
estação de veraneio

M E H S A .6 E I R o D" A S S E 1 Y A S
Catarina) - SABADO, 30 de Janeiro de 1954

I Café e indústrial

NUMERO 385

S. PAULO, 25 +: Ficaram
os paulistas verdadeiramente
ufanoa - os paulistas e os

brasileiros - assistindo ao

desfile de ontem .'.10 vale do
Anhangabau, Era a parada
da força militar brasileira
plus a policia estadual oe o

Corpo de Bombeiros da capi;

hl. De fo,ra. fOI'm�vam ape
nas cs cadetes portugueses e

uruguaios. Tudo o mais era

orara de casa. Disse eU a um

bl'ig"rleiró, que COlIll�). assís
t-a dp. palanque ao brfiharrte
dt'síi!e.

- "Poucos dos nOS�,F)S cmn�

patrrctas -racíocínam que o'

"background" des'3e orgams..
mo militar está acabando, A
prodigíosa ascensão do eai"!
em. São Paulo earninha hoje
para um ocaso. Acha-se a e

conomia careeíra em decít
nio, no território das bundei�4
raso Fo]i tela a intermediária
dessa prosperidade entre d

terra e aindustr.ia. Sem o ca
fé não haveria Light, corno
sem Líght nã-o haveria indus
tsía. O ed.fícío manufaturei
ro ,paulista tem dois pllarcsr
a) o café; b) a energia eíetrt
ca, produzida pela Líght, Mas
a energia hídroeletrica pres·
supõe o café. Foi esse que deu.
todas as divisas para se ínsta
lar, desde a prime.ra até a

ultima fabrica, neste 'pais",
A tarifa de 1843, de Alves

Branco, fO-Í uma tentattva da.
criação do parque industrial
brasileiro, Mas com que 56

comprariam maquinas c ma

térias prfmas, para instalar
esse parque, se não nvessemos

naval de fraudes não pode um produto, que desse para

cont.nuar. Reclamou como
nos entre�armos, il? l'2xo de

providencia fundamental que tent�r a industrfalízaçâo, ad
se exija 11 identüicação com- quíríndo la. fora . eq�ipamen
pleta do eleitor, porque sem !cs e matér-ias primas ou se-

fotografias e sem impressões I
la, tudo?

.

digitais não é possível evitar O 1?a�adoxal do p�Oc(,;S;) 111:
duplicidade, pluraldade de dustriatízadcr nacl.ofl'11, ..

rOl.

inscrições, essa vergonheíra I
que e�e se fe� com lr:�l1stl1a?

qUe está enodoando >O país. que so un;a tmha m�\t;r ,1 pu.
_________ I ma no pais. Era a textll de al-

A N UNe I E 'lU I godão- Todas as outras, do
lU

I maquinaria às matérias nri.
N E S T A F O L fi A (Conclui na 2a. p�glna letrll -Al

-

,

.'firm::�:Oi�C:�d;TBI! Projeto para eliminar a
ao sr· 1. ·Ouadros

I d 1111 Im,Rl�·"�?r\�\�r�d�;",",,";i�� rau .
e nos a IS amenlos I

íicou prattcarn=nt-e firmado I _- ,

�-

�� t;�?g d�e p��eJ�o �/�fn1�I' Cercado o leader
Ç�c!adro.s. que aqui chegou pe- ..

la llJtmh,ã, conterenctanao com RIO, 29 (Mer d.) - O !tder torado Fantasma", objeto. de
, sr- João Gouiart e ficando Gustavo Capanema sentíu-se varias reportagens publica
;Li'llltado que o PTJ}, md'ic.'ará cerceado, ímpossíbílítado de

I.
das p�los �rgãos ass?ci�dos.

o candidato à vtce-zovernan, chegar a um acordo com a Dlssotvída a Comissão
<' i constando que o 7,()we que' oporíção para elaboração de Para esclarecer a opinião
r,"úne mais possibll-Jsdcs no um projeto de reforma eleito- pública, o ISr. Ernan�' �ãtiro
mom tnt- é o do ,&1" Rodrigo ral razoável e capaz de bar- salientou qu� a Comissão de
Bor jas, fllh1 do presidente do rar a onda de fraudas que es, R-eforma Eleitoral, surgida na
T' riC.' I tá marcando o aListamento Câmara sob inspiração da

I

I
em várias unidades ,da· Fede�, saudoso deputado Soares Fi.

----��
• ração. -

<
- • < •• lho, [â não existe há bastan-

F A ç A 1\1, SEU S ESsa revelação foi feita da te tempo, porque el,: próprio
i\ N U N c f O S tribuna da Câmara, 'na' ses-' a conslder�Jl� dissolvida, et;1
,

,

I
são de ontem, pelo deputado face da? dlficuldades para tI.

,\I E S T E J O R N A L udenista Ernani Sátiro, ao' fo- rar o llder Gustavo Capane.
,," , __o _.-.,_'__.- _.- ,- calizar o escandalo 'do uEiei- ma do embaraço em que se

Imperdoavellévi-andade às acusaçãe's �;��i�dJ�io����:
ao gOlern.o e aos produtores do Bra. sil�ps}obr:dm�:ofnt;l';o;d:etd;orce::n�çoa�.;�:��, furte concurrente ao sr.. lanhe Quadros

Opina o sr. BrasUio' Machado sôbre a questão do café -
.. Fo�:i�:��� d:s ff:a�::s de- S. PAULO, 29

IMerid'}lneifO
com o objetivo de,ui�

de im.perdoável leviandade Finalmente, o presidente' móveis e em geral, enqua
nunciadas pela propria .Justi-

-.
O prefeito Porfirio· Paz limar, segundo '8le propri.o

I
-

ça Eleitoral, � salientando que
as acusações feitas ao go- da Cc:t'nfederação Na�onal drando-se nessa ,câ�goria' o desvirtuamento -eleitoral seguirá para o Rio de Ja- afirmou, os entendi+nentos
verno e aos produtores do do Comércio manifestou o 'as motocicletas. foi que provocou a rev,olução - cçm O presidente Getulio

espanto 'das classes, conser- Quanto à tabela de pa- de 30, o sr. Ernanl Sátiro e- Parou no' c!IIminho Varga,s visan.do o apoio do
- numerou as fontes desse es_ t.I VII a '

vadoras, ante o fato de es- gamento é a que se deve candalo. Disse que a princi- i PTB a candIdatura do S1".

tarem certos políticos de- aplicar aos automóveis de paI fonte das fraudes é o fa- O bondinho do II Jânio Quadros.
fendendo a intervenção do passeio, atendendo aO peso � to .de muitos juizes assinarem

_ Acrescentou que as de..

gover.no paí'.a forçar a bai- e idade da lnOtocicleta'. O os títulos em b_ranco, sem os Pao de Atucar i lnarc·hes esta-o benl i"l-C""
, .... " ·d·

. .. "I - ;. í nomes d,çs eleitores, entre- I " 1 ....
-

xa do café, - isso precisa:- .cpt�F.JJ>, ,�"p,sgrr.p .açaO' .C.· gando-os depois aos "cabos RIO, '29 (M,erid.) � Mais minhadas e culminarão com.

'aliás, vigorante na tarifa eleitorais", que os manipu- uma vez o bond:nho do Pão I a candidatura do sr. Quei..
alfandegária. De acôrdo Iam como bem entel:dem. de A.çucai- parou n.,o meio do

I roz Filho à vice-governador
i "

-,

r
O deputado TenQrJO Caval- h d t f t tcom es�a lllterpretaçao, va- canti interveio nos debates

camm o, es.a. e1 a .en,_re os

I pela chapa do PDC. Afir4
rios· proprietários de moto- para dêc1arar qUe dois dias morros da Urca e. o :ao de

mou que no ,fim dos entell-
.

I t d R' S- P I t· de tad estadu 1 Açucar. A paraIJzaça,j do
d'

'

d'd dClC '8 as O lo.e ao au- ales um pu o a
mesme c-hamqu a �Itenção de lmentos um,can 1 ato o

lo já':satisfizeram suas con-,
fluminense h�via denunciado

grande número dE' pessôas', PTB, compora a chapa du:.
'1, • - '"

PETROBRAS
um oolega, dIzendo que .ele

.
' ,

trlvuIçoes a . tinha mais de 5.000 titules mas 1:.S pessõas que se �ncon_ sr; JânlO Quadros,
nessas condições,· guardados I h-avam em se;_{ interior não I' Enquanto isso os círculos
n,! s�u_ automo\r.el, para diS_! de!TIoJ1sharam 1. tnf'!1or re-, políticos comecalll.. a comen..;
t1'lbmçao entre· os seus ele- ceIO. !,� _

mentos de confiança. Segundo apururr:os, o bon- I tal' a recuperaçao do sr, A�
Retomando o fio de suas I dinh,) pr.rau por v:nte e Cill-

.

dhemarde Barros, cuja po�
considerações, o sr. Ernani C8 minu�os pc·rquo:! queimou 01
Sátiro declarou que esse Car.., fusível. (Conclue na Z.a página letra X)

RIO, 2S (Meridional) -:-. O,"Diário da Noite". divulga,.
hpje, a, entrevista que ó MiJiT5tro da' Fazenda coneedeu à ze

�ta. ;'(V'mão-'r, que áparecera' no número que circulará, no
dla CInco> de f'eve.reiro. '

. .

c Inicialmente, afirmou o sr, Osvaldo Aranha que um dos
, principais objetivos da sua administração _ () restabeiecí
men�o da baIllJl�a c{lmel'�iál de forma a 'permitir a norma..

lizaçao d';ls �ossos pagamentos no exterior - já .foi plena,
mente atIngIdo.. Aerescentor; que no, primeiro, semestre de
1953 e deficit dOi ncss ocomereío atingiu a mais de 250 mi
lhões de cruzeiros, porém logo após a adoção de certas medí-

.

dás, inclusive da instrução. 70,;,a s;ituaçãiO inverteu-se ha-
vendo ::;a140 superi():r: .

li! 8 .bilhões.'
,

Capanema por forte opOSição

Relativamente 'aos �traZadós co

merciais, afírmou S.S.:

"Tivemo:;. há 20 anos uma dívida
externa de 1 bilhão. e. 300 milhões
de cruzeiros que; graças, ao esque
ma Ar".nha. está reduZida a pou.
co IJ:u!is t1,� 200 mUpões. Mas os

nossos atrazados comerciais ultrà.:
passaram a 1 bilhão e ,7'12 milhões
de dólares, Hoje, estão em parte

.

reduzidos e parte transformados
em' acôróos de pagamenfoi como é
o.·caso dos EE, UU., In,glaterra' e
AÍemanha.

.

Pata enfrentar ó problema, va
mos procurar notlnalizar o pa·ga
niento' ·desses atrazados. frutos de
imprevisão. Isso feito. o Brasil
comprando. a vista poderá retomar
ó. ritmo do seu desenvolvimento
sem as atuais inflação é· anarquia
econômica consequentes desse es

tado de cois�s. Tenho certeza ab"'
soluta que, recupétando o equilí
brio, ningtiem·mais retirará' o Bra
�il dentre, as nações equilibradas".
In,terp,elado. ,então. sobre a

tuação interna. esclareceu o

Osvaldo AraÍilia:
"A situação interna tem resis

tido a mUitas d� nossas providên

cias)� deve r�si�.ttr· ai�da, qura:nfe
algum teinpo: Ma:; '·àéàbará como a
externa: ajUstada e equilibrada.

O Brasil não podê, parar. Seria
essé o maior erro" do governo l:l
do nosso tempo, E' necessário po"'
rém. submeter o nosso desenvol
vimento.: qu� está. se processando' -'------,--- ---__

'mllar ao progresso amerícano nes

ses últimos .5 .üanos".

Declarou o mníístro da Fazenda
que o Brasil será, até o fim do

'em o �r. lô�emar r8cu��ran�ol
a posl�ao anle o eleltorâ�O'1

Aplica-se à motocicl:e..
ta o imposto da
"Petrobrás"

Meramente' política" a· reação norte
americana contra o preço do cafél
Refere-se o preSidente do lHe a ati'tuf!e de Ike Perun, enfermo dos 01 s,

irá tralar ..s e nos EE. UU�
E' o que informa o semanário «Newsweek»

Entr.ementesi em Maó'll'id, os eE�

tudantes universitários que reali
zaram as manifestações anti-hritã

, nicas, encerraram hoje a. su� gre-

lPreocupa-se Eisenhower CDlnl
I a politica de rpreços do café fPARIS, 29 (UP) � o cha_

mado "Dia de Ação", procla
mado r-elas quatro grandes
feder:Içiks s'ndicais e que de
veria, ser marcado por uma
serie dê greves, não come
çou muito auspicioso para 1:S

grevistas, Com efeito, às se
te horas, oitenta por cento dos
trens do,Metro, 'bem como
setenta e cinco por cento dos
ônibus, �stavam funcionando
normalmente. E as autorida�
des prevêm qne até log-o mais
os trànsport�s, que deviam S�

,

.

justamente () setor maís. atin
gido; f:quem até completá-

....II1II II1II • mente normalizados.

deVOf'd,n u saúde

de seu fllho� Dê·lhe

Washington, 29 (UP) -
Os observadores locais di
zem que o-governo dos EE.
uu. sente be ma importan,;,
da que poderá ter, para
sua política, {) fato do prê�
ço do café ter subido no

mercado interno, nestes dez
mêses desde que o presi
dente EiS'eliliower suspen�
deu os contrôles de preços
oficiais. Esses observado-

res, mais interessados nas

questões políticas que naó:

econômicas, assinalam o fa
to do presidente ter falado
110 café, em sua el1trevista
coletiva desta semana, sem

esperar que 'Os jornalistas
o interpelassem, Isso, lIa

sua ,opinião, prova a impor
tanda que está sendo dada
ao assunto.

'Dur=!1tC: o cruzeh· ...l d� P: (J·t!"

·Métropol1�l\na p�I'''S '::',stll!; da Es�

panha, cs "avr l.1 programadas visi-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• .Dma empregada pará cozinhar, lavar e passar .e uma para
arumar e tomar conta de' uma, criança- Para trabalhar no
RIO. Paga-se a passagem à pessoa séria. e de. confiança. Can
dídatar-sa detalhadamentg . para A. H. - Caixa Bostal, 4168
RIO DE JANEIRO. .'

,

i:sl; - � - );� - lt� :: ..,.. X� .� - .I. -. X .:... % -1":"'" J'

fábrica de 6,azes Medicinaes (remer 5. A.

BLiJMENAU
Fbne 1156

ESTA�ELECIM:ENTOS JOSE' DAVXS. A. Co�ercial
- APRES"ENTA'M: --.

.,;._ _.

.
.
.r:

H o J E - SABADO - às 8 horas _ fi, O J E

SENS!tCIOJ'iAl> PROGRAMA .DUPLO! "

,

. 1.0 FIlme:::, .' .

.' :.,
E 1 e s ! - BÚD ABBOT e LQU COSTELLO, em

A GALINHA DOS OVOS DE OURO .'
. (COLORIDO - Censura. Livre), , ,'"

Os 'reiS ãó'riSó 'fr.uiSfo:i'Díarain··um fuaravillios,(}� (jôilt�, .na: .

mais impagavel comédia! _ O Íl!e1hor�fiIíne (1a.dupla Abbot
e. Costello<! e ... COLORIDO! DOIS; valentes coma. poucos, no
eastelo eneantado 40 gigante, fazem rir w.�o:mu!l{lo pa aven

tura mais engraçada do ano. Acomp. Co.mpls. dIversoS.

2·�'Fnme:
MARIA ANTONIETA PONS

MAR I A

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
.

CONVOCAÇÃO .
.•

São convídados os srs, acionistas desta. sociedade para a Assembléia
Geral Ordinária, a 'realizar-se às nove (9) horas dia dia 111 de março
do corrente ano, em uma das salas do ':teatro Carlos Gomes, em Blu
rnenau, afim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Exame e apreciação do r.elatório, atos '" contas .da dirlitória, re

lativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1953, e

respectivo parecer do conselho fiscal;. , H O J E _ SABADO '-- às 4 horass-« �an.diosa matinée
2) Eleição dos membros 'do consetbo fiscal, com fixação dos honorã- E 1 e s! � nnn ABBOT e .LOU COSTELLO, em

. rios resPectivos; , Jl' 6'AlIUHA Dor OVOS DE OUDO3) .Assuntos gerais de interêsse social. ·.'A . ii. iH' . J
.

".- 1\'
AVISO:: Consoante o estatuído no art. 27 dos estatutos sociais, as 'pes- L' )soas p;'es�ntes ã �'�s�mblêlà geral deverão provar a sua quali-. (COLORIDO - Censura .

I;;n'.e

OS rens <lo riso transformaJ;a.IIl:,. um ma�vilhuso Ç.(}ntQ;, nadade de acionista, exibindo os respectivos títulos ou certificado.
mais 'hnD_agavel eomêdía! :__ O 'melhor filme �a dupla Ab-de depôsíto dos mesmos no Banco Inca.

. .

,

. bot e Oostello! e COLO�IDO! '. ".
.".'Blume�u. 27 di. janeiro de '1954.

.,

I A; historia de dois vatenteseomo poucos. no cas�lo - en-
HEINZ SCrmADER - Diretor-Presidente. "

cantaãc dü' gigante e que fazem rir todo.mllndo.na. ,aventu
ra mais engraçada e divertida do ano! Acomy. d1v, éompls•.

(;neBUS�14
.' Fone 13.88 '.

" UM (ASAL NOVO SEM fiLHOS
procura alugar uma casa de material. - Favor dirigir-se
ao sr. Antonio Líbert, 'no Rex Hotel, ou Companhia BraSI_
Ieira de Ftúno em Folha.

,
'

i1 - -��-� .-�.= �.. _.- -��-------__ �

_ na super fita MEXICANA

CRISTINA
:: ámpróprio até 18 anos)

.

.. : . Ela amava' \:em segredá um homem proibido! ... .•.•
••

MARIA CRISTINA - A fita atômica do ano! - VeJ�:p:l a
atómica Marra :Antónieta . Polis dançandol MàmboG, Rumlla.s

.. e: Congast . :: .' -. '

"

.1 �
I I{

':MARIA' CRISTINA - O maíor
.

dos .últimos sucessos;-. do
cinema mexicano! - Um romance sublime. destruido por
uín cruel deStilio!

EMPREGADA ALiEMÃ SEM FILHOS
Precisa se par� famiUa americana, com 3 crlanças, que

queira ir para São, Paulo. - Salário, come experiência, Cr$
�oo,oo mensais:' - .Tratar em B1nmenau à rua 15
de Novembro; 1369.

V EN D' EM - SE
. PREÇO DE OCASIãO .

(•••.Uma casa de' material à rua João Pessoa nr. 1717, medín,
do O terreno 22 metros de frente por 34 metros de fundo. .'

· ...Uma casa de 'rnateriál com duas moradias, à rua São
Paulo - Bêco Gaspar, 5:7,.. medindo o terreno 17 metros de
frente por 17 metros de .:l\mdo. - Informações na ECAP
Ltda., .Rua Fi. Peixoto, 18 - 1.0 A· - Sala 14 - Telefone 1150.

M E ( A N I (,O S·
._. Moças ...'

��ecisam-se dois me�ãnicos, Precisam-se para trabalhos
pratIcas em automoveis, In. ,leves em Fábrica de Chinelo
fo�ções na Ofici�a Alame. j de pano. - Tratar com {I' sr.
da, ao Alamedll; RiO Brane!),

I
Antpnio, à Rua B\ermann91 (perto do Cme Buscb). lIering, 885 - Bafiii'* Bom

, NDA
Retiro. .

LOT-ES A VE
.

-

,-p -ro-,-u -r3 ....-5 e"';"'_
-

· Vendem-sé diver�03 lotes, !ii

Situação previlegiada, proxi
mo ao centro. Preços vanta-
20S08. Facilita-se os pagamen
tos.

- Informações com o proprie
tmo() Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

.Um rapaz e uma nlo);t::pà- . Motocicleta "Matchltlss'\
l'a trabalhar em Secos'·(f!>Mo. tipo 1951, moderlÍissima, de
lhados. Tratar com II' sr. és: \

'500 cc., 26 BP. em estado de
car, no Armazem Paulistá, à nova, com pouca quilometra';
rua João Pessoa nr. 1. gem, amortecedores á óleo�

os mais modernos da. atuali�
<lade; Negócio urgente; Tratar
com J. Gonçalves, na Gráfica
Tupí, fundos da Casa Nobis,
,das 9, às 12 OJ1 neste jornal,
das 18;30 em diante- .

estúdantes.
Em páris, tambeni, !) l\íIinís��rio

das Relacões EXteriores ag�ard,fi fi
Iresposta da Espanha PO protesto

--....-------,;,;",.-----------,;,;",..;....-.....,.----- francês pela atividade em favor de

v:'cÃiã'S"lIIl1i"IllI'jERREH'õslll'l =�� = ,�.�.M.I,

� sição ante o eleitorado vemª.. COl\1PRAMOS E .VENDEMOS EM ':tODOS OS
-

melhorando, principalmenê
,.

PONTOS DA CIDADE _� te no interior, não se po-

E::::'. Antes de realizar qualquer negócio imobiliário, :: dendo deixar de c;onsmerá-
��..;... con6Ulte-nos §, 10 como perigoso e forte

E ITfORGANIIA(ÁO BLUMENÁUENSE L1Dl," � c��id:!��tisticas revelám iê: Rua 15 de Novembro, 870 -,- 1.0 ando Sala 5 § que ele vem ganhando ter- (

. = Telefone: 1 5 '1 2 § rerio;, émb_ora ainda encon�'
5 Onde se realizam os melhores négócios de imóveis ==

.

ti"e.:se em .posiç,ão inferior

�dllllllWmUJllimmUUnlllml!nnjlillnhtín'mUl1mUH,iulliuíllJin� ao sr. Jânio,Quadros. ,

. VEHDE .. SE
Uma gléladeira·· "Sibei'ia"

(lom 3 portas em perfeito es:'
.lado de conservação com 3,80
mts. Informações no - BoteJ
Havana.
,
.,
.,
".::'
i;.

�(ENTRO DE

i: A UI O M or V E t S
Automónm Usado. '

Caminhões UndOll
Camlonete. , C_ati.

TROCA
.
VENDA
COMPRA

\ ConceSllilonárfo15s .

, CAMINHõES F. W. D. (l"our
\ Wheel Drive) .

i'RA'I'ORES: L. H. B, D!�el
I' Peças e AcessorlO&i
FORD - CHEVRO�

-Linha
I/lOPAB

AUTO COMERCIAL
;h' IMPORTADORA S. A,
.:" BLUMENAU
f Rua 15 de Novembro. 983

"ACISA" - Fone 1324
"

Telegramas: V,t...ND�T\lE

fABRICA DE MAQUINAS
E FUNDICiO MORITZ

,

-De-

EDMuNDo MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, 74

i Telegramas: "Morltz
.

!TAJAr

II Fabricação de balanças Mar-"
II cà "Moritz" de 20, 30 �O kgs. II
1\ . -x- II
II Bombas de Pressão e Sucção II
II 1 114 II
II Bombàs Inglês8s 1 IIi II
II --x- II
II Eixoa Para Serras Circulares II
fi

.

-x- II
n Furadeira horizontal para II
II montagem em armação II
II de mad�ira II
11 -x- 11
iH 'Ferragem p�a 'rupia, l'I'ronta- II
'U gem em armação de II?-adeira:JI
II -x-- II
II Ferragens Completas - Serras 11
.11 Fita II
II -x- II
II Plainas simples - 50 centi- U
II metros de largura H
II -x- II
11 Cilindros para Padarias, inoen� II
II das para cana e Dragas com':" II
11 pletas para areia ou pédregu'; II
II gulhó íl
Il -x- 11
II Oficina, fundição e estam1"wa II
lJ -x-

.' II
Ir Projétos, orçamentos e d!émais II
II ,informações na fiíbrica 11
s._.---------::-

COMERCIAL VIEI RA BRUNS S. IM
H O J E � SABADO,,� às 8 llOras ..:..... H O J E·

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO! .; .

SnVfULTANEAMENTE COM O CINE BLUMENAm
1.0. Filme: . -(_.

AMARIA ANTONIETA PONS � na super fita. MEXICAN -

M A R I A ( R 1ST I N ,A .

, AlSsembléia Geral Ordinária
.

São convidados os senhores acíonístas a se reunirem el1:1
assembléia geral ordfnáría, na séde social, à rua 15 de No
vembro, 923, em Blumenau, às 16 horas do dia 4 (quatro) de
março de 1954, afim de deliberarem sobre o seguinte:

,

ORDEM DO DIA: ....

1) Leitura, deliberação sobre I() relatório da diretoria, ba,
1 d d C (Impróprio até 18 anos) . .

.

lanço gera. conta de lucros e per as e parecer o on-
FIa amava em segredo um homem proibido! ... ... ..selJ:i0_'Fiscal, tudo rela�ivo ao exercíc�o de 1953. . .

MARIA- CRISTINA _ A fita atômica do ano! .....". Vejam a2) ElelÇao do. Conselho �lsca� e resp.ectlv()s suplentes.
têmies "'I

' A' t -

t Po s dancandm Mamboo Rumbas3) Assuntos diversos de mteresse SOCIal. a ormea �. aria nome a n ,

. A V I SO' . e Congas.
" .

dAcham.cse à disposição dos senhores acíonlstas no

eS-1
_

MARIA C�ISTINA - O mamr dos :!lltlmos su�essos o

critório desta sociedade, à rua 15 de Novembro, 923, os do- cinema mex1C!lllo! - Um rom�nce suhlíme destruído por
t f

.

t 99 d d t -1
'

2627 um cruel desfine!cumen OS a que se re ere o ar. , o ecre o ei nr, ,

!fARIA CRISTINA _ H O J E símultaneamentel .de 26 de setembro de 1940. .

.
_

1\>.. J

JOSE' MARQUES VIEIRA _ Dinéoor-Gt=rente..

FREDERico BRUNS - Diretor�Gerente.
E

_.- mi. MECESLAU SZANIAWSKY --'-
Médico' do Hospital Noss,:,. Senhora' da L�'I ",

Con!!lult6rio: Rua JOSE' BONlFACIO N. 92 - Fome 2665
Reaideneíat R. BARÀ.O- DO RIO BRANCO N: 529

C U R I TI ,B A .
.....: PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
pO,eD.!:as, da llele:_ Eczem�s, _Furunculose, Coce�Ià!!.�M.an·
chas, espinhas, etc. - G�ândulas. Falta. '<;le regras, 1l!xce!il
só, Flores �t�,ó.cás. Friéza sexual, hnpó�Cia" )}sterilida
de, Desenvolvimento físico· e mental, etc•. -:- .Doenças crO
nicas em geral: �eumati.smo s

' Variies;cA�inà, 'Malária crÔ-
: ;.;, ".

'

---:�.l;I�ça - HemÇlrroil:Í�s•.etc.�. .,,'..

ATEN:CAO: Consulta.s em Bbmienau nós dias 21 a 31 de
.....� cada>.m�, no HOTEL HO�ETZ
�

....

2'0 Filme:
1 e s ! - BUD ABBOT e LOU COSTELLO, em

A GALINHA DOS OVOS DE OUROAVISO

,OperárlÜf!.que saib.àni,· tra;.
balhãr em fabricaçã!:l! de, ba_
las e chocolates. Tratar na
"Fábrica Record", à rua São
Paulo, 420. I

Auxiliar de Escrilório .1 A
(O N S E R lO

DE REtOGIOS
mas, tudo VJria do. estrang�i_
roo Quem, pagllva essa orgia?'
O café, apenas o café, quase.

que exclusivamente p café.
Mesmo porque o "pap·ougo"
do ouro da bGrraclm não du.-

VENDE-SE

Aceita consertos oe confl,=!c
çõés" d'é jó�as.

. . .

Procura�se u't:t mo'll '!Para.
correspondencia e correntis_
ta. Apresentar_se na Rua São
Paulo, 420. OFICINA

ESPECIALISADA

Rua São PaulG,. 3343 -
ITOUPAVA SECAVENDI-SE

URGENTE (Ao iadJo da Far�à.cÚl Pfau)

- SERVIÇO RApInO -

Por motivo de mudança: _;.
Uma fábrica' de queijo; com
pleta; vasta criação de sui•
nos; possuindo mais de 100
cabeças· . Locãl: Itaipava, mu.
nicipio de Itajaí.·

.

Tratar ii rua lIerci1io Luz,
29, �m Itajaí, com o sr. Hei.
tor Rasseli.

VENDE-SE 13,30 hóralll
16,00 horas
17,00 .noras.Casa prollria para hotel, ou

para grande família, com 12
quartos, instalações elétrica e

agua, dois paviiueJitós, gara.
ge e dois rauchos com terre
no medindo 25 metros de fren.
te por 40 metros .le fun1.oG e
diversas árvores frutíferas."
Sitmida na, Praia de Piçar.

ras, n!) ponto central da mes.

ma, funcionando atualmente
como< Hotel Blumenau.

I
Informações na Casa Caça

e Pesca. .
'

AOS DOl\UNGOS

ARMAS E MUNiÇÕES 6,QO horas 8,30 ho�á5

6,30 horas 9,00 horas

.
'1,30 horas. 11;00 hor�
12,00 hora:! 13,30' horM
16,00 horas 17,30 horlll!
�6,30 horas

."
1.8,00 horas

17,00 horas . .'. ."

.

�9;()O ]:Íora�

EMPRE'SA MORÉI.IA ,'WERNER

A,miàs de caç�, espor
te, revólveres. pisto-'

Ias etc.· qualquer
marca, COMPRAM-SE

NA ! �éculo. uma doas nações líderes do

llnundo
continuando:

I�·
'

"501:105 uma nação riova num

1
velho nluhdo. tlma prôa num ve

lho
. oceano. E' esse o Brasil pelo

� qual temos que trabalhar. Estou

��M�����=�����' diSposto a conquistar o reconheci-'

r
menta que 56 as gerações futuras

poderão dar-me e virá depois dc

críticas, e até mesmo de insultos
ao meu trabalho". Disse o sr, Ara-

'd" pagamento. organizar a vida
bancária, promover a liquidação
das dividas internas e -: conti

nuando dJísse - faremos o me

lhor mais adiante. Procurarei de·

ter a inflação retirando aos espe
culadores os lucros criminosos que

(asa Pesca e (aça
.

- BLUMENAU -
'aua 15"de N�v•• 1301

VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ·lTAJ.lU� E .BLUM!;NA1J
RORA'RIO DOS .0NmUl'!:

.

PÀRTmAS PARA lTA-TAl': 7, 10 fi Üi.3G bi);&à;
PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6; .3 e 15 IInulI,

HORA'RIO DAS CAMIONE'l'E8:
PAJl.TIDAS PARA BLUMENÀU: 7' e 12,30' bonil.
PARTIDAS PARA lTAJAl': 9 e 17 horu.

PASSAGE:ll4: ',Cr$ 15.00 n08 ônibus � Cr$ 20,00 ll88 camlonete.
ÁGANCIA El'rl I'l'AJAl': Rua Hercilio Lnz • (Ao lado da IgrejA

A I,e n ç ã o�
'Vende'se uma Casa0 Comer

cial de Secos e Molhados, Ar
marinhos, Tecidos� etc.� num
nonto muito bom desta cma,
de. Aceita..se automóvel ou
casa de moradia ém' troc!!.. !

Melhores Wo.rmaçi)es com
o sr. Osvald'O' Fiedler,. no
porito- de aritomoveis Cine
BlumenaiL

LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LJNiJlÀS BLUMENAU·BRUSQUJI

SAlDA DB BLUMENAU: - (De 2.&8 ã. 6,a. felua 1. '1', 111, 13.
U II 16 hOlia) - (.Aos .ibado. ã. 7, 111, 13, e 14 hora.) - Ao.

DOmingós às 1<) hol'M.
SÁlDÃ �E BRUSQUE: - (D1u ittelll b '1, 1', IS • =. horaa)
(Ao. Domingos.' às 18 horas). .

". _
.

.

LINHAS BRUSQUB-FLORÍANO'POLI8
SAmA DE BRUSQUE: - (2.a1 Ao Sábados ãs 6, 3, 15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\.NO'POLIS: � (De 2.u ., •..al feira. Ali
,; 16 é 17 hri.) ,_ (Ao. lâbadps, 1•.'1, �� 'e ,16 brl.)

.'

. ". LINHAS BRUSQliE-ITAJAl' ,

.

BAlDA D'B b-":SQÚ»: - i.a. à. si'bádoá is,'; 18.11o'ra••
SAIDA DB riAJAI': - Z.Íl1I ã Silladol. ·à. li e 13 hor"i.

LINHA ITAJAt'..JOlNVlU::
.. -

n o B. A B. Í o S:
8ArnA DE ITAJAI'i';,_ De Ú,j ,. liliado 8Il 'f e i515 hor.1.
BÃIDA'nÉ J-On..�n.E·: - De 2.a.. a' .ábado as 7:39 e ·15,00 hia.

LlNilAS NOVA :rREN':r07J1'LORIANO'POLIB
8�DÁ DE N. UtENTO - Z.as, ".a. é ,6.aa telraa u.'1 hora..
SAIDA DE FPOLIS •.- 2.a., "' ... " 6.11.. feirAI! u is horalJ, -

-

-
-

teem obtido à sombra de um co

mércio ilicito e, sobretudo, contra

o pattimonio do povo e do país. E
concluiu dizendo que não tem fi
nalidades pOlíticas os seus planos,
pois não pertence a partidos e

não aspira novas funções p)iblicas.
sobretudo eletivas: '

_*__•__.._

G
Matriz) - Fone, 313

AG�NCIA EM BLUMENAU: Trav.'!A 4 «e 1"flT"relm - (A·
gên!lla Bra�Blú) - rone, 1266'

.

RODOVIARIO EXPRESSO BlIUSQUENSE -

-
-
-
-

-PRECISA-SE

LOTES A VENDA
Vendem-se diversos lotes.

prOXlmo à nova ponte em.

construção no bairro de Pon
ta Aguda.

. Inforinacões com 'Amo Bec'
ker, Rua- Bolívia, 73 _ Pon
ta Aguda _- Nesta. _._. _*__._

A 'U T O Y I A tÃO H A S 5 E
:: Aúndendo ,As necelSlda�ea é convenlencla. doa ar". passageiro li,
:: a Auto Viáção Rasse, aêâba 'de estabelecer novo ho:rar:lo do.
=: seus: transportes cl?letivos; ÓS Íll,aaia já entr.a:ram em vlgOl' •
::; qll8. obedecel'io ao JegnbÍte: '

. , .

.

§ PARTIDAS DE: BL�U:: {diãrtamente}: 3. horaai - Ônibus:
:: 9 l1�raB - onIbus� 13,39 - onlbU"; 14,l9 onibul (via Ib1ram&);
::: PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dIAriamente) 5,39 hora. - onI
S bus .(via Ibil'Bma); 9 horas - �nlbUB;' 12 horas - onlbUII' 111
:: hors$ -

-

onibUil.
.

.

,

-

.

•

....
.

I . EXPRESSO· BIUMENAU-(URniSA
Endeie�o Telegiliico:' "LlMODSlN1!:8"

f
ª AG�N�fA, lJLÚM;El'liAth RUa 1� de Nov. ,ur. 31'1 - .l'!'Ol1!H teu= AG:tNrlA CURl'rmA:.Rtl& 15. 4& Nove�b!o, !1t. eÉ••

�;
,

.

'BLUMENAÚ�JOINVILE

FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL
FI! 16UiArRf

" .

Concertamos: .

Refrigeradorés _Domésticos, Reil'igeração. em �er3,1
Máquinas de, lavar, .Fogões clétrlcos, AspIradores de Pó.
Enceradeiras, Liquidlf.icadort-,s (�t() •••

RelQrmas Pl"tora.
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção< Domootlc'a

Rua 15 d0 Novembro, 473 tel. 15311
.. NOSSA DIVISA E' SER"'IR o

VlAG�� BA'pl;DiS • uamr..u
." , ,-.-'- ;.BQ,' 'NO ,_:_.:_.

,

IIXpa_1I80 ANDOaIX.A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



gerâl
1Iaulo ···JI·lo· n"50.' e o Bane'o· 'do' N d

RIO, 21 (Meridional) -I e Saudei e 25% peláInstitui
,- or es te o deputado Muniz Falcão· ,ção de Px:evidencia a. que

apresentou projeto na Ca- estiver vinculado o benefí-

Os dois maiores, a.co·.nlecimentos ��:��f���el:c:;;��r s��- Ci�io�alario_familia, já em �

empregados em geral. De vigor desde 1945, para as

d· H
lIiII

I
'.

.

E'
. III

d IJ d t
acordo com o projeto todo familias numerosas na zona

,

.
I'

.

IS Oria conom Ica o 110r es e :�:����d�� p::�����[=n� ��:�;��� elevado pára 200

.'

RIo, 24 (Mer id.) ._;_ Encon,.. o Banco do Nordeste do Bra- Lins, .João Cleophas, Osvaldo

I
federal, para melhor fazer a cíal, na qualidade de

. �. A Camara recebeu ontem
tra-se

.

nesta capital, devendo sil começará a operar, procu- Lima e monsenhor Arruda Sua vez quando levantada pa- pregado, inclusiva OS .inati- numeros�.Mensageàs
. do

regressar amanhã a Fortaleza rando o mais posivel, confor- Camara, todos pr-eocupados em ra l';clamar! :S01i�itar provi- vos, perceberá salarlo-fa- sidente da Republíca, uma
o jornalista Gomes Maranhão, me é do seu programa, ser um que Perna�9uco cada y,:z denclas. de Just.;) mteresse d:1' .milía na base de 50 cruzei- das quais aumenta de

'.
75ex-secretárlo da Agricultura fator de confiança do nordes- mais se fortlfIque no cenário economia local". 'd'de Pernambuco e que acaba tino empenhado em criar ri- ros por ependente menor :oficiais, 4e eapitães a co-

�!I��r��t��s��:::�o:::�� !�::aã ;�tJ:i�f��r��i� Democrac,da Francesa dtOe� mi:aV;:S�d��e', ld2���:m:::g:addnOe- ,�rt��i��Sa::�r�: t�f=:
tabelecimento de crédito, as- o papelório e as exigencias que • meses ria e Cavalaria:
sim se expressou: tanto desvirtuam a concessão Por AL NETO de ocupação na Alemanna. Os contribuição. Outro projeto abre o eré
.,- "Mais um fator positivo d:J credito ao pequeno fazen- A elegante francesa tem norte-amerícanos

.

msistirarn As despesas com o, sala- dito .de 97 milhões de' CTU-
surge em prol da recuperação deíro, ao modesto lavrador, en tantos vestidos que, ás vezes, tantc que o Kremlm tEV� que río-familía serão custeados etros parapagamento de di-economica do Polrgno das Se- tre nós" não sabe :lual deve escolher. concordar, e a atropas Irnnce; .

cas- E' o Banco d.:) Nordeste, EM BUSCA DE UMA E olhando as nuvens no ceu sas entraram em terrItorlo a-i
do seguinte modo: 75% pe- ferença da adicional de

cuja asembléia de instalação SOLUÇA0 PACIFICA de verão, pensa:. Iemãó. lo "Fundo Especial de Am- 10% sobre os direitos de. im
teve lugar, no dia 18, em For. O jornalista Gomes Mara- "Vou vestir o pa eto de- bor-

�

Em ajuda. para a reconstru, paro à Familia" que será portação para consumo. de-
���1�' ��n���:�:�a�;��; �!��� ��°i:�:J:t�, ��:t>!nd� �1;������ ,.

vtrdtes, pois talvez t:�c:c���;�ad:�a�a�. ;:a!�� constítuído com 'u arrecada- vida aos coneessíonaríos do
, -da maior signiftcação para Q' membro da Comissã-o Executi Mas, logo a seguir, sentín; cerca de 12 bilhões de dóla- ção de uma taxa .de 2,50 i porto do Rio de Janeit'o, nos

I.' ·hl·s···.'·1'O·
.

ri
li

a·· d'e' . 'Oa'111II5 ..��.a.,.����;:t���s .��iu;t��b�:� ��ss�o c�;J1çã�e ��������g� ��: o rigór da canícula, pen- \ reQuando {J mundo oercebeu qC�:seqi��� d���:en��:osslU� eX�.:i��:r!e�!!:tge!!5�i�.

, Iatívos aquela regiao, qUe e a lhe como via a situação pofití- "O pt eto? Cem este calor:' as intenções agressivas da Rus"

'., .' I falta c1e crédito em. condições ca do seu Estado, ao que nos Talvez' o branco com rendas s'a, a França fez /entÍr aos Jeitos ao selo de Educação zem respeito ao. seguinte;
.

.

.' de atender, realmente e sem respondeu: enearnadinhas ... ·' Estad·)s Unidos qUe er:l precí, críaçâo de uma Junta .de
(Por WILLIAM N. OATS) os·naturais e conhecidos atro- - "Teremos á ímpresão de Mas Ü' branco também não so organizar a defesa da Eu"

2 5 O. O O O Conciliação e' JulgamE'nto(Continuação). pelos; ao produtor nordestino, que os lideres dos principais serve, E ela conside r'a as pos,· ropa livre.
no muriicipio de Sâo Ber-'Em. janeiro de 1952, meus tornozelos nus ficaram azues em resuí- OU melhor, a quantos se acham partidos se acham realmente sibilidades do vestido amare- Não bastaria, argumenta-

tudo de um vento frio que soprava através de uma janela aberta. No ligados '&0 incentivo ao ampa- empenhados em encontrar u- 10 canário, do outro azul tur vam com justiça OS rrancesee .. Habitam a zona de co- nardo do Compo; pagamen-
mes de novembro seguinte, o aquecimento em minha cela geralmente ro dá ecõnomía local. ma solução pacifica para o queza, daquele cora os bab'l- uma política c1e liberação, pois neste fim de ano, anun- to de pessoal da Faculdadefuncionava apenás durante .vinte ou trinta minutos o pequeno almoço Na forma c·omo foi estudado I problema da sucessão gover. dinhos impertinentes ou do a terra libertada, 8e os russQs dando na emissora de Rio

d D"'t
.

AIe a hora de dormir. Em um dia frio e escuro não houve aquecimento .e lançado, .0 Banco dD Nordes- namental, desse desejo �m que tem o decote debruado de chegassem a conqui.stá ..hl ai,n" do Sul. ..• .•• .•• ••.•
e IreI o cltE! agoas; !)a�

algum durante todas essas horaS. A' noite, em geral o aquecimento era te vai ao encontr.� das justas dado provas {JS' srs. Etelvm,o lantejoulas. c;la que brevemente, s�rit1 um Solicitem a tabela de gamento de pessoai do ;Hor-
melh?,r, mas houve uma noite em que eu e meu companheiro de cela tas al)pirações daquela gente. Lins e J·:.ão Cleophas, presiden. .E: não< sobe por qual deve cadaver. 'preços ou a visita de um

.

to Florest'al .de PirapQra,sentíamos tanto frio que não podiamos dlormir.
.

E essa providencia surge em te, respectivamente, do �SD aecidir-se. Foi então que os Estados U- corretor. - Caixa PostaI, Minas; pagtmlento de des-As janelas de todas as celas eram gradeadas e o vidro era opaco, ocasião das mais oportunas, e da UDN, as duas orgamza-
. Em certa forma, não é só a nidos .sugeriram a cr'ação de

• 61 - Fone 151 - RIO .

para que os prisioneiros não pudessem ver o que se passava fora. Essas qual seja o advento. da ener� zações politicas mais fortes do mulher eLe�ante que tem he- uma linha defensiva fóra ct:J DO SUL _ Sta. Catarina. pesas relacionadas Cl)m o
janelas ,gradeadas e opacas' simbolizavam a .situação dos detentos: isola- gia de Paulo Afonso com sua Estado". sitações na França de hoje. territorio frances, para 0S 1a- II comparecimento do Brao;il ã
Inento total e ignorancia forçada. inauguraçã·o marcada ainda EXEMPLO' DE AMA;- Todo o povo parece empenha� dos do oriente. em territorio - XXXII Feira InternacionalPor varias. vezes permaneci em minha cela durante duas semanas para este ano".. DURECIMENTO DEr do em um jogo de vou mas alemão. Esta linha defensiva

':""1 de Milão e ao II Salão In-sem sair u�a vez sequer aiem da porta, nem mesmo para descer ao sà- DOIS ACONTECIMEN.. MOCRATICO não sei se de.vo ir e é melhor significava. claro está, o rear- r II Fraqueza em rerat I . � .guão e tomar um banho de chuveiro. Outro prisioneV:o. atacad'O de 'TOS EM 1954 - "E tanto mais é é!-e espe- que eu fique.. . mamento da Alemai1h!1.IVINHO CREOSOTADO I' ternaclOnal de Voo VertI-
claustrofobia, ficava gemendo l-- "O presidente Getulio rar exito dos entendImentos

I . Nos últimos c1ez anos, ne- Os frances?s ficaram CO!{,_,
1ULVEllU. cal.

durante toda a noite: "Socor- Vargas t.erá, assim, assinalado que vem s.endo articulados nes nhum país Quteve m.ais con. rados cem ansiedades hem .

rol Socorro!" Eu ouvia outro "), seu governo, em 1954 com se sentido, quando num e nou- cessões de seu� aliados do que compreens:v"'is E p''11':1 solu' I

Q b
II'

que se sentava em 'sua cela duas.iniciativas que podem ·tro part'.dos, conforme .tam-laFrança. CÍ>:.:naro'proble�a!)roP�lseraI. I ue ra'ndOe ficava murmurando coisas I ser indicadas como os aconte- bem acontece ncs demaIS, o
. Logo) depois da g;;u�.rra,.os nem ma.lS nem menos, a crJa-1sem sentido, na ilusão de es- cimentos de maior força na PTB o PSP, o P�C e o �S!3 Estados Unid-os levantaram-se ção do Exército Europeu. ,

tal' telefonando para sua es- historia economica do Nordcs o espirita de coesao, de dlSC1- como os campões da ideia de Mas agora que todos estã, .

posa. te abrindo o verdadeiro ca plina, há se mantido firme, a r.estáurar a França :'i condição de ac{)rdél cem esta ideia, a;
Nas primeiras semanas em minha. da redenção') da chama- despeito do curso que se dá de grande potenc!a· França fica indecisa cheia de I

que .estive preso, eU caminha- da ár.eá do PoUgono das Se- aí por fora, a supostos malen- Quando o Gen.erOll De GauJ- dúvidas. Bem como a elegantt i

·va de um lado para outro co- cas". tendidos Coroando tão !'I1to e- le dizia cobras e lagartos do parisiense que não sab:! qual \
mo um animal enjaulado, com FATOS DE CON- xemplo de amad'ureclmento Presidente Roosevelt, os

nor-j
o vestido a escolher; Ou c:mo

a cabeça girando e o estoma- FIANÇA po�i�ico _e cón:pr�ensão d.el!l0- te-american'?s fingiam que T'.ão aqueles abnegados eleitorc.
go embrulhado. PenSava que O nosso confrade Gomes cratIco e de Justiça se salIen- ouviam,.. qUe suaram dias {' d'as sen

morreria se não pudesse sair Maranhão refer':'u-se ao fun-. far a at'fudé de re�uncia de Memor8v.el foi A luta que:s poder decidir-se sobre qu=n
de lá. Transcorreram meses donamento do BNB: 1 '(!ue se acham posuldos, �es- Estados Unl� travaram COlí: I deveria ser o Presidente da
antes que eu adquirisse algo - "Dentro de pouco tempo)

. sçalmente, os srs. �elVlUD a Russia p:lra «��.egu.ra)." : I República. I
semelhante a resignação. Na França. uma cade.• a operl!;a_ . Felizmen!e, todos esses ,,�o Iprisão meus pensamentos ti- nente ,10 Co�.elhJ (�L Se""u 'smtomas nao de d.�c3denc1a
nham 'sempre o carater de fan- rança das Naçoes Umdas.

mas sim, de pr-::Jgresso e ani-
tasia, tão dílstante eu me en� Se be}U mUltos '3etores nor:- mação espiritual. São .r:special-

·te.t��erIcanos. se op':Jnham a mente, sintomas de dCllKcra.
polItIca colóma! fI�ncesa, cs cia
Estados Un;dos teem perma- __

'

_

Thecid.� ao lado da F�ança nas

Iquestoes da Indo-Chma e co VENDA DF.:tiTl!: DIARIO
Norte da Africa· NA ENGRAXATARIA

Os russos não qr.eriam por PONTO CRI....

nada.. dar. á França um:'!. zona

I família os trabalbadores em

contrava do mundo real.

Como todos os demais prisioneiros de Ruzyne, eu não podia ler jor
nais e revistas ou ouvir radio. Contudo, podia' .ler livros. Todas as noti�

_
.

das que obtive enquanto lá' estive poderiam ser escritas na cabeça de

I
.

um alfinete. Ttravés de cOI?P�mheiros de cela c�eg�doS �iC�Oi$ d:e :nin;.
.

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS
.

soube que Winston Chur:hilI era novamente prrmeIro m�tro bnt�- Meu queridQ Chefe .e meu grande. amigo Dr. Getúlio.
co, que Elizabeth era raInha e que Rudolf S�anskY,. ant�go secretarlO-l' I -,... Fez muito bem, em modliicar o discurso do, Jockey
g.eral do ,Partido, Comunista da. ChecoslovaqUla 'havlll' SIdo

. pr�o (so- .

C1ub, de' São Paulo. Acabo de ler' o texto, nos jornais, segun
mente

..
,allos ter

. S.I.
do p.osto

em

h.berdade
soube que ele.havla, SIdo

en-I' do a d.istr. ibuiÇ.ã.o feita pela Agencia Nacional. Mais 'do

q.ueforcadO).
,,' ',.

' .'
'

. .' nunca, devemos ,agir com muita prudencia em relação' ao' pro.
, PeTImtiam�me escrever para minha es�osa "'fi .St. Paul. Estado de blerna politico pàulista. Estamos ali sem, ambiente. E, qual

Ml1�nesota, maIS ou !I'e:,os uma vez �e �eIs .em seiS semanas e .eu .re-I quer tentativa que fizerlllos em relação a este ou aquele can
cebm cartas de�a com 19U�l frequencls, as vezes duas ou t�es Slffiult�- didato, será' inevitaveI 1ft nossa derrota.

.
ncrunente. (�Ultas d�S nlmhas cartas perdieram�se no camInho � ml- II _ No salão do Esplanada. Hotel, tive oportunidade,
nha esposa �lCOU ma18 de um ano sem receber uma palavra drreta-

'por várias vezes, de palestrar com o Vivente Rão, que limpou
mente. de m�m.) . .' . . . (e, ainda tem, muito o que fazer) a sujeira da intriga e da per�

Mmha esp�sa eVItava prudentemente me:z:.c:onar notiCIas p�liticas, fídia, implantadas, no I�am,arati. Vicente Hão, homem experi.
que nunca terIam passado .pelo cens.or da prIsao, mas cons:gulU CO':- mentado, já conhece todos os meandros da casa de Rio Bran
tar-me que Ha�old Ross, MUdred ��ley P. John Dewey haViam faleCl-

co. E a sua iniciativa, agor;;t de ReuniãO' dos Embaixadores do
do e que Ingrld Bergman Rosselhm _tivera gemeos.

.

.
" Brasil� nas Repúblicas Americanas ,além d ese tratar de um

. �m nov.embro
.

do �o _passado, fm chamada. perahte .
um ofICIal de

acontecim,ento. inédito na bistoria da nosSa diplomacia. vai
poliCIa' para escrever a. mlnha_ esposa. Pergun�eI-lhe,quem venc�a as trazer oS melhores resultados e efeit!,ls práticos.
eleições nos Estados U:illdlos. Nao me deu atençao. DOIS meses malS tar-

III _ Em 3 de outubro proximo, OIS. calculas já estão fei-
de, c�ntou-�e que fora o general.Doug�as MacArthUi:.. . tos, serão disputados 12.358 cargos eletivos. Está comprovado

Cmco �l3S antes .de ser posto em ltberdade, recebI.algumas char- até pela palavra '(]d'icial, a: existencia de vergonhosas fraudes
gcs e poeslas que mmha esposa rec�rtara de. uma reV1s� de Nova

nl) alistamento eleito,ral, em quase todl;lS as regiões do pam.
Yorl{. Nas c�stas de um, rerorte, haVia p�rte �a coluna Talk o: the . Conversamos, há dias, a respeito. O senhor pergiultou-me in.
Town". Pareha se: o �relato de alguma derlmoma. Conlêva que {) pre- genuamente se havia tempo para! modificar a lei eleitoral. A
s�dente e a :;a..Elsenhower". e�tav�. p��sentes e que a ba_nda de mu- minha resJ!0sta foi catego,ricamente, :ts�inalandí! q.ue ordens
SICa tocava Hall to th� <?hief . FOI aScIm que eu descobn que o no-

eXpr€I3Sas e que. devem ser dadas ao hder da maIOrIa, para a_
vo presidente era na reahdlade outro general. pressar a votação. do projeto, alterandfr 'várIos dispositivos do.

F . I M Código- Eleitoral. Tambem é preciso dar mão forte ao presi-
dente do T. S . E., .

ministro Edgard 005ta, que necessita. de . .

.
.

.

.

um contato mais direito com {} chefe do Governo, para a exe� J..
__"IIUllilumillmlllllUlIIJIIIIIIIIJlllllllllllillllllllllll1llIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIlmnllllllllltmnnUnJfllnnllltll'IIJnnIUUlIlIII�_"'''cução de medas indispensáveis à boa realização do pleito. O
_ _

importante, poré:m, é saber. se o senhor quer mesmo das essas :: ::ordens ao líder da maioria. • .
- -

IV - Frota Aguia·r. o defuntO' Frota Aguiar, delegado ª . f
subserviente para· todas-· as VÍ·olenciafi e camouflagenp;'J< em =

.. ª:_
.

pleno. Estado NOiVO, é é'omo uma messalina que quer Ungir-se

I::
-

agora inviolável FalGU contra a passeata do povo pe·Ia. falta �
dagua em Co·pacabana. Esqueceu-se, porem, de dizer que é :;; .. '

. iele um dos principais respolll..áveis, pois sendo presidente da I:::; . '\. ;;;:ComissãOl (te Finanças na Câmara dos Vereadores f'Oi quem ::: �entravou a aprovação do projeto dispondo sobre a
.

concessão =

�""'==_de crédito para a nova adulora. =
'V' - Entre o jantar no; salão nubre do Jllckey CIub, em :::

SãOl Paulo, enquanto acertava a gravata borboleta dI) seu E ::
"smoki.ng", tirei a conclusão de que Dulcidio Cardoso e, tal- ::
vez, o auxiliar CQm mais prestigio, nol momento,. Será mantido :: iE_=à frente' do gGverno da: cidade! Falei-lhe sobre o NegrãO' de

_

Lima, para tirar, uma media, e conclui, pelas suas pa'lavras, _

_

que o Xica é candidato de Minas, mas o candidato do.Catete -

é Ql atual gGvernada!r da cidade tanto assim, que me respan- ::
deu que vai dar um lugar ao XiC()l Negrão de Lima, primeiro ::
em' Caracas na X Conferencia Interamericana, e depois nos

_ =
quadros efetivos do Itama·ratí! = :=

VI _, Precisa. intervir, com urgencia, junto ao ministro
_da Fazenda no, sentido de serem concedidos os recursos índis-

::;;pensáveis para O' combate à seca nG nordeste, e deau:x:iUo aos -

flagelados. O ministro Zé Amédico, já !lansado de recla,mar =
e descrente de tantas ptomessas, podera de nma hora para _ iS
outra, abandonar o Min'stério', e poderá fazê-lo de modo- es. _

petacular, deixando muito nml O' governo. �Enfim outr.as coisas teria a dizer. MaIS, o ca1.;tr? E 'O se- = _

nhGr sofre tanto quando chega o verã;oi, que lhe vou deixar ªem uaz! Termino., assim, com um aviso afetuos-o) que já come-
::::

çou -a construção dO' tablado para a exibição dos ranch·os. e :: ==
das Escolas de Samba, uma de suas grandes alegrias, quando' -

==::==_=chega a batucada do Carnaval... ::
Cerlisslmn, das ho,as jn"'�RETO 1_ ::

� �
; §
-
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linda' os preços nos onibos

Regressou ontemdacapital
aComissão de SindiCancja

Regressou ontem, pela ma- tadas.
llhã, da Capital do' Estado,. a Aguarda-se agora os resu1-
cJmissão incumbida d� r.eali· tados das sindicanchs a que
;ia1' ali lima' sindicancia �m está empenhada outra comis
t.nnl' do movímen�O: c:.os tra�,,- são, sentido, de se :!onhecer a

pGrtc' coleti\T!)$ de Flori:;ró� verdadeira situação financ.ei-
1l,r" Com o Ob;H:IVO rt� esta ra das emprêsas de transpórte
b >,(,. tl conclusp;;s sôbre o es- coletivo désta cidade, tanto no

'U(!o <!o pretelldid0 aumento que se relaciona à receita, ce
c'·,,; ,.aFsagens dr};; onibus dés... .mo no que d.:.z respeit,:. às des
t.J �·)déd.e:. ',pesas. De póss[' dQS inf·)rma-
".') qu� qon·�"'f;·�i l1apurn1' a çô.es ,e conclusões que �hega.,.

::eportagem.
' dê,te jornal, a i rem os 'membros da COlUIS.são,

:'(·feL'C:a comi.ssã\!.' COl1sti:!."da proc·ederrse-á á novos estu
d:-s SIf.· FabÍ') Magnani, Edu· dos para·a solução def�nitiva
ar,!:) CUriha c Darcy R-odri- ao assunto.
g-P;; Novais, representantes ..-----------IIIIJI
dú" sudicatos opffários, dr
W a�r.l�· Camp:!s; representam:c
das empresas d;e transpórte
désta Cidade e vereador Ger
lliird Neuiert, represelltame.
da Cfmara Municipal, esteve.
cin

lo.nga o.b.s.e.ftl.aç.ãO. e. ::ind.i- [cancia do movimento das .em- .

prêsas de oÍlibus locaIs. Os
trabalhos realisado; pela' co
missão chegarani. a bom ter

mo, cuj()S' resu1hdoB e l!On"
clusóes serão 'estudadas em
nova reunião cU1;J:e. os interes
sados. SeglmdoJ apurou-se, os

pr.eços c>(lbradós por três em

prêsas que explora mo servi�
co de tran.i\,?) ::e .

coletív;j n[l

Capital são .eqUival.enteF &('5 IC'-Jbrados nésta cidade. Uma
das emprêsas, que percorre o I:trajéto de 1.300 metros, eCo- ;

'bra o preço dê' um cruzeiro,

InItra .emprêsa co'Qra Cr$ 1,gO
De10 trajéto de 5 quilôr.1ctr:Js
e a terceira 'Cr$ 2,00 nvm Ipercurso di: 7 quilometr::>s; E
fetivamente,. êsses {Jreços . COo,brados em··Florianópolis, co:n-,
siderando-se os trajébs per
corridos pelos (lnibus-circula
l'.es, correspondem, relativá
mente, aos de Bltttl1!enai.1,
prevalecendo ainda a vanta

gem dos transpórtes coletivos
dali fazerem. os percursbs �m'
ruas inteiramente' calçadas, o

que não acontece néSta cida
de onde os trajétos, na sua

mâi.pr parte :não �ão pavimen�\

Prepare "
• futuro de

.

'seu fUh
�

IOFOSC4L

BLUMENAt1, 3�-1-1954:

Cabeça
3

Z

3

9

.)
6r

i
lI--......-

8
.t--+-4-�t--

HORIZONTAIS: .... .

1 - Embarcação a remo; gemer. 2 - AmpI[.e,. divulgue .

3 - Utensílio; interjeição (alegria); antemeridien. 4 - r.etra
grega; aprecie, .apaixon'C-se. 5 - Assalto: 6 -.,.- Inná da mãe;
apórelho para voar. 7 .,- Quase uno; homem; duas letras re

petidas· 8 - Historiado. 9 - Deus de macumba; perfume-
VERTICAIS: .

.

1 - Lamuriento, aborrecido. 2 - Tranquilizar. 3 - Na
quele lugar; surpresa (interj'eição); acha graça. 4 - Impus,.
capacitei; altôr de sacrificios. 5 - Refrescará. 6 - SustEm,.
táculo, dos aviões; .sequioso. 7 - Encanto; funcione; luz'qUe
emana da ponta dos ded-os. 8 - Guarnecer com árames.· 9 -
Lembrar.
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} voce mesma nós lhe dizemos:
Até não muitos anos atrás quem VIaJa fr,equentemente

Ó k:empo .dedcado a uma ,VÍa- com qualquer meio de,:tralls"
geiri. era corrsíderado como porte tem modo de constatar
tini período e mque beleza, e como as fam:sas bols'is d'e' vfa
elegancia eram deixadas de gom são de valor i81ativo, .pa..
part.e, ··Todas recordarão cerno -ra não dizer que ,::-el'áln,ente
as-inossasavés usavam paru servem. pouquíssímo. .Anfes de
,viagem o vestido que. sujava tudo elas tem. o defeito de ser
menos e já muito usado, as Iu, pesadas, é depois o de conter
vas menos novas, o Chapéu' ·pe�as"absolutatn.ente Inute's;
que já estava posto' de parte. enquanto as peças que são de
A,moda' das, viagens para fato necessárias não estão den

fímsde-semàna, em autcmo, tro dela, Cadá mulher pratica,
v�l 'cü trem, e também a in'?- 'porém,' cria para si o seu' "ne
gaval: ccrnodídade dos meloa cessárlo", levando' uma' bolsa
de transporte de hoje, produ- de plástico, mais' ou menos
zíram. uma grande mudança. grandes, em qUJe põe tudo
A' mulher modema, chegada quanto serve à limpeza do ros
ao destrnot sai d-:l nvíão, corno to 'e à maquilagem. A bõlsa
do' vagão do trem ou do 'leu de nlástico enccntrará lugar'
Ci'<rro, elegantemente vestds , na b:lsa grande que usará pa
per+eítemente vestida, perf'eí; 'ra a viagem, ou a colocará ao

famente maquilada; rmpecavci seu lado; no carro, Nela irá
mente-penteada e 'Pronta para tambsrn o sabonete em uma

entrar naquele mesmo mo; peqL:!?l1a saboneteira. Uma P{!-

I'menta no ritmá da vida. do Iu, querva toalha de rosto encon

gar em que chegou. trará lugar em uma outra bol-
Em viagem a: beleza requer siriha de plástico' leve, porque,

como é lógico; II mpequen« ass.m será fácil lavar pel') -me ,

esforço dl� previdencia e de nos as mãos em qualquer IOC�llorganízacão; Essencial, quando que se encontre, no seu. carm..
se' viaja' em carro com as

ma-I
nho. Na bolsá de -naquilagem

las n'o eompartlmento de ba 'levará tudo quanto pode, ser
gagern é ter consigo uma g'ran vir aos cuidados com o rosto. '

'de e c'omoda bolsa que podo {Mesmo sem' descer do, carr-o

às vezes conter até' a cam.so- poderá refázer a pintura; por
Ia de noite ou o roupão de rrv- que voce sabe que, embora u,

lorr; no caso em que deva pa.,>- sando OS produtos melhores e

sal' somente uma noite em ho- tendo uma pele normal a ma

tel e' pana isso não valha a pe., . quilagcm não fica .;ntacta por:
na fazer descer ii bagagem im I mais de algumas horas, dl.ga�
portante.'

' f mos quatro heras. 'I'erá en150

.
>,Ele .alncta·, não p. constatou

I
em sua, bolsa, algOd!�ij,

--";--'-:--------_.__._,---,- -j"Bolos Oonfeitado·s ("'Bi(}d�lu§ A:rt1.sticos, Pa-
'

'ra Ca!<!urnentos," Aui- I
,vcr:_sli,rifíS, Pihncir� Co-

munhâó, e Barismos
�'INl<OR::\'lAÇõES COM

i::rR,A' M O L L E R
Rischbie-.

ter, n.o 4BO
.

Télcfol1c; 1 Q 3 - O - 1
.As ·e,Dcom"éitdas devem,
'�e��feit;s''''s�mpre com
.

anrecedcncía (míníma

Seria difícil estabelecer re.
gr.as fixas, para a distribuição
.nterna da casa. E' um assinto
muito vasto que demandaria

I
um' extenso Iivro. Tres aspec
tos, compreende, considerados

I
em forma geral: o social, o
higienio '2 o f:.stéli�{l.I O prirnaívo ,encerra tudo oI '

que concerne a seu ":st�bele-'
c menta com a posição social
de seus rnor.idores. Pretender
viver com .uxo é r ídculo. A
paràntar fortuna quando 11ã)
se nam, querer deslumbrar

''ii
•

oi'

Reumatismo?
Nevralg'ia?

s AOOR
i' Linimento sedativo de'

efeito imediato

Sanador � um bálsamo de ação
sedativa contra- ,8 dôr, nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula .a circulação
sanguínea e produz rápido alívm

UM PRODJ(rO DO

(IBOIUHÓRIO LICOR DE CICIU XaVIER S •. ,��

BANCO INDU'SlRIA E (OME'R(IO DE SANJ,A CATARINA S.
- Matriz: IT A X A l'

Fundado em Z! de Fevereiro de 1935

Capital .....

Fundo de Reservá lIiIII<4" ............ __ ••

'Endereço Tel.,,- ··INC�

_ :.....�I •• Cr$ 50.000.000,00
_ _: _' 40.000'000,00

------.'

.

90.000.000,0(};
Total dos depósitos em 3118153, mais de 786.000, OOo,OQ.'
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ 1.8 DO ES-,
TADO DE:SANTA CAT�RINA, NO RIO DE�.1ANEmO E CURl'J!IBA:

DEPOSITE SUAS ECONoMIAS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIA}\mNTO DA PRO-

DUÇAO
'

.,.

E COM CHEQUE

-;". ...� ..... �� . ..,. �.,...._---�.,..---
L,

,TELEfONE 1 3 O 6

�j
",
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dos concorrentes. C.· Renaux e Paysandu só jogarão a 11 e18 de abril
turno a�e;na,,� Fo� organízada Uni�o ,e Floresta. x G��rani'l

dem de jogos:
'.da segum;c :.3nelra:

I
D,g, 25 de Abrir: Umao x

.

1.0 � Carlos Renaux x

. ZONA LOCAL
".

Palmeiras e Olímpico x Tu- União; 2 ..): Guarani x Pai-
Dia 2i d� fevereiro - Ve: pí- . sandú: 3.0: Palmeiras x Ve

ra Cruz x Guartmí; União x Dia 4 de Maio: Palmeír .. '1 ra Cruz; 4.0: Vasto Verde x

Vasto Ve:r:üe; Olímpicti x Fiá- x Vera Cl;UZ.·
. r Tupí; 5.0.: Olímpico x Flores

resta .e 'I'upf x Palmeiras.
. . ta; 6.0: Vencedor do 1.0 x

Da 7 de Março Vera ZONA DE BRUSQUE I Yencedor do 2.0 jogo: 7.0:-
Cruz x Vasto Verde; Palmei- n:a 11 de Abril! Carlos Vencedor do 3.0 x Vencedor
l·�!.s x Guararrí; Túpí X :Fl<ú.'éSo Renaux x. Paísaridú; I do 4.0 jogo; 8.0: Vencedor do
ta e União x Olímpico. I

.Día 18 de Abril ...:.. Paísan, 5,0 x Vencedor do 6'0. jogo;
Dia 14 de Mál'ço: .Guaranív dú x Carlos Renaux.> : 9·0: Vencedor do 7.0 x Vence-

x Vasto Verde; e Flpresta x I Os cotejos no setor brus,
I
diJr do B,o jogo.

e Vera Cruz. quense serão em melhor' de I. A inscrição dos jogadores,
Dia 21 de Março: Vera .quatro pontos, adotando se o pelos clubes, será feita com o

Cruz x 'I'upí; Oltmpicn x PaI-' mesmo critério' para as pele- simples 'envio de uni ofício
Floresta x Vasto jas entre os campeões e vi- à LBF, assnado pelos atletas

! ce-campeões das duas zorras,': o um diretor d� clube. O
de ;Março: Guaraní

.

os quais cotejarão em datas plaier que atuar por deter
x Tupí; Vera Cruz x União e a serem futuramente fixadas minada equipe em uma par
Vasto Verde x Olímpico. I pela L"ga Blumenauense de tida, não terá direito a inte
Dia 4 de Abril: Palmeiras Futebol, com a aprovação, é grar outro time €:m prélíos

x Floresta; União x Guaraní
'

claro, de seus dirigentes: SUbsequentes.
..........__• ••__.I!U.__.IIII•••••••••U••••111e Vera Cruz x Olímp'co. Quanb ao 'Torneio Início A pósse do Troféu Luiz

Dia 11 de' Abril: Guaraní x 'd.) Extra, sua realização está Ga1l6tti será transitória, de
Olímpico; _Fláresfax União marcada para o dia14 do pró- vendo. pertencer defirrit.va.,
e TUDí x Vasto Verde. íX'mo mês de Fevercirc, no mente ao clube que ganhar

Vasto" Estádio do Gremio Esportivo !lor três vezes consecutivas,
, Verde .x Palmei,ràs; Tüj:ií '. x

I Ç;nillpico, cqm a seguinte 01'- ou cinco alternadas, o Carn,

«

participação da totalidade

Para Senhoras
. LINHÔS - LAEZES - ORGANDYS - GUEPURRE - NYLON - SE

DAs - MAILLOTS - siíÔRTS - 'JOCKEYS - BLUSAS - SAIAS

P à r a.. {'a v a (h e i r o s
LINHOS - PANAMA'S ---:- ALBENES - BRINS - TROPICAIS - CA

SIMIRA,S - CAMISAS ___.; CALÇAS ESPORTE '----' SHORTS - JOCKEYS

CALçõES

acreditamos nós, classificação final a- bem com a perda do título,
provocou um campeonato .o'" �ontcu como campeão o qua-

..0 qual esteve muito mas pa

I ficial da categoria de aspi., :dro do Carlos Renaux. O Pai- ra sua representação que pa.

1
rantes, da Liga Blumenauen, sandú,' !inconformado c.'11 ra qualquer outro ccncor;

se de Futebol; tanta confusão' uma. derrota de 5x2 sofrida rente, protestou à Junta Dis.

ccmo o da temporada' passa-s ante seu grande rival e tam, cíplínar da entidade local,

!�������������������������������.�ii�""�_������� .:___:__.:_:_--_::.........:+-�-:---:----1---:- .

..._ .maís tarde recorreu 30 TJD
_:

'.
. -.-. _"",da Federação Catar inense, en-

e>
'. "

.: -,

t t t I d"
,

d" I fiin, . tanto "mexsu :

com, {JS
'

, O"'�,'rn
r

,p:....•.
';

orta UIn O (l '6' ez �:���n�:"ca�:.�cabóu tendo

.

... ..• .'.. .

., Havia necessidade, por-

�encontros o GQ rn p eo ri Cl t o!��f����ª�:j�an�;s
estadual, de ·voleíboi masculino e feminíno e Juvenill[ª�,:;�:ff��:�l:

I em vista de uma resolução
A' noite: 4,� jogo: S. E.. baixada pelo Presidente da

Cruzeiro x G· E. Olímpico L.B.F. neste sentido, deixou
(juvenil); 5.0 jogo: S. E. Ban- de ser jog1do, em virtude de
deirante x Clube Doze d'2 A- não comparecimento do onze

gosto (fem 'nino); 6,{) jogo: S. atkticau) ao gramado pai
E. Cruzeiro x S. E. Bandei- Sal1dUallo.

--- J SEMPRE AS ULTIMAS NOVIDADES ....�

.
Rua 1S de Novembro, 50S.

Preparam-se
de voleibol dos

,
i

rante (masculino); 7.0 jogo:
Lira Tenis Clube x Venced'�r
do 3.0 (masculino).
Dia J 4, à tarde: 8.0 jogo:

Vencedor do 1.0 x Vencedor
do 4.0 (juvenil); 9'0 jogo:
Soci.�dade Ginástico x S. E·

1 Ba:'ndeirante (feminino); 10.")

I jugo: Vencedor do 6.0 x Ven-'

I ceel'or eh 7.0 (masculino),
Os rremios às agrem'ações

campeãs constarão de diplo
mas a sérem conferidos aos Vamos ver, agora, em qu.e

mesmos pela Federaçã.) Atlé- pé flfará o caso. Está a reç1a
tica Catarinense. O Campeo- mar a

fmais rápida solução
nato Feminino, segunâo cons, possiveI, por parte da L.B.F.,
ta de seu Regulamento, será :que não pode nem deve ficar

realizado em homenagem à à mercê d·:s caprichos d'2 seus

Assembléia Legislativa do f'liadl,:s, os quais e.são abulo
Estado; o Masculino em ho- sando de sua boa vontade.

menagem ao Prefeito de Join-

vü.!:! e o.Juvenil em hónena
gem ao 5.0 D'sírito Naval, se
diado na Capital do Estado.

Lá estiveram, à hora: pre
v'sta para o inicio do emba"

te, além do repr,eSf.'ntante da
entidade local, o árbitro 'Wil
'son Silva, acompanhado de

seus auxiliares e tambem o

time alvi-verde· Como Ih"

competia.' ordenou «). juiz: a

saída, dando o Paysandú co

mo vencedor.

• F�ràqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

é, à noite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, qúer nashoras
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua sáúde trabalham silen-:
ciosamente. .. São os vermes, que sempre - momento

após momento - movimentam�se para tirar de seu orga�
rusmo o a1imento que deveria dar-lhe.mais fôrça e ânirI1o.
Cabe'a voc�, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LIÇOR DE CACAU· XA

V:IEIt .

-

.
um vermífugo de ação moderada que. dev.e

tomado tôdas as' idade escoÍar.

.. t· "".l
�p, --ifilljs;\���

__.. ,. ••• .e. fI.,,,U' ••• t

.,..... 'ut '.'.1 •••• , J•••• '••l

Dr. Â.
Ausente durante o

})

peonato Extra. Além deste, J ense de Futebol, afim do:: se,:"
outros, dois troféus serão íns . rem entregues ao. campeão �

.pela Liga Blumenau-' v.ce-campcão de cada ano.

Dentistas

-

rf'otissionôi

H PR08S'f
CrRURGIAO DF,ú'.i'lIS'Li

40 [.ADO DOS CORREIOS F� T.t':I"ÉHRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8.

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

Médicos

D R. G O F f E R J f'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "'3A NTl\. ISABEL"

ATI<�NDE CHAMADOS i'ELOS FONES:
1196 e J 6::;�

DRe O. R. KRUEGER
1\1 E' D I C O

Doenças. de Senhoras e. Opera�õd. Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas,
R,psidêU('i3 Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 -

I
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

�'l -,
�----------�------

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
....
_-- CLINlCA GERAL '--

Especialista em Doenças de Criança.
CONSULTORIa: Ii'loriano Peixoto, il8 - 1. andar -

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 1 '1!) - Fone 1074

DOEH\AS DO.CORACAO
J

Dl� . CARVALHO
(Electrocardlograiia) ..

Av, Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do <:;jne Busch
Tratamento de neurosas - (Psleoterapía)

MOLESTIAS DE SENHOI�Ab

DR� RENATO (AMARA
. :DOENÇAS INTlt�NAS

I OPERAÇõES - oxnss CURTAS
COllBultório: Travessa 4 de Fevereíre, 3

Fones! 1433 e 1226

DR. 6EBHARDT HRÓt�ADA
Z.pécbllis1:a em alta Cirurgia e doenC<l!'l de Se�orlUl

OOIll!!iwtas no Hospital Santa Gatannll
.... Das 9 às ll.e das 151/2 àtt 17 00. •

.

.

- BLUMENAfI - HOSPITAL l'lA,\{\I'I'A CAI'ABJNA
Q·uvmos - NA�RIZ 'E GARGAN'J'A

INSTITlfTO DE OU.OS

� .... DR$. TAVARES e IfEUSI � .. �

RUA xv In; NOV., 1135 .,..;.." lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
.
� DR. A. ODEBRECB7. �-

k�_lgú;J"apla - Ralos-X - Fi$h�'ter1!:pi;:; �, Met�bo·
U1I1D9 - RESIDENCiA: Rua '1 de fh�tembr«). 15

""'ELEFONE, 1441

(UNICA DE OLHOS.
011'\11n08 - NARlZ - E GARGANTA �� nu

.

DR WIL.SON SANTHIAGO
U@llJl*nt@l dI!; f'1!;(\'(lldadli dll MI"<lIoII ...", d. lJn!venld...lIl1 d.,. aFlt-s!l

CONSULTAS: Horário, das H) tlS 12 hora!! tJ rlª1J n
M 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao HUI
pital Santa IS3b�1

Advogados
DR. NUNO DA GAMA- LOBO [)'EÇA

ADV'OGADO
Ã'.rENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COlUAIWAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar -:- BLUl\'lENAU

D R. A D E M A R lUZ
ADVOGADO

Atende em qualsqner comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: - Ru'. 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO B O R B.A
ADVOGADO

1!Icrltório e residência àrua XV de Novembro, 91a
LUMF:NAU Telefone, 1560

FONE -15-31

DR. HERDE RT GEORG
ADVOGADO

ESCR.rI'OIlIO:\ HOTEL HOLETZ - BLUMENA.U

Corretores.
ULMER LAftRONT··
CORRETOR

Rna Maranhão N. 2 BLUJ.fJ!lNAU

ZOEHRER
MASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma Ahcnlão)

Remnat!smn, t�j?lica. 3nemiás. doenças .

cabeça, coração, fígad'o, infcsa:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Molotoy afasIa �a 80ssia
o �,��o������;I�'��:'�:'�:";om::: ��::"��:����o;�;i muitos aruilos alemães
beneficios da Prevídeneía Social rem observados os preceitos 1e-1 cento na taxa de contr'hlH<;30 tFi-"
no país, tendo para ist.) designa-

f
gais, Com relação à cláusula ia

I1lIiCe,
isto é, empregado, empresa- ,B�RLIM, 2? (UP) - Fun, que se opõem à mesma. Mas

do uma comissão de têcnlcos que assiduidade integral. será a mes- dor e Estado.
'

.

cionar Os ?c1dentms dizem M·:lotov desfez grande parte
il'il .aprecíar mínucíosamente o as- ma, exammaôa na elaboração do DESPACHO DA PRE!SlDENCIA l que

a atw�ça<? do sr, M':;llotov, desse trabalho propagandísti;
suntc, tendo po robjetiv:> principal projeto do Código de 'l'l'abaLnl em I Em face dessas Inforrnações, 0-11') conferem;Ia, dos quatro
a Imptantação gradativa <ia InsU- via de execução, E finalmente. so- presidente da República exarou o I gr.an?�s, e�ta afastando d,a
tufo ,e Serviços Sociais. entidade '

'

• _
. seguínte despacho: Rússia muitos dos seus aml-

bne a aposentadozía aos :;3., aU<ls."
"C t id .

d gcs alemães Há cinco anosprevista no decreto-ter 7.526, de .
'

.

I d M' '-1ér1 onvem um es u o mais e,"
, ', v

1945. a fim de atender aos renla-
o Servtço Atuana o lm� o.

talhado do assunto. a fim de se que a maqurna de propagan
mos da classe trabalhadora. Com

com .base em pesqui.s!ls reaüzadas
verificar a possibilidade da am- da soviética vem martelando

i�to, o presid'mte da R2public.'l a-
em época recente, mrorrnou que

plíação ainda maior dos benerÍ- a afirmativa de que a Russía
tendeu' ao memorial q!le lhe foi o. custo do regi�e de aposentado- deseja a unificação da Alle"

na proposto sena de 12 por cen- Conclui na 2.a 'pagma letra M) manha, e que os ocidentais éentregue pelos leaders sindicais,
'contendo reivindicações no senti
do de sofrerem revisão as cláusu
las relativas à assirluid�de inte
gral, ao trabalho das n;,tlheres e

dos menores e instituição da apo
sentador-ía,
'Det"rminou o chcfe do Gover

no. ao Ministério do 'l'rahalho. in
forma3se qual o numero de ínspe
ções 'realizadas e autuações írnpos
tas por infração dos Preceitos pro
tetores dessa natureza especiaf de
trabalho. Alem disso. sugeriu que

Votou· O Senado o regulamento sôbre a
inatividade . dos oficiais m i I lta r es

Emtar,He'üa 15doco,_ Envergonhada
,Uma forle onda de calor

I
Na Capital do Estado, a rente o de'�'ldii) de porci"

Y<em assolando várias re- telnperatura já atingiu a de Cajue'n feccJJéU cornuní-

mQtOgiões do país, registrando- 38 gráus à sombra. Não me- cação d� 1'.1 � f!�, frl7l'nda Pri_ UáSemaVf,;ra um individuo df'sco
se em alguns lugares ele- nos elevada tem sido a nhecido se achava promCVE'n_ I

.

Ivadas temperaturas, até eu·: temperatura nésta cidade, do desordens, e que te.ntára - mpresslona'o et-
-

b d I 'lt' d' b v_!olentar uma l'ovem, F,�i. en-I '

ao nao o serva as em anos nos u unos las, o ser·
_

v

t· A t .... a d
. .

t s tao que para o local segUIram! RIO, 2& (.M:cxi'i.) _...: En. com. o irmão. Afirmou,:) me- bem a í2spr;sa· Alugaram uma sem reclamar nfida. Houve, a-an erlOres. empera:.ur. van o-se em varlOS pon o
o soldado do destacamento d·� ver'gonhada pe�'·'nt-:.'I,',:larldo --, '!"'< d ..., 1

I
l'g' d

'- .
.

- ._ : camco que era seu pel1samen- l"aSa a rua VOlnan ap.te .:li! -

p",-as, 1 .eIT>! JSC:l�";.J:J, n!3'l)máxima, na Capital da Re- temperaturas até 39 gráus nome Olímpio Francisco da que conseguira llm documen: to &:il1citar a anular;ão do cu- gado e contiínaram 'a vivpr tateie, parem [:0: motivos ul-pública, segundo revelam à sombra. Durante as noi- Silva oC dois inspet·::tres de t::: comprometedor contra e- sarnento, motivo porque E.xi. juntos, emb'Jra se tratasflcm fel entes.
,

os telegramas dali, em di- tes, a população permane- ' -

'

.! la, uma jovem senhora, de 19 giu aquela declaração. como estranho;· VJAGEiVr Di'.: REGRES�,O
b 'b 1 d

. A quarte rao, Tenta!am prende-; anos, qasada há pouco mais Ante, porem" o abat;mento Ante�ontem, P0UC::";, ho:-as Regressara :n para () Rio,versos airras, alcançou ce atrr u a a, pOIS vese 10 e � desconh:cldo, qu� -ot;-- i �.e um mês, matou-se, na maL: moral d.e Iolinu, muito. embo- antes de ,víajar.�iTI, cast'al- pCfem, não t!'ocaram uma u.entre 35,3 a 39,8 na som- fustigada não só pelo in- tro nao era senao �ud�ho, tl- , arugada de ontem, no mtetior ra contrariad9, resolveu desis- mente Iolina. ao mudar e,s :1I( iI palavr:;, no oni!.m5, �cn'1
bra, obrigando a população tenso calor, como pela in- rando a roupa e flca_ndo ape- de um quarto rle hotel, onde t'r daquele in.e'lto, dando ci:... papeis de um terno para ou- do maior amua, o ê.uatimentn
carioca a procurar as praias vasão dos domícilios dos in-

nas de calça0, arma<;t0 de Cll.- se hospedara, com seu esposo, encia d:;." seu proposito. à es- tro, encontr:;11 o docu;t1.ento m!)�'al de Iolha, qUe ('hOiOUcete e de faca, se atIrou con- minutos antes posa. Mesma assim, conserva- que assinara, �entaui'J l�scon- t.,.mbem dUr'ime longo tem-ou então entrar nos bare.s e
I
cômodos mosquitos, obri- t�a ;":8 pcli�iais di:;posb a �ru� As autor:dades p-oliciais 10- va o docum�llto guardado. dê-lo. Jaime, entretanto 1l0- P,) da viagen.

'

cafés, no intuito de ameni-, gando o pobre' mortal aCIda-los. Dlante c].lS�O, ?S lllS- go que tiveram conhecimento, Há dias, .Ja!.m.� precisou ,ir tou a falta do documento, e- Lego que cb�garam ao Re,
sar os efeitos da canícula passar noites de insonia e

I petores de quartel�a!) f.lc3ram do fato rumaram para o local a São Paulo ,a fim d� tTaiar xig'ndo da p..sposa a devolu- �!" ca das ;'!2 horas hospeda-
i
amedrontados ,�ter:nm8ra� indicâd�, detendo' o marido de documento';, levando. tam- ção, ó que ela fez: triste, mas ram-se n-o Hotel Pompeu, 145,com refrescos. de tormento. J abandonando a sua propr a para investigações. Tambem -=- - - -

-:
- - onde tiveram 'forté díscw;.são.

foi apreendida a arma u!ili- O motivo foi o mesmo. Jaune
zada pelá. ,senhora para pôr Melhora o estado de" sau'de explicou que ela não devia
termo à exist2!lCÚl - mna

.'

,

"

i' Lmer a sepal:d.çà:õ, p.ois, se tal
pistola "Beretta" - qu� está acontecesse, ele lhe daria u�
s-endo examinada POr' tecní-::-::s ,,:1 pensác' :n�nsal, que' pe�-do Gab�nete de Exames Pc·

de da'. Marc,-na" ,L,'aur,,ean'o
.'l',tiria ml;ito bem vivpr :na

riciais. "�<',:." dos paA';' Iolina retrucou
O CASAL qUe prefH'a vi.ver ctom o ir;.'

. A morta foi. identifícada 1,< Jr" com v que elp não con-
como sendo Iiolina de Olivei_ RIO, 29 (Merid.) - Se- tornar 'lu Bn',i t:,talmente cordou, alegarid') que não fi.:.
ra dos Anjos, com 19 anos, gundo telegrama lf!cebid.) pe�

'f\CUrada.
'i'Jd:tvia, sente imen_, ca! i, bem, em virtude do que

casada, seudó s€u marido (I 10 diretor d:) Ho.tir;ltal Central S1is saudau% cjo li C F·, não OCIl'rera entr.� elP..,
'

mecanico da Mercedes Benz, do Exercito, general Alcanta- ,1bstante lldC<' Ih � faltar _no UM TU,- O
Jaime Pereira dos Anj.:;s, 1M, foi integralmente conii:-_ , .

I ..JAs autoridad-?s :nterroga- mado no Memorial do HospI,: M,:,mo:rl '11 HC"ip'la,_ C11,,(' ;J'i

ram-no demoradamente, país, tal o diagol1ost C'J da senhora medk:s vém se

a principio, havia :mspE'ita de Mardna LaurE:,n'J. Assinou o no szntido ," rest�tlllr-!!').2
crime. Disse Jaime qHe namo, d:spacho ;'1 propria viuva do saude.

'

r,ou IolÍtla durantf! cPrlo tem- saudoso dr. Napolef-o Rort"i
po, casando-se com ela no dia gues Laureano, qu�: reVelO!l,
16 fi'e ('(·zembro do ano passa- ainda, estar outend� êxito ::l
<!-J. Tres dias depJ;s, sua fS- tratamento iI que ostá Ef'ndo
""'��t .I '; crnfessou que havia l.'ubmetida néiquele impcrt:m
sírio sedu�'C!.a, quan:) n ('nor t,e Hospital. D. Marcinn ;',�tá
de idade, pelo proprii) irmão, tomando injeçõe3 de vitami
Jorge de Oliveira Santos, 0- na: K-L, ti mais recente des_

I
pérario' da Ilha Fiscal, coberta c entiflca para com-

DOCUMENrrO bater a falta de coagulação
COMPROMETEDOR do sangue.

Decepcionado com a mu- Acrescentou cL Marcina que

1lher, Jaime exigiu um doeu- está sendo trat::ld'l da meiholi
mento da sua .esposa, dccla- maneira posslvel, ha\'Endti

••••••IIIIIIII••••r:W•••••••r..................... rando que cometerC4 incesto grandes p'..li:1sibllidudes de re-

o
•

paIs

DESAPARECEU A
MENOR

Aflita e em prantos, com

pareceu ontem à, tarde, na

presença do Delegado- Regio",:
nal de Polícia li sra. Ana
ke, residente à rua Jaracum
bá, n..:: bairro de Vila Nova;
apresentando queixa pelo fa
to de sua filha menor dé 15
anos ter desaparecido, ante
ontem, de sua casa. Relatan,

Várias emendas acrescidas '"

as disposições
ICC promovesse uma f.I�squÍ3a 1'0 RIO. 29 (Merid�onal) - Em SUa na' forma deste artigo. o oficia)' Número 23 ao artigo 1;3. Danrlo poderá ultrapassar a cada quadro
sentido de ser estendldo a todas as reunlão de hoje, a Comissão de que possua as condições exigidas ao parágrafo terceiro 'do arutJ 18, desse critério no ano segumte ao
etaaces de trabalhador�s, a l'On.oeE-, Corrtrtbufção e Justiça do Senado para o- exercício nas funções do outra redação, acrescentando ao rp.ferido neste parágraro".
são (t� aposentador-ia aos 25 anos' discuti;' e votou as emendas ao posto que tenha na :inatividade, parágrafo quarto: Parágrafo 1tr-' o posto e número" atingidos no
de serviço com os salários ínte- projeto que, regula a inatividade devendo agregar o' respectivo .ceiro - serão transrerídos para a mesmo quadro e posto pela cota
grais, l dos militares. Foram aprovadas as quadro atê que seja promcvído o reserva. embora sem ahrfr vaga. compuísôrta, prevista na letra B.

INFORME DO MINíSTERIO 1.seguintes emendas: oficial que ui" seguia por anttguí- os oficiais agregados às três for- parágrafo primeiro.
Em atenção ao despacho o �l'1i-

I
Númeró 18 do artigo 14, letra dade, quando de sua passagem ças armadas e componentes de C2- Número 26 ao artigo 25. Dá à

nístérío do Trabalho informou que "1", substituindo a .expressão "8 para a inatividade" da quaõj-o 'A" e ":J'''. do Exérdto letra a segui;'te redaçãos
existem no pais cêrca de 1'10.000 imos" POr "6 anos", Número 19 'Número 20 ao artigo 16, dando e Aeronáutica, ,os qUe não ocupam "Incapacitado, fisicam�nfu ,hpósestabelecímentos Industríais e co- ao artigo lo!, transformando seu ii seguírrte redação no par ágrafn 'número no almanaque, nas seguírr- dois anos de agregação por esse
mercíaís, que empregam 'mulheres parágrafo único em artigo inde- terceiro: As vagas decorrentes da tes condições: motivo. se oficial ou quando pra.
f' menores. Foram hvr.l-ios 13 mil pendente e acrescentando-lhe o, aplicação da cota compulsóría em

a) _ para oficiais-generais maís ça, depois desse período dia obser
.autos de infraçao e eretuarsm se seguinte parágrafo único: um ano não serão computaria'; co- idosos do que o mais modo nos vação mediante parecer da jun'
eêrea de 80 mil mspcções. sem que "S6 poderá reverter a atividade, mo vagas normais p'lra aplicação ta superior de saúde. ainda que o Segundo fomos 1.11fo ........ a�generais atingidos pela letra "A" ,u..

-

, Orgulho da téCO-IC4 O1.-I.·la'r parágrafo primeiro;' b) para os' mesmo se trate de molestia meu-
dos na Inspetoria do 'I'ran-

o oficiais pertenoentes ao qUtidro rável,
sito, terá início no dia 1.0"a" aplicar 'se-á o disposto no ar-

Número 27, suprimindo o arti-

1m'pressl·onado u sr Gelull·o tigo 16,'obedecida a ordem de go 48. que assegura o dircito dos de Fevereiro o emplaca-,

'. prefej-encía regulada pela letra
membros do magistério militar, mente de bicicletas .e veí-

"B", do parágrafo primeiro das- (Conclue na z.a Iliglna letra B) culos a motor.

c,'0'11 O 'novo canha4IIPo anil··ae",reu ����:!�:::��a:�o l!E::����:l::: Orgaõi'-zaç-...:...ãe--'--'-------...;...---------B, parágrafo primeiro e condições
do mesmo o� que no almanaque M d ri ·

RIO, 29 (Merid.) - Com, trar não existir diferença presentado ao sr Getulio estiestiveram acima do mais mo-

e, ,
..

, �s 9€r..':l15'

d d G t '1' I t t
.

1 'v f·I·· t
demo. �brangido a cota eompul- U ga presença o r. e u 10 en re o nosso ma erIa If! 'Ü argas 'O USl seml-au 0- sória.

Vargas realizou-soe hoje de' importado., �ático, de fabricação na." 2 - nas mesmas condições do
manhã, na praia do Corsá- O sr. Getúlio" Vargas ClOnaI. E' outra arma que número anterior, quÍlnrlo fôr a

rio, na Barra da Tijuca, a mostrou-se impressionado, muito orgulha, a' técnica p�icado o ,:�ero 2, letra B do pa

a,presentação do canhão an- tendo palavras de incenti- militar, possuindo todas as. rag�afo prllnelro; 3 � quando fór
"

. .,., aplicado o estabeleCIdo no núme�ti·aéreo, automático, fabri-! vo à indústria nacional, caractensbcas da tecnlCa 1'0 3, letra B, do Parágrafo prlmei-
cádo 110 Arsenal de Guer-1 cumprimentando, não só 'o moderna. E' mais leve e ro e condições do mesmo, � mais
ra do Rio de Janéiro, com sr. Ciro Cardoso, como mais eficiente de que os idoso; parágrafo quarto - do nú-

,

1 b
-

d f b' f b C b t f' t'l' 'd 1 ' '_ mero dos oficiais atingidos n� co-·a: CO a oracao "a a rIca .a.rn em o sr. anro er. �SIS u 1.lza os pe () exer- ta compulsória. de aeôrdo com ade Itajuba.� A nova arma Na mesma ocasião foi a- CItO do tipo mauser 1908. letra C" parágrafo terceiro:
já' está sendo fabricada em i

, __; ,;__----série. Após a apresentação)
,

p�10 generru. Canrobert do DramatI·'CC1dIretor geral do Departa-I '

menta Técnico de Produção
do Exército, tiveram início _

os exercíCioAs �ue foram co- p e r' ,Igo s oroados doe exIto. Coube ao .

primeiro grupo de artilha- FOI CAPTURADO APO'S T ER A MAO
ria anti-aérea executar a

ordem de fogo num alvo
rebocado por aviões da F. RECIFE, 29 (Merid.)
A, B .. Para mostrar a efi- Noticiàs procedentes de Ala
ciencia da, fabricação na- gcas inf,�rma.m que .acaba CIp.

danaI a peça foi guarneci- ser preso alI. o perlg?SO 8al-·
,
.,. teador Audalto S2vermo da

da por ofICIalS, enquanto Silva, que respond� a 1l1é<í3
que a peça estrangeira foi

[
QC 20 prOct;�:lGS ep,: �ei"narr.

<1'uarnecida por sargentos. buco" e_ conaenado ..� 30 anos

� . de pr sao pela JustIça do Re,.Ambas as peças entraram cife e a 12 élnos no E.!'itado de
em exercício para demons- Aiagcas.

espancamento
no Hospital
apresentando

EMPLACAMENTO, DE
VEICULOS N.A I.l.p.

com o
•

regIme de licença
sugerir
que a

de-

prisão d
malfeito

LENTA LUTA COM POLI{} IAL

Audá!io 5�"'edI1C, no dia 23
de mal';;�� ·10 :mo passado, a
chando se '.:)_ )lhid" com di
versos pf'rtg) ,r,s udmquentes
na cadeia de Jahotão, conse
guiu fugir após serrar as

grades. Foram seus compa
nh:õ:iros de evasão ,) perigoso
"Burguês", e trs outros mal_

Os programas de assis
tencia hcspitalar que o Ins
tituto dos' Comerciários
vem realisando no país, pe
lo que Se depl'ende da au- lar, mas tambem farmaceu
sencia de providencias pa- tica, venha ao encontro dos
:I:a a instalação, nesta cida- desejos da classe comerciá
:le, desses serviços, vem so- ria.
frendo solução' de conti- Na Capital da ReplSbli
nuidade, não obstante o go- ca já existem hospitais
verno federal esteja empe- construidos pelo IAPe, pa
,nhado em salvaguardar os ra assistencia excLusiva

as�ó/a
Forte oncl3 de ca /or

todo ante
no .quarto
suicidio de uma jovem de, 19 anos

o marido
do hotel

·8 E N H 'o R E S .

AGRICULTORES

TRITORES WITERlOO
Acabamos de', receber no

va remessa destes afa
mados Tratores, Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem�n{)s uma de
monstração sem compro-
misso.
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