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Projeto de lei
.=====�===--=-=----------�------�----------=-�

RIO 11 (Merid.)
Sexta.feíra proxima o

Senado iniciará seu pe.,
riodo de sessões extra.
ordínárías. Entre as

medidas a serem debati
das pelo Senado figu
ram o projeto de lei que
altera substancíalmente
o codlgo do trabalho, a

participaçãoJ <los o!O'mpre
gados nos lucros das
empresas e a competcn,
pia da Câmara Munlcí
pal para apreciar o veto
do prefeito carírica. ANO X 8LUMENAU, (Santa Catadna, 'I'erça Feira, 12

A RESENTARA' UD UM PROJETO PARA
, '

ORAllSAR A�tADMINISTRAçAO PUBLICA
Visa o plano o �onfisco

..,.
.

.

Financiamento 'de carrIs
das forlunas ilicitas aos associados dollPEIC

DE ACORDO O PROFESSOR ROBERTO ACCIOL J

A EXTINÇÃO DO TE MPO DE CARENCIA,
RIO, 11 (Morid.) - Os

srs. Afonso Arinos- e Prado
Kellv - segundo infor
mam os vespertinos - '8S

tão elaborando um ante
projeto de lei 11 ser apre
sentado pela bancada da
UDN na Câmara, visando
o confisco das fortunas ilí
citas. Para tanto aprovei
tam eles as ferias parla
mentares. As reuniões dos
dois líderes udenístas in
tensificaram-se nos ultimes
dias em Petropolis, para
preparar o esboço da pro
posição antes que se rei
niciem os trabalhos na Cà
mara.

tos. Para chegar ao momen
to de definir o que são
"me'os' lícitos e meios ilí
citos", é que 'as dificulda
des irão se acentuar, na

discussão do -projéto idea
do pelo brigadeiro Eduar
do Gomes.

RIO, 11 (Meuíd.) - Em
rapído contato que ontem
manteve com a imprensa ca

rioca, o professor Roberto A

cíoly, presidente do IAPETC,
declarou estar de llleno acor
do com que seja abolido o

tempo de careneía para pres
tação- de assístenela aos ,se
gurados dos Institutos.' Acen
tuou, mesmo, que "o víncu,o

Luthero Vargas teve oportu
nidade de lhe exigr um an

te_projeto que, iria apresentar
sobre o assunto, e do qual to-

A iniciativa dos udenis
tas resultou da s!ugestão
feita pelo brigadeiro Eduar
do Gomes, quando recente
mente foi consultado sobre
os entendimentos da UDN
e do PSP mineiros. Suge
riu-lhes o brigadeiro Edu
ardo Gomes que os udenis
tas deviam oferecer ao

Congresso prova cabal da
sua dec'são, de combater
os escandalos administra
tivos.

O projeto será apresen
tado pela bancada da UDN
logo depois do reinício dos
trabalhos parlamenta r e s

que estabelece as normas

para o ccnfisco dos bens
adquiridos por meios ilíci-

Operado o secretario do
Presidente Vargas
RIO, 11 (Meridional) - O

sr. Getul'o Vargas avistou-se
com o sr. Lourival Fontes
nos aposentos da Casa de
Saúde dei São Miguêl, On(4�
há dias foi o!)erado, felícítan
do-o pelo êxito da interven
ção cirúrgica e manüestando
sua satisfação por encontrá
lo em franco restabelecímen,
to, D. Marcina, já fi hor do do avião que o conduziu aos Estados

Denuncia 'contra a «Petrobrás» de
ser um ninho de irregularidades

os sstrange r os desde 10-
'o a,s:?,_egl,lqH;!:J. lJrp. j1;!}.'Q, Correspondente a 5 % ao' ano, so
bre o total das parcelas pagas
ao Tesouro, para a constitui
ção da "Petrobrás". segundo
se depreende da n3tureza das
suas obrigações, representa,
das por debentures, Ora, tais
obrigações implicam para
quem as emite (ou pelo me
nos deixa a crer) - e iss.C1 es
tá regulamentado p€\"fe i tal
mente na Lei das Sociedades
Anônimas -- que o emitente
tenha conslstenca, bens ma
teriais que serão dados em

Inauguração do nlvo ediflcio malriz (dllpCrladeran, no Para ��l���i�('��jlt° �:II�e�WgaJ�rr��
,

. . "Petrobrás", (jlW (linda estáRIO. II (Mel'ld.,) � Altas, per- raell�es, q�e, COIll, sua trudlcíonal

I
Armando Simões de Castro, Mi- «m fase de organização não

sonalid�de� hl·as.lelra.s e f1ff,ur3s hospi tatídaoe, orgam�ar�m um vaso gueI .Tansen Filho. Judith, Pinto c' ntaudo, por isso 1�=sn10.das mais Ilusf res do Corpo Dlpln- to progrnma com o íntutto de mos- da ,Costa. coronel Hlldebrand 'Pe- com g rrantlas r,alp:�veis, C.1-mâtíco de'ta capital integram a trar ans brastletros do sul e aos Iagío e Adotpho Scherrnnrm, I p ZéS de reintegrar os por.comitiva dos "Diár-Ios Associados" diplomatas estrangeiros que ora a- Em outro avião especial - Cons- tadores daqueles titulas na
que, a convite <ln Importadora de

lli
aCUJ'l'CIll" todas as suas possíbt , telatlon, da Panatr do Brasil - I pO!'S(' de seu c:'Pita I.Ferragens S. A.. UI11.l das maio- lidades c conõrnlcas. cuja pal'tida do Rio está prevista 1 NINHO DE fRIm.

T�S firm .. s da Amazonta, sediada Cumprindo o programa em Be- para às 23.59, seguirão as seguín- , GULARIDADES
em Belém, seguiu para aquela ea-, Jém, os earavanelros seguirão em [Continua na z.a pág. letra F, Diante dessa irregularidadepitaI. !) fim de assistir a inaugu- I aviões da FAR, cedidos pelo mi
ra�ão de seu novo edifício matr'z ni,tro Nero Mou.r!!., rumo ao A

Importadora" - :\ maior do Es- mapã, onde o governador .Tana
t8flo do ,p:;ré e marco do progre5- ry Nunes tem oportunidade de
50 <L'quela região, mostrar-lhes o progresso já atingi-
Aos visitantes serão prestadas do por aquele Terrltorio. em me

grande; homenagens não apenas nos úe 15 r.nos de existencia,
pelos dln;túres da empresa, mas

tambem peJo governo e povo pa-

Beoelicio� aos estrangeiros e prejuizos aos naciooais
RIO, 11 (Mer.d.) -- O mal

estar proveniente da cobr.in
ça 'do' impôsto compulSório,
estatuído .rra. Ll:!i '2,004, ">:!ue
criou a "Petrobrás", alargou
se e já agora assume prflpor_
çõcs de verdadeira revolta
nos meles automobíllsticos,
devido à írnparcíaltdade na

dístrbuícão dJ,;s. obrigaçõesde cada um, nacionais e es

trangeiros. di:' vez qu;� àguc�
les,

,"

crttíê:"'"'((Ié!:c)lS' êt�' 1957:
quando terão pago o débito,
assumido involuntariamente e
à sua revelia) um dividendo
no caso da ccmpanhla já es
tar em perfeito funcionamen-

eH,

- "'\. "Pdr: brás" é um ni
nho d� irregularidades: é u
ma lei plena dr- íncnnstttu,
c'onalidude, tôdas elas fla
grant=s, como se seus auto,
res est.vessem íntvressartos,
antes de tudo, em, Ievar oBra;
sll para í:cna calt-midade to
tal. -Parece que essa gente cs
tá ficand., louca ao tentar le
var o país ii ruína, sem aten;
de!' sequer !)_.r3 o que pos
sam dizer e L)enS:lí' os outros
povos,
Entre esses erros. estão jus

tamente os seguintes: prhnel-
1'0. o brasüelri não pode ser
tratado de modo inferior ao

estrangeiro: segundo o artl'...
go 153, parágrafo 1,0 da Cons ...

tiluição nã 1 foi observndn,
nem o artigo 146 que subor
d'na a intervenção na ordem
economica ao respeito dos di_
reltos fundamentais assegura
dos na mesma Constituição
para obrigar algu,em a aSSJ_
cir>r-s(� porque a associação
depende fundamentalmente
da vontade do individuo.

01:JTROS CASOS DE
UMA EPOCA

RIO, 11 (Merid.) -:- Os u,

denistas, prineípalmentej, '(eS
tão apreensivos com as possi
bilidades de fraude nas prôxl;
mas eleições. O caso do Ma
ranhão, há pouco tempo re

g'strado, foi a góta dágua
que fez transbordar o. cálice
das preocupações d!�s partidos
minoritários, Renão v,ejamos,
se Os leaaeracros do sr. Afon_
So Arinos têm razão para
t('r preocupações: o deputado
Clod.mir Millett trouxe para
o Rio, como prova material
da fraude que sofreu a Ble!-

Diplomatas �e brasileiros do sul na
comilivJ dos «Associadas» a Delem

INSBRUCK, Auslria, 11
(UP) - Dois moto'ristas a

lemã'es, num jeep do exer
cito norte-.!meriCilno, con
seguiram Vl�n('er a pior n('·
vada dos ÚLLn1qH tempos

nas montanhas, IJar'} tea
zer a esta ddac:" uma par
tida de SOl I) a:11,: ..hemofili ..
co d.=5tu�a�;r. a sal,:ar lltlJa
crwr�"'l Com I8S<:::, t...n,'1·
nou vitr rio:::amt'nte mal�'
um,-� "'·:ir.l riô b:ltalha pela
vida li 1l1l'nino GllttfriE'd
Eder ti � OitCI :111(:-, que es
tá se esvaiando em sangue
desde que arrancou'um den
t� nct v"lta·feira passada.'
-\ (1101:" ;na anti-hemofíli
ca, dé'.tinada a provccar n

coagulação do sàngue, veio
::'05 EE, CU. víu 301'I'a ,:

tê Mun" " !nas (1.-�vido 0.
i\'r�e c .!vada, pUI;'ecia im
p\)sslv.::. Joevá-la ao !:eu des
tino !::'d A !-':tuacão se
torna ,''} l11r.is dramittlca pe
lo fatfl Cf' l!lna prllTIdra
temes�r. t(-'r chegad 1 a 1n115-
bl'uck >lnt('s do temporal,

verií t' '1ic1t.·'l' porém qU('
por �. E,:: J�{) ou por uma � 1\1
ca d,� p"': '�cs, couthha ,)�

pem', ':��l';t1 i anti-vt,l1'ioli-

Oportunamente - C,Jlwluiu
Pontes (le Miranda - darei
flllldainento ú essas Jliírma..
,:(lO,: ('mbara o meu ÍJ!:�mpo
(ConclUi na 2,a pi1r.lull. letra C)

Mais de vinte m,ifhões de

VERDADEIRO
SILVaR II

HEROISMO PDRI
VIDA DI CRllINça

Braniff morreu num a ..

cidente de aviat�o
,

nos EE. UU.
_-------

Ruem as barreiras do bloqueio sob a
·ofensiva da Russia: guerra de preços
Propaganda (omunista acerca da <dnevitavel» crise economicd dos Et.UU.

NOVA IORQUE. 11 tUP)
- Informam de Sherel):Jrt flue
as autoridad,'s hlnda 11ão ;:Oi1-
>,..�gujram idêlltlf;car :; p.orpo
cie Thomas Bra;--dfí, presicen
te d3 Companhia lil" aviaçã,'
que tem seu nome, e que mor

reu ôntem quando regress�,va
de uma caçada com um av:ão
anfíbio psrt,encen:e a um3 em,

presa daquela r: dade. Braniff
iund_lI sua linha aére'l em

1.928, :: �10je ela f> a decim:.t
terceira cor,1panhia de avia'
cão em lmr.ortancia do m',m

do, sem qtõe tives.",� sofrido
:Jté h=j� l'E,nhúm dpsastre fa- os lNTEGR:�NTES DA CO:\IITIVA

tal. Brtllí.·::'f deixa viuva; <-na;; Em ".... ião da Cruzeiro do Sul,

EClIS dois fj lhos e !,':Il genro J:3 seguiram os seguintes convidados:
José Alberto !\.lorais e Silva.m

__o_rr_c_r_1rn�, �

Na�a esclareci�o ain�a �ô�re
O COllbla�aO�tl 00 «�I MnujB�iuu

NOVA IORQUE, 11 (UP) I OCIDENTAL
- A Russia resolveu. ao que

I
Estadistas e homens de ne.

parece, que a crise econômÍ- góc'os na Eurcpa Ocidental,
ca norte-am,ericana qUe tão vivem sempre no temor a u
ansi:samente es!)€ra desde a ma cris.e econômica, fundan
guerra está em marcha, e co. í do-se na tesz de que qualquer
meçou a tomar medidas para ,'depressão nos Estados Uni
dela t rar partido. dos reflete_se na Europa com
A propaganda comunista 3. I uma int�nsidade quintuplica

cêrca da "inevitável" crise e_ I da, em vista da necessidad,�
conõmic3. foi intensüicada, .e em que se encontram OS pai
a União Sov'ética está se a- S2S europeus ocidentais de
presentando aos olhos da Eu- vender a mai·:;.r parte d'e seus
rapa Ocidental, como o porto produtos nos Estados Unidos.
mais seguro no caso de t::lr_ Ultimamente. a Russ'a vem
mentas economicas. comprando intensamente na

TEMOR NA EUROPA Europa Ocidental e enviando

RIO, 11 .}:rcridionalJ
Prossegu�i'"l1l as diligC2nci�.s
policiais v -'3<1 1'1', ,. E selar e
cimento do ca:c;o de ce:ntl'Z

banio de \Visky no navio

"Emoujahid." Foi promo
vida a acareacão entre o

sr. Marc}e Chêvalier, Clau
de Padl0ud e o comercian
te João Schab. Alem dl\St:l,
foi promovida outra é!\tre
Claude Paul, Victor Henry
Bartnou e Hamido BenSu:r,

Nenhúma delas troux'e

qualquer novidc:de ao as

sunto. Apenas o depG:men
to do sr. JoãCl Schab se1'-

1 '�J para definir a sua posi
cão noS acontecimentos,
Foi libertado depois da a

careacão o casal Pachoud oe

Marcel Chevaliér. A policia
política continúa na pista
de Lucien, sendo sua pri
são aguardada para qual
quer momento,

RIO, 11 (Merid,) - Os ru
mores mais recentes quanto
à sucessão o"ndeirant::, ind!
cam forte articulação em tor
no do general Estilac q�al.
Segundo tais rumores, o eJ:;
Min'stro da Guerra, teõldo

centenas de milhões de dob
res em ouro para Londres, a

fim de cobrir essas compras.
Os economistas ocidjentais
crêem que a razã'() principal
dessas compras é a necessida_
de de cumprir a promessa do
prímeiro- m'nistto Malenkov
ao novo soviético de elevar
seu -nível de vida, mas não se

descarta a possibilidade de
que os russos estejam, n'-J.

realidade, iniCiando uma guu
1'a comercial '<i'estinada a a

cel.erar a crise norte-ameri.ca
na que prognost:caram, Em
outras p�lavras, a Russia es

taria exportando ouro par
cialmente, para criar uma

guerra de preços que quebre
os preços norte.americanos e

deixe' Os Estados Unid<:s sem
os seus mercados.

s:do um dos dirigentes da ri?- PETROLEOS E MATERIAIS
voluçãÜ' de 1.934, seria per- ESTRATEGICOS
sJnalidade com largos possi- .

Não fez muito, a Russia co

bilidades em São Paulo, on- meQOu a exportar petróleo e
de os propugnadodes dI can-I

a construir uma frota petro
didatura teriam, �)or hase, a lifera em Uma escala que
campanha fundamentalmente surpreendeu aos economistas
de carater nacionalista· ocidentais, que sempre con
No entanto, todos os ele. sideraram à União Soviética

ment::s CiVls c militares, 11- como um país de poucos re

g!ido::: aO g�ncral 1J::stilac Leal cursos petrolíferos. Agora, ,�s
afirmam que. de modo al- russos estão oferecendo à Grã
gum, aceitará a indicação do Bretanha outros dois mate
seu n<r.tU!ê', pois não deseja riais estratégicos de alta im-
concorrer a qualq'lel' cargo portancia -;- fert<J e mangaM

• eletivo. nês - e também em grande

Sr. Ass:" Cbateaubriand

CURITIBA, il (Merid.)
A D refaria Municipal do P.
T, B. noticio: ti a imprensa <1-
r..unciand:> que não tem C<!ll
didato à prefe'tura !oca: na-
1'a o próximo pleib, CCT}]P.l1_
ta-se qUe a atitude foi moU.
v3dl (m v;rtllde dI) núrr.ero
de petebístas que pretendí'l
disputar a prefeit�lra.

Cogitado o nume do ga'.. Eslilac
para ii � ucessão baodeiranle

LICOR DE CACAU XAVIER
.�!! .-í,."• .,.C8t1n.JIf" ... "'•• _""iW"

ptã ""'_k� 50 8Il0l1
'
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Feira ÜJP) _ Os comunistas
pediram hoje aos. aliados .0
reinicio das conversações pre,
liminares da conferência (.e

paz da Coréia. Contudo, o

chef}l!- da missão norte-ame,
r+cana declarou -qué somente
o governo de Washing�'m' rü-'
derá aceitar ou não o 'pedido.

I Sangue por causa de uma mulher!
. Política agrocpeeuâ; Morte "01" causa da Terra!
ria' de Eisenhower ...

WASHINGTON, --11 (UP) �m grandioso filme escolhido para agradar IH! mais CHIe ses,

_ o pnesldente Eisenhower
sao da semana: A Sessá!! Das Moças! Hoje no CINE RUSCli!

revelou que' enviará missões
Senhoras e srtas, pagarao somente Cr$ 2,OO!

cornercials à.América Latina,
Europa e Asia para 'estudar
a possibilidade de ampliar o

comércio internaci-onal de a

Iimentos e fibrâs. :Esse' pro
jeto faz !,larte da mensagem
hoje enviíada ao Congresso
sobre a política agro-pecuá
ria dos Estados Unidos-

te devidla. � geada. Fe.z o Únome
no tio frió cessar, pelo menos mo

meittaneamente, a esperada super

,

P.todução._ '{lfeeira. O café sobe

porque não' há p�'oduto suficiente

para o consumo. E a nova safra, 'ImmmummlliuUllmllmmIJljUllmmilmmUnliili�iI!mmlmmiiil!f
que vai ser colhida este' ano, ell_.;:;

INDICADOR DE VIAGENS
=

i
tre maio e junho,. a sua estimativa =

:: .

é de 6 a 7 milhó·es. Vai haver, pnr
,

,

, '

" =::::ª :
tanto, f,al.ta de café para atender = '

::dOne;����=�es normais, do mer·' ê AUTO VIACÃO RIO DO lESTO E EXPRESSO E
Tal a razão por que ninguem = � .

'

pode deter a ascensão dias cota- e
çôes' do produto. Toda gente, com' ª R I O D O T ,E STO:
medo de ficar sem ele, corre paral� T,A B E L A D E H O R A' R lOS ê·!
as bolsas a fim de adquiri-lo por! == '

-

qualquer preço, Não é outra a ii- =
Saídas de Rio do 'resto NOS lHAS UTElS S�ldas de Blumenau =

sionomia do mercado 155 6,00 horas 9.30 h<)l'�s =

.
.

.

_ 6,30 hqras 11.00 hOra$ E
'rem o governo um gráve dever'::

7.30 horas 12.00 horas S
a cumprir, diante dessa inesperada := I RUY DE -OUIA E
���r�l�:!�e:o�ePr;;�:e�o::!:�i�o�

1
ª ��:�� �:;:: i�:�� !��:: § 1 .

S
_

SENHORA
.caf�, cacau, cera de carnauba, ml- ::

AOS SABADO!> A TARDE =
I

'

,

.

;
.

_ 12,00 hora� 13,3� hora! =:1 Participam ner,"parentes e amigos, o nascimento de II
nério _de :ferro I dispõe, a economia' =

-

II f'lh'13,00 horas 16.00 horas

:---I_s_ua _I,�h_aRos,i_ana_,oc_orrido_em_',_1_54. 1,1,
nac\ona1 de recursos para se lan- l :: �

_ __ _ __

çar. a um g.ande plano de recu- = 14,00 horas 1'1.00 AotaJi
_ .

" I"

. - AOS llOMINOOS
- ,

��:aç!:tii:g�;;��d:.es;:O p:.���!::: � i,�� �:::s ::: ��;:: � I O HOMEM MELHOR VESTIDO DOS EE. UU.,
dos seus preços (e o cacau se acha ::
tambem em alta) à prosperidade = 7,30 horas 1<1.00 hora § NOVA IORQUE. 1 � .

(UI') can�peões ,são distribuid-:)s .. po�'
atual .. A dlividá comeréial está fé- _

12.00 horas 13.30 horas
=

_ C! .d1plom.ata uommlcanno varias categorja�;, O presiden _

ta. Não se tem como reduzi-la. A-' §
16,00 horas :�:!� ::;:: ê �c�flr:�. �ublrosa, que

.. di�s te. EiE.2n_hower por exemplo,
gora é pagá-la no maior lapso de 16.30 horas =t .1�ra2i Se �a�ou com p m�h?m� ..

! f?� consIderado o melhor ves-

tempo passiveI, a fim de que ('xis- - E·17M'OO.phoRrasE' SAM O R ,E I ReA &" W 1E9'RooN'láOt'Eal'IR =
na B_ubur.' Huttow, fOI md -! t100 dentre os homens públi-

tam sobras que permitam uma rea_
- =' cad� COm,) o hom,em m.elhor cos, o gala John Wayne entre

bilitaçãa
_.

rapida do. país. O café. I iS :: veshd? I?os _Ei3tados UnIdos .. Os astros d.: cinema, o geren-

com dois milhões de toneladas de I = : VIAGElIIS DIA'RIAS. ENTRE ITAJAI' ,� BLV,l\ftlNAO. :: Ess� ,mdlcaçao �(i: festa pela te da fabrica de automóveis

fertilizan;tes quimicos, quatrocen· =.
HORA'RJO DOS O�mV8: ::. UnI�O dos _iilf�I�Ü�s norte-a- Cadillac.· don· Ayirens. entre

�3.? ou quinhentas mil cabeças de PARTmAS PARA ITAJ'Ai?: 7, 10 e 15.30 hor...: � mencaons, que mdlCo,u OS dez os homens< de negocias, etc .

.g"do. e dez ve�es .isto de galina-
- PARTIDAS PARA BLUME:r>iAU: 6, li e 15 Ror... = h{)mens melhor vestidos· Os Mas Rubirosa f!gura como o

.ceos, passará aqui dentro de· S,
- HORA'RIO DAS CAMIONETB8:

O
n:el�or deles todos, o campeo-

Palllo, pôr uma tr;tnsfor';'ação d? PARTIDAS PARA BLUMENAU: 7 e 12,30 hora_; _
rlSSlmo em materia de r�!U-

pés com cabeça. Salvo uma ou ou-
_

PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e 17 horA.; pa,;.; ,.- .. ,

tra exceção, o cafezal paulista PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e Cr' 20,00 nal camtonetAt. -

nu�ca teve o trato que ele merece. = AG�NCIA EM lTAJAl': Rua HerelUo Luz � (Ao lado da 1,'oI;a'
Por isso :está minguandb. Uma �_ Matriz) - Fone, 373

onda de fertilizantes e de apa!'e- AGll!NCIA EM BLOMENAU: Trave".·4 de Fneretro ....-(....

lhos de irrigação fará São Paulo - cl!nela Bra.-Blú) - Fone, 1268
em vez de produzir 6 a 7 milhões

de sacas, dar�a 12 ou 14 milhões� =

'Isso, é evidente, replantando. todas _

às falhas, cortando os cafezais ve- __

lhos e plantando os novos, na ha- z:

se de covas
_

com 20 quilos de ma- E
teria

. organica� pal::a �e ter safrns = !i

com dois anos. como já al? ostenta-

'12mos n�.s iazendJas dos "Diários ,As- ::
sociados" �

, ::
E� preciso acabar. com autamo, ;;:.

v�i� d� passeio: :";ai1;ens 'a E:',rropli -
e' aos' Estados Unidos. 220 milhões

_

de (jólares de gasÇllin'il e. óleo,. pa
ra pelÚltras. vadillre,m" de Cadillac, :::
entre l'I'io, P,efropqlis e ':Çeresopolis, I ::ou entre, Santos e. S. Paulo, e, au- =

to_ônibus, ca�inhiles. 'que traÚgam §
entre Santos e S. Paulo, deb<ando -

� 'Sant�s a ju�diai' com 400 carros =

.. ; " E !

f

Paulo,' tam- fafogado no
do

I
� r

.
- , - ' I muns em meninos de pouca

- �-'---�-"''''''''''''''- I idade.
ps, primo'de
bem pereceu
mesmo local.
A vitima era empregado

da firma Cia. Herins, ten
do o seu sepultamentb: se
realisado ontem, às 18 ho

ras, com grande
nhamento.

'

F A ç A M S'E U S

""" 'Prl'ma'rl'o, d
. � . .

1 T'
.

.

Alguns populares que, a-
._.........,.�__-'--''--__,_�__r'"'' a nnssao, glIlas1a e eClllCO

S e c c õ e;s: quela hora, passavam pela
,Internato, exté:rnaf.o e semí-ínternato, . ponte, ao tomarem conhe-
Estabelecimento de ensino oficial com inspeção federal. cimento da triste ocurren-
Professorado salesiano formado pela Faculdade de Filo- .

sofia, Ciências e Letras de Iorena, Estado de São Paulo. c!a, provídenclaram r.o sen-

Estudos serios e· eficientes. .

t.ido de ser avisada a fa
Curso Pr�par?-tório aos exames.de adm'ssão ao �ináslo

I
milia do 111eno1' Paulo, 'cn

de 11 4e ]an,?lrp a. 20 de fevereíro: _ Exames: dias 22, quanto outros imediata-
23 e 24 de feverelTo. .

.
. '.

.

.. Informações' à Diretoria do Ginásio Dom Bosco, Rio do mente }ançaram-s-e as a..

.

Sul.
' " ! guas pata encontrar o cor-

:-s.-J;-X-:-,�,�_:S::� X - � - X -..X-S-:ljpo'da pequena vitima. Os
" ,L< :.."

' i , trabalhos de busca prolon-

OOR.ES ND C.INTURD' garam-se desde às 15,30 ho-

,

ras de domingo até às 16

\ ,�.Quandt.;li me verei livre" horas de ontem; quando' r)
";

.

� .,. caua\Í'er' do menor Paulo

.;r �
. tlenas CORES?

•

foi encontrado preso a :u-
A I .3 ma pedra.I causa provave g. todos os SOUI ma.

r' les • O exceuo de cu:ido urico ac:umulado Aç registrar o. lamenta-

�I * no. or9aD�s�0� ,0, rins que deveriam fil· vel acóútecimento, é curie-
. .

,.' t,a�.e pW'lhcGI', o sangue, esião falhQndo so observar' que,' há oito
no SIlU funca'!namen!o: fi" a lIJl:QO PIla qual V.S. se acha so-
frendo d� dores cronicas nas costas, dõr., reull'tafjcas� noites meses, 'qíiandb -do acidente
mal doYm�da$ e, c.ondantes ri.gidez n.as articulações e museule s, ver ifícado na balsa, o jct
(�� confrança dluinos que não" itl!i.�f. moâo mais. ,apid() d. vem' Francísco Deseham-
.hn:llnC!r::do. tangUe,o ,ju:cess.o d•. ac:�çlo uric:o e outros.venenos
dolorÇ!,sos do que I!m c;uftO, tratcnn.nfo com as unjv.rsalment.
afama.das Pílulas D_e.�i�t�para 9�, Rins e CI Buiga, tão rec:o
mendadas pelos medl(OS.

� PllUtAS -DE�WITT"
Para os Rins e a bexiga

.

EM VIOROS DE 40 E 100 "/LULAS. '* o GIMNDE E MAIS' '·I.CONOM/CO I

L

. a�ompa-I

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Postal. 74

Telegramas!' "Moritz

-x-

Pressão e Sucção
1 11-l
IJ:lglêsas .1 114;.
-x_ HSerras Circulares

�x:-:-
Furadeira horízontal para
montagem �

em armação
,

de madeira
.

parado do' eleitor em transi
to poderá por côbro à fraude
por êsse meio.

AS PROVIDENCIAS
Não é outro o motivo pelo

qual a UDN, tendo à frente o

brigadeiro Eduardo Gomes
está se batendo. por uma mo

ralização da Lei Eleitoral. Os N E S T E J O·R N A L
udenistas ,estã,o, certos de que
nas presentes condições, so

fl�erão um desfalque na sua

representação legislativa, já
abalada nas ultimas eleições.
Daí o empenho na reforma da VASCO - Osvaldo, Be
lei que rege os pleitos, sem o Iiní e Haroldo; Elí, Mirim
qUe os governistas terão· pl'e- e Jorge; Mal1eca, AdeUlir,
ponderancia absoluta quando
da apuraçã,o' das próximas e- Ipojucan, Pinga .e Alvi-

leições. nho.

����!�.n��.

F ANUNCIOS

tes pessoasr . dustrial Ragner Janer, Luiz Anto-
. Luiz, Nunes Direito". Carlos N- nío. Velho, Sonía Menezes, sena

bertq e,.oswaldo Direi�, João Ma. dQ:r Assis ChateaufrrIand, Giovan
eedo, .Antonío Marga,ridb, James ui Fornari, embaíxador. .da !talia,
Robert!!on, ..Melba, Robertson e Fred acompanhado' de .sua filha Ma'ria
COPj)ess, todos dã General, Moto.. Cristina e seu .filho Ramieri;, <';ar
rs. do B.rasil. Nabal: .da .Silva Fer- los. Gaspar, reporter dlOs. "Diários
nando chateàubríand Bandeira de .Assoeíadosvj. Rerçilio Deel<e; pre-

ii Melo,. diretor .do , "Diário - da Noi- .feito de Blumenau, acompanhado
II te"; Iraror, Bastos, da Costa, ,Ar- ,. de sua esposa;' Gerardo Blólrna'S\

fu;>diç_ão e .estamp,a:(ta II mando Gondim, diretor dia Side- . .chispfky diretQr do 'Forum Eco

rúrgfca,;Naci,<!nal; Armando .Morei- n6micoe. Financei�ó dos :uDilÍrios
ra da ..silya, gir,etor da Condoroil Associados .', acompanhado de �;ua

Tint'illl dQ. ;Brasil; George Sylvest�r esposa; Paulo .:Nonato T. EÚnk
major Ennes Garcez dos Reis, re-. Shuurman, embaixador da Holan�'
presentante do presid,en� da Re-' da, acompanhadlll', de �ua esposa
pÚblica,' acPrnpanhat!o ,de SUá eg. Michele e "filh.a Mareela. Sidney
posa, Dulce Aleixo dos Reis; dr. Pieree, embaixadpr dó' Canadá, ci-'
Alvaro Fonseca" ad'llrogado .da Im-· negrafist.a Paulo Saiomão'; comen
portadora de Ferragens; dr. Paulo dador ApoIJineri, Shin Kímitsuka.

Samll"io, presidente· da Panair. do .e filho Haareeni: Otávio dé. Car
:Br$il;.,: almirante Gago._ C�utinho, valho. senador José Ferreira de

Antonio' Faria Ribeiro.. ·.presidénte Souza, Joginder Eien. embaixador
'da SERVlX; ,Wanda Morais Cou- fia lndia, acompanhado de sua es_
tinho� Luiz,Roberto, 'Severiano Ri- posa e d" seu secretario Pieai:
beiro, José Ponce Maranhão, Ma_ piovanni Trigona e Giuseppi Chie··
ria. de ,Na:>:aré ponce Maranhão, in" richeci:

----- ---�.---_......-

J

,e

fRIGIDAIRf
_ ......
�

.Jr"
, G"

cE: f R IG'Il) !\.!J�_f_-"�
-,_�

Conee'l,'tam�s: . .
.

RétrÍgeradores Domésticos, Reirigeração 'em Oeral'
Máquinas. de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de "i.
Enceradeiras, Liquidificadores etc ..•

R e f o l' mas
.

- " P i.n t n r a I

CASA DO AMERICANO SIA.
Secção Domestica

A essa altura; um dos jor
nalistas ponderou que' possi�
velmente' ô IAPE'tC não' pcí�
deria importar'· táÍs·· cârrils,
túdar a pOSSibilidade de fi_
'riariciàmento de automoveis
para os motoristas profissi�
nais. ,

"

.. ,

,

.:._ Espero que, em ,breve,
tenhamos ,uma idéia mais e;
xa.ta em. torno do assunJo ,-

�f::��:t�u�roê:Ss�i� '!!s:et
to· o. assunto é do màior,-in- G " .

teresse p.ara . Os ·p;;:;ofissi.ónaÍs _",." "

",. ',.
.

vincúlados ,ag nOSS_9 InstitI!t.o I
ciaish. para. fins imoqil!ários,

� _tera soluça0 .

tao' raplda reg111ad-as pelas Instruçoes n.

quant"o, pos.§:ivel. Ue qualqu�r .�'Z152 .. TallJ-béro para .as pro
modu, tl'll .solução não d�'pen-, PQ.jltas atualmente em c�rt'l!!o
derá, 'apenàs, de. nos, nias ae! 'tia Seçã,ó _ LaçaI de Emprésti
�lUtros órgãos a que o IAPE- mos tE! .nas. D�l!,!gaciàs .'

Esta

'J,'C é subOrd!inado. ." duais, deverão prevalecer os

em virtu�. da portaria. nuL. 'límites. e condições ' ànterÍo
mero 70, da SUMQC. Respon- res.

d�u Roberto. A�cioly que na- Os funcionários ampar�dos
dá, poderia djzer; de vez que pelo parágrafo-unicq do art.
ainda não tivera úm caso: con- 18 e art. 23 do "Ato das dis

creto. Naturalmente, os or- posições transitórias" pode_
gãos competentes

seriam con_ rão contt:air empréstimos nas

súltados.
.

-
'. bases estabelecidas para os e_

Interroga, o sobre .qmtI a fetivos, desde que' ii sua si

situação financeira do IAPE- tuáção funcional conste ex

TC, respondeu o professor pl'essamente dos atestados

Accioly: respectivos, filrmad:<Js ;pelas
_ ECQnomicamente, repartições em que estejam

to boa.·. . servindo·

(
RDa 15 de Novembro. 473, tel.
.'. NOSSA DIVISA "E; SERVIa

.

ande .. lintf;fira;mente:'·�'.tomado
por .estes :. dois meses. Mas,
alem da "J;»ebcobrás" tenbo co.

niigó .inumlôlras ,outros , casos

que:CQmpIlovam" vivermos u

ma época extremaniente deli-
cada da historia do Bx_sil,
pnssi,velroente.çom maior .bre,.
vidade.

'

LINHA DE. ONlBUS !:NTÍU!!:'
LINHAS HLUMENAU-Bims'Qu.

SAlDA DE.BLUMENAU: - (De 2.&1 b ti.•• ' feIrAi ai 7, te, l'S.
14 e 16 hórll$) - (."':09 d.bado. às '1', lO, 13, iI,a lUIUI) - .Ao.

Domingos. às 10 hor'lll,
.

SAlDA DE BRUSQUE: - (Dias 1ítetl la. 7, U, lí11 e n Ilo,..)
(Aos Domingos às 18 horas)..

'

" '"
.'

LINHAS. :ORUSQUE-FLORlANO'POU8
"AIDA DE BRUSQUE: ..:.,. (2.a8 à Sábados à. 6, S, 15 • 1$,15 Íl�
SAlDA DE FI.ORI.\.NO'POLIS: - (De Z,AII à 6,!LI tetral l.

'1,.•6 e 1'1 hrs.) - (�'\.os sába.do!, às '1. ii e 18 bn.)
..

.

.' LÍNHAS BRUSQUE-IT�JAl'
dAmA DE b....;.SQU&; - Z.as 1 Sábadó. ii '1 é 1. !loru.
SAlDA DE ITA.JAI': .:_ 2." ã. Sábado. às 8 e U horu.

LINHA ITAJ'Al'-,JOINVIL.:
II O R A R.I 08:

SAÍDA DI!' ITAJAI': - De.',2.as a. '!14bado ... 1, e 15,15- horas.
SAIDA DR J�)lN'VILE; - De :l.as 1\ ,ábado a. ",36 e 15,01 Ilr•.

LINHAS NOVA TRENTO-FLORlANO'POLIS' ,.

SAlDA ·,DE N. TRENTO - 2.&8, ',aI. e S.as feiras tu 'i horu.
SAlDA DE FPOLIS. - 2.aa, '.as e 6.41 teJrlll 1. ela uru.

E,O ,8J ,U B�lRq,S
"PRECíSAMÓS 'lCOSTÜREIRAS, E MENORÉiJ·

PRENDIZES,,,DE'lENDO ,4 S lNTERfSSADAS:,APRE
SENtAR�JÉ;,A:.PARIIR;DE '13' ,DO>(DRRENTE�: VIS
TO DE�,MO.MENtO ·i,ílÓsSA fABRltí" ESTAR fE-
CHADA:'· PARA:: FERIAS (ÓLETIVÂSa ., ,

JIODOLPHO, ,HINDER S. Jt
Coóiêrcio' e Indústria. � Ilumenao

, '5 " '. "'... -; ,�_. :t •

'
". ,

_.__o__._'!'

RODOVIARIO EXPRESSO BRUSQUENSE'

CAlENDA�RIO, flSQl "P R O G R E S 1-O"
�Mf.qstoS.� PAGAR -; INFORMAÇÕES GERAIS

JANEm,():;_ L�cafu�ittÓ do 'Imp&t�' sÔbre; Ind: e-'Prótk�Õ�st
Os contribúintes da séde deverão enviar à Diretoria
da Fazenda Municipal, áté, fins, do c<lrrept':�i a relacão
do movimento � '® vendas do ano anterior, e os dos

distritos às. ré�p�c�ivas' 1ntendências. (Art. 8.0 - Lei

. , nr..295 'dé:,.411215.n:. :, '., .

,
.

.

1ANEIRO - Inlposto Smdlcal: ' ,'.'

Recolhe-Sé" neste �.ê�, ai) .B�nco QO Brasil S. A., o im-

_ post.o siIidical dos, .émprégadol".es. .' .

'

..

JANEIRO.":':" Impôsto sôhre bebidas,:tabaéos.8 seus dérivàdos:
'Pagà�Si=, duratite fotio éi mês' de' jàneíro, na Coletoria

.. . .. Estadual, (}' imposto citado, relativo .ao 1.0 semestre.
JANEIRO � Impôsto-de-.Renda: .",. ,,<O ,

,

P-oderá ser pago até fins do eot-rentc Clom 5% ,de desc·

Patente de Registro: ,
'_

,

Inicia-se, a 2 de janeiro para' terminar em 31 de nH\r�

ço', ".Q. pagamento, nas Coletorias::Federais das i'cspec
tívas ·"Patentes <i'e' Registro", '. ·.desde que ·os:contri
buintes solicitem a renovação até (} último, ,dia útil
de fevereiro. '.

'

vazios em seus desvios ..

Rã que poupai o dólar para 1:e-' _

fazer o, cafezal .e .0. cacaual, que

são hoje as duas fontes de divisas -

fort�s d� pafs."O, g9ve:mo ,qu� não §
perca isso de vi�ta. I E

B JE AUTOVIAÇÃO MASSE
Euro'pae . da Asia. estão' "der- ª Atendendo àa neceSSidade, e el)nventenel�:do_ na. pall&�etl'I)'.
iubando as barreiras d.o blo_ I = a Auto Viação Rasse. acaba de estabelecer novo horartc d�

queio ,c0!llercial ,jmpc:sto pelos § seus transportes coletl'lioe. 08 fluais iá. entraram em Visor'.
lllonopollstas

'

e dIplomatas = <lue obedecerio ao .egulnte:.. , ,

nOl'te"america�os" e que to- :: PAR'l'IDAS DE BLUM'ENAU: (diál'iarnente): fi ho�as _ &ltbu.·

?o: o: mundo capit::lista teme ª 9 IlOtU":'- onlbus; 13,30 - onibu»; 14,�O aniou• (Via Thlra.a);
:\. c.:r1se;, �orte-am.t;.r�cana. . :: PAR'l'lDAS DE RIO DO SUL: (dl!rlameilte) 1r,30 Ilorú ,_ Oilj;.

"

, O
:
dlat.O sOvlettco afirma = bUB (via Iblrarrw.); 1) horas - olÚbllil; 12 horali _ onlbWll UI

,tamQern que, furando o SUpOIS- horas - oilibult.
.

to' b10queio norte_amerÍcann
'

, ,

'
-

.

,.: -' '., '", �. comerciando·.cori1 a Russia EXP'RE'SSO 'B'LUME'NAU" (U"R'''I"'f.I'B'··,·N O T A,'.:.,..: "A n!nguem é dado alegar jgnorância da lei com e o bloco 'cómunista, a Euro-
- -

., ...
. I'

-

o Iit.;} de ;eximir-se ao cumprimento' 'das obrjgaçpes pa Ocidental pod!,!ria supri-
-

, Endereço Telegráfico:' "LIMOUSINES" -

deln"â'ecorrentes". (Resumo do Acórdão nr. 23.809, de I ,mil' :em breve seu' "deficit", � AG�NCIA BLUMENAU: Rua 15 de Nov.nr. 313 -'�one: l'ii ::

2.7.�f} _ D.O·U. l.o-9-49). i ..
". etn.,qol�a�es, ·e, ao mesmo tem- =: AG!lNCIA CURITIBÂ: Rua 15 de Novembro, 1>1', 112'.

E,' lembre-se.'" ..: po, a lVlar a tensão interna- := -

.Declaraçõés dé R�nda (Jurídicas e Físi9as) -= �scri- c:onal. .Segundo o "Izvestia", I:: BIUMENAU.J"O"·I'N'-y' ,"t'OE �
tàs 'avulsas (mesmo atrazadas) _, Registt·(} de 'Firmas· a, Europa OcídentaI deve rei- = ==
-, CO:Qstitntção de Sociedades � Distrates - Registro niciar seu.con;ércío com. o ª VlAGJIlNS M'PlDAS iii SEGUILU ::
de Marcas_ e Patentes. etc... .

.
mundo c·OIDumsta, ou reslg- ::: ",

=:

VOLLRATH & STUEBER L'I'DA. ,-,- Rua 15 .. de No.,. nar-se a não recuperaI' ja_!=
- 80 NO - " '::

vériíbro •. &42 _ 1.0 andar _ Sa.la. 5 - Edifício Banco rnais sua prosperidade de pré. :: .. X tI' •• I, J' O .Ao N D 'o JI'lI'lf•• A . .

"

E

''lnco'l .... BLUl\:IENA-U - F�ne: 1378, guerra., _
_

:mmmmmmlUiimmmlmninhmlmmmuunmUtiHiUHiJimmimii'

.._.__"
__._

ESTABELECThIENTOS JOSE� DAUX S. A. Comercial
- APRESENTAM:

(ineBUSCM
Fone 1388

HOJE
Á's Bhoras:
Sessão das Moças! _ A sessão que reune as mais Iindas s�;,.
nhbrítas d.e Blumenau!
THELMA SCOTT _ JOHN O MALLEY no grande filme em

que a MULHER E A TERRA VIRGEM ERAM A AMBIÇÃO
DE 5 HOMENS!

SANGUE

Terça Feira HOJE

,

E M O RI E

(ine BLUMEf\i�U
fone. 1156

Terça Feira HOJEHOJE
REPLISE
VITOR MATURE JEAN SIMONS MAURICE EVANS

ROBERT NEWTON - ALAN YOUNG!
EM

A N D R O' ( l E SE· O l E Ã O
, [eenuura livre)

UM MUNDO DE EMOÇÕES E'PICAS SEM PARALELO!
ROMA ENLOUQUECIDA DE PRAZER ... NO AUGE DO
SEU PODER!
VIVE OUTRA VEZ ... PALPITA AINDA, .. NUl\I DRAMA
DE ESPETA'CULO E EXPLENDOR INCOMPARA'VEISl
ANDRO'CLES E O LEJiO! UM FILME PARA AS MULTI�
DÕES!

.

SENSACIONAIS CENAS DE GLADIADORES!
SENSACIONAIS LUTAS TRAVADAS NAS ARENAS COM
FEROZES LEõES! '

ROMA SUBJUGADA NAS MAOS DO PERV'ERSO NER,O!
UM. FILME CHEIO DE LANCES EMOCIONANTES!

"ANDRO'CLES li· O LAO"!
UM FILME QUE MARCARA' E'POCA em Blümenau

. selos postais(oletão de
,

I V.-nde-se ou troca-se urna, pl'oprÜl 'l1ai'a princípiantes
I contendo aproximad31nente 6.000 sel05 diferentes, por przço a�

I baix,'} do valor de catalogo.
. Informações nesta Redação. -

Caixa Nacional de Capitalização S. A�
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO Cr$ 3.000.000,00

SE'DE:

Rua '1 dé, Abril, 252 - 4.a andar _ Tel. 36.7004
SAG PAULO

R X ii'
:L P D

SORTEIO REALIZADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1953

Comb'inações Sorteadas '

PLANO DE 36 E 21 ANOS

l\iGI WUO D
WQR ClJI" W

. PLANO .DE 12 ANOS
WHT RPH KVF
S F O .0 X' W M P ii

Todos os títulos contemplados serão
.

LIQUIDADOS, IMEDIATAMENTE
o próximo' sorteio de amortização será realizado
,�m nossa séde no dia 30 de Janeiro p.f. às 11 00 hs· '.

No dia ime{.,{,iat.:;:· ao sorteio, os resultados serão p�blicados
nos jornais:

"Diário de São Paulo" e "O �tado de São r'imlo"

observar o· rénaSClmento

= político e ecoriôrnico da A

E I leriianha ociàe"-'tál, em cu

S ja'Capital assistí à vobcâo
§ que Hegeu o presidente"A-
:: denauer.

.

§ Muitos me perguntaram
ª pórque o Brasil ainda não
:: assumiu; perante outras na

ê ções, o lugar que lhe emn';'
= pete.' Eles '3c:::,-editam na

ê inesgotabilldade' aas nOSS:lS
. reservas�

, Minha' resposta
_ sempre foi que') "Brasil é Aceita consertos e confec_

E

I
pàís rico, 'mas' os ha.,tlei- ç?es ,d� jo�as,

� 1'05, é que são pobres". I
'..-----_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii�

::..'
-.
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,

Confeitados
Modelps Artlstieos, Pa
ra' f1asamentos, Ani
versários, Pr:meira Co�

mtinhão, é Batismos
INfOR.�dAçnES COM·
S,R A· M O L L E R

CONSERTO
DE REtOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

\

, .�

Rua São Paulo, 3343 _
lTOUPAVA SECA

(Ao lilWO, da Farmacia Pfau)

- SERVIÇO RAPIDO _

ê
-

ter, n.o 480

Telefone, 1 � 3 • O - 1
As encomendas devem
ser feitm. sempre com

anh,'c�rleIicia ltnínim3

_',

:'

-

-

RUl;\ C!.r1os Rischbie�.

-

-
_
-

-

'Esc-nva (letalhadaménte lIatá a' CaIxa Posfal"l "'1'1
- São P'ãulo - Juntó envelope aelado com endereÇo
Nio utilise� registro· pat'a. .�vital' demora na retk:ula ft�
horario impropria,.

.
•

�

."Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



realidnti'C,

.... _A,_!I.A Ç,A'O Tr.
-----

BLUME:NAU, 12.�1-1!)H

V;��os,J)én,sar,�h()je, na palhando-o .

bem e dispon-; Obterá assim uma ma

beleza do rosto, .na beleza 'do-o mais' alto, 30bre as qu'lagem luminosa e t1'an5-

qúe nas noites ,de festas, faces. Ponha uma peque- parente de magnífico efei

com uma Ilfaquilagem um nissima dose de rouge logo. to.

pouco 'maís cudiada e se4- abaixo das sobrancelhas, do I
-�--------

fisticáda, deve aparecer lu- lado de fora, esbatendo i ANDREir MARTINS
minosa. E isto é muito im- bem. I

. portante, porque aí estão Empregue pó em identi- I

as festas de formatura, os. co tom da base e ponha-o!
grandes bailes de fim de em abundância, faz'cndo

.

3:no.
. :pressão com a esponja, e

Comece por aplkar so- não esfi'egando. Passe so-;' 'MltrI�a }�abril da Melhor

bre ó seu rosto, por uns I
bre os cílios o cosméticovinte minutos, uma másca-· I

que à noite deve ser sem-,
ra à base de ovo. E', esta I

aplicação, uma espécie de pre preto ou azul rnuito eS-1
at:mento do rosto que põe curo e, sobre a palpebra
a pele "'m condl'co-es de tar- superior, esteJida uma som- 'I''"

-

-

d d Rua XV. 1360 - ex. Postal. 388

nàr mais eficaz .e perfeita bra que sera esbati a o
BLUl\1ENAU

a maquilagem. centro para as temporas,
Bata a clara dé um ovo Com um lápis preto prolon

com umà pitada 'de amido gue o olho com uma linha

em pó e aplique esta· más- obliqua de <!'erca de 1 c_:n-
cara. sobre t9do o rosto, na timetro e um pouco íam

testa taÍnbem, antes' . bem bem a sobrancelha, já cor

lavado e enxuto. Deite-se e rígida com uma atenta de

.permaneça éom· o .rosto pilarão.

ilnovel e com os olhos fe- D�senhe com um pincel
chados. Tir'e a máscara com passado l�O rouge o contnr

água' morna e, se sente uma. no dos labios e use dei)ois.
e�péc:e de. puxamellto (es- como de costume,' o baton

fa mascara é um pouco
de um vermelho vivíss.imo

aOstr.ingente), espalhe so-. e claro.

Bre todo o rosto, por uns Tire o pó que deve ter

de� minutos um pouco d<� déixádo em excesso e pas-
"

creme nutritivo que tirará se sob!1e todo o rosto, com

.

depois com lenço de papel. uma pluro.a, UJl1 pó mais

1 Para a _maquilagem ,es- c.laro db que o já emprega-

pecii:il, use uma base de do.
_"_,_,_' '�"""_"�"'_>'._'_"�!,_,' '.'

tom Ínttis escuro do que o

�';i i'M iii_"._iii_MiiiiWii_�__� ._ii;��iiiiiiiii·l. da' sua pele. Estend'a-a em

pequena quantidade, mas

uniformemente' sobre todo
o rosto e espere cinco mi
nutos antes de fazer'a ma

guilagem depois hobre Q

rosto; mas sem esfregar,
um, lenço de papel que ab
sorverá todo o excesso de
untuosidade.

-''-- DR. MECESLAU sZArmAWSKY --'-
Médico ,do Hospital NosSa Senhora da Lu'Z

Consultório: Rua JOSE' -BONIFÀCIO N. 92 - F<me 2665
Resídencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U BIT I B A .:....:. '-ABANA' -

Especialidade: DOENCAf:rNERVOSAS. E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Fu:�unculose. Coceír-is, Man"
chas, espinhas, ele. - GlândUlas. Falta �e r.egraa, E��es.
so, Flores ·Brancas. -Frieza sexual, Impotêneía, EsterllIda
de Del5env:olVhlltmto .;físicii e.mental, etc. - Doenças crô
n1�as erf,l ge1'z:í:l� 'R.einnatisIíra� , Varizes, Asma, Malária erê-,

.. (_':-.-"_ nlca. - He-rilorrójdas, etc. --- .'.

ATOçÃ'{)! '1}oriSnltas :em iBluui�Dau nos dias 2' a S8 de.
� (l�6a ruês. � :lIOTEL HOLETZ- .

.

, ....... - .. ,.,.

�

devoram a saúcJ�
de seu filhQ!

Seu filho corre
.

. e,:à u9ite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas; guer nas horas
em que êle brincá, quer nas horas em 'que êle dorme,
milhares de pequenôs inimigos de sua saúde trabalham �ilen
ciosamente, ,. São os vermés� que sempre ..

-:- momento

apÓs .momento - movimentam-se para tirar de seu o:rga�
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais iâz:ça e âl11mo.
Cábe a você, que é sua mãe e é esclarecida, -defendê-lo.
.Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE'CACAU XA
VíER - um verrnÍfugo de ação moderada que deve

tomado tôdas em idade escolar.

I

l,
i. -,

� Matri%: ITAl A I'

d. Fev�l'tlirü de 1 '35

... - -.. _ :_1 •• Cr$
.-

I

se Pó::: em pe é, envolvendo que 11<10 dennucíassern o 1'0- ·�lSrUifilOMOOO�OOCU'*OG1JQOOO"MU QtD'OCClOQOGIG�
com um olhar apaixonado a manttcn lafu:ão .. Mas - os víaí,
sua ex-vítima, murmurou; - nhos foram de carecer con,

V·d
-

S
·

I
::::

'�Até amanhã" e desapareceu trilrio_ e advertíram ::1 polícia.

I a . ·oeIa· �===_sonhos 'iodos os .meus sentí;' ,ieIa 'Janela do banheiro corno Dois. agentes n:s dias se- _

mentos., .;
tinha chegado.

.

guíntes vigiaram Inlntenrup-
A �senhiJra . vIenense �lão Refazendll-se do espanto, tamentz, a casa da senhora

respondeu :sim ni:rrn: .não: pra, Angela apressou.se a teleto, Angela, a qual havia pedido »!MI!5 !)!J 1M3O�
_ .� _ .,_.

W�3i���3W�
ocupou-se sàmente.·de cobrir, nar a, alguns conhecído., que hospitalidade Ia uma familia ,. ��a� .

�u�ei!�n!ça�� ��m�:�:ir frf��' ���f���les �1i�ur����nl���il��-_ �:,���;', �ã'i�a����p;i��I�o��o�'
.
,��:&"diíw'

p'e-"
. a-' <-et'e r"n'o ·estranho enamorádo então recomendando todavia mr-Lidn .

..�_'�-�'--�.��.��"�'�'��'--_,�--------����-----------=--------�,----��----�

€o". -> ",.-

. 4NIVERSA'RIOS no lar d) sr- Bernardo E. Jm;
> f'�. thurn I� sra, Araev Imthurn.

,:l:;Jl Fazem anos hoje: - 'I'ambem :J lar do casa]
��7 �lf _ a menina Olga, filha do Oarlos-Maria Silva, acha-se

!� jl'ti
sr. Henrique e sra, Olga su. enriquecido de uma mernna,

.lt'# 'll . va Stanke; tendo o feliz evento se regts,

. �t' - a sra. Lídia Lorenz, es. trado dia 21 de dezembro.\ '�f " posa do sr. Augusto Lorenz,
\.��.f.'-41':::';" ii", residente em Passo Manso;
;' A f ii:1 \' \,,, 1.

_ a sra. Olivia Laguna,j,.)., \ ,,- \ \..
'I'l>

[-;';l:.o;;a do sr. Thomaz Lagul1"lj
, .l, ... \-';-"-\ \ \ :� I -- o menino Reinaldo, filho ta cíôS2e, realizaram-se do.

\. : \: \.
i /' do sr .. João e sra. Lili Cordei. mingo passado, 08 seguintes

. ;. " .

.
_ '._ • ru, que nesta data compl<>ta batizados:

.
__/_ t :�, \�_ ; Séll primeiro ano de vida: - do menino Paul,) Rober_

� ". \: L,·. \ \,.1 - o menino Joiiõ Carks to, filho elo sr· Da�1'.é'l, e sra.

� >� ;� . \ \ {;;:\, ��
,( ji1110 do S\' Jvfic e sra. N.•r� Eral'lides Pamp!,ma;

�l/ ....."\(.1\0::... , ,l
" \ \-_.\ -,,\ t ma Marzall, que tamb:'l1l acs

- do menino Acacio, filho

Ir\\)\�,: .. f" �,\ \c\ �'i tél dal:! CoüiPteta seu P,liT'éi- do !'ir, Acaej{) e �:ra. C!:ist.ana
\ _._

f
,\ .. I " ")n;,�-.'-. C\: .tl ' \ \ ,,_, .

1'0 allíVer:urlO; ;:,oI a�ç!i,

�. \c' JI.. l- ,<
: \\ :-. <'- " I - o !�r. 'ia'5co GulT.d j::,;, --- da m",n1n'a S;Üêtü�, filha

I
'

- �,y� .

'., ,1\',,, "- '.
.. ;:";,)110s. üJIlr ena!',.) C:d firn;,� do sr. D·"rcy e sra Tereza A�

• Y ,1 f
.. I �'T ..:J

-

-

I zevedo,'VestHHli� u(} meSlll0 elt!o hanll.�l', dd"t c O'. ;P'

Dois adoráveis modelos pa· mn tamanhos diferentes dão li -:- o sr. H:,'J " " Süntncr, - da meniml Sandra Regi.
ra as lneninlli; de seis a ca- muito pra�er a quelll os CO-Il:�s�clente .l;J in: rr,) do Gar� na filho G'o sr. Osmar Alberto

torze anos. Cada qual tem se. ExperImente esse agra-!.
(,a, NascimentD Pfm.. e sra Nair

I.pequeno bolero para agasa- dável modelo para as' duas - o .::r E 1:1'1 Hibark, do) Maria Pfau;

J lho. irmãs da casa iOU Para a

II
Lomerci' \'JC·L; - da menina Arlette, filha

mamãe e a filhinha. .- 0'>1' !: :rman11. Bllcrger, do sr. Bernardo e sra. Araef

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

.:.::""�_
..._...;.:.:.:-...-_-_�.:...

-

...-_-_-_� -_-_- ..,---------'--..,-- lf'sident� :!C"5t'l ("Idade, e Imthurn;
-o "r. J l�'·?nal dos S.mto., -- da menina Gertrud Ma-

residml·: ,·111 Ituj�: ria, filha do sr. Alfredo e sra.

AI. t'CIMENIOf Hilda Burger;
nu,) .I - da menina Ires, filha do

sr. Eduardo [;' sra. Amelia Ni

ehelate, �

- da menina Irmgard, fi
lha d'o sr· Alber�o e Sl'H. Emi.•

:,
: iIá díssemps, aqui, que se

'ts' cabelos fêm vlda, se '<iIi
mentam '8 crescem como os

vegeta's, cerno estes devem
ser cuidados e alimentado"
para não perderem a belezax
'ó viço, a flexibilidad;e e a e-

lasticidade.
,.

.�\l�so. só produztrá" a queda

,.Iv
erífermo até que

-

càia por
"dos fIOS enfraquccídos; quase Si mesmo, pois não raro ma,

mO'l'tO;:', que. de_v�n:. cair . 1)_'1'- tará a raiz não brotando mais
que suo prejudtcíats, O puxar _

'

.

fortalece os cabelos porque Não se eleve ter recero {h· la-

faz com que eles neclI'!bam' var e escova!', caiam os fios
ma-is al.mento sanguíneo, que earem. A permanencl.,
Den-íis da mão, a escova é

dos fios mortoe entre os vi_
a íusu-umento mais tmportan, ,. .

te para à massagem d'o couro vos so causara pl·ejllizos. E

cabeludo, mas nunca a de a- muitas pessoas t('m perdido
rame. A ?scova deve ser ás-

os cabelos pJ!' tentarem e.in
pera, l'Eslsk.'nte, mas de cer-, J" fracos e �AI-!'.das.

.'

<: ' s�tjV�u· os .iliO_g�,_ ....L:

Não se deve deixar f.t cube., vida, que estragam as raíze«.

�s in�is�eDSávei� V e g ti � i o � a S'
.

-:. "
.

\
\
\: .

...

muito ",ficie.hte
o sanf!Ue ii raiz
OS cabelos é o

que aconselha o \eSl*cig'J'(,ia
Prof. ,André Jansen: . puxá ..

lOS :levemente, por :toda a ca

beçQ:, i�vantando ,ligeiramen
te, ponto per ,ponto, o couro

caheludo, que assim se
.

en

'g1:Oli139, e fortalece. ESEre re"

I

.. Habitam a zona de M

neste fim de ano, anun

cia.ndo na emissora da Rio
do Sul.. , .•.•...•.•

Solicitem .li tabela de
pre�s .ou a .v�ita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 _ ,Fone tS1 - RIO
DO 'SUL __:_ Sta� Catarina.

aidNoi

Dlf.tribuldor em Bta.. Ca.tarlna

D A fi

AFAMADAS CASIMIRAS

"NOBISH
('lls1mira dl� Rrlilllil

- X-

Linhos e aviame.ntO!l

para AlfaiateI!

�x-

Não há espaço parn as consolações
Quando 'il negação no pensamento
Cresce como as volumosas sombras da noite

Até a luz desoontar no outro dia,
A face pousada na aurora

.

Indiferente ao poder de ex.srír,
Assiste imóvel
A alma escorrer pela sargeta do Universo

",.. .&.Ji:� -j
Levand- tênues canções,
Formas de contornos gastos
E écos diluídos de uma voz,
A. lágrima resvala dura
Nas paredes do pensamento
Coleando as curvas do temno
Num vazio sem angústias ,e-sem ausências.

�(
A negação com urn tremas que se eterniza

-

Circula pel:: caule da vida
Revigorando a forma na sua essencia mineral.

Tudo é coberto pela sombra devastadora
Como a no.te
Quando se fechasobre o Universo .

..

Adulgisa Nel'Y

BATIZADOS
- Na Igreja Matriz, des-

,_ Está em fCSÜ1S d�sde ;)

VIAJANTES

C'Ía 1.0 deste me;:;, com ü nós

cimento de um. robusto me-

',ino, o la] do sr. Axn{;ldJ Ile
lia '1'ou1z.gis e � 1'.\. D:lma l{egis.

- O feliz advtllt:J de um:!

interessante menlr..a, ocor.:-i

do d'a 1.0 do mês em :!urs0,
na SeCdfJ de lVIat"tnld,d·.� d.)

Hospital "Santa 18:ibél", � o

motivo da alegri:1 que reina

- Estíveram hospedados nll

Cidade:
_:_ HOTEL REX: srs. Ho

norio Zschoerper, Antonio
Francisco Cavassa f! sra.,. Ma- .

n·?él A. Pereira, Christowlm
von Zastrow, José Guilherme
Oliveira GUÍlnaro, Martin Zén
kel't e sra·, Elia A. Reis, Jor
ge Hasni, Luis L. B. Guál_
berto, Admar Laldin e fami
lia, Paulo Paiv9. de Rego Ma-
cedo a famili'a, H!l/l1s Otro

�ugen Schirn e Guentram
Staude.
- HOTEL HOLETZ: srs.

Demetrio Raizer, l\ dolfo Sil
va, José Alberto, Anton'o

___..-_
D'AI·oia, Macilio Fiqueredo f'

II sra. Carlos Stanlke, e sra., A� .

Iii
dalin Santos, Mil:oil. José

Vaz, Evaldo Knon, Antenor

'I
de Sá, José Lopes e Ha-rry

I Schmel.

II PR���!f!?m�� �i!�:
\' - Os fritados e demais 'l:llí-

mentos gordurosos exigem

I! muito tel1ll}J para a disges�
tão. O abuso de pratos gordu
tosos, em climas quentes co-

A EFICIENCIA
do anuncIo acha-se dI
retamente ligada à ciro
(lu]açáo do jornal. A NA
ÇãO é o únicó �rgã(} de
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la'
res do Vale do.. Itajaí.

Horoscopo . p a r a 1954
SE NASCEU SOB o SIGNO ...

CA P R. I C o RN 10 - <22-12 a 19-1) - E no dei
correr dos dias 22 a 31_12 (l.o decanato) -- Terá lutas
morais llura VeIwer· Até meiados de Julbo, vida de alter�
nativas· Qu�mto a amol'cs, muita discrcção e pl'udencia
.<:iio lleeessal'ias. .

PERIODOS FAVORAVEIS _ De motlo geral, os ul
timos terços de Fevereil'o, Abril, Agosto, Outubro e De.
zemln'o. Para anlOI'es e oportunidades de sorte: primeira
semaua de Fevereiro, primeira de Maio, segunda de Julho
e segunda de Setembro.

2.0 Dec:mato � 1.0 a 10-1 - Se nasceu nestes dias,
terá como ....

PERIODOS FA-VORAVEIS - De modo geral, quanto
à saúde e trabalho: primeiros terços de Janeiro, l\Iarço,
Maio, Setembro, e Novembro. Para amores e oportunida_
des de êxito: seg·Ullda. semana de Janeiro; segunda de Fe.
vereiro, e segunda de Abril. I3.0 Decanato - 11 a 19_1 � ImlJl'eviGtos, sUl'prezas,

Iacasos.

PERIODOS J.<'A.VOltAVEIS - De modo geral, segun� IIdô terço de Janeiro, Março, Maio, Setembro, e Novembro.
Para amores e onasiôes de sode: terceira semana de J:1=
llCh'O, priInelru d� lVI;l1�ço e terceira lIe Abril. II

- .;,

mo o nosso, é mais absurdo
do qUe sorvetes e bepidas ge_
ladas nos climas frios.
Evite o a,busol de alimentos

".gol'llurosos e adote alimen
"taçã'O'. !udequada ao clima
do ]laís. � SNES.

CitE R E A 1 1ST A
(AIARI-NENSf

--;-:; .�'" �"'" -_
-

.�--

- .,' �'! ; � •• -

; _'

--- --- . - - .. - �---

com preços

:'I";,-�':" tt!i'

.{l.l
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RIO, 11 (Mertd.) - lri..

I
formou o sr. José Américo
ao presidente da Repúbli
ca. no prceesso em que a

Indústria Nacional de Va·
gões, representada por cin-
co companhias, apelando
no sentido de que lhe seja
confiada a construcâo de
vagões julgados nec�essários
ao reequipamento das fer
rovias nacionais, que de a-

I DOS "DIA'lUOS ASSOCIADOS;'
PEOPEIEllADE DA:

S/A "A NAÇAOu

A H A Ã o
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DEurSCHE spa LIE
l{URZE BF�RICHTE

B::;E� ::;�::E::::L:::uperin: Itendentur der lVIuenze und Kredit Brasilíeus, Herr :

Maciel Filho, befindet sich zur zeit in BOID1, wo er be- !
absíchtígt,

.

die Handelsproblerne zwíschen Deutsch- I
land und Brasilien zu regeln. I

'-.

NEUES RUSSISCHES GESCHOSS

BERLIN, 11 (UP) - Russland arbeitete ein
neues Geschoss aus, welches ueber den Atlantik ge- !leitet werden kann. Dieses Bericht wurde heute von

Baron von Frankenberg, ehemaliger Leutnant der i
Luftwaffe erstattet. I

AMAZONAS WIEDER AM STEIGEN I
......BELEM; 11 (UP) - Die Bewohner Belem's zei 1gen sich beunruhigt mit der Nachricht des Steigens
des unteren Amazonas, wornit eine Wiederholung des IUebeIs vergansenen Jahres zu befuerchten isto Die
Munízipalkammer von Belem richtete eín Appell an I
die Bundesbehoerde, dass diese Massregeln trirft kata-Istrophale Folgen der Ueberschwemmung zu verhin
dern.

AUSSENMINISTER WERDEN UEBER VIERER�

I KONFERENZ VERHANDELN
I LONDON, 11 (UP) - Die Aussenminister von
I Frankreich, England und USA werden sieh vor doer

" Viererkonferenz in Berlin versammeln, wo sie ueber
die Art des Vorgehens mit Russland waehrend der
Viererkonferenz beschliessen werden.

, i
PROFESSOR EMERY SUCHT AEGYPTJSCH'�S iKOENIGSGRAB .

.

LONDON, 11 (UP) - Professor Walter Emerv,

I eíner der bekanntesten britischen AegYptologen, i;t
, in Kairo eingetroffen. Er wíll im Gebiet von Sakka-
1'a, 26 Kilometer suedlich von Kaíro, nach einem ue
ber 5000 Jahre alten Ko'Cnigsgrab suchen, der let.".:ten
noch nicht ermittelten Beisetzungsstaette der Herr
seher aus der Ersten Dynasti-e. Bei Sakkara ist dinser; ITage die wahrscheinlich aeltete PYramide Aegyptens

Ientdeckt worden. EmerY wird im Auftrag des sta'3.t·
lichen aegyptischell Instituts fuer Altertumsforschwlg
al'beiten. Er war massgeblich au den Ausgrabunge"1 r
der andel'en Graeher der Ersten Dynastie beteiligt. I

REZEPTE

WELFEN-VORSPEISE

4 Scheiben Woeissbrot (ohue Zueker), J Kraeu-,
terkaese. Salz, Pfeffer, 20 gr. Butter, 1 Eigelb '

und Butter zum Roesten. !Das Weissbrot in talergrosse Stll'ecke ausste-,
chen; den Kaese feinreiben, mit den Gewuerzen und;dem Eigoelb vermischen. Die Oberflaeehe der Brot-Istuecke mit Butter und dann mit dem Kaesegemisch
bestreichen. Jc zwei Stuecke zusamm�nsetzeri und in I
Butter lichtbraun 1'oesten. Warm servieren, I

-

'·��m: ,I
UEBERBACKENE KAESESCHNITTEN·�

..

l'4 Seheiben Rooestbl'ot, 25 gr. Butter, 4 Scheiben
Schmelzkaese. tWeissbrot roesten, mit Butter bestreichen und \

mit Kaese belegen. Im heissen Ofen in einer Glas-Ischuessel oder Brandform schne11 ueberbacken und,
heiss servieren.

.

l i

1'1
APFELSCHEIBEN AUF ROESTBRO'f ;
4 geroostete Weissbrotscheiben, 4 Aepfe�, eini-I
ge Rosinen, 20 gr. Zucker, 1 EssL Weísswein,
20 gr. Butter, 30 gr. lVIarmelade.

.

Die nicht sauren Aepfel schaelen, durchschnei
den, Kerngehaeuse entfernen in Spalten teilen. Wein,
Zucker und Rosínen vermischen, die Apfelspalten
kurze Zeit darin duensten und dann herausnehmen.
Das geroest-ete Brot mit Zucker oder 1VIarmelade be
streichen und mit Apfelspalten schuppenartig bele-·
gen. Die Rosinen wie StreÍfen darauf1.egen. Das gan
ze mít l\1armeladentupfen verzieren.

KAESE MIT KARTOFFELSPATZEN
1 kg. Karfoffeln, Salz, Kaesekante zum Reiben,
}l'ett zum Braten.
Kartoffeln in der Schale koehen, abziehen,

durchpressen und mit Salz und dero, geriebenen Kae
se abschineeken. Von der Masse kleine spatzenaehn
licl1e Ko'€rp�r formen und in heissem FeU in der
Pfanne braten. Dazu frischen oder Krautsalat rei
chen.

HUMOR

.Frage: Wer ist klueger, eiu Díeb oder ein Arzt ?
Antwort: Der Dieb. Denn e1' weiss ganz genau,

was den Leuten fehlt; Wenn e1' fortgeht,

Ein kleines Hotel in doer Provjnz.
"Herr Direktor", ruft der Gast am Morgen em
"ich habe eine "Vanze in meinem Bett gefun-poert,

den".
"Endlich. Die suchen wir seho nein halbes Jehr".

DO ATOMO . as exportações
RIO, 11 (Mer'íd.) '_ Se- gundD dados

.

O mundo está

esperànc;a-l "O propósito -de meu país
do com a proposta atómica é ajudar-nos a sair desta
de Eisenhower. I camara escura de horrores
O presidente norte-ame- para a luz, a encontrar um

rícàno fez tal proposta no meio pelo qual os esplritos
dia 8 de dezembro de 1953 dos homens, as esperanças
Eisenhower estabeleceu. e as almas, de todas

�

as
três .pon�os ftmdflm�ntais. I partes, p�s�a.Il_l p Tg�edii'Primeiro, lElle índícou a em paz, felteidáde e jiem-
sombria possibilidade de I estar".

'

destruição que significa o ..
.

_.

poderio atomíco. O tere.eiro ponto. d? dís-

'I'extualmente, o prest- \ so de EISenhower fol esta

de�t� .disse: . I pr?posta dramática: .. .'HOJe, em dia, o arsenal 'Que os governos prmci-
de al'I�as. atomicas nos E�-I palmente interessado�, tantados Unidos que, natural- to quanto lhes permita a

mente, cresce dia a dia, ordinária prudencia; come
excede de muitas vezes c cem já e continuem fazen
equival-ente ao. total de ex- elo contribuições conjuntas

I
plosivos, bombas e proje- ele sua�g reservas. �e u;an�o
tis de artilhar-la lançados normal e máteziala físse.s
de todos 03 aviões e &. to- para uma. agencia ... esta-

I·
dos os canhões em todos os

.

helecída sob a supervisão
teatros de guerra, durante das Nações Unidas ...
a segunda guerra mundial". "A responsabilidade des-
Em segundo lugar, Eíse- sa agencia de energia atô

nhower deixou bem claro mica sería encontrar os mé
que os Estados Unidos não todos pelos quais estes ma

.querem usar a energia ato- teríais físseis seriam utili
m.ca para fins de destrui- zados para servir o sobjeti
ção, estando interessados vos de paz da humanidade...
somente em obter a paz. na agricultura .. , na medi-
Neste sentido, Eisenho- cina .' para fornecer e

wer fez várias sugestões r.crpía eletriea nas regioes
aos bolchevistas, arrema- famintas de força em todo
tando-as com esta frase: o mundo ... ".

orOIEIO
(DI1Ie-lupladlrllflPll)

O modemo traf�meÍllo da. ...

fun;õ� f.mlnla_ .

,.. .
',.f. 'ONno lhI.

fi."""'" •
lIlI.ati.1I llU. I'
caUI 01111 1.1.

80lsa Oficial de Valores
do. Estado de S. Catarina

,

Quota das' d
'

sponibilídades cambiais que serão apregoa
das em publico pregão a realizar-se em 13 de Janeiro' de
1954 - ·(quarta-feíra, ás 9 horas).

34.a LICIT.-\ÇiiO· DE lVH)E'DAS ESTRANGEIRAS.
l\10E'DAS - PRAZOS - La categ, - 2.a eateg, 3.:1. categ, � (a. categ.
- 5.a categ.
US$. TCHECOSLO�
VA'QUIA - PRONTA - 1.000 - 1.000 - 11.000 - 1.000 - i.eco
Total 15. 000
US.$ POLONL!\. - PRONTA - 3.000 _ 4,000 - 6.00(' - 1.000 _ 4.000
Total 18.000

USS. ITALIA
Total 15.000 _ PRONTA - 3.000 _

USS. FINLANDIA
3.000 - 9.000 - nada +: ndaa

Total 15.000 - PRON'TA - nadn - 11.000 -

USS. URUGUAI
Total 60.000 - PRONTA - 33.000 - !1.000 - 12.000 - 5.000 - 1.000

4.000 _. nada -- nada

H·

\' '\ I I '�'- -.

". 1/:',

\ \ '� ,

. 'i$} j'
. -...:-{

.

Vendas em suaves prestações mensais com os

Distribuidores
H E R M E S M A (E D O .s. A.

lCurifiba ..- Ponta Grossa .... Londrina .... Maringiá "'.. e Blumenau
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nfesm�smo� Jó qb� se pbcJ�iia
escl�sSffit(lcão éle Santâ GiJtarinai

.

'.�
.

'.

�sperar
rJ·�·· '�.

o; I

5.
..' '4

p r e c i p i t o u ..s e

Na
a

I
Náda mais tem a fazer no lecionado estadual. anta-ôn; mais d'ificeís do match, apro,

Campe:mato Brasileiro,
. nefé- i tem. Conduz:tl.se de maneira veitando bem as oportunída,

rente ao ano de 53, a: repre; I ecmprometedora contr-a os des que seIhes depararam, pu
s_e�tacã':J de n � �:o �tado. C:0m capixabas, no período Inicial, ra a conquista 'de seus tentes,
desempenho pra' la' de bíso, com falhas berrantes na te- além de lutarem com maior
nua, demonstrando quatro ou taguarda e no ataque. Este, dispcs'çâo que os nossos. DQ
c'nco playérs [':,enas, senso de com Teixeirínha fazendo das talhes da peleja:
l-esponsabilíll�' ....

'

'não 'passou tripas coração, dinârh'icó' eo; 1.,;1 tempo, empate de 1 x 1.
a seleeão eatarlnensa d'é um mo sempre.' jarná is chegou' a Tentos asinalados por Daóra
pálido empâtê' de 2 'teritos 'con' ameaçar seriamente <I arco de e Péquinha, aos 6 e 43 rnnu
tra os rapazes

..

do ESpll'lb oasn, Irevelimdo negatividal� tos respectivamente.
Santo; no embate" de domingo de à toda prova, como diz Final: ,2 x 2, goals' asínala,
à tarde em Florianópolis; onde Q fato d,e terem seus do's ten- dos por Teixeirniha de penal
tudo lne 'favod:cia' pÇíra' i

élí:' tos sido' ennslgnàdos o prirriéi_ tv, aos 14 minutos e Rafaél
iii'inar' do certame da Confe:' ro por Péquínha, com víolen, aos 27.

' .

deração' Brasrleíra 'de Despor- b arremesso 'rasteiro ;'de forá
tos () adversário que' lhe cou, da área e 09 segundo 'por T;ei
be' enftehtar de ínlcío,

'

xeírtnha, ao chutar uma pena
Estarlamos sendo iidícu1{)s máxima.

se atfrássemos sobre os aUe. Subiu um 'pouco a produção
tas de nosso conjunto toda a de nossos rapazes na fase com

culpa deste "papelão" que fi. plementar, quàndo chegaram
zemos na importante eompe, a

'.

estabelecer a vantagem de
tição, se bem que muitos de- 2 x 1, sem no entanto mantê.
Ies, pelo menos no match de ia, permitindo aos visitantes
ante.ôntem, tenham ido ao a marcação de outro goal, Não
gramado para fazer número, f,�ram superores Os capixa
pouco lhes importando ti resul bas. Técnicamente igualaram
tado, favorável ou desfavorá, se aos locais: mas soubel;am
vel.

. . manter calma nos instantes
A' direção desta verdadeira

:;::!���;l:d;�; ��� a �e��� ria'·.C·�rllu·leho'IJ·sl·I·&· '0" .de·· ú J Ifgca-O»tro deste rotundo' fraeasso, U U U U R lJu.'

4qúe serviu' mátsvaínda 'para SANTA CATARINA'
.

Paraná 1, no tempO. regula_desmoralizar este póbre fute, Em Rio' do 'resto -'Flbr'es:' rnentar -_ Prorrogação: Para,ból barlga-vérde, já tão :lesa- ta 4 x Navegantes de Itajar ná 1 x O, desclassificando, as-creditado e' péssiri:(amente 1. sim,' do Campeonato Brasilei-d rígido. 'A economia'
.

preco, Em' Florianópolis Santa 1'0, os nordestinos.
nízada pelo "esforçado" ')re. Catarina 2 'x Espirita Santo SERGIPE
sídente da F. C. F .: redundou, 2 (Campeonato Brasileiro) _ Em Aracajú _ Pernambu,ísio 'sim, em verdadeira des, Desclassrficados, c:m este re, C,) 3 x Sergipe 2 _ Elimina_moralização para o sóécer esta sultado, os eatarlnenses. dos ':;3 sergípanos do certamedual. Sonhava o sr. Osní Me. PARANA' nacíonal.

-

-ia com 'a arrecadaçáó de bons Em Csrribé - Olaria do PARAI'BA_
cruzeiros para 05 cófres da R:o 4 x Guarani 1· Em João PeSsoJ _ ParaíbaFederação; mas o tiro' desta SAO PAULO 6 x Alílgoas 2, no tempo com_feita saiu pela cula�\"a. As ren-

.. Na Capital _ São PaulI) 2 plemantar Prrorogação:das dosjog,)S nos rluais inter_
.. x· Juventus O (sábado à tar- Paraíba 1 x O excluindo do.viu 110�so" sCratch não devem de) -' Portuguesa de Des- Brasíleirci os alagoanos.

ter 'dado' lucro 'de espécie a1- postos 4 x Coríntians 3 -- I_ PIAUI'
gurrf:l. "R€lIlegou à plano se- plranga 4 x Linense 'I _ Na- Em Terezina _ Piauí 3 xcundã.rió, enfim, o bom no. 'cionaI 1 x XV de Piracicaba R',� Grande do Norte 0, no
me do fütebÓl catarinense, pu l' tempo regulamentar: Prbrrt)�1ra adotl:.I medida:; economi� Em Campinas _ Pálmejra� gação, R. G. do Norfé"3 ·x '0
cas cujos resuitad.::s Í?raín 2 x Guarnní 1 Afasbdos do campeonato o�l'inte'raÍeente' negativos. Em Jaú _ XV de Novem� pinif.nses.
De lhido; muito' "e comen. bro 2 x Pdüe PrEta O. CEARA' Iióu :'1 rf!Speito da equipe que Em Santos _ Comercial 2 Em Fortaleza _:_ Ceará 1 x

.��::::::=::::::::::=:::=::==:::::::=:�.�.������� ri���ksl. �nn�-O�A��D�_IIli Campe,-�na�o Brasileiro. Serin Em Santo André - São te último foi eliminada.
formadà á base' dó únZe .!f.m- Caetano 3 x Coríntians 'O GÓIA'S
peão dr; Estl:td:a,

.

O Atlético Em
.

Taubaté _;_ Bragantino Em Goiania _ GOiás 2 x A
Renaux. Acabou( no .enbmb, I de Bragança 2 x Taubaté 1. maz,:nas O, no tempo regula_
numa :'''sdada'' de jogadorÉ'i'., E'm .

São José do Rio Pr.eto mental' _ Prorrogação: Goiás
entre <)') qua�s Brâülin e Saül.

_ América 1·� Ro Preto 1 1 x O. Excluídos Os amazonen IzÍnho, cracks supe:rl-vet,2ra- Em Araraquara - Arara. s,es do certame do país.
nos, já' cansados, sem condi- qual'a 5 x Palmeiras de Fran- TERRITO'RIO DO GUAPORE I
çóes fís'C3S pal�a suportar 90 ca' 2.' I Em Porto Velho _ Guapo!

I minutos de jogo. Repetimos, Em Ribeirão Preto _ Bo- ré 2' x Acre 1 _ Desclassifj�
knge, muita longe esteve o tafogo 1 x Ferroviári) de A- cado o Terroíório do Acre.I
tim.e baHga-v'erde 'de repre- raraquál'a 1..'

:.

NO EXTERIOR
sentar nossa força máxiina, a Em Piracicaba _ Piraciba- I
iualmmte. Se não existem re- bano 4 x São Paulo de Ara_ Em M:ntevidéo _ PenRrol
cursos financeiros para eom- çatuba 2.

.

3 X Wanderers 1 (sábado à
por 'um quadro à altura, que Em Baurú _ .Marília 2 x noite) _ R:ver PIate 5 x Cer
fique Santa Catarina à mar� Baurú O. 1'0 O _ Defensor 1 x Danúbio
g�m. dos campeonatl)s nacio. R10 DE JANEIRO O -:- Liverpool 3 x Central 1
naís; No Distrito Federal _ A- Em Buenos Aires _ Racing.•••��._.��__.�_._.I...__.__.Rw�*.-._•.•�.• ��®P��P��o.� m�cilx&bfu�O(d�2x�iliAn�fu��&1,

- _. ;::: do"à tarde) _ Flamengo 4 x (sábaci'J à; noite).uniiiii'íl�nlmmlnnnmnumllllnlllmnlllímlltlnIllIiUHIIIIHllIlllm1IIIllllllíllllíliUillllUlllmmlmmUIIUUmmmmlmmmlilltillUUmU' ª Vasco da' Gama 1. Em Lima _ Milionários da
-

.

,

S ESTADO DO RIO Co�mbia 1 x Atlético Chala-I
;: Em Friburgo _ Seleção 10- co O (sábado á n':;lite).
SE cal 1 x Seléção de V.alta Re. Cidade do Méx'coé _ Sele.
= donda 3. ção Mexicana 4 x Seleção dÇls-

RIO' GRANDE DO NORTE Estados Unidos O.
Ê· .. Em Natal _ Santa Cruz 3 Em Guadalajara (México):: x Alecr'rn 1. _ Gremio de Porto Alegre O

I :.

Em

salV;;;II:::a�;
�

C:";;;;;'"
o.

·.1
! FO$fâ, rd�rn-ne�ra 00 MâraC3081
: '

CD. i.a·de galaViv.eu. o fute- '{ tivoú seu afastàmé1to defi.!
E bolcaiióca e brasileiro tam- nitivo da <!ancha. :"-

bem, e mais particularmen-
.

As comemorações' peloª te a maior torcida dó'Brasil ,feIto do clube mais queridoª 'ná tarde de . ante-ôntem, do Brasil tiveram início, no
:: quando fíêóu deéidjdo' de' Rio, no Maracanã, prosse-,ª uma vez por todas o titulo guindo noite à dentro, por:: máximo do certame da Fe- todos os cantos da cidade.
S deração MetrOPolitana, em . Sábado à tarde o Botafo
ê favor do ·Flamengo.

.

go colheu outro decepcio
E A equipe' rubr'O�negra, nante revés, pelo 'scóre mi
g por antecipação, já que lhe nimo contra o América, es.
� resta ainda um compro�s-I tando atraz, portan!o,

.

de
:: so para encerrar sua cam- todas as representaçoes que
E :Banha, compIlOtllisso este i!üervem no.' turno neutro
:: frente ao Botafogo, assegu· ao. campeonato: Dados té
S rou' para sí a primeira colo- nicos sobre os jogos:
5 cação, não dando siquer AME'RICA 1 x BOTAr
:: ,chance a qualquer de seus FOGO O - Juiz: MI'. Cross
-

adversários para triunfar - Renda: Cr$ 149.215,00
no terceiro turno e com ele - GoaI: Guilherme, aos

:: disputar a melhor de tres s'r minutçs da et�pa com-

_ 'decisiva." .'.
.

; pl>ementàT.
'

_ Dando, outrá" notáv:l i e r ';FLAlV!ENGO 4 x VASCO
e;;;tupenda demonstraçao de, l'�:�Ulz: .Mr. Hf!rtless -

=: sUa forma técniCa e física Réldá: Cr$; :2:108. 312J70
atual, o conjubto 'do par·a. (novo réc�l'd em'�elejas de

_ guaio Fleitas Séilich goleou canipeonatci) GoaIs: Beni
:: o Vasco de maneira espeta- tez 2, Esquerdinha e Indio
::. cular, por 4 x '1, num clãs- (Flamengo) Ademir
_ sico onde sempre dominou (Vasco). Equipes:
:: 'as acões com categoria.. e FLAENGO. Gaz:cia,
ª onde- tambem oS ;cruzmalti- Marinho e Pavãp; Servilio,
:: 110S estiV'êram privados do Déquinha e Jordan; Jael,
::: c:mcurso de EH seriamente Rubens, Indio, Benitez e

.:;. contundido aos 29 minutos Esquérdiilha�
-i"'-'l da fase inicial, fato que mQ� (Conclui na :l,a págilJa let.ra J)iiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiUiiiíiiiliiiíUíiilllliiijjliiillhlUÚíiii[ijjiiiiiiiimiliíiiiíliiiiiiimmimiiiiiim�liiiiiiiiiimmjiiiiimii.iiÜiiiiiiiiiiUUii\Uiiijilil }U�I

!II

C 10 n a
IH20nab BrasIetro, devend» r domingo prúxlmo, €'m

atuar contra os paranaenses, \ ria.

. Juiz: '�'\delino Ribeiro de
Jesus, com desempenho acei
tável. Equipes:
SANTA CATARINÁ: lVIosi.

mann, Antonínho e IVJ; G,er
SOI1, Brául ln e Péquinha; Pe;

trusky,
. Isnéll, Gailvota, T,I!i.

xeírtnhà e Saulzinho. i
ESPUÜTQSANTO _ Odail

Cêcê e Hélio, Fontana, J. Pe
tI'O e Neide; Zé Luiz, Tom, Ra
faél, Airton e Daóra.

Os esplrttossantenssn, com Ieste empate, terão direito a

prosseguir na disputn do Carn

espere êS5� cdsólzinho atrevido cem.
.

NEOCiD EM PÓ ... ; espalhe o pó

junto das paredes •. , ª Qcabe com as

baratas!

NEOCID EM PÓ não tem-cheiro.

.OC1DrnJ
enl-(.tm t

�)',..... , .".�" ., ......

BIJERG�R � preçosjaiJlais vistos em todo {} seu varIa do sortimento de tecido� J,e-
ves para: U' verão e roupa�. feitas em, geral.

'

NOTE 'BEM: - Em àrtigtrs i1e1llvt)rno, tleseontos de 10 a. 50%· � APROVEITEM!

CASA

Novembro, número fi05

Endereço Telegráfico: "BIRGU�R�; ".

'.

i 'êf!.. ::zM

Indicador ProfiSSional
Dentistas

H. PROBSJ
'.

CIRURGIA.O DEl'nIS�Li
AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

A' ALAM.EDA RIO BltANCO N. 8

HllMAR
i:'ilIt

MASSAGENS

ZOEHRER

MEDICINAIS

(Diploma Alemão)

Reumatismo. ciática; anemias, doenças
das senhoras, cabeça, eoraeâo, fígadu, intes
tinos, nervos.

VEI.:.HA - Bêco Portu UJ1iãu,:'>5
2as., :las., 5as., 6as. feiras das 15 ti!. 18 horas

Médicos

D R. (ARLOS G O f f E R J Ei
CLINICil GERAL - CIRURGIA
HOSPI'I'AL "SA N'I'}\ ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:...

U96 e I (}:l;� --�.��

DR. lHILO H ü H N E
Clínicas Gerai e Operar:&es no Hospítat Fltli. 1ssbéí,

Especialísta em Crrugia e doeüças. ·il�:,senhG:rBii'.
Diplomado Nt Alemanha e no mo'de. Jáueii'l).
il"rataIJ}ento peli1íl' Ondas ultr'assonicaic!.

DR� O. R. KRUfGER·
M E' D I C O

'.'

Doenç�:!I de Senhoras, e '. f)llc'r!ições. RaiM X
Consultório: Hospital Santa.' C:itlj.rina •

Consulta: Das 9,3()· ás 12 horas e Das :15 ás 1'1 horas.
Rp.sidên"ia Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 �

Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel)�
r. t
---��------�----�--��.--�--��---------

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
---.-. CLINICA GERAI, _'-

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: FloriÍino Peixoto, 38 - 1. audar -

Fone: 119'1
-

RESIDENCIA: Rua Par&iba 1'10 _ I!'one 1074

DOEN(AS DO CORAÇÃO
DR. CARVAI�HO
(Electrocardiograih)

(Ausente até o dia 10 de Janeiro)
MÓI.ESTIAS DE SENHORAh

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTl':n.NAS

OPE�AÇOES -- ONDAS CURTAS
Consultório: Trav� 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 tl 1226

DR. 6EBHARDI "ROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhorall

Consultas no HospItal Santa Catllll'lna
Das 9 às 11 e das 151/2 lU 1'J hs.

.

- BLUMENAU'- HOSPITAL S}\.NTA CAl'ARINA
O·UVIDOS - NAiRIZ E GARGANTA

INSTI'l'UTO DE OLhOS

.. .... DRS. TAVARES e HEUSI ......
RUA XV DE NQV., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
--- DR. A. ODEBRECII'r -

llitadloterapta - Ralru;-X - fI'isto'terapia - Metaho
lUme; - RESIDENCIA: Rua "1 de Setembro, 15

"'ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGAN'l'A - DO

DR. WILSON SANTHL!\GO
A...I'tente fia racddade de Medic!na da UUlV"r�d,.d. 4i> Drilatl

CONSUL'l'AS: Horário, das 10 às 12 horas é das 1*
ás. 18 horas. _ CONSUL1'O'RIO; Junto ao' Ho�
pitaI Santa Isabel

:--,:

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

ADV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar _ BLUMENAU

.

...

D R. lUIADEMAR
ADVOGADO' ,

. A tH'ldc' ('m qu:usquer comarca do Estado.
ftesidiíncia: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: - RufO. 15 de Novembl'!>, 340 ..,." Fone, ;1601

DR. BORBAJOIO
ADVOGADO

Icrltórlo e residência àrua XV de Novembro,
LUMENAU __ 'relefone. 1560

FONE -15-31

6EORG
ESCRITORIO:

ADVOGADO
------------------

HO'l'EL nOLE'rZ � BLUMENAU

(orrewres
UlMfR tAHRONT

.. CORBE'rO:&
Roa Uaranhlo N. 2 BLUJ.lENAtl·
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Com o louvavel objetivo de Inciando suas atividades
congregar, cada vez mais, a recreativas e sociais, o Gre,
classe dos. comercíáros désta ] m'o Recreativo dos Comerciá,
cidade, em' torno de um pIa-I ri·:s realisou, sabado ultimo,
no de açã.; salutar e benefi, J na' séde do Clube Nautico A
co, (s empregados 11:) comér- i mérica, um animado baile ao

cji) blumenaucnse acabam de. qual compareceram avuHado
fundar o Grêmio R.�creatjvo I núrílero de sócios, cuja reu
Blllmenauense dos Comerciá_I nião social revest·u.s€ do ma

rio.>, vindo assim ao encontrQ I ic.r êxIto e brilhantismo.
d·� � legitimas anseios da nu-, - -.-----

mérosa claSse. . !(OMPLOT PARA MATAR
dj�"f��ud:euW��e�����ad�a�'� I A RAINHA EUZABElHsad.). na séde do Clube Nau-
tico Améir'ca, foi eleita e em-I LONDRES, 11 <DP) - ·Um
pO&o:;<.da a primeira diretoria, portavóz do Ministér'o das
que ficou assim constituida: Colônias que essa repartição
Presidente - Lincb.ura Sil- mi� rec.?béu nenhúm relatório

va; vice-presidente - Ruth do governador de Aden, so

Gruner; la. secretária bre um suposto complot con
Hcnriqlleta Mart'ns; 2a· se- tra a rainha Elizabeth· O jor_
çretária - Ivone Longo; la.! nal dominical "The People"
tesoureira - Dinooráh 'Longo;

I
noticiou ôntem qu� inimigos

2,'. tesour�ira - ]\Iraria de fanáticos da Inglaterra, 'naque
Lourdes Pereira; Oradora - 1e pequeno protekrado árabe,
Li.ndaura Silva; Conselho I do Golfa da Persia, estar'am
Fiscal: Maria Borba, Ana conspirando para assassinar a
Maria GhEnatti Borba, Arad J rainha quando esta visitar A
de Souza, Marina Zendroll e den cJ.llrant·z sua atual viá-
Geni Neves. gemo

QUANDO SEBANHAVANAS�Gt1AS1D()HIc),
ITAJAI�-ACU'()MENORPERE€EUAFOGADO,

.

•C�nlrole
.

mundial da e�erlla atomlca
('. .

.

I �ãn minima� as �issenpões �8e Os com�a.nlteiros 1B6Dores Ingir,am estôrrBCmqs do I�&at<}

nídos mieraram hoje t;,m Was_ SG. exclu5lvt). da eo'1��gí:,� ato- rubín.
.

_ t senções que se verificam nas dern econômica ai estão cada I de uma humilde tamílía o menor
..
Paulo Deschamps, o transporte de pedestres·

!� ngton as �onversaçoes pr�_ mica para_, ims paclf1c?s; As (Junfl·t'_emyl': C!ll I!.,?ma hostes do PSD do qual é pre- vez mais serias agravando-se do bairro d.e- Fortaleza' de 16 ános de idade f.lho :mtre Itoupava Sêeà e l-nmrnares sonra O plano do conversar-oes se .nrcrarr.m () sr. JoSe .!\ia('1el tllho - .

1__ "dr. 'd ..' �';" -. 1
-. .'

"

Nld
. �. 1

..

f • .

d ROf'''' 11 <UP) O:;.... s dente- Abcr an o a ques, pOl.' vezes, nua seno» razoa- da vruva RegIna Descham- toupava oríej·cesl.en:e r,lsen l,:,yer para 11 com a con ei't:nC1Cl
_ � secre, �L."", . -:- .:' tão da sucessão presiderictal.] vel portanto que conc-orra�

..

....
" ..

-
.

-

._

,'ontro}e .nundial da energia tário de Estado, sr, John Fos. J��;é i::io.1.�:� ��c,el ,FlllH�: (11.- o governadcr flumi.hense de: I mo� para mais as dificultar", ps, _l'�sl(h'nle naquele
_ A:0 qu� se presulilt{ !retor H,l •.• :.lj) .. mtendencía <1.} clarou: l R" ...."� d d .

t burbw d'edaraçoes dos menmosMoéda dr Crédrt do Iha" l. çSlo'�n en o a pergun a .

,-�

� 1, i:"!. E

!lQje; 'lima o
cünfer,ln: - "Tenho co�versado �om I s�bre o esquema �telvj'�1{), que fa� am co�panllla

cía no ceruro de ales estudos n;EtlS c�mpanhellos ' da dlre-I cl'tsse.?, sr. Amaral ,PeIxoto.. " Paulo, este teria se arasta-»

müítares d» Ministério dá C;aO nacional _dl� �SD, cons�a-! - O sr, Etelvl�o falou
do das. margens do rio, com.

Marinh 1. Entrê as persocall ,

tando que a ,-p nr�o geral f�- .
em s�u ncme pessoal, com sua

. . -

1
A

dd
.

d
.

.
. c : t' f ma.se -no proposite, doe nao I autnrídade de membro desta- a intenção, ta ves, e

a es �.j.'Je as s- nrz.m n con e.. .

it ble
.

d d tído" '

1
'

i
�

rêncía Vi'lm-5.! o general r. p�:ar o pro ma, crlan- na o o 'par ldo . travessá- o, porem,. Oi .en�
fipio !vh':'!'JS, chefe do E<,ta_ volvido pela. correnteza
do Maior. d? Exerc-to i�al!a. das águas e, em poucos se-
no,

_

o �mbalxador brasíleiro gUridos . desapareceu parana ltaha, sr· Carlos Alves de
- '.

_

"
_

Souza, e altos funcíonártos nao mais voltar a tona, a-

do govêrno italiano, bem ('.0- pesar'dos desesperados es-

mf represent�![ltes da i�di1s- forçós para' salvar-se e aDStr a e comércio da .Itálla. O
Irritas de socorro que nãotema da conrerencín do ,.1'. - l' •

.

. .'. '.

Maciél Filho ia:; as ativida- puaeram ser atendIdos pe-:-
d.es do espírito econôrr�i�'J 1!l� I

. 1 'JS seus pequenos compa-tmo em defesa. da CiVllIzaçao' Opinou o'· proles, s� r Can'abrav'a �ue '. regr"ssftu da EU_.to'pa _ nheiros Os quais temerÚ'" '-' ....ocidental. O sr. Maciel Filho \ -- , U "I Ii!i V I "'. 'd·· .' '. ':"!1
falou' num italiano con-;ict,?ra- . ." . .... .

sos em serem traga os .pe- �;):<�
do f'xcelt:nte. RIO, 11 (Mend.) - Os I dJ BraSIl. Os prmCipaIS re- presentantes da cbrrente i pensamento . deslnteressa- las aguas, fqgiram apavo� ,>!.i�

Som�!lte Washington
. bra.si�eirO's são, depO'is do.s '':lltados. do XI COl:gress.(l inevatonomistar que não �e I do�

4) � Sem. a;J.ton?::nia. rados do lócalt enquaéo >(;7:i!era �e:!i:�r ou amerIcanos, t;0 estrange-- InternaclOnal de FllosoÍm I pode n?gar. a autonom.� e r�ldepe:lder:cla a cr;h�a, I seu' compa?heiro. perecia. :ij�;i;
PAN Mut JOHN, 'l'Hça- 1'0, os qu� ma�s gastam na fo�amt.a meu ver, as se"" como. CienCla peran_te a Afl..... a fllosofla nao podera oer ! a�ogado. Nas Cl�C�1�'3tan�:";::;;,;;,;(Conclui na 2.3. pago let�a U Europa, disse a l'iO'portagem gumtes.

. losofIa; 2) -:- A dlvergen-' senvolver-se perante pllri,,' c as em que' se venficou ;:l;:;;�,J'.i,
o professor Em."Yalo· Cana- 1) - Ficou patente !nes- cia entre os filosofos, 10n- J alguma do mundo. tragedia, não se poderá in�: :.'�.':'�
brava, que em missão 'ofi- mo com a al!-uência ou par- ge <:1e ser negativ,", tprna ° professor En.ryalo Ca- criminar os amiguinhos de:,�(';:i
cial esteve ho V�.!lho Mun- c:d recO'nhecimento dos re.., a-

.

atividade especulativa i nabrava fez,
_

ainda, algu- Paulo, dada· a :falta de sen-i:;;.i\do e d� onde acaba. de re- '.'- ",' maIs fecunda e menos dog- mas observaçoes de or'iem so de experiencia e a fI'a:', ,i:>
gressar. T E L E G R A MAS m&tica; 3) --: Não h� mais geral, dec�ara.ndo � seguin· ·gil�dade dqs pequenos ba� i{:'i"Em uma loja da. cidade .

.
. lugar para dO'gmahsmo e te sobre, a sItuaçao curq· nhlstas, que ante o ,(tesen:.. ,�.. '�;

d·a Veneza - continuou - R E T I DOS i intolerfncia, tais com·) são péià.:
.

rolar. da pavorosa.cena., ':fi�
.

o proprietário me informou ainda os praticados no Bra- "A situação dD!; país'es caram estarrecidÓs . e més� "

ql,lC os. nossos pcltrícios são Acha-se retidos na Agencia sil, em' qualquer círculo ou europeus é de inquietação. mo inconsc'entes, '.' (lttlos::".,?
seus melho!'es fregueses e dos Correios e Telegrafas dês- país civilizado que se de- Apesar disso e animador Bentimentos sã6· mlÜt6 co,; <,i;
como prova do que afirma- ta cidade, por insuliciencla dique aos problemas do {C,mcluJ na 2.� 01 (ConcIlie na 2.a· pg. ietiQ: E) :'.<�;
ra, citou casos d2. c(�rrp�as

de end�reço, telegramas para '. '.'

'. :'5:"�
as segu nt"s pesso.o!s: -.'. é',::::";

______ . �__ _ . vultosas, de cristais. Isso Zitex, Erich ElJa, -Nelo de ., ..:"

.OS flag«a.ladas devolveram ',0 ma.lh"
� .

.
.

serve para demonstrar que Olíveira, Geny e .família, ."

ti � UI no Brasil riqueza :lá pou- Waltêr Puff, CaD. Ar.:;ldo

"orna se cada' .

'vez 'm'"a-Is" caro D p'rodu' to
ca, mas miséria há muitá .. ;" ����s,I����, Li�m�� x;n�

.,
......

Referindo-se ao Congres: Zlmmermann. Gertrudes Fi-
so Internacional de Filoso- ch.ert, FrànkÍin P�l'eir'l.. Ail-

adq'ul··r',-d el'� COFlr' a -·a· e ,80
fia, de que parHclt'ou, as- ��ri�� gr����r�.\�arJ�:d�1ru�k�

.

O P
.'

n ru n I a.
sinalou o professor EurYa- Abelardo Perefra, Roberto
10 Canabrava: K",rber, Hermenegildo Fon

tes, Auxili.:dora Predial. Leo_

RIO, 11 (Merid.) - Vol-I to e vinte m:l sacos de mi. norte e nordeste. AÜ"" Rio "Realiz:lU-se o conclave poldci Hintz, Chico, Oswaldo
�m Br'uxelas com a "'l·"'se·.... Fiedler, Colíno Hitel; Erichla ao cartaz o "milho do lho que havíam sido ad- Grande do Norte, coube- 'v P- - u-

Bla-nk, Ervino' Litesimberges,
J'vlaracanã", iStD é, àquele quiridos na .'\rgent!na e ram onze mil sacos. Acon. ca de 800 fllosofos, de tu.. R:1lI1 Ferre'ra, Arthur Schmí-
lt t .1 d �

,

h d d
' dos os países, menO's d:l Rus dt Marl' Voltoll'nt' Banl'l'sul'Vu oso es oque uO pro u-

qu." estiveram armazenados h.,ceu que a c ega a a e-.
d

. -

d
,o .. ,

t· t d d A t'
v

d f d d t Sia e emalS nacoes
� o ou- Elizabet Saader, Afredo Weh_o lmpor a o a rgen ma

no estadio do Maracanã e

I
poca a sa ra () pro u o

t 1 d d" i' d f muth, Kuester, Humberto· Ha-pela COFAP e armazenado nacional descera mos IJre-
1'0 a o a cor lna e er-

n�mann, Oswaldo Segotti,'i\Ji� em outr:::.s locais. Resolveu,' Iro".1:0 'estádio J,nuniçipal. On- Clemenreau Amaral Silva -e

:..e mil sacos, que hav:am então, àistribuí-lo pelo (Co�dlli na �.a pil:ina letra l) Fui rep�r�e_se_n_t_a_n__ t_e_o_r_i_c_ia_l_H_e_n_r_íq_U_e_G_o_el_·i_c_h_. _

sido enviad�s. para o Rio
Grmq:de do Norte, acabam
de rttornar a esta Capital
eom pequena parte já de·
h·riorada.

.

O famoso milho vai-se,
{1:;si1n, tornando cada vez

Hillis euro, Juntam-se, ago
)'3, as despesas ç{o transpor·
te, e que não são l>equel1us,
(1e ida e :volta. Mas porque RIO,] I' (Merid.) - Re
() milho,' destinado in�cial- gressou dos Estados Unid'Js
men1e aos flagelados, foi o embaixador João Carlos
devolvido? A explicação Muniz, que no Galeão faí
obtida na COFAP foi a se- reC'êbido pelO' sr. Osvaldo
guinte: Aranha, Ministro da Fa-
"O coronel Helh Braga, zenda. A'nda nJ aéroporlo

ao assumir a preSidel1f.'ial S. Excla. manteve rapido
da COFAP, encontrou c{';:- contacto com a reparta-

.

BERLIM, 11 (UP) - Os
comandantes das. quatro
grandes pO'tencias de ocu

pação voltaram a se reunir
hoje, procurando combinar
um local para séde da can:"
ferencia dos quatro chan-'
celeres. 'As discussões 'd�
hoje se realizam no quar':'
tel . general, n crte�a)11eríca·

, . � ,
"

/

Fon�a�o nesta· ci�a�e o Grêmio
Recrüalivo �os Comerciários

Y I. S I T "
Esteve em nossa redação b

j.:vem Carlos de Campos Si
malha, funcionário do D. E
R. no Estado do Paraná, des
tacado no setl3ntrlão Norte, e

que aquí veio em férias, on
de pa!t.Hrá alguns diàs.

.

Agradecemos a g,entileza da
vis'ta e fazemos votos de fe
liz permanencia em nosso

mei·).

f

gem e externou sua satis- preendi:mdo o alcance da elai acusava 'Hdoeficit" de
fação pela acolhida que a- medida, não regatearam duzentos e cinquenta mi

quela nação teve do "Pla� s'su apa'O. Hoje estão eon- lhões de cruzeiros, mas a

no Aranha". vencidcs de que o "Plano O'i)ra a situação se. inverte,
- "A principiO' - clis- Aranha" consulta aos in- i Há saldo de seis milhô2s

se o 'embaixador Muniz - teresses das duas llacões. I de cruzeiros. No 'fmbito in.,.
(.s americanos .mantiveram., ° ein�ai�ador se' mo�- '1' ternac!.O'nal é graÍl·�e o �os
se na expectatIva, mas con' \rou satIsfeIto com a radt- so saldo. Em seiS meses

o correr dos tempos,· C0m- cal transformação . porque

I
pagamos 135 milhões de

t-------------------------...,......,.....----------.--""_.;...._
..

_..;. passaram as nossa srelações cruzeiros com os nossos re-

M· �"d
comerciais com os Estados cursos exclusivamente".

atr,·zn.s para à o·rm'aça-o 051 Uni:ks,'depois ela vigênCia! O sr. João Carlos Muniz,
..

.

.. �o esque�a. Referindo-se I no decor�er do dia de ho-
. . I a entreVlsAta que teve co� je, se av.�t?ria novamente

I ' · I·t· _, B ..., o sr, Eugene Black, pres'-I com o mll1lstrO' da Fazen-

P a n te, S Ie , e I r o S t;Jo rãs, dente do Banco InternadO'- da, afim de dar conta da
. nal, e com o general Ed- sua missão 110S Estados U-

CHEGARAM PELO "MARG ARET JOHNSON" 4.2 NOVI LHAS DO PRIMEIRO LOTE gerton, presidente do Ex- nidos.
- - - DE GRAO FRISIO IMPORTADO D ,A SUE'CIA - - - - I port and ImDort Bank, dis-

RIO, 11 (Merid·) - .Um 10- quilos anuais, r.om alto teor "Margaret Johnson" foi kgo. seque os dois estão el1tu-
te de' gado frisio sueco, criul1- de gordül'd, (49,,) e isso 'sig- após' a atracação do nm;.io. no I siasmados porque o "Plano
do ria região de Skane e nota_ IIi! ca. en" ült'ma análise, que "pIeI''' Muuá, transf�r�do pa-' AraJlha" tem possibilidade"",1 pelàs i'uas ca�acteristi�ll:s estam'os i.mportando _calorias ra transportes eSpeCiaiS e �e� de maior intercambio co-de 9roduçao le telra, rusÍlcl- I para enriquecer a ahmenta- vado para a: Fazenda de Cna. .

l' tdáde e f:Jcilidnd� de aclima- ção do .Dovo brasileiro. E ná} ção Pinheiral, no Estado do merCla e, consequen 'ê

ção foi importado pelo Minis_ só D. alta qualidade do gado Rio, 'cn<le serã submetido a mente, "0 pagamento das
terio da .Agricultura para a recsmend3, a. importação, pois.

I
um perí-.:.do de premunição dívidas brasileiras nos. Es-

melh::ria dos nossos rebanh:;s, tambem o fator preço e as contra plasmoses de 75 dias. t d 'U'dte!'ido chegado ao Rio,· a pri- condições favoraveis &! pa- Depois desse .estagio, o gado' a os mos.

me'ra parte, num total de 42 gamento ressaltam a imp-:r- já tem destino certo, deven- O sr. Osvaldo Aranha,
cabeças, a bord'o do "Margaret tanda ,qu� poderá Y'ir a ter i d� seguir para fazer:_das do tambem falou, prestandO' llS
J3hnson".

. .

a ,Suec a, na ;()rmaçao dos �r;-- �lO Grande do �ul, �a? Pau- seguintes informações:Esse gado foi .':elecionado bonhos selec.onados de g ...a.)

I
L, Estado do RlO. Mul'lS Ge-

"E f'
.

d
..

hnas fazenda.s de cria<:ãJ da leiteiro no Brasil· rais e oura alguns Estad.�s do m ,11S e Jun o pas-
Sec a !leIo sr. Jorge de Abreu, O Lte que chegou pelo! nordeste. sado nossa ba.lança comer-
diretor da Divisã.� de Fomen'-
to da Produção Animal do lVIi�
nisierio da Agricultura, qU(!
passou mais de um mes naque·
13 região escandinava, visitan.
do cerC3 cl"e duzentas fazendas
e examinando aproximada
mente: mil an 'mais, inclusive
os

.

seus rcgistros no "heard
b-�õk"i, Tf3.ra c'scolher o l.:te
inicial de 33 cabeças, que se-
1':10 seguidos ainda este ano,
(!.'� outros. As novilhas SErão
v:pndidas aos cria'dores brasi-
1 .. ii'OS pelO preÇo de custo e
pag3mento parcclad·), ·em ires
: no.::: enquanto os touros serão
:,proveitados n'l maior parte,

·.i'.t,('lQ praprio Min'sterio, panl

()� seus. �(rvic:os d,� insemina.
,';]ê' artlflclal.

,

li. ím!lortaf.'ã.' de g 'do frisio.
"lIi' é considernd" cosmo'Joli
h'. tal a sua facilidade d;'� a

riu:: tação a qualquer clima e
a qualquer r,,,•.r:âo. é nlt<>l_
l'lIeute vante, iosa para

OBra.,
<dl. As nov'lhl!s cntem chega
d:1S (\ qUr: serão 8S matriz.::;
dos futul'o3 DIanteis leiteiros
d· nosso país. dão uma pro_
dução media de leite. anual.

lll",nte[ acima de cinco mil •••••••••••':1•••1••••

Teve repercusl�ão favoravel
nos EE.UU. () «plano Aranha»
Externou SUQ· satisfação o embaixadorMuniz

no.

Prop<fsíll a liberdade
d6S prisioneiros

.

PAN MUN JOHN, 11 (U.
P.) -- O cJ.elegado snéco à
comissão neutra de repa::
tr ação propoz, hoje, que os

vinte e dois :il1i1 Í)risionei
ros que recusam voltar aos

seus_ países
.

sejam postos
em liherdad\8 a vinte e três leso

do corrente. Os outrO's de-' --�-----""""'''''''''''''''''''''__...---''''_---_''''''''''''''''

legados . ppoineteram estu·· R..a· le"c,·m·
I

e'n'todar a proposta, que corres-

ponde ao desejo das Nações
Unidas.

Grave acidente com

um avião a jato
PORTO AZURRO, Ilha

de Elba, 11 (UP) - Até '1-

gora só foram encontrados
no mar quinze corPos das
�rítimas do avião a jato
"Comet", que ca'u ao .mar

entre as ilhas de Elba .

e

Causou profunda. reper
cussão no· seio da socieda-'
de local, a noticia do fale�
cimento, ccorrido ontem, às
17 horas, dO' estimado C'dl
dão sr. Georg Han, antig.:>
funcionáriO' aposentado da
Auto ViacãO' Catarinense ��

figura muito benquista

Preso o suspeito depois de
muitos tiros, em Copacabana
Baleado duas vezes - Lutou com os operadns

I ECa.

RIO 11 (Meríd.) - O

eS-1
Que' acudindo a� 'barulho a- pital Miguel' Couto, onde Íl

panhoi Carlos Albe.rto S.oa�e3 . g"rraraT-n'J' aos gritos de '."pc ,cou' co�statado ter ;1e sofridQ.
de 39 anos, de' resld'enCla 19- c ga +adrao". � espanhOl, po- um .!erll.:q.enb penecrante D.a
norada, DÓ'.! em'polvorcsa, dois rem, conseguIU desvencilhar- .regIao lombar e outro transfl
ed':fic-i:s da rua Raul

POr:1_I·se
e fugiu, galgando l1ovameu- x:.ll1fe no' pé esquerdo·

.

péi3, em Copacabana. quando te; o muro. Foi cair na area Depois de m.edicado, fOi sub
tentava escapar a dois soIda- interna do predio

.

vizinho..metida a interr?gatorio, nada,
dus da P,üicia Militar. 'al\'� C:m os gritos dos Qperarj·:s, porem, consegu ndo arrancar-:
'lhe tilfham dado voz de pri-I vari-Js. morador.es .a��rdaram, ilhe a· al.ltorid�de p':Jli�ial, quan
são, Dlversas pessoas atirar�lm e das Janelas do edlÍlC'o foram to ao seu melO de VIda; .

nem

contra o fugitivo que foi a1- feitos varias disparos de arma sobre a· origem da importal1:
canç;Õ'o por dua� balas, dan- de fogo em .direçã.) do fugiti- cia que foi encontrada em seu

_

propos COnvocar aqu;:,Ie ,: ':
d,:-se, então, a S1.la prisão. Me- voo

.

poder. .

..;. c.. orgaa para, estudar o proble....,,,
dicudo no Hospital ;M:guel FERIDO

..

No m(��.?l':to dapnsaoi o.es.ma.da Çoreia. T-al.c:lDvocacã<j\'·""Couto,. o espanhol :foi encon� Finalmenté, com a chegada panhol Ja' tmhs largadp ;emJsel'Ia feIta por so11c taçõ
trado de possa de 16.534 cru::' dos deis solé!acÍos da' Policia alguma parte <l coIume' t'L�e I g?verno da India. A sra.

zCiros, cuja procedencia, '.:lQ- Militar, que prenderam o es- C3!l'ega.va que, tum.beIl2-,:: na'.) i d,t; lldegraiou ao secre
...

rem, Se l1!�gou a explicar. panhol, foi restabelecida a fOl encontr�do pela. p.O�lC:la, I geral da ONU, ped'indo qu,!:!.':>
GALGOU DOIS ordem. V.er·:fica,ndo que o de- A.o:; autorldaÀes pohc:als da consulte os países membr
!UUROS tido estava.· sangrando, foi delegacia do 2.0 d'ist�ito ini_ pois a convocação só nade __

Os soldad::s da p·;:lici:l Mi-. transportado, no carro da Ra- ciaram diligencias a 'respei- íf'ita com aprovação 'da maiÓ:-,�·;,..
litar ns. 1.056 e 1.104, ao la- dia Patrulha 39, para o Hos- to.,

.

ria.· . . .' '_,;.;,::
zerem a ronda na rua R:'lul
Pompéia, notaram um �ndi-
vidu0 qrll" carregando um

grand'e volume .. atravessava a

pressadamente, a esquina de
Julio Cast'lho com Raul Pom
péia· Os dois !Jolicials orde.
naram-lhe, então. que paras_

I
se !lura s� identificar. Em VC7.·
de ·;;.bedecE'r, o individuo dei
tou a correr e galgou, em Sf'�

. p'uida, o muro do !)redio n.
58, que está em construção.'
Ali, teve de lutar contra os

oper�n';os residentes na ol;lra�

TRITORES WaTERLOO
'SENHORES
AGRICULTORES

...... COMERCiAL

Acahamos de receber' no
Va remessa dCr,tes· afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso Ü'ator pelo novo �

I}lano de vt'ndas a presta-'
eões.
-

Solicitem-nos uma de�
nlonsÍl'açáo sem compro-
misso.

VIEIRA BRUNS S.' A. _••

Rua 15 de. Novembro .... Esquina da Rua Pe. Jacobs
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