
Movi ,enio
RIO�:2Ó�'(Mierid.) - o sr.

Neren Ramus tendo HldQ
clentl�iCà!io 'de' 'que estáva o

sr, Gádoi Ilhoa cordenan
do nl�vi.roento para lançar �)

;,eu nom(l ao Catéte, dlsse :\
reportagc.m. :
.[\fã{} autortze! e nem .fui
consultado a respeito",

11.10, 20 (Merid,) --_ A. pru
pO>sHo do, lançamento da
candidatura do sr. No)' 1)

Ramos à presídencía da

República, o "n,'ário de
Notícias"

.

comenta:
·'A rigôr, não houve qual-
(Continua na 2,a t>ãg. letra F>

para

-- o
BLUMENAU,ANO .x::

1'�;S.

o secretar-io d-õ' E3tada reafir
rnou que tru essa. "capacidade"
I.:i,l responder .imedíatament.e ,

a

um ataque, ínírnígo o que Impor
tava, "Falta 'l1CS - acrescentou
"_. estabelecer um poder de- res

posta poderoso que tadas as ve

zes que uma possibilidade de a,

g-recisão e!C apl"eSE:lll.'cl .d.. t;t.ll cun

lo qualqu r do globo, es .a &:,re:
,',ii.- s\?ja tão custcsa

'

qu« (..! ini
migo a eta rennncte".
,\ reoposta a,m;'l;_'Ji;"1l3 ja. ""'1'tn'i'Jrmente hava declB;'a:lo I

<r : 0111 es. se pi +uara "n" ter
reuo dt1 nossa FS�0111a", Te rda-i"f ,

dR "escolha" <lo mun".« j,e,'r{, .'

-não tl do bl'JCO s{'yl!;itie-:" "f; p e

clso _p.áo esqueCt�:;�'. t.li3S"'l 1) '::'1".

Vulf�,;, que ria 'idade da -rue :
..

atomíea "05 sgundos são
uma Impurt.tncía "ih!".
'Tendo I} senador dsmo- r: '

'V'altrlL' Ge';rg"i ínsístído pari :'r.
·,3.rUlcnt .. s-b e "" ç,r"u-"""'!('Ül:

I'las quais o presi,1entc dos Esta
dos t<'lIh'Ut,S p.rderfa ag'r. se uma

nuçào attanttea foss€ atacada (1!
�-. Dultes aC�r"t�lnl,! a Y''''C I-=�id�-Ide. para .Q presidente. de poder
"roa�r l�o ramdRme�e auan�1 ����.�������������������������������������������������������_

��::'�:t:t;f::::."�:: ,:: Dificuldade na can,stituiça......oposta a outra pergunta, que ne-I "

nhum a líadQ tinha expressado

ti cJ
o

dO
' .

'I cJ el'��r;;:e�:a:argi:it�eà�I'���l;�l�:'�lem virt u ,.� , o cr·,··t·êrio a pr'OpO" rCI-on�'·,'" .:.t e:has Instarrtaneas". tal corno. Í' -t I ,C;' t:;. U, til .
'

exposta pelo secretario de Esta-I·' "

'

"

�

'I�OUJ��1 ;':��!��u�aB�a�civ;'�cn��'� Modifica.",ões "MAd'llt'C'-AI!II'l"'S dos' pa.rtl"d·cs na.Camaro.Jançada a l'eqUlm, em 2 dc se- 'fI.& '-A .•,-& .

tembro de 1953. que punha cm RIO.:lO (Merid!Ional) - O pre-
"

O PSD
�

.

.

guarda C governo da China 0:- sídente da Câmara dos Deputa.
muu'sta contra os perigos de dos .sr, Nereu Ramos, está a
uma, ·'e g,'G5,<;flO aberta c1ünêsa b

'

contra a Indochina". raços com o problema de
A advs-tenela precisava que cons.ttutr as diversas c-om s;

as reações amerIcanas a. uma sões tecnícas :

permanentes -

intervenção 'direta dos chlnêses base de todo o trabalho ,legis-
na guerr&. da;,l<1,dochina, .não Iativo da Con .. ·

,

brig{'l-�J.�ftU�:e\lct!á>. :'--(I!'f��.
li de �'M1;lô·'.if:" listas

nês, (.) 3Wl'�tliU\i()!" de 'Estádo comunicando,
(ConclUi na 2.a pâgtna letra

das

Teria a bomBa de �i�ro�enio I
leilo � e S 3. � a r ec e r a iI�a I

A pe.Ição analisa, depois,
a sítuação do partido verme,

Ilho, para apresentar em se.

guída, o seu programa políti
co, todo. ele - infçrmam -

vasado no mais profundo .res,
peito aos direitos ftll1d�l.men
tais de pessoa humana. ParaVoltarão os sobreviven

tes da Divisão AlUi
P.�H.18'1 2li ':UP) ,_ A Cruz

Ve.r-melha F'ra.ncesa declarou ho

je que quarta-feira proxirna SE

saberá quanüo voltarão úa Rus
sía os sobreviventes da "Di'i'i",[í1J
Azul" espanhóla. A repartriação
desses espanhóis que lutaram ao

lado dos exercttos nazi:,;t!ls na

pela en-

TOQUIO, 20 (UP) - Pa
rece que a explosão da
bomba de hidrogênio nor

-te-:-americana. ª ,ptitneiro
'tio ,c-là:rrente;" fez' a:eS'apal'e�
cer do mapa mais uma mi
lha do Pacífico, Isso pelo
menos é o que afirma o

professor Massão Tuzuki
da Universidade de Toquio,
a principal autoridade ja
ponesa >em energia atômi
ca. Disse Tuzuki ter exami
nado as cinzas atomicas
que cairam sobre navios
de' pesca japoneses, verifi
cando que continham gren
das quantidades de carbo
nato de calcio. Isso indica
va que 'eram formadas pela

Marcondes filho· corrigiu i
a inépcia de Vicente Rão I

o Brasil oum cipoal armado por suas próprias mãos

RIO, 20 (Meridional )_
A ' partir de terca..feirll,
proxnua, serão apreen :ii
dos cs autOmóveis e de
mais veículos ainda não
emplacados para o corren

te ano. Isto foi o que infor
mou à imprensa o chefe
do Serviço de Emplaca
ménto da Prefeitura. O
pl'a�J, mesmo prorrogado,
j::\ expirou a vinte e oito
de fevereiro, de modo que
o licenciamento vem sendo
feito com dez por cento de
multa. Mesmo assim, cal
cula-se que cerca de trin
ta, e, c.inco mil, veiculos no

Distrito Federal ainda 'não
foram emplacados, ficando
doravante sujeitos à apre

F O L fi A' ensão,

d,ec1arar que' apoiava "entu
siasticamente, em princípí)",
o pr'Jj-e',o brasileirv, contradJ_
.ção €m termos qUe mostra o

genero de lógica disparat:Jàa
em voga nest\1 confel'enci,l.

Expulse dá fralça. _

, '

foi a Paris parUcipar da . rS'Dilo
contra o Tralado de Defesa· �uropeiaCaracas (B. Leite Filho) -- tro das RelaçÕES Exteri0res 3

consequencias d.} inepto pon.linha da u)ssa política ex
to d·;: partida levianamente a' terna fixada há cinco anos,
do'ad'J �ela delegação bra:;i_ em Bogotá. Essa tentativl d�
le'ra. no que se r.efere ao pro- retificação só conseguia, en
blema das colonias e territó. tretanto, expor aquele erro
r'os dependentes de países 'nicial em toda a sua ol,f!n!tu.
extra-americancs, situados :10 de, embora os principais Ii('�
h-?misferio ocidental, não tar- rigos contidc,s nele houve;;
daram a se manifestar logo sem sido elimínad'êJs da par.
no segundo dia do debate so- te resolutória do projeto, pois
brc o assunto, na Comissãn nesta o Brasil remetia a qU23-
Jurídico,P:lítica da Confe. tão às Nações Unidas e s�
rencia de Caracas. Ao exami_ d�stacava da .extravagante e

na, em uma destas corres- xigencia argentina de que os

pondencias, ,) texto do pro- demai� Il<l.íses d�, continente
jeto brasileiro de resolução, a se, s;:;I �ar�assem com ,:l� na

resp: to, assinalamos qUe eie relVmdICaçao de terrltoncs
r,epresentava uma tentatlva como ': das Falkland. A posi
de corrigir o erro inicial ,!!'_ ção brasile.'-l'à

.. ,me:horou, mui_
metido ao procurar o mims- to com o brIlha.nte, hábil c

bem articulado discurso d:)
sr, Marc�nd,es Filho, qtl'2 sub.
meteu O tema a uma analise
detalhada, afastando), tanto
quanto p-:.ssivel. m1.S circun,:;
tancias dad;s, Os efe'tos m:l.3

inquietantes que Se achavam
implícitos na atitude otigmaI
da nossa delegação. Os pri�
meiros discursos, pro.lunêié._
dos logo depçis, nã� defini.
ram muito bem a sibação qn'2
ia r.esultar. O delegado) de EI
Salvador, sr. Alfredl MartI
nez Moreno. um homem gor
do e simpático, com cara de
parteiro, chegou mesmo 11

Mais navios de pesca
afigidos pela radio
atividade afomica

Serão apreendidos no

Rio os veículos ainda
, não . emplacados PEQUENOS PAP.'l'lDOS

O::. j_:>:!quE'no.s pal'Ll.l0.S tam.
bem foram alteradoS' na :ma

e,strutura parlamen:tar. Apa
rece com o mai{lr número de
deputados o PDC, com 5 mem_
bros, sendo:: os novos' -cs srs.

J2el Pres dio. ex-PTB, Mau-,
1'a

�

Andrade ri Antenal' Bar-

- TEVE REPEN'fINA
MELHORA ° pAPA

CIDADE' DO VATICANO, 20
(UP) - O Papa Pio XII se 1€.
vantou hOje pela. manhã com

n.L'OI�UIO" 20 (VP) - Chegou a<J

]J'J.-to de 'l'C'quio· ma,is uma duzia
.ie 'navios 'de p<f!Cr. japo,neses a·

presentando sinais de radio-ati·,;,
dade a hordo. () capitão de um

deles aiirmou que nunca S8 ::1 prO
:timou tt menos de nül e n�n '"CiolU

tos quiiómetl'os de Bikine, o"de
se realiZ'Ju a t'xplOsão atúmira
l'esJtuns'�"el pelo fenôm' :1').

---------------------

RIO, 20 UVleridiollal)
Os srs, Canrobert Pereira
da Costa e Juarez Tavora
palestral'am durante quatro
horas, debatendo a reper-
cussão política provenitn
te da chapa que int·egrarão
o Clube Militar. Adianta
se que Ia conversa dos dois
militares resultou {;e o

Exercito tudo preservar a

unidade das forcá.s arma�

das, não se prestando nem

a um nem 'a outro, às ma

nobms divisionistas. Dessa

Callara dls Depulados

Quis Peron articularumbloco
sul-americano contra oBrasil

Repercussão poli fie � da
eleição 110 Clube Milllar

IVASHTNGTON'. 20 cu.?)

DE"PS{'hos de AméVa. no Esladc
da 'Virdnia, informam que um

Ilvlão �ie bombardeio B-26 dn. For
113, A6r"u NGrte americana, !Caiu
!lt!!H hreju perto daquela t:idad',

eltp!o,llnd'J, Oficialmen�e fe" ,':l'
nunduda. a morte dQ pIloto nao

S� conhecendo ahila. a sorb das

o\Í�.rs.s cres peSSOas. qua iau! a

:bardo.

J;>Or fim, � sr. Ee'pio Cabral d<;'
fendeu o Itamaratí que. esfaria
alheifr à. tentati'va' de forma�lão
do blOco ABC. já que Pe;çon, não,
sa a\�rev�t1a a afrontar ns tra:ií·
Qóes 'da Casa de Rio Bramn. I
As conYersações naqup.le' 61;mti.!" I
teriam sido realizada;:;. at.rav-IJ

Idos' srs. Batista Luzardo e Getu
lio Vargas: ),>et.Oll l,l,tacando nl)S�
sa diplomacia, concluiu, revel')U
se um ditador ttusttado, de:rr(>
taelo qu.-e foi psl!!. r.esi'1;tencia que.,
ll!é t\pôs I) �amal'at1. : .!!!!!!!--!!!!!!!!I-.=--.�!!I!!.�i.!i!!'!.!E••*!!!_.

BLUMENAU

maneira, se surgir a can·

didatura de um deles ao

Cate te, terá o apoio ativo
do outro.

R [0, 20 (Merid,) - Voltando a

trabr do: disctl�so,' qu'e tE'ria si':lo
p.l-onunô1.'1.do pel,;). general P�ron
na Escola Superibr de Guerra-'da
Argentina, o sr, Helio CabraL
sustentou, on;l;e1n, da tribuna da
Câmara Que O desmentido da
Embaixada Argentína punb.a fim
ao assunto, uma vez ,que im
plicava em retratação humilhan-

------_-------------------------------------------�------------

«Nenhum (pensamento'. dominará o
mundo sem a aprovação da mulher»

ie da parte do dita'dor pllitjr,!.).
na parte de lá, acrescentou, r;'a

dá Inais há. a exigár,
'

.

A rEvelação mais importante
(l,) discurso do representante
b-aiano disse ;respeito à proposta
apresentada. pelo presidente Pc-
r{�,n 'ai) general Ibanezt Dr.) SEnti
do de efetiv:arem uma. "ententl�"
),\3. Arnéri'Ca -do Sul, Vis\lnUo l'al"
tal' Q Brasil, Esta proposta,
'lue foi aceJta pelo- p,t'esidente
chilen.o. restá consignada. na ·'A
tA do Santíago", que preve, i

gualmente,.a participação da

Colombi'a, Ye.nezuela,· Equador e

t Paraguai, tendo os dois ultimo;,;
paises ref<:rendado aquela ata,
internacional,

ANUNCIEM
NESTA

A EflCIENCIA

CARACAS, fUPl Acompa" Esse Comité .fui format1lo em

nhando us trabalhos da X Confe- 1935 em Wa3hingtull (' tem sua sé
reneia Interamericana, na qualida- de na Capital dos 'Estados Unidos,
de de ob,ervad<>ra, .,nconlra-se em no nümero 1711 da MassacllU5sets
dlracas IIIiss LiUian Sears, gradua-

.

Avenue. Segundo informa MIas
da cm "Civilização e Cultura da Sears, em visita feita aos escrit�·'
América Lal;na". pela Univerdda-! rios d:_ impr1nsa brasileira em

de C:", �.Torge \';>lshington", da Ca- Caracas, o Comité trabalha pat'a
pital norte-americana, e, em uCas·· fortalecer o sistema panamericano
'telhano e Assuntos Culturais In" de paz e aumentar a cooperação
teramerieanos", pela Universidade e o mutuo entendimento éntre as

Autonoma da Cidade do Mex:ico. nações do continente. E' formado
Ela vh'e e trabalha em Washing- por mulheres de toda� as nepubli
ton e 'f1J\ de,ignada para acomp"- cru; ameriçanas. O seu funciona
Ilhar OS trabalhos desta Canferen- menta é iWseturado pela ação de
eh e trazer aos delegados Ulua in- voluntárias. Tem como presidente
dicação do "Comité do Mandato M:iss Mabel Vernon. de Washing
dos :Povos�, tono Os seus membros honar.arl.os.

par;! a América Latina são as se- Venezuela, Peru, Mexico e Cuba,
!luintes: Gabriela Mistral, d!o eh;· e tambem as do secretario geral

Ie; Marina Nuncz 'deI Prado. da das Naçõ�s Unidas. Por isso mes

Bolivia; e Consuelo Reys Calderon. mo, 1\1i83 Lillan Sears. confia em

cídalllã norte-americana que c�erce novo exito da organização a que
a Secretaria do Comité para a A- pertence.
merlca Latina. A propo,iç�o que o Comité de'

PROJETO SOBRE A sejaria ver aprovada, nesta Con-

ENERGIA ATOMICA I ferenda, é fi sêguinte:
A atual Conferencia Inferallleri,' I "Considerando que os :E:stildos

cana, o Comité do Mandato trou>;:c I Americanos cond�nam u?anime�
urna proposição de apoio, em prl-) ment,e n guerra. comél mem para
melro lugar, a algumas idéias ex... resolver as dispulas internacionais

pr,�st;a,; pelQ presidente Eisenho· e de�ejam fazer tudo quanto este

wer. Sob Ol,It.ros aspectos, o traba- ja ao seu alcance 'para contriJ:ou!l'
lho do Comité do Mandato culnei- no estabelecimento :}a {laz ..m tcdo
de Com as dleclarações de vários de- !

o mundo:

legados de países latinos, como a I �«(ll!.nl:llie � 2.a pAilJia letra B)

Prosseguindo Q p.rúcer pereri.5-
ta leu trechos do livro "COlldac
ci·;m Política." - [10

�

IIual estão
romlensa'das as aulas _propordo,·
nadas pelos gen.eral peron' na

IE'scolll. Superior ,de Guerra, de
Buenos Aires, na qual defer.tI-e
o emprego da força para Co.nsü·

UcLar o 'menél':madú bloco,

do annm:l0 aebll'1le d�
fetame!!t" Ugaü::\ i cir
culação do jornal, A NA
ÇAO é o único órgão de
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la
res do Vale do Itajai.

Uma jovem americana lula' em Caràc'as 'contra a Bomba IlItomica

(aiu e im:endienI",se
'o bombardeio B .. 26
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ADMITAMOS que algu- Não é necessário usar

do Balanço mas de vocês, jovens, não flores que cada dia se fa-

,

de ,te.nham mesmo paixão pe- zem mais caras, mas é
o exercIcio

lIa
oozinha nem, portanto, passiveI com folhas de mag

vontade de aprender ou nolia misturadas a algum
! treinar �ulinária. Isso, po- ramo de folhas de feitio o

lirém, nao impede que vo- ríginal, compor um belo

�mmnmnllhmlllnmnmnmmmmmmnmmmmmmmmnmlllP_!; cês não deseje:n realçar-se centro servínd.o-�e ne�te DIz tambe.In que 'J partido

I
que não existe lincompatibl_

== '.
_

'.
.,

, E em alguma COISa.. Por que caso de um reCIpIente rus- nao podena l'e.querer um' no-- lidade entre o funcionament.o
- N A O P E R (A TEM P O § não se especializam na d'e-I tiao. Poderão, ainda, unir,'�'t r�g'stl'O� apresentando, de legal do pélrtido oe o regime

.

", := coração da mesa? E' uma folhas e frutas. jm�dla!�, listas eOl� 50. mil dem:cl'át�co. .

�

.. .

eleItor·�s, dada a llegalldade ConclUI o advogado Síllval

A solução da sua vida será fabl'icand1o produtDs novos. § arte dIvertida e emlnel1te� Ao centro de urn recí- .e!ll que se encontra e que d..a_ Palmeira dizendo acreditar
- fi'ente feminina e Se têm piente baixo ou de um

r�a caUSa fatal a novos prJ_ que Os ministros do, Tribunal

Peça folheto a P. I. FRANCOL.- �aixaPostaI n1'. 2,452ª um pouco de {'antasia, pre- grande prat; ponha o vaso �r::ssos c�ntr� a 0l_:ga.niz89ão. Supo2r o� Eleitoral s� decidam
-

b l'
, -.' ,_r ontro lado, nRO cogItam a exammar a questao dando

RIO DE .TAl':!'EIRQ. pararao m>esas "le_lSSlmas. qUe recolherá as .folhas e registrar um novo [arUdo, ao PCB a possibilic1�de
-

de

�m,mmum!f,.�.mml..Hnm.II!!UH_.n,m..

I.I!.!mL.lmmmnin,HHm.m.mmmm�
-�

em torno disponha belas mas !:=slabe!ecer .0 registro ,voltar à legalidade H fim de

O' maçãs vermelhas lustradas
anterl'.r. Afirma Rlllda o rc_ que possa, em igualdade de

: �-- •

I quer�nt� qU'ç 0. �CB obteve condições, di.sputar -o�m os

çqes argcnt'nas sobre as 1\.-1.s1�
com. unl pano ou caqUls. Fa- nas .u:ümas e�eIçoes em que cia popular,

virias, as. Georgias do Sul fi! çam com que algum ramo" part1cIpoU maJ.S de 600 mil 4lE'majs partidos. a preferen

� Sandwich, bem como a zo- se entrelace com as frutas v'otos" e estnra .pronto a a-! O documento se encontra

pa argentina dp Anta.;:tica· bt
-

b l'
. presentar novas lIstas no pra na Secl',�taría d3 TSE aguar

Sob o tema de "ConvLVEll.
e o erao um e lssImQ e- zo que lhe f:o:r designado, des

-

I dando 0- despacho cia
<

presi:
da' Pac!fica", a ConlissãQ .Tll�

de que o re::-xame do assun_1 dente, sr, Edgard Costa.

rídíco"Política ainda tem. a Existem peque11as abo-,
to possa .ser fe'to pela alta - - - - - - - -

c-onsiderar os quatr'J a3slmtO'> boras, de estranhfls formas corte eleitoral. escl2T;�ccndo V E N DE .. S 'E
seguintes: (f h d t I �I F

-

, ..

1 .. Possibilidade de rev,,,i'h
em. rasco, c apeu e ur- I ra'ltt�l;a em ll'erlll I'

do ]-'ratadó.�ner:,::an,) ,lp So- CO, melãozinho) amar-elas, I � VINaO",:l.���?TADO f'

luçoe�. P�clflCas (Pactu de vermelhas, ,:erdes, q'!e se

I
.

BogOca);
. _

. 'prestam mutto bem a de- ,
2. C0n11SSaO, In[eralller�canu coraçã da mesa e podem

.. I •

de paz; ,8s'ruí.ur,-,.

fUnCIJ1nD_/
'
o

m�nto e finalidade dlessa cc.. ser colocadas em um gran- dic?u '1'"" ll�O Unha, nenhum

mlSsao; ,de prato de cobre ou de melO de vériflcar se I'''�'a ,,(I\'e,'-

'3,. Côrte Interam€riclll�a de' barro. �!'.ncia.. til1�a �et'lrJl:Í1"'.-Jo ()s doi·

J�stIça; I
'

. ,

.
. f

A
,leses a nao �nterVlr 110 c'JnflIi.{"

4 Outr.:,s instrum-::,ntos rcb- DlvIrbam-se a ormar so- Acrescentou Ima,g.lna,. em c",-,U

tivos aos ajustes pacífica-s. bre dois outrês pratos de de agressáo. cl1Üle�� lla lndochí·

Com isso ficará compJeta a diversa dimensão criando nal um .apú,'�t) allwlt'lc:J.no aero ::1a- contr,'dições " muit,;:; pontos
"

d d 1 d d
'

.

va maIS ao qUé e.rrCstr:', b

sCeor1e. ea-otemr'easStand30:1rlae a '�ro': delicados contrastes de cô- - ':Uru ate' ,j';'" cZ:íúra Par is.
O senros nas declarações da

" : ml.ss '. ',;," .

nas CircunstancIas a.tu,�llS, ec-r-
presumida víãtima, ficando

nuneu�r-se sobre os pro?l,�mas res.
.. rr.sponderia a uma \ieclaradi.) dt> na d�vida de quanto hã' de

resolvld<?s _

nas suas diVersas Com os cravos em varlOS • gllet'ra aos Estados U:üd(j,.�" ',;=:-acldade na h!�:oria. A p.o-

sUb�Co�lssoes, b�m. com() so,. tons de rosa, obtem-Se ar- declarou ainda o sr. Foste� Dul i ]lcla.� contudo, Ja abriu
.

1l1_

bre. a 'Decl�açao de Cara- .

't b' ,.

tes no, deco.rrer ue .seu aeponnen-! quer�to parijl apurar devida,

cas". a respelta <lo bem-'!õstar ranJos mUI o onItos e pa to perante a Cúrn�:;sá'} Senato-, mente o ocorrido.

humano, social e económicl). ,ra tornar mais leve o con- rial dos Assuntos Estrangeiros.

II. E. C: AZEVEDO

I
que. �lm grupo espe:ial es�á junto, ponham aqui e alÍ

- rcdlgmdQ co� bas.- nas dl_ ,raminhos de uma planta
. versas l'esoluçoes aprOVada! . .

Mudaram-se para a rua Cma- pel, conferencia. muIto dehcada.

;�"':'11,;,f<-;'rrz'�do"Hospital Sta.1 ;;.:m;lUIIUIIIUllllmmrmmmmnUiJlllmmIIlIlIIUUlnmmmlllilUllum':'lIsabel. ' \ ;:
::

yel'iqJn manter-se nos' termos
,

-

l' _E_- R J[ P R f S E N T A N T E S � "

,��clar'açã{).
�_

COTh'IPR,1MOS E VENDEMOS El\'I TODOS OS INGLATEERA .·D ' .•

"I§ I) E ª
.

P;;JNTOS DA CIDADE
_ ".

LONDRES :__ (U�) - "Deplo- eml?o!'� se saiba _que alguns ª ft.ftIllDUTOt" I:U"tMU'EUflf'Of
(� E

n. '- -" '-1'- .1 �"''''1' ...... "':Lili4..,{ ::: la�os profundament-e este horri- estao lnt€resados_ 'l1o,car�o. f;; W'KY� - �. f�K_,_�t"t __ t. � :;::

.:; ...lhBS ue rt'a j,.ar qua {fuer ne""o •. () '''--U.V'�L "'-A4'-', :;::;

I I '.H· " OU'l'OS 1')Ql'em naO ,terl�lll ln� ,";; �'I= ve ê 0w1C10SQ �o.",d€.nt ., d 1
,-, t -

,.
, - o. - - =

qU", dueiralll se encalTegar com. uma rep!'es,entação =

--- CO!'l§tdj��nm; -� ::;;
"

- - --
" ..

es €lc ara. tel'es:se 'no ;m(!smo, CO!n.J o: E de ati'''r.ell1os médic.;!S adiCi,ona!mellte são cOI!vlÇl:adoB �

'S 110Je um tmrtaAToz do ,Fo,L'elgn ,dor. ,Q:w'='Ido Aranha, Arch1-: iiC_' '" �_

I,JI\,& M

"If

l
.... I ,de ,'e' f'omUDír;ar 011 visitar () ;;<r. I�arry. atualmente no

l.
. t8Ji" ª pffic€'! em l'Csposta a

pergunta51.�pald!
"l\�c�eish. _P0f.lta. e m;�ri_I'� HOTEL HEX ilVt. 312, sab<Jdo rlia 20 entre 13 e 15 ª!

:: J,5pbre a agressão- com-eÚda 011" tQr., nor"t:-a�epcano" CX�dll'e_ ;;;; 11.pras OU donliligo dia 21 entre S a 9 horas, ou 'Cscre- �

=
'

'.',..", ,. ,tor da BJ1Jhoteca do COllgres-,:: ver, indicanp<;> fontes de referencias ,SOCIEDADE E,

.�. " .

Teldolle: _1 5"[ 2
• c •••

ª I te�, p. Negev, c�ntra .'JS pa:;:;a- s9 dos �Estados Uu'd_Os, e 'Nel.! § COMERCIAL PRO MEDICO LTDA..
.

m 6
�,' Onde se realizam oS'melhores negoclOs de Imõv�ls :: IgeITos

de, um orubus ls;raelene(�, son .Ro�keffeler, ex-chefe ,do I
= Caixa, Pestal - 1781 - Rio de JaneIro." =

= ,." '.. .
;:: no Qua! morreram 0!l4e, nessaas. E.sCl'l�OrlO de Assuntos Inter!;:" . �

r41���mm.mmH��JJlmIJ�UU�nmmmm�m�nnmuu:m�Jm!l.-Hn�Umb".-' �.
. .

� -:',
.... ',

:.' -".' ,A,Inef!(jii!l-Op t'{1;rrante ?�[l!1err!l.' �l!mmmmmmmmnnmmnnmmummnUmmIJll.unJ!nnllmmnl':"

...

de .0 tornam mel'ecerlo,f-, dos aplausos e simpatia do
sua terra.'

'l'ivesse. o, governador Bornhausen sempre contado com

o ápoio ,'ncoudicional e a boa vontade dos representantes
1

do,' povo na Assemblêía _Legislativa do Estado, muito mais
teriá' f) cbefe do, executivo catarineuse realisado em henefício
do progreSlÍ(} e desen-vp'lvimento de Santa Catarina, pois os

São convidados OS srs. acíorrístasipara a 'Assembléia Ge- governos· só podem o�jetiv.ar seu programa de açã-o, dentro

ral Ordinâria, qUe deverá realízarcse. às nove horas do dia de um clin'\a de con.fii3.11ça,· boa. vontade e mutua' eompreen-

18 de abril do corrente ano, na séde social, em Vargem Gran., são. que dc,!,e existír ei.,ltre os legisladores.
"

de, neste' dis�rito,: afim de tomarem' conhecimento do relajó, . JustÜica assim o mosso brado de. aLerta ao eleitorado

rio da diretoria e delberarem sobre a seguinte não de Blunlenan, mas de todo o Estado, no sentido de, nas
ORDEM 'DO DIA próximas elcições, escolher os candidatos idôneos, dignos da

. Aprovação do balanço, conta ête lucros ,f! perdas reta; conffanea 02J: capazes, pelos seus méritos e tra,l:'rções morais e

torio da diretoria e parecer dó conselho fiscal, �elati_ civJcas, de 1 trabalhar com honra e dignidade pelo bem da.

vos áó'éxoerCfcid':finoo, em 31 de dezembro de 1953_' ,StL.l, teu·a.-:
Eleiçao dos membros efetivos e suplentes do conselho ·r''''rÇ�''�.-;ã••Ii'i."i�.ii�-;'i �iiiíiiiiiiiiiii iiii�·
físcál.

. . . --... li

3) Assuntos div-ersos.
N91'A; r:__ Os acionistas de_yerãó comparecer lnui.ü49s de suas'

. :' açi)es, visto' serem. tDâaS ','a9 PQxta4'or')�
. .

".

Ap:úna, 16' de Marco de � 1:954. _-,I: ;" "

. .

WILL): SOHULZ - Diretor.

<Necessita.se de um, çDm�����t:;?J�� a�UID;r todos os" "1M19UMA" - !NDU'STRIA- DE Jtfj\DEIRAS S�
serviços de contabütdade de lirmá" àtaéadísta desta pra.. ASSEMBLEIA GE,RAL oRtnNARIA
ça. Informações das 1:3.- às 13,30 horas à rua Timb@, 128.,' Sãó�. convidados 05 senhores actomístas .desta sociedade,
�r.-._

para , a Assembléia Geral Ordínárfa, '/a: realizar-se no Escri_

tório Central da firma, à rua Dr. Amadeu da Luz, '111'. 241,
nesta cidade, às Q horas do dia 27 ue' Abrn"do corrente ano,
afim de deliberarem' sobre a seguírrte:

.

ORDEM DQ DIA
1)'· Apresentação, díscussão e,' aprovaçã.o' do relatório da

Diretoria, Balanço Geral:e demais documentos de con-
tas do exercício de 1953:'

.
.

Eleição,' do Conselho J$iscal e seus suplentes
exercíeío ,de 1954· !

Assuntos divers-os' de ,'interesse da sociedade .

.

V,Énde-se �lU ,terreno
. Blumenau, 16 de Mr:.tço de' 1954.

dmdo 62 mil m2 aprop_rlado

I
GERlVUiliO PURNHAGEN _.Diretor.

para loteamento, com caSa de 'I'
.. ,

ma�erjal. sólidame,nte _C0TIjS-, i'A V I S O
truída, SItuado .Rpa Beulam.,n Acham-se a dispot)lção dos senhores aciionistas, no Es_
Constant- Condíçâes: 40 por erltórío Central da s�ciedade" os documentos a que se reíe,
cento de entrada' 12 ;I;estante re o art.. 99, do deG.t'et.o-Iei nr. 2.627, de' 26 de Setembro de
etU . prestações. Inf.ôrma·ções 1940.·

.

Blurnenau, '16 de Março, de 1954. o

GERMANO PURNJtAG'EtN -

I N D U·S T R I A S s A�
·ASSEl\[BLEIA GERAL QRDINARIA

Rua Silo I'ranéiseo, 1'17 - Fones 2061 e 1043

. C U;R I T � B A P A R ANA'

-- COl\lPLETAMENTE APARELHADO -

CIRURGIA,� WA.TERNlDADE - INTERNAÇÃO
RADIOD1AGNOSTICO - RADIOTERAPIA

ABERTA AOS SENHOR�S lUEDICOS

Tamanho, médio, corn a máquina inteiramente -'retifi
. ��aàa,. sugelta a qualquer -IlrOVa, inclusive outras refor_

.:mas e com.. a lataria -em perfeito _.e.siado. Preço: Cr' . .:..- ....•

, 35.000,00, a vista. Trátar nesté'·.jornal ou à rua Sao Pau.

lo, 1)1', ,3.150 - sobrado.
.

'

I
.

Vende-se' })O1' motivo.dE', .

'ilamh; um armazém de .Secos Um terreno .na rUa Antu.nio
e Molhados; .corn boa :fregu·�- Zendron, medindo lOOxl00,
zia. Aceita-se automovel Oll gramado e' 8.000 pés dá ai

.

:çaminhúnete em pClg-an1!?ni/). piro e 22 arvores fruteiras de
, �\(I�!ho!'e:!? íÍ}formações .a B.ua I ah�cates já frutificando e ma.

iJoa.,(/.P(i'..sSÇ13 3.280; . r de1ra para uma, casa, tudo
,

..

-__:.. J.do, preço de Cr$ 42.000,00.
lilfonnaçóes com Gaspar I. de
Lima, que tem O'ut.ros negó�
CiGJ3 d'e ocasiãO' na rUa, Anto_
nio Zendron, GARCIA.

:Dl
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

.

'.

'. São (!ónvidados_>os srs. aéíonístas da Exportadora de lVIa�
deira.s S. A., 11 comparecerem à Assembléia Geral Ordináría;
a realizar-se no dia 28 de' abril de 1954, às 10 horas da ma

nhã, no éscritório da séde, sito à Travessa Pernambuco, 4oiioo,
para delíberarem 'sobre a seguinte: ':

. "," ORDEM DO DIA
.

.
.

1) Aprovação do Balanço e contas do exercício de 1953,
.
parecer do Conselho Fiscal e relatór'o da Dlretor!a.

2} Eleição dos·membros da nova Diretoria para o bíenío
de 19l>4156. .

.3) . Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus su�

plentes para o exercício de 1954.
4) Assuntos diversos 'de interesse social.

. Bllunenau, 11 de mar� de 1954.
Fl'ederlco Missner - Marcos Ho-eschl - Arnu Baner

"
AVISO AOS ACIONISTAS

.

. Acham-se à disposição dos srs. acionistas, no escr'tórl0
da séde da sociedade, os documentos eLe que trata o artigo 99,
do decreto.lei .2.627, de 26 de setembro de 1940.

Blumenau" 11 lk!' m,:;u-ço de 1954.
. .

.

A DIRETORIA.

Vela aquI O que e o

LICOR DE CACAU XAVIER
Completamerlt6 Inofensivo para o organismo, • o

único qlJe pode ser tomado em qualquer época,
Sem dieta ou purgante! De gõstoagradóvel,
não contém óleo e não irrita o Intestino

Infantil. Empregado no Brasil há mais de

50 anos.

Sen Iilho corre e brinca (I dia todo ... e, A no.te, qUllllr!G l)

eensaçn é grande, Na repousa a dorme. Mas, quer DM horaa
'-Im que êle hriuea, quer nu horas em qn'3 ê�e donnf!.·
milbares de pequenos inimigoR de sua saú 'e trabalham sUeo ..

e:ioRamenta •• � São 08 vermes, que sempre- - momento

.pós momento - mO'límentR!Il·se pnra lirar de 8"11 nrga
nismo O alimento que devf>ria dar�lhemai!1h)r�aeAn.mo�
<:::a"" Il você. que é sua mãe e é esclarecida. der9nn�, ln.

Llvre·o dos. vermes, dando·lhe LICOU DE CAGI\ U XA·

VIER - llm vermílllgo de ação moderada <lue neT8

pr tomado por 1f>da. aR crianças em idade escolar,

unES A VENDA
S. .A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

LICOR DE CACAU XAVIER
oi" ..,,,,,"flua;' d.. "oílfJa"ço damaelb<""U,,!ltal

--'Uma caminhonete
.

Taunus
F:ord em 'estado Novo. Otima
para viqjante cu Padeiro. yer
8 tratar com o propritetario sr.

Osvaldo Metzker - Rua João
Pessoa - 3.289.
_....,.......;._......;._",.,......___--""'...... .' _ .

çOínv{lcaçã� de Afisempleia Çeeral' Ordinária .

se E' I···.:be ��Ô;d'O corr: os artigos,·17'e 24 dos estatutos sociais,
TriUIiph convidam-se os srs. acionistas para a Assembleia 'Geral 01'

pote-ncia;, de 12 HP, em per� dinária, que!e realizará às 10 ,horas �o dia 31 d� março 51e
feito estado de 'funcionamen- 1954, no: salao, do sr. LeopDldo Schmldt, desta CIdade, afun
to. 'Preço' de Qcasião. Ii'lfor- de deliberar sôbre a seguinte

.

mações na oficina do sr. Ed- ORD�M ,DO DIA:
_

gar Reu�er, n.D' bairro da Ve- 1.0 Pa�teoer d.o Conse;lho Flscal e aprovaçao

lha. (Telefone 1126)· e Corita de ,L_uc��s e Perda.s;.
2.0' Eleiçaq . do ,Co:qselho F:s.cal para

1954;'
, .

3.Q 4ssUp.tos, de interesse social.
Itupoianga, .em IS de março' de 1954.

LEOPOLDO ,'f�NSEN � Di.retor ?residente

Decoracões '

� para(ompalhia Hidro-Eléfri ta . Aguas ',H· e g r ii 5

a me S d

Que () aumento conshm�e do pv'

'der destruítívo' das �rmas da Era

Atu;nica. que inevitav.elmente, se

empregariam em outra gaerra, .si
·tiia ii HumanidiJ,de ;;oh perigo
maior de quantos até agora -,s",

jorna1'sta poq,e publicar que e politico disse-lIas o se�

.OS "a�.uj,as� ,�rq.nç�, marcha", ·guinte - conforme'O' mi;,u ca�

.xaill· em Silo' Paúlo' . ';. "r.) jornalista acaba de me fa-
linio SaIgad�)nterpl."eta .

l
xer ciente, os 1110,;OS deste

(J< movimento
'

movimento já falaram· diz,:"n-
-4 respeiro., d'o novo do o que são "e para onde que.

mellto; qu�,' em sua' inícial: 'rem ir sem vi�ar. política,
foi :émpolgante, fi reportag'Birti _mas sim o engra.ndécimell!p
ouviu,· finalmente, aproprio· da Pátria· E é c'om a ma50r
sr. ,Plinio Salgado, durante a satisfação qu;:=, subscrev.o tu_

concentraçã;o
.

no Paieo c1J' do' quànt:J, so integrantes 'd9S
Colegio e o cpnhec:õo

.

Oentros CultLÍra's 'he qisSe-
.

'ram. Mas, se faz questão de
uma dédaração mi.filia" sin.

t�tizando o
.

que pretendt;'J1ios
,agora, de um modo ge�::rl, en
. tão fi. resumo na s�gnll1te fra
s-;;: "l'rd�ndem'Cs .3 .lutaremos

p,�la 'ressurreiição da Pátr.ía,
fltravés d,= um 'levantamento

____d _,........;._,.. .1 do esi:Jírit� éívico,' e morafi-
g�t�e e �o s(;mso _de. responsa
�)llIdad,!; .

'�

-, �Até agora não sabemos se algll�
ma delegação picitende' endO$Sar

'em,e projeto que' lVliss Sears está

defendendo com tanto 'entusi;smD ..

quer proposta do PSD gaú
çho às esp,eculações e CC��·

-1Btut"as, i:<xprimin'do as ino
vaçõea do SI'. Dadoi Ilhoa
como sem sentido d'e adi
,culação ,política.

'�,�,--��--�-----------

_ra"Se nos meios american'Js corn

'pete!l:teS, os Estado.s Uniàos d�-

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- APRESEN'.tAM:

í�'CineBU�. !

1�88-cs Fone .J

cu

li o J E _ DOlllINGO - Matinée à., 2 horas - ·HOJE
STEPHEN DUNNE, LOIS MAXWELL, .TOE SA�

iãiãü°;-o'
A história de um, enorme cão lobo que VIVIa nas scltâ,

rias'e selvagens regiões do noroeste Canadá! Uma história

emocionante, cheia de aventuras!
Acomp. Complementos diversos e o seriada:

FLASH GORDON!

cão lobo

H O J E - DOlUIN(}O _ às 4,30, 7 e 9 horas - H O J E
Em grandiosa Sessão·CHIC, o CINE BUSCH, orgulho

samente apresenta, a obra máxima do grande diretor WIL.
LIAM WILLER, que vem alcançando o' maior sucesso, sen
do o filme mais comentado do ano!

KIRK DOUGLAS (Deret.íve Mc Leod)
ELEONOR PARKER (MARY MC LEOD)
WILLIAM BENDIX (Detetive Brody)
CATHHY O'DONNEL (a namorada do criminoso pri.

mário)
HORACE MC MAHON (Tenente Monaghan)
LEE GRANT (A descudísta)
.JOSPH WEISEMAN (o crIminoso.)
CRAIG HILL (crlrn'noso primário)
GEORGE MC READY. (médico clandestino)
Todos estes famosos astros na excepcional nclicu1a ho=

je em AVANT PREMIE'RE NO C· BUSCH!
�

I {cC· A A E FOGO"
I

Imo. até IS anos

( ,r:ma �

magistral aprcsentaçâr, �e_

arte dramática! ,

. .

I'remendo e�1trech:ques de paixoes, resulvido no mais

Intimo dos corações! Ação vtoten.a e emocionante. que cho;

I cha e eletriza em todas as suas cenas! CHAGA DE FOGO,
CONSIDERADO O MAIOR E MELHOR FILME DRAMA'

i
TICO DO ANO!

(;ne BLUMENAU
fone 1156

II o J E _ DOMINGO - l\'I:üillée :v> 2 horas - HOJE

! (,�ENSACIONAL PRORGRAMA DUPLO!

Ir, ês CadeJ!�T F�� apuros
Era proibido beijar na Academia, mas quand-') se fala de

amor, os cadetes não ligam para regulamentos! Um espetã
cul'O suntuo-;o em tccn'color com muita musica e muita ale

gJ;ia. " e muitas comulicações!
Acomp. Complementos- divérsos r:'. o seriadD:

FLASH GORDON!

H O J E - DOMINGO - às 4,30, 7 e 9 llQras - H O J E

I RICHARD GREENE, PAULA RAYl'"lOND, DONA DRAKE,
j RAYMOND BURR, em:

I A VOUA DOS IRMÃOS CORSOS
. A' historia de u mbando de ciganos que percorre a famosa
ilha da CORSEGA, onde -se desencadeia esta maravilhosa a

v2ntura!
A história dos famosas Irmãos Gemeos, espadachinB e

aventureiros, rivais pelo amor de uma l'nda donzela!
Voltam novamen�e os IIRMÃOS CORSOS, famosos he

rois em novas e sensacionais aventuras, numa fita que ofere
ce muita -emoção, sensação e heroismo!

A VOLTA DOS IRMÃOS CORSOS. - HOJE em exibL
ção na tela do CINE BLUlVIENAU, às: 4,3(}, 7 e g'horas! ..
Aguardem: - RUA SEM SOL! - Fantástiç:o! z

AMANHA - SEGUNDA - FEIRA - Al\iANliA - às fi e 8 hs.
GRANDIOSO SHOW APRESENTADO POR: ... ... ... .

MARLENE e LUIZ DElFINO
Artistas do Cinema e da TelevisãD!
Art'stas exclusivos da Rádio, Nadonal!
As entradas numsradas já se enc,:ntram à venda
no escritório do CINE BUSCH!

Aguardem: - O GENIO DA LAMPADA - Fenomenal!

K

VENDE SE na cidade de
Ri.' do Sul. um teu'2no 20 x

70 !TIS. caril casa semLmate
I'ia!. galpões. pomar, IITlll:ltas
ál'\.'�re.s frutíferas 'e fac' 1 a

cc,çso ao rio. - Tratar corri O

propridári:l Emil Reimer à
rua Ruy Barbosa, 489.

'

fi 161DIIRE

,
ConcertamOl'l:
Refrigel'adores Dom€sticos, Refrigeração 'ilID Ger3.l
Máqninas de lavar, Fogões eléfric;o3, Aspiradores dto Pé•
Encuadei.ras, IAo!!!àlficado!'EEl f;tc;, ..

.

B�for��s P!n!Br��
CA.§A. DO A!\'!ER!CAl'W @IA,

§{,lõçlio- :Dr'IDestkl:!l .

Bua is de Novembro,' 473 te!. :!.fiU'
'. ;>, '

.. NOSSA DIVISA E' SERVm ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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as facilidades de erêdttos são 'Volveu tão rapidamente quanto 'lél:l�' i la t�n.são das guerras lnun·�I�s '.�
lie fracas, a farmação de capítaís é a. poputação", �) - "Na América Latina, as tendem a esquece-los quan'dó as

lenta, as taxas de lucros são ele- I 8)- "A America, Latina. sente tarifas alfandegá.das proteclo- l'OJudiçõQS se tornam normais".
vaãa.s• ae rJqüezas são distribui-

t falta de meios de trallil"{lOrte e nístas e os contooles da importa,-l 14) - "Exprimiram,�os :a 'ne

� !le maneira despro;porcit:ma- � de uma produção de ea.etricida- çá? estão esPalhados. A Industrãa lcessidade da continuação da a-:
da. e ao inflação apresentou um 'Ide suficiente!' ,�ocal consegue uma proteção; a.l- juda :fornecida pelos ,banc?s
serlo problema". 9) - "Os paãsee da Arne.rica fà.ndegaria loge> que se estabcle- iUEx,port-Impo.rt.Bank.e pel() Ba,n

. 6) - tOA concorrencía entre os
•

Latina .exportam principalmente. �e!,. e antes.meSmQ que a sua co da Reconstrução, acentuando

Elstadtos Unidos e' os países 'El1l-
t
matéiias primas e importa� priri. produção possa. fltZer face ás a ajuda. á. empresa. privada".

tl'a.D:geiros: nó. mercado da Arrié: cipalmenie produtos manufatura- necessiaades·ao. pais": I �5) - <tA América Latina a

rIca. Latina, 'Vai aumentando. A dos". . 13) - A "América. Latina te- wlhe fave>ravelmente os empré:;
(Vanf;agem de que dispõe a concor I :lO}...... "A baixa, dos preços me uni aumento lias restrições t timos estrangeiros e {IS lnrvesti
renaia >européia; sobrei exporta-.mun.diais das matérias primas comerciais dOs Esta'dos Ullidos;;, •. :mentoa estrangeiros,mas pr�erEl
dOl'es americanos é poderem �fe.- atingiu seÍ"iamente a Amé.r!ca No,doouroo da.: Vlb.g.em encontra conserval.' O eontl'Óle local..AD
vecer con.diJções de pagamento Latina". -. mos

..
O· sElntimente de que os Es- retrições referentes ao rep'àtria

mais fa�ori!.Veis". _ . I 11} -,.. "Penudas �e dólares tados Unidos_c usam, os seus amí- mento para o estra.'nge&>,J: dos
. 7) - A produçao agrcíota, na ocorrem: frequentemente, aearre- gJ08 da. América Látina durante lucros ou dos capitais in.v:esti'dosr
lAmé:rica. Latina, não se 'deS'en- tand() O desequilibrio dos eontro- ',peNados �e Jl?nuria, causados pe fazem obstáculos aos irivestimen

ela.�. .

eeonomu:«
'as 'conclusões gerais, relativas à

situação eoonomíca dá América
Latina. a que chegar�n1 os mem

.

bras ila missão "cap"ehart" que,
'no fim dI} ano passado, 'percor

. .j reram 33.500 quítometros
.

atra
...

: :V� de 1.5 países da. América La-
'tin�•.. '.'

.. . _ .

. . .

1) - "As : po�s�bilJdades
dese;n.volVimel'l:�o eCOnCJlIÚeO
Amé.t:ica !:latiria. .são enormes".
.

'2) - ciA fu�;ústria da Amerlca

K U R z. E B E R I C fi T E

.eee!fJATOMFORSCabNG lroER
.,

.

.
- ZWÉCKE ' ...•.

....... " WASHINGTON, :2Q (UP) --' Die "Kommis
sion fuer' Atomenergie in der améríkaníschen Buri-

l deshauptstadt gab bekannt, dass .síe den Bau, eines
.

kleinen Atomwerkes plant, das als Muster fuer .weí
tere solche Werke dienen soll, wíe sie fuer mílítae-

":dSChe
Zwecke gebraucht werden. Einzelheiten ueber .

díe Ar�eitsweise und ueber die Kapazitaef dieses Pro-
. totyps der AtomkI'lafferzeugung fuer . milítaerísche
:lwecke hat lie Kommission nicht mitgeteil.

.

FACHHILFE FVER DIE KAFFEELAENDER

1.. ..' NEW ORLEA�$, 20. (UP) _.. Die Leitung .der
! National Coffee Organization der .USA hat dâe Regíe
rung in Washington gebeten, sie moege den Ka:ffee
produzierenden Laendern Fachhilfe zukommen .:·I&s;.;
sen, damit.'die steígends, Nachfrage nach Kaffee auf �
der'Welt befriedigt werd'en kann .. Die Orgrulis�tion

�

macht in diesein Zusammenh:mge geltend, .dass es in
deu naechsten 20 Jahren nicht genu.g Kaffee geben
wirdl, wenn keine Mar;;snabmen dJ.:trchgefuehrt werden
um die Produktioh zu hE:ben.

ePolydor..
'

Lony II! Olaging
AUTOMATOS, .' Thorens, magnéticiÚs: ú!ltimo t.i"p�., -
Instrumentos de música. - Aeordéóns "Hering" e "To

.
desehín!" - Rádios RCA Victor e Síémeus. - Radiola
Victor (lO válvulas e 2 alto_falantes) C;r$ 7.500,00•

Radiola Siemens, com àutomat'e Thorew5, em vez de Cr$
24·000,00, nesta casa :por Cr$ 19.'750,00!·

CARACAS, março (Via Aé- I
de a primeLra. coTlsUtwção

rea)- No mesmo momento republicana, confirmadl) nal:

,em que, no Ca:ru, a lider fe- .outras que. à,sucederam.
mOnista Daria Shafik proc;u- ainda rec.enteinent=, foi vo

,ra c·omover c, país 'com a gre- tada a lei Momo Arinos que
ve da fome, a f_im de conse- regula' uqúele"'pl,"'l.nCÍpio cons_

guir' do governo' a· segur,an- titucional..

,. '. , ...,. ça, por escrito;. de q\1e,. na

futura constituição, s�rão da- A iniciativa' da resolução
W I L n S-U·p;.p E dos direitos .políticOs à mu- deve-se ao pahamá. quejxo'so
300 gr. Wildfleischreste, auch Haserigerippe lher turca, aqui. em, Caracas, de que, na Zona do Canal, 0-

oder Rehknochen,' 30 gr. Schwein�fett, 1 Zwie- na Décima Conferencia Int-er- cupada p.e10s amer'can()s, há
americana, ,�, m-esmo assunto disçriminação ',contra os ne.

bel, ,Suppen.gruen, .. et.was.. _ Mayorl'ln) 1 �14 L.. dos dir,eÍtos .da· .hl.ulh.er é di,,_· . .

W
. gros, com�', àliás, em algunsasser odtel"'·Wildbruehe.·. .

'

! ��
.. tsi.d.dO.;a�Tab_tf<faa..• '

...',e.Em,.....•�..I.·.�..po.��ap'e.�:;. Estados do sUl. ds. Uniãó A.
30 gr:-Buttef oder Margarine;

,

40 gr. . merjcap:a, a ,4e$peitjf da. igual-
. Sal:'" p'f' fi ..

_

·e'· .

p.... "'7
.

ke 1!2' 01 R ·-t 111€n05 draIl1at:OOa., '
.. ·.CjfIDO

. de· d'ad.::! teorica. ass.egli:éacla pelss"

.. Uo,· e er; �lne-·; ...xs� L1UC r. ,,'!' � o -

mamúa súT�l'eende';te para leis federais. A delegaçã.) dos"wei1'l 'oder 3' Essloéffel Zitronensaft. n·o's brasl'l�l'ros, E; ·q·u··.·e··· a l'gu'al- .

, '. .... .
. .. = Estados UnIdos, não teve dú-

Wildfléischresté' und zerhackte Knor-hen in dade politica '€ écnnomica da vídas em dar o; Eeu voto à
Schwt2ine�ett anbraten. Die gehackte ZWiebAI,

"

das mulher com o homem é, en- 'proposição., que só teve c:on

zerldeinerte Súppengruen und Majoran dazugehen, tre nós, uma c.onquista tão tra ela o voto da Guatemala,
h k D t 't d FI

.

k ·t uff J
antiga, que mal nos .passa pe- porque aquele, pequem) j)ais

nacd k�urhzeI?l uensb�n�l F'e1r. huesSlghe�. a .' uéllen Ia cabeça que a.materia ain_ sofre die. lS-ensibilidadc aguda
un· oc en assen, 15 à'as elsc weic 1St.' . da seja objeto de' disf-ussão, a em tudo .o que se refira ao

. Fleischstu2croe herausnehmen. und das' Fleisch 1
não ser em tom aC3demico ou comun'smo, e a re.s�lução, em

vom Kncichen loesen. Die heisse Bruehe
.

dúrch' ein histórico... Um dos. seus cOl1sideranda, faz
S' b' b

.

h li E b
.

. Aliás, 'não .é apenas i), tema uma' alusão ao credo de Mos-:-
le. ue er eme e. e ii;l. renne aus Butte�od'er Mar-I Jemii:üsta. Outros há que pa- cou, que tambem .está sendo

garm'2 und Mehl geben' und alles noch 15 Min:uteri ra nós prJr'2cem superados ;e b guatemalteco.
durchkochen. Mit Salz; P,reffeI, Zucker, und" zum I que ainda são atuai.s no COD- .nms"
Schluss mit Weiri od>er Zitronensaft wuerzen und die junto da Amér'ca,' 'Assim é ----......--,-----......-

. que, ainda oCntem; fOi votada,abgeloesten Fleischteil�, ier�leinert in die Suppe 15'2_ quase por unanimidade. U�H
ben,

.

resolução contra a 'discrimi_
nação racial. Entretanto, a

igualdade perante 'Ii'lei, inde_
pendente de raça,' cor cu re':'
ligião, é patrimol1io nosso des-

REZEPTE

o Presidente Eisenhower
. aconselhou ontem aos nor·

te"americanps que !enfren
tem com sangue frio o pe
rigo que a Rilssia repre
senta e enfrente tambem os

investigadores imprudentes,
a depressão e o desempre
go com fé no destino dos

FAÇAM S.EUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL

.'

.

.

.

RADIERUNGEN -- Worandi ist pleite. Kommt
. der Konkursverwalter: ...... ,.

,

"H��eh. �ie :t:l:�di")?rivatvermoegen ?�' ".

.

.

.

- Nem -'- Wertvolle Buecher BUder Ra-
diertrngel1..?" _ Radierungen schon';.··_'

.

"Wo' ?�" _
"Im I{.auptbuch".

.... .

.

Mod. FR 606-A _ hdiafoll!t
tle 4falxas de ondlU, médiaS, cUrtas.
hál,. com 8 tunçae.,AII.·falmite 8N•
ConlrMe de tonalidade, Upa continua.
"'upa pOUCD espDW>S2x45x34.....

?"

- proporownam
OS novos l'adwfOneB

.......WlOOU[U1W!�
.,:,-

t:...

. 'repare. •
I fatlf' d.
",mb
_d••

"

11

1

2

:;

4

5

6

7

8

9

10

10FOSCAL
.. ,..,..,,-:. 6uebrando ·Cabeça

f-ABRICA DE MAQUINAS
E fUNDICÃO MORnZ

.

-Do

EDMUNDO 1\IORlTZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, '14

Telegramas: "Moritz
ITAJAI'

...

II Fabricação de ballUlÇaa Mar- �I

II ea "Morltz" de 20. 30 40 kg!!. fi
II' -x- II
II Bombas de Pressão e SuccAo l!
II

.

1 UI II

\
li Boinba3 Inglêsas 1 114 II

1\ -x- II
II Eil!;O� Para Serra!! CirculareI! II
II --x-- II
" P'uradelra horizontal par.. II
II '. montagem em armaçAO II
II de madeira. II

II -x- I'II Ferr!l&em para 'rupia, Monta- I
11.II gem

.

em. armação de madeira II ...............&.0_""""'''''''
II' -x- II. ,'. . .

II Ferragens Completam -- Serrs8 II HORIZONTAIS: 1 - Verdadeiro; preiuizo. 2 -lmal!i�
II Fita I II nar; local onde se �U!ardam bebidas. 3 - A se®nd:a. Des-
II --x- III soa; morte; aviador. 4 - Bronco; tolo; registr.). de uma ses.
I! Plalnaa simples - 50 centt- II são; bati_na. 5 - Don.a de casa;.s_?Spender. 6 - Chuva fina.
11 metroS" de largura II 7 -,- Trmcar; ausenCla (preposlçao). 8 - T'2mpo; reparti.
U --X---'- II ção eStadual, claridade deslumbrante. 9 - Filho de egua e

II Cilindroll para Padarias, moeu.. II jumento; amarra; pr�posição. 10 - Serpente; de ano, em ano.
I! das para cana e Dragas com- II 11 - Aspect:e. (pI); som emitído· pelos quad'rupedes cavala.
II pletas para areia 0'-' pedi'egu- II res. ...", ..... ,
". gulho

.

ii . ·VERTICAIS: 1 � Refiro.me; tumul0. 2 - Ensina; contor-
II -:x� " dàr, 3 ..;_A parte trazeira; invocação mistica dosjndios; letra.
II OficlM, inn!'!!ção ê eatP"'v&l..e II grega; pronome. 4 ._,_.. Tant';'.; funciona; cintura. 5 � Calch�
li -li;- II la; nume bíblico. fi - Aterrissar. 7 ..:.__ Planta vivaz e mediei.
II l"?pjTltos. orça_-onenws e dlemm II nal; devorad{)r. 8 - Milho torrado; animação; ave. do :ara
I!

'.

informações na fábrica II siI. 9 ..:_ Apelido d<e José; alternativa; artig-o "o"; cidade da
• ...u .".. ...,. ...,.. _'" :". """_� �:::: C�lqeia. lO, -·�anquete.tr��ri:!.'�se. n - Nlyellll' 1!VjQlado.

� -

.
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r: �LtTMENAUJ

Lansér;
- o sr. Paulo Pínhero, re

sidente no bairrw do Garcia:
- o sr. Heinz Ribaus, do

comércio local, e

se refere

dlo!

Q"

na

do

eUl

curso,

- 'I'ambem Q lar d... sr,

Norberto Lemes e sra . .Rosa
Lemos, acha-se engalanado
com o nascimento de urn me-

se

!�.�;�IL/�'�
fJ

Acham.se hospedados n a

cdade

u rn lindo vestidinho

t iM '4iGS••'

PREcura DO DIA
MEDIDrl RADICAL

I Na água patável não trata

I da pedem ser encontrados

I germes banais. ínofensivcs. e

germes causadores de doen
ças, como a fel:. re t.ífica, as di

�·enl.erja:s, a rolera, Essas

doenças são evitadas quando
s.e ferve a água, pois o calor

: destroi 03 In." cróbíos respou,
sáve is.

Unidos. f

Defenda saa saúde, be�
bendo semente água fer

vida, quando essa, água.
não tiver a garantia da.
Saúde PúbUJla -' SNES.

21 de Março

ASTRAL DO DIA

I Havendo prudencía com

\ motores, pela manhã, o dia
\ todo pode ser favnrável, gra,
[ças à Lua, Júpiter, que bene.,

I ficlam atividades ao ar livre.
i espor+es, jogos, apostas, d'i�

'nheil';J, passeios e viagens.

I'. OS nascidos nesta data
são Iaborlosos. 1l.HlS devem'

I controlar o genio trnítavel,
! afim de vencer à" lutas da vi
.

da.

I 22 de 91arco
j l\IIercurio dá sorte em ne,

I gocíos, contraias, na impren-
sa, em transportes- Os nasci-

1 dos nesta data, são protegidos

I oportunamente- l\DS momentos
críticos.

!

I1l1tor.izado 5

546
-

farinha de rosca e frite

ou azeite quente, até

tornem unia bonita crr I
Ao tírá.Ios da gor- I

FERIDAS
Espinhas, Manchas,Ulcc-
ras e Reumatismo I

ELIXm DE NOGUEntA IGrande Depurativo Ido .Sangue
. IFOL�A\

Dl5trlbnldor em Sta. Catarw
n A. 8

AFAMADAS CASIMIRAS

"NOGIS"

AMDRE' MARTINS
sobre um pa-Ique se coloca num

coador. a fim de que -fiquem
bem enxutos.

Marca Fabril da melhor

easímíra do Brasil
- x-

Linhos e avíamentos

para Alfaiate.
- X-

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

CASA OESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA

1

A55ISTl'!:NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
�----- ABF.R,'l'A AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE lVT'FDICA - REPOUSO � DES\INTOXICAÇõES
ALCOOLISMO - TR AT.A_l\LtENTOS ESPECIAL IZADOS �_

Av€uhía l\Iunho:E da Rocha Nr. 1241 � Telefone 111''' '3 (I 5 li

ENDEREÇO. TELEGRAFICO: "PSIQU"IATRA
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di
o titulo de I, Certos de que srs-ào contem- u\lmite quaisqu€.. prognóstico- a.n

i pladns com ganho 'à'e causa por t.ecipados . As probabtlídades de
� I parte dos juizes da. Junta, Drecí- vitória, de um ou de' outro con

Ipuna].' Desportiva da L,B,F,,' na

I
junto, são identicas ainda que

'caso que envolve também '3 Ve- se levs rm conta o local do es

.i �a Cruz. o que. caso posítívar-sa [petáculo 'inteiramente ,famí1iélr
! realm·ente. guarda-io-á ao pi-ímeí I aos alvt-verdes . O onze ,do BaÚ'

11'0 posto da tábua de classifica- 1'0 da Velha vem 'demonstrliLndo
. cão do' Extra, vão OS vastovcrdí- que sabe ganhar tarnbom fora

111O� p�lejar hoje à í.n.rde. com o de casa e 50 suas mais recontes

t emlvel adver-sárío. o Flores! a.

f per:onnanct:�, dificHmeute será
,

em Rio do Testo. ha.t.ido .

.entre ,B;rásn ,;,. P;;;ragU:ail,
ncanã. o;n'de o ';Plantél
nado por' Zezé Mo-réÚ'a' 'S o f r e? I e n h a fé
'futebõl., em nossa região, de in'

teressar-Sel sob�rnaneira' �los
jogos da' quarta ro-dada do Cam
peonato ElJ(.tra, em' nÚID,erO <Hl

7J:res, cujos res�ltados ..

'

poderiio,�
�" �odificar 'completamente, o pa�
llloiama dó ref'e.I".i'd':) certame,

Escreva detalhadamente para a Caixa Postal I tI:'
- São Paulo - Junte er velt:!I){) selado com endereço,
Não ·utHise registro' para ,(.Vital" demora na retirada, em
florado lmp.r'tl1t'io.

blumenauense,

IIrbUrar�hJ�
.

'.

Paulino
J. in iII

. C ri s

'com 'tudo:' isto, 'o púbtl- - ..... ..... , __._.._._."'b........_ ......__, -.-_

desporto 'r
·

as terá' aiem grande- escala, "hoJe à tarde; :
'

n� estádi!ci da Baix�da, !

C', 'VERA CRUZ X TUDI Imo sempre, mexe com os nervos

do oorcedor, é a "coqueluche" .da 'I'ambern a Soci"dade "EsporÚ' I,' Nã._� é. e:lUlgero�. ' a.lg�m, diZ�J:- '_' "

'tlíf i
platéia. tocal, um, espetáculo, ,que: va ,FlOJ:Bsta ,fõ a ,Soj::.ied?-de Das- se que o .Heleven alvi-negro (115-.

dispensa' a.djétiv�os" I) primeiro portiva"Vasto Verde . entraram putará esta tarde "a �ajs, dura
de qualidade supertor', num acordo, apontando .para. peleja dei quantas já participou,
ano que' será o (la t'eabiIitaçl�" Extra, medíador do '!;!n�.ont�o entre suas,

do assoeíatíon ,de nossa ,cidad.e� Diri�entes ,''do Palmeiras e 0- 1,eprf5en.t.�nçÕes;, (} sr. Francisco
Palmeiras e OlimpicO, ãrnpuletc- dos direitos Ofto Boehrn ,

naldos ;pelos mesmos desejos confertdos, neste particular às F:ara que fo_sse conl:ecido
,

'Vitória, credenciam-se mais uma -agremíações da Divisão Profís- juiz do cotejo Vera Cruz x Tupi

o : �mJ!lllllmmlll!mm!l!!m!!II!!!!!m!mlm!!!!;!I!l!ll!l!IHm!l!mlmm!�
I ª . N ii O V Ar li f l O R LA N O P O L I S ª

naU"I i §,_� Qu,l{l(!O precisar de rjualqucr inforruacôcs ou. de �, _ r-ncaminhar doeumen.os a repartições publicéI" nll tra, ;;;::
,'_ I: r de qualquer ,�utro interesse. inclusive comprá de gg!S �

. 1·_ -( bj-=ios, dn-ija.seá ""Sem JQyhe, que empreendeu via- lllI! de seus ju-íncípais vDJon's" [,S :::
gcrn 'de passeio ao Ri') Gran,de o médio Ibraím. que, está sem I';: A G "E N ( I A M E R ( U R I O ªdo, Sul, e ainda, ameaçado de 'não' condíções f'íaicas para jogar. Em \ ª E

. I' d' ti'
'

i = e mediante modica c-imissâo. será imedatnrnente ateu, :::Os gasparenses .'l:;J,l,,:,ez estejam, po �r con at: CO�)l BOIOmin�\ l'U-1 �pu posto entrará AlJt(}ni,�hG, i; dido. _. R. Tsajo, 12 _ End. São Jorge __ Sala 4, ou ªreservando aos admiradores do
mar-a esta manha, com destmo a jogador que se projetou no fule-::: R, Tenente Silveira, 1G. Edifício Parthnen, Sala 103 - ::

nosso futebõ! ul�a �ranlde "bOm JOinvHe o melhor quadro de tu hál catarinense. atuando pelo ª F L O R I A N O P O L I S. ª
ba" 'l: 3, I'�?olha, para vitima, teból do Estado. per-tencente ao Palmeiras local.

.

�lmlil;lI!lIllllmllllll!llllmllllll!llll!llllllllllllllllllllllmmmlllmlllm�Club� Atlét.;co Carlos Renaus,pode recair ,I1Ç Ver,ª: Çr9z:, _cujos
jogadores estã.o no firme propó
sitO' 4tr d�fel)-<1yr, aindliL q1;le i.sto

lhes c,uste, ;muitos sac.rilficios, a

inve1ável posiçã'J de lideres,

o clássico

\Vez a presentear suas legiões <lr

adept'Js com 'outro' encontro

da ir'adição

escolheram .jiara a .djre- fQi pr:Ocedido' o sorteio ,regula-'
clássico o árbitro Y·i1son mental' Roberto Paulo de Limas

foi o "feUiardO".
Os "t.ricolino;;". ac.,ltando Ul11

Boa oportunidade p a r a um
dos paysanõuanos ante o
atração das nlatores. para os brusguenses
R([tribuindo 11, '\'isita que Ih" 1"a é a melhor' possi\'el, p"J':l üm "eu plantél, dü'igentes "milioná"

1e� na ta.rde do 'dia 1·1 a I,:'nlbaí- t revide. ist'J S(: 05 cOlnpanb\2iro.:;' rios" levará·.) a Brusque alguns

xadu, do ClU�C Esportiyo �aí'l do \'étcr.�nü ViLmur-. ,nãD ,d,�is;�: :jO�a�Ol�es it,aj�j'-i:SES, -� pr�yá·..el
sandu, a eqUlp" reprpsentatlY3 I rem d" luLar com sua. 1�Ç3, 101 tll..lç,W do C3n,unto 11llbltuben

do Imbituba Atlético Clube, úa: caractcl'Íi,tiea, A nDYidade do EC. será esta: M,;]tinhO, Marcos e

cidade de Henrique J_,ag''I. no
I
quadro ba'usguense S81'á o reapa- Mário; Gerson, Ozéas e Geraldo·;

sul d'J Estado, l'tuara logo maiS: l'écimento d'e Tii'i,a 'uá', m�ta, en- Harlei, Xm:ú, Caban'J, Valdir e

à lar'de no Estádio Consul Cdl'- II quanto Patrocínio, se não l'ct'Jr- Lando. Os preços dos ingressos.
lo'! Renaux, 'em Brusque, conto'a, nau ôntEm 'de; Caxias do Gul, eon para EsLo enco11t1"O, serão cobra

o time alvi-verde. em pe:eja-rEr tinu'a sendo aguardada. sua che- dos à razão de 15 e 10 cruzeiros,

'revide
Atlético

C Juveiltus Atletico, Clube,

I
() prestJgio que 'dnsfruta na zona

I
embate renhil;lo, e ('!spetacular,_

ln:O'\tel agremiação futeboli'st.ica' serràna; O> 'renomado Palmeiras.. dada relat��a igualdade. de
que Vf�U substituir lOS antig{ls es, -, Será dificil >J cO!l1promisso dos

I
ças em, .chogue..quadrõ€s riosulenses, ,Gremio-'lriosulenses, porem temos absoln- Almejamos ao,

,Esportivo, Concordia',' Associação, ta certeza que tamb�m s�''I'á di�; pelo Dr, Orlando Bertoli um tri

fpeSP'JrtiV.a Duque de· Caxias C' f�.cil,D triunfp para a equipe ,de unfo maiscuJo €Im sua p,ime;'l'a'
Blumenaú, motivo, porque. .nãQ

j apr�:iltaçãQ, ",pal"à;.� gáudio -,do
vaciTamos em prognosticar

Estr
O Palmeiras· de ·Blumenau

convite quI'! veio daquela cidade,

'acornpanllriJo de nxcelen.te ',)fet'la

'fina.nceira. biter'·se-ão com o

to
triunfo- colhido em Rio ,do América na Rua DUqUl' de

,CO.'n: :ra: ,Test� infl�i�' 'd�siv�m,ente no �jas, no mesmo gramado
"

,
.. alvi-pr-etos, scrviu de cenárito parü a decii'ií.)

Ca-

maiE 'do Carrll)€011ato Catal'Ínr ,nse d"

53, CUjó tituJoJ máximo f.ieou €m

C'Jm poder dos brusquenses,palmo,
rivais ,,-"ais. 'l,tegÇr,j7,ía(los, a. pós- Os tri-campeões join.vi'lcnses

máximo do ,Ex" tambem não podel'âo contar com

na ·;Ca-pi,lal Estado
na n',)jte de

I
F" cujo placard final favo!'ccsU

na Capital aos azurras, pDr :3 VJ-ntos ,con

Clube Atlético tra 2,

A data ele' ol1tem ha.via si'':o

fixada. pal�a; a l"cal1zajão de ou- vanclw. g'Bda à vizinha. cidade,

quel' momento-.

a qual- para, arquibanc'adas '.! gerais, rcs
,

}lectivament.e,

COIDJl'.)sto _dos melhores

duquistas, concordianos e'

!enses, o- J�ventus. C.D'llgrega hOje,"
tooos !Os arpaj:).t'es do, s:alutar'

"esporte-rei!" •

Foram ,felizes os dirigentes
Ju'Ventus,

, c.o-nvj�do
clube bllpnenauensé 'Para. Q em-,

"

-ti"O' -cofejo'- enir.e' a.ml1a ti 'as 1"1Jl'e-
N••••••••••�••••m�a. •••••�••••••••••••E•••� 'V��� dai ��m�x=m� �eohaw

a presenta va conjunto paísandu'ano fúi' massa- i'
di.re- crado, pejo;} elenco' dirigido Pf';]O:

DA de aml'Js os clubes adiá-lo f3moso técnico Féli:;: Magno, por
8 pOllitOS a 0, dificil se tOl'na a-épQca mai!" 'JpDrtun.il.

uerge.r
�:DES':ON'TOS ,DE 1:0,a 50% ·EM TODOS' os ARTIGOS

1,-

c,l'edita.l', à primeira vista numa.

l>!I'
V

:. .

'Er ;UMA UQUIDACÁO DifERENTE. ,DE TODOS' ,OS TEMPOS.

� .

( A S A' B U rR G E R j T ;D
"

•

�,

t Com respeito ao Julçból flo- l't:a.bilita.çã,o total de seus jOgada-

IrianOP:Olitano,
temos ainda a re8, a maior.:a. ai'nua. sem (',mdi

informal' que, .o B"cailÚva estará çef' técnicas para. tomar parte,
hoje à, tarde. na cidadc dei Hen- cn� eompromissf>s da tão gran'::'e

Lage: para medir f.orças responsabilidade,
com {) ceràm.:ca local. I Contudo, a oprotunidade, agO-

j
'����������--�I

I

I '

J\Afronta e descaso
apreciadores de corf�i�

das de cavalos

�D1icina �Iétro Mg�ânicaB' ILi.:.
' - .",-.,' .,". �

um e D aou
aos

H E RBSl

€!ipera ele ja os.,

platéia écsportiva··,de
. Ultima a Empreza 'Força e Luz as ·obreu Pitra" tl"" iíumina,ç�o da cancha

de futeból . do 6. 'E� Olím pico
.

,nrJturnos ii,

_. - - > -

�','
-

.1'
_

�

. . .

... " :, . .

Blumena�·.

refletores,'

cabos is')

do matel'ial Preços módicos
A ti TI GJ\ ,D O

Rapidez
RAMO

" lI"arc"d" para tlnnIingu lnm,a-

I
soa�, Hav)" 11') 10e81 {Js tradiclo

.

to. tUa \4. -cutll aJnpl�\ publiei(i:H-;e. nai� ehurrr't-cu t> bebidH5. A Í-f.!.T

I r!:''',;eri;� ter-se ":!r�tuil�O Utl'Jél cnrr.j
. de HjJres{�n.íai,:o-:;e IjlJlC�. conl un1

da d(' C8VHl')5 na lJl�;ta localIzava �oj alJrp,Sâaor c lI1l! cato1': senega,-
1 lU) Ú:gar denollântl.dn Dl;llnan!'..�. l:;sco. A 's . quinze horas sóbeln O!;

� f4ull.lr.ipio �

de '!ndalal. entre H;1i� anirnais para o ponto de partida, o

l11ais de })l:opried2.dc de ·'turfnléln" povo põc-':::e na esp2ctntiva ao lon
desla loealidad,; I' d) Mun;,C!))IO go da pista, não arredando o) pé.
cd,: raiÓ. COlHO é natural: as r:tpo�tas se }iU-'

L I t::>:-de . a I'nanhij clt· ref �rht'-, .JÜ-l cedetn. o dinheiro rola em fr<ln�o
j_]'lr:! lã S,::l diL'l�lranl in{l'neras \,:'3- dcslT.icnljdo à época de !l1ise!'ia .que
l'IT.?5 "·r1inh'!,,:h'..-::: di! gent":! rrc,vin- ntraVe�.5an10S e U s'lnr ti"ilnSpira
da cie di'. er::(;;:; nlU licípi.:.5 '_�ji:�Hlhos aos borbotões pelos J11ilhóes de
e dL::tantc.5. Ka Ct1�l'ad3 li 3. Tflh I poros .de que se acha rcvestiá1j o

pa'j:-,\'a-Sp Cr$ � OI) pa' 1 f__j illgr!.'s-l corpo hurnano, Os ')iY)�'lsi1oonais do
se, e segunrllt) �Çt]cu]os plausiveis, freio, :llnontoado5 enl ê0rredo;,_' ,elo
a 111:'..Sf.H de po\"O qUe locupletü'1 v ··.-:t. .....rt" difieulf.:.arn propositélln}�n-

an,damento as d.Q aoo�t€lC�m�nt{l ê lev�rmos ao

cOnheCimentO' dos
res.

e11-

(Ao lado da Agencia VÇH_.vO)
Onçhw �§p!:daH6ada em consertos � {'nr(lIam�lll{)s

.de moiores, dínamos e geradores'
'

Recoudicionamcnto de coletore.s, para dínamos
motores de Ilualql1cr tí-po.

-- Sel'viços de tUl'UO e mecânica em g'eral �-

Tótal dos depósitos ern 3111211953, mais lie Cr$
.

ÀGENCIA5 E ESCRITÓRiOS NAS PRlNC!pÀ'IS,'J;'�A.c�§"DO .ES�.A_DO
DE SANT.(!_ CATl\J,tI NA� NO RIO DE ',r{l.NE!!tO, ;i ,'.cURiTIBA,

. DEPOSITE SUç'\0

'.

1e a p:c1J'tida dos jrraci(}r�a.;Cj, lnos�
irando l'C'll1 isso rae.!11S razão do
que e31c::;; as "la!nba-!ll;::i".·', a :j�5-
�'('nt1i:�-Ic;'a e a. n1.8 jé !;ão �o::;ta'j enl

açHo ilnt;",�":-lnici], país, cada unl'�

déc5 pa!'tes quer na �aídc).. (rle-s.a
pcrül.r J a corrida. Escó,J.-si:; a tar
c\,� e ,2 bebida, e nada de ('arre�'
lião A� iírrí:lncadas em fal30 dfJS a ..

nin1ais trazenl o púoi!':;J em "sus
P(:l1.SC C sempre e:;-::') •.!':,ando. Pas
saln-se, ne:::;sa irritante ·'!eng:1-jen
ga··. urna, duas, quatro, clnco ho·'
ras e nada, e, para ,·nCttrt2t", não
houve corrida3 e a rnültidão in
satisfEita retira-Se d"pr,;s de tpr
p,;'go O ingresso, co!'nidJ e bebido
tudo o ,que para tanto h<lvía na
rida. Cel-.tot ou errado? Onde as
autoridade, para dizê-l()�', e as ha
via na pista para isto, tanto poli"
ciais conl0 11lunicipais, luas não to
maram atitudJe que cDndizesse -:om
;) cil'cul1stància e o ur:uc':l que,
ccrn ludo isto perdeu. fui o públi<
:� que pagou, gast.o'! co nada vhl.
Torna-se in11Jerimil.J pois; para

o futuro. que as :"ui',fll'iq:ade::; :d
quelll de direito) provideucÍt'm na

l'SguliHl1E!1: a.ção dE�sa �l!.-ad�·!lid8.dê
d!: cl�5PC!'tQ� �gin:!o di!."Eta!'!'!ê!!IG
�'Jb!'2 [:3 CO;!tra!�s de cc!".!'id·a;s. !!�
:�:! �!�bn.!.;.!��i'3 s e::.::€;cu-:?�c� pa.ra.

":,'. -"-:'('�v··.'" +2,:, l:.ac"3.t:3 !'!â·) to!:'!'!.€:
:! i�c_�� t:-'n::'�1 h:.:'! �!S Sf;- tcst2.!!d;) 20

�letores;'em duas carreims, a',d{l
,cima com doca e a outra, com

marcas

Os melhores Precos
t

E d T I '''IN'CO",n. e egr.: .

Cr$ ,50.000.000,00
Cr$ 46.000.00�!OO

� s�,rã ligado MS, o}utro!t
aéream�n�E!i.

.

,
Desde 13... mal$ã,df!l quiqta-f.eira. ,

gra.nde, número· de, curiosos t.e.m

69 _locOl1lo,vj'dG,.à ,:pqtça,pe espor
tes ool,G;r�io'Esportivo Olin1Pi-

rossiga
referindo
rosdocimo

As maiores facUidades na compra
Oferecem' "as lojas PROSDOCIMO

":;;"'!! .n -''.::2 1'!'9.', :�:; e !:.8.!:! CO!'1.'!das ôe
!.h..... ::;� U!1!3. !f]Edida rroii

!ãi1�a, 2!lt�:. tfl,.!·': 9 POV JI :r!�!1.Jdo
.de bisturi, faça ri necessária infer-
venç50.

:M:e1ro,: '

,�, .. .....;....··�-�""',..t��.�,l. ......,..�:'_'-o��-�. * 4%-4 :'
- Escre�·eu �

T!BER!';� CONSTA""{'lO, LON"'?

1,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



S. PAULQ, 20(Merid.)
Com cerca de 600 d';legados.
procedentes de todcs os Esta-

RIO, 2iJ CMc-rid.) •• , li ..vido, nos baüea.. O .Quitanc.lilla man- nosso, _J)'(.\! c�!t.regue á fLI'm:! pro
TEL AVrv, (UP) - Logo que onibus, teriam sido mortos jJo,l- dos do .BraaI, vem de se CO!!-

I... t d t
.

I '

t
,} "'�<;idGnte do Conselho senhoz ' t S- P 1pe a ·l:upoJ.cagetn du O ;JOR- eve uran e o earnava um I"Al' prre aria da Borte '1/ogu-, )'t_;u, ..'.:.>< arabes'jordanos,·veio aumentar a I cen rar em ao au o, um

NA T 17
. .

d
. - Moshe Sharett, regresse a :Te-

".,u.. o sr•.n\lmalfi. Bol'.oso, cor- t<? _l:lIJrrnal�ellte·· e sel"r�\"'V :' .1It::, como outros condomínes do t,!ui" rusalern, o governo de Israel e- ínquíetaçâo que inspira ao : .D�-I c-.:n,gr,:;!sso q?e, desr>ert?u. a

reter de Imoveís d,"_Q'�'t-p:ndinha dlCO,. E, uma. das prO>1iE'.II ":�':' :c·�� ·tandinl�a, ..JJ..ao achamos que' .
a- xamtnarâ a situação de Negaev ,

.

. .

.

_ I
maior curtosidade públ.íca,

contestou as acueacoee feitas cu- mo tUdo correu nOrmlUntqnte e::- .quela ilrma cobre preços extcr- O partamento de Est2cI'.} a' tensão um novo mcvtmento que, se-

t.ern da .tribuna 'üa Assembleia tá. no fato de' só ter ·�ioo. atendi"., SJvos, pois dllh' se levar em con-
senhor Sharett, que se di-

t
. -

g do
.

Li l'd
'

1
L�gislativa Flnmiltum<ie 'P�'((l de. tia ali, durante tç!Í0s'__Os t�ste.;os,jta:tl'atar-se de um (stab\�;('cI- rig�u a Deliat, no Neguev onde

cresceu e que se manifesta a- I' u,� se s, roeres, VIsa cu.:
nutado udeníata Adolfo Oltvc íru. apenas Unia sanh!Jra' que sorr-era mento de turfsmo de um hotel tualmente entre .Jsracl e os Es-

tv "1:, e arr:�cyar os .sen!1.
. .

i
.

i
,-

I
' onze passageíros Israetíanos de I mencos patrlOtIcos que sao

A, ma•• is gt'�,�e rlIlSS:aS
. acusác_,ões uma.' 1ig'eir.�t· nu ;s_'pos��o"

. de luxo, Fi_nalmente S teruürw,u tados Árabes 1 t
'

. ,."
.'

u:� .� , a entes na mocidade brásüet-
dIZI'8. respetto la. morte de um "OBH:A..DE MOLl!;\JUES". . .0 sr. B'JuosJ"- sobre. a acusaçao um oníbus foram massacrados, .

rapaz, em pleno baile de Cal'na- A seguir, deposi de expficar ] do deputado Oliveira de que ;!L estaria de. volta a Jerusalem Becusa-se a crer, no Departa- I' ra, levando-a' ao estudo da

val, pOJ;' ter aspirado lança perru não ser gerente do hotel, m, s dtreçâo do hotel mandara esva-
es- I historia e (kg prohíemas do

me-excessívamente. apenas con'etor de imov:eis en- zíar os pneu doi; carros eujos
ta tarde, mento de Estado, que ee possa Brasil e a-Oc culto dós . seus

_ Noo morveu llllug-tl.ern 110 carregado da venda de aparta- própri>ej;arlos díverttam-se e gas- ESTADOS UNIDOS' ter em vista, nos meios 'respon- t vultos proemJnentes, no pas,

Qllitandinba durantes as festas manfos do Quttandinha e am_:l{;':O tavam: djnn;eh'o na Boite' do Qlli' WASHINGTON 20 (UPJ. _ O sáveis ísraetíanos -e árabes, um II sado e no presente. Fo t uma

de. cel'naveJ do corrente ano, do sr . .Joaquim Ro-las; (li ar" �u�. lanc1inlla, achoa a mconcebrvcl .
' , u-, d

.

hostíttd d
verdadeira avalanche de mo,

que foram as mais ordeiras das ma1á Bonoso prosseguiu:

lNão
se compreenderia uma ati- incidente de Neguev, em. cujo

rcmicio as 1 11 a es ,

ços, chegados' de todos oS can,

já. 'rea1iza{1as pelo hotel _ afie- "COm �'e!ação aos preços (Ir tude dessas de um dono de ne- decorrer onze. viajantes Jsra.elía- Em tal eventualidade, decta- tos 0..:;). Brasil, representando
mou 1} sr. Zunlalá Bonoso, A. brados devo dizer que o flll.::\.'íço gocío 'para com SEUS freguesel'l, mais de 200 Centros Cultu,

]iáG,náo sei corno o sr, Oltv-íra Ue auxhentasãtJ!io hotel.não-. é· (Conelui na Z.a págIna letra H) nos, que se encontravam ·num. (Conclui na 2,a·página letra C) rais da Juventudle; o movi-
t.e�"Í� fk,tàgein ele fazer tal a.fir- .

mento . que a população pau-.
mati'va. As' fe'sfas" cat.navàlesce,s

D
.

.

f
.'

.

lista acaba de conhecer em

� �1��1�g!��P:e�i����v:e p;,:���= eAcon 1.1amos 1'"nv'e's t' 189adoMes I�! ��!e::{z���i�e�:s��t
. polis, scr. Joã." Alb11qll.rque !jll<:! - .'

. . '. .
," I sas ruas centrais, emprmhan_

�d!i.'rá. esclarecer ·n:io ter se. re-
.,

.' .' .
.

. do centenas de estandartes,

���t��:e�n:UJ:!�:::a:�es�:;� da versa"""o da Vl't18m··Q" J" rapoto ���od��C�.�:���;!�eh�::Óri:
%liwto mwos, uma mortr. :t.iC's u ..."

�f::�:��:{;�;:;���i -- Estrlnha'história contada pelo comerciário à·· pOlicia �lc":���[;'�'c::�:':Q'
i':�l' '\'e1!l1!is' et'itV'rlaga'los., o que RIO 20 {M 'di 1) "t'

,

.

. I 'br d t t d
di.'I.'a;-' margem a 'desO.t'dens, Es- '

• en ·ma VI ma o comerCiante ;Jacou ceram-no a entrar. no C8rrQ, procurou pelos 37 mil cruzei- pu ICOS e que se ra ava 'a

tn ar:.!) p'Jrem sus;pendemos o for
As autor1dadeso da p::!�egacia Nutes, d'e 21 anos, residente O comerciário sentou-s= 110 rêS, O d'nheiro da firma, po. volt� �a Ação Integral'sta

neeimento de senhas e {!.\l resul-
de Roubos e Ddrauuaçoe,'l es- na rua AdalbertJ Aranha, banco traseiro, ao Jado de um l'em, havia c!2saparecif}o·. f Brasllelra, •

a rt;p�rtagem 'pr;}-
tadn:S{f.oram.ns..melhorf'S, J1ã.o se tão inves'igando�soiJr" um �6, casa 11, e�pregado :h dos desoonhecid�s, enquanto A autor:dade policial acre. curou OUVIr varl?s dos mte-

t�g,Btià;ndo � '�enor imeidc-nte h'anho assalto, doe que se fIr�a S. FIelschman�l & o outro sentava na Jil'eção. dita' ter lencontrado lIJluitas grantes do . mOyImento dos
WeItsmanl1, 'ela qual d·esapa- MaIo autorp.ovel EC pôs e;n

.
. Centros CulturaIs, tendo, te-

recera com a im!:)ortancia de movimento, o preto qUf! sen- dos, a "una-voce" desmentido
37 mil cruzeiros, 'l'lS primei- tava a:: seu lado, com rrlGV1_
ras horas da tarde de

ante-I
ment-o regentino, nós-lhe soo

ontem, voltando :,ómente abre·o nariz um chümaço dé
reaparecer na nOite do mes� algodão que tinha um chei
.mo dia, á; sem \} dinheiro, 1'0 esqJ:s'to, .

enquanto um
.'

_ C?� raras excc9?CS, existein administrações plÍblicas qúe quando �oi procural' SOC2rros

I
braço impedia-lhe qualquer

,��tao a salvol das crIticas e opiniões adversas do po,vo, no, mo.. :fiO HospItal Carlo;; Chagl;l5. O reação, Aos p<'l�cOS senEu �s
ment.o em que to<la\ a imprensa do .pais tem noticiado diversos: comerclante� de J:ato,. fOl en- forças abandcna-lo, até cal'!:

escapda1os. flc1l!linistrativos, uuma demonstração. evidente de contrado ca'do e semi·incons- na completa inc-on8ciencia
.

que a c�!rupçaf)l. moral domina, tem aviltado e vflipen.diadó: :c�ente, .

c',mo qu:e �',ntorpeci-, Disse o comerciário que foi
as c0lf'clenplas de. homens- .resP!?llSávciS pe;la c�usa iu'j.bllca;: d_, ,por um n::rcotlCo, na r�- acordar, sõment'� à noite, cai_

E motivo., pOIS, de sahsfaçao para a ImPrensa,�ta ci. v�mda Hernam Cardoso. pro- do na rua Padre TelemacG
dade, semIlre ateuta aos problemas de interesSe' publico

.

em'
. Xralmo da ponte de Cascadu-, esquina da Avenida El'nar:i

all.estar �, honestidade
.

.e lisura
..

com
.. qu.e a a'.dmlDlS·'. ·t·ra·"a-o· ',m'u"- ' Ca ... s.., A·inda �h ,\

r
.' .

." Atropelamento f'ctício
ru,o -',. ""ml-<UCons..

nlc paI ve� se. ?onduzlnd?, no, sen 'programa de ação, om"e os ciente, não S� lembrava de
.voderes executivo e legISlatIvo trabalham num ésforco co. O c·omerciario, interrogado
mum e c0!ljugado, uo mesmu objetivo de trabalhó patriótico pelas autoridades, !OlltOt1 uma

nada e nada� podia explicar

e.� l)o�strutIvu, Para o. maior progr,esso e grandeza do municí. historia que, embora par'<:-
aos inúm.eros.. curiosos' que o

pIO.' . •
.

. cendo estranha e inver::ssi- rodeavam, Alguem, iinalmen-
'.

Esse' 'cdlf!" te 1 d d' •

t· .mel. '''sta' sendo devldament'c t'2, lembrou-se: . de solicitar
.

,'can exemp o e lScermmen O> CÍVlCO e o.boa � ....

b 1
.

. ' .

,'ontad� .entre aqtiêles dois po.deres muniCrp!ljs� t�m éoiroord. apur.ad'hpela políCIa. um:: am u anCla, sem:1). el�,
d9 d�clslvamente para :'- maIOr harmonia

'.
le, cpmllreensa,o

.

Cerca', das 13 30 hora;:; de entao, levado para o HOSpl

cpns.Clente dos comproInlSos que governante e legislad.or as':' ante-OlÍtem d's�e o comerciá- tal Carlos Chagas, Depóis de

sumll'am perante seu eleitorado. rio, ele salra da. firma onde! medicado. e já restabelecido,
. ,J:�s: a ;ràzão porque'Bhimenau se situa. entre as demais trabalha, encarregadú de pa-' ,----"-_,.;.;....-------.......-.....,...--_--- -----__

co�unas do �stado como municípl� exemplar, onde & traba_" gd_aorBilamnac�duBP}Ia·cval·tsatan,aS1!.•�enclliaa Ja" CO'DC''l'ul"do's' oS'de'lJ' a te s'lha: .de Seus _fIlhos e o 'esf(jrço patriótl co, dos seus homens pú- ,,- ,..

blicos constItuem um apanágio' �as virtudes .cíVicas e morais Praça Pio X 78 Por Isso· I'"
.

.

do seu povo· .' .' '.. vava cor:sig�, �,importa�ci--; .'
.. .... .

. ..' . .
. .'
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Na conjuntura da politica administrativa estadual a ação de 37 mIl cruzeIroS, Quando .

.... . ".

..:...... '0'

governam.e!I!al do sr., Irineu Bn.ruhausen não meuos' hones_ atravessava a Ave'ilida Prosi

em"
,

.

di· III
. .

ta e patrlOtl�a tem Sido, graças ao seu clari·vidente eSpÍl'ito den�e Va!gas, e.squ;n� da "A: O r n o o co onl3' Ismode hom.em publi�o! se�IJre d,:votado à soluçãO' dos problemas vemda R o Bnnco, um auto-
mag:uos da co,letIVldaue catarmense. Todo seu emDenho, re es- moveI que lhe pareceu ,ser . .

forço na concretização das legítimas aspirações da- coletivida- um "Chevrolet" do ano de .

(ConclUl '!'.a 2.;'l página letra A) 1939, (U 1940, quase o atro- (onvocac,ão da (omissão Territorial, ultima r esolucão
-:------------------------ pelou. O carro chegou, mes-

. ,
.

A'· h
fIW

t
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t
mo ,a c lhe-lo d·," I'asr>ão, mas CARACAS, 20 (UP) - A pede ao Conselho da Organi_ sug€stão, qUe foi abandona-

f'ao a· nao em ln eresse
sem consequencias, O auto- Comissão ;Jurídico-Política da zanão dos Estados. america_ j da . .o d·::legado· argélltino, JQ_

: .

'moveI parou, imediatamente,. X Confer.�ocia Interamerica_ nos que. convçque a Comiss�o tsé Carlos Vit!one, apresentou
. e dele saltaram ::lúis indivÍ-- ',na terminou, hcje, a conside_ Terr··tonal, quando as crr_ uma dec1araçao f�rmal de

- ' '. duas de cor preta, que SOlíci-1 ração di) tema
.

das colonias cunstanclas indicarem a ne- j reaf;rmação das r':!ivlne.tcd.� I
e.·m,..::··..:S,·.. er..... secretarllto da 'O'EA' tos a-o extr,2m0, in-tormara:-:n- ,extra-contin",ntais na Améri_ cess dade, d:_ uma reunião.. I

{Conclui na 2.. pAgo ..ira O) I rá
se do seu estado e insistiram j-ca, e se dispõe a abordar o A c,;mlSSao resolveu enVIar

para levá-lo ao h spita1. O d2s relações pacificas, às Naç�s Unidas o relat-orio ----"'--�----------------........;-------......;,-'---....;., -�---.......
. comerciário recusou, dizendo A oom'ssão que, anterior_ e o memorando preparado na

a t V'
·

I
..

h
.

13 candidatos a sueessa-. de L Camargo qu,e não lhe havia aconteciào mente, havia a!)rovado reso- reunião desta manhã. pre's a-se o le mio ·11.··..1.·r.·"I'�f .
.

oi nada, mas os do's individu.rs luçõ<;s da Argentina e Brasil A terceira resolução., apre_ .'

Washington, 20 (UP) _ O '

d
t,ornaram a in_slstir e fazendo- i co?l�a. o col:ç�ialismo no h.e_ sen.fada pela delegação equa-

O· d d'
- -

um peno o abneviado de 4: lhe ver o pengo qe uma p s- mlsferlO ,:,cldental, adotou I torlana foi' aprovada por 12

d I I
'

atu���ent� ;el"d���i��a"l;�� ;���' �st�t��ts�����ái�egf:��l �h:el fratura int'êrna, conven- terceira resolução, em qU>Clvotos �:ntra 1 (dos Estados

O alaque ao re u o .'····a· n�:·c.'·,.·'·'-·:-e···.·5···ta capital e nas demais ame- I t
Unidos, 4. abstenções, estando

comp e ar 10 an<:s. 'Náo 'obs' • t t d 1
-

r.i.canas, sobre quem será o t
-

. .

(9 'ii
ti I' aus.en €s qua ro e egaçoes. .

:mte, Q novo
- secretário p.o.-. O d I d t

.

sucess·:>r d\3 Alberto Lieras

/I;, ,f �
. e ega o ;n.or e-amenca_

deria ser reek�ito por lO\..1 ro

�
.

o T h M C b t
Camargo c,::mo secretári-o g'�_ período completo de 10 a�oS.

�". '

....�... j' n.
' "'Cd n . °dors at 0_, anun-

r31 da. O"g'alll'zaça-o de Esta- D'
9' cxou, epOlS a vo ':Iça0, que

• := acord-J' c::m uma nstii: G
do�, Am:ric.anos (OEA), dei.;;

. . I seu overn,:, se reservava :;:1.1a
exti:'::.-ufici.al ·prenaran.a." .<1- I o'

-

't d t· RANOI 2 (UP) - A União á guerra que há s<tt,e anos s.�-de Defesa '<,ia Ti'ran<'a, pode a''''l'm
::cou como saldo, até ao mo-

...
. .

não é nada! . P Slçao a respe;'o a eon t.
.

,
.

�" --

qui pJr p:rsonalidades inte. �uação da Comissão Terroto- France� lap-�()U, ,h�le todos os trava no Extremo Oriente, r,�Ja

menta, pelo menos treze no- r,sE,s!!-da? no problema, uni' dos . ri�e a resneito di:> f'mm
'

� I seu_s a�oes 9-1SpO�Vels contra apeia f'Jrça das armas ou medi-

nies. pusS1Ye15 éandidatol'; é o dr. I ,o

•
- "cla jartIlhaxJa comumsta que bom- a.nte a negociação.

Nenhum deles pode ser Osvaldo Aranha, ex.ministro m;...nto �e suas operaçoe.,. I bardeia a asse'daua praça de Em ;outras palavras, a delica-

classificado de "cand'dat). do Exterior e atual. ministro uu�el'lu..se que as dua.s r:�'" Dien Bi:eJl. Phu enquanto a in- da missão mi'litar e politica que

principal" ao cargo a que Ca- da Fazenda do Brasil.
Em pó e em soJuçoes c,:nt!a O ,�':lOnlaIll�_ ffantaria rebelde se concentra, ao deV€!l'á cumprir o general Ely,

.u:wJ:gQ tenciona r·çnunciar. em N::mhum dos p:ssiveis candi
comprimidos mo, a brasIleira. e a Argent:_ que parece, para desfechar üm por rodem !la O;mselhol Nacional

.ahril próxi..·Ilo. datos citados disse publica-

'I
I n�, fossem fundIdas em um assal� decisivo ao baluarte fran

(AS
.

Circulos }igaà:s à Un:ão mente que estava disposto '"

Neulrollta a hlperacluex S? documento, mas I'lS respe�. cês. I AS POPULARES SE..
Pall-Americana dizem que o t d

-
.

- estomacal e age benêfl., t1vaS delegações rep.eliram a Os observadores acrf<l:litam que
. acei ar a eSignaçao, muito. comente sôbre o tlgado, - -'_ -..

-

R-O CONSTRUI Atr1balho da -csc·olha do su- (Conclue na ZA Pt.J:tna J"�a D1
a calma dQS ultimos quatN dias A' D S EM

cessor do secretário geral só UM»" !l J O Ã' O G O M' E' 'S' �;�i�ide�nf,��ad;r��:���ou�:;.
RIO DO SUL-

..

p;:derá começar depo� que ti ta
•

. , 1

���ci���/�����i.al' C sua rc- . I IClas de Ria, di Sul
Transcorre na p,:õxima

.

sJ��d�;�:�. Gi�p�dO do gen=ra�1
.

� .

E;l.sa .dec:são s'�l'á tçmada D t d· t . I· - gU'llua:.. feira a; data nat.alicía do. MISSAQ ESPECIAL i RIO DO S�, 20 - Sobre

����f��lTo���l -��e �r��� esper a gran e In ereSSQ a e alça0 �l:il��a����:�%��v;:ra reti�l�= p�;X����TON A Franpa;'�ll��:::Oa aCIma,
lho da organização realizará dR. h .

d E C I b C
.

d' I gado Re!?lOl;Lll.I der PoliCia em CJl- en'VlOU, <fISa, ;Wlte, a ,\Va:>hing-. -

. ".,.' ,

depois da Conferencia de C.1- a a In Q' o P
4I'@Jasfunçoes.temdaq,J-sob8ja,..c;ton o clle�e lD Estado Ma.oir da! lense, Vl1p.S de receber,

raças. O 'pr�vavel é que o . $ t!I U e oncor· Ia prOvas da. .sua,ca�aci?ade de tr:;-- seu eXel'(!lto" gen.eral Paul Ely, deputado. federal dr.. Jorge.
Conselho seja convocad,) pa-I • . �alh? ;: senso de JustI<:;a, No selO para deteTmmar. (} quanto, o �o- Lacérda Q des acho teté· iá-
Ta 20 de abril. Desde a data IdO, DO �UL, 20 � Duran:e Ponto Chic, Encontram-se as ur- te radiante com o desusado inte;-

(ia sO<:leaa�e blu::uenau�nse, o verno norte-amencano esta d!s-,
'

..�. g

.

t
I)s ult,mos diaS, assumm aspecLo nas que abertas por dU<t� VI'ZPS resse em torno do "m8snlo

sr, Joa.o Gomes e mUlto ben- posto.a. fa.z� pela. pa.7i ,na InCiD- fl�O que a segUIr transcreve_
':!11l qUe a renunc1a se ornar ' d d

'

..
"

- .'. ."-'
• nux'sto , •.Y'. d t' . h" .;.

.
.

....

:

f ti: _ C Ih ''t á 90 �,er a elrament'J se,n"aclOnal. 'J :q:resentaram enorme numero 'de Dia 26 de julho do corrente a•
..,_ e

. I,,:.a(;a�.na o, mo �li') c ma._
,
'.

. mos: "ComunICo. ao prezado
e, e �a. o _?nse ,o ,er

�

mteresse dos assoo'ados e adep- votos, no, quando da realizac-o 'd' bai por9-ue na ausplClOl_la efemr�lde Ely -partn� com '3. '3-r-<lem --de '.
,

.

.

.

d1as para ·(;s"olher o sucessor tos do ESlV>rte Clube Concordia .A comissão encarrll"ada. de 1 d
' ,.

d
.:-a o sera alvo< d= mal'S expreSS1V�,\'I verificar· a.te onde está disnosto amigo C;yzama que estlve no

d C .'
,..� .' '" e e anIVerSarIO a. veterana.e h d'

-
.

_; . , , ,

.ç , a.ma:go, por uma malo. P.Dl torv.o dl� Ra.mha cltJ- Clube em pI,}mOVel' o grande CO:Dcurso, em tradiciOnal soc,le'd·ad.. 'o 1 ' , �menagens ,

G seus lnumor�s f',..' ii. Chegar o govel'no rE:'pub�;cJUlO RlO com o PreSidente Interln-O
na de dOIS terços_.. 1954. colaboração (!�m o Clube aos será feita a ultim; r� �u en,�';�' migas e adm!l'adare.�. . ,

de Eisenhower. para ,per termo Fundaçálo- Casa :!i?cpular Er-
O sucess:r sera elelb. por Na T_uruna5 .,. o Gremio Aíma�A, €.8' f' d

"

-

1
'

P raç.t '� ..'
ln a a qua, sera proclamada a . ,nesto- Alves Staak
Rainha e suas Princezas.

. '.

lá·
-

r>romet,eu dar andamento

of�r���s���: �af�'��i�s'�� se:!
-

ilmll'l aVA�·n
fPI

�'d' r:;a�s ,ráp'do possive! pedido
uma 'Vjag�m grfttís à Buel1.os

-

rn rr· 1 Ja mto pelo Prefeito Walde-

Ayres com estadia pr ... 10 t;,'us e r' 1 J � ,.e' . ii mar B-ornhausen para cons-

������: �!��i�:'.membro da far _�
.

'

.

�

,

_

V truçã� c�,as populares .

em

As duas príncezas mais vota":üs .
.

. Rio do Sul. Grande abraço
tambem reeerão ótimos pre�i<'l". 1';l'..}JA1;:20 - O· aér':porfo de

I
sapatos molhatl-os. (ass.) J'crge Lacerqa",

a serem expostos eJ;l1. uma vitri-, I naJal, consídei'ado- peja cipip-ião 11: necessário- que Ias responsá- Eis uma nota sensacional
ne das, �laís i�lPortantcs ca"as' ger�l co:'l'�':l' o mais. coO:Plcto .- do. 'jTf.ls pela conserv�ção- do aÉ.l'o-
comerCiaIS de Rp) elo Sul. resta,ao iato- este qu� con3trtue I P.o�to, tf'llham maIOr conciéucJa sob todos os pontos de vista e

QU(m vencerá? I �O�I:'j. de ol:epllho' para a te>rra J ,!€ progr-E:·ssO-, qua ancarem as que vem confirmar o traba�
,._�: ,; : ltaJateUse. esta. dElCep�ionand) 0'3: suas resp'Jusabilidades, conser- luo .ofic1ellte do' conhecido. .. . fílrrasteilr'os que pOr a11 trandibm.. va,nda-o peJO menos a altura dís "

Nio" e cabí'Vel . 'que um aé�')- exig€'ncias 'normais, pOiS ass'm
porio equipado com· uma mod"r- procedendo, FiStarão eont.'_'ibuind�
na esta�áo ué passageil1Os. esteja para o progreSso da nrrii�'a j e' '1.

com as pistas quas� {lobeita:s pe- tIl>:) co-rre;;p·)lld'l·nte}
lo m,ato dando a· impressão. de- l!!!!IIIIIIiIIi
um campo de emergenc.!a.

. j
.,;",�--:---:-----:-'"-:;:;;;;;;;;;;::=_�-:-":=:--,---------�:--__-----.,..;...;.,_............;;. �...;....;.,...;.,.-.",..;,......

p.Jr �esp1icencia dos responsi' §
veis pela. eonservação d:O ·me:':Irlo. 1

é!: vege.tação: r:astelra já alast;rot;;· i
se nas cabeçelras das pistas. :.>las,
tran'do-se de m'aneira. faI' aue, '

.

em ClliLS de. lp'ande movimento as-.f
".,!iro�.a;'ies .6ao €'",tacÍ'}nadas d

.n-j
tro do matagal quase impossi:hiJ.'
t�nd,.) o,s passageIros de desem
ba.rC'1'.Innn scm suja.r suas "aupas.
isto em dias de sol, porque em

di:w de. cllUva., .' ina.peUav€olm'(:ute

I'-'!' coitados torão 'de se, col'lforma:
rem em fj,car com a roupa e" os

Adolfo

IT�E�!O��ES WITER

�'I:"
-:A. 6 R I C ULT-' o--EE'§

.�·.··.·;':=�:�nz:�Ú;t:�·��:
.. .-denses � adqUira' agora

o vosso trator pelo novo

plàno' de yendas ii presta-.
ç5es.

"

Solicitem-nos uma de�

.m.?_n,�tração sem comproR
nusso.

LOIJ

lO"'''' COMERCIAL

Rua 15 de Novtlrnbro . Esquina da ·Rua Pe. Jacobs
II P lI'

Consorcio

Enlace Heyde Hertwig
'Civ'l � r,eligiosamente, r.ealis�lU-se ontem ° enlace matri

monial do distint:l jovem engenheiro agronomo Kurt Hert_
wig, filho do sr, Kurt S, E. V':n Hertwig e exma. esposa, com
a gentil senh:rita Elisabeth Heyde, dileta filha da exma. sra.

viuvá da. Berta Alina von der Heyd-e, ambas as famílias re.

sidentes em Itouoava Seca,
.

.

A cerimon'ã religiosa realisou-se às 18-horas na Igreja
M�tl-:iz São Paulo A�óstoJ;J, com a. presença <'te convidados
e .Inumeras pessoas.

.

.

Esse ac:nt(\cim,ento social se rev,este de especial desta
que, porquanto os jovens nubentes pertencem a tradicio
nais familias residentes nésta cidade, onde desfrutam de in
vejável proJeção soc'al, motivo p:crque os noivos e seus pais
foram alvo de merecidas honienagens p:r parte da soci,eda
de blumenauense. Embora tardiamente, cumprimentamos o

distinto e· novel casal.

aprovada

lançados lodos os avi ões disponiveis contra ii artilharia

'parlàmentar, coadjuvando os

'2sfcrços do Prefeito Munic1_.
pal de Rio do SuL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




