
Pilhadas p31a pDlicia oito
Ipessoas ijnR iogavam pif·paf

do estabelecer o sP-

gundo congresso da

enerfía atôrníea. A..�O X

o M E H S A
BLUMENAU. (Santa

IZ R
Perduram, aio 8, os ri CDS
de guerra, a d e r te ulle
Politica de vigílancia 913ra contenção, Da ; m�:ta
NOVA YORK, 13 (DP) -

O secretar-io de Estado, John
Festar Dulles, disse, esta noi
te, que a paz mundial estará
em permanente perigo enquan
to a Comunidade de Defesa
Européia (exercito europeu)
não foi uma realldado, adver,
tlndo que "a desonfiança en
tre a França e a Alemanha é
inflamavel, e já os agentes
comunistas estão procurando
explorá-la como meio 'de in
cendiarismo internacional".
Em um discurso pelo radio

e televisão no qual passou em

revista a nolitica Internacío,
nal do govel'n:;t do presidente
Eisenhower. Dulles expressou
a esperance de que o mundo
livre consogu.rá n paz, COlHi
nuàndo sua atual politica de
força ,;: vigilancía, deixando
que (J tempo comprove a su,

perror idade de seu modo de
vida.

E acrescentou: "Podemos
estar certos de qUe ccntinua
mesmo dentro da Russia, uma

silenciosa prova de forças en,

t:'e os gover.nuntcs p"::t._,.:.rosos·
e a i111dud:1J d s seres huma
nos. Há .nd cios de que os go.,
vernantes se lucl inam ante ai.
gll,'� dos des.'j .s humano , de
seus '.IOVUS. Is ,o não prova qu �

os guv,rn. nt.:��: s'�\'ielieos
hajam cun vertid : antes. que
estã i percebendo um fato ba
s.co, isto é, de qUe há 1 rnites
ao p der dê' qualquer gov r,
nante, de suprimlr. indefin i;
dnr . n+.; OOS!]!!: to hurn ,
no".
Dulles esposa a at.tude dos

EE. UU. com respeito ao c.

xercito. euro :;:eu, a alianca a

t1.ntic":.I, o .ixtremo-oriente, a

ajuda economíca e outros p.n
tos-

Sobre. o pr.meíro, lii\3S'::
"Há com ."feito. imensas di
ficuldades no caminho) para a

consurnacã f al ela unidade
tranco.alemã, porem, confia
mos em que a paz terá Ie go
a b sse indisoensável da Co
mun idade de Defesa Euro

péia".
INTEGRAÇÃO TOTAL
DA ALEl\U.NIIA

Dizendo que a Comunidade
é tambem índispensavel para
a aliança atlantíéa, disse Dul-
1es:
"A Europa Ocídnntal não

pode ser 'defendida com êxito
sem uma defesa da Alemanha
Ocidental, Esta não pode ser

defendda sem a ajuda dos
nlemães. �A Republica Alemã
Ocidental necessita ver-Se li
VT�' ri:<) .an}lli.�i�";' (levem ,H�r
tornadas novas m::dicL's pnl iti.,
cas para garantir que {S ale,
mães rearmados sirvam á cau

sa COIJ1UJ11 r nunca mais do
[Conclue De 2.;1. pfi�ln" letra D}

I rbitr
r

ri
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Nenhum problema políflco
separa o Brasil da frança
PARIS, 13, (DP) - O no- unem (JS do's países e a grano

vo embaixador do Brasil na de cordialidade de suas rela
França, ar- Caio de Mello ções, pois que nenhum proble,
Franco, foi h�je recebdo pelo ma politico separa o Brasil da
ministro do Exterior, sr. Geor França .

ges Bidault. A entrevista se Uma grande parte da entre
reallzou no Quai" d'Orsay no vista referiu-se á melhora das
gabinete de trabalho do mi- relações eccnomícas ,e cultu,
nístro do Exterfor. Foi, se., rais entre Os dois países. Estas
gundo indicações emanadas ultimas, contudo, continu-am a
de fonte autorizada, particu- ser excelentes e as trocas cul
larmente lcngo e de caráter rurais entre o Rio de Janeiro
dos mais amistosos. (, Parg estão mais desenvol-

Os s1'S. Caio de 1\'1e110 Fran- vidas do que nunca. A este res
Co .e Georges· Bídault, segundo peito, Geor'ges, Bidault ev.o
as proprías palavras do porta- COU'Q sucesso ccrrslderavel que
voz, do Quai d'Orsay, "proce., tevea {'1lposiçã,) ,de obras.prl;:
deram'a uUl"YargÕ} exame dos "rnus -do Mus-ui de São "Paulo:
díverscs aspectos das relações (que terminou no inicio deste
franco-brasileiras". O cmbaí, mês) teve em Paris e expri
xador do Brasil e o ministro

I
mlu seu regozljo pelos prêmios

frances do Exterior constata. obtidos nela Franca na B'e.
ram a firmeza dos laços que nal de sãQ Paulo.

.

.------------------------------�--------------------------�- --------------

Garantias de segurança à I
URSS no debate de Berlimj
Acot"do com os aovfétrcos

LONDRES, 13 (DP) -- Em
vista da afirmaçãn Fe ita 1I .... lo
secretario do Forei!��� j Offrce
Lrltaníco Anth-nv E(;en� úe
que os ocidentrlr. estâr.. dÍ:-illo'
LUaÓc\ {'o[Jct:·d,·l' aos sov éticos
novas g�l'anti�lS d? gr'glol'rlll','i-l.
parecem ilHÜOi': S, hoje, as pt'l'
'cectivas de quP obtl!nha d
gUl11 exih a (:')nferenc;a quP
oS Iuinisir:"IS (ln exterlor das
Quatro Grar>c!ps pot_PIt('·:u co

Ineçarão em Berlim lU; d!a :�5
do Inês em cur.;:ü.

Eden fez él declaração on

tem à noite. mas attvhtiu· de
que os ocid�nül's 'não pode.
rá) abandonar :mllca" :Cl1a pr:
Siçã'Q atual sobre '1 Ull Ii(';u;ãa
alemã, embOI',:l estejam 1', s'll
vidas a ·'ex:.nninal" as 110',',13

formulas" qlW vPl1ham a :;�l'

propostas par.l se ch,'gal' a !Im

acordo com d Unlkb S;wiHi-

fixada em função das disposi;
!
admitido a pedido dos russos,

cõcs que os t1'0S ministros to. qUe Insistir-rrn pa.!l.l t]UC a')
marão nn s:m-na proxíma 11, menos uma reunião, dentre 4,
rcspe to d" sua viagem a Bt'l'_,' dos mi.nistros �().s Negocies Es
Iim , trangeirns, seja realizada no

O rplatorÍo do c�malldante. s�tor s:v éti<:o de Berlim: os POLITICA E ClL:'\8Sf8
bl'i;:,DÍf:o em Bpl'lim, gt'l1en,I,: quatro ministros j'21mh'-sp-nu, PHODIl'füRAS
Cpf"yl C LfI::,Inn, sobrE' a ulti- pois, pl'ovhvelmente, uma vez A. PÜ!iUZ�I,I:�C. d:lS ('!i":,,;f':C:
m[, enln'vi"b do;,; r('prps"n� lia embaixada da URSS, qllan. produ toras f I o H�:"lnt' fL',
tantp,: II;." Quatr) Potellcias ()- d:':I sessão s,2rá preSidida p€"_ guír:tu dos li, b.oli>i: f:jt;'Hll;O IJ:�
eLl�;f.ntt's, ,ullda 11.,<1u tinha che_ lo sr. Viatehesbv lVlolotov, e srs. i\h·(·!1!1lli:.'.'; A;,d.OTlglilÍ,gado .?s1:! l!l�llh:t a Londrf's, nas ires vezes seguilltes no e- iVíiIL II FI'l'ila;.; de' ;:>,'l:/tL 1\'1-
�e,�l(Jra.s(; IllJ "Fnreing Offi_ d}ficio da Curn'ss�o Ali�da de nandô Pert'lr:1 BI'.It;', Ju:�,� Icc . Controle, na B_prldn-?cldeníal P IIt� L:.mwrquh AIL(�I'l<1 aI.

Iqualld] a se5.'lao �;era pres'di· f va Gania e VIC:l1t:' Fdl-!l, IJulo;3-sc saber, todavia, qu,:c' da pelos senhor,�s Bidault, E- 1 ,,�>nd!) apro','ad::l lllll,l .. lIi:es'ci I
.

o principio da "C�nfer;:nc'a den e Dulles, cada um por sm� I de:'!te uIEm'l. pf.l!';l que 11.1 pr, _
I

JItinerante" acnbará por Sêr \' Z I )(llla S'S:;§(', U ��f.LDEi" d{.'t'i� 1.
__._.__.............----.....;.._......_:

eH.

Desaprovam
, 1 A

úeD(Jte li ONU sobre
Motivo: afetaria

III

l�NCONTRO SEPARA
DO DOS T.ítES

LONDnES. 13 (UP) - FOI
Escollúia ":m orillcipio", a

data (',� 23 de jan�io corren_

te, para o encontro separano,
em Berlim, dos ministros dos

NegociaS Estrange·r.;s da Fran
ça, Grã_Bretanha, ,; dos Esta
dos U�1id�s, inform::n.l-�e esta
manhã, d= fonte autorizada.

Os srs. Ge:rges Bidault, An
thol1.v Eden e J,_hn Foste!'
DuU;s ch:garão á ex-capital
alemã na vesneri\. ti;) que se

acredita saber-, e a data defi
nitiva de 8:11 encontro será

- as negociações de" Pao
NAÇõES UNIDAS, 13 (DP)

- Embora Os Estados Unidos
<,inda nã-:c tznham dito como
se pronunciarão na c·)nsulta
qn� a resoeito realiza o Sl"

cretario gerJ! das Nações lJ
nidas. supõ:;-se que nã-::l con
cordarão com a re:lhzação de
uma relln'ão da Assembléia
Geral. ern f::o.vereiro, para con�

siderar a questão cor('.<'na.

A idéia d.2 reun'r com esse patr:ução· Em vista disso,
cbjetiv) a Assembléia G2l'Ji Wash ngton não acredita que
foi sugerida pela presidente a questão dos mcSlTI') seja um
do orlgllnismo. sra. Vij3ya La. problsma. qtHlHd" :-<.!.l','U')Jl" a

kshm\ Pandit, da India. Se 31 Assembléia,
ou mG\is dos mEmbr·os das Na. Entrementes, egistraram-se
ções Unidas se pronunciarem estas· novidad.es na questão
a favor, convoc,:r-sc-á a as· c�reana:
sembléia. 1) Os Estados Unicit}s acei-

REABRIRIA A CON-
'I'RO''iT'ERSIA

Ná op nião de circulos com

petentes os Estados Unid-:s são
contra a convocação da Ass·em
bléia porque consideram que
sua reunião reaviavaria a con
Iroversia sobre se 52 deveria
permitir a presclIt;:a de r.!:pl'e_ BELO HORIZONTl!'!, 13
scntun1l3 dH China e Coréia (Meridional) - A noviça Re.
do Norte e. ao mesmo temp:l, lellH Nab�r Fel'L'eil'H, cujos
p_der'a prejudic:11' as negoeia- p:li:; residem em SãQ Paulo,
ções diretas de Pan lVIun Jom, suicidou.se at'ranrk-se às {l
para () concerto da conf,?ren_ gtlas da represa de Pampulha.
c a da naz da Coréia. O cadáver veio à tônu. Rele-
Em f:mte diplomátiC"l asiá. na ,['stâva p,erturbada porque

tiea se revelou qu.; os F..stados fôril informada pela Irmã Su.
Unic1'0s receberam firmes ga- perjora do ".Lar d'").� iVlcni.
r�mti�s de que ,(S 22.000 p1'i. I nos" que não pod�ri.1 $('1' ir:..
SlOnPlros de gu('rra qUe há I mã de caridade: aS5Ull pôs ter
na C:réia serão post.�s em li-li mo ii vida. Dei:;:.:l,l t'm'j� I)'�_
b:::l·dade. a �3 do corrent.!, pe- dindo ;l seus pais qUI? l'('7.lB,
la Com;ssao Neutra de Rei- sem por ela·

SUiCIDOU-SE PORQUE é

NÃO PODERIA SER fRw
MA DE (ARIDADE

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

RIO, 13 llVleridionall -I sabcn�:o que SéU f lho iria
No interior do apartamE'ntr:.: para. o presidio, Clll'np�:l'e
ii A\"cnida Nossa Senhora I C'GU ii Delegacia tmdc mo

de Copacabana, pol.ciais cen((1l!-o, dt:claranuü-se res

pilharam oito pessôas que ponsável pela Jvgo. Ú_., alI

jogavam pif-paf. 'r,'ata-se Lriclades aC'iDselharam-na
da residencia de dcna i\3e- a desistir d:-, C<.1lillSSÜO, mas
laide Faleiro, de 0'1 anos a anciã permaneceu irre
Na ocasião encontrava-se vogável, sendo, tambem,
bancando o jogo Alcino, fi- autuada. Conseguiu, porem
lho de dona Adelaide Ao seu intento, po;s amenizou
serem apresentados na Po- a responsabilidade de seu

lida, foram autuados em filho que responderá, no en

flagrante, Dona Adelaide, tanto, pelas consequencias.
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:: ADtO VIACAO RIO DO "lESTO E EXPRESSO

; �IO DO TfSTO
e TABELA DE H

e Saída.s de Rio do Testo
.

NOS DIAS UTEIS
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. FABRICA DE MAQUINAS '!
-

E fUNDICÃO MORnt ª.
I, =

--De - E
EDMUNDO MORlTZ

. �
'AR'M'-��MUN�)'("'""'o�E�s'1 �::X��!��; ;! ª

lU t;;
• B Telegramas: "Moritz

::
Armas de caça, t!spor- I' I! Fabricação de balanças Mát-- II ::
te, revólveres, pisto- "Ia

li ca "Modtz" de 20, 30 '40 kgs, '11' ::
l t 1 ii -x- II -as

.

e 9- qua quer � '11 Bombas de Pressão e Sué"ão 'II !;=marca, COMPRAM-SE � �

NA �3 II 1 114 II
=ft II Bombas Tngfêsas 1 114 U

(asa Pesca e Caça i '1\ Eixos Para s:;-as Circulares iI ª
_ BLUMENAU - � .ll -X- li '5

Bua 15 de No·v., 1301 *� II Furadeira horizontal para 1I:t LINHA DE ONlBUS ENTRE:

�r;:!1 montagem em armação II S LINHAS BLUMENAU-BRUSQUB

,�� II de madeira II = I;AIDA DE BLUMENAU; - (De 2·.â. iii 6.all leh'á. à. '1,·10, 1'3,

1.1 -x- ii - U II 16 horas) - <Ao, lábado. ã, ". lO, 13, • Ü, hora.) - AGIa

i I Ferragem para Tupia, Monta- II Domlngoll às 10 horas. .

ii gem em armação de madeira II = SAlDA DE BRUSQUE: - (DI... 1lt�l. 1. 'I, lO, 15 • %t horal)
11 -x- II = (Ao. Domingos àIi 18 horas).
II Ferragens Completas - Serras II E LINHAS BRUSQUE-:n.ORIANO'POL18
II Fita II - SAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à Sibados às 8, 8, 15 e 15;15 h.
I! -x- II - SAlDA DE FLORIANO'POLIS: _ (De 2.as à S... feira. b
II Plainas simples - 50 eentí- li _ 'I. 11 • 1'1 hr•.) _ (Aos lábados, às 7, 14. e 16 hrl.)

-

It metros de largura ·H = LINHAS BRUSQUE�ITAJAI' _

II -x- II = IAIDA DE �SQUE: _ 2.a9 à Slbado. às '* ti 11$ hor..; =

II Cilindros para Padarias, moen- II _ BAlDA DE ITAJAI': _ 2.as à Sábados àII 8 e 13 horaa.
=

II das para> cana e Dragas com- IJ - _

" pletas para areia ou pedregu- II
LINHA ITAJAr...JOINvILE:

_

ti gulho . ii
B O R A R I O 8:

_

II -x- II = �AIDA DE ITA.JAI': - De 2... a sábado u 1; e 15,15 hora.. -

li Oficina, :fundição e estamparia II f::
BAlDA DE JOlNVJLE: - De :tas a sábado as ",30 e 15,00 hu. -

ii -x- II :: LINHAS NOVA TRENTO-nORIANO'POLIS

ti Prajétos, ,Orçamentos e demais II S JÂlDA �E N.,TRENTO - 2,all'; 4.&3' e ,6.a. feira. à� '1' bOfA..
.==� - �.�"�':_.� ':�'- �!

'AlUA

���o;� y:;';;�';.;; S� ;'
.....

==:iL"'iiiÍiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiIiIiiiii_iIíl�

A 5 Atendendo b necessidades e eonvenlencta dOIl 11'11. paliAgelrOl, - ( O tt. S ..
E·. R T O= a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo horano dos

=_- .eus. transportes' cOleüvós, os qual. ;já �trar8Itl em \'1"'01' •
". .

pal'a a 0ónvoca.�ão da sessão· .. DE RClOGI'OSespecial da Assembléia Ge-
= que obedecetlo ao seguinte: i .

I :: PARTIDAS DE BL�NAU: {diAriamente): 8 horas - ónibus' .::::
1'a

Áo que parece, o pedido in. ª 9 lloral-:- onlbus; Í3,:f9 - onibU�; 14,30 onibulI (via Iblrama);:: OFICINA'"
.

du conta com o apaio da Grã = PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dlAr1lilD.enteJ 5,30 hora. - ün14 E
.

ESPECIALISADA
Bretanha, do bloco soviético, ::

bus (via Ibiramn). D horu -'onUius; 12 horu - onibu.' 111 ::

Canadá e varias das 16 nações E horas - onibuI.
•

::
do grupo afroasiático.

-

:�:;��:�r:��nYE1��f�!i: E EX��!��� !���!��'!:��s�!�A .

__
I

d'eriam contar com o apoio de AGflNCIA BLUMENAU: RuA 1,5 de Nov. nr. 313 � Fone: 110» _

i;:::l�!}f�!�;::?����:�� __:
AG_.a

.OK�;�i;;l��j;m;;t
....

_I!'i��������sepiI����velmente, VlA.GlI:NS RA'PIDAS li: SEGURA.' ::
-

-_ SO' NO --
__=_-.� a:x:paaSllo ANDOBltM"A

;ilmlllljmlllllllllllJlllllllllllln�1_!I!_',IIIII!!,��linm�iIUíjllii�JllilJjiWVlif

PRECISA .. SE DE
PEDREIROS

:.�.

ÊRICH P. GEORG
CONSTRUCÕES. ;EM·

, GÊRAL

Para melhores jnforma�ões
dirigir.se ao "Escritóri() Téc
nico na Rua. SãO' Paulo, nr,
3387 - (Prédio, de Aparta.
mentol' da Fabrica de Gaitas)

Uma maquina para fabricar
300 à 400 qüílos de Gêlo diá,
.ríos, inclusive picolés e SOl'.

tes- - Preço de ócasíão, -

Informações." detalhadas na

Comercial "REX" .-- M. Paw,
..1ak :-"'" Rua Nereu 'Ramos, 75

Blumenau.·
.

Por motivo de mudança
.llmá propriedade sítuáda a

Rua B�USql e. Carva!hç em

ltajaí.
Os inie1'ersados quetram se

dirigir ao t:rop.rie�ário sr. Ju
venal COó}-. a JuniOl', reslden,
te na mesma propz-redade-"

Aluga-se
f1t7'-'"

AluBa-s·� um apartamento
sito u rua Maranhão, 440. -

Trata:;;, no mesmo endereço.

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

�'- AutomÓTefs UndOl
f% Càm.Ülhó9 t1nd"

�CàmloDe� Usad..

W.� li T R O C A
""

f,·!FiMif V li: N D A tt.. ,

�l; COMPRA �'i
��� !i&'j.

.

Conce!lS1onárlOli1
CAMINHõES F. W. D. (J'our

Wheel Drive). .
'.. .

!l'RA.TORES: L. H. B. Diftel

I
:feçaa e AcessoriOift

FORD'- CHEVROLWT
I -Linha-

�'
MOPAR "

AUTO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A.

, BLUMENAU
li Rua 15 de Novembro. 983
.

"ACISA" - Fone 1324
Telegrama!>: VANDEMEENE

B

inilitarismo germanico".
Manifesta.ndo qu.e (I ociden

te deve seguir uma politica
ampla 'para frustar as mano·

bras comunistas contra a uni
dade das nações livres, Dulles
advertiu, todavia, qu>e' é es

sencial que os Estad'os Unidos
não se esgotem.

"Nã-o, é uma estrategia mili
tar sensata comprometer per
manentemente as forças ter_
restres dos Estados Unidos.em
um grau que nos deixe sem re

�rvas estratégicas. Não é u

ma economi,a sensata, nem é
l.una politica exterior sensata
.sustentar permanentente a ,ºU
tros países. porque geralmen
te, isso cria tanto má como boa
vontade. Da mesma IIÍiEmeira,
não e sensato compl'ome'ter-se
permanentemente a gastos
militares tão vastos que nos

conduzam a uma bnncarrota
prática". ,

Dise Dulles que lOS Estados
Unidos necessitam �'alian
�as e sl"gural!ç? eoldiva, p:
rem que ,) propo::;ito do atu;;l
governo é torna: E.ssas· rela
ções maiS efetivas e l'nenos cus

tosas. '-,::l"_·wt

.. .;.;..... .,4 Primário, admissão, ginasial li! Técnico

P• I
s e e �.õ e s: .

r e c I s a - s e Internato, externato. e semi.Jnternato.
Estabelecimênto de 'ensino oficial. com inspeção federál.

.

Professórado salesiano formado pela Faculdade ·de Filo�

Rapaz solteiro, funcionário sofia, Ciências e Letras de Iorena, Estado, de São Paulo.'
do Estado,. deseja alugar por Estudos sérios e eficientes. .

eSpa�o de. 40 dias; um. quarto Curso Preparatório aos exames de adm'ssão a""o ginásio
com refeí�ão em casa de fa- de 11 de janeiro a 20 de fevereiro. - Exames:' dias 22,
mflla. .

..

. 23 e 24 de feverefro. ','
.

.
.

Tratar nesta redaçãc com Informações à Direforia do Ginásio Dom Bosco, Rio do
Carlitos, �as 15 às, 16 horas, Sul.

.

I:-lt-�_·:S-:S-X- :t -- s """" x .....1'-• ...-.,

Uma moça para. auxiliar de
escrítório, qúe tenha um a

. no de ginásio. - Apresentar
se na Rua São Paulo, 420. -
Blumenan,

LOTES A' VENDA

Vendem-se diverso", lotes.
Situação previlegiada, proxi
mo ao centro. Préços vanta
josos. Facilita-se 08 pagaméIJ.-
tos.

..

Informações com O proprie
tário Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

1AROP,E �

St�ANTONrO

TOSSE
.

ERONQUÍTE r'
....ROUQUIDAO
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I casas t TERRENOS I
ª COMPRA.MOS· E VENDEMOS EM TODOS OS ª
ª PONTOS DÁ CIDADE ª
ª

lI!!i'"

Antes de rea.lizar qualqu'ér negócio'i�-:hlliá�io, ª
S.

'

cOlljSu1te�nos '::
- -

ª i'OR6ANIIACiO BLUMEtlAUENSE LIDA.rr ª;
-

.
.

-

� Rua: 15 de-Novembro, 870 -1.0 ando Sala 5 E
- Telé(one: 1 5 7 2 ;:

5 Onde se realizam os melhores negócios de imóveis ê
- =

::'IIiIIllIUIIIIIUlIIIIJIIJIIIUllliIIJllllIlllllllfIIUIIIIIIIIIIIUIIIIlmulHlnnur.'":

COSTUREIRIS
PRECISAMOS COSTUREIRAS E MENORES' A

PRENDIIES, DEVENDO AS INTERESSADAS. APRE
SENTAR-SE A PARTIR DE 13 DO (ORRENTE, VIS..

TO. DE MOMENtO A NOSSA· FABRICA ESTAR FE
CHADA PARA FERIAS (OlEnVAS.

RODOl'HO KIlRDER . S. II.
Comércio e Indústria - alumenao

--.'

6,00 horas

6,31) horas

7.30 horas

12,00 horas

13,00 bOl'aB

.'! 12,00 horas

16;00 horas'

17,00 horas
AOS . IlAB..\DOS A TARDE

12,00 horas

13,00 horas

14,00 horas

13,30 ho�as
16,ao horas
17,00 noras

DOll-IINGOS

6,01) boras 8,30 ho'"tls

6,30 horas 9,00 horas
7,30 horas 11.00 hOl'lis

12,00 horas 13,30 horas

16,00 horas 17.30,horas
16,30 horas 18,00 'horas

'17,00 horas' ·19,00 horás

EMPRESA MOREIRA & WERNER
. ,

'Foi o recurso que as auto..
rídades encontraram para di
ficultar o. maxímo a impor
taçãin de 'autornoveis para O'

nosso país, com a· finalidade .l
exclusiva de economízzr di
visas qué seriam desviadas Sé
tal providência não fosse a

dotada em face da nova legis
lação sobre O' comerciQ exte.,

VIAGEN! DIA'RIAS ÉNTRliIi ITAJAI' E BLUMl:filAl1
HO.R:A'RIO DOS ONIllUS:

PAItTIaAS 'PARA ITAJAI': 7, ro e rs.so hora.;
• PARTIDAS PARA BLUMElIIA1J: 6, 8 e IS HO'faf.

HORA'RIO DAS CA'MlONE.Tii8�
PARTIDAS PARA BL�U: '1 II 12,30 hora.;
t>ARTIDA8 pAJtA ITAJAI'; 9 II 17 hora••

PASSAGEM: Cr$ 15;00 nos ônibus e Cr$ 20,01} nas cam.lónetea

AG8NCIA. EM ITÂJÃI': Rua Rerclllo LUZ -' (Ao lado cü,' IgreJa
MatriZ) - �oJ1e, 373

.

AG'8NCIA EM: BLUMENAU: Trave.la 4 de :f'eVérelro - (A-

Jêncla Bra-Blú) - :FélJie, 1266
.

.

-!'- _ •..:..., _._

1l0DOVIARIO EXPRESSO BRUSQUENSE tratamento

das funções'
femirHnas

•

seu Mo sorre e brl110a Ó dia todo ... e. li DoIt•• qua:tdo' •
. "!lAÇO é ·grande, éleNipo'ust e dorme. Mu; quer naB horall

em que êle brinca, quer nu horas �m que êle dorme, .

mllliarea de pequenos inimigos de sua' 8Illl'Ié trabalham siLen·

cri_mente... São 0« vermes, qUI! sempre - momento

apÓS mome'Jito - moYimenl!.m,.e para tirar de seu org...
·

.iI!1Iio' o afunento que deveria d61".lbo mais rõr".. e áilimo.
-:ab' a você, que é sua mãe e é esclarecida, ,defendê-lo.
Uvre-o dOI vermê8, (Iando·lhe. LlOon DE CACAU XA·
VIER _ um vermlfugo de· ação' moderada que deYB
••r tomado por tôdas �8, criânças em idade éBcohlt'�

�.."._�=.üa.�����-��·.

.

E que serao eles��homàlogados;
tendo em vista que eles re

su1tam- do ágio mfni,tno d'e 7
cruzeir!}s por dólar pjfra as

licitações de todos os cQmbus�
tív,çis líquidos.

,_ ._,
_ <,. _

::

"_.u�

. ��

Espera-se, assim, que a CO�
FAP se pronuncie, amanhã
mesmo, sobre a questão.
Quanto aÇls preços estabeleci
dos pelo CNP. tudo indica
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,NIEMALS ZU ALT ZUl\'l HEIRATEN
ROM, 13 - In Sopolaca bei Benevente heira

tet'en der 87 Jahre alte Lazzaro Abbamonti und die,
74 Jahre alte Anua Tancredi. Fuer ihn war es die'
vierte Heirat, fuer sie die zweite. Di'e Hochbeitsreise
unternahmen die Neuerwaehlten narh Venedig.

SELRSMORDVERSUCH IN NOTRE DAME !
PAHIS, 13 (UP) - Var dem Bi1d der Heiligenl

Thel'ese in der Kirdhe von Notre Dame versuchte'
sich der 20 Jahre alte italienische Student Liol1cllo'
Natoli das Lehen iu nehmen. Er konnte jedoch geret-I
tet werden und erklaerte, er habe Selbstmord bege- I
hen wollen, weil das Maedchen, mÍt dem er zusam- I
menlebte, ihn mit seinem Kind von einigen Monaten Iverlassen woIlte.

PELLA ERI�IELT VERKEHRSSTRAFE 1
ROMA - Em Verkehrspolizist hielt auf ei11'er'

der Hauptsü"assen der italienischen Hauptstadt einen
Pel'sonenwagen an, der eine Strassenbahn Uilks ueber
holen wollte, was die italienischen Verkehrsbestim
mungen untersagen. In doem Wagen befand sich der
italienische Ministerpraesident Giuseppe Pella, dem
der Polizist einen Strafzoettel ueberreichte. Pella be..,
zahIte die 280 Lire und erhielt in Quittung. Nachdem
der Verkehrsschutzmann noch empfohlen hatte, dí'8
Verkehrsvorschriften in Zukunft unbedingt zu beach
ten, gab er dem vVagen den Weg frei.

REZEPTE
KLEINE FLEISCHAUFLAEUFE
500 gr. Kartoffeln, 200 gr. gekochtes Fleisch,
Salz, Senl, Pf.effer, 1 saure Gurke, 1 Ei, 112
eingewechtes und ausgedruecktes Broetchen,'
25 gr. geriebener Kaesoe, 25 gr. Butter.
I{:utof:feln kochen und zu Kartoffelbrei verar-

beitel1. Das Fleisch dUTchdrehen und die Gurke in
Stueckchen schneiden, mit Ei, Brotmasse, Senf, Salz
und Pfeffer Yermengen und abschmecken. Kleine
b1'aune Auflauffoermchen mit Ka1'toffelbrei: ausfuet
te1'n und die Fleischmischung hineingehen, dunn mit ,Kartoffelbl'ei bedecken und mit geschlagenem Ei be-

I

. giessoen. Darueber kleine Butterfloeckchell verteilen (
'und mit Kaese ueberstreuen. In heissem Backofen I'schnell ueberkrusten. Die Oberflaeche kann auch
mit einer Garnítur von Kartoffelbreiroeschen verziert Iwerden. I

HUMOR
DIE RICHTIGE ANTWORT
Ler Lehrer fragt im naturwissenschaftlichen

'Unterricht �ine Klasse:
"Welc�e Zaehne bekommt der Mensch zuletzt?
Nach �urzem Schweigen meldet sich auf der

letzten Bank d,er kleine Peter und sagt: "Di-e falschen, 1

Rerr Lehrer".\' j
WAST WEH? I

. , ..•. "Tui eill llach dem Reiten der Kopf weh?" I
"1 wo, Fl'llilH.�lei das Gegenteil". " .• .. •..• ..' 1

S. PAULO, 13 (Meridio
nall - Chegou a esta capí
t21, a passeio, segundo AC
firmou à reportagem! o de-

I
putado federal Affonso A
rinos de Mello Franco, Iea
der da minoria na Câmara

Chuva de impr oviso ··1

COGNIC de IlLelI O IJlVIER
'íl � �/,'j

� �/_

1'IiIiW:��:-:-'1Jt'�r;:-�- PAGIN1f� '.1\
���-=-=ca__��df??..am.JI.,çH••' ••""aE....�e��'�·�sM'�'§�ms�D���I.�I�������'������������=-�

'Buseleia

o EUKl� fEHJE R I�� �E LTEI
RRSTE ERDOELBOHRVNG AVi' SIZILIEN IPALERMO - ln wenigen Wochen wird die I

erste Foerdereínríchtung fuer Erdoel auf Sizilien !
voe1lig aufgebaut sein, Nach den .Probeergebníssen
aus der Fundstelle die in 2000 m Tiefe liegt, hat sich
die amerikanische Gulf Oil Co. entschlossen, diese
bei Rasusa liegenden Erdoelvorraete industrlell aus
zubeuten. Die Bohrsonde, die hier benutzt wurde, I I
soll umgehend an einer anderen Stelel derselben Ge-Il
gend angesetzt werden. wo man Edoel in einer Tiefe i I

von 3000 m vermutet.
.

I I
A�FS'I'AND 1M GEFAENGNIS VON MENDOZA I J

MENDOZA - Nachdem den Insassen des Ge- [
faengnisses von lVIendoza zu Neujahr keine

Ausgeher-Ilaubnis erteilt worden war wie sie dort geradezu zur ......

���d�����:��:���, ��k;:a�:te��s����:��enT����:!: L-u--t-a---d-o'---f.---s-""'I"-n-d--i-C-!l-'-t-.s---d---O--S��O:����e:����te�o�:� re�e!:�r;���eun�e�l:�t�e;:�� \
.

d. J U. U

�� :e�fs���!:e��:nl����al��:n��l��h��: i�:�: ��ld I E UOljtilos BD desemprB DOOrdnung wiederherzustellen, ' r I 11\ li Jf
K ,,' , I·) VVASHINGTON, 13 (Por numero de pessoas sem tra- A Escola da VARIG de Aeronautica, a mais antiga no
ONTROLLE DER AU8LAENDE� .

Maureen Gotacin, da UP) balho, devido o mau -tem- gênero em nosso país, e que tantos pilotos e técnicos tem' da-

IN.. YO.RK -

..

Nach dem Gesetz fuer .111ner.e 81- 1_ Alzuns dir'isentes síndí- 11 •• d
do à aviação comercial brasileira, continúa com as matr ícul s

h h t d V t St h d <J
�""l.

� po (�::!�};t3. OClOSO gran es abertas, até ,3 dia 31 do corrente, para os exames de admissãoc er er er eretmx en aaten muessen SIC re .:..,5 , I cais disseram hoje qUE: as grupos d'e operarias da aos cursos de Pilotos Comercia-s e Mecãnicos de Aeronáutlca.Millionn Auslaender, die in den USA leben, zwischen I organizações 'de t�abalha- construcão e de outras in- Os candidatos ao primeiro dos referidos Cursos, ísto é,dem 1. und 31. J?nu�r bei den Einw�l1derungsbeho�r- dores de�am inicio a uma dustrías afins, o de Pilotos Comerciais, deverão ter mais de 17 e menos de
den melden. Bel Níchtbefolgung díeser Vorschríft I, campanha para que o zover A d d

25 anos, e o certificado 'de conclusão do Cierrtífico ou equíva.:
d 1 f � l-' Isso aín a Soe po e lente, Quanto ao Curso de Mecâri'ccs de Aeronáutica. é exi-ront Geldstrafe, Gefaengnis und Ausweísung, I' : no e o Congresso po;'iham somar a calma comercial, ,gida 2. 'segunda série ginasíal e Idade entre 15 e 30 anos. ,

I
f
f' t d que se g

'4" t d
' Muitas são as vantagens oferecidas aos jovens que dese,

I .im ao crescen e esempre- se ue::' as res as e..
A'

-

C
.

DIE EINFUHR VON WEIZEN ,-

fim de ano. .;,. rem ingressar na viaçao. omercial do Brasil, destacando,
._,

��.�,go.·. se CO�10 mais importantes as seguintes: "

'

I A i isteri
" .

'

I Por sua parte, os peritos 1 J - Cursos gratuitos:
,

� .m ussel1:ID .ms errum ln RlO de �anelro t.agte governantes do Dep. do Tra
- - .-. - - 2) - AuxíLos finánceiros lll!é'l1s:Íis de Cr$ 1,I)OO,{)II;I dw WerzenkommlsSlOn, um wegen der El11fuhr dleses balho calculam up o to- 3) - Alimentação;

.

Getreides Beschluesse zu �assen. UI?te� 19 verschiede- tal de dcsocupac�e; pass;- F A ç A M S li: U S �� = rg�ig�!��od��!t�C;;RIG.ne11 A:ngeboten waehlte dle Kommlsslo� das aus,.das rá este mes. por ;'arias ccn-j'
A N UNe lOS , Informações detalhadas, estão, send,:), prest:1das [lOS inte.den �mkauf von 150.000 Tonnen tuerklschen Welzen I tenas d'e milhares da casa "

,

ressadcs, no Departamento de Ensinü ela VARIG, Aeroportovorsleht. V?t;t der Gesamtmenge�sollen 100.000. Ton-I dos dois milhões.
N E S T E J O R N A L Salgado Filho, Pôrto ALegre.

n@wm�elsvonUSA-Doll�7?,�CIFunddrea� Osiliri�n�sdoCongre�ir-'.'----h:�-_�__���-�7�-._�.-w �__�__� �__�__���
d;,re�l 50;000 Tonnen zum Pr�IS von USA-?ollar so de Organizaeões Indus-I7D,9o

.

CU �ngekau�t wer�en. Dle Zahlungsbedmgun- triais (C. O. I.) 'e a Fedc;.-a
gen smd dle k�erzlIch zWlschen dem :Sanco do Brasil cão Norte-Americana do
und der tuerklschen Staatsbank verembarten. Trabalho (F" N . 'r.) afirma-

ram que a situação ê na a

tU:ollidade muito pior do que
indicam as estatísticas do

Igoverno. ,

Não só estão preocupados;
com o "rfópido" tmment.o!

do desemprego, que ating;u I
a um nivel recorde neste
inV'Brno, como tambem p01::1
ü-usencia de horas-extra e

pelas ultimas suspensões
em massa, ocorr :das na in� IO representante republi
cano, Rich:;:rd M. Simpson,
dustria automobilisticu.
reconhec'eu ontem que a

nação está em, plena "cri
se" porem acrescentou que,
se tratava apenas de "um

período de transição".
Soeu colega democrata.

John W. McCcrmack, afir
mou, por seu turno que a

crise era "deliberada" e

fruto da politica adminis
trativa de Eisenhower.
Os peritos do Serviço de

Estatística admitem que em

suas cifras. provavelmente,
haja "um pouco" menos de
desocupados dos que exis
tem na realidade,- porem;
que de todos os modos as Imanifestacões da C. O· I ,

-" "d"sao exagera as "

Ademais janeiro e feve·
reiro são tradicionalmente
os meses dp ano em que au

menta consíderavelnlente o
'

o extenso artigo, intítu
Iado

'

"Anatomia da amora

Iídáde" que apareceu na

revista mensal "Novos Ro-

evitar um resfriado � !:!lmar •

CognliC de Alcatrão Xá'llict.
que ..tua como p:-eventiv'O �,
Infecçõe:l brllnquicas o

pulmonares. deiOinfetando •
fortalecendo os órgão.
respiratóCio,. P,.nticatarral.
4I1CpCctorante e sedativo dI!: tOiMII

UM PRODUTO 00

UBllRUínHO UCOIl OE caCIU tUna S. I...

III01.H'-U CC,!O \IM PINTo..
MAS iOM-tí o '

COGIUC. ". &(.,.11110 V._li

VINHO CREOSOTADO

Silveira

Marca Fabril da melhnl'

casimira do Brasil
-x_:__

Linhos e aviamentos

para Alfaiatet
- x-

Rua XV. 13BO - ex. Postal, :$68

-BLUMENAU

ANORE' MARTINS
Dlrlrlbüldor em Stlt.. Clltaríns

n A 8

AFAMADAS CASlI\UltAS
IV N O BIS t�,

:Em GeralFraqueza

\ \ I
,\

Vendas em suaves prestações men sais com os

Distribuidores
H'ERMES MACf D O s. A.

LCuritiba �.. Ponta Grossa .... e Blumenau
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A ALDEIA ERA POBRE - A vila de Penedono, na eensstho
de Vizeu, era uma dqs mais pob�,es. ,d1;J país. Vivia a popula
ção

.

sem perspectivas de progresso. Há três anos entretanto,
dsscobrtram no sub-solo de Penedono mmas de ouro- Imeda

tamente 'organizou-se uma sociedade destinada à exploracão
dessas minas, 500 homens foram postos em ação, trabalhando
aflvamente na instalação do equipamento necessárto , 'I'écrri

cós :eurGpeus' competentes foram eónvocados para procederem
à adaptação da aparelhagem elétrica ê do elevador que coo

duztrá os mineiros a uma profundidade de 150 metros. Est;;í.
quase' pronta' a lavoura de ouro, cons'derada Uma das mais
eficH;ntes da Ellrop�. Pened.::1110 está rica.
O "'títí(í).'Og-_;_. Entre a numerosa eorrespondeneta que h�bi.
tUlllmehte recebe, uma firma ingl,wa recebeu uma carta, as
sínada Dor um chefe de familia de ssqulmaus, que vive' no
sul' ôa Gi'oelandia, preponde a compra de um 'fraturo O curio
so ê ·que o esquímau não falava em dinheiro' e propunha
tuna nova fOl'ma de pagamentos a entrega de duas mulheres
ou se a proposta fosse eonsíüerada insuficiente, um lote de

100 peles de :raposas.
.

.

OS VIUV08 - Petrus M.ettes, holandês de 58 anos, a.

mava Corne lia Smít também hólandesa, de 63 anos. E como

ambos se achavam 'livres de outros comprcrníssos, porque
ambos víuvos, resolveram casar-sé' e casaram-Se mesmo. Mas

casarúm-se discretamente, apenas na presença de seus 31 �i
lhos: os 20 filhos de Ccr-n.al.ia e_ os 11 de Petrus. A recepçao

após a cerímona foi rigorosameqte reservada à enorme fa.

mllía. .

O DA'VID DE BARRANCOS - Tem apenas H anos e

chama-se Antonio Pão_Duro Cortesanó. Filho de familiâ pn

""re e numerosa, cabe-lhe a tarefa de cuidar de um pequeno
bando de ovelhas - tarefa que executa da melhor maneira

p{lsslvel. Acontece, pm-ém, que uttlmamente () velbalho es

tava sendo dizimado. Antonio deu na pista de lobo', que' to.
dai noite rondava o rebanh ue ccava UIlllli das ovelhar,. Então

ele ficou de tocaia, até que o lobo apare��m. Com uma cer�
teil'a pedrada. Antonio rel'Íu na cabeça a t-errivel fera, que·

caiu banhada- em sangue· Aí então, usrundo o -seu cajado, " 'ga
roto acabou de liquidar o lo'go, Uvra.ndo·-se e livrando os pas

tores da. redondeza dos assaltes da féra.

i·

'Viver
sem programas é,

m�is do que se acredita,
uma pôse além de um sinal
de preguiça. E' uma pose

. esséncíalniente feminina.
'observe a existência dos
llomims. Éles acham tempo
para tudo, sabem hoje'

'

o

que querem 'fazer amanhã
e preparam o t�mp6 para
issa',' raramente perdem um
trem,' ainda -m�is raramen
te se delxani" colher de

�urpresa por um pagam�n
to. Mas as rnulheróàl" Es-
ente-as. Certas frases são
repetídas por uma múlher'

.

com a monotonia de uma
gota dágua que ea] d� uma
go'ta dágua que cai de unia
torneira com defeito.

1 -_ "Ainda a luz? (ou
o gás, ou telefone). Mas se

eu paguei A conta recente- Será que nas nossas lei- produto, e quem não lê o

mente!" toras toda!): lêem sétrrpre o que está escrrto nos ree.,
Voz resignada do cobra- '."modo de 'usar" que ensi- pientes m;;itas vezes pode

dor. _ "Há
.

um mês,'·mi- úam '05 envolueros dos pa- rá errar, sendo
.

assim pró
nha senhora, há um mês". cotinhos de pudim, das be- pria vítima de sua falta de

.

2 _ "Meu Deus, estamos bidas, dos alimentos em cuidado.

na metade de dezembro
.

e conservas, etc.? Ainda há poucos dias as-

pão tenho um vestido leve Geralmente damos pou- I sisti ao seguinte
para vestir. Preciso telefo. ca atenção às indicações numa drogarIa.
nar à costureira para o uso que estão es- A freguesa trazia num

Agora não posso:, estou de cri�as.por fora-ê.as latinhas embrulho uma peça de ves

serviço até os cabelos. Mas Prmclpalmente quando
.

se' tuária toda manchada de

se me tivesse falado em ou- trata de um oleo para hm- tintas. Mostrou-a ao- ven-

peza de moveis ou cera pa- cedor queixaridOc-se:
ra' assoalho e outros agen- - Veja só esta blusa,
tes de limpeza, que todas toda manchada. A tintura
julgamos conhecer. No en- que o senhor me indicou
tanto, muitas vezes suced·e não presta 'para nada. Es
.o fabricante modificar à tragou-me por completo a

Iormula, facilitando às do- roupa! O senhor deveria
nas de casa o emprego' do me pagar outra!

'"

I �r�ngid�� pOllquisf;im?� satis
feita. Voz dá consciênela:

O-Eu o,.si'l,bia há um rnês ,

. 1 Por. qu'e' não 'pensei nisso
antes? -

vJ,"e$." . . '. Tudo isso está errado.
4 -:- Oh, Peus, JTlUS N.l3:.�

I
Admire os homens mas

tal. (ou, casánientô, ou.'um Imite-os, por caridaá€. Es
amversarIO! ou u�a festa tes terríveis indivíduos são
q_ualqu�r) e. amanha, prc- iorm�da!\tt�$' org�an,i.adores
CiSO sa�r para ?omprar os da.sua vida e da dos outros.

pre��nt'e�: S'�l��. que o d,��, Nunca slJ.:rpr�S&S para eles
nhe 10. que. tenho_ chegara! e com t;les�.E assim acon

_

O d�nhel:o nao basta, tece qu,? eles caçoara sem
nao }ja !na�s. tempo e se pre das nossas.. atividades.
compra as pre,ssas e mal, U Confus.onístas, nos cha
pes�oa_ a quem o px:esente. é mamo Bem, não deixam de
destll1ado agl'adece 121' razão, afinal de contas.

errar)Isto
tul;lro,_ estava livre. Por
qué ri..ãó·- se lembroU antes?
_: '3 _: "I!:' fim de dezem·;·"
bró. Pego 'a mala e me vou.
,.

Seqúencla dramática 'de
uma' pq.bre múlhe:i- com ós
pés Inchados qiie gira des
controlada.'

.

de
.

um hotel'
.cheió

-

a 'outro cheissimo.
.

-Voz do hoteleiro: _:_ "De
via ter reservado 'aposentos
há dois meses, senhora. En
ião, tínhamos quàrt6s -n�

As jovens.·o vós

mente para as mulheres qUo':!

resll��am toaa a VIda na

quele aoro, tao pasSageiro,
é a beleza· A mulher mu

que lhe"
derna tem já sobre a mu •

4:> princIpIO ci'O sécuLo uma

vàmag�m notável, pois que. e

eVldent,e qu_e os limItes. u�
juventude toram aeslocadcs
de cerca de dez. anoS' Mas

ta.rnbem elOf,és pasSdm. Saber

envelh."cer é portantJ W11a

•

-

lII" é bum aprender

��;:n�) se, é amda l'tlativa-
f
J

FAÇAM SEUS IANUNCIOS
NESTE JORNALl

_- I

te; qunndo� porém';'�"'\,em la
vado enriqüecído de refl.exos
levêl�ente azulados, lele cria I
em torno do rosto nã,; mais

jovem uma moldura muito
harmonisoa. IQuanto às c.ores. as ameri-
canas nJS ens naram que a ,

I qualquer idade se pode usar �:!!I_----------=
qualquer ccr e que as de tons

I pastel são perfeitas para as

mulheres anciãs. Naturalmen-
te se trata de escolher, mas

está prr;lvado ql"� c.ertos azuis
fnente jovem. suaves, certos rosa violáceos,
Hoje se envelhece ef,�tiv:l- 1 o violeta claríssimo, são tons

mente em maneira muito di·! perfeitos, além do cínza em

versa que no passado, e isto todas as suas tonalidades em

porque muitas mulheres que

I
vez do preto ou do marron

trabalham d::vem conservar, escuro uma mulher de cabelo�

justament2, por necess'dade grisalhos ou branf.os poderá
de trabalhJ, um aspecto 3-1
gradavel. Além disso. a moda
está do lado das mulheres

250.000
..Habitam a zona de co

neste fim de ano, anun

ciando na emissora de Rio
do Sul. ... .., ...•.

-

.

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um ."

-

corretor. - Caixa Postal, \ usar o azul escuro com van-

61 _ Fone 151 - RIO tagem.
DO SUL _ Sra. Catarina. 1\ Poderá ti,lmb'!l11 tingir os

cabelos, mas a mulher madu-

BANCO IHDU'STRIA f (OME'RCIO Df SANtA
.

rmulado em

Capital.. •.

l'undo de Reserva

OFICINA
TECNICA

"BlUMEIT
de

J. J. MUELLE�
Limpesa, consêdos

e reformlls gerais eDJ

maquinas de esci�ver.
somar, alilcular e dupili-
cadores.
Rua XV, 1369

Fone, í502 - Bhimenau

__ A
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90.000.000,00
Total dos depósitos em 3118153, mais de 786.000.000;00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ 1.8 DO ES

TADO DE SANTA. CATARINA, NO mo DE SANEmo li: CUBlTIB&

Modo
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II Dr. A. Taborcla I
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=
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Toda mulher que tenha in- maduras, no sentido de que ra de bom g{)sto reclama dos

telig,encia e bom gosto, sabe não existe uma moda para as \�ermelho e dos acajúG, que
passar com propriedade da mulhei.'es anciãs, como no fun- endurece ,ÇlS traços.' O casta

júv'entude à idade madura e, do não Existe uma moda, pa- ilho claro e aIé o louro cinza

gradualmente, à velhice. Não. ra mulheres jovens. Hoje to- combinam maravilhosam�J11:e
só, mas est.a passagem não das as mulheres, digamos dos com os traços um pouco cah

assume para ela o cara ter de dezoito aos. sessenta anos, ;po� sados do Tosto --não mais, jo
'tristeza qUlJ assume, fatal-I'

dem serenamente vestir-se da vem.

mesma maneira, mas d.evem Para 11 maquilagem, cores

p�rém usar certos recursos atenuan'.es; e deverá ctedicar
I que lhe permitam adaptar às todos os cuidados para nutrir
várias linhas, o penteado, II ao máxímo a epiderme que
maquilagem, à sua idade. l com ('s anos tende em geral

Importanti�ssim<.) para uma a torr.ar_s.e s·empre mais seca.

mulher que traballlja, sObr.e-·1tudo quando tenha uma pos'- '\I,'ão apreciável e entende can- II Fraquella em reral
.

II
servá-la é ter uma linha jo- II VINHO CREOSOTADO n

ve��r os cabelos brancos ho-I P BILVEnL\.
.

I �.j.e, não' significa nada, mas I�stes c_abelos devem estar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -::;�

sempre penteados em manei� I
---

ra

�erfeita.
O cabeh grisa

lho' u branco não bem lava
do ti, �entead() ��_'y"�l.Q.O�. e tris-

. -�. �
.

-

'"

Matriz: I T A J A I'

Z3 de Fevereiro de US5 Endereço Tele, "INCO"

._ •• __ __ _ _ _
'

•• :_: [_:j •• Cr$ 50.000.000,OQ
_._ _ _ _ .... __ ._ ,_l ,_. 40.000'000,00

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCa E CONTRIDUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMEN'JJO nA, Pno�

DUÇAO
'

erç9 med(oso. . ..

14-1-1954

usar

Vendi:;> a miséria uendente
Com seu ímpio ranger de
Espalhando a aflição
Fazendo, de escra v·o o pobre
Esta alma ainda nobr.e
Que ainda sente o cQ�ação'

2:1
,

.

. � "'�
-'

1·eZ-Se, ,_;Q>udõ"'cio,so.
com IDF05CAL

, '
-

• l�do p�ru o sangue;
• fósforo p�(a � cérébro I
• cálcio para os assas 1

� IOF05CAL
. O MAIS MODERNO FORTifiCANTE!

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
.. ..., --.,'

.

R. freire iI �iIYI. 18 . Tel. �2.�111, ElId. lale,. "Hillfll" . C. P. 3.ilQ4 -li. PAULO

Elenilda Wiedeikehr
Bluntenau, lã .,'10 - 53

Vivo fi vagar sempre triste
Por êste mundo de íhrsâo
Vendo os dias que se passam
E: as noites que se ,espedaçam
Desfeitas na amplidão ..

Vendo campos .e campinas
Lindas águas crhtalinãs

.

A rolarem pelo chão
Vendo céu vendo florestas
Verídó o"mundo inteiro em festa .

Uiíido pela ambição
'.

- Com licença, minha
senhora .. A senhora seguiu
as indicações para o em

prego do corante, confor
me está escrito na bula in
clusa? O estado desta blu
sa, demonstra que a senho
'ra c'ertamenfe deitou a

blusa seca no cürante di-l�uido, em lugar de. lavá-lá,
;primeiro, conforme· a indi-Icação. Se a peça fosse mo-

lhada antes jamais apre-
. Vendo céu. vendo florestas

,sentaria tais. manchas! O' mundo inteiro em festá
P

. Unido pela amb:çã,Q
- OIS ell. pensei que a Vendo a infâmia e a vaidade

blusa estando seca pegaria I Só não v.endo a caridade'
Ia tinta mais facilmente. E No meio da multidão'

como quase não a havia u-·
. .

sado, quis tingHa .assim I �NIVERSAr.RIOS

Vendo o murmurejo inteiro
Ém passos largos e Iigeiros
Da cidade em afl icâo
Vendo o rico suntuoso
Vendo o pobre desleixoso
A mendigar compaixão

- Fazem anos hoje:
- a m€nina Irene, filha

do casál Augusto-Paula da

Silva;'
,

- a srta. Hi\dgard, filha
do sr. Hermàrin Prestner;

- a sra. Tereza Bernal [! i

Esposa do sr. Rlcieri Ber

nal-di, residente éffi Indaial;
a sra. Cecilia Anfonia

Pitz, esposa dO' sr. Antonio
Pitz;

.

- .a sra. MarU1a Chicat

to, residente no bairro de
Fortaleza;
- o menino Gilson, fi

lho do s],". Gilson e sra: Ma
ria da Silva, e que nesta
data completa seu primeiro
ano de vida;

�

- o jovem Paulo Zim
mermann, r�sidente no bair
ro de Itoupava Seca, e

- o sr. Horst Reinert, do

inesmo.
-. Foi este o erro prati

cado ao tingir. Mas ainda

-I poderemos salvar a blusa.

Err:pr�gue .est�t i�a-côr se

gUindo as mdICacoes etor-

I
ne a tingÍr nova�ente com

corante. Estou convencido

que a senhora não se quei
xará e ficará contente com

o resultado.
A s'€nhora sa'u satisfeita

e decidida a fazer a nova

experiencia.
Neste caso houve possi

bilidade de desfazer o er

ro, apesar do trabalho du
plo que esta senhora teve.

Mas em muitos loutros,
uma falta de cuidado pode
dar graves prejuízos à do
na de casa. Torna-se pois
necessário, ler sempre as

indicações do fabricante.

b

J
,"ORGANIZACiO· eiUMENAUENSE

, ., , "
..

fiORB ITAu
..

VrAJANlES

II.
- EsÜveram
pu cidade:
-. 'HO'l'EL REX:

: Max He�'l:i:'iqlle Ger�en e

II sra., :()sc�r Schl'appe Sobr,;
Rudolf Balzer e família
.' , ,

i HallS Braemer, SâJ� S'tih-
! h�1 Heinz - Holzpeí'!l1, Au-.
gusto'

.

Bra11.des, Arnaldo
Franke Hey, Clovis 13ol'fe�-,
go Sll'leh'a P()mpeu; sras.
Iv.alle Fereira e Maria Ge--
maef.

.

- .

-:- HQTEL ;aOLETZ: 51'S
Luiz Del Bossi, Lauro Lil1-'�

Horo��II.c.OPO p a -r a.. 1954
dermeyer, Paulo. Manolli,;.

". . .
Alwin Henn, Rolf lVIen- .

- dress, Aleixo Nunes e sra.
_ ..

' .' ,

SE NASCEU SOB O SIGNO...
.. Alvoro Si�va, Raniíldo Sil

II C A P R I C O R N 10 _ (22-12 a 19-1) - E no de;" It v�, Antomo Vandresen, �eo.
II correr dos dias 22 a 31-12

.

(1.0 c1�eanato) - Tel'ã lutas

\1'
mIdo Levasotto,· Gilherto'

I \i m,Ol::ais para vencer· Até meiado.s de .Julho.! vida de alte;_. Girardi, Walmir Brasil, E-
;I n�tüvas· Qu�nto a amores, mUlta dlSCl'eçao e prudenCla ! milio Knoete Gust M- I-
II sao necessanas. Il

- , avo
_

u .

II .

PERIODOS FAV0R:AVEIS -:- De modo geraJ, os uI- II ler, Leopoldo lVIay e sr� .

ii tunos terços de Fevcl'CIrO, AbrIl, Agosto, Outubro e De- ii PRE(FIIO DO DIAii zembro. Para amores e oportunidades de s()r� J_)l'i'nleira 1\ - -.... .' -

ii semana de Fevereiro, primeira de Maio, segunda. de Julho

\1
- Beijo de Jüdas:

\1 e segunda de Setembro.
- .

I - Na grande maioria dos.
I', �.o Decanato __;_ 1,0 a 1,0-1 - Se nascen n,estes dias, \,I fera como.... t casos·, apanha-sé a sífilis pe
li PERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, quanto I lo contacto sexual. Entre
:1 à saúde e traballlo: primeiros terços de Jan&i.l'o, l\Ial'ÇO, I tanto, um simp}e� beijo RO-
I' Maio, Setembro, e Nõvembro. Para amores e oportunida- ! d t

.

d
'I des de êxito: segunda semana de Janeiro; segunda de Fe-! e ransmltir a. oença, se

\1 vereiro, e segunda de Abril.

iI quem beija tem; nos l{tbíos
Í! 3.0 Dec:ll1uto - 11 a 19-1 - I!Pllre'v;Gtos, surprczas, I Ou na boca, lesões siIiliti-
li acasos.

.

. .
I' <.

.•
- •

li PERIODOS FAVORAVEIS - De.mod(j geral, scgun- 1\'II do terço de Janeiro, �Iarço, Maio, S'étembra, e Novembro. I
.

II Para amores e ocasÍoes de sorte: terceira;' semana de Ja- IIII neiro, p�'it1l�ira de i\-farço e terceira de Abril. I

, Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUEit I,IBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador) ".-

Registros de firmas, orgal1izaçn�
Anônimas, Contratos, Distratos,
geral, assuntos fiscaÍ,3.

.

d� Sociedade,s
Escrituração

TI aR

'Cal� de

Jl11&TRlCIDADX ME'DICA.·- UPQUSO _.;; DISINTOXICiÇ4Bf!I - ALVOO
tiSKO _;,. TRATAMENTOS ESPEC.i.U;iZ1U)OS. -� ,: -

".- . • i�
-.

"

Av:iNIDA MQNHOZ pA RôCH4 N. 12.47 ;_ �one. �D��
.

.

:rtNIJEREÇO 'l'ELEU:a.-\.'FICQ: PSIQUIÁ'Í'RA.
..

c 11 R 1 T 1. B A
. _: 'p'A'lt'Á,N1:.

..' .'

P A (; UE COM CHEGUE
,......,.._ .

MERCADORIA RECEM·CHEGA DA, ARTIGO NOVO, PELOS MENORES PREÇOS DA PRAÇA

TELEfONE 1 3 9 6
-�- ":;:'

( E R E A L 1ST A.'
(ATARINENSE

ii!t;" - ,_.-.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUl\'lENAU, 14-1-1954
.

.......

fI'YillleUlá·s.e _.fCF" sentidUde ,razer à s.Cat o conjunto do flum·inense F.C.
Podemos notlcIar com ab-ibe carioca sollcl�ou a impor- '., •

.

:c _. .'

.

,

.��.���a P�.f�:í�n.e��eqd;}It:.'.�i ���ij1S.ct�.'.a;;�g::ri;. ".cJ���reo�s� A 'm!)nl)� g. UOI·to. no·tr.3D'f9 s t ···8.· R.o �ns 'V'nocodorns �C}S' S O· "f r e ? T e n h a F··e'\.'ptet�n�e trazr:r ak. Santa t�daJlO .m.�n�or hotel de �lo.- 11 ti U U lj li fj U U U � .:
' I. U U ü 6U 1) fJ II •

Catanna .u ,eqUlpe' do ,Fluml- nanoJ;lOlls, IStO por tres exíbt. .'
I.. '

.

.

"" .

g:�.��;
.. f��!�.��a�.:��!���d.� r.��.�:?:,::.�;�;�����.��o���.�{#� S'U!lS Qb·um"pot·I··.Ç·:

.. ·· ..

·O�O.S
.

1l1D" 5·2al:,9 ... fiQ
,

p·rO·ID'··Ot'. a nu·e. ··.I�z·e·.m·· J·UZ· N:A;:�:!�;::!:�;:!;;:%;�::�!:l:f:���:e::
com o Palme 1':11* de Sao Pau-, lar das Lar'anjelr'as 220

.

mtl ti II . b n .. dd t} IJ O t) U b.orarll) improprio.
.

��!r�
-.

1

...•.:.�.E:taj:g�SfUJ=bÓli>.;;al�:.u�d�}�O::k1ftl���.�:�i�e�l Sará..

pro,cedilfa, t�mbem,-.3. inaugur�çã8 do ,e!rato do sr, �eDj8mim Margarida
, ....

. .' .. '. pronuJ.?-ci�mento defi!l_itivu da .J','I ,�� : I � '.. ConvuJddas .; várias autoridades Ieeats
Consultado a respélto -o clu- agr.eml2cao guanabartna. .'

diversos t
.

. Atléti Bl
'

. .. ..' ..".. ..
'�

- Manhã à noite, fínalmen- íversos torneios e campeo- ga e Ica umenaucnse sera inaugurado o retrato

O·
II···· .", .... : .. � >,' .: ..' .'

t· y �
te, em solenidade que de- natos promovidos pela i�eo- e agremiações filiadas 'e do 'sr. Benjamin Margari-

O-II, . POVoo�oe I) Um" r'tEnDla
. il ve rá revestir-Se de acentuá- ferida L, .. Jade, conquista- ainda à crônica esportiva da, e:1-presirlcnte da Liga

: (l.:'·l·ll bUl)O Jj
.

Jl '.
.

UH li ti do brâlho, .a Liga Blume- ram títulos de campeões e falada e escrita, para assis- BlIumenauense e ora OCU-

• • • •••• .'. o naue nse de Futeból, segtiin- vice-campeões. ttirem a entrega dos troféus I D e n i i .s f li S

&. "�E.," •.•, .•.·1ra-nrao..... R:U.i.•.a.·.eD..·.,.·s.'.e.,·,... efi J o i fiV iiC ��ill��11�e�1�11��r����ç:�·· e� mer�t��er�el��:� n:c;:Ó���ii; �e�i�,l��l1�:sta��!��ti�Õ�Sv�� ��t�d�:p;;��;e'l�ji�íl��C� re l �-----.;.;..:_--------------'----.----..:._-_...._----'""_-..::::.:.::..:.:..:..:..-:...:._:_-_-_-:_-_-_;.._-.. -=-
,

9 exrnplar org:-nização' exis- sede da L.E.F., tendo. si- fmistosas e ofícrats do ano F'indas estas sclenídades, � O P R O B ('-I
o Grêmio Espoi'fWo A�. cab(!ndo a Luiz· a autoria tente em seus váríos sete- do expedido por sua presí- passado e de 1952, a direção da "entídada da n, r

Ó J'

raran!luénse, da cidade dê Ô'og6aldos .visítantes. Ar-' res, procederá ii entrega dencía, convites à inúmeras Na mesma oportunidade, Rua XV de Novembro ofe-I CmURGlAO DEN'I.ÍS'I'_l

.,.ArarE'iígpá após jogar con-
.

bitrou·. o sr,'Antonio Elias dós premias às agremiacões autordades locais, presiden cerno justa homenagem a recerá a todos os presentes' AO LADO DOS COu.REmS E 'l'ELEGRAFOS

ira ô Caxias, em Jciinvile, de' Almeida, somando a ren fÚiadas que nó decorrer:das tes dos clubes da Primeira quem tanta colaboração deu um "drink", no Café Ben- A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

quinta-feira da semana pas-, da Cr$ 7.425,00. :VC!lli.poradas de 1952�53, nos e Segundá Divisões, da Li;... ao esporte blumenauense; thien.

=��i� %{O;:�!j!� e�qU��'�r .]i�m se� cotejo d:���:�:�' S de Na'ull·ca' do C R Vas·c·o daCIdade, medindo forças sa- dlda domingo a tarde, o A-
.

.

bado, contra o,América, vi-:-' raranguaense sobrepujou
"

I III ,.

.

ce-campeão estadual e d�� surpreendentem�nte o 0-

G'
' '"

. , : ,. o

.-: '

d
. :.

C,·'
..

mir.go:,.çom o C.A. Op(;�rá:,;;pN·á.rio, por 3 x 1" desen-'
. am·a·· OS' cr'·em·: 2: ·0· ·,·es·· o:

..
·.·a· ·a· ·r···I·u·ense·S·'.rio, terceiro col0«2ado 110', volvendo su,a melhor per-

.

.

.

.

- "

�����me. da
L. J ,D. de .. 'l.��r.:ci��c�l:���,e:���� �qg:= ..• Desde o dia 8 d�ste mê� criar sérios embaraços' ao dent'e da ent:dade da Rua, brQS .que compõem o Conse-

Contrâ o diabos' rubros vantes que assinalaram os i encontram-se tí.? RiO de Ja- redator desta página, cuja XV, então, disse-nos ele lho Divisional da L, B, F"

'. "..
" .

. .' .....
.._

t
....

d' tarefa consequentemente que já 'na próxima semana afim de serem àiscutidos
1o conjqnto campeãoda L. geaIs do vencedor, anotan- ne:ro os 111 e�antes a em-

. �'b' t' t
"

d··.
'

de\1era-o ser rel'niciad'as as' com antecedellcl'a assu'llto'"
A' R M t b

�.

f; d B"
-

t t· d h r baIxada cata'rmense de re- torn",-se as an e ar ua, �

. , .�.. am em· 11ao o� o'. uJao o en o e onra. 1
"

·t·
.. ,

.

I Pàlestrando com o presi� reunio.�,e.s normais dos men·
t
relacionados com o futeb.ól

muito feliz, pois vo�tou _

a dos "operários". r:;o, �,a�qua In e�v:ra n� i
_

Ser derrotado, por.. 2·x L' Artur Paulo Lange de- campeJn�t(J BrasIleIro des I
...... .....

o ._
••

_'- ......_l_o_c_a_l.--' �_

���!.n\j�:':ã�s t:n.!3:r�To� ���:!:�u,::tc�:UjÇÕCS de ;;o�j,���a:�;:�::,::��: M·a·· ·1--5 snrte queos 11US.SOS lem··-
Magnifico ,notau' recebera i�J��:;:�;t��?,:;t:l��!os.. ' ,I'..o' rc'Jedo·r"'�S O'

.

·r·'US:
.

q'·ue·n· ·se s"o ,

C'·· '1"
.'.

.

C R
"

, Confirm,ando ,

uma "oti-
• '''', IIO·

. .

·If:b··e' At' af··,·C'R
.

'e'n JUX" cl.a que ha vanas s.err;a�asl .' '. Enquanto em nossa

Cida:'11os
Renaux, e cuja

transfe-I
'

I

..... J.I Ui .' U ' ..

III
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,dl'''�lg.amu.s por esta pagm: dé, passamos
....
dOmingo,s .s.e:" rel'l�ia: para as .hó5�es .P3Y- .. dCl'á.

concretizar�s,� a quaJ-
. ,". estao os rema;Iores de n,os gUldos em brancas nuvens, sancuanas, propalarse, po- quer momento. I

. A.' Liga B. lume.nau:ense de' tos da agremiaça.-0. brusque\l
.

so Est, d 1 ad d
FutebóI, amanhã à noitê, :se e que distinguú'-se-á dels l1;áutiC!, �oa�lub�sd�aR��a� �:a�l�tj:Se!���i��(�i�ma�� I fute�' I

.

�ul E t �em sua séde, fará ·aos clu- i demais iá existentes em sua tas Vasco da Gama, segul1- tividade outras equiPes .cn- fi 00 �O � a obes camIJe"Ões de n:,Sso fu- 'I séde. social.
.

do "om 'ac'- fe't sI"
.

'.
1

� ��mc .ao I a a� r: �e.J'lnctf) às suas torCIdas ,)_

teból, nos anos .de 52'-53, ai E.:;íe, como outros tro- Sel?ast..Iao Cruz., a .q.uem fOI portun·d·a·1ec: de' nrpSeJ1Cl''''r T t'
- l' d

.

1
.' I . '. ...t _ "_ '-', eve con muaçao Gomm- ta o com o qua m.antive- ,

.entrgea "dos troféus ê diplo- féus b.a.stante vrig:nais, fo- e.n..cereçado terça·felra um es'''eta'Cll··Io·s deveI'as atra- d T b
-

I
-

. i

..

- - 'J • go passa o, em u ara0 e raro os campeões da' L. T ,- í
:mas a que tem diteito, De ram .comprados em Floria-

.. t.e,I'Bgrama ...cuJ'os dizeres Ín- I""n-te's, ..' L d d D
,-

d'" _ aguna, a . lsputa os to1'- ,sua poslçao e primei.ro
todos estes troféus, caberá II nópolis, sendo os restantes tormaya.m .do bom estado Os afl'cl·o.nados brl1squ'en-

,.

t' 1 I l' 'I FI oJ� 3
.

. n.elOS rlangu ares que na- . co cc:\ . J, amengo, x Bar
o mais rico ao Clube Atléti- adquiridos nesta cidade, de. s.aude d

. .o_s. remadores. d.o "ses, por e·x·emplo, sa-o os' I 'd d �- d
. "'<1 d 1 t 1

. I .
.

: _. que as Cl a es eSLao sen o figa ..... Cc (, L, es,'; D p aL'ard
co Carlo� Renaux, vencedor .

. �.
. .

C,1':f, AmerlCa, bem :omo mais f,pli:rardos, pois alér'1 realizados, o primeiro com verifieado La partida leva- I

do Campeonato da Divisão I F E R I nAS·· do restante da delegaça.o,

I
de

.t.erem·.
a·com·'pan'hado de

.

·t'·
-

d H 'I' d
.

f' L Io I' - - a par IClpaçao o . erCl 10 a a E ,:=:IO em aguna. es-

d.e p.rOf�ss.
ioDais,

". l'
Espinhas, Man.cha;> UIce-

, , 11erto os pr'eparatl'vo'S da
A

. ,
.

r Reu atlS Luz,. Ferroviário e Gremio

I
tandn ;} lld':!:'8'It;rl do torneio

r1lishcamente trabalha- as em. mo

,.
Esüvemos na n01te de. seler>a-o est··a.4ua·I Dsta-o a- C'd dAI d d l' I

d
'.

t : "d
ELIXIR DE NOGUEIRA ... '-', '" 1 a e. ZU, e o SE'gun o em ro :'1' (tos tlamenguis-

o, carac �r,z� um Joga ar·. Gran(le Depurativ. terça-feira na séde da L��a gua;dando, para a tarde de reunindo' os clubes Flamen� tas, I
·de fute?�l, feIto de bronze, I' do Sangue Blumenauense de Futebol, domingo' vindouro outro go, B&.rriga-Verde e Cerâ-I P,.r·, ('(·ming.:J pró'� me I
.em posrçao de chutar a

pe-\
... ,'. à procura de novidad,es in:" embate bastante promete- mica, i'stãe < l1mlcíadw; �" jogos 1

lota, sobre pequeno bioco ".A N UN teressantes para os leIt�res, dor, o qual cOlocará em a- Em Tubilrão empataram :;l:'�:l!1Il:':::: Ferrov:{tir0 x Id� mármore. Um r.remio à N E S T A bastante escassas, por smal, cão no Estádio Cônsul Car- HercJio Luz e G-remio Ci- :iC"cllio J. l,Z e F :llli�'llgfJ 1>:

Ialtura da expressão 'dqs fei,.. .... ..... .' _.-.- no momento, o que vem íos Rent:,lux os conjuntos do
'
r 1

.

A 1 2 2 1 C
� ,

.

C, E , P.aysandú e Avaí F,.
c.a, e

.

zu por x ,resu -
.

er:mll' ·i.
�

',.C'N��eF������;oOliSdecidir� Afdonsinho 'Bol�niní e \
se-á a pósse da Taça Usina

Q.'de T,jucas S,A., ofertada, ····.·t.a'VI"O no P",...._y.sondu# I
:::0 vencedor do match de .......

honrá dos f,estejos de inau- Noticia bastant'e curiosa meios esportivos brusquen-
gUração do Estádio Dr, A- e surpreendente acaba de ,es, alem de recordar que A
:;érbaJ Ramos da Silva, ,na surgir, lá de Brusque, déin- :fl.:msinho, Bolomini e Otá;..
localidade de Nova Trento, do conta de que os conheci

,CiÔO resUítado final ·foi de dos players Afonsinho, Bo-
3 x 3. O espetáculo está des iómini e Otávio, ainda pre
pertando 'sensação nos cir- sos por contrato. profissio
cuIas esportivos brusquen- nal. ao Clube Atlético Car

s'es, pelo detalhe interessán los Renaux, formarão no

te de que jogarão pelo onze conjunto do Paysandú que
"milioúário" os cracks A- domingo à tarde, em seus

f0l1sinho; Otáv:o e Bolomi- domínios, irá preliar com o

i ii-_<" ni, ainda vinculados ao Cal' AvaÍ da Capital do Estado.
'-.--'---"---'- Já ôntem � tarde toma-

ram parte na prática coleti
va dos alvi-verdes, faio que

Indicador Profissional

Médicos

D R. ·e A R L o S GOFFERJE'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "SA NTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:
1196 e 1();i3

D R. T H I L O H ü H N E
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. ISàbéL

EspecialistJ. em Cirugia e doelH;as de senhorall:
Diplomado r'tt Alemanha e no Rio de Janeil'f).

Tratamento pel:.iS OndU!l Illtl'a�;SOnica2,

.in g' .D J C O

Doen�as de Senfrol'!lS e Oper...·çõell. Italos X
Consultório: Hosllital Santa CataÍ"ina.
Consulta: Das 9,30 ás U horas e Das 15 ás 17 horas.
n.,sidên"i:} Rua Mare(�ba! Ftoriaúo Peixoto 253 �

Fane 1258 (em fl'ente :10 Hosllital Santa babel).
�.t "

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

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
...._-- CLINICA GERAL o

EspecIalista em Doenças de. Crlanya
CONSULTORIO: Itloriano Peixoto, 38 � 1. wdu

b'one: 1197
RESIDENCIA: Rua Parniba. 1'0 � Fone 1074

DOEN�AS DO CORA�ÀO
Dl?. CARVAUtO
(Electrocardiogl'lliia)

l Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) . Ao lado do Cine Busch
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLES'l'IAS DE SENHOlíAh>

DRv. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTJt�RNAS

OPERAÇOES - úNDAS CURTAS
Consultório: TravesSa 4 de Fevereiro, 3

FODes: 1433 oe n�6··

DR. 6EBHAIIDT "ROMADA
&speclalista em alta Cirurgia e doenças de Senhora

Consultas no Hospital S<iDta eatSlrlna
Das I) às 11 e das lõl/2 .às 1"1 hs .

_ BLUMENAlJ - aOSPITAL �ulNTA CAl'ARlNA
O·UVIDOS - NAiRIZ E GARGAN'l'A

----�---

INSTITUTO DE OLhOS

...... DIU. TAVARES e HEUSI .. _' ..

,
,.

• • •

PARA:8REVES' DIA), UMA GRANDE LIQUIDArÃO DE
.

RETALHOS E
.' '..

..

'.. ..

SALDOS Df BAtANH1!
I . .' .

.
-

- _,

Casa - DR. A. ODEBRECHT --

3adluterapla - ltaIos·X - t'iSIO'Ltll'a,pla - Metabe�
lliImo - RESIDENCIA: Rua j". de Setembro. IS

-"ELEFONE. 1441

vio, valores ex.ponencia:s
do futebol catarinense, fo
ram acusados de terem en

cabeçado o movimento que
resultou na devolução, pGr
parte de quase todos os .i (J
gadores campeões catari.�
.nenses, do bicho que lhe:;
havia sido entregue pelos
dirigentes do Atlético, du
rante o baile com Que fo
r.am homenageados, â 25 de
dez<éÍnbro,

.

RUA XV DE NQV" 1135 - lo. ANDAR

uer er INSTITUTO DE RADIUM
.

Rua 1S de Novembro, 505.
ClINICA DE OLHOS.F

OUVIDOS - NAlUZ - I� GARGANTA - DO
DR. WILSON SANTHIAGO

"'lIIl1t"nt. da 1!'ác�'ldade de �1"dtcl!ll' dá t!nlVellllh�4. do Bra..u'

CONSULTAS: HorárIo, das 10 às 12 lioras e das 14
Á8 18 horaB. � CONSULTO'RIO: Junto 110 no...
pital

.

Santa Isabel
sensação nosprovocou

AvaL pretio
cidade

Caxías x
de. hoJe. na

noturno
Joinvile Advogados

de
DR. NUNO DA GAMA LOBO DfECA

•

ADVOGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV" 1166 . 2,0 andar - BLUNIENAU

Mais um cotejo sob a zurras defrontaram-se no

luz dos refletores vai ser estádio da Federacào Ca�

disputado' hoje, quinta-feí- tarinense, na Capital do ES-I
ra, na cidade de Joinvile, tado, quando se registrou

t'. cotejo. este que terá como um empate em dois tentos_..li

I protagonista os elencos do Os players caxi'enses apre
:,j Caxias Futeból Clube local sel1tar�se-ão pela segundai'

e Avaí Futeból Clube, de vez à sua torcida, em 54,
Florianópolis, ao passo que os avai',anos
Aó aproximar-se de seu farão sua exibição primei-

término a temporada do a- ra, este ano,
I

Jio passado, alvi�úegros e a-

'.

D Rs ADEMAR lUZ
ADVOGADO

Atem1e em qU:llsquer comarca do Estado.
ltcsíd.ência: - Rua Par:wá, 8 - l?one 1602

Escritório: - Ru'. ]5 de Novembw, :HO - f'une. 1661

PRONTA
E N T R E

JOÃO DEDR.
6A .

, ADVOGADU
lIerltÓrJo e residência àraa XV de NovembrO;
LUMENAU ��� 'lel�f6I1oe, 1560

FONE _... 15,31
De (�tio redondo (lil�üiiilU'
acabadas

- �-

GACHETA DR. HERRE Rr :. JjEORG.
AD V O G AD O

----_._�._....:,...-_;.----�-------__,-

&SCltl'fÜRIO: .1_!:!lTEL HOLETZ - BLUMENAU

o� borracha ôca, co", perfeito.
...�cramento ,�-

ii-

HILMAR IOEHRER

T R I N C O

Bronquites agud'as ou crôQicas

Um procflÍto ela

UímRlY(JRío UCOR DE CICIU·UYIER S.II•..

De linhas modernas, fl fechamento'
Itermêtico Corretores

ULMER LAHRONT... fRATE.-AS C:OM o, .I.

E$t"mpadQ, ·est.tnh.:ido, com 2 Sã 'li'" ..
tas pati! Selo __

CORRE'I'O:a
RtUl Jlaran.b.Áo:Nó 2 ._____;j, .BL�AU·

�taSAlcatraõ{,y,. ,,'

��� -

..
,

,.'., re,.
Um compoJtó da vegetais
brasileiros famosos pfiilo
iliU valor t.ropiiuti"cQ.

..
' <F.

Di. ilfamada.miif<:o1 LP, L a�i(1i1iido jlili
•

• Mp(or c"E.nOtte;americ,lno de l/�H,P. '

Autoin.ítleo, tegulõdo por fh"rmo�td' ....
to norll!:.americ:ano, ffi;\fI:a RANCe

'

..
-

-... ":" .

�.

Réumafism.n. chitica, anemias, doeru;as
das senhoras, eah(:�'a, COl'UÇÚO, .fígaà'o. intes

tinos, nervos.
VELHA - Bêco PorfiO, União, 55

2as., 3as., 5us., 6a5, feiras das 15 à,,> 18 horas
3m WWEA: ,,� \
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CONTINUA A POPULAÇA
A MERCE DE AUDACIO

PARIS, 13 CUP) - O se·

nhor André Le Troquer,
deputado socialista, foi e

leito presidente da Assem
bléia Nacionàl.

Reeleito MonnervilIe
PARIS, 13 (UP) - Por

(30 votos, quando a maio
ria absoluta necessária era

.

apenas de 142, o sr. Gas
ton Monnerville foi reelei
to, Presidente do Conselho
da Republi<:!a (Senado).

Obtivera�n ainda votos:
Hippolyto Masson (socia-'
lista', 53; e Gem:ges Marro
ne {comun'sta) 17.

------_....._--------......_----�.�.-

Vingou-se cio amigo esmagando, lrrombaran: �ara roubar bS
cabeça com uma pedral �orões �u «!merica Marú»

'I'Iriho sido esbofeteado peia vítima RIO, 13 (Merid',) - Os la�
, rápios penetraram na madru-RIO, 13 (Merld.) - As nu. pleíção franzina, Alfred',) .es_J ná.Io, o que fez arremessan- gada de hoje no porão do na.torldades do 22.'=1, dístrtto a. perou que o mal a9'rad��I�o do-lhe uma grande pedra na vi.) "América Marú" que, Ôl1-csnarn de esclarecer o crime dormisse, para, l'nta�, eliml- cabeça. I tem chegou de Kobe, dali re-ccorrldo no prédio era cons- tirando numeros-s peças detrução da rua Elisa de Albu, EM Forco O (ASO DA "PETROBRA'S" seda [apcnêsa, Quando pre-querque, 99, em Todc',;; 'JS , tendíam deixar o navio, ia.S antos, ante-ontem, do qual ram pressentidos, largaram afoi vitima, o fundidor Aydano RIO, 13 (Merd.) - A "Nã-o só se deve considerar m:rcaà'oria e fugiram. São a- JdaSilva, de 26 anos, resíden, proposíto. do debate que se inaceitável como antl-demo, pontadas como autores da 1te na rua Florinda, 1, encon- vem travando sobre a cons- crátca ou anti-constitucional tentativa de furto cs conhe, jtrado morto, com o crânio es, titucionalidade da lei da PE- a ccntrtbuícâo . compulsoria. c' dos meliantes Pinta-na - Ifacelado por uma pedra. TROBRA'S, o sr. Romulo AI. Se é possível o 'mposto puro Testa e Bom-Caboclo, que há 1 lVULÃO, 13 CUP) - O vi.O CnIMINOSO meida, presidente do Banco e simples, porque não uma muito, vam agindo na orla l ce-prestdent.a da União Na;O autor do estúpido crime do Nordeste, que teve des, Irnpoalção menc r, que é a to- marítima, O porão arromba.' cj,�nal dJS Estudantes do Bralião é outro senão o vigia das tacada atuação no ante-pro- mada compulsor ía de ações do está abarrotada de inf13': sil, sr. Helio Cavalcanti, facrefertdas obras, Alfredo San- jeto 'enviado ao Congresso, ou obrigações de uma em- mávo's e corrosivos e, caso leceu hcje no aéroportr, In-le.') Reis, de 51 anos, que, de;;;-I pr-z stou, hoje, a imprensa, as pr,?sa do Estado? tivessem acendido um fósfo. tornacíonal dos estudantes li-de o dia do crme, se

enu,n., seguintes ínformacões: 1'0 ou largado a ponta de um nivérsttártos.

E:�:�;�3#����:;���:1 C-O--N--S--f--G--U--'-R--A--M---'--A--P--U--illA---R'---A---"L'--G--U--N--S'--xeira oe Azevedo, 243, DepJIS "visitara alguns amigos, re..

gressando sômente às 21 ho-

M ILHO E S OS DO IS lAPONESES
raso Ao chegar. deparara com

�\1��rkedf�fam;;t��n��;l1��t ."
CDu no comissario Orlando
Areôlo- Eng ovom

.

o
· ·

ter i 1"'· tAcontece, porém, qu� on- a (1 os n 1 p n 1 cOS n o 1 n er 1. o r: puU 1 S ""atem não podendo mais con+l,
�.

68' T
. ,

-uar negando ,�'fredo "�."')l-l S,. PAULO, ia (M1end,1 Iguatemí, 5, !lOIS agrma davam importantes quantias I ponto de reunião dcs oficiais
H�1l confessar tudo-

- T1V'2l'nm prosseguimento d.ssera que a sua profissão e-I em dinheiro que depos s':u- superiores da campanha pa- nuam impunes.. ontem os trabalhos de mves- ra projetista de jarldins. Ta, bera ser !)ara gastar com o triótica organizada por KatoDE:::fiflm� \

I
tigações -:In torno do caso de gima foi morar nesse ender'e; / l'ópatrbmento de japoneses e Sanzo. Ele mesmo, Tagima,Disi'P q'.1(-

.
Avdano , sexta- (xt'Jr.�ão em grande ,mc3lf, ço e ali t vera ocasião de sa- I que quisessem voltar à Pá- que ganhava mil {2. quínhen,feira ultíms

, pedlra.Ih» para organizada pelo rupon.eo Ta- bel' das reuniões que muitos, iria e ainda para adquirir o tos cruzeiros mensais tinha depI'Tnoj�ar nas obras. :hlr::mte I k.usi Kato contra seus patri- dos seus patricics ali tinham prédio onde estava res'díndo os gastar, cerno medda pai! éS dias, PO!S hav l.i brigado CIOS res!dentes em to�os os com Sanzo e Kato e a estes porque ali seria instalado o iriótica na subsistericía doscom os paremos. Não recu·· pontos ao Estado de Sao Pau- companheiros que acorriam àsou auxiliá-lo ;) r(t{! compra; lo e do Paraná. Dos japone ,

H i referida casa em días de reu-
ma sempre temd tíd t S·

-

d
. -

T' f'
, aPenas um ,

va refelcôes P'l·-l n funjidcr ses e 1 ,Js nn e-ontem no 1_

OmO O9açao O nOVO mac. agima _Dl, aSSIm, .COl;" •• , ,'. ._ I esrre itamanto das yeL'l(:óf" I '�ri<lfLI prob.1emas COfiQ,.o' que
que não tnha dinherro al� tio Kato, no bairro do ipó, \\ssas declaraçoes uma exc€- OC�H lenCi�. $1

í culrl'ra1s bras leir:)-:tmericD-/ agor:t surglU com o aut.Dr degum. Acont2ce que. domin- foram ouvidos dois, Hírohlti 1.2nte testemunha. conheclmen- d no, ma,,> niiJ flOS.';, '. 5c181'€CI"1'

It"OS
C?ngace'r:Js". Desconhe-'go, ao entregar o hniar a Ay_ Tagima e Naosaku Satô, I do 9 a s o 1.- n a o CHEFE ESPIRITUAL DI\.

to d2 outro roubo, ocorri- as razóe;: que impediram sua co porém. éS razões qu.�.lev?_.
ditno, êste recebeu·o 0:::m pe_ '. , . I P r e c o , . TU:RMA ! � noit de sabado viágem". rum {) D�partame.wQ {te. Esta-.
sados insultos, ch"gHndo a e�_. Toglma e l!ma das v.tunas I 'k Ja o nlp'::lmeo Naosaku sn-l CiO na e, c

• Segundo .0 sr. Gordon Bt'o- de a .a
bofeteá.la, Como não pudes·· de Kato

..Esta agora com 74 i tõ de 65 anos de idade, resi- damingo ultImo, na reSl-
wn, a,� exigéncias que L m

'se r.eagir, devido à !>\l(l' com_ anos de Idade e conta qu� I RIO, 13 f/Merid'.) - Deu

11'56;
Ó'11"O diesel-tonelada, dente em Socorro, Mogi das 1

dencia do sr. Frederico do fFíÜ1S pPlo gO'\!':'l'!,O de W,\S
conheceu Sanz.:) Zawazakl,: entrada na COFAP. às ulti- Cr$ 1.191,00; óleo combusti· Cruzes, lavrador, expôs sualugar-tenente de Kat?, em

I mas horas da tarde de ontem, vel-tonelada, Cr$. 644,00. situacã;;;· de modo diferente.San�os, quando a vlda lhe. o processo em que 'J Conse_ Tal aumento terá, no en- Ele é o chefe espiritual da

d
VENDA OES'l'l: Dl_�&JO corrI� mal e ele O trouxe pa- ,lho Nacional do Petróleo, tanto, qUe ser homologado turma de Mogi. Qllando fica a rmi
NA ENGRAXATAIUA ra �ao .Paulo para lhe tratar' considerando os ágios que de_ pela COFAP. f"m transe recebe instruções �PONTO CBJ<J do JardIm da sua casa na rua verão ser !lag':Js Dara a iln_ NOMEADO O RELATOR do eS11Írib medic: Takaka.

Encarecendo ao G:nselho falecido no Japão, e que em I"� ���g;�h:aC�F1�,11�e pd:eshl���� �e;�f;s i���o������zp;��t.��� que r I�� i�en�I1.:-'
� � �-& \! �. Ç�it<ifdeste órgão ontem mesmo receita, como fazem muit::s 51 'itl). i<J "lif" ""',�

designou ·0 conselheiro Dori- médic�s espir·tas falecidos, '

lo de Vasconcelos relaL:.r da sd�gund?b': diZen!t' ll1é:S ll!etin: «pnr � �� � ��dutGportaçã0 d;) g:Jsolína e de- Ica so re a S1 uaçao 111 er,- !IUlI � Li II �... iI!!oiU
mais combustíveis líquidos. nacional ,�� êl::, Satô, tud,:) COI1-
resdw;u autorizar a mt!joril� tava ao seu grande amigo
ção dos preços de tais produ· Sanzo Kawasal<i que, por. sua
lOS, Por essa resolução d·� vez, vai pelo Brasil afora jn�
CNP, 'cs novoS preços dos re- t'mar seus patrícias a que lhe
feridos combust'veis, como a- dêem dinhe 1'0 para ccntinum' :' 1

. ",_. 1 S :"lni'1Hás, já inf':rmamos, serão os a vigorosa camnanha do re� garlO c O munlclp u. c.e ar:· J-- L

-'., ,

s:.:guílltes: gasolina-VtrJ, CrS. pall'iamento de Jap:,neses, Es- � to t:rnnsferl1'·se
2,98; querosene·litro, Cr$. te:; porém. devem dar-lhe to- I

sr. João Lins r'.hlr_lnho,matér'a. Det,ermin.?u ainda o dos ·�s seu':.. be�s porqu� uma
que >'ó em C2xins falará sO-I' por ser [l zuna de influênciacoror:el Heho Braga q�e ,0 vez no J�Ilao la receberao �U_I ' . ,_, . r • "', <, c�o deputado 'fc-nódo Ca�r:fer·do proc.?SSO f?ss<.; Il1cIUl� ,do e mdobp!' E com �:t�!S e }n e d i1101 te de sua vlum,."

" ...
-.
r""" .. _.' ,:;d?_ na pa.ut? .da prnnelr!l,reu-' �utras paWtlcas. bat��,;lra� I que ele abateu a tiros de t \lakd�tl. .�) 1_:.p01 te:, 1:"')uma ordmarla do PlenarlO, a Kato e Snnzo tem V1VlCIO a

rev)l<To1" O' )01'112111'�tas 1'1' _
I compl eenuen ..li] hern O _ü-1· h- g 1 d' 1 "'0 furt' l, ...�.:; J

' :;, I I
1'1 - '.'rea Izar-se aman a, rancle com'3 m leI u-,

• _' .,.' '" .1 _ >r

• ('fince da r....ec_aracao solIe!"(Conclue na. 2 a pg Letra E) (Condnl Da 2.a 113.g. letra LJ Lngu_os, 111uagal ",nl (j.f1 Sd- I
l d

.�
d �

. .

I tou (to. pa re maIOreS e ,a-

i lhes mas o ministro catúli-

Mor te e horrorno temporal quel ��rnadafllaiSqUiSaCresc"n.
l}orém, de participar da

.

.

;�:i��'e:teS� ���stc�1a�7;1���tcal·U dUTo ante' horas emS PO'uloser-v'1'1cto ate U) ..PJ, Desmo- ..
bilb .. llf) ader:'t'. ao m'lVÍ-

Toda a fam'llllia arrastada pela v;o�encl·a d!2s 'lUDasment,_1 ;! le.,ist�mcia "Com- - r; li I .... 09bat". Foi. preso pejos na.

zistas, (,1,,::' 1 :r,uco depfJ s

ih� deram a !ih2rdade,

â sua

cigarro, o barco feria ido pe
los áres, vitimando certamen
te seus trezentos tripulantes
e os 250 'migrantes qUe s�
dastinam a Santos.

FALECEU EM MILÃO
VICE PRESIDENTE
DA UNE, DO BRASil

proximadamenta
cruzeiros, sem

gora fossem
vestígios para a

ta dos ladrões, que

Baldados tem sido 03 es-

o sr. Gaston MOlmervil-

t
sa casa parlamen1ar. Fui

le, que é natural de Cate� depois eleito presidente c·
na, na Guiana l"!'an('esf', � fetivo por forte maioria, o
bacharel em direito, tend,)- f que agora se r�nova. E' ca
se formado pela :b'''lCuldadc valeiro da Legião de li'oll
de Tolouse. Em 1932, foi

ra titular da Cruz de Onerdeputado pela Guiana, man 1'a' e da Medalha da Resisdato que lhe foi renovf.do tencia.
em 1936. Em 193�1, Monr.er- .

vil1e, aue não eslava com

preendIdo nas categorias
mob1izaveis, fez quest3.c,

Eleito afinal o pres i dente
da Assembléia de França
Vitorioso DO pleito legislativo o socialista

PRESO o PA:QRE

assassino

S. PAlJLO. 13 (Mcl'id.) - COfl_ estar oh,truída não permitiu a

e-I
rigo a que se expunha, não p.ode i ASÇjHi, ["1'8,111 t,.,lg ..dos pe'rl!_q, {i-seql'encia� Hlnesta..; Ü'c.Hrxe ('I telll vas:tO d,s aguas que. dessa fOl> sail' a. temr:o. morr.:!ndo traglca'" J gua.;-:. !>::end(.J Sf"t',oÇ �_·ada\'el'e:;. u;:= ..

� traI qUç dUl'ant� ....ill: s h'lra, de- ma se acumulnrnnl e pl'incipin- lne_�te. �E-resa. Bu�s�t�. de 7; �_, puis .�: .algU:ll ��ll-l{j(I. l'e�h�adOS.; :)�:Sdl"ljl� tuur,"l a ::!id��d{'� Nn parte ram n ocupar os fundos dos pre .. nos, MafaJda rr(J}J.1hlnl� de 32:1 1::1 pc;s.:loaI dlJ C.lrpJ de B(Jtnb�11o�.rvlonnervill.� p'1rticípou. no ('pn�r"l e t'o1 <1'''''1:''05 hairros e-I dio� COllstruid,'s 11::1 rtla S. João nOl. seu; filhos, Jo,:ú I.t1iz, de :I 'I'ftAB.\LIUI nos BOr.IBEll!flS
entanto, dp.��ob disso, arÍ'.'u- nnr'"e 'volum,? dagua invadiu a� 1 Batista e num desnível d: mais nnos e iRas::. Marí:l, de 2 a!,os, to. Para esse local. o coroando dG

I d' t E si s i 1 dos oCllpantes de \Im porão no
I
Corpo de> Bomheiro;; mandon tod·�

N. IORQUE, 12 ,CP, -- 1nfo:· m�nie em vál'ias [.cões mi-,
,'",;:is .,,'rnc;-cia,ó e 'norad':.�, ,:,1\1- e .. me I'OS. 3sas eon r\)(;oe., ,-

Tllvm de 3:.tint 1.oui3. no Misso·�rl. •.

,. �, sandn dano:::, mUlto_::) d.:t� .. lrrepu" das OC!!p!1ClOS por llumeltJ::--as fa- ]Jredlo 122 da rua S. J050 Batista, o lnate:dal e pessoal d� que dispu ...

que v:ci ,,�. retir:lrlr} o discu�i<',,' 111.ares no 'n�aqUls C0J110 raveis. Cmtros c:c,os de inunda- milias, em poucos minuto� .foram chegaram a ponto de ficar pratica- nha. pois na 111edida que as elmliltnlO' "m lerc('il'a .:i'men5ão CP c·ó.pitã·) d ,.:; F0rçaS FrancC'-1 ('ões "c.esn,oronal(l�ntos tiveram em'olvidas pelas aguas. Uma fami- ment� presao n08 pequenos coo1o- 'Ias aumentavam, as posibilidad€3,·,me RC.l'l, intõ",latl" -A Li'",,, .;as independent·e::o. En1 no- :,specto catastrófico, porquanto lia "li l'e:ie.�nte, ao admitir o ]Je- dos que constituem sna morada. (;e uma eatust.rofe eram patentes.Francesa". A organizaç;io caío- vembro foi eleito dC,Juta- custoa a �;erda de dgumas vidas, - - - - - - - - - - -
- - - - - - Os Dumem: do fOffD, demolistrand<l,lka ha\'ia condenado certas ce- J. A Avemda Nove de Jur.r.o, elH

Matou o desa'leio
agora. SU!'IS qualidades de ,,;;1mi03n" d,,��,' ijln1e e " f,lOp1'ia e5t-'. do à Assembleia OJl1stir pouco tempo voltou II �"r o que n"dnàores, mergulha'·am nos yo·I. {'.c<nr \ ('>te r >:c ,ria a recir�· tuinte, sendo reeleito c�n e1':>: um caudaloSO rio. As agur.s róe,; inundados e dai traziam o'" F' t t f d d d

'
..

maior numero de pessoas que po-
, IlC.S 111.,<m.l-. '. L' ( 1111 O. o "h("

1946, Em 194(:, foi eleito orman o ver a e,rl'S vagae, "e·
dl,r.,c 1:', \I,"" :'1>;)1.;. insistiu ,'01 sembocmmm 11a Praça das Ban-

f d
di::nl.'· Denodadamente. esses mili"r re;en ," ii r't',. 'T.:1 afinal ! ...." conselheiro da República dehas, transformull::1o-a num lago,

Om nove aca as
tari'5 tr�halhar:nn durante hora�,"'UI U C'I 1 Ia·>.' d" cartaz, �e' (senador) pela Guiana, e a Impressionantes avalanches pus�· C iogn:mào FalV81' mais d:e 200 pes"p 115 c:�." n, . H:-.P. (', da arquidio. 18 de março de ] 947, Ellbs- i'am os transeuntes em punico, pn- soas, r.lguma� com ferimentos, pl'O_cese foram advertidos de que ralisando todo o trafego de veícu_ venientes de embates contra' BONN. 1:3 (UP) _: O Go-Cllnstltuirin pecado mort,,' exi· I.Uuiu O sr. Champetier de

los naquela movimentada arferia. RIO, 13 (lVIerid,) _ Um nb sacadJ de uma faca .2 des- dras e outros instrumentos. vêrno da Alemanha Ociéi'ei1-bir" filrüe. Ribes como pr�sident'� des- Simultaneamente.:ts agl.tas d.o cl'\me de morte ocorrozu, no ferido no",o golpes em seu de. Mai" ou men(1� às 19 horas, aa tal reiterou, h-j.e, que a uni-T"manduatei venceram suas mura- inter'or da Penitenciaria Cen- saicio. vêr que as chuvas caim ('om ma- iica<,ão dl Alemanha develha5 (; o trecho compreendido cn· traI do Distrito Federal. Inex- ior densidade, o industriario José cOOleça'r com a realização .eletre o bairro do Ipirangn até a plicav.elm.�nte, O capitão Mos- O guarda Lourival Silva, N�sdmenf<) de Melo, de 34 anos." 'eleições livres em todo o ter-Ponte Pequena. ficou completa- tardeira, que responde pela que se encontrava proximo delXDu o quarto que ocupava no riiório da div:dida nacão. emente inundado. Os habitantes das ci'ireção daquele estabeleci- ao local do crim.,=, prendeu e predlo 470 d�. rua Sã') Paulo e

1:U-1 não, como sustentam-os c�'diversas �orqdi.'ls ali existenles, mento penul, duranté a au- des'lrmou o crím'noso. As au- mau para um restaurante da rt!," mvnis�as. con1 a formacão decom o mvel das a.guas elevando· sencia do capitão Caneppa, toridades dJ 14,') distrito po-
dos Est,\Id�ntes, a fim de j"ntal'. um G:V.2I'l10 provisórió pans," cada y�z mais nssusta��r�c.n. J em gozo de :ferias, opôs todos licial foram dentíficada.s da I
Antes, porem. reSOlVA".�assar ]1Um g('rmaníco,te, nbondQn:rr:m'l-n;u§' prlclphaaa-I 05 obstáculçs aos }ornalistas, ocorn:ncia, lendo tomado as bar, e tomar 'Um aperltrvo e para O segundo passo, segundom.."le, tendo muitC's deles 50fridG

a f'm de esconder o fato, providencias de praxe, (Conclui 11a 2.a J1�'rina ietl'a .I! ,'Ü acârdo drj Gabinete alelnão,'RIO 13 (Merid.) -

Quan-j
Olavo Cur'. Aliás. a atriz não perda total de moveis e roupas, Como tal não fOsse POliS!-do "e

f

exibia numa das sua" Iic:::u zangada com o "galã h"UMERO ALARMANTE vel, ante a insi:;;tenc'a dos rc-exúlicas dantas, na boite aborrecido" e :procurou dCs· o "ume�o de desabamentos Ini portere!'. que para lá se diri. ='illilllmmll••••lI"",_.............."l\[dro" em Copl\cab<1na, Luz culpá·lo dizendo aos curl':)sos darmllnte. Edificíos de construção giram, ordenou :!'J guarda debd l"uego aborreceu até a que era estreante, tendo che_ fr"gil. ti\TeI"'" 3eu� a1icer<::cs aba- serviço I1J !l�I·ta, que imr':-�cobra que tomava p:!l·te no go.do do. Amazonas na_ sexta- lados e ruír<lm iragornsarneute. disse a entrada <L; qualquer{'spt�táculú, no papel de ga- fe1ra 'ultlma: e que, .na,) obs- resultando viti.m::ls. Pessoas que pessoas,lã, d� lal maneira que em tante os multas e�alOs a que tran;ltavam pelas principais arte- OS PROTAGONIST,\Svez dos beij:s programados o sllbm.:'tera, o querido bichi_ 1i85 :Ia cid!lde. m'ucurarl1m abrigo Feranl pr{)tagoll'sta;; da ce-r('c.',:,beu duas belas mordidas nl10 ainda não se acostumara sob suas marqUises e int�rior de
na, os detentos Antollio StU\-n's cantos da boca. à nDva vida· lojas, agindo com tal pri'(!ipit.�(:ão tana Batisla, d€! 24 anos, ;;;01-COI}sequentemente a dano Depois d:!

.
medicada, L�z qUe por verdadClro TIlilar-!'e não leiro, mecanico, reclwD n,PHcina teve que interromper Dd Fuego io. para sua re:'H- provocaram oeorrencias de conse' 27.774, condenad1 a 14 anos(í e�petáeulo para corl''!:!' ao dencia, na Avenida Niemever, c;nEncias funestas. dl' prisão, peb jttiz da La Va.Hospj'tal lVligu::!l Couto. ce!'- 143, manifestando a intenção Um carrego da rua Diogo Vaz.

ra Crim·nal. e Jorg,,:, Luiz, deca das quatro 11)ras da ma_ de dar uma pequena lição ii no hairro do Cmnhuci, transhor- a9 anos, solteiro, ll1usÍCJ, li.dl'llgada. onde foi atendida cobra, para lfberta·la dos I d,OU e e�têndeu_,e per uma gale·' tendendo tmnbem, p�10 vulJ,'11 médico de plantão, dr. c:mplexos de .estreante. na prôxlma. Esta, entretanto, por
go de "Viola", com o n. , .

1.909· e condenado a 13 anos
e 4 meses.
Por m,:tivos futeis, Os dois

di.scut·l'mn à hora d') almoço.
tendo o ,..-:!gundo Jogado agua
em Ank.nio. Os dois iam se
ah'acando .:m vic1enta luta
corporal, mas graças à inter
venção de terceiros, nada se
verificou.

O CRIl\IE
Uma hora depois, cerc�{ das

13 hOras, no patio 4 da Peni
tenciaria, QS dois se ;encontra
vam novartlente, tendo Anto_

!UIIRADO DO CARTAZ
O FILME DE JANE

RUSSEL

'tem 45 an(Js de idade, é m;)"

rena e aparenta wn tem'·
peramento bilioso, O juIz
.José Humberto Barbalho,
éIue dccn::tou a prisão do
p��drt:·, �!irrr,a qll'['! n lIled�
:' Q tl:-JIl (;�Jn,o objetivo ga
nmtir a vicia (b reverendo
contra possiv('is vinganças
por p3rte de pessoas da ra-

Luz dei Fuego mordida
por uma de suas cobras

SENHORES
A G R I C II J, T o R E §

ESPINHAS, ETC.,

AeabMllOS {Ie l'(óccher l}O
va r·emessa d((,fes afa�
mudos Tl'atores Canll
densés - adquira agora
o vosso trato!' �<!'lo novo

plano de v'f':]1das a .presta-
P A R A F E R I O A�S,

1

fez EMA,'"S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E" I R A S I

t:ões.
-SoUcitem-nos tuna clt'�

monstração sem t'ompro�
missO'.

...... COMERCIAi VIEIRA

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