
ANO X BLUMENAU, (Santa Catarina, 5.a feira, 11 de

O'BGAO DOS
NOVA IonQUE. 10 tUPI

- Continúa a greve no

porto de Nova Iorque, ape

sar da ordem de um trrbu
naí pura que os estivadores

regressem ao trabalho. Os

grevi,tas da Associação In.
ternacional Independente de

Estivadores. estão ignorando

iambem o apelo de seus pro-

1>ri05 dirigentes, de que vol

tem a trabalhar. A greve

não autorizada' entra hoje em

seu sexto dia consecutivo.

Pelo sexto

o M E N S A 6 E I R o

QUEREM OS EE.íUU. COM ESPIRITO ABERTO
UMAJUSTAMENTODA POLITICA ECONOMICA
Dulles estabelece paralelol
sObre o conceito :economicol

"

CARACAS, 10 (UPI - "05 Estados Uriido.s não se contentarão
com RS bóas relações políticas no continente, queremos. igualmente,
bôas : relações económicas" - declarou hoje o secretário de E�tadó
norte-americano, sr. Foster Dulles, elirigindo-Ec á Comissão Economi
ca da ó�cirna conferencia Intcr-amertcana. O sr. DuUes deu aos re

presentantes de dezenove republicas americanas a garantia de que o

seu govcrno ia estudar "com espfrtto aberto" urn ajustamento da po
litica económica dos Estados Unidos, capaz <"o introduzir melhores

perspectivas nas relações econômicas Inter-amer-icanas,
"Ouvimos durante esta conferencia uma série de queixas econó

micas, dirigidas contra os Estados Unidos" - afirmou o sr. Dulles. A
conferencia foi uma ocasião id�al para f'a.lar'-rnos como amigos, com

inteira franqueza, pois que para manter retações de amizade, tradicío
nais, entre as nações americanas o melhor meio e exprimir as nos

sas pl1eocupações".

CARACAS, lO (UP) O Interamericana, ao mesmo tem-

projeto de recolução dlJs, EE. 1:1';) €'m que 'se propunha Intro-

UU. contra o comunismo, na A- duzir-Ihe uma emenda.

méríca, obteve, hoje, apoio adi- condenar a disct'lmi!I\I�çáo racia)

ctoual, na Déctma, C'mfer'i1'�ia I Os represemtantes da Vcnezue

-...;;.----...-.....;..'------- la, Cuba e Honduras 'dissera:n

ENCONTRAR à La Conli.sE'i\,u da Confl!.l'encia.

a de Assuntos Jurí'diCD-Políticos,

que suas delegações apoiavam a

proposição norte-amerícana, que
condena a do co-

men'.....a fJ

dar sua opinião,
'Ver alguma.
O embaixador

SAKARA, 11 (UP)

queologos prossegurram n,JJ2
nas escavações denr ro da "ntl

ga pirarn�(l'l eg'ipcta, rec- nt.e

ment-e descoberta, e onere cspe
ram enccntrar a mnnua d') reI

Zanakhat que govecnou h'L vrn- O Panamá, por melo' da.

co mil anos. Ontem, tràoaihauo- Cecilia, de 'Remón,' esposa

res romperam uma muralha de presidente panamenho, suger ín

dois metros e meio de tiJottl, c um adendo à. proposta no rte-a

consegutrarn assim penetrar nu mQrican;!;, desttnado a suprimir
corr-edon .que Ieva, à. Cân,ara. a discrinünaçlio racíat. A sra.

moctuácía, Mas esse cocredor A, sra , Remõn, ao finalizar uma

está parcialmente desmce-onaco, rextensa análise do projeto. du-

"ADlI'lITE CIRILO JUNIOR" e OS t.rabalhcs devem prossegutc rante o qual acusou os RPJ. 'til;,

(texto cm outro local) com grande cuidado. de pratícaz fim a discriminação
----, --

---- --- - - -
------ racial, nacional e fiilll.ucdra, 1Iõ',

De earater Ilramente ·nacionalista,"""dOC="d''''''
os movim nlos' em lavor dos salários

mo �ilS repúbfícas americanas. COl1- fxpeleole imR�i» a fil ;D ft II i nU'ln' .IA D�a,ollIlíqc�finr.fp ,qU�,9S i>rçgr,esSP$, reali- �( .. "'
..

'

. " ,-,_;�,�I�\"��j( -fi· :,:'Ili� ::.,,;p.lut�-V!la:.aIR��UF:';UUi�;:':" li": •• :.
zados ria' elaboráção dos' novos" rnâ-

'

C.ARACAS,
'

,

'.,,'.'

todos e técnicas· tornam técnica-
,." ,10 '(UP) - A Irn- amertcana sobre o problema ela i11-'

I
bem claro quo -ós movimentos'

ten-I
te, não tem ocultado sua- simpatia

mcnt ossí I 1"
- . prensa d ast z capital, em ínumeros I tervcncão do comunismo na A- dentes a produzir tr.ansrormnções pela posição c'>a 'Guatemala, mas

c p ive uma e Immacao maiS ., ,

- .

rapida do analfabetismo e -que um coment:�w5, exprime a, excelente .me.rrca. socíaís. maxime os que visam ele- cD.nsidcra.o discurso do. sr. ViCente

grau ln' _, I d
.

t
-

t
rmpressao causada peío discurso do I Em ceu discurso o h I b

. var o ntveí ele vícín d.:' popula- I Ruo. relatn;o ao comU11lsmo. como

PoIS �eVa( o e lDS ruçao em

t
.L - :... I C ance er ra- _ _ _.

,
�

relação direta com o desenvolvi- chanceler Vic�nte �áo, pro_nuncl�_' sileiro mencionou a hipotese da ç�es, nao sao, necessarIamente, �{l-, um ao, ponto: altos (la conferen-

menta da comunidade e elevaç'ío do, de unoroVlSO. na Conussao·.JurI- .

t
- .

t
vImentos de carater comumsta 1n-

� • � • •.
..

• . -. .'
* ln erv�nçao nos �!:;5U.t'.tD9 ln ernos

_ ternacional" e acrescentou:
o:>s UIveiS ele Vld:.�proJeto reco- d����C� cca. :onfercncI�_Intel'"�al� r,merlCano� e deixou "As l'ei';'indicações dessa n�tu-'

_________________________________________-_-....;._,_.'
-----.-

reza. frequentes vez=", assumem ca-

Recu.!1lm A te' A E...
' tac ..:.lI Zero :::���::�:��'��=t��::�a�����: tr� 0.i:�::�n�·SZ'a°·E,fera" e,ere"e: Ao terminar a rCuniào da Co·

U iii g o passiveI apoio do Partido comu- "Num discurso amplo c profundo, missão, DuUes reCUHC!U 'com<'j,,,

: nLta, áli onde tem exi,tencia le. o sr, Ráo, Ch::ncel,er do Erasil, pro- tal" ante os prnalistas a moção

A N 5 1- S
I gaL lhes tire esse caratcr". nunciou 'se contrá toda intervenção I do Panamá. DiSse que niío f;C

S e rJociaçÕe5 oore uez I Cit:: i�:�����te::�:e�:�:�a':��o �� ��iO:O:�:���e:�e�n;,::i:�oede :�' I
havia apresentado ne�huma e-

-::J ..
ma precauçao de nao absolver a solução norte americano" ---..;,.;...--...---....'--------.........----�---'-----...;.---....----

Pessimismo em Londres anfe a evolução da cr;se
-

rutileia 1 ��E:e:::��C�!� ;:: ��:��:�� 1: ief�n)�tae:..��nT:�a�l�de
..

az�?: �l:a,�l'lt:�Nr��e�n:f"a�o::.�m:��,.�I'iHão te.m a COfAr poderes legais nar'3
��:�����;0ff;:?�:'�;�_lj;:�Ar,:lii�p·f�<:O�:�D�i��El:�. :N�D��A��R�; ���i:;��r��;�i�:0i: I��'����I���;"';I�;; ª;r;����:����j;��� ordenar o cOBoelamento geralde preços
tã.nico de que é "quase 1rnpOSS1- II A recoria. inteirament d

.

1
,-

I
váve!, deu precisa e eloquente de�

I t' d��;::e u:�;�:'d�Ol�t�:' ClO �;�i:: ;(��: O $ A N TO P A D R E fiUI:::!::oo!o ��;�n:;::\l���·:.:>� SEM (A R N E ,�ii�!�:oe dd�':��;::7:�. entre comu- Mudança no pano ínanceiro o ministro Arônha
\

RIO 11 (M i 1 ) Os cinco matutinos de Caracas

Sue;:. Ecrito um acordo, par l�Ot,.·\·(,,. , el' �. . - A patPl' t
.

.

,

.,. H. -" publicnm na integra, com gran&e RIO, lO (Meridi'Onal) - - Emceu, on em, a impren�"!.; �" �e· 1 to 3.' capacIdade; da nOFAP. !'CJ.'

Os ,acontecimentos Fi; ,=,Uf'ê··e· CIDADE DO VATICANO. n de l,)t'e.lJtíg,ia, é difici! a-::,'E-(ÍJlrd'
�le hOje d\�vlil\vá 1nltar earnü de'

ranl o.)nl tanta r..lpidcz que, p::- I cup, _ .. O Estado do Papa Pi!- que o. �'.)ve.l'110 britânico se lllCS-
vaca nos açouguefi C'31'lo'ea'lo ms. destaque. o discurso do- chanceler declarações prestadas ã impren- guintes declarações: ,isso "m€lsmo! �esígnei lHa L" ,.:"

ra Os observaelo,t'es, f C ! OrtM li'l- : XII ll1elh'JI'QU tanto, qU!:: (J ire disposto a enten'Jimento c:' "11
5a decisão, foi tomada 'miam >" do B�:;!�ialismo c ocupação

sa, {) c\1rOnel Helio B>:ag3 ve10! - O problema <lo missão de técnio:ls para estUda'

possível aproclar a vel'd�'(lf�i/a: Santo Padre já pode (hu um :dc, tal comQ está sobl'eCl.!t10 noite 'em reuniá') do
de praticamente confirmar {) "fU.l·O" ,menta dos preç>Js é re:_,,:m,·de rem o assunto, a qual U':'"H<l 0-

t;ituação no Egiw. ! passeIo aiâl'lo pelos SIm!; !LP!)- consld ei'ando
comércio val·ejista �:l"

t.erritorlos de reportagem dado onL':m '{:·e (:;; complexo e Carece de- at,�!1tü e ferecer, rc-lutório e parece!'. Sos-

NOVA POLITICA I, ,;�n1::os. 1.:;50 ó o que r"velam ;\9
que· as 1110',;lr; a-

f�·escas. Devido à r,ova t1\l, ;�'l _ CI\RACt�S. lU x'UcP) -f A �eleIga- nossos companheiros 'do "J)íá�,i[1 demorado estudo. i:nclusi;;e quaü- sa missão é cumprir .. o n!ül"'.:.l·

ções o�orridas nQ Cairo rcfvl",::\-' ç 'o arg�n Ula a on erenCla n '1
,.

.

1
.

t
-

i "i1

!,-cl'edi!a.ae q�,e O G1'o\,eJ';'(1 :;1- : fontes do Vaticana. Ontenl <> ramo notavelmente, a 0p',,,lç",')
de

.p�eç')s t:>�jxa�b pe']" r:Oli'·<d'\l', 'I'
t;ramer;cana apr�sentou um pro: dda N'oit�' �p;>b�?d:d�m::s�:�f:�; t�EDIDA'S-PAR1- ��::��=nte�a 1�e����:�'8,,{'�}] a

gles esta consiu-;ranc o !", "ao Plípa tendou p<:;!a p,riml'i1a ," ,,' pal'Jamc'ltar às nA.:-rv'iaço-t'" ",,�.'l
que
..

s aç.ouguell'OS a 13;,.13"'1. ar
J'eto de resolução pedindo que Ee-

e e � mea a. � .

'

.

"

.
� ....��

,

- �
- ·t f pi, nossa cOlabora"ã,.) .1)rjnci1.El.l a de

cheg>Ju o nlomento ele ",hJi. I: enl c')"lpanili« ,11) ,;eu lnédi,:o a,cjuele país. p�eJulzo. �I"{"l 1'""",
..
1\"11\1 < ",l\I� J'a definitivamente eliminado o

em por em pra. l'ca {I f' '.1 ':'--.
" ,

�. .

1 d'
t t t l'd '" os "e "CPl" EVITAR OS EXt anresentaQão de, estudo Nú;ico

que nao e pOSS1VC um ente); l' particular; mas creu apenas UI'S
PRESSAO DOS I!E'C1CC :-l!:�c.!

nao neg'Jclasscm malS com (':1.1" colonialismo e a ocupação de terri- lllen o o a os ,,,:eç ,:'
'1, , '

,:
-

I D 1;'"
,'" - .

mcnto soln'e a base de ;:;Ul.·;�. � vinte pass""
>J ne vel"de, oCntinuarão enll'cta.n·:' t6rios na América. cio (.oru as deteemmaçocs do 'P1e- •

no senti>do <do çongelu;:uenl,: ,t' 5

_=-Ziiii5 " ..-""
Entremente3, os COll�m"'i' '-"res to a vender outros tipo!'; de ear· O nrojeto argentino. que será Biden.te da. Rer�UbIica.

.

I DENJEf AGl\lCOLAf
". preços,

"r"ebclds", C'.)ntrários à rcti: fJ.lla r " J K J "

S I I.. fi dI'"
I dL�-

ne, como a �10 porco" l1E'S, '� �ll· I,,1POSSniEL O � Ao m€sffi') tempo, ,.(J

arre oco ra �za '.0&1'1.11 acor o
(OS bntalFCOS li' SUe?. S'.' guns miúdos, (Conclui na :::.a página letra G) CONGELAMENTO CARACAS,10 (UF) _ A Ar� HéliO' Braga fez,divúlga;r onc,,'p.

.

8 i põem a int"nsifica�' sua aI i\'i )<t. , -- Colh�n'do antecipl1aTl.10ltS a5 I .

ti" cQm forças que vão em t;.Jl-..j cJ M C h
g'mtinfl. apreséntou na comiss5.o a portaria' deslgn",ndO ft comi;:;"

A
opiniões dos técni;:Q!!. révela";Jm e�')nômica 'da cOi1lfel";ucia lnt,;,'. são de técnicos inclI1;<lbida. de

tinuo aumento. A llosição ct '';- t

"US� O �C.,.eart y
ontem os nOssos COll1f)'l.lJw;rm' estudar

dos chanceleres em Par,"'s s,:s "rebt�lde3" ét qU2, jCnQll'lll'j'O; .1. U a � \10 "Diário da oNih," que fi lei ���:l�ca��: um p.t"Ojet<J, reC,OffiLn-

nao se lVécr cer eZa 50 Ire om e '

, 1522, que. criou (l rr-gulamentou
está. o p'::>der no Cabo, qUalqun·1

Ft
a COFAP nã. lhe dá aut0rida- q�E'I ne.

a.cõl'lio con, o CClnselhfj Re'fclu·1 cI
· -

d
. l' !,....,. e lilutiClen '.e para o congE: :.l,'

ci'Jnário f,Q.r,·c,,,·â .<:e .T<,l�.�. �. e az�r per.segulroes menw nas bases que s� ru'eten-
que o governo br'tanwo dcvu'a," ,. di'a. Isso significaria uma .inter-

,.bstc:·-se de t::H'!a, ncg·.)da�;i'o fi;'-l vero,ç.(io total no dominh), econi',-

hJ'e SUBó, enquanto De.f} SP. te', O
,- d TI)'

- N. I RQUE, 11 IUP) --, O ('0- O Pl'Op.t'ÍO' "1flU'l'OW Ofel'f'.'CU all mICO, nao apenas q, eco' mia

nha e:;tahclccido IVJ Ii1glto ll,n mentarista de tc!cvisàoJ Ed,,,.l.'·,jl senador a. oportunidade de r €3- partiCUlar màs tambem .uo ,'egi
rcg�me palll:).oumtar firme. 'lHl1r.ro�v, um \lOs (lü'e!:crcs 'cm ponder, num prl')grama fl'l 1"'.'" me ,de impostos, taxas e tw': ',r

Columbia Broadeasting. 8.\!U30U vieão posterior. A O:;.)um;:,ia lH· a cargo de diversos Ministériod,
o E;enador Ma.! Carthy c/c e!"tar j"Jrmou ter ;recebido nma ava· autarqu,ias, e governos e&tadna'G

uUIizando ()�' poderes cip invt!fi- la.nche de 'i.er€fOI1�mas e tCJ'�;;l'" e muniCipaíll. Além' disso

tigfl.ção que lhe fOranl conferi' mas, em sUu. maioria ;:qllnu !jno!O de importar num conseqlln,t2

,(Conclui na 2.0. pagina Lote;, EI N E S T A F O L H ,A ç'JS, para fins de pe,·�"guir;ã(;. o cOlllentalista.. �Jngelamento dos csalârios, e nu·,

---------
---------------------,. ma absohlta.. mudança 'uo phlY G

,-------------.-�--.-- � -------------...;..,---;_;._------ - .....----.....------ finan;ceiro do ministro 'Q,n;a!d:J

I, ConP3dZfumzjOlra9,Oa!,iJ 'a�dUChginauerra, mllndl-al a
�:a��:�ac��lí::O�di��:��:.� �ot:li.�

1
.

pressão dos leilões· de' divi,;a".
TudQ Ísso, concluia a reporta"

I
gem, torna. o congelamenro

II I=nlervença-O dl·re·la· do's EE. UU. I
��:t�E:ç�o��Sj�����i�!i����rfi�:

�
'.

.

ciso para sua execução;, interv!'(
na �conomÍlL' dçs Estad:};;, nio afirmou ou tamjlo<1�o ('105-

'. l m\lntiu a n';)tída 'lU," (,,':ria II'"
A proppSlto .:1a. _re_PDJ·tllge:l1, di� I

palacio Tiradentes, a respeito
rolgada p'Slo Dlarlo da N'Jlui de enten'dhnentos qtW e<,Jta.t'h

qua teve, de imediato, a TIlai I' levando a efeito cam o H. A

x'r!percussão, o cOI',)nel RecUo dhemar ;do Bar·: )3, Ser),:l iOl,3h"
Braga, em resposta às inúmen,s

1
na tablado da pc.Iítll"1. }>I'�<�h"t�

perguntas qUe lhu ftlJ'a,n <md 2· a. candidatura COll.'licl'Jl:a,Í d �

roçadas pelo� jornalistas, fontC- 5.... Cunha BuenQ, � envúívI'1' :.

O secretário de Estado frisou a

diferença entre o conceito econo

mico dle gc:!nele número de repú
hlieas americanas e os Estados U
nidos. "Em inúmeras repúblicas a

merIcanas, disse ele, o governo de"

15emllenha papel muito mais im
portante nos assuntos económicos
do que julgaríamos desejável para
para nós norte-americanos. Alguns
de vós Consideram a economia sob
o anguJo d;\ capacidade governa.

mental, ao passo que, nós a consi
deramos sob o angu lo da atí vída-'
de privada". KOS Estad'"s Urndos
estão ancíosos - disse ele ainda -

por ver neste hemisfério povos
que partilhem, por toda parte, de
urna economia sadia. sob forma
que corr-esponda à sua propria so

ciedade e à seus propri:Js ideais".

CARACAS, 10 (lTPJ' - A delega
ção dos Estados Unidos ii Decima
COnferencia Inter-americana a

presentou um projeto d>e recornen

dação para intensificação dos esfor

ço, visando, eliminar o analIabetis-

merida:

11 - Que cada u-na das rupúb lí
cas amcrtcanas exarnine as real1za

ções obtidas nesse dom ínio pela. or

ganização elos Estados Americanos,
por outros organismos e pelos pai,
ses, tendo o hemí rrér ío Ocidental
como outras partes do mundo, a

fim de adaptar suas tccnícas e

seus programas á suas propr ías ne

cesz íd.adas e situação.
2) - Que todas as repúblicas a

mericanas se esforcem por con

sagrar ao problema esí'orcos e re

cursos necessários para conseguir a

eliminação do analfabetismo no

(Conclue n... 2.& pAgina letra B)

a idéia
l:"e deu :1..

cm sua

f[lln uma, ('onferencia de �O mi,

CARACAS, 10 (DF)
A delegação 'do Brasil na

Comissão Economica à cem-

EuroT�'!l]p mais dit:icil se tnrr.<:�:<i.
'1,0 futu;t·), ?. �o!ução do lilii::'io
,l'I'j"''101'<ralcnliio sob!'," o Sat l'C.

Nã.o obstante, o minisim (I,:.";

que a' França pOnha tcn:n a

suas vacilações SObre a' '·[;,1.fi

cação do Pacto do Exél'ciL, Eu'

�·opeu. declarando que "o tenl-

l�ARJS, lO ((JPi - O (:h't�' "" dadC! de um cOlllissário. que lião

ler Knnrnd .I),denauer, da, /, le- SEria nem francês nem .alem.'io,

rw'nha, (kidental, advertiu hoje. Adenaucr insisUl1, !W!i', ": 1

t� Fran(ja de quel se não nlo�:1';; lO

mainr ;presteza na raUfiCli(_;:t.O
do projcta''::o Pacto do r>:"".·;t"

po urge" 'Para a França e ])a.ra,

a Europa,

ANUNCIEM

ltr.ln,çÕ(!B E�.;t�rjo,rcs (_�eorge"j
Bidu.ult, '(Jllll)or;� iU'dent<: va�ti
<úÍ,rio do !lacto. E'Jlicit<Ju, un"ét·

�ncflt('. a, Adenau"l', um acol'.lu

l\dh,}o sobre- O Sarre, antes (IPe
;1 l��n.tnç!:.t fie pronul:cie (-:.1 rJEf_i

nitivo a res.peito da Cr):".�unid"i

tl� d� :n\�fl:sf;\ ,FnroX)éia.
ACORDO EM: PRINCJPW

Adorú1.uer e Bi!,lault rr'lliZ'l

nl1tm"�, D?" rnanhã de h' Jj�: [11-;-;

k;Ú chcgara.nl a �lcordo SOb'�c- üt11

llrinci,vio: qU(> (Jualquc" aCOI":O PARIS. lO f lI?) -- {) ü'.' 'r I !' I con"equência; l.lUl'.i. divirla. <lC:C:)

I
,fSlLEl'fc:r.OS03 APIGNA:;; o

,paz,
porque essas duas poteu-

fulur\> sobro" pequeno tcn-:to" te radical-:'0ci�lisl". Pl<:n'D I ue represália d." Cllina C�)ll'" COMUNISTAS das "não têm 'interêsse cm t'_iu-

rio carDOillif(!ro d>J Sarre, [,E,la Mendes-France tlf.'r'l"rou. "Sé" lnista e prG'V�c",ria urna n"\<l A intervenção de r.h'nd;;,,, ilar�nos a sair d() atoLeiro '. Rd-

50o,'e a base de sua "eur,,'f'Ozl,- noite. na AssemUéia ]':;1(,;""21 guErra n1nnd,Jat I Franc!.' p.rovocotu uma to·rente terou, assim, qu' seu pan:'J de

1jÍ>oo". que alguns funcionários dI) go· O político. ,'a.dÍ';;aj·soi:iaJis",.! de protestos no selor dl1'!,iti:ll!l. vista Õ:e que a :B'rança elevo' n.:-

Uma breve nota distr,bt",la verno mantêm a esp(,ram;a 0" que no vel'ão passado pe,·d.,n' da Càma"a, e 'aclamaçõe,s dus goeiar direLamente com. os

ui) f,inal ,la reunião jeclaroll que as c'.)nvcrsa<,õ,:s sobre a ,>1- par apenas 13 V(lto�, da. ,Asse'H- bancadas sociaHst8l!; e l'a t··.�,<;,· beldes do Viei-Minh.

que as duas nações, €0111 r,us,:,!l. do-China frli.cassem tln. '\'nU· bléia a chefia do' g',j'lle"no, 1:1'1-
I
socialistas. O grupo L·)muni.;h>_ Recordou, dfpo.'s, a "profecia"

de uma formula para sClu;;io renda de G"neb�'a e conduz,'i,r' çou sua acusa�ão em meio à
I

composto p'Jr' :tCO <lq:>l;(a,l::," lo extinto marechal" COf'11n.

do caso d'J Sarrel se inspJ: ti·. \." a uma intervenr;5.o direta <1':, b:lnSM que reinava no r'cdnto, guardou silencio. ' mante chefe das forças fran{:e-

nu plano recentemente advtrl',Q 'Esta:dos Unidos n,'. f;H(;lTH- pouco depois que (l.primeiro TIl'· , Mendm. - Fra.neo mall;t'('�tou sas na Indochina. Fhili}l'�

_peld ConSelho da EUropa. qu'! Mendes � France afirmou qu:: I
nistro, Joseph Laniel, anun<:'<1,: que o govo'no está �qu,:vor do, clere de H,'l.ut"e)Jcquo, nlj,�\)

tlonsnlta a ncut.ralizaçào :ntrr-I a
aboda inten'enção militar (!c," que a França {·,,;tá ,1h·p)Hln. "r Ü·) "U",I':lJ;t>'lr" a H.issi;,\ 1\ (1)1. ( l'(Jlatõrios' de HHG "Hln in:,E-

:lUtl\lm\1I.1 dO Sarre l:lob i1 iU:I'Hi- llorte';americ�n.Qs traria CDn:" negOciar a paz.'
.

COlilUnista às conversaçõ"s <j<! lConcluí nn 2.a pÍlgina letra C)

LICOR DE CACAU XAVIER
'- .. nJ:mm,;.•.Q dt e"nfi'cmç.g da.m... \lrllsil.J�

M ",.lAhSO ._1
'
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Para eles iusisttrern numa atíví- cão:
dade politica ainda mais corrosiva, A carta democratica s6 a salvare
mais traiçoeira, contra o interesse 1110S COIn um. candidato uníco, un ...

publico. gido da confiança de todos, para
Nossa elite não tem nenhum con- reabilitar as instituições, que vivem

troIe do Est.ado para policia-Ia pa- abastardadas por todoa parte. A di
ra enobrece-Io, para torná-lo um visão, para a posse no Catete, cons
instrumento do bem comum. Ne- tituira uma desgraça. Tenho pro
nhuma preocupação a agita para curado sondar as classes militares:
resguarda-Ios dos parasitas que ou- no seu seio medra a convicção de
Irara o carcorrríam, c que, depois que já comprometemos demais a

Oa restauração democrática, estão vitoria, que elas nos deram há no"

mais devorantes do que de antes. O
.
ve anos.

Estado que emerge do golpe de I Se o sr. Adhemar de Barros dese-:

Primeira Oonvocação 45 é. um Estado patriarcal. É um: Ja continuar atuando na vida pu-

São convidados os Senhores Acionistas desta: Emprêsa a I Estado espoliador do povo. Todos bliea do pais, que ele desista dia

Se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no pretendem viver á sua custa, gra� I
se fazer candidato, pára vir colabc

dia vinte e sete (27). de
-

março do corrente ano, às quatorze c as a processos de corrupção aSSU3- rar conosco na escolha de um no

€' meia (14,30) horas, na séde social, à Alameda .Duqua de tadorns, me nacional, que tonifique o regi-

Caxias, TIr. 63, desta cidade de Blumenau, afim de delibera- Vivem os partidas nas Assem- rne e que reabilite a maquina adml-:

rem sôbre a seguinte hléías, em guerrilhas contra o con- nistrativa, degradada em quase to-

, ORDEM. DO DIA tribuinte, para ver quem dele mais do o país. A tarefa primordial dos

I} Aprovação do Relatório, Balanço e Contas da Direto- tira para oferecer aos amigos, ás politicas, hoje, reside no sanea

ria e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, rete, clientelas eleitorais. Estão em um mento democratico. Esse trabalho é

rentes 00 exercício de 1953; trabalho de desintegração da ma- absolutamente vital. Em nove a- (maske in blau)
2) Eleição dos membros .efetivos e suplentes do Conselho quina administrativa a qual não nos só se fez a.ndar para tras, do- O prímeíro filme alemão de após guerra! surge novarnen-

Fiscal; tem mais onde ir buscar recursos mínaõos pelas inspirações anais te, na t&13 do C. Blumenau! Uma opereta com muito humor,
3) Assuntos diversos. para insistir na pilhagem do di- sordidas e medíocres, contra o in- ritmo, danças (:! muito amor!

•
'. AVISO IMPORTANTE: De acordo com o estabelecído "lheiro do povo. A testa dessa obra teresse publico. Nesta fita teremos uma surnresa: Um samba- brasilero!

Um soldador que saíba tra no artigo 38 dos Estatutos Sociais, as pessoas presentes à As· perversa e inconsciente de ditapída- O povo não está dormindo. E·'
.

MASKE IN BLAU, falado e cantado em alemão, com J.:;'_

ba1l?-ar e.m latal'lill'. .

:r�ga-se, ,seI?1?léia Geral deverão provar a sua qualdade de acionista, I
ção da honra administrativa, por to- le se pode levantar contra os po-1 treíros em português!

lIe1n. Ofu{II]f!' Mal( Prl'l."slg. - exibindo documento hábil de sua identidade. da parte encontramos elementos líticos, levado pelo desespero di-
1II1!111!111111_b IIIIIIIII!!!!II--I!I!-a-.-""-'I!I.-""-"'-.-_-.-.-I!i-.-.-.-iJ.-.-_-a-_-'III-_-g-m-.-II-_-.-_-.-_-.-_-_-.-.-.-""Travessa Porta Alegre, .1�,�., . Blumenau, 17 de fevereíro de 1954_ do Partido Trabalhista. São os co- i ante da ínepcta que eles traduzem

IGUILHERME RENAUX _,. Direttir-Presidente murristas que ele absorveu e que (com raras exceções) para dirigir
INGO HERING -.Díretor-Víeà-Presidente se subtraem a disciplinas morais, I os negocias publicas. O povo não

UDO DEEKE - Diretor-Gerente. cont�nto qu�. :presse� {). tr�b!lhO I
porte �o�fj?r nos politicos, porque

1de a1econ1poslçao das tnstítutcões. os polltícos, em sua ruaíorla, não
Sinto o Br�síl á mercê do primei- i o respeitam.

1'0 aventureiro que lhe promete mo.j Aqueles que insistem em ea

ralidade, embora depois de eleíto
I
minhar para as urnas, com um sen- I

LADISLAU ALFAIATE terr t· f
-

d
.

1
se furte a concede-la. O caso Ja-' sacional prelio de candidatos, po-:

.

em a sa IS açao e comunIcar a ; nio Quadros é tipico !., ".
. - ,

seUs distintos amigos 'e freguezes que transformou a sua -1':r- i <
•

• cern .·e arriscar a uma decepção ..

ma :individual em Sociedade Limitada sob a denominação-d j �� 1D54 regredllna� n:oral e Em vez de desembarcarmos em
, •

. e poütícamcnte. As e:lngenCIaS do comícios de homens livres" talvez I

"LORD" ALFAIATARIA LTDA. partídarrsmo acabaram levando-nos vamos caíor numa caixa' de sur-;
I <I um Buchenwnld tropical. O ce- presas de cnroneís, justamente in-;

qual continua no mesmo local e plano de trabalho de sua nario politico nacíonat não é um quietos pelo abastardamento das 1I!s__ra IIIIlE!lIIIE_t:illilillliiIII IIIIIIIl!IIII!II!I_IIIIII_IIlIIIII_.�
antecessora, empenhando-se no atender, com o maior des, ! campo de militantes pelas grandes Jnst ítutçõcs e da administração.

Ve,llde-se Uma barbearia velo, a todos que se dignarem h{Jnrá-Ia com suas prezadas'
Brusque, à Avenida ordens.· '�....,.���"","",r;1,�"""'�'�

Blumenau, 4 de março de1954.'
""'",.... , .-.... .,__ .." ",",c ....'ic ... A··

LADISLAU KUSZKOWSKI
Rua 15. de Nov. 592 - l.o.andar.

membro dirigente da "Unifi.o
Operaria e Camponesa. desd'e
1953, (:x-secretario do "SOr.!OT
ro Vermelho", foi preso em

1938 em consequencia de 1'e

articulações a que pl'ocedia, a

fim d'2 transformar o "Socor-
ro Vermelho", (Seção do
PCB), em "Socorro Popular"
cem as mesmas finalidades da.
quela ent'dade e com o intui_
to, apenas, de burlar a vig'lan
cia pJlicial.
Em 1.9.1938, foi transferido

para a Enfermaria da Casa de
Detenção, com o oficio n.o I
1.226, sendo solto em .. , ... I
22-10-1938.

.

clare:cida a caw>a da demissão
I

Em busca r·ealizada na sua

dI) sr. João NeveI';, a qual :l,,� residencia, foram apreendidcs
EDITAL' il'll\posta pelo sr. Juan Peron. varias livros de propaganda

Faço saber aos que o presente virem >')U dele t'verem Confirma:do o. fato, deve :2:1' c>:munista. Isto em 19-7-940,

conhecimento que no, dia 16 de Maio de 1954 serão realiza- promovT�� \J lmpeacbment pe.n Em 18-12-46, fez parte do

,dos neste Sindicato as eleições para a sua Diretoria e Membros sr. GetúliO' Vargas. Oomité Pró-Candidatura de

do Conselho Fiscal e Representantes da Entidade no COnSeUl(l/' _O deputado Lima Cavalcanti. Astrog'-ldó Pereira· Em 1945,
dá F.ederação a que está filiado ficando aberto o prazo de 5 presidente da Comissão Dipll>- alistou-se pelo P.C.B., na 3.a

dias, que correrá a partir ,da primeira publicação dest'e- para miilica da Cã.ma�a não Qllli.r. ��. Zona EI,eitoraI, sob o n.o ...

o registro, das chapas na secretaria, de acordo, com O dispos_ 1('1,1.'. Aink1a não havia lido o do- 12.650.

to no art. 4.0 "d'as "Instruções" aprovadas na Portaria Ministe- cumento. A. reportagem 'acredi- Elemento de ligação constan

rial n.o 48 de 8-4-1952. tada n>.J Rio NegrQ prOCll.'"Clll
te C'l1tr·e José de Campos Me-

As chapas deverá'o ser registradas em separado, sendo u- obter esclarecimentos, mas en'
k:. e Ameríco Cury, dn Canse.

ma para os candidatos a Diretoria da Entidad:e, Co.nselho, Fis_ ooutrou fOl>ta rese.rv,l!.. Ent.re-
lho de Economia, de quem re

caI e respectivos Suplentes e outra para os representanfes no Itanto com:entando o fato com o
cebe infcrmações secretas re-

C Ih d F d
- .

d d' tI' ferentes a Acordos Financei-
onse .o. a e eraçao ex-VI. o .sposto nos ar s. 4.0 e 43 das. rerjortel' fonte nresidencial al- d'

.

f 'd "I t -"
.l.', ,. ros o paIs 'e transl1llte, pos-re erI 'as ns �uçoes,�. _ tm.mente credenci.adé>l., õisse-ncs teriormente, aos dirigentes doOs requ.enment::.s pa�a o regI_:;tro. das ch!lPas deverao �er que qualquer pnmuneiamento P.C.B., para mais tarde trans- necrotér!!).

apresen�ados na S�cretar.la .em."tres ViaS, assll�a.do$ por todos lia casa. Rosada, teria Of,lQ]·tt'n·j· formá-los em reportagens in� Houve feridos.
0;S candIdatos, pessoalmente, pao sendo permltIda, para

..

tal dado para ju,;tificar a declara." clusas em periodioês comunis_ Hou .... " mortos.
f1m, a out.argada de p_rocuraçao, devendo conter cs reqmslÍos -

d G � '1' V O' -
•

previstos no art. 6.0 das "Instruções" e s.er instruidos conl a çao .� sr. ('CU 10 ar",3" ::t. tas ou filo.cclntm:stas. Estas A�ora, n:.quele mesmo lugar, vol·

prova -exigida na arnca "g" do referido Artigo, .'espúlLO. ligações eram mantidas no, ta a imperar a orgia. O Parque,

Blumenau. 9 de-Março de1954., ano de 1950. Nesta sua fase ambiente de ,!iverSõ.c5 voltou "

SINDICA':t'O DOS EMPREGADOS NO COMERCIO r.. de ligações, contava com o ser lotado, durnnte Ioda à noite. lndaÍ<'! uma oliciJ12 gwcarüc t

BLUMENAU
\f apoio de Josias L'eão Gentil' pela< mariposas e pelos irreveren·· foi invadida pelas ag'ws lurb'l'

FABIO �7AGNANI �� Presidente, discutido pela Comissiw Juridico- Noronha e Zacarias de Sá Car. tes malandros. O l!rama daquela lel1ta�:, um d"j)l'isi(o (Ir .. "11<':'0'-'
Politica desdle que a lncsnUl comis- valho. lIleSnl<l breie fôra esqu.·�eido. Lá- bofr'ql igualmentr" o revesti
sao tenha terminado os seus deba·· �TiI1las só desciam no lar dos viti-
1es a respeito da questão do comll- IDados. Alegria, sé> no Parque.

1
11i81110. abrange diversos pontos c l' AROP E A Igreja. lá no alto, com "uns

; pede que a Org:mização dos Es- S "7tNTONIO
·cruzes tudo a,sistiu muda c com-

prazo fixado por cada Ullla delas. I programa ed1JCacional-uase, Ure in- tados Americanos: 1) Declare que t·� placenle. Ela viu o drama à'llque··
3) - Que" n,:sse intuit�, cada u·' I teiramente �o pr.rtido �s resulta-', II vontade dos povos da América les marinheiros. E agora vê, todas

ma das re,publlcas amencanas e5- dos dos proJetos d>eiermmados em- "de que o colonialismo e a ocupa- as nuites. o drama daqueles moços
timule a cr�ação d: um ou_varias preendidos ness� .do�n�nio pela ção de lerritorios sejam eliminado� e moçai qu:e se perdem na degra-
centros destmados a forlnaçao (te OEA e outras mstltUlçoes e ,faça definitivamente. 2) Manifeste il darão daqu�i) Parquc.
professores nos metodos e técni- 'apelo aos organismos apropriados simpatia das republicas amerieanat. Relal;iío dos marinlwiros vitimados
cas de educação como base. para que estes lhH5 quanto ,is legitimas aspirações dos Daremos abaixo os nome:; do:.;

4) - Que cada uma das repúbli- povos atualmente suhjugado� de a- marinheiros feridos no desastre de,

elaborando tingirem a sua soberania. 3) Pro·' ontem, à tarde, ocorrido no Es-

clame a solidariedade das repubJi- treíto.

eas americanas dos povos da Amé- Abaixo a relação:
rica para que lhes sejam

reStitUi.,
Wal0�miro Fl'Ieire dc ;Mor"b:

dos os tcrritorios ocupados por 1'0- Mieseislau Sigismundo Gaiewki; E-

jlenCías
cxtra�continE:ntais e rcpu- HeI de Sousa Falcão; Antonio AI-

die O emprego da força exercida Ves de, Oliveira; Geonisio da SI1··

para manter essa ocupação. va Medeiros; Evaldo Pereira da

, DECEPÇÃO Silva; Aires de Ribamar Celestino;

CARACAS, 10 {Luis Olur, da (U. TOS S E José Ribeiro de Carvalho; José l\.�a.
P.I .-- Causou certa decepção aos B � O NQUITE" ria Alv,es Falcão; Valdemar Ba-

I
membros Ú1 Comissão Economica da I "'�� O UQUIDÂO

tista Pereira .Rodpolfo Leal Cahn:

Conferencia Inter·,americana a de- Cláudio Veleriano da Silva; Paulo O apêl0 da S. D. Vasto V'!C(lp

cisão tonDda a nltima hora pelos Duarte Pinto: José Anatálio dos à JDD, justifica-se plenamtnte
.

Estados Unidos de adiar para a-- Santos; Julio dos S:.>.ntos; João Car-

I
. ,

( O N S f R T O
e não há como negar, cOni:t o

, manhã 5ua exposição geral sobre a ,105 da Costa; Agrião Pereira A-

situação economica da Ameriea. rnorim; José de Ribamar Pinhei·· cluhe do Bairro da Velh'l.. eom

1\ -�>JeIa, segundo se antecipou, a de- DE R.ElOGIOS ro; Dirceu Bento c)1e Olh-eira e amplas possibilidades de ver

legação norte"americana ia respon- João Ferreira do, Santos.
, cCl'ntados, a seu fav'Jr, os ponti-

. der ás queixas dos países produto- OFICINA
J\olorreu um infeliz marilll1eiro

l.res sobre restrições alfal�degarias, Do lamentável desastre. registra- nhos que perdéu na cancha do

excedentes agrícolas e inversões de ESPECIALISADA mOS a morte do infeliz marinhei- "benjamim da LBF.

I cap,'ta"s ro ;oveln Antonio Vieira Ferrei- O t.' • pro esto dos tricolores, UP.-
Nos meios chegados á d<elegaç5o Rua São Paulo, 3343 - ra, de cor parda, residente na

I
dos' Estado-Unidos, deClarou-se que ITOUPAVA SECA Avenida Brasil - P.�nha - Rio \'emos ain'da .acrescentar, foi 'C�-,

Samuel Waugh dese-java ouvir. pri- (Ao ladlO da Farmacia PIau) caminha,do terça-feira à noit�,
meiro. os pontos de vista de cada ·VElt."DA DESTE DIARIO ii _Tunta. Discíplinay Dí'spnrtiva
dc'lE'gac:lD l:ninú ,,,nE!';,,nU:1, !!l11E" N-â ENnRAXATAl.Uil pelo sr. lSEbuBtiiio Cruz, c-nele '3.-de dar a conhecer" pensamento do

I ífíWn'ü effiú
WI g'o-'erno guardp,rá o' juigamento.I \,

•
,i,Q 1 .m_ .. c... ,.,._

I ! ;�:$'l/{ _",,,. A .
- . ..,.'

.. ,] ''ff'i! \,l}
(

�1', uledirlan desnlnscal'an�cntC' perso-I caUSAS nacionaís, senão uma feira

._.__.1Il!!!l1illll� n.lli�tas que por ai existem, to-! que transcende o que há die Imun-
mando o nome de leis? Como há do corno eorrupçiio de costumes.

TI'POGR:iFIA E I-IVRARIA BLUMEUAUtNt'E t' A ,",' ser possívot governar o Brasill Estilo se mexendo, de norte a

R .�.. : KiR A;;. JI.J. s mm execntívos, congressos e as- sul O� politícos, para a j01'nada pre-
rCI),bléi"s. que ti ansformam o e-

1 sidenclal de fi5. Não creio que o
..

dos

situa-

Dírr-lor.Prestdcnte.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no
escr.torto cresta sociedade, os documentos a qUe se
refere o Art. 99 do Decreto.Lei nr. 2.627, de 26 de
Setembro de �940_

fR I6IDAUU

Concertamos:
RefrígetaElores Domésticos, Reirigeração em Geral
l\>láquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc. . . '"

Reformas Pintil-l'alt
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção DomesUell

.
Bua 15 de Novembro, 473 tele:' !5�Z

,. NOSSA DIVISA E' f;ERVI� t-.,

J

EMPREGADOS
DE BLUMENAU

F

t

ESTABELECIl\'IEN'l'OS JOSE' nAUX S. A. Comercial
- APRESENTAM:

(ine BLUMENAU
Fone 1156

HOJE às 8 horas
.1EFF CHANDLER. LEX NICOL, JUDITH BHAUN,

CHARLES DRAKE. n; grande filme:

ARRANCADA M O R TEDA
(Red Ball Exprff3s)

Sublime loucura de um grupo de heróis, que conquista
ram desesperadamente a glór-ia!

O comboio suicida que desaf" ou a morte para que a cclu
na blindada do famoso general PATTON conünuasse avan,

çando! ARRANCADA DA MORTE hcje em exíbição na te,
la do Cine Blumenau, as 8 horas!

'

CineBU
Fone 1388
cu

HOJE às 8 horas
HANS MOSER, WOLF ALBACH RETTY, CLARA TA

BODY, RICHARD ROlVIANOSKY, no filme alemão:

A MASCARA AZUL

�asa �e Saú�e �ao fr30cisc�
Rua São Francisco, 14"1 - Fones 2061 e 1043

CURITiBA P A R Pi, NA'

-- COMPLETAMENTE APARELHADO -
CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
ABERTA AOS SENHORJí.:S MEDICOS

(
ca!TIt Clal"a.n1entp, que não EC I rar o suçess') deI UIna nf,t1'�)cln
pode conseguir ll'2n,Z,mna J_,clséio' "ã.o" <:' n.se-eguJ'ol1 que ""cm a

In!.l. Indochina, peja. {orça II"" ur lllenor ilu�ão,�o i?overno I,retEm-
mu:!. 'de aprOVC-lt:tr daR pos"ihi\Lladc.�

I A Assembléia, (jll!J d['h�i(" :,
I
qu<� parccent O[l',l'er.�r-","·'.

! política. do govél'no na InduC!1i-[ No que co li (,Cl'm! ao j)J'chJe1lla
Ilia, inkio1.t a sel13iio "g 1.5 II )"lV, i tIa irukpendência., o:; chef� do �ll'
e dt�SCDnsou às 1�;,3rj horas. j V��l'no pre(!i�ol.l! �'l\If.,1J torO�lt���

i mos compromu"sos quo IJon<l'l1
NANIE:L: AfJAO lÕ;)1 F:\-- i em causa os termos rh acô"'l"
von DA TREGUA ; fmncOI-vietnamita dr' JII',ln '\.!

PARIS, 10 \UP) _. Na "lia 11953. Quel'em>Js pô.r esses a('"r

i�ber'V.�11<;ij,(l na AS3(',mJ:,1,:,1'l. Ih· I d�s. em aplic�ço e fw,""l' Hma ,>.,.

clOnaI, no deeurso do deb3 t� SUo I pe;ue de unlO france<;,· __ 1'<)1'.1,,<1;;
bre a Indochin_a. o B!·. JOl'Ppl! 1 na luta, ba.seiad ana Jl'l;'-;:' ..

L�l1iel. frisou primeiranHRlte 'IPi: I Dep�is d�. llaveI' l'('SfiHI(3rb
nao bnha "n!ácda a aCJ'cscentai' que "a polItica tlc fOt't;" d,,'

at�S termos do Sf�U
.. pllêc('dj�n�'_' I n.o,sso advers

..á:io resp,_ln(.\elJlÍ)15
dlscur�t')" e que, al(.nl do nLus, I par um� p-.Jlihca de for", ()' 5'

o 'debate havia

df.mOll>t",.J"1
Laniel afirmou qUe "a 11'c.<',\ ,bt

"que as concepçõe,� do gO\'C'rna cartas fran'co-amerkana ]!" :1'

receberam urna apl'Olia.;C1.'J (J1m- ]i>e(na. de maneira algum,,-, fl in'
5'6 geral". I dependência do pais". Terminou
O presWcnte a.dUlUi'] (1'1" i fazendo um apêlo "pela nll;áo

"certos elementos se l·c:'ll'i':ar". I d'e todos os franceses" i·.�1 '(';;

que são de natureza a aF.Seg'J
'

peras da neg-Jci<.>.çii\..
'

ESCRITORIO TOPOGR Af!(O (ATARINENSE
Lcvantamentos

Loteamentos

Demarcações
Precição - Presteza -. Preços

Rua Felipe Schmidt n,o 11 - !TAJAI'

D
da construçfio do ]IIUrO de arrÍlno nas l1la ......gp.ns do rio Itajai-Açú, nés
ta cidade, informando que, devido ao convenio que o Departamento
C:·e Port<:s, Rios e Canais terá com a Prei;2itura Municipal, para a
construçao, cUJas obras seráo .entregues â administr�ção municipal, o

p.rocesEO que e�tab.cJece o referido contrato se acha em poder do Pl'e
sldento d�. RepublIca, qu� deverá despachar dentro em bréve. Com a
homologaçiio dêsse convenio, será liberada a verba já aberta para 35
obras cnl referencia.

L de J?..'leiro
Os outros. feridos ?Chanl-se 111-'

ternados no hospit"t de Caridade
inspirando sérios cuidados. O cho
fer fraturou ambcs as clavieulas.

K

n18nlo das ruas foralll ;:"11 r�(�ta
dos. Em algumas r .. ,;idendar"
ehegou a haver pânk·l. f�]j:: ..

lnt:'nte nfto se: ;registranf�O ca:=;Ol)

fatais éHl pessoas ..

A opiniiío pública (llll Indélin,!
(' que liesta vez o Hlunicípi9, i e

. ui de fazer' o qUf> jamais t",,:-

'Apelar para a Rollcilação ,1e !e··

eursos 'extern·.)s aos g-OVtl nos

maiores em má.qninas ou fi.l«.n
eeiJ'os. SE) :Jssim não p.l'oceder,
terá cntiío ("h.. 1'�cvrrpr :-t empi�és
ti1mo para vo]far à. t;ua sitl1<:l\jãe.
n01'111al; eonillrfu nos p".r",�e qu�
o mais lógico é apela�' para os

poderes maiores, no1' isso " �,�;,;im
é que os l'espcnsávuis j"";lnt:llll
uma. re.lação dos dall'�lS g',�!'ais

"111 todo Q tl-;'xitorio imLl,i·)lensc.

\
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ttco, na aplicação 'da nova Couso sezuída, indicou bem que, COIl1�

tituição. ele, os doze membros do COllH3-
Uma segunda questão se a- lho da Revolução" não espera

presenta a todos os espirítos e vam tornar como simples co

já foi objeto de alguns comeu- mandantes ou tenen :c s-ccrr.nela

táríos na imprensa, ontem: Cc- ao exercito egípcio; "os Ofi::Eis
mo se repartem atualmente cs- ao Conselho, disse retírar-se-ão

poderes entre o pvcsldr-nte ,[ã. exercito e se apresmtarã-, COlnO

República, general ].fo;Jhammej simples candídato s às futul'a3

Naguib, os oficiais do conSClI:0l eleições partamentarces
. da. Revolução? . SOBERANIA

____�_..,.. � I Nenhuma resposta completa Durante o per-íodo tIe tru:1si-

foi dada a tais mdagaçoes, roem ção "reduzido de três anos a

pleo general Naguib, RG fala'{ ano e meio, pois a Const.ltulnte .:IO, 8 (Merid.) - Tendo

ante-ontem aos o;)rrespc�d·�:ltelJ iniciará os seus tr-abath '6 e1.'1
SI O no.t!c�ado .q�e 16 mil

� O E U I S C H ([0 S P Il� L'-'--E i ;:�:�ng��:� .n(�:�nc1:C:�1;�:�1.j:� �'�l::ã�U��:;j'r: �:�S)�l��t:�d�;:' �7:���la���!ti��a�1:ite����
, ,

a' aumento de salário, sob a
dirigiu exclustvumonte ao i ;;01'- soberana do país e, d�;"'Fi

na listas eg;,pi';')S. Assembléia Constítutnca out.ras orientação do sr. Luiz Guí

DESMõNTIDO I ati:ibuiç;)�,{ Precisou Inda o marães, presidente do Sin-
dicato da classe' fomos pro-

I �llImllllllllm!lmmlllmIlIUllllmllllllllllllmlllmlIIlUllUmlllnnml�, curados pelo sr. Manool
- Clarindo da Silva, repre-

LONDON, - Die britische Opt'sche Ges.ellschaft 11 ê=:::__ O I-SCOS' §:::=_ sentante do Sindicato dos
hat in der Ortschaft Ousden, Suffolk, eíne Frau entdeckt, Empregados em Farmácias
die schaerfer und weiter sehen kann ais bisher jemals

I
e Drogarias desta capital

.vorher eln anderer Mensch, Die Frau, .Janet Hitschman,'

==_ª:_: Polydor-. :=_===_ ,�quul.e�tn��.spvReiEoFdEeRcllaVrEarLo s-co-kannmít blossem Auge die groessten Statelliten des Pla, ....

meten Júpiter erkennen. Der' naechtliche Hímmel ist fuer

ls'e voll von Sternen, die sonst níemand síeht, waehrend -

G d
- CONGELAMENTO DOS

Frau Hitschman di-e Sterne nicht nur als Lichterschei-::: ran e nova remessa ::
nungen sondern auch plastisch sleht. Kleine Buchstaben § • , . = PREÇOS

in einer Zeitung kann sie auf dreí Mter Entfernung Ie, �C W II S' t S Il
Sã - E' preciso advertir a

sen, und das Gesícht ihrer Tochter Rachel 'erkennt ste �_:::: ��, I'Y Iever ..' II =:=;
classe dos trabalhadores,

auf einen Ki10meter Etnfernung wenn das Kind aus der �. II ,) II I ,i quer do comércio, quer . de

Schule nach Hause kommt. Frau Hitschman, die 37 Jahre _ quaisquer outros grupos
alt íst, hat normale graeue Aug·en, nuI' die Pupille jst § Comercial e profissionais, -e eu me di-

pechschwarz. Die Existenz gewisser schwarzer
-

Pimente :: Novos discos Lon-Playing; == rijo principalmente nos de

j in der Pupille ist es auch, die Frau Hitschman die ausseror ! a Novidades em ditscos Í'nfantis: Inqur.:bráveis, de ª farmácias e drogarias, con-

, denU:che Scharf- und W'eitsichtigkeit gibt. Bei gewissen = �", Marca 'Carussel' (Cr$ 25,00) contendo as mais = tra essas ondas de demago-
, :: lindas canções e histor'as infantis. ;; gia que apenas visam man-

rI
Eingebore,n�nstaemm.en im Kongogebiet hat man einmaI

==_ A U TOM A TOS ã�'-h h ter chma de agitaçao emaehnliche Merkmale, jedoch in sc waec erer Form, fest-
_ Thorens; último tipo; Mag- _ beneficio de agitadores. Agestellt.

'I, =_
néticos. - Baterias Americanas, pJ!' preçcs sem

======conc{)rrência; - Instrumentos de música em geral. noticia de que 16 mil CIJ-

ITALIENISCHE RAUSCHGIFTORGANISATION II a= Acordeons Hering e Todechini - Rádios RCA Vic- merciários irão a novo dissi-

AUSGEHOBEN
tal' ·e Siemens( aLemão) por preços todos especIaIs. dio coletivo é tendenciosa.
Radiolas S'emens, CCrn aut:�nato Thorens, nesta ca_

_ Pr,imeiro porque o Sindica-MAILAND - Die italienische Polizei hat, wi,e die sa, Em vez de 24.000,00, por Cr!$ 19.750,00! ::" -

- to não conta, sequer, C')lTI

=;lllllltlllllllllllllh\lIIl1ll1lllllllllllllllllltllIllIlIllIlIllIUlIIIUlliufUmIlU •.
15 mil sócios; segundo por-

-- -�-

'_._._�
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KURZE BERICllTE

ENGLAENDERIN MIT FERNROHR-AUGEN

.Poliz;eibehoerden �n lMailand bekanntgaben, e'nen wO

chenlangen unterirdischen Kampf geg-en ein,e gross�

RauschgiftorganiBat�on }erfolgreic.t_h abgesch1:ssen· Die

Z.mtralen des Verteilungsapparateswaren in Mailand,
Rom und Na.epel. Di-e Organisation soU il1 ihrer mehrjaeh-

I rigen Taetigkeit Hunderte v·on Mil1ionen Lire verdient ha�
ben. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen v·erschie
d.ene· Verhaftunge.n in den "besseren Kreisen" von Roin,
Mailand und Neap21 vorgenommen. Naehere E'nzelheiten
sind noch nicht bekimnt. Als Hersteller der Rauschgífhc;
wird von der Polhei die éhemisch-pharzeutische Fabrik
Aldo Rainer in Maíland genannt. Zu den Verteilern had
ten Aerzte und Apotheker gehoert.
SOW.JETINTERES,SE AN HANDEL MIT KANADA

f
OTTAWA - Der neu.e sowjetische Botschafter in

Kanada, Schuwakin, sagt-e ln Ottawa, die Sowjetunion
sei an einer Belebung d'es Handels mit Kanada interessiert.

I Sie sei bereit, Schif:&e und Industriemaschinen zu kaufen
und dafuer p'etnoleum, Dieseloel und andere RohiStoffe
zu liefern. Der Botschafter kuendigte d1e baldige Entsell

dung eines sowjet'schen Handelsattachés nach Kanada ano

IDer kanadische Handelsminisier Howe nannte das so-

wjetisch{� ]pt.eresse an kanadischen Waren €ine "gute
Nachricht".

ATOMAT ALS TELEFONISTIN
N. YORK - Eine Maschine, die automatisch Míttei

lungen weitergibt, die ihr auf Elektronenstre'fen zuge
steckt werden, ist von der amerikanischen GeselIschaft
International Business Machines konstruiert worden. Mit
der neuen Maschine koenfi'en beispielsweise Bank,en ihren
Filialen ueber Hunderte von Kilometern hinweg Konten_
v.eraenderungen mitteilen. Bei der Filiale nimmt ein aeh� Ilicher Apparat wie der in der Ze.ntrale die Mitteilungen
automatisch auf und l'gistriert ale. I
DIE 'V'ERSTEIGERUNG DES FARlJK-EIGENTUMS

IN KAIRO
KAIRO - D:e Versteigerung der Kunstschaetzc

Ji'aruks in Kairo wurde mit doem zweiten Teil f.ortgesetzt.
In taeglich zwei Sitzungen sol1en innerbalb einer Woche

I8500 Geg-enstaende aus Gold, Silber und Bronze zur Ver_
steigerung �omme.n, íebenso �e die groesste Muenzen-.
sammlung der Welt. die 164 Waehrung umfassen. "

PARISER PRESSE: FARUK WILL DOPPELGAENGERlN'
NARRIlUANS HEIRATEN

PARIS - Die franzoesische Zeitung "Par's Presse"
berichtet aus "sicherer Quel1e", Exkoenig Faruk von Ae_
gypten habe die feste Absicht, die italienische Schoen_
heitskoenigin Minutolo zu heiraten, mit der .er zurze:t in

I
Nizza· weile. Die junge Italienerin habe eine auffallende
Aehnlichkeit mit Exkoenigin Narriman.
VERSUCHSFLUEGE - BRITISCHER DUESENBOMBER

IM NORDPOLGEBIET

i
LONDON - Ein brítisch.er Duesenbomber von

Typ "Canberra" start-ete zu BerSllchsfluegen im Nordpol·
gebiet· AIs Zweck wird es bezeichnet, neue geheime Na_
vigationsgera,ete fuer grosse Hoehen und hoIle Geschwin_
digkeiten im Gebiet des magnetischen N,(Jrdpols auszupro·
bieren.

RUEHREI
REZEPTE
MIT TOMATENSCHEIBEN

4 Eier. nach Belieben koennen a'.tch 8 Eicr gc
nomm,en werden, 4 grasse Tomaten. Salz. 4 Ess_
t�effel Milch, Brat:f.2tt, am besten Butter. •

Die Eier mit Salz und MilFh dem SC'hneebesen gut 1
schlagen. Feti in der Pfanne he'ss machen, darin dioe in
Scheiben geschnitt2nen Tomaten beiderseitl.g anroesten
llnd darueber die Eimasse giessen. Leicht stccken lassen,
mit Bratkartoffeln und Salat reichen . .Je Person rechnet'
man 1 bis 2 Ei·zr, die fuer sich gebraten werden

in'dicações
ressantes. Primeirame-nte

CQnf1ito entre o mínk.trr l 1 sidcrrte da

civil e a A�-"e:rnbléia Con�-tit u.n

dcs- tete, (1 novo primeiro minist 1 o '

período de transtção, isto é, en- msntíu, de moda enérgic l, que seria - designado pelo Con�.\!lho

tre (1 momento em que entrará ttvesse a intenção de pec1i- de- da Re,:llução. Tndagn-so agora

em função a Assembleia o.,ns- missão como taviam pretendido --------�------"---------:--_:_--'---...:...__;_-..:..;_........;__:..c.__:__:_-'--_;,....,.;_-:-'--_:_-�-__:_----'-- ---"'_:-.--_:_----..,-;-:-

Querem agitar os
no�a�;S5 iclio c'Jleti'lo, Tecela�emobjetIvando eu menta ROLArORI"

ele Sã larios

I tituinte.
e o da entrada em vigm' alguns jornais egípcios,

do regime parlamentar democrá- que líberados da censura.

que O atual presidente
conta com a maioria, pois
foi eleito por apenas 4 mil
votos mesmo assim depois
de 8 dias da campanha vo

lante. Balanço Geral

ATIVO
ImobilisadoDEMAGOGIA DE CAN

DIDATO FRUSTRADO Bens de raiz

Obras em Construção
,

Maquinismo e rnstaíações
Móveis c Semoventes

.- Quando falei no in
teresse que manifestam cer

tos falsos lideres em man

terem clima de agitação,
em beneficio d>eles próprios,
agitadores. - continuou o.
sr. Manoel Clarindo -

- é I,Contas Correntes' Devedoras

Porque no caso Luiz

GUi·1 Títu�o� a �eceber ,

_' ". Matér-ia Prima, Maouf. Prontas,
maraes, esta a VIsta o seu e em vias de fabricação
.objetivo de candidatar-se a Matcri?cs e Utensílios

deputado, dizendo-se apoia-
.

do peles comerciários. Mas Valores 2 Participações
trata-se apenas de um can

didato frustrado. Sabem os

comerciarias que não será
justo um movimento pro
aumento de salarios nesta

alt!ura, quando em setem

bro venceram um pleito. i
dêntico, com aumento de 36

por cento a partir de abril,
,o qual ainda não está s'é!n:lo
to{almente cumprido. A lu
ta pelo congelamento é mais

lógica.

DISPONIVEL

EXIGIVEL A CURTO E LONGO

CONTAS DE COMPENSÀÇAO
Ações cm Caução

PASSIVO
NAO EXIGIVEI,

Capital
Fundo de Reserva Legill
Fundo d:� Reserva

Depreciações
Fundo de Substituição
Fundo de Dev.edores Duvidosos
Fundo Prev. Enc. Soeiaes

Contas Correntes Credoras

Luis Guimarães está ain-

Na opinião, do«Petroleam PteSS Serviçe>;-
-------.

da na "linha justa" de Jan-

I '

go que Ü' fez del·egado dos

11 Vargas!X.e�colheu O ��r:;��:���lila�: ��!a�:
"""-'�' ile suspendeu os médicos 6

,

.

�
...

,

h·
,

' '

-,
d

t'eve que retratar-se, revo-

jcamln O menos rapi o �:��c:n�:f�s�: ���h��
I �IO, 6 (�erid.) - O or,gão [DIFICULDADES dor do petroleo ,e invocando, a com um carro chapa branca
maIS 'outorIzado em ana.teria GEOLO'GIGAS ajuda monetaria dos pequ-en.os quando levava em sua com-
de assuntos de petróleo no I O projeto-lei do Presiden- salvadores n.� alto e especula- p�nhia uma estranha pa-

III�un�o, "Petroleum Press ser-I te Vargas é uma marcante a- .tivo negocio d:: petroleo. - l"dvlc-e", consagrou um artig,a, in- centuação do controle do pe_ O novo plano do Presid'en- raguaia. Nao era uma 1 er,
, reressante sob o titul.a "O no-I troleo, iniciada quando da sua te Vargas se assemelha a uma era, sim, um "pelego." vi-

I vo"plano de petróleo do Bra._' ultima gestã.o, durante a qual cruzada pela qual deseja con- V'endo como nababo de
sll . obteve realmente resultado a- íl'Olar toda a. industria petro- "chapa branca" e para-

_ Tom�ndo-se em considera- apreciavel. lif.zra local, danc1:::�lhe dóse
1 çao a lmpo,rtancia deste ser- cada vez ma' 01' de nacionalis- guaia ...
viço int.ern�cki!-al divulgado O novo projeto serve para mo á guisa de enfeixar todo o E terminou o sr.

�o m'..1ndo mte 1'0 e. �ue ser- dar um claro indicio da poli- problema do petroleo do país. Clarindo:
�e <!0!ll0 b.ase '2statlstlc!l de Uc" governamental, porem é

_

As coisas ,por enquanto es- - --�._

. :.,.tCsqUIsas, mteressante e co- mui to d u v i dos o duvi- taa· neste ue, mas esperamcs �Esse cavalheiro por

'I
nhecer a_opinião autorizada. d:so, particularmente em vis- para verificar que recepção tanto, não pode incitar mo
d.este orgao sobre o plano bra- ta das dificuldades geológL terá o proj-eto-Iei no Congres- vimentos de reivindicações,sIleiro- _de des.env.J!v�mento e cos e o alto preço em que fi- so, �o Senad·o. �_ na opi�ião
e:x.'?ansa.o: da mdustna.petro- cariam as �xpl,?rações do pe_ publlca. A. opmrao C!e ;nUltos que não passam de agita
lIf'Cra. CItaremos para Isto os troleo no BraSil, comprovada dentro. e fora do paJS e que çÕ'es, num momento em
principa's: pela despesa proposta de cin- {lo PreSIdente Vargas escolIl.eu que estamos precisà�do dePropostas para inverter 10 co bilhões de cruzeiros para caminho certo. Uma cOIsa
bilhões de cruzeiros - equi� porem é certa: ele não soube 'tr.anquilidade para ver o

"alente uD!'oximadamente a
um programa relativamente

escolher o mais rapido. rumo que temos a tomar.
200 milhões de l;bras ou 550 modesto da exploração e d.esen

....- -'-----------------

milhões de doIares _ no desen volv·mento. Embora relativa

volvimento da indtLstría pe. menregrande em r.e1ação· á
troliIera b!'usileira 1K8 próxi- economia brasileira, todo es

mos cin�o anos por uma no- se programa resulta pequeno,
va companh'a, a "Petróleo diante do que seria necessari.J,
Brasileiro S·A.' (Petrobrás) es tornando-se irrisorio em re1a
tão contidas em um projeto ção· ao minimo calculado de
de lei rec(�l1temetlte submeti- 35 bilhões demonstrado como

do ao CdnEl'(:sso pelo preside.'1_ n'2cessarios pelas empresas in. Saudações religiosas
b! Varg1s. A razão apresenta- dependentes estrangeiras, Meu querido chefe, e meu grande amigo dr. G.etul'o.
da pçr esta propcsta é o au- Além dís:-o, este investimen- Tivemos ontem o primeiro Dcmingo da Queresma, on-
mentu uescente do consumo to 'nadequad'). traria um peso I oe o Evan!1elho nos ensina que Cristo levado ao deserto .e
ele petróleo. que é totalmente ad�ciona� á �ase monetaria do I

tentado pelo demonio resistiu galhardam:-nte. jejuando 40
importad'J e qu.e faz com que palS, cUJo. lllvel depende ds dias e 40 ncites. .

a eC·Jnom'a do pàÍS esteja vul- fator·es taIS como o() tamanho e Ontem foi celebrado tamb.em o dia de São Tomás de

Q b
..

neravel ao con�n 1:: de outros qualidad� do café e a colheita Aguiw.l. confessor e doutor da Igreia, e, por isso, quando ue ranIopaises, .iendf) t-ssencial e pri- do algodao, Deve ser somada a Monsenhor Magaldi leu a segunda &2creta da Santa M'ssa
;:nordial incentivar a produção esta quantia proposta,. uma não me Dude ccnter, e para que pudesse �>2r ouvido por
.loca.! e secundariamente sub- outra despesa necessana ao muitos daqueles que se achavam dentro da nave de Santo! .

AIã.-.'mel,e1' os vários ramos da in- peiro1eo impor:tado, ,que, de
I Antonio dos Pobres, com':,cei a rezar em voz alta:

dllstria do petróleo sob a d'- qualquer maneIra tera de con- "Nã.:> nos falt.e São Tomás, nesta hora tão oWcil que ll

reção e contr�le �uP.r�mo do tU1ua�, durant·� �,Iguns anos" I trav€ssamrs. de nos ?efe!lder, de nos ajudar. de nos Jivrar
Estado. Isto nao SIgnIfIca, po- A P�trobras, exclUe v _r- dos males d:;ts conspIracoes travadas nas trev1s ou mesmo
rem, que esta companhia se tualmen.e to.da a coope.raçao dos conspiradores de pleno dia. Iluminai a São Getulio ao
encarregaria da distribuição d�s companhIas es�r�mgelras e Itu .. ,"

I do pe�róleo. A lei proposta não f ha p:;uc� pro�abllIdade de Por c,)incid·encia, estava ao meu lado, desf'and'o o rosá
afetaria. pois, a situação d8s empres,tIm.:s di� <?utras .frm- rio, o g.eneral Brochado da Rochól, que quer ser ministro;
cempa'nhias repres.entantes tes, ser am dev{)lvldo futl�ra� que quer ser governad'Jr; que quer ser senador ; que quer
dos grupos internacionais exis mente por q.uaI9u·er um.fl a�s· Qualquer coisa mas fiel amigo e irmão graduado de nossa
tent.s - cujas atividades e télS compa�hIas mternaclOnals, Confraria. Quand:> t·:::rminei de rezar, tambem, .em voz alta"
liminam a :mIlortar e distri- e empr?st1mos de outra� �'3r;- disse:

'

buir - mas certamente se- tes Ss.rlam tambem dlflcels'
. -- Amen.

riam restrit?s, 110 futuro, suas p�las dificuldad.es de devolu- Certissimo, das horas incertas, e um tanto congelapardo
finalidades. çao e do alto custo dp· petrolea com arroz de forno, vim 8_ saher, pela coz'nheira, que o café

l:.cal em l'zlação ao· petroleo já subiu de preço" depois qu.e o senhor anunc10u o. congela-
estrangeiro. mento, e qU'2 o portugues do nrmazem de secos e molhados
Embora o Presidente '(pela moderna denominação do século- XX, liquidos e co-

me e se responsabilize di- mestiveis) já baixou uma circular, explicando que cong.ela_
zendo que este invest'menfo me,nto quer dizer aumento geraL.. E que se aguente, quem
não afetaria a estabilídad-e do puder ...
cruzeiro, é duvidoso que um'l Ouvi a comunicação da quituteira, em sílenc·o. Depois
tal despesa, qUe póde resultar perguntei-lhe se áinda era getulista, r·espondend'o_me que
completamente improdutiva, está.:, "velhinhe>" enquanto tiver um sopro de vida. Ora, di
seja passiveI numa economia á ante disso cemovido, expliquei- o que quer dizer congelamen
altamente inflackmaria, sem to d2 preços. Ela não entendeu, corno eu não .entendo, nem o
acentuar ·esta tendencia ainda governo ... Mas, fii c me'o de contornar a situação. E Co-
mais. mer tranquilo, doce de batata roxa ...
OS DOIS PONTOS PRIN- Agora porem, que não nos ouve a cozinheira, nem o-

CIPAIS DO PLANO portugues, nem o MonE.enhor Magaldi, muitJ discretamente,
Os dois pontos princ'pais e venho, lhe diz·er que já não ternos mais forças, na altura dos'

novos do, atual plano, são a accntecimentos em falar em congelamento de :preços, quan
rnfluencia exercida pelos in- do a loucura cheg.�u ao auge, com o desequilibrio orçam,en-·
vestimentas estrangeiros pa- tário com a peste da inflacão. Vemos todos os seus 'esforços,
ra uma"finalidade ou outra - mas inúmeros de seus auxiI'ares, inaptos ou displicentes, cri_
não ·:}bstante os clam,�res bra- ando graves dificuldades, entorpecendo os seus bons prop6_
siJeiros die necessidade dos ca- sitos.

.

pitais estrflng·�iros e como fa� Voltarei ao assunto. Mas, posso garantir-lhe. desd·e Ja
zer para o desenvolvimento sem receio, que não haverá possibilidade de se fazer o con

das imensas r'quezas latentes gelamento.
- e o caminho por meio do Certissimo. daS' horas incertas e um tanb congelado
qual pr.o.curam levantar nov{)s com o rum.o qi.!e vão tomando aS coisas, 'em que falta Q mi-

� <1- .. capitais pur meio de taxas <l- nistrn Guillohel, fala o nossocamarada Zenób:o, etc. etc.
«Ai dicionais a c�ll;gQ do cQ!lsumi. BAJtRETO �JNTQ

Compensaç'ão

DEMONSTRATIVO DA CONTA

Materiacs e Utensílios

Contribuições Legaes
Seguros c/ acido ,e Incend.,
Comissões de Representante
Selos Mer.-cantis

'
-

Impost. Feder. Estad. c MUn.
Gastos Geraes: (Venc .. Grat.,
fretes, inden.r !;tc.

Comis. e desp. bancar.
Fundo de Depreciação
Fundo de Deved. Duvidosos

Fundo de Reserva Leg?1
Fundo de Reserva
Dividendos

Força e Luz

l!.'RNESTO GUILHERME HOFFMANN' - Diretor
ALOISio ;JosÉ SCHwARZ - Dirétor
HENRIQUE HOFFMANN Contador reg, CRC (Se)
Dec. 19290

PARECER DO 'CONSELHO nSCAL

rio

•

.

-

�, ,f'

"'IV��'!
iUit �1ii-fC�

�';LJ
Do& Ergebnis, gesund
gebrõunf. lSimlbor<
erhol'- Fur longsomes
Brõunen NIVEA·Cremo.
fúr den. der es eilig
hal, NIVEA·Ultro·OI.
es SÓlütZI stãrter.

SPIEGELEIER (OchSêllaugen)
4 Eier, Salz, Fdt zum Braten.
Fett in der Bratpfanué heiss machen. Vorsichtig

die Eier in die Pfanne gleiten lassen, damit das Eidotter
nicht verI·etzt wird. Etwas salzen und, wenn die Unt.er
Ilacche l�jcht gebraeun isto auf heissem Teller anrichien.
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"Vivo só no passado, rccor- I Que'nl pensa no futuru,
dando (. chorando" .". ou; "O TIlO se o vê menos negro c1o,.c;,1,le
qUl' SC3':l o n10U futuro, quando. o de muié.. ..1s. csperanáo não dei'

'P�nso nisso ruo sinto mal ...•.. , ve l)er&�r de "l-ista as circuns

sii:J Ü'ases que encontramo". f'rc- tãncíae presentes. Enquanto es

quentemcnte nas cartas de ncs- I
pera realfsar ase seus mais au

"as leitoras. ié.azes projetos. deve fláer algu-
O passado. o futuro: sã·) ,[',:lS. 111a coisa desde hoje para f'aci-

gra.ndes ni- ·�.Cllp3ç.-)e" �h Iltar-Ihcs a r-eaüsucão. E3tudc.

í'az chorar. o outro "->1 mania. PN'que, quantos vÍv!?m

no passado e no f'ut.uro, cria-

,'Querer chorar, chorar e não poder;
Querer· acreditar e só descrer;
Querer fugir de si, voar... voar ...

Adiante sempre e 'nunca mais voltar!sa P3r�ce que escquecrrarn que:

exi.'3te1:IO.Tr� o TE..;l\IP() Pl!.E- perio',jo Imat.erta l".
Depois exausto em :krça' esmorecer
Ftcandti- só -co'o o dom de padecer
Um mal que tudo invade sem remédio!

li8 de nOSf;DS lcitrn-a s , D S . leia. Invente uma pequena e ufil

SENTE ..

ri O
BlU�1H�!UENSE
RS iIA"

�'ORGAM!lA(ãO
I

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - Telf. 1572:

Responsáveis:
DR. ARMANDO HAVER LlBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)
Regi»tros de firmas, organização
Anônimas, Contratos, Distrates,
geral, assuntos fiseais,

ARTIGO) DE JUTA QUAUDAD� POR PRECOS JAMA;') VISTOS NESTA
,

CIDADE

(ASA BUERGER l T D.A •

505 Clumenau

-

razoes provam

o ciclista sabidoporque

prefere a famosa

•

I

Dois modelos em a côres:
TURiSMO - com o famoso freiO
Torp9do e mais um de se

gurança, na roda dianteiro.
INQlÊS - com freios olcveneo,
EqUipadas com porta·bagagem,
cdmpalnlla,.lloín_ba -e mala com

ferramentaS:

E mais fácil comprar o melhor! Produzida agora
IH:1 Brasii, J bicicleta Cõricke mantém o mesmo

padrão de qualidade de sua origem na Alemanha.

4:"% :É mais ["cil pa!!ar! Todos 05 distribuidores faci
,,-,' Jí'�tl1.l sua cornpr.i, com pequerla entrada e suaves
$k.J

pJD�nl('ntos rncns.ns.

wu

BANCO iNDÚSTRIA E [OMÉRCIO DE'
- Matriz: ITAJAI-

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935 End. Telegr.� . "INCO"

Cr$ 50.000.000,00
46.000.000,00c-s

Capital .. ' .... ,

Fundo de Reserva

Total dos depósitos em.31112:1953, mais de _.. Cr$
AGENCIAS E ESCRl'IORIOS Ni\S PRINCIPAIS PRAÇAS.DO ES'TIADO
DE SANTA CAT;ARI NA, NO RIO DE JANEIRO E CUR�TmA

DEPOSITE SUAS ECONOIvIIAS NO 'INCO' E,CONTRIBtJA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO _-
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. Jnúmeeas novidades apresen-' fposição de Insíder tlireH'd do oiJ.- tá-Ios ,

: tou a. prática coletiva levada a' ze titular, atuou com desemba- As práticas coletivas na Ala-
l\i E' D LC O .

,

,
. '..

"efeito pelas equipes efetiva 'e raço, ainda que lhe falte maio,' mrda Duque de Caxias tem a-
,

. , suplente do Palmeiras E, C., na aabientação entre seus novos presentado intensa movimenta-
Doenças. de .Senhoras e Oper;.çót:s. Raios X íiltima terçarrãra. companheíros. ção, séndo que a 'd'e ante-ou-
Consultório': Hcsnitnl Santa Catarina.

.

"A '--
- . :n..a chegarmos ao estádio do Antonínho, que veio a Blume- . tem compareceram cerca de <'.0Consulta: Das 9,36 ás 12 bv.ras e Das 15. ás 17' horas, .

nesil};,,,pi'l Rúa Mdr,edmI ·,F.1o..ri.ano Pe�:imt(), 253 _
.;,. Campêáo dó Centenário, naque- nau a passeio, pois como nin- Jogadores, o que- vem demons-

Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa IsabeD. '. i la oportúnidade, lá notamos a guem Ignora, j'Jga há vários

a-I
irar a disposição" da ltg'rernia-I�,t '�.

... �__ , . ..",..
-, ...;,_._.,..'__....... _..�_ "! presença do plaíer Darinho, que nos pelo América de Join'1.'Hr,. ção alví-verda. de. montar, par'l.·

DR. fHM(l fH 1.1l fê....' E prPtf.i(·A i pertenceu ao Caxias de Jolnvilc. tarnbem -ensaiou, afim! de man+t a temporada ':,f.k ial de 51, <!'.'i"
V v .... oH • U\[ _t.R

�I
cujo; concurs,o, adiantou-nos. o

I·ter,se em. forma
..

, Alemão c Z'I�- p�á�rosos conjuntos. í'!ldilSlÍBiIIiLDlIi"!1iIiHiIlI'lllIllil!i'llltiIlII:Uni'!1I'ilIiIi!IIlWffllll.ei3'iiJ.R_!Il'1'im��A1Uil'íilillí'i!!lili,mi8ií
sr , "Abel Avlla dos Santos, ml,"�" zo tambem tremaram IlC qua- , ,

---------'---------------------------

E�edalist�I..!�!�e�:!A� Criança reslia: ao. Ca�lpeão do Centenárlo. I dro reserva, não havendo �nt�- j---o--------,r---- dCONS::::���IA�:1���:::!rt�:tO:7:ô- 'F:��dar ,- "O
referIdo

Jo,gadOI'L':cPaan.d::"'esemd�
Palme!,", � ,o•tra-

a· II • [ .. o recur o ,a .
--,� Hagil e ti, "fI.. condições

DottJ( A r DO CORAi'A-'O aC"!Ii,e""lllent'.s slí.ívamcntei como puderam r-s rclt!ruenlfl h.nr.;'ttlo pÍ'c:ipiiada
... a;,n

.

A'»
T I d·e·.: .jpga r OH m.i.is (]Cs,!p- mentores cruzuialtlnus incorr«: I mente: '!: sem necessidade HIgu-

Dois novos craques vêm. de te, dois roforc,03 cOIl�l:J;,rá';"ls concrauos comentárío», rias 1'0-' numa .falta tão ii111l0rt�nte. 1'<11.0 I ma, no c·.)njur.1.ú Ik ?'[;s1.'�. Cc:n-
Inctuír 'Os dirigentes do, _ PáI· para

'

o plantel esmeratdtuo ,

das esportivas Ioca.is. ao iriir-iar-" que so lJodcm'Js a tríbu ir ,�O

!
t.ral, t.eve seu nome llIdU'110 na

-ncíras à relação aprescntaüa N'agel.rea�areceu, em boa for- 9� a

se:mna em �u�.s�, "�,m .('ú"l de��()n�CCimento, , p:n: rJ;l�-t,e �i�:� J��ta apre�el1�a'd��, :"�IO pall1l,�i,'
pela dita agremiação a Liga' ma no ensaio coletivo de terça- vida

_

alguma o ,pLltesco. lançado I mesmos,
das normas ,,»wiJ..:-Lc,- II as. antes da disputn do atual

Blumenauens.e d'c Futebol!. prira ,feira, como médio ees�uerdl), a,o I
pela �. D V�St,� �erd�'.",:ú�:t�"l

i das p.ara. a regulamcntacâo tio! ��r.t�llle;. A uti:uc:e d�� ,�'es�:�:1-
� !'lisputa do Campe'Jnato Extx.a passo que Lacava VaI l'eadqm- U vuh<1ade do tllunfo le61"l.rauo TornClo Extra. ,!sa"C1S pelo quadro ol',l-ll(",l!),
_ "Troféu iJllfnistro 'Luiz Ga;Ú)�;' rindo, aos poucos, <lua m-clhc� pela r,epl"cser4t.ação e!J, Vel'a Vale acentuar, ainda, que o! deixa transparecer que sua in-

I tf". São eles Nagél
.

li Lacava,lforma física B' técnica: Cruz, ria partida, que amoo:; ('fe-
,

que( constituem, iniU�ctifi;ierr.le�- t, ,.-' ;' , tuaram em Testo Cent-.:al, 1',a

I 'HUllim!iJm!lIIimÚliHliúúmm!m!��.II!J1lillllmml!lllmlimmlllnll' tal�de (10 dia 7, ",'em !1e:.'Uo c

1 1,&111',ad�cim�111p d·�
.'

C�O�It á U�a BlinDe" assunto mais dÍ'scutidD.
-----------;,_-.........;,----;_,--�-��- 1·:J '" '.'li U �. Não ye'mos nos recursos umI' nfUle:IJSe

.

de Futp.bol

, .

CLINICA 'GERAL .;.,-'CIRURGIA
HOSfITAL �'3ANTÂ,ISABEL"

ATENDE CHAl\1AD'OS l'Eiós: ,F01-l'ES:
1196 e 1633.

Dlt O� R... ··KRUEGER

na. CARVALHO
(Electrocardiogiafia )

A'il. Rio I.>nmw, 5 (Sobrado) . Ai) !adH do Oine Busch
Tratamento de neurosas - (Psíeoteraptaj

,�10LESTIAS DE SENHORA�

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTl<:RNAS

OPERAÇOES ....-.- . ,vN"DAS CUIl:,TAS
Consultório: Trav�- 4 de Fe�"ereiro. 3

.

.

Fones; 1433 e 122�

Especialista ,�m alta Cirurgia e doenças de Senhoras

I
Consultas no Hospítal santa Catarina
Das 9 àS 11 e das- 15 1 12 �s 17 hs,

BL1JMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA -

'--r-- , •. '

,- - ---�

IN S'T I T TI T O D E, O L H O S
Ouvjdos-Nariz e ,Garganta

,. .... BitS. TAVAriES e MEUSI .. ";.

Rua 15 Novembro, 1.135 ':_c;_ 1,0 andar
.

COtlsult,:rio - 1232,
Dr, "Tavares - 1461
Dr. '$,:eusi --,-- 1677.

INSTITuto OrfRADIUM'
-- DR; A. ODÊBRECB'lt'''-

l'b.diuterapia. - Raios-X - li'W$'Í:erapia - '&IetablJl
llilmo - RESIDENCIA: Rum '1 de Setembro, 15

. .

"""ELEFON;E, 1441.

OUViDOS - NARIZ- E GARGANTA - Da
DR. V/ILSON SANTHIAGO .'

..
'

i!lulE�nt8 da tl'act!ldad<! "de Medlc1�a dI),. Utitveu1thvh dI> ,Brllll·

CONSULTAS: Horário. das H} às 12 horas e da!! 14
ás lU horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao HOl\l�

.. '

pital Santa Isabel
.

Dlt BORB4
A D V o .GAD o

5critório e residência àrúa . XV de Novembro,
LUMENAU� TelefollE, 1,560

,FOW:: � lã-lI

... (gHe�Q�� ••.
, .

iUlMre L·À;[�.ilOMT. • u:.. J-\l, K n.1
, .'

.

.

CORRETO B
Rua Jiaranhão N .. 2

.

----
.

BLu:MENAU '.'

.

.

, .'
,

···H ! L M A R IOlHRER

,

Da Confederação' B:,'asiH!ira ano de 1953.

Frü"

As melhores
Os melhores P reces

.
,

rossiga
refarindo
w$de;dmo

....�:Wf1l:;

As maiores fadlidadei mi compra
-�

Ofei'ccem as I�jas P�OSDO(��10

rossiga
referindo
rosG3dmo

.,
-

.....

Pr�sd�dmo 1@ded�d� Aflcmima
R�Ba 15 �e M�)'Iembmf 900 m�menau

VBi Verde
I.l?n�;no,. t:l)J�bí-<n!: t�r:t �! de h'a

raní.ír o (�OlH'UJ_';-)O f te 1\1nl':lngu-
do

Extra, C01110 dt· fBto !ie;_lntj'f'{:�l

110is I) rnfcl'Úlo jogador movi

Inen10u-.50 .no

va�;toverdinl)s \.lura<nLe
minutos.

laç-e
lRrl60$ PARA

acoP,s(!�I\[!.n,1expediente muito

SORVHE�!A$para rehaver pontos p:O'T'didoS
de D.esp·::>rtos, l€cebeu J. 'F'�".'i� Agrad�'cendo fL g-enÚl<.�z3. r1es� ll'll"n"s do.

. dentro das quatro -

:d"l�lf; da' Lga BJumenau�m ,e . d�' sa atenção €r ]o.uv'lndo o ('� es-

granlado, principalmente. qua:1flu
Irut�.bol, ôn;tenl à tarde, fi. se- ccnte pl'o�resso dessa prestlg;io- fOX'll1ulados com o'" intuito l�nif}.)
guinte ofício: '"a representante do alto n1,,<'J

l:1e criar confusõés
"Em nom8 do sr, rP;?�'denie, esportivo do sul do pais, antO-. ,

t
._

,

muhlmen e os orgaost;;,'ho o l)razer de aCUSi\' (j lC- \'(;10 o· ensejo para apl'�S�lba' a
InarfiS das -entidades.

cebimento dei seu "(,fício nr, 5,'3 M \', s. meus protestos 'de de\a- ,

A verdade. porem, que o'
de 22 de jan,'eiro último, r"n�'-', do apreco e consideração 't

.,

.

- '. "

Regulamen o do CampcOluto
tendo o relatá,rio 'das ahvida,' Manoel Furtadd de Oliv(;:.l'a, 10

Extra, aprovado por todas as 3-
des dessa entidade durant" o Secretário".

Carlos Renan! x

de
e at['r�far

discipli

foigremiações pa.l'ticipantes,
infdn'gido pelo Vera Cruz, no

iten que diz l'es;PElito ao PJ'['ZO'
Mostra-se esp€lrançosa, a"

}'lIa-l
de abril vin'douro,' (nntrá o Pl1i- previsto para a inscrição de I

téfa 'esportiva brusquense, de sahdú" em disputa do CampeiY 'quaJquer atleta, antes de Cà<ia

presen'ciar no próqimo dorrüngo, :nato. Extra da Liga Blumc·nau-.' cotejo. Não compreen'demos. V'-

'

..

um gigantesco combate ani!sro�:, euse, dirigiram um conv"·.e :).0
. I

80 de futebol ,entre; as ,t'epresen-
I
alvi-negro joiniVilcnse pa ....'\, qne

tações princi,IJais d·) Clube J"né- o meflSrno excursione com s(:u
I

.

Uco Carlos Renaux e Cax.i.as F, quadro'u Brusque, na tarde- de =

c. .i doming'J, dia 14. I §
Os paredros tricolorcs, pora I Hoje, ao que fomos ;'nfont�a-I §

que a equipe do "vovô" reinicll} dos. os d-etalhcs restante,,· para'::
I suas atividades e se 3p,'eSe1'.tc l!l realização do espetácub !;p-/êI em plena forma, nOs' .comprOUl!�- t'ão acerta'dos, entre as l�:..ctes ª

"
f,OS :ue �fll'á_ de sal�a�" �l�",�ê:'l interessadas. (.

, �
• I f: .:

, � �
I =

.

lVrASSAGENS
.

MEDICINAIS
(Diploma iÚ�lnão)

VELHA ;...._; Bêco Port:o- União, 55 I
2 3as

'

5as�. 6us. feiras das 15 às 18 horas Ias" ' .,

i)f(ORAfÕfS HEUSl
- ",

!:
. . J (.. .

En".o Luiz Pl'ócõpio 'Gon'les' 'Decorad'or: Rubens Heusi " IEn;enharia, CáIculos, Ptojétos. CO\lsti'llt;Óes. TO?O�raIia. . '\
P'">{'4)t:-l(,,(-;;:s� ·,P!.�].1li��id:'H.le�. l�ep'f'bWll.�Ll("ú ..tf.;. Ctl:'rarntc·u:,_,;. Jlefle-'"

1��:E:g .. I\1in+eb ; !iltH!'::�Dn;3it:. Itevb�.a·7;. estl'apg2iras...
�

15 de novemhro - la? .. C, te],; Hill7 BJU'_�enªu_�._:;,ç,
--

.

\
:1··

Seu filho corre e brinca' ()' dia todo_, e. à noite. (jua:tdo <)

MDsaço é grande. éle repous8,. e dorme. Mas, quer na, !H;TIl!I
..m que éls brinca, quer .-UaB horas em que I\',e do�me,
milhares do pequenOt� inimigos de sua Baú;0 tr�balham.GIlcn ..

eiosll.mente, ..
·

São o. '"",me., que sempre - mQlll�:Dt()
"pó.. momento .,.- '!ÍJó';imeiJ!,i!Íl',se' pàra ti:3:r .de 8'U orga.:
nÍllmo o alimento qne dev.i'I'la ,t1a.f-lbe. maIs força e tinlm!"
-Sane a você. qu.e ;é,.s�a:.'ln5:e--e',:rr"'B,I>Jar"cid.., d"Lelld�·I<1,

Livre-o doo Vlll'lllea, r,flp:rido,)bil',.-LICIlI\ . DE CACAU X.�-. ,

VIER _ um' 1lenl)UUg? ."d;j!, lI,çilo; llloderlj.da que d,ª,,,:��
'"ar. tomado 'por tÔaa�' ··ri�. cZ:i�ncaR �Iq �dade ef�cólar� - �

, ••._.,. , �, .. " .
' "<

,

'I
LICOR DE CACAU XAVIER
• I) 'Grrnlfugo d" �QitfiQn�..

' dá m ãÍ! br05U"lr"';l
"

:"ml!iltIHIUill!!IIlIIIIlIlIIIIIllIIIIlIlI!llimlilll!!i!l;ll iili!lill!llllll\!liiUlfllllllll!UlllllllllllllllllllllflllilliIIlUlIIIIIIIIIIIIIIII!liliIIHj,lllllmIHUIIIIU:

;;::

-

:::

-

::::

I'

I

-

;;::

=
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:::
::::

:::
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No Rio

'vem encontv � ,',

e

coisas. Lavouras a serem colb i
das fOl'8.m afogadas pelas aguas
avolumadas bnMIt'nme'lt,? 0\'

desceram pelas onchucradas, A

economía particular 50 f! eH 11g

p'amente pois, alem ele terem
as estradas, bueiros e pontrs
\l';:,:l�rultllis, I\:m g'J.'ll'lclll part.e.
tambem foi atingida de maneira
deeastrosa p€iIas trovoadas.

do apoio e- aplauso dos agr ícul

tores e todos os compreeneivrs
munícipes.
Nesta época, em touos cs .\

nos, é comum enchurradas pro'
vocadas por tempo.rais. Os' rh;�
se avolumam, os desbarran«u-

'A safra de gcneros 11.limen:i·
cios se afigura das maio res
li'téIhores dur-ante estes' d ','; �1'

tiln:;·�;:;;. a.nos, entretanto. ê..gora c

muitos dos que olhavam c!o .,'1:' �'

raV3111 lucros razoavcís ,C,'\'",
rum, da noite para o dia. stgni
fieativos projuizos . Part.ícular- RIO:-9 (Ag. Merid.) - Lá no Es- Alí, à noite. é assim, Reina ale- naquele mesmo terreno, com o gr í
mente, SÓ nas alçadas dos ri,'"'' treito, em frente à I g r

e-r
gria no meio do jôgo. dos footíngs to louco do alto falante do Parque

viços públicos municipais os {,S ja, um terreno baldia cst�, .agor�, e diversões.
. _ I chamà.ncb� o povo à orgia.

traaus se avolumam na li<;ta ,", lotado por um Parque. AlI, a noi- Durante o dia, no entanto. tudo e
I

Ontem a tarde, o Parque estava
c

te, divertem-se homens, mulheres,

I
triste, ali mesmo naquele Parque, I mudo. A "Roda Gigante" inerte.

anotações em perto 'c:e un1l jovens e crianças das mais díver- onde cnb a luz da lua multidões se As roletas impassíveis. As "marípn
mühão de cruzetros, e a l'l�;!. I sas classes sociais. A "Radia Gi-' divertem, sas" não vem sob a luz do sol, ao

ta orcnrncntáría da MurtiC;)l":'�! garrte"; não para. Os carroceis" Atrás do Parque, no alto, ergue- Parque - elas são amigas da

d d
:

1 '11
- tambem. O 2.1tO falante anuncia nú-I

se a imponente Igreja. Seus sinos lua.
a e e (e um nu rao e 5(;1: (, li,:'

meros musicais que apaixonados 0- dolentes, chamando os fiéis aos a- Soo, os sinos da Igreja repicavam.tos mil cruzetros., ferecem a suas prediletas. tos cristãos, formam um paradoxo, Repicavam triste dolente. Pare-
ciam, até mesmo que anunciavam.
antecipadamente um desastre. Um
desastre fatidico.
E tal foi.

Desastre DO Estreito
,

Trágico acidente roubou a Yid� de
um marinheiro e te riu outros 22i

rimbudos. Desespero. sómentc. Os

martníaatros, pobres vitimas do

(bstino, jaziam atí, semi mortos,
prontos 1> serem recolhidos por

�ão amigas !' um hospital ou a um

(COnclui na 2.a página letra L)

Eram 17,30 horas. Um carro da
Marinha - um gipão - surgia lá
do cornêço da rua CeI. P�dro De

\'TIOrO, em uma ôisparada louca, B. HORIZONTE, 10 (Merid.)
trazendo um !,!'upo de nfi-ínhei.· _ Deze se' mozt ' ,.. 1"

V' h t d
" -

S IS • os €, mais C.

r�s. m am
.

can an o � n,�o sa- trinta feridos __ este o balançobíarn que o SInO da Igreja Ja

cO-j ae trágico desastre de camínhâo
mecara a chorar o desastre do . '. ._

qual eles feriam os protagonistas
ocorrrdo nas Imcdíações -de Sa·

. .

linas, no Norte dei Minas. F{'·'
RIO, 10 (Merid) - Seguncro a- portante aparelho, que é o pri- BRASIL O carro não diminuiu a vetoct,

purou ontem a nossa reportagem meiro no genero em toda a Arné- Oc equipamentos eomplementa- dade e já estava quase em frene
na Administração do Porto e no rica do Sul, só deverá se dar ama- res necevsártos ao funcipnamento te à Igreja, e ao Parque. Seria ali

Lloyd Brasileiro, ainda não foi nhã ou depois, quando se espera já do ciclotron, que compreendem sls- o palco da tr::.gédia. O povo do

descarregado o síncroctctotron en- haja vagc no cais para a atraca- tema de controle, aístema de ali- Estreíto, que seria a platéia, rrão

comendado pelo Governo brasílel- ção do "Lloyd Nícaragua". mentação do eletro-íman, fonte de estava avisado - não entendiam
ro á Universidade de Chicago e íons, fontes de energia para o.osei· os sinos,
chegado ante 'ontem ao Rio a bar-I SERA INSTALADO EM NITEROI lador, polarização CIoS "c'�es", sís- E no local marcado pelo destino,
do do ""Lloyd-Nic::ragua" que a- O s incrcciclotron, segundo In-

temas de vácuo previa c' de refri- bem em frente à Igreja e ao Par.'
inda Se encontra í'undeado na Oua- formações prestadas á imprensa pe- geração para o eletro-íman, bom- que, um gipão da marrnha chocava
nabara á espera de vaga para a- lo almirante Alvaro Aíbrrto, pre- bas d,;: alto vácuo e oscilador, estão 52 com uma parede ô<! um muro.

tracacão. A descarga daquele írn> sidente do Conselho Nacional de
sendo construidos no Centro de Ali mesmo corpos de um punhado

"--�

I
Pesquisas, foi construíco no tnstt-

p
.

Fisic�s, em Níterôi, sob de soldados da Pátría eram atira---

tuto por Nuclear Studies, 'da Uni. esqurr as �

\I E R D A D E I R O
a direção

"

do professor Cesar' Lat- .dos longes tal a violência do cho-

tl v:r"id?dc de Chicago, sob a dire··
teso que. Aqui

<l
rista

cao do professor Herbert Andcrson, L

nREul1TE DE GREGor assistido pel o cientista brasileiro - --.---- '�Le,_
r' ,)1;11 J... Mario Amorow Anatácio. O apare-

N I 1 I
'. .

,

eXl'ste uma curv�.. veIculo

II'ORT WORTH. Tex�s. 11 �:;�d���q�:S�����;��!�::e:a!-:r��1 a u a pe a su"remaCl8 aí�:���Q�ib:Íl���c�r:;��:�edOd:;::I:;
(UPl - A sra. Lior,as eestava tons ate cerca de 7 nulhoes de '21e·' . ',ti I ,fulan:nent(lo. . " ...

caJnl3.mente �rtYmúl0 1"mpa 11') �:��;�t�:::i�efr�st�: ;!�Pq:���o �� I-ndu'siri-a de armas atom-Icas !ve��g�:::=S:�:�Ci�n,��scn�.i'quintal quando aparEceu um ("-

�)1:���0 P�'d���g�:�}�a:��é'�J�.f:::;� �.:�a;�oi.U�e!�����t:s�;�e ;::C�:ei�S� .

.

�����s,m;�:�r;:'�JSdez�:=:;: O!

csepantada, a dona ue. .�2,S:1 \'l'," i
talado no morro de Sao Joa�Bat�s-. e'3·�cmbros

.

e, alguns, afoga;) t:l

pondeu que não, que nunca P')S- t: em N�te!'ói. .per cauoa da. lrradla- Forças Sinistras ameacam o mun�o _
Mais de tres dezenas de nor'J,T'

. .• .

d � I cao, o SInCrOcloc!otron sera mOTI- .. algul1"�Ulra um J�care na VI a," -' as o tado ,�m um poco de 3 metros e 60 "nl estadostranho nao c crt 1
- \ f.·

• BRUXELAS, 10 (UP) - A Rus·· Durante o debate na Camara

AI_I
Essas "Cak'1'Í1!3S" , qu,", fazem �

�' '" I? \ ,.' ;,..
centímetros de profundida, medin- sia. que agora está a apenas nove t b T t d d C -d dformou que cnn tOC') o (a:.I). l.a-
do 18 metros de ext�nsão e 5 de

a 50 re o ra a o a omum a e parte do programa de pesquisas da
meses atrasada com relação aos de Defesa E.uropéia, o ministro da Camissão no domínio da utilizaçãovia cncontl'ado um jd"D ré c (J latguri?. Acim:! do poço, no nivel Estados Unidos, na produção de Defi2sa. EmIle De Gref. disse que industri.al da energia atomiga. proha \'!tt amarrado ao para -ch Jque do terreno, em prédio especialmen- bombas atomicas e de hidrogenio, a explosão d:-: bomba de hidroge- duzirão uma forca de 5 a 6 mil

do 3.!.)tomovel da sra. Linas. (';.- te construido, que c!t:verá e,tar terá dentro em b1'2Ve Euficientes a- nia ru�sa, em agosto ultimo, de-
-

taciona.do em frente f1 .:a:-;a., pronto dentro de dois e meio me-
viões de bombardeio para "realizar monstra quc os soviéticos reduzi.

C';lU isso, ioi.. se embol':t '. dei-; ses, serão 10cRlizados os sistemas ram a vantagem de sete anos que
l

.

t
.. .

I d
.

I t os mo unla incursão dt�5trutiva contar os

Ixo1,1 a n10 or.1:' a a Ima;::lllHt' o. de coontro e o C1C o ron e .'

de
tinham os Estad'::ls Unidn� em 1945

f 1 • ,.

I d Estados Unidos" em um prazo
.que azc:r (,CSS.1 pre"cl, ce "l G'" t2res e gera ores. a apenas nov� meses.

g@s... EQUIPAMENTOS FEITOS NO quatro anos. j Acrescentou que em dois anos
a Russia possuirá suficientes bOIll
bardeiros pi:ra
mencionada,

cincrociclotron
encomendado pelo Brasil

de

o

p'repare �

• futuro de
sentilha

ceorrencíá l'eU'
nordestinos residentes

em Santa. Cruz, no Rio Gran,;,
dOI Norte, e que, SC111 r-cun')f\

para sustentar suas f'amü ln
iam tentar a sorte �m São 1"'1.11'
10. Viajavam eles :rro caminhão
de propriedade do sr, Jo,rg(� F'<,,'
rah, de. Ubel'Iandia, 'úJrigid,o pc
lo motorista Marío SaIu.

Produção isótopos radioativos

sivel nesta zona.

.A.ssirn sen;}o, apôs .�nlportante
tHlllnião :::,ecl:n'lcm��n.tc re�llizada
foi eleita e e�1p'Jssada a sc:�t.nn�
te diretoria do Juvcntus AU",ti

Co Clube, Prrsidente j" H 'nm,

Abdon, Navaroo Lins; Prc!lid'}n

te, dr; Orlando, Bel·toli; 1.0 Vi-

ce--PreSídente, Raulino Joâc'
Rosar; 2.0 Vi:::e-Prrt>ident".
Curt Germer: 1,0 Secretárl'l
Hermín;io Ci!; 210 Secrdáno
Nabo,t' ROsa.. 1.0 Tesoureiro

Henl'ique SachtlcbE'n; :l.1) 'r",:;OU'
reiro, Lauro SChleumer; Dir8�ol'
Técnic>J, João Si'va; nirekr �s·

portivo, Pedro Cé; D:rctol'es (]e 1PublicidarJe. Osní .JOsé Gonola.! !t
VC'." e Carlos Luiz Colaço: Di",:- li?
tal' Departamento EX<õl1l �,;';�,,; c' I �
Transportes, ]}r�nelau Cla:l(li""

II'Conselh·) Fiscal: dr. !�rVln') W
Gae.l'tner, dr. Aldo !ürsten ,.

Ovídio Colistet de Araujo. i'5U-1pl<m.tes: EllVídio Munilt l....fomm
,

Zanis '2 .loão Batista dos !5lJ.<l- t
.

tos. :.

.AJ':J que tudo indica. " -fU'\i en·
tua Atletico Clube deverá

ESTOQUE NA ALElflANHA
DUSSELDORF 10 (UP) - "Não

creio que a União Soviética pos
sua canhões atomicos. mas penso
que existem. na zona sovietica de
ocupação, na Alemanha. estoques
de bombas atomicas·'. d�clarou á
imprensa em DU5seldorf, o tenen
te soviético Mikhail Ivanivitch Gri
goriev. qUe recentemente se refu'
giou na Berlim OcidentaL

NA

"Há. um ínteresse mpitt)
nos meios mi'litares com que
ten'h() con-rrol'sadtl e nenhml'l ex·

pressou-se ,dQ forma C'Jntr€.r\!.
mesmo aqueles que, como C'"

terão sua 'Vida milita.r dÚl1inui
da. Sem 'dü-v-.!(la·" tOd03 COmll\'C
endemos as vantagens para Q

Exército da ado!.�o de um pro-'
C€S&.) equitativo de rejuvc'ne,;d
mento !'los quadr.os. O E'.:( ,:n: ,('v',
das funções de alta responsab�
ndaC!es e O> pra:no. demasiil-d�
men,'te ldngo., estanca as

gías c.riadoras

'II.all.
,I�III[III�

acordo

NoUeias de Rio do Sul

fundado em Rio do Sul o
J u v eu tos 111étic o Clllbe

secretas, mas que o armamento do
exercito soviético não valia, de
maneira g\�ral, o (bs forças ociden
tais, c notadamente no que se re

fere á aviação.

lao DO SUL. 10 - Conforme
havia!Uos divulgado. ('H com 'n

r'os antcOJI'CS, infelizmente .não
foi llQ�siv:.J unl cntcndin1(�ntfJ
('ntl'�' OH di.rigentcs de nOS30S

principais clubes futcb'1list icos (

<1 T",iga ft,!osulonse d!:' D ';P()!'" t'.

I\>;sim ê que, em data dB <1 cll'

fevereiro último, com a i UTIç'i.o
.10 Duque dz C<:'�xias. do f3relniCJ

E, Concordia C! Uo Haiti F _ C .'

õf
""CALDEIRAS A'rOMlCAS""
WASHINGTON, 10 (UP) - A

f'Ji fundad') o Juventus Atletíco R. D., os idealizadores (�,) JU Comissão de Energia Atomica a

Ch.lhe. 'V'iC'ntus Atletico Clube, I:úeraram nunciou hoje que construiria. no

'rodo o madeIramento da a- um movimento pa,ra con�eglli" t' \ decurso dos proxiínos cinco anos

tual pl'aça de esportes do Du- aquiescl'lncia do dr. Orlando quatro "caldeiras" atomica" urna

Caxias, será emprq;w: Bertoli para 1.0 Presiente da das quais utilizaria. pela primeira
n,-, an!uibancada '1 dem",is 1l1'-'- r.rlVO esqua�lrr.,) quo repruscnt<t- vez o "thurium" como comousl:i-
lhoramentos a serem i'ltrolluzi- rá o nosso futebol. veI.

- assegurou o g';:lJeraJ I'ar.r.'\
que afirmou vir ao Brasil are·
nas J\}f1.r.a visitar oS' CClI,ü'!K'; '" :,'

litares eh nosso país, contri

J:min.c!a, {!om l} .':lua. Tlr,�:lença, pa
.ra prO'mov€'l' o estreitamer.to du"

laços de amizade entre
e o Bl'a.!lil. Ten'do como prineipaI ohjetivo
"Quanto iJ. 'declaração aUti-f".)' f l':\,'a1' avante bons programa:;,' (->3.-

dos n0 Estad·'.) Canõas.
Cientes dos esforqo8 ",_:,is!lel1-

didos em prol do futebol r,,,su

lcnse quando Presidentel da L.

Visitou Rio do Sul O

deputado Jarge Lacerda
S E N II o R'E S

AGRICULTORES

pOl'anga e Rio 'do Sul, nela 0'1-

da. amiga da Rádio Mirau'JI'. 1';\.

Acahamos de receber n{l

va remessa dC6tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a prcsta
sões.

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro
misso.

R.IO DO SUL. 10 _.- p,�la ! ra. depois concitar a juventud':.

qninta '\teZ, após ln sido ctC'i":' I na luta pela nlD.ralização, :.

Dl'putado F<:!demI p�.t. S,lll11 magnífico imprOviso do Depu·

Cda.t'Ína. cd· ....c 8m Rio <}.-:: Sdi. tado federal Jorge- Lar1.'l'da r€

O dr. Jorge Lacerda, ":t qmel, I'�.,- percutiu.da melhor maneira pos

cornm t(}d.o o n,:lSSC> intuj__'·. 801110S gratos pela visita com

.
�<\.o- meio <'lia de '.1Ute-nl, (} ila ,. que () Deputado Jorge Lacf.�'d"

trr' hOll1flm público d.irigiu .I!!l!l distinguiu o O;)rrespon'jr�te d(,

1"'_udação ao povo de Taió, II_L "A Nação" ,no 131esmo tem;:."

que desejamos ao prcr:.Ugiotio po'
lítV:::o. franco suce:JSo em sua::.'::o. filiar à Liga Blumen-au.;n::1� .Ie

tividades {'Til pr,.• 1 do [11)\'0 r'�I' Fuf(>!Jol, llflrll n disputai do ('':ln

huultl <lit'l'lnmenL' ::w I'c,h\llil r .\" t:u-ln.!'<nsv. pconato oridal do cOrr�:n�_' 11.""
.•••••••••••••rr:.III••••••IIIIIIIIU.a•••III111•••II••••••IIIIII.IIIIIIIIIII.

COMERCIAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




