CQ_.no

SlOna, no mun o lute ro, a p:m es�e d;:'lcumento na "

iíliad: a esse l)artíd", c, fi-

I
escravatura branca. mao, o �t!vo tItula� da 01'. ;:a1m' n'e, 'l'Jn caritoriozilll1:)",

. Repetidas diligellci::.n doem PO,htIca e Soc_aI ,entr�u ,vai de;xar de ser trab31hisü·
_ no navlO, sendo sua autol'l-! -, I .

_ f'l'g , I't"Numerosos exploradores de d d
.

d' t " ..,t d' : ,m ?ora LI rana po 1 1CO
da e e I?le la o. ... {. .. a a pe_, mUIto usado atu •.llmente _

mulherés foram ,então,. deU- los par�dlstas. cont'nuando getu!ista, O sr,

;los pelo então delegado Fro- Terml�ou, desta form,a e Segadas Viana desgostou-se
la. Aguiar, sem que ninguem, sem, m,alOres cons;:9-u�nClas.,o d2 homens e métodos traba-

In!:>vunent·) de Imbltuba,

Ilhistas. Já o partido não lhe
af:nal, pudesse fornecer uma OS AGITADORES .:bedece m3is. Ele llão tem a

pista para a localização da {Conclui na .. ,a p.ágln:. letra. iII força 'sufíciçnte para cóndu�

ê5çIf:;:��t�i,::������ Hayia--�âlé um-'ad"--'---yog'ado na quadriUil
sencontradós boatos. ';Pier_

I b d- I d fi M
Iiii

h-d
.

�:�;'�::�:""cab=;�,:iV;� de· coo ra an IS as ,O «.' 'auJa.· )J.�:�Sã.o Paulo, IvIas as diligencias,

���:f��:s,elas, resultaram in- Declarações'de Claude Pas(houd na DOPS, quanto à sua participaçã,

Ação serena da Policia 'PolíticQ.-Social Conforme já noticiamos,
encerrar-se-á, hoje, àS,20,30
horas, a exibição, nas vitri
nes da firma Prosdócímo
S. A., do "Homem Eletro
nico", cujo espetáculo tem
constituído a maior, atra
ção dos ultimes tempos,
nésta cidade.
Evidentemente,

RIO, !) (Merid,) - O escri-I Felizmente, os tiros erra
vão da policia, Otav'o Salles, ram <� alvo, sem sequer atln_
lotado na delegacia do 12,0 gir o carro do escrivã,). '

,diistrlto, qtl:ndo l1�gressava O carro onde viajwa o 'au
para a residencía, no automo- tor dos disparos corria para_
"el de sua propriedade, em 1..310 ao do escrivão, até aUn
companhb da esposa, W> tra- g:r a Esquina com a rua da
legar p.ela Avenida Brasil, Alegria. Ali, um :ndivíduo
11?� pr:x;midades do Aero QUe viajava aO lad.). d,) mo

Glub, foi alvejado por vários torista, fez dois disparos em

tiros de revolver que part·_ d reção do escrivão, que',
_

se
ram. cio interior d? um outro viu obrigado a parar, Logo

, carro. em seguida, o mesmo indiví
--�,-� --- duo, que a vítima não reco

nheceu, fez outr:,s dis':lÇlr;!'
contra o carro ,errando -tam.
bem (',::;sta vez 'o 21vo. Ato
con1 'nuo. o agressor, impr·,.
mindo grande velocidade no
-,;('u carrJ. conS2-guhl fugir.

ANOTOU ° NUMERO
BERLIM, 9 (UP) - OS C(l�, O escrivã·)', que teve tempc

maudantes dols Quatro Gr<:il1- de anotar o número da cha
d�'s ,Potencias de ocupação !'la do carro agressDr, :,'13�18�
,-:oltaram a seu reunir hoje, 23, dJr'giu.tJe imediatamt\nte
pr::ss':guindo nos esforços IH- à Policia C'!ntral e posterior-
1'U escolher ,) local onde deva mente à Del::!gacia do 20,0
s" eretuar a !'c't'n:ão dos qua_ d .strito policial" onde apre- SEOUL, 9 (UP) - O Mi.
1:ro chanceleres. em fins des-, sentou queixa. declarando rLislro,. do, Exter:or sul-coréa
te mês, Os comandan',:!:, a- I

que desconhece' a identídade no, sr. Pyun Yong Tae, anun.
liados cor�:ord,ram em que d� auLr dos disparos, e que dou que havia N�pelido um

uma reun'ao em cada quatro, não sabe a que atribuir a a- �edido l1:0rteo_ámericano para
S� efetúe no setor soviétl.:o; gr.-::ssão, retirar as ameaç'ls sul-corea
ln:,lS continuam repelindo) icr_ rnic'ando pronb:nTl,ente, as nas contra a guarda indiana
m,'1lmente a pretensão ru,;s:I diligencias, as autoridades po _

.
com a neutra. Recol'da-se qu�

para qUe t·:da a conferf!l!cia liriiais apuraram que o carro ,no dia cinco d'\) corrente o sr.

l.'!nha lugar atraz da cortl:1.1 de chapa 13-13-23, está "-na- pyon Yong Tae havia dec,:a-
de ferro, triculado no Serv' ço de Tran- r3do que Os sul_corean,os a-

ANUNCJE,M
NESTA FOLHA:

O INVENTARIO

Agora, decorrid-:s 16 anos;

o "Diário da Justü;a" ,dá no

'tícia do, inventár:o dê "Pier

rot". cuja sucessão provisó
ria foi ab.erta, a requerimen
to do Curador de Ausentes,

De maneira que del1tro de

14 an�s a sucessão, se torna

rá definitiva, po(1;el1:do, en

tão, os interessados entrar na

POSE,,! d'JS bens deixados pe_
la "de cujus", b ínventár'o
(Conclui na ,�.a pá;-Inll letra Gl

io__ ..

A Ivejac/o Do
Auto O'Es

Interior De Um
crivão Da Policia

Conseguiu anolar o pó,uera da chapa do veículo

Divergencias quanto
ao local da confe
rencia dos Ouatro

RIO. !) (Meridional) - Depôs' p:JI J{lcques Simond. seu ):)aunt'!

1
A "CASA ISOLADA" '

no Cm:tório da DOPS o francê,. af..sia�o, qu') é f•.'ncionárlc de, Sondado sobre a possibilidade
Claude Paschoud, há dias detido B�ncc da Indochina, de desembarcar a mercadoria sem

junt.amente com sua êsposa '1.1a- E:'.l sdembro ..'l.o ano passad:) interferencia dn Alfandega,' recu
rie Christine Paschoud, no Copa- r-In 1'ule"tra con� Chevalier, teve sO'l.(,se terminantemente, ocasião

cabana PaL:ce, por estar envolvi- cc-nhcc:mento de 'quC ele era pro- em que Chevalier revelou-lhe não'
do no contrabando do barco "UEl P!·:(t';:-;c. d� um ;,arco pesquei!:'!l, dispor de conhecimentos, mas que

Moujahid" ", apresado pelo con- ( c.ual estava disposto a ve.fde, ,iria tentar.

tra-torpedeiro "Bracui�, a 15 mil tet;CO, vontade de trazê-lo par.l ao Mais tarde, por intermédio dOa

milhas de S€petiba, qui, VlstO que, anteriormentp, Irã" Schw<!.b. alugou o palacete da Bar

Claude Paschouc.'I, que não f3_ conseguira' efetu2j; :l. outra iran- ra, da Tijuca, na qual pretendIa
la corretamente o português, pres- sação. passar os fins de semana. Por vá·

tou seu depoilnento por- interm(,· TRANSPORTE DO rias vezes emprestou seu cárro a

dio. do interprete Osvaldo Abreu WHISKI Chevalier, que se mostrava impa-
Fialho. fazendo tudo para colo- Desejoso de transferir para .o ciente. pois alegava precisar en-

car '.:e na situação de vitima, traí- Rio o capital-q1j.e_ ,pQli&uia, aceitou traI:" em cont?cto com o banco.

do pelas circunstancias. pois esta- o alvitre de 'Chevalier que acon- Explicou que o aparelha encon_

va convencido da legalidade do selhou-o a transfçlI'mar o dinheiro trada em seu quarto. no hotel, foi
. negocio em mercadorias, 'acertando, en- comprado por Schwab, não

� I verno sul corean"O n
E' 'VIOLINISTA tão, o' transporte de bebida" ,visto bendo informar seu preço.

oon Ir 0"0' Iniciando suas' liecinõ'ações, rc1a- haver grande facilidade de coI6car SURPRESA

bpÜ lJ "
'

, i
, ,�:�:u�u:;::a:é a:iBrpa:;!n::c���l; �o,pr::;:�it:�sta n�d��io:a�ar:�:;

li \1
'

tI
três meses temj;)o 'em que d-u vá �::�se, de °Gen�bre.",r,OO-°mi.l fran-

peUluo parr re IYdr a ame'&3 �!;'ri:;:�!:='rn����:'::� �!,"p;;=. idqWriu 8.300

, ..' felíz nos' negoci')", pois �',)n;ente caixas de whíski, combinando, en_
,gil'lam" caso cs IndIano_:; con- �onseguiu vender um� p'irtida de tão, sua remessa, Aos que lhe iam

�, nu�s�em_' as �pera�oes�; arame iarpaifo, ten-1} em v:f,ta as auxiliar. prometeu interesse nos

VerIfI�çaO das ldent;da�es

'I
difietúdad"'l- de import.açãn. D�l'j lucros', CHevalier camprometet'"se

que havla�.em���endIdo Jun- pois. aliando-se.tA um grupo. idca de arranúar tudo, de forma que
tI! aos prlSlOnen;:5 re:frat�- llzou a .&ormaçao de um" usina não houvesse nenhum embaraço ..
riOS ao seu controle, No dIa siderúrgic::." conseguhdJ "in fi- FrisO\I Claude não ter tido con

imediato o gene�al Taylo�, ,nanciamenio <ll� lQ a 15 milhões tacto algum com os tripulantes do

comand3n�e do OItavo Exe.rcl_ de dollars. Frísou que, na Europa, uEI Moujahid", a não ser com

to, anunç ava em comun.liCa- sempre seguiu fi carreira artística. "Max", a quem foi apresent:ado, RIO, 9 (M'€rid.) - Esti-
do q�be 05 norte-ameri�an.-:ls �e LIGAÇÃO COM certa noite. no hotel. veram reunidos os mem-
oporiam a qualquer mcursao CHEVALIER N 'tó' d d bdos sul.coreanos na zona neu-

o escr! no o a vogado. lhe :ros da comissão perma-

j�'������������������������������������������ ��a_����a��_1 tdC
..; ,

tra, ,O Ministério sul-coreano to C('Hl Marcel Ch'!valier" e�c!at�- vencendo' 'Se de ,que tudb estt.va
nen e o ongresso de Pre-

fez 'declaração sobre o assun. c� datal' o mei;mo ele' 1952. qn;;n- direito, é que não havia perigo ce 'videncia Social. Os repre.

MEIISAGEM' ,DO PRESIDEI·TE,
to, "m respcsta à esta última do lhe foi apresentado. em P"r's, q 1 u r í dc,:municação. Por outro lado,

\Ia q e r"lcasso. sentantes os sindic!.tos
O ministro Pyong Yong Tae
formulou veemente protesto

O O
contra. as medidas ado t:l das
pelos indian:s a res_r,�ito de
.oito pr'sionei.rns norteeI' re3-

INSTITUTO BRASilEIRO DO CIlfE'
nos, não comunistas, suspei.
to..<; do assassínio de um S': li ca.

marad-a internado:! e que foi ci
tado perante uma ('i,rlE' m'3r_

cj�ll.

sito com o motorista Pedro
Ramir,;! de Souza, residente
na rua Coronel Soares, 7, em
Nova Igua�ú.

O motorista, no entanto,
não foi encontrado ,em. sua

re;;id2'ncia, acreditando-se que
esteja foragido.
A identidade do indivíduo

que fez os dispaNs a:nda não
í{li conseguida :!;leIa policia,
que intensificou 85 diligen
c:as nesse s03i1tido,

WASIIINGTON, O (UP) -

Soube-se hoje que a ccmlis
são de energía atômica. em
suas pr6ximas experiências
fio') Pacíiim, deve>rá d... ionar
novas bombas de h'drogênio
mais baratas e que conterão
outro ingrediente alem do
hidrogênio. Embora não hou
vesse maiores explicações,

I
alguns ,entendidos acreditam
que ,('ssc ingrediente seja o

mais leve de tod·:s os m!',tais
que desprende energia nu.

cleal' sob a influência do ca.
_1IIIiIiII . -_..__IIIIII.._.._110r atõmico.- -- � ---!!fIIIIII--------- _

No limiar dêsle Ano Novo, cumprimento-vos e transmito-vos
os meus melhores votos de prosperidade, na certeza de que o vos ..

;.'so esforço em pról de uma cafeicultura racional reflélirá
-

no· pro.. :
gresso econômico de vosso Estado e no bem comum da Pálria�

Assegur�..vos da parle do Inslitulo Brasileiro do (afé o devido
apôio e a melhor compreepsão'

JOÃO PACHECO, E CHAVES
Presidente

Serão detonadas noval·
bombas ,de hidrogenio

TRITORES WATERLOO
CAFEICULTOR ( A T A R ,I N E N SE,!

SENHORE,S
AGRICULTORES

Acab'amos de receber no
va l'emessa df'l,tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
'o vosso trator pelo, novo
plano de vendas a presta
ções,

� Solicitem�n{}s uma de..

monstração sem compro
misso,

..... COMERCIAL VIEIRA 5_111

Rua 15 de Novembro Esquina da Rua Pe. Jacobs
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