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�. Super int.endênc!a da
kI.-Jetla oe do Crédito () pe
tlido formulado. Rm ,f. dE'
Qutuhro do ano passud«, em

mome dos Sindicatos ma

delreíros. no srnti(\.) de
que a exportação de pinho
serrado, Efetuada atk :11 .-J"
'dezenlbro último. para "

República Argentina. s" í'l
contemplada com a bonifi
cação de Ct"� lO,OU por dó
lar, ou fi sou equfYaler.te a

-_ -
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o MENSAGEIRO
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AMEAÇA 'AS ;NSTITUJÇOES NACIONAIS
E 'A PAZ DOS ESTADOS AMERICÁNOS
Investigação dos «fundos»
da propagandd comunista

C�RACAS, 8 (UP) - E' o seguinte o texto da propos;ta a_ntI-comunista apresentada, hoje, 'á Conferencia Intera,
mertcana, pela delegação dos Estados Unidc s:

'Declaração de saltdar iedado para a proteção da integridade poltt ca dcs Estados americanos, contra a intervençãodo comunismo Internacicnal.
"Porquanto as Republicas americanas, reunidas 11a Nona

! PARIS, 8 (UP) - O
.C,onf.ep�ncia de Estados Americanos, declararam que o comu- der comunista frances Jac-nismo ínternactonaj, sua natureza antt-democráttca e sua

ques Duelos, preparou hojetendencia intervencionista são 'nccmpattvelj, com o conceito '"
'

amerrcano da-liberdade, e resolveram adotar dentro de o ambiente para um grande.t:,;U.B respectivos terrítõríos, as medidas necessãrias para ex- expurgo no Partido acusan-tírpar e impedir atividades subversivas; do seu correligionario Au-
"A Quarta Reunião de Con, t

. guste Lecouver, que lhe se-u r um a intervenção nos as--sultas deM'nístros de Relações suntos arn: rlcanos. gue em importancia, naZ'!:xteriores reconheceu que, a- "Expressa a determinação chefia da' agremiação, deIern de antiquadas medidas in- dos Estados americanos de violar a linha do Kremlintnllas em cada Estado, se re- tomar as m-edidas necessárias
bqueria um alto grau de coope, para proteger sua independen, so re a "direção' coletiva".ração internacional para ex, cía polítiCa da intervenção do FESTA DA UVA: - O

I sando e o deputado Compa� f "Diários Associados" na Duelos assumiu a chefia a-tirpar o perigo' �.!ue as atívi- (Conclue na Z,a pâgtna I"�ra O� presidente Vargas díscur- gnoni, representante dos solenidad·e. tivá do partido em' virtudedades subversivas' do comu,
do delicado estado de sau-nísmo internacional signífi.,

cam para os Estados amer ca,

D P B
. de de Maurice Thorez.·

no�� carater agressivo do mo- e term i n fJ d o e 1o � i9ade iro rrii���:�t;�eâ��!r��o g��vimento comunista ínternacio,
munista declararam que anal oontínou consttuíndn ni

0- S 1 D UDN'N
_.,.....,. substítuicão de Lecouvercontexto dos assuntos mundí;

.

....
. .

'" li

rais, uma ameaça especial e i- 1 enc 1o a .1.' a '" Aama a nos seus
�

cargos de chefemed'iata para as ínstítuícões � da organização e secretarionacionais e· ·para a paz e segu,
_ do partido será apenas umarança dos Estados arnercanos. S

�

f' d
. -

d ·d I
� ...

I'
.

'r'!;�:�t�e��;{fX:��e c������ R�!.� (M::í�Ml�_- .� Tf)�OI��Ç�.�"dO P'� ce�!!1 "°I =:�va�� "���?""�,,,�n�e.,,"?�!��?.�1 ;��l fo;'à'1:á;�� AVEN.
ca, livre e naturalmente sem

Lintervenção. de outros Esta- foi um part.it'o süencloso du n n- Câmara dos Deputados, Olll·V Q brigadeir.o Eduardo Gomps;.-· ra mão, p\W],€lJ.nos noti('.iur I, ,,�; Duelos acusou' ecouver
dos em seus assuntos internos te a crise político-militar que a' ecôa naturalmente os grandl1, 1) avionando para o N-:;l'f\<)i3ll'. q�em_a, da oração ''do sr, �!'il<l- de "flagrantes violação dosou externos; balou o país nJS seus alicerce", eventos da política nacional, p.'.r· onde se entrevistava com ') ge- II S�tlrQ, na: sua l·ntegr.!lhvlll. principias leninistas e de ia"A Décima Confer-ene ia In. O motivo 'de tal atitude "U, a' maneceu silenciosa. O rrtpOl:tN neraí Cordtii.ro, de Falias; 21 que e o seguínte:

Iiti d
'

t _teramerIcana condena a ati- gora é um segxB{10 de '" 'r�lln" procurou o leader em exerc« l'

I
comparecendo <J. lJOti.5t <l,) I'e,' 1) Explicação" porque l!Q,n<:'nt,,-, ze� uma po 1 rca e aven u

vidades do movimento c�;mu-" poucos categcrtzados e1erncn.tf':;, da. UDN. Insi'stiu p)l'. uma de<\l,t .ral Zenobio, inaugurando UII1" agora, depoi,s de debelada a (;ri- ra .

n'sta internacional, .;;lor cC'nsti_' Estava ausente" sr, Afon;o./ r-' ração, Nada resultou, NG er,tlC' fase da sua recatada vic.'], \,. se pulitiro-militar, o· ll'adel' da!.. Responsabilizou-o, tam,..

I
tanto, sabia-se que a paiHei fl ,- militar politico.

'

,fi!i�Ql1�; (lC!'Up�,\.-: :<�t .t'Cib�� .... � 'bem ;:p�lª,,,:f�Jta de:�:e;fici>er:léJà:
'

a"'co-rdo" ""i\ etfanh'(j ção dO. btlgaXiêtro Edúatdo Grr 1 (jJodei'!lOs adianfat qüe {) briga-I doS operáriOS fabris' filiadoslIv ;J
'Ines foi das m�is .t·elevante",

"

1'.- deiro Edual'do ,Gonll'.;, .pessoa!- •

d
.

.

WASHINGTON, 8 (UP) - 0151 Estados Unidos nào �e opo;·;".n queles aconteclml.mtos, Convlda- 'mímte, exerceu influencia para ,�odPardh O. Denun:LOu1:o, a:Estados Unldos anunciaram (jt\i" à entrada em vigor 'dei'se acür- do (melhor. oonaado) o general que <Di) seus corl'c·t!gi'mii.rios per- ln a, e se opor a a lança.náQ assinariam o acortla 4,_'JI\' <#{} se as .outras nações dCC1(\i-;·1 ZenobiQ da Costa., houve como manecessem si1eThCiosos dUl'al?te do, Partido Comunista comcluido em Genebra, em dezem- sem assim e acrescent>Ju qu� I) I que um mo.-im€)Ilto e;;(lo"t&tl"'(' o desenvolvimento ela criee, re· f :;utras agremiações politi<bro passado, POr 11 naçõ�s. ',,-\. governo amerlc.ano se comr,'-" de todos os setoJres das classe,.. gístrando-se, mrle�ma, teh�fvne' cas com objetivos 'politi-sa.ndp; estabilizar OS prc'}o:l Ih,' meteria a "isola.!' do 01 (.'l'C<lrio". (l arma,d�s, do qual resnltlou 'j' mas de sua. P"S5V1l., ao sr. E na-Iestanh\o. cstoque: de estanho que det":l) ,'1 i prestlglam�rutfl do Sl}l.l nome- pa . ni Sátiro, pa;ra que nenhum ele- COS.
, • ,

.

: tualmente não :os utilizando 1-"\" t ra a pasta da. G\Je�r�. �; a. U_DN.! menta da UO:N ocupa.sse a t6- Thorez haVIa '8scolhIao
Um porta-voz d.) Depadamc'l-l ra fazer pressao t'Jbre os P""I aurattie, ttld�

l} eJillsodlO, PCl:'"l..· buna pa.ra tratar d'.) assunto}; Leeouver para sucede-lo nato de Estado :p.recisou quc {t,,-,! ços mundiais desse m,..,tal. n€lCeu s.lencIOSlI· Enquanto M.�,_, 2) .apre-cl.lação do memoI'Íal dOi<
__

.

_;.... �_..... �....._.;._ ;.... _<_,;__......;,.,_..,._.

;���;;:;��tj3��:ana�:'�er��s � �t�= Na·gU·lba renovaça-O da lu'taimportam em amea.ça às insti-

•tuições democrii.ticas.
SINDICATOS E I'TB

A lJraçaO tio sr, Er:aalli Sá-

para a II- erlaçailllllll'o de SueztirQ f.ocalizará outros pontos da
SItuação nacional. dtl acord'Ó c.om

�:������l:o�O::::�����:� Governo parlamentar DO Egilo a part�r de julbl
to:qstítuclonal; 5) situação, posi- CAIRO, <; (UPj -

EnqUanto!
l& dotar f) Egito 40 governo pEr-' da 'deposição do e,x-rei :Fartju!>:'�

ção e dever dos partidos em fa- os chefes .ip.ilítar.es prom�tem n.:) lamentar anuncia'do pe10 primei- será COffipo:s;ta' de �15i) mçmbro'9.
ce do. momento. nacional; e 6) povo >egípcio um govrrno pa.r- lI.'O rnJ,niSÓfO't GamaI Abd·?:1 Nas- A. nota acreSCEnta que a'ntn' <le

Brigadeiro Eduar(lo Gomes ád'Verletwla. ao gOVerno de qU'tl lamenta.r para I} mÍls de junho, ser. ',.
. janeiro d1'! 1956, .serão·. realizadasnem os partidos, nem as (�las- o presidente da República., ge- Q Conse�ho RevolucioIulf'Ío ele�ções geraiS. para es.é.'Jlha doS

DISCURSO SQS Armadas, nem o P-'VO, tole· nelt'.\l.l M:oham:med,Naguib .Ofe"',�- pubU<»u tuna nota., ampliada, membros da Câmara dQ:; !JeJlll"
EXPLICA'l'lVO raráo nova. 'tentativa' de

.

golpe. ce um esforço a fundu- p�ra ex: �$f.te.l,io.l'mente. 'I}or Nasser', na tados. A Assembléia
..

terá: '1ua9
I) leader da UDN ('1")'i.11: 'I

I
mas, antes. a repell,l"w.:; cóm e- pulsar os britã.lliicos da zllna .:!t' 'sentido de ter sida re�olvi�o e- missõe!s princil?'ais: a4n'ovar urna.

um disourso. C';)U] (,1 '(lonto de nergia. Canal d-e Suez, Em entrevi.st:> leger-se uma Assembléia cnns- llQva COnstituição a.- .tomar de-'
vista da min()r.í� SObl e [JS B"O·,. Ainda �ue �ã? tenha havhiO coletiva aos jornalistas, NUç't'Ib tituinte, po.!:' votaÇã.o p'Jpular, n. cisões sobre leis .:13 .,(Jcn:velLÍos,
tocimentos polItlcos. 1.) far.\> [.,;

J dulloeraçat) ofICial da UDN, .0 d�la.rou que. 3; l).r;P,seT.\ç�l. dús direta, preliminar ao e"tábeteci'l Antes dá. 'eleiç1w da A.ssp.in�
noticiado pelos "Associadú,s

..

·. Ta!' discursa em suas linhas gF,"als britânicos �li foi (} f.atol' d.,cÍ' mento de um CongrESSO çOJjsU .. bléia Constituinte; SeI'�" SllSpiHi:"oração sel'á pronunciada SCf�l!:<' I (Conclui !la ::.a pá.gina letra G) sivo .de sua volta à presidencia tucional.' sa '8.' Lei Ma'réial, .e., a' pa�'i:lr fIel
da República. EmlY:mL nlio

.

A �sembléia: !);ue se consti-l hoje, fica. aboi:i'da a c.énsur&l.· de
cla.reC'lls:se de que Se t.ratava, tuirã. a 23 de julho, aniyer"i"rio ímprensà, n..o .Egíto.· '

df8se que "um ma.l.entendido de
pouca importancia",' sobre d"l
terminado assunto, foi a e,m.":'

tia sua diveà.'geru:ia. com" o C'o�
selho 'RevoluCfonárjo, a

deu lugar 'ao seu bre.ve
menta do cargo, quando
s('t!'kWU d4ImfaDã&.

CAIRO, 8 (U?) -:- O' C

)üse-l sextas-fei.ras,
(I .general Moh;:Ull

lho da H.evalução teria decid,,,,,) moo Naguib, presidente da R<�
que serão rnalizadas' f.leiçõeõ pública" dirigindo-se aos fiéis

"O pa'Qprio AlbiZ't1 Campos, 'dehtro de seis meses, e qU€ o ) aglomeraw:Js em' frente ii. m€s-
que vlQlou as coru:lições do P''''- governG parlamentt'l' assumirá (1 quita, decla1:Qu que as forças

" Ui t'� r e '1"· r �ftel�a dão gen�rOI>O que lhe foi c[im·.·- p'Jder. em lugar e (1111 subõtit li- britânicas "da zona do canal ete
A r 1 - OI lU' 'II' dldo, é uma pl'ova impressionan I çãa do Conselho, informa"iH' e·:· Suez tinhaIn avançado, a 26 deU �, 1'='

: l: i te'do prOcesso qUe se terá d(!

I
ta ta.rde, de boa fon'.e. fevereiro último, até quare'llta, � I f aplicaI." a esse movÍmr,nto SUll Espera-se uma del'Íara.;:·"io quilometros da capital egipcia,

_ _,

IvsrSiVO. empreg:anUo 'JS lU"Ü1.t iminente, n,use sentido, Concitando seus ouvintes aROMA, � (UP) - ?s. deputa-, CO�IO ':'- re\'')g�çao. de, tao dl:S_Ci'� mais enérgicos de que disponha A AMEAÇA BRrrANICA permanecer uI1!p.os p9.rque. dissedos comunIstas e �oelahstas a- tida leJ eleItoral e ,i I c!mma ,hH o govel'no democl'âtko e CO'l:"-1 CAIRO, 8 (DP) __ Ao tenlli- Cile, "não temos t'IÚ.ra arma' pcprssentaram, à. Camal'a, �:na c<mtl'a!os a.griC'Jlas, tifucio.nal".· narem as prec<1s habituai'., d'll5 (Conclue nll- %.a pagIna 1etra BJver-dadeira avalanche de moÇoes
de to!da da!"s!!. em um f_'sfof<:O
d"s(l5perado para impedir 'luC
ela vote a moçáo de mnfj!),:lÇ"
no Governo de Mario Sc(,'ba,
Não úbstanle. o presirh"t<.: rir

Con.selho de Ministros. 'lu8 j:\
frustro·u vá.rias t.r'lltati""" <1'"

legí$dores esquerdistas de di
'vi'dir seu Gabirlete de cnJiga',?<.)
formado po.!' três parti,:·,s pró
acidentai::;, se dit'póe a. 'cOntr".
atacar.

Resistiu à .prisão até cair
desfalecido o leader IIlbizu
Iniciada em Gosta Rica a caça aos nacionalistas

SAN JUAN, .P::>rto Ric'],

81
Domillb'O CJ'QS!,J, que cumj.Jciu e'lllquanlo a multidão se aIasta

\ tIP)' __:_ J.•. p.GÜ,cia illforma qUl\ �lcmeIlça IJela tentativa de as- \'.tll,. :vrêaa dOI pilniCb,
d!:l 37 Th<tCionalistas detidos atê lli.-lnsinato dr} CélIlli;'sário-l'c,;id,'n
a.gora, 3·{ ,;e entrega.rnm pa.�ifi-· Le, e presidente do Partido So-
c(!.menltc, dallsla Partorriquenho. Sanlia-

S JOÃ.O DE PORTO RICO 8At'
.

texceçt'ies fora.m (> chefe no go 191eslas Pantin. há uns 20
.

.

partido. Peó'o Albizu Campo�: e anos, 'e Amade,) Biycra IlJsada, t�rp) - 0. governador �UJS
as dmw mulheres que s�, acha- '(1.;, Hato Rey, f :Munoz �u.rJIl, decla.rol.! I}ll'.l l�'

,Ca.m €.lll flua <''1tsa, tod'.JS os quais Durante o Jirotdo das ime-I .t.a:n':Js ,dISpostos o

.• Chega!.". � ,�l-lJe!."deram os sentidos. por c[ei- dlações do 'domicilio de Alhizu.!
IDlte que ,a lei ·e a C?nst.�tul\.:aoto (i.os gas3� la.crimngeneo.; flue

I
(o! deU,.!o. entre! os curi()l:l��s. um nos pernutarn ·para' p�r fm1 a

a p.;,Ucia tev�. ·.:le utilizar, vara nacionalista que t.etl['_jU saea.1' c�sa l�ucura de texrOrlsmo na

�ll1nSi'g'lli!' dÚ'lránã-Ins, unl.-L PJ:3tOiR. p"reID que foi, ra- I tCi!.on�!.lsta, _

e
.. �peramos <:tu�, ,a

Hcst:JIlIl ainda para llCl- presar; pWamcll.te dominado pela. policia, lop!nlaO . p,UbIl� portoI nqucr,;;tl
.

1'I0S apoIe '.
Tal tleclaração foi feita elU

cntl'evim". CO!I tív\\ à itllpl e.lsa,
Ma.rin .acl'esce-nto1.l:

FALA O GOVERNADOR

"O movimento te.rnorist;, é
uma .:.;erpentê enfureeid:! 'I d"
procura introduzir seus ef' it0S
venenosos 110 corpo das rel"çõe:5
fl�at�t'nais que existem entr' "i'

povos de Porto Rico e do.,; E�-
tados Unidos,

.

__ .,.,..",.._ ....... __ e-_..... ...,..._ -:..r._.

Esforça �ara"fnmpeôir:lvolO �e�
conliança

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

E INDUSTRIAL
DE B l UM EN AU

Comunicacão
.

.
Scelba �.3tá re501\'ido !l J"I':1.'

o debate a uma rápida 1;')1""",
para apressar o I.raba!hn parI',
mental' em 'dua..!; qUICstões im
portantes; aprovação el') orça.
mento para 1951 e ratificação
do Pacto da Comunidade 1.13-
fC'!lsiVB. Europeia

.
A Associação Comercial e Industrial de Blumenau,

leva ao conhecimento dos seus associad.:.s qoo acaba de
receber da Federação das Industrias de Santa Catarina
o telegrama a seguÍr reproduzido:

.

"Informam:s que na última reunião do Ministério da
Fazenda, foi resolvido p-elo Ministro autorizar a CA
CEX a promover leilões especia·s de libras, afim de a
tendo' a imp: l'tação de peças para máquinas em geral.
O leilão será exclusivâmente feito pela Bolsa de Valo_
res do. Rio de .Janeiro, Federação das Industrias de Sa.n
ta Catarinu, Celso Branco - Presidente" ..

Entrc as questões H I)lT'.H,nh·
das pelas moções 'dos depu! [1\1.)::;
esquet'distas, figuram al!'; .1l11<.s
alheios ao v,Jto d .. conCan��: Imas politicamente fspinhoso i ...IIII••lIIiIIIlIIlIIIIIIiIIII••••••••IIIII••••••••••••••

chefia do partido: mas; de
;pois de' sofrer 'derrame ce-.

rebral, teve de passar a

chefia a Duelos, que, elimio:
nado Lecouver, ficará
mo chefe indiscutível, por
quanto Thomaz

.

não pode
desempenhar um papel a

tivo.

8 fUI'I
ao �o�:e\ 1'(}

norte-americano e Pi 'JVaVelllll'il
te nocivo aos Es:tados
aoonsetharet aos cri ndrdatos dQ
meu liartidl}, no Lranscureo das
próximas eledçõ.Il1>, 'lue
tam o "maccar-thyemo",
à imprensa ao chegar ii !l�ta
\lade o sr . Adlaí Stevensop...

ü!:

:l8

"11
Inni1l

Eleições n o E g it o
dentro de & meses

PRESERVAÇÃO DA
UNIDADE

Acrescentou que, :O:,ssa O�t\-

sião ,8. 21 de feverei.ro, seus Ú'" LOND1iE8, S (Ul', --.

le�s iCeJ!àlvel'am não chegar' ll,t' mQçã.IF, B.Í1.t:maY.\(J.i)· (�u{\.a ,\\.l!)m�:
l'ompimenta, a. fim 'de manter a nha· cOnitl'llua in':apaz d!, l'Jm�,
un!(la.de nacional "ante [I� a ruo',,.,. o seu ·luga,· na co.multi<lade d'.l,"
ça' britânica'que está prõ;;im L '. naçõ'its (�lvi.til';:J.(iIlS, fOi ll;jl"e�,'CINa. entrevista, Naguib prome.. tada. h mesa. da Câll1811'11. dO:5 ,('."
teu desenvolver um esforço má' munB P,Oz- seis 'l1eputaQos .tl'ql..mxJ.mo pa.ra;·,ex.l1u1;nu: os britâni'llhistas, Essa nmçíi.() cslá red'f,i·
c�s . da Zon:a: <lo Canal de SUl"Z I da noa s,,�uint.eõl. termo,,:

Disposto O sr. Etelvino Lins a lut r'
pela sua formula no selo· do PSD

decisiva na próxima reunião dos governadores do 'p arlidoBatalba
RIO, 8 (Merídiou"ll -- .A "l� cheie '(lo go-vernQ pernambucanÍc,

lneiTa grande. batalha. da mlC�S' ter lanç�do o numa do gen·q.a1
I,fó lH·I':;1{!�·f.!cl(1.1 está. sel'l.do jo.. Juarez. TaV'ora.. ('m chvpa ('on'

gada nesse períotlo 'dH reces,," o governadOr Juscelin') Kubis'
pal'lamentar, com a. intenfisíc,l' chek, :.'para. alcanç'Jl' os objlltl
ção, pOr pinte do governador dH ,,·os do seu plano sucessório, .

Pern.ambuo:>, sr. Et�l.,ino Lillf., Desde a sua .viagem aQ Ceará
das COTllSUltRi'f em tu.no do <"s- moment" 'em que pôs as cartas
quema. política para :as ü'eiqje- na. mcsa� revelando sua dispt}i;i"
de 55. que recel).e\l o !teu nõJlll'J. ção' de la.nçar aquelas candida
No PSD,. pl'incipall11Bntc mI uI tura.s,· que se pl'JCC811am movi
ta direçãO' do partido. f '51 ã !la

I
mQUtos de recuos e a.vanços: CTa

vendI} ,urna forte Y',ds,,;;li para aPoiar o sr. Etelcino Lins,
principalmente pe-1Q maU,,:> di. ora para obl'igar a sua in,ic�ati-

va a um fracasso irreparavel.

I
reunião nacional do PSD,

. Rli:lSIS'l'ENC1A E ai:lrescentO'U:
TlÍm .1lli:Vido, .;nos últi�os dias. - Não creiG que (> PSD

nla.nobras Visando precipitar 'ó divida. com':} alguns imaginam,
Esquem.a. Ei'elvino num irrepa Mas. 'se isto acontecer a
:r11.vel fracasso. Mineiros e peB" será r4eitnralmente despr('zlvel

. edistas da: a1ttI; W<i'eção t€111 co, e dI} mo'ào algtn:iJ afetará a for
Ifthoru.do ncssé sentido. E () SI'. ça /10 nosso pártido·
Etelvina Lins, que .parccé ]::;0];).' CONFIRMAÇÃO DA

.

do momentaneamente na su,.� t CHAPA

�JSição, f��ando a um Tf.:pG.rte.r r Pela prime,ira yez.. � .chapa I'AesocI.ado , declarou:

'1 Jual·ez.-Juscellno, ('nl torll:o' . '(la:
- p meu esquema soirerá (lual as n':Jticias .não pass;"vam

uma. prova de fogo. na próxima (CQn�!ul na. 'Z.lI. págll!:! l�tra H�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. Informa\ções à Rua São, Paulo, 2741, na COMPANHIA
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STA
L

PrOCUl'anlOS uma moça com prática de escritório e que'

t�nha boa instrução, para exercer a função de faturlsta.

lt' =?·.,.,....ÃJ'�i

A firma MoeUmÍlnn & Ráll Ltda., com escritór,'o de Com-'
tl'uçÕes à rua Mal. Guilherme nr, 1 em Florianópolis, preci�
sa de hábil. desenhista com, prática 110 l'a1nlO1 de Arquitetura.

Dirigir:.se por eart.a. de· próprio punho dizendo das pre

tenções,' e juntando trabalhos de' sua autoeia, que serão de.

1Volvidos
.

Dá:'se preferência a quem ·:falar alemão ou Ingle'1l.

LOTES A VENDA VENDE-SE
(;-.. *"_',
t

.
�Vendem..se diversos lotes.

próximo à nova ponte em
construção no bairro de Pon
ta Aguda.
Informações com Arno Beco

ker, ,Rua Bolivía, '; 3 _ Pon
ta. Agutla - Nesta.

VENDE,.5E 'em Joinville
um bem montado bar e petls;
caria com um balcão frigorí.
fico grande e CDm bastante,
freguesia; pelo preço de. Cr$
250.000,!lO, o valor do bar -á SÓ
o que tem de mercadorias e

utenctlíos.

VENDE-SE
Ofereço-me para vender ou

fazer propaganda ele produr'
tos desta praça em São Pau
lo, Santos e Campinas, tendo
grande conhecimento, com to
das referencías desejadas, tra
tar com Guimarães,
Rua São Pàulo, 2.40 ..,;., Blu

menau,
.

uma Motocicleta marca Horeh
<te fabricação Alemã, 4 tem
po, 18 H.P. em estado de
n o v a.' A c o m i:> a n h a

diversas peças orrgínaes. Pre,
ço de Ocasião, informações no

Hotel Estrela, rua 15 de No
vembro, Blumenau-

Procura-se

P R E ( I S A .. 'S E
TORtfO ..MECANICO

Uma moça ,e umã senhor.:!,
para serviço de copa e casinha,
qUe saibam falar alemão. Pa.
ga-se' bem; Informações no
Bar e Churrascaria Monte Car.
lo·, a rua 15 de Novembr'� 1398.

COlnpra-se uni, mesmo nsa

dOo. desde que esteja em b�m
funcionamento. OfertaEi para
Edmundo Mooritz, Caixa Pos

tal, 74 - ITAJAI. ------

..,.:
VENDE-SE

,1.Jroctlra.ae um re,pres€lIltante
prura Alfaiataria mas que seja
Alfaiate, inutil se apresentar
MO sendo compeümtt\.
Propostas paTa cax. PQsta1

687, da.!ldo endelr<lço pa.ra �ntra:r
em entenllimentos,

Um terreno no .JARDIM
;BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga, medindo 1"1,5 4e frente
emn 41 metros de fund�: Pre.
ço Cr$ 80.000,00. .

Diversos lotes de terra a

Rua São Bento e Rua Zend-ron
(Garc-ia), próprio para Resi':'
dencia, ,preços de ocasião, me
dindo, 20 x 20. Grande oportunidade para

quem deseja trabalhar no ra�

mo, um bem instalado arm.a
zem d� secos e molhados, .CD'fi.
botiqu:m, irend�· um estoque
calculavel em Cr$ 200.000,00
(Duzentos Mil Cruzp.iros), com
uma boa freguesIa, situado em

otimo ponto désta cidade. Me
lhor informações com' ó- sr.
José, á rua São PauLo; N.o
1184 - BLUMENAU.

LOTES A' V'ENDl

CASA D O A M E R I ( A NOS. Aa

Hoje às 8 horas
,FINALMENTE o CINE RUSCR; tem (} grato p!"�zer de a:'

presentar ao público de Blumenau a grande' fita MEXICANA,
que vem obtendo {)< :rD2For .,sucesS!()I depois; d� O DmEI'1;'O lJE
NASCER, inteiramente filmado, na cidiúlé maravilhosa. RIO
DE JANEIRo-f

,

.

UMA AVENtURA NO RIO
•

(imprópr'o até 18 anos) "

com: NINON SEYILHA, a famosa, artista .. d� ·TEJ,tDII),A�'.
"VITIMAS DO PECADO", "VENDE CARO O TEU A.1\:IOR·'�
nmnll! Impreasíonante creação dramátíca! .

E mais JORGKGOULART, o famoso canto!" b�a§iIeir!llI!�
CLAuCE ELDE; artista dI} cinema nacional,

.

que recentê-- .

mente filmou RUA SEM SOL. ".',. . .. ". ,., ... .., ,,;

OS ,ANJOS D() INFERNO, inteJ,"!lretando: BAIÃO CA9u:�
LA, BRASILEIRIN:BO, DELICADO! e ainda DS' famosos as:.
tros mexicanos: 'V'ITOR JUNCO, LUIZ ALDAS, CESAR DEL.
CAMPO!" '.

NINON sEV1IiHÃ. cantando "Ca�eçit" Ihc�da"!
:ryINON SEVILHA,- cantando- "Sassari_calld\(l�'"

'

NINON SEVILHA, cantando "Maria Calidelaria"
NINON SEVILHA, cantando "Baiões", Sf.tmbas e Marchas!
As mais belal; paisagens do Rio de Janeiro', enôe-se-desen-

rola esta magnific'a aventura! .

"

'

'

UMA AVENTUJ;tA ,NO RIO - São os homens a. cansà -(Ja
pardlçâo das mulheres... ou são as múlheres a: causá rui per
dição dos., hlomeus?

."

I

.,

março vlndeuro, motivo porque
essa fem;inha· de CO�aternisaçãoJ
reuniu grande nÚJ.l-ero· de ' ami

guinhos dos al±i.veiSã.riantes. que
o-fereK:eram aos.:'coÍlvidad1>S' far
ta mesa de AoceS:':'e, bebidas,

.

Os três nataliclântes ,são- fi

lhos \:le nossa ilii;Úiita, colabora
dora' da. !V".)clse Moeiler:'
Registra;ndo ti! tl.JlsplciOsOf acon

tecimento, €lIiibo�à t�diamef1,�e,
formulamos ,since.rAs felicita-

Domingo último, a familia do
sr Max Moeller, depois da' sua
temporada, de V€iI'aneio na praía
e de regresso, ao. seu laor,' realí
sou urna. 'agradaveí festinha. em

seu lar, em' homenagem aos seus

:filhinhos Irma. K-el!-Urlch e Fre
derík, cujos anívereárjos natalí-.
cios ocorr-em, respectivamente,

de fevere-iro, e 2 de

ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA
la. CONVOCAÇÃO

São convocados os srs. acionistas desta sociedade anônima
para a assembléia geral ordinária que deverá se realzar na

'sede social na Rua 15 de Novembro ri.o 487, desta cidade, pe,
las 15 horas do dia 27 de março do corrente ano, a fi mde deli-
berarem sobre a seguinte .

"

. . ORDEM DO DIA
Lo - Exam.e, discussão e aprovação do relatório da·drre;

.torta, parecer do. conselho; fiscal, balanço e conta de lucros e

perdas, referentes ao exercicio de 1953.
2.0 - Eleição do conselho fiscal para o exercicío de 1954.
3 . .;;> - Sug-estót;!s de' interesse social, .'

B]umenau,.14 de Fevereiro de 1954.
ALFRED FRESHEL _ Diretor-Présidente.

comunismo ínternactonat.: que
age no interesse de um desp':>-
tismi'l estrangeíro; e

'

_.:
.

"Reitera a fé dos povos da
América -no exerc'cío efetivo
da n�n1t:l('�aCia representativa,

EXPORTADORA CATARIN ,ENSE DE fUMOS S'A;' ���rQos:�I���g��e;�O 11::�a1r�
, ComércIo, -IndusL.ria e Agricultura politico; e

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARlA "Declarai

Pelo presente ficam convidados os Senhores Aconlstas "Que ii domlnaçãe ou con-

desta Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral 01'.·
trole d3S instituições politicar; Ide qualquer Estàdo amertcr,

dínár'ía, que s� re!llizará no cJ.J,a, iZ!? de Março de .1954, as. _9 DO, pelo movimento comunista I
horas, no escritõr.o da Sociedade, à Avenida Getulio Vargás Internacional, ao estender a

's/n., para -delíberarem sobre- a; seguinte '

.
ORDEl'\'I DO DIA e.st..e hem'sfério o,,sist3ma, po li-

1.0) Discussão e aprovação, do Balanço e conta de lucros
Iitlco de uma potencia extra

e perdas, relatório da diretor ia e parecer do Conselho FiscaIT�· 'continental, constituirã uma

ferente ao exercicio de 1953.' :ameaça para a soberania e

2,0-) _ Eleição da Diretoria. independencia, politica. dos Es-

3.0) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e
tadcs americanos, pondo em

para o exercícío de 1954. -per�gD a' paz da Am2rica e'

4:0 -_ Assuntos diversos de interesse sócial. requerer'â medidas adequadas,
de conforrndade com os tra
tados existentes. .

,

"Recomenda:'
"Que, sem prejuízo de ou�'

,tras medidas que", pudessem
considerar -convenientes, cada
um dos governos americanos
preste especial atenção ás se

'guintes disposições, com o fím
'de contrabaíancar as, ativida
des subversivas

--

do movimento
"comunista internacional, den,

.

tro de suas respectivas [uris;
dições: '

Ruá São Francisco, 14"1,- Fones 2061 e

CURITIBA PARA�N-ll···

-.-, COMPLETAMENTE APARELHAIm, -'
CIRURGIA ---: MATERNIDADE _:_. INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOSTICO '-:-:- ;RADlOTERAPIA, '

ABERTA AOS SENHOR�S MEDICOS

AVISO
, Ac!tam-se.à dlsposiçâo dos Senhores Acionstas, na séde

social, a Avenídn GetulIo Vargas s/n., cs documentosa que
se .retere o art. 99 do decreto-lei N.-o 2627, de 26 de Setem
bro de 194{)·

Timbó, 9 de Fevereiro <te 1954.
JULIO JACOBSEN - Diretor Presidente

Publicação retardada por falta de espaço.

BUSCZU
Fone ·138-'8:

encantadora

(OMUMI CAÇÃO
LADISLAU ALFAIATE tem a satisfação de comunicar a

seus distintos amigos e freguezes que transformou a sua, i:r,
majndívidual em Sociedade Limitada, g,oh a denominação de,

. ('LORD" ALFAIATARIA LTDA.

a' qual continua no mesmo local e plano de trabalho de SUá

antecessora, . empenhando-se -no atender, com {lo maior des
velo, a todos que se' dignarem honrá-la com suas pr.ezadas
ordens.

Blumenau,4 de março eLe 1954,
" I,., : .,' J;.ADISLAU KUSZKOWSK.I

Rua '15 ode' Nov. 592 - 1.0' andar.
.

.

não a. unidade {Iara expulsal' o

inimigo", o general Nagu-ib 1'

xortou a :população a não· dar
ouvidos aos rumores divulgados
pelos "partídári';)s dos ocupantes,
que procuram nos, 'desunir", "O

inimigo, prosseguiu, estava a

alguns passos daqui. Avançou
40 quilometras da capital, prvn
to para assaltar-nos se tivesse
mos resolvidG IDJSSa divergen-
eLa".

[AR B R A-S Il E I R O

i,
Curso "José, H?nifacio"
Diretor Prof, Antonio R,

.Rollo, Praça da Sé, 28 - Te
leI, 33-9070 - Cx. Postal 6371-
- São Paulo.

'

,
'Cronica Poli:cial

Preso o desordeiro
Quanc;lo promovia, deSOr-j

sidente em Flol'íanopoli�o
dem, em estado de 'embria-. O delegado João Gomes,
g1,lês, às 9 horas da manhã que vem agindo com ener
d�ontem, no Bar Estr�la, á gÍa contra os indesejaveis e

rua QUinz'8 de Novembro, desordeiros que infestam a

foi preso e trancafiado- no cidade, aconselhou Osmar
xadrês da Cadeia Pública, Silva a abandonar Blume
Osmar Silva, de côr' com 31 nau dentro de 24 horas.
anos ,de idade, casado, . ,re�

.

Rua Felipe Sch.l1iidt n,,; 11 � ITAJAI'

iA &_ G

Confie as sUas economias ao BANCO H1POTECA'
RIO LAR BRASILEIRO S.A. '€. realize. em pouco
tempo, a sua aspiração da' CASA PRO'QRIA com

apenas 10 pór cento: de entrada em 15 anos.

B.i..
.

Depósitos' a partir de
,

. cem cruzeiros

H' I P O J E C jr,R LO,

rias, e que não prestam
lthum serviço ao l!:.tado.

O Brasil mancJiou para a Ingla",
terra quatrocentos sub-oficiais fa·

zer curSpS de especialiszação, a fim
doa servirem em navi;l)s como o

I
"Tamandare" e o "Rio Grande",

,Trezentos doesses sub·oficiais, ao

.

regressarem, pediram reforma, Fo-'
ram para casa, ricos, com ires,
qu.atro e cinco mil cruzeiros men-

sais, para nada fazer mais pela
nação,
As classes 'armádas não são res

ponsaveis por esses atOG de ban
ditismo

.

contr� o povo. 'com o di

nheiro do povo, Foram os seus LaI�

Vende-se diversos lotes, li�
vre de enchente, zon:L apra
zivel. Informações com Euge
nio Lang. Rua São. Paul1>,
1478.

Um cão puro sangue "Collie
Azul" com "Pedigree" de o

rigem. Idade: 1 ano - P:ron
tq para adextrar. Já va-ccina-
do- Informações: Rua 15

deiNo::::m�::. ::_8�u_:o� _:;�. .I!GII!!I!!I!!!IÍ!II!G!!!IIiIII_I!!Ii!!_III I!!!!!!!i ÍIlii ..

. f ,'--.------------

�������--;�����������,�'�

( li N I ( �R. !�!!� !oANl��!ePATI(A I
Médico do Hospital NoS5*- Senhora da l.A7; ICon!lultório: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92:_ �e 266:;

.

Residencia: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529' ó"

. C U R I 'l! I B A _ PARANA� '"
.

c

, Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS· .

de rumores, foi publicamente Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Cocei:tlis Man-

confirmada, em toda extensão, chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regral, Exces_
prineipalmente no que se refere 80, ,Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida.-
às consultas e às sondagens. O de, Desenvolvianento fÍsicó e mental, etc. - Doen�as cl'Ô-

ministro, João CleOfas. que hoje
nicas em geral: Reuri1at�smo, Varizes; Asma, Malária crõ-

chegará do Recifei, �nrorm'Ju
.

--- Dica � Hemorroidas, etc, --- ' ,

que �ecebera do sr. Etelvino
ATENÇAO: ConsultaS em BI:umcnau nos dIas 26 a 30 de

Lins uma carta.,. oConsultando-o lv,Oc�!Mi;;;;���ca�d�a�m:.i,e��II�,�n�o"H�O�Ti:E�L�B�°ciL�E�T�Z���.��'��
sobre aqu�les nomes. Adiantou
mais que respondera: aQ gover
nador pernambucano ,aceitan'tlQ
as sondagens, mas recomendan
do sua. vinda. ao Rio, para aqui
melhor pesquisas as possibilida
des de jaja llrulô.idaiuras, A car
ta. do miJnistro João Cleofas foi
lida - informou mais - pelo
presidente da República,

BATAL�'NA REUNL�O
Nessas con'dições, o governador

Etelvino Lins terá. sua grande
üaUial"� Dllás decisiva.
na reuniãó que o P .. S,D, reali
zará na segunda quinzena deste

mês, com a pre15ença dos seus

governadores. Será a o�asião alII

que colocará para exame ,d'JS

seus correUgi.onários 'a chapa
que lhe lParece a ideal,' um n:t

lítar- do norteio. para -preside.:.t('
da, República, e um homem UÚ

sul, para vice-presidente.

VENDE,.,SE
Umla casa na Praia de Cam�

'bol'iu. Inf�rm.a!Ções em Itajaí
a Rua 15 Novembro 132. ou

neste jornal.

VENDE-SE
uma ou du&;; ca�as de madei
:ras um negócio de Secos e

moihados. Tratar com o Prop·
Serafim Berti, Rua Itajaí n,o
2523 . p,erto do Presepio. Pre
ço d� ocasião. .

outra moeda, estab€[ecida
IpelQ item XII, da Instruçfw

nr. 70. da SUMOC, a contar
da data que entrou em '>"I�
gor êsse ato.

-----------..._-------._�--�

(ENTRO DE
fA UIO M O' y, E-I S
,

ii"�
f';

- .

i TROCA
fJiíidt� VENDA �

; CO!.:,BA JJ�
i:�7<-;,"'·"''>- '-"', -�"""
I COllcM81onãrhtll
I CAMINHõES F. W. D. (J'OUl'

Wbeel Drive)
1'RATORES: L. H. B. Diete!
L Pe4i1ll e AeessorlOfu
1 :rORD - CHEVROLft
r ...... Linha - i
ç�J" K O P A li
� i" AUTO COMERCIAL
�:1j IMPOR'rADORA S. A·
f? BLUMENAU
I BUIl 15 de Novembro. 983
l "AcrSA" - Fone 1324
\ 'relegramas: VANDEMEENE

ARMAS E MUNiçõES
�.

.s.rmas' de oaça, �f!:P0�
te, revóbn�'tes. pisto

las etc. - qualquer
I11a.fCa, -'COMPRAM--SE

NA.
K

no.
,-

.

-1-:1;

Tit!J ';f€z €stai3 dec1al'açóüs '1'

um grupo de 33 diretores dfi
jm'nais e editores nort€�amel'iC-I\
�l<\}I! cum �9 ql1alg paleslrou du

rante uma hora em ZagrelJ, ca'

pital dn. êroacla.

e Caça
_ BLUMENAU �

��

rCiSiS':='ilTERREiÕi""·
-

..
, -

ª COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODoS OS ª
ª PONTOS DA CIDADE

__ §
}lutes de· realizar qualquer negócio imobillário� �

--- coru,ulteonos
.

.

s

"ORGANIIA(ÃO BlUMENAUENSE LlDA." �
t _..' '.'_

ª== Rua 15 de Novembro., 870 -1.0 atido Sala 5
-

-_=_='Telefone: l' 5 7 2
'

a Onde se realizam os melhores negócios. de mióveis. S' ,

�dlllmmml!.um��u"Unlll!I!lmnmUlllluuOOJmI]l� -

(asa Pesca

ESCRITORIO TOPOGRAflCO CATARiNENSE
Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

preciçáo - Presteza - Pr.eços

FUNDADO EM 1925

Cap�taI de Reservas:. Cr$ 210.207.314,20

. �G1}�qIA ;;Ij;M pURITIBA:

Prepare •
.. I futuu de
ullfilbl
�

IOFOSC4L
Escrev� dét3lhadaÍnenle pua a Caixa l"ostal I 9 1 �

- São Paulo -- Junte- envelºpe I«!lado com endereço.
Não ntiIlse registro para evitar demól'a na retirada:; em
hOl"ario improprio.

'

,
,

,
.

", '", " :, l,:',

ao povo,
As oligarquias nQ Norte

em 1911' e 1912 uma chaga _-viva
na democracia brasileira. Q1lem: as

abateu, 'em b'da hora, senão a for

ça de terra?
. ,

Os p;utidos politicos quase, nada,
tem' feito p�la d'emocracía br'así�
leira, ao lo,do do Exército. AgMru'
mesmo, todos, mas todos se enco

lheram, l'ect!_saram·se a entrar-, :no

campQ_ da ,Iut;.!, quando o ex-mír':tis�,
tro df1 tra,balho tirou o paletó_., 0
amea;;ou pôr a precisão sindicaIlII-
ta na rua. ,

.

Depois das lições dos ultimos ,a�

nos, não deixem' de reclamar !Sem

pre llue' o Exército �e, veja, desal'
mado, moral nem materialmenV"

para éventualidades lSobm� sS-'''qrie
temos: ,visto. ',de: 45 a esta -parte. "

Ministeno I
'

' ,

RIO,.8 (Merid,) - A fim de,

FILADELFIA, 8 <DP) -

cura. da sÍ'filis com uma' única

injeção requer apenas dez'
gundos. F6i

.

ê��e .;.'yesúltado,

ti'do palos laboratorios Wyeth,
de FiladelÚa." d;�oj� de· l��g�5
peesquisas, para adaptar a' peni
cilina � 'luta co·�tra ci tre-Ílo"ue-

, ." 1. "':,. ,,-.,,'

ma pá.lido,· esse germe virulen-
to qUe! vinha resi�Ú�dQo OFICINA,

IiSPECIALI�ADA

fazer face, ao alto custo (las

taxas €i;colares o Mmistéria ,h

Educação está ,introduzindo, em

todos os convenÍ'Js que vem

firmanido com estabelecimentos

plYticuIares de ensinj) secundií,
rio e que através deles V�:JllJ,m

a ser os mesmos benefiemdoB
co-m subvenções ';m favOres f:h

qualquer natureza, dausula es

tabelecendo a_ 'faculdade 'do Mi
nistério em' examinar a qu';'" '.,'

d'OS . pr.eços #las oanuktades esco-,f!4._.__IIIIII.III_.!IIIII!!J!!!!!!!!"
lares.,
TáI providencia vem sendo lü

mada porque, de '<.!IJn!OI"nif,'HI,·
com a legislaçãoJ vigente, a,; a.u

torida!des do en1Jino não té!.l1 P':"
deres para intervir no· 3ssunJ,D:
sendo que os tribunais HL
pronun,ciaram' ii respeito,
gando aquela cornpctencia
Min�stérro da EducaçãO,

.-:"

RECUSARAM-SE A

I .

CESSAR
.

Â: GR,E'VE
IN. YORK, S '(DP) '-" ,A, ;fclTIr

ta Nacional de Relações traba.
lhistas decidiu procesj5ar 1'01;'
desacato, os trabalhadl>res ,dq
Po·rto de Nava York que sn re..

cusaram a reirilciàr, suas -ativi

da,ldes.
Os trabalhado.res são os' f.'-"O

vad.oroo da. AsS',:,cia.ção I!lt;:rri,�"
danaI qUê nio quiseà!.m voltar
ao trabalho, apesar ,de ord"',;

n&86 sentido dada po,r, um tx�

bunal federal. Por esse moHv,?:

,.

Rua São Paulo, 3343 -

ITOUPAVA SECA

lhos chegara.m ao prepa�'o:"
DBED, mistura d�''-', pe��iIilla.
e de 'antihistamina, quCj co·�trà
riamente à penicillntL, não.

do

8"'1' filho o��,,: 9 brinDa Íl di.. tudo,,, ", à noit9. QuaMo o

!l8DSaç!! é,grande. êle rl'J!"1l91l9 rlO�"'9, MM, 'I'"'''' .!Í�!; horal!
�!!! q1!8 êla bdn<:flt quel' DOS h!lraA em qUê ��e dOJ"me#
l!!,i1bare. de pequ.,IlQ5 lulmigoR de sua ."fi l_€l fJ:abal]J""J "i1�ll
l!5!o!amente �"8 "Sãflo 08 VP.f'll"!�S, Que g�mprê _" -t11()nl'€:nt�

ap.ós l!1nm�nt:� -- mo-vimentam·se pant ti�'6.r de &';>;l! o:rga...

nismo o alimento Qllf:9 d'3V�!'!!1 dar�lhg mais tôrç� e �n.!,mo.
<:�b9 Il você. qUl' é SUl> mãe e é "9�!arMid", d"f,;nd�-l",
Llw!'J,o ,do� vermes, dando-lhe 'LmOR. DE fAf:!\U X_O\_.
VIE__lt',J; 'lU!! ,verrnllugo, de ",,!io modemlla que, d9"9
IIIIr lama!!!! Jlor tMM' N' erianp,u "m !dalle' �.colaf.,

Vala aqui., ....... é '"

.
. 1.1f!O�'[)'E CA.CAIj XAVIER .

;���

C�mpletnme:nte inofensivo para -o orgo.óismof �'o
" únleo'que porla.�"!r. lom!:ld" !'1Tl qualqusr 6p,,�rr.
'�êíii-a[eI" QU l:!ur!l<!"I�' Oe gôS,"'d9rtldáYel,
:,.nêlA';e,;mM!?' 61t!0';e ndo IriU" o l"lesllMO

Il!fl!!l!!II, E",prega'do M" Sr,,!!! hó mero ds

ao t:lnO$.

CQ!l.Cllrtamoà; " ,. .. ' .

. R,eftlgt1rad,ol'fiS Domésticos, !t;eidge:ra.ção �m· Gei:,,' .

l\'Iáqninas de- .1a1rru1, F,ogões, elétricos, Aspiradores de Pé,
Enceradeiras, ,Liquld!-neadol'�S €� ••,. .

. .

B �.f ri 'r,.m a s ,_ Pi n t n'Z .. Ir

,VASA DO �..MElt!CANO S/A •.

sficliã:!J' D"ornesUtia �.

LlCOR DE CACAU XAVIER
'

•• nrmlfvgl1q. cl>nflança do mãe brlnUlllr,,'

"I.
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• ;. .. o �Regj:;;tros de firmas, organização de Sociedau€6
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.. . - U

.

-.Anônimas, Contratos, Distrates, Escrituração em .. F Ó II f g I' 0-

geral, assuntos fiscais. • C aí I e I.
,

,
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I TE O y. CRUZ E; CLUBE �

.

:;

I/Ainda que vencendo o eneon-: = ""

I
'. ::

=
..�:;;,__

tro domingo à tã-rde' !:filtivado: ª ::

I
Cm Testo ·Cent.ral; quando teve ==
c,omo advertárto o Vasto Verde, ]
desta cidade, Ú' Vera Cruz E� c.

>

._= :;,

=:-:1_Está ameajado "de p_er�er �s

_==_;::====_
_

;1 'dois pontos que conquistou, co-
_ :=

;;1'
mo re�ultado do triunfo

-

obtido,
;;;;==

..

pela contagem _,d€l 3x2·.' ,

, • _

, 'oi esta iL "bomba" que estou-
_.: •

} -, . 'i:» ,'-. '''':';;{ ,.".s rou õntem à tarde, quando, se-

'S_-. �'I gundc iom'Js segu.ra�ente ínror-
.

mados, o 1?residente. dá'
.

agr-e-. 'S _

míação do BaIrro da, Y'elha. sr' E
"

::.
rederico Bruns, deveria dar en-' ::

_
-

t;ada na 'secretaría ,da Liga.:ª ;;
Blumertauense ::

ii un. protesto contra a IegaÍidade -

; ,da vrtôrfa- er-uzana.ltfna, , pelos
.

. : motivos que abaiX'�' apontaremo�-
_Ós dirige�tes do gr-emío alvl- ::

. negro,' talvez ,"por. não obs·>n·a)�

5;::-': atentamente o texto do Regula-
.merrto .elaborado para.' a. disputa !. ª\10- CampC'Jnato Extra.' inscreve-

ram., mom�ntos antes do ,préTiIJ '§
novo jogador }lara : =: '= _

_ Ma�,a.-n,gon!l:' o I i �=__qua.l atuou por atguns. mornm- 1:
_� i i.��

I
=-

::;
...

= .

....
=
-
"'"
.....
"'"
""
-

a'"
::;
-

- ..

-
�
-
.-
-
=
-
-

�
....
...

o

no cempeoneto;
8. Futebo/l

Rua'I5 deNovembro, 870 - Sala 5 - TeU. 1572

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LmERATO

,

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)

As

�. !

. '. ':' ',rosJlga

!

.. 12' referindo
.

�" J rosd'odmo
•

'.
<

':
0"0

,',
'

As maiores facilidades .na' compra
Ofereée.m as lo'ias' PROSDOClMO

•

p �Ei��:ó. c.'

Prosdodmo' Sotie'trade Anonima'·
Ruá 1 S de Novembró/ 900 Blumenau

9-3-1954
.

o V. Vereie o V. Cruz
'.-::.\

•

:\

ia

A pedra-sabão ou

é uma rocha tão mole

que pode ser cortada com

o faca. ,.'1

::'-�

Cigarros

Continenta'

é o cigarro que mais se

fuma em todo o Brasil.

Uma preferência

nacional

UM PRODUTO �OUZA t!HJ:t

._
-
-

ª
-
-

.

.

Soci>tdade_.
. j • ._.

•

_ •• :-
J �H I IUUlIIIIIII! Ilill í illlj 111111111 íl III i III li' 111111111111111111111 fi i II IIll11i 1111mI' li 11111111I11 íII III!UI I r f! i 111111 IH IIU fU I f III1 ;111 JnnnU I11III illlllm III" 11111111 !I�

Rua� �iOI :Paulo, .

.. -
- ,caixa Postal, 46 Uoupav.êb·�Ci1 ..�

BUIMENAU
to os int�re!lSes

preside

.J I •
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REVE TIU-SE DO MAIS COMPLE EXITO O
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1.0 CONGRE'SSO DAS ASSOCIAÇOES RURAIS
�IMPjNUI �EM· tON�I�TEN�llliRaptado afilho de milionário ,-Compareceu ao conclave·

. A. desonestidade funcional é ato vulgar, �o-lll·banes resl-de'nte'na�olomb·la' I p m'" l-o·,s·l·"·0
.

Jo'" a'"o .. CI:e'Alias�:tl: ���o�a:n��.t:::�t�� r:e����: �srs���f:� �:��I. ." I �J '. .....
.

"':.'
.

tória 'da humanidade. A indústria dos desfalques e

I' Resgate no prazo de 6 horas' contrérlo
.

seré m o r f o
..

outras maroteiras dessa natureza não se constitui, caso o menino Conforme já Esse importante concla-

pois, em instituição brasileira e muito menos blu- I
-,

amplamente,
.

realísou-se ve, que reuniu representa-
menauense. Dai o fato de muitos não compreende- BARRANQUILLA

(CO-j
sinariam o menino. A poli- rem a busca resultou infru- ncs dias 5 -e 6 do corrente, ções de váríós municípios

rem o motivo da excitação que se observa nesta ci- lambia) 8 (AFP) O pri- cia, Radio-Patrulhas e De- tifera até agora. na cidadede Caçador o Prl- do Estado, foi presidido pe-
dade simplesmente porque seu governo instaurou

meiro caso de sequestro na tetives disponíveis traba-, meiro 'Congrésso das Asso- lo governador Irineu Bor-
inquérito administrativo com o objetivo de apurar

costa Atlantica registrou-se Iham febrilmente nas ruas, O fato causou espanto em dações Rurais de Santa Ca- nhausen e assistido pelo mi-
Irregularidades praticadas por um funcionário da

ontem. O filho do milíorrá- aerodromos, vias fluviais de, todo ·0 litoral A,<r:;!lltico, tarina, promovida pela Se- nistro da Agrícúltura, sr.
rio Nicolas Saade- consul '1 d

.

d
I

municipalidade. E não compreendem porque' ainda Barranquí a e emais ci a- ternenclo-sg que se apres'en- cretária da Agricultura do João Cleoías, comparecen-do Líbano em Barranquilla d d C t AtI t'
1
t d d

.

d
.

drecentemente, outros atos dessa ordem, alguns mais es a os a an ica, po- em novos casos. Esta o. o am a íríumeros éputa:
graves do que o presente, registraram-se 'em Blume- foi raptado pela manhã de .---------------�-----�---'--:-------:-'--"'-- .----

ontem.

V rn d
.

1nau, tanto em repartições públicas como em em- l'tí .,'
. Q " e "( .J e' I"vrQ..nce})'prêsas particulares, sem que o povo lhes dispensas- De quatro anos de idade, "Um a. " aSe mais do que uma ligeira e natural-atenção. e chamado Nicolas, a crian-

O fenômeno, entretanto, nada tem de extra- ça foi sequestrada em sua

f el'
.

11ordinário. Constitui-se no prenuncio mais veemente I própria casa, arrebatad á O r'çO··'Q uma
. J-ov, e·.'m sen·· ' '0'rQda campanha eleitoral que se avizinha. Ocorresse' .

babá e levada á força paraeSSe inquérito um ano atraz, e ninguem lhe dispen-
saria mais atenção do que ele realmente merece. um automóvel misterioso, Confirma.,..da odenU.nCl·a p···.e.·lo·...o-.·m·ante do mortaNa situação atual, porem, o assunto tomou um as- que desapareceu. .

. pecto bastante diferente. E' que, não existe gover: Os raptores deixaram um
no, per mais correto e perfeito que seja, que não

bilhete estabelecendo um
conte com desafetos e com uma oposição para crie
ar-lhe embaraços. No. caso presente, esses adversá- limite de seis horas para o

rios, à falta de elementos mais ponderaveis para
uma campanha de descrédito, agarraram-se feroz
mente ao único que lhes apareceu.

Compreendendo, entretanto, a fragilidade des
se elemento como bandeira para uma campanha de
sabonadora, procuraram temperar o caso, transfor
mando-o de insonso qU'e era, num quitude mais a

petecido, mediante toda a sorte de artifícios. A his
tória foi, pois, lindamente enfeitada, com esse en

genho tão próprio do ser humano quando quer ilu
dir seus semelhantes, até que se conseguiu desper
tar suficientemente a curiosidade pública para ela.
Isto feito, acha-se, agora, 'em andamento a segun
da parte da triste campanha, qual seja a de suge
rir a possibilidade de outras bandalheiras, com a

revelação d'e fatos destituídos de qualquer aspecto
criminoso mas que, na mente super-excitada do
povo assume feições anormais.

O interessante é que essa campanha não e 01'

ganizad.a. Constitui-Se no fruto amargo desse faro
instintivo que todos possuem para atingir um 'Ob
jetivo comum, entre os indivuos impulsionados por
interess'es semelhantes, mesmo agindo isoladamen
te. Tomam parte nela politicas adversários dos a

tuais governantes, unicos, aliás, para quem se en

contra uma justificativa no caso, já que agem de
conformidade com seu papel; seguem-se-lhes ou

,tros interessados na política, que embora fóra da
oposição, discut'em a ocorrencia de modo virulento,
simplesmente para se apresentarem aos olhos d(')s
qlle votam como salvadores da causa pública, seno

do estes os mais .ordinários; por último, 'ê como a

'liados inconscientes dos primeiros, trabalham os

adeptos das ideologias extremistas, que se agar
ram a todos os casos tristes que surgem para des-
moralizar o regime instituido no pàís. ,

Essa' exposição que f::rmulamos tem ap'enas 'O

sentido de alertar o público, pondo essa desagradá
vel questão no seu devido lugar. Desse modo, assi
nalamos que foi o próprio governo municipal quem
ti:I!UOU a iniciativa de a.brir esse inquérito adminis
trativo, revelando com isso sua lisura e honestidade
de propósito. '

A insidia dos seus oponentes, lançándo mãos de
recursüs tão puerís para desacreditá-lo, em assuntos
dos quais se acha isento da menor culpa, apenas. o
eleva e dignifica, pois revela a ausencia absoluta de
elementos mais consistentes com que .combate-Io.

E pouces governantes podem se orgulhar tan
to de uma tamanha ausencia de motivos que 'Os

desabonem perante a opinião publica, como os que
temos em: Blumenau.

BELO HORIZONTE 8 sidente á rua dos Andra- i e Minas, com D. finalidade
(�eridional) - A Deleg"!- das, 89, em Campos, no I d'e fazer propaganda sub- \

ela de Ord�m Publica re- Estado do Rio. Nelintho dei- versiva, aliciar adeptos pa
velcu ter SIdo preso t:m xou Campos em principias ra o extinto PCD, vender
Conselheiro Pena o indivl- de fevereiro, tendo perC0r- bonus da campanha em h-

II duo N�lintho Bast�s Gu�t- rido varias cidades no Es- vor da ímprel1sa vermelha
�------------------------ ton, agItador comUl11sta re-: tado do Rio, Espirito Santo e angariar' assinatl!.ras

para!.---- -- ._ -- -�- .._-- -- ----------
a revista HURSS", editada

Noticias de Rio �o SIII pela Legação sovietíca no

R,epercute na CamarbMunicipal a campanha ,:�:i��:eir���.:ti��e:� ·1 I �I--.
-'--

DA "IMPRENSA popu- 'F O D S
P

.;

t
- �I G E I C

LAR" e z ;€; S:'pe J o ,em

RI�� R�?-�.�" �"����, �,�u"n ��!:.� wrud���,nh�u� M�u'n�i,"aiPaSlec(rleetaR'�iaO ndoda.,o'_'·UII.:�dllnv,s':�"ld,_ p�:r:e�:��.Jidifi:���p�;�: O r d e m d a Jus t i n aíP'odia. d'eixar rle ser,' n. C<lmpa- de&'1côl'do com' a planta aprova- tomará as 'pl'{)videneia:J No l �
� Y

-

N �nha que em tào bôa hora. tom'l- da, uma vez; que do centro às I caso. requer. garemos os l1ssunt:Js mais in;.' Caçoes.� orlu� as "a� repre-ICarregou os m"",a".s da 1IInqul"I."na e
.

mudou, a 'e"'haatUf.mos a iniciativa do. lirler:;:·. \'''�l margeml, era l1a.ra ser abaulada, 1 Doravante, pfrl' nf,IllI,L g'L"tiIe' portantes, abordador. 1.'elos nc:-.:-1J sentaçoes dlplomatJcas de
.

. U (i III" li
de repc'l'eutir, tarllloE'm. r·'1 Oi· "'ara l' é t I <

.

d Ott ," D'
,

d H t' d f
.

,., o me ,,101' os oanlen o ,a ..
' za o sr. o ��eumann, Ire- 50S vereadores.

I pmses .

a cor ln').. e .er- I R. lO, 8 (Mfridio,na!) � .As j quilínas, retirou ,.tUdO. qu�'anara Municipal de Verea.'cl:Jre8. águas e não 'cr,ta, como fioi fei- -----__---�----------�------_ " t t d d tEm tuna. da."! últimas 3e53'J�S toa

R I
ro , eX1S en es enl t'ernto- mor.a oras. a apartamento 5('::'1 enconravam no "nterlor Ól

, dificultando nmito a passa-
'r1'0 braSl·lel·rO..Esta' '.t·11CUrSo da' ;rua Leopoldo Jl.Hgnl!z, J.1i, sldencía.realizadas na semana que pa.3- genl dos pedestres quando em -

tEDU, ';) ver!.lador, Rl<.t,Un., ,1:lã:J ec ·..:am�ç:ao co-n r� ã 'na Lei de Seguranc.a Na- que se eneontravam etu S. Pc,'l'
dias 'de chuva. A firma L'.>Dstru- U''';;: a NAO RECORREU A'Rosa.t", abordou tãG magno p. 0- tora precisa l'epul'a.r tal erro. cionaI tendo sido decretada JoJ, ao regressarem a esta ear·i' JUSTIÇAb)�ma, com rara· felicidade, Jle- uma vez que a planta devEI:

DI. cI IAPC
sua prisão preventiva. tal, viram-se [(eesp' jadal1 ,>-

d:'ndo a cooperação ··de 't.ocl<Js os ser observada e para tanto t·,-

J e
modo estranho e até mesmo

A
. '... .

repres=t;3,ntes d.) povo na C·i.- mos absoluta certeza quo o eg..:tCIB o ,áolen.to. o· proprletàne d.);'
o dChega�em da, �al1!JceHl tJE

nutra Municipal de Rio do S,l,
. �

g. F A ç A J\1' S E II S I partamento
a'uxilhdu por to"ê"

1U-ora o;ras o refer(úé)
J
njml',:I'

. .' I' -menta, Kay R.io5� Sh�"ley J:tCS5
110 senti'do de ohter'em e. i:-vP,,- j

I
1\ N UNe J OS· amigo.s <ia Policü ES�lecid .a- e Veral .Borel f'Jram ,avisa<la�.

}Ku%'nvel aprovat}iio do Gov' r�a- RIO DO SUL. fi -- As<:ocia'c:os

I
da menci'Onada Autarqui,...� "no N E S T E J () R ··N A I, proveltand'J a; aUS'�nCl:). çlas ",.' do ocorndo pello pOrtelr) d ..

dor Il'Ílleu BOrnhausen p"."a o

D

{PEITO]
do lAPC, c')n'heef'tdores {Ia "fi- Santa Catarina. par·a. com <t'\."":Bairro Prolet.ário. afim ri" " .. " ORESoo 8Ü!;';DEO cienda duma r",lamaç 'i.(.' p�'r

.
ciados que .requerel·a.m b n', fi

(I mesmo seja atendido em sua REUMATISMO I
intermédio da ímjV'ctlsa, pr ..

' eios. Enquanto o C:HTe 13pond :,.
aspir'ação máxima. NeVRAlGIAS cumram o Correspondent., d. te Ar'I·ec·.:t:!á,c1Pr 1<:,'a " efeit. UI ;

Akm do SIIHlicato de" THlÍla- CORm.GOLPES.PONTADAS. "A Nação". solicitando rJi�'1l1 serviço.) elQgiá'Vel l'c'ra 111' rI. l'
!M.dori!a nas Indústrias da; CJ1,,;- pr&RJ��SD�r����S I' gass(\rnos seus uesaponb.lll"n:',;. a.ndamento dos pl'C'r.üsw.s II D·,
trl',g.b.I;, €I <lu MObiliB.io de Rio contra a maneira IJ')UCO ct"\"r[>'.3 legacia mn I"Iol'ian"p'dis l" r "il,,�
do Sul, (IS jornais locais. 1'-:' Wl como vem agindo' a Dc7,e;;a'_ip. mente, prima V'olo d«"I�:h·,'.', r.;' .,"

Era lê 'l'dbuna 'do Povo. já anOl" te ponto. podemOs afirm;t.:- r[1.:e
nfd'aul Q assunto, solidários e."m as queixas ,não �,ÍI,() al!ena,,; "'yl1-

"A Nagã!}", e ·,pa.ra gaudio �"., I -

d" t
tra <) rAPe, uma vez que cu

mor'!.drJl'es rir Canóas, os nCO:óS03 sençao e Impos o para tras D(ilegaci·ag :fi(�am '-''''li' ,I"
·�e!'eadQtres lambem eslão t.ra- cessos "dormindo" nas gaye!,as
1i:�iJhã:ndt) para tomar realidale

d I
enquanto os aS;;;OcladOfl P[>l'''f', ,\

ao construçíio dr" 11m Grupo Ec'· carroça .e!l co "no privações
llot�r em Canóa:>', ... ç J Desta feita. f\ l:ec1.I,aJ'i'c;ii., I

Ainda na ID�[<lml 5eS52,.). o VI'-
mais para o IAPe, Institu"J '.jU'.

RIO. 1\ - No 1. o Congresso d" "'anta ('atarl'�a p""� qu' lIa nlal'� de '1I1l "nn ."

rea:âl.!t' Haulino Jwio Soar f'.' ('-
" .., -' "', ".�. ,. o �"i<.,. ".�1

testou CQntra o término da 1'o'n- das Associações Rurais de San n.Qsso oOIQ'flo esteja isent.o do brando o··SAM - Serviço ;,.. ,

ta Catarina .. recent.rrrnente l·ea1i· imposto de carroça. sistencia Médicú, ._o. "!.;l;� I d.l';
zado em Caçado!', com a pl".�' Presidente da Assodaçãn Hural buLr o b'lneflclú 'lU" o pr':;,.. rl,;
sel1ju, d,-' altas autoridn.des, entrf de Rio (lo Sul nome - SAM -- e,,�a a ti U:L""
as quais o Goverrlàdor Irinau Tcaegramas recebidos de C:;.ça.- Sr. DeJega!do em Santa· c"tn
Boxnhausen, um d·.)s assun:os dor nos dão noticia. que a idéia tarina, seja .um . lJOuco' mais c·

mais ímportantes foi aborilatlc· apresentada pelo Presidente da nérgico OJm seu:� suIJltltel'.flo� !.

pelo sr. \Valdemar Bt'rnha1lshl, Associação Rural de Rio' d") exija de todos um' traba.lho [ldr
de Rio do Sul Sul. mereceu Dr; mais fra.rlcéls i'.- f€!Ít{) para que 'J$ t�,lsoeiadiJl; "9';
Naquele impoltante conclave, v!<l-USOS Ue todos 05 presl'lntns. venham :a ,$ofrl;!"� <vexames com

{) prefeito de Rio do Sul apre- uma vp.z que, si aprovada, ser- !JDntas a pagar , !�ual'Ldo ague.!"
:-lentou 'U1I1 proj!'to. "olicittmrlo n virá .de inC1l.ntiV'o ti.. 'I1\ORSI\\ Hw riam pit'OCCb"SOS ·NlI.'� 111 irllu".:' ,., 1,·;

aprovaçã.o. (le to'dos OS prefeitos roem Jio Campo ,naia de 5 m('\"H'�!

A EflCIENCIA
do anuncio acha-se d�
retamentf ligada à ciro
culação do jornal. A NA
(AO é o único drgão de
ch'cu!ação diária que pe-
netra na maioria dos la
"féS do Vale do ltaj:lÍ.

RIO, 8 (Meridional)
" As: '.frata,.se de uma [cvem qW! ções às aU!:Qridades. Disse que caso .se sentíc mal, procurá-lo.

autoridades Uo 5.\) D.P. estão já se encontrava em camara, ar- muíjo embora, cco;nhe.cess'.' !l ';ri· Na quarta-feira de cinzas, o ps-

em diUgencias para apurar um l dente, na Capela de Santa: Tc.. tima, há cerca, devoíto anos, .::,:} fado de Zina agzavou-se e o

fato de suma gxavidade\ levado,' rezinha, na Praça da RepúblÍca. veio a vivei .maritalmente ccrn mêdíco determinou sou interna
ao conhecímento do comissário e que, eegundo informaram à. ela, há 'um ano atráe..Da l!::ii,O manto na casa de saúde em que

resgate, do contrario assas- Hui Dourado, ali de serviço. autoridade, tinha sido vítima nasceu uma ménlna de nome faleceu.
1(- � - :s - lIt _-.. ._ a a - • _ • _ J de uma "delívrance" for('!3,fh. Rosang€aa,. que .conta 4 meses.. As autoridades estãc colhendo

B O L S A O F I ( I A L D E V A L O R 'E S Imedfatamente foi sustado [) Continuando, declarou que
.

<, (Conclu1 na Z"" 'PAg ua O)
,

sepultàmento da vítima. e f) ';',. amasía, estando. grávida de 3 - ............--'"-......- -----.......-....;..--....;..----.......- .....-

D O E fT ADO' D E S. (A T A R I N A dl.�l;O'Ve��l"!"n;�V.idv para o necroté- meses, díssera-Ihovqua p,retendi",
;J _ ...., .......uJ abortar, contra o qUe ele FC< '[l-

O OBlTO pôs. Acontece, que 'no '..:.ia :::; fÍ0

O comissário esteve na C:.u;a., mês passado, .Zitla pediu-lhe que
Fuueraria Santa 'l'eresinha, ;:1· a levasse 'ao médico Afonso

tua'da na Avenida 28 de S 'l:em Correia Mariz, em cujo consut

bro, 74, onde apanhou o atf�"t'.- torto ela permaneceu durante

do de óbito', em que o médíco cerca de duas heras. enquantv
atestante declarava=ter Zina Ju· o motorrsta a aguardava na sa'

lia Melado de 23 anos de ida' la de espera,":" Em segui'da .a Das 21,30 horas até às 23.301 a inundação
dt\ residen'te no quarto 47. rJ':) jovem apareceu .pálida, e andan- horas de! domingo" d'f3abou sóbre em diversas
Hotel Ouro IPreto, à rUE' ::'1 do com dif�eulda:de, tendo de-

a cidade víolento temporal. com bem provocou.

Gloria, falecido em· consequên- cla�adó.ao a_rFante que o' .facnl',. , .,
,

". 'de colapso cardi'3.co-. Enfrc tatrvo a haVIa. aconselhadO a. cOPIosas chuo,as, o· que oI,glnou

tanto, o estado do c<l.davcl.- pr·]'
vava o contrário e a autorida.de
procuroU a Casa de Saúde dr,
Eloy, à rua Haddock Lobo, 3f,9,
anrae fôra .passado (J ate:;tadn (',f!

.

(tlJibo.

':5erviço.
•
O proprietário do apartam(C�.

to, () advogadlJ JOl'ge Camasmi-'

n(\, mora'dOr na rua Rau1 Pom�

péia., 314', . alugara :,l. r( :údu:!: Í';.
à razão de 4.500 cruzeí,J'o,; me'n
sais 'à sra.' 'Iri1l' Ma::-ia r."sga.
Esta, por .sua vez. <)oao'a!u:;nu (}

apartamento a Kay Shirli'y e

Veral passando a elas a Í41(."UI'!
'bencia .de efEtuar o pagumer,to
<1'.) senhorio. Acontece que já
havia. alguns meses de atra::G ",3 .

o causí:d.ico resolveu d83prja_:' as
inquilinas de ,,\ualquel' f;:)!ma,
sem J,er· mesIl).'.:l'J' recorrido, ii.
Justiça.

SERA' PROCESSADO
As

o autoridad"es 10 2.0 D. p.
,dentéi;

.

do. fato,' inthn·a,m.:n o

eausídi� a; oJmparec"r à ";eJe
gacia, a fim de prestar dedoxu
ções Jorge Camasmine, toda'.·ia,
nã.o acatou ,á intimação das au

wridades� Por outro Iad\.J, u'm
- dQS P. 'E': que compartIlhou do
despejo violento,

.

foi identifi<::!.'!.
do como se.ndo António Sá Fn i
re, que recebeu para o "servk!)·'
a importancia 'de 1.500

..

ros, assim como seus
nheiros.
SégUndo esclareceu () dele"'l1-

.1'
:�voFgear1an.�o BastcOs Ribe:rn.� ÍJ<

"'o ..orge amasmille ni;-()

E·' d R P J b
tinha motivos legais para, �:rir

�.. squma' a ua e. aco S daquela maneira e será. pC:!'. �;;�
••••••••••••O••••••••t•••••••••••••••••••••1

Si) motivo, prQce-ssado por Íllt-
- to.

Quota das disponibilidades cambiais que serão apl'egoad1as em

público pregão a realizar-se em 9 de' Março de 1954 - (terça-·Ceira. às
9 horas).

49,a LICITAÇÃO DE MOÉDAS ESTRANGEIRAS
USS. Américt - 1201d, 12.000� 15,000· 12.00Q 1.000
USS. América - 150:d;j 12.000 15.000 12.000 1:00
USS. ,América"':'" lBOid. 12.000 15.000 12.000 1.00
USS. CHILE

'

-Pronta 2.000 2,000 5.000 1 LOOO
4US$ CRÉCIA - Pronta 2.00 1,00 1.000
US$. IJ'ALIA Pronta 1.000 1.000 3.000' 1.00
USS Iugoslav. Pronta 4.000 4.000 2.000
USS TTchescosI. Pronta 1.000 7.000 1.000 100

40,000
.40;000
io.ooo

'·;�10.000

L. Islandia - Pronta 1.600
LIBRAS somente para importação de

Estão . pegaodo].fogo· as
matas de Arar a q u ar a

Na casa de' saúd� fl('ou' conn
iatado, mediante apresentaçál)
da pa,peleta médica, que os mi�

dicamellltos ministrados a Zinu
(lurrrn.'te o tempo em que ali ",'j

teve internadá, eram para a

borto, contratiando, deste modo

Io diagnóstico 'de óbito. Inconti
nenti, (} comissário mandou 3U'3-

pendftr <) sépultamento da .i"!
vem, que conforme declaraçac
do médio) erll:nm�so ·no atesh)'
do, de-veria ser realizado antes
das 24 horas legais.

MEDICADA

RIO, B (Meridional) � Há dez fogo.
dias, vl()lento incendvJ Vem d"eE- Intenso p1LmcO 'donü�"Ju a. lH
Irllion,do a<l fl.)lT:lb.�.t� E.ituada.l:i 1'[<.1.1 pulaçao 1.ocal, e·nheguc n ILa

proximidades de Maeaé e Ara- própria sorte, pois as autr:'i la
l·llll.m:a, no 11is1.ado 'do Rio, oc&.- dos municipais, riltaduals e I.c
sionando a de,Struição de m�í:} derais nãO' tomaram qualquc
de 1.000 alqueires de

Planta,�õ''';'I' provídencia, ',apesar 'dos D.ng'm•.

I
Calcula-se que eeJ."ca de 1.500 tiosos apelos a que' lhrs fo

slHan1.es já perdclI"am toda a u' - raro d1J·�r.I'!tl'l)ll.
i'ra du !rUaH lavouras, Io".)is , lút
três meso5, ali nao ChO','€, ,,:5"
hn·t!o

..JII.H pastagens cOIIIpleti
menth' Secas, o que \'e·m au;d
llll.ndo a ,árl1da propagaçã,o "O

A TV-TUPI voará sohre c

�mensa áreaj a fim de 'oIer'c[']
aos telespectadot"es urna vÍ<'ií..
do fiilli�üf.l.

.

O amante de Zina, .João. Ba·
tista M€\lldes, motorista; de � :',

imos Ue idade, compareceu ii.'

distrito, onde prestou,. declar::",'

Igitador comunista delid.8
no interior de Minas Gerais
Percorreu, em campa nha, cidades do Estado do Rio e Espirito Santo

.'

A

.

. � ��

Ele!çõls Previas
ORGANIZADAS PELO DIA'RIO DA NOITE, DO RIO

ResuItad�3 do dia 6-3-54 .'
Os resultados gerais, incluídas as cidades de: Rio:

São Paulo, Curitiba, FlorianopoHs, Niterói, Campi
nas, Londrina, Santa Maria, Campüs' Ribeirão Preto,
São José dos Campos, Porto Alegre, Barbacena, Cuia
bá e Caxias do Sul, são os. seguintes para

PRESIDENTE DA REPU'BLICA
Eduardo Gomes 26.0 %
Adhemar de Barros... 23.0
Getulio Vargas 8.0
Lucas Glarcez 5.0
Osvaldo Aranha 4,0
Carirobert . 2.0
Ner:eu, Ramos,

.

. . . . . . . 1.0

'HOME�U'BLICO N.oll
Getulio Vargas .....

'., 1.50%
Adhémar de Barros 12.0
OsviildeJ Arâriha ... ;.... 12.0
.JânÍD Quadros 8.0
Cârios Lacerda ... 5.0
E:1u�rdo Gomes ..

' .... , ... 4.0
Lucas Garcez ." .. .,....... 2.0

Logo

metros s'Jbre o ní\'el

c8sionando

em lugares

\;,
-��

TRITORES WIlJIERLlOIJ
SENUORES

AGRIGULTORES

Rua 15 de Novembro

Acabamos de receber no
va remessa dej)t�s ab-·!,
mados Tratores Cana-�'1

denses - adquira agora
fJ vosso trator . pelo novo

• planQ de vendas a presta-'
ções. '

..

Solicitem-nos uma de�
tnonstração 8';111 compro.
misso.

COMERCIAL VIEfRA BRUNS S. A......

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




