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- MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa·

RIO, 18 (Merid.) - Des- ��·;�çãO". Depois
pachos de Belo Horizonte de indagar para si mesmo I
dizem que circulou ontem pcrque o PTB de S. Paulo
notícia de que está em ainda não se reuniu, res

marcha a idéia de forma-] pondeu:
. ç�o doe um novo eixo POU-I' "Porque sabem que eu

tico eritre Minas e S. Pau- sairei vencedor"
lo, em contraposicão ao es-

quema Etelvina Lins. Hfaça O que eu digo e

não faça o que eu faço"

:pao..._is. lJ..I..,',itlJ) - o

fl'C!.,nuncíamento . do tieu"r,,Ü
Pel'on' na. Eaocal Sup!'l'io�
de Gue>rra, l\l'gentIna pro-

vocou, ont orn, cnêrgíco dj,',·
curso d(J "cua.do\:' Hamilton
Noguf,ira. rio Monroe, O re

presentante cat íoca. que
falou durante o expedlem,c,
iniciou fazendo um-r cxpost-:

ção do dlscurso do benera\
Peron, comentrmdo cm Se'

guida a nota da Embauêa<l<:t

Argentina -e as palavras que
(Sobre o assunto prorerru

.

o

pl'e.;idente Getulio Vargas. I ANO X

, ..

CI"'S
!II

ttros 'por

Prestou nacional
.

toda
1eJuan Per,on)

TEL AVIV, 18 (UP) - On
ze civis Israelitas foram mas

sacrados pelos jcrdanos, que
atacaram um onibus no de
ser-to do Nagueb, nas vísí;

nhanças de Delath - anun

ciou-se' ar cíalmente.
Massacre d�ntro
da. oníbus

TEL AVrv, 18 (UP) - o

Segundo essa informação
os . pessecJ:istas mineiros es

tão convencidos de que o
sr. Adhemar dê Barros
vencerá nas proximas elei
ções paulistas e que, como

governador de S. Paulo,
poderá realizar a polãtíca
do café com leite, "que na

segunda República domi
nou o pais durante, muito
tempo". Chega-se mesmo a

adiantar que na sua recen
te viagem a Belo Horizon-

i;i�ji!����;�:i�f; Graves acusações ·'ormuladas contra'a
�:'R��i:B�:hlid·:n�tev� COFAP pelo· PrDcurador·· Cunha· Melo
!l��e��� �or;;;��::óq�: .��� Recebem dinheiro' de' diversos'

.

e a '._ diferentes titulos
rou cerca de uma hora De :aIO. '18 (Mexid.) - psr, Cu-

saída log d 1" -.
.

I'
nha lVIelo,. pl'ocu�'ador do 'l'ribu-

o ec arou .. ,
.

,;
. Jlal .de 'Conias d)J. Uniâ':>i: aê�1I'(!'

"Se
- .

de apresentar longo parecer no

l1ao for eu o gover- processo som-e bens e rendas de
nador de S. Paulo o será o funcionári_O�. da, COFAP e das

sr. Adhemar de Ba r C,OAP, erradas. declara de íní
r os, CIO, num aos muítos momentos

SAO FHA:'ícrsc'), r:a1ifntnia.
u; (UP) - O dr. Charlns Carne

ron, diretor (!�t Boci·�.d'ld� norre

americana CiO cancer, rl',::,m\f,'"

da ao púhllco q1.3 fa'�� .;:j que ele
clíz e não .) oU3 ule ia��. C01"il

�eito, falanu,j ii, impr-r naa Ca
meron declarou ha \i.'�:- :n·j:cJc,5 c;-:!

que o fumo contribue para (I

ca��fr do l.�U7 "'ô'} Jl .te. . U'! t fi

corselhãvel _13.0 f'umar l�·,al". .to
f:"s a oito �i�!J.. �.!�O::l r-rr ·1.:1..' L:'U

meiho- a:inlhl:' l:éJlht�!f1. .-�las al
.níttu que Elr. l.H'S��.lG ... 1 ,��. '-+ir .. I

te "

Incendiaram
em plena via

o' carro

publica

"O mais importante .para
Isra.:!l - concluiu o general
Dayan - é obter àrmas pa
ra seu' Exércifq, mesmo se a

nação .for .cbrtgada a supor.
tar saerítícícs em certos do-
mínios'",'

.

o c O M I C I Q., :"

JUIZ DE FORA, JR (Merid.)
- Jncendíou-sa em plena "ia
l>úbUca o aritom6ve' de proprie
dade dó sr. Fl'lim>.2!:d:o· Hargz'a
ves, industJ:-ial e p-J!ítln). O sr ,

Raimundo atribuiu o f.'l.to à
macs criminosas, di:e;"nd3 que
"não ht'i d4? ser íncenuia.ndo ,)

meu carro que essa rnattu s«
;j,ef,a.vergc�r.ruclos ma ra.!':\ "'!-aiar.

Aj:01íc�a �L':lt'iU ínqu rit� P. Já.
apurou dots políticos ilu�pf'ito:.-.:.
fll',tenden<.lo prendelcs.

Sr. João GL�ulart
"DECEPCIONOU

81', Lucas Gazeês

(Texto em outro local)

Nenhum.!
ele

duvida em CãSO

EE. UU.: Ike
"MERECE A FORCA O PRESIDENTE QUE NA o PROTEGER O POVO

NA EMERG ENCIA DE UMA GUER RA" _

\VASHINtTl'ON. 18 (UP) - I)
presidente Eisnnh')wer def.,.nd,�u
hoje a polítrca dei Insta ntanea
represaüa contra a agressão.
preconisuda IJclo bovf'rno, diz!)n
do que quaiquet' presidente que
11ão prot"fj'e6be aD Z,OY"o tlol"le
american'J merH,ería sOr en

[orcado.,
Falando ii. llllpriom:a, Eisenho

wer disse que 'a proteção fto Jlr;
vo é a base {.(Jorica da po!.ilica
,_" .. '.-- .. __ .. _ - -- .

-

8gressac aos

RLO, 13 11Iierid,) - Faial',;)O à
re;portagt;-n do ",resp�riinn "O
Globo" a proposito da entrevista
do diretor da Carteir". ie R,,·

PRES. EISENHOWER Uesconto do Banco do J3ra"U 50'

do gOVElrniO 'de esta.r scmorll
bre 'e) entesouramento da nloé",;

pl'.Jnto para 3.do!ar· repres",Ji,as . bra�ile�ra. _!l .Il\Ú·,5 co,:;�'-'q1Jenc:i�:;;
lnstanta...·'leas contra, qualquer pre)UdlCialS a economIa (l;) pa:.s,

p:)í� qu� ataqu._"' an_:; ESiêe-..i1'-,s ):f._io sr. �4u5z lüi'gliora, �;:e.:;ídl"llte
nidos oU seus <.llados. Acrcs;:;en-! do Slndlcato dOS Bancas desta

tou que isto era SinH)�:í�Smcj_lte Capital, declarOu, i.uit;ia"i.lnt:tnte:

de sentido eOlÜU11t." "Estou de pleno ,wur-d" (:'�"'ll �

O presidente disse que, na entrcrvista de. sr. J,),;,é Maria A1-

realidade, não ha:tif1. l'w.tla du quimin. EealmmH" os tanco8

!lr:',VO ne$ta politica e tlH'J a l'e-- sentenl llluila fattn, dr;! nUD12ral·iG

gra se apHca 'lauto iUi na..çóes que não a.flu:2 CO�"lV) érR de 89

A I.EI ESTA EM VIGOR r:
NÃO Ê OHEDIDCrDA

')rn.clJradoJ'·
Ti'ibunal de ContaI:'. �nt·Jrl'r.��:

.

.-.

-

1<111'J que, d� alto a . baixo
1';'," majMes aOs menores -di- BERLIM 18 (l:J.P,l __ 01l alia As autoridades :l'J'Vle"k.a8 da
vo,rsos <los seus fund(márioll' io '-.

I AI '" O' tl"t-<ios ·ocidentai;;
_ r'o!ite�at'am h�je, lO. mnan"a N-:n a .. reJ€'. ar<l;m

1""11l elH,ptJRsadQs n-e-1lI faz€J' (1'17' seu ap':'lo aos rUssos lJ,al"<1. que as propostas ldenbcas f?r!lIUJ:;t·
<:iarações de ben.� e renà;)�. f' :!l"ihol'em as conHk,j�s de Vida das pelas potenCias {lclden!.ms

assim, irregularmente Estão a na Alemau!w, .�

e ofEreceram de-, em suas uotas de 22 i� fe\'erd

'; v\'[·fas. Alr,;un1'i tlm!!'lE's fund')' signar peritos alemães para que r-o, e propuse.r-am, C!}l_ trU!'�'. �
Dttrlüs já não cump'·lrallJ. a e,rj· ilisclltam os detalhes (om aS formação 'de comissoes "'JelUEn
&<,nt'ia legal de lJ]ano, OUtl'L'S aut'J.rJdades cvmUlüstas. vamente alemãs, JncluÍndo te

r,f'.� 'g_TtOHtne" •. " ITE.sidFl. dos seu<; 0'5 tn!s altos conlÍssar1ol< na presentantel5 do . "'''''jverno (;.(lUlU'

HIO_ 1� (Merid.l ---: Prom�tC'l)

1�1'\ll"rinrps.
,'ir.dl' O1Jtros oel.rl Aichlanha e (IS tres comandp.I1t\.s rtista oriental.

Eisenhower haviô\1. dito �1U H', a com!ssao W' "'"'felt"'ra !on ,_, tan,I�, '.'_11a_� r�-"fl�s ac.'."l·m Tlro"�-
.

O· t· t b
-

- ...�,� u. "" ,,<- .. " '" 'O� oci\:lel1taíu de. Berlim '(-nvíaram B sovre 1005 _. am .elT! ,acusa-

mana passada que es EE. 'UU. medidas drástlca� COJI'.I·'. r,c,' •.
'- <le',ll r'''l'a' "ue na-o se 1lt -,,, d'_'r',- t 'de tá' d 'e"

� ,,' ,,- '" •. no as identicas às allt.�ri<!au,,-s ram aos OCI _n IS e mau_ •

não Entrariam em uma gU'Jrra çOUf;UPioros, imediatament·, ,-� nubmm as acumuJaçõe" 'de pr.)- d ...

• d C
- s�vlet!cas correspondentes, pe- gvUp06. e esp.lo ....agem

nem a apP)1ia,;:ail o ÚI}gre=-s�. eles não dispuzer�m. 1, retü'ar a

I "<-lltos_ qU'J
estão a lJerc€be-r COm pmdo nova:mente. a su,Jressáo Um OCIdental. '

e hoje reite;rou seu ponto cc çarn2 do tentai UlUCO. e '\i(mde- infraQ8.O de te"t<J constituci'í'1l2Ul das barrei;ras entre a:; tluaB A-
vista de que a aprovar;ão do la ",) e. 118ur,li'_'Jl', 11:tn quaklucl' d<s,;as �ipátes�" lemanhas,

.

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

(om majore:; recursos poc/etiifm
auxÍ liar ii lavours, comércio

Necessaria a generalisação da

como ?oS Indévíduos. Foi FOntão lcongresso é cssclrclal a um.. ue
que 'dlE;;;e que quatquei- prest- claraçâo de gUei'ra" n,anifeslan
dente devería ser mais que acu- do, entretanto, que o Legislativo
sa�o ?onsutuclOnalmeIlte. ou letlIa que atua,r rapidamente em

seJa, fmton�ad?, fie náo tlzes;o.e qualquer- eme,!"gencia.
todo o pOSSIvel ,para proteger aO SElnl embargo, insistiu que, em

p::>vo mJrte-ameJ·icl:wo. caSOJ de agressãL' o Vl:c.,i'.ien1.e
REACAü EM DOIS

.

MINUTOS teria que agir em dois' nünutos,
O presidente discutiu assim u- sem esperar pelo Congi'esso

.,' ".ra';.o feIta ontem pe.!u porquanto tal açá<l estava vinc:u
seerotario de Illatado, Juhn };t"os- l<_:da ao dirr·.ito de autOp.res�:va�
ter DuUeo, de que o chefe do c;ao.
ExecutJvo tem autoriduue_ sem

-"--------------

consultaI:" 'ao O::mgres3o. pa.:"a <:r.. Medid.u dr.1t"I·C3C' t"ndenal:" uma rállf.da, repr.esaJ;a ('011
�_�,lI. tiII.J

-

Q,;8 'li _

'"

tra os que. ataquem aos Estadr)s tr:::. O�· 3rougU'el"rOSlJnidcs ou a seus uHados n!1 9 � 1I'f
Europa ou na Amei"lca Latina.

sm

Nova luta para
cI a s barreirâs o-a

eliminacão
� .

-·A/emanha
-------_.-

.

.

-

-

.

Reiferam os aliados ocidentais seu apejo por melhores
COlaborar no estudo dOs 'deta-
lhes.. .

O mai'Or gen€r'al ThohW,S ::;.

Timberman, comandante norte

amélicano de Ber1hn, reiterou

scn.t programa de seIs P'Jntos 1;a
ra alhriár as condicões de' 'lJidl),
em Berlim, aausandQ a seu co-

lega. l!ovÍet1co. SoA. De'pgin, de
"miLl'ginar o verdadeiro probh!-.
:tn!h ,repetindo suas <l:cusagÕ€5,
carentes de fundamento sobre
a existeIicia 'de suportas' organi
zações tle. es:p.ionag-em em Bé.rÜm
Ocid{!ntal". -.

-

-

'" -

eml$S80

-o marinha
ao hiateaS5istencia

RIO. 18 (MeTid,) - O, das marinha argentinos, as re1açõés esportivas entre
Ministério da Marinha dis-II s:;b o comando do conheci- os dois países. A nota do

tr:1buiu longa nota,. histe-, do navegador solitário, Ministério da Marinha des
riando o salvamento do 'I Victor Dumas. Como s'e sa- mente- tals alegações, fri

hiate arg<entino "Juan .Pe- be, a imprensa de Buenos zando que não só fiez tudo

ron", encalhado em dezem-'I Aires, publicou acusações para desencalhar o veleiro,
bro último na costa sergí- sobre maus tratos que

te-I
como prestou a Victor Du...

pana. A embarcação leva- riam sido ,vítimas os ar- mas e aos seus comandados
'Va uma tripulação de guar.1 gentinos, notícias eSsas que foda a assistencia exigida.

estãO' refletindo atér sobre �. .

.
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H O J E - SEXTA FEIRA - às 8 horas"":' H O J E
EM NOVA E SENSACIONAL EXIBICAO _ Reprisando o

grande :filme:
�

AKIM TAMIROFF, no melhor papel de sua carreira
arl��� ,

'

vo condenar os que assim não assim chamado "destacado

elenlen-,
GLADIS GEORGE, a mulher que sacrificou tudo pelo lar.

»ensam, Não comidero crime de to" integrante das, fileiras -pede- em:
Iesa-patría o fato de alguém ser cístas na ocasião em que se pro- SEU UNI (O P E ( A D Oa favor do monopólio estatal. cessavam estes fatos, não

tivesse! "t�iNesse caso, o: sr, Presidente da tido a' 'coragem suficiente de, ma- ,

(ASSEl\!IBLE'IA GERAL ÔRDINARIA República e o Congresso Nacienal nírestar-se dentro das 'sempre de-
A TORTURA DA CARNE) "

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas seriam os prãmeíros criminosos, moc:râtlcas .reuniões do Diretório

I
.

Com MURIEL ANGELUS e WILLIAM HENRY! ,\,
a comparecerem á assembléia igeral ordinária, a realizar-se �;!�" �prevàção da lei da "Petro- Rse�n101ngarI'a POslsp�ed' rO.S ::atcolUs 'veratemr Um erro, apenas, e toda uma existência sacrificada!
no dia 17 dé 'abril do corrente ano, as 15 horas no escritório a si ve, e e la in SleU" PECADO f" t

..

1
desta" .scciedadé para deliberarem sobre a seguinte: Quanto a entrevista do S;:-, Ivo recorrido ao Diretório "Nacional .

m umco -. .
.. m.as, o SU lcl�n e paTa Joga- o no

G d li'
..

f
•

d 'd _,' 'II mais negro dos abismos! Em oc ':'11ante filme feito para falar' .

ORDEM DO DIA an o 1, la' 01 apura o que hou- case 11a a cOn",.�U1sse, ou seu pro-
, a todas as almas! SEU UNICO PECADO! conta com a brí-

1 o) Aprov
- dBIt d

.,

d ve disvirtu::mente .nos seus dize- testa fosse regeítado, . -

dA').
� açao 'o a anço e cons as o exerCIClO e

r'es, por parte do,' r p t d A l'd)' b t' Ihante mterpretaçao e K1M TAMIROFF, o ator, seja nos
1953 '" e or er a

O p��a 1 a�.(l e porem emDou �a.: permitido adiantar, que até -mtão se manlfestára maravílho
.2.0), Ele'ção do Conselho Fiscal. "Impren.,a Po�ular';'.. con mUla a crescer. o�un-' i so numa serie de oaoéís vitírosos (MIGUEL STROGOFF),3.0) Assuntos. de interesse 'Social

I
�o?av:a, a Inverdtade maior da zo, p�r exeTI_lp o, se Deus qUlzer,; ultrapassou a si nlesmo na magnifica e admirável cr ação

AVISO,.' "

nOÜC1a e aquela que diz que "diJ ct€v€.ra .':1' mstalado sO�?nemen�e! n,::sse esoetacular fUme que é SEU UNICO PECADO! fil-Acham-se .a disposição,'dos senhores ací.on�tas, no escr;-, verso� dementos de d�staqu.:o do °d Dlret:or�o tdel Bdrusqd�e't'o. parh-I me que nunca será esqu2cido pelo público que assistir!
tório desta sociedade, !(JS documento� a que se refer-e o ar.

PDC quando da questao �a car- o es a ms a an o Ire or103 em,

tigo 99, ',do Decreto-Lei n..o 2627, de -26 de setembro de

1940.,
ne

.

que. bnto barulho suscIto� no todo o Estado. E o mais intereg-'

ji •

, . Ceru:.o Alto 20 de fevereiro ,de 1954.
.

, ,melO do pov.o, em vez de agIrem �:mte é o fato que esses Diretó- Domingo:, . Ricardo Beyer - Diretor Presidente com critério c com elevação, colo- rios estão sc formando quas.� que
_ taraln-se demagogicamente ao ]a- expnntancamente. Dai as campa-

'I
....�------=----'�----�--=-----�-

GftAl'l:lCA 43 S A ,'n'd ri" (T. J do do� chefes comunistas, donde nha!; contra o pedecismo, por par- ., II1IIK. fi &,; ..' u,) rUI e ornerelo resultou o fracaSso 110 movimento te "de elementos temerosos de sua

ASSEMBLJ!:'lA GERAL ORDINARIA popular. (o grifo é meu). yitoria. vitoria da honestidade ad-l. ,

CONVOCAÇÃO Amigo Maurício. Muito poder- ministrativa. dia moralização dos
se-ia falar sôbre esse caso. Vou costumes.

IPela pre�nt.e· convidamos �s srs. acion'stas désta socis_ rl"sumi-Io 110 seguinte: Em fins do Embora o Partido Democrata

dad;e para comparecerem & assembleia geral, ordinaria a rea-
" ano passado..

05 fornec(edores de Cristão seja uma agremiação par
liZar.se ás quinze horas do dia J20 de abr!l do corrente ano, carne?a Capltal, suspenderam o tidária de afirmações e não de ne"

numa das o.ep-end.encias da ,sociedade Dramatica e 'Musical abast�c:mento, alegando prelulzo gativismos, tem combatido sempre!
Carlos ,Gomes, para� deliberarem sôbre a seguinte: e sohcltandO_ aumento de preç�. ?s. regimes totalitárius, porQue in'l'. : ORDEM DO DIA A COAP, nao quenend'O ou Ilao trmsecamente m?us. .

1) Apresentação e aprovação 0.0 balanço' geral, relato_ ,podendo abestec!i:r, �ria fatalmeuJ Seu atual Pn�sidente, MilJ:!-lse-,rio da diretoria e parecer do cons.elho f'scaI, referentes ao I te con�eder o exorbitante aumen- nhor Arruda Câmara é sobejàmen-

(
exercicio do ano de 1951:t.

. to ped1do. Os governos estadual e te conhecido por suas atitudes

• 2) Eleiçã,o do Conselh.O' Fiscal e suplentes. I munic�paI estavam dlesi�1teressados contrárias aos designios comunls-!
DIV�rsQS lotes terra.

I
3) Assuntos d'iversos. ,"

. do as�unto, sob alegaçao de que tas, de peito alj>erto e seiu desfa- �
:Rua -S§10 :Bento � Rua Zendl'o.n procedIam.

,

"

" AVISO o .pr�blema era da. alçada da Co- lecimento. Aqui em S. Catarina,!
.(G�(lla).. II rIo J1a�::. Resl�!. A guerra coreana trouxe Açham_s� a d�posição dos 81'S. acionistas désta 'socíeda� .

mlssao de Abastec1mentu e Pre- tambem. quando O comunismo es-,
, "d�neut. llI' s de ocasla�. mee este novo p�incipío ao có- de, os �ocumentos .

a que se refere o artigo 99 do, decreto-lei ços. No,ssa ocasião, elementos dos tava d":lltro da lei, quanoo os co- 'I�!ll!ii!d� ,2D 20.
"'ig'o be'll'c'O" 'os prision,ol'ros ll.'l)' 2627 de .2-6 de sete�bro de 1940. ,1,. , ,f ,PDC � a valorosa classe estudan-, [ rajosos ,<1emocratas de hoje (cora.... i
U
.' -",'"

• Blumenau, 17 de março de 1954 til. puzeram-se à frente de um mo- josos porque o PCB está na ilega- �

podem Ir para onde deseJa. Fred-erico Henschke _ Diretor Superintendente vimento popular que, dentro' 'da lidade) se acovardavam diante da

reln, ��1tt'" maior ordem condenou o abusivo ousadia dos adeptos de Stalin, n�

, - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA • aumente, entendeu-se com as au· qui mesmo em S. Catarina, foramConvem notar que nao se
. toridades eompetentes e conseguiu elementos que

....oJ·e in"�gram' as
d CONVOCAÇÃO •• u

trata do internamento e, Pela presente conv'd'amos os S1"S. acionistas désta socic- qUI:: a Prefeitura temporàriamen- fileiras pedecistas que. juntamen-,
cativos em crunpos' neutr6'i:;, dade para comparecerem á assembleia geral extraordinaria te fornecesse a carne sonegada pe- te com a 19reja e o Exército ini-,

d d a real' a se a' d 't h di 20 d b'I d t tos marchantes. Posteriormente, a ciaram o combate ao comunismoon e permanecem por e- IZ r- s eZOl o o.ras no, a. ,'e a rI ? corren e

trás de muros ou cercas de a!W, numa das dependencIas .da SOCiedade Dramatlc::a e Mu� mesma Pref,eitura, agindl:J, aliás. a- em praça pública.

f d I
sICal Cllrlos Gomes, para dehberarem sobre a segumte: certadamente, con.seguiu l10VO Agradecendlo desd,� já a pubti-

arame arpa o. ORDEM DO DIA contrato de fornecimento ao IDes- cação da presente. aqui fica o a-'

Os prisioneiros dos co· 1) Aumento do capit.al social ./' mo preço anterier. Apenas para

I
migo às ordens, CARMELO".

munistas não ficaram nas 2) Alteração �os estatut'Üs sociais salientar a ordem em que deco>"-
'

-

d Ind'
,

to. 3) Assuntos dlversos ," r,eram a passeata e o cOl_nicio de 'Dmaos a la, pa�s neuo!o. Blumenau, 17 de março de 1954 protesto, basta dizer que o dr.

.:Foram entregues as Naçoes, 'Frederico Henschke _ Diretor Superintendente Luiz de Súuza. Secretário da Se- verno possa fazer o COl1geld1ll"l",I.
Unidas, para qUe tenham Q gura'nça Pública, convid.?do pelos t'j 'dus I.JeUS l'€CurS(Js como oe'.'r

I N D U S T'R I A S A P I UNA S A dirigentes do comício. falou ao po·' reu durante a ultima guerra.destino que melhor lhes a- ,

"

'. voo, elogiando a ordem com que se quando t'iril. razQáv1CJ, mas selri

:prouver,. sempre que esteja ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
.

Il.ealizava
a manifestação. Tambem qualqu!\!i:' c:abime,nto agOra.

ide acôrdo com as leis de os dirigent:>s do movimento esti- O sr. Hamilcar B�'Vi1acqua i-

S-
.

er P 1'" 1 t d 'tambem de opInião que se tm'na
',cada país. ao conVld'ados Os srs. acionistas' para a Assembléia Ge- v am ",m :a aelO. pa es ran !o com

necessária maiOr g'arantia de
,

Mo'seou e
ral Ordinária, qUe deverá realizar-se às nove horas' do- dl'a I

as autoridades competentes, prb�
OS circulação. do cheque pára que18 de abril.do .corre�te ano, na séd,.� social, em Vargem. Gran_ curand? resolv�r o assunto. -:'-lém esse meto tis. pagamento se ge.

dado".
de, n'este dIstrIto, afIm de- tomarem conhecimento 0.0 relató- do mars. os lIderes comumstas, neralize como Oi::,.}rreu':m (.\1 programa comunista. Intervindo n,os drilates, con-

rio da diretoria e ·deI'berareni· .&Obre a seguinte vendo que 'não podiam passar por tras nações. S' r t lê tra aparteou 0- sr. Flores '(1-'1
ORDEM Db DIA .

únicos "salvadores do povo" con-
_ _ _ _ _ _ _

e um Jorna IS a que Cunha, ç_ue.xepeliu a afirmação.
1) Aprovação do balanço, conta de lucros e p�rdas. rela_ deniaram posteri,ormen1)t {) movi.-

E
uma entrevista a um jor- do sr. An'Pitombo sobrll à pa:rt�

. torio da diretoria e parecer do conselho fiscal· relati- �ento. Agora eu pergunto. Será nal comunista, onde o en- c'pação da oposiçãt:> no caso,

vos ao ex",rcl'cl-� fI'n"-', em'31 de dezembro' de '19"'3. demagogia evitar um aumento in- t
.

t d' f f classificando tal increpação de
;v UIIJ v revlS a o se con essa a-

Retomando o fió' do discurso,2) Eleição ,dos membros efetivos e suplentes do conselho justo de preço? Se assim fosse. prf>ende que alguns do" servido· ,

1
.

fiscal. . ,
iii tanto o dono da Agencia Mercúrio res 'da COF'AP e das COAI> n�'D vorave a pontos nnpor- leviana e iniul'hma,

'4"\' "" tant.o.s da' doutrl'na verme- o procer mtneiro déclih',JU' lieu3) Assuntos diversos. ou o suposto "destacado e1emen- querem, pOT "a .leu, cumpl'lr" 'V

tu sua "I or an'c' de la ande h ' 1
. "outo de vista sobre o'assllIlt..".N,OTA: - Os acionistas devel'âo comparecer munidos de suas ° deveriam pagar a carne ao' iC g 1 a, ,c J: 1 a não po"e conc mr que l'

- • • i!u!111l bf:llS ,(! -rendas de suas es-"
U

não acreditava 'no desrl)_�lttid,� "au
açoes, VIsto' serem· todas ·"ao portador". preço que queriam os marchantes.

posas e den.cndentes. Alguns ou- é afinidade ideológica en- discurso, porque este. feito '(,.'1.Ap'Úlla, 16 �de Ma""'o â,e '1954. Não creioporem" .

':WILLY SCHULZ _ arrU-dlemagógica, t.r,os, fizeram -essas declaraçõefJ tre an1bos, então adeus ló-. ESC'Jla Sui}(�r,i_or de Guerra, "na"

ponto, �,:�;:iSt��:t:. ��i�����:�te.ES�: gica_? adeus di:eito de de�
I ,�: ����: !, (:i�-uf�i�aa pot-�8��ssãt�"INDUMA" INDU'SrmA DE MADEIRAS Sg" AK

,"

"
E' de lamentar·sc, porém, que o

vezes, parte 'dos seUs próprIos duçao, adeus hberdade de i social do G<.'llíÍrul 'PeroIl. :m ad.�-
eh�Íes. Haja viola {) que ocorreu imprensa. ! ziu: "l""Iio' é l'\� hoje :que' há .'nn.ASSEMBr.;EIA GERAL ORDINARIA 6, eiim -õ sr. Benjam.in Cabelo <lUfo' I Argentina. 'um grupo que prtõCO-'

São convidados os senhores acionistas desta sociedade, I foI (). prIool'qro pr.esidcnte em O qu'e compete aos

dOiS)
niza o Bloco Austrll;l. 'Ness!!

A bl" G l' {"�OFAP, cujo cargo exerceu por J'ovens perh"cistas não é grupJ l��_elcctuaJ; che�iado pu"para a ssem 'ela eral Ordinária, a rea lZar.se no Escri_ a naufrágio de algum bar- nmlt'Ü tempo. N'ão apreslmtou sua. v."

., Bung.·,;la �'e -preeomozava'
, umtório Central da, firmá,: à rua Dr. Amadeu da Luz, nr. 241, co ainda não havia recebi- decla_ração de bens e rendas, co- processar o JornalIsta l)or hloco hispano-american�, a 'qUE',nesta cidade, às 9- horas do dlia 27 de Abril do ccrrente ano '

. '_ IUO exige a 10€1. IntIm.ado pUla, suposto crime de injúria, I
nas primeiral'l h.o:as 'faltou...0afim de deliberarem &!ibr-e a' seguinte: ,

" do lnformaçao nenhuma. supr;r as om.issáes e doefic.ienc,ias
• f t Brasil. numa po11ttca de .1'ealjao

ORDEM DO DIA A falta de confirmação Uum arr-emooo de declaraçã,\} n1as 1?Iovar com a .os que ri politiba 'do que' eles" chiirulun
1) A.pr.esel'!-tação, d:scussão e apro�ação do relatório da todavia não quer dizer in� que Il;presentol1, não cumpI'iln (I abommam O comUnIsmo. Amerieu AnFlú-�axonica. �

0,
Dlretona, B�l�nço Geral e demaIS documentos de con-

f I" ,_' . "'>!lelaão, do Tribunal dç Contas. , .

tas do exerclcl,(j"de 1953.

j
e lzmente, que nao haja ll:xonero-u-se do carg>J e ao :JIIIIIIIllIllllllllm!mmIllIlIllIlUlUlmmmUmmUfUímmlíirnniull!li.=

Eleição, do Conselho Fiscal e So3US suplentes para !(), ocorrjdo O triste aconteci. cl-e.lxa-lo,- dec1arou rlspetacular- = ;::

exercício de 1954·
'

mento ois admite-s �
:m,tmter ter Gll.!t\<l mal:'! '(Iobre do ª_- N A� O V Ar A I: L n R I A NO POli S $_Assuntos diversos de interesse da sociedade. "

' , p e
A
qu 'qUB e.ntrou.

.

,,_
_ _ r Y

Blu.menau, 16 de Mraço de 1954. o barco �eI?ha naufraaado Não duVidamos de tal dec�a�a� = ::

GERMANO PURNHAGEN _ Diretor. nas proxmlldades de.Man- çll.o. �as o seU a\l,t-or se U1iC1>�::: Quando precisar de qualqu'er informaçôes, ou de ::
,

,";"'fI t'b t(/ltl�,il.) 'P08,-'''' cl1túlntndo <? .alt. :: encarninhar documentos a repartições publicas oU tra� =
A V I S O

h .... """", l!' vara ,1 a. <lU aa t"j n.o :.Lg2'�, pod-erla, a-:: tal' de qualquer ·::utro inler,esse, inclusive' compra de :=
"""";_"11)9S exonerado' do ca.r'gO, proviU' = QbJetos, dirija�seá =Acham�Be a disposição dos senhores aCY::mÍstas; no Es� J

�

I Ó l;e>'!.! hHoÍ3úl0, í\;Jtb ê, -tê;!." saido - =

critõrÍo Central d'à' socü:idad€; os doctLmentos a que Se xéfe_' \'�ais pob�;p. que �'lt':�l\l. A!htla E A 'G ,� N ( I A M E R ( U R I {} ,. �
1'e {} art: 99, do ru2creto-leí nr. 2.62'7, de 26 de Setembro de R1G>. porem, eh'O'guu " j"!111J') de l'�'ri' (lU!'> a caWla. vu,blka, entre :; _ - � L - = _ - - _

..
_ - .- _' ,. "" �

1940 '.

I "1.; :;; te
�-. • 9alvZir> o c,uveiro de fiE'l_" rnort')' nll5 HhJt}.a. teu1 {. eSsea 3.uuega- =- �'BlulTh!luau; .j 6 de MiJrço, de 19t1'4. 'o i)01" l'SptUW'll<JerllO, d;Jt;'. IJ (�(:oI'OIWl Helío Brug:a, a- :::;; e mediante modica "�'ml::;::,ãQ, �;crà imed' atéltnente aten= :;;;

GERJMA;NO PURNIIAGEN -�. RBHt�th:.le('ithl a CahJF-l, os tre;.; tu�l 1:X-f'�5ide!1tc do órgão �p.ntraI

_ª:_
dído� - It. 'Tsajo, j �� -� End.. S�iq .]qrge "- Sala 4, ou

. �feJ,'idoJ [tiralll sOCOJ:l'iths no Roas po,r llt!o� vez nao env."Jou ao 'fri- R. Tenente Silveira, lo, EdJficio Parthnen, Sala' 103 _ _

MAD'fIRAi' pital Getulio Vargas. l\:Iessias 11,-' bunal de Conta.s, denü'O' do :111'1\" F L O R I A N O P O L I S.
- J presentava ferimenir> a bala, ua Zo Kg:21\, a sua, d"eé)a.raç,.'i.Q de = '

'
"

:::
perna esquerda., ('> Antonio, fe:ri- b-ens c. renda.f;. �nm!lmlm!mmmimilmlmmll!mm!!!m!!!!mllmU!!lmm!mHiIIU'ua cOntusa' no nariZl •

.o co},liro Olaeilio de Olive.�ra'
Pmho,. a.presentava val'las'
contusões peJo:> c.t)rpo.' após toeI'
�idD c.on\"'Bnl'cnt.enlente medicado.
f-oi encaminhado á 'delegaéia dl�'
S. José d, Mcriti, onde enCOn

t.ra se detido.

O conde F'rancisco Matal'llZZO jornais redigidos pelos brasileiros'
IIIllllll!_IIIIIII:IIIII_.IIIÍI�JJuniol·, filho de primei!' .• lleração de 15 gerações. pedlndo agasalho,

de ímígrante, não S" sentíu tortu-' r.ectamando amor, exortando II

rado em colaborar financeiramell- compreensão para o concurso de

te, com gazetas de hai »:a. extração, italianos, alemães, espanhuis, ame

editadas pela vaza �'l jornalismo ricanos, portugueses, poloneses.
estrangctro, aqui ag:balhado, para judeus, no "melting not: nacional,
.enfoxícat- a opinião dos 'V('nenos ao passe que, a Improuea estípen
do jingoismo. Recebe-se a promes- diada com rmlhões'- ó� cruaeíroe
sa que ele fez de acertar cm S1m pelo conde Mat"arazzo e outros ho

Faculdade iambem estudantes e'- mens de indústria '

estrangeiros,
trangeíros, como, ui:t;I. eompzomísso pregava com o dinheiro desses "0-
com o antigo Brasil, qu,? agase lhou 'tarjos" a nacionalização de tudo
seu pai, sua mãe e seu tio e so- aqui. até dos postes e dos fios de
gro, e 'lhes deu paz e conüança pa-' . telefone da Light.
ra o trabalho e prosperidade para Tomemos .a idéia do conde Fran-

COMPANHIA HEMMER INDU'STRIA E (OME'R(IO·
, Convocação pa:ra ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pela pr�sente são convidados os senhores Aeíonístas
desta Sociedade para a Assembléiac·Geral Ordinária, a rea,

Iízar-se-na séde da Sociedade, à. rua·São Paulo, 2741, nesta
cidade d'e Blumenau; às 9 horas, do dia 24. de abril do -cer
rente ano, afim de deliberarem sobre a seguinte:

., ORDEM DO DIA:
Aprovação do Balanço, t= contas do exercíctó de
Ele'ção do Conselho Fiscal;

,

Assuntos de interesse geral.
.:131!urrfe:riau, 1,5 :de março de 1954.

GEORG TRAEGER - Diretor.Gerente.
·A'V I S O

Acham-se à aisposição. dos senhores Acionistas, no es.,

crl1ório desta Soci-ed'adé",os: documentos ,a que se' refere
art, 99. do Décreto-Iei nr, 2.627, de 26 de .setembro de 1940.

., Blumenau, 15 de março de 1954.
,

GEORG TRAEGER __c__" Diretor-Gerente.

os negados,
Nilo p�de haver malor mal para

uma' :nação recem-constrtuída dQ
que estãmularmos assaltos furiosos

estudantes estrangeiros em

Fàculdade, "como um. começo
arrependimento pela lista de cala
midades que :financiou contra os

do seu sangue, entre nós, numa das
a imprensas de mais alto' nível de

venalidade e antí-brasãleírtsmo,

, �j/O'iiU>� """('.

.De acôrdo C1Qm a: Portaria Minsteríal' n.o 884 de fi de
Dezembro de 1942, c.onvoco aos associados desta entidade
que estiverem no gozo de seus direitos associativos, para
comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a' realizar-se
na séde da Associação dos Motoristas' em RLo do Sul, a Pra.
ça Nerêu Ramos sln, no. dia: 25 do corrente, em prlmeira
convocação as 9 horas e em segunda as 10 horas com qual
quer numero com a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação do R·elatóri.o- referente a Receita e Des
pesas' do exereícío de 1953.

2) Assuntos Gerais,
,

Rio do Sul, 15 de Março de 1954.
asso OSVALDO MANOEL DE OLIVEIRA _ Presidente

Rua. São Francisco" 147 - Fones 2061 e 1043

CURITIBA 'PARA.NN

-_ COMPLETAMENTE APARELHADO -
CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇãO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
.

ABERTA AOS SENHORJi.:S MEDlCOS

8

Mestre parfl; fabricaçã.o, de
charutos. InutII apres·2ntar.;;e
sem competencia. Informações.
nà ALSIG Ltda. - ,Nova Bre:"

IBIRAMA,

H
cas Nogueira Garcês tele
fonou à Polícia, a qual il1�
[orníou que não prendera

BLUMENAU, 18-3c1954

ESTABELECIl\'IENTOS JUSE' DAUX S. A. Comercial
_..... APRESENTAl\ol: _.

L_._._'

C· BUme
FOrJe 1388

cu
H O J E - SEXTA-FEIRA - às 8 horas � II O J E
FADA SANTORO _ RENATO RESTIER - CYL FARNEY

,

inesquecível filme nacional!

o PECADO D E N I N A
(Improprío até 18 anos)

HUMANO, quase sempre triste ... mas muito alegre:
UM TEMA palpitante da atualidade numa notável real'sa,
ção dramática, com a maior dupla do cinema nacional -
FADA SANTORO e CYL FARNEYl
ATENÇAO: SORTEIO DE CR$ 1,000,00, sob o patroeinIo'
� 'responsabilidade da Caixa Ecanêmãca Federal! '

,

. Não haverá acumulação de premiosl
--_ o ----

AMANHA, SABADO - em grandiosa sessão CHIe, extréía
dOo maior e melhor filme dramático do ano: - "CHAGA DE
FOGO" - A obra prima de WILIAM WILLER! - AlOOnhã

(ine BLUMENAU
Fone 1156 '

A VOLTA DOS IRMAOS CORSOS

i�OFORENO
� (l'illl..llplldll 1111_)

'\; O moderno tratamento dai
• l';,

funsõ. f.mlnine
,.,._.. rio

P,ef, '.N.,Uf. M.,GltlI.
.. ,.,..,..

unUthl1 UClI III
uni InlEl •• L

K o

fR IGIDAIRf
,.?"",���o

..._,

,�11mTIJ�'."�
Concertamos:
Refrigel'adores Doméstleos. Reirlgeração em Geral
Máquinas ele Iaval;; Fogões elétricos, AspIradores dts P6,
Ericél'adeiras, LiqnidificadorciJ etr. .. ,

_

Bero���s P!D�����
CASA �O A!\!�R!GANO §J j} ,

§€cçãa Domestit!!.
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Fim racial nas A·
.... ',
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.

merlCfJS
-

�.::' -r
"� -

"

Companhia HeOlmer
Indústria' e CI.erela lO 811111.11 .

Rl!.lt.ATORIO DA DillETORlA.

Senhores Acionist_as!

Ao povo brasileiro

A Diretoria da Companhia Hemmer Indústria e' Comérci<t, -eum

prindo as determinações legais ..
e estatutárias, submete ao aprecia!;ão.

dos Senhores Acionistas o Relatório, Demonstraeão de Lucrol'. e Per�

das, Balariço e Paree!)r do .
Conselho Fiscal, documentos. lisses r��ren

tes ao exercido encerrado em 31 de Dezembro de li}53.
'.

Este, Sexmores Acíonístes, é o relat6rio que julgànios nosso- o;tever
submeter ao julgamento da pr6xima Assembléia Geral Or�nár1a, per
manecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que' forell1 50"

licitados.
.

Blumenau, 15 de março .de 195'1.
GEORG TRAEGER - Diretor-GeJ:ente
HEINRICH HARTWIG HEMMER - Diretor-Gerente
IGNAZ LUEF - Diretor·Industrial

.

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1133

Á T I V O

ASIA LIVRE

IMOBILIZADO
Imóveis - Terrenos e edífícíos -i27.·Ul,90
Construções 4t.176,O() .;;11.617:90

j C
Máquinas e Acessórios 418.949,60
Móveis e Utensílios 306.276,00
Veiculos e Semoventes 373.057,20 .+..,�.

Marcas e Análises 40.853,40 .,�

F,�rramentas 6.094,60
Modelos de Balanças 9.680,00
Instalações 68.926,90 1.223.S�'1.'t() . 1. 8951. "55,60

DISPONIVEL
Caixa 81.464,90
Bancos , 58.832,50 140.297.40

REALISAYEL
Devedores Diversos 114.049,70
Títulos a Rcceber _', 1.396.928,40
Capitalização 36.309,00
Almoxarifado 538.721,00
Atacado 400.463,00
Fabric.ação Badenfur't 389.537,91>
Ap6lices MunicipaIs 10.000,00
Adícíonat Lei 147.4 19.415,80 2.91)5.324,80

AlVIERIKANISCHE ATOM...VERSUÇHE
,

MARSCHALL"INSELN

HONOLULU, 18 (UP) - Wie den Erklaerun-

I gen der beiden Mitglieder der parlamentartschen
Kommission fuer die Atomenergie zu entnehmen íst,

J wollen die USA in der zweíten Haelfte des Monats

'I Maerz .auf den Marschall-Inseln eine Atombonibe zur

I
Explosíon bríngen, die weitaus staerker ist als fure
Vorgaengerínnen,

lDER GESUNDHEITS ZUSTAND DES PAPSTES

I '

VATIKAN�TADT; 18 (UP) - Die Gesundung
I eles Pap�tes 1_hat m 4en .letzten Tagen erfreulíche
I Fortschritta gemacht; seme Kraefte und seine Ener-

I gie, die in deu, 40 Tagen sehwerer Krankheit sehr ge
Jitten hatten, kehren von Tag zu Tag mehr zurueck.

I Der Papst kann bereíts groessere Mengen fester Nah-
rung zu sich nehmen, was ebenfalls, seíne voellige
Wiederherstellung geschleunígt,

DE COMPENSAÇÃO
Bancos CjCobrança
Bancos CJCaução
Ações Caucionadas

56.313,60
652.036,90
30.000,00 738.350.:;0

TOTAL DO A'l'IVO

PASSIVO
NAO EXIUn'EL

Capital
Fundo..) Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial

1 . 000 . 000,00
H7.0oo,OO
681.000,00 1.828.000,00

Fundo de Depreciações (48.000,00
Fundo de' Devedores Duvidosos' liO. 000,00 588.000,00 2.U6�OOO,OO

EXIGIVEL
Credores Diversos
Titulas a Pagar
Bancos
Letras a Pagar
Títulos Descontados
Gratificações
Dividendo 1953

a-t9.911,30
429.080,70
56'1'.237!.90
95.000,00
589.551 ••0
177,296,00, ,

.

120.000,00 2:3:.15.077,10

DE COMPENSAÇÁO
Titulos em.Cobrança
Titulos Caucionados
Caução da Dírntorta

'56.313,60
652.0ll.6,9!}
30.000,00 738.350,50

TOTAL DO PASSIVO
Btumanau. 31 de dezembro Ó::. 1953.
GEORG TRAEGER - Diretor-Gé�ente
HEINRICli lIARTWIG HEMMER _ Diretor 'Gerente
IGNAZ LUEF - Diretor-Industrial
-RALPH KOCK - Guarda-Livros ...:_ CRCSC Dr. 9!
MARTINHO C. DA VEIGA. - Economista - cijpl. 2580 11!U:.S.

5.479'.428,31)

VERTICAIS:, 1 - Partida; arma branca; tonàlidàde; ruim.
2 - _Sofriment?; monarc_a; também. 3 - Constelação �tral;
a.traçao; morad a; transpiro. 5. - Gremio Recreativo Espor_
tívo; amargo; chega; nome. masculino. 6 ..,-- Fenda; iDtinw;
repetição. :f - T1'Oa; pedra; sapo do Amazonas; sobrenome
(pt). 9 - A parte atrativa num jogo .de foot-ball; botequim;
epiderme; voz do gato (.fem). 10 - Eu; cadeia; rezo, 11 -

FUi; espaço de tempo; :filhos de jumento; pai do pai, .13 _:...

Batraquio; das abelhas; cachorro; membro empenado, H, -
Adora; fruto da videira; cinto. 15 - Astro; cumprimento;
J!ome masculilW; interj�igãQ. ��_.. .__ _

-
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� �__�..�..�. �A8�..__..�._������__���� �--__�__��,,� � "__"eM�"�__�MM�__�������--------�'�'�''''__���--����;::;��;i;;;;;;;;��;;;;Miãi"iBii;;�"";;""";;ifi: o seu cãozlnho tem muitas duvidosas. "

gaa? Escove-o com oleo de linha' ÂJ3 pulgas nos quartos
,'a...dí:tn�o�lh� ,um\!. hora depcís I

parecem, lavando'

uni janJ:i;� eom âgtia e sabão! 'du- querosene. A roupa de cam-i e de

Minhocas e insectos nos potes . do carpi) deve! ser borrtrícarta

p'ó ínsectícíúu ou' com lim�k'J.
guarda-roupa. O vapor C.O \·!na�

parll; afastar as moscas da sa-

que gre faz com que os dnacctos 1110"

la, basta. poi- .algumas :pJta5 ti1\)

HARTFORD, USA - As
curiosas máquinas "engolE!4
moedas"; conhecidas nos

Estados Unidos eomü "slot. i:

machines", que funcionam
automaticamente a,') colo
car-se uma moeda' ofere
cendo em troca algum tipo t
de divertimento- estão sen

do adataóas de forma a o

ferecerem maiores "vanta-'
geris", aparte dos tradicio-

que
n a is engenhos de jogo de a-'

zar que enganam tantos in-
liiII lIl! cautos.

.

Ide esmalte de unhas mcotor. Recentemente.. foi inau-
SU7JSTITUINDO o paUi) no' UM saquinho de fOlk,,, de hor- gurado em. Hartford, Esta-

lh8.do para passar c",;"a!-l cP telã colocado em baixo do (.c 1- d03 Unidos, un1 desses' apa':'
llOmem par uma folha de papd chão, mantem arastadr-s as pul-, relhcs qúe, ao colocar-se
ârnpermaávej ou ap0",;amwha' gas, urna moeda de 25 centavos
1::0, obtem-se duas vantagens: a COM agua oxigenadn se '111)- r;a ranhura. 'proporciona
[d) evifar molh!Ú' o teci b c a d

--.. � - a'o l'nteressado Iln1 perI·odo·em tirar as manchas' dto lápi::';-
(lo fixar melhor o viu'".:: c'Jpia, ce 'cinco minutos de banno,
os SAPATOS. as bolsa:" os AS :lllaçanJêtas elas iane!;;s e de sol, sintético, pois a má-

cintos de verniz se ,"JnS � 'vafã9
'

.

�_ quina emite raios ultra-vía-
ln::l.cios e não sofrerão )'f! l hadll-

das _:>ortas se ox.ida.r� e m:m- J letas. Não está mal' pará bS

lcharao menos se duas ou três I '. _ , J:" d
..

i'a,. ,,!! uma. vez por nh�S se :r'j�-- f que na) pOCl.;:.n1 ar-se ao
,vezes por seman2. forem

cner-j1' ,- '1 f
.

'

t '

5'3r 'nel"s um chull1['çr. de algo- _.' __ _

....__
. __ _ _,

�u"o oe requen ar uma

ti:.) lE')JI,{i,ecid'J em azE" '". gicamente esfregadas'com
-

pu'

I
praia' e deSejam um tom

AS EXTREMIDADES ôflS pe! de jornal. brünze;;,do na
. J)ele, evitan- Uma cabeleira sedosa, ma,

ccr'dões dos sapatos e <.los fios UM BOM adubo tiara '18 I,'an- do, .d:::��2_ modo sair para as . cie' e bela 'd:':psnde de boa 'a-

€':111. que se enfiaIJ1 cóntas ou pe- tas em 'I,�aso é constituído lJ lo ru:::s exibi:u;o um.a' brancu-, tmentaç'ão,
l'olas se tOl;narão rigida':l e pa�- pó de café usad'); mas J fJ:) ':'> ,'a q:10, ,10 verão, q'uase e-.

.

Entre as substancias nec-:s-

qu'''a1e a Dudpz s�ri�s à vida dos cabelos es-
sa:'ão fudImento pelos fur:')8. sp. ve ser bem misturado 'i lU,rn. '

". . . - " " -

- tá em 'primeiro lugar o enxo-
r',:)rem molhadas cOm um !;OUCC e nao espalhado em tOl'11J cJn

I
il

nlanta, 1-, : fre. o quàl, comumente, é re-

;' , do anuncio acha-se d� I ce tado para muitos casos d,r;

A N U N C Y E M
AS Illoldllra� " 05 fri:;f)'; 1\",.1'

I
'

.

d b 1A retamNI1t.' lil\':l(h\ à. ciro ,molest:as os ca: ':8 quer
"":� rados dos mó\,{'js e Tõ"P"l!HI" ,;"

I'
cu!ac..ão do ,]·Qt'nal. A N'" -

.
. ,'.

t
",

t=

I por via In crna cu ex 'crna,

F O L H A
lava:m passando-lhes ICVl';W'll(p

I
çl\O <! () únko .h·gãn de

I
Para .s'�' fer um'â idéia co-

pll1 pano umedeci'�lo em '·ir:.l&'l"'? dreulação diária que p!l- ,

-----------��- Ll�lra na maioria dos Ia mo ° enxofre é necessál' o pa-
branC'). Fazer em�uga[' '�o ;U' I, b I

r�"��'"':'
'"II"..

t:.t:�,''','''''',''' �
res do Vale do Itajaí. ra a vitalidade dos ca e os

'1'(..;;:',J � b3S a observar' que os crea-

.
�:- t� - = 'tIii!lÜ i"ijilii��. n SEC '_2&_ dç;-res d,8 raposas do Canadá e

',' ...... = Bolos Alaska costumam misturar

I� . .:_ � emo;fre na alimentação des-

� .."
Modelus AtHsH(,'os, Pa- ses an1mais afim de obt;:rem

"_-..ilf t-:::i): 1"a f"a",ammdos, Ani- exemplares c�m pelos mais
-,'

\ : versáriw-;, Y';-:lI1eil'tl Co- mados e belos:

"ooloog,.,. I lUunhã,'" (' r;:1ihmos R.egime para ('s cabelos:

IIIUO l!I!o{;fdadfO" II IN['Oft:'i!F'.(õES COM 11 _ Comer, na nção diár'a,

com
" S R A· M O l L E R aLimenteiS. contendo enxofr�,

O'r'011:"'0 � com.:): carne de '\;aea. vit·,!a.

.
n ii Rua C:,rlús Hischbie- carneiro, OV:S. repolho, a-

li
('I)rI!Ia.A3fulMIY IA"VolO ii ter, 11.U 4f.O grião, lentilhas, cev8da, a-

III! O mod-rn� �i1l T 1 fC 1 '. O 1
.

,

li
�

�::
e CLm)C, i� - _ \'e' a, ervilhBs, pão ele cen�el,,),

lfoloman1o A8 cllCOmeHdl:'.s ,;-!('vem amendoim.

! d.u hmçõ_ = ,ser feiiros sempre com 2) ,- Fazer uso d.e aE:G�n-1
C t.mininCll. ,!.. Dnti:.'Cp.t.ellcia {mínima tos onde se'·encontra o aú:c>ul-
-,......,....,,"ftt!<It.F..,.....-'* ...... .,

ZMJQS.S'E!i!'íi6i'_; co, COlTI(}: c�rne dOe boi. vi�ehl,
===-----�,.----�----------�--------------�------------------ .

.

bacalhau, arroz, batatas, c;';-

p'HgoS, espinafre, tam.ara"',
sal, peixes, etc ..

3) _: Preferir, ainda, cer-

-_:�. --

o seu �·ná.río tem pi'Jlh<J.":
('om glycerina e em seguida. pó
tusectlcídc, elas morr-erão,

pr lmetramr-n desaparecem da coztnhu

de' madl�i"ll

que se formou" até 'que
fique bem limpa, em

d-eite 11Q buraco um PÚGCO

ESCRITORIO TOPOGRAflCO (ATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

Precícão - Presteza - Prccos

R�'.d Felipe 0,0 11 -- lTAJ/d'

iH m't'WN

um saber

I

NESTA

devoram a saúde
de seu filhQ!

Seu filh() corrlll €i brinca o dia todo... e. à noite, q'lando �

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer mú;; hora!}
�m que êle brinca, quer nas horas em que' êle dorme,
miLhares de pequenos jnimigos de sua l'laúde trabalham sHen
ciosamente .. , São os vermES, quf' S'E'mpre O'O� momento

após momento -�- m'}vimeniam<{B para tirar de seu orgp..,
nlsmo () alim!"nt,o que d,:,'.'",da dar-lhe mal;; fôrt;!l "" ánlmo.
Cabp. a você. que É' ;:;ua mãe p P: p'3c1ar;;;dda, defendê-lo.
Livre=o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA�
VIER - um vermÍÍugo de ação �oderada que dE've
ser tomado por tàdas as crianças em idade esco�ar. ,

LICOR DE

Veia aqui o que é o

UGOR Pi. CACAU. XAV'�R
Completamente inófénsivo para' o orgoni$mo, ii Q ünico que

!'loê!� 'ser' tomado em qu';lquer época, '�9m dieta 0\1 pu rg-::mh !
De g6:oto agradável, nõó contém 6'eo e não irrito o

intestino infantil.. Empregado no Braoi: 116 moís da 50
000$, ,deva se. ,normalmente" tOlT\od.o por tôd ,. o.

,crianças a partir de 2 anos, Consuíte seu médico
e peça,lhe que lha fala sõb,a os qualjdoae� do Licor
de Cacau Xavier.

-·0 vermífugo rje (:onf'íonçr.J da I11:Se brosileirtli

, .

.
�:

Fazem anos hoje:
- a menina .Tecira, filhi- nosa do sr.

nha do casal Padro-Maud ka;
JUI1Y.,ers e que nesta data com

pleta seu
.

primeiro ano de

os ratos:', '1"",:;1,,::.· 'vida;

,e toalhas, poís as moscas

iam este perfume. Na

'fugirão com o- vapor de

os burracos por onde ;_'n;;l'ãrn, ">; a menina El isabe th, fi-

: ratoe com traTI':Js cmbcbldos =tü: .Iha do casal Sebas+lão-Aurelt
terebentlna, Em segnída

filha

�1JORES 'RELlfA'llf�Sl'
�----�=-----,-----� ------�

A falia ':e cumprimento de suo tc:refa I

por parte dos rins é a causa fundaman,
itlf das dôre s reumatica" '"mbog9 -o irre

guloridades udnario$, permitindo que !.Im

excesso da acido urieo 50 c cumuie � pe,
netre em tocio c �nrgcni5�HÓ. (�zo' oc;do
ürico rop;damg_nte. fôrma cri-_;fvis n9ucl�:-.s;

. que se alojam nos c:!rtit.u!oç-éu'.i'!í, cuu:;.'C"n�

1:1.:. a sue inHtlmação e rig;dez, o s Ci'tJci·

ànies' dôr'es do ra\1II1aii,1i'IÍ> e' O'\HrOS ,'i:6·
lfls·do s'istEfma 'urin"'r;? O trt1�Clr,'e"to o'propi(ldo deve !(�i.",r ',<.>1.
terr os +ins tio se" 'eSTado' normal,' ",fim 'tl\c ;>0'<:1"",· ser fi:i'rado
<> oádo', .urico. É "por iSSQ, q'ue. ,qs Plf,Jlas 00 \XI-j'l .. cons;,;s"em
dar ajj)/;", nos. ,mbis. 'I'ebálda's ';':""0'. As

-

PIl'Jlas De \Vi!t ,,'iiOfl'
. dírefclmenfe' :'sobre os rins devoi.vendo,l/i�s· a 'suo d;;:Õ'" nqt\m,j
da filtros das impurc1.o$ cio organismo, A \fenda em Iodo, a,

formadas:

bem com gesso, As ratoeir-as de

vem ser l>empl'e limpa"! dEpó[s' .......-------....,;-.......---�

de algum US!), ,pois qu" 0:'5 latds li'I'8--II!IIIIIIIIIi!I..�II!JI.IIIIiII!--BIiII�j
uma Vez pre.sos 'exalam mll�"d1'{j'� ,

1'0 qUe prevme Os outr"i:; os.

,pe:'l'r�gQ. Não convem por ,\'(:n/�!lú

contra ratos nos c,a.nbs; � p<n-o gr�
03 ratos, que vão morrer· no "eu�(
'.esconderijo fazem Ch?!�r�l.l.·· lu:il 3

!
r-asa mteíra., ," ;

,

-,. I
Para afuje.nr.ar- as n1'J�CD'3 I :1:'_;l.�

i carne ou de qualqu,ero: <1!!rtlC".:f!:J, .

OFICINA
ESPEÇIALISADA

Rua São Paulo, 3343 - �
ITOUPAVA SECA �

(Ao lad!o da Farmacia Pfau) !.

'AUmentus qUe dão vida' e

saúde acs cabelclj
'DR. PIRES

5) ---'- E' muito rec:mendá
ve1 9: ra a saúde do.s c?h�los

1"0 do seu feliz consorcio.
Aos distintos consortes apre-

1
sental110S nossas felicitações
pelo feliz, evento .

NA�(IMEI nos
- Com o feliz advento de

I,
uma interessante menina, o

I corrido dia 10 .do mês' em

. curso, na Secção de Maternt,
.

I dade do Hospital "Santa Iss-

'oe1", acha-se em :festas 0 lar
do c:asal NiUo-Yolanda Sch

midt.
- O nasCilnento de um 1'0-

busto menino,' ocorríd.:} d' a

12 des:e mês, é o motivo do

engabnamento do lar dro sr.

��: I Serafim} Tcmelin
e sra" Lídia

... ��,. I T l'
';:;;,�' J ome.In.

��� I - Tamb2m o lar do sr. Li
� í b riJ Ri1s e sra, Laurinda
:, ! Reis, acha·se enriquecido d<:

" '1 um robusto menino, cujo nas.

�� I cimén�o se veri:'CDU dia :3� do 'corrente
.

mes. na Secçao.
.

de Maternidade 'do Hospital.
"Santa Isabel"'.

.

ti

c1esi:1.',oxicantC' auma cura

qual poderá �,·,r 1:e'[1. o:.'�, di

ver,,:.IS mal1�:ras, 111113 delas

consiste '2m fazer urna v�z

por semana U[í:� Ulimentaç�o ,I
compost1 exclus·vamentc� oe I

frutas frescas a ra.!.ã::J i1f! ,:rn

quilo e meIo para ;) c,i:! t do

:� .C:ivíd·da elll quatro I)Jfes
C" rrzspondendo as reL içôe<;
da manhã, meio dia. quatro

Ibatias e de noite.

Há ainda um outro tipo
t'nais suave de (;ura desíntox1-

cante que c,ousiste na "Jimen

tação exclus'va, durant,e d: is

dias por semana, ct,,, leIte,

coalhad& e frut<ls.

Vb\iANlB

Dli!trllmltlor em Sta. C ..t.arln,o;

D 1\ S

AFAl\lADAS CASrMffiAS

"MOBIS"

Esta sugestão; alem de' oleo,' pre�a, d2ixe secar

útil, é tambem de efeito I bem pàra adquirir brilho.
decorativa. Poderá ser pen-' 'R€·corte as �cibl'ancelhas,
::urada na parE'de da copa ,olhos e boca, segundo está
ou da cozinha, '1 no desenho, e cole 111Uito' ,

' -

1.11 ,\ NEIR ,\ DE FAZER' . b 1- d
.

d d ' gundes e LUlS Renato Nobre;
:.,�.,_ .

L.'l. .

''',
-- "':n, ,�;:n o 0,,eUl a o c.e

sra. Afonzina Brandão.
10me uma caSC3 de coco, COlnClOlT a boca e o furo

If°,.:11ad'.J dos .olhos isto .é, d.o I do côco, Com uma tira en- PRECÉlfO DO DIA_a�o qUe tem os, furos. Ll-:-I yi<.:z.::da de paJJO estampado,
'"

xe bem o ludo concavo ate
em côr viva e alegre, arre-,ficar com a superfície bem

,

P1'11Lte com tl'11ta-
m.a te em toda a volta da

111l2ela. - -

dcasca ° coco fazendo tún

Marca FábrU· da melher

casimira do Brasil.
- x-

Linhos e aviamentoill

para Alialatet
- X --

ii ta�ft�irn na I,nt!l ��\:� �:l:i��� prJ�u�::�:
tlJ

'

ti u li li U n """ � U I@l tecidQ, pür �nde será pén-
O r
-,

I
I'f ',' o'''' oI'ganisnlO a"I durado ° enfeite. Como

'\ erao nos traz um gral1- v ,aiS 1.<0 n �_.) _., o"� '

dz tesouro do qual nem todos ,;:idi�adas ':' �ol11'pkxai:; COly!�j-1 brincos, pregue à tira de
sub�m:'S a[JroveLar: a

fruta'jll;:;çoes
t[UllTI!o::as 0,�le ,s': .Qao ])."1"0 duas a;""-olas -1" metal

tesouro' de prEcio�os e sa111- em n :SSH.S celulas sao (l!ngld'ls -
_ ,-

,.

c

b., '. u�
.

tares súc; 5, qne 130 são ou- J'flente 1l�13 criança$, .

.os �eS'l�'-; ?u . !nater�3- plashca. Enro
tra c0is�1 que ene'",'1.'2 sois r en

I'
e pot0m'ladas peLo v' Ia 111ma c.!!(' !lnha fma preta num b

cOlltrad�L Um mei.� in igualá- ,�is em ordem decresce�te -":5 j nis fininho rdesses de agen-
".",1 para pur .l'LCHl: () nD.',s{J or- i rutas que contem tal VEanll-

í �i I '. t d t b
,

. I na' l,n1';1) lnrlDJ'a melã" (11) e co e Jun o ° tIr a11-
ga:alsmo. .�. c..�, c .. (, v:

I
. . .

Alguns pensam ',·i'.é'udamente pesszg::::, maçãs, ame:xas e te, ,para lmItar a carapInha.
que ás frutas, sem!.;, compos- pei'as,

'

Num carretel vazio ou ro<
tas quase excluslva'11fn1.2 de . lVlas no te,souro de que es- linho de madeira enrola o
água, não sejam !�u�riti.vas: atamos falapct::J se �nc:ontram· d' - �

. :' 1 -b
água contldà na in\ta fresca tambenl, IOsforo, calcIO, fer� cor. ao que ",arra pe a 0-

não é a água da l,orneira, m:Js ro, pc tnssio e magnesio, os ca da preta.' 19 de l\:Ial'Çll
é um l'quido pr.:duzid'o por ce qU<Ii,S .são sais min,erais já COI�- Para as's'obrancelhas, use E'· àconselhavel discreção"c
lulas vivontes. é água, vivd feccI:l1ados pela natu�eza de feltro nrelO: 'par:! os olhos naciencia o dia todo, Os' nas-
capaz de limpar ,:,s nossos O!'- modo a S'2rem perfeItamente. ., ,

1-
. ... .

.

gãos d,e todos o.,; resíduos tó- assimilados, Do ponto de vis. �eltro ,?ranco e feltro pre- eldos nesta da:a -:- UnJca.

xic:s qu� ne�es .::;c aCUI�ularn ta mé�i�_o muitas frutas v�·. to to CIrculo do olho é fei· mente com força de vo?tad,e.
em segtnda a aluuentaçao H- l�m D:ab do qu� os

_ rcI'!'c- 'to em preto) -para a boca,' pO(�8m vencer' 'os ;obstaculDs
r�da e à vida inqu oeta, Basta. dl�S: IlgO� � ameixas �a? ot:- feltr vermelho,

I
aD êxito, '.. �'.

,

na. no enianto, a carga de:l- m. s remedlOs na pnsao de O

çucares e de vitaminas para w2lltre, maçã descascada é utí :.....---=---.".;_---.".;_----------�---_..:..

fazer da fruta um alimento in- lissima para freai', 'eSpécial�
dispensável. ranjas int8stinai� que tant"l'
As vitaminas, que geral- preocupllTI as macs,

inente nós r.eduzimos a inge- Os que sofrem do ligado..
rir em 'pílúla' e«tão pr:osentes tem um preciGso aliád'o na,
em .quantidade nã) só sufici_ fruta para normalizar as fíln
:entes mas exêed.enie. à;. nossas ções do orgão doente; e igual,·
.":rutas de verão. Af> ativ'da.dcs b,puef'cio tiram delas· OS _

ç·b-
. "

'

,

---- sos, e ':'3 que sofrem de distur-

Pr"'DC',,"r':a """se' um", '.� p'·,·5IlaVf'B·' bi�, �!t���v;�� a velhice COll-

U ti U diciona no nosso organismo,'
um estado de acidose;. pois

Na: verdade- Christian

I
nado bainha e "soutien- bem ': fruta (limão incll,lSive)

. "p'::SSUl unl alto cemteudo de 'al-
Dior _pÓS O dedo num pro- gecrge , o velho vocábulo calino,s' portanfo"neutl'alizan-
bl t· t t"" t'l' 1 '1

'

ema angus Ian e para 0-, cor U 1 1zaoo nO' secu o I do ,o� ácidos é um natu;!-'al "e-
dos os 'cóleteiros: o colete. XVIII· ,e o termo "O'aine" I J Xll'

'

para manter.nos J,ov,eIlS.

está, linda e 'belamente 'mor"" (bairiha) simples e ''''pum, Pela, razão a_ f�utél é um ve:r�
. '

'.. ,- I rl'adelro remedl0' para os l',,!l1-
to, e isto há muito tempo. Nen}1un1 cons.egma mamo maticos, os artríticos -e (iS gos=
Pelo menos a ,palavra, A ria de sufrágios. Foi %('f)- taspa, .'

\ "A este simples nome "co- lhida,' provisoriamente, a Quanto mais frtlt� comer_.

1 t J> d'
. '

R b te' "v ,�fi... :"," • mas durante o verao lnenvS:,e ,0 > lZ o sr. o e1', or- e ..pr,�ssao llngeL", a1'1s- probabilidade teremos, no in�
seaux, presidente de honra �ada - \ vem:.:, de senti.!.'. penosa,mente
de "comité'�, as mulheres _:__ O sr. Robert Cnrea]_l:{ doer cs vasos e às artiett!a
sentem nauseas", A pala- explicou: "Dizendo que :su'; çõ:s.
vra "colfi!�e" espanta todo' o primia o colete, Christian
mundo. Pensa-Se logo na .. Díor queria simplesmente
çouraça, ferozmente, arma� dizer que suprimia, nos

aa com barbatanás, que su- seus vestidos,
.

todas essas
focava as nossaS avós e fez armachÍras com qUe ele
com que um belo dia, des- mesmo os dotava e que fa
falecessE: Cléo de Mérode. ziam. as vezes do colete na

Inutilmente, há meses, o mulher que -os 11sava.
. "Comité dos Coleteiros sob Mas o Comité do colete
medida" prócura um' vocá- sob medida não vai parar
bulo :11.0VO que convenha à. ai. Fortàlecido pelo suces

essas bainhas fÍexiveis de' so conseguido juuto :l Chlis �

"nylo:n", pesando apenas tian Dior, pensa em apre- ª
120 'gramás, que estão a� sentq_1', mais ou menl)� em I�tualmelite na moda. Fonim. 12 .de ou�ub:'o, tudas as re- §lembradol'l os tel'ffiOR, ('adll cputes crwçoes d!)�. s.eus :1� =
um :por_sua, v�z� "one tn,o�, del'entég. ]f 'todos QS tosb.l-·15
g?":" C;U€:' d�i�i;� . � . ém1?��, ·l'�ir.Q.�·�e�� . ������ª.'2�i,�'

. ����'m,���J:��I·mAW��!P!!.Jt�jll�����i!���m����i����ll!��

j:s 'alilnentos ond2 s.e enc�'n

tram fosfatos, como ':xemplo:
milho, pão integra!,' pe' :':('3.
crustáceos;' carne bovina, f'X

trato de carne Ir?u:a, kite,

Cjueijo, ovos.

41 - Frutas, legumes
verduras cruas são aCl'l1!"e

lhaveis r:'=la 1" quez3 q'Lie pos,

o F I ( IN A
TECNICA

"BlUME"
J.

<le
MUELLEltJ.

Limpesa, consêrtog
e reformas gera:.s em

maquinas de escrever,
Rua XV, 1369
Fone, 1502 - Blumeliau
'som.ar, Gid.çular' e (lu,p>li-

Confie as suas economias ao
RIO LAR BR.ASILEIRO S.A. e realize
tempo, a sua aspiraçã,() da CASA PRO�'PRIA

,

10% de entrada, e financiament-o

Depósitos ii partir de
•

cem crUleuos

BANCO

L IA R
1"UNDADO EM 1925

Capítál de R�seJ;'v:as; Cr$ 21ú.20:1.314,20

AGENCIA EM CURITIBA:

Rua

ASSISTj;;NCL� MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES INTOXICACÕES
ALCOOLISMO -' 'tUATAMENTOS E$PECIAL IIZADOS _"_
Averiida l\lJ:un.b.oz da Rocha Nt'_ 1241 � Teldollf.l nr. 3 o 5 5

ENDEREco TELEGRAl'''rCO:
\

�

CURITIBA

'.
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ra

do Vasto Verde, com

Schippmann Com 4; Sadinha. Au

gust'j:' Renê, Valdemar e Flupi
nho, todos CQlÍ1. 3 tentos; Mi

chance mai'.)r para alcançar co- chel, Egon, eil\lIngarda, _lUbano, e

:B.ot;ação honrosa, ao térm,ino 'ê.,a Américo, com 2; Iege.r,
\d,ispufa,

'

outros ameaçados de Nétinho, Mass, Cirilo, Wittitz,"
ficarem si.tuados .nos ,últimas 'Corrêa, Nana e N.inha com

po,st<lS; .» J,' ,,; :�. 'goal apenas.
Nas consíderações': 'que sema- f' "AMIG�(jS DA ONÇA" - Os

:najIXlenté t��êmo� em tomo do vajdo (Vasto,' verde)
aspécto- técntco.díeclptínar da (Vera Cruz) marcaram

(lolnpétição, temos abordado as- suas prÕp.rias redes

suÍLtos' ';;uriosos a seti respeito e com o União e

hoje diremos que Palmeiras e tivamente.

d.nco·b'eçam a lista ,dos ca.ndidofos
Jm,é�(ljº '.d:6 ,r$2.� 58.,Of) per partida .....

------- --� --_ -

-�-

Illelgot ,el {{�
Dois ell1Íssários do Caxia s J�\l-1

Os l'knH.:.nt�.·:;: vi�:adc;J j.c Io clu ; l.T��;10 de U:�1 ano, iG rníl (.:ruz1...'�- .popular nva.ntu nfio deseja trans-

tebnl Clube. de .Io invile, apurn- be joí nv ilenaa ,,5.0 Lsn êl. 1· 'J � I J('" do Iuvas. êl.;'G;JO lllL'l1sais é fe-rJr $." para .Io ínvile.

mos ontem,. encontrurn-sa "til
I
Juli.n�lO, os dois pril�'l('U""'s .,,,

I
'linda 11m .':lilpre;';'J dê 1. [íon cru- Ao que deixam trnnspareeer

Brusque. af'Im de tent.a r a. con At lét íco Rr-naux e Ü U:�I;"'J r'o :�qros, .I'ulí nho inmj,'ell1 .aS":lm,,·,a os ult
í

mos acontecímentos, 1"1';'

t.rata çâo de. mn.is 11 es de:-;tH.:':dos C.E. Pa�sandú. aos quuís 1;."::1'1]
i
corn vant.aue ns flnaw.>�il·as

íó ê

n- ,pos3ihiHda';Jes de Ivo vastír a.I c ,

jo�adore�·. com cs quais }1 JSS;j Ú
�
f'e ita.s t ent.adur-us prOFJst:1:j. :1.31 t.ica s. Hlt,t;S �egllndu .

vem sendo jaqur-t a n lví-preta, desde que;

alvi-negro rl2forçar ma.is ::!'�lfla .P�s-inl é que a o zaguríro c-sql.l·:;',:u i not.lc ia.do Lh_; fÜrl11:t-'al;'!"UlUH os

I
está afastada. de todo, a htpót e ..

seu plant ól prortssãcnal ];�:,".l. " do campeão estadual. apu.nl!1l(l3.! d:a·igentes palsandunncs negoda-
.

se de Isnél dt"ix�r as hóstes tri'o

temporada do cor-rent e ano , o Caxias o[(<!'E!ceu. p:w um ccn :

J
rao seu pies". me�n;l{J porqu., o; colores.

Fraquissimo O indice fi�
oringa à frente do artilhei
f E» axiense

Rua 15 de Novembro, 87J) - .Sal� 5 - TeU, 1572

tOgo dos líderes, à espreita
<qUalquer oportunidade, para

R�sponsáveis:
DR: ARMANDO HAUER LIBERATO

(Économi�ta)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)
Se o <::.1x11<" dér com este des-

de Sociedades
Escrituração em pachn telegráfico. sua "miliOná

ria" r quípe terá novo prepara-

Vera Cruz aínda continuam fi.r- JUIZES QUE APITARAM __:

mes na jp'onta
'

da tabela, sem Vilson Silva e Francisco

ponto. perdido, devendo-se ressaí Boehrn, tres vezes; Amaro Julio I
tar, contudo, que os cruzmaltínos Bento, duas vezes; Sal'vador Le- 1

já resolveram ires compromissos .ID'.Js dos :Santos eJ Roberto PauJo ;
e dos apenas Os esmeraldi��,' J de Limas, uma vez. j
União; Olímpíco e Vasto Ver-: MOVIMENTO FINANCEIRO 1

de estão. distanciados dois, pon-
-=- Prtmetra rodada: C.r$ 7�505 00 I
Segunda Rodada: 8.005,00
Terceira Rodada:

!i�alarem aos mesmos,

'nidialde esta; que Ihes ensejarão
1>S jógos '.de domingo v!ndot1ro. A

na Alameda RiQ Branco, Em
ietaPa. 'efetivada li 14 d'J corren-:

'resto Central: Vera Cruz x 'I'u-
fê, foi bastante calma e a quêda .

pi de Gaspar. Em Rio 'do Trsto:
ilo�Floresta, em sua casa, eonstt-

.
' . Floxcsta x Vasto Ver!!e.tU! u!J, fulica supreza, mais iP�10 IratO' de teJ: o time do Vera Cruz 2 5 O fi O O

I'
iI."de'ntrado o gr'amado afvl-verde.

,

,', V .

.

, -.
Ti -, O IprEsidentp· da Federação Ca t.o oficial de F'Ioríanópol!c. O:..; J_,rÓrfTe:;; do gn:�l!1i.) d8.. 11-gem treõ valores julgados ímpres -oo ep mIOZ tl tlltl:nq ..H·

'C '

"

ne�te fim de ano anun= LIDER INVICTO AO LADO DO PAl,MEHtA�:-: mn J!m.· farlnell3e de Futeból, S!·. O:mí I Na OPo,!'ütnidade, az,suulos qUê I <>ína J!.1.dalúr;;ica ",:;ped'.ram umIllln'divefu.
. eI'a' n-'do na emI'ssor'': dn ,Rio ta jusiü"a, tcn,do, COlllO aCGm!laIl.h,.a.n.h.�� Q_ Palme',_.I'l!S, .contInua·

:Acompanha o campeão da Se- S �. 'tem a tab�la "'�, de com1]' pontelru, da tabeb, {jJ1\ class!f1caçlw do 'lol'neH.!_ Extra. do

a;SUdU-r,Uzren1 l"G,p<jto i.t disputa (',1

e�;r·I·'de;'J!aci!O !e1c.gI'Bfj':P an PalmEi'

fgU..ll.uã. Divisão" no penúltimo' lu·
.

o leI

"visiia dÍ" 'Um {) V,,'.r.1· Crulõ Esnorte CluDe. Cmn esta formaç.ao, sem liou e:;tadlla�, COllVOCOU, pura, t:.::.. t:Wll' de 5·! 3el'ào '·PIltihdo,;. fi' 1"",. quarLa-L'j'l'a, propowlo a,

.. . pre9l:'tS OU a

C
.' p' t 1

"1'
Gépi, ''!\ialheiros-'e p'·nlwlra, gan]lOt! com a:llt,()r�da{!e do 'FIo ta noite, ímportall1e l'f'unji'lO !W I cl'editanrlo-c:e que venhr.'tfl a sfr I ',ih:i:a do cémjunto dirig-idu jY'l"!!Sar, O C.A. Tupi, enquanto corre or·F- laS!:;!! __ QSnaIO' resta, �m Riu do 'l!esto, por 2xJ. El'nestUl Penzhn e Arno

........ .' d
.

i 61 - one �. -

, G" ,I. I d
"

. IVl' llbg"fl"
.' .. ' '. Héde tla fJitacl'l. f'uEdade, ](l('éoli .. conheeidas ne3ia "'))lI.,.:U rHl011- 'I

B<,dr,,,o a .Blllrnell;"u. para li !lI F A «i.,' A !VI
..

S ,E U §iU"L!!!.raru, uma -promessa( e lU -

no SU'L S' C t
.

li
,a.z .ª ela!!:!· {JS cratIues a - ... 'ou",.

'_

teitll i1.andidata.-se sériamem.te
__", ra" a .arln '

.

'

..

'

.. zada. à Rua. ,1oá!> Pinto, ,(ns pr!:' da", pelo meno�, ;.cc; ,l:JllJ.l' T�'�'- nmlch anlls�,OE'.) IH\. Al[l.Irwda lJu

I ".� "

N
, ll, N L J O §

"
.

sj'dentcs de todos 'JS clube>; qui' neio Inicio" pr.Jmc;ra. rodada ciO que de Caxw,t1. Nenhum resulta,- N E S '} li" J O R N A L
l>Ianterna". Reclamações· conb'a,

intervirão e�te .ano- 1lO ca.mpeona campeonato, do favorável llodel'ia surtir o 0- ''''_f"l!!.1'bitragens não houve e outra

/!lovidade, taInas esquecendo de

registrar, foi I} bbín te;n:ÍpQo que,
te f-ez notar domingo ulti<mo,

�ontribui'ndo em muito na ele

Vação' das rendas. Palmeh'as, ()
!impicG e União nã,.) êStivexf!.m
lBm ação, porem ainda assim, em

duas :pelejas sómente, pertencen
!io ,apenas um 'dos clubes à Di

trisãQ Profissional ,pa L.B.F .•

foram apurados miis de 6 miÍJ.
cruzeiros.

Outra série -dei cotejos está se

!l.proximand'J e não tenham dú

�das. muitos imprevistos :podem
:su.rgil". Até o, :presente instante',

ié este o resumo técnico do Tor

:neió, com (} qual prestam
clubes e entidade de nossa,

giw.J, merecida hom,en:agem
,'M:inistro- Luiz GalloUi:'

COLOCAÇÃO: 1.0' Palmeiras e

PRCP:i:MA RODADA - Nesta

L.J D

\:�ÔA Dii:fi'l'� m.uno
NA il!NCiRAXI\TAKl&

I"ONTO' cnu,

marcas

Os melhores Pretes
• <. -.

! ,

i-

mssiga
referindo
fo�dotimo

.

i i:....
� -"

, ...
-

í

As maiores faciUdâdes ria compra
Oferecem as loias PR�?�D:{IM9

rossiga
referindo
rosdoe;imo

.

Prosdodmo Sociedade 'Anonima
Rua 15 de Novembro, 90.0 BlumenÇlu
'.� ,.

li ll,(tI
.'L

é . (I Ú ItillJfl

tem, pela '.ra.hhã, flue a represe!'
taçiíó do 'Camjloã� do Ce!!trné.:

�·io,. no ··dia 28 {10 corrente. cla,d,

Capital ." '" .,.

FLmdo de Reser'va

Teleg!';�' t<I..�COH

50.000.000,00
46.QOO.OpO,OO

.

pouco... qU!3n1, não
. ent,ànto. c.oino isso é

guir' dià�'iamente 0S anúncios 1 Quem
lê, anúncios conhece o gôsto da época,
distingue os c bons prf'.(:os e sabe q uH1
a loj� que tem as novidades! A
leitura' de um anúncio ê sempre o

primeiro pas80 para uma boa compra -

poig urna loja que anuncia aS8umé a

responsabilidade do que promete, traz
suas ofertas a público para que, se·

jam comparadas e não se esconde
atrás das Yitril13.s, i) espera de um

fregu:�s mel!QS exigente. E !E'lllbre'8ê:
quem lê oa anúncios; sabe c:Jillprar!

o Juventu5" agr,,�

miàção que acaba 'de sér funda.da.
r€Cent€lmente' na éidade' serrn.na.'
como consequência da. fusão ha-

D".E;OSITÉ SUAS ECONOMlAS NO 'INCO' :Ri CONTRIBUA,A�S!lVI, PA
RA O AUMENTO DAS POSmB1LIDAU:mS DE FIN.A.•NCIAIVIEN'IO' DA ,

-
.

-_ 'PROJ)UÇAO _.::_
'-

f
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a

exame elo
da oposição", disse..

- "O que acho ini'antÍ'I. imj- •

cuo, íngenuo, aéreo e angeüco (�
o aparte de V . .E.xcia. - xespou-

injuriar o
bro: influente do Partido
Democrata, Cristão. E tam

ha

S. PAULO, 18 (Merid.)
- O Secretário da Segu
rança em entrevista hoje à
repcrtagem, referiu-se às
denúncias formuladas con

tra as autoridades do De
, It· .,' "",

b 1 d
partamento de Investiga-

A
.;

·

gressao a Q a ent!"o ções que teriam sevicÍadbr
- o c;elinquente Gino Mene-

ei
.

ghetti, afim de obter con-

.,': ··O····c
..

cem l·.:te'rI-o do Merl· tI- fissões sobre os últimos e

últimos 'e. vultosos roubDs

o: ·'e,vsíro recusou-se a enterrar sem 8 a lasl'ad'o de O'bailo de joias. Revelou o sr. El-
pÍdio Reale 'que a ,prIsao':.!,UÓ, ,18 ,t_f.lt:l"ià.l � ,:t�hd ,'.u- parentes dR morta, aritall'do :IDmbora' fosse �og6 'desarmado. do comerciante Abrão. Po,iorFi'a,l;les;'polící'a.is'Cle São J'Jii(,!que gt'nte de cõr não"',u€r� ..,e o CI:Jveiro ainda feriu a pedra..

d'i\,M�riti.foi illstaur:�.10 inquérit. nnterro.· mas deve sCr' abaná", das, Ant'.)ni'o ROdrigues. nlerantz, acremente criti
io 'para' ,t'.purar ft agre,:são 'de nada no mato para 'JS u,m:)L1il Em seguida á .agressão o CI)- cado pela imprensa, foi fei-('11E1 f,::mim vitimas, no �emit",I'io comerem. ycir'). tentou fugir, mas foi p�,_ t .

d'
Como sou um dos muitos que

�aquele m.unicipio Og indivi'duosl' QUASE: LIl';CHAOC' segumd,o e alcançado por p'..}pula
a em consequ'encIa e ll'l" conhecem e apreciam o seu ca·

lI'resslas Lucio, de 21 anes YÍ'P j 'f O violento j'nsulto do coveiw r. 6 que presenciaram a ocorren- vestigações realizadas em· rater reto e a feição honesta e
Gade. s"lteiro, res'dentr, Wc r" ,foi revidado pelos parentes da. cia sendo então. espan�aô) pUI' Montevídéo e Buenos Ai- equ,ilib1'ada que vens imprimindo
�;a(!a .do Areal, 1.260, 1 Antflniu morta, tendo, então, O'tacih" numerosas pessoas recebendo res, onde Se' apurou a par-

ao jornal "A Nação", ap1'eSSO-lne,
-:,yarlgues �i�t:0, de 25 :U1C" ;i�. sacado de uma garrucha, dispa.- graves ferimentos,

.'

Um soldado na qualidade de fundador do va�

l�ade: dOIDIClhado na Tua da. rando um tiro que atingiu da Pol,icia Militar do Estado 'do ticipação na quadrilha, loroso Partido de Monsenhor Ar.],latnz. 717. A ocon'<r!(',i,]. JI.�s Lucio, na perna di.l"cjta. (Conclui na 2.a pagina Ló!'.�. J) t d t·qljp por pOuco n?!) a.::ab:m ". n', _
c - compos a e quaren a e DI- ruda Cálllara em S. Catarina, a

t> 'linchamento do '�',:r,�,"'l)r I�!". =====----'--�------..;__....::._----:----.::-.:..;. desmenti"- as notícias que a cita'

�i;�d.l'�aO;!��i�::t J:;n;��·.;i�)�) r��: II" Na-O lugllllra" Mar,-n'a ao.
��oA!i:::nt�tr!�U�e;ec�o':d:�;�

rp:j.lizar o flepultalner.to ue r..t",. nome, inexplicavelmente não men-

l'ili 'da Gloria R')drig�1<'S, '�1l1l1J8' .dona, assumindo assim a respon-
da f, .'.sposa dos ·t�-,o'!;·:l(,ô fa)'" sabilidade da noticia.
c,ciá- <!nt conseq.p,pi.t (.I<: V'"

,·ulgamento do Ite. Da.ndel.ra
Alega o temeroso destacado c-

parlv. lemcnto" ou a. levian.a c inescru-'
NÃO POSSUIAM ATSTA� pulosa Agência, para prova\" que

.

DO DE ÓB [TO há infiltração comun�ta no PDC,
,

g",guná'o a. m.1i",,,idade p(}lici�! o fato dos 51'S. Dr. Hélio C;.llado

�.ic��i�u'd� b��\-:�:a d�i;{�'eL\�re�= - Romero flelo li,re para aluar DO caso �:l�:::id: �:m��;:t:1fiér:��bro:
ue 'l!e ao fato ·ie seus par.'lü,;; --

meus p.articular�s·, amigos, "''eremr,flo p'Jl;suirem o ate-3éa<i'1 de 6 RIO., 18 (Merid.) _ Em '

Bto. O cadu'iel' da ,nft'liz mú' vera realizar-se amanhã Enquanto isso, cresce de favoráveis à exploração estatal do

m�,; enoontrava S�, já, mÍl adi!'J; rápiõa "enquete" com nu- em virtude do cargo que' t·
petróleo e' do último ter concedd�

t'
.

'd d t··
. .

l' expecta Iva' o Juri de Ban- do �ntrevi5ta ao jornal "Impren�&. ')_ "':�ta o e pu rl'faç",o, mo· merosos Cnmlna lstas, a re- eLe Iccupa ,no Estado i d'o d'th":J' pelo qual os parentes d<. t ri f'
- eIra, que não se realizará, sa Popular".

mona queriam que t'os3e ento" por aL'lem IXOU a posiçao Rio - Secretário de Segu- amanhã, de vez que deie- Em virtude da imprensa da Ca-

lado, nll=smo il.1>t'� qu� (;t1,:gaE da sr. Romeiro Neto, como ranGa. ,>a e acusacão !lada mais pital noticiar hoje que os ataca-I!f' o atestnd'l de óbi�1J que ,'q defensor do tenent� Alber- "dos vão proce�sar a Ag."ncia Mer-
ziam, tinham esqueckb qe 1'')1:. juntaram ao processo, o
,clt,·a,:-. 0. cO.1rei·ro, poreUI, 1'f(:1!"a- to Jorge Franco Bandeira, Podemos resumir a posi-, .

d'
.

d'
.-

- .que 111 lcana a
-

ISIJoSlçaO1'2,-,3�, dai ter surgid') .

viulEllt.t indigitado assassino do çao cu criminalista cario-
Ui;;>CI�Ss-ã,). na qual atacilio de bancário Afranio de Le- ca, em três itens:

de ambas as paries de cmn-
Olivel,l'a Pinto, não medind'J as parecerem perante o j;üz,
palavras, chegou a ofent:Cl' 'l:! mos, no julgamento que de- I} A lei, realmente, Desse modo, somente na'
;:- - �--,,_--------------- proíbe ao sr. Romeiro Ne:

C d O t d
' proxima sexta-feira, Ban-

..

amara os epo a os to de. procurar em causa deira sentará no banco dos

Cr"I'II'Cg !J s ,'fu 2 rg fi fi iii () a n t I' n fi S '

�:���:'d�n�:tO on�:aex!� ����eP::is�������o pe��
U U U�UtJ U II o 9

cc o ,alto ca�go a que. nos 1952.

I·u··U'"C""',tO'O'a'flI!O' d� �Ult.th�, f'n IUDtLer i,' ��!.�:Fl�.:atal��h��P10:��:: mrl'n�a:,��,pSel�"qot�;l�bdj:O��rC�l�l.Mmf(�er:,
O

6 Ou O U III) � Ou v' RIO, 18 (Merid.) - O, java ser ouvido na

reorga-,
primeiro retiro�-sé do re-. ,

, I 2) Todavia, examinada comparecerá ao julgamen. sr, Lucio Bittencourt re- nização do diretorio muni- cinto, acompanhado por
pn��Oda18se!:;�rid�edicadaN: tel!cia da .5,a Reg:�o MiHtar, essa lei em conjunto c:;m a to. Em face disso, o p'.·esi- nunciou ontem a presiden- cipal de Nova Lima. mais três membros da co-

explicações pessoais, ocupou ���n���r��a�an�p�o����e�u� 1 Constituição
. e. o Codig(f dente do Tribunal do Juri cia do PTB mineiro, em: rá- Na reunião travaram-se missão.

longam2nte a tribuna o si:, a fome? o d.�sabri�} não c;n- i Penal, s'em dUVIda alguma, adotará medidas de cara- pida 'e dramática reumao vivos debates sobre o as- Disse adiante o sr. Lucio
Le-oberto Leal. que l'1'lgres- tinucrn rondando :'cus h:::bi-I poderá ô sr. Romeiro Neto t.er �x.cepcional, a.fim d.e ,que durou apenas meia ho- sunto, tEtndo se verificado Bittencourt que redigiil oÓimlldo de Santa Catarina, l'e- tantes; d) se resolva, de uma i atuar no Juri como defén- � t O d" t d P B

. ,

lat-::'tl a situação crít'ca atra- vez por t:das a l:lituação dos I
�. ..' lmpe ..t'lr que a aSSIS enCla ra. s lrIgen es o T o mesmo mCIdente entre as peõido de renúncia e entre-

yessada p�r alúgos servido- servidoI'�s .civis da �umbe�, �
8_1

, c�Bande,lr�,
. , :. pos�a perturbar a.marc�a I d�ve�ia� solucionar a rei-l srs. Ilacir Pereira d? Lima gou-o ao vice-presidente.

��s da "Southern Brazil Lum· 180 d�les _;iOb o r.e�rme GC, 3) �m ulh':ll� analise do Julg!,mento. Os Jornahs· vmdICaçao do deputado e o sr. Jesus NasClm'ento, Antes, porém,·, convocoulJ.�r· & Colonization Compa- ConsolIdaçao das LeIS Traba-, - esta e uma lupotese ad tas terao lugares marcados V],_;;' 'r L b .

Iuy", no quadro da antiga ser- lhistas e 66 extra numerar'"s' .. ., ,

'

I
a,u.oml o O o, que dese- em consequencra do qua ;) para uma reunião todos os

raria de Três Barras. 1.;) que se proced� de -pr'J";t� mltlda pelos cnmmahstas, I e os. a?sistentes em núme- - - - - - _.- -._ - .• - - - - - - - - - - - - membros da comissão de
à instalação d·:) Campo MilL' aptlnas, para argumentar I ro lImitado, não poderão I

·

t I t reestruturação para {} dia
Disse o representante sulis- tal', lá �� em"outro 10caI�ad;!- --:-? sr. Romeiro Neto po- se manifestar, em hipótese DeVI ave a guerra eH re 27 do corrente, afim de.de-:-ta, autor do p2dido de c.:Justi- lQuado, Ja qu_ os �ecur�o", pa-. (.Jarra afastar-se do carO'.o alguma' devendo os recal- 'll'berar-s'e sobre a' .sua re-'tuição de uma Comissã'J Par- ra tanto, o material Ia '2XIS-

� 1 t
. .::>'.

lamentar de Inquérito p;)ra tente, se não permanecer ao
. o �ua re ornarIa, apos o f'!ltrantes fiel' postns fora

r I f Aapurar a alienação daquela rekmto, poderá pT'Jduzir. Jun. do salão pela polícia. srae e OS' 'stados .' r'ab.es·,,�rganização, que até hoje não
foi resolv'da a situação dos
servidores da rnenci.Quada

14;
.

& ii!!ii,....

Serraria, atualmente sob a

T R a T o R' E S W'. T ER L o nresponsabilidade do ExércHc,
,

os quais, com suas famílias,

�:tS:��o�:r:�n�e;��Sil��!;n;
,

�
.

..

apelar para a caridade púçli- S E N H O R E S
ea. Toda e,ssa gent� - acre.5-

,c'cI11ou' o deputado Leoberto A G R I C U L T O R E S
.r.,�31 -,,- em númer::> de 1.200 .

pessoas, 'não mais dispõe de Acabamos de receber no.
dinhe�r� ou crédito, tendo, de j remessa destes afa..há, muito, a Subsi�tencia lVIi- t

va

litar da 5,a Regiã:J> suspen- roados Tratores Cana-
dido 05 fornecimentos. Após denses - adquira agora

, outras. considerações ,s::>bre a
o vosso trator pelo novo

Situação calamitosa d'aquelcs
antigos fuucÍonários, . l� (li= plano de vendas a presta-
lembrar PS providrúlc'as Ja ções.

. tomadas por ele e outros .par- Solicitem-nos uma de-
lamentares, c'::ncluiu o proç-er
pesse'dista dirigindo aos mÍ- monstração sem compro-
nistr.os da Guerra e da Fazen- misso.
dá apelo no sentido de que: l!).

rágúem; com o saldo iiJ cré.
.

dito·aberto pela leI Dr. 2.150,
os salários em atraso relati
Yi.!5 a 1953; b) tomem Pl":vÍ
dencias para que sejam p;;,_
l'tns ,.ptont;:un·:mte, ,lS salário;;
0'0 ano corrente; c) a Subsis-

,'Rio; '18 rÁ.1et-idional) - A "'[lU
aiçãf!'

. iniciou, en,fim. em arn
ba.s .. as Casas do Congresso, o e

xam�' do documento, há. pouco
2nt'l\l't:!l,ado á. opíníão publica, con

ten�' o' dtscurso pronunciado zen'do e afirmando

pelO: presidente Peron na Es- que o encarregado de
Core: S'Illierior de Gu�r1:a 'da Ar- ---��---------------------

r;entlna, em dezembro ultimo, Morreu em acidentequando zevelou a Eíl'Ístencla dE
0/11: �o1':9í;;romjsso com o pr-asfden
te }' argas no sentido de- Bel" es
tabeleelda E'_J'bre a Amertca dv
Sul a"hç��onla do BrasH, Chi
Ic; .. e Al'�lntina, que aboliriam' en
tr,,:

. .::;1 "lS fronÜ,i.r.as.
,

Não· apenas' os 81'S, Alberto
DeGl%i�o,. e Flores dá Cunha na
Çamil.l'a, como no Senado o sr.

l-I:i,!1'd�tim N'õgueira, dependeram
a auteu!JeWade do documento
contestado, sustenb�ndo a tt!S€
de .que ns afinidades polrtlcas
ideólógicª!! entre aquetes che
fe'J de Governo just lffcavam pr:!
feit'1.l11'l),t"" 'um I}a:cto daquela
natureza.
Na" C':ul11l-ta lnicj:a.bile.r.t.�. uís

cuhcou, por 'delegacãQ rlo Iíder
da UDN o sr. AH}el'to Deodato.
cuja oração foi entrecortada de
"'')<,�'leS: o quo multas '\T rt.eóõ 'rn- RIO, 18 (Merídional) - 'çIemarches para a escolha
l' d:-u I)cglliss'l Um rctetro tl'al� ° ex-Ministro, sr , João ,. c'O candidato do PTB à su-quilo.

'

G 1 rt
'

dCor::leçou OJ 'r'",pl'�:;entante mi-
ou a 'esta sen o espe- cessão governamental .sr.

n�h) 'p"r ler ü"cÍlo, do mqneb·, rado nesta Capital na pró- )'Ernesto Dorneles.
'

nado' discurso <10 presidente p". xima semana. Isto é o que Para isso 'Os srs. João.-(i�l. anual 8tP. o momento nf.. ·

f

Ifí'r�, d:esmentido pelo governo n�? in armam seus íntirn�s Goulart,. �enador Alberto
b��"Ilel�o causando estranheza adiantando-nos uma notí- .Pasqualiní, deputado Bro-
a hdos. A essa altura Overam

.

b
.

t t h d R h
r

ink'o '}S fl,;fi1l,rt.es do ':<1'. A::-i l'i.
era em ln eres.san e.

_
I c a? oc a, Jose Lourei-

tombo, para. qr.sm Q as ..\,m1:o 10
" Uma vez aqui o sr.

JOliO,
ro SIlva debateriam o pro

Ta supera.do merce 'c]n ..ícsmeutt- Goulart assumirá em se- hlema com o sr. Getúliodo' da ..Embai'Xada Arge�ltiml_ 1."·d idenci d di V '

oposição _ aCl'escentà�.:<" ;''''',
gur � a pr�sl encia o ,�- argas ate encontrarem

prc::;cl'ltante petéblsta '�e:;ta';'� retorto nacional do Parti- uma solução capaz de har
fa:r.end:;.. êxploraoão "criminosa fJ do 'Trabalhista Brasileiro monízar todas as correntesinfantil" acreditando mesmn que t d

"

,
-'

"'la, a 'oposição. estava írnurícadu en O corno pramezno CUl� do trabalhismo gaúcho. Es-
necsa Intrãga, "Há nissô de'.e" dado o doa encaminhar as te ponto de partida tería

NOVA IORQU'::::, 1.8 IUP)
Informama da ''iase llel ,':1. de
Nellie, no- estado de N'vada,
que o veterano piloto de pl'C\'U:O
Jos�'ph Lynch, <la ]<'abric.>:i
"North AnH'l'Íf:8," 1110rrEu ern
desastre com um caca a játu. O

Conego dom
de Castro

Ainda agora, recebeu

Em fico a sucessão gaúcha .

Solução capal de harmonizar todas
torrentes trabalhistas no Rio Grande

..

sido sugerido ao sr. Getú- to ladrões internacionais,
io Vargas, visando congre- especiallzados em joias,
,gar a secção do PTB no Rio que e�tavam operando em

Grande do Sul ao próximo São Paulo. Segundo rnror

'pleito, de modo que sem mações, abrãa foi expulso
divergencias e nem ínsa-

�

. .

tisfaç6es o eleitorado pos-j
ôa Arge�.t:na por explorar

sa comparecer às urnas,
o leno�l:uo, escondendo

coeso em um só bloco, suas atividades com nego-
cios.

Carias à Redacão
o nosso r,'dalor recebeu do dTo curto por crime de "alúnia, não

Carmelo Mário Faraco, advogado I há, necessidade de maiores escta

líder bancário e procer do PDC, recímentcs.

em Florlanopolis, a seguinte car- Devo diz:r apenas que, embora

ta: eu seja P?ssOl!lmente contrário a

"Florianopolis, 16 d� março de exploração do petróleo pelo mo

;1954. Sr. Mauricio Xavier. - ,tiaú- Z:0póli{) estatal, por. diversos mo"

de. - O jornal que tão eficiente- I tlvos, entre os quaiS no::sa falta

iffiente diriges, publicou, �em data
de 13 dó corrente, sábado, uma,

,notícia da Agê'ncia Mercúri...: de;
ta Capit?l, onde se fala numa suo (Conclue U3 2.a

posta crise no Partido Democnlta
Cristão, em Santa Catarina e, ('

que é pior, uma danúncia. cl.;! ha

ver infiltração comunista no �eio

do Partido.

.• lido e
• f'6ftf ....

i" tUfele

Crise no PIB mineiro

Renunciou a presic/encia c/o partic/Ó
cIe pu ta clo L u:c i o Bittenco�,.ti

TEL AVIV, 18 (UP) - ° ministro do Interior,
l? chef; �o Est�do Mal?r f Jsrael Rok�cr- qt;ei�ou-se
t, 'do ExercIto de Israel dlS· de que a SlrIa esta vlolan
í Se que a gu'erra entre Is- do GS dil"eitos de Israel

I raeI e os Estados Arabes é Mar da Galilea.
Hinevitavel" porque' as na-

ções arabes estão traba- As baterias de Costa de
lhando em um plano desti- Israel ê Síria, trocaram fo�
nado à liquidação: de Is· setentrional
-rael.

.

.j ° general Mossd Dayan
fez tal advertencia em

I uma reunião de ex-oficiais
do Exercito. Ao mesmo

tempo pediu ao povo de Is"
rael que faça sacrifícios ;Í

I
fim de reforçar suas defe
sas.

,I Afirmou que
.

esse blG�'

I
qu'€io é parte de um plano
árabe para debilitar a Is
rael impedindo a entrada
de navios com abasieci-

• � I••_. •• ••_. mentos' e mercadorias.

Em mãos da
caso Wainer
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