
o sr,_Luz fez significativas vernamental, realizando o
revelações. nao escl)�dend?, I bras que' beneficiem o povoInclusive, que f) a�slst�nCIa e guardando para amanhã os

Prestada �ela autarquia nao a- excessoj, da produção de hoje,t nge a dez p.Jr cento dos tr�-I e que será possível ccmbau rbalhadores segurados nos dí; com determinação ma! a'iv'"., ínstlt t d id I , s L ,

�",rsos ins 1 _Li Os e previ en; mente e eíícient.enwnte a in'
era- Além d'S�'J salientou filtração comunista que têm
en� ,te�mos, claros - que ,a na rnísér.a social sua grandein �lat!n;., LlO, ll-�re comerc�o arma de penetração.e indústria e ainda um meio
capaz d e soluclonar a crise de
abastee-mento da alimentação
A solução destes problemas
não poude ainda ter solução
deseícda porque, consideradas
da maior ímportancíà, se alar
gam as d.ftcu'ldades que suoe
ram o restrÍIJ ilm!j(! adminis
trativo.
O sr. Lniz Cr.TT.'pa

'

exami ..
nau, depJis, a gravidade do
problem:. Ô(' lrr'Dsu'rte danei)
como ex�mpil) a Capital fede.
ral, que �et'l�he dp fora todo ;-',
seu aba�tccim(-nt<) G que d�
pende, p:)1' sua 'i'E.Z, de U",':I

tran��.e:i�uro t. efic·ente.
�om ' w�ncL�L por "e

xempl0' se .'l Ce! nal do Br�
sil paralizass�, sua", atividades
aurante (fUare:1::1 e oito horas,
a popular,ã.l do !V,:- de Jan.ei�
1'.(l sel1tir� ,1 COly,e,

"

Vai ser lançado selo
1'.10, 27 (Mend,) - A Co

�":.ssão Filatélica do De:par,
ramenro dos Correios e Telé.
grafos' vai Innçar hoje 11m sê-
11) eomemorattvo da Inaugll
,'at:ão do Monumento ao Imi
grante, que ser-á realizada na

quela data na cidade d!.9 Ca.
kias do Sul.

O selo da imoortancÍa de
sessenta centavos apresantm-s
as seguintes earactertstteas:
Côr roxa, formato retanguiar
vertrcaí, desenho de Edson de
_<;.r"uJo Jorge, fotografia de
Antonío Pádua Sayão Lobato,
(Continua na .2 a 'pá�- tetra Fí

DOS

o
BLUMENAU, (Santa CatarIna) � Domingo, 28 de

"T

sua
- o deputa, dessa data até lioje não udquiri um

do paraibano João Agripino, oeu imovel. Não P033tiO easa propria,
pou a tribuna da Camara, ontem, em. qualquer :\),wtoil do wrrltcrria
para apresentar sua def�sa às lO- nacíonal: nunca f íz transações, nun
cusações contra ele formuladas pe ca exerci o pr'�stiglO do mandato
lo senador Assís Chnteaubrrand, 'para tratar de neaoctos. mesmo
em seu artigo "Homem de alu- que fossem Iícítos. Dediquei mi
guer modico". I nha vida parlamentar a serv;ço da

De inicio, acusado que fora de: Comissão de Fin'1nçuQ da uttima "f:
cuidar -lpenns .te 5: e dcs seus ; gísjatura. Esgotei e sacrãtíquet a

Interesses, -procurou fl'ndar sua I saúde e ainda no fim dQ :::no pt;ls
dÊfesa nas: segutntes bolses: N5c I sado atravesset uma ersse em que,
é a primeira vez i]U'l recebo a a- durante, os ultímos quatro meses

cusaeão de ineftclente, de não CI/á! da sessão legislativa. tinha febre,
dar das coisas publicas e de me 'l díartamente. Mas, dÍariamente li

preocupar eomtg», com os meus qui vim, eompareeí ã Comissão de
Interesses, com os tnteres.es de Finanças. emítíndo pareceres e (le..,
minha farnilia, I fendendo-'os no pienarlo , sr.mpre
- Na minha vida parluruentur-, jn que isso se tornou necessazlo".
mais cuidei t;!e interesses meus, ;rá aí entrou em. ação a Jraba' !Em '19-l5 -ingressei na PQmI<''l a Ihísta Fernando Nóbrega, que vem

articulando um acordo político na

Tenciona Schelba supe.. Paraíba, -entre o seu partido e o I
do sr, ;roão Agripino, eorrcboran-

raro a Cfr"se economl1ca rando as afirmações que o orador f

,vinha fazendo e passando um re-

•

I" I
cibo à sua honradez.

lia lana o sr. Assis Chateaubzíand, em

ROMA 27 (DP) - O
'

'-,
seu artigo: declarou que mantive- 2'1 (Merid.) -- 1:'11 J nos dos vencimentos dos ser

C NVENI S li: P ITICA J
-

I h . " , Prlm,e: r ra entendimentos com o governa' " • ,RIO. 27 (Meridional) _ Cír-
o • O OL - O sr, oao .c eop as, que segue hOje pa- st:r.fa.r S h Ib f b' d h CD er"'''''_P b d

'

l' ta
. ro nuw:'" 1'0 10 C e a l�:·_l dor José Americo, para organiza-

,

ver era o VI ores, 0Je. ,.11::01(:' =. .",.culava na Câmara que 00 PSD
ra

_ e:n,am uc�, on e passara o carnava e avis rose-a com seus cone- cíou ho u exam ormenor f d

I'e..
t d t'paulI'sta �etl"rar'la a candl'dL'u-

I lig',onarlOs, aSS1nou ontem quatro acordos, com o governo de Santa. c,a..
Je m. •

, ? p. 1
'ião óe um orçamento como lll',l procedrmento d.) Che e a 'U�on a e esrespel o a:: nor-

• a' I zado da 'econo-,rlla Itallana en- t' O dI'"
-

,

d T
'

d t t d
<

f
.

d h
tarma visando ° prosseguimento do plano de Fomento Agro-Pecuano, '. ecmco, governa 01' ap atl PX'llnelra Pagadona o _ e- ,mas o as atu o os UllClo1'a o sr, Cun a Bueno pa. a I' o de reeuperação� agricola da Ilha de Santa Catarina, a instalação de Es- fraqueclda pela cnse. Tendo ob-

a ideia e ele pessoahnente es I •

!('
, ' .:l • _

-

possibi1ita1' a -aliança do PSD 1 d Inl'c,'a"a-o A '] A 'Ch' t
-

d tido ontem o voto de oonfiança
' souro AlarlO 1\ oura, o nanos e pe,-,e punlçao ao sr_

I
co as e � gnco a em raquan e apeco e a. cons ruçao e

UDN e PTB em torno do ".r, armazens de f:r:igo em Tubarão e Araranguá. Os acordos foram assiruL. no Senado, Shelba dedicou-se de
Pr€stes Maia, à revelia do "Diá

I
dos com" governador lrineu Bornhausen mas presente ao at� se en- corpo e alma $) p.roblema eCO

[:'J de Notícias", acentuando contrava ° deputadO João Roma, apontado co�o emlssario do gover- nomico, que �onsidera '? mais
que a notícia, no entanto, não I nadar Etelvina Lins e que mantivera minutos antes longa conferencia I

urgente do momento, supe$n-
foi confirmada, Elste3 são os! com G ministro da Agricultura, Desta ma.neira, participou o sr. João do em ,importancia a :propria
mais 'reeentes congetura'! f':'<1 I Roma da solenidade, se!1do batido o flagrante a.cima, no qual aparece ratificação do pact.] Exé.rei-
torno � d'l!;_ sucessão handeirante juntamente' wm-.., sr• .João Cll'OP.hast I)o-c(l !fllverM<l<>r Trin_ .. Biirnlta.use:m .to e=�peli',

organiz lC�) tec-nlca, mandasse .suc

metê-lo à nossa representação ou

de qualquer outra, na Camara, e

contaria com o nosso 'apoio.
Falou, então, que desejava, pelo

menos, que os deputados na As

sembléia Legislativa não criassem

dificuldades' à colaboração crçamen-

Refiraria O PSD a candi
datura (unha Bueno

«In teres se na sucessão

Instalações sanitárias

j?erramentas para oflcinas

Motores Diesel, gasolina e elétriros

Fogões a tlUêl'ozene REI

Oieos luhríficantes ESSa

Pneus FIRESTONE

BLUl\'IENAU Rua lá de Novembro nr· 54 -

Cartlly nas audiencias,
A Comissão rE,publica,na j"

PQ�Uca ordenou a seu presid.m
te, OI sr=nador Homer !".,rgusnn,
que in,icie o estudo, conv"rs�

com >:JS pTe'3identes de toda", lU

contissães e eomunioue sr:ll ri"

comendaçõe too logo' seja J1os::i
veI.

INVESTIGAÇAO DI,,!!
ABUSOS

Sfeos & Molhados par atacado

( O M E' R ('I O E I N D Ui S T R I A

Germano Ste;n S,A.
F O li e 1 1 8 O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O Grêmio Esportivo Olímpico tem a honra de convidar
os seus sócios e os da Sociedade Dramático . Musical Carlos
Gomes e Exinas. FalIlílias para o seu grandioso e tradicionai
BAILE DE CARNAVAL a realizar-se no dia 1.0 de março
(SEGUNDA-FErnA DE CARNAVAL) nós salões da S·D.M.
Carlos Gomes•. '

NOTA; As mesas estarão a venda como zelador da S'D.
M. Carlos Gómes a partir de 17 dé f�vereiro.

Os s6cios tlá' S.D.M. Carlos Gomes deverão âdentíf]
ear-se na portaria, afim de serem evitados contratempos.

O baile será abrilhantado por duas ótimas orqUestras.
0,5 visitante.s terão ingresso mediante convite especial a:

P R E ( I S A '_ SE· razão: de Cr$ 290,00 que deverá ser soliciUido com a Direto-
r Vendem-se diversos lotes, '..., - ria.:'"

' '.

"'.;§. , •• '_ .

lll.·6ximc>' à nova po,nte el1l' Um a dois quartos no centro
-

Dia 2 t�rça feira de carnaval com inicio as 15 horas na'
�Onstrução no bail'ro de :Pou- �a, cidade.

-

" sede campeStI'le hav,e�á vesperal dançante qarnavalesco,
�a Aguda.' Informações !Da Grafiea lia dé,dic�do aos' filhos qos ·socios.

,

Informacões com Arno Bec' S.A., OiU. pelo fone - 1085.
.

,

ker, Rua Bolivia, 73 - Pon
ta Agulla - Nesta.

If! r IMPORTAM TE fiRMA
IMPORTANTE FIRMA industrial de .Toinvil1\e, �C6S

flita de Auxiliares de Escrltõr'o - com pratica de contabili
dade, oorrespondencía ou carteira de cobranças, devendo 105

fluieressados dirigirem-se por' carta de propr'io punho' à_" Cl:!�
;.:a Postal D.O 389 - J'oinville .. dando pnef.enções ti refe:rên
reias. I'f .' !li ""'�,:

J'
r
�ua�·tos com e sem

iHermg, - 247.
I

pensão, v�r e tratar ·a Rua Hermann

FORD 1951 Hot�[ R'EX
PRECISA

1
10
�,
i"" Vende-se :í'ord 1951, equipa
(lo com rádio'. 4 -porta,&. 001'

!beije. 20.000 kIms. reia\'.s. A
eeíta troca pO!' camioneta, de
preferencia Dooge. Correspon�
iiencia direta' sem intermediá
�os para Com. Ind'

.

Oswal
llo Schroeder S. A .

- Lou

�r.as.

Um port�j.ro para a noite.
Deve estar quites com o ser

'\') ço milita'!', saber ler e< eScre.
ver e falar duas Iinguas,

VENDE-SE
VENDE-SE Um terreno no JARDIM

BL�ENAU. a Rua Th()mé
Braga, medindo 17,5 de frêute
com 41 metros de fundo: :Pre
ço ees 80.600,06.
Diversos lotes de terra a

Rua, São Bento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para. Resi
dencia, preços de ocasiã.o, me-
dindO: 26 x 20.

....

I

i \

�ma ou duas casas de- madei
zas um negócio de Secos e

molhados. Tratar CQ1n o Próp·
Serafim Berti, Rua Itajaí n.o

'2523, perto do Presepío. Pre

ço de ocasião.

I' LOIES A VENDA.

B
: da 'Prefeitura. Ao chegar n.o t da Alves de .soUS!!. '.

________1 Posto de Asststencra do Meie.r; l Procedent€s' do-' -Posto .le

.. .:
, ID?rreU' um outro feri de' t�m' ststencía d,:, �eier,. onde recC'�f'-

R O D OLP H O K A ti D E R S A nac possuía nenhum à'}cumen� z-am :01:: primerros SOCOl"�;'$ ro-
,

. • • ,,',
'

• a
to de Identificação a não, ser t-arn iuternados nr H. P. g" em

,

Comercl� e IndustrIa. �lumew;'U
.'.

um cartão com os seguintes di- estado grave os peguintE's fnl

ASSEM�LE IA .GERAL ORDINA RIA-;. •
zer-es r "Oficina l\fecanlcs da. .fi,,, dos: Jorge B'JSCO Te�,K,;i"a. Mu·

P�lo presente sao �onvldfidos Os SenI:t0res AC10lll�t�s ,des-I ma s. Kaisa" e a assinatura 'de :dlo Augusto ,Bicha::�; Adolfo' da
ta Socl�dade a se .r�umrem em assembléía gera: o�dmqr a, a Newt\Ju de Souza, que se ati;. Rocha, Jovelmo. Cunha da
ser realizada no .dia 31 de Março do corrente an- •

as dezesse, bul 'd 'T" va Valdir PerciIio· Paula
te (17) horas na séde social a rua 15 de Novembro n.o 727 ui seja o nome a vi .1.1.'1, '

.

'

,

f' d d Ii bre
.

• 0"\ FERIDOS Santana.
em Blumenau, a im e e íberarem 80 re o seguinte: N' t d

.' TRES MORTOS NO EPS
ORDEM DO DIA o P-O>.'! o e Asslstencla •

_

..• ,

1) � Apl'ovacão do Balanço, Relatório da Diretoria e Pa': 1r<iie;.' Iorarn me,:Ucaàns !U
. �a, tarde de onttm. ,nao l'e-

,

recer do Conselho F.iscal, referentes ao exercido soas. Uma das vítimas f�bceu Slsh�do àos padec mentes fale-

de 1953; ao ser medícada e 1� OUI.:"0.$ f·�, ceram no HPS, um homem de

2) _ Eleição dos membros efetivos e suplentes do ram identificadas -dOmo sendo: farda e aparentando � anos, de

selh(l, ;fiSCal; , Alberto Carbt�ne1i Santos. idade, o menor Remo de Lima

3) _ Assuntos diversos. .díonor dos Santos, Lucia Aires, comercrãrío, de. li) anos

Blumenau, 25 de Fevereiro de 1954. xaíra :&ei�. Adolfo Rocha, Jaime de idade, e José de- Oliveira. síi ..

RODOLPHO KANDER - Dir-etor-Presidente de Sousa Ma�iel. Luis Francis,' va, operário, de 18 anos pH�IJ"
AV'I S O '�0 do Paulo, vVil,,;);1 míveís.

Acham-se ii dispOSição dos senhores acionistas desta so- Barbosa, JoveUnQ. Ainda naquele nosccomto f\\�

cíedade, os documentos a 'que se refere: o 'art. 99 c1:J decreto- Si'lva, um menor branco com 15 zarn ídentíffeadas as seguintes
lei n.o 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

.

anos de idade presumrvuís: um vítimas do desastre; ._v'i7,üd�i
Blumenau- 25 de Fevereiro de 1954. homem preto, com !8 anos de Ferreira, de 16 ano:g'.d" .idade-
RODOLPHO KANDER ---' Diretor-Presidente idade, presumiveis. Nilton lIJ11 sofreu fratura à'J- cranío ; '",Hiz

GR'EMIO' ES'p"ORTIV·li. OLIMPI,(O'.
'Iues, Lourival Cur-riata, Autonío

1
FraJ_lcisco, de Paula, :ile 14 �!Wil

U
ela Silva Dantas' um h )',1<:")1 de Idade, com ferlmll-nto na

. , de cor preta, co� 20 an-vs prc- frontal: Manoel Julio'
.

Rl:is�rio;
"

8A'ItE 'D" E (ARNAV'Al surnlveta: Valdir Partino C:u de 20 .anos de�'idade; com ira-

Silva, Geraldo Jacinto. e Alcin- tura do ci-anío,

R O J E DOl\UNGO
as 2 horas;

KlRBY GRANT, BILL EDWARD, SUSA�E J):,A:LBERT NO
SUPER WESTERNt

CAÇADORES DE OURO

Acomp. conto seriado: FLAS GORDON

as 4,30 - '7 e 9 horas.
RON�LD REAGAN;. RBONDA FLEMING,
MJl,RVIN. MILLER. em. ..

.

11QNG KONG

PrimáriaEscola
Barão do Rio Branco

1111'(10 DAS AULAS: 1ja]'-54
Matrícula: H O J E, DOMINGO

as 2 - 4,30 7 e 9 horas.
SENSACIONAL!

'ESTRADA DE fERRO SANTA CATARINA

Até 25 de Fevereiro com

Rua 15 de NOVEmbro 11..0

ou

no dia 26 de Fevereiro no prédio
Rua Maranhão, das 10 às 12 horas.

escolar,

VENDE-SE
SEÇÃO DEEnCOIMTUANLICAÇÕESticas no., Ínterwga.torio do bri·

gadeio!"gen1!!l.l Ralph W, Zwi:e- ·l)__....!IIIiMU,!WfIi!8_.'iliIf4::;;;;II!.ili,,"';II!I:.IiIIII!IIIII!",IIIIIIIII�llI-i *' ..� � �""A' $�fi'lr.iiiii iiiiIIIiiIliiiiiiiiiiiiii__iiiliiiiiiiiii_iilii__iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_iiiii.iiiiiiiiillíi_iiiiiiiiiiiiiiil�
ker, na se,mana passada.

'_ De ordem do SI'; Diretor, 'torno público, para c.t'inheci-
'

"Se oouve abusos, ?re,mmo lllento dos. jnter�Ssad?s, que, até o dia 20 de .março- vindo.uro,

que os irNestlg,aremll<s assim, est�. ]!:strada r-eceper.a propostas para fo()rne�lmento de lenha

como s demais a suntos" res- ti
destmada ao abastecl�ento de suas 10comotlVa�. .

.

.

.", 1J..,. S., As prpostas, deVIdamente seladas, d.everao prever um
pO"I",�'U .., erguS\lll. f"

.',

t
.

1"" d 1 000 3 d 1 h t
"N-O MERECE SE-:-.r' O O

ornecun.en o men�a ,ml�lmo, e. m e en a. €on re_
A • .• I gues ao longo da lmha; vmdo as mesmas em envelopes fecha-

DESPREZO
.

dos � acompanhàdos de prova de idoneidade e capacidade [1-
WASafi:JGTON, 27 lU?) - O rianceira do propónente.

sr. Stephen A. Mitchel. presi
dr.nte di!. {,"lmillsão Nacional du

Partido Dell1'�crata, recusou um

convite U5.1:li a®óli�tlr a o banQue

te de St. Patrice '(i!ll Chicago,
em virtud.� dt;, }7Ol'€sença no mE:S

mo do senador Joseph �[aeCar

thY', na qualkla.de de convidado e

Gradar.
''N&:l jantarei com um ho

mem que foI Utlla. fals2, t-c,'?t�-II":lunha parr. mais de UI) milhões
de ameríca:,os. Um homem que

faz falsas acusações de traição
não merece senão (J de.:;prezo
de todos ,os seus condda,dãos"
_ escreveu o sr. Miechel ao

Club Irlandês de Chi\�ago, 1'(,('u

sando o convite.

que Iksconbece aimla, (I te:cto flr.

projeto, mas que a iniciativa lU'!!

rece todo o seu apo�o.
Convidado a se manifestar sobre

a situaçãO do mercado de cereais,

em que houve bai:&a nos preços no

interior, em virtude do grande al\

menta 4e produção desta safra, em

contraste com (I pJ:eço pago pelos
consumidores da capital, o sr. Lu�

cas Garcez revelou ser comum nes

ta altura da safra. verificar-se tal

perturbaçã9. em virtude dia. falta

de silos para at'mazenagem. Con�

tudo, espera que, dentro em, bre

ve, a situação volte á normalida

de, em consequeneia do, grande,
plano de estocamento que o gover

no do Estado pretende por em e:&e

cução
O governador, respondendo a u

ma pergunta. desmentiu catcgorica
mente, que O sr. Elpidio Reale se·

ja demissionãrio do posto que o

cupa á frente da Secretaria da Se

gurança Publica. :Ésdareceu que
medidas urgentes foram tomadas
pela Secretaria de iVação, II. fim de

São Paulo-Curitiba, em Apiaí, on

deBobsticlr (> trecho da �tra,da
de a queda de uma barreiia: pro
voca a retenção de quase mil vei

culos d'e tranSporte. ,� S -:a � :a

A seguir. (I governador' Gllrcez ,

'

revelou que, embora haja recebi·

do comunicação oficiosa, não lhe

chegou nenhuma comunicação, ofi

ciat, da direção nacional do PSD,
em apoio á candidatura Cunha
Bueno á sua sucessão. - COlllQ so

lução partidária, esta candidatura
é das melhores que (} partido' po
deria apresentar, mormente pelos
relevantes serviços prestados pelo
candidato ao povo paulistl!.' e ao

Partido". - acrescentou o governa
dor ..

Finalizando, anunciou que, nos

próximos feriados, deverá permane
ceI' ''em São Paulo, a fim. de elabo-
rar a parte final da Mensagem Go

I,
vernamental qUe enviará' ii AMem
bléia' Legislativa.

"

-

I

I
viduo dado ao vicio' <la embria
guês e explOra.dor de iill1fhé�-e'S.
Esclareceram ainda os VlZl"

nhos da. vitima Que está f"lra

ll\lr eles vái:ias· .vezes sO<!9rr�da,
quando esborcoada pelo' mári:.l.o.

•

i08�
O comissário Alécio qU!! es-

te.ve no local � crime, está em

diligencias para identificar e

� prender o suspeito criminoso a

� fim de esclar('cGr ')I fato.

::",'uUllmiIIlHlllllllluuUIlIUUlIUIIIUlllUIIIIIIUIIIUIIIIIIIUIUlUUIIIIIIIJ!:=
== -' ��� >. �

I caslIs,.
--

�["�lER"-RE;HOS =_! �,,�(OLrGJO SA�!O,ANTONIO
_ II Exame de admissão: realizaçãa no dia 23 e seguintes
:= COMPRAMOS E VENDEMOS. El\I TO.D,OS .O.S

:: de fevereiro; matrícula, até a véspe�'a do exame; curso pr,e�
paratdr!o, do dia. 15 a 22.

= PONTOS DA CIDADE . " g Exames de ,2.a �pnca: realizam-se em 25 de fevereiro'
g:

li li'
.
-- = é preciso fazer inscricão;

,

� Antes de re� ztlr qualquer n�gócio i�óbi'IÚ'l(t�
,

:: ,Exames d� 2.a chamada: em 25 de fevereiro' inscrição,

consulteMnos· .:: ate a véspera,'
'

.

�=__ HORGANIZ'A(.4"'0
.

BlUME"IIUt:.,UfE LIO'I" :::===_=.
,.�fatriculas p�r.a o curso de admissão, gInasial, colegial,

�, nA (1ft,) :Aa técmco de cOI;ltliblhdad�, do S�nac e de madureza do dia 15
a 28 de :J;-cvereiro. .

.. ,.

_
}tua 15 de Novembro, 870 - l.o ando Sala 5 ÇUl'SO d� línguas_ (Portug�lês, Alemão, Francês, Ingiês):

Telefone: 1 5 7 2
' ' ...

rnatncula e mformaçoes depOls do dia 15 na Portaria do

;; unde se realizam os melh&:res negócios de iinó-veis 5 Colégio.
. 7., ,.

�.fi.nHllnnjjlllnU1UlultlmmIIUiiuuumllummmIlUU�lmtu�lIU1IUi� horas�OJ'as d'-! ,.�_x_p��_en_t_e:__d_a.�,��� _:�_1_2�����?lt�ii�

Um terreno< á Rua S �aulo.
Info.rmações á Rua S. Paulo

�ln2.

(HEVROLET 1952 e 1953
(Vendo. ou tróco)

I' 1952 - Faixá branca, capa,
!rádio curtas e longas 10.000

;km. Tudo aindal original. Pela
melhor oférta. Cor ctinza
i!humbo - mecanico - 4 p(1r
Jas. "' .. """1'

195� _.._ Faixa branca, capa
__ 4 portas, 3.00G km. Tudo

�r!ginal .- 4 portas - meca
. nicO! - Cor azul claro em

,paixo � Beije em cima.
.

i Endereço _ Itajaí - Rua

'15 Julho aI} lad9 do Cadorio
Jtegistro Civil.

Uma, casa na Praia de Cam

BJoriu. Infurma.ções em. Itajaí
a Rua 15 Novemb�o 132, ou

peste jornal. s; .

J

CONSERTO �

DE REIOGIOS
OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São :PauI6,' 3343 -
ITOUPAVA SECA

(Ao ladlo da Farmacia Pfau)

_ SERVIÇO' RAPIDO -

Aceita consertos e confec.
ções d'e jofuls.

\1 ( E N T R O D E

rA UI o M O' V. E I S
f"i-l Antomónbl
1--:'" Caminhõetl
í'� (}am1olletell
�Etl
li.1!tr� l
���..

ft.l ;��}�;t,,'�
pf�;:-::'
í�'t"J'- .

r
..

Concusionárl...a
, �AMINHOES F. W. D. ,{J'ow;
I Wheel Drive)
tfRATORES: L. H. B. :Qiael

t. peçaa e AcessorlOlI
!'- I'ORD - CHEVROLD
r' - Linha -

.'

�'ití MOPAR
!. AUTO COMERCIAL
�r IMPORTADORA S; A.
-�if' BLUMENAU

.

r Rua 15 de Novembr(h 983
r "ACISA" - Fone 1324'
I Telegramas: VANDEMEE�

TROCA
VENDA
COMPRA

r
. �.

ÁRMAS E MUNICÕES
•

Armas de caça, e8].lOl'"
te,

.

revólveres, pisto
las etc.· qualqúer
marca, COMPRAM-SB

NA

(asa Pesca e Caça
- BLUMENAU -

Rua 15 de· NaT., 1301
T<-

H
taría,· .com essas coizinhas de es

tradas municipais. Ainda ai repli�
quei, que diferia muite. l1esse fetor
o orçamento federal do estadual.
Que, aqui como aU, nenhum pa!'-

CHURRAS(ARIA RANCHO ALEGRE
Propl'fetariol: RUDOLPBO MANTAU

CONVITE
Levantament.os

Loteamentos

Demarcações
Preciçâo - Presteza

•. ,;fconvidar a V. S. e Exma. FamíliaTêm o prazer d-e
para assitirem o

� GRANDE BAilE CARNAVALESCO ..

1·0, de Março (Segundo dia do
ás 21 horas. O baile será abri
conjllnt.:>

:Pae e Sette Filhos
Certo de vosso comparecimento desde já agradece

O Proprietário
Este convite dará direito a trazer uma família _-amiga

(Reserva de mesa com o proprietario, ou pelo telefone N,o 1501)

a realizar-se no dia
Carnaval) com inicio
'lha,ntado .pelo famoso

Rua Felfpe Schmidt n.o 11 - ITAJAl'

nATE-AS. COM �

• Agradecimento
Arnoldo Wagner e familia vem por meio deí3ta

agradecer ao Sr. Dr. Krueger e Rev. Innãs: do Hospi
tal Sta. Cattatina 'pelo tratamento e zelo dedicados a

falecida Maura Krepiky Wagner, -aos srs. Pastores Rolf
Dnebers e especialmente ao. sr. Pastor Richail'd Dauer

pelas palavras d� con!'>olo proferidas em casa e no. ce..,

mitério.
. E a todos os qUe enviaraJlll flôres e corô&s bem co

mo a todos que a acompanharam até a ultima mora�
da'.

'
.

. .

Um produt9 do

LlBORITCíRIO UCOR DE CICIU .UViER S.I•.

leu valor

Blumenau, 21M2-54 .

Festeja 8 cariaoa a mator
..

11&13. p�pol8r �rlsil8ira
--�....._---

Seu ruho corre 6 brinQa o dia ,todo ... e. li noife, qUlI1ldo "
eADSaçO é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nlLs' hQ1'Q
.111 que êle brinca, quer, Das horas em qlÍe �le OQTOOIÍ
milhares de pequellos inimigos de sua saú'le trabalham síle�
ciosamente... São 08 vermes, que sempre - momento
apóli momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo I) a.UmentD que deveria dar-lhe 'mais Ilir�a e animo.
'.::ab!l ,. você, que é sua mãe e é elKllarecida. 'defendê-lo.
Llvre·o dos vopmc8, oando·lhe LICOR DE CACAU XA.
VIER - >Im vermllugo de ação moderada Qne deve
.41r tomado por UlÜas' na crianças em idade escolar.

RIO. 27 (Mend.) --- Pr<l:I;\ca- tes são os que após o 'exped\<!n
mente; o carnaval Já come,Ç":l<"l .te correrão às estaçõ.3s fe"'l'a e

na ma.nlJã, da·- hoje, com a saí, ;rodoviárias, para fugir ao . rei,
eIa dos primeiros grupinhOS ue, nado de Momo, indo descançar
:toU&es para as ruas. Tambem em }-ocalidad€s do interior OU

se nota qUe muita gente, não fazendas. Enquanto isso, o peso
f o r a m i r a b .a 1 h a r já soaI da. préfeít,ut'a. llincla. tral'H.
desceu preparada pa.ra <:) reilia. lha ativamente, 'para.' eomplúar
do de Momo, em camisa €'SpDr" a ornamentação, da' aV3nida. :H i,:'

te' ou de mangá. curtà. etl'., ,III' Bra.nco, Praça Onze> G dG out.n"s
notando a l,�tenç.ã,() de- "cair na logradouros. E 'numeoflas l,ar: a

farra." logo depois do expedien" cas estão montadaS nas I'lW'3 I:

te. Por SUa vez, chegaram ao pra.ças, 'para à venda. cj,; 'reCre:,"
serviço condtizindo �àle,tru;;. 1;:.. cos, sanduiches, frutas, de.

Completamenie lnofenslvl> para o o�gon{smo, é o

único que. pode ser tOil'ado em qualquer épaca,
.em dieta ou purganle I De gõ.toagrodável.
nõo contém óleo" não Irrita" rnte.tlna
Infqntll. Empregado no Brasil h6 mal. de
50 ,"n""

.'

___ �__ � __. .... _� __,.".: -, J

f PROfESSORES
" <,. _, .0'

composição de Walter Lopes _

Quinteiros, gravação de.Vicen H. E. C.' AZEVEDO
te Paulo Pereira da Silva, im-I
pressão de Cosme Matoso, e Mudaram-se para a rua Cuia
.]:�timan(\ Bastos, feito em f

.

papel dIe fibra e impresso em bá, 114, atraz do Hospital Sta.
rotogravura,

.
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PRE(EITO DO DIA
Solidarteda.de humana

Muitas vezes, 'o doente de
gripe, privado de qualquer as

sstenela ou ajuda, tem que
preparar sua alimentação, ou

fazer outros servíç,ôs doméstt-
'tos, do eomercio local, ,e

- o si-, Ervin Possamaí, re,
sídente nesta cidade.

A' senhora Elisabeth Reu
· ter, esposa do senhor Ed�
·

mundo Reuter.
,

,., CASAMENTOS
A E f I ( I E N ( I A )

- Com a srta- Ozoria
iIa anunete acha"1ifl.n� I

ves Casas, filha .do sr. Albino
retamente Iígada- à: dr: e sra. Benta Casas contraiu
c�laçã,!llÍo)Drnal. � N'�;:

I
rnatrímonío 'A�te�' nesta cLÇaO e o úníeo dl'gao ue

_ .

o
'. ,

ch'culação diária' qn� pe.- d'ade,� u"J�ve�_ FelIpe GUllh�r
netra na maíerla: 110S 'Ia.� file Nazarío. fí lho do sr. GU1

f res do Vale di} Itàjaí.·
.

Ihermaje sra, Bertolina Na-
�

rrw.FAANÇ� :: CSI EODSS I If�t��!l !:O�éstas
N E S T E J O R N, A L ,gl,llnt.2s lares:

· --;;-:; d<l sr; J� Cesario
reíra e .sra. Clara Maria
rera com o nascimento

" ,

.IAII[O· ItlDUiSfRIA . E COME'RCIO DE SAIUA (AlARINA, Si t.

Endereço Teles tlINCO"

..., .. Cr$ 50.000.000.00
46 .000.000,00

l'undado.em tt de ,'eveub�õ de 1&35

Capital ,_,•••

j'unáo de ReRrVa - ....

'�-�,'-.;t�f'·l 96.000.000,00
Total dos deposites em 31112153, mais di! 834.00'0.000,00
AGKNClA.S li; tSCRí'fOIUOS NAS t»RiNCiPAlS PRAf)'\S 00 �

TADO DE SA..�TA CA·!'ARINA. NO ruo DE JANEIRO E CUIUTIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AuMEl'tI'O DÀS"PÓSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO�

. , .' .

DUÇAO

(H E Q U fE P A 6 UE (O M
" .'-....._...."!'5Id1..__

IIlJ7.NDA I)'ES'I'E nUBlo
NA ENGRAXATAJUA

PONTO caroA+--

.

".1 -'!.-<._
, ..

"r,. .

·�)�:r·· .'
,,;,

",e: ."

"",,�:$:.,.,\�,,:::!:'{, r
,

Também teremos
.

.
.

o 110SS0 trigo!

Não está longe êsse dia ..• Na casa de cada família brasileira o pão
de cada dia será feito de trigo germinado em nossas terras.

Os resultados das primeiras culturas provam que isso é possível.
E a nova política econômica do GOVÊRNO GETÚLIO VARGAS,
amparando a lavoura de tôdas as' formas, assegurando-lhe grandes
financiamentos, obtendo-lhe melhores preços para' seus produtos
exportados, melhores taxas para importação de máquinas e ferramentas
é 'tndic� convinc�nte de que dentro de muito pouco tempo teremos

também o nosso trigo. Com o amparo oficial do GOVÊRNO
GETÚLIO VARGAS e a resoluta disposição dos lavradores patriotas,
temos certeza de vencer também a batalha pelo, trigo nacional.

".,

o TRIGO NA:CIONAL NOS

ÚLtl�pS,,5 ANOS
.(

'=�""";"�'m'"''''
, �4t�

Em foo_lenlas

'1949 OI • .. 43.7.506
!?�O . � c

• • 532.351
� o. �

1951 .. · • 423.646

1�5� .. e · 689.500
1953 ' ; 821.800ti . .. "

o Brasil é um pais dr;
eeonômia agricola.

Ampru'ar fi lavourtl é
�@i1$o'icla,. sua j<iquazu.1 '

�
,

,

'�
,

'por Haga' Swami
28 de�Févereir<>

Lua, Mercurto. Sol, Marte e

Saturnó garantem um domin�,
go esplêndido de alegria, di

versão, dinamismo, espír-ito,
um menino' .expansão, favorecendo trans;

I
'q

•
- do sr, Luiz Rotta e sra. portes, audácia,'. Inteltgencía,

,Josefina Rotta, c-om o
..
nasct- cultura, e tradíções.

",'TI,eúto de u'a meníría;
,

. OS- NASCIDOS NESTA DAI
__:_ do sr. Leopoldo Uessler" TA � Por SUáS altas virtudes
:1'). �'!�" com

nascimento�di-u'a menina;
- do sr. Carlos Bacca

sra. Cecilia Baeca, com' ri nas-
címento' de um meníne, e

- do sr. João Viana e sra.

DiÍlii1bUidoi em 2ia.";C�tàrln
D A 8'

AFA��8 ÇA�IMmA8

fi:N O B� I S 'jf

Ma:rca Fabrll da melhor
casimira do Brasil

-x�
Linhos e evíamentos

para Alfaiate.
� X-'

Rua XV, 1366 - Cx. Postal, 388
BLUMENAlJ·

cos para si � os seus; sair .

a

procura de remedíos; trabalhar
para ter ,o que comer etc. São
atividades que agravam' a do-
ença, determinam complica
ções que a prolongam e con

duzem a morte;
Acabar com o ana1:l'.ahetismo
não é apenas um programa.
.do GGverlM}c. E' uma tarefa
.para' (I qual cada

,

cidadão
deve contribuir com iodos

. os·seus 'és!OrÇOU.

MTRAL DO DIA'

-De";"';"
EDMUNDO MORlTZ
Rua Uruguai, 3.0

"

Caixa Postal, 74
Telegramas: uMorltz

..

·lTAJAl'·
.. ,

II Fabricação de baIançaa Msl"- II
II ea UMoritz" de 20, 30 '40 l'tgã. ii
II -x- ii
II Bombas de Pressão e Sucção II
II 1 114 II
I( Bombas Inglêsas, 1 114 II
II -x_ II
II Eixos Para Serras Circulares II
II' -x-- Il
II Furadeh'a horizontal para II
II montagem em armação 11-
II de madeira fi
II -x- ItII Ferragem para Tupia. Monta- I
II gern em armação de madeira II
li -x_ li
II Ferragens Completas - Serras II
'II Fita II
'11 -::1:- II
II Plainas simples:- 50 centt- II
II 'metros de largura II
II ' ':"""x- Il
II Cilindros para"Pndarl.as, moen- ii
II das-para cana e Dragas eom- li
II plétas pára. areia <l'J: pedregu� II
II' guIOO ii
II ..

-x_ H
I! OficIDa,

'

fundição' e estamparia fi
,H '" '

.Ór -:-x:_ .. II
'II Projétos, orçamentos e dK!mais II
II tiú'ormàeães

.

na- fáb:ctca- II

-

E ' mais aramadas mareas,

:RelóglOs 'de mesa. e parede, ,lfe bol
="0 'e pulso e 'Despeftad';res de �
:: da'i' as' mareas" AleJWi

.

e' S'tliça. _;;

::Canecis Paarltlir:' �' Sheaffer., as

::Quilates no-mais, fino".acaba:me-?-tã,
I =Jóias - Reló�s - Artigos' PlU'&:
=- Objetos iIê adorno em geral -
=Rua 15' de Nóvembl'oi 828,'

S ..•'·BIlUMENA
=�,- !:-', .

:- Alianças de todos os tipo.
== .

" ãpresentes - poreelanas,'- Cristal
. _

�tlmmUUmllllUllmlllUlUíllUliIíllmiJljrnllllllllllllnlllmlilnlllllllII:
. .

•..._--........
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BLU�ENAnt 2;8.2;·1954_
.�������_.------�--�--��----------�--���------��--------��----�------�------�--�-----------�------------�--�--------

Eun C io na/is m o

Sanções eleUoraie �ara· os. que
votarem contra a· emen�a· 119

te 'tambem tem havido au

mento de preço em, tudo, De
'J.948 para cá, verífíeou-se
ali um aumento de 46 por
cento no custo de vida. Oy
tros produtos estariam tam
.bem merecendo a. mesma

verno. reação,
Porque admitir-se que o Esta porem, só poderá,

preço do café dobre no, va- em qualquer caso, ser feita
rejo, em alguns. meses? contra o governo ameríca
Porque quando se tomam no atual, contra a orienta

medidas contra o preço da çâo da, sua política econômi
carne, do pão, do arroz etc., ca.

se permite que o café osten- Como é sabido, o Gover
.te novos preços como um no Republicano de Heíse

'grão Senhor poderoso a tri r:hower �ustenta ,u�a polí
opudiar quase, sobre as l-eis ttca de Iivre comer'cto.

«lo país e os órgãos. criados .

Dessa forma não pode es

para. fazê-las cumprir? .tranhar aumentos de preço
Está errado, continua o qtle se verifiquem, cnmo no

Senador trabalhista, o café caso do café pelo jogo na

ainda que seja o nossogran tural da lei da oferta e da

SA'UDAÇ' -ES' .
. -",:"..

I
de fornecedor d�divisa, ain procura.o MILITARES ..

.-3
. .,

st
'

d F lt IhMeu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getuli,5. .

.�a que, seja o e� eio a nos- • a am- e portanto, con

Antes de comentar o discurso e a posse triunfal do nosso' sa economia, nao pode se díções para tomar medidas
bon: camarada' Zenóbio da Costa. no Bilhete de hoje, vamos, prevalecer disso para fugir que impeçam as flutuações
entao1 �onversar um pO�lCo. sobre a j�portante EXp'-osi�ão do ao regime de controle insti- naturais de preço, sobretu-m�gU1flCO homem que é CIro do EsplrlÍQ Santo Cardoso ao t ·d· ,

dEIxar a pasta da Guerra.
.

, UI o em nosso pais. do contra um único produ-
Trata-se de um documento da mais alta relevaneía e pe, As donas doe casa america to. Seria uma descrimina-

co-lhes, por isso, meu querido dr. Getulio. a paclencia' de e- nas terão o mesmo direito ção injusta e contrária àque
x�m ná-b, nas horas mortas, depois de despachado o papelõ, de �ec1arnar contra a alta la }Jolítica de Boa Vizinhan1'10. ,

Administrador experimentado. o general Ciro dividiu a
de preços do nosso café. . ça de qUe ainda se fala, e

sua E�posição .em varios títulos, désde os quadros efetivos às Mas, na América do Nor� que gostaríamos de manter.
necessldad·2S �o �xercito, falando em Tnguágem moderada, -----'----.----__,�_,....-----------
mas de maneIra lrnpressÍonante..

'I I .,' d
11'

d d.

Vem:;s em. muitos desses capitulas, acusações graves ao .0 e··s .I. D18· 8ca a eBanco �o Brasil e ao.�jnistério da Fazenda, que tem procu-
tado crIar todas as dIf,culdades ao Exército.

de c����nf!!��e��d.�2��:e�h;�il�n���r:·:ofJ_�!6�:i�Ç;;.rviços
·gue·.rra

'

frlllla a-OS. efe,*I·os'

.. �1I'o do ESPIrlto Santo Cardoso caiu de' pé, e a sua Ex_
pOSIçaO apresentada ao Alto Comando do Exercito. repito
merece ser med!�ada.·· pois é uma s-egunda edição do Mani�
festa, dos Coronels, pelo seu aspecto·patl.":ótico. O senhor com

d fiaIa sua técnica, com a sua estrategiaj deve estar aLerta. agindo e um. CO'n J ocom u�gencía para ev:tar maiores dissabores.
.

Nao nos mais é possivel ficar de braços cruzados porqueestamos em si.tuação perigosa e não p':Jd'emos ser arrast�dos pelo v,endaval.
Certíssimo, das horas incertas.

o Senador . Carlos Go�

O d C I
.'

G:e;o�es��!�e�:ta;����1h::
.

• sena or ar os omes e
discurso no, Senado, falou

�o�:m�ç,:�om��t�:!�o que '0' ru. I.·oro' \:'.no· c�so d.o.·cale'a alta de preços verífícada "U

I é, . sem dúvida produzida pe
. la ínsufíclencia atual do po
tencíal, de produto, para a
tender, plenamente, aos re

clamas dó consumo,

As geadas do últímn ano

são as principais responsá
veis por essa. situação.
Daí. num regime de CD-,

méreio livr�, em que domi-

LONDRES, 25 (AFP) - o nosso objetivo, mas não é
"E' prec:so. jamais economizar I pela força que cheguremos a

a paciencia e a perseverança, ela". afirmf);l, sob adamaçõcl'

qUal.ldo está em. j';l.go a paz do

I
d�s deP.utadas, o ,r.

Winst.nnmund.!). E mesmó se se deve Churchíll·
passar pela prova de uma dé- Os leaders dos dOis grandes
cada. de guerra fria ·e d.e vãs partidos políticos, estão al ás
conversações ser'a isso preferi de aC:Jrcto sobre um outro pon
vel à interminavel lista de hor to importante da pc,litica ex

rores indescritiveis e inimagi_ ter1.:r da Grã-Br,,,tanha: a Ale
naveis que decor"r.eriam d·e ou manha Ociden:,al à·eve contri
ira solução, a guerra'}. Tai foi buir :gara a defesa do Ocidente
a exposição, em duas frase,;;, pela lTI·.·gração da Comunida.,.
feita pel,;) seu chef2, sir Wins de Européia de Defesa, no

ton Churchill, da política que quad:ro da Organ'zação do Tra
conta adotar e pr:Jsseguir o tado do Atlântic:J Norte. E a

governo britânico em conse- esse resgeito, sir Winston Chul'

qu-enc:a da conf,erencia de Ber chill d.9clar_u que não via "ce
limo nhuma incomp;:tibilidad,;!· en

.APOIO DA OPOSIÇãO TRA tre, de um lado o reforço da
BALmSTA CED e da NATO. associando

Essa Dol"tica a ser seguida, nisso sob c.ondições que devem
segundo� a exposiç.o n::s Co- ser enunc·adas uma potente
niuns feita l)e1o sr. Churchill contribuição alemã e de outro
e com'.:) ·apoi,;. da oposição tra�, lad,) os nossos sinceros esfm'
ba:1hista sera a de "continuar ços para ch,9garmos a um en

a utilizàr todas as vias abertas t-2ndímento de todos os dias
ou que se possam. mais abrir", com o povo e o gov2rno 1'I1S

para c,:;nseguir Ilrna harmbn a sos",
internacional. A Grã Bretanha COMERCIO COM O MUNDO

do prosseguirá numa política de
.

VERMELHO
paz "graças à força teinpera- O sr. Churchill consider,:;u
da p,;?,la sa.bedoria". A paz é então, numa das mais impor�

1I1"'4-ii"jiiiiiiiiiiiiiiii";-;-;;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-iiiiiiiiiiiiii;-;-;-ii;-�;riiiiiiiiiiii;-;-ii�;-iitiiiiii.iiiiii__aiiiiiiii;�
tan :,1'8 partes de sua exposição
p rante os Comuns que o co�

.

mercio é o "agente mais sus
cetivel de cr'al' contatos e as

I sociai�ões lit€is".
.

I D�pois de haver exprimid::.
I
á sua 8atisfaç�0 por aIg�l11s su-

I cessos que vao nlal'car as re.

centes visitas de homens de j

negocios bl':tanicbs a Moscou,
o prime'ro ministro frisou bem
qü.e na h:ra atual, não estav3.

,

em qu·estão exportar equipa
mento militar ou máquinas u

teis, concernentes ás exporta
ções". Anunciou entã.o que se

tratava "de um acrescimo de
acordos que"' podem .ser utiliza

I da.s para aquele fim mas que
a lista das mercadorias ex

. portave's era €studad'a p,elo
"B-�ard of Trade" e que o go

'I vern.o de Londres ,estender.�
ia a ess·e respeito eDm o de
Washington.

.

Sir Winston Churchilí pa

f reee ter em seguida lançado
um. la'l1elo vlelado
à C h (n a comunista.
"Não falo evid.entemente se-

nã,� do eOffiprcio c.om a Russia.
Não podemos ultrapassar ns

restl'içõ�s sobre as trocas com
a Ch'n'l., eJlquanto a paz na

Coréia e talvez numa pãrle
maior di) Extremo Oriente nã,!)
tenha sido restabelecida".
"Mas isso é uma perspecti

va. a qual .esperamos a Ci)n
fer'.encia d't=- ,Genebra pnderá
abrir o caminho", acrescentou
o primeiro min'stro britânico.

Arzt zum: Pátiellten: trinken Sie
rue!" ge:woehl1lich ?"

. • . • , ••.•.

.. �.. � '.�'Seh:r freun�lich, �err Doktor, am liebsten ei�

I'nen lélchten Moselwein, wenn es Ihnen :tiichts aus-

macht."
" ."

���������������.

MAURICIO XAVIER

RAUL FAGUNDES
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- Fone 42..5953 � SAO PAULO: Rua 7 de Abril

D. 230 .� 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4·4111
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KURZE, BEItICHTE
UEBER DItEI MILLIONEN ARBEITSLOSE IN·USA

WASffiNGTON, 27 (UP) - In seiner letztell
Pl'essekonferenz erklaerte Staatspraesident Eisen

hower, dass die Regi'erung seit mehreren . Vlochen
schon aufmerksam die Entwicklung -der nordameri

t
kanischen Wirtschaft verfolge, um geg'ebenenfalls

. einzugreifen, wenn es darum gehe, eine Krise mit

groesser:en Folgen .' ZU. V'er,hueten. Die Regierung
werde Sondermassnahmen treffen muessoen,··wenn
·nicht iro Monat Maerz die Arbeitslosenzahl sinke,
wie es bis1íer iIDmer der Fall gewesen S'ei. .

Laut Bekanntiabe der statistischen AemJer und
des Wirtsehaftsministeriums wq.rell Anfan Januar
3 087 000 Per-sonen' als . arbeitslos geri:leldet,
'���".
AUCH IN DEN US�- KÍNDERLAEHMUNGSMITTEL

ENTDECKT .

CANBERRA, 2.7 (UP) - Der Gesundheitsmi- .

nister von. Australi�n, Sir Farl .Page, gab' die Ent-

deckung eines neuen Iinpfstoffes gegen die spinale
Kinderlaehmung durch eil1en australischen Wissen-
schaftler an qer Universitaet von Pittsburgh (PennsYI..;.
vanien) bekannt. Das: neue, Mittel, das âuch die An
steckungsgefahr eliminiert, soU in 18 Monaten
kauf$reif sein.

.

----

. ,. �
KLEINE WINKE 'EUER DIE· HAUSFRAU
WENN FLEISCH ANBRENl'lTT.
Is das Fleisch $€hon hart gekrustet, sofort die

verbrante Seite abschneidéh und das Fl-eisch noch
. einmaI in frischell E:ett anbrat�n, . Qi.d��e:;!tÍit �To
maten und zwieMln wuerzoen und mit Milch 'ab-
schmecken.

..

.
.

WENN:�GEMUESE ANBRENNT
In eine mmiL�liischen Wasser .ausgespuelten

Tapr tillifuellén und init frischer Butter
ken. Gemuese daempfen und duensten.

WENN HARTES GEMUESE NICRT WEICH
'WIRD
Waehrend des.Kochens dem Gemuese ein

.

nig Nâtron zufuegen.
WENN KAR.TOFFELN ERFROREN SIND

.

. ,Bei angefrorenen Kartoffeln hat sich die
Stàetke in Zucker verw.andelt, deshalb schmecken'
sie su�sslich. Diese Karíoffeln nur in einem

,.

kalteri
Raum auftauen oder aber in lauwarmen Wasser Vor
sichtig :auftauen (Essig- oder Salzwasser}. Beiro
Kochen einen Schuss Essig zusetzen oder Kar'toffeln
roh in Gemuesse oder anzudickend'e Suppe� dieisuess
sauer 'abgeschmeckt werden, reiben.

WENN GALLE BEIM
NERMEN PLATZT

�-..,. '*1"*"
GEFLUEGELAUS-

Die Gane sitzt in ul1mittelbarer Naehe der
Leber, ist dunkelgruen und enthaelt einen bitteren
Sart. Wird durch inen Druck oder ungeschickten Griff
die Galle zerstoert, dann laeuft der Gallensaft. ueber
die· Lebe:r oder ;"':_wenn '·dié Eingeweide noch in Ge
fluegel sind- uebel' das Fleisch. In boeiden Faellen

Iwird �as davon �rueh�te S�ueck gallebitter: Durch
sofortiges Abwaschen mlt helssem W,assoer unctKochen·

,

iRSalTwasser mit vielell Gewuerzen wfrd der Gesch".

mack gemilderL
. ..'

REZEPTE
UEBEltBACKENE KAESESCHNITTEN
4 .Scheiben -Roesthrot, .25 gr. Butter,· 4 Schei-
hen Schmelzkaese. cê .' •

•

•. Weissbrot roesten� mit Butter bestreichen Iul_:td mit Kaese belegen. Im heissen Ofen .in· einer
Glasform schneU ueberbacken utid heiss servieren."

.

. ... <.���
KLEINE FLEISCRAUFL:t\UEFE

.... �

.. 5QQ gr.,,;Kartoifeln, ;WO gr, gekochtes Fleisch,
· Sa]z, SelJ-f, Pfeffer, 1 saure Gurke, 1 Ei, 112 ein
geweichtes .

und ausgedruecktes Broetchen, 25
gr. geríebener KaeS'e, 25 gr. Butter.

.

Kártoffeln kochen. und zu Kartoffelbrei verar
beiteli. Das Fleísch durchdrehen und

.

die Gurke in
Stueckchen schneiden, mit El, Brotmasse, Seni, .Sa1z,
und Pfeffer vermengen und abschmecken, KIeine
braune Auflatiffoermchen' mit . Kartoffelbrei aUSIuet
tem und die Fleischmischung l}ineingeb'en, dann mit

K:artoffelbrei bedecken und mit geschlagenem·Eí be:
giessen; Darueber kleine.·Buttérfláeckchen verteilen
und mit Kaese ueberstreuen. Iri' heissem Ba-ckofen
schneU ueberkruesten. Dioe Oberflaeche

.

kànn auch
mlt einer Ganlitur von K,artoffelbreiroeschen

.

ziert werden;
.

HUMOR ." '"

· . �LElNiE; SORG� .

'

.

. ..

,
'. '. .... ..•. -1

.

-, 'Frau PlSske, mIt_ der Kral1khelt Ihres Mannes
sieht .e� 8ehr schlecht aus. er hat schon ueber 40
Grad Jrieller".

. .

· "RetI' Dóktor; da lassen Sie sich 111aIm keene
grau'8ll. H�â:re ,'Vachsen, mehi Oliéris omjanz andere
Temperatur gew6éhnt, denn ;umsol1st is'er nichtschón
ueber 20·Jahre-Heizer";

,.

,

greve geral no

na a lei da oferta e da pro
cura, ·se

. há de compreender
o movimentá da alta· de

:preçà verificado.
. Mas, entre nós não pode
remos ádmitHo.
Estamos num regime de

controle.déxpreços, com ór
gãos custosos. a desempe
nhar essa política do go-

BARRETO PINTÓ

calçament� da rua 7 de Setembro. RéaÍisação
prefeito Hercilio Deeke

Vig.orell i
Resisfente ii choques", . �

,�

Móvel de fina hnbuia dara�

Cinco gavetas.

Costura para ii frenle e para traz

A Mêlhor máquina de Costura alé hoje

fabricada no Brasil�
,.

Aproveite ii oportunidade que lhe ·oferece as

FERIDAS
Espinhas, Manchas Ulc8-
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande' Depurativo

do Sangue

Lojas FamostJs e adquira ainda hoje a sua

V i g o. r e II i

Rua 15 de Hovem�roi n. 1256 al� Blumenau�

Hermes Macedo S. A.
c.. �''Ii.-NO.
•.• l. �
,

:íi:l'MARcA.
UMA· GARANTIA

\.

RIO, 27 (Meridional) -- To= iciollUl dos Servidor�s Públicos
ma. um rume> dEsnorteante e ate f (UNSP), (JS quais estão' agítan
certo ponto perigoso a luta. d.)! do os Sel'vidorés. numa, tentatt
filllcionalismo pela aprovaçãO' va para lançâ-Ios na desastrosa,
da emenda 109 ao projeto lflS2',

.
aventura de uma gre....e geral dE

chamado "dos médicos", e que eonsejuencías ímprevtsweís.
concede gratificaçãe> adícional SANÇÕES ELEITORAIS _

por quinquêníos a todos os SE'r- Além da gr'l've .geral, de' ex,,"
vídores pÚ'blic'Js cívts. sem dís- cu.ç:ã.o. r�motaf planejam os fun
rincão de categorias ou e!,]';""s cíonácíos represá.lias .contra

'

..
ocos

f\lDCionais. congrssistas que votarem pela
A entrevista coneedtda há rejeição' da emenda 109, tradu,

dias pelo senador Pires FeU'ei- zídas ria .recusa de voto,; nas

a, .na qual esse congressista. ),,- próximas el".l<;õ�s.
vanta a preliminar de que I) 1 t'- Ti'ndo t'm vista a mtranquíü
gtme . de qumquêntos seria in" dada e mal estar que provocou
compat.ível com os cargos de no seio do funcionalisn:l.:J .a no'

carreira, que já dispõem de tida segundo a qual s tendere

promoções verticais, foi inter- ela do Senado Federal seria pa
pretada pela imprensa como ra conceder os quínquenlos ans

uma tendencia do Senado para pr{)�issi9nais de nível superíor
conceder o benefício sõment.e e rejeitá-los aos demais 5€rvjdo�
aos ocupantes de, car-gos isoia- res. Ouvimos o presidente do

dos, entre os quaís paasacão 8. lV!:ovimento dos Servi&jI"e" Pró

figurar 'os médicos. Acontece Quinquenios (11. S. Q)'j sr, Joa

que os cargos isolados são lijJl'·- qulm Reis, que nos dsclarcu o

nas 2 por- cento do total ex'.s- seguinte: '. �I
tente nos quadros do funciona- MANOBRA INSIDIOSA.

lismiO'l o que significa que uma - "A noticia em apreco rc

minoria, de 4: mil fund�n:hio� suítou da má int'1·pretigão ,Je

que' já ganham bem, terio os nota. fornecida Pé':') f' S,Q , à

qulnquênios, enqnant'J 156 mil, impr"nsll., ná qual a direçii.o do

que ganham mal, não o reri!.o. movjmento alErtava o. fun('.iona�

Injustiça da." mais gritanl foS, ce- lismo, p.s.ra uma insidiosa m�n?-
mo se vê. bra com a qual s',� pl'ptcn.1ena

GREVE GERAL I derrubaI' a Emenda 11. 10c, r.o

O mal estar reil'ULntc el1l.rc, CoR

J
Projeü.) n. 1082.

servidores de earreir,.a, prind- A manobra vem Rendo pf).st�apaImente etnre oS "barns.bé,,". ftm prática por um gl'UlI()
.

d�

é evidente. Disso estão sr li profission'ais de nÍ\rel super,?!',
proveita.ndo 'JS elemEntos 'rxtre- sobretudo da AlVIDF e d·) Sln'

misÚlS infiltrados no func'J!la- dicato dos Médic'.)s, os. quais, a()

li�mo, tendo à frente :) f'·onhe- mesmo temp,? que t��ha1ham
V" r'el1lIl 'flp reJaD OU'fl.aJoas pela aprorvaçao do ProJ"t!) n.
� l"- -'

• ,

1082 1 t 1 deroofa da E-
'lill1'flH,OlaI'} oqptulJi\. J0Pl{ 0PJO u am pe a.

f'� d
.•.

. " .

-

.

menda n. 109, numa u. lo..U e lna- ,

mistosa. para com os dem�is

I s�;rvidores. Até ') momento, o

I único senador que. se manifes,

,
tou eX!ll'es'.'lamente nesse, sentido,

I foi Q> sr. Pires Ferreira. Assim

I sendo, há como falar' em . tlm

I dencia .do Se.nado pa.Ta· r(\jcitar
i a Enlenda· n. ·109 •. ·. ?llja �apz:ova
! cão cerca de um mllh;t'() ·.de pes-

I·�o'as (computando-se es' 200;000
(k!It�_ 'Servidores federais ·e.:<;;uas .fami-

I bas) aguaTdam' • confiantes.

Prepare ..

I future de
seufilhe

IOFOSCAL

[Iétro Menânica
H E R BlTT.

Rua São Paulo, 481. f... .. Telefone, 1·250
(aixa Postal, 203

B lU M E NAU ia» SANTA (ATARINA
(Ao lado da Agencia VOT...VO)

Oficina especialÍ>!lada em' consertos e {'üI'olamentos
de motores, dínamos oe geradore§·

RecnmHch:mamento de cOÍetol'€s, para dínamos e

motores de qualquer fipó.
-� Serviços de forno e meeânica em gei"al�.

;

Perfeição .. Preços módicos ..

M A I SAN 11 G A D O
Rapidez
RAMOA

Construção dl}_ "Becl} Butzke" UG Bàirro do' Garcia. - Reali

saçao do prefeito Hercili'o Deeke

CIRTI ABERTa

UMa ãE· aos
AUTOMOBILISTAS

DE
.

Senhor autolllobilista;
Como é de seu conheciniento, meu fílho está em

período escolar, Infelizmente, não' posso actnnpanhã..
lo e, por isso, recomendei a ele que olhasse sempre.
antes de atravessar as ruas, que só atr�vessasse nas.

faixas, e que respeitasse os sinais e o gua:rda.
Mas o sr" pelo que vê em sua propria familia,

sage como as crianças são imprudentes f.> principal
mente ingenuas e distraídas; apesar de tod0S os nossos

conselhos. Meu filho é um menin!) alegre e. estudioso,
é o nosso orgulho e nossa esperança. Eu :o l'�conheée-:, :

ria à distancia entre milhares de crianças, }íelos seuS.

gestos, pela sua silhueta, até péla sua sombra.... ',",
Não é apenas para ele .. Mas para aquela alegt.e�

despreocupada' e "'miuda" multidão em que ele .• sg'
disvolvet que venho pedir-lhe um imenso fav{\I;':.s�ili;.
pre que for passar em frente á pma ,escola, dimink.á'
a marcha dfl seu veículo - sej a ele· qual for .::.<-_ e re";·

-

dobre de cuidado!
. .' . .'

. Mu�tas mã(\s, c�mo. eu, _lhe f�càrão�,!nfi�i:am�nt�!I'agradeCIda. E permIta que. lhe dIga, desde Ja,.m'Q.ito
ob.rigada, senhor aut'OmobiVsta.

.

.

' '.' 1. UMA MAE - 'I' .••
..

.

. ".�.�,�.�.

J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(si .1 rde lo.clDlpromissodos
.

r sileiro pias
liD1i I rias sôl ..;j'merleanàs ·d a • In n ial' .'

- ".' 11 .". "::' .. ., ," _..
. "

. ·r
"

'manhã de: .hoje,::oUcià'menle,· o scralch que jugará .. cCII�ra a seJeção
: ,�ANTIAGO DO CHJLE, fbora

em S. Januario não se I Velug;, ? mais seguro dos ,'Ltaque' somente oferecia 'u- go pela manhã. (ios daquela praça de

espor-j'
tr-eino caíram muito e essas .repita o

rou.peiro
Alt:l1sio

�7 -:-dlDe Fer_na1nddo ��DU�;\ C�1.'2gaStSe at formtartum team1 tres goleiros e que ;L linha ma .duvída (Humberto ou O treino de ontem foi t�ds ldançdaram grabnde quan- quredas prejudicaram (sensi- ;ece,be� oI'?ern do treinador
jenvia o espee!�, os

la-II'
SD -_ a11 as e an as as a: de zagueiros teria nos dois Pinga), já tIti� Julinho.rBal- realizado com o campo do ti a e agua 80 re o gra- ve mente, o desenvolv írnen- Zeze Moreira no sentido de

fios Associados) - A ver-, terações operadas. E aqui Santos e Pinheiro, os seus tazar, DU.lI e Rodrigues es- Estado Nacional bastante mado. 10 das jogadas. repre�.al' tçdas as travasIdade é que o selecionado

I
em Sant�ago, _com o co.rrer mtsgrantes. Brandãozínho tavam mais que escalados. molhado pois minutos an- \ Em vista disso os joga- A fim c.e que o fato não se das shocteiras.'i- 'I' ,t:'" t do" )'05 ensaIOS nao se duvidou e Bauer �ram bIt

' � , uerasi erro es a pm a ,., - os a so u os Tudo estava previsto pa- tes do ensaio {JS funciona- dores brasileiro durante odesde os treinos do Rio eXll nunca que o arco caberia a L como medias volantes��ra quê a escalaçâo do qqa-
.'

"

'-aWO'iFWtffl5i:rWFT?
l

.
.

81··
. {dro brasileiro para a es- I

aç. '..... .... � ., . .....UIU�nalll��ii��;ii:.�:::Eli Mo��?L�!:os, p�op.feita dos
, .... C�Qt'ª'��h���� .'. �9 JII:I� t.udli IndiC�.., ç P�'�elras , .. ,

;ni.co .Z.ezé .Moreira, falando �:rs�:�f�:,n��i�i��i�:ê:�Os
.. d.i.rigente{\··do .:palmei-:-·. Í1os5()'m�id esportivo, pois .:

jaqueta do Concórdia, sén- .aos Jor.(l�"IlI,sta.s mostrou-�e. .

t·
..

t· s: rt .:J munohão, e Batismos
'

Tas Esport'e Clube; soube- durante algumas tempera- do qUe mais tarde deixou-as ínsa }S.l·eI o com a procuçao
:n:iosAeV'erão acertar' com o das atuou pelo Guarani em quatro linhas do campo, pa dos �ogador�s. nesse �ltm��, 'INfiOR.:\1AÇfiES COM

tiogador Lacava, no decorrer cuja equipe sempre apare':' ra se entregar unica e exclu
.

el1s.alO, ,l?o.r ISSO tpesmo, ,50 S R A; M, 'O II E R
(la próxima semana, as ba- ceu >como um dos bons mé- sivamente ao "batente",

.

escalará ° quadro, domln-
Hischbíe-.ses para � assinatura de seu díos marcadores da cidade.. Há cerca de quinz� dias,'

, contrato com o Campeão do Lacàva cOITl o a�a�tàmerí.to muito gordo e completamen
i"> Centenário, ao que parece c a equipe bugrina das ati- t;eJora de forma, retornpúa F A ç A M SEU S

pelo espaço de 12 mêses. v idades de nosso futeból Blumenau, em gozo de fê�
.
O nome do citado jogador. profissional, foi a Rio do I rias, tendo Leléco lhe dado

ré bastante conhecido em SuJ, onde passou a vestir a uma oportunidade para trei.

. , .

nar na Alameda Duque de
Cri�s. S� �n� afu��������������������������������������menta, das canchas ficou Íó- ..�
g{! comprovado pela lenti
dão de· seUs movimentos e

dificuldacle em controlar a '

pelot�,
,

Já no se�undo coletivo,
·depois de submetido a rig.),
rqso indívídu�l pelo téCriÍ
co. es:rneralgj__no! quando per
deu boa parte d(' seu peso,
igiu com, mais desenvoltu
rà: Está pouco a'};oüro' rea�
q}.i�ríndo s�a ,n�lhor �ormá
flsIca e tecn.\ 'i, poderdo

.

constituir ótimo reforço 'la

planlél alvi-verde, para a

�fZP_i!il7FNiiiiiIIlifiiii::ãiii2'l",!iiWFFFiliiiiiiilililFiiiFmilfíiij5_Fiiiiwrmíiiiiiilil!ii!fjj"li[i,;'lii'Fiii.iIifíIIliIIliIi"!i!!ji!'1liliilliliiili!llilillliiiíiii!iiliiillliliiiii�r temporada d� 54.

Zezé "oreira escalará, na andina

ter; n.o 430
Telefone, 1 3 - {) - 1

Ab encomendas devem

á25 anosoremo
Completará na data de _- produção d rs guar ntçõ ss sob

manhã LO

...
de março, o sr, Ali >;,:;Us cuidados. Na prova clássí

f'redo Strehlau, 25 anos inin- ca "Fundação da Cida�é de
terruptc s de; .. atividades remis_ São Paula", foi Ui!1 dos ínto,
ricas- quer como atleta, ou co grantes do ·oito g1gante ame•.

mo ocupan.e de cargos nnpor r' cana.
tantes ,cm clubes náut icos. Benquisto por todos os re-

O atual dtretir técnico e mad; res do América ofereceu.
tambem remador do Clube lhes um "driuk", na noit€ de

Náut co Amér-ica, !L) dia L.o quuta-Iera ultima, na Contei
de março do ano d e 192!l, t'·a_ .t aria Socher do qual tamb2m
va Inicio, em POl·tu Alegre, à J:Hü'ticipou o' red:ltor desta pá-·
uma c81Teira esportiva que gina, a quem tev.' ü sr, Alfrc.

» deve servir de modelo aos a- do Strehlau de "aturar" até
110 tas d:! H,:)va geração, pois cerca das 12 hor�s, �;.;\tec'pan
c, nstítue. na realidade, um do, ;lssirn. a comemoração de

c'�emph 'de PZfsistencia' _!:!ficL um acontecirnent.) bastante ex:

cne a e abnegação. pressivú e que registrahlOS pra
zeirosarn,ente.

Despo!·U:::;tas de i:ldlSCI.:tivL)] PJ!' iniciativa do sr, CarIoi! ..

c;·o" pan:pas cOmo uu d,lS J);,':'_
Ubiratan Jabhy, num movi. ':

I
valor, revelou'se na C;::;pilal ment0 que COll�OU com a aqui;lhúrE's "rowcl"s" gáucho.s .

i.e
escenC' 11 dos aHet;,s ai11eric3."

iodos ,os temp': s, "L'nelo cieiul_
Ias, ao sr. Alfredo Strehlau

tor d}�l ÍnÚJ11erOS e �KpressLvos foi ofertada unia linda -e {:irtiat;tulüs, inclwôive ü d·" campeão tica medalha.
l:.r�sileiro da modal dart"', no

ano de 1940. Senlpr.e tOlllPl?tiu
- ..."'-----.-,.._�---�

VOTO DE SAUDAÇÃO E
·;;111 Pürt) Alegre, p'�"' tU} úni_
1'0 gremio: o Clube Nátitieo CONFIANÇA DO VASCO
GlIalba POl'to Alegre, ttadiçã;:) A SELECÃO NACIONAL
to esporte náuLic0 riogranden IVIE'XICO, 27 (UPf - A
o c:.

�.' delegação do Vasco da Ga...

],

I Por C'rCU!1lit:oIiW as divP\'_sa;;, "

;fixou 00 sr. Alfredo Strehlau, rna enviou à seleção bl�asi·
..

I em 19J5, re:H.Je:1c·a ll!OSW C<_ leira que � �l1contra no;
dad�, onde militou por c,urto Chile, um voto de sauda-

Perdeu' e'm� JD�·I'n'v'·;'iore d sel�e·ç.a-o 'Osny M·-elo' �;:�:;���i�1::�:�r���}�âll:�:�L i!�d�r�O��f;1:�Ç�I�1�ü���r�:�"

, ,;ara o alto da .f!:Ud XV, .nt2-lda Copa do Mundo'o pr�s··
, ',' :

. ,granQo-s� def.nltl'.'�r�el1(,'ô' ue tigio do futeból brasileiro.

,

'.

'nelaresslvo triunfo do, Caxias, por 2 x 1 cIY��r���t��;;I11�l���gO dt! I Diz a me�sagem que to:
.

'

'. " 1'::, " ".
rn ate a Brálio e Manara' Vilson Diretor Técnico da citada a' da a delegaç:ao do Vasco COlI

, Quart�-�e�:.a .ultIma, na

I
pelo mel.OS U �e p . g,

" :,. 'I' gremiação, desde 'logo. passou fia na.· ação dos jogadOí'18SCIdade de Jomvlle, em cote- Foram conSIgnados, os dLobo), Nieide \HucrJl..::Sl, a. d.�cillcumbir-se 2::: 111 1 l.nara-
.

C d 1V1.� brasileiros,
jo que foi r�alizado sob a 1res tentos do 'nut.Ch,. já .na Rodrigues. (

.

u um), orael vilhas d1o: s:las 110.V35 funçóE:,
luz dos refletores do Está- j:lrirneira fas'f:. O. prm:elfo e Boy (ErIco. aumentandu sensivelmente a

_,. .. _,._.. � __

"à,io Ernesto .:Schle�m 80- foi de ··au�oria -do.' 'arqueiro
-

btiIiho, defrontaram-Se os Tatú; que ao te�ltar defen·

quaaros do Caxias local e· der um arremesso dé Gun

uma seleção de jo'gadores ,ga-din, na cobrança,de uma

do Avaí, Paula Ramos e Bo infração, aninhou o '2ouro

caiúva, dà Capital do Es- F!m Sl1as próprias malhas.

taclo, sel�ção estq_ que foi Neide igualou para os VlS:
denominada de "Osny Me- tantes, mas Reis, a03 12 Jnl-·

10';.· nutos, ari�tou () goal que J

O espetáculo, em seu as ,mais tar:le seria o (13 vitó- I
...

pecto téC11icp, deixou bas' ria para os joinvilenses.
tante a desêjar, chegando Atuou como juiz o sr. Ar-'

mesmo a decepcionar o nu- tEur Paulo Lange 'e a arre:
merôso público que seu deu cadação, magnific:l Sf'lU du'

ao trabalho de assisti-lo. vida alguma, somou Cr$
.

Coube ,aos caxienses a vi 16.995,00. EquipeS:
{ãria, pelo "magro" pl;;t� Caxias - Puceini, !!élio
card de 2 pontos contra 1, e Ivo; Joe1, Gunga-Dm e

de modo injusto, 'pois os H:::ppe; Joãozinho, Heis, Di
ilhéos ja�ais se .inreriü,riza di (Adem 'r}, Euzébio (Mala·

ram ao adv�rsário dUran+':e qui�s) e VI.
,os 90 minutos de hostllida-

.

se.Í'eção "Osni Melo" --

Pdes, fazendo por mereC'er Tatú, Valdir e Dan<:la: Bon-

4em�raDça ��S rema�ores �O r..N.
'IBérica 3D·

.

«senli»r) M, _SHvã

ANUNCIOS ser feitas sempr� com'
antecedenela tnl'I.yma

N E S T E J O R N A L : ..-----------..I!IiIIIIII---....-...
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Representações··· «

.. ARTIGOS PARA SORVETERI.AS
r

.

�- '>-""," .
-

.
_.

.

L
Responsáveis:

de Chllen!o PortlandDR:. ARMAN'DO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADE!<

(Contador)
2.110R�g�dros de fiinll�s, organização de Sociedades

Anônimas, Cont�atú�, Distratos, Escrituração em

geral, assuntos Ílscalr3.

BLUMEN4U
Soh a

g�rqnt�a, 4a
mais alta
qv.aIJdad,�"il

nud;o!o,,6!Jfafo Mód. Ft 62'1-A. .' .

Arlhli<o .ffiÓVa!; <:iII... "thl�p.ndDI9"; ..

(judo! turt.. ij médias. 8 válvulai.
Camblador d9 3 yel.cldades

"
Áh '11.nlb da lU", IPlIi -fuilll"'.

lCtn· oIIf_r I� _

�. a sua. e$colha os mCii,
atraenMs··.'e.'módfimO&
àparelhos cfe ródios

.. � rad;ofon�f!rafos.

As melhores marta $

Os melhores Preços.

McoM SR 5t6-A. .

,

6 rilrulas e/8 .

i�n�õ.5. (lail1ls CIIlIOI '.
médios, Alio fal..1i

.

del-- _W
;'l1w�III": p

rosiga
referindo
rosdocimo

MODÊl.O BUl1-!
�i.r 'ndo ton;'.

.

le vélvul•••
S faixá'·,

IIIl)pliaÔIIS d.

"das �urta••
• ;;,� de" onil1l$
itlÍdki$.

As maiores facilidades na compra
Oferecem as lojas PROSDOOMO

�----�----�._��-��
..

_ ..

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

.

rosiga
referhldo
rosdocimo

.•

Prosdocimo Sociedade Anonima
Rua 15 de Novembro, 900 Blumemm

..

.}'

�HRRfSA, COMERCIAL R•. GROSSENBACHER· S. As
,

.

ler'� ilhép" seguiu ontpID. pa
ra a Capital do Estado, a

companhado por Edgar Ger
mer, o .sr. Alfredo Str::hlau,
Diretor, t�cl1ico: da� guarni
ções da·agremiação do alto
da . Rua X'V, o qual presen
teará Maí:loel Silveira cem

uma p�ciuerilllembr�ça, 0-
f�rtada por aqueles que· hi
taram ao seu lado pelas co

res barriga-verdes, 'i1a raia

olimpica· da Lagoa H·odrigo
de Freitas;Uo dia 17 de 5a
neiro.

M6tfTAIS.

. Em Florjanópolis, ·na tar
de de ontem, realizou:"se o

enlace matrimonial do.;des
tacado "rower" Manoel Sil
veira, do C]'u1:;e Náutico
Francisco Martinelli, Vice
campeão brasileiro na pro
va do "skiff", com a senho
rinha Maria Helena da Sil
va.

Praticamente garantida a efeluacão de
dois jODOS· entre Palmeiras e- n

.

ética
DescoalJecidao$, aluda. as

.

datls para estes amistosos
Podemos adiantar com Joinvile" invile. Quanto às datas pá-

toda precisão,· que está pra. O sr. Abêl A'vila dos San ra os cotejos entre p'11mei
ticam·ente assent.ada a .reali

.

tos, alto mentor do Cam- renses e' americanDs, as mes
zacão de duas� ·partidas in- peão do Centenário 'e antigo mas ainda não puderam ser

lermunicipais
.

amistOs<\s, parédro ame�ifano'i de,la�- fixadas, tendo em vista,

para o próximo mês de mar s�ge� pela CIdade dos prm principalmente, os diversos

co, entre os elelicós profis- Clpes '. �steve .e� contacto compromissos dt) clube blu
".'.

.

••..". com dIrIgentes mfluentes men:lueme no Torneio Ex
SlonalS do PalmeIras Espor- do vic-camneão estadual do tra da L.B.F..

.

te,C,lube, dest;:t cidade e A-
ano passad�, com cs quais Já I�a prqxima s'err.':ma,

menea Futebol Clube, de entrou em entendimentos, segundo tudo indica, as du
,--�---_. ----

no s';;mtido de serem levadas vidas sobre este ponto da
a efeito duas pelejas netre questão ficarão desfeitas, ha
os times rubro e esmeraldi- des de que o prélio inicial
no. vendo mesmos possibilida
As bases financeiras Ja tenha lugar a 14 de março,

foram acertadas em defini- livre que está, o Palmeiras,
tivo, PE!lélS .partes interessa' nesta data, de qualquer
çlas, devendo o P:ümeiras;;)- compromisso oficial ou a

tuar prim'eiramenfe em Jo- mistoso.
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C1RCO
.

Hoje, daas sensaeiooai& fnftcoe� - maliuéen 16 �oras à noilo, ás 21 horas
acrobatas .. Barristas.. Malaba"i$ta,� � 20, cavalos Brabas

e ·Persas . e :Leoes" a:frieaDOi$, ! a.:àD fill1_ndQ tres ·la,mos�s·
.. ..

10·& Y S
. .

G�alita'.Guchara .. Bichos',· ,Colofado$'l
O comico mais pop�ulq'X' :a�:··';tÇ)d,O$·

.

. . ,. ".' .' .: ....".. \.... �. ,.

tempos·
�ii·> '
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nova

•

cmse
«Gasta' mais do que pode 'pagar» Em·caráter sigiloso, a po talhes se acham um tanto
NOVA YORK, 27 (UP) __o comercíaís num total de, eeros.

\
pagar, l'ônlciando uma pràti,,, Iicía local, ontem pela ma- obseursos, prosseguindo as

Em sua edição. de ontem, o de' 400 milhões de dolal'e� :t ca qUe conduziu á anterior .'1.. nhâ, vinha diligenciando pa diligencias para esclarecer"Journal of Commerce" se l'�- empresas dos EE. UU -, disse cumulação de drvídas. Na cri- ra a descoberta de um der- se existem elementos lig,-1-fP.l·e ás medidas adotadas no que o fato uma vez rnals �1 se de há ung poucos anos. ti
rarne de selos fal�os nésta dos a uma: quadr-ilha de faIBr'Jsil, em relação com a COfio, cuidadosamente observado ps I Brasil rec: creu ffnalment� UI)

cessão de divisas para as im- los exporLador-es norte-amei k. Banco de Ex:r;ortação e Impor" cidade, cuja denuncia foi sifícadores de selos nésta eí
portações procedentes dos Jl:f,'; canos, em busca de índícios dt.� tacão, para um omprest mo de. apresentada á Delegacia Re dade, ou na realidade 'sãoUU.. uma nova cr.se financeira. 300 milhões dt, dólares, pa,·.� gional de Policia pelo cole- agentes encarJ:egados' do.

'Depois' de assinalar. que hál "Existe crescente preocupa; poder satisfazer as contas tKn-
tor orla la. Coletorla Fede- d Ã t

'

'Ih f Iapsnas dols meses que o Bra- cão de que essa nação esteja dentes", ... "
. errame ue es ampi as a

5,1 iermin.:u de pagar div'da"l importando mais do que pode Disse ma's que a .novídade raI, que acompanhou o de- sífícadas ultimamente
.. que causou-e alarma entre (I:; legado João .Gomes nas. in- Rio de Janeiro.Vicente Rál em Garacas: ��o���z�:esde-�e:h.!.�iliaa�� vestigações procedidas, O Na próxima edição preme

U ·ã
iiW

I't·
dólares, que o Banco do Bra.- repórter que esteve na D. temos trazer aos leitores es

DI' O e, coesao po I leas sil vende aos importadores, .. R,P. nada conseguiu que es clarecíméntos sobre o sen-
ENTREGA c1arecesse o caso, C1,ljos' de� sacional caso.

entre os paisesamertcanos� �aO te� poder�es�a�·���F���P�Da�r�a�'il�a�r�a
�':�;':!::':;�G�.�::�:�::flt��;':�':"::!:=7��:�:: �1�V;���1;�:�g�;tl:�lcoml·ssa"'o d·e' re/y'e'Id'ed' 'o'res·d·e:g:'asolilado navio argenti�o' "Rio .Tacal", As palavras de Jackson tiver-am ga a 120 e 180 dias. Agora:e.

.
.
,'. ,

;::�Ef:��::,;::::�:�:a�l\ �:s���!�=::i!�::�:��E:a�t;�� ��oS�i:t�rfe�!E����!{]� Problema de cOQ1peiencia - Violação de lei e pré ..iulg,a!R�ntod-e mar-ço. teríores para o Hem1sferio Oclderi- 360 dias",
o RIO, 27 (Merd.) __ lia- competeneiaou in(!ompete:rp' gralmente tal atríbu'cão o. I?e ! de .1�S3, qu� d spoe �obr,e e6'Declarou à sua Chegada que vem tal, da Carnara Baixa. Nesta f._l'ma, adverte, o vendo o presidente <la Cornís., \ da Comssãn de Preços nos ereto n. 4.071, de 12 de maio

I PO�ItlC� ?-aclona,l do, pet�ol_arrimado do propósito de procurar DULLES ,�ollrnal of Comm,er.ce"� OS são Federal de. Abas.ecímen- deteremos, J'á que :roi esse (). de 1939., que r�gu,lamentou o
_,
e tnstttuí a,� P:,r?�;arS a_dolSPuO�maiores união e coesão politicas sn WASHINGTON (UP) - rnror> m O t d e b 1 d que o Conselho e o g a:-

., J P r a 01' s rasue ros se t". e Prepos afirmado em pra-I ponto focalizado nelas decla- abasteCImento naciona o pe- ,
.

_ '-'
.

b di
t�e os países amerícanos mau "e que o secretarío de Es'a �

f .::I'. d'
. . , ... .

D t t m d retamente ;;;11 ,"r 1
• , • -'7 '.

,. veem o�çati'os a p� Ir maio, nuncíamento publico, que esse rações e é. realmente, r: fln'!l/ .. trolec: tsmbem o ecre o n. ono o, 1. .�, RJ•
-'os' 25,jornalistas brasileiros que eh norte-amerrcano, John Foster res créditos aos exportadores'[ji -

t tencí tI' d m"di
'

,

29171 do 18 de iane'ro de nado ao nresld'ente da epu.chegaram ante-ontem visitaram, ho Dulles, seguírâ domingo para Ca- uorta.amerlcancs.
.

o.rgao em comps encia _para �en 1), e .or P.
•.

JUrI ?a m�\5'" , '.'_ ., -. " blica" tendo por fin�lidadejl', as instalações da cUlIferencia. racas. par-a assisitr à Decima Con.- � AMORTIZACãO
fIxar. elcomo realmente fiXOU, )mpo�ta,:r;te para o d�sl.?1d-e dR,. ,1951. que aprovou o �egImen- "super(ntender. as :qle�Ud,�s,MEDIDAS fer�ncia Interamericana I D 'd l'

-

f d mar""em de lucro de Cr$ .• questao. I to do Conselho NaCional do

I tes ao abasteclmen-� epo.s e ana I'!ar .U o o O 20 ara}'\'" e rled"'''' à' ri",' •

Ih b'
- concernenWASHINGTON, (UP) - O depu- O: N. U_

'

que imnll'ca no"o I-ro�pd' ,p
_v n (}, ...'S.e ,.r -

- "Deve S'�r ace-\fuad0 õ,,';' P-troleo, flxou- e o l'lgaça'') to nacional do n'�tr(\.leo" Em
t• da° ,

-

'I' L 1- solina, e isso quando o' Ple- d logo _ ;rosse�i� o s'r iientica' ainda recentementC', '. .'
-

- -

'. .tado republicano DonaId Jackson NOVA IORQUE, (UP) - O'secr�-' l11l�n o. rec,�r O lOrna . nãrio do G:nselho Nacional do
. e

..

"

c· L
- :2004 d 3 de .�utubro (conclu! n:l ,t.a pâglna letra OIdi�se, ao fazer uso da palavra no tado geral das Nações Unidas, Dag "O BraSIl está ,)br:gado a Pt... t

.

t
' BrasIllO Machado Neto _.- Q.1M - a el n"

'j
e J

- .

d R t·
.

- e ro ...20 op OU an er -ormen- t .3,� d .... "pknário 03. Camar-a os epresen- Hammarskjold,' par lra para C�ra· começar em s,etembr.:)' a amor- t� 1 a' d 1 o. a o ue que recorremQft
. {,(�l.. . ,,;

d
litnntes, que se �.S delegações á X cas na m?nhã de dc.mingo, a fim j;'zação do emprestimo de 300 -, T.'f> :l mar,,_;;TU e ncr,!) per: d1u alem de sua c.:mpetencla N' g' ode ellclclope la'co,nferencia Inter,'A..>nerÍcana "não

I de assistir à X Conferencia Inter- 'lh- d' d '1 jh f
centual de 9 ,o, dando aos re legal v'oland) expressamen-

2 fa .1 Imi oes e o a1'2S, que _,e ·e,.; vend dores o
. -

'Ir.
. •

, ...t..rnarem rápidas e 'efetivas medi- nrnedcan.a, (Conclui na 2.a pagina Letra E) e. um3; c mIssao •. t2, atribuição privativa daqu::: i .

Cr$ O,2�. o pr.:sIdente da Con Ie Conselho, E essa atribuição'

s· .,
' . f�dera_ça,J. N�<:lOnal do ?om�r, é cO',?iosamente fixada em lei. i t·

.,
.

eh
.

R
81

.. r]
.'

CIO, sr. BrasdI�. Machado N,__ O Dec\'eto-l,sí n· 538" de 7 de ' '

a ,n·
:

,

egou' .::tO, lo o·m�I'f"\
..
r ge',ra. "r to, que en�aIl!lnhnra rec�rsa julho de 1933, que (lTgani7ng,'. ,g g �.., ""J áquela Com.ssao, declarou, o Conselh? ,Naci-�nal do. Pt;� I·. -

..

'

--,. "O pr2sidente da Comi'!', t:_oleo,. dei'!:) ndc, sua.!! atrlbu�- M()SCCIU (U1')' __ (> ob-

I d A L
são Federal de Abastecimen-,tn çoes, fIxa, '2ntre elas, no artl� ,

.' '
s,

-. ,

t
..

.

'."..

t
..

e Pre!Jos na sua entrevista. "I... r.6 lO, a de- "estabelecer, s'em�. seryador::�: estra!lge 1'0'5 esta�e e rIco a m e r Ic a a J. n ii _penes defendeu a �ompetenci'l' pre ql.l!S julg;_n' conveniente" .ml;uto su.r..preel!didos pelC/. ,ma
d�quele órgão para alterar ó n;) defesa dos interesses da e-o n� �a por qp's e relatad_o o ,pe-

S
·

d
• -I 'prer,], d'.:· venda da gasol;,wl, I cGnomia nacional",.. "os li- nono d.e _morte de Stalll1 nur:l- er'a' Insta'la" o na 'USlfla u,..e' PI·raIJ·D,-nga - em que se inclui a comissãn mites maxim:> '.: .ninim,? dos dos artIg._s d.o 22'5> yolum� d�

.

,
., .

dos revendi2.dores. fixada pe}.:J· preços dç venda dos produtos Granc1� Enc1Cloped1a Sov�étL-RIO, 27 (Merid.) - Cne. ram a c·oinllanhia a p1ap€jar. estações, e reforço nas pontes Conselha '1'facional !lo Pe�r(', refinados _ "mportados em' C3. que
.. acal;>a•.

,

de ap�r;c:;,gou a bordo do navio IVkrm,,- seu transporte para ,o porto para' Ilermi;ir esse trari.sporl;�. leo, ddxando de 13d.o as dI!.. esÍl.,do final Ol! elaborados liO num arhg? m" tuladQ' ,: ��,b.,clark uma enorme' peça. o do Rio por não ser passiveI i" TEve-se, tambem, 'd-::! fazer al-I mais razões aduz'das pe1a anu" pais - tendo em vista, tanto d? Comumsta da URSS, N�maJor gerador já exportad·') transporte ferroviário ou r.odn terações no navio, visélm.1" Iação da portaria que pret"n, qllank p.ossivel, a sua unifol'� da 9 de março, na PraFa :rer.para a Amel'ica Latina. Esse viário entre Santos e Sf;io princ'palmente, a. df'.scaI'/r,[j r,'� deu regular a mat�ria. De,,',;" midad.e em todo O i;i!rritorio melha,. esc:-evern, os historio"
,gerador vai S'�l' instalado em I Paulo. Após l:ngos mêse..s dl� porto do Rio por meio de ma- medo, spmente .em relação f:, (LI, Re:ryublica". Ratifica inte. d�res, rea'l�aram·,.,: os June•.

Sãu P,;u}o, na Usina de Pira- testudos com 013 ,éngenheiros cae:;.s hidnulícos e lmr.npaHde· r�ls d!. Jos_ph S�g_hn, .No se�tininga e tem capacida.rle fh: da Central do Bras'l, cuja a(l.. , . c1e$lise. O ,lJe:-a::lór deverá �n�

C 1-
,,'

d
. .' d.�cur.,. ..: .pronunClad� ,na ,:ei;ll.OO mil k'l:nvatts e foi cons' ministraçã-o emprestou toda a trar e mfunclOnamento em se

no tnu· a'm' as' Iro'voa as ama0
fuu_bre. o.p.re::> denl.l.! (.,

trt�ido pela General Elelr�J!, sua coop'�ração, foram feitH" tembro e trará �ubstaIlcial ,-,.11'.' , '.
,

.

C ,\Selho, d� MmIstros, q,�.:.As dimensó<,s e. peso €xc:.ep- expt'rh;>l'H;Í3J1 (!Cltl1 1.trn grabari' mento na capaCIdade gerad(lJ.';õj MaJenk::lv, em nomE; do Co :\1

�ional. 230 toneladas obrir.a. t" nas linhmJ de plataforma!:'! li! de energia elétrica -m São t� Central. do Pal't)do Comu."
Paulo . .'

. . .. .' msta
.

da URSS e do govern(J
BELEM, 27 '(Me.rld.} ._- �i:,�. causar O'ovos pre)UlldS s_9viético, apresentou,�_que�,:v!" grande l,,:�p:çrcussão .0 Of�-l .

.."

tao (�0 ,reforço. �o Palhd'O �:'�\'1(1 que o Instrtuto de Ant.l'.)..' . �1l1l!-St:l e _ pe�lll .a. �odos os ";;.p:log�a e· Etndlogia do Pará I . ",�t cos rq�f> .�10�lhzem �U3'�1f;llViou ao governador, soliei� As trov,:-adas dos ult.imos cas das ultimas trovoadas '/,?- f,!l ças p,.f_; execllÍar os �la::�
tundo fosse entregu-e à sU}.J,e· dias. vem causando preju'z0s nham sid,o sucessivas, pois, o <!lOS-,g R_Ianos da. c�nstr�lçao
rintendencia de valorização da materiais e mesmo Ivílt'mu:; intenso calor dos ultimos dias da, S0�kdat;le Com�mlsta;, <?
Amaz�njll li diJ.>el:â,),t1'o l\iftl',M'.I con�o. oc-orr�ll na noite de s.ex- tem propiciado esse� ,renome- flrlI��;ro v�lCP_!l;��Sldenie! . .51.�Godd, tI md')s malS famosos ta feIra ultIma, quando UTIl nos naturais atmosfer cos.

Con. ,_.�o _oe, .Mmls�ro_s _da. qdo: mundo e que já teve seu raio atingiu em cheio o salão 1ém de pr.:duzir a quéda RSS, sr., Mo�otov_., 19�a�rnentetempo :mreo, sofrendo hOJ'e a de propriedade d,� sr, L-eoPOI-! chuvas abund'an',('.'l. Ao (lUO pronuncIOU um li SCU1SO, no . , 1

.Outro aci8entef�lta d? verba, s�ndo que: IH'a. do Konradt, em Itoupava. Cen mtamos infornúidos,._-em �i.::J DENUNCIA-DO O -L-IDERücamente nenhuma aSSJst0U' traI. destelpand-o grande par .. do Sul .� outras reglOes ClI ..
c'a lhes é dada,. O Museu GoeJ te do préd'o, além de ter pro,. l'unvizlnhas tem desabado vi()" _ _

"

di m(jrr� di3: a _diia. A Superin. porclonado um grande susto lentos t-empol'ais, acompan�:.l� f VERMELHO . GRASOIStend,enCla d1spoe de verba de aos s,eus morad'or;-s, .

I
dos de fortes trovoadas razao

trinta milhões de cruzeiros porque o nivel d-3s· :lguas do ,
RIO, 27 (Mc�i�illmll), -'qu·:!' poderão fazer voltar til A pr,:p6sito, não é de est1'8_ rio Itajaí_A,;ú, tenha subido pr?motor da Setlma �ar�museu !lOS bons tem'P�s. nhar que as descargas elétri.� durante o d a de ontem, mmaI ap-re'ili'nt{}U denunCia

.

-�-,---'----_. o tra o líder vermelho Mau't'jcio

Espefaculo de lulo e dir

TráQico .acidente ele
w.( ,

ocasionou ã morte c/e nove pessoàs

guando a proeedeneía
informação, o reporter
pôs em campo, tendo entra
do 'em contacto telefonieo

no

Com extraordinário :.lU
,

césso e particular sensaç�o,
vem realisando seus espe'
t,aculcs nésta cidade, o grau
de Circo "Bremoen"; COil1

seu pavilhão armado nos

fundos do cmu}Jo Jo Espor··
te Clube Pa:mei!'ilS, á Ala
raeda Duqu<! de Caxias.

ros,

Magnificos espetáculos tem
. apresentado o Circo Bremen

, .• A sua extr9ia, ve-rific.dd
S:&xta feita ulürrw, consti
tuiu um l�spetaculo devéras
il):1IJres�jonê.nh::, que <Jgft;··
(ii:m cem IX)1' ('pnto a e'u I',

mp multidão que encheu li
i €ralment� (� t il'(,c OlltE�lll ii
'noite, realizou'5€ m2is lll- ,.

€spetacub; ccm u.m pro&,\',j
ma comph�tanente varü,HL
li: interesssnte, destacand·;"
se a apresentação das féras,
q li e toem s i d o�
a_ a t r a ç ã o máxima
dos espect3norc::J. COUVe!d
ressaltar airtda 05 'lraba!ho:'l
magníficos exccui,-':!dos Pi�
los. seus artista,;, principal
mente os tItapezistas voLn·, ..
1 es, os atlétas e contor<.:Ío·
nistas. Tamhem os

"clowns" e "tonys" sabeu'l
muito bem llirertir á pla
tÉ.·ia que ali tem acorrido

com grande curtosidad�,
Para hoje, estão programa
dos dois espetaculos, 11m a

tarde, dedicado á petizada e
outro a noite, com a apresen
tação de sensacionais nume--

trem no

Grábois como incurso nas pe
nas dOI arfig'J terceil'o, inciso dez
do decreto lei número· 431, de
1938, O intel''I'ogatorío do 'sr.
Mauicio Grabois foi marcado
para o dia trint.a de

qua,n{i'J ((everá aRsIstir ao !!u

mário no' proc€-:>"o, acompanhan
.lo-o em todos ,ós seus termos

sob pena de' IreveUa, O ex-par
lamentar· comuiüsta infrln,;Í\l
os. dispJsiUv.Qs .da lei de·. 'i'wgn

ra.n-ç'a nacIonal pelas sUlW ma,

nifestações de caráter subv"r-
RIO, 27 (Meridional) - Tra

gica OClJxrenCLa ....�r!fkou-s':, na

manhã de ontem nus proximi"
dades da estação do Encantado,
onde um trem ao pa:sear pelO
(utro, ocasionou '.) choque dt1
vários pingentes que foram pro
jetados à 'tia férrea. s'�l1do al
guns colhidos }JeJas rodas dos
€ létric'Js,
Das vítimas, cinco tiveram

morte imediata e quatro- pere
ceram ao dar entrada nos hos-'
pita;s. No Posto de Assist,,�cia
do Meie'r. e no Hospital de p,
Socorr':), fvram ainda, socorridos
mais de UUla dezena de feridos.

Os trens que viajavam com

destino n D. Pedro II. tinham os

prenxos UD-200, dirigido pelo
maquinistlL Sebastião- da' Silva e

S 18, da linha de Sa� Cruz.
conduzido ps'lo ma.4}uhtista An�
\':mio Sebastião da.. Silva. O jJ!'i
meiro trafegava pela linha.- 4 e

o outro pela .linha. 6: Ambos vi
nliam 'Superlota.doE e d"senvol··
vendo gande veloc�dade,

O DESASTRE
As composições el�ticas ao

atingirem a. estação, d,.) Enc.:l.n
tadlJ'. no local, já. conhecido pcI'
"curva da morte", em. fae<\· dos

numerosos dellastres ali vel'ifi-

inte

•

VO:<'Bs eIll face do imp;::(sshl1'ln
te qt\al1tl) que se Ih".!! .fcp'=esen'
tava, originando em cOllsequ('n
cla. verdadeírn .pânico. Gritos
lancinantes' e de paVt'r parti:tm
de t�z. çs lado'.:J, enquant,:) ".Il.'

nhoras <'Ie\5maiavam. Por outrQ
lado, a.lguns pn':.c;a�f'i.�os -�alta
Iam dos C()Iut,)!vs que pfl1.'�.r:'alla
a vários metros do local do de
sa'stre e correran1

dos ·fer.idos,
los do leito

'R�T�RES W�'ERuog
RENHORES

AGRICULTO'RES com. (J. risoo de S1:rem tilm],i'lI)
colhidos por outros trens:

Acahamos de receber no�

va l'�messa
.

dt'f3tes ala
j}'�ados Tratores Cana
deuses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vf\udas a presta- _.

ções,
Solicitem-nos uma de�

monstração �em eorapro
misso.

Alem de vários caminho".;
automoveis part�ula�és ç'

.... '" COME"RCIAl VIEIRA BRUNS
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