
"Sou parl'dárió da pcssibi
lidade de que todas as cor.
rentes de opinião se pcssam Dr

ganízar em partido político,
nesguardados, naturalmente,
certos princlplos fundamen
JlBis. Com relação à 'possibili
dade da exístencía legal e fun
cionamento do PCB, Parece
me que, em face do artigo cen

to e quarenta e um, parágra,
-r�, 13 da constitu ção, a ques
tão deve ser resolvida pela
Justiça Eleitoral". Assim o.

piniou o senador Ferreira Sou
za:

"Em principio não conheço
o caso. Considero entretanto
que '::! Partido Comunista é con

trário aos direitos do ind 'ví;
duo. C,mo estamos numa de.
mocracia, acredito (IUe os co.

munístas não se conformaram
em que os povcs escolham
seus dirigentes, muito embora
isto mes o seja por eles a

pregoado quando na realtda,
c1z sabemos que são seus lí
deres que indicam os gover
nantes".
Disse o senador Dar.o Car-

do�so:, > '"

"Poderá ser restabelecido o

registro desde que os comu

n'stas assegurem à 'justiça (:

Ieltoral qU.2 modificarão. o

programa de ação do partido,
o que não acontecerá, po-r
certo, porquanto isto importa
ria na adjuração da doutrina

=

MOSCOU, 22 (Up)
A Russia enviou ofi

cial�ente protesto ao
c

O'fiCA.O

governo de Atenas por,

causa da construção

de bases militares

norte-americanos em

territorio da Grecia.
ANO X

o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Catarina); 3.a feira, 2:J de

RIO, 22 (Merid.) - A proposíto do p-didJ do Partido CG�
munista ao Tr bunal Sunerior Eleítorr l nara voltar a ativída,
de legal, o vespertIno ';'0 Gl:bo" ouvíu hoje diversos parla
m�ntares. O .r;rimeiro a depôr no inquérito do orgão carioca
fOi o �\�nador Novais Fçlhho, que d sse

"N.Q meu entender, diante das prôvid'enc'as ad-tadas pelo
Congresso e aprovadas pelo poder judiciário em .sU?S man fes,
taçoes sobre o importante assunt -, não v2ja agora como pu
desse ser concedida a medida pleiteada. Ta! hip tese só pode,
ria tt;:r cabimento mediante alteraçõr s que se fizessem na Ie,
g,sl.:l_ção e nos julgamentos a que me reefri'''. Esta é a opinião
do senador Alber�o Pasqualini:

S, PAULO, 22 (Merional) -
.Iârifo Quadros suspendeu por
trinta dias o funcionário Lau
ro Pressa, transferindo-o- .da

jardins e

Derrutade o eampeo
so' de xadrês

BUENOS AIRES, 22 (UP)
O enxadrista argentino Mi-

t

ccmunista. I
Corno se sabe, por experién- I

cta, os vermelhos a�resenta,n
dois. pr gramas: um para erei.
to externo e o cut ro, que é
realmente o seu, oara 5€1' a,

plicado de acordo com ncrrnas

que regem o partido". Já o

senador Mozart Lago pensa da
seguinte forma: '

"S:lU favorável. Estou com
I

uma emenda fi ser apresenta
da ao projeto que o lider da
maiora, senador Dario Car,
doso, vai apresentar ao Sena,
(Conclui na z.a pãgrn a letra H)

EXIBIÇAO EM BERLIM -- Em Berfm reaüsou.se uma exfbíeão chamada
�

"Es.
portes aquatic\,s e fim_de_sem'ma". Centro e tr nta e quatro firmas da- Alemanha Ociden.
tal c (le Berlim Ocidental to -naram prrrte nos 10 dias que turou a exi�·ção. No· cliché,
um operarro carregando uma eseulüura e tres moças díver ttndo.se coom podiam.

Incapaz o governo egípcio
manter a

de�

LPNDRES. 2:! WP» - A Grá
Bretanha delÜarou hoje ao EgI
to que não r-etntclará as negocía
ções para a retirada das tropa!'
brrtãnãeas da zona ckl Canal de
Suez enquanto p(�dnrer',m as

manifestações antí-brltântcas no

quele país, Tal Informuqâo f,,�
dada pelo chanceler Eãen. O sr.

Elden acusou ainda Ü' atual go-

MEDIDA DE SEGURANÇA
CONTRA O MINISTRO DAS
<\:iOLONIAS !INGLESASQuinhentosmil eregrinos no

Rio no Congresso Eucarístico
lIABITAÇÕES DE EMERGENCIA PARA ABRIGAR OS TURISTAS E APRO

VEITAMENTO POSTERIOR PARA EXTINÇAO DAS FAVELAS

LONDRES, 22 (UP) A

SeoUand Yal.·d díspoz hoje urn-a

guarda especiaí para protege� a

vida do ministro 'das c"loj.lm�',

Ill: Oliver Lutlett,m. bem como da

"'\'110$[1. deste,. Tal mcdsda foi a

dotada dEpois que elementos .Ln

conhecidos ainda da polícia,

URUGUAIAJ.'l'A, 22 (M iíddíu
t"al J -,- Causou prol unda im -

press'lo o acidente ocorrido IJ",,

ta cíd:i::le coou o bagageil'o Sn.
furnino Batista de Lima, th

ünnpanhia VARIG. Quantia ,e

aproximava de um avião que a
cabava de pousar, cmpm"" !'IU"

eM'afta para des"mbarqu,' ,h"

passagEiros, (} t'uncicníiMu foi

atingido pe-1a. hélice. E�ta, nãe
�

l ....p cortou {J braç'J, Tpa.,.í lht>

llecepou a cabeça, que foi atira

da a trinta metros de dis'ttll1",ia

DE ROMA, ANTE
TESTEMUNHARIO. Z� (�f�,·iil -.1 . ..1] ('" r"1 máxuno em todos os múltiplos santuários europeus. No 1,18.1""

sclh? Consulttvo de 'I'urísrno «n- j resultados que pode, of'erecer, na) I [amento geral 'elo Congresso,
caminhou ao cel. Dulciur» C�r. tieixa de ser também uma' t .. ,,· uma das Comissões mais ímpor
doso uma sugestão no sentido C" I ln.ldade .írnpaj- para as nossas tantes é a da Asststencía técrn

q�� a Prefeitura e�tllde a PDs'li .. poseíbíüdades turístícaz ,,-,is li ca ao!) Peregrino, que cOn,�lil1.'it
btlídade de .construtr um grandJ< ,I um dos problemas mais árduou
número de habitações barats s. 'a resolver sobretudo tendo,,,,
�om objetivo. de facHi�ar o ;ú"

: em vista
1

a precarãsdade dos

Jam�nt.lJ de parte d;>s tiOO.DOO 1"" 1 rrreíos de alcjamcnto de.
regrmos que vem vísítar esta "!'l- : meios de alojamento de que
pítal em 19�5.durante o (C0l_1p:res- ! pomos, a exigir, certamente, � .).

80 E.uca,t'1sttco Intel'na�lOnal. i luç;ões heroicas que impõem,
�oste.rlOrm€t;te, as mom<11a'3 f�- ! preciso, a impl'ovisaf;ão de pr"-
l'lam aproveitadas no plan') 1 viUeneias exce,pcionais. S� o úl·
!!xtinção das favelas. II timc, Congress') Intí>.rnaci'hlcd

EXTINÇÃO DAS F •.l,vrcr,V; r� "'iclr Ó.�'l B'J "':!'OIl� at.ra·'�
Na r'mnião do C:0nRPnlO. " �r I rr..ais de um milhão d� per'eg:j

Alfredo Pess(ta. dlrf!tor d,) Dê- ! nos, n,ãn haverá exagero nYl '!�

partamento de Turismo c ri (, tiroar num número de QU''nh'�'l-
tamfs, leu trecho;:; Co) p<l�H'.1· f, • .'

presentado à Comissão dB ,"" In- (ConclUI na h.a. página letra G)

las por monselho José T:rmTH -----------,�----------------:"---

que, depoiS de clo,?iar a i::l:cí'l[i- 'en�I'�a a Ire'"8 mlll crUZU"lfOS a'\"a. sfJJientou que o C-.nr:re.,so, �

"alélu de ser um a''lntecir'''<'nte
d� repercussão mundial qlllê cu-

�:"��t:'!:��.'m:�':tilf;::"�
SaCl �e café DO "orlo de Santos

funerais da vitima do fi
acidente na rodovia

Rio - São Paulo

A helice do avião
decepou a cabeça

do bagageiro da Varig

POR (INCO VEZES
CAPOTOU O OUIBUS

RIO, n (M"riéli>OlIa!i -

cemitério São .João Bati",ta
li .... 'f.l '·.�ttll-Se 'JS fune'i'ais das três
...-ítinlas do desastre ocorrido na DULCIDIO DO ESPIRI'l'O
r�d('via l'rasl,lú,lW Dutra. com � " SANTO CAHDOSO
2Qyogado Celso Aze'ved!) �ra!'

{lues, sua esposa GuilPlar e o

rstudante Luiz Guido Yaia. De

lebaÇ.õ� espeeia's vi:eram de S. tu! ismo t' ..Jigio:;u I (pre",�nltl.
PaulO) unTa prestar a última ho- um d06 luais fecundo,; seto.re<;

tnr: no 1.: (!nl �i," (Ir!lueoido t1espor" des�a indústria. comi) l) d€nlOl1..:\

lista bandeirante. ...tra, o espantoso mOVimento dó"

Inconveniente a construção
de auto ..estradas nos EE UU

I

SANTOS, 20 (Merld.) -

o merca�:o cafeeiro local.
principalmente no que sé
refere às entregas diretas,
registrou o preço mais e

levado de que se tel).);' Co

nhecimento na história do

café, notadamente para os

meses de julho a dezembro
deste ano.

Embora o disponivel te·
nha sido ligeiramente me

lher orientado, os preqos
não atingiram as altas espe
taculares verificadas no ter
mo e nas 'entregas diretas,
Essas altas, ao que se sabe
foram determinadas por no
tícias ain:;a não confirma
das, de aumento das bases
de financiamento.
Diante da acentuada alta

do mercado especulativo,
no prazo de 'julho a dezem�
bro, foram negociadas, dia
18, mais de dez mil sacas a

500 cruzeiros por dez qui�

bS

preços razolveis

CHICAGO, 22 (UP, senvolvido muil.G, nos EE.

Funcionários da !õociedade UU, e até agora a renda tem

norte-americana de plani� coberto o custo, pois ofere

ficação advertiram que a cem melhores condições de

construção de auto-estra· tráfego para os motoristas.
das especiais para trafego Mas aquela sociedade diz

rapido, nas quais se co�ra 1
que ainda nã�o el1frentar�m

pedagio, pode ter seus In- uma depressao econ01111c:,
conwnientes. A construção em que o gowrno pref'<:M
de tais estradas tem se d'e- rá as estradas publicas.

Acusados os

prindpio ele cooperação entre
tivre importaçào de materias primas com

Ef.. UU. elePn�fdto do lJístr :tv FNI _ >.\

- - - - - -- _.
- _. --- - - - ---

CARAC,\S" 22 (UP) - POI I 1) Os pais'" induslrialíz.a:1os
'Juiz 01ur -, Os países )alin'�'l (ref2ren!!ia direta aos EE. UD.I

americanos demonstraxanl, n�"-, .h;v"m >cUmin1".r todas as r�'Stri
t'l ca�ital. qUI1 estão t't'C)Jax"

\
ções às importB.çúes de matúda.l'

dos p.H,t'a lutar soli ta� íamen.t.e primas, produtos 1Íà.tura·,� 'lo SE

na reunifto de nlinistt'C>s de E',;- mi-manufaturaüOs, f.! el�m�n' l' \)1

nmrüa OU Fazenda, qUll f:;e r'1(t- [Jráticas discr1minatorias.
''''.ani 110 Rio de. Janeiro, �m

\ 2) Antes da classifieaçib de

fins do cOl'nmt.e ar,n. cr�·tas niatél'las prima.;!, como

matériais estratêgicDs (saco do

Ncs quat.ro ass,unton funll...- , �'obre chilenoJ). os p:;l,ises amfri·

mentais disClltid{ls "ela (;onf �- I canos devenl re:tiisar consultai'l

rencia, os pa.i5es -4at.inO-o.m<;t'jr1.-, <:l.ltl'e si.
nos se ;pronunciaram (l,:1 IJlc·co.

impondo seu critério $obr' ('

sustentac1Ü' pelos EE. UU .. (.'mn

\) voto contrário dos li' ,,'to- Qnw'

ri'callQS, us países produtor":! d ,

matórias pl·ima.s uprovaX"ó.m nu;;

sub-t�Onl;ls.sãe:; �15 �eguintas l)�-o'
jatos:

tativos, sem desequilibrar (l

rCLl-1
A atitude dos Estados Uni ")8,

nomia dos países produtoTPS. n"gando seu voto aos projetos
4) - Os pa.íses consuuüdol'<', <p.>:Jnomicos latin:o;iilnlericanos.

de produtos nat.urais "mat&· provoc·)U a pr.imeira reação <1"

rias p...imas (os Esta.l.iQS unido:( tom enérgico.
si:_o o principal consumidor na A acusaçãO' do MéxicO' de qUf:
Américl�) devem ,}}l:l.g::J;r Ilf\'!<;t,,1 Os Esta\:Ios Unidos "r,ompet',lln
justos por esses produtos e e-,ri- principio de cooperação entre ':'S

�r destruições. membros da D.t'galltzaçao COR

Todos e::;ses projeto!;! tem fOl'ça EStados americanos, pre<3talvl0 Ide recomendações; mas COl1sti- ajuãa discr1minatória aps paí5es
tUi'm, na opJonião de válioa dele- do Pacto da Atlantico N'Jrte",

gaf'1s latino-americanos, " f,riIt- caiu como uma. bomba na

confe-Icipal a,t'guntento para. a batalha rencia..

::1 Ó),,; que se decidhá. na ,eunião (,e A acusaçãü suhrevf'io q1Ja'l�-"
("lu" os 1JJstaclos Unidos pOSSUPill minish'os de EconO'mia o.u Fa- se debatia, em ambiente tran-

n') \'3.101' de eiw:o' hillõH; 'de do- :r.cm).n,". Çlil mesmos delegadOS quilo, o proje.to do Chile 501!n,t
af"S) nlio dtw('J'P ser 18,nç·ll.<lo� I

númife5laram' sua eSJ:)eranr.;iL di' realizaçã.o de consultas anh's 41"

;:o mercad>.) mundiii1 de :l'oxma jue a 50lidarieda.de manifesta.J!l qualificar'se como "m3.teriaj�

tindiscriminada.: !Ims suas V'i:mlD;\s aqui. tarribem o seja no Rio Ll� Estratégicos" ceri.a.a maérias pü-
'I!.ÍJ!!IlI!I!!!!!!I!!I.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!l!l!!!��!!!!!!�

devem efetUar-se a preçus :equP- J,anel'ro. mas.
•
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, perptexo. Os brasltelr JS, de um mo-s- matertas primas', Ser.'! de um

••• it! do geral, n50 sabem dar rcntabíü-: raná, que gela cada 1ez anos.

dade aos dinheiros <lu.; tem nas suas plantações de euré, 'IUl' Ire

mãos, Basta pensar na utilização, mos tirar em dolares, alem duque
com fi!Ullidades as mais pueris c Ies de que carecem a Industr-ia e

idiotas, que se fazem dos el)o mi- os transportes, mais (,s 270 nuniões ..

Ihões de dólares que nos propor- de gasolina, petroleo, Iubrtríean-
clona o café. Até hOÍ>', com esse tes e etc., dos quais igualmente
dinheiro, não se produziu o 'l,!e c- precisamos?
ra curtal: salvar a dvilil':àçã3 caí'eeí Basta de apatia das índu�trjp.s

ra, no Brusí], da decad cneia que já brasileiras por uma que seno c.ue

lhe bate ás portas. ':':'rve<l�am os é vital tanto para o Br a-Il ,'OInO

paulistas o café ,pelo acucar, e os- para elas. A situação privüegi.)da
tão satisfeitos com o saldo de 7 que trverum até hoje 35 irtdur.trras
mflhões õ� sacas dessç pr-oduto, r.orn deste pais. Jhes foi da..la pelo (a

consumo interno ne ..n 1)ossiDili.dade fé. Graças a esse -produ"t:1, l,lUS as

de exportação. duas. Liphts, do Rio e :;:",� I'aulc,
Consinta-rne o conde [oi posstvel fazer ern, turno do Rio

que intervenha na distribuir,:ão dr.s- e de São Paulo uma rndustrra Ie

fundos de sua doação, para pedir- ve, com o esboço da outra pesada
I ------------__---,-..;,..,.....---...........,. --....;...,....;...;.;,-.;...---_. Ilhe' que os divida com finalid3des em Volta Redonda.

cem vezes mais uteís ao Bra..;i1 do Foram imensos os sacrifícios que

que com a formação cada tres ou a Industrla nacíonal pediu ao ca

quatro anos, de mil jovens n rra as' fé. E se ela ainda está vivendo com viu
ativiclades mercantis.

-

folga é porque' o café ancha doído,
Não discuto, repito, 11 b encme- por aí pela casa dos 85 cents a li

renda da doação. Ela tem um alto nra.

significado, intelectual, moral e Um centro par? o estudo e a

cívico, Mas o seu votume tão grrm- propaganda da plantação de ma

de de dinheiro - 250 mí lhóes de terias primas tropicais e suotropí
cruzeiros, _. apjlcado a um .pl;Jn� 'cais. destinadas ao consumo int('r

do Balanço de ensino das cíeneíns comr.rcíals, no e á exportação, significa ato de
é um disparate, sabendo-se que TO um ctcmentr.r instinto de COnSErV:1.-

O exercício de Brasil existem emprf�f.�{JS de capi- cão dos brasileiros. Levei essa toe:"'!
tais capazes de produztrem vínte ao primeiro Matarazzo. Discl..l1.irnü-
mil vezes maís rendimento uHi pa- la um domingo. do a'[moco até 3

ra o país. C:o que tamanha sorna horas da tarde. Homem sagaz, o

entr-egue apenas a uma l'3<',I!c.lade l'onde compreendia a signific"ç[io
de Comercio. c'ld iniciativa. 'Ma, não quis toma-
Já pensou (1 conde J\iTa1ar[tzz0

..
la n seu {!at�go. disse-H).:!. !_j�H'n l1:!o

que chefia 1nn grupo de :100 'fá deíxar obrigaçõí.�s aos seus herdcI�
bricas. qne a maior de�g)s fátri ... , ros.

eas. não dá um dolar, ma. um FÓ Com 50 miUlões de cruzeiro·; quI'
para pagar as materia8 prinlJs d!� corte em despesas super-flna� da

trànsformação e os er,uipan't.:lltos sua Faculdade de CO.'lercio, n '.e-
.

que as Industrias Reunidas mnn- gundo Maf.arazzo fará um jubileu, I
dain buscar ao estran'!;eil'fJ'! no e?mpo pnra o qual ouso 'n', Clc"r I'Serã com um São Pauh, dúnde a sua atenção. de homem de in·jus-
o café estã de�apare,!pndo, C]'le ,'e tria, de um pais" qual se l"J,I"l'l

\
Lel1l_!Jram-ser de Elisabeth _T�lylnr '�m: A FORÇA DO

vão tirar o:: 350 milhões de doIa. ver ainda amanhã, na contingel'cia CORAC1"-0, ° TRAIDOR. QUATRO DESTINO�" ° LS:
reS. dI" ·_que carece o parque manu- de não ter divisas COlll que 'Ili:nen- GUE. El-13 dle n� \.'0 agora (m uma grande cOl'l_1edl.a musIG

fatureiro do país, só para importar tal" as suas fábricas

I
cal, onde desemp,enha o papel de uma famosa ballarma, em:

_______......-

.

° MELHOR E' CASAR!
Um filme escolhidQ para agradar na sessão mais CHIC

R'� II ! ti da semana, a sessão das moças!

I Senhoras 'ç srtas. pagarão sÓ]ljen� e a.OO! Hoje as 8 horas

P9@9 de �aur jte �a:-'o RI rao8u'·SCO :jno
C'ne Busch!

bu ou U U I: DOMINGO: as Z _- 4.::0 - 7 c 9 horas·
Patricia l\1.edina no g'l'unde filme <1e .ave'ltU}'aS

Rua São Irl'ancisco, 147 _ l�ones 2061 e lIH3 I
O GENíO DA LAl\lPADA

.

Sociedade Recreativa e Esportiva "IPIRANGA"
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOC.AÇ�O
Pela presente ficam convidados. os Senhores Socíos

desta sociedade para comparecerem á Assembleia Geral
Ordínaría, a realizar-se TIo dm. 25 de Mârç,:> de 1954 na:
séde social, sendo ás 20 horas em la, Convocação e ás' 21
noras em 2a. convocação, comia seguinte

.

ORDEM DO DIA:
La-) Apí:'e!;le.n�açijo das contas da Diretoria
de 1953
2a.) Ele:çã.� de 113 dos membrcs do Conselho 'Delíbe.,

ratívo,
4a'.)

D.e acôrdo com os artigos' 17 e 24 dos Estatutos SOCIaIS
convtdam.se os srs, adoI1istas para a Assembleia Geral Or�
dinárfa, que Je realizará .às 10 horas do dia 31' de março de
1954, no salao' do sr, Leopoldo Schmidt, desta cidade, afim
de deliberar sôbre a seguinte,

. ORDEM DO DIA:
1.0. Parecer do Conselho Fiscal e aprovação

e Conta de Lucros e Perdas;
2,0 Eleição do Conselho F:scal para

1954-
-"

.

3;0 Assuntos de interesse social.
Ituporanga, em 18 de março de 1954.

LEOPOLDO JENSEN Direü)r Presidente

���f����--�--�-----

�-, �!� � \f,fjdl<",�,� . J .v lt flJ Da:". e E
'.,,", rI.,,�
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.f. �"-'<ll"''''''' i.
. w.; nl ':' JJ

Vende-se urna casa' de' ma-: Casa de madeira bungalow
{:,,'ra {'0\7?-. sj.ta à 'Rua Almi_! 7x9,50 corn terreno ,de 16 x

l'UÚ'.l' BnY'r'Llso, ,p.erto da Ele- � 37,50, livre de enchente, por
ü'\,_ .!l.'_'0, -ccm l.ur�_ótil1l0 chão:

,I !?reço de. c-s 100.000,00,· Um
.l":;:CÇO de oeastao.

. .erreno anexo com 16x22,50
Far'l m<::!I1ores mí'ormações, por Cr $80.000,00, Rua João

:I3:V'OT -êUrigir-se ii .Barberea� PeSSDa. Informações pelo fo

:ria HEiDON, na Hua São Pau- ue 1689 ou à Rua XV, 1344.
lo. nr· 3052, ou com o sr.

W,ippel neste jOTnal. VEHDE .. SE

Vend.8-se pnl' moUvo de
sauüe urn �'.rma?_f;m de Seecs
€ ,1V[(,lhados. com boa fregue
:zia. Ao;E!lta-se antomovel ou

c:lYil'nhonde nn pagamento.
iliklhores informações a Rua

iJoiio Pessoa 3,280.

·1Jm terreno na. rUa .i\ntim'ó
Zendron, medin,do 100xl1HI,
gramado '{l' 8.000 pés à� ai
pim e 22 �lrvores frut.cirás de
abacates já frutificando e ma

deirá para uma cá$a, tudo
pelo' preço de C1'$ 42.000,00.
Informações com: Gaspar I. de
Lima, que tem nútros negó...

.

cim; de< ocasião na rUa Anto ..

nio Zendron, GARCIA.

lOTES A VENDA
. Vendem-se diversos lotes,
prõximo iI. nova ponte em

construção no bairro de Pon
ta Aguda.
IDfol'maçõe?l com Arno Bec

kell', Eu;). BólivÍa, 73 _ Pon
ta Agm'la � Nesta.
�------,--------------

UrfL!l motocicleta Tríunph,
potencia de 12 BP, em per_
feito -estado de

funcionamen-I
• to:. Preç,q, de ocasião. InIor-
. 1 �l.1aç5eg 'ri�t 'Oficina �do sr;i Ed::;' ,�

1 gar Reuter, no, bairro da- Ve-
lha (Telefone 1126).
I��:--'-------

<: 'I' V�!D;�!�D� ·Ci!a�e de
...,'

.

Ria. do Sul, um terreno 20 x
..

�t
". i):� � 70 ms. com caSa semi-mate-

�",tv' 11:1a1, galpões, púmar, muílt:as
.

11
arv'l:;res frutíferas e facll a-

, Dl. ,�'o't!.1: cesso ao rio, - Tratar com o

D:rbl�)
-

proprietário Emil Reimer. à!
H, B. 'gi�í�51

rua Ruy Barb�sa,
489.

. f
1 \!,f

fi círio d'o art. 353, .admitindo":'
se, contra o sentido expres�

. BU...U:"1El'L�U I 50 da Cons�ituição, a djf�-
,

Eu!> 1'5 di::é t"\G,;emoJ("Ij· 083 I rença salarIal por quest�o
,

. "(....CISA" .C�- Fune 1324 ! de nacionalidade, o que é
"l'elegrllma;-;; ·':!LNDEMEEN'Ii.: I centra o direitq. A identi-·

�::":
..

�=�_=:"-��==�-== Ide.de, como fator de igual
;". ,�:' dode, como fator de igual

.. _.:�_,.., ,, __ ".. " � ,,�-l da :"_c� remuneratoria, é 80-
}]lê;t2, :��:.�' ",v.:�_.:�:",::_I m.ente exigida entre brasi-

!-'-1l.>_I���:... <.-,,�
...
t.#- c ..... t,.."""-

}'" •

,it..-iio 3. �:; ti,' l\::_�':�"), dr;:·,:11Itteil'.:io ó'J
..ê_·• ..;.11_'O�5'-.. ,..........,...._ _,.,_..,_,_,......,_.. _

-�., -. c,. .' -

"-
.

A ·pedro�sobão QU estea�
é uma rocha tõo mola

"

que pode ser cortada com

a fac.o.

COfiHrH�nt�J
� ti çiggrro qus mais Sê,

fumo em todo o Brasil.

G I

"éndcm, tI seu turno (los meiob Ide trans!)'Jl'les para o C()JJg�E'dSO,

'IConcluindo a exposição .10 as

SUill..to o sr. Alfredo Pessoa de
Clarou tjl e VOit.::t r i i. a I.rara.!� de.
!lleSmO CÚ,11 o préfe,lto, r:erto <lI!

que o eCl"'Q!lel .uu!cidi(_l, Espidtt.:
Santo Curdoso dará inrtr-:iro ap.)lo
à inicif;J'... ·ra.

D

._J:._.

ESTABELECIMEhTFfOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
APRESENTAM!

(i BLUk\�ENAU
Fone, 1156

HOJE às 3 HORAS:
FADA SANTORO, CILL FARNEY, RENATO RES

TIER, HORTENCIA SANTOS, SADY CABRAL, no emo

cionante filme nacional:

o PECADO N I N li
(Imp, até 18 anos)

.A empolgante h lst órin de uma linda jovem, que se

arrastada na Iarna, por urn, individuo sem escrujilosl
Um tema pal�)itante da atualídade, numa notável reaü,

sacão dramática, encabecada pela maor dupla do cínéma
nacional: Fada Santoro e Cyll Farney, secundados por Hor;
tência Santos. Renato Restier!

Um filme humano, quase triste... mas sempre alegre!

Hoje às 8 horas no C. Blumenau!

Cine u cu
Fone 1388

HOJE ,'Is' ti HORAS:
SESSÃO DAS MOÇAS, a

das senhoritas de Blumenau!
sessão qUe reune aS lnais lin.

ELISABETH TAYLOR, LARRI PARKES, em:

MELHOR E'o

c II R I T I B A P A R A. N A'

-- COMPLE'l'AMENTE APARELHADO -_
CIRURGIA - MATERNIDADE -- INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
AEERTA AOS SENHORF.:S MEDICOS

fi IGUlAIRE
���-'�.ê --=�lli ::

__ ��_��
. E_Lf_H I r, I [) A I R E J_�
�
== �

---=�-

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Geral
Máquina!; de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas Pintnr&J
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção Domestica

L ;;;:
I

Qi��:

( I

gl:iu-lhe {JS 1l8.f0S. POl}�O de'Jl'J;s, I
dê 1ato, apa11:eeu o .rapa·� r.o

Caf'I'O de }lra:;a de ci,apa nr.

fi·l$) (lB1 U qU':nl devia enl':'-·I�,��.r" I)
�lichê. l\olario D,ias lt""'l�l'i'·;Jll·E. \"'�!
nlla acc':mpanhado de dais �'lli·

l'f'Ct,bidas ('lei" i a.lsificaüor(:s, a

fIm de prelHlê-los em flagrante,

XQnato p!'eparoll ,) ('li!',:, .. se

g1l5ndo as ordens recebida,;. cne

te'n, ceL'ca dus 13 horas, con:pu'
l'(�eeu defron��e à A���cn(:ia da
Caixa Eeonomíca 'da Central do
Brfwil, onde enü'eg::tria o clid'!e

\
a um rapaz que lhe 1'0:-,1111 ',Ol'e�

sl.ytado no <lla anter"]r.
.

.

.D in'i[estig&.GG1' Cravzirv se-

I

1
f

ELA melhor!
----------------

Q11I:m�1 nào sabe escolher, nao sabe
comprar I Escolha V. também o me

lhor, lendo todos 08 dias os anúncios.
Ul1l anúncio cempre lhe traz notícias
cll� pmdntos, precos e lojas - e lhe
indica o caminho da !nelhor compra !
Nmwa f:EqUEI,'H: Ilm produto amw·

d,HJCI a�:l'tlme a rcs!J'Jflsahilidade di)

Iue promete, traz suas qualidades a

público para que sejf:\nl comparadas
e nao se esconde anônimo atrás de
um balcão, íl espera de um freguês
IDenos exigente. O primeiro pélSE',O para
urna boa compra c offnpre a leil,l!Pl
dos anúncio", I

U�; DOM PROiJUifJ É SEMPRE UM PRODUTO ANUNCIADO
\ . ! �!t�I"�HHI\ :;:0:; "PIÁR,Q>; A'I'S9G!!l!!"'!1"

L____
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Foi assinad'a J. mensagem

que submete aO Senado a in-
DIBtribnldor flD1 Sta. CatarlDa

d cação do sr. ,José Garrido D A 8
Torres para membro do CGn_ AFAMADAS CASIMIRAS I ia do comercio.
se1ho Nacional de Economia. " N O BIS" I DESPACHOS
Devidamente assinado, está II' Foram recebidos para des,

E
i

1
pronto para publtcação no Marca Fabril da meU!or

pacho, no Rio Negro os m'nis
, "Diar io Oficial" o decreto que ealdmira do Braal1 tros da Marinha e da Guerra,
I aprova o aumento, de cinquen, - :x - almirante Renato, Guíflobel e
, ta para oitenta milhões de Linhos e aviamento. general Zenob.o da Costa; cm
I cruzeiros, do capital destina- para Altaiatea conferencias o general Fiuza

SCHACH'l' AUS �rEHERAN ABGEREIS'f i do às operações, no Brasil, do - X - d'e Castro, chefe do Estado

., "The Royal Bank of Canadá", Rua XV. 136() - ex. Panal. �1I1 Maior das Forças· Armadas e

TEHERAN, (UP) - Der ehemalige Praesident cem sede em Montreal, I B_L....U_M_E_N;_A_U . i o prefeito Ducidio Cardoso;
der Deutschen Reichsbank, Dr. Hjalmar Schacht, der I

!
zweí Wochen auf Einladung der Persíschen Handels
banls in Teheran weilte, verliess heute die persische
Hauptstadt,

I, NEW YORKf;R ZEITUNG VEROEFFENTLICHT
NAWIEN VON AUSWANDERUNGSWILLIGEN

I wASHHINGTON - (UP) - Die deutschspra-I
chigo "New Yorker Sbaatszeitung und Herold" hat
angekuendigt dass sie Namen und Adressen von

deutschen und oesterr'eichischen Fluechtlingen und

f
L Vertr iebenen veroeffentlíchen wírd, díe nach den U.
:3. A. auswendern wollen. Unter der Ueberschrift
"Wer will eínwandern' bringt die Zeitung auch Na- I

I �nen von Fluechtlíngen oder Verwandten, díe in den l
USA Ieben und den eínwanderungswlllígen helfen 'Iwollen.

I

I TOURISTENLAND ITA.LlEN I
I

ROlVl - (UP) ._ Mit einer Rekordziffer im

T�uri�t�nverkehr �es Jahres 1953 wartet Italien auf.l7, I Millionen Tounsten aus allen Teilen der Welt ha-
ben im vergangenen Jahr das Land besucht· es ist
de groesste bisher erreichte Zahl. Den bisherigen Re

i kord hielt das Jahr 1937; damaIs hatten 5,4 Millio
nen 'I'ouristen Italien bereist.

WElBLICHER ANGRIFF AUF DEN ACONCAGUA
MISSGLUECKT

BUENOS AIRES - (DP) - Sechs Argentíníe
r inen, die versucht hatten, den Aconcagua, den hoechs
ten Berg Suedamerfkas, 2U besteigen, mussten diesen
Viersuch aufgeben. Der Fuehrerin der Expedition,
Anna R. de Severino, gelang es, mit drei maennli-

Jchen Bergfuehrern 6750 m du erreichen, dann aber
musste auch sie wegcn ein8s Schil'eesturmes das Un( fiernehmen aufgeben.

I

FLUECHTLINGSWELLE NACH WESTBERLIN I
STEIGT WIEDER AN 1BERLIN - (UP) - Im Laufe des gestrigen

Tages trafen in Westberlin rund tausend in OSiber-1
lin ansaessige Deutsche ein und erbaten von den Be
hoerd'en Gewaehrung des Asylrechts. Wie ergaenzend
gemeldet wird, hat der Fluechtlingsstrom nach dem
Schcitern der BCrliner Konferenz' der vier Aussenmi
nister wieder verstaoerkt eingesetzt, wenn er auch
noch nicht die katastrophalen Ausmasse des vergan-
genen Jahres .erreichte, wo bekanntlich an einem Ta- Co�o espos,,:- metódica, e seu esposo para inspecio-
ge des Monats Maerz 5000 Ostflu'echtlinge in West- Lucrecla BorgIa tomava nar-lhes os restos com fins
berlin eil1trafen und Zu flucht suchten und die Zahl

nota dos gastos qU'8 fazia. cientificos.
der Geflohenen fuer den ganzen Mdnat di.e Zahl}1

Isto acaba de ser com- As contas de Lucrecia a-

50000 ueberstüig. _
provado pela d:escoberta, gora doescobertas, refer�m-

_ _ _ _

em Ferrara, de quatro ve- se aos gastos que fez nos

R E Z }� P T E I lhos pergami�hos com as meses de agosto, setembro

J�NOCENBRUEHE contas pessoaIS da famosa e outubro de 1507.
J kg. Rinderknochen, Mark- oder Sandknochen beldade i�aliana. São quatro pergaminhos
Suppengruen, 2 - 3 L. Wasser, Fleischextrakt: Lucrecra, que era jrmã grossos, amarelos, corroi-
Di'e Knochen schnell waschel1, 'mit kaltel1 Was- quesa doe Ferrara durante dos pela poeira e pelo rem

ser anzetzen und 2 - 3 Stunden nieht zu stark ko-
14 anos. po. Como estão numerados,

chen. Dies,2 Bruehe kanl1 wie jede FIeischbruehe aIs Er� ela filha ?e Rodrigo é evidente que formaram

Grundlage zu 'allen wuerzigen Suppen genommen
Borgla, que serIa em 1492 parte de volume.

w:erden. VaI' der Verwendung wird die Bruehe durch Sun;o. Pontífice d'a Igreja Tres dos pergaminhos es

ein Sieb gegossen und dann mit Fl.eischextrakt und CatolIca com o nome de tão escritos d'e um só lado.
Salz abgeschmeckt. Im Durktopf ist die Knochenbrue- AIexa�dr� VI.

. _

Um deles, em ambos os 'la-

he schon in 35 - 30 Minuten gut. Das Floeisch von Lu.cI.ecIa, que era lrmao dos.
.

_

den Knoc1wn abloesen und der Suppe zusetzen. 11 do SInIstro Ces�r .

Borgia, As cont�s de Lucrecia E'-

.

_ __ _ _ �'
caSOU-SB pela prImeIra. vez ram mantidas por B<.:nedet-

HUEHNERBRUEHE MIT REIS

1
quando tinha 12 anos de i- to Chaligàrio, que era·mor

lSuppenhuhn, Suppengruen, SaIz, 2 _ 3 L.
dade. l?mo e mestre de cerimo

\Vasser, 50 gr. Reis, feingehackee Petersilit;!.
Ela teve tres maridos ano mas da duqu'esa. Os l?erga

Das Rulm ausnehmen, waschen. vorbereiten
tas de casar-se aos 22 anos) .minhos estão escritos com a

Ul1d mit Herz, Lebel' und gestuellptem 'lVIacr,en. dessen com Alphonso de Este, que 'letra de Chaliado, mas. to
Tnnenwaende man vorher abzieht, in Wass:r zum Ko-

seria mais tar.de o Duque dos assinados por Lucrecia.
chen bringen. 1;2 Stunde spaeter das Suppengruen

de Ferrara.
.

A asisnatura usada pf'la
dazutun und aUes so lange kochen lassen, bis das

Um dos maridos de Lu·· beldade era Lucretia Ducis

�{uhn gar isto Den Reis waschen und einige Zeit in crecia, Alphonso de Ara- sa, ?u seja, Duquesa Lu
l{ialtem lNasser stehel1 lassen, dann mit diesem was- gão, foi assassinado por or- creCla.

I ser zum Kochen bringen. Der Reis muss gar und noch
dem de Cesar Borgia. . De acordo com as con

, koernig s,ein. Dann c1ie Suppe durchsreben und ueber
De acordo com a história, tas, Lucrecia gastou em .a

deI? Reis anrichten. Das Huehnerfleisch kann gut:lU
Lucrecia era uma mulher gosto de 1507 exatamente

Fnkasse verwendet werden. de grande beleza e extre- 116 escudos e 13 baiocchi;
_ _ _ _

mam-ente encantadora. em setembro 283 escudos e

Por alguns dos retratos 14 baiocchi. Em outubro de
que dela fizeram grandes 1507, ela gastou apenas 19
pintores italianos e estran- escudos e cinco baiocchi.
geiros, pode se comprovar Um escudo valia em Fer
qUe Lucrecia Borgia foi a rara, naquela época, há
primeira "platinum blonde" 446 anos, mais ou m'anos.50
de que se tem noticia. cruzeiros. De onde se vê

Um Mitternacht kommt Hen- Popper nach Lucrecia faleceu em qUe Lucrecia. Borgia, quaIl-
i Hause. Sein·e Gattin empfaengt ihn; 1519, com menos de 40 a- do gastava muito, gastava
I "Wo warst du so lange ?" nos de idade, ao dar a luz. menos de 15 mil cruzeiros
.

"IVIit meinell Freuden etwas kaufen". Foi enterrada no' conven- por ·mês. Não creio que o

"Hm, hm, konderbar, konderbar", murmelt
to de Corpus Domini, em Duque de Ferrara pudessci

Frau popper. Ferrara. achar a esposa muito' gãsta�
"warum sagst du konderbar, Liebling .,., Na Italia, existe um gruw dora, pelo menos se a com-

"Weil du kaufen sagst, du Lump", I po de estudiosos que quer pararmos com as beldádes

_

.. ::;;,;,$f�.?r";'� nbril' o túmulo de Lucrecia da nossa época. �

! �,.._�.__�,;..t'-;.,.. *���,"" .. � ���!� _._.�.:���,::�·:_�a_�.'_.. ,.:.��_:��·'t
�
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SCHLEUNIGER GELDVERDIENST - Man

I pflueckt Tans,endguldenkraut und schuettet Saeure
darueber. Diese verbindet sich mit dem Kl'aut, und
Cs entsteht Sauerkraut. Dafuer bleiben aher denn
tausend Gulden ueberig.

ANDRE' MARTINS
..Habitam a zona de eo

neete fim de ano, anun

ciando na emissora da Rio
So1icitem .a tabela de

preços ou II visita de Um
corretor. - Caixa Postal,
61 _ Fone 151 - RIO

.

DO SUL - Sta. Catarina,

•

Sob a

garantia di
mais alta
qualidadeU8

FALHOU O PARA'- São Paulo, em comemora-

QUEDAS ção ao IV Centenário da ea-

O pará-quedista argenti- pítal bandeirante.
.

no Alberto Guajardo.: ex- Da, revoada, participarão. BoliV1a; d& que eu. fora co�idera."

campeão mundial de saltos aviões de turism (Ide todos que àpontarei mats :idi:mfu no

em pára-quedas, morreu os tipos, acreditando-se '}ue I decorrer. desta série de' repo.rta.-
durante uma demonstração a concentração aêronáutica

.,

que fazia para o presidente civil, paraa qual as inseri
Perón. ções ficarão abertas atê.20
O pará-quedas de Guajar de maio próximo, será.' á

do falhou, à altura de 300 maior de todos os tempos,
'metros, 'e o pára-quedista no mundo.

.

precipitou-se sobre a práia, VARIG - líder tam-

que se achava repleta de bem em Congonhas
pessoas, caindo sobre uma Durante o mês de feve-

mulher, a qual foi vitima de reíro ultimo passaram pelo
comoção cerebral aenoporto . �� Congonha:::,

A primeíar mulher a em São Paulo, nada menos

voar num jato da FAR de 1.650.254 quilos de car-
A jornalista carioca Elgí- ga àérea, embarcada e des

ta Leite Ribeiro compare- carregada pelas diversas

ceu, há dias, à Base Aérea companhias nacionais e· in

de Santa Cruz, no Rio dê ternacionais de avição que
Janeiro, afim de fazer uma ali operam.
reportagem sobre os aviões A empresa - que

.

a jato da FAB, p'3.l'a o seu ,buiu' cOlll él.. mai�l'-: p_j.lr::!31a
jornal: pára êsse movimento foÍ a

Naquela oportunidade, fi. VARIG, classificando-se em

jornalista, que é brevetada

r pri�eir� lugar, co� quasi
pelo Aero Clube do Brasil, meio milhão de qmlos. ./\
a cor:vite �o major avo Ruí

I'. düerença
da pri:iD!eir� para

MoreIra LIma, comandante a segunda colocada e· 8U

do primeiro Grupo de Ca- 'perior a 150.000 quilos.' ,

ça, realizou diversos vôos
nos jatos da FAB, c1assifi-·

, .;;...;._....;._..... .;;.;._--,_,.-----.............-.�
cando-se como a primeira
mulher brasileira. a voar em

aparelhos à reação, numa

velocidade aproximada de
900 quilometros horários.

Capa;z; de decolar em

B
· men<l!> de 200 metros

orgIa
Espera-se que êste ano

um �ovo avião de tr�spor-

I te, bI-motor, constrUIdo .ex

Entre os gastos feitos por pressamente para que pos
Lucrecia Borgia figura o sa d'ecolar em um espaço
pagamento ao médico Lu- muito limitado, realiZe
dovico Panardo, que rece- seu primeiro vôo.

beu 40 escudos, ou seja, A notícia, que vem

dois mil cruzeiros. Londres, adianta ainda que.
Outro pagamento foi fei- o aparelho em apreço será

to a Giacomo Bertacchi, capaz de transportar 1.6 pas

que é simplesmente identi- sageiros terá uma autonoma
ficado como· "espanhol". de 1.000 Kms., e poder.! de-
Giacomo Oredenzero re- colar de uma pista com

cebeu 100 escudos - ci�co I menos, �e 2qO metro�, cuja
mil cruzeiros - para Ir a I superflcIe nao estep pre

Nápoles. O que éle foi fazer I paréda especialmente.
em Nápoles, as contas de I A São Paulo, a ll'.aio-..:
Lucrecia não dizem. revoada do mundo
Estes documentos foram Telegrama da Cidad� do

encontrados pelo Padre México informa. que ] .000

Guido Turazzi, nos arqui- aviões de turismo de todos

vos diocesanos de Ferrara. de algumas semanas

- a sua escolha os moi.
atraentes· e modernos
aparelhos de rádios
• ,.ad;ofonÓ9rafos�

MOIIUn ""A.
, ,611l1las C/I
funçlu. 1I1Ift. mtI!. I
lIédlos. Alie "'_
aIU•___
"114:.11".

Rodi<lfGn6grafo 1IIod. " 6'1.7·A.
Mlnl(o móvel, aslilo "eolpJI8ndola".

Ondas (ums 8 média.. 8 vt!hu!...
tamblador de 3 nlltldadtso

Mtt falaRI. II 10", lmiI "J!seal".
l2:111 idIfaIr ., MIL

MoeM III 7Il-X
Super �Íl" cn.

.

10 riIYu!Gs.
5 f;lms
IIIIIpllad4S d,
mas CVrlal "
_d•••.
_dllll.

MODÊ�O RR 207 • 5 vál",la5. fi...
curtllS • médio. 3 cam�

: Rua 15 de NON., 857 - Cx· Postal, 15 - End. Telegr.
"GROSSENBACHER" - BI.UMENAU Sta· Catarina

EMPRESA COMERCIAL R· . GROSSENBACHER S. A,

Lucrecia

SAUDAÇÕES TRABALHffiTAS
M�u querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio.
E' ev'dente a' agitaçwa. articulada nas IIlassas trabalhiB..,

tas. O Jangn deixo.u de ser ministro. Mas, p,or tras das corti.
nas está trabalhando!. . .

.

Em Petrópolis, como nâo lhe qu.erem aborrecer, ocultam
lhe a verdade. Os dias vão passando, a situação complicando.
se cada vez mais.

.
Os -operarios em várias l�giões d·::J país, acobertados pela

d!splicencia governamental vão percorrendo as fábricas, COl}
Citando. os operários e abandonar ° trabalho, a f"m de que se�
ja prEstigiado o movimenw pró-salário. mínimo.

. São grupos organizadas tecnicamente, bem se vê, com a

!assistehcia comunista. .
.

O qu·� me diz do comicio monstro no Largo' Arouche, de
Sã·:) Paulo, no qual compareceram milhares de trabalhada.res?

.

O senhor, ínvês de dar uma solução pronta ao projeto. do .

rua e'pnl noql.:qZO;:l ogu no rufs !o201 opu;:}Z!P 'OWIlI!Ul o .ll";lres Iagua fria, mandando o processado para o MinistérIo da Fazen_
da.

Na altura dos aconteCimenws, nãó mais podemos tergiver
.

saro Devemos agir com enoergia, pois é preciso evitar fatos de� I'sagradáveis, .

O Exército está alerta. Muito alerta, e aguardamos que
'

seja observado aquilo, que fbi tratado no famoso Manüesto dos
Corone·s.

. .

Inimigos nossos, fantasiados em agimos palacianos, es ..
tãü tecendo fuchic.os' para não dizer intrigas. Com a velha·
norma g.etuliana, procura-se criar um zum�zum dentro. das
forças militares. Ora, isto é um grave perigo,

Certíssimo, dãs hOl'as inc.ertas,
.

!Jª�ll:rQ JIJN'l'Q_
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BLU'MENAU, 23·3·1954
"

'·1 h""···'
-

afas.tá':'l;��!�'i:::g:;:o:'",'":1�1.:a:s-:d;:r��e�··-:I'_""'--""'--""'-""'_"'"""'-�---''''':'__:''':':'::':'=:'':''':':'':':''''''·
1 O (t ducá-la Ii"-I" t')Jf! ,·,ti á-lo.

ch�'lt) ,cnn n lilOud"llto .1.- �!1(,:::tY':1.!·-HI'J-

pontudos :J altura da. cabrcinha que um» Iamlr-n tI" !)',,'k··,I c·c....

!'la.s danças. cuba esse" cantos
1:1 e umn "'!!ull", e"pC'Í" ,,11 "IH! I
. .

. - � I

um tecido protetor,
u logo queí rnn. r'RO r, CU" dían- í •

Se sua casa t!ver lareira, U5'�
t" das explica,�óe� ";"""\I1'e I f\NIVERSA'IlIU$

grade protetora. seHl])rf! 1)}'oced(�r 2t t-�(pt-riE.:l!ei3.· � F2Z-;!n anos hOJe:

Quando o gás estiver apaga-
'Pode eorneçar a soo seJ'\'k )1,- --:1 Srta. Gertrudes Ren-

do conser-ve-o sempre' OJ:m o re- teJigente111c'nte €'C ut cns ilíos I
I 1 ida 'c" €5. rcsi ente no bairro d:i

g;'5L�O' teebado
. Sf"U alcance ! 1'1"'."

-
-,,-,.-

• W' .... v, pois as toi-neírí- �" r esour l (1"

IV elha:

nha .do gás aão uma grande 3,-
pontas redond:J.S poderá <'eJ' l.� ,-

- a sra , Angcla Zrmmer.,

traç'5.1) para as crfanças.
da para recortar fig-,Ill"�'. "., 11

... � �
_,

"'''!>' Lann. esposa do sr. Gustavo

Não deixe cacos de "id,l'OS ou
t re-Ih e como US8t' o." utell�iJ:(,; Zímmermann:

dE' jardim j'Jgadas
sem machucar-se. -. a sra, Pau lina M r

)

A r: "

a quer- - do menino Reinaldo fí.,
em seu quintal, os o ou <> arvrs um', c.rlauça I

tLi, esp::Jsa do A.. 1
'

'

fós- I .

DOS TRES Á1,,{OS já pode fazer trabalhos ma.nua ís. 11\Iarqu€t li;
sr. - m )1'0810

Ilha
do sr. Harrí e sra. Hum

EM DIANTE 'desde que o s instrumentos <;_UL - a sra. Ecla ',� .r.,;

belina Kluger;
•

as A criança tonna.sa viva,
usa sejam bem escolhtdos .. �d-

.. � L" Morina, - do menino Reinoldo fi
a.gí], ,e"posa do SI,'. Jose Morina,; Ilho do sr, Evaldo .� sra. R'osa-

t t quirtram o serrtído 'J '

"

rnornen o quie a.
. u r·runen- o 111€n1110 Arno Jose, fi- Fischer-

se trata apenas d e da, 'unando Dbjf'tos corn f,n" Ih" do sr' Engelbert S 1 I
'

-""7�0-:-�7"':'"'--:'�-""-""'�";"';";'--'""':''':';'---�---_''' uteís.
.

-' C .rrarnm. - do menino Ademir f'lh
c

residente em Gaspar- '"
' 1 o

S
.

'

' 'uO sr. Prospero ;2 sra. Mal'I'a
8 a criança gosta de subir - o meruno Ma f'I' I

.

- .n· lIro, 1 110 Rodrigues da Silva e
nas árvores ensine-a a r;rmar do. casa! Guilherme G:mçal_ d

'
,

t' vss d L
- o men'no LUlZ Carlos

Jem os pes e a dis+lnr.. u i:.. ' um
,. � a u� Elz d L

•

_

-�.,t.- a a uz: filho do sr. Joã,o

.ramQ seco, Assegur-ar-s. t:t!n'.cm I .

- O sr. Hermann Zeck, e sra. Maria
re, da Silva.

que suas vestimentas sejam [01-
r stdente nesta cidade:

.gndas e lhes permitam moví-
- o sr. Vitorino' Candido VIAJANTES

Iivr-es. da Silva. do comerCl'o local. e
A h- .nC am-se hospedados na

___...; �____
- o St". Sigmun Zink. res í., cidade:

dente em Getu lio Va rgas

_. da li1 enína Romilda fi
Iha do sr. Valentino e sr�_ A_
na Chríst ;

da menina Maria Sueli.
lilha do sr , Gilberto r.:. sra

Olga de Oliveira:
-- do menino

do sr. Alberto
Buttner ;

.

Hel\'io, filho
e sra. Lídia

•

·V I S I
, I

t ii S
desde, a é-

vi-
ver um contacto humano entre
semelhantes. E' U111 n1eio paro
conservar .

as amizades, as

quais são necessárias Para e

vitar que nos fechemos em

nós mesmos e que caiamc s cm

uma forma egoísta de hipo
condria,
Ir fazer UIl1a vis'íta a alguern

é um ato de gentI urbanída,
gum pequeno sacríf C,). AI
de. mesmo .s� pode custar al,
guma,s pessóa.s, meSlDu send'o
'hospitaleiras I1J sua cas�:. nãu

vãu a d s ,;)utros. entrinchei_
Tai1dc-se no slogan: "Tenho
nluito cjl1,e fazer". Em realida_
de estas mesmas pessoas :1_

dnu'n iTitfçante !o[J'ar um

llli'lbús; OU um bond?, para ir '/i_
sitar amigos especialm2Ete ;se

moram' distantE', mas perdE'm
1

horl'lfi perambulando pejo l'en ..

• 1'0 da cidade,

NA$UMEInos

, i'�dfi;r de chá de mostar
da diluidá,

1 gema de ovo cozido des_
manchaàa em azeil,e .".

2 c�lheres de ,:mCJ ,:4�, .

mão .,

-

.

1 colherhih�' de aç'ticài',
Desmanchar o.s. Íngredientes

kntame11te co:i;J.l. : _o . y.qghurt.
formando assim·o molha que
se deita s:bre a travessíl on

de se encontram as raizes em

Ih:al Felipe Schmidt n,;J 11 .- ITAJAl'

per Haga Swami
23 de Març·Q

Dia maravilhos-Q graças ii
Lua, Venus e Urano que dão
sorte em tudo� Em amores,
consorci.os, moda.s, jo'ias, I di-

I v.e�sõ�s, humorismo, coisas D

nglllals, descobertas e ci.en_

I cia�,s NASCIDO NESTA DA�
TA - Pacific;)s e am'stQsoS,

Isão bem sucedidos em tudo.

ii
fABRiCA DE MAOUlNAS

E FUNDiÇÃO MORtrl
-De�

EDMUNDO 1\-'IORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Pootal, 14

Telegramas: "l\:Iorítz
lTAJA!'

O:;��IiLISADÀ
Rua São Paulo, 3843 �

ITOUPAVA SECA

-""�-�
Vt!lI'lJi iQq!Jt o G!U"" t! o ,I

-

UCOlt �E CAC.�iJ XA\' H:� .

.�
�

Completa!l.l�!"'-te inofensivO} p::::lrQ o orgoni5i'J.O. Ó.o / : ,:----..... ,

� que pcd.� �e;" tomudo ern q�lo!QtJer €:P.!.:"H��
f L

sem dteto ou pU r'gc:n te I De gõsto agrüd":··�f.
não t.:)ntém 6leo e não irrito: o intestino

Infantil. Empregedo no !Iras;) há moi< d.
50 anos.

ii Fabricação de balanças MsJ'- I!
II ce. '"l'-Jloritz;' de 20, 30 �O kgs. II
1/ -x- II

�j

li Bomhas de Pressão e Sucção II
II 1 114 II
:{ Bombas Inglésas 1 1\4- II
II -x-- 'I
ii Eixos Paca Serras Circulare@ 'I\,

U -x- II
Furadeira horizontal par!>' II

"

montagem em armaçãtl "
'I

li de madeira II

Seu Elho l)t}ffB e hrlllca O ôJ1.1. [\JUd ••• e,. i:'� J.í .. �o. t}lla:Ido ()

eaDSlt\'o ê� grand�, G1B r6j;Ol!�a � dorme. Mas, t}lJe.f na� l1r>rB.1Ii

iH� que �'l.;o llrllh"3. q\ll'f nas hOT':'lS em 4\1;: ê:e dor,llA.
mIlha.res de ppt]ueho:'< i!1l1Jd;:;os !in sua Baú .12 tr.iinll ..Ht1 8;1;;>'[1-

eil)�amente > •• t-i10 n� Y('r'U?5. que s', npr0 - lnf.lmf�.11n.
apOR IllO'}leuto - HlOviwtJu:am-fjB p�ll'fi lir,1r de 9"U nr"�

n.iSUlO o alimento que lJe-"l :-ia dar.lhe UlB,:- fl'Jj\'a_ i� aTI';""
'Sabe 8. VOC�I qne e Sll:l nú..., fi , .. �>sclar(>(:hb., dr.iet,d,�-lo
LhTe-o dos HH'li e?, t 111:do-)!le LH....:OR DE <.'Ae,\U XA·
VIER _ um .... �... r!Jl�fllg{) do :1,',1.0 ru{lIh�r:\.dR. que t..!€ive

Bar totnadQ por tôdllS 'V� criarH�,B f'1ii .da�h:, Bo,,"colar.

PRINCIPAL

FATOR DA BELEZA.

FEMININA

LICOR DE CACAU XAVIER
�",vl'>rmfflJgo ue confiança d" mó" bra.llel.<:I

'\ -x- 'I
1 Ferra�em para Tupia, Monta- L
li gero em armação de madeira II
li -x_ II
II Ferragens Completas - ,serra" II
'I Fita li

I: -x- II
,I Platnas simples - 50 c�nt1· II
ii metros de largura ii
II -x- H
" CilindroS' para Parlarias, moen� fl

:! das para cana e Dragas com- Il
i, pletas para. areia 0'.". pedregu- II
li gulho 11

"

-x� 11

I
'I Oflctna, fUndição e estampada il
li --� jl

r
I! P:rojét_os. orçamentos e diemms 1.;
:� _ i�ormaç�e:__n� �li.ca II

e peJ"

Df:� lnanhã. 0.0: levant p..,: p.)"

'nlia�se à janela e r�dpire jJl'O
fundame'nte a.lgumas ve:;;"s o a"

puro da manhã, ta'u,ml ) ao

mesmo telUp<l algun� .Utúv;ll1t'n-

to� de ginástica. Tambem <) iOli'U
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Alcançou Plen'.) êxito a' festa com sua Matehless de 500 cc.,
social levada a efe.it{} domingo' Fritz Bruner com sua, possante
último, em sua séde 'social, o Rumi de 12'5cc�, GuMo Grahl com

IMoto Clube de Blumenau, a qual sua. notável BMW R61, de 600
contou com a presença de deze- centíme.tn)s cúbiCús, Ernesto'
nas de sócios acOmpanhad':Js de Vetsch r€';3.lizando alguns testes Isua� respectivas familias. Uma' com máquina "Ogar" de 350cc.,

a suculertta' chur.rasc.a!da foi pro- ,além de out.ros mais. I�p'erioridade do!,;, '" locais. Aos poo-cionada aos pl'Bsentes, passanc PRESENTES LUCILIO I
seis minutos Metic';) eflt1:ou com do. os mesn10s um. domingo' bas- BAill'IER E ,OSVALDO I
o�ortunismo n�ma bola Úuzada tante agradavel_ '"--.- EHRAT I
por Reinz, aumeDt�do para 2 O ponto culminante daflue'la A nota de destaq1lJ� na ocasiã. o •

x 0_ Três ·minutos depois, Julie rE_\união intima, foi o inic.iCt ,dos foi a. l)l'esenja do famoso az cu-

nho voltou a, golÍlar, c� br�lhan- treinos .dos nlQtocíclilstas, locais tarinense, campeão bm,sile-íro �ALL!d_$JIJI!I&.J&_'_il5!lIlM ""R"!7i,.!!iJi!li;v.m�"I!!Il!iô1lliitt!1'i""i"Ii9iI�J!êt'l!""'R�ili�$!il._I!!l!ISb"""'!!l!IIIiiEi_fiW!li.:_te' jogad� W·di'vid1,lal.. � ACoui';da- que domingQ, dia. '2 de maio v:Jn� I Lucilio Bauru.;!.". bem <::Oll1'J de

do�ro•.. lntervil."íí.1J na.'1 sensa�io- I Sl'U j'l1separàYET companheIra e

I'
�-=-

na,IS disputadas na Moto Plda arrojado a\'! Osvaldo Erat, 3111-
i

"Prefeito HerciJio Dee�e". bos pilotando màquil}.ur; "Ja.wa".
Viinos em excelentes. ..

provas os ''I1uais fizeram inúm�l'as p.ro�!
Harley. que' -cobrou

.

mna falta preparatórias () conhecido, cor-. Vas.· ltdecÇlrando" capriChosa-I'de forllo'�·ãrlSa. N�eJ lançe, fa' i'®�r-'JoQal.·:a:�!n21·Mailel", a.gor,g· �ClJnclui na, 2.2. pagina Ld'l! E\

fJ

CíaSSICO

ln
«Pelada»
os tentos da
futebol

hbrrivel na, Alameda, Rio Branco, onde o publico, surpreendentemente numeroso, vibrou CCrTi

seleção brasileira � Futeb.ol paupérrimo; Yicfêndà, e deslealdade.Ainda que (ulti vendo um
':'"

h
. ..

I" b'
.' \reriencia a René, quando o aíção, procurando, .

com ínsls, surgu o tento de <mp ate. Ort,nao gan aram os' a VI-fU fO<; &'yante alvicrubro, ao se Inlcía, t�nc�a, supr.r suas. dificien�jas g!nou-s(: nt!ma falha de Dar-
,

.

. '. rem as ações, entrou violenta .técnícas com as VIrtudes eíta, CI. Rene, finalrnerrte, teve
Não te, provccando sono e revolta través dê} �lto-falant� instala- e propositalmente sobre as CJ1- das.

.

Lia sob seu controle. Chutou
.público, a suposição de. que .. o ju�ta entr,c os que se .abalaram do; na óamíonete do �dallJ.':�·- nétas de Wuergas, evitaria,

.

A iguáldade de umpont'J, f forte, crll�ado. neutralízandci:mbat� Palmeiras .x. O� mpico ate o estádío da Baixada, na 1 :0. ,
.

.. _
_ .talvez, outras coisas feiás que 110; .�arcador, teve sabor de J�,ca parcialmente, caindo ao

tinha t.udo nara agradar,« em-. expectativa de um. encontro i C,':;mo, se nao bastasse tudo mais empanaram o brilho do vltorL3. 2:'ara os. pa.l.meJrens�s. SOlO. Qu'z r2cu:;Jerar-;s'?, J;l0-.:polgar, Direniós mesmo; e e·n� I vibrante, pelo .menog colorido i ístode .m�u .que apontamos! a espetáculo. AS irregulatíd'ades O conjunto per.quito, que a- rem feIo tarde ,dcm,aIs. T1C.o:pise;), muita gente, que o. cíás, I,na parte concernente a�, entu-! parte discfplinar' do mSltch 50- culminaram com a expulsão tuara regularmente em Gas.- ontrcu l?-a. corricn, aando (J_
sico desénrolado ,al1.te:..ont��' siasma das equipes, dsgládían; I freu �randes arranhões. AI- de reger e Arlindo, os qua s p'�r, mal cont::a o. Guaruní, fras

..defmlt!VaS ao marcad�:.lla Alameda Rio B�:;nco, 1':';.1 i teso A lut�, con!udo, an';;stou- guns Jo�ado�e� usara!:? e a�u- trocaré(m p:nta-pés: entre si, / I.::;empenhou�:e pessimamen, .

VILson .?Ilv�: nesta. OpOnU
·;1Uegavelmente, o pior que os' se. num clíma ue ccmpléta a. saram ua, prática do JogZJ VIO- na fase final; sendo 'Imediata, t� ante-ontem a tarde e so nao mdade, nac fcí o mesll!0 ap
aficionados blumenauensee 3S- I Palía por parte de seus pro- lento, pnmando pela desleal- .m.er.te excluídos do gramado. LlelXOU ,o carnpo derrotado?, tador qUe estamos habituados
sistiram, em toda a história do ta�)n'.stasl decepcioJ).ar:4o "in dade em. alguns ,1ar:ce�, tu.do. �, Se algum. torcedor, há mui- graças a segurança de s�u. trto ia ver. �unc<: chegou a atuar
-futebolIocál. .r..

" totum" à numerosa assísfencía. sob as víst.is do arbItro, atln; :10 alheio ais acontecimentos 'fmal e o trabalho aceitável, com uniformidade, cometendo
Transformou-se num espe; presente, que vibrou, é verda, f g d.; , também, yda inc�iocri_ "futebolist1cos em nossa cida, tsmbem, de Rl!q�ns c Wus r-, várias falhas, em prejulzo l:m

',� táculc. totalmente ínsonso, nu- de; mas com a transmissão do dado do esr:,2t�culo. 'I'ívessc 'i'de, re ornou demingo à tar- ges !la Jl:!erm.:dJaT a· Peça '0- :0 (1.2 um, COl�10 de Ol1t�·o C�Jl1-.n ma "p:elada gróssa",
.

írr.tan- chóque Brasil x Paragua, a� Vilsoll S lva feito severa ad-, de ao estádio da Baixada, na .fensíva nau leve. Pa}'f\ o mau 'Junto._A t�rc:da d.' Oll.mpl�o.------'-.-----'.
esperança dre ver UlU grande trabalho du onze. 11ao devem ,'�U � mn o olha com I1lwf'l Slm

lIi.EiI.R.!II•••ÉIml••illUm••iISII!l!!III�•••!II!Il!••:!lI!l•••••!III!!I!!'I!!I!I!!I!!I!!!!!í!I!I!!!@!!!I!!!!••B'I!!1 comb':te, de lá se refrou, 11&- 'existir de-sculpas,l! gora, pois patla, chegou 11 vai{J-10 s·"gui�
tur?lm,�nte, com o firme propó 111' vinFl1km.-se. desta fei ta. riuci'o d ::.rradeJro. Fez v slas
s to de jamais bisar a exp!:ri- numa cancha. çm excelentes dall1éute, lia' LeI tempo. Deso
:ência. Sejal11>:s sincerOs, .pra- condJçúes pnra li prática rl,1 l'�ntou.se muito ma'" no pe_
tica-se em Blwnenau, hoje "assocültion". Já é t.>:�mpo de grússas !l<tra .:. jogo v'ril. :1-

• ,em dia, 11ã"J um futebol d,� a. equipe armar-se. Eficiente ('(-['lando na expulsão de 11".
. �nível técnico ao alcarice dcs orientação técnica nã.� lhe fal ger 9 Arlindo.
jQgadores de nosso Estado, ta. Somos testemunhas dos Na preliminar. Aspirante:;
mas sim mna correria desen- _c�(dados e il!sister�cia de L'2�

do Palm�'ras 2 x Amnom1sf�eada atrn da pelota.
.

leco no :,entIdo ue melhor.ar 1. Arr:,cad,Jeão SUl'lJreenden' ê
. E" uma dificuldade tremen- seu rEndlme�1k), mas nada dIS-

na Alomeda" Río Br�nc.): CrS:da pára ° observador, co'men- ·"l·_s?vrge efe:jto. N:� n�a s ?n- 9.825.00. Evidentemente, muitár alg,} sobre o clássic·:), Se, tu I�smo e I bra, 'sto �lln. 1ll1-
to dinheiro para t.':o pouC'J fun�, entanto, nos dermos ao pulslOna _os rHpa�es alvl-verd<;s tehól. o" quadros:trabalho d·;:, falar sobre o mel'- a; _ btançao de r·�sultados pOSl. PALMEIRAS: _ Juca, De

mo, teremos forçosamen1e de hvos
L L' R I V...

r. 'i' f t t' ,.1' ucas e azaro: 11 )ens. 111"-,declara]." que ti quadro doo 0- ......n"lln, ez
_

au en lCa ;;;- ges e Darcí (Adalberto): Jo-limp',co [':pl'i�sentou-l5e. c·:m frlca o Cal�peao do Centena.
na' Dar nh� (Lacava). I.�ger.m�is coesão � o eml?atc:. qu� 1" o, ao termmar a pugna Se_l!l Al�gU5lo UV[�rzinho) .(; Sadi

conquist·u nao fez Jusüça a o !)'SJ da derrota. Os à.1S
1

SUa perf?Í';nance sUperior', ou 1]0,:1s do, prélio: Assinalou .J�-
n l�invrPICO _ Lange, Adumelhor,. a sua manO! ra menos 111Clal. UI? c�ntro alto, _na d�- ci e Gardinho: Nilson. Arlindo

rui!n de atuar. 0.5 aV<!l!ços de l.I1a.5.0 �'�. melro, n.:. p�n?�o 1";-1 (Brandã.)) e ,ralmo: Tic,� IN1-
seu ataque sempre Ílveram Ir'O!lÍ<l, caIU a bola sobre '�.l:C·. dinhOI. Nicolau Heino Honó-maL:; ó'r:dem anã)

redundara'111
de Lange. ?3ltJU o arqu�Iro, rio '2 René.'

,

em rnaior número de tent '3 para segura.la. mas ass:dJéldo •

simplesmente porque, feliz- no ar :�or Sadinha. teve de 1"e-1m'2ute para os esmeraldinos, bater. O couro dansou dentr,)
f.ez Juc;< uma gr2nde partida I da grande área, encont.rando IOs .a]vj�rubros. a'e,�:e-se a- 1 Jon:Js bem colocad:, CUJO a1'-

cresc,entar, comb:;teram CO;111 rEmesso foi cer,eiro. I
mais esp'ritG de lU,ta e dispo_ .$ó na fase ccmpk�mentar

UMA UOUIDA(Ã{) DIFERfMTE DE TODOS' Oi· TEMPOS
. ,

( A $' A S'U E R G E R l TDA.

Blumenau

Placlard futeboUsticQ uft Nação))de
VENDA DES'l"E DIABiO
NA ENGRAXATAlU&.

PO"-'TO cmc

Rodrigues. lista 2

I Paraguai - Gonzales (Vargas),
I

,

.

NÓ 'EXTERIOR
Em Blumenau - Olímpico 1 x MaciéI e Cabrera; Gavilan, Aree ria Cidáé!�' de Eva P,cron (Ar-

Palmeiras 1 .
e Hermosillá· Lugo Martineb, José gentinal - Gimnzya Esgrima 1 x

Em Testo Central - Tupí de Parodio -·Rom�rito e Silvio Pal'ódi Sa�tos (.,c. S. Paulo 1

IGaspar 3 x Vera Cruz 2 I (Vasquez). , Em Buenos Aires - San Loren-
Em Rio do Testo - Floresta 6' BAHIA

I
20 4 x Belgrano 1

"

:x Vesto Verde 1 I Em Salvador - Vitória 3. x Bo- '. Em Montevidéo -. S�leção u-
Em Brusque -:- Paísanc1'U 5 x Im- tafogo o -. Os rubro,-negros, com' ruguaia 2 x Rampla Jumors 1

bituba Atlético Clube de Henri- este triunfo, apossaram-se do tie' Ém Lima (Perú) - Vasco da

que Lage 2
. 1 tulo de campeão. baiano de, 1953. Gama do Rio 4; X. Co,'nbinãdo SportJ Em .ToinviIe _:_América 2 x Car-, feito que nunca haviam conquista-' BoVs··neportivo Un�;V,,,rsitário 1.

los Renax de Brusque 3
.

I do ,nos 53 an'o� .de existencia do (sáhado à noite).
RIO GRANDE DO SUL clube., Em' Tel·-Av!v (Israel) - Seleção

Em Porto Al.!::gre, � Gremio 1 J PERNAMBUCO 'I' da' Iugosiávia 1. � Se�e?áo do Ts-
,x Cruzeiro 1 I. Em .. Re?ife - Esporte ,Clube Rt;- 'raet. O. pelas elimmf\tor,l.a,s... .da Co7'

::���G;:::':=: I��mõOan�ô·te·ên�·nDPc'ri;mI.· esla�Dal ;Em Caxias do Sul Interna- , ri t:9 I
'

·

di"
,

'

•

a:�;�1: :o:::Ol::egre :i�o�la:. UDdd, ou ra'.vez.· VenCluD n rnerlc
:u��:o�!:eAfEi:��o�ça e IUém do lime, rUbrO,Io90U 'q Iltétie o
. Em Rio Grande - Derrotando RenaUl, contra o celebre 'D. GamPlJso Rio, Grc<lnd� e o' Riograndleseme,' d

_ ,

Outr1) feito dc alta signífica- ta a pelo arbitro e. cobli"a,.da peo São Paulo levantou' o Torneio
Inicio local do' ano em curso. lo veteranissimo Coc�da., N.ãO"jPARANA uma vez mais, para enaltE'Cer o ;r�uaram Os campeões. do, Es-

.
iEm Curitibll -c Atlético

esporte. brusquense. e do Vale dO' tado, os quais, com mms, dOIS
ense 2 x Agua 'Verde O.

SÃO PAULO Itajai, conquistou \::.Qmingo a lances felizes de seu p(uiteiJ;G>
Na. Capit?l � América de tarde a. representajão flitebolís� i dir:Íto Petrusky, chegaram à. 'V�-.Preto' 1 x. Ar.araquara, da cidade.. tica do. Atletico Renaux, ao ba- tona.. I

'do mesmo nome O
Em Santo André _ Palmeiras tfT·se em Join"vile com o Amé' Do dirigente da .pugna, sr. Bfl.

da Capital 2 x Corintia��s local 1 rica., uma das lídimas expressões nedit':J Campos. já ·falamos. Seu
RIO DE JANEIRO do association estadual.

No Distrito Federal - Bl'a�il 4
.

, i ção.. Anulou, .

injustamente n�.als

J\
x P�raguai 1 - ,.Juiz: Dr. Vicentim, I Relembrando .

tda Franç:>,......., Renda Cr$ 4.934.912.Bl} dois ten.tos lda Carlos Renan::;:, .

U(en &
- 1,0 tempo: Emp'ate d, OxO - .Fi cm:njJanha. ambos marc!:ulo::; l'P' ota'_'!o. De

"

;',
.. ,' :,',,' �

nal: BraoH 4,,1. gOil.ls :de J'ulinhb, I rrnense do ano, passadD. os tri-
21 mil cruzeilros, loi a l"xl'ecadà1- '

Baltazar. ;M:a1"'inez, J'UliúJlO e 'M"u- I
coloJ'es outra v€z passararn in� fP rlri11110, pêla.órdem, lõo:;'e13. 17. 3(l.,�.·, I' 't' 1

ção, aprOXimadam!:,nte.

C-Jmp�t!i':'U_1 . dysan 'u4n 4-- ,.
tE" í coJumes 1'-9 <:> • rt'speLave_ onze

,

- e "'!lUlU 05
.. qUlP':S: I . O representante da rt!ltidaàeBRASIL: Vel:ldJ, r;Ja1ma San.� f:e. coilicildew;ia,. uovawe,llte pee

e

Itos, Gerson '7 N!Jton S�ntos; Brar.t- -,.
-

-. cal c-ont Mositnann, A.fonsinho (f
i l'�a realidade" ·en�b�ra. ganhan- lb..::u lanlentavelu1êute o ;;01eirD

I
F'oi o juiz (I ;:;r. J�.rislid:r 5 Sa1-

, diiozinho e Bau�r: .Ttllinho, Hum- lo score· de 3 a. 2. Pl'abC8omellt6.
I 'f B I 'n' T 1",1' I ..

.t.'!It,
-

'IrO;. ezo11r8o. -o -onu J e. �9
....
'.

,,' d(,l" por, iaJ;g;t ma!'gem de pontes. Tíào .. Aus 38 minutoL1 claudicou 1'1';1. .An·crach'çó'J de· (,'1'$ .. ,�berto {Pinga), Baltazar. Didi e

.

contarrum os joJ.inviWnses com 12. 1 Ot,

.

I
'.Rolf (Ta.!e). Teixeirin la .. '

a"lo,

1'0..elenco. atvi-v('rd�.. pouco.. ou ,novanH'ute o eil_Hdo 1'1aier,

llU-14'8!.111'OO'
aqll.elll da cxpedHliv""

.

jogadores, ;pois Ó. discutido api- Aderbal e pe>truslty.
qu�e nada de f écnka. ap.t:l'.seu- ma. boa cOllclusa.�, de Calx] no. Quadros (lUe ai uaralll:tacto!:" Benedito Campos. conbe- ..

Num cotejo, té.cnicament� fra� tau, destacando-se' seus inLe- Maneca, aos ·10. hem servido por Paisand: Tião. Irin(!Il." Nóe",.:cido comO' atdépto fel'\-'�:oso da , .
.

.

quissimo, efetjvado dq-mingo, a gr�ndes apenas pela manei'l'a JuJinho, alivi')u novamente a Cachaça, Geninho e Vallinha;agremiaçãO' tri-da,mpeã da "te.1'-
I b't b I •

tar'de em Rrusque\ o
'.
m 1 u a entu�li.asÜea ('Jlll, que' se empre- torci'da ])ai�anduana e finalmcn- Adolfo I Gi'lbel'lo) ! 1\<1 erieo I. Ma

(} .Atletico Clube, da cidade de "'g��am �as jornadas. suprindo'. a te Geilinho, aI} faltarem a.penal:; neca, Julinho (Rubens'. WH'm.a!'
Henrique Lage. foi gol�ado. pelo fàlta 'de um melhor entendimen- do,is minutos para o término da f! He,jnz. 1mbituba: Miltinho,
Clube Esp':Jrtivo p'aisandú, pur to' entre si. F-orma,am, na equJ- refrega, cúnsignou o- quinto goal Ma.rcos e Márioá GerE·m. Ozéas
5:.:2. pe.paisanduana. vários jogadores de seu bando,. chutan'do UIrW. e Geraldo; Harley, Cilbano, Xu-
Os curiosos que foram até o' itajaienses·. falta de r:Jra da .área. xú, Valdir 'e G;;opar.

Estádio ,CarlOs Renaux, atraí-

SANTA CATARINA

-

melhorês márca s

Os melhores Preços

.

As

rossiga
referindo
rosdocimo

As máiores faciiidades .na compra
,Oferecem, as lojas PROSDOOMO

p

. '

r�sslga
referindo
rósdo'cimo,

Prôsdochno 'SoCiedade Anonima
',Rlia't5'dê Novémbto, 9DO Bk:�er.au

. ,

deSEmpenho' não telTl classifica-

I
..

tx rn I

Oesquad...·ão sulino n'ada de

prático fE'Z .. Co,llstituido por' inú
.

. ,

c';)�o Caba.no-

,('Ex-scratchm:in gaucho), Mário

:(jogoU no tilme., juvenil elo FI1.1,�

minense), Gerson (médio da'úl·
guitam!dfr a si próprios cOmo Jlo�

dia . uma rep-res€()1t1;l.ção'· ue.: sete: �ios o.utros, revelou falhas

AICimçoú pleno exilo c primeiro treino
motociclistas focais ludlio Bil�mer e Os.,
valdo fUrai estiveram em ação lambemv vin ..

d�s d� Joinvile especialmente para ensaiar
Dia agradavel para os assodados
,familias.

dosdos pelo cartaz dBl que. vinha

precedida o onze, preparado por

Félix Magno, do qual se dizia

maraVilhas, de lá sairam c·.}m�

pletalD'ente
.

dec{rpcioD,ados, per-

almas'to!=IQS os Se<US' set!>l."es.

sabe jogar,' 'ao que· parece,

BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE s. A.
seu gramado. Fora' disto.

··.·bicflOi de s�te" C?!heças".
, J)llinho marcou o " goal

ITA:IAI

Fundado em. 22 de FevereÍt'O de 1935

Capital.. '.. . ..

Fund.e de Reserva. . .. . ..

End. Telegr.: �"'INCO""
.

50.000.000,00
46.ÚOO.OOO�ÓO .

Cr$
Cr$.". OI . ..

-

'"'

96.000.000,00
,

Total dos depósitos em 31!12j1953, d.-e ';. � :,,' Cr$ 834.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITOR.iQS NAS PRINCWAIS P-:Rl\:ÇA�,'DO E�,!,@O
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANE:p;tO' , li!, CUI�il'fI�A.

,

DEPOSITE SUAS ECONOlVÜAS NO 'ÍNCO' E CONTR1Bt,l<,\, ASSIM, PA�
RA O AUMENTO DAS POSEÜSILIDADES DÊ FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUCAO -.- ..
. -,

(O M

Dentistas
Inldcador Profissional

H. PROBST
cmURGIAO DEN·I'IS'l'�,j.

AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
ii.' A.LAl'flElJA RIO BIUiNCO N. 8

Dr. Vi(TOR t GARCIA
Cirurgião ,Dentista

Rua 15 de Novembro - 1392 - 1.'(J andar
Raio X - Fone 1694,

EGOH GREUEL
Rl\IO X

Cl,INlCA DENTARI.il ._
CIRURGIA BUCAL -, PRO'TESE

Rua 15 de Novcmbr o 1166 - Predio F·ato Hugo'
BLUlVIENAU - SANTA CATARINA

Médicos

D R. (A R· lOS G O F F E R J E'
Cl.,.INICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL '''311NTA ISABEL"

ATI�Nn:E CHAMADOS l'ELOS FONES:
����� 1196 e 11.;33 -���

"

I

l\:T E' n I C O
l}1}ençÍili 11e S�nbonl§ f'; Ope.r"çõ!õ§, �.�i!'!� X
COfllluJtódll; Hospital §;nH:J Cabrin:l.
'Consulta: Das 9,�H) li:> 12 horas e Das 1:í fi!'! 17 hm'a;.
Uesidência Rua lUa.rcchal 1"loriano Peixoto. 253 _
Fone 1258 (em rl'ente ao U'oipital Santa habel> •

DR. TELMO DUARTE PEREI�A
--- CLINlCA GERAL ---,

I E5peçil1li�ta em Dnel!çaS de Crian.çl!!
; CONSULTORiO: J!'loriuno Pdx'Jto. au - 1. andllI'
; I!'oue: 1197

I ��}:;SIDENCL\: Rua Paraíba 173 - Fone �074

DOEN(AS DO CORA�ÃO
DR. CARVAUIO
(Electrocardiografia)

Av. !tio Branco. 5 (Sobrado) - Ao !ado do Cine .uusd.l
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLESTIAS DE SENHORA8

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS lN'TI<:aNAS

OpeRAçÕES O::'JDAS CURTAS
\��H.hSUlté:tio: '1'ravessa 4 de FE.wereiro. 3

Fones: 1433 e 1226

DR' GEMARDT HROMADA

1-
Especialista .2111 alta Cirurgia e doenças de f'enhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 ] '2 às 17 hs.

llLUlUENAU. - HOSPITAL SANTA CATARINA
---------------

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidas-Nariz e Garganta

DRl. TAVARES e HEUSI os - ..

Rua 15 Novembro, 1.135 - 1·0 andar
COl1sult,;rio - 1232

Telefones Dr. Tavares - 1461
Dr. Heusi - 1677

iNSTITUTO DE RADIU�1
=''� DR. A. ODEBRECm -

B2dluterapla - lt'.aIOS-Ã - F1.�!o'terapia - M.eiabo
llilmo - RESIDENCIA.: Rua 7' de Setembl!:'o, 15

-ru.EFONE, 1441
---------------------- .------------------�

CUNICA DE OLHOS,
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
' ..�l.�el!lt.. a", '""Qld"de de Madlclna da Unlversld"ih. dI> n�;ailll

CONSULTAS: Horário, das 19 às 12 horas fl da3 U
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto !lU Bol'!
pit:.l SIl.nts Isabel

----------=-�--�-----------=�

Ad'logadns
"�-DR� t�UNO DÀ GAMA LOBO lrEçA

ADY'üGADO
ATENDE ['H.A]\<JAD(I§ PARA OU'IRiHl f'Ol'!IARCA§
RUA 15 DE NOV .. 1166 2,0 imd!!!' - BLf.JMENAU

I) R. ADEMAR. -,
L U I

,..,nvnnAno
AI-i't!d<õ Iõ!!t UIl.1!fHll.I€! ';IHni!!T� rIo I�.",t"';!>
Re!lWiond>!: -�� nua l"anwlÍ. 11 ',' Fl)u<' tMI�

"�§nitório: �� nu:> Ui de �ovembro. :HO �� 1'"91'17, lI!!H
-..--"'"'=�_.

DR. J O f� O D ( li O R B A
AOVOOi\UO

s(!rIU'rlo .., r��IiJill'!C!;), ãrulI xv fio Novemhnl, Iti
LU:M&NAtl � '.fclcfollC. H,GO

F()N� - 15·.U

I

DR. BERBE RI 6fOl6
AD V O G.li D O

":S(!RITOKfO' HOTEL UOLRTZ - nu:r1\·fRNl\U
----

Corretores
ln NER LAH'RONT
CORRETOR

hu.a Jiararili.fto N. 2 BLu:M1!:NAU

HilMAR IOEHRER
l.\'L'\.SSAGENS MEDICINAIS

(Diploma Alemão)
VELHA - Bêeo Porfu União, 55

2as., 3<1s.,. (ias., 6as. feiras das 15 à,s 18 horas

Eng,;,) Luiz Procópio Gomes Decorador: Rubens Reusi
Engenharia. Cálculos. Projét05. Construções. Topografia.,
Dcc(rra�ões. Publicidades. Repl"etentoçÕ{is. Cerámicas. l\'ene�

tores. MÓ"eis Funcionais. R.svistas estrangeiras
15 oe novembro 1374 C. tel.: lôS7 - Blunlenau' - S.C.

LICOR DE CACAU XAVIER
- � ni!'t!'lifuga d.. cllnú�a�a dê mee ê-!e!i!e!te

-&ê e=�!:! � � �:""..e!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RepercussãO da vitória do Brasil
I

Como manifestam suas impressões
oS I"00adores di'a s e I e ç a- o nac iona" ;T���; :l�u��er���la�) d��1i��(l�l �:�i�:rP;;:l�la:t::. pi�!t��t��t' \'�

Lucio Blttrmcourt ocupará a trl- redução do custo da vida tais co

u-rna d.s, Cârna;t'a� ·pára. f·)l:aI.l:nl:' IX."Õ o romento da produção, ta-
tRIO. 22 .iMeriflio.nat) --- N/, • '.'

o congelamen (} dos preços q'�e j,' xação dos lucros extraordíná
governo anuncia para dentro de l'ilos medidas convencedoras à

correr de dilig€'Il.cias efetmulas
,. O sr, Lucio Bittencourt iuflação, O COngelamento porém para apurar denuncías ·�oore a

{dando â r-epor+agrem, dectaroui é providencia básica q:ue- é{,;',\'\'!
>., .stencía de falS'ificadorc:s de

"''0 congelamento não corist.i- ser tomada. para assegurar a. ·",z·' ingressos de cadeiras numeradas
tu' � nenhuma, solução margtnal tabüízação do valor 1 eal \.a do Maracanã, para, o joJgO 'de

pois tem sido posta cm prá1 kl1 moeda, enquanto outros z-ecursos : ntern, Brasil v·''rsus Paraguai,
I,'ln ilh'er:;o" paises, o que r'l'Xr'" não produzam os efeítos ",'" ,'j.. ." autorf danes da Delegacia de
.ent.a como Que uma fotografia sam, Após três anos de lutas - RoubaS' i} Df.fri,!,l�dar.;Õe<;. pr"'!l>ie'
instantânea da conjuntura eco- ::oncluiu - estou porem C ",tã 1 ra.m, ontem, o" indiví'duo 1\-:l:ario
nômrca e, COIl'l':J esta. não. pouc de que o congelamento nâ..) vÍ\'é' Dias' Ferreira, de .. 211 anos. sol

Sf'r detida íntínttamentc. D., neste ;;;l:n'Ol'UO". teiro. residente na dua Chiehor·

za ez disse: eu"',,.. a 0' e. 'tUE • �IO, 22. (Merid:>. - Mis, maçon. E outras pistas surgi- sr.

l'!tenos� cnme veríf eou.se na ram:

,----
.....------------....

Ba'lazar ;:C.T,h" feit,) jogo v.ri- madrugada de hoje à rua Ria- Mantinha Elidio romance a.
sro com má in!;enção". E""'l""'x,' chuelo, 171. na resíderícía do moroso corri Mariza, rep. rter
to isso, o Le(:',i�) Bartota a'.r· jornalista Elidl-, Loya Lop:,s, políc.al, mas ult:m:mente d_

rn=va : - .. " '1 (:� Sil":- 1"" f-
Chefe do Departamento ú·� ::-'areceu na sua v a, nrna ama,

1

< •

'."�. ".
•

..

'

<' '.'.L <

"'-.
D ftzsão do "D.�ári.o Car�oca". zonense. Iora, que foi vista

LI quebrou a 111l .. ha chave, cl

fl'!-I O corpo do perícdísta fOI pro, sexta...Lira r�m seu acarta,
tuando : "os que mais mr im- ietado por uma das [anélasern

I
menta. A P:l'cia enconlr'Ju no

pI'cssioil8.1'am loranl 8aut·x;, I
frente �o ap�rtamento, .ao;! só- ap�r�amento um caríssímo por

B.lt .. ' lo. O Jornal sta) agon zante, I ta-JOIas, d�m:ns:rando que o
Bauer, pmga I! d. azar foi transportado para o Pronto jornalista estáva disDosto a
(Conclue na z.a pal:lna l"�ra D) S:corro, onde faleceu.

.1 noivar com loura amãzonense.

-I-g·--u-�a--I-d--a--d--e----d--e---s--a--I-a-'-r--·I-1--S--�-entrea������'��E�:r depoLS fm remOVIda. A porta amor-sas
r 't' do Ap3r.amento estáva presa ...

'

-
.

'estranuellllros e b ra s ·llie"� ·1 r oS li?:I� à�ii���O;O��a;��u::Si���: . RI��it��:��u�!��f:an�
.' ,

.

t dand.o 1;1 lmpr�SSaJ �e que pes te mais de uma hora o Minis-I
" . '�?:s l�l�mvin�� fal!�d�r�u,e��! ���u d:o:�ri��l*:�cr��ferN�= IProceda I d d t-I I I ��ardava um t!E!lefol1�ma de � ves. A saída, abordado), pelos,,0 e o recurso e uma a logra a Sao Paulo:, d*: u� aml�o que' j';rnalistas acerca do assunto 1--. .

. "

chamava de lrmao, pOIS era da con:lierencia, decl,arou o I RIO, 22 (Mend.) - Sor� xllar
RIO, 22 (Mend.) - A Argumenteu a

sentençalanalogas
ou eqUivalentes. I preendidos por um guarda Il.a Junta de Conciliação e que a Consolidação das Leis A sentença observou que SW f H •

.

civil quando brigavam no

Julgan;-ento do Distrito Fe- do Trabalho dispõe que "ne "exigir-se identidade ou

S I gll FOSEnilUsI'SFOclllf.AfUMILNOIJ I ô $I., 9 Mercado Municipal em Be- eXls enc a de
deral Julgou procedente o nhuma empresa, sujeita ou igual produtividade de que r: "10 Horizont'ê foram levados ----"-_.--------....;.---_..;._..;....----------�---....,.;.....'

pedi�o de equiparação de não à lei de proporcionali- trata o art. 461, seria evi- ;.... �'-' • Fósf.l'e à presenca dó delegado de
salarlO apresentado pela dade, pO�!erá pagar a bra- crentemente, frustar o prin-

� i' C" I c ,. I S�guranC'a na' Capital'mil-
d:atiló�rafa Juana Marly sileiro que exerça função a- (Conclue na. 2 .• pAl{Jn.. letra D) .' à MII$ IrIOlIffllO fIlRTlFlCIllIU' �

I neira "os �biscateiros G. Fer-

���:�� �:��1�r���iZ��n�:� �:tl��:g;i;�e.�e::�c�!�v��: Tenlou assa--s-s"l·nar a u'01--'"a' :�r�i���!� �:r���i:i:Oe��
se do ordenado a Josefa Ca- salarlO mfenor ao deste"a-' clareceu-soe o caso.

taldi! de nacionalidade ar- fora as exceções ali exp�es- .

Geraldo e Simão preten-
gentma. ����l�graaC[:s:eb�\�g��7a �r�� e . em � eu U 1111 d a. suic"sdar-se �a� ���ca���1:res:ac�:��=Esfá nos Estados Unidos flSSlOnal de ambas, confo�- �'..' I· .

. do 110 mércado' e João.Mar-

O "'h f d E f d M·
me confessado no depOI-

.
tiniano encarregara-se da

" e e o s a; o .i!iOf mento da empresa. Conse- Os dois estão fora de perigo tarefa. Quando da inicia-

francês (quentemente, a� atribuições
.

1
tiva do trabalho foi atirado

I de encargos dIversos, mas S. PAULO, 22 (Merid.) fundes, no IpIranga, tendo tivo com o noivar-o isto na ao chão Delos ouiros, dois
WASHINGTON. 2'2 (UI') - O d t d

. .

O t d'"
- I .

. � , ".
.

Chefe do Ef.ia!do ltf:e,lor franc'�:3,. e�,orren �s .

a mesm� atlvI- - corre �r. e ImoveIs, com ela ma�cad.O casamen- noite de ante-ontem. Instantes depOIS os tres ho-

genera:l Paul Ely, terã hoje uninl'
da:::e prOfISSIOnal, nao des- Valdemar RISSI, de 18 anos to para o dIa 5 de junho Na manhã de hoje Valde mens envolviam-se em vio-

:ntrevI.sta. com o prc:idente Ei- natura, no caso, a analogia, de idade, residente á rua vindouro. mar Rissi na certeza'de que lenta luta corporal.benhower. Pela manha Ely

con-I f't d d' t'
-

1 P
.

52 M h' E t t
. -' ,

j ", epchll "m (1 eh r.; do E;;ta- P?r e el � e IS I�Ç�O sa �- UrI, ,na ooca, a púu- '. n re anto, terrIvelmente nao conseguiria fazer as
,1" Maior. conjunto �l(Jrte .. amel'Í'- r:al. AqUI, os ::equlsltoS naol Co tempo passou a namOi'ar cIumento, Valàemar Rissi pazes com Edna, armou-se Em dado momento Ge
cano, ahmrante; , ..:'\::�I�ursec;;:��:1 sao os. do !lrtIgo 461, da Edna das G�aças Sou�a, de vinha provocando .violentas de um revolver, ·ing\'!.ríu raldo d,eu uma dentada na

rio da Defesa �:�lal'les ViTílson, e. Consohdaçao, basyando �pe- 17 anos �e. Idade, reSldente1 cenas com sua nOIva, que grande quaontidade' de be- orelha de João, arrancando
altos chefes mlhtar€t.l. ,nas, que as funçoes sejam ra rua EhsIQ de Castro 704 resolveu romper em defini- bidas alcooUcas e dirigiu-s'e lhe um pedaço. Foi >então

á residencia de sua noiva, que surgiu <> guarda e pren

onde, pela ultima, vez, ten- deu os brigões. Ao prestar
tou a reconciliação. Ed'na declarações à Policia, Geral
mostrou"'se irredutível, e do negou haver mordido

chegou a tirar a aliança de adversaria, alegando
noivado para devolv>e-la. o- ter os dentes do ma-

m,neI,a casião em que Valdemar' sa- ----------------------...,;...-__;,.,-
cou do revólver e desfechou Noticias de Rio do Sul
um tiro em Edna atingindo-

J I -_I A (RS
.

iria apanhar de surpresa �a�� �:i�".::fuig���Od�� usto ape O as
.

I em nomé
os advogados de Décio Es- la assassinada Vldemar Ris-
cobar, provocando um com- si voltou a arma contra a _I _, . _I . _, "

pleto desbaratamento da de- sua cabeça, e desféchou no- aos pro.ou tores oe m a n CJ I o c a .....,'fesa. vo tiro, caindo ao solo.
Entendia o delegado que Ambos foram removidos HIO no bllL, :l2 - Por inter-

'I
[e,rança do desajuste de preço.

Delgado fôra assassinado no em carro de alguel para o médio do sr. Julio Roussenq Fi- entre o custú e .a ve-nda produ

proprio . Parque. E achou Hospital das C'línicas, on- lho, Sec.retári.o Executivo da to. Assim' se esb{Jça uma cala.
ACreS tivemo" conhecimento mIdade públ.'ca 11esta r�ghi.<), de

que a reV'êlação da carta de ao que apurou a reporta- d? substanc;.)s(}. tCiagran:a en-j r�p€:I'c�.ssão eCol�Gmica. e .1:')cial,
numa ocasião em que a 0- gem, já se encontram fora VIado pela refendõt Entiaa;'le de caso nao sej.a. dado produtores

piniã;) pública estava psi- de perigo. dW5se, MS &�'S . .M:hlÍstro da Fa-l�aiZ:es meree�ao amparo.. Send'J

cologicamente trabalhada a
--- - zenda Ministro da Agricultura

fecula ma.ndl0_C'l. o ,se�ndo prO-
n'ret� 'Ca P'd ,duto exp':Jrtaçao e,(.�.rlor ;por es-

:f d d f d
.

D' JOSE' DA LUZ FONTES
1 r aa. c:x. re'>l ente ao te Estado. é a lavoura vital de!�

a;ror a e esa, p.o epa I fI ' �anco do ,�rasll, P.reSlrlente da 'a região, 'lue con"a cerca 1['.0
crIar novas desconflancas I �')nf�deraçao das A&soeiat�õef:. fEilulraias IJara sua in!:iustda1i-
em torno_da procedeD:cia

I d'JRi�t!��, ���Pl;�O;-m�!a ll�� 1'{''''�''1'' r. P,esident" (h :;"nfptie :;;rl.!:'a.o, _
'€ lJetlll. uma hecàtoJ:"h-�

55.a. LICITAÇÃO DE Mo'ÉDAS ESTRANGEIRAS ,., da acusacao.
I
aniversário o dr. José da. Luz ra�ao Nacional das lnuuqtr.<as lastimável sÊ o .produto não. E','l"

U
�

... '- t·�_ tr"
..

l')f;crevemos aba1xO, cont�àsse amparo poderes 'jJú",5 América - 120:d. 14.000 18.000 18.000 1.000 1.000 5_2.000' Nos' mel'os forens'es e na ·li'on.te.s, De1egado .Regional de t d 1en t) E.-m 'VIsta. .�a.tar-se de llS' bl,jcus ])3.ta sua regular ex.p'.}r-Us$ América - 1501d. 14.000 18.000 18.000 1.000 1.000 ::>2.000 ,.. '. .
PollCIa e elemento que desfr:ub t t '1

Imprensa o crnne m d s
sun o Ul1p'ÜX a11': '''''.·Ir.lió 1>.'u ii, 1.0" taç}...u por prlÕços COlu-patÍ'lTcisUSS Amérie�. - lBOid. 15.000 19.000 19.000 1.000' 5�.000 aIS 1 - üe justa consid'€raç.ão nesta zoo '10 o VaI dItE I

Us$ Filandia _ Pronta 15.000 5.000 20.000 cutido de Belo Horizonte na, gr�Lç;as ao seu devotamentr.· e��_. aJaI.
.

1- o: necessidades minimas ,impxescin- .

. •

I t· '-.. '. ".
c1ívéis dClo Ia!vrad.or, v!sto l)ll�l:ca-· tarlna".

Us$ Grécia - Pronta 2.000 1.000 1.000 4.000 voltou a revestir-se de as- r', bem ,�ervn' a (') c lvi.da.ac. ProdulnrE:'s mandIOca Vále na"'· .
.
....

UsS Polonio - Pronta 1.000 3.000 3.000 1.000 2.000 10.000 '.

'1
Em IIJ..lama, >onde rfslde, (Jl·a5í·mcI·uI1afam13.1··V1I?au..�r

..a{lepr�C_l'a:i'na -:... "r.::·n·a-J11-1'·1da'deS"
'.

I
Us$ Uruguai - Pronta 20.000 5.000 7.000 3.000 1.000 36.000 pect.o sen�aclOnal, dIante d�_ F'?r;te� , é. O; Presld:mte. ��� � <,'.... ,_

,. L. lslandia - Pronta 1.600 1.1300 do ImpreVIsto da carta- t'llreto:t�o M;m�eIpal da �D�'\', '1" rJ'l'se colnf'acão 'seu 1 t'
O slgnatarlO da carta, CU- Libras _ Somente para importação de BACALHAU _ Agio minimo CrlJl confiss-ão em c?Jas fIleiras s�mpl'e l.utUll '!evldo T'��a.:.:za�a" "'.....:1�����:(1,i,� .'

j.o nome não podemos ob- 34.00.
•

. .

com o.enodo e entus!oasmo. fecula mandwC3.. Estados Ur.t-

T IÍIR' I T 'O,mH E S W , ER L O 1;1_
HRs�ilal e M3terni�a�e �<�am8ri3» ����:����i����{ilJ e�" R,iD

...

passada' termlll.'lda agosto a-
RIO DO S�I.u, 2", -- Cu.mprw·

RIO DoO surJo 22·.. E;':De- 'Jo documento que fC,j colocá.do llrec1avel estoqúe que r,ruJo
'

foi", e". � ri�ca_.a finali�ade para que
t,'culo' extranrdinat'io foi ·r.·)r juntamente com a pedra fundi" possivel exporiaI', Preç() míll'mo fOll?S.b�Uld(l, o SESI,_'el..� nosso
nós observado· durunk '2", .:il#i- men!a1. precisa ser pago lavra'dor, pç-r" T?-UnlClPlO, ;'''m a.t�n(1endo <L,;,,·
mos dras. qU1Ú1do estivemos em Nao resta a nhl!'lOl' '.!úvi\ii� tiUe tonelada de mandioca. é de 400 rla:r;ne-nte. granàe numero de as..

visitá às Dbras de construçlLJ do é mais um empreendimenb,) Ct"'J cruzeiros, O> qUl7 resulta di7.er SOC1��OS do IAPI bem C02l.:,t) ,·!;.u.�!

Hospital e Mater,nidade "Sanm- paz de atestar 00 valOr e fi a,t-rc�. , ". famlhas.
ria". jo. do povo riosulense. o me-sma' lC:e .. para 'f;:uüo é preciso ;;over- O de,partamenta fuédic'} ;:�

O es�;}rço titânico 'dos povo qU€ levou avant.e o mag,,!!!� 'l1!.) conceder um a.bono 25 eru- c2rgo do dr. ArvÍI!ü' Waiter
bros da Comunidade Evangélica b:Jso Ginásio D:Jm

..
Basco e "",tá zE'iros po.r� dolar, visto Q preçO' Gaertncr tem ;óhi" de uma ,,·H·

de Rio. do Sul. já; comc--c.a a ajJa- vendo tornar"'3e reaUd:v19 f>l'.l1el'icam)' poo!" libra 'P�so "er de ciência notáv:t, :O m' Elno ..
E(, 'l�"

recei' de maneira notave'. f!U-,
suntuosa Matriz.

. s{J!s, Clmtsilnlar FOB Itajaí, ('u I t�c�ndG com ,a. 8,ssiste_�.Cill;. o1�;l
contra,ndo a melhor r�ssonn.nda '-- -------__ 'encontrar poderes eon1petentes I t.una, sob a rf5pJ·nsabI.ldac.f'
junto àqueles que lutam P€:·)·, DR ARVINO WALTER

outra fÓ�·.mu'la n'!. nC"d.al!Cade fie: dr :T�yme I;'Jrigattí.. .

p.rogresso de.sta v.asta região.

I
. txpcrta.<;.ao, que solc!Clon-e a ;.h- VIs�tando na semana fmll:).

" Lutand,.> eontra uma série de . .

obstáculoe, uma ,p'leiarJe de bons' GAERTNEn -".':======:t=IIIII�=W=_Ol:tv�lores. que conia aeimi1. (1� 1'1' It Il

do com .,. apoio do Mestre, de- t

verá lega, aos nossos liesC:f·.n" ... :RIO DO SUL .. 22 - A eremé"·
dentes. um estabelecimento la"." ride de 20 do atual assü�al(l'U �

pitalar nn ótimas condições_ passagem de mais' um
.

ano d,�
Ficamos .deveras adni.�ra<1f)s '�()veit»sa existencia do dr..� r-

com ó andamento das éb�:as. "iua \'V'. Gaertner, 1I'té':li,:rJ. l', I
Uma. VCl.I que já elôiã() sE'ndoo co� rdOr do Hospital '.J,uzei:"o .

locadas as telhas. Como acontece em to{!os
Quandó do início da. cQflstrt�- .anO:l, l'endcmos b.rnbem "'"

çã':l, na cerimonia da pedI'!!! tu,,- 19!j,1 a l1!:JSS8. pálida

.nonWllag!2)1.11damental, por nímia gentllez;t aO ilustre clínico que é um dos
do" Pàstor Hermann stoer" '1"1- valOres mais 'positivos do· X",Fti
blicamos na· íntegra, uma cópir� dy 80daJ De:moCr,aticó.

RIO, 22 (Merfdâonal) _ .. G'l" merecê-la, afinal. A Rom�rit{) nl:dade, isso C'ÜD ocorreu 0' ne....

sou, ouvido sobre o jOgl de on-!peniten:CiG-mc, pcís qutl.ndo en- ti·:é tempo de refrear, motivo

tvin, afirmou; "Acheí :.1. v'·;t".'I:.\ treí para uma jogada, csperun- porque peço (kSr.lIXPHS a H n.. ,I::-·

sr;Ullueillnal II tudo fizemo ..; ror do entrasse: na mesma com vi- d·.-. ".

bem que 'ljt:,(!ci ,. Brasil ne,,' a

fa,,' .das c:!n:. atôi-'as e (V)rr'J

ccntínuar ;:;t:niJo litq; !)d ,,·111'. d.� \K;

gou ls. ínr-rvtl. mas SUl outro

"l·r:rlunida li) 'i>'l,ero r.rar-cà-lca

a.fil·niCu:

Walmore Siqueira Jor.
p'8'P.a os p.a�u,S,1 aios não irE:t:.7 i·},

'í*l':c_;a ]i(fun:liaJ t: que muito la

Completou domingo ulti
mo, dia 21, o primeiro ano

de idade, o interessante me

nino Walmore Siqueira Ju
nior, filhinho do 1.0 Te
nente do Exercito Walmore
Pereira de Siqueira e de
sua exma. esposa da. I1ka
Rcinert de Siqueira, atual
mente residentes em Petro

polis.
O pequeno aniversariante

é netiJ:�ho do vereador sr.

Antonio Reinert, propriet a
r'io do Hotel Holetz e de
sua exms. consorte da Fan
ny Reinert.

t ru dobro " Di�1 acentuou'

un-a vítórta :.'Jtilvel".

RIO, Z:.? ··:�eJ.:�(l.) - {)3 113.'a

guatcs (lt1.l::l:xar!.m-se rh vrotcn

ela dos nr» :;:_ejros. Víctoc '.�(.n�

ANUNC'JEM
NEST.t\ FOLHA

Certo o sr,
de ,que

Lucio
virá

Bittencourt
medidanão a

Mais uma tragédia passional'

Projetado pelo. janela o corpo
dojt)rnalista do«Diário Carioca»

Rompe-se espetõcularment�
guardado há meses pela

um segr.eclo
policia

Detenlo d o interior a j u dou Décio a transporlar o cadaver
BELO HORIZONTE, 22 ter, é detento numa cadeia Quando recebeu a carta,

(Merid.) - Poderá alterar do interior, acusado de cri- o delegadlO Mario prnto
profundamente os aspectos me de furto. Ele presoentou Corrêa já tinha concluido {)

importantes d'o processo do numerosos detalhes de sua inquerito policial, de forma

"?rime do parque", a noti- participação na morte de qUe resohreu aproveita-la
Cla sobre a qual até o mo-I Delgado, dos quais o pro- na fase de julgamento. A

l�l�n�o as autoridades po- motor .já tem i:onhecimen- I apresentação do sensacional

l:ClalS mostravam-se exces- to. documento, nessa ocasião,
Slvamente reservadas a

respeito. E' que a policia
recebeu uma carta de ele
mento que se conf'essa cum

plice de Décio na morte de
LtÜz Delgado, afirmando
que ajudou o poeta a trans
portar o cadaver do local
do criIrie para o Parque
Municipal. Essa revelação,
embora date de alguns me

ses foi guardada com ava

;:-eza pela policia.

BOLSA OFICIAL
DO ESTADO

VAtORIES
CATARINA

DE
DE S.

Quota das ditiponibilidades cambiais que serão apregoad8l:i em pú·,
bhco pregão a realizar-se em 23 de Março de 1954 - (terça feira, às \I

horas).

SENHORES
:AGRICULTORES

. Acabamos de receber nó
va l"emessa dC6tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de
monstração' sem compro
misso.
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Rua 15 de Nov�mbfO .... Esquina da Rua Pe� Jacobs
&&= I II ar li

• •

de Luiz D· e I g a d o
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