
fugos lavia não aceite o convite da Russia
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o sem poder� Luxan�
Al1Sircgesllo de Alhayde
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o BRASIL está procedeu
do em sua economia interna
come> essas pessoas que vívem
existêênC18 de luxo para a

qual não têm posses sufíolen,

I
teso
Moram em palácios com

criadagem numerosa, com

pram müomoveis de alto pre-

-

nhecía os falos, somente de.
�s vindo 3 saber pela leitu
ra d,::,s jornais. Aguardava a I

qualquer hora uma comuníca, I
ção para então pc der fazer um
juízo definitivo a respeito. I

-------------

! Fatos da Semana
.

1i Três Bons De Governo
Escreveu: YINlCH.JS Dl� OLlVEIli.A I

________ _ 0_._

o elogio deve $1'1' {�jl'it;ido a quem realmente o merece,
Não r.recisamcs c nem ic�lr. s necessidade de tecer ··

.:'uj!rossa
mentes' ri certr s !nDYJJS elo Govêrno, senão de Jazcr-Jhes jus
!,lÇ3·pOJo que- c�,:,? rea lizum de útil, provetoso e democrático
em bencf.cio da colvl lvldad.'.

Hcrc íl!o Derke, n .r c xemplo, que completou no dia 3l do
mês lindo seu lr�rc('il:") aniversário de atividades admm'stratí
vrs, é um governante às direitas, que honra c dlgnifica as

tradições de Icaldndc. cultura 0 trabalho do :9.ovo 1Jly1l1en�u
ense. Não vai cxagêro algum, nessa nossa mumf!;s!açao <l;e,:nn
teressada e sincera. PO!i iárnais foi de nosso feitio hosülízar
(,'s que, honesta e patr-iót ic: mente, constroem a grandeza de
Blumenau i" Santa Catarina.

Os que, porventura- assim procedem na vida, não passara
de despeitados canastrões que, em franca decomposição �10;'
ral, vivem aaora chafurdando o :f)�cinho' na lama da in:t,rIga,.
da tlifamaçãõ e do ódio. I .-

Com a construção de prédios escolares, praças e jadflmS;
com a arborização, o atardnarnento oe a pavlmentacão de luas,
praças e alamêda?, CDm ;;IS P'�lltcs e boei.":Gf:" (·Gl-Ji3truido"s...i?�:n.�
como com o surgímeot- de diversos canais para o e.sgot�f2
vias lPúblicas e dos serviços de novos passeios de várias rUHS
e ainda, da rêde de abastecimento dágua e do prosseguimen-
tb dcs trabalhos da nova ala do Hospital "Santo' Antonio" e,

por f'm, do inicio da ponte sôbre o Rio Itajaí Açú, definem
empreendimentos fecundos e beneméritos que, por certo. de"
varão cada vez mais alto (i nome honrado do prefeito HerCÍ.
lia Deeke, no concêito insuspeito e justo de seus coestaduaiios.
E' por isso, talvez, que o ativo governante blumenaucnse é
h;,ie conslderado, não obstante o negativismo de alguns difa-
mad .res vulgares, um cl:s mais operosos e dinãmícos 'pl'2icl�
tos do Estado.

1\118S ALE- 'lywood, Renate Roy, casou-� I
.MANHA - Miss'Alemanha J

se em MUllich, ha pouco, O
,

.

feliz esposo é o jovem ator
1950 e futura atriz de Hol- americano Hand.

xxxx •

RIO, 1 (Mer'd.) - Na ma- visando anhã de hoje a reportagein pro-
.

curou ouvir a palavra do dc-
-

RIO, 1 (Meríd.) - Para tendendo ao mcvtmerito de u
putado. Arruda Câmara, pre- c; njurar a ameaça que pesa- J ma corrente ortodoxa, que
sídente do PDC que declarou va sobre O. Partido de Reprev] jamais deixou de ser integra
desccnhecer oficialmente os a- sentação Popular, cujos mem-I lista cem per cento,' decidiu,
contecímentos. NãQ! podía bras estão sendo absorvidGs'l- segundo 3 Informação _

prestar nenhuma declaração, lentamente, pelos demais par- convocar uma Convocação do
.porqua até o momento desco-' tidos. o sr. Plinio Salgado, a- I'lartid,) paru transformá!-lo,

Europa como lo te de p z
não de nova lula: IIe5

URSS para o ajlJste final

I
I

1
I
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Oiderlt um das tipos curiosDs do Rio, foi até I Supre.no
RIO, 1 (Meridiomil) - Di

derot de Ivituhy é 'um des
tipos curiosos do Rio. De vez
em quando, entra pelas reda,
ÇÕ(!S dos jornais. coloca sobre
a mesa de cada redator um

papel Impresso, com desenhos
c coisas Intnteligivcís c saí
rapidamente pela mesma' por
ta 1>::'1' onde

..

e1111-ou. Assim

tem s;do pelo menos nestes
últimos cinco anos.

Agora, Díderot resolveu ir
mais longe, Fez uma repre
sentação centra o Marechal
Dutra. pedindo sua prrsao
pr€vcnt'va, por falsificação
documental, quan.d.) no exer
cício do cargo de presidente
da República. O mais impor-

tante de tudo 'é.' que a pape
lada. teve curso. e foi até ao

Supremo Tr:bunal, recebendo
ali o número 115, como queí;
xajcríme.

O parecer do Procurador
A prçpósito,.{) procurador

da 'República João Augusto
Miranda Jc'rdão emitiu um

parecer, no qual se lê: Por
meio da !lctição de fls.' 1 ,.: 3,
'nsisfe o peticlonar+o Diderot
de lvituhv nas "providen
cias" já solicitadas ao emi
nent e mínlstrc presidente
(leste Egl'egio Supremo Tri-

i��rf;te����:j�;afl;�:�!ta;� 11#11apones'esda prisão preventiva do sr·!
.

" . _ .Eurico Gaspar Dutra, pún .

pn!o a !l·�nn�h.zaçao das re_ crime de fals:ficação doeu-
- TOQUIO, 1 (DP) -:- O go

laçoe.s dlplomatlcas
.

entri:!
_

a mental, cometido qualldo verno jal,.nês a�1UncJC1;l st�aRUSSla e Iugo$lava. Nao exercia o cargo de presidente intenção de en\'Jur. ,lie l1111l0

çbstante, assenrou o mare- da República. vindouro, quatro mil emigral'i-,
chal Tito que a IUgOSlU"id) Quánto às getíções de fls. tes para.u �J�1eriea. do. l?u.l.
desejava conservar as boas a- 11, 12, 15 e 25, já :D!)ram cbs Um fu_nclO!�anO do (�c:Itor�o

possue atual- . repelidas, nã). só pelo emi- de .elm�·�çao '. �? ���!.stérl�i (Conclue na Z.a pl!.l!'tna letra fi) dos N eg"c os EstI angl.: 1_ �s, de
elar" u clue 3·500 desses im�
grant.es, no mínimo, seriam
1."11carninhados para o B�rasil.
quatrocen.tos l)ura a Argenti
;ta e 10 para o Paraguaí. En.
:tre (SECs emígrante.s figuram
250 ser"cultores

-

e 90 tecelões
1::111 seda·

grande energia e '.italidarle I tempo; e é um fato que .não
do povo germânico. "Gostemos

I
tem por que destruir necessa

,'U não - salientou - esaa ríamente o bem-estar da Euro
�"italidade é um fato; é um fa- pa inteira, peste qUe se pode
to que não pode ser reprimi; apl'car ao serviço desse bem,
do pela forç:;" durante muito <conclue na 2.3. �g. letra E)

NOVA IOHQUE, 1 (UP 1 - i xcrcer a profissào, por 1er a�
O dr. Emmanuel Bloch, que I cusado o presidente Eisenho-.
fi); advogado do casal Juli'tLS wer de "assass'nio" ao recu
e Ethel Rosenberg. condena-I "ar-se a indulta:' o casal Ro-
dos à m9rte POio crime de eS-1 senberg.

.

p:ollag"�Il1, f;: encLntl'ado 11101'- .

to hoje c 1'1 seu apurtRmcnto'l O dto. Bloch tinha 53 :,110";

em lVlall�lLlt1a'l Seu catlaver I de idade c nos 2 últimos ha·
foi encontrado nu banheira e

I
..... ia f!"� ccl1sagrado de corpo to

a policid diz que ioi p1'o"-\.:':<1- : ,.lma ,VI ('[ISO Rosenberg, Há
da por c"u:;�s :miurais. I pouco, o dr. Bloch consegui-
O dr. Bloch foi expulso, ctJ- I ra UH' lar para os dois filhos

l1'lo se Te,:,crda, da Ordem de) 'deixados pe:os cxtil1to� Bo
Adv·"gados e hlpedido- de .-;- I senberg.

D , S T R I B U J D O R E S .�

. Novo $1"an.l,;o das fur�;as
rebeldes na Imlo-Cl1irut

RANOI, Indo-China, 1 (U.
F,) - Forças l'eb�ldes comu
n SÜ1S do Viet-Min.h irr,on:pe
rilm re:s;:r.::ntinanlcn!'e através
da fronteira dos Láos. Os co

munistas ostentam a localida·
de '.fortificada de Moongon, é

em seguida pôrtiram p"ra O

�ul, numa tentativa dr..! COI1-

-qtListar Luang. antiga Capital
. do Láos. As trepas :franco
yiétllumitas, em retirada, ba

teJ11-Se valentemente, procu
'nnd;�: rdard:ó:l' o uvanço co-

munista.

'Estac'OllQU o estado de
saúqe do Papa

CIDADE DO VATICANO,
1 (UP) -'Anunciou-se of}'
ciallnerlte qu� o estado de
saúde do Papa Piu XII é es

tacionário, mas satisfatório.

Para lanternas e radíos o prefeito

�
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IMPOSTOS A pAGAR - INFORMAÇõES G'ERAIS
-�1 sessão plenária, o 0.0'10 conse

JANEIRO - Lancamento do Impôsto sôbre Ind. e Profissões:' lh� executivo federal.
Os contríbuíntes da séde deverão enviar à Diretoria O novo conselho conta com
da Fázenda Municipal, até fins do c·nrente, a relacão 2R membr·os aos qua's se a
do movimento d.e vendas do ano anterior, c os dos crescentlim de pleno direito,

. distritos às respectivas Intendências.- (Art. 3.0 - Lei os 6 presidentes dos conselhos
.

nr. 295 de 4112151). ExecüUvos de cada Republi-
JANEIRO - Impôsto Sindical: ca Federada.

Recolhe...se neste mês, ao Banco do Brasjl S. A.,' O im- O antigo COI1S,�lho Executi-
, posto sindical dos empregadores. v>], ccntava com 43 memb:t;os,
JANEIRO - InlPUGto sôbre bebidas, tabacos e seus, derivados: inclusive os' 6 presidentes das

pága-s.e, durante todo o mês de janeiro, na Coletoria republicas.
Estadual, (> imposto citado, relativo M 1.0 semestre. Na exposição de motiv{)s da

JANEIRO - Impôsto de Renda;' • '-", 'emenda constitucional que re.
P,:::derá ser pago até fins dO"eorrcntc: com. !i% duziu de 14 membros o nume-
Patente de Registro: ,', ro do conselho executivo f.e-
In'cia-se, a 2 de janeiro para terminar em 31 de mar- deral, é salientado que gran
ço, o pagamento, nas Coletorias Federais das respe�- ,de numero de ex-funcionári,-;:s
tivas "Pat.entes de Registro", _desde que os contrI- d'o c{)nselho executivo serão
buintes solicitem a reriovação até o último dia útil doravantes destinados às co-
de fevereir-o. '" .

_ 'missões parlamentares.IMPORTANTE - Imposto de consumo - MercadorIas

re-I ,Como manda à constitui-,
metidas PU! camin�ão: .. ,...'

'

ção, o comitê eXE.cutivo fede_
As estampllhas, gUl.as e nota� fISCaIS, deverao acom-

1 ral será presidido) pelo, presipanha� as mercadonas, e s'egruf em poder d� c�dutor I der,lte da relJublica, o mare-
do veIculo, para serem apresentadas em transIto, aos: - '

ag.entes do fisco, sempre que exigidas· i (Art. 1�8 doO I " ..

.. Decreto 26.149, de 5.1.49). Os documentos cItados! ., .. ,:,

pinhos; o problema está em i d7verão s�r entregues à empreza transportadora, me- I blumenauense.
aprender a usá-la com certa \ diante recIbo.' 'E "d 1

'

, NO T A - "A n:nguem é dado'laI�gar :gnorância da lei com I m rapl as pa avras o'
·graça. .

í" o fítQ de .eximl:;-se ,ao cumprimento
�

das o,?r)gações sr. Reteílio- Deeke agtàde�
C O N S E 'R T O

- - -

i' dela decorrentes' . (Resumo do .tv:órdao nr. 23.809" de ceu a expontanea '€l expres-,Banco é o luga'!' onde nos i 2.7.48 - D.O·U. 1.0-9-49)·
siva,homenágem do� seus

emprestam um g ard h = E, lembre-se... - .'

t S
'

Auxili!lr de Escrilo'r·fo DE R'aOGIOS u a-c u- \ Declarações de Renda (Jurídicas e Físicas) - Escri- auxiliares, homenagem éssa nao se reglS rava,. ',e o
,"ii '

, va quando faz bom t'€lmpo l tas avuls.as (�eGmo at:azadas) - �egist.rQ de Fi,?nlls que tocou-lh� sensivelmen- termômetro indicava, hoje1 OFICINA e o tomam c1e volta quando! - ConstItuiçaoO de SOCiedades - D1stratQs - Registro te o coração. Finda a ceri-' de manhã em· Bruxelas: 14'
Procura-se n'b. mo"l. b..nra. I '

começa a chover de Marcas e Patentes, etc., ! • � f &c; • " g' A d d'
. .,' 'W"" ESPECIALISADA, '.

VOLLRATH & STUEBER LTDA. _ Rua 15 de No- ,mom,a,to uOS lOS u,.clOna- raus, nas renas escerai correspondencia � correntis- 'I ' . 't t
�

b'
�

- - -

vembro, 642 - 1.0 andar -< Sa_Ia 5· -, EdifíC,io Banco � rI'QS present,es, -um, a um, a VlTI e e res a, �lXO�., ,

empregado par· secção de! ta. Apresentar-se na Rua São
fpeças, CoOm bastante prática e! Pau!c, 420. I Rua São Paulo, 3343 - O idealismo aumenta na "Inco" --: BLUMENAU

- Fone: 1378. ! cupaprimentara.m O prefeito ,z�ro. E mcertas cidadéS QS
que fale doOis idiomas. i i ITOUPAVA SECA 'proporção direta da distan-

- -- ,'- - � - - - - -

0--
- -,,- - - - - ! �Ueeke.' ,empregados de companhias�f::'B��:ri��j2í� 6��eitkPf {' VuERNaDEEN·;EE

(Ao

�::v:�;�;:::::u� �� �e��:m���:�h���em�� ..';. I ln lHo 01 fa�olos
-

I'�:,b��:�:nt��r�::: �rz;
','," , , _,If!(jj. I

ii gIslahva da LeI n. 1.741, de �Ihares d� su� me(:lI�ta o�n-I
'

I possuem aqueCImento ' '

(!f 11 I n n n 1: I Aceita consertos e confec_ &

11952'
e de demonstrar, exaus- fiança, pOIS a mstabllldade da

! aVI'o-es super SODI"COS Q t 'I 1 t--
•

d�; S; l' K ti ':,I 1; I Motocicleta "Matchless", ! A tivam:nte, 'a incoerencia de investidura permite a seleção i ' -" uan o ,a ng a erra,
' e-

;
f ' - ,. , '. ; !ipo 1951, mo-d.erni.ssima, de I ções de jo�as.

Ca ehart inte' - tal dip18ma legal qu.e afr.oII- dos mais capazes ou dos que' i pois da aJIlenizàção passa-A UI O M O li F i" i aOO cc., 26 BP. em estado de, . dP I!'oe-se a
ta, lniludive1mente, os mo- gczam de maior confiança. pa- ! ruo, 1 (Meridlional) - Está sen-I geíra que provocou a mor-

'

, ",.", � ,." �.:j i noOva, com pouca quilometra-! m:u _o nas resoluçoes da co- ,dern_os princípios :'!e admi�i?- ra o .exercício de deter,mmu-I d? 7:pera�a h�j�_ã tarde' a

form�-I t
.

d
.

t, _

I gem, amortecedores á óleo, I D
n11ssao, fazendo com que os tt traça0 de pessoal, ;;:'(1, colidIr dos cargos". çao de ;vmte aVlOes da Força �e-

e a maI� e VIn e peque
'.;: .\utomÓ'1el!!' UlIildM.! os mais modernos da atuali- seus pontos de vistas se- j c?m a conceituação �st�tutá- '

. -' ;
I J:ea Ní)rte.-�mexica�, que p�rcor-I'

nE:lS pa:tll1ado;es, eonhe(!eCamtnhõel' !Undol!!

I
dade· Negócio urgente. Tratar, . jam a' 't·

.

d .: j na de cargo em comlssao. ''I t. re n AmerlCa Latma em voo de
I novo frIO e neve que caemCamionet�", [JRadOf.l CoOm J. Gonçalves, na Gráfica I f.o.i atribuído ao preSidente dé\ m l� pres_ .lg!� os, J31 A lei �. 1·741, al�m de que Prepare I b.oa vont��e. �s cariocas terão, ;15'1 em todo:O aÍs erturban-Tupí. fundos da C�a Nobis, iNloCaraghua, AInasTtasi? lS1omd�za. que íPossue opllllOes que i brar a slstematizaçao de nos- • I fuM,U da., [SIm,

ocaSlao de çc;mhecer o famo-
I do contol'd'eraPvelm'Pent;'_' _,,"; ".,' '1' a, o c :C" I das 9 àB 12 ou neste, jo-mal, j •

e flD.ce er orle o lsse realizou por 15 países da! 50 direito adniinistrafvo, pa-
lJ 50 Sabré n játo, tantas vezes men-, "

.. ,.

",,-O Ii�a-;j ,:j , V E N n .\ ! dáS 18,30 em diante· i def�lS a �ml�r�sa que é aâ- América Central e do Sul i cifica no, qu", diz respeito à
. leI fUb., I

cionados nas. notícias sobre ,a I �'ego rodlvlano e ferrovlá,,:,
",'� C O M. P:-:-i ."::

. ""I
' I g.;: u amen e a o o rumor e

N d·A• d t' .. conceituação legal d�s cargos.
...__ d:._

' guerra da Coréia. Um desses apa- rio. Hoje de manhã em

I LOTES A VENDA que a Guatemala e a Nicara- a au lenCIa e on 'em í públioos, traduz um linju5ti_1 uu _ I
relhos deverá fazer amanhã um L, d t

A t',':';"- , gua;.. tenh.am r0Il?-pido suas re- por exemplo, Capehart dis- ;iicavel favoritismo para redu-
,.

'vôo supersõnic� sobre o Rio. E
.on res, O ermome.r.o,m,ar,

Concessl .

,.,

' laçoes dlplomatIcas. se que o Eximbank fez u-! zida grupo de pessoas, das I I&PBSe,!L' d�p6is de amanhã, será sobrevoa" l!�va seis graus abaIXO deCAMINHÔES.llf.J;', D c� .' Vendem-se diversol? lotes, Á�resc.entou que �te país ;m.ª série de concessões ao; qua's não se exige, ?o _ingrcs- tA�
São Paulo. ZQro.

WheeJ. Dri e)
, " ow

próximG ii nova pGÍ1te em d�.eJa manter relaçoes cor-
'E '1 t. i sar no cargo en: COillIStlirO, nel_ll" �. -:,,___,..._,..._� _,...__-:- ...___......._

TRATORES; L. H�B, D1eael construção ni) bairro de Pon- d;als com todos (JS povos, po- raSl com empres unos a, mesmo a qualIdade de serVl-

Peças e AcessoriOll: ta Aguda.
_

rem se ma�t�m em �ua. inaI_ empresas de caráter priva-l dor público.
i FORD _ CHEVROIm Informaço� �om Arno Bec' tera,:_el poslçao_de nao mter-, 'do sem qualquer assenti- i E' oportuno mencionar a-

�, Linha _ ker, Rua. Bolivla;. 73 - Pon- venç_ao e de naQ tolerar '()_ I' t
.

qtti que já .exíst" em tramit·, F A ç A M SEU S
, , Is{ O P A R ta Aguda - N$ta. fensál) à ,soberania nacional. men o 1?or. parte .do goyer- ção na Cámara

�

dos Deput;= I
AUTO COMERCIAL �� no brasIleIro. CItou amda dos :projeto de lei

deStina-j A N UNe lOS.
o:; IMPORTADORA S. A. Y E N DE .. S E os casos da Colombia e do do à revogaçã:o da Lei n. 1741,
�': BLUMENAU ARMA,S" E MUNlfO-ES Paraguai onde elevadas 80- de 1952, cuja j�stificaç"ão a-j N 'E S T E J O R N A L

" Rua 15 de Novembro. 983 Uma camionete, marca. II
• ma for 1 t d centua com partIcular enfase

,

"ACISA" Fone 1324 "Armstr-ong", tipo. 1950, em' � am evan a as, sem os inconvenientes de ardera '_ ___--",.--_

Telegramas:VANDEMEENE e:!itado de nova, com capaei- Armas de caça. esporo
qurusqu'€lr garantias para a legal e adm'nistrativa acane_' FAR'I-ICA- DE M'IQUI-'NASdllde para 5 pessuas, além de te, revólveres, pisto- org�nízação bancária esta- ,t�dos com a vig,encia desse',

'r500 quilos de carga. - Pre- Ias etc. qualquer dumdense. dIploma legal. E FUM'DICA""f) MORI:rZA L, U te. A - S E ço: Cr$ 65,.00IW,OO. Negocio m,'área. COMPRA.M-SE Não obst t Capehart
Seu autor, cem os argu- iU urgente. Ver e tratar no Ho- NA

'

an e,. .
mentas que apresenta na re"

' ,

,

tel Durma Bem. ui cida(le. prometeu nóvas llwestrga- ferida justificação, vem cor_ - De -

1Uma casa l)equena. na rua A-
, 'ra"SêI", Pesc'a, _

e (aril .1
ções para os pr.oximos dias, roborar?s deste Departamen� I ;

�d.eú da Luz, sendo sala, K ... y oportunidade em que volta- to, ao afll'Illar que:
. � EDMUNDO MORITZquarto, copa, cosi�a, ba.-

MEN.· • "Dentro das condlçoes bra- • <} f'nheiro -e quintal. Informa- -'BLU AU -

I I_:a a mterpor �uas suges- sileiras, não é aconselhável Rua UruguaI, ..O
�

260
deverá repercutir sobremodo Rua 15 do Noo..... 1301 tO'8S e ponderaGoes. qu,." S'" l'mpe"a a admm'l'stra- Caixa POBtal, 74,çoes na mesma rua, Dr. •
nos próximos acontecimentos. _ _...". "

(AS PARA VERANEIO
- o sr. OsvaldQ, ,Aranha,��

-- ção de continuar a exercer a Telegramas: "Montz J'�:!:::!:�:=:��==�!:!����==�����A convidadQ pelo sr. Lucas N. B faculdade de escolha dos au- ITAJAI'
• ...:..

-

""".- .Garcês, veio em aviãQ mJ_li- M - - -

I E' .""?'''!!'t -, I tar, pilotado pelo major Mo- l1ente ministro _ presidente 6 li Fabricação de balanças Mar- II J

Vende-se por motivo de reira Lima. O aparelho que tas, o qual, readquirida a .ma deste Egregio Supr!emo Tri_ '", II ca "Moritz» de 20. 30 ,(0 kgs. H � estar geral". I ção da'mudança, ótima rf:sidcnci<\ ,está de partida daqui sob o liberdade, procurou seu :m- hunal Federal, como por es� i II -x- "II í Fonte permanente de um perigo maior para seúsem São Bento do Sul, situ�da mais rigoroso sigilo, aterris.- tigo protegi.do� queixando"se ta' procurador:a geral da Re- e havid,:: como um udenista li Bombas de PressãQ e Sucção 11 'instabilidade viz'nh::s". .

' '

em ponto aprazivel da ciàu- So0u.em Lindoia de forma que do casO', e tamben;t lhe disse I' pública, e igual destino me� confjando�lhe a agr,emiaçã� II 1 1(4. II O. secretario de Estado a4-," ,

Mais farde, insÍstiú nessade (perto da fabrica KIi-_ a viage mioi r,esguardada �om que agora não estada mais rece a petição de fls. 1-5, que brigadeirista postos 'e tarefas 1\ Bombas Inglêsas 1. 114 II v.erhu sobre os p�igos de u� :advertenc:;ia· o ,chanceler frlin.lllcck). Possue instalações 5a- a maior discreção. ao seu serviço e o amel'l.çou nada mais é do qUe uma re- de confiança e de conteudo I II -:x- II ma permanente dIvisão da A- cês, qüe acentuou que' não é.nitárias completas, agua. en-
'

de que tomasse muit,�. Cuida- petição. das d.emais, contendo absolutamente partidario. O r II Eixos Para Serras Circulares II ,lemanhç., nas zonas oriental,e 'ra. posSÍvEd iihpor tratado" de'4lanàda, quente e fria e pe.J F A ç A M SEU S do com ele. diVErsas alegações sem ne;;:Q mesmo aconteceu com o de"" II -x- II ocidental. Disse que "a parti- 'paz à Alemanha. ,"
"tlueno pomar. - Tratar cQm A N 11 N C lOS MEDO e. sem forma cu figura de di� putado Jorge Lacerda, de San-,

1
li Furadeira horizontal para II lha da Alemanha constitui u- �A!Jo iniciar,,:,se a. sess�o, i"e�)Weiller, à rua S. Paulo ,280,

N E, S_.. T", E, ' J Q R N A L Conhecendo a ousadia do Feito, como já :foi salientado ta Catarina; tambem conside_ II montagem em armação

II)
ma fonte básica de instab'li.., gistrou-$e uma escararil:u�, 4eem Blumenau. seu antigo guarda'l::ostas, o a :fls. 9. rado h;:j,e em dia mais ude· II de madeira I! dade; de nada vale que con-. 15 mi.Iiutoi:;, J;:IU torno da exi:-

ImíIlIllUnmIlIUUmUmmlllU" comerciante Francisco A: de Nenhuma das alegações do. nista do que dO PRP. Nessas 11 -x--- ,II versemos de paz, se, a'Ü mes.
_ gerida s_o"íét'ca, para que fQ�•.....mmmlmmunummlumIUIUlumn .

'

. ::: Oliveira, temendo que o de. peticionário mereCe ass:m a-' condições, e diante de tais e- II Ferragem para Tupia. Monta- II mo tempo" perpetuamos con-: sem admitid'as à c:ollfete�éia;;:

ca'sl,s TERR'·EN-g'.S' _==6 sQ,rdeiro puzesse em prática tenção deste Egregio Tribu· vid€mcias, os ortodoxos dQ II gem em annação de madeira II dições que a põem em peri_ represenfaçães' dàs .A1ém.a-
- �[ suas anl.eaças. reso1v.eu lllatá- nal, razão pela qual somos partido resolveram forçar o II -x- II g-o". nheis Oriénta� e Ocidental: ,Fa..
ª lo. Colltrat-ou, então, para li- pelo imed.fato arquiv;amento sr. Plínio Sàlgado a tomar u- II Ferragens Completas - Serras U laram OS quatro minist;ós, e.
==

- qlÚdá-lo, dois irmãos, entre_, do presente processo, por mi- ma atitude heróica, de modo II Fita II Durante três horas e meia, finalmente - Mo;Iotov' ac�ftou
== ' :: gan!;lo a cada um deles, uma da, haver ,a providenciar ou a salvar Q. partido, agora às II -x_: II estiveram reunidos, hoje, os retirar ,a exigenda., c.. ",

_,

COMPRAMOS E VENDEMOS El\,[ TODOS OS = arma e 500 cruzeÍros. Os oois decidir". 'vésperas das eleições gerais. li Plainas simples - 50 centf- li ministros de Relações Exte- Molotov cl."itiCa; ()- planQ
- PONTOS DA CIDADE

•

;1 irmão�, porém, sendo ��igos PRINCIPA.L SINTOMA II metros de largura II riores da França. EE. UO., Durante o,debaie;prÍnClpal,== .. �_. _,._:::: de Ja:l'. acabaram desJStIndo ( Como pal't.e desse movimen_ II -'X- II IInião Sqviética e Grã�Bretà- 'Mo1otov criti.cciu 'demor-ada-= Antes de realizar qualquer negócio imobiliário, :: e foram contar tudo ao· vl'la": to de recuperação", o Depâr- .II Cilindros para Padarias, moen:" IlI11P.a. �Q debate pi'hicipal, o n:enté (; !J1!'!!11):ociden,tal e_!mn--

§=_='
,

, com;ulte-nos ' Si. rIo. binete-. Aliás O sr. Osvaldo talllento Estadual na Conven_ II di'!s para cana e Drag�s eom� II, prIme ro sobre- {) p1,'oblema qa 'cladp ontem pO],' 'E;t'!-e1;'.., para a

._ "ORGAN'IlACA-O BLUMENAUENSE LTDA.,,:i lfrancise,o- A. de Oliveira, Aranha não interrompeu' ção do DistriLo F<;deral do II pIlOtas para areIa ou psd�egq� ,II I Ale�a!,_ha" lVl.oloto'!, d� União lÍ!�i-9CáÇ�O;�<_i-� �I�manh�.
-

-O
ª �'l1tão, temendo a vingança. . . PRP, lançou a candIdatura do II gU1ho

III Sovletlca, foi o pl'1lllell'O ora- mIUIstro s'::V1,elilço ,esclareceu- ,
"

"
_, de Jair. procurou "Baixinho" suas atIVIdades em eonse� m', Plinio Salgad-? ã presiden- II -!í- II dor. Seguiram-se DulIes, q�_ contu!,!o· que sUas criticas e�

�::,_=_-' Rua 15 de Novembro, 870 -1.0 ando Sala 5 _.e "Pedro". os .q_uais �tlb a l'�-! quenCia das férias,

POiSl
�ia da �epublíca. Alegam os II Oficina, fundição e estamparIa_ II \ orgq Bidault, da FEança 'e l:qill_ tesultaAo_ 4e UU1a OQse!'�

Telefone: 1 5 72 compensa de cmco mIL cruzel- I despachava o expediente de . mtegralIstas que ,podem con- II, -..:x;,- ,II 'An;t�lQnY l,l.:den, da Gl,'a-Breta- vaçao ,"pr,li!h.mmar" do 'plan.o"
Ih r

d ,.
-

rvs, encarre:garl'l.m-::e da triste!
s a a t com s u chefe de ,tal' com 500 mil votos em to� II Pro�étos. orçamentos e dlemais II nha. �de l1;lg,çlO que fie reservaria

- Onde se realizam os me Gres negocios e imovelS == ,tarefa; baleando Jair pjelas u.p s a e
. do o pnís; II Informações D,a fábrica II Dul1e� advertiu qUe "urn,a tr'ª'tar do, pI.ano "in extenso"F&U.!I!l!ill!!lliUIUI!unmm,nnUllIIlUmumUUI.Mlooaumoolllmij costas; à traiSão. , '.

gabmete, sr. C�mllo Gama.
__ _ __ u__ ., _ nO> __ .__

- - - �, - -- - - - - -' Alemanha isolada, 'nó: COl'a- f em 'uma sessão posterior.

AUXILIAR D E ESCRIlORIO

,1 E�nais, jvises & �PDioiãio2S=l
COMERCIAL VIEI RA, BRUNS S� A.

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores, acionistas a se reunirem em í

assembléia geral ordinária, na séde social. à. rua 15 de N�_ i
vembro 923, em Blumenau, às 16 horas do dia 4 (quatro) de i

março de 1954, afim de deliberarem sobre o seguinte: i
ORDEM DO DIA:' .'

1) Leitura, deliberação sobre o relatório da. diretoria, ba, !lanço geral, conta de lucros e perdas e parecer do Con- t
selho Fiscal, tudo relativo ao exercido de 1953.

2) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
3) Assuntos diversos de ínterêsse social.

A VI S O
Acham-se à dísposlçâo dos senhores acíon'stas no es-,

crUório desta sociedade, à rua 15 de Novembro, 923, os do- !
eumentos a que se refere o art. R9, do decreto-lei nr. 2627, ,

de 26 de setembro ele 1940. ,,'
, 1

JOSE' MARQUES VIEIRA - Dir18t.ar-G�rente.:
.

.

FREDERICO BRUNS - Diretor-Gerente; i

--Ã-Y il0�--ÃÕ CÔMÉ'R tftfÊINDÜSTllIA-ÕE- [,

..... BtUM EMIU --- [,
. I

As Emprezas que este subscrevem, participam que a 1
partir de 1.0 de feveriro víndonro, vigorarão os preços abat, 1
XO, para o' transporte de cargas em geral.

Ide Blumenau li Curítíba , ..•• Cr$ 0,70 o quilo
" Curitiba a Blumenau ... Cr$ 0,70 o quilo

Blumenau a São Paulo .,. Cr$ 1,30 o quilo
São Paulo a Blumenau .. , " Cr$ 1,50 o quilo.
Bltunenau a Ri.o· de Janeiro Cr$ 1,90 o quilo

" Rio de Janeiro a Bltunenau .,. ... Cr$ 2,00 o quilo
" Blumenau a Minas Geraís Cr$ 2,50 o quilo

M'rias Gerais a Blumenau Cr$ 2,50 o quilo
" Blumenau a Porto Alegre Cr$ 1,20 o quilo
" Porto Alegre a Blumenau Cr$ 1,20 o quilo

Blumenau a Pelotas ." Cr$ 2,00 'Ü' quilo
" Pelotas a Blumenau Cr$ 2,00 o quilo
" Blumenau a Rio Grande ..

� Cr$ 2,10 o quilo
" Rio Grande a Blumenau Cr$ 2,19...» quilo

"

"

Procura-se moço para- servíeos de escrítorto. de preferen-
eía com pratica.

'

Interessados queiram dirigir-se á _Caixa postal 142 -

Blumenau.
'

1 casa com garagem ii rua Victor Konder
1 casa com garagem li rua São- Paulo'
1 casa à rna Floriano Peixoto
1 casa mobtltada à vua São Paul o
2 casas à Rua Ama;i,ouas
2 canas à Rua JoãQ Pessoa
1 casa à rua Paraguai
i casa à Rua Aran�bguá
1 casa ii rua Hermann Huscher
1 apartamento à-rua 15 de Novemhre
1 apartamento ii rua lUaranhão.
1 apartamento à rua LaUrO MueIler
1 apartamento à rua AIvin Schrader
1 sala para escritório à rua 15 de NOV8mbro
1 ámplo escrítôrío à, rua "I de Setembro.

c \, ':�*".Â',,_�i!��JP w�.3"':-S!i.•�.

Informações na ECAP Ltda., Rua Floriano Peixôto, nr. 18,
1.0 A., sala 1<1 - Telefône 1150.

.

NEGO'CIO SEM '.INTERMEDIA'RIO
VENDE.SE Tj]_\IJA CONFORT-AVEL CASA DE MATERIAL AS
SOBRADADA- SOUDAMEN:'IlE CONSTRUIDA, BA' DOIS
ANOS, COMPREENDENDO Os SEGUINTES COMPARTI..
MENTOS:
PAVIMENTO SUPERIOR: TRES AMPLOS_ DO-RMITQ'RIOS,
BANHEIRO COMPLETAMENTE INSTALADO E TERRAÇO
COBERTO; ,

:PAVIMENTO TE'RREO: SALA DE ESTAR, SALA DE JAN
TAR, COZINHA, LAVANDARIA ESPAÇOSA E MU�TO CO
MODAMENTE INSTALADA E PEQUENA VARAND"-.,
ESTA' SITUADA EM RECANTO DOS ,MAIS CONFORTA'
'V'EIS DESTA CIDADE, DISTANTE APENAS DUZENTOS
�IETROS DA RUA ·15 DE NOVEMBRO.,

INFORl\-lAÇõES COM O SNR. AURE'LIO, NO ALMO
XARIFADO DA E.F.S·C. - FONE 12$6.

"
--XXX--

Blumenau a Florianopolis Cr$ 0,45 o quilo
Blumenau a Joinvile ... Cr$ 0,35 o quilo
Blumenau a Lages Cr$ 0,70 o quilo
Blumenau ir Rio do Sul .:. . .. '. Cr$ 0,35 o quilo
Blumenau a Joaçaba '" ... .,. Cr$ 1,20 o quilo

Transportadora Bodofiél Ltda.
Transportadora Wolfram Ltda.
Expreso São Paulo Rio Grande S. A.
ExpressO' Joinvi:IellBe Ltda,
Transportadora Blumenauense Ltda,
'l'ranportadora Amaral Ltda.
Empresa de Transporte Wolfram Ltda
Transportadora. Aurora. Ltda.
Empresa Karmo Ltda.
Expresso> Blumenauensc Ltda·
Empresa ,Transporte. Fre�zel S. A.

. Tr�:nsportad()ra: :R.odoUq E:;;keIse_n.

"

OUmo emprego de capilar
VENDE_SE em Itajaí, um prédio de 3 'pav�mentos, estando:
dois yrontos e já dando renda e o ultimo em construção-

I;Tratar à rua Pedro Ferreira 20 A.
Parte à vista e' partc financiada. a longo- prazo.

.....,... '.�-�-..."!i

1I��,�����SDO --G---IN-A�-SI-O-D''__'-SA-6-RA-D__;.A-FA-M-I'-UA-----LOTES A' VENDA
Vendem-se diversos lota,

Situação previlegiada, proxi-
mo ao centro. Preços vanta� Mudarazn..lse para a rua Cuia� EXAME DE ADMISSÃO _ inicio dia 16 de fevereiro às30S08. Facilita-se os pagam.en< bá, 114, traz do Ilospital Sta.

, , 8 �10ras; .inscrição até a véspera.tos. Izabél. .,.. •••• •••• EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, dias 22 e, 23 de feve�Informações com o pro_pne' , '

reiro às 8 horas; ins-târio Dr. Herbert Georfl'- R· ; M O ç a 's crição até a vésper�15 de Novembro, 313 - Fonef' MATRI'CULA para os Cursos: Ginasial, Admissã-o; Pri-,l531.
i Precisam,�e ;para .tràb�hos már10 e Jardim. de Infância do d�a 23 a 25 de fievereiro, nas

CHf:VRO' fT OU FORD" jleves em FabrIca de Chiftelo' horas do expedlente {8 a 12 e 1:> a 18).
i!;; 'li. � de pano. - Tratar com o sr'j" H' l AntoOnio, ii Rua I:l\ennJ:mn

1951 b·; Bering,; 8�5 - B.J.1O Bom

I:4 portas, ano , cam, 100 i Retiro.
lÜe.cân.'co" compra se um. ::-! �� � __" _, _ _ _ _ _ _

descrever �s outros tal co-

::::;:�f::' nesta redaçao ;

P r o CU r a .. s e I
mo eles s�ulgam.

,� , Operáriooque saibam tra-I Qualquer hom'€lm que va

� balhar em fabricacão. de ba- I
; las e chocoíátes. Tratar na' .----------_...
"Fábrica Record" à rua, São I

, , .. , . IPaulo, 420. ";

lha alguma coisa, ao chegar
aos 40 anos de idade, já
acumulou uma coroa de es-

, . geladeira "Slheil.'ia"
com 3" PoOrtas em perfeito es
tado de conservação CoOm 3,80
ruts. Informações nu - Hotel
Havana.

·f

Seu' Iílho corre fi brinca Il dia todo ... e. A no;te. qualldo'_9
eassaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer .nas .bo�
em' que êle brinca, quer nas horas em, que é,e dQ!-,m",
milhares da pequenos inimigos de sua Baú te trabalham llllen

ciosamente... São os vermes, que sempre - momento

após momento _ movimentam-se para ti:dI' .de' seu orga
nismo O alimento que deveria dar-lhe mail! força e ãnime,

'Sabe II você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Lívre-o doa vermes, -dJÍndo·lhe LICOR DE CACAU XA�
VIER _ WIl vermifugo da ação moderada que deTe

pr tomado por tôdas 38. crianças em idade escolar.

, Vela, aqui o 'lU" " o,

LICOR DE CACAU XAVIER
Complefamen". lnofen.lvo para I) orgonl>",o, J, °
único que pode, ser tomado em qualquer época,.
sem dieta ou purgante I De gôslo agrodávef.

-

não contém 61"0 e não irrita o fnfe.tino

Infantil. Empregado no Ilra,n há mais de

50 anos.

LICOR DE CACAU XAVIER
-o v.rmlfugo da confiança da mãe brasllelral

CALENDA'RIO fiSCAL rrp R O G R E S S Ou

ESTABELECIMENTOS JOSEr,DAUX S. A.. Comercial
,

- A P R E S EjN'rA"�I: -�
" � •

..:
","..

< ��

oÚne
Hom Terça Feirá ,',. -,' HOJE

A's 8 horas: Sessão, das Moçàs! - A sessão que reune as

mais lindas senhoritas de Blumenau!
OLSEM, and lOHNSON, MIS,CHA AUER, MA�'rR-A RAYE,
HUGH HERBERT, JANE FRAZEE e ROBERT PAIGE, um e.,

Ieneo tão colossal, lia mais engraçada comédia da atualldade:

PANDE MONI:O
A dupla eomíca Olsen an!l.J'oh�tn" na, mais goi.�(Ia-:fita de
suas' carreira!
Venham rir até não poder mais, assísttndo esta imWlgável co
média que é rANDEl\IONIO! - Uni áfita escolhida para a.

gradar na mais CIDe sessão da Semana,: A: sessão das moças!
Senhoras e srtas, pagarão sémente Cr$ 2�OO!
SABADO _ CASTRITO E SEU SHOW!

(ine
"\l,,_

BLUMENAlJ'
Fone 1156

HOJE 'As 8 HORAs - REPRISE:
, M, A R I A ( R 1ST IM A

(Impr, até 18' anos)
..,__

,l\:Ialvaila, implâeáyel, sensual, ela arrástliva, pará a l;mi�
Os hom!!� que, a CObiçavam! MAR� AN:rO)'HET,A PONS .e
a ge:ttial atriz (Ias cenas dramatícas e Ú!Ii:lhem ,a p'an�e baI
larina com espetaeulare snúmercs de dfi.l;lf,;aS, dançando Mam-
bos, Rumbs e Congas a 400 kgt, por llo�I:l!., , ',.:,'

,

MAR,;rA CRISTINA: Um, romance sub}�mé de�trul!io p(lr
uni cruel destinoO! ,Cruel!. Humana! In�riga_nte! Real! UlÍ1!t mu
lher lançada Ílo.- tnrbilhão ,de uma paixão meseladá de bai
xesa e no,breza! Se você ainda não ass'stín, não. deixe de as

sistir! .....:.. HOJE, no Cine "'_'" - "MARIA CRISTINA"·

R
cha! Tito.

O novo comité executivo
reuniu-se. 'hoj.e pela primeira
vez soh a presi.d�ncia de Ti
to e proceqeu à eleição de 4. '

vice'\l)Í'esídentes que s_áQ , os
srs. Eduardo Kardelj, E_lxan:'
dr.e Rímkvic,. Svetozar. Vuk-
lakovic. O secretário, do- Co
,mité Executivo será o sr. Vel-
kej-o Zekovic.

L

C�ncertamos!
Bef:tigeiador�8 nilmésti�os, Reirlgeração ent Geral,
Má-qulnas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Fró,
Enceradeirás, Liquidifi<:adoOres etc ...

Reformas Pintur ••
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção Domestica
'

Rua' is d� No:vemnro, 473 tel.' :i531
.. NOSSA DIVISA E' SERvm •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-",,,,;,,, . A NAÇAO

DOS "DIA'RIOS
PROPRilÍ!DADE DA:

8l�"A NAÇãO":
'Aceitam cio I. B. C.

•

emeucenos o
•

conviteos
. :

.

i
.

�

NOVA IOitQUE, 1 (UP) \ lo Governo brasileiro a des- merícanos para que visitem opnnao publica norte-ame-. n'i Comissão Federal de Co-

a
. �s�ituto Bra�ileiro do! tac�d.os dirigentes polití.cos o Brasil começaram a ser a- db Café, sr, Jãoo Pacheco mericana conheça por seus mercio.

Cáfe informou a "U. P." I
SOClf!.1S. e membros da rm- ceítos. Craves, manifestou haver próprios representantes a APROVAÇ4-0

que os convites .envíados pe prensà. e do rádio norte-a":'
.

O presidente do Instituto enviado há dias, para que o verdade dos danos, causa- NOYAYORK-� (UP) -

Gnnkario MS-����H&-1��-a�a�-mi-ois-�-ac.-ao��a-·-es�tab-ill·-Ag�dD���
3' Ou " Geral do Brasil nesta cída- to às notícias doe ontem, de

E X P E D I E N '1' E
RIO, � (Meridional) - A

I
não deverá ser concretizado

I
exercidas sempre por funcio-l acentuar que este Departa- de, sr. J. B. Berenguer Cé- que o presidente Eísenho-

Secretaria ,!a. Câmara dos De- em lei. São os .�eguintes os nárioj, efetivos da respectiva mente teve a oportunidade de
sar, entregará hoje um co- wer pediu uma investigação

.

AsSinatur�; putados . solteltou a'o- DASP seus argumentos, ao analisar repartição ou serviço", I acompanhar a tramitação le- .'

::scIarecnn.entos sobre o pro- a matéria! Prehminarmente, cumpre I (ConclnJ na Z�, :lIA......tta O) municado á imprensa sobre da questão da alta dos pre-

ANUAL .•• ";'" Cr$ 150,00 Jet<l de lei 3·366, que assegu- "Alega a justificação do
'

.

as declarações do enviado ços do café.

SmmsTRAL.. ,
. .'

Cr$' 80,00 T����d�c�P����t�ed���!r�J!; ��Oj:�o���r�àenit5�4Zq�: Excursl·ona.ra' pela iftme'n- BdOranu.Sl·l·n,iSsrtr.Oydl·coenEtXeteRria?or, da� vaUra,mq·uCOerIo·e�ercednitSesea:.um·"P��.=N.o AVULSO' ••. "', .•• . ,', ••• ••• Cr$ .. 1,00 a l'eEeber a. gratificação de 'assegurou ao ocupante de .... '.

função; �epOls de dez anos de cargo de caráter permanente li cerca das derivações diplo- to dos preços é resultante

. SUCURSAIS: RIO: -- Rua·Rorlrlgo Lísboa. lZ serviço ínínterrupto. O .pro-. e de provimento em comissão .

d S I
III dlf!

mátícas que pode ter a ques da falta de fornecimentos, e

�F_ "",5953 - SAO PAuLo, Rua • de Abril i.'Ãrt"i�_ciX'.:'°oo�:t!"�� �e�ei�ov:o�:;-;'u"Jo am.�: ca O u O presI eH Ie dO I tão
do café, não da e_'ulação",

�i1;�}a:��:·1.e .��: . �1:��l�:C���li:t!�� ai�:��)�:a�M-t;'�
8 a n c o Internac'I·onal ;:sAteoru.�;�:��t::.:�E� ca�i�ilt. V!u!kro,

RITIBA. '. _ Rua Dr. Murici•. 'l08 - 2.0 andar _ terrupto, é assegurado o d'i- ciou aqueles qüe, geralmen- '

.

d' d C
.

. . .reito �e. continuar a perceber te, não, pertencem aoquadro. Iombla em Washlllgton, sr. primeiro embaixa or a o

J
.._�_s_a_l_a_2�,3_3....__....

J

....o_JNVI......._LE....._:·_;.,;,'.;.It_�_·_S_ã_o.;....._p_e_d_r...q_.....9_2_.__�'
a gratIflcaçao da mesma' fun- funcional da repartição onde . Eduardo Zuleta Ange pode- lombia no Canadá, declarou
cão, até. ser .aproveitado. 'em exercem cargo em. comissão" W ON (

. de f' "na-o
__ .,'

.

.

ASHINGT
.

, UP) -, Essa via crê,m terá lugar dia causar uma 'Onde de m- que os preços o ca e rv

outra equivalent.e. Art. 2�o - ao passo que a oroposlção em '.
b

.

Incluem-se entre os favoreci- causa objetiva "amparar tam; Soube-se que ° sr. Eugene I no quadro das visitas.que o dignação' nos países da A- fazem mais que subir com

.dos por esta lei os que exer, bém velhos servidores que BI.ack, presidente do Bani:!o.1 sr Black efetua aos países I méríca com as acusações de o custo da vida".

cell� função gratificada em exercendo funçã-o. gratificad� Internacional, visitará a Ar membros do Banco Interna que os produtores nesses PROTESTO
'entl(ia.des autarquícas e para- há mais de dez anos, poderão O ,,. K (TTn)

'!,estatals'" '.'
.

v.r a perder' a gratificação gentina no começo de mar- cional, Sabe-se que ne ano países realizam especulaç-
.

N VA .LOR _...".... v+
-

.....
'. O .parecer do DASH .. " que percebem há mais de um ço, numa viagem de estu- passado, esteve nos países ções e manobras pata con- Ramiro L. C01on, represen

.

'.'
Em seu parecer, o DASP decênio e que, por essa razão dos através de sete países do Oriente Próximo e daA- seguir a alta do café. tante dos cafeicultores de

.oonclui que o referido.. pro- já faz parte integrante de p' R' declarou
jeto é, contrário aos ínteres- seus orçamentos". Ademais da Arnerica Central' e do frica. INQUERITO· orto lCO, ec arou que ali

ses da administração, o .que as funções' gratificadas ". �ã� Sul. A visita do sr. Black a' Ar'
WASHINGTON 29 (Por donas de casa norte-ameri-

R C I· d UP) A canas ao invés deprotest»-
gentína _ para onde foi oy a vin, a --

Comissão de Assuntos Ban- rem contra a alta do café
convidado pelo governo do

cáries do Senado resolveu deveriam aprender -.a fazer

I
general Peron - se reveste aíéiniciar u minquerito sobre mais chicaras da c

. e,. com
de uma. significação pa�·ti- a alta dos preços do café, a mesma quantidade de pó

� cular, Visto que a Argelltma E b1.·"
" b' t empregada para uma chica-

é 'O unico país da America ste pro J.€ma Ja e o Je o .

Latina que não é membro de um inquérito em curso ra.

do Banco Internacional.
Nos. circulos arge'irt"inos

desta capital salienta-se qUe

10 _convite feito ao sr. Black

I
na;O' tem nenhuma ligação I (�:::�:"::::::"::::::::'::�.II.�
com uma possível intencão
do governo argentino ade-

I quirir ao Banco Internacio
. na!.

1 Em todo o caso, será a

I primeira vez que o presi
dente do Balico Internado
nal visitará esse pais. P

agora o Brasíl e o Mexic.o
foram as unicas nações da
America Latina onC:� esteve
o sr. Black.
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BRÀSILIEN KAUFT KEINEN-WEIZEN VON D�
.

.

SOWJETUNION
' .

Naehríchten .aus ':q:ngla:t�d besagen
'

zum,wíe
derholten Malé, .Àass di€ \Sowjetiunion Weizen nach

Brasilien verkauft; die Mitteilungen gruenden sich

auf. die Tatsache" dass zw� Weizenschiffe die·Darda-
t·nelleh, passiert haben, urid ::dass die Schiffe ângeblich

'.

einen brasilianischen Haf€fli,als Reiseziel haben - Del'
F

Direkfor; des Serviço· de 'E$:pansão do Trigo· erklaer-
te dazu, Brasilien haben keinén' Weiz.en von' der Sow

jetunion gekauft, s6:ndern ledigliçh von der Tuerkei

I und Finnland. Irnmerhin, sei es moeglich, dass diese
Weizenrnengen urspruenglich .'. aus der Sqwjetunion
stamrriten. Brasilien habe schon� einmal aehnliches

erlebt; ais eS wegen des niedrigsten Freises ein hol
laendisches Ang'ebot auf Weiien akzeptierte. Der
Weizen war argentinischer Herkunft' und wurde di
rekt von Argentinien h.ierher verschifft. Sein Freis
ueber Holll.'md war niedriger, aIs der Freis, zu dero

Argentinien selb�t seinen Weizen anhot.

..

.,

Reumatismo?
Nevralgia?

.._.�.

SAUDAÇÕES TRA�ALHISTAS
Meu querida Chefe c meu gralide amigo. Dr. Getúlio•

Boas vindas, e estou radiante, J.lUjs já recuperou toda. a
trauqui} i d.ll de.

I - O Adernar que é, evidentemente, um inimigo temi..
"CI, chegou com todo o folcgo! E v3i nos dar. muito trabalho.
Até llOje não !lOSSO compreender os motivos que detel"llÚlla
·1:am a rutura Getúlio com Ademar, o seu grande eleito.r, . a

quem chamava o seu incondicional amigo. Com Dantoil, a..

companhci de perto o quanto lhe ajudou, ou melhor, o qu-a.ri
to mi':> ajudou o antigo governador paulista na campanha

'

;Pllesidencial. n1i��i�o da caixainha? D.in.heirOi .dio EStado.
Sei lá. O que é incontes�avel é que o Ademár não faltou cnn..
os geus compromissos! Conceço toda, a corespondenciá, e o

que lhe !)rometemos, em troca do que .nos fez. O Adernar.
a itinerarlo da excursão com o café, a cinquenta cruzeiros o quilo, cem. a' carne que

do sr.. Black ainda não foi já perdeu a coiação, com a :uenúria, com a fome, nas classes
,. trabalhistas. com a demllgogia que 3!1rendeu. na :1�.OSsa car-

marcado em todos 05 seus tilha; vai acender (', fogo, pelo país inteiro, trazendril-nos
detalhes, declara-se no Ba� muitaS anreensóes. Tenlla a certeza' dir3SO<.

.

co Internacional. Desse mo-
II � Du1cidio Cardoso pondo de la(ló - ex· ofici!) - o

d
- .'

'.

.

; Fiuza� resolveu agir diretamente a. res_!)eito. do, ab�steCimen-
o nao se da nenhuma md.- to dagua em Ccmacabana· Ivanema . Leb1on' e Leme. Entrà

cação dos países que visita-l ram em funcionamento �s -duas n�vas linhas, au�ent.ando
rá mas parece provavel que de o'to milh:õ�s diários o �b:u'tecim�nto �a�ua na zo� .s�l.

. '.. Sobre as crIticas de MaurICIO JO!lpert nao devem. me�ecer
, a sua .v;agem t�rmll1e por cOTl'ideração. Candidato à reeleição, C{lm .tod{;s os J)ro�g.. j"

uma VisIta ao RIO de Janei- , ticos, de derrGta, é natural, yrocurar fazer a sua Pl"Oíl!olg�n,,/
ro, onde se realizará o casa-I da. E' um hom.e� honrado, mas com parlameutar. revelou-se

mento do seu filho Robert um gSrallde dlsc�J.lulo do . famoso- Pacheco, de Eça,' semp�
.

. 'mergulhad·o no "lD1enso. talento"· .

no fIm do mes de marco. III - Aconselho visitar a EXl)osicão Retrosnectiva, das
a presidente do Banco d!versas eta!las �a v:da da ca]!itaf da -República: ,�stá :fun

Internacional será acómpa- clOna.ndo no nala<!_ no!'re da Camara des Veread�res I)eve.
. . mos ISSO ao Mourao FIlho, que sem estardalhaço nem. dlscur-:-

nhado na Amenca Latma sos, ve mrea1izando uma administração digna e eficiente na

pelo dr. Luis Machado, di- Secrebria Geral de EduC.'lção e Cultura ,onde .. aítiblente
retor do Banco e ex-embai- é o:utro, e issC? reconhecIdo pelos seus próprins inlinifos.

.
IV .-.... Estlllac Leal continua fazendo or, seus fucblCOS de

xador de Cuba nesta capl- estrategia fazendo movimento de :politica dentrO: doS qual'''
tal; pelo dr. Lopez Rerrar- teis, o que é um grave perigo. Devemos, reconhecer que Ci

te,
.

conselheiro financeiro ro ES{lirito Santo Cardoso, está vi�iIante. O mal é que o se

do Banco e 1 B' k nhor, de quand!!. em quando, ouvmdo a uns e a outros, a.u.

. \'fIEN, 1. --::- (UP) -":"_120' Tote( 10 Verinisste fJM 'IODUTO Ot1
1# '. pe o sr. ur e menta a. confusao... .

(die, zweifellos auch tot sind, I 57 Schwerverletzte_, .
Knapp, drretor dos Assun- V - Agrava:-se novamente a situação do Posto dO' ,Eio

LaBORAIÓRIO LltABR DE CICIU II' VIER S I tos do Hemisfério Ocidel1- de .Janeiro, onde aguardam atracação para mais de quinze
das ist die traurige Bilanz der. Lawinenlplgluecke in '. III.·

.

". tal navios. O "pier" da Praça .Mauá, !Iorque !Se. trata de uma
.

Oesterreich, wie sie gestern offiziell in Wlen bekannt- �,.. . iniciada nl/' tem!,o do velho Dutra, não poderá ser .uttliza;do

gegeben -wurde. Die meisten Toten sind in Vdrarlberg ..
"�"""*4!iUF em toda a sna capacidade ,antes de um ano, devido ao reia.-

z"!l be�Iagen, aber auch in Tirol, Salzburg und in der �mllmmm!lmHlllnnl1lllnllmlllmnlllmnllllJllllllnmmlmllllllllllllnllllllllllmmlllI1I11J11II11I1I11IlJlÚliIllUiiiillllllllllllllmítnntltmmm'·. �:sm��!:s�a Administra.ção do Posto, na conclusão dOI Posto,

St�yêrrriark sind Todesopfer zu verzéichl1en.
-

. = VI - Os quanqueiros insistem em não cumprir o ac�r-

,:�",��T,,,jr���'��,,,�,
do referente'ao aumento< dos vencimentos dos bancari41s. A

... -BlIND MIT ZWEl.· KOEPFEN UND = - greve geral foi, adiada para se facilitar uma fominla. COn-

-.

EI�TI.rOl\""MENSTE·VER '.' ._=_
- ciliatória. Acredito que, com a sua intervenção pesoal e com

nn. .I. recomendações especiais ao Ministério da' Fazenda podere-

.N. YORK, 1 (UP) - Der ám:erik�mische Fis- :: - m{}g chegar a um resultado de exito, fazendo�se, aliás, cnm-

kus erkannte das iro Dezemher im Staat Indiana ge- _=:;;:_=-.
pr:r uma portaria que o Jango só expediu depois de sua pré-

.
.

K'
.

via aprovação.
oorene Kind mit zwei· oepfen aIs zwei Lebewesen Irnprl!6Sionado com as ex!,ericncias do Brueutu que, ..

,m·:�Das bedi:mtet ..hirisichtlich der· Einkommensteuer,

__ ==_ gnasal. hAoncrasoradeineVnegnastog� ee dqeuem'vcae.indPl.rOe,stanors rceolm<e�l:Cainotse,Sresearvf,!!.�J
dass derVaier des ungluecklichen Geschoepfes nicht �

.

1T. u:.w.v·

nur 60.0. Dollar wie bei eill'em Kindí sondern 120.0.
lhe que sou o certo, certíssimo, das horas incertas,

Dollar absetzen .kann.
.

.' .' ::
-

.

BARRETO PINTO

::=�Fi�:�:_ ..1:;::' �r=QuebrandO Cabeça
ten Nationeri. melt seine e1"1�teSitzung iro Jâhre 1954 ..

_.

ab; dryi neue Mitglieder, Brasilien, die Tuerkei und '::: -

Neuseeland; waren zum ersten Mal vertteten. Der '1' =_5
E

Delegierte Brasiliel1s, Ernest.o' de Morais· Leme, er-
==

klaerte· bei dieser Gelegenheit,
.

es se_i das éiritte Mal, _= . ª I
dass Brasilien einen Sitz i:n Sicherheitsrat einnimmt, '$ 'ª Iund

..er.w.e.
rde

be.n�ue.
ht sem,

..

das -yertrauen

:l.U. recht�'I�ã
.-

�erhgen, das,mal1l� entgegenhrmgt. ,'. '.' i É =

I---_.

�-
-.

, ...... HUM O R -" ,5 ª
,SPITZNAMÉ .� Der Hert Buerovorsteher hiess ª = i

bei seirren Untergebenen der �'Blinddarm.'J Warum, \ E ê I
konnte er lange nicht lerfahren ..Endlich rueêkte einer I § _

.

damii "heraus: "Ist haeufig gereizt� ulld kein lVIeusch 1 :: _

weiss -éígCl1tlich- recht, wozu er da ist". ';
"

.. § =

'fj5r��'
'.

.

i'!ª R\O': ê
.. �tHoeren Sie Irial, Frau Wirtin, das Rfndfleisch ,1_=:=_ S",",10��IG":'

-

" .... _:_1St ahe.f ganz misérabel"..,
'.

,..,1'"
",...

\111'" ..

'. "WasSié-n.ed saeged� Ul).d das isch; wo's no

!
.

. pp.��Uf\\�o\a\!-.J\\..E �)\glaeptJiet;.so,;a gute� Vi.ech gsi'\, . "I" c!l.1,..u : I

.
.

. =' a\;.UtAt;.l'I • -

,Ar' .".: " \'1�Jft.\ o'....t'\uS
-

, � •.I.=� f\..O�\�N\..�"GU!l" 9",··a',.'0 -=_==_-JR:E Z E P T E
,_

..

_

,.. .

,..� ....

,,,�.. i . =
. '1'., U • �.)t.S cr-:ft.'E. __ I

��L�·<:SAH.NEWAFFELN .! -
�

p.\,.);.'liJ1'I� f'Õ�10 .

.

�l.
"'I<r'_'-

HORIZONTAIS: .

. �;��
I ª .

' :: l' 1 P·:·rco; tanto; pertences - 2 AquE'las; arma branca;

=
== letra grega.,....- 3 Notar'- 4,pron. reflexo; coloca abas em;

'.

ª
:: aqueles - 5 Leito; atu3r - 6 Terra portug.; apelido .,....- 7

:: I
Local de chegada; medo agraria (pI.) - 8 ali; .une; esqua-

. == :: drã·J· - 9.Preoc.upamos - 10 Distar; apelidO; pron. ];!eSs.
:: = - 11 A mIm; ffi'aor; art. ant·. .

.

..

=
. :: VERTICAIS:'" .

ª :: 1 Pequena bigorna de ourives; prep.; termo· - 2 Art.

:: :: def. (pI.); nome de UIl1 peL"e; nota musical - 3 CQncluir _;

I = :: 4 Pedra de altar - 5 Cobre; 1ft - 6. Finda; atesto"':":" '1 ltesi-
. :: .

•
. :: de; gostar muito - 8 Camareira - 9 Suplicaras ....,..,.. 10 Taro-

't=
. .

= bem (ant..); terra protllJÇ•.nome rlP letra - 1.1 ConstA; mui.

�UII,munmuilurniWImnmIÍmmnlllUlmlllmnllil!DlJmUmUnmmmummmnnmmmnnm,nnmlIDmumnnnnmnnmuumlmmlllllll� lü:.:,
_ u_ .� • '.� _ ,_-'-. _.�.:o;.,," _ c. ._ ._u. ._ --'------'--,_

DIE BENZINPREISE,
•

7 ..",..;
Das Diari6 Oficial in Rio' de Janeiro veroeffent.

licht soeben die neuen Preisefuer Benzinund,aridere
Produkte aus dero Erdoel. Di'e -ÇOFAP hat clle neuen

Preise im wesentlichen lediglich um die Aendert.mg
in der Verdienstspanne der Benzin�Wiederverkaeu�r
abgeaendert. In Rio .ergab sich dabei, dass der Liter l'-aenzin, der bish?r Cr$ 3,08 gekostet . hat, auf Cr$
3,03 zuru'eckgegangen isto

._.'

.
.

.�. .

- ..
..,

. ..,/'

STURM UEBER NORDDEUTSCHLAND
.

HANNaVER, 1.0· (UP;_ Bei clem grossen
Sturni� oer se"Tf v9rgestern ueber ganz Norddeutsch
land wéht. gab es vor alIem in p.el'.G�gelld,von Han
nover' zahIreiche Personen- und _Sáchschaeden; Im
Zentru mVOl1 Hanriover' stuerzt.en zwei Wohnhaeuser

I ein, .

d�ren Wiederaufbau noch nicht beendet war: In

I einem der Gebaieude,war nU!' das Erdgeschoss von

einem. Ehepaar mit éinem Kind bewohnt; waehrend
die Frau tot und der Mann schwetV'i3rletzf aus den I
Truemmern geborgen wurden, fandi ,mau das Kind I·
voell�g únverletzt und friedlich weiterschlafend in
dem zusammengestuerzten Haus.
;� .. , ...�

;�;n-:"" ... .

DIE OPFER DER OESTERREICHISCHEN
.' ,.

.

LEWINENUNGLJIECKE

Aplique

SINA·DOR
linimentO' sedativo de

efeito imediato

Sana·dor é um bálsamo de ação
sedativa contra' a dôr nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula a circulação
aanguinea e produz rápido alivia.

"

.
.

---.-

100. gr. �BtÍtter, 50 gr,. Zucker, 3 Eie�, 250 gr.
Mehl,

.

118 I,.. suesse Und. 1!8 L. Saure Sahne,
Prise Salz;·

.

..
.

Butter sah.nig. ruehren, .'mit dem Zueker �und
c�em Eigelb schaumig' ruehren; das gesiebte MehT Und
die Sar..n8 darunter mischen und kurze Zeit mit dem
S6hneebesen·· schlagen. niinn .das Eiweiss ·zu steifem
Schnee schlage:n und v-orsichtig untér die Masse he
ben. Im. vorgehelztEm

.

Waf:feleiseJn lichtgelb backen.
Die WaffeIn·koennel1 auch statt mit Sahne mit

Milch �ub�l'eitet werden.
.
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be/ezinho .. o

,
.

na éozinha!
. [
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'

'to, I mãos em qualquer 1: cal que se fria, mas lave o rOStO somente

\ " I' benlcontdre no se1:11 carnínho. Na com �;gua m-rna. estendendo
J sa e maqu: agem lev1.1'á em seguida um creme nutri-

)
tudo quanto pode servir aos crite que manterá pelo tempo
cuidadcs com o rosto. Mesmo necessár!o à desfazer <18 ma
sem descer do carro, p·�derá las, Lave bem tarnbern os o.

, r,fazer a pntura ; porque vo- lhos. depois de t,81' tirado o ri
ce sae que, embora usando os mel e 111 o líquido de Iímpzza
'produtos melhores e tendo u- e use uma loção para olh; s no

J ; ma pele normal a maquilagem cop nho c pruprfado. Quant::;
.não fica Intacta po rmaís de

I 'algumas horas. dignmos
'

qua-

fI
tr: heras, �erá 'E;,ntão em sua
bolsa, algodão, lencinhos de.
papel, um '1':'t,e ou líquido de
.Ilrnpeza que uma em si a pro-:

I priedade do creme e do toní.,
. co, Com chumacínhos de algo
dão molhad-s na Iíquido de
Iimpeza lhe será fácil Iímpar
a fundo o rosto enxugando-o
depois c�ml Iencínhcs de pa- i
I>': L Terá com voce uma cai- i
xlnha ou um vídrínno da sua i
base para pó, e o perta-pó

i

que usa sempre em 'sua bolsa !
t comum, Terfl tambem a mlnü-li
I cula caxínha de rouge. Para
Os olhos não deverá levar na
da, porque o rimel, .salvo im
previstos, como mll cisco nos
olhos scguid) de lágrimas, ou
,m·,'SID.O um banho durante a

viagem, resiste muito bem por
um dia inteiro, scbretudo se o
tiver aplicado com medida. po
la manhã. PaLI evitar a for-

•

�,. ,.

proteja comida a doces nos crrnérlos

('} nos. prGteleirC!s contra o invcaõo

dus formigrJ,s,.. :' �5pCllhe NEOCIl) EM

PÓ c naó ��pCfrtÇ! o que é seu com

;.1,

Bolos
1\Ioddos Artistieosr Pa
ra ('a�amefItOij, ": Ai;i�
versários, Primdrn Co�
munhão, � rtai-js�nos
INf!()n�'JACÓES COM

SRA· M'O l t E R
Rua C:.r1�s Rischbíe-.

ter, n.o 430
TelcfOllc, 1 - 3 - n r: 1
As l!lJcomenilas elevem

. ser feitas sempre com

alÍtecerlel'l(;ia '

<mínima

Um homenzinho de ar

espantado entrou na delega
da de policia e pediu para
falar ao comissário:
- Venho comunicar de

minha esposa - disse timi
damente.

.

- Vejamos - talou o co

rnissário -:- há quanto tem
po está desaparecida?
- Há quinze dias.
-- Quinze dias! E por que

não veio antes fazer esta co

municação?
O homem

e

nõo tem cheiro.

êsses insetos!

_-'-------------,_._--_. - -----;-.-----_
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BANCO INDU'STRIA E COME'RCIO Dr SAIUA CATARINA S. Eu não

�triz: I T À. J A I'

I"undado em Z� 'de' Fevereiro de 1935

Capital o.' ••

"JI,ndo de Reserva _ - -

Endereço Tele. "INCO"·

_' •

... 1 •• Cr$ 50.000.000.00'
;,�

46.000: OOO,�O

�•• ,4

...., ......

-"\.,},1,; ; � " 96.000.000,00
Total dos depósitos 'em '.<' 31112i53, rn.ais de'

"

834.000.000,00
- AGENCIAS E ESCR.r;rO�jOS �aS f'RÍNClPAIS PRAiaS DO,ES-,;
·TADo DE' SANTA CATARINAj NO RIO DE':JANEDfo E CUBlTIBA i:'

�. - ..
. '" '. '

.
. . ,.' .....

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INca E CONTnIBU�1 ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSffiI:t.IDADES D],} FINANbI4MENTO DA PR�

; 'DUCAO --]

I�ua 15'dc Novembro, 870"":" Sala 5 - Telf. 1572

Rt�sponsáveis:
DR. ÃRMANDO BAUER LlliERi\TO

(Economista)
GIL AURELIO RoclíADEL

'(Coútador) ,

Cala de

. .
.

Regiiiros"' de firl�as� organizacão
�' A,nô'n'!-nü1s,. Contràfôs, Distratos,
ge:ral� assuntos fiscais.

r- 'Ke-E6"' ...._.. _. A M'»fJl.'&
------

tELEfONE.: 1 3 O ,.

" ,
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. Vitória justa e merecida doFerroviario
sôbre o Figueirensef.C. de Alto Serafim.·
Cc,m destino a Alto

sefu-l
tau.cs c ..num.a série de atá-, Esgotava se o .tcmpo regula,

fm, rumaram os' rapazes ques, conseguiram empatar, m-ntar I� cora trcis a U111 Ia
componentes do C. A. Ferro- r:;r intermédio de Pinga. No i voràvei a�' Fr rrcvlárlo-. (ieú o

víár.o, parn darem combate cntant.: , depois da consignação JUiZ por cnccrr .:do o jogo,
'lOS atletas defensores do Fi-I do gcal dos visitantes, os 10- qu � se desenrolou em quase
gueírense F. �" 'gn'mio mili-, cais atruram.se à luta com seu t r do sob fortes chuvas ..

tante naquele lugal' e que vi-

:j'mais decisão e .com isso CJIl-1 No cômputo geral da luta.
":lha de uma 'série de sucsssi . ssguír srn seu E,-::gundo tento, I

como bem demonstra a ccn

':vas v.tér ias, graças a sua
I por ínterrnéui., de China. nu- tagem, o maior número de

"ateg'- ria de b:m quadro- ma boa manobra índivídual . I ações pertenceu aos de Blu
Com esta vantagem consegui. menau, porém encontraram

As densas nuvens pretas ,1- da, firmaram-Se <C s visitantes estes sempre tenaz resísten
nunelavam chuvas a qualquer e. !)assaram II comandar as ca por parte dos figueiren
momento, . entrando' ao gra- :. ções, atacando com maic r EE$ que, embora vencidos,
mado OS' times suplentes. vi- .nsistencia, só não marcando caíram de pé, [ogando discí-
torando.se os do Fcrruviár!o pela falta de bons artilheiros, pl inarrnente, respeitando o

I
pela contagem d,e 3 a um. pla- pois que somente Pinga se so- adveosár o. Verdadeiro espí
card justo e merecido. A' al. bressaia nas suas fUllÇÕ":S com rito de desportistas. Rapazes
tura do início dn pr�n:) prín- um. trabalho objetivo. Não educados e que souberam res,

'cipal, despencou forte agua- desanimaram os visitantes e peitar as boas normas espor
ceiru, impedindo a realização várias foram as ocasiões em tivas. Nesta titânica batalha.
do embate em sua hora mar- que puzeram em pânico o ar , os valentes defensores do Fi
el' da, Isendo iniciado quasi .

c ; contrário, faltando-lhes a- gueírense também foram v€n-
uma hora após. penas melhor sorte. e par ou . .cedores: da disciplina! O pa
As cinco horas as duas es, tro lado; encontravam em noruma . disciplinar também

quadras entraram no grama- 'I'iurra um esteio às suas pr.:)- foi correspondído e respe.ta
do, saudando cs assístentes. tr nsões. enquanto que Itala- d.:;: pelos de Blumenau que se

Iu'cíada a luta. lego se nu no.jreg rva tudo. China mantí; houveramide moldes a se fa
tou a mstor capacidade téc; nha.se firme, fazendJ um zer menção honrosa.
nica dos figueirenses que, num trabalho de meio de campo, Quadros: Figueirense; -Ber.,
tramado ataque, inauguraram pois que sempre jogou avan- nardo, Artur e Olécio; Nenê,
{) marcador, goal marcado por Gado. por vezes armando joga- Helmut e Zéca; Antonio, Vai
Valdemiro, a 'queima-roupa'. das excelente, para o seu derniro, Mingue, Alvécio e

Conseguindo €quilibrar o:) luta, surgiu u mpena1ti con- Arno.
panorama da luta, terminou n bando. Já quasi no final da Ferroviário: Italiano, China
,partida em sua primeira fa- tn {JS locais e Tiurra. encar- e Tiurra; Stropole, N'i."lq· e

.'t..ze com 1 a O para os lecais. regado de cobrar� tO fez lnui. Carlito; Artur, Osmar, Cast'- "��.

Eç;pera,,'a�-se uma v'Tada dos to bem, fazendo o couro àni- lho, Pinga e Antonio·
•

:ferroviários na :fase· comp1e- . nhar-se no canto d:reito da Arbitrou o encontra, com

I fr.o'=rit.àr .e esta: se verificou.
.

Íl1.éta de Bernardo, que por d<:sempenho satisfatório, o
Arl11.ar?m :se mclhOil' os visL sinal fez bôa part'da. sr. Israel Costa·

em Folha
nos. Corno espetáculo final,
bater-se.ão os quinteto:; de
basquetebal da E.l.G. e' C. F:
F .. São d's!,1utas que 'reco
mendam bastante e prometem
desenrolar dos mais movi
oUéntados, tendo-se em conta
o bom pre-paro físico e técní
>.� dcs degladiantes, os quais
d.spuzeram de longo terrrp»
para subrnctcrvsa a r+gorosos
rasos ·preparativos.·

meio elesconhedda,. mas (lue'
impressbu:u os técnicos
São Paul!? E de lá chegam
notícias' ele que os .catarínen
s�s- serviram. para muto . e

quz talvez a sua muneíea de
remar _:venha a ser adotada
pelos bandeirantes, 11.0· perío-

D R. (A R L,O S G O ff E R J E'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "'�A NTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS .t'ELOS FONES:
1196 e 1633

DR. O. R. KRUEGER
.1\1 E' 1) I C O

Do�aiJ de Scnbm:as' e Operações;. RalQS X
Consnltó'rio; Hospital Santa. Catarina. .

Consulta: Das 9,36 ás 12. horas c Das 15 ás 1'7 horas.

.

QR. {ELMO. DUARTE PEREIRA
Soubemos na tarde de ôrr

tem que magnifica proposta
endereçou ao C. A. Caries
Benaux o Caxias de Joinvile,

x para' que leve' à "terra dos

"=-- CMNIGA GERAL-
É!lpecÍaUsta "em Doenças de Criança

CONSUL'1'0:8.10:' Floriano'í Peixoto, 38 - 1. andar -

;/.� ,.... ·Fone:', 1197 .

RESIDENCIA: R�a. Paraíba 1'1{) - Fone 1074

DO CORAÇÃO
DR. eARVÁI..HO
(Electrocardiograii� )

Av. Rin Branco, li (Sobrado) , Ao lado do Cinc Buseh
Tratamento de neuresas � (Psicoterapia)

, príncipes", alI' do corrente;
Em Bragança: Bragantíno sua equipe profíssonal que a-

O x Paulista de Judiai O. bateu em Porto alegre o se-

E;:;�ADO DO RIO
Em, Niteroi: Se�ção, de

Por esta 'exibição os dírhFriburgo, 5 x Seleção. de Vol-
·:gentss alví.riegrt.s oferecem� ta Redonda 2. \

, ," .

�j'T Em: Campos: Goitacaz;es. 3'
ao Campeão do. Estado a ele
vada' quantia de 15 mil cru-

� união.�·· "zeiros; além da estadia à sua

·embaIxada. p';:>demos assegu
rar, no entsnto,. ql1e ;lté ªgo

, � 'não chegaralu a "concrêtl,
.
zar-se as negociações,. não, se

• duvidando, contudo, de qu�

estejam, propens�s a concor

dar com as bas,es f'nanceiras

'�'.or,g,u•. ,
wc IIlOddod.

com

MOLEST1AS DE SENH01\'A�

· ""
.

]lR: 'RENATO· (AMARA'
DOENÇAS L�'l'I';}:.NAS·'·,

I· . OPERAÇOES -' ONDAS CURTAS
, Consultório;' ;'rJ:av� 4- de Fav<t�reiro. 3·

.

F<lnes.: '1;t33 e 1226.

Rio Branco· 2· x Sã·o José 1.
Em Volta, Redonda: Aspi

Tante,s: do Flamengo' 7 x' Can..,.
to do.B'a local O.,

�AS GERAIS
Em B·

.
Horizonte: M�as

GeI:ais 3 X. PerJ).amblJco L (pe-
10 �ampeollato brlaslleiroJ.

B�jA

OFORENO
= tntlURI,ulaolll iDí4fral)

= Q moderno'
'I", tro.tomen.'o

=. doi funções
'. feminino. l:8pecialista em AlUi Cirurgill e à!'en�!lu de Senhoru

. VODsuJtas no Hospital So\I,ní'a Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 � 1'1 D.8.

_ Bt.UMENAU - HOSPITAL !�L'\N·r.t\ CArABINA
O·lJVIDOS.-,. N�RIZ E GARGANTAEm Salvador: P-ortuguesa

de Desportos de S. Paulo 2
x Ipiranga 1 ..
Em Ilhéus: (São Sebasti!do

2 X Independente 1.
PERNAMBUCO

Em� Rei:ife: Es:p:orte Clube,
� x, ..A;�to � Esporte 1-

.

SEB.,GIPE
EI!l Arac�jú: Vasco 2' x

INSTITUTO DE OLhOS
.. • .. DRS. TAVARES e MEUSI .... ,.

RUA .xv DE N9V., 1,135. - 10. ANDAR Proporcione· mais comodidade
ao· seu lar

.
'Procure uma Loja que lhe possa oferecer todas iI$ vanlagens

possíveis para que, sua' casa lenha mais '.comodidade' e conforto'
Compre artigos de umidades para o Lar, das melhores marcas pe ...

los menores preços e nas melhores condiçõe s de pagamento. (om",
. pras assim que lhe darão alegria e· prazer você somente po.derá

s .. fazer em .. �

INSTITUTO DE RADIUM
- DR:' A. ODEBRECH'l' - .

bdIoterapla. - Ralos-X - l<'l��o'ierapia - Meiabo·
1I.""v - RESID.J<;NCIA: Una '% de Setembro, II

-:ELEFON.!]!, 14!H �

'- __..,..,..----

· '.
CUNICÁ

.

DE OlHOS.:
.

.

.. O(1VlDOS � NARIZ ..:._ E GARGANTA - no
·

'. DR WILSON SANTHIAcn
.•".t.t''':n·t. <tI> "8<i�ldll.dé ii" Meltlctna «!� Vli\v�rwl"Il-". 4" J!:�!l4IJ

CONSULTAS:·Rorárlo, da:� 'J-'.} as' li boru e da>< 14
.

ás 18 horas. - CONSUl,.TO'RI.Q:. Junto !lO Roa-
pital Santa Isabel

.

Alagoano' 1. . Os preU�s constantes das
PAEAI�A . oitavas de finais do, Camp.eo�

Em João Pessoa: Sao Crís- mito Brasileiro' de Futebol,
tovão do Rio 5 x Botàfogo 1. Paraná x Rio Grande do Sul,
Em Campjn.á Gránde: Tre- Min;ls x Pernambuco, Ceazá

zoe de Campina Grand�. 2 x. x Pará e. Mato Grosso. x Goiás
São Cristovão do, I{io 1 •.

CEARA

co e Oréco.(contra). (Paraná).
R. G. Sul: JVPl1.�J!�o Florindo' e
Oréco; Paulinho,' Salvador :e

Odorico; Luiz�.l1ho. Bôdinho,
Juarez, Jerônimo e Joelcí.
Paraná: Wiliam, Fedato (?

Auréli-:; Edgar, Tccafund·i)
Oscar; lVIi1tinho, OJci.mar,
Tako, . Afinho e ,Reginaklo, i

Minas 3 x Pernambu�o 1 -:
Juiz: 'Gama lVIalch2r: Renda:
288.600,00; Goals:.'·. Benoiü, .

Eaimundinho e Escur:nho
(Minas); Enio (Pernambuco).'
Mínas: Sil1vaI, Anlzi"o oe A

fonso; Geraldino, Lazaroti
Har-�lq.c; Rajmundinh;:l; Be-
11.0nÍ. Ubaldo, Gato e Escuri
nho.

Pernamb:uco: Vicente, Cai

çará e Lula; Ivan:ldo, Gilber
to e Ananias; Carlinhos, Rubi
nho, 'Enio, Hélio e Zéca·
Ceará 1 x .Pará. O: ·:Juiz: .,�

Mário Viana; .Renda: .

...,.... Cr$
175.480,00 - GoaI: A.loisio.
G:,iás 2 x Mato Gr'Osso 1: Juiz

"Cr$

Vá sem demora preencher sua ficha cadastral e escolha des
,

de já a utilidade que irá proporcionar bemesfar ao seu lar.
,

Hermes Macedo S,A.
ADV'OGADO

ATENDE 'CHAMADOS PARA OUTRAS (lOlU1UU�AS
'RUA Ú DE NOV., 1166 - 2.0- andar - BLVlVlENAU

. �

i\ n V O G AD O �

Atende em qU:llsquer .e01Ual'Clli dO! Esia.õn•.
ResjdênCi;),� - Rua Paraná, &� 'Fone-,1602

Escritório: - RUI>. Ui de Novembro, 3.441 - Fane, 1601
cuja' firma m�nlém variadíssimo estoque de Máquinas de (ostura,
Enceradeiras, 'Batedeiras, liquidificadores, Colchões de Mola, iam
pa�ários�,. Faqueiros, Rádi�s, Máquinas de lavar roupa e mais uma
iniínidade: de artigos do larf os quaif propo rcionarão alegria e

encantamento a seus familiares.

DR.
A D V'() G A D o

.

&crttório e resiclêneia iirua XVi� de Novembro, •••
LUMENAU _;.._ Teferone� 156,0

FQ�� ?-:-15��1

Disldbüidores pa fa O Sul do País:

'Hermes·Macedo· S. A.

,,� .
_,

.-'-� -:-:-:= - --.-��_. �- -

. -

.

, -

---,� -,-.-
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'HANOI, Indo-China,
I.UP)' - O alto-comando
francês acaba de enviar,
com.urgência, reforços de
tropas e aviões para Luang,
antiga Çapital do ,Láos.
Forças rebeldes comunistas , I F' Boa 80 a" na rançado Viet-Minh estão mar-
chando esta noite sobre

, .' '

Luang Prabang numa ten- LILL:E:. França. 1 (UP) - Toda

t ti d
)

',...j. •

I
pessoa que voltar a França com.a lVa 'e reconqul':>lar a c!- '-deJ1tes c1ferentes daqueles com os

dade. Enq�anto isso, outras quais saiu, corre o risco de pagar
tropas rebeldes continua- m�lta. Essa adv�rtencia foi �eita
vam o assedio da fortaleza I noje pelas autondades aduaneíras,
,. "

I
após a descoberta de que gruposfranc;sa de Dien-Bien-Fhu, organizados estão levando cídadãos

no Vít-nam, f'raneeses para a Holanda. afim de
X X X X fazer dentadaras a 'Pr"Ços reduzi-

HANOI, lIndol-Chhla, 1 dos, A .passage� de .ónibus, ida, e
(UP) O

.

d L' SI'_
volta. Já ,rcm mçlwda no preço

, ,- reI o aos, da dentadura ...
'savank Vong, que não a- .---...;_....,-�.,.- ---�_..,...:-:---"c---"'--'-----'----'-------'--
,badonará Luang Prabang
-

que se acha ameaçada
por tropas comunistas re

.beldes do Viet-Minh. Ao
mesmo tempo; o rei Sisa-

vang Vong fez apelo ao

milhão e meio de láosíanos
para que se preparem para
lutar contra os invasores
comunistas.

enteA EFICIENCIA
do anuncIo acha-se m
retameute liga," à cir
culação do jornal. A NA
ÇAO é o único .irgão de
cIrculação diária que' pe-
netra na maioria dos la
lI'e8 do Vale do !tajai.

Pl\RISJ ,1 (UP)�,,A 'Ou- ria, estão
da de frio que se abateu so- f da.
bre a Europa, está se desen- O rigôr
volvendo, Na Franca ne
nhuma região foi poupada
e se o' termômetro desceu
hoje a 13 graus abaixo de
zéro nesta Capital, nos Pi
rineus, em Perpígnam à
sés graus abaixo de zéro,
embora a cidade e a região
sejam reputadas pela rapí-

,. -

\.onvençao
do prB

EMPLACAMENTO DE
VEICULOS NA I.T.p'

Segundo fomos informa
dos na Inspetoria'do Tran
sito, terá início' -ne ,dia 1.0 dez com qUe recuperam seu
de Fevereiro o emPlaca-, clima. A neve cai em geral
mento de bicicletas e veí- sobre todos os Pirineus e

eulos a motor.
' .

estradas que, em sua maio-

S. �AULO. 'I (Merid.)

-j
t.orze e quinze deste mês

O Partido Trabalhista do sua convenção estadual, a
Brasil, secção de São Pau- fim ce eleger os membros
lo, realizará nos dias qua- I da direção partidária. Será

indicada também outra
convenção estadual para a

escolha do candidato ira-'
balhísta à governança- do
Estado de São Paulo,

Regressou ao Rio o

sr. Osvaldo Aranha
RIO, 1 (Merid.) - O sr.

Osvaldo Aranha regressou
ao Rio de Janeiro ::!pós cur
ta estação de repouso em

M iscelania de empréstimos sem

assentimento cio governo i3nque
Novas investigações do senador Homer (apehart
WASHINGTON, 30 (U. assuntos bancários do Sena

P.) Prossegue atíva-" do, Capehart dirige
mente a campanha do Se- fase da investigação
nadar Homer Capehart, em realiza . dita comissão no
busca de uma formula pe- que respeita a ajuda morre-
l� qual os Estados Unidos taria norte-americana 110 Eselar'eCI·do pela pOllaC1aa oajude cs países latino-ame-I hemisferio continental. -

'

ricanos, em favorecer a

l
O Senador republicano

"socialização" dos 'mesmos. Capehart se queixa de que h'
•

'da -d< va
•

G
-

IPresidente da comissão de o-Banco de. Exportação '8,0$
,

umlcl 10 e Igarlo e,raBancos internacionais estão
I ·d t

' fazendo uma verdadeiranel en e aereo na ees- míscelanía de "emprestímos I'raticaJlo O assassíaate a mando de' outrofa oriental da (oréia e política local nos países
latino-americanos; e que '8S-

Wasníngton, 1 (UPl - Um avíâo tão cavando a livre empre
t;� re<:onhedmento da Força Aé- sa em toda a Ameríca La*
rep. Norte-AmP.l'icana, em vôo de tina, ao concederem em-réconhedmento ao brgo da cos- ,.

dernasi frta ocidental da Coréia. foi ataca- prestnnos com emaSla e-

do. por uma formação àe caças quencia às ccrporações go
a j':to eomuni-tas "Mig-15�. Mas vernamentais sem quais"
os caças Sabres que escoltavam o

quer segurança.aparelha, empenharam-se em luta
com os assaltantes e derrubaram A comissão de assuntos
um dalcs, não tendo havrido bo.i- bancários efetua uma in
�F� da lado norte-americano. O vestígação que Se acreditaincidente ocorreu a '..inte c dois
de janeiro último, mas sõmente irá se prolongar desde os
hoje foi oficialmente revelado. ' fundamentos financeiros do

comercio exterior norte-a
mericano até às mais vulto
sas transações financeiras.
(Conclui na 2a, J)�a .letra A'

Viagem "

a Lua
,dias

RIO, 1.0 (Meridional) _- .conduz·dos !Iara a

pOliCiai
vez, Jair foi preso por crimePelos funcíonárics da Secção I Técnica, onde submetidos a de agressão e recolhido à Pe,de Investigações Cr mlnaís, intensos Interrogatóríoo, caí, n'tencíarta, Durante todo ofoi finalmente esclarecido

o,
nam em várras contrudíçõss, tempo em que estevr- detido,crime da barreira de Vigarío acabando por confessa}; o crí-. Francísco Alves -de OliveiraGeral, ocorrtdo Em novembro me. As declarações dos dois nunca foi visitá Jo· Este fatod",

_
1952, quando foi assasst, I assassinos, aliás, confirma- aborreceu o E":!U guarda-c: 5-'113(JO a tires na rua Alkinar: ram as suspeitas dos dois in

em Braz de Pina, o Iadrão e vestgadores encarregados do
homícida JCi'r Neves de Seu- caso, c1� que o crime tnha s\
zu, de 28 anos, solteiro, resi- d;' perpetrado a mando de
dente na rua RiQ Apa, 525, outra personagem, a qual,i..l,'dos, que era mais conhc- embora ldentíficada, encon
cido pela ateunha de "Jair do trá-se 'atualmente' foragida.L:·,!tung.::,", O mandante do crime é o co-

O investi�a;';:ot' Clovis e mereíante Francisco Alves de
,,('U colega Marques, da Polr- Oliveira, prcprletárâo 13.2 uma
f;ia 'I'eenlca, numa dllgencía "tcl1dinha" localizada na rua
e:::etuada à l1óit,.= em Vigr:rlO Alkindar; n, 777. (!](atamenteG"lal, COn!lcgUl':.'::111 surpr�f)n- onde foi nlOrto "Ja'r do Aní
de� e capturar, M individueS tungo".
Ubaldino Tiburcio, de 32 a- Cinco, mil crllzeir�s
nos, resident::- na rua ABu- Uh:lldino Tiburcio i2' Ade-
nar 38, em Braz de Pina, co- mar Alves Severo confessa,
nhccido pelo vulgo de "Ba'- rnn ter recebido de Francis
xinho" e Ademar Alves Se- Co A. de OIiv.eira. a impor�
vero. sdteiro, de 27 anos, &1- tâneia de cinco mil cruzeiros

S
'

"cunhad'o "Pedro Galo", resi� cada um após terem perpe-. '".

t'
',.

dente na rua Ourique, n. 976, trad!), o cr·me. O ..!I mor e cAnSenUIUem Braz de P;na, sobre os Esclareceram.em suas de- U \ai' ::I,.. ,

quais, ccnforme os resultados clarações, ainda, que o moU.
das si�dicancias realizadas vo do crime foi a desavenç:! d

.

anter�onnente, recaiam as ooorriçl.a. entre o' 'proprietário (
.

e r r '" t a rsuspeItas em :foco. da tendinlna e Ja:r Nunt's de t VA mando de outro Souza, Este. o lnorto, teria'
"Bdxinho" c "Pedro Ga- sido, há tempos, guarda-cos}.)", uma vez presos, fotam tas do c,.:.merciante· C�rta

o

sr.

em
t

-:;_

cInco
LONDRES, 1 (UP) - No em moeda atual foi calcubdo

ritmo d:;s viagens atu�is a

[pelO
sr· Clarke em 50 milhóea

�
• ..' de libras exter1inas para os1,ua podcra ser atmglda em fi não_habitavcís c de 250 mi-

dias, Venus em 5 mes:,s e lhõ'2s de libras para os habl
Marte em 8 meses. declarou taveis.
o sr. Arthur Clarke, que ia- A viag�m à lua, a part'r de
lava em um jantar oíerec:do um desses s�telJtesi �ustnrja

1 O di ' CI b" d
Cerca de 1 bllhao t.e lIbras,

pc o
"

ra arer s u . es-

----------------------�--------�------�----------------�---ta capital. julga que a :força
d� ,energia atemica torna $';"

cundario 'D problema do, car
burante necessario a uma via
gem interplanetar:a.
Segundo o presidente da

Sociedade Illtcrplanetaria, a

energia contida na primdn
bomba atômica que ex.plo<f·u.
ct'a suíic!.ente para impuls�o
nar uma massa de 1.000 to
'lldadas até a ,lua ,e' devolve-
Ia ii. terra.

.

Mas antes quo:! a lua sej3
,ltÁngida, wna cole�Ê.o de sate
rt�s artificiais girará em t01'
PU dn globo, afirílFU o sr,
Clarke·
A lua s�rá atingida no 01110

rie 2.000 acresc.en�ou o )1'3-
dor, prec:sando que 1965 pro-
:vavelmentc veriam os primei_
l':OS artificiais. m:'iS que seria
preciso se esperar uns lO dn05

antes que os primeiros sate
lites sejam habitáveis.

O custo da sua construção
-

VENDA D'ESD DlARIO
NA ENGRAXATAIU...

PONTO cmo

SENHORE,S
A G.R I C U L_T O R E S

Acabamos de receber no
va r,emessa dt'stes afa-
mados Tratores Cana-

_

denses - adquira agora
ti vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta-

RIO, 1 (MeTid.) - Quan
do atravessava a rua Mar
quês de Olinda, em frente
ao Club Sírio e Libanês,
Walmor Gomes, de 23 anos,
solteiro, estudante de enge
nharia re atleta do

_ club, foi
atropelado' por uel' carro de
chapa não identificada :�

morto pelo caminhão 7-14�
78, que vinha mais atrás� e

cujo motorista fugiu, aban�
donando . o veículo.

cinco anos,

._. ( O M E R ( I A l VIEIRA

-

Walml?r saiu rJ.e casa, à
rua República do Perú nr,

21� ap�. �� efup�a 0J-����������������������������������'club disputar ll1.T'.a' partida
de basquetebol com o Rh�
'chuoelo. Em sinal, de pesar
pelo acontecido, o jogo foi
adiado, tendo o Sírio e Li
banês decretado três dias
de luto.
Wahnor nasceu ür.ll

ta Catarina,' tendo vinck'
para '0 Rio há quatro

cões.
•

Solicitem-uos
. monstrasão selU

misso.

uma de
compro-

t'
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