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S. PAULO, 22, (]\I:�idiOU:rl) - Assinala se, nos meios politicas, u
mil eírcuustancía, curiosa que 1fe certa forma. suscita uma semelhiLnça
ilntre as duas candidaturas jii. lançadas. Os srs. Adhemar de Barros e

JlUÚo :Quadros não pretendem, efetivamente, governar, o Estado-Ieade:r.
O Pa1acio dos Campos Eliseos, para. ambos, é apenas uma etapa na lu
ta pela conquista do. Páliwio do Catete.

O presidente .nacítinal' do PSP não faz segredo desse propósito; E'
candidato iI:. sucessão lÍó :sr., Getulio Vargas. Mas" rlesefava, antes, es

truturar uma grande base' politico-administrati'''a, uma plataforma, uma
pista, digamos assim, d�' onde alçará vôo, em 3 de outubro de 1955,
para. a tentativa .de émpalmár a chefia do governo federal. Ele proprio,
a.traYéz de varias entrevistas, já tornou bem claro que o seu esquema
é esse, tanto que completará a chapa com um candlãato a více-gover',
nador em favor de quem possa renunciar, tranquilamente, seis meses
antes' do pleUo .sueesscrro, sob o Imperão inelutaveI do dispositivo eons

titucional atinente à désincompatibilização.

ASSIS CRATEAUBRIAl-l"D

MANAUS, 20 (Pelo telé, outras tribGs do Xingú e de,
grafo) _ Hoje aqui chegou o Coluene apereceram, trazidos
presidente. Veio o chefe da de aviãó, para participar. da
nação com uma simplicidade vida no acampamento do cne»

adorável- ontem, ao Cachimbo, fe da nação. Fez empenho !J'

churrasquear com os 70 brasí; sr- Getulio Va,rgas, em que os

.. Ieíros que constituem a popu- Presentes a serem dados aos

'J 1 9 lação daquele altiplano. In-' aborígenes fossem entregues23 de Janeiro de 1954 .. díos trumaís Icalapagos e de por ele proprio. E com pacren-,
.....p- ......... ;..._-_.....__.... ;......... '_______ ela exemplar, foi tomando 1'8-------------------

ça por peça, passando-as ia ca-

SERIA O CATETE O CAMINHO COMUMPARA���������.
.

'teava. Depois do churrasco, os.

OS SRS. A. DE BARROS E JANIO QUADROSi�:�i,i:�i;��Fj,��.

Hoje, houve aquí o [antar-

f· r I
"

,'{ �
.

oferecido no HoW Amnzonus

•
asa IS ,el n. 'n· e e! ora u �8m o I Sem pro�abilid�des de êxit� �f:?����it���:�r�propoBllo �lS �OIS caD�lhtn o anunCiado bOlcete ao cale �I����t�:F:::��iEi�:�

! «Hãl há clima' Rara o movim.entl esbUlhado nos EE. UU,,)) ��aJa������i�le :t��r��ll:ft:;:�:
I

li 'f
foi O JORNAL. o artigo fOL

RIO, 22 (Mertd.) _ "Não tavos, passou, ao preço de 15 café todas as lquartas-feiras, escrito pelo hoje coronel A�",acreditamos que essa campa- centavos. na €sperança de' que, com o relio Lyra, que era nosso brí
., nha nossa

"

encontrar guarida O presidente do Centro de retraimento no consumo, e por lhanta crítico militar d2 en-; entre-o povo norte-americano Comércio de Café ainda adu- conseguinte nas compras, a tão).
; e muito menos nr:.?meios tÇlfi'; zlu que a industria cafeeira xícara da rubíacea vcítasse pa Jantamos todos, no Hotel
: cíaís dos Estados Unidos" _ ,nos Estadcs Unidos mobiliza ra a quota dos 5 centavos a Amazonas, com O chefe do'

declarou ontem á reportagem capitais calculados em mais de xícara. governo, ç> governador d,:!, El!0de O JORNAL o, sr- Marc�lino 100 biliões. de cruzeiros e que Mas, já no proprio país de tado o ministro da Aaronáuti-,
M. dos Santos Frlhc, presíden- os consUlme],:;res. norte-amerí; origem da ideia surgiram opo- ta e'os oficiais. graduados e de
te do Centro do Comercio, de canos s!lbem m�lto bem que_a sitores. Os telegramas falam patente mais fraca da FA;B.
Café a proposito das informa- produção m�lI�dlal de cafe nao em que um alto funcionario qUe aqui se encontram. Varl�s
ções 'que ncs chegam de Nova e ainda suflcle,nt� para �bas- vinculado à industria do ca- pessoas. que chegaram do Rio
Iorque através dos desnaehos tecer � merc�do mternaclonJl fé dissera: "Não cremos que com o:J Constellation da Pauair,
das agencias noticiosas nos

concluída d_al que a elevação a sugestão seja factível nem me disseram que a nota de
Estados Unidos Ponderavel de preço, nao é absolutame�- prática". {Conclui na 211. paglna letra Al

.

. .' ". te decorrencia de especulação ;_ --------------------...

�';,v:�e���s���n��.�af�Ol�� f���iic���mb!����::n��� c��= Danll,f,"'cado O lua810r dos'face da recente majoraçao .�o tados Unidos. O presídents do
.

.

!i�E:��:���;�1r.�f ��!'���:W:!i�:h��:101�lotaiaO-e b r I� ta n' liII c 'o Srantes e cafeter as - como
g d p is s- lOS proprios al p r ay �

i!cf�e�t�;�o��n�����:e:tabd; ���:��:ni�ec��!fd:rs;:yll�� IR'. iJ. .

bebIda _ ao preço de 5 cen-
pr'oduça-o e cons'equ'ente ba1'xa •

d "E 1". Sabotagem na saIa das lU áqumas o
•

fig e'
-------�-�-- das cotações, num futuro que _

não estará muito remoto. Conselho de guerra amanha
i "QUARTAS-FEIRAS LONDRES. 22 (GP) - Um por- versos ins.trlffilcntos. Declarara.m

SEl\I CAFE" ta-voz do Almirantado haYla dcela que haviam agido por motivo da
lV[as, ao que parece, lO con- rado hoje que certos aparelhos de rancor.

gressista norte-americano, sr. controle tinham sido ligeiramente Lembra-se qU(!, no decorrer desta

Lavrence H. Smith, não está danificados na sala de máquinas do mes, danos semelhantes :!"oraIn pr3J
entendendo muito bem o qua- porta-aviões "Eagle", atualmente Ecados :! pordo dos porta-aviócZ!
dro geral da situação, ou pelo atraca'do em DCVOllport. (Conclui na. r:'.a página letra. 1)
J'Ílenos o compreende como Pouco d'2pOis sabia-se que, em

---

"consumidor" e não conlO "ex consequeneia dessa &abotagem, o I "' t. . '.

pIorador". Do contrario não chefe das máquinas tinha, sido �n- 1 Não podem os pnsu>nel'"A EXECUÇÃODQ CONVENIO JA' ASSINADO � DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES, ENER- propória '_ como, propôs _ o carcel'uçll;J a bordo do nano, e que!OIA ELE'TRICA, E SIDERU'RGICA + INSTALAÇAO DE INDU'STRIAS TEUTAS NO BRASIL - PRES- seguinte "boicote": Todos lOS compareceria, no s;fuado próximo,! f04r entrar na· Coréia dOITA E&CLARECThIENTOS A' Il\fPRENSA� EM ENTREVISTA COLETIVA ONTEM CONCEDIDA, UM americanos passariam volun- perante (I Conselho de Guerra, \.11 ,

- - - - nntIGENTE MINISTERIAL DO GOVERNO ALEMÃO - -
- - tariamente; deixar de tomar

TERCEIRO E:\{ U!\I "IEl>. Sul
con

..d,I.·ÇÕC.
s

d.e...g.ara.. n.tir.. c.
o

.. ntra.partid.a. J' d.a t.e
...
n. t.a.ti.",a. ..d.e....a.un.. ?en.:o (la �

..
;:PO.r.-

O "Eagle" (36.800 toneladasí e I:à. tPiJlol'tação. ;'r4\é.ilWa,- :m�s.:, pp .'íaçiifi, .p;PÂandp .os,.preçQs 9PSd�l'Q", • .. ·0 �1l,aÍ.O".. porta�\'Lviõ�s..da ,es(!l,ludra ... SEOUL, 22 (UP} ..,..,. O :pré�iniéi� de 1951: 'o '(;otal da' iniÍ)orta.'
.

dútos, tendo '0 àléll1ão, lI:>r outro

A E f I .. ( I' E. ti ( I A
britalÚca. Capaz de transportar· 100 I sidente Shyngmann Rhee 01'...

ção alemã aumentou COUSidleraVeT-'j.lado, mmbem eoncoi'r�do

para. e1e"1
aparelhOS. arvora 11 flamula do

con-1 denou às suas tropas qUe lm4
mente. ' aumentando suas compra" e rectu- tra-ahnirante \V •. T. Couchman. E" peç3Ill OS prisioneiros de guer..
Houve porem, um momento em zindo o imp'odo de ccn�"m" ,obre do anuncio acha-se m· a segunda ·vez que são verificados ra pró comunista de entrarerr"

que os preços caíram no mercado' o caié, tendia triplicado Cl impJl'- retalnente ligada à ctr- danos a bordo aparentemente de" na Coréia do Sul" quando Ia.
mundial, especialmente o do algo- tação. Ambos os gove....nos ·porllm- culação do jornal. A NA- vidos a ações condenáveis. rem postos em liberdade hoje
dão, sem que o Brasil tivesse acom- to, que cólaboraram na solução dn ÇAO e o único .irgão' de Em outubro 'ultimo, dois sabo- à noite. Nã.;) se sabe o que se..
panbado essa oscilação". problemá, acreditam .:J.u.e na base circulação diária que pe- tadores foram' conderiadios a tres rá desses prisioneiros se os co-

o CAFE' BRASILEIRO dos entendimentos, o vulume total netra na maioria dos la anos de pri.:cão, por terem danifica- 111unistas, por sua ·.Tez, tambem
Mais adiante frizou o sr. Frant� do megócios poderá uumpntar de res do Vale do Itajaí. do telefones, mostradores de apa- impedirem sua entrada na CO ..

US$ 115.0001000,00 para US:;; , "

__ relhos de controle. bem como di- réia do Norte.
142.000.000,00. Não resta dújvida

Indeferiu o 'SE o recurso eleitoral do PII S. D.
RIO, 21 (Meridioual)
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•.l!óleltoraLdelXOU :de co.

nhecer, per tiúarurnr.d3._
de, o. recurso do Partido
S-ocial Demócrvliê,;>; cou";

.

tra decis�o doiTdblmal
Regional de Santa Cata
rina que apurou á vota-
ção da 19.a. seção da
17�a .zona, em Jaraguà
do Sul, quer pata pre;...
feito, como .mn'a .. verea-
dores,

.

. Foi.re1ator do feito o
juiz. Henrique D'Avi.-
la.

.....,

o $ul
ASSOCIADos"

-I

D A S
NUMERO

Para aumentar ()

o Brasil

A mesma 'coisa ocorre com
o sr. Janio Quadros. Está ela-

. ro que o prefeito não irá:: pro
clamar esse D1'>:posito, no'mo,
mento. Se alguém, àntes de 22
de março, d.ssesse que ele irià
ser eàndídato a governador, e

que não yretendia ficar nem
mn ano à frente da Prefeitura,
eSse alguem sofrerià formal
c1esmentido. Se" o .sr. Janio
Quadros (,btiver a vitoria' 'nas
eleições df'ste ano,. log';;: .. cu'_
dará de r�nUJ),�iar. tendo €ll1
\Tista a jornada presidencial
de 1955. Permanecerá. 110S

Campos Elísios; na
.

eventua
lidade de ser eleito, ápêna:> !)
tempo legal, afastando-se o:"
portunamente a fim. d.e poder
vir a ser' candidato à suces�
são do sr. GeuliQ Vargas.
Temos aí; pntanto,.

.

um
traço .comum <,!BtI'é. OI)' srs. A
dhemar d'� B3rros e .TariÍo
Quadros, iJ qual Princioia'
preocupar, ltruih{ nli:iís

-

Pi'O
fundamente 'rio que sE') pensa,
6 eleit::.rado f!ultJ !fi 111dépen.
dente, tanto da c:mita1, 'corno

·
., ',' : ... /::J.I-:>::.;'��i:·�.-.-};'�·:"'�: '�-r,"�i.Y'::"f

do interior; Parcelas pondera
veis da opinião pública de S·
Paulo principlinn a compreen ,

der que é imperioso haver
continuidade administrativa, h
frente dos Campos EEseos. E'
que 10 governo P'lÍulista não
pode ser posto em tais termos,
isto é, não pode ser conside�
do ilpenas como etapa no iti
nerario acidentado do Catete.

intercam6io comercia I ,
,

'.
.

I
a Alemanha Ocidental Ie

13rasil. dissz,'entre outras coisas,
o' seguinte:

.
-

.
:

NESTE'JORNAL

,'Não vim criar coisas novas, mas

dar execução ao plano estabelecido
entre o Brasil e a Alemanha, em a-

-
.. As comprJis. ele café brasilei

ro pela Alemanha foram limitada� e os dois governos sabcm, que o

em virtude do elevado imposto de Brasil está interessado em rec,ber

'consullio. Dessa maneira, o saldo um valor maior em produtos. re

devedor do Brasil para com a Ale- conhecendo. entretanto, que a sua

manha atingiu a U� ' ,...
capacidade do exportação aind:! nãt>

lOO. 000.000,00, aproximadamente. pod'e corprespondcr a esse volu

em setembro dle. �952, tl"ndO (I meu
me. A telldencia, é no sentitlo de

país bem compreendid:J a situaçao o Brasil aumentarj a ie:xportaçáo

metrnpol.-lano do Brasil, que não podia pagar em para a Alemanha e esta, por sua

V
.

--
dólaies o Falda existente Mesmo vez, a aumentar a importação de

NO AUGE' AS EXIGEN elAS HISPANO-MARRO QUINAS.
"

produtos brasileiros para criar a
RIO, 22 (Merid,) _ Tendo PLENARIA tembro) e Sete Deres (15 ele BIiSlm, a Alemanha não prOCUXl'U

necessária 'contrapartida", _ _ _ F R A N ç A
em vista as comefil.:irações Uioties quoties" (tantas vezes setembro). Condições: Con- reduz�r, o intercâmbio. raas, pelo

ESTABELECIl\'1ENTO DE
'Tdo Ano Mariano, o' �rcebis_ quantas. s� cumprirem as con_ iissão e Comunhã.;J sacramen_ tlontrarw, �ro�oveu .:> seu a:lIncn-

IND USTRIAS NO BRASIL PARIS 22 (UP) _ A

Fran-I
guarda em torno d,'). palacio I cívico de hoje em etuam con

Po m.etropolitano,. d. Jaun.·e de dições) no dia 8 de dezembr.o tais, piedosa visita a qual.
te, com <: mtrnto de 'm,,,onl�ar u- ça assegu'rou ao sultão do Ma! do sultão Sidi Mohamm/!;d I

tra � autoridade do, sultão en�

Barros Camara, lançou on-
'. tI' . ma soluça0 para esse saldo deve- Abordando o problema da insta-

rocos estanoite, que "tomara Ben Moulay Arafa e PuseralU tronlzado pela França em Ra"
,

P tI' ",T b'l
de 1953 ,ct' 195f4)t; bedm NcomD qoUraegrolgr(tel�taulqatrle) aenSlaanPtl?SrSl�Ua dor.. Foi empregado entiin, .um si"., lação de indústrias de seu país no todas' as medidas necessárias" de pronditão seu exercito de bat terá "sérias repercussõ<;,s"t€!1U, sua as ora '. uU 1 eu nas segwn ,es es as e assa �'" . Brasil, informou o entrevistado: .

40 000 h t t 't' tMal'ianó", na qual aborda as Senhora: Purüicação (2. de Virgem Maria e aí rezar pelas I tem�
um pouc� �{)mpllf!a(.�; no para garantir seus direItos aH- .' omens nes e ern.o- nes." .zona.. . , ..

'

t
-

d p" sentIdo d" determlllar. '1 blllxa do
- O gov,erno alemão está dis-'

te as exigencias hispano,-mar- no, ccmo resultado da crIse Sldl HadJ Thaml el GlaoUl.comemorações centenarias da fevereiro), Anunciação (25 m .ençoes o" apa, .

'

, d posto a 'contribuir, na medida do
d I 'g' da 'd lVI k I densopD:mulgação dogmática da de março), Assunção (15 de 2. INDULGENCIA menc�onacb sal .0,. e, segul1.dG as,

possível para aumentar a capacida- roquinas.
DF.

provo<:_a adPell�s eXI encIEas - P1axda eb, barra eShlge 1'0 R'aI 1 d'C . -

t ) N t' 'd d (n d PLENARIA autorIdades braSllela�, ese sIstema 40 MIL HOMENS..., sec,essa,') O UI,arrocos spa- ea er er ere, c {:' ou a "
-macu a a' oncelçao. agos o, a IVl a e o e se-

d b'd d' A M'" deu resultado satishtori,J O gL'-
de de exportação brasileira e no

PRONTIDAO nhoI.
-

bat para conferenciar urgen=Inictando sua fala -aos fiei:; --, ,-- ------ ca a sa a o o no a1'1ano,
vemo brasileiro _ acrC'õcmllo.l _

scntido de alcançf:r esse objetivo RABAT, 22 CUP) � Os Os funcionários franceses temente' COln o sultão,' acredi�e ao clero do Rio de Janeiro,

ELOGIAM,. ,or CONGRE( .. c cada vez que em grupo se contribuiu bnstante para o exilo .

(Concluf na ;..a págIna letra UI Iranceses rEforçaram hoje a advertiram que o grande ato tando-se que aque1e em eas()o cardeal d. Jaime repro� J J J visitar qualquer igreja dedi"; .

de emergencia poderia moblli�

gE���1��Ejf�;[5� SIST�S�:���:HTf I âr!:iiffi;���=
Con.

Exn a n são a.o má x. im o do od e r i o iF�i:�!�ln�ri:,:::�de. aos pais, aos esposos, e.
.

S3 devotamente,. se t.omar em 'I'
.

nistros marro<JquilloS) se réu�xortando tod'oil a segui-la. A�
WASHINGTON 22 (UP).,-' honra de N.ossa Senhora, ,con- .

t
A !!!I,-

d E E UU am e n to niram á noite oassada e aproQpós transcrever o doc4l1ú:nto
,

,..

',' J tanto que �� tenha .fe to,.a a om I C·o OS' II o r varam uma dêclaração 'quep:;pal, {) caidefjl adverte o Os lIderes republIcanos. n,? I C.onfissão e ii Comunhão sa.·
..
,'

..
'

..

;
'. .... _ ... _ diz: "�u.a Majes�ade G SultãpcleN paÍ'á. a necessidad� de con�resso

.. elr.�.gIam o pres�4en.: I' cramentais· Se faltarem es�as. l!!!!f" l!!!'l! perSOnIfICa a umdade do p:'I1Sserem realizadas piedosas co- t<;_ EISenhower pelas modIfICa
e houver êpenas' verdad'e�ro

-

t !llI'l!a fiSC�1 da 55
I
q,ue a França prom�te� garan-mem.l'ações, 110tadamente 1'0- çoes d��l.!adas na �CO?'}S�:t 01'- . arrependimento de coraçã,), 250/0 de aumenta na 3J"uda li Imérica latina dura0 e o 'UH' ii, U ate tIr e mtodo o terl'ltol'lo dornárias aos santuariós de c_ �amentaI!ac q.ue_o _ncaMn::,mhd'�u llucra-se Indulgencia de dez'

3.860.000,000 menos que os do a- Marroc�s".xaltação da VirgeIií Maria, a..

'

ontem.lO
. ong� _580. as ao

anos., 1'fASHING'rON, 22 (UP) - o <17.300,000 :loIares. se tambem qUe está firmemente
Simultaneamente, enviarmllludindo, tambein; ao. Congres� a en!endcr que v,rp.!,;t!d-:?JU, e- 4, ·Pod.e o l:lispo Diocesano, sr, Harold Stassen, Administra� O. dinheiro será retirado da vcr- convencido de que (!sse orçamen- tual exercício fiscal, quc expira a

uma nota ao Governo frallcesso Mariano, a realizar;;se eIn fetu",� al1!da ln;:, or _S conC's. dar a .Benç�o
.

Papal com a
dor de' Operações· nÓ Exterior, de.. ba solicitada pelo presidente Ei- to 'nã;' somente protegerá o mo- 30 de junho.

pedindo-lhe que apoia a au_São Paulo, bem como ao'Mo- � paI,ec2 que. e�;s�s cortes 8- Indulgencia Plenaria a ela a- darou hoje qúe os Estados Uni-' scnhowcr para ajuda ao exterior, do de vi�a .norte-americano, eo- Aumento da defesa nacional
toridade do sultão nas duasnumelltp a Virgem, a ser .er- ti.ll_.r;rTa.0.€ p�(,.wlmçl;te os. au.- ne'",,_'a, ..

na .l\/fJ·ss·a P,ontl'fl'cal de dos E:umentarão sua ajuda à Amé- que.é de 3.510.000.000 de dolares, mo·fortaleccrá tambem a base eco- O presidente se comprometeu a

d i d l:>
.

'd d '1 A" 1
'

t .... J.'J..

d fortalecer a dcfesa nacional, com ZOll;::S e enunc an (l qu� oguido, .. nesta CI a e 'pc .�. r� XI1<;S ao. "S l' 'ng- ,.,. pOIS. os 8 de dezembro de 1953 e rica 'Latina, em 20 por cento, du- explicou Stassen" nômica dos Estados Uni os e o -

ato de hoje o.m Tefuam foiqu;droces�..
'

� , .congresslst'l": 111.',1 republIca- 1954. rnnte o ano fiscal de 1955, que Despesas acima de 65 biliões
-

bem estar de todo o povo". menos dinheiro, r,eduzindo os e-

l'ealizat:o sob O putrocínilJ eLembra, p?r fim, d: Jàime, no:!. qua'r':J
.

dernceratas,
.

se·
5.' Todo os altares dedica:' começa no dia 1.0 dc julho pró- WASHINGTON, 22 (UP) - O CODlO vem ocorrendo desde que fetivos pessoais das Forças Arma-

"a pressão das autoridades lo�os finrQTes
.

conce.did,Qs. r:l?lo mostram iÍt':n:U surprc';sos, ('0ryt do� a.. N':;sa Senhora serão" XilllO, presidente Eisenhower enviou, ho� irrompeu a guerra da Coréia, o \las e dando maiOl:' impul,..'
cais espanholas"S P d P· XII' '1 f t 1 t r<duZI '" - i

1st 1· 47600011 .

d' lto
'

o ca Aérea e às' armas atômicas.ali.to
.

a re 10' ,. pe o seu

.') a. o.
(,;

fl.!(j
I( .... ".'

..

r., _

-

privilegiados em· favor da

ai-I. .

I) �

e.vai'.la. .

a

..

1.1'\5

O!..
•

.

je. ao Congresso, Urrt orçamento capitulo maior o orçamOl e
-

As forças militares dos Estad'OsOficio' .de Indulgencias, C qu.e do Q prOl;( - .n.1 d� c.?op�róçao ma. do finado em cujo sufra_ dolare� o. montante rl_R �jUd� mili- cujo. capitulo de despesas é dl� • . dle.tinado à defesa nacional, cujos RESERVA EM lUADR!Dsão .
.os st:)guintes; em 'ap�t1;:j3 ce.íl Im1hoes (!� do-

gio :for
.

aí ce12brada missa tar,
. tecmca. e e(\o�omJl.'a as �e\. B5.750.000,000 de dolate�, do qual gasto;:; são calculados em Unidos obterão 3.575�000.OOO de MADRID, 22 (UP) _ O'1. ,INDUI"GENCIA lares· . publicas Jatmo-amerlcanas. A aJu- eliminou, seglll1do ele mesmo de- 44.860.000.000 de dolares, isto é, (Conclue na. Z.a pàt:tru< letra B) Go"1'�rno espanhol �nanteve---��������--�_._�----�-��---� ro�ctoo=U _�A��D! �noanotiw��ual�.". �rou, w.as�d�n�_�w e _------------------------ b�e a��u� reEr��o�e.'

,.,. que tem por fim, entre outras coi-
_..

qual será sua atitude com res"

I1st!in l)0ndn !lnIUJ!ldJt 'S �gUQ�S �:!d:�!���e�in�eir�e�e:::s.inver- Del'"Xarlllta'm OS prl"SIItOnelllllrOS &�;�od:J::����s\��)a�ll�b��li II n 1111 U II 1'111 uOU I! U bll OU. 1 :=�;:,�:r,��;.;=.:�:.
.

.

. ;;::!��,"r::e:.���:�ir.!:�
AO g lU IH e Dt o dO �roçn dO· c a I e qtL�U�����e;�:�et�{) con::�::e�t� entregu.es à própria sorte Ra�a;lto comissário espanholU II U U (j U U presidente Harry S. Truman. A- no 1\1ar1);;COS, generril GarGia

pe�ar disso, prevê um deficit de Valino" expressou daramente,
2928000000 de dolares PAN MU.N

..
JOHN, 22 CU.

I
tropas Íl.l.dÚS: Diante disso, o não cbstante, a atitud,� espa-WashingtoDy 22 (UP) bras ilegais. PGr sua vez, o . .

'. .

1 d' Th nhola de considerar o sultãoO
,.

d J t' t" d E t d
.

l' o novo orçamento, aprovado P.) ....::. Os comunistas recu- �enera ln U orat, CO-'d R b ' ,. d PS'8cretarlO a US 1ça, .sr. seCl1e ano e s a o ass s-
conl mool'fics"ões ou sem eras pe- d t d 'o La at um 'titare' e a�, "saram' hOJ'e mais uma V€Z, lnan 'an e o corpo que. f' h' ""Herbert Brownell Jumor., tent� pal'a os· assuntos

eco-IIo
Congresso. será aplicado entre ' rIS, ao re el'lr.. Se oJe em .!.e_

d·
-

'J W 1 j receber de volta 347 prisio-l guarda aos prisioneiros, di- tuam aos "erros üuperdoãv��j"declarou que a lvisao 'anti- nõmltws, ,San�ue, eug 1, 1.0 de julho .c1�ste ano e 30 de u-

l' d
..

d' 1 d for)'ad"s por Dla-os podero"a"ro".h d
.

o neiros de guerra a la os nglU-se e Jeep ao c lama o '" ..trust do seu ministério

está, declarou que o Departa- n o. o prOXlm':
"Ali que conduziram á destituição. • . '

� . - Eisenhower declarou que "a ne-
que não q�lizel�am voltar <'�ampo norte. '. .

comu-examman::1o uma sene de m�nto' nao tem mformaçoes

I
cessidaéBe, e não o mero desejo" ,

f
O

do sultão anterior.
queixas contra os últimos capazes qe indicar que os ioi a norma quI' se aplicou ao pre- para seus palses � que se a- nICOU aos. prlS1smel.

r s
•
que

, Os observadores espallhois
,

d D' chavàm sob a guarda de os comulllstas nao querlam, consideram que a Declaraçãoaumentos do preço do caie, aumentos sejam devi os a parar o projeto de orçamento. IS·'

t
. .

d' de 'lletuan terá l'feperct.18sõesEn

..

tre

... ta.nto..

, B

.•

rownell

dis.se.
outros fa

..
to

..

res que não a e-

I'_::::.._�_;...---'-..:..._-_---"-..;_"-'---------'--.-"O;--J
e que as

. ropas 111 us por
favoráveis para a Espanha em

que o departa.mento ato a- lev,ação ,da procura e a di- dcyoramClstaide �, I
sua vez, à·mei'a noite de �o- tcdo o mundo árabe.

goroa não abriu nenhum in- minuição. da oferta. Iss'.) 50- . due" filho I Dê·llu: je abririam OS portões do Tambem disseram que as
, •• l

campo e se retiraría."D, dei- D:ncentrações de tropas e na-quérifo :formal� para veri- bretudo :qevido as geauas
. LICOR DE CACAU XAVIER vios de guerra no Marrocosficar se esses aumentos te..: ocorridas no Brasil.

.
..:. _o'.""ífvp"" ••afl"n..,du••• lslIIJillÚlO I xando Os prisioneiros eu- constituem "medidas excessi:

riam resultados de mano- ... ",.ii "" 50 onul
. I tregue à sua propria sorte. vas".

t Festividade em

exaltando Mobilização dos gnerr ir
fiéis ao onare de Rabal

...

o paIs

Virg�m Maria

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

Pastoral J!o arcebispo CONTRA A.
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maior sensação, nos' últimos
dias, fOi a palestra do sr, Jus
celino Kubstchek na Televisão
Tupi. Não vi restrições. em
quantos me falaram do êxito.
singular do presidente de Mi
nas no vídeo,
, Gomo sei que o presidente
da República aecmpanha os
programas da televisão, per
guntei-lhe se havia assistido,
no seu receptor, a 'palestra do
governador mineiro. EI.e res

pendeu qUe não. que não a ou
vira, Eu lhe disse que estava
satisféito,' pessoalmente, cem
o, resultado estrondoso do
"shaw'" do, sr. Juscelino, por,
que, tal significava uma justa
fepa,ra�o às injustiças clamo,
rosas q)1e, Ihe tem feito a U.
D· N, de Minas Gerais;
- '<O governad:or de'Minas

declarou o sr, Getulio Vargas
cçm a reserva e a medida que
lhe são habítuàis, é um gran,
de administrador".

.

',Não Pz:ecisava O presidente
da República dzez- mais- Com
efeito, o homem que está dan
do a safra de energia elétrica
que o sr;' Juscelino Kubíts,
chek se dispôs a oferecer aos

:����r���� ��r e�!�u���aqU� (INE BUSCH as 8 hs. '(ine Blumenau as 8,30
Os acionistas da sociedade anônima "MALHARIA BLU- o Estado meridi<mal teve nQS idéias luminosas, planos hu

f' ..
'

".

"....
.. , '

MENAU SIA.", são convidados para comparecerem à assem- ultimo t
. .

_.

bléia geral ordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de lJ q�e ���O��ito a UDN de ginalidade,.· .humorismo, MAUREEN O'RARA - JEFF CRANDLER - LON CHANEY.
1.954, às 15 horas, no escritorio da sociedade, afim de delíbe, Minas !f€rder cada vez mais o manitarios, llr?J�tos de vas- SUSAN CABOT - MAXWELL REED, em

rarem sôbre a seguinte: . conceito, que devera ter nà .ta repereussao, programas
ORDEM DO DIA ,?pini.ão pública de sua terra, de viagens por tados as vi·1.0) - Apresentação, discussão e aprovação do balanc l

á

d 1 f
.

f h d 31 d d b d 1 53 d I·· d
.

e a In o. e ,acclOsa,e mesquí., I as
.. '

ço ec a (J em e ezem ro e 9 " o re atórío a díre- nha da grande maioria dos l
' .

S S
.,

O"
'

Y· E N'D E S 'E
toria e parecer do conselho fiscal. 'IÍIeus leaders. Eles são homens I' O .

NA CJD S NESTA

De um rapaz de 16 anos; a': .

-. 2.ó) - Eleição da diretoria, conforme capitulo III, artí; ,que estão revelando, na hohi.·, DATA �. São habilidosos
. go lO, dos estatutos sociais. .

proximadamente e que saiba
, 3.0) _ Eleição do conselho fiscal, membros' efetivos e su-'

que pa�a, uma incapacid'ade I em artes, trabalhos ma-

falar, inclusive, o lalemão, pa- Uma llIeladeirá I"Sibe�ia." plentes ·];tara o exercÍci<J de 1954.
' P?lítíca. de se faze� p�rder a'l nuais ciencias: e em ativi-

ra auxIliar e praticar na sec- com· 3 portas em perfeito es-' .. • . .,. te no. bmri senso mm.elro, den-!. '

�ã;o de peças. tado de conservacão com 3,80 4.-o� - .t;-.ssuntos dIversos de lUteresse socIal. tro do udenismo. O pártido dades jurídiças.
Apresentar-se na NAVITA, mts. Informações"no.....:.. Hotel., NOTA' A h . 'dis

. -

d h
"

t ',mUbiltzou um jornal que é um -----

ii. Rua XV, de Novemb:ro, H
. c .a!ll-se a pOSlça·o <;Js sen o:-es aClOD1s.�S os modelo de falta de criterio e ·61.315 _ Blumenau.

avana. documentos, eXIgldo.s I?elo decreto.1eI nr. 2·627, de 26 de se- de ausencÍa de niveis de mo-tembro de 1940, artIgo 99. l'd d' f·' 1 'u .'
,

4!l������oeo"",,��'
'

y' E N DE ...SE! Blumenau, 20 de janeiro, de 1954. í r<;l I, a e pro lSS10na
'. .m lU- tando portanto, de

� .,..,..,.o�'""'.""" .� ERICH, STEINBACH _ Presidente / drl{lduo qu�lque; desh:.udo rl:e f .' .•..
- � RALPH GROSS _ Diretor-Gerente '\ {'

sombra de �d�n�ldad.e, myech.! e Jogos segUIdos,

ARAMrmAasS dEe McaUçaH,ICe'llOpEoSr--' I.· Uma bela residencia de dois FELIX' STEINBACH -'- Diretor-técnico vaym seu lr:lITugO• N,;) dl� s,:-.j recuperarem todo seu

,

.

. .

"'--- gtllnte, o orgao da U:DN mmer- 'derío técnico;pavimentos, com dllze com-

S" di' t' d
'

T' b Ih d'"" I .L. -,
•

d
1'a endossa as calumas do àre-

partimentos espaçosos, CÓllS- ln lea O OS ra ii ii ores nas n�s rUIs e tino, escrevendo: "Sérias aCll-
.-........----------

te, �vó1vere9. pisto- truida há ;alguns meses situada I • sações contra Fulano ou Bel_
las etc_ qualquer

H
numa das mais aprasiveis zo-

I' Fiac,ia e Tecelagem de Blumemau ,/ trano", E gasta três, quatro,
marca,

NCAOMPRAMea-çSaE I,
,;las de Blumenau, na Rua Na-

-

- ,cinco colunas para reeditar {)
taJ, imediações da Alameda Edital de ConviOcaçoo vô'mitp negr'Q dos desocupao.os
RioBranco·' ,do Rio de- Janeiro.

.

.

(ara pft«'ca e Informações Organil1lação .
':Pelo· presente ·edital.·e mcumprimento ao dispost.o no art. E' o sr. Juscelino Kubits-

.J ".J
g Blumenaueooe Ltda. Rua 15 8 létra "i" das' Iristruções áprovadas pela Portaria Ministerial chek uma das reservas da na..;

_ BLUl\-IENAU i� de Novembro - 870 sala 5 fo. n.o 48, doe 8 de Abril de 1952, c{)nvoco os associados déste Sin_ ção, para Os dias _ duros que
Rua 15 de NOT 1301 3,·.ue

1572. di��t? para.8. VlOtaçãb no pl�ito para a e1t::ição da DIRETORIA, aí vêm. Ele, os srs. José A-.

-. -

� Conselho F�scal e Representantes da entidade no Conselho da mérico, Lucas Garcez, OsvaI-
�����������;i1:�����

Y E 'N DE ... S E-,
Federação () respect�vos Suplentes: do Aranha, o brigadeiro E-

•
_

. A ,eleição será. realizada no dia 25 de Janeiro do corrente duardo Gomes, Cafe' Fl·lho. E-
, (E N T R {) D E ano, das 8 às 18 horas e, ,será processé):da perante as mesas co- telvino Lins e Nereu Rai:nosleDoras deSignadas, as quais funcionarão em, diversas locali- são o pouco lastro que ainda! A'Ul O M O� Y- E" I f. Uma casa de material receni dades conforme d:scririlinação abaixo, nos resta para uma cartada

'.

� construida, possufudO: 7 cõm;'; La mesa - Local de instalação: Sêde d·o Sindicato (iH_ decisiva.
partimentos espaçosós. garage nerante); esta urna percorr.eírá as seguintes Entretanto, e numa hora a-
e outros dependentes· Acha.se fábricas, Fabrica de Bordad�)s e Cardaços marga e crítica destas que a
situada a 40 metros da Rua "HACO S, A. ", Malharia Blümenau, Malha_ UDN entende unir-se aos de-
Amazollas no começo< do Bair..; ria Th.lfemann e Fábrica Textil Blumenau l1lag.ogos da esquerda, Para a-
ro da Gárcia.· Preço de oca- S. A. ; judá-los a destruir o mai,or po:;'sião. Para melhores informa..; 2.a mesa - Local da Instalação: Empreza Inlústrial Gar- tencial de autoridade políticà
ções procure a Organização ciaS.A.·

e administrativa que tem Mi.
Blumeuauensc' Ltda. Ruà 15 3,a mesa - Local de Instalação: Fabr:ca' Artef. Textis nas dentro das suas fronteiras.
de No.vembro - 870 sala 5, Artex S.A. S h' f

-

é
fone 1572. 4.a mesa - Local dl3 Instalaçã'o: Indústria·Textil Cia. He-

e f� ld1ma aC::bça19dqOOd uI,-Hering (Secção Tecelagem)
ma ar 'a e. senSl i I ar e po 1-

5.a mesa _ Local de Instalação: lndústria Textil tica e de antenas par.a receber

Hering (Secção Fiação)' os choques' que estão desaban-

6,a mesa _ Local de Insta�ação: Tecelagem Kuehnrich
do sobre a estrutura partida-

S. A. . rdia Mb�asileiSra, é a pobr;� UéDdN7.a mesa _:, Local de IIl,'ltalação: Fábrica de Gazes Medi. e mas, ,e o momenVjJ e

, dnaes Cremer S.A. ,aproximar, a volupia dessa

Só poderão votar os associados quites contando mais de enferrujada máquina polítiéa
seis meses dj:! inscrição no quadro social do respectivo Sindica_ é dividir, para dar a vitoria
to e mais Jie dois anos no exercido da profissão, a menos que

mais facil dos adversarias, Tal
se encontre nas condições prev:stas no artigo 54Q.o, parag: foi em 50. Tal vem sendo a-

2.0 da Consolidação das Leis do Trabalho, e maior.es de 18 a- gora, E' um partido da mão concorda com I) estabeIechneritô 'de

nos, sabendo ler e escrev,er é que estiverem no goz-o dos di_ boba, como diz o cariQca· indústrias teutas no Brasil, para se

reitos Sindicais, (art. 2'0 das Instruções).
.. . . Aqueles que pretendem à- associarem a empresas brasileiras.

Os associadas deverão comparecer duránLe o horário 'de luir os alicerces do regime po- estabelecendo, por esse meio, uma

funciónamentó das mesas C6Ietoras, perante estas, munidos lítico vig.ente já sabem que benéfica cdlaboração, que se deve

do r.ecibo de quitaçâJo da mensalidade'sindical, ou da declara_ encóntrarão,!lO udenismo mi- rá concertar, em conjunto, sobre

ção> do Sindicato para supri-IR; bem aissirÍl, para prova de sua neiro, a mesma excêntrica

I
tudo na agricultura. a fim de con�

identidade, com um d,os segtúntes d'ocUmentos: Carteira Pro- força do separatismo dá fami-· correr para o aumento da produção

fissional. Carteira de, Identidade,' Carteira. de Instituição de lia democrática, que ela já e- especialmente de milho. arroz e ,so-

Previdencia Social ou Cadeira Sociál do Sindicato. ra; há três an>Js passados. To- ja e 'de todas as plantas oleagino-

Blumenau, 22 die Janeiro de 1954 do' o' dia surgem coveir,os. 0- sas.

Olímpio Moritz _ J;>resideilte. ferecendo os seus préstimos o plano de intercambio abrange,
_____________.....__...... -....,,_ para o enterro das institui- ._ - • __

COMERCIO E INDUSTRI'! lEXTlL S' A. çõ� ����fi� é numerosa. Ne-

( I T E X l.ll
nhum. porém, dos seus mem":'

AVISO 'AOS· SUBSCRiTORES D
por qualquer sacerd{)te,
6. Onde haja um Santuario

principal ,em que se venere

de maneira toda especial
.

a

Santíssima Vi1'gem Maria
Mãe de Deus � para onde cos

tumam convergir multidões qe
fieis em piedosas romarias,
pode-se ai lucrar - alem dos

f
já mencionados favores espi-
rituais - Indulgencia Plena

---��.........__----..........-------.-......---- da não somente cada sabad�

COMERCIO E INDUSTRIA· TEXTlL s- A� ��� atl�ria�o:, �:U�t�i�u��
( I T E- X feita a Confissão e recebida a

Sagrada Comunhão, aí se re.

Ze pelas intenções do Papa ..

:: _'6VE�D!���... R� v�Oca�� �,e�:. qS,�pes, 1 ;"A:�:.n7.:_d��pf,�..��d:��::���:'��'. escrítóríoBranco nesta cidade. ma. ca, ." "

SR de moradia. sa ser adaptada em um eamí- I désta sociedade, à Rua CeI, Vida! Ramos n ..o 925. em Blum.e-

Podendo os. interessados nhão, .. D.�_ SOTO, de 5 tonela, i nau, os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto.Ieí
,das. ! 2.627, de 26 de setembro de 1940.

trátár com o proPrietario por Tratar:ll:.ll NAVITA, à Rua.' Blumenau, 20 de janeiro de 1954.
intermédio deste jornal. XV de Novembro, ·1,513. _I Kurt von Hertwig - Diretor comercial

___ ...:... -1 Blúmeu�u.
�.:;.:,�(fJ.

Paul ,!.erner - Dtretor Técnico
f'"

'

LOTES A' VENDA i
.,L,�· 'i. .... _

..

'

A,ssembléia Geral Ordinária'
.. ".

VENDEM-SE São convidados 'os senhores acionistas desta sociedade pa�.. '" ,- '1';�� .� ra a assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 27 de :fie.
Vendem-se diversos lotes. vereiro 1954, às 15 horas, no escritório da sociedade, com a

Situação previlegiada, proxi- Em Camboriu ótimos ter. seguinte ordem do díà:
.,.

mo ao centro. Preços vanta-, renos situados n;ru pra;iâ. In- 1) Exame, discussão e aprovação do balanço di::! exercíeío

�osos. Facilita-se os pagamen- formações Rua 15 Novembro, de 1953, demonstração da conta "Lucros e Perdas, re,
toS. 154 - Nesta. Iatórío da diretoria e parecer do Conselho Fiscal

T_Aorma"ões com o proprle- 2) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para :o
.ua ".

G 'R ,Y E' N D E - S' E ,) ciQ de 1954
.

tári<l 'Dr. Herbert eorg - .
�

3) Àssuntos diversos de Interesse da sociedade.15 de Novembro, 313 - Fone. � Blumenau, 20 de janeiro de '1954:
.

1531.
Uma casa de madeira, :si- Kurt von Hertwig - Diretor Comercial

'

V E N DE .. S E tuada distante 100 metros da Paul Werner - Diretor Técnico

Rua João Pessoa, I no Bêco
M A L H A R' I A B L U M E NAU S ALaguna, bairro da Velha. So.

.

..

• "

bre um terreno de aproxima.
damente 1.400 m2. A casa

possua 8 compartimentos e

rancho com garage, Preço de
ecasíão. - Info.rmações na

Organização Blumenauense
Ltda., Rua; 15 de Novembro,
870 - Sala 5, ou pelo fone:
15-72.

Uma maquina para fabricar
300 à 400 quilos de Gêlo diá
rios, inclusive picolés e sor

vetes. - Preço de ocasião'. -

Informações detalhadas na Co
mercial "REX" ,- M. Paw
lak � Rua Nereu Ramos, 75
-.. Blumenau.

.

..

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

PRECISAsSE

AutomóvelIJJ UsadOli
Caminhõell Usado., �.
Camionetefi Usadeti �

TROCA
V.E N D A
COMPRA��:tt.�··

f.lp;"·:';'
w�y
i . Coneessionárlolllll
, CAMINHõES F. W. D. (J'om

Whee1 Drive)
:rRATORES: . L. H. B. Dietel r dolare�, e a Força Aerea terá a

Peça. e Acessor!oe:

I parte do leão: algo mais que ,16
FORD - CHEVROLJIT biliões de doIares.

..... Linha -
. As verbas restantes do capitulo

M O P A .H de defesa nacional são as seguin·'
AUTO COMERCIAL tes: ajUda militar aos' paises do
IMPORTADORA S. A· exterior' 4 275 000 000 de doIa-

§!" BLtJMENAU res; en�rgia' ato'mic�: 2.425,000.000
k Rua 15 de Novembro. 983 de doIares e armazenamentos de
� "ACISA" - Fone 1324 materiais �stratégicos: 585 milhões
. Telegramas: VANDEMEENE clIe doIares,

'

B

FABRICA DE MAQUINAS
E FUNDICÃO MORITZ

>

Pelo present.e ficam convid1ados' os senhores. subscritores de ações
da sociedade acima mencionada. para a :La assembléia geral, que terá
por fim a discussão e aprovação dos estatutos sociais como tambem a

nomeação dos tres peritos que deverão procecÍler à Avaliação dos bens
e direitos com os' quiüs será realizado e integralizado parte do capital
na formação da Sociedade;

A' referida assembléi� deverá realizar'1m no dÚl Lo de fevereiro
do corrente ano, às dl'1z horas. no escritorio da firma Tecidos e Armari
nhos Broerini. na rua 15 dte iúivémbro n.o 13ns, em Blumenau

Blumenau, 22 de janeiro de 1954'
•

OrivaI Eduardo Broering � .Fundador

-De-

Se !IS Camaras aprovarem este
projeto de orçamento, tal cômo 'o

enviou. o presidente, os Estados
Unidos terão sua força aerea mais

poderosa desde a segunda guerra
mundial (40.000 aviões para 1957,
ao invés de 33,000) e o maior pla
no atômico de toda a história do

pais,

'fi

EDl\-'IUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Pootal, 74

Telegramas: "Moritz
ITAJAl'

AUXILIAR D E ESCRITORIO

(
tambem por todos aqueles
que conhecem as qualidades
que. exornam o carater do
piedoso Sacerdote.
Em companhia do Padre

Vigario, retornou, tamben'l,
o Padre Aristides Rocco, 'O

Padre Conselheiro do Giná
sio Dom Bosco, sendo que
ambos estão sendo alvo das
.:felicitações do povo desta
zona.

II Fabricação de balanças Mar- 11
II ca "Moritz" de 20, 30 40 kgs. II
II -x- II
II Bombas de Pressão e Sucl:ão II
II 1114 II
li Bombas Inglêsas 1 114 II
II -x- !l
II Eixos Para Serras Circulares II
II -X--, li
II Furadeira horizontal para II
II montagem em armação II
II de madeira II r

i.:'I!I--IIIIII!--!!!!!I!!!!!IIIII!!II!!!I!!!-_--.:.I1

'\
.

-x- IiiI Ferragem para 'rupia, Monta- I'
'11 gem em armação de madeira II
U -x-· II
11 Ferragens Complétas - Serras II
ti Fita II
II -x- 11
II Plainas· sUnple3 - 50 ceoU- t!
II metros de laxgura I(
II -x- II
11 Cilindros para Padarias, moen- II
II das para cana e Dragas com- (I
11 pletas para areia ou pedtegu- II
ti guUl!J ii
II -x- II
II Oficina. :fundição. e estamparia II
11 -x- II
II Pro;iétos, orçamentos e c1ieInais II
II informações na fábrica Ir

CONSERTO
DE RELOGIOS

AVISO AOS SUBSCRITORES
Pelo p!'e�ente ficam convidados 03 5enhores sub:,cl'itores de' açÔ€5

da sociedade anonima acima mencionada. para a se!nUlda assembléia
gera!, que terá por fim o exame. discu5sáO', e aprovação do laudo' rue a

valiação dos bens e direitos com' os quai�; deverá ser integi'alizado par
te do capital subscrito na constituição definitiva. dá Sociedade.

A assembléia geral deverá realizar-50 no dia '3 de fevereiro do car

J rente' ano nó escritorio da firma Tecidlos e Aramarinhos Broering, :na
rua 15 de novembro n o l3nS. -em Blumenau

Blumenau, 22' de' janeiro de 1954
•

Ói"ival Eduardo Broering .;_ Fundadof'

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -

ITOUPAVA SECA

.. {Ao Iadlo da Farmácia PIau}

- SERVIÇO RApmO -

A�eita consert'vs oe confec-
ltões de jo�as.

- -=- - - _..._ __ - - - -:-.c

COZINHEIRA\-'L' t '

'li' .,

I ,f,"-;;""
' ,

,
.

PROCUIt�-SE COZINHEIRA PARA HOTEL NA PRAIA
DE CAl\'IBORIU'. EXIGE-SE .APTIDÃO PERFEITA:PAqA
SE ORDENADO DE Cr$ 1.500,00 a. 2,000,06. - INTERES
SADAS PODEM APRESENTAR-SE A' RUA "J DE SE'l'El\tI
ERO 673 EM BLUMENAU·

.

Procura-se moço para serviços de escritorió de preferen-
da com praticá.'

. '-

..
Interessados queiram dirigír�se á Caixá postal 142 -

rcÃiiilJ1II"illlIIIj'ERRENo'i'"I IBlU�:� - - -

pfR D Diü:SE-
- - - - ,

- -

.

P.erdeu-se no tl'ajéto das ruas 15 de Novembro, Duque
ã COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS :: de Caxias e .João Pessôa, uma carteira nacionál de habilitação
ÊL PONTOS DA CIDADE ...

pertencente a Pedro Wersdoerfer. documentas de uma camio_

:: Antes {Ie realizar qualquer negócio i�biliá;i;; :: ��i�e�a'1u��sf��;��e3;!°��:fod��ee�l�:,ssg:ir��e d�; ����t����
�

conr.mlte-nos .será gratifiéada.
.

� "ORGANIZAÇÃO BlUMENAUENSE. LIDA."
_

-= ..

Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 5_5 Telefone:- 1 5·7 2
ª Onde se realizam· os melhores negóeimnle imúveis =
- -

�Uliiiliillnllii!IiillillllunmmmJmmlmnUill!rnllIUmnnUlliurun!>�

PROCURA .. SE
Importante' firma desta cidade procura um moço oon1

pratica de serviços de escritório, ,e que tenha ginasio comple.
to, e saiba escrever a nlaquinu.

Os interessados queiram dirigir_se por escrito n redaçuo
dest� jornal: dando enderego � pretensões,

bras está agindo, Por aí, com

'a dedicação.o irrepreensível do
udenísmo montanhgs, no sen

tido de apressar '\lo funeral�

(ineauscn
. Fone 1388 '

ou seja o que servirá para
realçar a mágestosa Igreja
Matr iz, \Sendo,' que o mesmo

se constituirá o que de mais
moderno e belo se pode íma,
gínar. ,

.

Ao qUe nos inf·b'rmou o sr,

Paulo Bauer, tudo fará ao.
sentido 'de àcelerar sempre fi
cada vez, mais, os serviços de
construção na sua cidade, pois
visa únicamente o progresso
de sua terra. ,.. '

Digna, pois dos maiores do..,
gíos ação empreendedora· do
sr. Paulo Bauer, e pelas pro-:
videncias tatuadas quanto as

construções que"S.e faziam .e se
fazem necessarías a cidade de
Itajaí para o incrementei: de
seu progresso, Q. que uma vez

mais' vem demonstrar" seu ab
negado ,esforço em prol de u-'
ma Itajaí cada vez maior!

SARADO B O J EH O J E
as 4 horas.

NO PALCO - sómente na sessão das 4 hs, gl'ande at!'ação
do Circo San'a'sàm!"

... .

(HRISTEl BELU aus HAMBURG
apresentando grandioso Show c{ln�' lU cachorros amestrados! .

Umai sensação para eríanças e adultos!
NA TELA:
Exibição. dpl filme:

NA (ORTE DO REI ARIHUR

HOJE SABADO HOJE

SIMu L T A N E A M E N T E

.

PAIXAO DfBEllUINO
(tecnicolor)

o mercado de belas escravas dos cor�áiios de Tunis,' as fero.
zes lutas no desertos, o ambiente !Je1'1u.m!l�a dos harens� tudo
ic.:;tti l:ervc de' funda a um tormentoSa'lihho de uma prmeesa

.

A.rabe e um Sheik Beduinó!
.

'.
'.

.

, Uma �slletacular história do legendário Oriente num mia:raVl-

lhéso' 'tecnicolor! ' , c"

"Indlefatigable'" e "Warrior".
operârio mecanico desse' último na

vio. que confessou' haver praticado
sabotagem foi condenado 'i 2 anos
de prisão� No qui!! éoncerne ao

"Indefatigable", prossegue ,o in-'
quuito.

CURSOS

OfiCINA
rEeNICA

"BlUME"
GINASIO

Rio
de
MUELLERJ..T. , Pr'mário, admissão, ginasial e Técnico

S e c ç Õ e S: ri

Internato, 'externato e .semi-internato. ,�
.

Estabelecimento de ensino oficial' com inspeção federal.
ProfessoradQ sale�íano formado pela Fáculdáde de Fllo_
sO"fía, Ciências e Letras de Ioreaa, Estado de São PatLlo.
,Estudos sé;dos e eficientes.. ,'.

.

"
"

'

Curso Preparát6rio aos exames de adm1ssão ao ginãsio
de 11 de janeirO a 20 de fevereiro. __::. Exames: dias 22,
23 e 24 00' fevereiro.
Informações à Diretoria do GináSio Dom
Sul .

Limpesa, c�msêrtos
• e reformas gerais em

'maquinas de escrever�
: Rua XV, 1369
:,Fóne, 1502 - Bluinena�
somar, e.llcular e dupiIi-'
c�ores.

li
o úielhoràméntci dlós-nieios' dê tràns

porte do Brasil, da energia elétri

'Cd, da produção de minérios e da

siderurgia. sendo mesmo esses qua

tros 'os principias campos de cola

boração de capitais e fornecimen,'

tos alemães, Trata-se, agora, da e

xecução do aludido plano, mas o

poder financeiro' do meu' país, no

mome�to. é relativamente restritp
necessitando a sua indlustriB. de ca

pital, para seu ,futuro desenvolvi�

inellto. A Alema:iiha nao sii 'pode
comparar, na questão dos' finància�
meiltos· a longo prazo, com os Es
tados' Unidos. nem outros
da Europ::, de c!'.pacidade
ceira mais elevada. Apesar
dificuldades, porem, o governo se

Chuva 'de implOVrSO?
"

.

COGNBC de ALCATRÃO XAVIER
, ,/ !(!-,�
'I/I ""

)Ç'

"

Rua 15 de Novembro na tel.. 1532

-I,'--.•-..
. � NOSSA DIVISA ,F? SERTIR_· .

_.;c::':__.;;�_,� _

•

des men tais, em um mo

mento ou outro de sua vi

da; 22 milhões de norte-a
mericanos \perdem a vi.;ta
por an0; e a diabete acres'

centa, anualmente, ce"?l'
mil pessoas a longa lista de
enfermos.

ESTATISTICA
Não obstante; o presi

dente Eisenhower aprof"!seti
tau, tambem, algumas esta
tístioas que demonstram os

rápidos progress:os realiza�
dos pelo país em matéria
de Saúde Pública.
A média de vida aumen'

t.ou de 49 anos, no princí
pio do século, para 68 anos,
atualmente. O número de.
mortos por doenças conta
giosas diminuiu de 676 pa
ra 66 por cem mil habitan
tes, no mesmo período. Em
1916, déz 'por cento das
críànças nascidas nos Esta
dos Unidos morriam antes
de um fano; hoje, menos de
três por cento morrem no

primeiro ano. A morte de
mães diininuiu de 622 à 83
por cem mil partos, no

mesmo período,

Um 4cI-1iie1hareo mdo!l ,.

cvitIe' um 're;friado é tz:ImAf ./

Copac,cle A1�trlo XaYiIl'.
(lue atwl'_ prevetlt!w_1
Infccoi*�*. '

��.
�M&gb
cuplrat6rios. Aatiea��'>�
�t. • &edatillO da tOI!IIIIt.

.'

ho.t

.

Concertamos: .

.
.

R'efrigel'adores Domésticós, Reirigeração ém Guat
- Máquinas de lavar, Fogões elétt'ieos; Aspiradores ds Pó.
\ EnceradeIras, Liquidiflótuores etc ...

Reformas Pinf:n�a.
CASA DO AMERICANO S/A.

S1}cçio Domestica
� .. �.,_ -.,,:;.

.

�..
'"

-

..','.,."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nos transportes rodoviarios
RIO, 22 (Merícl.). - Es- das atuais taxas de trans- Movl-menl" em' t"odo' e Bra�-I Informaram-nos os V1SI- estiveram no "Diátio da

teve n!l redaeão do "Diári:() I porte,-
na base de 70 por '... .

"'. .

.

iii tantes que o Sindicato dos Noite" deram-nos as se-

da NOite" uma comissão de cento, a partir de 1.0 de fe- d f··.-
..

'

d" ,- d C d t d V' ul
.

t r-
,

.assoeíados e' diretores do vereiro do corrente ano. OS pro ISSIDnars sln leI Ila os R�âo�iZ:i� e �n-ex�l� �:. gu� � ;��t;:aci�e��51, até
-. Sitidio�to .,

dos Condutores O .presídente dó men- do aumento no custo de vi- As cotas para a Barra �ansa já .?pinoú à �I a presente data!, o frete so-

-de Veículos e. Anexos de clonado Sindicato, 'sr. Car- da, o· que ::,gra�a ,enprme· Petrobrás Federação Nacional dos freu uma redução de 80 por
,Barra Mansa, para nos co' lito Netto Coutinho, sa...mente a situação dos pro- - Sorne-se a tudo isso a Sindicatos de Condutores cento como resultado da
municar a iniciativa toma- Iientou à reportagem que a fis�io:l�is do volapte e pro- recente exigencia de COIl- de Veículos, pedindo o a- concdrrência entre as em
da por êsse orgão de elas- partir de 1950 tem havido príetãríos de Nelculos de tr íbuíção compulsória pára paio desse orgão para o presas que controlam os

..'Se no sentido' do aumenta um generalizado e acentua- transporte.
.

.

a Petrobrás, estabelecida movimento em prol do au- serviços. Por exemplo: do

F d J.
'.

.

.

- Es:e aumento do cus- pela Lei 2.004, de 2 de ou' menta de 70 por cento so- Rio a São Paulo a tonelada
.

r·e er·l·co
..

, en:seu t S II t'? de VIda �ond;rüu tuoro de 1953, te ter-se-á íbre as tarifas ora em vigor era cobrada em média a
.

•
.

.

.

.

..... f i· •.
..

.. a1ndt� o sr. �arhto Netto uma idéia da situação ir- para o transporte interesta- 320 c"úzeirost. de'�. Pau-
.".

. ..' .,. "! I. Coutrnho - e agora apre- respirável com que se ga� dual de mercadorias. A 10 ao Rio a 450. Essas tarí-
·

C
# •...

'

I d"" I
... sentado

.

do enc?-recimento nham a vida' nos transpor- Federação deu o seu bene- fas passaram a ser em 1952

omerClo:" e 11 us ria'" prog�esSlvo do óleo .e ,da tes ínterestaduaís. Por ou- plácito à medída, e assim de220 e 300 cruzeiros, .res-

,

.. .' II."
"

.�asolll1a, be�. como aos tro lado, faz-se inadiável se dirigirá a cada e a todos pectívamente. Durante o

pneus, aCe�SO!lOS e, ap:tre- uma revisão nos salários os Sindicatos da classe, so° ano de 1953, enquanto is
ehos me.camcos. Ultima- dos motoristas empregados lícitando a respectiva ade- so, a gasolina sofreu um

ffi'en�e _fOI ap::ovado pela nesse ramo: de atividades são 180 aumento pleiteado, acréscimo de 2,15 para 2,70
C�mlssao NaclO.nal de Pe- _:_ revisão 'imprescindível cujo "quantum" poderá 50- o litro, e em proporções
.tróleo um sensível aun:�n- face à elevação' vertiginosa frer as oscilações l"ecomerí� ainda maiores foram majo
to no preç? do �o.mbustrvel dos gêneros e utilidades. dáveis pelas condições pe- rados os pneus e as peças
- u que e �otono. Os rm- Nossa situação é crítica e culíares das várias regiões acessórias. A maj-oração das

postos contm,:_am, OU�lOS- só mediante a cobranea doe do país, nunca porém supe- peças e pneus pode-se'cal
SIm em asce�çao, com onus fretes majorados pcderer rior a 70 por cento. mais, muito mais, (. - pttao
cada vez maIS pesados pa- mos sobreviver. . ... Justificativa ... .. . cular em 100 por cento. -
ra a cl<asse. O apoio da Federação Para justificação do au- Tamhem em 100 por cento

mento que estão reívmdi- ou mais, muito mais, subiu
cando, {JS motoristas que o custo geral da vida.

, DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROs

1
.

Lucro líquido ..... " .,. : . � . ", ..•

,....
Fundo de Reserva ... . '.. ".

.

.

.. ROM, 2:4. (UP) _:_ Eine DC-6 der Philippinen-
Luftfahrtgesellschaft, die au! der - Route Manila
London ueber Italien flag, begann ueber d'E!m Flug
hafeu q!'lpin() Kteise zu ziehen und ohne Ankuendi
gung ror Landung anzusetzen. Die Schwere 'Masehi
ne stíess .dann 1m Steiflug. bei stehendenMotoren dem j.:

t Erdb,oden zu und bohrte sich beiro. Aufprall tief in.\doen :Bó�en .

ein: Es .erfolgte eine heftige Explosion,
du�ch dle dle Maschme voellig ze:rstort wurde. Es gab
kellle Ueberlebenden. .

-

.

,

Ainda com a mesma dispo.. ra a Arte Moderna. I·
'

"
.

I hill
•

dO' 'III
�i:v� �e ú����: ciÔ�iC�ue :� t et!'�::f::s���:s���ej�vaa�:':Ó �Q-----b--·---'--d-"'----'-C---b-"-----'-·,

'

i'��"1n.,' '1'510r' a e
.

que tentei desenhal' � con- didgida. tstef; artisbs �i\m d,,-

ue ran o a eçaNEUE FAWCETT-EXPEDITION '", "i)J:! ,1' a· IS versas rápidas e estimulantes· do Cat:S3 a subent<:!D'.hdos.e.
.

LIMA, 22,. (UP) _:_ ;Nich Mitteil.ungen' aus '. .".. de nosos dias, fiz' mais êste ma;et('ndidos em suas pr'Ui1l- ..
comentário. ções. Ha�..endo exemplo, deJ€s . -

Iquítosê steht dürt .eine Expedition bereit, um llach (Por WILLIAM N. OATS) Alí nrocurei dar a im_ que tc·rmillaram no fundI) dcs
dem vor 25 J'ahren· im Ainaicllfasgebiet verschoUenen . (Oontinua'çáo) press�J do realÍBml) d\2l nos- ca!abm,lSos ou dCllcllllura(los

.

l' h' F "h Oh p'" "Chame-me apenas de "chefe", respondeu. f"
eng ISC en crscer- ,erst ercy Fawcett zu suchen. ses dias e naturalmente, os numa orca.

.

DI.'e neue Expe.d.íti.on :'i,1iird von doem Deutschen Herman' I'
"Acha que obterei novamente as minhas credenciais?" iniciados fizeram visita gros- .

(lr�tl!utando amda pal.'t 2S

perguntei. .'..
'

.

sa. das deficiências nos diálo_ fot,.grafia-s, obse�Vaml1!3 .��l��
Baecker geleltet;;-§er schon vor 25 Jahrert·· in der in' Novaniéllte o sorriso, Em seguida, .uma pausa. E f'na!- gos lá contidos, e outros lei, bém i �ostra do 1111<[0· edlfl;:IO
Frage kommerideff .. Z:one 'E!Íne Weissen gesehen hat, mente:. "S�m". . .. tores nem atentaram, par.3! a c'lIlsírwdo pelo engenheIro
er spater ein FotO v,on Fawcett sah, .erkannt(;! er eine·

.

Ao saIr, o mtt:;rprete alcançou-me. em um frIO COITedor. idéia que tinhamoo em vista, Nicmo>:-.'e.-. Bel�, �xemIJl·) de

h 1· h
.la .almolfar. e convldou�ll)Je para acomp.anh�-lo; prenderam..se mais ao assun- arte sr,elal, ,de equlj'�, '.Io."m-

. A-e n lC keit mit 'dem Weissen, den e1' vorher bei den AceiteI. Atravessamos a rua em dlreça9 à Casa d.§l Re- to.
.

prêgu de varias �.spe(".�11Jstas
I In�ianern gesoeh�n hatte. Baecker ist ,sl>àeter mit '. presentaçao, t_UD salao co- I A literatura (emp11ego

.

o �r.tl>;)lhando· funC!'m'llmente, 1

Bnan Fawcett, emem Sohn des verschwündenen For-
' munal no estIlo amJ?lo,.e termo em sentido amplo) e a lSt� I:, c0!TI o,�entlllt) d:l nte I

schers, in Verbindung getrete:L1, und J'etzt erwartoet er çrnalpentado do prmclplO I arte sofrem ainda estes pre- aI,lu'ada a utllldadr. U flue I
d:J SeCJ,;11�� ',. i,calços.' venl a ser, .en1 nosso. fraCO!nur noch die Ankunft eines' Freundes,' um zu der O çn��rprete dlss�-?1e \' Feita a pequena drntl'odu- modo. de enten�e.r! m<_:ls u�a

neuen Expedition aufbrechen zu koenneli.
.

... ,�) que nao er" um pol.Clal, (iã.o� vamos logo ao que te- conqUIsta da C�vJllzaçao OCl- I
der sich in Begleitung mehIerer Indianer befand. AIs ·t'· � mas trabalha.va. no dePar-

mos ,a dizer sobre a II Bienal. dental - Q. sOCl,a� c.o�o

re-jCHILE trERKAUFT KEIN KUPFER AN ..' tam�n\o �e Jmpre';lsa
,
d? AlI Bienal, conio todos sa- ImItado il? que e l�d�Vldual.

.

'".' g�bme_e CIO �rUl1elrO .DI- bem, realiza..se, neste' mo. A II BIenal· det.1I..l-me por
-i· .... '., .... SO\VJETBLOCK.. .

...

m�.!ro Antomn Zapotocky. mentO', em São Paulo. E pelo !sso a r�elhor das lmprcssoes,

SANTIAGO, 22 (UP) Der Leiter der zentral�I'" Aalant�u ,que l.'eu n_0me qne me foi dado ver e jul- lmllressoes 6e homem do pP-I
bank ,_.von ..C.hil.e,l:Feiipe Herrera,. erklaerté in. Santia- '.

era An.<:mn KratochvIl; ,gar à distaucia deixa non vo, que procura entender a

Id li 1
N�s tres me;;es se�um- 'bem impressionados. vida atnwl'is às abras fI.! art".

go,' l'e C 1 enlsche Regierung h1elte ihre Entschei- tes, esse ho�m .c{)nvldou� .

Minha impressão porém é S. R· DE MEDEIROS

Idung. allfrcht, kein Kupfer an liaender
.

jenseits des' .

. �o� -:rdu:l�:d�':�e::: dessas que f�re� Os s�ntidos .

,. Eiser:Q.en.Vorh�ll:gs zu verkaufén ..
Der Ba�p-kpraesident nas 'e eu quase sempre a.,.

do grll;nde pubhco, pOIS �eu
fuegte hmzu, die Laged eS Chilekupfers . auf dem ceite'· Era para .mim um e:ntend�mento dll;s artes: p�as_
Weltmarkt hebe:sicn voeUig normalisiert. mistério fascinante. tlcas !lca. reGtr1t!'. a b�elros r

.

F,L"IE,,·...,GE,.�DE, UNoT.ERTASSE" ,.

,De um lado, falava compendlos de cntIca sobre o

""'� , .,.. com familiaridade sobre os assunto.
.

. GENUA;;22 fG:�Y� Der Genueser Marinetech- aco:niecimentos ocorridós. Quero tal;Ubem ser hon�to
niker. Sdpionei ·Matt�1in� . hàt 'ein Patoent' fuer die gabinete do primeir·;) ministro. Por outro lado, falav3. ,c�m Os amIgoS, � lhes d!go
Kônstrlfktion 'éiner �iegeúden Unterbasse erhalten. em encontrar' "nosso amigo comum" e Ler o prontuarlo. que' 'amd� que senti. todas .as nn-

D FI b
.

h
.

'

a polícia tinha sobre. minha pessoa, �ressoes. por melO de fotogra�
as ugzeug este t aus elnem Ring aus Kunststoff .

Eu era cauteloso n.o que lhe diúa e tomava ó cuidado !Ja5, ilS!?lIJ:). como a gente se

und einer Kugel in der Mitt�;,.WO der KoiÍllriandostand' de pagar minha parte naS. despesas.
. '.

11!'-presslona com as fOt�5 das.
und die beiden,<1?uesel1mot()l'en liegen..Dle Fliegende .

Certa ocasião, reveloume que um bispo .eslovaco seria: Cidades da .EuroPa, ASIa, e

U t t
. . .

18' h h rf'.__
.

submetido a julgamerito. em.Kosice. ,(Trê bispos eslóvacos outros. contmentes, qua?IdIJ se
fi er asse muss von elnem. .lú.. b en .Ll.un starten foram p�steriormente julgados em Brat'slava). Quando tor- faz estu.dG d� Ge�grafla. Te-

entwikkelt eine Geschwindi.gk.eitvon 3000 kmlstd und nou a encontrar-me, perguntou se eu aproveitara sua infols nho, �alor slmpat�a por eSsa

geht nach dem Flug auf dem Wassér nieder. mação paI'il uma reportagem..Disse-lhe ..que não,. ,especte de conheCimentos, �-
. "Dei-lhe a informação para ajudá-lo", disse-me.· ,pe6ar de s�r melho_r ou ma.IS.

,. "Acho que eles não gostariam", respondi. '.' acerta�i) dlzer aqUIlo que se

J "Tambem acho" diss.e ele sorrirido. . viu. Dlzem, no entanto, os re

I.
.

Em outra ocasião. contou:me ·como a Igreja Cato1ica lIorteez:s fotográfica e �xtual,
Grega ,fôra elim:nada na Eslovaquia. em 19:>0 e .como nume- q�e fOI· grande a�·reaça!l' do

�===�:=:.unumlUbmlttollnEtUlNmIÇlltl."UlsIlI1I1HEItlUIII'B.lIlIIv"lllonlllsmAIIlIIs"IIIIIEIlIUUlIIM"lIIllem'wUIIlTI_AI"'sJlIIlIllIIlll'l· 'l'{)sos' padres tinham sido presos.
. Ze Povo, o que nao serIa pa-

I Suger�u-me que, para fugir à investigação oficial, eu- ra me�os. . . �

· viasse a historia para .0 estrangeiro por intermédio, da em- .� BIenal e uma expOSlçao

.)
baixad'a dos Estados Ut).idos. Declarei_lhe que jamais faria. de ade. moderna. E' a· exposi.

Disse-m�' ,então. que outroS correspondentes :faz�am assi�. ção de arte dos �leitos des�re-,
HNao me nnporta 'Ü que :façam", reSpOndI. "Eu nao o oupados da reahdade d� �lda. If'\, d S' ti N S b d OI Ifarei". ., E' a arte para a arte. DISClPU_ ;:_:= ....-ala e au e o.la eD ora a OI' a ,I-a sr, Kratochvil certa vez me disse: "1l:1es uensam que 1·

los de Cézanne ou Picasso e-

você é um espião", Em outra ocasião, porém, -diSse: "Sua xibem êles cstilo'� própl'ias;
situação parece �uito melhor desde que estabelecemos este maneiras de eX!lrimir. e não A88lSnNCU �'DI(J Á PEB.MA.NENft A CASOO 0'& &8PKCIALII'r.&l
contacto". .... '. '. assuntos, mclhor dizendo, tudo ª ..A.BUTA AOS UlC'DICOS UDIlNOB - i1

Em fins de fevereiro, 6 sr. Krat>ochvil teLefonou_ine, con- é assunto, porém sem ligação - =

vidando-me para encontrá-lo em um café pois tInha ,algumas nenhuma ao mediatismo vul- === §
boas: noticias sobre as suas credencitds"· Lá me afirmou que gar a que noS' acostumamos, :::I
as cr,edenciais .seriam em br�ve I.enovadas. Efetivamente fo� mas desfigurados por Suas sen- ,ê &LftJUOIDAD:Z ltIZ'DICA - UPOUSO - n:ZSINT(lXICAÇ6C8 - ALeGO- ª
ramo

.

'. sibiHdades delicadlssimas. ... - LISJlO 'l'BATAMENTOS ESPECULlZADOS -

.. Eu pensei que tivesse vencido ..;._ vencido a luta

para'\
O que êsses artistas têm; em' =

- ..- - :::

.'. conv..,ncer a policia secreta de que ;erA um. legítimo oorres- mira ê a libertação do espili.; :: A�A J,fiTNHOZ DA ROCHA N. 124'7 � J'onll. ,... 5

pondente estrangeiro e não .um espião..Contudo, havia es- to dos preconceitos coletivis.. :; �mu;ÇO TEI...:EGRA'FICO: PSIQUIA'ÍlUI. ;;:j

q�ecido algo que o sr� Kratocllvil me dissera no primeiro

I
tas.�: êste indiv�dualismo, = C U BIT X B A P A B A • A' �

dla em que nos ;encontramos: que Ja n"s vem ,de ePocas :111- § . iS
. "Você está muito bem, a menos que o Uesejem. para um teriores·ta!O l'enoscentisDlo. que 1:.

. =
I ju18amentQ M pl'opagarll.ia". _, __ ..:._ >_, �". '

'

.. Q l'omanti�� transbOrdQu ;pa: ,�,MiI!imBmwmlluUnmmütiUUlm'ôunIU(jDIIJlmummJlinUlDlllilDílumuuruwnmmWll!lmmUn�

RAUL . FAGUNDES
.

.

.

.

.. :
�

EXPE.DIENTE

Cr$
Cr$
Cr$

.... '.. SUÇ�tRSAi!;;: Rio: - Rua, Rodrigo Lisboa, 12
+- l'otle 42-59,53 .

� 81\0 :PAULO: Rua '1 de Abril
...230 --- 4.0 \mdar - Fones: 4-8277 e 4-4181

'.

: BELO HORIZONTE: - Rua Galãs, 24 '- POR-

::.�p ALEGRE:.r Rua 1oão Molitaun, 15 - CU.

�ITIBA! - Rua Dr. Murici, '708 - 2.0 andar.
.

Salá, 233· - JO�E: - .Rua São Pedro. 92· �

K U RZ E RER I C H T E
,,'

:�. '\.
.

",

SCH;IFFSZUSAM1VIENSTOSS AUF DEM EAST,
.

RIVER' ....
. <'NEW.YORK, 22 (UP) .�.' Das Tankschiff "F. A.

Verdon" stiess auf dem East River unterhalb von Man
hattan mit einem àndéren Fahrzeug zusammen, des
seu Name I:\icht festgestellt werden konnte. Nach Mel
dungen der'Hafenpolizei hat das Tankschiff die Hilie
eínes Feuerwehrschiffes erbeten und'mitgeteilt dass
es' h:�ck isto Spaeter wurde das Schiff an ein�n Kai
gebracht; dorthin wurden mehrere Krankenwagen
geschickt, die die verletzten Seeleute abtransportier- I
ten. .

'. ,J. !
. .;Mi �-f ,. I'.• : J:1 '" d' __ lIJ��J�.J;l_ .

..
�. ..,_

.'
DAENISCH.EWIDERS1'�SKAEMPFER 'I'.

PROTESTffiREN .

.

, KOPENHA9EN, 22 .(UF) - Ehoemalige fueh-

'1reride daenische. Wiederstandskaempfer 'aus der Zeit
der deutschen Besetzung Daenemarks protestierten in
Kopenhágen ,gegél1; díe Begnadigung von Daenen,

.

die
wegen Krigsverbrecen verurteil wurden. In einer Re
súltition forderten.. die Widerstandskaemper, dass
kuenftig keine' Begriadiglll1geyV durch. deu Justizmi�
nister ausgesprochen werden, ehe sich das daenische
Parlament mit der Angelegenheit befasst hat. Die
Widestandskaempfer waren aus Anlass·· des zehnten
Todestages des daenischen Dramatlkers tind Pastors
Kaj Munk zusammengekommen, der am 4. Januar

11944 hinterruec}(s erschossen wurde.

FLUGZEUGUNGLUECK . IN
..
ROM

í:r..
{f"

AUTOUNFALL TRAMANS
.

......KANSAS CITY, 22, (UP) -. Expraesident Tru
man hatte oeinen AutounfaU,.' aIs er seinen Wagen
durch die verschneiten Strassen von' Kansas City
fuhr. 8ein Wagen stiess mit einem anderen zusammen;
'der umschlug ..Der Unfall hatte keine' ernstlichen
Folgen.

REZEPTE
APFELKUCHEN MIT STREUSEL

'

..

'

.. IDO .gr. Butter, 200 gr .. ZtiClfer; 1 Ei; 300 gr.
Mehlt 1 Pk. Ba�kpulver, 112: � l:Tasse 'Milch, odet
Wass�r, abgeriebene Zitroriel1sch�Ie 'óder Vanillezuc.,.
ker; Salz. . .. -

'

..' .

. .. '

.'

Fuer Streúsel: 80 gr. Butter, 150 gr; Zucker, 100
gr. Mehl, Ziint. . .

.

.' .

.

, .' Butter; ·Zücker· únd Mêhl sehaumig' ruehreri;
na.ch und nach das mit Backpulver ge:mischte.· und
gesioebte'MehI iugeben undmit Milch zu eínem steifen·.
Teig' ruehren. 'Diesen in eine gefettete. Sprihgforni
fuellen darauf eine dic'k-e Lage geschaélter und in

I
Scheiben,ge:schuittener Aeprél geben und

.

dai'uebér
die Streusel' ve:rteil�n. In Mittelhitze etWa 40 ---,,- 50
Minufen backen; ... '. .

'1'
StréuS�iqer�itung: -:- Butter heiss _,macheti;

.

Zucker hinl!ihg�bên und unter Ruehren. das Mehl da-
zutu�. Weun:tip�tig mit der Hand: die streuseu uach�
3rbeltel1.

.'. , .. ..
.

.

I

• Washington, 21 (UP) - de do coração e mentais) 91'"

LINiíTjjÃVARIG�:;e�!"'�t�""d�;�do que aque-
O presidente Eisenhower 'trite e outras doenças gra.

PARA IJUI le era mais um grande pas- declarou, em sua mensa- ves. !·t''''
Foi inaugurada no dia 14 ISO de sua Companhia, cuja gem de ontem, ao Congres- O prt'sidente citou àinda

do corrente, a nova linha finalidade precípua é ser- so, que 25 milhões de per:.- &s seguintes estatístic'ls: . o

da VARIG ligando Pôrto vir ao Brasil cada vez mais soaS morrerã�, de cancer cancer cúusou a rriorte de

Alegre a Ijuí, um dos mais e melhor. nos E�. UU., a �enos, q�e 224 mIl pessoas no ano pas

prósperos municípios ser- Ato contínuo, o sr. Ade-l seconslga reduzI: o� mdl: sado.: as enfer!llidades d.�
ranos do Rio Grandoe do mar Pôrto

h
Alegre, presi- I cc atual de mortalId�e por coração matam 817 mil pes

Sul.
.

dente da Camara de Verea-l essa doença". soas por ano; mais de sete

Jornalistas e represen;_ dores, passou às mãos dJ A declaracão foi feita em !llilliões de p,�ssoas sofrem

tantes da Direção da refe- sr. Dentziena mensag'em de
uma n€ns�gem esp�eip.l ?e artr.1E:' e �oe!lças :ettm�

rida companhia aérea par- agradecimento dó povo de �obre Saúde Pública, na tlCas; d�z nlllh�es ;lI; nor
ticiparam do vôo inaugu- Ijuí à VARIG, .contendo 1· r ·t Conltresso \te-am'e!:lCanos

serao hLls-

ral, sendo recebidos em Ijuí milhares de assinaturas. �u\:Ul��I���
a ��s pesquisas pitalizados pmo enferrnida-

por altas autoridades locais, ° campo de pouso da ci- sobre o cancer enfermida- (Conclue na 2.a pg. letra E)

além de grand'e massa po- dade gaúcha recentement'e
pular. beneficiada com o tranS-

Logo após o desembar- porte aéreo, méde 1.420

que da comitiva proceden- .

té da capital gaucha, :Balou �etros de comprImento c

o prefeito de Ijuí, sr. Ru- 100 de l�rgura. Para a sua

ben Kessler, que, em bre- construçao, foram g:�st?s ..
ves palavras, ressoltou o 1.800.000,00, contrlOurndo

quanto representava a no- .� gOVierno do ��ta�� com

va rota para a coínuna sob .00.000, o Mlmsteno da

.sua administração,. exter- Aeronautica com igual im
nando seus agradecimentos portância, a VARIG com

a todos que colaboraram' 150.000,. e opr óprio muni

para a concretização de cípio com o restante, isto é,
uma das mais antigas aspi- 850.000.

raçóes do povo ijuiense. A ligação Pôrto Alegre-
A seguir, o sr. Paulo de Ijuí está sendo feita c?m

Paula Dentzien, em nome aviões Douglas DC-3, tIpo
da Direção da VARIG,

a-I
popular (mistos), e o tempo

gradeceu .as palavras do 0-
.

de vi'élgem é de.l hora e 15

radar, menifoestando sua minutos, conSIderando a

satisfação pelo aconteci- escala em Cruz Alta.

u m·e n t o

RELAToino DA DmET(}1UA
S�nhores Acionistas: ' ,

Em cumprimento aos dispositivos legais e atenderido ao que pres
crevern os nossos estatutos, soeíaís, vimos apresentar-vos a seguír' o ba
.Ianço, .conta de. lucro e perdas e pareCer do conselho fiscal, relativo
ao exercício de 1953.·'

. '

·

O balanço, bem .como a demonstração da conta de lucros 'e per�
das representam claramente ., a situação desta' sociedade No entan
to, para quaisquer esclareeímentcs que os senhores acionistas jul
garem necessários, estamos à inteira disposição para prestá-los pra-
zeirosamente.

.

Itoupava. em 21 de Janeiro dle 1954.
FREDERICO JENSEN ._ Diretor-Presidente
HARRY JENSEN - Diretor-Gerente

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 }}E DEZEMBRO DE. 1953
A T I V O

IMOBILIZADO
Imóveis . ...�. • ••• • '" •. .. .. �. .. ••

ESTAVEL
Móveis e UtenslIfos. etc: ,., .... ... . ••

Semoverües ...'
.

:0,"0 ..........

5.9{5.�O
G.07000 12.015,2Q

DISPONIVEL
Caixa .' , . '. 58.099,00

87.970,40 lol6.069,!O
·

Bancos . ".,' ...

REALIZAVEL
Merc�dorias " ..•

·

Sêlos .. ,. ,. . .., ,.. . .. ' ."

337.908,60
2.8IJI,60 340.710,20

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações c·aucionadas .. . .• � ,. .,. . ,. . •. 15,000,00

670.0.26,50

PASSIVO
INEXIGIVEL

· Capital •.. .... ,,' --. . , .•.

Fundo de Reserva ,.. ... , ..

Fundo de DeIlreciação s! Moveis. etc. . ..

400,000.00
54,213,00

4.80,90 45i.693,90

EXIGlVEr;
Credor .especial ... .. . .. ,.' ". , ..

Conta especial ;., '.' ... .' •

Impostos à pag<l.r .•. ." . " •. '

Lucros não distribuidos em �950 . . .. UL832,üO

53;167,60
70,000.00
6.MO 00

12.165,00

CONTAS 'DE COMPENSt\ÇÃO
Caução da Diretoria ... ,.. .... ... ... . .•

,LUCROS .

Lucro líquido ... ... .... .. '. .

... "... ... .:, .. "

15,000.00

58.500.00

670.026,50

.58,500,00
58,500,00

.. III

5Il.500;OO 58,500,00

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

1
Lucro bruto' .. " , .. --' ,., ... '.' --.' 191.492,90
Despezas ... " __ , ... '.. .'. . ... ... "132,992,90

:Fundo de Reserva ... . .• ; .. ,

.

58.500,00

19L492,90 1!1L492,90

HARRY JENSEN -, Guarda'Livros reg. nr CRC ·N .• 0187
FREDERICO JENSEN - Diretor-Presidente '

'

H'ARRY JENSEN - Dir.etor-Gerente
PARECER DO CONSELHO FISCAL .

O conselho fIscal da Firffi? Fred.ericq Jensen S,. A. - Com. e Ind.

t' reunido para .exáminar -o relatôno da Diretoria, Balanço e Denions
• tração da conta "Lucros e Perdas", referente ao exercicio encerrado

'j
em 31· de dezembro de 1953· e emitir o competente parecer, depois de

. constatar em tudo a mais perfeita' prdem e exatidão. é de' parecer
que os referidos documentos. devem ser aprovados pela l)róxima 3S�

sembléia g.eraI ordinária.
Itoupava, em' 21 de Janeiro de 1954. '.

.

J JOSE' PELZMANN _:"'ARTUR EVALD (Suplente) - CARLOS WRUCK

II Bienal

ANDRE' MARTINS
Distribuidor em 8.ta. Catarbla

. D A g

AFAMADAS CASmmAS

"NOBIS"
Marca FábrU da melhor

casimira do Brasil
_·x -

Liribos e aviamentoi
.para Alfaíatea
- x-

Rua XV. 1360 - ex. Postal. 388

BLUl\IE�AU

finte e' eioto mil�ões �e no rte
-americanos morrerão �e cancer

Saudações Trabalhistas
Fur.ei a madrugada! E já: estou preparado como um ro�

ceiro para uma viagem ao delicioso recanto· de ArcádIa.
Repo'uso de poucas horas! A' noite, estarei.na Teleyisão. pes..
ta vez, não é um programa de pancadarIa. Contlnuarel na
minha campanha pela inclusão do nome de Ar� Bll:rro�o· na
O.rc1em do Mér'to Civil. Campanha �'Opular la vltorlOsa!

Tendo, porém, de. fazer funcionar o esc1erótico Buick.

que é o meu c:mpanheiro desde 1937, preciso. dizer-lh� que
Dulcidio Cardoso silenciosamente e com a colaboraçao d.�
M:mrão Filho, � prestig oso político carioca. que nos fáz lem

brar o invicto seàador Rapadura, d'o princípio do seculo (se·
nador Augusto Vasconcelos) acaba de afirmar que teremos,
este ano, o rêc::.rd no número, de vagas de matrículas no. cur
so primár!o. Em poucos meses Mourão F.ilho, com o apolo de
Dulcid ':, conseguiu coisas muito vanta]Os'Es sem alarde e

confusão,
E como' lhe desejo um domingo suave e. feliz, não· se

esqueça de ler depois do chimarrão, ° esplêndido discurso
de Sao Ataulpho de Paiva. proferid::: na últinw reunião da
Academia� reverenciando a' fibra admfravel do saudoso e

quer'do Miguel Osório·
Certíssimo, das horas incertas,

BARRETO PINTO

HORIZONTAIS: I - Constelação austral - Deus dos
pastores. 2 - Pedido de socorro; Título abissínio. 3 - Ar..
tigo (plural); Osculo na mão; .Gemido.· .

.

4 .:_ Constelação austral. 5 - Vento forte; Pedestal. 6 '_

Sirgas. 7 - Tratamento dado às velhas amas; Feminino 'da
terminação "ao" (lllural); Medida itinerária chjn�sa. 8 -
Vasio; Camiriho. 9 - Reza; Bôrra,

VERTICAIS: 1 - Altivo. 2. - Cinto; Fio. 3 _; Aviador;
Remoinho; Sufixo (o agente). 4 - Rebento. 5 - Desmoro
na; Sufixo ,feminin{) ·da termo "ao" (pI. 6 _:_ Régu1cis (se). 7
_ Feição; ,Contração .{pI.); Graceja. 8 - Embarcação; Sa-
télite. 9 - Parte da Rússia.

'
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"ORGANI'ZACÃO BLUMENAUENSE
.

.

"ORBIIA".
LTDA."

Rua 15 de Novembro, 876 - Sala 5 - TeU. 1512

Responsáveis;
DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO 'RÚC'HADEL

(Contador)

Registros de firmas, organização
Anônimas, Contratos, Distrates,
geral, assuntos fiscais.

bem!"

E' uma espécie de per
gunta-suplíca que nos foi
dírtgida.por um jovem. E é· ..

.
:a pergunta-suplica. que os àqueles

i senhores .' h:mens dirigem: I "dizem

.

a vocês, .. sim,
que queremos sugerir aqui
lo que os muito' Jovens de
sejariam saber.
Para fazer-se querer bem

(e não sômente amar, com

,paixão) um homem dever-la _ Fazem anos hoje:
antes de fiais nada: .

_ a menina Iracema, fi-
.Ocuparrse- dela como o lha do casal Max-Ana Bitel

faria com uma críanca.As b•
J run; /mulheres' se enternecem

_ a szta, Diva Souza, re-
'até às lágriinas quando se sídente em Trombudo Cen
sentem tratadas com virtl tral;

. te Indulgente ternura '(e - a srta. Mariana,
- também, uma pitada de ten., filha do sr. OUo
tom. paternal não prejudi- teu;
ca, podem crer). Não faze- . -'a sra. Maria de Olivei
la esperar nos encontros ra, esposa do Sr. João Pe"

.

com a Intencão de se tor- dro d�
.

Oliveira;
,

nar precioso. Não há nada - a sr:i� Paula-de
que cause mais panico a

t
do, esposa: do sr. José'

I uma mulher como o espe- Zeredo; __ ',
..

.

1 rar �o canto 'de um� praça ,___:_ � jOV�'l ��racy, f*ho,
ou diante de um cmerna. ! ao casal Ricierâ Tereza rser

Mais que ofendida, ela se, nardí, resjdent� em Ind�
..:}sente apavorada. Parece-. -:- o sr. Ed\Õ;"1.n !,rochno ,

lhe estar só tem meio a residente nesta, clda�e;
I uma floresta tendo em tor-

-

o,sr. Jose Zunino,
r no féras faméticas. E lhe comercio local;
I asseguramos otÍ.e não lhe

� o sr. José da CUnha,
r perdoará' facilúlente o seu residente no bairro da Ve-

lha;pueril mas autentico terror.

Diga-lhe que é bela, ri1es- -:-:-' q '>3:r: ,Ruy' Ç.p� Santos,
mo ,se não o

. é muito. Diga':' residente .. em Itajaí, e
lhe. frequentemente esta' - o sr; Alfredo Pereira,
maravilhosa frase: "Para residente' nesta 'cidade.
mim és a mais bela de to- NASCIMENTOS., 'das!"'" Diga-lhe que gosta
do,> .5ehlS olhos, ou dos seus

cabelos ou das suas mãos
: ou simplesmente da sua pe
: quena adorável orelha
I (qualquer coisa a seu

to).

listado ou es�

- Com O feliz advento
de sua filhinha Maria Isa
bél, ocorrido dia 19 do mes

em curso, nesta cidade, a,

cha-se em festas o lar' do
casal Pedro-Hildgard Bor
ges.

I - Tambem o lar do sr .

Aloisio, Mcllettí e sua ex

ma. esposa da: Tecla' Krie�
ger Mollétí,

.

acha-se enrí
quecído .com o nascimento
de um robusto, menino, o

corrido 'dia 20. deste mes e

'que napia receberá o nome

de Heinz,

VIJlJANlES
-os

. . Ha�it:mO a °zo�aOde co-l
neste :fim de ano,

anuil:"1cíando na emissora de Rio
do Sul..........••.
Solicitem a tabela de

preços ou a visita de um:
corretor. - Caixa Postal, ,I61 - Fone 151 - RIO
DO, SU� .-:-. Sta. Catarina.l

ANUNCIOS

MERCADORIA' RE(EM�CHEGA DAr A:RT��O;NOVO/ PEUOS,MENORES PREÇQS' n:A 'PRAÇA
.1i,�'P!::,;�::;:�::__�.�
_.�Ii��.���·>L�.f,.�.�_ ....w�_:'·TElEFONE 1 3 O "
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I'rolissional
representações

.

pais, na üen tl s t a s

nervosismo venha tolher. lagres por parte da turma
Seus movimentos em busca orientada pelo sr, Carlos
de um resultado' consagra. Ubiratan Jatahz, na Pauli
dor. A presença da guarní- céta, porém não duvidames
ção do C. N. América nas de que irá ao sacríficio pa
águas da Raía.vde Juruba' ra honrar a gloriosa tradí
tuba, convenhamos, por sí cão do clube do Alto da
54 constitue um fato devé- Rua X Vde Novembro ..
.ras auspicioso e' honroso

.

Sôbre a Prova "Forcas
para o esporte desta cidade. Aramadas do Brasil", 'te
O ampenho do sr. Sebastião mos a dizer ainda-que à e-;
Cruz .neste sentido, é justo la uoncorrerão os famosos'
que seja. realcado. Vencer oito gigantes do Clube de
não foi 6'"objetivo deste em- Regatas Vasco da Gama, I

penho, luas sim I') de com- do Rio, Vasco da Gama de
petir. Não cremos em mi- Perto Alegre e outros mais.

H. PROBST
cmURGIAO DENTIST.::"

AO '-,ADO DOS CORREIOS E 1'1�LEGRAFOS
A' ALAMEDA HIO BRANCO N. 8

Médicos

( A R L O 1 G O f f E (l' J E'
CLINICA GERAL -.CIRURGIA
HOSPITAL '''3ANTA ISABEL"

ATENDE .CHAlHADOS·!·ELOS FONES:
U9t) e 1633

DR. THllO HüHNE

li I
J !

.

II ;
!

CUnic.'lS Geral c Operações no Hospital Sta. Isabél.
Especialista em Círugía e doenças de senhora".
Diplomadc na Alemanha e no Rio 'de Janeiro;

. Tratamento pelas Ondas ultrassonicas.

DR. O. R. KRUEGER
1\:1 E' D I C O

. Doenças de Senhoras e Oper..çôes, Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,3G ás 12 horas e Das 15 ás 11 horas.
Residência Rua Marechal Plortano Peíxeto, 253 __;
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel>.

�. I .�

DR. TElMO DUARTE' PEREIRA
.... -II partir (fe' 18 dê Janeiro· dê 1954

Casa
:'!: -_ .•. _

...
_- CLINJCA GERAL _'-- .'

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peíxoto, il8 - 1. andar -

.
.

Fone" 1197
RESIDENCIA: Rua .Parafba I7!) - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
, DR. CARVALHO
(Eledrocllr<1iograiia. )

1 A·,r. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado tlo Line BUSllh
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLESTIAS DE SENHO&A::'

DR. RENATO (AMARA
.

DOENÇAS L.1IIlTldtNAS
OPERACôES -- ONDAS CURTAS

Consultório: Travet'isa 4 dé Feve:reiro. 3
Fones� 1433 e 1228

DR. GEBHARDT. HROMADA
EspecIalista em alta Cirurgis e õoenças de Senhora.

UOMuitruJ DO Hospital Santa t;atlíizlna
Das 9 às 11 e das 151/2 à!f. 1't bs,

_ BLUMENAlJ - HOSPITAL ('L'í.!'.T'.rA CArARINA
OUVIDOS - N�RIZ E GARGAN'I'A

INSTITUTO DE OLl..OS

.. '" .. DRS" TAVARES e HEUSl M ...'"

RUA :XV DE NQV., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RAOIUM
_ DR. A. ODEBltECm -

"adlc,terapla - ltalos-X :_ .l''t.'!J!ot...,ra.p1a. - Met.a.bo·
tUnJl. - RESIDENCIA: RUf! , de Setembro, 15

"""'ELEFONE. i441

CUNICA .' DE OLHOS,
OUVIDOS - NAiUZ - E HAJU.iA.NTA -- OU

DR WILSON SANTHIAGO
..d."tente .,,. l'aç,·ld ..de de Medicina d� Unlvu.,IlR-d. oi". 8r.1!l�Il·

CONSULTAS; Hura rto, das 19 às 12 hOlas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

--i

:�á�zaCR�sg;�o I
Advogados

DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA
ADV'OGADO

ATENDE CHA1\'IADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV.; 1166 - 2.0 andar,..-- BLUMENAlJ

D R. ADEMAR lU I
A'l) V O G A D O

Atende 'em quarsquer comarca do Estado•
.

Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602
Escritól"ió: - Ru:>, 15 de Novembro, 340 ..;_c.. Fone, 1661

JOÃO DE BORBADR.
ADVOGADO

scritórJo ii residência ârna xv de Novembro,
LUMENAU_ Telefone, .1560

FONE -I5-Xl

DR. HERBERT GEORG
AO V O fi AD""

ESCRITORIO. IIO'J.'EL UOLIl:TZ BLUMENAU

Correfores
. UlMER LAH'RONT
CORRE'l"OB .

}tu.. Karanhlo N. 2 BLU'M.'..NAO

MAS TOME,'o
. COGt{A( D! ALu.TlAl;nu,YD·· .

.
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, Reumatismo, ciática. anemias, doencas .§ I . das senhoras,· cabeça, coração, fígado; 'intes-

:: t tinos, nervos.
::1 VELHA - Bêco Porto União; 55ª 1 2a5., 3.1s., 5as., 6as. feiras das 15 ài; 18 horas
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LOS ANGELES, 22 (UP) - despojados de 21.550 dólares
° diretor de orquestra Xavier em joias e dinheiro, declara
Cugat e sua esposa, a cantora 1 ram hcje que 'Seu nervoso se.
Al.Jo,ee Lane, sequestrados e questrador ameaçou matá

los
Cugat declarou haver pro

curado infundir temor a Deus
no animo do p.ist,oleiro que os

aprisionou depois do "show"
de ontem á noite, mas acres-

BERLIM, 22 (UP) _ Via- centou qu� seus esforços fo

jando no avião pessoal do pre, r� em vao.
.

�

sidente Eisenhower chegou
Estamos muito contentes

h)je a Berlim o sec�etário de de havermos saldo. com v�d�
Estado John Foster Dulles- deste transe - disse I) h:>:
que vem participar da conre, J mem a q�m cham�;n .

no

iréncia dos quatro grandes Estado�, \Umdos_ o Rei d

.chanceteres- O avião "Cnlurn- Rumba - e �ao te11!0� ��n
bíne" desceu no aeroporto de de"haver 'pe.r�Ido as JOIas .

Tempelhof sete minutos antes .

Vou dire ítinho para. a Ig�e
do meio da. Uma hora mais ra a:;end�r uma vela a VIr

tarde, deverá chegar o chan- gem '. fríscu çugat·.
celer francês Georges Bídault, � J«;lvem pIstoleIro estava FILHOS - Levada peloS maus tra-
� mais duas horas depois seu

es �?dídç> ?�, assento traseiro

cclega inglês Anthony Eden. do Cadllluc. do casal Cugat : �os do "amante, segundo declarou

Quanto ao ministro russo Mo- �uando tI:r;nmou .a f�.mç�? no a� a�t?rlda.des do. 26.� D. p.,.a fUD

Iotov, só é' esperado amanhã. Pan.Paeíf',c Auditorium . 0- cwnana. pUblica., Adllta. Farl�S, �e
- brigou o díretcr de orquestra. 30 anos de idade, moraãeza a rua

Na-o a"redl"':a no
a seguir com o carro veloz- Antonio Cordeiro 253, em J3)lJI.re-

'" ii mente desde o parque de es-

bOI'tole do cale'
tacionamento do teatro até u-

ma rua solitaria, a alguns
quarteirões de distancia. Ali,

n.os Estados Unidos apoderou-se das joias de Abbe
e de 150 do1ares que Cugat le-
vava, desaparencendo imedia
tamente,
"O pist:leiro estava muito

agitado oe muito furioso
disse Cugat. Em Nova Iorque
havia ocorrido comigo um in
cidente parecido e consegui
sair-me sem mais dificuldades
porque falei .ao individuo em

religião e outras coisas. On
tem á noite; aplrquei a mesma

técnica, mas não deu resulta
do".

O pisto leiro ameaçou fazer
uso de sua arma de fogo se

não lhe fossem entregues o

dinheiro e as joias, a!)ós o que
obrig,:u o casal Cugat a afas_
tar-se rapidamente 'do lucal,
a pé, deixando o carro.

CHEGO UA BERLIM
O SR. FOSTER DULLES

Segundo os despachos tele
,gráfiCOs. da Capital da Repú
blica' acaba o governo federal
de a!ll:'�var a dotação de cinco
milhões de. cruzeiros para as
obras de construção do muro
de arrimo ás margens. do rio
Itajaí-Açú, nesta cidade.' Essa
ncticia não deixa d,e. ser alvL
çareíra, porquanto vem ao en

contro de uma justa reivindi
cação da p-::pulação de Blu
menau, .cujo 'problema vinha

'l'ENTOU �lATAn. os PROPRlOS paguá, tentou matar

gêmeos, fazendo-lhes beber grande
quantidade de um suportríco, .Il.s

duas vítimas, trumnerto e Rober

to, de 3 anos de idade foram so

corridas no Hospit.al Carlos Cha

gas, onde felizmente foram postas
fora, de perigo. A criminosa, vivia
marttaímente com Orlando PaÍlra,

motorista, há cerca de seis anos,
sendo já conhecida naquele ncséco

mio. pois no dia 1 do corrente ali porque pzoctrrtru

fora medicar-se apresentando he
matona na vista esquerda e conta: pendeu-se porém e pediu socorro,

sõ es pelo corpo, vitima de nma
sendo então as crianças salvas e e-

surra. que lhe apltcarn, o amasio. A
dilta, achando que não poderia autuada. na forma. de lei No
mais viver naquela situação, resoI-Adilta e os dois filhos.

•

>

',.

SAO PAULO, 22 (Meridio- vernador Lucas Nogueir:.
nal) - ° sr. Hugo B.:rghi : Garcez está sendo considerada
chegou ontem ao Rio, dirigin-I como d�finitiva Para o lança
do-&� para o seu hotel, (em f mento da terceiról candidatura,
Copacabana, onde recebeu al- , a ser apoiada pelas forças g,I-
guns amigos,íncluisve o sr. I' vErnistas, que compreendem o

Frota Moneira. seguindo log) PTB, o PSD, o PR e o PRP·
depois, para jVlacaé - foram P�las declarações que pres
as infcrmações canJeguidns. t:u o sr. Hugo Bcrghi, depol;;
pela r"portagem, que procu· ! do longo encontro com o go_
:rou localizar o categorizado vernador Garc.ez, conclui-se:
chefe trabalhista de São Pau-

.

1.0) o governadcr Garcez a-
1�, cuja conferEncia com o go- ceita um candidato saido das

Itajaí Evolui
A AçãQ Pat:'iótica�Do��Atual Prefeito
-. �mpeDh�do o�sr. Paulo B�u�r na. :solucão de importantes problemas -

.
ItaJa" uma: das maIs. belas

I mel'"s.
de trans.!)G_rte ferróvía, r:a, a tanto tellll?o r?clamad� I canalização vão bem adianta. nou a construção de um b,�l:J

cidades catarínenses, vai evo- rod�v.la, navegaçao aérea e I pelo intenso movimento :le vci d:�s, e tal fato constitui justo
I
jardim no -Iocal Vila Opera-

lumdo sempre e se: embele , ma!ltIma,. em. situação das c.ulos. de transsorte coletivo a- rnntivo de regosiio para os ria, dando um novo aspecto
�an�o cada vez mais, num 11131S prevílegíadas. .

li eXlste_nte e. gU2, gra"ç�s é! hzbltantej, de Itajaí, que num de beleza, aquele prospero e

impe t:J qUe bem, d:�onstra o e.sclarecida v�sao adrninístru- futuro b sm nrcxímo terão de- aprazivcl baírro. Esse jard:m
entusíasmo e.ded.cação de �eu tíva do Pr-efe íto pa:x1o ?auer, fin ittvamente &�lucjonado um teve o nome de José Eugenio
POV?, �m prol de uma maior essa. magestosa .reahzaçao de.. problema dos mais ímportan- Muller, homenagem do povo
projeçao de sua terra. vera ser conclulda dentro de

I tes
e de real valor à vida: a- ao fundados do refer ído 10-

Alí ,e acolá surgem novas
um espaç? de tempo o .n:a1s gua potável. ' cal.

'

breve, pOiS conforme ver ifica ,

-

. .

construções; comercio e indus mos, a mesma já tem sua cu- Ainda segundo as declara� Um '

..
utro jardIm dever� s�r

t.ria se expandem, e contra e11;l. mieira pronta. ções que nos foram prestadas constrU1do dentro em bI e"Ve,
bréve. será a primeíra cidade A neferida estacão está s€n- pelo sr. Paulo Bauer, termi-
do Estado a apresentar:quatro do erguida na praça do mer- -�-_,__

I
- cada, devend.") centralizar to-

,Noticias contraditórias eml · g:�i�{:��&b��U���1�nr.
110roo d� sr Hugo Borghllll le�do°cf;r�o�,����eaP���:��:I e que agora, devido ao dinà_

___. li! I ��Cftaj��rigrfos;l��;J':��eit�
Entrevl·sta trabalh,·sta

da;���strução de uma efiei-do procer COOl Garcez ente rede de canalização do)
tão precioso liquido já foi ini
c;ado, ca:paz d,e conduzir agua
em abupdancia e provar toda
população atualmente lutando
com sacrifício para conseguir
boa agua, p.:is que a atual. é
deveras intragável·
.C:nforme declarações pres

tadcs a nossa reportagem pelo
sr. prefeito já em maio d.�ste
ano. a População contará com
a águ<I a vontade e das melho_
res, pois que os serviç.::s de

Progre ssivamente
RIO, 22 (Mer'dional)-

"Não acreditamos que esta
campanha pcssa encontrar
quarida entre o povo norte.a,
mcrícano. muito menos 'lOS
meios oficiais dos Estados U
nidos" - declarou o sr. Mar
celino dos Santcs FIlho, P-re
sidente do Centro do Comér
cio do Café. a propósito das
":'nformações que nos ligam a

Nova Iorque através dos des
pachos das agências n-oticio
sas, segundo os quais eclodiu
nos Estados Unidos ponderá,
vel movimento visando o boi
cote ao consumo d:l café em
face da recente majoração no
!:'eu !)-reço, no mercado varejis
ta yankee.

Chóque de motocicleta com

camionete e m f or ta le z a

fileiras d: Partido Trabalhis··
ta Bras:leiro: 2.a) o lancumen
to da candidatura dev� pro
ceder-se o mais rapidamente
posivel, para dar tempo a ar

regimentação de forças: 3,0) Agora, segundo constatamos
que o govern�dor G�cez não pessoalmente, nova e impo
tem preferenclas por n:mes. ! nente construção ergue-se sob

. , os céus da bela cidade praia
CONVENÇÃO DO PTB l na, obedecendo as mais fi':J

Como já noticiamos em re-
I (1,':!rnas jlinha.s Iarq_uit.�tÔnic�s.

portagem anterior, o PTB, Trata-se da Estaçao RodoVIa

paulista foi reestruturado pe- �-----'------'--"'------'--------'''';_---_;''-�''''''''_---_;''':'':'''----

��S�o�l��J�r:�i�i�?b:;��iS� 14 pessoas pres a s dentromo" em S. Paulo. Nessas con- l�

���!��if::��;lii�����:��lde um lerre,lIIro
<

de m'acumbaquer hera que f,:;r convocado
indicar o nome do sr. Hugo
Borghi ou aquele. da sua pre- !
fer.,:_ncia;.. .A;s prim,:iras indí- I RIO, 22 (Merid.) - Ontem

Ao meio dia de ontem

0'1
ga distancia. Em consequen caçoes sao no sentIdo de- que' de madrugada as autoridades

cttrreu um gráve acidente, da do chóque, o motociclis-
outro não será o candidato, I da D�legacia de Costumes e

mas a maioria das f'::ntes de in Diversõçs recebcram inum::-do qual saiu gravemente fe- ta recebeu ferimentos grão fe rmações passaram a insistir ras queixas dos moradores da
rido o motociclista Max Si- ves na cabeça, sendo ime- ,�m qu� sem nenhuma duvida,' Praia Vermelha. especialmen-
gel o qual p iro d I d' t t t t d o c,mdIdato acertado pelo sr. te de funcionários da Escola
�. ,or pru en- la amen e ranspor a o

Hugo Borghi co mo governa_' 'récnicil do Exercito contra u-da, foi chocar-se com sua' pelo sr, Armando DeSi- dor Garcez foi o sr. Caio Dias ma "macumba" existente a
motocicléta com a camio-I champs par.a o Hospital Batista, elemento anti-adhe_ tráz c1� baln.3ário daquele 10-
nete dirigida pelo sr. Ar- Santa IsabeL Até ontem a marista, que r�une as simpa- gradouro no local denominu
::nando Antonio Dcschamp'; noite, o estado de Max Si- tias de um f,�rtc bloco do P- do "Toca' do Melro".

l'l..') que conseguiu apurar ri gel inspirava cuidados� SD, _a despeito da sua aproxi_ Onh m. de madrugada, o ba-
l11açao com o PTB. rulho estava ensurdecedor, o

reportagem deste jornal, o -�--------

referido motociclista d'escn- Noticias de Rio do Sol

ª:��i:?[;1������ll Primeira apresentação do famoso Jazz
��i!�'o;:E:'�E:�r::��::2 CopacabanaSerenader's no Concordia
oposto, mas mesmo assim a

motocic1f.!'a chocout-se cOn-
RIO DO SUL, 22 - Sen

tra o para-lama da camione sacional, sob todos os pon
te, indo projetar-se á 10lr tos ce vista, será, sem a

. __ __
menor dúvida, a noitada a-

nunciada para o próximo
sábado, dia 23 de janeiro
em curso, nos amplos salões
do Esporte Clube Concór-

HONOLU"""U, 2:: 1",JPl - dia.
Um bomb:."i _,o de ''''.�rll:111 O
NCptUllli, ;;lt! mar ::h,' ;, '. tp.a

")l'rican�, _'I .. 'lural:' a noi
ie nas .a.-r,o·J 3I\h�lS a nOl"oé:;te
d::: Ron·,'ul I, .

�l ":"l\: <':l'rio .:m
chamas, O ):;, ........l',t·)f vinha de
Kwajale:n, acreclJtC!ndo.se. q�le
1 rouxeS3e lIh1a t:::ipulaçãJ c' e
dez homens. Três helícó_iJiu os
for-ám manLi.;l jos procurar os

destroço;,; ma" UIll àc>les. ,-o
I h i d o o (} r :vio'enta
cl'ndente, foi -atirada CQnt.ra o
sól � nas prox'midades do local
do desastr,�. Seus quatrü td
pulantes entretanto nada f'O
freram.

Sr. Paulo Bauer

que exas!)erou o funcionád;} do: que 14 pessoas sendo seus
dJ Escola Técnica do Exerci- homens, cinco mulheres, umã
to. José Tejxeira Paulo Filho, criança, de colo e duas outras,
que se dirigiu ao sargento Ben de dois e dez anos respectiva
jamim Faria, solicitando im2- mente.
diatas pr:videncias· Este, por Apuraram as autoridades
sua Vf;Z· se comunio�u com a I ainda que cs trabalhos eréll�
Radio Patrulha, comparecen� dirigidos pelo pescador Fran
do ao local o carro 44, que cisco Ribeiro, de 19 anos 5'"Jl
se fazia ac?mpar:har de uma t�ir(j � Pedro Ribeiro Filho,
turma de InvestIgadores da de 20 anos ladrilheiro·
DCD.

'

Chegando no local. os' pdi- Todos foram conduzidos pa�
dais :prenderam nada menos 1"a H Delegacia de Costumes
._-_.__ .,-_.

S,
R A S,

ESPINHAS, ETC.

pela nossa Mirador, cle- ,veram a feliz iniciativa de
monstrou ser url.1 conjunto confirmar a sua perm'anen
devéras harmonioso. cia entre nós, por um novo

Para o dia imediato, o periodo d'e 3 anos, cuja no

Clube dos Turunas anuncia tícia fOI recebida com geral
um monumental SHOW, a agrado, não apenas por to
cargo dos componentes do dos os parcqui-anos como

Jazz Copacabana Ser1ena-! (Conclui na 2.a pagina letra C}

der's, que possue tambem I ------.,---...:...�-:-"-----'--�---',---'--,....-..;.;.,--'--------�-....;...--,--�--
bons valores do sexo frag�1. 1 ......UIl" .WUW!íIJF.éI "atIIIim!W7 IIH.:rIiII.III!!51!i!I:lil•••nRnl••••IIIIl!ElIJI.IBllliIIiIIg!ili1l.11Bjá popular Clube das

Turunas, desejando presen
tear os 'adeptcs e frequenta- BOGOTA', 22 (UP) - Os

dores do tradicional Espor- jogadores do Gremio de P{)r�
to Alegre, chegados ante-ôn-

te Clube Concordia, com tem à CaPit�1 colombiana, :iá
um baile verdadeirámente -::ntem treínaram no estádio
diferente, não vacilaram El Campin, onde enfrentarão

T C domingo uma equ·pe local. O
em contratar o .Jazz opa- clube gaúcho par�i::ipará de
cabana Serenader's, para::t. um quadrangular com o Ral';l_
brilhantar O baile do dia 23 pla Junicrs do Urugl.lai, -o San

do fluente, h �é e Os �Hion�rios �e Bo-
,.

d gota; mas alnda nao esta estü-
Grande e o mteresse os

I belecid.;. quem será o seu p,,-i.
. associados do ,Esporte Clu' meiro adversário.

be Concórdia em torno do
baile que terá como atra
ção principal, a orquestra
de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul, a qual,
num programa apresentadoCaiu o bombardeio nas

montanhas de Honolulu -----------------

Jogará na Colombia o

(ruzeiro, de P. Alegre
PAULO SOAR,

RIO DO SUL, 22 - Com-
;

pleta mais um aniversário, I
na próxima segunda-feir;l,:
dia 25 do corrente, o �r, Pau
10 Soar, ativo representante I!comercial nesta zona e as�

sinante de "A ·Nacào". Por·1
tão gr,ato acont�cimen to, !
enviamos o nosso abrado de i
felicitações ao sr. Páulo I
Soar, a quem desejamos Icrescentes prosperidades.
PADRE VITOR VICENSI IRIO DO SUL, 22 - He'
tornou de São Paulo, o Re
vmo, Pe. Vitor Vicensi, Vi
gario da Paróqui'a de Rio
do Sul e Diretor do Ginásio
"Dom Bosco".
Terminando o período de

atividad�s do padre Vitõr
Vicensi, seus superiores ti-

SENHORES
AGRICU.LTORES

Acal:HllllOS de receber" 120-

va l'emessa df'ôtes afa�
111Udos Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
cões.
•

Solicitem-nos
monstração sem

misso.

PARA fERIDASr
ECZEMAS,
IN FLAMACOES,
COCEIRA
f R I E I

....-: ( O M E R ( I A [

I
.' ., I'MI
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