
Ipoio do P.. T...B. paulista á
candidatura do prefeito
Aguardados acontecimentos dedsivvs em ,São Paulo
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� o Si' .. Jãnlo Qi:iá�"""'Os fni

;;:cusadO' ii!!;' C'ãmara Milr.1dpai
pelo 'vel�ado'l' João Sampaio,
do Partido R'epublicitioi . de

PláUCli,:, 'de irregularidàdes se,

nte<lhiint>é,s às do f'x,-tlrefeito
Paulo Lauro.
Trata-se da aplicação de

t'rêdito qu� o sr J:inio Quadrus
soüettou e obteve, de duzen
tos milhões' de cruzeiros para
as obras de pavfmenração. O

vereador apresentou requer!
mento de Intormação, salíeí
tan <to xelaij.§.;J dos eonti!a,fus
(Continua na 2,11 i>ág. uti"a Fj
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ANO X

SÃO PAULO, 11 ü\íerid.) _.' phista" que é uma peça perf.ei'L,i. Pri've.-:>e que af.ê . o' rim d'l ,q

1'1'3..'1 ultrmas horas elrculavaas mente identificada COm as rei-' sernarta o, panor-atna J',Hiic,:
'
f

insistentes rumores 'de que o vindicações comunistas. ; Sã.\) l�aHlá teil"á 'à')tridn :l'�d\f:al

P.T.B. está no firme prc';pó'j\tl" l1.ra.!1,Sformar,ã.o. Conf'ormu a

de lançar- 'u. earrdídatura d·,) pre- R.ecorp.a.-se Que o prefeito da pectiva geral, o afici':}

feIto da capital!; a SUcessão -to capital 'Várias' vezes assinou ma- D. aos pa:riidlJs, ',{'nnlunh:ar.;,.io

.Ianío Quadros e o sr-, João Gou- nífustos orlentados pelos mrlí- oficialmente' a, candído.tura
lart ,pertna.blech de pé, 1l1'JttiVO tantes do flXtinio :P.C" hem co- sr. Cunha Bueno, .• [,tá forçand,"
pelo qual 'o P.T .B. está r<�t.li·1mo voltou suas íras, recente- os pronunciamentos.
zando uma .caInpan'4a' de :prei.1a- mente. contra. a Light, a Tele[o- manttestoú-se favoravel ao cano

l",cão no itltel'ior do Estado

ft-j:IliCEl.
() todas M conceastonâzlas didato passedista. Rode, dFv,�r,

traves de' concentrações POÍit:CII estrangeiras no país, arvorando·' prommcrer-se ,<:.I Parlido l;,e\"lh�

partidárias secretas e C01uil;!/lS se em d iensor da causa nacio- cano. Amanhã à UDN .responde
publicas 'em que' os i�radó'!"f,'l de- nalista e adotandn ostenetvamen rá ao oficlO� Outras rcuníões

fendem intransigent,êíri.énte por<-Ite a tese do "petroleo é nosso". 'do PSB, PDC, �, Pl'tT , __ ,,:,

tos \io programa mínímo traba- SÃO PAULO, 11 (Mertd.) tão marcadas, para tratar d-

___ - _ .......__ ,, - __ - - _ - - assunto. O PTB', posstvelmeutc
enoamtnharâ hoje a sua respos

ta 'ao PSD. 'O psp ;pr(lvavplr-".,n
te discutirá. I) assunto em fi'lU

.reuruião de se�à�f;âra,

sr. Juarez Tavora. ,à_ ,stlcessão
sr, Getúlio ',iiar�as.
Procurado pela. r,eportagem .II

general Gols Monteiro' revelou eS-

I
tal' em fonna: pÓÚtlca e que a. des.

, peito, declara..se impedido de, preo
. cupar-se com assuntos partldá.-'

,

rios. E declarou:'
"O brigadeiro F'dua,rdo Gomes

I não, tem aparecido. Ultimamente

recebi militas visitas' di.
.

_.
,

, SÃO PA'ULO, 11 CMel·hl.) ,

A UDN adiou "s::ne-diti" a cem

centração de -díretôrros mUllid-1pais, prefeitos e vereadores, q'l"

,
deveria realizar domingo próxí-

. ' '
" mo em BOI.tucatu, em virtude d:�

CUERNAVACA, Méxi1-] do perseguidos, pelas decisão adota'da p-ao di.t'etor�'J

CO, 11 (UP) � O chefe re- pas, porém QS chefes da, reglon'al da agremjaçáo brtgadei
belde Jaramillo fugiu para força admitiram haver per- (rlst� Contudo, ll;0 dia. 21

_ ser� .

as montanhas depois de dido a pista' dos' fugitivos
I reatíaada 'uma concentraçao .:

l� Dulle" secretario de Estado dos.

sustentar durante três dias
',' ,;

•

dêntica em Bebedouro,' ,EE. UU., e o secretário adj.unt()

O �hefe do' bando diz,que (I'
,

"para assuntos econômico�, SarilU�1
batalhas eampíais cof tro- "

" . , i C. Waugh, expuseram hOJ'e"na D�-

pás do Exél"�ito, nas quais governo lhe roubou o tríun- CARACAS 11 (UP) - A propos-
I cima Cónferencfa Interamerrcanà,

pereceram quinze de seus
fo nas eleições de "1952 : e

I
ta do Chile: de, realizar uma con- lo interesse de seu . governo 'nos

homens e outros seis fo- fugiu atràvêz de rim canü-j, farencia ecoMmica.- 'especial t de probl��a;;' eCO�OlmCOS d� Amerí-
, riho secreto depois do' �e- minls,tros ,<li, razeni:ll" g�]; pa��� c�, �al;tna_� porern _prevem,:am ,��

ram apl:isionados., O sr...Ta�, ,
'

, -,
'

,

? (\marlcanos.,,�OD:m,\� "J::QOl" o ,apOll! na,o",�av:,-,rá ,soluçoe1!-, ;!!,ce.�';l.:" ,:E:tt\.,

ramillo, ex"candidab BD· neral Julio Pardinas Blan- necessáflo pata' sua ".'pto,7íção pe- dAa disso"foi slIgerída a cÓÍlvõéa�

governo do Estado 'de 1\'[0-
" '.d' h'" la conferência de Caracas, OBra·" çáó. de uma confer�ncia economí-

- cas, q�e, perse�l O, aVIa
sU, os EE., un., a Atg;1ntina 'e a ca e.,;peciál.

relos e remanescentes c1.o anuncIado acreditar haver Colombi:a, etc., já: se manifesta- Os ,norte-americanos falaram na

seu bando, ainda .estão sen� cercado ,o bando rebelde. 'rarn favoráveis à p�opost� chilena. Comissão de Prpblemas l1:conoini.-
,

CDS, alguns 'de cujos membros ha-

viam exteriori:z;ado algumas' quei
xas da política econ lômica dIos, EE.

UU,. segundo mencionou DuIles.

Disse este que não 'se incomOda"
por isso, pois aqui "dev.:mios ,fa�
lar' francamente corria amigos".
E:':plicou que. embora as diíicul-'

dades pareçam "relativam'ente', pe-'
quenas·'. podem "estabelecer pre

ce<kntes que 'teriam alcance e

consequenciaS grandes".
Acentuou o secretá'!'io que' o in

ter';3fe primordial dos EE. UU.

reside mais na iniciativa privada
qu� no predomínio do governo no

progresso eéonomlco. e prosseguiu:
"Nenhuma de nassa5 Repúblicas
deve esperf\1' que outra ahand'011e
seu credo ecollõmico. no qual
credita seu povo e qll,� par,�ee :1-

I 80n'a�B nls eleições resolve0
I Jaramilô viogar-se �elas armas

I

r

as'
Voltará

Serão examinadas pe Iii (amara
Inovações á lei eleitoral

a reunir·se a Comissão sobre a GEIIM
RIO, 11 CMerid.) -

conCluia.-1
A Camara. deverá iniciar o 'e- tual Codigo, Sabe-se mE'SIlO

da li. escolha dos �ntegrantEs (;a xame 'da materia, o que. certa- haver nUmeroso grupO de dept:.

Mesa Direto-ra, a Camara dos mente, será f<dto par uma Co- tados pronto a lutar em Pl'nn:

Deputados deverá entrar em .re- missão IDspeciaI. jntr-grllda de rio peia rejejção de .algam'ls das

glme normal de trabalho, uma tOGI)S os partidos. O assunto emendas.

vez q�e os l'epl'esentantes� dia a suscHarú contrc:ersias, _

posto I .

Tambem d�ve:á voltar a r�u
dia vao chegando de sua" pro- qUtl algumas das mvoca.]o(;S in- i wr-Sil a COD'llSSaO de Inquer:to
vindas. trnduzidas pelo Senado fúrem sobre! a CEXIM, tuna. vez que
Desta forma, 'alem dos d..]Jfl.t.�'l aete.rminadas situaçõf6 politica'!' já vpltaram a ex�ursão ao es

€:m P!en:ario - que! não tie une,' erígidas sobre as falhas (lo a-

tI
trangeiro, os aroS. Bi·lac Pinto e

feceram no perloda 'extraordina- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aliomar Baleeiro. E, então, cer·

ri,:) era findo '_ aquela Ca,'la do tamente, hà.ve.rií. s'ensação, já
Congresso voltará a examinar

A E F I ( I E N ( I A que o sr. Raymundo Pudllha

Rlõsunt.os doo 'inaior interesí'1e. prometa fazer novas' reve13ções

A REFORMA ELEITORAL do anuncio llcha-se d!. denunciadi)ras de existf>n<'ia de

Demtr� 'essÉ>s assuntos de rC- retamente ligada à clr. oorrupçáo nó extinto orgão. A

levancia., mereé,e menção a 1'1"- caIação do j6rnal. A NA- pasta do representante integra,·'

forma do Codigo Eieitoral, ob- ÇAO é o único .rgb de lisa - a.fJnriau - apresenta.

jeto de um projeto de lei üO

II circulação diária que pe- aqueole volume exuberante que

&'� João Vilasbo'as, o qual o ll,etra Da maioria dos Ia costuma. ostentar dO:!no prenllu-

Senado examinou cUidad'l'l,ftHl fi I fei do Va.le do ItaJai. ,cio de graves tle-1i.\1ncia:S.

te, enviando-o :í. Camara. __ t Registre-se, ain'da, n� Comi.'l-

NãO
.. �olerá haver mauil8sta�ões'êL��?�;&���f:�l�

enotra no �ró enreito eDro�eo ��i?:Jr��;�r�;i;;
,

didQ.

,PARIS, 11 (DF) A
, que significa o rearmamen-

,

França proibiu, oficial- I to da Alemanha Em vista S. PAULO, 11 (Merid.) - Reá-

't t d "f t
- I d' .., llzou 'Se importante reunião poliU-

m�l1 .e, O a manl es açao 1SS0, o governo res,:>lveu, ca no paláCiO do govetno, estando

publlcs. em �avor 'Ou c�n- então, ampliar a proibição ..pre�ente o presidente do PSD. sr.

tra, a formaçao do �xer�lto contra as manifestações,

I
Ciril? Junior, bem assim quw;.e a

europeu.' Esta mredlda e a declarando que as lneSmaS
totalidade dO�, elem2ntos da ban-

t d 1
-

d - .
"ada do p::.rtido, sendo que o ob-

respos a ? goven1.o.ao p a- nao po ·erao ser realizadas jetivo da reunião foi a mesa da

no comunIsta de agItar os contra e nem a favor. Aõsembléia Legislativa., . . . I
sentimentos populares con-

" .,' ,,". Presi{lellte

Yeae�ior;�::od:ad;��:s�ni�l�� Nal'Vo'se e,nvo'lv'e"ra"'"O' ,dI·"""et:Q"m:'"
,

e','n",te
do SIdo anunCIada pelo mI-

I
,

' .. :,

nistro' de Informação ao -

'

!;�:��� �a���!���:s, �� OS E. U. na lu ta d:a ,-'lndochi,na, lho., ','
..

ta nOlte. '
' ,

'

,

' ,.' '::'
' ORIENTAÇÃO, R!STORICA

Ike endossa as acusações' ·tla senadar "Iuders ii: tAtica, divisionlsta,deMcCarlhy I �ér;;;,!;!ep��:t��a'�!O��;d:!e��
W.ash ngtOl!, 11 (UP) - o cra�ss afirmam ,que existe o pr,�sidente: ;,

'

,

,

I
produtos &grár'os,' inclusive Ilneiro com:um ,;p�ogiama' que,

presIde1!te EIsenhower decl!- perIgo de 9u-a os Estad·:s Uni., 1) Presentemente, não con- manteiga, c;fua'I).do isso é para não' som,erit€l';nesf.e ponto, m'_"

rou, hOJe, ql!e o� EE. DU. nao dos se veJam, desta forma, segue ver em que, i,arma g.e�, ,o ,melhor lnteress.e d,as Esta- em outros mais, div('l:gia da .. noS'

S,� ·�nvoI.vera.J ,dIretamente na envolvidos, e?l uma terceira rh pl':veitçsa uma c0'l1fere,n- d:s Unidos. Istz !larece, deí� aa: orientação histori�', Pareda.

guerra, mdochmesa, a men'�s gUI'-:ra mundIal.' cia dos g�vernantes das qUB- :xar a 'porta abertll: .P!"ra eID- que iamoll da.r"aos povos da ,\

que o Congress) declare a �Isenhower respondeu, en- tro p�tenclas, Pre;n_der, l.U�", com�rcIO desta >-"', chIA ';'j;nipre n-Os olha-

guerra.
. f<l;.tIcamenteJ qUe ,os EE. UU. Assmalou que havia eSpeCl� com a RusSla e outros ram com res elto exatamente

Um reporter havla pergun_ nao entrarao -em guerra sem meado a Dul1es representan� países da cortina de ferro. '
.•

'

!l. �}t d' lt '

t d
.. .

t d
.

t 'e t d
• '. - -

' , p I,a jlLOSS ......1 U e a a e COIII'::'

a o ao !)rUl1.':llrO magIs ra 0, que, prevramen e, o ongres- e os EE. UU. em vanas con. Poslçao, contra d'd' :tâ UI' 'd f
em sua ,entrevista coletiva S:l exerça seu: direito consti_ f'2rencias internaCÍanais e l\1cCarihy'"

' ,� 9., o eS}:'le" c ,o e .ormar �a
semanal à imprensa, sobre o fucio:nal. e a declare. Esta, a� ,que o secretário de Estado. ,WASRINGTON, 10 (UP) ca�da (1,) grupo da, �lSgOnarlCII\
que fariam os Estados Unidos crescentotl, é a resposta cem_ havia realizad'0 um' excelente, '_;_ O presíd.ênt.e, EisenhOWer �eralmente, puxado pela Ar.ge>r
se qualguer dos técnio;;s nor- pleta à pergunta. ,

trabalho em, t:das elas; , declarou, hoje, que está de a- tm_a. Ora, os, �s.tados �r.:ldo;; 'tados Unidos não continua,,:

ie-amC!lCan;::s, atualmente na

I
Encontro dos 4,

, 2) OS,EE· uq. nã,,,, ,devem cl:rdo conuis, deélarações ,f.ei- cUlas responsabIlldade�: nao a- rão se sentindo satisfeitos-
Indoch;na. fosse c�pturado ou g()vernantes temer o ComerCiQ Sobre a ,tas pelo senador Ralph' E;' penas perante ,a Amérlca, COI!lfl "

" ,',' �'

mor:o. Assinalou ° jornal.'sta A .respeit� de .outros. assun- .base ele trocaS. a' fim d.:! eX� Flán.ders. que� e mUm discur- peranto o. mundo il'ltéiro, são. i- !som'8�te com � manut�n.çao ,

que alguns �nadores 'l.iemo. tos lDternaClona s, dIsse o por:ar alguns excedentes de ((londua n" z,. .(>tgtn. letra B) i menaas \1- de boas relaçoes politlcas

Dispersou a p�licia de Havana'
a manifestação J!os' :8studàntes

'ma delegação, qué; des'de \oV,,,,,

hington, ch!pIlava a atenção d'.J

hemisfériQ para o perigO' comu·
nista. As suas a-dvertnncias a':
presentavam um carater gen'1ri
co. M'as'como se 'çlíz,vulgarmen-'
te, a carapuça foi, desde logo.
enfia4a pela delé'g,ação da: Gua

temá,la., que' procurou fazp;r C'Jn�

fusão, tentando apresenta:!'
ac;ão do governo americario '('0-

mo uma simples 'e imoral mano

bra para proteg€'r os m·Jnopo.<

lias. ali existentes, baseados em

HAVANA, 11 (Upr- A
Polícia dissolveu, fazendo

disparos para

Os comunistas prepara
vam uma ,"marcha de pro
testo" pela Avenida Cam

pos Elíseos, contra a comu

nidade européia ce defesa
marcada para o dia treze.
A Polícia proibiu a mani

festação, porém alguns de

putados afirmaram que es

sa decisão era uma discri

minação contra os que se

opõem ao projeto de for

mação de um Exército eu

ropeu de seis nações, o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUNILe;RO', .�
, I .'

�»
. ���.,.,

. ��...�� l- as" ;

rrocuramJOs um. oornM'teil(e mestre de fritVle\.\r". Pái,à
(lÍ1'igir a secção de funilaria em no$.'" Fábrica dé CoÍl-
lãervas.

'

, Os 'interessados deveJ,'ãlJ;, se, apresentar pessoalmente ,na
;nossa Fábrica, em Badenfurt. ' ,

COMPANHIA HEMMER' IND.

consfrucao sólida
,

VENDE-SE um na Rua parlos· Jensen, ainda não habita
do, nas ';medilllçóes da Rua São Paulo, zona salubre, livre de
inundações, cem salas de visita e de j3Jltar, 3 dormitórios, co
zinha, banheiro e demais dependências. ' Há hIZ elétriCa fi
agua instaladas. - Informações CO.I1 o sr, Henrique Stoltz,
ltoupava; Oentrat ';_Telefone da .Ci4. Jensen. , ' ,

--- - - - - -

-.- - - - - - - - --:"'�- �� .
....h -- t

LOTES A VEND� ,I VENDE���DE:�Ej�jnville
Vendem-se diversos lotes; um bem montado bar é J;ietis.;

próximo, � nova ponte, em caria com um, -balcão ir gori
cODsti'úção no baírro de Pcn, fico grande e com bastante
ta Aguda. freguesia, pelo preço de Cr$
Intormações com Amo Bee- 2�O.OOO,!)O� o valor rio bar .� só

ker, Rua Bolívia, 73 '__': Pen- o qu�. tem de mercàdcrfás e

ta Aguda - Nesta.
, I utencílíos.

---------�-----------�----

VENfiE-SE VENnE-S�

INCARMA
FABRICA DE BRINQUEDOS

(VILA NOVA)

Um sóIaador qúe saiba tra
balhar em Iataríac pa·ga-s.e
bem. OfÍli'Ilill> Max Preisig. _
Travessa Porto Âlegre, 145.

V'ENDE-SE
,Uma. barbe!J.:t;ia comp�bh

,contendo 2 cadeiras america
� nas, 8 'mâquína-, e uma má
quina elétricl!-, 3S"-navalhàs,
50 guardanapos, etc.. Pr��o:
o-s 16.000,00. Informacões
nesta redaçã:o'.

-

1 eneaíxotador.
3 torneiros de madeira.
Moças e Menores.

D

TIPOGRAFIA E LIVRARIA BlUMENAUENSE S.
ASSEMBLEIA GERAL 'ORDINARIA

COollvoeaçâ'9! '

� Pela présente ficam convidados' os senhores acionistas
desta sociedade anônima para éornparecerem à Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se _ no dia 24 de Abril próximo
às 9 horas, no ésccítórtc socíal, à rIJa 15 de Novembro. nr.
819, afim de deliberarem sobre a segu'nte

ORDEM DO DIA; .

1) Aprovação do balanço geral e demais contas relativas
ao exercíeío encerrado em 31 de dezembro' de1953;

2) Eleição do- Conselho Fiscal;
3) Eleição da Diretoria;
4) Assuntôi de interesse social. v., ,

Blumenau, 5 da.Março. de 1954.
HERTA HILDEBRAND Diretor-Presidente.

Setembro de

EMPRflA FORIA E LUZ· SANTA (ATNARINA Si!;
" 1 '; �.'.'

ASSEMB.�EIA GERAL ORDINARIA
.

, Pdmeira C'QnvO:caç:ãa , ".
'

São convidados os Senhores .Aeicriístas destà Emp'rêsa a:

s� reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar_se no
dia vinte e sete (?'f) de, março do corrente ano, às quatorze
e meia (14,aO) horas, ria- sêdé social, à Alameda' Duque de
Caxias, nr, 63, d.esta c'élai:Ie de Blumenau, afim de delfbera.,
rem sôbre' a seguinte

'

,

ORDEM DO DIA
1) Aprovação :do Relatório, Balança e Contas da, Direto

ria 'C dd respectiva Parecer do Conselho Fiscal,' refe-
rentes '310 exercício. de 1953; _

2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do,Conselho
Fiscal;, .

3) Assunt-o-s díversos..
AVISO IMPORTANTE: De acordo com (l 'zsÜlõelecidó

no artigo 38 dbs Estatutos Sociais, as pessoas presentes à As
sembléia Geral deverão provar a sua qualdade de acionista
exibindo documento hábil de sua identidade.

'

Blumenau, 17 de fevereiro de 1954.
'

GU1LHERME,RENAUX_ Díretor.Presldente
INGO ,BERING __:__, Diretor-Vice-Presidente
Uflü DEEKE - Diretor-Gerente.

LA.pISLAU ALFAIATE tem a satisfação de comunicar a
Seus distintos amigos e freguezes que transformou a sua [:r
ma individual em Sociedade Limitada, sob a denornfnação de

"LdRD" ALFAIATARIA LTDA�
"

, � ...
a ql1flI }!ontinua no .m�!?�9 local e, plano de trabalho de sua
antecessora, empenhandó-sé no atender, com o' maior des
v�lo! ,a todos que se dignarem honrá.Ia com suas prezadas
ordens.

Blumenau, 4 de março de 1954.
,

,

.
, ,,' .

'.

' LADISLAU KUSZKOWSKI
Rua 15 de N�v. �92 --;:- 1.0 andar.

. ' .
'

_

---

que a decla.ra.çào do
sx , Shry Nehru fosse o suficien
te para conseguir tal. r�sul ..ado .

Após a declaração de Ham

markjold, a India devera. al2,'J"
ra pedir formalmen'te, essa re

tirada e segundo fonte autortza
da, essa questão será ,ag-itada
pelo representante da Tnrtia
O.N,U.

K UEHNRICH
, Assein.bl;i�, ger�l -órdin�ria

Pelb presente, são conv'idádos os senhores acionistas des,
ta sociedade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se

Vende-se uma barbearia no día 26 de abril do corrente ano, às 9 horas, no salão da, So
em Brusque, à Avenida C. cíedade Recreatívà e ESportíva,' "lpíranga", em ttoupava Se
Carlos Benaux, entre as Lõ- ca, nesta cidade de Blumenau, para d,eliberarem sobré a' s-e-
jas Renaux e Parque Oli:i:nji:'a. . guinté

'

Otima localizacão. Ver é tra- ORDEM DO DIA
tar nOI referido.- enderecG, com 1·0 - Aprovação do balanço e eontas do exerc'cío de 1953
o prõprietário IltrNEú FLO- 2.0 _.;_ Eleiçãô do· Conselho Fiscal
RES. 4.0 - Assuntos de interesse social

AVISO
Acham-se à dísposíçâo. dos senhores acionistas, na séde

social, os doeumêntos a que se refere o art. 99, do deeretocleí
n,o 2627 de 26 de setembro de 1940.

Blumerrau, 10 de março de 1954 "

,
�. lt�JEH�ICB - diréto:r ll'resl'd-ente

De ordem do sr , Diretor, torno público que, em virtu
de ele se achar em mau, estado, constituindo perigo para o
tráfego· ferroviário a ponte sobre o ribeirão do Tigre no km
2,100, o movimento, de passageiros, encomendas e ca;gas de

que, apesar dessa fornalha que é o e para Blumenau será feito, provisor;-amente e a partir des
'Brasil, não foram destruidos. e ta data, na estação ,d'e ,Jt()upava Seca, até a c.onclusão da no_
continuam manten.lo todas as sua.� va ponte cuja construçjio :já fOi iniciada no mesmo Mca!.
altas qllalida4es morais", Blumenau 10 de' março de 1954

mna ou dua;:; ca:;as de madei- " .

ras um negócio de Secos e

E
LUIS REIS � Chefe da Seção de Comunicação

moihados. Tratar com O Prop· S I N D I ( A T O D' A SEM P'
,

Serafini Berti, Rua Ita_jaí' n,o ron haveria declarado, no mesmo

.

" V R E 6 A DOS
2523, pert�_ do PreseplO. Pre discurso, que Vprgas sõmen� re·' N O (O M E R ( "O D E B 1 U M E NAUço de of!3s1ao. " I cuou por imposição do Itamarátí.

para ele um "super-go....emo�.
A reportagem de·O Jornal". '

procurou ou....ir. tambem, o encar
regado de negocios da Argentina
no Brasil. a fim de saber se efe-'
tivamente, o govemo platino ten
cionava distribuir uma nota ofi
cial' desmentindo o pronunciamen
to do discurso. como se noticiou.
mas não podendo avistar·se com

o renerido diplomata, foi infor�a
da, por um dos conselhéiros, da
embaixada iq� eximiu-se de de-<
clinar o nome) que alí nada se !;a

bia a esse respeito.

",Compra-se um, mesmo usa.

dá. desde q1,l� esteja em bom
funcionamento. Ofertas, para
Edmundo Mo,ritz, Caixa Pos
tal, 74 - ITAJAI.

Um terreno no JARDIM
BLUMENAU, a Rua TIíomé
Braga, medindo 1'7,5 de frente
com 41 metros de fundo: Pre,
ço Cr$ 80.000,00. ,

Diversos lotes de terrar á
Rua São Bento e Rua ZendroIi
{G::ttc1a}, próprio pari Besi
deneía, preços de ocasião, me
dindo, 20, x 20.

VENDE .. SE
Por motímo mudança um

Bar Café e Restaurante bem
montado e bom estoque de be",
bidas '" bons freguezes. O
maior e melhor ponto doO, msr..
cado publico em Itajai.
Tratar no mesmo com .o

sr. Edú Verísstmo,
r-

Uma. casa na Praia de Oam-
boríu, Informações em Itájãí
a Rua 15 Novembro 132, ou

neste jornal.

VENDE-SE

reENTRO DE
I

A UI- O M O' V E I S
i

de paviDlen,a�ão e indagan.
do quais as disposições legais
que autoriza.m. esses cO$a':'
tos e se foraDl obedecIdos O�

regulamentos vigentes.

�'ih Antomó'Yef8
t í" Camlnbõell
riJo' ()am!onetee
t�L
fiç;�-:;�" •
IIue
I ;;.� �i
rf"�,"ltC�
i'�' ,

["'''' CGl1c_ouárloltl
,CAMINHõES F. W. D. (J'our

, Wheel Drive)
a'RATORES: L.li. B. :ruem

t Peças " AcmorI(lIf
I I'ORD ..:.... CItEVROLft
f - Linha -
'�i MOPARt:_u AUTO COMERCIAL
J,-r IMPORTADORA S. A·

f� BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. 983

I "ACISA" - Fone 1324
�'Telegramas: V}'NI?E?iI[EENE

TllOCA
VENDA
COMPRA

f

A N UN'CIE lU
N E S '1' A

�tíllllllimlllnllnnnilHiÚnnlJlInn�lJmJ�Ill�lIn�l�tII�iJlI�lm�'IIIIJ'ª
I casas [ITERREHOS!
lê

, COMPRAMOS E VENDE1�OS EM Tonos os ª
5 I� � ," ,

'

,

PONTOS DA CIDADE
. _ ª

.- ": ' <, _. , �-

e n 1Üies' d(f rallzal' qualquêr' negócio imobiliá:rio, ::'
ª �. "

, 'collSulte7DOS ' .
, ª

ª f i10RGANlzAtitr BlUMElfAUERSE (tDA." ª
- '

, . . -

5 Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 ª
:: Telefone: 1 5 7 2 ::
ª fftide se :rea1izám Os melhores negócios de imóve15,S
- -

;"jlmmmmillluQ1Umnuo.JlllnnUJUmIUUlIIlIIIIIUlUUlmú.nwmtm
<

'

-

r�fl
I j

"�STRADA DE FERRO SAN T A CATARINA
Sécção de' (omunicações

AVISO AO PU'BLICO

EDITAL
Faço· saber <)os, que o presente virem

ta, nã,o ficou no seu dis(!urso

plenariO, em que a que;iUio
ra colocada c'om decisij.o e

gurança. L-ogo apresentou um

bem formulado projeto de 'd€clfl
rações, no. qll?l se chama a

tenção d'.Js paises ame-ricancs
para (j perigo da infiltraçã,) d�
'comunismo, :!internacional a ,,('1,

.311 dele t'verem

ESTRADA DE FERRO SANTA CAtARINA
,SECÁO DE' êOMUNICAéõES

Á ·v t S O A O P U-B i '1'('0

CAIXA HACIONÀ(DÉ CAPITAlIZÂÇÃO $,�I.
Capital subscrito e reálizado - Cz:i 3.000..0.60,00

.
. ., .

Séd-e: Rua '7 de Abril? �5ft - 4.0 andar - TeJ. 36,7004 - S. Paulo

J
SORTEIO �f.:!iLIZ.ADO "em 27 de FEVEREmO DE i954

�_·-·1Ii
Co;m1linações Sorteàdas _.;., PLANO DE 30 E 21 ANÓS

PUZ (tEX GRB 'FVS IFNM TPL (J�J QBE
.:pLANO DE 12 ANOS

j.I\�M PEU JZ'\1i
ZHO QTl.\'I BYY

T4)dos Cos. títul{)5 ,contempladp� serão LIQUIDADOS

IMEDIA:"I
TAMENTE - 0. próxjmi? ,so11eÍo de, amortização sérá reali_ .

zado em nossa sede no �lla 31 de l\farço :p.f., às 16',30 ho-ras.
No dia imediata ao snrtei:lJ> 6:úésultil-t'lôs serão pJ.lblicados nos li.iiiiiiiiiiiiii&iiiiii._liiiiiiiiliiiiliíliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiW•••••iiiilUjOl'uaiB: "Díário de S. ;Panlll"�, e '10 �stadl) de: São ráUio" -7'"--::---;-";:-"'"":7_""� --'-:-�:';';":';R:;;'.;..;..;,";"�""'-";;"...J

Levantamentos
, ,

Loteámentos

DemarcaçÕes
Precição - Presteza

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lDEUTSCHE spa LTEII KURZE.j'ERICHTE

iVHLl'l'AERISCHE ItILFE DER USA ADCH FUER
INDlliN

NEU DELHI, 10 (UP) - In eínem Sehreíben
en den índísehen Mínísterpraesídenten Nehru sehlug
der nordamerikanische Staatspraesídent Eisenho
wer eine rnilftaerische Unterstuetzung der USA fuer
Indíen vor, wenn das Land díese Hilfe wuensche, Ei-

_

senhower gab formelle Garantien, dass die dem Staa
te Pakistan angebotene militaerische Hílfe nicht ge
g€n Indíen benutzt werde.

�Mt.U'& E .&
RADIOAKTIVE PARTIKELCHEN UEBER SUED·

DEUTSCHLAND'
MANNHEIM, 11 (PP)

fallsprodukte einer atomaren ExpIosion sind vor

kurzem von den PhYsikern Professor Dr. Otto Haxel
(Uníversítaet Heídelberg) und Dr. Schumann auf

, dem Koenigstuhl, der hoechsten Erhebung ím Ge-

� biet von Heidelberg, festgestellt v:or�en. Eingehe�- � A:L NETO.
,de Untersuchungen haben nach Mítteílung des Hei- E' de arrepiar os cabelos:

'1 delberger Kr.ebsforschers Professora Dr. Karl-Heinrích I estamos cercados dia e
Bauer ergeben, dass díese Partikelchen aus einer A· noite, por elementos capa-

I tombombenexplosíon
in den USA stammen. s»

:

zes de provocar '0 cancero
muessten in síeben Tagen eine Entfernung von víelen Ao fazer esta declara-
tausend Kilometern zurueekgelegt haben. çâo, o dr. João Jacques

.. 1tí4tiZ 2 2 nelles exclama quasi.·
.. KUENSTLICHE NIERE RETTETE EIN LEBEN. , amargura:

I
'

"Vivemos num
FREffiURG 1M BREISGAU, 11 (UP) - Zum cancerígeno".

ersten Mal in' Deutschland rettete die medizinische O dr. João Jacques Dor-
Universitaetskliník in Freiburg mit eíner "kuénstlí- neIles é uma das grandes
chen Niere" eínem 20 Jahre alten Patienten das L-e- autoridades do. Brasil , ern
ben. Der Dírektor der Klíník, Professor Dr. Hans Sar- matéria de cáncer.'
re, bestaetigte, dass díe in seiner Klinik zum ersten Formado pela Faculdade
Mal praktisch erprobte kuenstliche Niere teinwandfreí de Medicina de Porto Ale
wie eine natuerliche Niere funktioniert. Chne die

I gre,
DornelIes -especializou

kuenstliche Niere haette der junge Patient bestimmt 5e nos Estados Unidos.
sein l;eben eingebuesst, sagte Professor Sarre. Er I Foi em Nova York, no
warnte allerdings davor, die Anwendungsmoeglich- I Memorial Hospital, que
ke,iten der kuenstlichen Niere zu ueberschaetzen. Si-2 ele realizou aprofundados
koenne hei akuten Nieren-erkrankungen nur dann an- estudos sôbre a pesquisa
gewendet werden, wenn sich di>e Ni.ere ueberhaupt científica e o t.ratamento
noch -erholen koennte, dos tumores malígnos,

Atualmente· Dornelle'3' é
o Coordenadc.r da
tência ao, Cancer da Pre·
feitora do Distrito Federal.
A repartição que ele

chefía é pequena. Consta
apenas de quatro' pessoas:
um assistente social, uma

secretária, um administra- dh,1ersos' tipos
dor e um desenhista, cancer, porém todos se ca-

D objetivo do Serviço de • racterizam por um tumor

IAssistência ao Cancer é' maligno, provocado pela,
organizar o combate a as- proliferação exagerada e

ta doença em cooperação desordenada de um grupo
com os hospitais gerais da de células do organismo.
Prefeitura do Distrito Fe- Esta proliferação de cê-
deral. t lulas não obedece às leis do

Explicando o "mundo desenv.olvimento das cél'l.l�

N. IORQUE (UP) - Em
circulos comerciais e ban
cários desta cidade se sou

be que o Brasil iníciou ges
tões para obter uma pror
rogação do prazo de paga
mento dos 300.000'.000 de
dólares que deve ao Baní!o
de EXJl?ortação e Importi8.-RUEHREI MIT METTWURSTSCHEIBEN ção.

'

4 Eier, 4 Essloeff.el Milch, Salz, 2 Mettwu:�rst- O empréstimo foi nego-chen, Bratfett,' ciado em fev-ereiro de 1953
Eier mit MiIch und Salz mit den Schneebesen �gut verruehren. Das Bratfett heiss mach:en und darin 1---------·-_...

: _' ;

díe M.ettwurstscheiben leicht. anroesten, darueber die
RuehreimasS'ç geben und stocken lassen. Zu diesem 1
Gericht schmecken gebackene oder g.ebratene Karto� Iffeln und Salat-e in jeder Form gut. \

----

IIli U 1\:1" O R

I
!

f 3.ã
-.... - as

O'EtiAO DOS A�SOmADOW'
PROPRiEDADE i)á�

SIii •• ANÃ º A O '"

A ç Ã OA N
Red.'}ão. Admm.tstração e Oficinas: Rua São Paulo a,

3191 - Fone 1092 - Caixa PôstalJ 38.

1IIl�;f' �', ',. �-""�'W' <lO ". '.A
.

7
Diretor: MAURICIO XAVIEB

"edator: RAUL FAGUNDES

:::�;"
..-d-I

EXPEDIEN'l'K
Assinatura»:

ANUAL ..•. , ....

SEMES'l'P..AL
Cr$
Cr$
Cr$

150,01
80,00
1,00

. ... .... .....
.. ...

.... .',".

N,o AVUI.SO .•.••.... -., ••••••.

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 11
- Fone 42�5953 - SAI) PAULO: Rua 1 de Abril
n, 230 � 4.0 andar - Fones: 4-82'l1 e 4·4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua João Montaurl, 15 - cu..

RiTmA: - Rua Dr. Murici. 708 - 2.0 andar �

gala 233· � JOlNVILEI - Rua São Pedro, 92·

Radioaktive Zer-

DIE BEZWINGUNG DES ACONCAGUA
BUENOS AIRES, 11 (UP) - Argentiniens

Erziehungsminister sandte dem franzo,';!sischen Bot
schafter ein Glueckwunscht.elegramm zur Be,zwingung
des Acol1cagua. Das Telegramm h::bt den Mut derf
franzo�sisch.en Bergsteiger hervor, die trotz groesster
Schwierigkeiten ihr Ziel erNicht haben. Zwei von ih
llen haben Erfrierungen an den Fuessen davongetra-
g.�n.
ZWEI'fES ATOM-KRAFTWERK FUER ENGlAND

;LCNDON, 11 (UP) - Die britische Regi·erung
gab bekannt, dass in England €in zweites Kraftwerk
gebaut werden so11, dessen Energiequelle '=in Atam-I
meiler sein wird. Das Kraftwerk wird in Schottland, I
in der Grafschaft Caithness, errichtet werd.en; es
wird Elektrizitaet fuer die schattische Industrie pro�
d.uzieren und verschiedene hund.ert Arbeitskraefte
beschaeftigen.

- Ein erstes Kfaftwerk, das auf Atomkraeften
beruht, wird in England zurzeit in Cald'=r Hall, Cum-
�rland) gebailt.

'

REZEPTE
RUEHREI l\UT SCHINKEN

8 Eier, Salz, 4 Essloeffel Milch, Butter zum
Braten, 2 Scheiben geraeucherter Schink'en
oder Speck.

.

Di'2 Eier mit Milch und Salz gut schlag,en,
Den Schinken in kleine Wuerf'el schneiden, leicht in
heisser Butter anroesten und die g.eschlagen€ Eimasse
darueber gi'essen. Hin und wieder mit der GabeI die
zusamm=n schieben. Wenn die Eier gestockt, d. h. ge
backen sind, sofort auf einer warmen Platte auftra
gen. Die Eimasse so11 oben noch ein wenig fluessig
sein.

"WIE ALT BIST nu, KLEINE ?"

"Fuenf Jahre - aber Mutter sagt· wenn ich
jed.en Morgen schoen meine Hafergruetze esse, 'W'er
de ich an meinem naechstEn Geburtstag eechs"

"Willst Du mich nicht bis zur Strasseubahn
bríngen, Fritzchen ?"

,

"Ich kann nicht, Tante".
"Wieso kannst Du nicht ?"

"Weil wir mittag essen, sowie Du Iortbist" .

. et:::aez::;

primeiro
presidente Eise.uhoWl:l' re<lembrou rio que a cooperaÇão.
hoje, aol Congresso dOJs Es'tadl,;s América. Latina' uê ímperativa!',
UI'"idos que deve conttnuaj- eua Mm. fundamento sólida no Tra

cooperação eeonomíca e .mrlrtar to Inter-americano de Ajuda Re

com a América L'a.tina pa_!.'l qU() cíproca, assinado P,€I!.oJs ,

Estados
todo Q hemisfério 'desfrute de Uniaos. e pelas Republicas' da

hem estar- e segurança, América La.tina, no Rio de

A lIl,ecessidade de ma ater o neire em 1947.
esforço combinaç1o com a,s de- Assinalou mais que a América
mais Republicas amerdcanas foi Latina fo,rneCe. aos Estados lJni

acentuada em um relatóriO' sobre dos uma. parte ,de suas im,poEta
o realizaoo, no ultimo semestre �ões maior que a de .qualquer
de 1953, pelO Programa de $egu- 'Outra zelia. eomerclaí do mundo.

rança Reci!proca. O ;primeirO. ma
gistr8ioo . o envíou ao Congresso,
solícitandOí as verbas necessárias

·Discos , �

••
n
..�,

·'olydor:

-

- Novos dtscos Lon-Playíngj
Novidades em dsscos 1nfa,ntis: Inquebráveís.. de

7", Marca 'Carussel' (Cr$ 25,00) contendo as mais
lindas canções e hístor.as infantis.

A U TOM A TOS Thórens; último tipo; Mag
néticos. - Baterias Americanas, p:.r preços sem

concorrência; - Instrumentos de música em geral.
Acordeons Heríng e 'I'cdeuhíni - Rádios RCA Vic- ,

tor 'e Siemens( alemão) por preços todos especiais.
Radíolas S'emens, cem autómato Thol'ens, nesta ea,

sa, em vez de 24.000,00, por Cr� 19.750,00!

-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

7iUlíillilililiiiiiUlUiiiiiHiiiliiiiiliiiiiiiUmUmmUIUIIiUiUiUliUlimma.

.Mundo

A USAF tambem

remos que aqui, como nos

Estados Unidos· o cancer é,
pelo menos, o assassino nú
mero 2 da população".

·It�·""-··,·' •.

. .

Aumentou a segurança,.
de Vôo.Prorrogação do prazo pa..

ra pagamento dos 300
milhões

.

de dólares
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Estes botões que amanhã d-p-r faz"::' de�(l5 verda.dr,:!'_s mut tie-

sabrocbarão representam já. urna 11"?-s: .

.;

personalidade. e;':te: afio!'&' 'ã me- '(j carater se revela desdti a

iÍida que os anos pa.s:;<tl:l'\:om mais ténra idade e voca não

maior relevo e represent.a para deve ceder asisuás pequenas gTa

voce, mãe, que educa suas filha'\ ças, quando achaj- que está eorn

uma gJ.'ande reiSpansabUictad". a raw:J.'

C�da erro da sua parte- pode ia'·' A sua, menina que não, tem atn- mente pelos sclls Instãntos, § ne-

se fiS eonaaqusncías. da sete anos, é naturalmente prr

,Não basta. fazei' dr-scaa mení- va'da do' que, comumente 'se diz

',:1'.39, criaturas fascir:antes, raas "idade. da a-azão"; é preciso. por- gir, se for prfK!iso,
" tanto. 'consídera-la, 'Pelo que <ela.

GRANDE LIQUIDArÃO
•

Casa Buerger
ARTIGOS DE ALTA'QUAlIDADE: POR 2R1COS'IÁfliAlt:YJSTQS. NE1TA

•
.'

<

•
�:.' .'

�

Sala 'estar

TAR DE CERVEJA
6 filés cnzldos: de cação, já tem

perados. meia xícara de picles pi
cadinhos: 2 "colheres de sopa de

alcaparras bem picadinhas (s� de

sejar)· 1 c»1l1er de chá de mostar

da eu;' pó. 1 colhe-r de chá -de
salsa picadinha; 1 colher dlê chã
de cebolinha verde ptcada; 6 azei
tonas recheadas, picadinhas; 2 co

Iheres de sopa de cerveja; 2 xíca-
ras de maionese.

+

Cozfnh.e os 'filés de cação e tem

pere -os levemente.' Misture os de

mais ingredientes numa molheira.
o colorido geral desta sa- I

la que tem duas fínalida
des, é de grande luminosi
dade: paredes· claras, em

verde pálido e rosado da
masco. Os estofados, em t'e
cído rústico verde ponti
lhado de cinza, fazem con

traste com a madeira dos
móveis, lustrados ao natu
ral. A disposição dos mó
veis permite três grup is �\e
conservação: um no �ofá
que aparece em primeirn
plano, provido de ilumina
ção direta com' abat-íour,
livros, mesinha além das
lateraís, e elementos deco-

rativos modernos tais co

mo plantas, flores e cinzei
ros de cerâmica e metal. O
outro grupo de conversa

ção é formado pelas duas
camadas poltronas coloca-
'das em um canto, com luz
de urna lampada de pé co

locada junto à parede.
O terceiro é o sofá ao

fundo, situado junto ao

combinado de rádio, vitro
la e discoteca. A área des..

tínada a sala de refeições
foi arrumada em forma
muito original, com ban
quetas colocadas de ambos
os lados e à cabeceira da
mesa, com comodidade pa
ra oito pessoas. Este mo

vel combina com as costas
do sofá, constituindo uma

unidade original e prática.
Esta colocação do mobi

liário torna possível que a

circulação se faça livremen
te, sem interpor-se nos

grupos de conversação; por
outro lado, em caso de de

sejar-se ampliar o circulo
de pessoas colocadas em

redor do rádio, a fobil ida-

E para 3 novata no assunto. nada

maír facil que Inlcíar-se na arte

com pratos de pe íxe. O pescado
parece ter' uma afinidade' espeaíal

f
com viriho ou' cerveja, 'sejarn eles

usados como bebida ou no pre�
pa�o do próprio prato: E llão
crera, ltlinha amiga, que tais sutí

Jezas do P?ladar s;;jam díspendtc-
S;lS. O.;· '1!nh�� caseíros são õtímos

para 'a cutínárla e você verá que
,

o 'custo total do prato não se ele

vará a rnsts cí� alguns cruzetr..s

extras -:- aliás .muíto bem empre

gados.
Pois aqui temos Jllntas - ele-

gâncía e' economia - num prato
l'imp1e. e 'c'elieio'o:

,FILE' DE PEIXE AO FOttciíO

COM MOLHO UE VINHO
4 filés de peixe

2 eoth-res ele S lO'; de mante;gt>
meia C.:'t,rJl,l I!fll'l.a:!a em rodelas

f.ina� ..

Meia xba:-a de vínno branco
1 colher ele H'P" de farínhade das banquetas permite

I
contraste com o colorido [ours, todo o ambiente es

fazê-lo. As banquetas e as claro gerar e com os tape- tá iluminado por uma gar
duas poltronas do canto es- tes, beíge claro salpicado ganta de luz difusa pratica
tão estofadas em côr ver- de preto. Além dos abat-da no teto.
malho arroxeado, fazendo ',�:/

-,
-

_I

ft composição de um C.8 r d 8 P i
Quase todas as donas' de põem, aqui estão alguns As.mesmas guarnições,

casa acham difícil compor conselhos que, não podem os mesmos . legumes • não
um cardápio, e têm razão. ser esquecidos:

'
, aeve� figurpr ppr riais de

A perfeita composição de Escolha 'Os pratos tendo uma vez no mesmo cardá
um cardápio só está ao al- em conta a diferente apa- pio.'
canee da dona de casa de- rência e contraste entree Os molhos empregados
pois de muita prática e ex- eles, também devem ser de na-

períência. E como o suces- Cada iguaria deve ser de tureza variada c cores di

so de um jantar depende, natureza diferente das de- ferentes.

em grande parte, dos dife- mais e tamb�m diferente o Aqui estão sugestões de

rentes pratos que o com. método de cozinhá-la.' um cardápio para almoço e

outro para jantar.
1) Frios: um prato de

massa, peixe ou frituras; í I _........�-..'-..........,,__.._--'-_.,;_;_,-'-_�.

Carne cem legumes ou sal-

I'lada; uma sobremesa; Iru- ,

tas.
'

, .

2) Um caldo, quente ou

frio, ou uma sopa espessa;
um prato de peixe; um

prato frio, ou um de paste
lal>ia; um prato de assado
(ave, carne, caça),
guarnição de legumes Ou I

salada;' uma sobremesa- ati
seI':Vete; frutas.

"�- o�,;Sn 6õlA&IO
'NA ENG�AnTA.àIA

" PON'rO"CHlt'"

.trtgo mistu r"d'l crm 1

de s(Jp'l de manterga.
]:4 de xi..:nlTrt de If'ite.
4 azei<onas n:.>(,t,,«( as. em

tias.
Colcque 'lS W':-S elo' fôrma

ir' ao for'1. i, ir, .ucr te e unt:1cl:.

Ioque-o CO"Jl esse Iado para bai-x 'lo

�H.') l'I1eio e guarde:
uma metade ;:'3rn t,,·rvir com o

peixe. espremendo a outra sabre os

filés. Tempere com sal e pímen
ta; coloque por círna as rodelas de

cebola e o restante de man teiga ,

Asse por 15 ou' 20' minutos em for

no' moderada, cobrindo sempre com

O vinho, até que a carne fique bem

tenra. Passe o peixe e a cebola pa-

ra uma travessa aquecida e nUU1a

panela à parte junte o líquido res

tante com mistura de farinha e

manteiga. Misture e adicione o lei-'

le e metade das fatias d:e azelto>

Confie as SU$S economias ao BANCO 'HIPOTECA'.
RIO LAR BRASILEIRO, S.A, e realize. em pouco .

tempo, a sua aspiraçâo da CASA PRO'QRIA com

apenas 10 por cento de entrada em 15 anos.

Depósitos ii partir de
'.

cem crulelros

BANCO HIP01E'CA'RtO

LAR BRASILEIRO
FUNDADO EM 1925

,
Capital 'de Reservas: Cr' 210.207.314,20

AGENCIA EM CURITmA:

Rua 15 doe Novembro n. 880/4 � }?one: 5011,

BANCO INDOSTRIA E (oMlR,CIQ DÊ
� Matriz: : 1 T' A J A I -

FÍ1nd�do em 22 <Te Fevereiro de 1935

Capital •• ' .••••

Fundo de Reserva

96. 000 :OOO�ÓQ
Total dos depósltos em 3111211953, mais de ... Cr$'. 834.060.óOO,OO
AGENCIAS Ii! ESCRITORIOS NAS,PRINCIPAIS PRAÇAS DO EST.ÁDÓ
DE SANTA CAT�ll'lA, NO RIO DE JANEIRO E, C�IB�"

DEPOSITE SUAS, ECONOMIAS NO 'INCO' E,CONTRIBUA ASSIM.-PA- "

RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAmN'I'O 'DA
-

-_ PRODUÇÃO�
.' , .

- E P A G U E ( O M'
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desta

BLUMENAU, 12-3-1954

e
c-

o Itoupovo Norte Acaba(à o

I,portsl'-se-á ao outro la'd" do i-io
I jornada qn« lhe afi'gura

comolPOUCO
não aurpreende ao Vera' A chance Vem sendo mudr-as- perdeu ambos, Est", az s r. ade- Vast.O V"Td ... o tr-arnpoüm para

com o objetivo único de rrrar-ea.r I das ma i:, " !,:nliosas pors o Cruz e Palmeiras, tem capucl- ta para com '3 time de Nêls nho. 'ditam os bugrtnos, terá ,lc íin- o inicio dI" uma série ue r esut-

numa Guaralll, cuja reprd.s\'.'Q.tação IlvI' dade bastante para t.ríuufar,
I
Já fez dais 1['30.; : dar, 'daí pretendel'mn faZ"!I' do tados favoráveis.

C. nforme é do conhecimen. part.ic lpaçâo d.: 1,1a' OI' núme, re, qUI:' aqui j�, competiu li 6
to público, o Moto Club-e de 1'0 possível de aZPB do moto·l de 2de1l11Jru, o qual virá com

Blumenau prcgrnmou para o cícl.sm ; nac.onal. hem COl110 5.',":3 duas p i ssant es rnáquí,
dia 2 de Maio próxima, novas cre uma equipe uruguaia, IILS de corr-ida, a Rumi de
e sensacíona s competições cujJs azes mostraram-se bas-1125CC., CDm a qual já venceu

ciclistfcas e motociclisticas, 11ante' interessados '!'l11 aqui I -anter lormente, e a Guzzi de

correr, caso se adiasse o dia' 250cc.. Segundo noticiou em
as quais, pelo programa que da prcva. Assim, tem-se co-! sua programação de anta.cn,
está sendo elaborado, têm �3- mo provável a part.icipaçâu

I'
tem, a Rád n Panamerícana

segurado desde já, seu com- de uruguaios nas provas de 2 de São Paulo Luiz Latorre
A pouca ou quase nenhuma pu- pleto .êxi�o, Es.as �rovas, que 1 de ma' o na Moto Pista "Prc; j;i está preparado para mter.,

I
hllcídade que temos feito em ror- devertam ser realizadas a 1411 felt') Hercilio Deeke'�. I vir nas 'Oravas do dia 2 E:1Tl
no de competições am�dóristas,.em do corrente conter a 1 P t 1

-

,"v ,m,_ p anoo 01' ou ro ado, já Está as- Blumenau, não havendo maisnossa cidade, ao contrário do que 1 f dI ít d
-

é
inicia J ·oran1. adia as afim segurada a par-tícípação do ia- I a rnenor dúvida quanto a' sua

I
mUI os po em pensar, nao mo- � �

I
tívàda por qualquer de·jn1ltresse de assegurar as mesmas, a moso az paulista Luiz Lato!"- presença aqui naquele dia.
de nossa parte, em noticiar sobre P tI' f

O d
.. (li' li DI

01' ou 1'0 aUJ, con 01'111e

','";,.::::" ., ••''0'"'' "",. a os reCRICOS do coteJo ::;:::,�'�>�:;;�;{;:1�o�:
setor da atividade esportiva, é

V Cl:�::::;: :�::::::::�:'::�: era . rUl- X Vasto Verdell����lcf��i:��o:I�:::��a:fE�I�I' dorj�t:,s das clube_ locals. como Ofereceu o encontl'o y,>, a pmann. JaiJ- e Filipimho. ca legarias: 250, 350 e 500 ci-
cal1sequenda, prinCipalmente, da

Cruz x Va.'lto Vel'{h" dis)H1ta,'lo O Vasto Verde contou e01ll lindradas, lJíl�talld() sua rná-

! luà �itu.a�ão !inanceil'a enl lJue os

nwsI1l0S Sé encontram, domingo ultimo em Testo C,n· Dih�ei, N',itzel e Nelson; El·,1.1-1 quina NSU supL'r-sport., enco-

I 1h Utlla agr_llüaç.ii •." nesta t'ida- tl'a1, 'Js seguíntps ddalhes t';e- do, Osvaldl> "Chiquinho; \V[!l .. rnendada diretalll,l1ll' à fúbrÍ-

I l':l, Cl.ljtl chegada, agu3lda ]lord�, eUjos dirige,ntes 11';0 querém de uicos: demal', Cirilo. lVrol'inga, Dpo "

I maneira alzuma, mural e financel- {oelo êste lT!ês.

j'
r.mente j",_"ldo, culaburar com 1.0 tempo: Ve�'a. ('!'Ii? 2 ':

lMU'�..!.1S"'
••

:.III:<""""_=;.,:,_......"""=�""'."'<o.
T:lInb,"m é E'Sperad3 a eOIl-

sua ,,,CI,'''U <1" ba�qu('tel.Jul. tmpe'jl. goals de FIlJpmJ10 e. Schi!r I fjI'lll:J(�ãJ dét vil"Ll de C5rre_

I nhadc). que estilo "m ntnnentar .0 I pmann rv,e.) e :Mass tV.V. ),;jjf �

1
dores do Iü'), de Santos, Por·

l" putrJ111:..11110 do elube, cUJo presu·. aos 28 32 e B·i- ndnutos.
gio solidifICOU �e aU'3V':'x os feitos

• to Ah'gre e l\1ill"s Gerais, o

!wemiôr&VelS <le &lIft' ..l.versas e- F.inal: Vera Cr'uz �x2, tentos lJllt' lI. Vf'rfl se d:,cíd r dentro

I'
qlli)leó, aSf'll1alados por SCh1p)J111al111 "

1 de uma ,_ tI dW1S semallas.

Moringa, aos 9 e 29 'rnl'nutos.

f
Como Vel110S, tudo faz. crer

De ba quete, sabe·sí'. umcamen-
Juiz: Roberto Paul'J de Li- cllle as corr!das do dia 2 da

I te qu� o Ipiran:,:a c_ta Se prepa-
rando par:! uma excursão a várias 111as, co'm fraco dpt�ernp2nho, •

r{lúÍJ superarão en1 111\1 to, no
cidm':s do Estado du Rio Grande dQsagrad,umlo bastante a.os tri,'o ú,t: r concurrellcÍ3, ao retUIl1-
do Sul. Em voleibol não mais se lol'es 'do Bairro da, VE'lha. i lJante &xito q UI· a do dia 6 de
ouve falar. Disse·nos u desportista �",.u" 1.... ... • I .

'rico, por estes dia" que os �exte- Renda: Cr$ 825.00 (fraquís;;i-
_.. '.' •• ,., ••"'••••• , ; se' embr) passado l',�gistro eTIl

11uS llJasculinqs do G E. Olímpico, ma).

O F O R E 'to! O ,I nOSsa cid:Jde, para gaudio

\ sob a orjeniação de NlJdinlJo, est�o Anormalidades: POI", utitude !1 cios d�sportislas citadinos e

)
ensQiando com afinco.

indiscip'1inal', o médio ,.direit •.). graças :H, l.ll'J'ojada empreell-
, .... It'fIIIJ... '."'1""

I
I uTcll'ner, da equI'pe eruzmalli-na. . dinlf,nt(J tios ('J�dícados diri:...

Muito prometia o rómo, depois >V O__ 170'0'''''''''' ",(TI

da façanha dos catal'inenses no foi expulso da cau,,}Ja na fase t..nç6ao t..""",,,,,,, gt'llle.'i t' t:,ss.:ciados do Moto.

Camp�onato BrasiTeiro, ma; ew inicial do match. -... ... Clllbe clfe Blumenau, C$ quais,
quanto um de nos;os gremios náu-

Jogou o Veol'a Cruz conl Ui- __ � ""'9<'''''''� �iOr lSSO mesn1o, tOl'nal1'1-se a
ticos preoc,!pa-se com [) prepareJ

nho, Fern'a"do e PinheirO .. Wer- ... _ ". "',da d'a, í11ais dignos da 50-
de suas guarnições$ seu grande ri- &"t

u •••.ua.rG lltOIl ,_..
�

vai, por razoes diversas. regrediu ner, Gépi e Chico; Malheiros * (lU9 ,,711' ,. fj:Jd lidariedade e da adluiração
d,e forma assustadora nesta mod.!!- (Mal'a;"gona), Ant-.Jnillho. Schir' ,.. ;::,0:;-.....,.------:--

. .-' da população de Blumenau .

.
lidade esportiva,

Wa lugar na Alameda Hio',> Eifua-
co, importanteJ reunião .'la '�iu\tl Ain'da com respeito
deverão ,participar aJtos"" diri
gentes e tambem jog1i:tl'ures do crescerrtar que- seu p'rcsidente,
Gr-emio Esporti'Vo üli;npic@. sr . Benjamin Mar'garvda, solící-

I

A fixação.. desta .
"mesa re-

tado a se pronunciar a respeito,

don'da", para ).'_;je" apurou n ín- >!l(,smentiu categórtcamerite on

da a repcrtagern, foi íncíat.lva tem à tarde, 'JS boatos que cir

da. alta diro�ão do clube atvr-ru cuiam peja cidade, segundo os

bro, que trQcando idéias com os quais resolvera José Pera, dei-

xar o cargo de preparador técni
atletas que integram sua r-epr e-. do 'dos quadros aíví-rubros, des-

�� -

f" 1 d f' . i'se.�.aça.O< pro ISSIO;na «ie ui f- gostoso que ficara com o r-eves I

bôl., solicitarão d'JS mesmas de seus pupilos na localrdade de I .

_., - - .... ,. . -

":::,::i�:";O�I;.:i::�"'o:oTim".
�\ I! Pr,· l>ó �p.r�' AR. :&�. ÔDs�nrlOCampeonato. Extr�,. jã_'que suas" "'''<1(1'11''''1:3 em l'eral � Ob 'II U OU

,

I.J U
" VINHO' CREOSOTADOatuações .em _Timbó -. deíxarnm II SlLVE1R.A

----�......_----�

3lDa�orisla mOmenaUROSe

Tamllem o atletbmo, que inú
meras glorias t�m dado a Blume

nau. encontra·se na éstaca zero,

Os Jogos Desportivos do SESI, por

•
,.

tos e certames amIstosos.

cidade, com os quais perdeu horas

preciosas de sono, sem provéito_
algum. O amigo "banha", ngora é
do batente. SintetizandlD. não es�

taremos éxag-erand6 !Oe afirmarmos
que a r,AB esta acêfala, Dirigir
cluhes e entidades, em Blumenan,

I eonvenhamos, é a tarefa mais di-

i fiei] desse mundo__::__. _

"

, ,

tli "PROiJUJD E SEMPRE Uf� PROO'J'TO ANUNCIADO

---

'l'1;tES FASES DO SENSA� I Na primeira foto, ii en- ins der Humberto no lance
CIONAL ENCONTRO da I trada dos brasileiros na I sobre o goll'inl Gonzalez;
tarde de domingo último, cancha do Libertad- condu- lia terceira Iote, o delirio
em Assunção, l�,-el::lS -elimi- zin .io O pavilhão da gCl1Ú-

I
no vt'stiáriu dos brasileiros,

natórÍas da Copa tIo Mun- };Jicl} i rrn â; na seguinte, um após a scr.cacicnal conquís
do, entre as seleções do Bra- a�aque ti" Brasil à méta ta, com Luiz Vjnhais em

dI e Paraguai. Gwu'uní, destacando-se fi punhando a Bandeira do
[Brasil,

Motociclismo
Assegufadaa parlicipaç ào de Lub lahnre nas tOn!dal �� Z de Maio
em nossa cidade tlfdl�(l Btlumer estará �resef1�e a hês tatego ..

rias ...... (onta-.se com a partidpaç�fil' ainda, €I e uma eqMipe uruguaia

Icc
As _ melbares. marca s·

Os melhores Preços

p
rossiga
referindo
rosdocimo

As maiores facilidades na compra
Oferecem· as lojas PROS�O(íMO

tossiga

P· referindo
rosdocimo

Prosdocimo Sociedade Anonima
Rua 15.de Novembro, 900 Blumenau

.,

z lZTTE2
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lHO, 11 (Merid.).,_ Di
vulga o "Diário da Noite'
que no intervalo do [ogo
de domingo, em Assunção,
apareceu no vestiário dos
brasileiros o desportista u

ruguaio Lorenzo Vílisios
representante da FIFA, a

companhado do Presidente
da Liga do Paraguai.

.

O sr. Vílísíos diri'giu�'Sie
a Zezé Moreira, pedindo
provídências em face da
violência que caraeterízá
ra o primeiro tempo da
partida, O técnico brasilei
ro partiu para o represen
tante da FIFA com o dedo
em riste, falando enérgica
n.ente:
"Vejo que o sr. errou a

porta. Devia dirigir-se aos

riaraguaios e dizer-lhes que
l1ao deviam cuspir 'nos nos

::.�s jogadores, nem agl"edí
los quando o juiz virava
�'S

.

costas".
Depois, quase aos berros,

c:ncluiu Zezé:

s
'.' -{

Politica Catarioense

Hada existe sobre acordo ... TentaUva para reerguer
o PR .. O governador não quer cargos eletivos
FpoJls. to (A. Mercurio) - As. O PSP, Partido Soefal Progres

I
ele proposítos de ser senador da

ridos, viam-se. mães, esposas. fi- declarações do 'de.putádo, Wan sista que vive em exc'ele,'lte har- RepublJca. Dn acor-do com as

Ihos oe· noiva, chorando de alegria .. derley Junior de que .não 110.1 monta com a atual, <.ituação. üeclarações de S. Excia. mo ban-
CONSTITUIÇÃO DO :qualqUer acordo p�1itico r;�tre._ o pois conta_com. a Secretaria do

I
quete de C:ai;(adol", terminado o

CONSELHO 'PSD e a UDN, vieram por fIm linterioJ.<, nao ve qualquer con- r ssu .p·eriod�;} go'Vernlamental vol-
O Conseiho que absolveu os a- a urna serja, co-nfusa de

bO�'-1
veníuneía em 'dissolver a coliga- tará.'iD suas anterfores atlvírta-ousados estava assim constituido: - �

tos. As liilhas diretrizes de am- �ão, embora sejam desse parecer des , O mais não. passa de purapresidente. cel, Alvaro de Souza bos os partidos serão traçadas. alguns eilementos. embora todos ,

.

J'obim; juiz auditor. ,�da:tberro nas suas' proxímas convenções í
sem expressão politica. O mais __..;.,......;__,;..-- ;.........���_,;..�� ...;.,..;.,..;",,_,;..'"""��==���=����-.....- -..;.,.....,.._,;...,..;..........

Barreto: .juizes, tenentes coroneis
estadoaís, prevendo-se que nada provaV-e1 é que (J\ Partido de Horr.·vel desastre,. deMarco Fournier, Solon Estilac .

Leal e Osny Cal<!1"iras; escrivão:
se resolverá sofre o ;;eferid':J ao' Adhemar de Barros. que conta

Ari Sampaio; oficial de Justiça:-
eordo. Isto quer dízec que 09 já. com 30 diretorias munícípats

Deraldo Alves de Moura. promo-
f.radicíona.ís adversar-íos

.

proase e outros em via de organtzação,

dtoro Armando Corrêa Vetho. guirão sua caminhada cada. um faça nova aliança com a UDN, ontem a"" .
f.ar e entr'e'com candidatos propríos, e Ms- em bases bflaterafs, pois va; con '.

RECORRERA' A postas a luta um contra o .ou- tal" com expressivo, contingente

b' IA P���t��!�A não se eonror-
troo eleítoraâ, Tem'

.
ou . no no 0- (O etl'y'o'Com relação aos ll:{juenoa par :O PTB mantem-se fiel ao- Dí-:

(COnclui na :l.a página letra L) tidos tambem nada. ha de' posi- r-etorto Nacional. de trrestrtta
sOlldaTlédade) ao ex-mínístro do

'Trabalho, propugnanüo. .assrm.

pelo novo nivel do salario'
'

mo,
.

pelo congelamento .do
ÇQ de todas as utilidades. pela

P·0":0'
.

s· ,���::' e:::�::��;:�Si::cia:
,

: . I msnte,
mantem as melhores re-

,

. l�es com o governo do ESt2-

d M 1 r do, constando, assim, que ha u

e e o: ma ala fortemente fa\'<:lr.avel ii.
.

.'

l'COhunuaçjo
da atual a.Iía.nça, po-

Realtzou-se ontem, r�J lliIi.n.:i'_j.. ao nosso g>Jverno. .

.

I
de das nações. . liUca.. .

.

.

teria do Traba1ho, sob a pr-ili' Res,pondendo ás sau'dações, o Estou sobremancíra honrado. 'Dt;mte. do exposto, nada se

dencia do ministro Hugo de Fa· sr. Bandeãra de Melb' pronun .. Ue .haver sido o meu nome su- podoe .dizer quanto aos futuros
ria, a cerímonía da inauguração ciou o seguinte .díscurso : ger-ído pa,ra.perso'nifical' ,tqu,!,a canlcli<latos. Sabe--se, apenas que
da sala. " .. \ffons't' Banüd�a .,,, "Ouvi com viva .ernocão a" ,instituição i.nfernaciOnal,:. honra o- dr. Adolfo K'.:mder quer a sua
Meno", em homenagem' '::";)S .ser palavras' amaveis e; em �xtrem') que devt:t. á generosidade do i� candidatura para' 'semiUO-�', cO:n..

viços p:'estados nur aqueJ<õ 1'1 - benéll'Jlas, com que o dr. Périclts lustrei dr.. Péricles, lIr�nt.eiru, (�ne' tan'Jo, ao que parece;, cam pIe-
presentante do Bi·a.sjl. �m Ger.e- Monteiro, representante do com tanto brilho, dlgn.ldade e �o apo,io da UDN. MADRID, 11 (UP) - O 1 cultura de "im'ensa maioria
bra, e um do!> f'u·11.d<'.c<!.!'l'l:' Ll '.' Bureau 11:tternacional do Traba· competencia, representa o B:,-

. jornal nlonarquista "ABC" I dos delegados presentes em.
quele l\Iinisterio_ lho, "<lcaba de referir-se) á m!nha reau Internaci'Jnal do Trabal�() I O GOVERNADOR NAO proclama hoje qUe a "Es� Caracas". O jornal monar-
NCllsa ocasião \) mlnilltro d'o

_ atuação nas conferencias de Ge-' jun,to ao nosso gover,no.

I
QUER CARGOS

.

h
- .

f d 1
-

Trabalho e '1 sr, Periele" :!Ifo,l- nebra e tambem as funções que. Agradeço-lhe muito sensihm� F:polis. 9 (A. MEil'curio) - pan a nao pode ser esque- qUlsta az essa ec araçao
tdro, atual represenb.uüe '<]0' p:: exerci nliste Ministerio:. Imde a- zado essa .:iniciativa qUEI tr'lduz Nos meios líga(bJs ao sr. Gover cida", tendo-se em vista referindo-se, 'em seu edito':'
reau Internacional do. Trabalho, Hás fui sempre' eficientemente ,Conclui na 2..· paC....u. O} I TI.ad'or desmente-se que mantenha sua grande contribuição à rial intitulado: "A Espanha
usaram da palavra par'a justi- àssistido por. uma brilhante e-

.

ria Conferência Inter-Ame-

�ND:N�!��A���O ��a�nt�:a::�;f1se��a��:l�l�.���.I!� ie'::.pe de de·dicàdOs cOlaborarl;)-

Repuls'a dos trances'es a'l
ricana", aos temas da, con-

Ji'ONTH <r.mr j,nstituiçiio internecioollal junto PrelimâJnarmente-. convem ''1S- ii ferência de Caracas como
,�-------,--------------- clarece.r· que a cerimon;'a Wie

.

__ '. • eleição dos países qU'8 inie-

RecObe O" Sumo Pontl�ll·pe ��:taCel:br:e��i��nst��!en:�!� I a I s' a s exorta'ç·o
....

e's de .p.az
:�;:�o�� :��:�c� r:�i�ãC:�

11 " prestada á Organização Intl'rna- estudo da convenção
.

par�
cional do Tra;bal110. 1

-

alimentação mais soll"da ;:�;.'::=ef-::�::;!:�:� 6enebra caminho mais certo ã� negociações de paz !"5;r;r:�-:s;.��:��::s:::i Burf�U Internacional do Traba- '. m'ter am'e'rI'canos de' ml'm's'"

.. BANOI, 11 <uP) - O 6'0_" Dizem os franceses que, na moção advertin..ll� que' oro:
- -

lho vem p1:estando à causa. doe
verno rebel..1::: do Viet M_nh I' d'eclaração feita pelo, chance-

'-'lV"_ tros e diretores de educa-
trabalhadores, quis dar pub1i�c ur.;

, púd o da União SFrancesa por
testemunho;} 'do elevado apJ'eço declarou, hoje, novamente, ler do Vj.�t M nh, Haang Minh parte dos vietnameses poderia ção, re�tores' décanos, edu.:.

t·
. que ·�stá dis!loslo a conside_, Giam, pela emissora de P'2_ "eximir a Fran<>a d,� Slias 0- cadores e estudantes.em que tem aquela, pres ,1gl(\Sa I' da há

- .,. -
'

rar um armistício da Indo.. qUIm, na que nao t.,mha brigaço-es" de J' V· tOrrran:lização, que irradia p,.",.:' apo ar o Ie -

A' aI t d t� china, se os franceSes toma_ I sido declarado antes pelo che- nam na gtlerra". SSlll a, no a amen e o
mundo sábios ensinamentos rlP

f b ld 1'T Ch' M
.

rem a iniciativa; mas as au_ e re e e LJJ)' In inh. As- J'ornaI: "Uma das mais jus-
J'lL�tiça social conto condição in- t 'd d f

.

1 f'" ár' fon a es rancesas, que con- sma am QS unCL n lOS ran_ tas conclusões da conferên-decliauivel ;para a paz univerS31. tinuam concentrand) suas eS'- ceses que nenhuma das duas M!ii' (Ih
.

f datravés a cOOpE<l'8.ção int2ligente p,,,ranças na ccnferencia de propostas foram feitas dire_ U,", ar y COR UfI e cia que agora se l'ealiza em

e harmoniosa <1')S elemfntos ri!] ção pelos rebeld.%. tamcnte à França, ou aos Es_ .

f d'
.

Caracas S'ería convidar-se a

produção - o capital e o traha' Genebra, afirmaram que as tados AssJciados, pelo que a men e' o povo Espanha, oficialmente, pa-lho - que são na realida.de f:E sugestão reb-elde é ap.enas um duvid:.l1u di� que 'os diíl"igen_ ra participar das futuras
fatores -essenciais da prollperida- . mov,mento de propaganda. tes rebeldes esiejam sincera_ NOVA IORQUE. 11 (UP)

.

mente,' dispostos a falar de . l'euniõés;
Paz.

A "Columbla. Brosldcastíng 8ifl'
��_�===......=_"""';=.....-==_....",,"='-�=..,.,.�"=........-;;=='.;.....

terra" anunciou que já líavia re-

L.1m '-el impõe condições cebido um totg.} de doze mJl II

Na semana passada, L'J pIle" qutnhentàs chall13.das telefôni ..
,

E iid
.....

fsidente do Con.'1elho de Mi_ s t [
.

t
....

• �:�i�o:f��!�a�f� !�:it� �;; �:�l�:��: :��7:;:J!:�e ()� S Upl a agressao 50 reu o
C'r 1a nçQS que a França está disposta a .

I
.

.

, iniciar conversações para a pmb'Ta�a de televisão db tlC'-

mentarlsta Edward n.f.llxrl;n.,.cessação das hostilida�s, se
o Vi.et Mi:nh tomar a iniciá_ qual criticou () selÍado!' Mac

q trata do demo" ·

o tiva, offc·almente. ? Carthy e onze mil r]171rl:;: .�r;1:'n

ue se . nl Não obstante, Laniel esta-
de felicitação. O sr. Murrow ÓiH'

S. PAULO. 10 (MeTid.) -- n,:- a casa. deixou uma gurafa dll- com estrepitO. Levantou a ca-" da maJrugads., 1l�a3 agora ':'.� beleceu uma séri-.= de condi_ se':'A eal"
_ ! •

. ções que t:lrnam. virtualmen_ r lzaçB.O prlm'Jlül!l1petE�se agQll'a em Piracicaba, gua-benta .num canto. O DiabO beça do travesseir') e, então. v'" �iia daro. A Cil.sa de ,d. Maria " ..

.....w _""'10ft .._
- I te l'mn:ossl'vel sUa aceitaça-n. sr. �nac Carthy tem sido

U.m, 1RW'Il\ __11;.... ao que u .. entrou, -derrubou a agua-bent[lt .

a porta. abrir-s€< no.vamrlnte. de Lourdes virou pandeml,nj.). ". "
I

Entre elas figura a retira- fu�ir a. mente. d'o }lO'PJ·cunteceu numa ;peqtler.a ci:-!ade virou uma cadeira e fez ouu',,' Seu marido pe.rgu'ntou () que se- AS cadei'l''as são attradas nOnl"\o . -

da total das forças rebeldes sua allli:eClaçao de ameaça. ir�'
mineira, no a�<? passado: {) D;a- i .2boliços j� �e cas�. _

I r�a. Mas nã.o-_ haVia e:K.p1i,;a�;í'í.(' da sala, Q ta�etll; retirados d.o d-elta do Rio Vermelho, de terna ,do comunmmo", .Mauir ",_
bo ou um eSpIrIta de porco qual- I

- ES3as mamfestaçoes 3:1(,' para aquele Iato, Nenhuma Ja.-- çes do fogo sao Jogados no soa- Laos e de Crunbódia. tou tambem que <) .<;r. :Mac
quer, en;r;iado ;pelo Pai da Men- comuns - diss] o religioso. -I nela aberta e nem uma levo, bri- ha da cozinha, atira tijolos den Para' apoiar a posição do Carthy emprega. suas
tira, ('sm aparecendo a uma [a.- O Demonio tenta de to(io!; ,:." sa no quarto. O homem levan, de água. Uma manhã cheg'Ju a· Govern,c francês, a Assem- de investigação
núlia da rua TU'dia Bacchi. 73. jn'.'_'dcs os :<crvos de Dell". E '."1'1 'tou-se e calçou a porta (})m um tê a vira,r a cama. de um dOE! 'bléia Nac�c;n!al aprOVQú uma ção",������fuAç���=�m����I����*Ha�'�������uum�, � ��_��------------------__�.

<;ã." co.meçou no dia 25.de fc�·e ... e mistifics,ç�es. " Ile,"antou-se" .d, Maria. chamou mate na ü'�ã .

de d. IITari!l .'l(
re1ro, �Llterrompeu-,,'" Jüe q'llilr· a-I - A Igreja costum!':. mt.·n.: e fechou rUIdosamente. O ca;;al LOurdes ah'llgmdo-a no I?erto;
feira. de Car:naval e YJltou no�'n.- n"sses eaSO.9? I sua. mãE' que p" .....me no quarto Um fato curioso é que o Er,pirl
:r.ente, fazrl1do estrepolias den- i - Sim. a. Igreja benze a ca"a, ! pegado e tot�,�s juntos e=rnku_- to das Tr:evas ou um envia'::'>

t.t'o de casa. A familla. (!':-l;lr. CE' mas há. demoníos temosos c;'p! ra.m a. casa. Mas não havia fiE.. seu aparece com mais frequen
ta de seis pef>!'oas e um bebê de I não se retira.m' e-, entã:J. I� :. n' 'nhum indicio que expI.icasse {) a qu9.�Oi llt menina !.I;!\ria B

. do-'i! mes?s, está asso�brada. <:: I eis:) fazer
.

exorcisnlos, com ('r- i estranho fatol. Todas a&_ ja�el.!.l'l lema. de <mze· ano.iS de idade, i c

anais ,c.u:noso mesmo e que freI ch_'.m. (�peclal do sr. Bi.,po_ -,;; 0\' estavam fechadas, o cao tmha brinha. da dona da ca'>a está nu

"paulUo. d,... Ordfnn \los Fr�in�H ! hoje á casa de sua eminem:�3 I fí"'ldo do lado de fora. ma 'das peças. As pessoas �Idul-
"canos de; Piracicaba, que presta pedir licença para isso. I No meio da sala havia uma tas atribuep:t isso a um ai:dil de
'," tenda egpirituaJ ao )}aitTo.

ti poça de urina. frese:"', mal ehd-. Satana:a, aparecendo a u·ma, tnv-

afinllC'U {l,H) l"',nlnl(>ut f' ,p \ t , COMEçn rosa. ' nina que tem menos for;;a n:,(},
ÜI. I1'J De�o:nio. Foi chamado ]la, Na madrugada do dia 2(; ',�.' ra1 menos fé cristã e C'J.nseqlFll'
··r!l. ir á casa mal-assOmbrada ". fe'lrN·eiro. d. 1\.farÍa de LourtleH NOVAS MANIFESTAÇÕES temente menos defesa do qUi" u·

chegando lá, ficou estarrc(Í,[o i ouv]>u o· barulho da. porta d·.' � ti No dia .seguinte r 1p(,tif�HU' outros de �asa.

unu o que viu. Depois de teu::'t' quarto, que 5e ahrill e- r"chv" se 'os estranhos aconteeim;:,:üuE

ZEzé Moreira irritou-sI com
n re�r�seotante �a f. I. f. I, (Conciui na 2.a página

"Os srs. estão enganados
com os jogadores brastlei,
ros. Se querem jogar fute
bol, vamos jogar, mas se

querem ver quem tem mais
!g'arra, que aguentem as

�onsequencias" .

Garante a
paz entre

.iustiça
todos os

A's últimas horas da tar
de de ôntem corriam céle
res pela Cidade notícias se

gundo as quais toaria. ocor
rido gravissimo acidente

A reportagem dêste jor
nal, logo que soube do doa
sastre, procurou informa

.

ções a respeito, conseguin
do apenas entrar em eon-

Homenagem
"

Q AfonsoB.

CIDADE DO VATICANO. 11

(UPl - O Papa. cujo qui'oto a

ni"'f-rsáJ'.io, de corOação S l'á (' J

inF.morado solenemente amanhã
r:or.tillúa observando. com satb

fa(;ão lios menlhros dos seus C'ir

Plll'JS, o rp.gime a.1imer.b.r pr('s
('rit.o ha alguns ·dias p ao S<'lI

mMino, ú professor Galoozzi Li-

alfmentação maJs consistente na

base de arroz, frutas. Jlicadi
nhos, gema de ovos mi:sturt'.da
com leite e, sopas le,ves.. Por
essa motivo a a.limentaçã.o indi ..

reta foi roouzicla uma vez p'lr
'dia, o que desmente todos os

r 11 m o r €ISS e g u n .1 o '_s

quais teria se agravado nONa

mEnte o estado de saúde d:l
o organismo do soberano, pon. g[l.nto Padre_

tifice suport'o1t bem até agora a!

Capêta
objetos
Frei Paulilo

em Pi:,acicabo: atira
e imita as
afirma

SENHORES
A.GRICULTORES

OUVIRA�1 su_'\ voz
D. J!rfarla ouvi;u ontem

voz tenue, dcntro, de casa.

chamava pOr "tia Lourdes", sr,,.

nad'a',de ano.rma.l: A voz cha�f
mava. ,pJ!' "tia Lo-urdes"

urna!das tias de Maria. Helena. Pa�
recia-se com a da me,nina '�1l.

tretanto (ata não e$tava em

ca-Isa naquele mQmento, D. Lllu!'�
des, filha de d. Mar;a de .Lour·
des COIuceiçilo S(}uza, dona da,!
casa, ouviu; ante-ontfltll uma

Ivoz. CaVerll!::lsa. que pe-rguntav'.1:
"Seu pai já se' levantou?"

----�------�..--..�.

Acabamos' de receber no"
va remessa del.tes afa
mados Tratores Cana
denses -' adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a p�esta-
ções.

.

Solicitem-�os uma de�
monstração sem compro.
misso.

f E R (O AS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRA

ESPINHAS!

••• (OMERCIAl

Rua 15 de NoY�mbro Esquina da Rua Pe. Jacobs
----

-. '" ...
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