
Dez Milh5es De
ruo, 1" lfiler-!tl.) - (.tua·

sa 1;0 mílhõea de qullos de

trigo' nacional da saíra
19��54 (ou sejam lll6,ggU
saeos) foram recebidos, até

o dia 11) W.l corrente. 1"""."
'n�Qinhos do Rio de Jarr·}:'""
d€, �.làntos e de Salva,lOl', llo;'
a.cOrdo com infonnrc':(, (t

.ransmítída ao mínístro U?,.
Agricultura. Esse tl.'Íf,'J.
procedente do Rio G�'alht�,

no Sul" constitui a, prlmcrra
grande partida 'da cQlheit�.

dea�e ano. ANO X

SALDO FAVORAVEL DE
NABAL NÇAC M CI ic

f .�--�������--�--�----���====�======�

({S i nal de vitalidaíle do
osso sistema· americao

Produz frutos I

política do sr. I
Osvaldo Aranhol

Q

,., Situação que pou ces c o n h e c e m

NOVA IORQUE, 17 (UP) - "O programa de austerída,
de, no Brasil, produziu seus frutos, Durante o ano passado -

e isso nunca foi revelado publtcamente - c Brasil real zou
uma balança favoravel de 470 milhões de dotares em

suas,trocas com os Estados Unidos" - declarou hoje o embaixa
dor do Brasil em Washington, sr. João Carks Muniz, num

,.d"scursQ que prenunciou perante o "Expnrt Menagers Club"
de Nova Iorque.

.

"Naturalmente, acrescentou, esta balança favoravel de
470 milhões não é "liquida". Tivemos que pagar, em dólares,
cerca de 90 mIhões em gastos de t'ranspr rte e serviços. Além
disso, importantes somas em dolarej, tiveram que ser trans,
feridas do Brasil para os Estados Unidos, a titulo de repatria,
mente de lucros. Mas, mesmo assim, a realização de uma ba,
lança favorável desta Importancía - sobre um total de troo
cas, ncs dois sentidos, de 1.063.000,000 dolares - é um nota.
vel testemunho da .eficacía de nosso programa que, devo a.

crescentar, foi anl'cado a custa de consíderave.s sacrifi-
cícs'",

-

"Este resultado é, aliás, tanto mais notavel porquanto,
em 1953, as compras dos Estados Unídcs do Brasil elevaram.
se a 768 milhões, ou sejam 5 por cento menos do que em
1952",

. Levando em conta o su, as tarifas amer-icanas írnpe;
cesso inicial do plano Aranha, (Conclue na 2.a. página. letra. D)
prosseguiu o sr, Muniz, pode
dizer-se; dando provas de pru
dencía, que, no momento, a

posição do Brasil parece ra

zoavelmente boa. Natural
mente, temos qua pagar ainda
o ernpréstm., que nos fizestes,
o que será um pesado encargo

fi�a :�Yi�����F�:�e;���:�; p�ra aIIo IIi!IIarsempre 300 l!lilhões de. d�la- fi C
res por ano, para nessas 1m-Iportações de petroleo e produ-l RIO, 17 (Merid.) -

tos p.etroliferos, quase todas sr, Borghí está no Rio
pagas em dolares".

!.J' h' t' dDe'po�'de indicar que, du-
aneiro co�, o O �e rv�, .. e

rante o ano passado, o Brasil I fazer uma anrmaçao oficial
comprara 11:15 milhões de dela- ao sr, Getulio Vargas. O
res aos "exportadores amerí, [antigo \lider
canos de Maquinas e Metais"
e frisar que "se a economia
americana cair, serão extre
mas as consequencías para a
eeonom'a brasileira", o embai
xador declarou que embora

O'RGAO OOS

o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa. Catarina), S.a felra, 18 de

ra n rt'"�1 'd: água d.::t :-�I"'�l

sa ilre�
-

dft t".1··ttÓ'":"1.o de ( (1 a s" �

;

SR. ADHEMAR BARROS,DE

II sucessão paulista
Teria o sr. ugo Bor hi, feito acordo

sr, Adhemar de B rras

Os direitos do homem
na autêntica

. São Paulo, I sr, Borghi indicará um a·

só
democracia

Revoltados 8S operarios' paulistas

Comicio contra a carestia de vida e
a

.

favor do congelamento de preçolCandidatura Negrão de Lima ao cargo de secref!ário da O. E, A.·
.

CARACA};. 11 rlil') _'" l':is "." nos seus
..constderandos't, (!ue

�inoipais passagens do pl'lmeirtJ I "na carta da Orf,'lI.t\b;!j,,·.;':io iI"l;
projeto de, resoluçâo, que será a- Estfl,dOS americanos em nome
presentado à Conferencia,

Inttlr-I dos seus povos Os Esiad!Js Uni
amerrcana quanto ao ref',nço do dos membros manifestaram que
sistema de: prote'í:,ão dos díreítos

I
o sentido genuíno da. snlídarte

do homem nos Estados. amee-íca- dada americana e da boa l')�i
nos. EsS€i projeto, adotado J)')1' nhança não pode s 'I' .cutro se
um sub-oornlté ela Comissão so- não o de consolidar neste con

cíal, é urna sintesc Oel) várias. 'l.inout(J, dentro dn HmUú "ul.)\
propostas feitas pelo México, PC-) in�tituiçõe5 democráticas. um
16 Chile, pula. ElAUl'l(jl;oII � 1'11'.) regime de liberdade, i[;(lh'iú'l.1
Uruguai

.

IJ de jusli"a. social. fundado no

Depois de JV.I,vIOr lembrado, I ;I:eupeito dos 'direitos cssenciaís
elo homem, o p!i'o11,,�'r-,) �l('('J;u Il.

de que, é afã P' rrnanentc doa E.,ta"
("'s ft .n=t-lranos ,q víeencia plena.
dos [j.i;'<il(:l' l"lllHamult:::J" ,ln
huruern. o (file ;;õm�\\�e p.Jt!0 ';'; I'

atcancado d :ntr o Ôf\' um rug íme

P
- de aut.entrca dc ruoci-a .... Ia." ..

�. - ensoes lj Ene�rr"�r 'I�'S ;.!;si.:J,t'n,-. "w'J"!',
RIO, 17 IM"t'idion�I), .--_.. ,t.:stá CfLnos que a'�;·otellJ, 'Ir.t'd�da;j .1,'"'' !

e!ahorand'J-se pelo lI-1I'!I:3wno ao

I
gl o:;rl Ht:..i, pela2 q,H115 ;"Jlt&b .11 �I _I

Trabalho a exposiQãJ de nwti- sua 'legislação iIll�rna a

declar,;.-,'Vos SUgt'l.dllÚO ao '.I.l', Get'Jli-l a ç;�'.) ;H.l�!kand. ÜO\; dJr<:li.tos e de ..

pt'ori·ogação por ',lov��nta, dias Y'!Z:,'t3 t.", 1.í!·{i"f·l�l �! b. d,('�:!1,J.n;:t}4:t9
do dricr�t• .J �U0 dcte:nltnOt� aI unlvrrsal d03 dIreitos do hl:)nle��1
fusão das cal.;;as de ap(",�n!,,,do" " C,l"�. ,1Nl',i'o .da. sua sobe:�nJa
rIa. e pen'sões- I tQmem as med.1dac:; apl't\:pn,vl.iüI

Fusão das Caixas
. Aposentadoria e

Fatos da Semana :�1(; 1Barriga cheia�1
Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

Tem curll, a IKSSO vêr, êsse assanhado e insignificap.te
formigament.o comunista que existe ainda 1),210 Bras 1 afora,
pre�cupàndo. militares. cléro ,� governantes,

E' dar-se mais amparo, confôrto e. proteção ás
.

.

pobres, hl,lmildes e desafortunadas. prmclpa�ment.e baixan
do o cus'o de vida e fulminando, em suas ongens eSC\.lras, a

gnância e a ladrAo,,,ira dos especul�d'ores, Para isso, é, neces
sárió q,ue -o governo t.?uha o tope!e de afastar de ,s., an!es
de tudo,. as piranhas das exploraço�s vora:es e o tubaroes
das negóciatas escandak'sas, CessarIam entao,

.

certam'2nte,
os protestos, os clamores, as gréve�. e as t.entahyas �e sub·
\'ersão restabelecendo.se a tranqml1dade no paiS, s_m m�_morial' de c:ronéis, agitação de políticos e mud'anças de fI.
gurões minist.eriais.

Quem se der ao suave trabalho de cb5'2rvar um p:mco a

movimentação dos fetos por aí, chegará li conclusão de gHe
a ctoutr'na vermelha. diante do !?arecer de certos e1'udlt�s
pensad:'I'2S, -precisará ser, combatIda nas, s�as cau�as e_ n�o
n,os seus efeit,;:;,s. Quer dIzer, para Se ellmmar a, ln�luenc!a
de Moscou, deverá Se acabar sôbretudo com a mIséria e o

analfabetismo.
Na décima conferência Inter-Americana instalada �m

Carac3s formosa capital da Venezuela, em que reuniu to�
dos os paises livres d'o C"ntinente, se Q:)gítou de um pO:t;lto iro
portante e fundamental. E' o de qu::!, na realidade, onde as

massas trabalhadoras �stivel'�m ?atísf!"i�as não medrará já
mais (> comunismo e, quando Os operarlOS se declarare�

. de
barriga. cheia, não ma� haver� t�mbem lugar para infIltra.

ções sO,viéticas e fanatIsmos morbldos,

S, PAULO, 17 (Mrid.) - geris de ônibus. O piquete
'Fracassou em Santo André dos ccmunístas evitou en
a ação do grupo de agitado- trar em contacto com a Po
res comunistas que procura Iícía a não ser o dírigído
vam levar o operariado à por Ana Gimenes· Jaime
greve e quebra-quebra dos Melo é João Batista, Houve
onibus em' virtude do pedi- choque; saindo feridos dois
do do aumento nas passa- investigadores e tendo

825 mil pe ssoas
sem ônibús 'ontem

Imobilizados 15 por teu to desses coleUvos em circulacão ..

t .

Emb�ra parcial, lnovímento nas div�rsas eln!]reSas, sei,,· . dução, .

.

grevista desencad.eado ontem centos CIOS ónibus qu;:! sel'von I INCIDE,NCIA' DÂ GREVE
: pelos nwtoristas, trocador'=s e i:.. população" 'éarIOe;;;, não I NAS EMPRESAS
� despachantes &e ônibus cau- trafegaram na manhi'í. d;3 on. Junto às diversas empresas
sou OS ma's sérios transtornos tem. Esse número T"presenta i de ônibus·des�à capital, a fi .s •

. I à vida da cidade" pois dificul_ 75 'por cento' do tO:. .al daque_ t sa reportagem 'apurou os se
;.' i tou a condução ,de algumas jes w�iculos, e, .se levarmos· guintes dados com relação' ao

.

: centenas de milhares de pes- em conta que,- seguacln ocs téc-ll1úmero de veículos paralisa.
i soas que, desse m,::do chega-. nicos, cada ônibus, serve ,·001 dcs e iSm:tráfego; na.Villção
l r<lm atrasadas ou 11em. pude- méd a a 1.375 pessoas por dia, 'Carioca, t3dbs os· seLlS ônibus,

I,nm
ill'=smo comparecer� aos chegaremos à conclusão de em número de 72, 't'Etavam na

seus locais de trabalho, DE; a- que ontem, 825 mil' pas.>agei-t garage; na Estrela d;;, No't'
,corda com ',os, 'cálC111os feItos ros que c:stumam:' utiliZar-56 te tamo(;'m todos os veículos

I· cdm base nas in:fortnaç.ões co. daquele meio .de transporte estavam fora .de circulação; r.a
Sr, Negrão de' Lima lhídas pela nossa rep.::-rtagem tíveram que busc,ar outra C{)!l Víação Glória, 16 veiculas es-

I '�_".,===o=

tavam em tráfego e 11 parn.

::�.��o�:,)I;�;l��;��.;��>Ll�ct:��,�tos'P�);l:�:: Nã"o correm'perigo oS'pescadores ����:�n: eV��ç!oa���amtr�,�
��'1 r':�r:����:��:�H;�:r :.nt��:�d��=1 at�cad' fte p'ela rl!)lld-'ft i!.l11"YI"d�de· ��:gt�i�� :t;,;�;�:!.g�t;fcl:'�:��r};::.���r�I�·�.;:���;!..,�OSq!f�(l�\: I ti V iI�. U U

.

u f· li ti d,3, 97 se achavam. parilli'sa_
�:derp n"e"';<�ar!tn e 'in"� .,nl'· ':L,;', I dos; 'na Viaç�o .Santa HeLena,
que lhe queiram forneC';H", r;:'m- \ TOQUIO, 17 (DP) - Os

I :::angue' na Universidade de 2.5 'em' .tráfego fr 10 paralis'l-.
..

.

bE'm pod'ó!!'á rFcebei' t 'li, !llf,'r-' medicos que atendem aos, Toquio e sua aparencía
•

d;:s; na Vjaç�o :São .Jorge, cir- �I?, 17 (M'Ilridion'al) .:_ O in- X� por uma c':;)1nlssáo 'de fun-,�,v'J!!s ·h� 'JutrLlg Oi"5',)nISmoóll'· :. A i
"

culavam 14'-v.elei.dos e esta. qU�It{} parlamentar sohre .ns

i1'-1
donários do, Banco< do.Br.;!.IõÜ.' ....int':'rnacion,ais OI' (!<- orglwM,1··t dOl� pescadores, Japones,es, I bastante ma. Contudo, 'V2m 10 Ilaradas; na Univel"� l'egulacidades verificadas na al1-

. Por çuuo' Íado;' certas 'infoT�'
.soes p'TÍvadlli:l a�tenth:',lmpnl'! I

maIS atac�dos A p:la pOtelra' exame dc;> tora� com conta- sal, 11 .em tráf21'(t') e 25 na ga. tí'ga CEXIM deverá rec_onleçar :nações solicitadas pela COr.nis'"
.

d(lm<l,cl'atleas f, ',lOILLlmente r"s� I da explosao atomlca 110 Pa- dores GeIger nao revela ne I rage; na Çopa-Nort.e tikl'Os pmvavelmente dentro ele Ulm,! sao Parlamentar antes de . ei1-pO!.,'â.·..ds, fiG'" I�ln:rn em I,LlSI 'f' d' 'I n _: h' d' _ t' 'd d

nãol
seus 83 veICulos estavam pa • .s�man:'l-:._E essa pelo llit:'U<Js a

"ampos. A COnllSSaO dev"rá 10.' Cl leD, l�em que pe o 1. ° l11 uma ra 10 a."lVl a. e! ral'sados; na Viação Pareden� dlSp'.l5IçaO €In que se encontra o

�er o le,:::antamento :�J1ual das. mento nao correm'

pengo;! apr,ecendo
aSSim �xlst1r ne·

I
;·p.lator, sr,. Alioma.l: Balee�ro.mformaçoes, que reflltam o {l';I- I Os dois estão recebendo dia nhuma anormalIdade no Falando a reportagem, dlsse o

llll.'ll!o r"alizado, cuw as conclu-I . _ _

.

I
VENDA DES�"E DIARJO representante baiano que está a-

.,õts g,ue considere 'pertinentes".l rIam'ente. transfuso.es de p�1mao ou no baço dos pa-. NA ENGRAXA'fA.Bl6. pe�as aguardando
.

a conclusão
{Conélui na 2,a página letra C) t cem Cel1tH�etr:?S CÚbICOS de CIentes. t PONTO cmo d(). le1'lanta,mE;lIltq felto pela CE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;,UnlIar easa na Praia de Cam
boriu. Inf<lrmações; em- Itajai
a Rna 15 Novembro 132, ou
neste jornal.

I' daturâ, que é e,peéflc=ent�
1111111�IIIIli!!l!!I!l_I!IIiI!I__IIIii!., sua, P';Jrque tirada de suas fi-

,

Ieiras, e apresentada aos Cl)�

:l!egios eleitorais, como o can-

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA dldato �a facção.
_

, Pelo presente são conv.daüos: DS senhores acionistas Estàrão
_

certos'! Esta e ou-

desta sociedade para a assembléia geral ordinária, a 1'2SU- I tra questão, �sto env�olve :um
zar-se no dia 24 de abril de 1954, às 15 horas, na sede SD- ! problema: de, mda!5aça? dlf�
eial em ItouPl.1va Central, neste município, para delibera, I

rente. Acred-to que, nao estão

rem sõbre a seguinte certos. Que � caminho para
ORDEl\'[ DO DIA: fazer o substítnrto do sr..Lucas

- Aprovação do balanço e ccntas do exercíc'o. Nogueira Ga�cez deveria s·er
outro, bem díverso,
Mas tecnicamente, dentro

de :postulados ,�estritamente
pa rt darias, sem 'relação" com

os ímponderaveís do momento
sede 50. eles agiram cerjos. Hoje, quem
decr. lei quiser entender-se' com o PSP

ou com o PSD, já sabe que e

les tem um ponto de referen
cia na questão da sucessão do
mestíca. Um e outro 't'5colh��
rarn seu candidato- Já toma.
ram as respecttvas posições, e

ASSEMBLSIA GERAL ORDINARIA entrarsm a tacar com as suas

Segunda Convocação charangas, a marcha nupcial
São convidados os associados desta sociedade a se .reuni., do casamento do candidato

rem em assembléia geral ordinária, na séde social, na rua com a democracia.
,

Floriano Peixoto, nr. lB, Lo andar, nesta cdade, no dia 3D T::J,da gcnte_ que, d�seJa tr}
de março do corrente ano, àe í5 horas, a fim de deliberarem! tar ua su�essat? paulísra, nao

sobre os seguintes assuntes:

I r,::rp'2�rara 111ms �1enhum erro,
1) Discussão e aprovação doo relatório da díretcría, balan- aproximando-se do PS� !.:"u

ço geral, demonstraçao da conta de lucros e perdas e pare., d _
PSP, Um. e outro estão a;,

�r do Conselho Fiscal, referentes ao exercício financeiro! medos de ponto .er?:l branco, ln
de 1953' I te ramente nupciais. Casaram;
2) Eleição dcs membros efetivos e suplentes do Conselho se com as suas respectivas for-

Fiscal para o exercício de 1954; mulas.
3) Assuntos d'iwrsos de :nteresse socíal.

Blumenau, 16 de março de 1954.
Os diretores:

..

ADOLFO SCBJVrALZ _:_ ADOLFO WOLLSTEIN
EGON FREITAG

CINEMA:

SEGUROS

�Adimite-se divorcio nesse
matrimonio? Claro que sim.
Em politica tudo é possível,
tudo é admíssível, inclusive a

ruptura do vinculo. O que
acontece, porem, é que, quan
se está casado. casado com

um candidâto, a situação mu

da de f'gura, O partido está
forte, muito' mais forte do
que se continuasse a procu
rar com quem casar-se. Ob
serve-se este pobre Partido
Democrata 'Cristão. Montou o

prefeito candidato, e a seguir
desmontou-o. Desde o dia em
que desmontou o prefeito, vi
vem os do partido e o candí
dat'J, deposto, como Santo E
lias: no ar.

ESTABELECThiENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- APRESENTAM:

Hoje S.a feira � SIMULTANEAMEN1E ='

.
Hoje

(INE RUSCH (INE BlUM'ENAU
às 8 horas I às 8,30 honu

_ Eleição do conselho fiscal'
�'Assuntos d� interesse social.

AKIlVI TAMIROFF, no melhor papel de sua carreira
artística!

GLADIS GEORGE, a mulher que sacrlficcu tudo pelo lar.
em:

_
AVISO

.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na

cial, .os documentós a que se ref.e�3�' o :art. 99 do
D.O· 2:627, de' 26 de setembro de 194ü..

Blumenau, 12 de março de 1954
MARTIN VOLLES - Direto!' gerente

SEU UNI ( O PECADO

COMPANHIA HEMMER INDU'STRIA E COME'RCIO

A TORTURA DA CARNE)
Com: MURIEL ANGELUS e WILLIAM HENRY!

A melhor coisa, portanto, Um erro, apenas. e toda uma existência sacrífícada!.

q11'3 t.�m a fazer o PSD será Um único PECADO .. , mas o suficiente para jogá-Lo no

guardar o seu candidato, Por, mais negro dos abismos! Emcconante filme feito para falar

qUe guardanrão;o, é como
a todas" as almasl SEU UNICO PECADO! conta com a bví

quem encontrou o seu tesou- lhante interpretação de AKIM TAMIROFF, o ator, seja nos

r:', qUe é (' candidato propro, permitido adiantar, que até -antâo Se manífestára maravilho

Já tem o partido um ponto de so numa serie de papéis vítírosos (MIGUEL STROGOFF),
partida para negociar. ultrapassou a si mesmo na magnifica e adrníravel cração
Não se espantem da he- nesse espetacular filme que é SEU UNICO PECADO! fil-

.

t
.-

d id me que nunca será esquecido pelo público que assistir!
z ósia: er u mcan I ato..; para
negociar. Mas o que é a ,poli- CATHY O'DONNEL (A

o

namora-da do criminoso pri-tica, meus amigos, senão a

arte da transação, da eterna,
már io )

da perpetua transação? Ha-T . E�a era muito �,:vem e ingênua, m�s não tanto que a

verá algo de mais fluido da Imped sse de ama� Illtensamellt? e se dispor a pagar qual
que ela? Só a palavra da

_I
quer preço para hyrar da, cadeia o rapaz a quem entregara

Ih e
s mu

seu coração! Este e o notável papel de Cathy D'Donnel, no
er s·

magnifico filme "CHAGA DE FOGO", a ser lançado Sábado
-_............--�-.......------------�--

I
no CINE BUSCH!

;::"IIIIlIlIIllnIllIIIIIllIllIIllIIIIIlIllIlIlIIIIIIlIIIIIIIII1l1l1111ll11111mlllllmlll� \ gummllmllHHflHllllIIIllllIIlIlllflllflllllllllllHlIllllllllllllllll11111111111;;

� NÃO V A' A F L O R I A N O P O L I S �I�
§ Quando precisar de qualquer informações, ou de § I § -

- Ten Walmor Pereira de Siqueira e familia, apre-Convocação para ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA encaminhar documentos a repartições publicas ou tra, :: I = sentam suas despedidas às pessôas de suas relações =

Pela presente são' convidados. os senhoreg Acionístas i =_ tal' de qualquer ,::utro Interesse, inclusive compra de § I' §
-

,,_' t dtrí
, oferecendo a nova rcsídênc a em Petrópjlis, Estado,

desta Sociedade para a Assembléia Geral Ordinária, a rea_ :: {i1JJe os, lrIla-sea = 1= -

lizar-se na séd'ê da Sociedade; à rua São Paulo, 2741, nesta -

A G 'E U ( I A M E R ( U R I O § I ª do Rio, Rua Paulin,l) AfoTIU n·o 414, apartamento 202. =
cidade de Blumenau, às 9 horas, do dia 24 de abril docor_;ll =

1=
=

rente ano, afim de d'eliberaI'ênl sobre a seguinte:
- ª

__ :;-mIlUllmmIJIIUl\IlllUllllmllllllnmJ"lllllllllllllllfllllllllll111111111111"::-ORDEM DO DIA: -

e mediante modica c.omlssao, será imed;atamente aten_ =
'

1} Aprovação do BaIanç.o, e contas do exercício de 1953; - dido. - R. Tsajo, 12 - El1d. São Jorge - Sala 4, ou -I2) Ele'�ção do COlls..elho Fiscal; =
R .. Tenente 8ilveirut 16, Edificio Parthnen, Sala 103.._ :: feibjs UrJ seu procedinH':1l1o ante· .. f-$landtJ-se, T10S contactos PfrJ1U"

3)
.

Assúntos de interesse geral. :: F L O R I A N O P O L I S. = riol', dQ flue pr'OJrria"lf.'lltE' a iares, inteiramente favorável ,às

BIumenau, 15 de março de 1954. - :: : vontade dej. criar outra3 unidá.- relvin'dlca.çó"s libertárias dos

GEORG TRAEGER _ Diretor-Gf're1_'.te. I ;:11'1I111(1II1111'1I11'"III'IIIIII"II!'IIIIIIIIIIIIIII'11II11II1IIIIIIIIII!IIIIIIII'IIII= ,'dC:!! munldtl!üs. " ,

I progressistas distritos chape�o-
T

- -, .� L.'� -"',- ,,-- ... , " 'l. • ". - ,- -'- - ---,--''-- ,-- -"". ou 'ranto malS SE" I'OHl1iJt.H'I," tal euses,
• . . � V - 8 O

, . conv,icção. quanto era sabIdG 0\ N'á.o escondia, o S1'. Gmrel'T1a-
. Acham�Se a �lspOSlça{) dos senhores ACIOnIstas, no €5-1 I l'(ceIo das 0p'.)sicioTlistas :10 p, dor. em uiJestras lê reuniões

crltor10 d.esta Socl>et;i'ade os documentos a que se refere o S, P. De qU,e o Go-vel'n..!.d'\!' Ú'í-j pública,;;, 'O :n,ceio de qUl' se
art. 99 do Decreto.lel nr. 2.627, de 26 de setembro de 1940,

I
ncu Borl!ihausen pUde!l!i" !to- chegasse a ii1 de dez6:'flhro, sem

Blumenau, 15 de março de' 1954. " mear, livremente os PrefeltcE que a LU fosse apreciada pela
GEORG TRAEGER - Diretor.Gerente. I drm l1)c.ut!l�h:.í(}, ::t S'õ!'EcI11 críadcs, Ass··mbleía. Legisla1U·m.

JOGO POLITW() ('üMPROMISSO DO PRE-

I
, . .( Nes_se p8S.'O b, '.!f1wlr,haHlo 'I SJDE"H'Jf: VOLNEI

..

problema da di'v'js;i.o ttt'ntOl'i'll U, ]?fl!:Jidente da. Aszemlclel�
ao �.::!tado, quando surg.iu a <1- Lrglslat.:ya, deputado Vali",l ('o

I I ]'�resentação dos projdo' t',i' �,í, Il�p' de Oliveira, nessa oport�-

I baseados na EMENDA LE:N'O IR, ni':ladr!. i<companhando a", co:Xll-
, A E, I! I T_ � L

. crian<io dIversos municípi'J;; "'rn tiva gO�"_'I'nam�;;tal, na ,!,�,r,la-De acordo C'lJm a PortarIa Mm st«:r1al n,o 384 d'e.5 de! Jt, lChap,�ó. na chama'la Ei'AIX,\ ',;a de Ch9,p"lCO••. assum!ll o

Dezemb�o de 1942, 'convoco aos ass�cIados desta entIdade DA B'H.ONTEIRA, e muito,{ 'O{l' COl'l'ipmmlsso" Tlubllco de. pramo-
que estIverem no gozo de seus direItos' associativ,os, para I .'

d'
A • tros com pO"lUlac;:o de anr0vi.' ver. de qttalqner m,aneOYl,. C?nl

com�arec<erem a .As�embléia Ger.al Ordinária a realizar-se BronqUites agu as ou crmucas m�da.mentp. 2') nlil' 11;,1:1' a:,t'.;: ! Ol� s;:l11 jJ�re{'el' .das. comJSso�sna sede da Assoclaçao d'os MotOrIstas em Ri,Q do Sul a Pra Os delmta(lo.< lJ'''·''núi''· .. · "ln' TeCfllCas [,.) Leglslaüyo a apr �
N

� , - - - � ��.,C --""-'" ..

J
' + IAça ereu_ Ramos sln, no, dia 25 do corrente, em pr:meira obediencia ii ehefiZl pal'li'::".lL't ciaçi,:!' vúta:;H,o .'.o� Pl'OJLDS ��convocaçao 'a3 9 horas e em segunda as 10 h.oras com aual- rItAT�.A� COM O -. segunc(o '-'l'H'''H'a',·,'m ('S l!Jr-' lei (,1',:ai1do ,!l1UlllC!p!OS, ante;,

,

quer nlLl1lero com a seguinte ordem do dia:
-

nàis ,ind(',pendent�s -- €ota\;"m '131 ue L;,�emb:-O, _.'_

1) Apr(Íva,ç�o_ do, Relatório, referente a Receita e Des. arman'ó) verdadeiro .JOGO PO· f;.�. úecla;ra??d:s_ d�, Jo��m e �e�
pesas do eXerClCI.O de 1953 AI

LITICo apal.·(�!ll.a'Va,lTI 1>21" !:IH'»' p�,.",do, repe "I ,.a� •

f .-" e_ qu n e

2). Assuntos Gerais.
•

. J D P """'I« ....

tt ráveis à criação _pas novas uni" I �!scursos" �r�fer;,A,'::>s ,.q�� t9d7�
RIO do Sul, '15 de Março de 1954

,��" UtJ

/'

vaI *(9"
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daeles. !rIaS, subterraneamente. .tE: o:porf.u11!dade�, de,, __ ,: a t)

asso OSVAT DO 1lJTAN-O-E"L D""- O -T'V.E ,\)" tOl'P_edeava..rn o andameni.o dos, dos 1;lm sentldo de conflança na
"-'-' lVL _

." !!.< L • ,IR A . ",tol'la ua "auq",

,

- -,,--

projetos na Assembléia. I
"

_- >_-_- ,_��

,ft I ( I" R D O '8' E Y 1::_, R .. t'. a�w,
"PercetHHldo a manobra, u t_;o-!

G
-

It Jl E:,J, li.
'.

Um �om"'ô!;to de vegstai8 Vel'n.aiflli· Xlineu Horuhausü"1 I. ... pPJll10veu a retumbante .TOR· ,

Indusfriar Comércio e'Aftricúlfura. . brasilàiro§ fgmo�os pelo NADA DE CHAPI?CO'. Pe,">:or- I tp)S element�s. Náo obstal1bol o

!J L' reu dun:nte dez dms tüdos 06 ouvido e a vista humana perce·
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINÁRIA UIU valor terapiutico" distritos daquolll, c:'!llheralJte 11." - • _

f!'Fí.o' dt) oeste catarinense, mani· berao somente uma eocplosao.

(

-

V;snde-se um terreno me

tliridb 62 mil m2 apropriado
para Ioteamento, com casa de
material sólidamente cons

truída, situado Rua Benjamin
:C:onstant· Condições: 40 . por
cinto de entrada e restante,
em prestações, Informações
com a Intermediaria, à Rua
XV, 1433 - Fone, 1689.
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VENDE·SE

Pelo presente, ,ficam' convidados os senhores acionistas
a co:uparecerem á assembléia geral ordinária, fi realizar�se
dO d'la 1� de abril do, corrente anu, as 15 horas no escritório
esta SOCIedade para 'deliberarem

Um p'''dulo do

1IlmRJTÓRIO LICOR DE caclu IIY1ER S.I. Agradec imentoJ, v.

IMPOSTO DE RENDA K

Francisco Adriano de Oliveira, Eloi Oliveira e fa
mília, Gu'Inerme Theodoro Schuermann e familia, Al_
fonso de Oliveira e família, João Rodrigues da Silva e

Familia e Adair João de Oliveira e família, agradecem
penhorados a todas as peSS8'as que enviaram coroas,
flores, telegramas 'e cartõ,es e bem assim as pessoas que
acompanharam o cor,!lo de sua pranteada Espôsa, Mãe,
Sogra e Avó, Leonor de Ol'veira, a sua última mora

da. Aproveitam a oportunidade para convidar a,es seus

parentes e amigos para assistirem a Sta, Missa ,d,':!' 7.fJ
dia qu'e será celebrada às 7 horas do d'ia 22 na Igreja
Matriz.

Com a falta de vagar; n;w €::"0"
las' da Pret'eitUI"a.. 1'udo Me d(1·
ve à Be(!retaria .de Educa,<;ãl) <lU>!
nao ;previu atia'Vés dá dà'dos oes

tatisticos o numero ,de alunos
que este imo se apresen!:al.'irlln
para a, matricula ..
Conf·nme já foi divulgadO, ()

�Il', Roberto. Adoli decl,l.rou quI!.
vai colocar essl"'s alunos exce·

dentes e moutras escolas pal1:i
cuIares ou públic'as, embora ha

ja excesso d-e lotação'. Aflrma,'sc

que será esta uma mem�da :PlB"
Judicial pOIs os alJ,mos não tf�

rão acomodações suficínnl,'!:P.i,
:sendo obrigados a estudar
dCSCOl1l·.)rto.

Por nósso intermédio, o A

gente Postal�Telegrafico ?és-:
GRA'FI(A 43 Se A. .. Industria ,e Comércio I ;�sc�d:pa�:�t�sa�� ��sg�l_��=

,

, '. I c'eptores que, a. cobranç.a doo
ASSEMBLE IA GERAL 9RDINA�IA, I imposto doe radw, devera efe-

"

,'. CONVOCAÇAO'. "

.. " ".

I
tullr-se sem muita até '31 do

• �

Pela present,e convld�mos os sr�, aC10n 'stas � dcs�a SOCle- corrente no guichê da referida
�ad� pa�a co�parece:rem a a�semblela ger?-l ordlllana a rea- Agencia. Os que deixarem de
hzar�se as qumze hor�s do dIa �O .

de abrIl do. corrente �no, pagar o mesmo imposto, a res
numa das depencrenclas da SOCIedade DramatIca 'e Mus1cal

I pectiva cobrança será fe'ta ju
Carl:os Gomes, para deliberarem sôbre a seguinte: dicialmente, com multa de

.
' ,ORDEM DO DIA Cr$ 25 00

1) ,Apresentação e aprovação do balanço geral, relat,,� _'_;.....'_. _

da diretoria, e parecer do conselho i'scaI referentes ao
exercicio do ano de 1'953. '

'

2) Eleiçã.o do Conselho, Fiscal e suplentes. turnarem cada vez mais '3fJwple-
3) Assuntos diversos.' xm:. :as' nossas relaçõas ('"fi; "

AVISO B<>ciedau.;- cada. vez mais eompU'
Acham_se, a disposição dos srs. acionistas désta 'sociada. cadàs" e as nossas rell'.çõe!5 ind:

de, oS' documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei 'V'Vduais extremamente dificeis
n.'Ü, 2627 de 26 de setembro de 1940.

I
cheias de con:fl.itos e sof.rll,uentüs,

B.lumenau, 17 de março de 1954 " ,
,

E mais a'diante: "O pen3amento
F1'2deric.o Henschke _ Díretor Sup'eiitftendente não 1I'eslolveu () nosSo problema

f�.,- -. e L'Ião C!..e�O! que o resolva ja·
ASSEIfIBLEIA GERA.L EXTRAORDINARLI\ mais". Alguúns períodos adian-

. CONVOCAÇÃO te' assim conc.lui Krishnamul'ti:

Pela presente conv:damos os srs. acionistas désta 'socie� "Enquanto existir a aUvidade da

d d mente, nâo podl'l, por certo, !la
ã e ,para comparecereln á assembleia geral extraordinaria ver amor. Quando houve,l' amor,

a realizar-se ás dezoito horas no dia 20 d'e abril do corrente TI,rl) t;cjJ.'(\mos ma,is problemas so

ano, numa das dependencias da sociedade Dramatíca e Mu- dais",
sical Carlos Gomes, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Aumoento do capital social
2) Alteração dos estatutos sociais
3) Assuntos diversos
Blumel1àu, 17 de março de 1954
Fr<ederico Hensehke - Diretor Superintendente

......... ..c;;..;.;,_�
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nas e uma declaração, no senti"
uo proposto peJos ESÍ1lll'llB Uui·
dos, foil apl'.)vada po'r 1�' votos

1contra 1 e 2 abstenções. CreiO

que esta medida, se for adequa"
damente apoiada, 'PodeI ter um

I
-efeito profundo sobre a prote-'
ção deste hemisfério contra 'Jn I
males que (.\ atingiri{'l-m se um I
dos Esta'dos americanos se t.Dr" �����!!!!!!�������������!!!��������
nasSE! um satélite do comunis'
mo soviético." , l:t'&'t ! O "

\ .

Seria esta uma catas\:l:ofe [te @·'f; 1 I "",,,..."" �'" .'_'

alcance incomensuravtl. Isto.) �--

romperi!ru a uniJade CI'<l,seel'lte d"ll çam cs brasileiros de vend�r racas onde assistira a':J' inic10
Estado� aYD:ericanos, ,�ue :rn?2�� seu alg:dão t'2x.teJs e açucar, da Conferencia Int'2rainerica�
tra hOJe su� .expressao �� �·,<�o .aos Estados Umdos, ".o mer-I na, declarou que dela trouxera
ta das AmerlCas e no, ta a cado americano, iÇm conjun_' impressões otimistas.
de Assistencia ]'l,futua, do Rio I to, é um excelente mercado" I "A Confenencia de Caracas.
de Janeiro. Era tempo de agir para o Brasil. ' disse ele foi excelente oca
como o fizemos, pois, o comll- O sr. Carlos lV[uniz lançou, sião para' '2xaminar a crise pa'
I!!smo .internacional flfipreende em seguida, u mapeIo aos ex-: namericana e as medidas que
ingentes eeaforçOs.8. fin? de \,'E" portad;res americanos a fim

I

podem restaurar o entus'a.smo.
tender s�u, c�:mtrole polItlC? �a de que empr,,�guem ma's ca- a vitalidade oe sentido pra-este bemISferro. A 'deClaraçao ",.

't 1 B '1 I . :. o
..

d C ca - e párticu- pj a no raSI. I Vco da pohtlca de bOa VIZlc
prova a em ara s

"A nleu ver dis'e ele oS
I 1 'tr- .

t SIarm.ente ,os sentimentos r".'aJl'!,. .

' ,_
s '-, .Q ln lanç!1' v'.'sso el11lnen e e'.

expresS'::>s no decorrer dessa,1 lnvestunqntos sao ? prol.on- cre!arJO de E.st�do, sr. Foste!"
discussões moetl'a que sei tem gamento do comerCIO' De fa- DUlI-�S, ccnsegUlu em Caracas
conscienci� do perigo e hã. a fi", to, posso mencionar, de pas- uma vitoria certa. Suas de-
me determinação de lhe ta1:I�:' sagem, que a Alemanha pra_ clarações sobre o café, a lã, o

frente"., ' tica, atualmJ:;nte. a politica Banco de Exp.::Jrtação e Im�
.-------,----'" ,�,'i! ",""' que faz cç,m qUe o exporta- portação, .?, finalmente, sobre

d::r de ,ontem se transforme, a convocação proxima de T.l_

hoje, em fornecedor de ca_ ma Conferencia Interamerica
pitais. Q3 investimentos a- na sobre questões '2conom'cas,
mericanos no Brasil elevam_ constituiram um grande esti
se atualm'ente a cerca de um mula e criaram uma atmos
bil'ão de do1ares, o que indi- fera de expectativa otimista,
ca qUe aquelés que queiram no que se refere a esta pr.oxi •
aplicar hoje E,euS capitais no I ma conferencia, qu,e conside
Brasil, não entrarão em ter- ramos como uma ocasião d'e
rena desconhecid,:;:". I formular soluções praticas'pa
Depois d'e ler frisad.o a pro� 1'a l1umer�sos de nossos pro�

posito da alta dos preços do blemas atuais, Esperamos, to_
café. que "os altos preços do I d::,s. que a Conferencia de Ca�
produto, 11ór mais beln aoo- l'<'r:as .será wn, ponto de par;-

!
lhjdos que sej�rn J?el�s PfOdU-1 f.!(la pnra. lima .'"".ra mals rea!..
f,ores nao comrrensarao nossas lJsta e ma 5 poslt1Vª da C'OQP€�
perd'as de produção''', o em- ração pan�n1'2ricana" concluiu

I baixador, que voltava de Ca- o, embaixador, ,,:
.������

I
I

1- ! Coneertamós:
!Ea ! Refrlgel"ado'res Domésticos, Rerrlgtll'açã,Q em Geral

5,:::::;::;: I Máquinas:(le lavar, Fogões elétricos, Aspiradores du Fó.
,,_.., Enceradeiras. Liquidificadores etc ..•

*ªª R e' r o r In a I'l P i n t tt r 8' I!'

:1i:::!:.ft!: I CASA DO A!\!ER!CANO SIA,
!!!: I Silcção Domestllllll

UhlU.TÓIUO LletlltBll '&Un�nlJII I. t, a
".' -

.,-7t�.
"

-

,J.V
•...:::;; I

Rua 15 de Novembro, 41� tel. 15�J
"" • NOSSA DIVISA E' SERVIR •

" I '" ,,#t""_=-�"'�_"��""'T"''''''''''''K''----'-'- -'��/.,.....;;;, --"",;;; "
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:OEUISCHE SPA LIE
KURZE BERICHTE

DER BESUCH HES WESTDEUTSCHEN BUNDES
WIRTSCHAFTSMINISTERS IN BRASILlEN

RIO, 17 (Meridional) - Auf Grund von .Anre-
gungen der Deutschen Botschaft in Rio de Janeiro,

! hat der westdeutsche Bundesminister fuer Wírtschaft,

I
Professor Dr. Erhard, seine Reiseplaene geaendert.
Er wírd nunmehr vom 11, bis 16. April in Brasilien
weilen und im Rahmen dieses Auíenthaltes auch der

I Stadt São Paulo einen Besuch abstatten. In Begleí
tung von Prof. Erhard, der mit seiner Gattin nach
Brasilien komrot. werden sich Ministerialdirektor
Reínhardt, Ministeríaldirigent von Scherpenberg,
Laenderreferont fuer Sued- und Míttelameríka, Minis
terialrat Panhorst und der persoenliche Referent des
Ministers Seibt, befinden.

I DOLLAREINNAHlVIEN AUS EXPORTEN

I In deu ersten beiden Monaten díeses Jahres

I hat Brasilien aus seinen Ausfuhren ueber 100 Míllio
nen DolIar an Deviseneinnahmen gehabt (114 Millio
nen im Januar-Februar 1953). Neben dem Kaffe wa-

1'e11 BaumwoUe und Kakao die groessten Devísenbrm
gero

f
I

HOHE PREISE AN DER NEW YORKER
KAFEEBOERSE

E:'affEY� des Tvps Santos S fuer Líeferungen
auf Zeit wurde bei Boersenschluss in New York mit
150 Punkten uebar Basis notiert. Es wurden 372 par-It.ien verkauít. Kaffe Santos 4 hatte ein Anzíehen 11m
114 Cent beí sofortiger Lieferung zu verzeichnen. I
lVIARSBEOBACHTDNG DES NATIONALOBSER-

VATORIUMS
Wenn im Juni der Mars in Erdnaehe kommt

und nur noch 65 Milltonen Kilomeíer von. uns ent
fernt ist, will das brasilíanísche Nationalobservato
I'iUITl Fotos VOn dem Planeten herstellen und danach
genaue Berechnungen seínes Umfangs anstellen, Die

�eitung de� Observat.oriums. hofft auf gute atmosphae-!rische Bedingungen in der ln Frage kommenden Zeít.
!{AFFEE-EXPORT IM FEBRUAR

962 000 Sack 'Kaff.ee hat Brasilien im Februar

exportiert, Rei Monatsende lagen in den brasillani
schen Exporthaefen noch 3,1 Millionen Sack.

RIO GRANDE BRASILIENS GROESSTER
WElNPRODUZENT

Die statistische Abteilung des Landwirtschafts
Millisteriums in Rio hat mitget'eilt, dass der Staat
Rio Grande do Sul der groesste Weinproduzent Bra
síliens ist. 1953 betrug die Traubenernte dort .. ..

172 000 Tonnen Ím Wert von ueher 200 Millionen
Cruzeiros. Die mit Wein angebaute Flaeche in Rio
Grande do Sul ist 29000 Hektar grosso
FRISTVERLAENGERUNG FUER DARLEHNS-

RUECKZAHLUNG í

Wie in Bankkreise von New York bekannt gB
wo1'den ist, hat Brasilien die Export & Import Bank
um Fritsverlaengerung fuer die Rueckzahlung des
Darlehns von 300 Millionen Danar gebeten, Dj.eses
Darlehn wurde im Februar 1953 gegeben und muesste
in 36 Monatsraten zurueckgezahlt werden. Die New

1York-er Bal1kleute haben allerdings erklaert, dass das
,wohl fast unmoeglich ist.
I DREI. VERSCHLEIERTE lVIAEDCHEN VERKAUFT
l BELGRADO, 17 (DP) - Drei vierzehnjaehri
'ge Schu,elerinnen wurden kuerzlich in der mazedo-
nischen Stadt Kumanovo von ihren Eltern nach 0-

rientalischen Brauch verkauft und verheiratet. Wie
die Belgrader Zeitung "Politika" berichtet.e, war dem
Klassenlehrer der drei Schuelerinnen das F·ernblei
ben der Maedchen vom Unterricht aufgefallen. AIs er

die Kindar in ihren Elternhaeusern aufsuchte, fand
l�r die Maedchen verschleiert und in Pluderhosen ein
gekleidet aIs jungverheiratet'ê Frauen vor. Es st.ellte Isich heraus, dass die etwa fuenfzehn Jahre aelte1'en
Ehemaen11'êr fuer ihre Braeute je 30 000 Dinar ge
zahlt hatten. Ge'gen die Eltern der drei verkauften
lVIaedchen und gengen ihre Ehemaenner hat d,er
Staatsanwalt inzwischn Strafantrag gestellt. Ankla
gepunkte sind: Uebel'tretul1g des Schleierverbots,
Abhaltung vom Schiulbesuch und Heirat von IVIín
derjaehrigen.

. WIEDElt LAWINEN IN TIROL

WIEN. 17 (UP) -- An verschiedenen SteUen
Tirol.s sind wieder riesíge Lawinen niedergegangen,
lind in geringerem Umfang,e sind auch in der Steier�
mal'k neuerdings wÍ'edel' Lawínen aufgetreten. In den
1Jawinengebieten sind l1eun p.ersonen uros Leben ge
kommer\., und zwei wurden verletzt.

I HUMOR

I
"Uoeren Sic, Herr Pinn, hier an fllrer Haus-

h.teno steht:, Auf kleine Reparaturen kann gewartet
werden, m8lJ1c Schuhe sind schon acht Tage bei Ih-

11lel1 ilnd noch immer nicht fertig ?"
"Na ja, ich lasse Sie eben warten", spricht

Herr Pina.

I ---"Da;;s;':icht richtig' �e����t�1��Yi��!:�
I die Arznei gehoert doch unter Ausgabel1".

Iro,"
-- "Abcr die An:nei wurde doch �ein:e::�.

A da nova bomba, mas. o

rio. da. Defesa, Charles
sorr, bem como o ex-diretor

Comissão Atomíca, Gor(!;.:><n Dean

ínsínmaram que· .

a, chamada
bomba de hi'drogenio contecr, a

lém d,isso-,· outros elementos de

sintegraveis .•
Os entendidos na. materia su

punham que os eleinsntos prin-
cipais da bomba de hidrogelÍio,
além do mecanismo. que causa

a. desintegração eram hídroge
mo de peso muleeuíar duplo
(deutezíum) e triplo (triilium).

ram musicas populares.
l1I-lOBILlZADO

:Já. a.o· meio dia, 100 por cento
·Imóveis e benfeitoriaG

dos eleitol'2s· tinham votado nas '.\ ESTAVEL

circunscrições de MosC':lu'é de Maquinismos

Len'ingrado, A's 14· horas, todos Ferramentas .

Mótores e InstaJaçõe.:
os eleitOres haviam votado nos M6veis ,e UtenáiUos

Máq. e. Ute·nsilios Agrlc.
Veiculas

II Fabricação de balanças Mar- I,

II CII "Moritz" de 20, 30 40 kg!!. 11
II -X- II
II Bombal de Pressão e Sucção I!
" 1 114 II setores da capital em ,que se a-

I! Bombas Inglêsall 1 1'" II presentaram. Malenkov,· Mo-Io-

" -x- II tov e Kratchev como- cank1idatos.
II E.ix9! Para Serras Circulares II

Mais de 120. milhões de E�ei,_
III -x-- II
II Furadeira horizontal ·parll "II tores ;participaram t1,Q, pleito que
II montagem em armação. li teve inicio às 6 horas da manhã.

I) de madeira . li. MUI"to antes, porêm, extensas fi- .

Mercadorias

\'1 Ferra3'em para" Tupia, Monta- \� las se formavam ante cada cír-.r Consignações <ie. C/próprià
II gem eni armação de madeira II cunsemçao, Assim que entravam - Cri�ções

II -x- II os eleitores apresentavam' seus
Allnoxarifaàt:l

li Ferragens CO;;f;etaa
- serras�: papeis de 5dentild'ade. ao presí- , ����::e:t��ceber

iI -x- II dente da. mesa que localiza,ra, Titulos em Caução
Diversos Devedores

II Plalnat! símples - 1I0 centl.- II s-eus nomes na lista 0· entrega- . .
.

II metros de largur!Í II I
.

Depósitos Espellla15

, _ II
vá-lhes duas cedulas, .,�ma

I Depõsitos
.

,,/Exterior'

l, Cilindros para �aria3. moeu- II branca, para 'J Soviet da União I Dévedor�s por· Fiança .em
II das para cana e Dragas {lom- II e uma azul, 'para o Soviet das Empr:stlmos ?��pUls6nos
II p1etas para areia QJA pedrcgU- II Nacionairdades. De hora em hO-

1 DepósItos J'UdlCl<US .

II gulh� ;t ra, as mesas enviavam ao so-I _

TITULOS E P��J.'lCIPAÇÓES
fi Oficina.. fundição e estamparia II viet suas estatísticas_ Os resul-

I Açoe�
de Co��an,hia�

III
.. ., Apólices MUnICipais

II. -x- tados defmitl'vos, porem, so se- .

Obrigações de Guerra
II PrOJéto3. orçam..ntos e doemaia li rã conhecidos dentro de alguns
ti informações na fábrica II o

____ •• _ _ _ _ _ _ dilas.
([ugáo

HORIZONTAIS: 1 _ Estabelecimento de ensino. 2
Jola. 3 - Sufixo; surpresa (interjeiçã,�); feição. 4 - Aiit'ga
moeda brasileira; diplomacia. 5 - Leito; milho torrado
(p!.). 6 - Como· vai?; porem. 7 - Higienizar· 13 - Enfeita_
do, 9 - Animo; rio .europeu. 10 - Preju'zo; medicamento.

VERTICFAIS: 1 - Vig:r; nome de uma famosa "estre_
la" de Hollyw.')od, 2 - Sincero; calcareo. 3, - Dia1eto fala
do antigamente na França; sacrificada. 3 - Quad'ro'-negro;
voar. 5 - Entusiasmo: ovaria dos Deixes. 6 - Instrumento
musical; velhice (figurado). 7 _ ·Môrrer; querido·. 13 - Artis
ta; siglas de.uma r·zpartição. 9 - Palestrar: do verbo orar.

EXIGtvEL
C{Correntes
CICol'r. Garantida!>
Emprestimos

.

Emprestimos. IndlustriaiS
Titulas a Pagar
Salários a Pagar
Obrigações Diversas

Dividendos Nãa Recla..'llados

·í I�tituto dos Comerciárias

I Instituto dos Industriários,

! Instituto de Transportes

I
.

'NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundo de Reserva Lega!
Fundo de. Reserva Especial
Fundo de Previ�ão
Fundo de Depreciações
FundJq p; Dev. Duvidosos

A PRONTA
..

, .

,. .- * - - •• - � .�.............

G, R A D E S
. -' ---. -_ ......_--- De f�rro tedonçlo

acabadas
u'
w·G�CHETA.

...,damtnlo
!t. ...
--

T R I N C O
Oe .. tinhas mod!ZrndS e ICCll4mCllto
hermi!tico

EVAPORADOR

Estampado, estanhado, com .�..�
tcn pdta gêlo ... ..",.---... ,

"-<'T'

�c_0 M P � E S 5 O R
Da dfan,ada m.arCd I. P.L acionado po,
MotorG.E. norle.ameri!;o!node 1�,P,. '

liiI!r;C·Uf.1:IiJ:U.j �_
..

Automático, regul<ldo·por Tlttrmost". '

to norle.americc3nO,' f!ldrca RANce

In!egrdl, de: 12 mesis

-

RUA 15 DE, NOVEMBRP, � nr, 808 .... BLUMENAU
.
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�
- do sr. Pedro Pereira, ca

í mercíárí., residente nesta co

! muna. com a sra, Catarina
a menina Irací. filha do Zanutti, filha do sr. Victorio

s r. ::, ;}ê,S!'2.J Leopuldo Conink e sra. Angelina Zanottí ;
te a,'2 nesta d;;t.. festeja o - do sr. Ari da Costa, CO�

t"::l'Õ"L',:lJ elo seu pri neíro a- : merclárlo residente nesta ci_
-r ,H J: ,. dade, com a srta, Marta ses,

- n mcnrna Isulde. filha do neíder. filha do sr, João e sra,

L:�" 1 _.,' !'crl,)-Ani:a Krug, que I Ignez Schnaider;
� (0,_"' U nLJ d ia {1 � hoje seu _ do sr. Sebastião Pinheiro,
z u ;, .J (L' \ iua:

j índustríarto res'dente no bair
-- c

. 'C,ill:.t ;\brlí. filha do r'o do Garcia, com a srta. Ma
:1. .:�:'t" e »1'.<.

V31bUrga! ria Amalia Paulo, filho do
:':;1 �'}�'_'L q n. :'-l:·i'_.�;·.l Lsteja.sr. Isidoro e sra. Maria Pau-

íl�" :--t i'l'l;- -:.n5\:.:111 Cd,) seu 2.D 1 ., e
.

I
- do jovem João Tavares,

Lange. fI-! fdho do sr. Francisco e sra.
:,:. Lungo.] Erm-sí a Tavares, com a srta.
de Itoup.r, : Maria Rosa da Conceição, ii-

I lia da sra, Rosa Eufrasia da
�'),_·lll�h.lll::n i Couceiçã>.

!VI':U'{';t PabrH da l'r.elh.3l'
�;�.!thnira do ��3h_&\

- x -_

Linho!! e av iarne zrtos

oara AIÍLiiBh�:r
- i{ ---

sr. 4'L'� l.; R. Sch, i

!
,

.ucn L::} _.L._'_'l:e. f i l ho d11

BLUMENAU, 18-3-1954

ial

;-

- Ach s .s., em. festas desde

; tin-O� ':.;, do SAlZ;!, o ,11: !) do corrente mês, corri

U 113.;cill1,'''1110 de IIIn robusto

C. Alber.,
:
III n 111, O lar do sr- Argemí.,

Jnra, r.i Lupes de Carvalho e sra.

\ ih's:l Budag de Carvalho.

'I'ambem v lar do casal
I
Pz ul

,
Schmidt.Edíth Schmídt,

fg
,

i
i '"

i .- .. _ , 'J'_, • '", J �egJst1' ,
.

t!r-llU-.:,é' enriquecido com o
; C. " l. dcst, '::6:.-1 '. Cc ",]lz'ln,i1l nascimento de u'a menina,
I c�: ,j'!l'L1, ü� �1.'g(]I;!te3 consv., i' endo f.diz evento se verifl,
I U"5': I cado dia 8 do fluente mês, na

f i f-
------

I �:�tiwi�r�:�i!�,�.
do

- Retardamento nocivo:
alcance I1'L queí, - E"' habito arraigado, na

, 11'1,: recue diante das ex- maic ria dos doentes ou nas

<'111 gL'- i Dl C:<ll ;c'é q 2 ]Jl'OCL' 1'0 sempre pessoas que os cercam, só cha

que f�'-I;J'l'�C(,C{c:' 0:�pel'iencia. mal' o medico quando falha
•
ram os remedias caseiros. AsPode começar a se ser-
s rn procedendo, só agravam
as cendi1Çõ2s do enfermo, ma
les, que seriam debelados, no

inicio, em geral, se compli;
carn, com prejuízo da sande.
tempo e dinheiro do paciente.

Ao primeiro sinal de do

ença. procure o medico
de sua confiança, sem per
da de tempo. - SNES.

sejam ptr Haga Swarní
o 18 de Março

A manhã é otíma para ge.,
neros de primeira necessidade
(" viagens. Urano, ii tarde, fa

árvores ensine-a a vorece descobertas} ocuít'smc,
casa tiver Iareíra. l.irnl=l' be mos pés e a distin, coisas originais, humorismo.

30br.: ! l'�e tIl!!2 gr'.dê prutetcr_.. :fllil' ,.1-11 �',�i110 v -rele c�e um OS NASCIDOS NESTA DA.

Y·l_� iute.lig; ntemen te de uten,
:: il ios .. -1 ECl1 alcance {tuna te

poutas redondas po-

,'_,ad" para recortar

i LgLtr:i.� :. Mustrc.Ihe c22!10 u-
,

ti ano." uma

Iazer tnba-
05

i}C;iJ:J da

}',-CIDO�,

,[ ,,, "",'l.:;:"'�'I·I!)I·'�S doa;�t'l; � d ���_.__l>._ � ..__. _1.--.7

- Acham-se hospedados na

cidade:
- HOTEL REX: srs, Lco

Gehvs, Francisco J. Reuter,
Valter Buelau e sra., Eberhard
.Iulius Richter. Vilson Russo,
José Andrade, R'chard D. Hall

ward. .Ioâo P: reíra, Orlando
'I'odcschirii. Polan Cwitka, dr.
Clotarlo Lopes e dr. Henrique
C. de Azevr do.

- HOTEL HOLETZ: 51'S.

Jorge Patuche, Ari-í Borges,
El'y Ribeiro, Alvaro da Sil ,

V;,, Valrnor Kuaben, Msur-cii
PET,�S, Evarista Monteiro e

::01'Ll., Paulo Fichter. Ivio AI_

v _.;; Pereira e sra., Augusto
Hahmann. Alvaro Costa. Al,
t .no Antonio, Antono Cunha
e s1'a .. Pedro Ferrari e Arari,

pe Rocha.

PRECEIJO DO DIA

ASTRAL DO DIA

:'C ln',: S�C::. Asse,?l1re_,:;e ialll- TA _ po!:'suem, dons para di_

p]omacia e ciencias, e notavel

força magnetica.

ii p�rtir de

f

'I

{.�olli'J,., at: .s11�S economias ao BANCO HIPOTECA'_
mo LAr; 1:':fU\.:·>H...EIRO S.A. e realize. em pouco
;1".]'", a ... u,,' é.lH,ll'açii·, da CASA PRO"PRIA cem
.

p 11,., 10 (,� clé: cllirada, e financiamento em. 15 aw:s.

•

cem Cnlzemu

ti I P O T E ( A� R I O

BRASILEIRO S. Aa
E'UNIJADO EM 1925

Capital de Reservas: Cr$ 21O.207.:n4,20

AGENCIA El\I CU.alTIBA:

Hll,l 15 d� Novembro n. 380/4 - Fone: 5011
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=

ª ..uu r � ill!?mu\t"Af I:: MENTAl'
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CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA i
::
5
::
-
-

�

I
::

3
53
-

f ��\!1I-W!;'lmmn��_�'.IDI�Mm��U'�gJ!I�l,tli]�r:�!���!�lflj�rt�m?JmSjr.:gltmm{u.wm!mm� lm��.�!�Jum.i

ASSISTÊNCIA l\1ÊDICA PERl\iANENTE A CARGo DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES,INTOXICAÇõES
ALCOOLISMO - TR ATAMENTOS ESPECIAL IZADOS
Avenida l\'Iullhoz da Roeh& ��l". 1247 - Telefone nr. 3 () 5 5

"PSIQUIATRA

PARANA'

ENDERE QO TELEGRAFICO:

CURITIBA

•
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esmeraldinos,
sofra Inesperadu re- - interesse que cerca. a s=msacto- púhlico blumenallense o

1nUiS/l'ança
invicta,' nã.o são díreren-

rec •.ilocandn 05 alví- n'al contenda, accntccímeuto t ra-
1

r,ignif;cativo espetáculo que lhe tes os propósitos da turma di-
late dos que aspiram· dicional do esporte blumcnauen- " dado a pl'es;o;nciar, l'igida '1)01' José Pêra, que está

se o -qual ae.m.pre se r12'11·JY3.. ern.
i E grande é a tlispo.�!i"�:§.o dOS] sequtona por. u-ma total z-eanítt

serrsaçôcs, constituindo para (J perãqultos em sestentar a lide- tacão ante seus adeptos. '.

.rival Mai-; . osQue
se atingi.... a ma oeste

a primeira classificação ,

Estas as razões prâncipats

torrente .ano:>; cuja . elaboraçãD
ea.be à' COmissão TécnIca da �e
.ferida entida'de.

li
•

pie
triunfo

.

... Os jornais j!)inVlk�lse5 notí-

O· T�;m!Jndar'e6_; dô cíam que !J. t€prcsenta,ção f�!(� 4iJIIIii!ii'MM aªª,*ª.!HM!!i'!tDi'affiil._�me _)_g;&&. - �i@4!LE!.J!i1..2
. :1 UU' ti U .. U b bJIísiica prol \rJ::lona I do Gana,s, I fi i A 'I C n'E u t R ( O.

,vencida em Bl'usqup jJM fi;;::, nt: I j/I ! � ..i II. i'l'� Jl;
.

d'mingo que passou, 'f:dhir-sé! H!� Ilj'CIO DA [F\TRONDtHj\ llqillnbr!�o Drt· A�JIVER\A!RIO'• ' , I rd - ..,.., I v,}. \.1:..., II ..... ',' 'I'�h 'I '\...... .\.perante o público esporh'Jo .j •.

[
',.' '. .

contrato qU1 estabelece a reu- "::

1;;!lsta ctdado paJE!S.- Ili�fl �.k ma '.Q,

I �l
trando sob.re o assunto com o .Iii, �',l fh','nudu, pa ra lant·]. o �sr, :l3enjainim �'jma Diret·)!' dO. con,l.l.'.a.t.u quI)'. etsauelece a. Iof. /):, .•1 ! �Departamento de Futebol da . j

mvaçan ÜD encontro '('111 apt ""J. �,in- entre as purte..c; !ntcz':s5ad,ts, na I·,tençã.o do 'rà.mandaré é a
.. <la ' �

data de 10 da mês PH! curso. ,,!:,

!'Ivendo o clube presrdido pelo S1'· '

'Pedro ooün receb=r a QUanti31grin'dolla,. Bp_enas- para ter direi-' de ·20 mi! cruzeírosr livres de

Ide quaisq.uel'_ despesas, PN' esta a-I ,fàu!:t 1� dft llh'llt!m'bfll �05P,l'esen.tação. I
.

KlUI ;J '*""':'oi' W ,y - - V, ;J_

.����;:�����;:�;;;;;;���������������'����������;;�A4;'B�' \�������L�Z2�'_'iL�,YiS�_�_,������_�d��E���_zug��.;g�ii��.I_II.I����������������·�I!�...�

ligar-jJe' of�éi�Íme!lte à e;;'tidade,
local, sem contudo participar do

próximo certame oficia! 'da Se-

melhores marcas

Os melhores P�eços

a qlW< que fOO ímedíatamente . acerta
nos referimos. em disputa. qe, pelo emissário d.) futebol sulí
'uiri. troreu que POSsl'l.'cTment" n�, a quem .foi entl'C'gue, ante I.�eceiberá a denominação ·de ._ ontem à noite, na séde da

enH'1�����������������������������������������_ "C�.Nort.Su� ngu� qU�daded&RuaX�umofic��Dm
'pártiu, 'devi:Mie dizer, 'do dés}JtÍ!,_lo endereço do C. A. Carlo.. R e- I

tista que.ora nOs vísíta,'. pessoà naux "Teléco rumou ôntstn pa-.j
: .muito cOÍlhecilda. e relacionada ra Bl'usque, afim de entrar em I'

cidade..'
..

.

eont.àt.o com os attos proceres elo I
campeão estadual.' eo com os

mesrnos acertar, possi'velnwnte.
as bases pará a realização dOS

encontros 'entra Atletico 'e

cílio' Luz. _ campeões 'das Ligas a

Ique estão' filiadas, no ano pas- I

sado.
Soubemos ainda que o sr, An

tonío Bértoll p:roporá ao clube

brusquense as datas de oi d'e I

abril e 2 :cte maio,. para
.

estes I.prélios ,o. pl'imeüo dos quais
·desenrolal'-seo.-ila, 110' Estádio Au-.

que' :g�sto: Bauer. H'.lje ? popular Tl'� I
leco deverá' retornar' de

.

Brus-In'a''8.''\Sc impossível' a efetivação que; com uma. �ohtção qualqu('t\
d'e <lotéjos" ent.t:e : .:seleC.i�nadOs .. a qual .. �l��ará � ,ao conh.e-citl1ento I. ;Pl'(}l!0Z ,O. 13l.".·· aepaS'tla,g,· Cruz,.< !;lo- freslde>ntevd<l/ LBF••

,/

necessitam do�os

DA, .

� 5'07" E�1 TODOS O� ARTI60S

DiFERENTE DE TODOS OS TEMPOS
IaUERGER LiDA.",

UMA UQUIDAÇAtO
CASA

.... Blumenau

.__ ......--_._---_.- --_._---

Com

é II ln

tarefa
prUZ$r «

de coser'

.#

Ap:fQW:UJ« �m vários países; vitorio
sa contra o tempo, o desgaste e os

choquesí radamndg pelas donas de
. cosà, costureiras,modistas, alfaiátes_

</"�"���1

f:'rj:;,:'-.�m6quinq....de· costura cem por .ot:9fltO perfeito,
agora é fabricado no Brasil. poro .qu0.f�dl»-OSl
lares brasileiros possuam a máquing -q1J&�.(lw;..
forma em prazer Q tarefa:tie C:OSI}.-.t

.

. VIGORELU possue um belo móvel ém imbuia _,'

trabalhada, com cinco gavetas, eesende peM.
frente e para traz, bcrdnndo, ·volanfe mCleiç3
paro maior proteção. .,

..,-,

ViGORELU é garantida· por. quinze anos moa;

dura.·uma .eternidade f

Di$fribuidores· no· sul do- Brasil:

cuamBA �. PONTA GROSSA - lONDRINA - MARINGÃ - BLUMf.iNAU

••e

,

:,;�-!��.;i ,�

.1 :'

.!

,.
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. WASHING'l'ON, 16 (UP)
- O almirante Arthur W,
Radford, chefe do estado
maior misto das forças ar

madas dos Estados Unidos,
sfírmou hoje que "esta a·,

ção não depende somente
de contra ataque atomíco
para sua defesa", Ao mes

mo tempo mostrou-se sur

preso que o exercito não es

teja, de acordo com a nova

politica norte-americana,
O almirante Radiord dis

se ainda que se decidira que
os Estados Unidos devem
preparar-se para :l�a:rer fren
te tanto a atos de agressão
isolados como a uma guer I _

ra global. Suas declhra-

)'
-

Hã' Conferencia dos Chanceleres
ções foram formuladas an- - •

I- d�:,:!�:�:;::�ã��v�:��: (!Eslaria a Irgentlna IDC Ina a a
��r:l���fEã�·:�:ll: :r:apoiar a resolução anti-comunista
Se sessão secreta- o almi-
rante ,Ra�ford afirm0'7 ��e CARACAS, 17 (UP) _ gar conveniêntes, sem que gundo ocupou bôa parte da
queria ,es,clarecer certos A sub-comissão geral da pelo exercício desse direito sessão- quanto ao projeto da'
raalêntendidos sobre os primeira comissão que dis-' nenhum outro estado possa 'emenda do Panamá, que

!�,lanos d� defesa do pre- cute a convenção sobre o II fazer rec1ama!ã� alguma'�. foi recusado,

�ldentc: EIsenhowe,r, planos asilo territorial, tendo: a- A sub-comIssao funcio- CARACAS, 17 (UP)
(iue ha poucos dias =z: I prov:a�o o artigo pru:neiro 18 nou pelo. espaço �e duas Anuncia-se nos meios au

:tacados pelo. leader de
f
modificando o projeto do I horas e a secretaria re- toríàados que poderia 0-

J aocrata AdIaI Stevenson, I conselho dos jurisconsultos gist,rou , aproxim_adam1ente correr uma surpresa esta

.

SERIA DIFICULDADES I de Buenos Aires nos seguínj S? a 40 intervenções no de- -tarde, no decorrer da vota-

"Não estamos cite acordo I testerrnos: I bate sobre o parágrafo pri- ção na sessão plenária, de

disse Radford - em que "Todo o Estado tem di-I meiro, do (artigo, segun?-o resol�ção. anti-comunista

um contra-ataque ator�:l1c.o I reito, no exercício de sua que. f,malmente fICOU assim que, Ja_ fOI, apr?vada ,p.ela
eoncentrado seja, por SI SO, , soberania, a admitir no seu redigido: I comissao Jurldlco";P?hhca,
adequado em todos os casos territorio pessoas que jul- "R it " d Segundo aqueles meIOS a

, .'esp.eI o qu�, segun. o o Argentina votaria a favor
I d�relt? I?-te_rn�c=onal, e de- da resolução apresentada
I VIda a jurisdição de cad,a .pelos Estados Unidos en

O Estado sobre todos. os �abI� quanto que aquela nação
�antes do seu �errItorlO e nà comissão obstivera-se,
19��lmente devido; sem 1'I8S- assim como o Mexíco,
tríção alguma, a que t:m Lembra-se que as resolu
sobre as pessoas que lI:- ções adotadas nas comissões
gressam com procedencia são :iJJI,bmetidas à sessão

CAHAUl!.3, 1'/ /lJP', - As '::e- bre .a ;possibHidade de Í"fuu.'i· 0, d'e um estado em' ,qUe são plenária onde são novamen

�<..gaçõea �a declf1la. eontxwcnr la I projetos de resolução apresenta- perseguidas por suas eon- te postas em votação antes
tnter-amerlcana não ccnseguíra.r,

'

ii pela Argentina e pelo Ur<f,::il, ,- , ,_

,c'l'
entrar em aeôrcto a resp etto ci,' 'JS l'ê',l>1'�tl(ll1tl.l.'f.1tC3 d�'ll�e" "Oi,' VICçQeS, Opll110eS 'OU ,LI la- de serem sancionadas. A
um projeto único de re:.;olu,�'\{) países mantiveram sua decísüo ção política, ou por atos que sessão plenária da decima
cobrei o coloníaüsmo, No tran \.. I t d L id dl e apr-esen az. separa ame» c, I possam ser consi era os co- conferencia reúne-se no-
curso da reunião efetuada hoje se' li; resriectt vos tr "o' l

ou

�e manha. pelo """upo de L'r'·ra-·I 1 1- _'" .\X� � fi. VO "L'
mo delitos políticos". A '�amen'*e esta tar-'f- 'pela

, ,,- � «;fW da comissa o JU�ld ..,a €i J';" I, _ •
V' tI ut

1110 encarregado de estudar /;0- litics, dlscussao do paragrafo se- terceira vez, depois dp. se-
mana passada, para ratifi
car a data de vinte e oito
do mês corrente 'como en

cerramento dos trabalhqs
da conferencia e 'para vo- .

lar s proJ'etos dó resolucão nais e emlssor'as de que ,1m"

"

O 'Ç,,;: escola atlB alUlloS eX;Jedent"s_
:ia adotados pelas com1ssoes, j Pox outro lado, as diretl.1ras

Lembra-se que na comis- das escOlas se reuniram on,tem
�

.

' • _ poll:ra tr�rt1ar cCl1ü�(!hnento '<lo r'li-
sao polItica a resoluçao an- sunttJ, N'I!SSfl ocasião foi redlgi-

" Presles Maia foi
consultado
governador

Ineficaz à deFesa somente

latravés do poderio atomico
·Preparo lotai dos 'Eslados Unidos dentro da nova politica m i I i 1 a r

para dar-nos sempre a de
vida proteção. Opinamos
que o país não deve depen-
der nunca de uma soma ou

de um só braço o serviço
para sua defesa pois po
deria ver-se em serias di
ficuldades se se dedicasse
unicamente a preparar-se
para ataques atomicos",

O general Ridgway, che-

fe do Estado Maior do E
xército, disse ontem ante a

mesma sub-comissão' que
está de acordo com os no

vos planos de defesa po
rem que não disse que está
satisfeito com os mesmos,

Disse Ridgway qua não jul
ga prudente a redução do
numero de divisões do
.xército de 20 para 17,

merícana , O representantEll ar'

gentino, ernbaâxadoe J(lsé Vito

tone, expôs as razões que inspi

raram f) projeto de resoluçii"

e- tados amerteanos é competem ,I

para procurar, disse ele,
modo do proceder amerlcano e

argentino, nessa matéria, e ccn-

clutu que a organização dos t:�;'>-

Ocampo, exprimiu o pesar
não pod'er apoiar a proposta
brasileira" pela qual

O delegado do Chile, sr.

,'.i, ',,. ti �lf;� ).j�iS feRfi. iiI;d�UU

IDF05CAL
através de seus proprtos

• I õ d o nísmos, para as formulas
conduzam à solução desse pro
hl=ma. O delegado, argentino .i':

•

•

II MAIS IIlll1ERNll fOIHlfiCUlf!' erescentou, todavía, que no I�Ul'

ocupados na América par pai
ses extra-conttnentaía não

amadurecidas .para gozar

ti-comunista apresentada
pelos Estados Unidos tinha
sido adotada por . dezessete
votos contra um da Guate

mala, e duas, abstenções, da
Argentina e Mexico.

.

Segundo os mesmos

meios se admite uma mu

dança na conduta da Ar

gentina, o Mexico manterá
sua abstenção.

ESPONTANEIDADE
DA VIDA

Faland9' sobre os pX:OCC'iSOS
simples e espontaneos de "ida,
pIosseguiu o sr, Belarnüno 'I' ia

ua ;

nA semente .lançada à �e.rl::t,
1110 temp!Q. próprio, �ue'tlrará. e

mais tarde ,produzirá frub:o<,. F';;,
ra isso, a planta não nee\lssilllll

(le doutrIna,' alstemas de, peuila
mento (>u fIlosofia",

•

Não houve acordo sObre
proiéto do colonialismo

sem

RIO. 17 (Meridional) -- O
. sr. Herbert Levy in.formJu à
I .reportagem que o sr, r�llcas N.

Cavalo de pau
da

com

«Real»
passageiros do aparelho

,RIO_. 1"( ,MeiídioHail "

l"a'lcidade dura.nte mais ele uma !to- ca que tornava quase n11la a .isí-
!nanha 'de Imtem, cerca ,:!;.:> ]0 ra, enquanto aguardava (rl[er,S bilidade ,o aeroporto Santo li Du'
1loras, quase que se regls�.rou I da V».'r;: d'z. {:rmtrüle p,lra a ,l- f rnOnt esteve na manha de on·
Um deiJastre no A'� ').I>'»)"? San'l ter.riss'agem, T-Jdavia, a (:crla tem, das 9 às 11,30 hOfas, inbr
t<J;; Dumont, coa: um m'lhO da altura, <; piloto do apa,,=lho, co' ditado à (lfcolagem e atel'rissa'
R-eal, que, pode;r.la ter gl'a.VE'S mandante! 'l'avares n'ndo 'Ir;! lt3 f""m de aviGva, Muitus apsI'e1hn,,'
C?m;eql.1€:I'�laS, O "p�relh,), �re- re,serv:.I.S de 'gasolina <)s�avam tiveram que aterrissar Da Galeão
fL"O P-: H�,G, pr0c.Edla �n �!t�- prestes a se <:lsgota�, .�oIl1ul1icCU-l enquanto na estaçã'J "io Sa:lios

ri3; El es;.a\ a repldo, ,de' P'l.,,�- se cam a tc,=e, solicitando r' l" Dumont, centenas de passagd,
gelI'Js. Ch.l."ga?�o, ?o RlO, �m ta- missá'J para fazer a ar.�l" h·;.5.1.- 05 foram ':Jbrigados a longa es'

(�E! da" ma, Ylslbtlldade fmmmte, gem por instrum: ,(,tos,- mesmO p€Jra pela melhoria do tempOo, ),"'
na.o pode dClSq€r lOgo, sen;.lo O· "vi..ih',da·'·p, A prrnussão foi ra que os ,aviões pudessem de·
bngado a fJcar sobrevoan0.o <1 <!adB e (> comandante do) I'P- colar ,o que HÓ to.i conlleguldü !ÜI
-- IQO Íllldou -a manobra, 11,40•.

lDntretanto, 80 i:J.tingir o ca '11'

pu, o 1I!'t1nll)1g _.;<Jlt-pu UIll pe
QU2110 desvÍo, tocanào rJr;m'!I!'O,
Da pista de grama onr1,:: a l'cda
da biquilha énguncl;o!1 nUlr.a

1l1C;Íta. Up capihl. f::-Lzl:luao com

que () avião se desgovernasse,
I ('maudo o I urno da ratnpa. c;uB
"á p,"ra I) ma., O l'('rnaUd&,llte
Tavar-f}s 1_h'JréIl1� .tg�IH.f() COlll -t'=.1"

1':1 llel ícia f� ::langu-, f�'''iu l;tgl:.!J
fl�PíRr' o a"rihl» dCSg:nvel'l1H.tlú. ....

vitantlo, tl�::!l�w' JHO"Í1} ({UE' Lll' se

nrecipitasse na;; agu,;_,,; do ocr ,','

no.

Os passageiros do av:ão:>, que
for�.'Hl unanlnle!..i (-Dl elogiar a.

oerícia do comandante C"'ll.Ul'"Ü FPOLIS" 17 (A Mel't�u,:.í(,�)
� queda dq HptU'eiho IH) Ina,e, íy"

liL.menh llada sm:rcram. UiElll ÚI;
um grande suslo,

J PJrI

um aVIQO
5usto dos'apenas

Prepare e

• fatun de
"I iii..

•

.....

IOFOSCAL
...........CtMtt.,

iCAROPE
St?ANTONIO

Quinze unidades recém-criadas Uma campanha
P"$SlF'Wl j:í, ;10. r.'.)mlgcim�nto
púbJioc'o, no que se r�!er3 ao.

rnov.'mento em':),l1cip:l�jonista, ce
diversulI distritos, Foca.lizare,
mça, apenas, alguns aspectos 'Ga
grandiosa jornada de' auto.'adrni
nist.rar-se, d"p)is de uma luta
t.enaz e árdua ora cont.:..'l\ "0

própria. 'IlHl\.'\icíl'io de ari�cõm "

_,_---_----IIIIIII--;W;!!i§l1lill!il1llf ..!!I!!I!!Imiiill!!I!!IIIlI!i!llll!!!!•••••••••••!IIIIl!!!I!I!••••• lora contra �nté';:,esses do. eh)lt"
g §e±&S awat &?m rado p.:,Ulh-:o.

1953: ANO Dl<; DIVISA0
, 'l'ERRITORJ A.r,
Somente de cÍilCO um ('.'neo

all'JS. €stabe-l;}ce R. TJ�·i Orgànica,
e nml .anos t,}r!nimJf:ios em " t; 8,
padará, a As.:;eml',léi", vota.r 2'1S
·alterando. a divisão territorial (ia
EJsfã'úo, ou IH:jlJ., c.lar· novos mu-

niciplo8. ,

Ag úlUmas unidades anteviar
mente criadas haViam 5i&)- por
lei votada em 19,'!:"1. l'orlanto

-

5.'3
s'1ria. (.I ::mo d<l agitação e,lllu.�l
flipa.cionista em diversas zona'�
do Estado" E realmente, ,) .pl'J'
blema. foi ventilado. JOglJ r.<1

inido dos tra.balhos rIa AS'SH:/l'l'
bléla., em .abrH dü ano passado,

!'r:all�a.:.'tl.ha
e;ra, a am!ia de ema.n'

rapaçao em certas. localida�ie�
que frequentemente. chegava cO

municaçãO' ao PresidE'nte ào

LegisratiV'�, de que a Câmu':a de

Vereadores do munI�ipiCl' de'X
havia, de1ibf<rà.do criar Q, mun,ici
pio Y ,1'S56 (TIt flagrante in�

,
fringen'cia dos disl>Ositivos cons

titucionais que confe!'�m co-m:p'�
tência à ÁS8lilmbléia pa:ra legis-

Esquina da Rua Pe. Jacobs lar �im�f�r�ia"
I � i.................................

CONSTITUIÇÃO
A irDN'. a l"$E", �

N'Js últimos seis me'Ses dO' ano

:IIecem-findo, Santa Catarina in-

I
h1ira acompanhou. dp.-b.aixO' de
palpitante interesse, a êm,pol-

INTERDITADO (J- , gan.tc batalha ,pt}la criuqã::l t�Os
"SANTOS DUJI.lON'J.' 1 :10n'8 municípios no Estado.

Em consequencla \la Ü;,;h:'l ,\\ 'Não vamos aqui l:eCapltuJar

monsfração
misso.

senl c()mpro�

PTB, (\�e formanl. a coligação
partídál'ia, colocaram-se, desdtl
as primeiras hora;5, ao lado 'da
cornlnte que pugnav.a por Ulr.a

ampla diVisa0 territorial, o:ml

a consequente criação de nume

fQ'il'aS élomt1t1�"I; J"'m..�tm mesmo

n,s dep'utados Coelho de Souza ti'Vo '4e minorar os desastrosos
'" Vkente Schnei(j. '>r (UDN e ef�itJ,)s 4a., recusa ii. aprovação
PRP) os autores d,e emendas à 1 �a em,enda. o deputado Vargas
_; nstitu.'çã.o do :'?;sta,ã.o, r",.Iu-1 Ferreira, ap.cesentou u-ut:ra ,10-
;.;indo ,as exigências da

rt"S"�j
'" ,,,,da. ,à .Constituião, permi..'Jl

Lei Basica. na parte en� (!Ul� �o do a cnaçau-. de na.'vas comuna.s,

p'=itia a. çriação' doe novas co- sem -obe'd.iência ,aos requisitos
n'l.unas, qua'lldo possuisse, a. re-' populac:')nal e da renda, na,;

o:íão R. se municipa1i?.ar, V:lpll:a" zoonas que distasse'IIl 90 quil!:>we
ção de vinte mil habitantes e tros da fronteira com pais llt

rendai superior a, trezentos �il

.,�itzeirí'". A emellda CorQho ile

'Sousa visava pt"j-piciar a Ct'1ação
'e municípios com cinco mí!

"abitantes e renda de dusentos

mil cr.nzeiros, Contra eh\. porém,
se opôs rad,�calmente a bU;ll(..lda

do PSD Qur", 8.uxillad::). pelos d"

putados Osvaldo Cabral e I<'ra.'

cisco Nev� não permibra>:)} a

sua a.provaçfuJ. ,õ
Foi! o. primei!-,o i5?lpe. de . Ir.c�"'

te '!lOS anseios emanClp,'l.Cl.1nls·
tas da m'a!(\ria ;to" -:listrUo3 que

wram, ll.J;SlIIl, f;rustl'ad,-tl:: as

10s�ibmdades de se tornar"Id

-""',nic:roiOs_ Daí �nr dia:t'\t� TJf.lr

ceb'fr'Am todos'OI! . jog<;J8' dos opo
sicionistas, cujos l'r.oposito'l de

não permitirem a criaçíio de 1'1""

vOs munial;pio13; tOl·nou...:;e I.''II!''

dento,
Mas 3: reaç,âo 1'1<> iute.riür <']ll'-"

1) ptoeedimento. pelise-llsto.,· fe"L'

se sentir de' hnediat.1:", Eram (JS

próprioS \:I)rrelígionà,.-los, que sc

rebela.V'..vm, contra 'o p8;rtido, j?<':;r

'l'OSSE
BRONQUITE ,...

""aOUQUIDAo

TRITORES W�TERLOg
S E N fi O R E'S'

AGRICULTO.RES

Acabamos de receber no

va remessa deiStes afa
mados Tratores . Cana
denses - adquÍl'a ,agora
o vosso trator pelq novo

plano de vendas a Pl'estâ-'
ções,

Solicitem-nos uma de�

"',... COMERCIAL VIEIRA BRUNS S A ......
..

.
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