
�;:;;,����aJas I'Uclemfte
demente, 'hoj�, as nações � u- '

nídas. ,AfJ:rm:lU. o' sr, Sharret
que o 'massai:;re 'âe ônze israé
Iítas qüe" �ihjav3m num

�

Ôrtt
bus em Berheba, por ele,'
mentes' jordanos, constitui. u

.

ma prova da: ineíicacia do sis

tema de fÍl;calizgção do IU:

misUcio por parte da O.RU. A
seguir, disse que Israél pe-

rl!;u lima reunião do conselho

O'RGAO

de segurança dn ONU para

estudar o .assunto.

- ,0
BI...UMlllNAU, (Santa

M 1 fi S A G E I, � R O
ANO X Catarina). 5.a feira, ·25

das

RIO, 2-l (Metid.) - Prevendo o volume das saíras de' creaís diJ sul
e estados centrais, o Ministério da Viação está dando andamento às se-

guintes Providências:
.

,�Dez locomotivas Diesel pzra a Rêde da Viação Paraná-Santa Ca- Itarína, devendo cinco serem entregues em abril e cinco em /Setem
bro; conclusão do treefio 'ferroviário entre Apucararna-Mar-íngâ; remo- Idelaeão do trecho du linha Ourmhos-Apucarama, para permitir tráfe- .

go mais Intenso' com novas locomotivas, obras que estão orçadas em Iquinze milhões de 'cru'iéiros, já postos à disposição do l.iinistério da
Viação pelo da Fazenda; concessão de cinco locomotivas Die�el da ,.CentraI do Bra:U' à Rêde Paraná-Santa Catarina e dez outras da So
roeabarta; concessão pela Soracabana de trinta locomotivas a vapor à IEstrada 'd'-e- Ferro Goiás e Estrada de Ferro Mo"lana' encomenda com
recursos do Banca Nacional de DesenvolvimentoO Ec�nômico e dIspen
sa de �cQncotrenCia pública autorizada pelo presidente d:1. República,
de quatr'c)c,!!,ritos'-!! cinquenta vagões para entrega em curto prazo, du-

. zentos 'détihidos' à, R�de .Paraná-Sarrta C::.tarina, cento e cinquenta pa
ra Goias' 'fi 'cem à 'Noroéste; pedido à Companhia Siderúr-rÍca Nacional
para dar prefereIlcia.�:ão fornecimento ôa chapas' e perfilados necessário,
para a' recónstruçâo dos mesmos vagões.

Alem dessas
-

provÍdéirclas foram adotadas, referentes à compra de
doze armazens metálicos, desmontáveis, com câmaras de expurgo e que
serão distribuídos' dentro' :de quatro mêses em Maringá, Apueararna,
Mandaguarí, .Tandaia· e .'�poranga, na Rêde Paraná-Santa ·'Catarina;
Goiania, Anapclts

'

e GUlí.�dIl!a, na EstJ:ad.::. de Ferro Goiaz; e Iberlan
dia, Uberaha e Araguarf .. ··na Estrada de Ferro Mogiana. A esses ar
mazens somarão 'oufios, que pertenceram ao Departamento Nacional do

Gafé. e que foram 'cedidos pelo Ministério da Viação.

trabalhista Sidney
mau .dísse, ontem à noite,
no 'debate da •Camara �

RIO, 24 (Merid.) - Não encon- eh ,�, aI:i,Ç'I uno:
trou boa acolhtda no Senàdo 'a 'no- - "Nàn é possível a r'evatídaçãe
,tida de que os comunistas estão j') 1.>gislI'O· do PC, do;: -vez que �e

pleit.eando
.

iii reviilidação do regis- tl'",a de 'p::rtido,' cuja votorla seria
'Uo do extinto FCB ji.mto· ao � 'ln-' o golpe -de morte no regime de
bunaí Eleitor:1-l.' Sobre o assunto, moeratíco ".
procuramos ouvir o

'

depoimento de "FIQUE LA PEI�A RUSSIA ..."

va�ios sen�d'()res. O� sr., �ja�, Brin-'I O .repcesentante gaucho, sr. Al,
dl11i'O, IWI< .exemplo, .fOl.znClSlvO ao _Eredo' Simeh,' foi bastante claro:

: 'd'lreiaril�f_ ':"1;1� ,in;��nte.)!íw.�':'..: ',� -:-:-- ��eu: ;ffanc�etite contrario �à
rta à

�

volta do Partido' Comunlstà.
-

pret�tí:i!Íió- dôS��ê"dmtl�!!fflIr�Ij(;'ié"!'1 iJ,.,"'ré':'.,'S:'"",,
ii legalidade, porqUanto, consídero

.

possívet . a "rentrée"· do extint�
li medida .antí-democrátíca, uma PCB nos quadros da' .vída 'po1iti�
vez que aquele partido, apesar de ca legal. Sou contra, pois se trata
alardear o contrario, é vlsceralmen de evidente manobra de uma ideo
te' arití-ríemccrátlco, totalítario e logia estrangeira, que maís uma
inimigo da civilização ocidental e vez tenta lançar seus tentacutos .

t"rlstão", dentro do nosso territorio. Que se
·(lOi,1'E' NO REGiME eon';(;rvem lá pela Rm:sla os co-

a sr, Francisco Gallotti, do munístas, com suas foices e res- RIO, 24 (Meríd.) - "Esta I Garcez, no momento de tudo respondeu, deixando
PSD catartnonse: pectivos martelos ..."

·,semana
VOU fazer uma de- embarcar para São Paulo. bem clarCl; que nas pr.o{Ci-

- "Sou rádiealmente contrario. As
-

d -

I
-,

b
-

.

-

t b mas 48 h'ora's .haverá um'aS(,'ria,) começo da balehevízaeâe d'()
razoes a eassaçao per- C araçao ·50' re

:

a sucessao A reportagem nao eve o s-
"manecem
l' ;3, f' 1 b d

' .' '-��,.
1D.aoil· Não � acredito QU9 o nosso O senador-conego Cícero de Vas- p.au ,�sta, qd�e sera a oe mi- tacu 03 em a or ar os pro- muc ança ranica no panora-

Superior Trihunal ·Eltltüral se dei- concelos: tIva - Isse-nos O go- blemas polilicos paulista_s ma politico do Estado..
xe iludir p"l!lS artim.mhas dess't (Conclltl' na. ....3. pã:;1n3 letra Gl I vernador LU,cas Nogueira com o governado.r, que a - Está por horas - sa-
!;eute. Confiemos' nes'ões nossos e-

1 E
.

rnincntes jllÍze3. O Brasil _ a não ientou. sperem maIs um

��f2���:X:';��':: Bprovada a convocação . da reuniãO
I �ff.�2!�2��}i�:�:

o udenista paraenSe Frisoo dos dos M ·0· I d F d no Hill ALERTA E ATUANTE
S"��{>�:É mIlito difíCIl enquadrar o I IS ros a -alen a iO ° reporter pedia ;:l'aten-
PCB n!t }egalidad?, ·de vez ,que é f;ão do govenlador para. a
.um partid"l :;1,lgado fora da lei".

R d • acusação que lhe estava
o amazonense Anisio Jobim do ecomen ações p ara facilitar o desenvolvimento economlco .. -. sendo feita '-,lOr inumeros dePSD: J;

- "Acho q_ue ° ',rríbunal Elei· CARACAs 24 HJPi Em COLOCAÇ_:tO DE CAPYrAIS -'aI pil'a a recor.!itl'ução <l n (;;.'_ seus correligionários, de
toraI não pod� nem deve atender um min.ut.o apenas. a COffiÍs?3Íl.o ESTRANGEIROS se!lv(Jlvirri�l1t.� e o Baueo .ExfJ(';i',� I apático e perplexo. E o ga-
tio. pedida dos chefe3 vermelhos �coPlmlca �rro'\"ou 17 _:on-"'00B.- : Impcrt.· nao fGI'aH�

..
m�"·H:lo".ad(;:; I vernadm'. tomando a pala-... Fói

�',

{Iorque o ex.-PCB é um partido. çao da .reumao <is- mlmAros .de CARACAS, 24, (tJP) _; A C<)- 'lO texto artotado, .sbq "''lllI!"')·
_ _

•
•

- ..
-

lImam
francamente fora da lei. Tanto as.' Ec.onomnl.. ou,, da, �azen,;a," úOs

I
missão .IDcow)mlca, a:fl:ovQU 'lOj" [fment 1 visa.,L:m T;f'I�,' rec·.1m"" vra, repetiu.

. . � ., , . ,

.

.'

j '" t
.

t
palses do conhnenLt qU/2 ,-I} e- -'fY' p�oleto de resolucao ad'1lado (laQão·. I __ Chamam-me de apat.- BOGOIA 24 (UP) - Os ne-·

s m Que J... eve o seu ..."glS ro can- f t
•

R' d J'
. . '.. � . ..

I
-

.. d
'

I
�

-

..

"

e uara no .10 !2, anelro, no pelo Sub-Comité de D 'r,evV<llvi-, •
'�- l.-.. .; •. b '.

I
g-outa. ores peruanos e cO. ·Jm-

cplado, iqua.rt� 41'1'�-stre fi) t'orr","te ' D"' .."'I'\r(lí\'··· ...r'''''''·() I co Q.� "Omem,(lE! raç')S C;U '1� oa do cas�o do' "lde� a""'·rl·s�av l ' .. ,' ' .1 ,

:--
... m!"nto q\�e .t'NlÓlnenda aos par I "'�"'''''',' _

.. :' �.,' �.'"
. " : '. ". ..'.

U ::,n.�.. '. •

y.,-O rep!ll;llcano Ez,,'!!.:as dla P_, ano.
s.es ame'IC3;!�OS que.. '��'l?nte; J�CONÓMI.CO ' z..tdo;" IndeCISO,

.

rela.lva- lj'.t.�ano Vlc!or Ra�1Haya � ! ,�a
nham um clima p �lJn(ltNn' f:;..

• _ . mente ao problema da su- TO!I�" refuglado< n�. El1lbai,:xa�,a
vOráveis pari1 f'jl(lIJ";, 'í!,u' ., ('(;!,,- ,A c�mLssoo adotou em seg.il,: �7 D

. '..
, f 1

da Coombia, (ln'! Llma;; �nu'?,cla-
cação nos mpr-:mos país ,', "�e. da dOIS outros, tt'liüs _alw1rt., ·ces�ao. epOlS (iue eu a ar,

.
rarr., ao melo-dIa de'� hOJe, que

capitais privadf>s eS1.1:a 11g,' :l'm" '. ferentes a reeOmenUaçoes pal'<,
Um segundo pr')jeto de"�l-:"I 't (.·".,.�:l'I;dV'l�le�ttJ flconoln.!co,

que. "a, f:m d", que os novos m'· 110S ,quals r�cüm�nd;;, ,;QS �_Ist:a
\'e3timentos ('stratv",;i!'CR contrl- medidas a f.In de dlVel',uÍlpal'
buam para. o de;envol,'lnl"'nt<l' as

.

SIlI!.'! P/.'·�uç�e�f; e jlltf'nsific::l.�
economico, COIl'v'em leyar om a mdust.rlalw.açao •

_

conta a situa,�ãlJ- Cille lhe vode, A Comissií.'J Economicn, adO
ria entravar o desenvolvim(nte tou tamh\�m uma In''Oposta d·')
normal" tendo sido tambem a ..

F",1'll l-eCQmf\ndando ao "S�xt<J
provado' prJlIJ cOI1!Ís::5ão,. Congres!:'Q Panamerienno. de Es
Um outro texto aprova'::') l't'__ h'''� 'las" I1Ut' dê part,:cuiar aten- I

<t;>menda. �aos govElrnOs doI:' pai� çãD 'ao fimuwiamento da (Ol)m�'
ses ameríc'anos que sugiram I'l�'!. t. ução l�u, Estrada, Panamerica-
organismos de fi:aanciame,tto pu' na, quanto às medidas atualm'!.ri- cigarro
.' <) nl�tl, das ">1. fim I.le l_'mtri- te estab�lecidas' S�b:r-(l os tran.'l· doescobertà� uma'. substanciahuir para o deSe,ll'Volvbtento '}. portes. aere'os, marrbl\IOS e rotlv-. .,

'

conomico dos pais� da América 'Yiário;,; ll;-.l !i:';}Ylll. das Caraibas 1� qUlmlca, �emelhante aos al
Latina". Se {) Bancu *1nternal'io' da Am{,rica C"nll'aL catrões contidos no fumo de

,G:OV:ERtI_IO, DR
� IRINEU BORN�.

RIUSEN

Volta tO
.

P C B: .... início da
botc.�e'Vização do' Brasil

I )Dci�enle entre Carlos tater�a
i e um IiIb�' �o nlioistro Iraoba
RIO, 2'4 (M�rid.) - As ul

timas horas da noite verüicou
se incidente entre o jornalista
Carlos Lacerda <! o :filho do
Ministro dia Fazenda, de nome

EucIid"s Araiilia; no interior
do::. restaurante Beef de Ouro.
anexo .ao �op.lcabar;a Palace.
Segundo, ap\.lr�H!:l(}S, o sr. Car
los Lacerda jantava com U!'."l.

amigo, que s,�g(,)ldo consta ê
ra o sr. Cleophas, quando 8€:n.
tou-se ao lado (j sr. Euclides
que se fazia 'lc;Jri'lpanhar de
um amigo e dlUS Sénhoras.
Entr,= os. srs. Laéerda e Eu

clides ,surgit llma discuSsão
motivada, 10 que parece, pe.
,l.as critiCas do jornalista aC
Min;s 1'0 da Fazenda, que lugd
se degenerou em luta 0�rpora}.
Tere(·iros interviéram, apartan
do os contendores c cOndtlZin
dO-{lS para fóra do recinto.

A direção do r-est:ll1rante fe
chou 8S p:1rtas, não permitin.
do ." ingresso da imprensa- O
incidente provocou' afluenc'a
de curicsos. Minutos mais br
de ali estava o sr. Tenorio C2_
valcanti; procurand::>, inteÍ'!.'ar�
se do fato.

Cr iação de um orgão pard
de créditos comerciais a praz," médio
Instrumento

. para ativar a expansão dos negocias neste continente

Licença para processar
., deputado Tenório

RIO. 24', (Merid.) - Em 110me primas. e ,produtos aw.;:, ..peeuarios
da delegação do Brasil. na Comis- i; c incrementou sua' t·xp,)['taçií?
são Economica da Conferencia In" I 05 SOlall(�i)� qüe O� paises aeu

teramericana de C�.racas, o conse- mularam durante fi guerra, nt.

lhelro Humberto Bastos fez breve maioria ,dos CllSOS represenhm em

exposição sobre o probletna do lll<ostimoS ''forçados, �f'Jt1Jados com

financiamento das exportações e crende Ilacrifido vist.} que ["rnc
a n"cessidade de uma proteçã:J fi- cendo rnaterias ptim'i$ e materiills
nanceirll ne;se setor, Damos a se- E',tratéglcos sem cont�n-po�H,ia :>ffi

gllir a decl.ar::.ção- do sr. Huin- mereadlYl'ias não podl::ml desem.pc
berto Bastos: I nhar' o paP\ll de credo,-.:;:; S�IJ), 1U-

uSr. presidente: Em aditamento flamát' suas economias.
. ás magnificas intervenções' dos i- Este retrospecto 6 Bllresent(!do
lustres delegados anteriores, a de" para justificar urna !)oi1tica ll"cie

S. PAULO, �4 (Merid,) - Na·
ta se certa desânimo nos D"rti-
tdári'Os do sr, Hugo Bo:!'ghi
quanto. a. PQssíbitidade�� de sucés
so dá :ma canOidatnra ú';'j gQ
verno do- E,3tado. Assim I11€"1;10
o sr, Hugo BQrghi' lauea;r-se ã"
"m intensa camT'anha: 11'2-10 intc<
rior do Estado.'

.

RIO 24 (Meridional) - O 11'1-
putado Amél'íco. GOdoi . Ilha. é (
relator da comissão de .rusUça
da Câmara fdo pedi40J de l!ccmç�
:i Justiça do llliitado úo RIO pa
ra processar O <i:iputàdo 'i\mo�
rlo Ca,V'alc.ant:. Defendid.'l, sem

pre pelo represimtantc do PS1�

gallcllo, e dada as imunidad��

];latp,fu.�ntare5: não dl'VfI frev.!
lecet' 'para. Cl'll'ne comum_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r
fiáda, respondeu ás perguntas Já viram. a suave ascensão, ú;ica para diante?

11ii......IiI..illlllílill•.,.,I!�··. dido qUe seu adv,)g::jdo, .Evan- que lhe fazíam . OS! jornalistas. da emenda const ltuctonal que I E' o trabalhismo, sobretudo'
• ,n�pois. não pode conter as la":,,' 'estabelece a. eleição presiden.: Q trabalhismo, nem n1?is nem.

grrm�; .quando .

o delegado, cial índíre taj Ela já tem mais' menos, que o traoalhísmo. Ji:'
�oaell' N:0yae? d�clar0ll; 9ue. de cento e trinta e cinco .aSSi-1 o tl'a_balh'smo 1�1ai,s c�bel11do.'
finha .de IdentIfIca_la, cr.mínàl rraturas. E todo o dia caminha.

I
que e aquele sindlcalista.

,!n�1í}t�,.��:!1m d:e �em�vê.la pa- E tod,;} o dia recebe um novo I Por que p>!;r�ilh!lda. peloCon
ra

,

a
.

Penítcncíarta d'e B,l;Ingu, ba:fejo dos tr-abalhrstas e pes-j gresso a elercão indh-eta. que
De tato. n;oment,os det?0�s, e- sedístas da easa;. . I vai sucede]'; .

ra ela.e!,!vmda ao. P�esldlO de Não perguntam a razão do,·
, r ,

lVIulhe;res. com. Itgeíra passa, êxito da emenda, na eampa-] O sr. Getulic Vargas eleg'�l:
gem.pe.l� Deposíto de Presos. I nha das ass;�aturas que ela: se preside�te de uma republ i

&A�lA DO ADIAMENTO. recebe. E' .eVIdente tjUé a um : ea par lam.sntar. <'p1€ ele de

Fa1à.r;td·1 aos Jornalistas, di�-' grupo parlamentar como o,PI. : pois ir�. d'erru�á.la, íe�to !)t
s�. lVIarIna que faltara. ao Tr'- falta-lhe o felego para alcan- queno ·.dctu.ur· da díversáo

buna! do Jur1, na·u�hma sex; çar a vitoria que está oh.; p3Tlament2Tista. _ _

�a_f�lra, por.ç:ue sabl� ,.que 1) tendo, ecm uma medida que; Do li homens vao, amanhã
JllJgamepio la ser adIado\'. Não todos' estão cansados dê saber, � retornar o tràbalho Juntos:

_

o"
. tev.e lll;<l1hl.lma intenção de de� tanear+a o Brasil num caos dr, Paul Pila e o dr. Joan
sobedecer a ordem do juiz, muito mais alucinante do que Gculurf- Cada qual tem um

nem tinha tambern recebido (!ste em que' ,::>1e já vive. ; ': bjetivo diferente, m••s . n
.

es-

Ú�timaçãa d� especte alguma.. '. I brçD do libertador ,5Ó, irá dar

,U=s9bitfanclo exc1:amou:;.: Neste caso. Se ao PL, escasv fru.os para o t�·abal!'J1.3mo.
-:- "Síneerarnente, preferia seia substaneta a :fim de fazer : Nas nuvens, 1l1Val';3v�lm�n-

.

não tér que compàrecer ai) jul adotar a sua emenda, qual a h' nas nuvens. o .dr. Pltla _.0-

gamento. Est(H!' .abatída e es- força'motriz que a ímpulsío; je, é o mel�1or alíado 'l11ê tem

gútada:. Nuneà pel'lSej·. so:l'rer na? Qual ç. mola secreta que a (; sr. GetulIo Vargas.
t;:fhto em minha vida".
'; Acrescentou que somente' to
mara conMciménto de sua prL
são, ao ler o jornal domingo
wtimo, em Fl'ilrurgo,. onde .SI?
encontrava .a passeia, para
"esquecer tudo .:isso".

. ESTABELECm1ENTOS J()811? .uAtIX S. A. Cumei.'da'"
A P R E S E � �1' A. M:

. .

( I N E B l U M E tf'A U
HOJE às 8 horas _ Hoje
Gary Grant, Ginger Rogers, Marílin Monroe e-Charles'

Ccburn, em

o INVENTOR DA MOCIDADE·
Um jovem casal volta a s,�r frívolas cranças ao beber'

uma mistura qumíca. que faz desaparecer todas as ideias de
peSSoas adul!as. .

Um homem que anda d.retto por linhas curvas, o' gene•

ral Gary Grant que 50: deixa del.lcicsamente embrulhar por
dU3S garoÜls do outro inunde. vivendo situações hilariantes.

DOMINGO: - GLAUOE ROCHA, em:

Rua Sem Sol
(Improprio até 18 anos)

( I N E B U se H
�, ...

HOJE às 8 horas _ Hoje
DAVID BRUCE, no emccionante filme de aventuras:

PERFIDIA SELVAGEM
<CINECOLOR)

Uma história de gente simples, endereçada a simplícída,
de do esoectador!

Nunêa o cinema conseguiu reunir tantas atrativos para
gáudio do público! PERFEITA SELVAGEM, hoje as B horas
113 Cine Busch!

DOMINGO: PATRICIA MEDINA, JOHNNY SANDS, em:
O GENrO DA LAMPADA - (tecnicolor)
DOMINGO: - PATRICIA MEDINA, em:

O Genio Da Lampada
(Tecnicolor)

PRO(URAM5E REPRESENTACÕES PARA O
. >

I'NTERIOR DO ESTADO Df S. PAULO

A N D Al or & (f· A: . L T D Á.
Rua Batista de Carvalho, 3-27 - 5.0 and, -' Sala 9
Caixa Postal, 226 _ Fone, 8-3.5 _;__ BAURU - E. S. Paulo

·Inforrnacões locais F. BUS ( H
..

'GALERIA

._:!.tmtllllllllllllnUlflnlllll1lmIIlIlIIUlll1lfmllllniIIIU�lIllllmlllllmlllll� ����.�'�'-�'-�'�--�����������:3R

'��
.

V Af A f L O R I A N O P O li S � I
_,

�. . Quando precisar de qualqu:er informações) ou de ê I_. encaminhar documentos a repartições publicas oil tra- -

E tal' de qualquer outro inter.esse, inclusive compra de E
I§ �bÍ'etos, dirija..seá / ª

- AGENCIA MER(URIO -

ª SI- -

i e lnediante rl10dica C.Qmlssao� será inled'atame'nte .aten- ª
= dido. - R. TsaJ·o. 12 - End. São Jorge '_ Sala 4, ou :::.
=' =1'= R. Tenente Silveira, 16, Edificio Parthmm, Sala 103 - �

= F L O li I A N O P O L r s, �
�lilU;'�ínliiiiJiniimllmlílliillliliniííIIHniiililllliililíHImiliilillillm� i

FI IGIDAIRf

i

Concertamos:
l'«:fl'igeradoi'es Domésticos, Reirlgeração em Geral
Maquinas de lavai', FügõeB elétdeos, Álipirador0S óe P'�
Eiil3e;:ade1:i'a�, Liqüidificadores ete ...

Reformas Plntürai
CASA DO AMERICANO S/A.

Seucão Dilmt'�ttcii

!tua 15 de Novembro, 413 tel. ltiSi
.. NOSSA DIVISA E' SERVm '"

. .':.. �

vados dos paiseç; des"nvolvi!l(l�.
para os nlen05 desen'loh'"l('"

foi restabelecido el Cür!.!:H'i;!Uente
mente, todo Cf capital illdispel1;a�
.vel· só pode prov'il' de ol'ganíl"JUos

.

int€xnacionais:
.

6.0"-' á cadeia dos organj�mos
, jntellnácionais pl"<opiciadores' de

·.crédito 'se ressente da llUSNWi::t de
um organismo capaz de iornt'('er

'crédith a prâz(} médio.
" E ássim considerando, erob�ril a

:delegação do Brasil t",nh"! cvitado

fazer proposições coer'�nte com a

sua sugestão anterior de consoU:l,,

ção das Resoluções da OEA, po-

deriaruu:-; uesta X COllfe�:enci,q reD

!Jetír sobre a criaçfio ck UHl o�g�

lljsr�o para .ti couees�i...} ,1e

C!édi-I:tos conlerciais a prazo nledio. do

tipo do Expol't·'Impo�t Bank dos Es
tádos Unidos. como elemento adi· Icional pal'a" comp'letar o aparelha
mento internacional de crédito que
o mundo está a erigir; Esse oxgaJ

Inisnlo seria não apênas UlTI exce

lente inHrumento para ativar a

expansão do comércio internacio

nal. mas' tambem um mecanisnn Iprecioso para 'Combater a depressâo I

e fOID,=ntar o pleno emprego nos'
e"lJortadores industriais".

Rua São Francisco, 147 - Fones ZOGl e 1043,

O U R I T I B A P A R A, N A'

-- COMPI,E'l'AMENTE APARELHADO __
CIRURGIA - MA'l'ERNIDADE - INTERNAÇAO

RADIODI,'\GNOSTICO - nADIOTERAPIA
ABERTA AOS SENHORJ'lS 1\fEDICOS

Casa �e S3ú�e �In Francisco'

evitar um rl;Ofriado lo tema, ..

CogIulc de Alaltrlto Xavtv.

que .tua como prevenO.,. _l
búeeçõe8 bc'OnqWCN •

p� 461!n!etand. •

r�do os,6",il»
�t6r1l». Anti�
�w • eeõati_ 4a �

..OlH_·""O UM 'PINlo.

.:;c!,.':cMlDi°J.&�fàÃO ..-

da reden· do� seus governad�s, ju�t;À;".:ndo.se
assim as signifiçatívas .. homena

·gens que s. excia. receberá na

:data de hoj�, qué' assinala 'a,passa
gero do seu aniversário nataliaio. '.

Msocian�o-se ás justas homen'a-'

.gens que lhe serão tributadas na

.aUspiciosa data de hoje. nA Na-'

ção" cumpritnenta O ilustre gover.

llante, com votos' peJa sua :felicida
de pessoal.

EIJ"A b 1 'Li ,sa e. q.ua
.

e melhor!

Queru não gabe escolher, ..

nao· sabe

comprar 1 Escolha V .. também o me�

lhor, lendo todos. os dias os anúncios.
(Jm anuncio' sem'pre lhe traz notícias
d(! produtos,' .preços e lojas - e lhe
iHdii�a {} óamiúho da melhor compra!
Nuuc[l' esqueça:· um produto a1)Ull*

ei::ldo assUme a responsabilidade do

,;yue promete. traz suás qualidades a

público para que sej�m comparadas
e pão se esconde anônimo atrás de
um balcão, à espera de um freguês
menos exigente. O primeiro passo para
uma hoa compra é sempre a leitura
dos anúncios!

r "

ÍiUfO E SEMPRE UM P DUTO iNURCIIDO
.....-�
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que ao "Banco' do bem !lfsim, de, rêdes telefônicas. �re () Banee Internaeíena]
Após cumprimentar nô aaNil

oonotuíu, a este 'respeito.,' de- Brasil.
] fj porto o sr, Eugene Blaek, 'rm1,
c aranr o-se regosíjado em ',.sa- Revelou, então, o alto coneeí- '

, nome do ministra Osvaldo Ara.�
por- ljer que tais projetos já amení- to de que' desfruta O) nosso pais,

que as concedidas a os zararn a crise de força e luz'no tanto; assím que receb-eu finan- nha, o SI.". lIiIaroos. de, SoUZ8. Dan�

países umarteanos, 's"tQr 'Rio-São Paulo. eíaméntos equilValentes ,&os con-, tas, llresidente do E_a,nCD dQ

Salientou, então, que com tais FORTALECIMENTO DE cedidos à' HoTanda. e à ·Âustrj.- Brastl, ressaltou os "proveiW!i\
recursos o BrasiJ -está executan- RELAÇõES lia.

'

que eertamente 'Ildvirâo dós en-

.__'_'�_'_""""'__"-_-=:__""""_"�-+,_..;..'-_""--�__",;,;,,"""''''';''''' .do' p..-,o.jetos sobrá aumento d\'): Pretende, segundo. revelou" o Nesta ocastão, reafirmando "o Item:limentos €I serem mant'ídoS

seu. potencial e�étrico, melhora- 81'. Eugene Btack, realtzar aqui' elevado. crédito do BraSil",

aceno,
durante li. curta estada do. pre.<

.

menta e ,reeqUllY.lilllento. d'e, fer.- um trabalho d'G" estreitame.:nfu tuou que "01; oempréstimo,s eon- sil-.iente. do Banco InternaclO:nal

r0viaS' constru�o. '8 rodovias, e, ainda maim:' da. cooper'ação en- cedidos peI?, �ánco 'Int�.n�cjon:.:-l j no Rio". . '_'
,

Novo antibiótico de amplo espectro cuja eficiência
e segurança é constatada por m é d i c o S
MIAMI, (S.LC.) - Um Te. denominada Tetracina pelos e urínártas o. Dr. Marwell quase id'(H�tica a da oxitEiira ...

h!tório pubfíeo. recentemente cientistas da Chas. Pfizer & Finland e um -grupo de mé- ciclina (Terram:cina) e' cíorte
sobre os pr melros ensaios cH- CD. Inc., ')s quaí sa descObrj-1 deos de Boston assím con- tracíclma (Aureomic:;.na)".
nícos efetuados com o novo ram ao íd'ent ficar a estrutura cluem ') -seu relatório pub-I. Além dos comentários quE'
antíbtôtícc de amplo espectro, química da Terram!dna· I cadó no' J,'urnal ·)f the Ame- -:férecem sobre a, eficácta da
tetracíclína, mostra que a rnes- 3aseando-se em experten;' r1can Medieal Association: "A nova dr-iga, os mf.oHII.OS pC'''4

.

ma é efetiva contra várias do- cías r-ealtzadas com 179 paci-' attvídnde anf íbactàrtana da te- (j'llsado, P'! cbscrv 101 em
.

seu

enças e bem tolerada pelos entes, na maíorla sofrendo in- \ tracílína assemelha-se bastan, trabalho �1I;c r-!Fc'�Ho anti..

pacientes. A nova droga foi fecções das vias respíratôrras te e scb muitos aspectos é biótico, SP711fldo parece, pro ..

duz uma ','".""'" baixa de
s.ntomas '�.i •. :rD"r testfr-nís. E
acrescentam que "estes' re

sultados dão a impressão de
que seriam justifícaveis en ...

saícs clínícos adicionais com
:" tetraciélina".
Segundo declara a divisão

de pesquisa clíníca da Pf�zer•
estão se rea tízando trabalhos
íntensivos experrroentais CO!1l

a Tetracina 'TIa F.eropa, no O.
TOQUIO, (UP) - Soube-

I
rá, contudo, cerca de 12 mil fardos do Egito. dente e no Hernísférlo Oei..

I se hoje, que o governo ja. por cento inferior á do cor- Para o segundo periodo, c dental a fim de determinar 11

I
panes pretende inverter 31 rente periodo fiscal. programa de compras será: 'eficácia do antlbótícc numa

ílhõ
.

d dól A gr-ande veriedade de doen-
mi oes e maio e orares s mesmas fontes deela- 121.070.000 dólar�s para cas. Estud-os preliminares1' já
em importação c1e algodão ram que, da verba total, .. 600 mil fardos da area do demonstraram sua utilidade
em rama do Brasil, no ano '166.890,000 dólares serão dólar; 37 milhões de dóla-] E� e?f.�rmidad.�s taís co�') pe..
fiscal de 1954, a partir de empregados durante os prí-

.

res para 250 mil fardos de! r�tomte, p�eumC!r!l,a. e ínfec-

1 d bril
,. " , . .

. - I' çoes das vias urinar as.
e a ri proxrmo. melros seis meses do proxi- bloco esterlmo; 7 milhões A Tetracína :foi química..

Fontes do comércio algo· mo period ofisca1., de dólares para 40 mil far-
;
mente descrita, l?ela l?rill�.e!r�

doeiro revelaram que {) Mi- POR ZONA dos da"Argentina;, 17 mi- vez num relatono mentIfICO

't
.

d C
' .

I - d' d'l publicado em outubro de 1952.
nlS ena o omercIO n- lhoes e o ares pa,ra cem

Nesta ccasião r,evelou-se que a
iernacional e Industrial tra As importações por z:}- mil fardes do BrasIl; e sua estrutura é constituída

çou planos para o emprego na serão, 104.490000 dóla- 4.400.000 dólares para 20 por um "esquele:{l" quim c,Jt

de 354 milhó'es: de �ólares I :es para 587.000 fardos da mil fardos do Brasil. básico c:mum tanto a. �eO'a ..
,em compras de· algodao es- area do doIar; 37 milhões

'micina como a AureonUClUa.

t.rangéirO', devendo o Brasil d'2 dólares para 250 mil far- . --: _...,.;....� �._""",,,,,'_..-,_" .....�"�'

E assim os leitores ficam fornecer perto de dois mi- dos do bloco esterlino; 7 mi-
_.....,.....;.--------""-O:!III

cientes de nóssas afirma- lhões ,de fardos de algo- lhões de dólares para 40

ções 'anteriores, quando ' os dão dessas aquisições. mil fardos da Argentina;
alertàmos sobre os prova-

A anunciada inv'ersão de 14 milhões de dolàres para
veis, caudid:atos já sentindo moeda estrangeira para 70 mil fardos do Brasil, ('

com' antecedencia, anunci- importação de algodão se�' 4.400.000 dólarés para 20
SAUDAÇõES !\lU .. PAIS

ando
.

o pleit.o para o pro- Meu qu,�rido Che � e m:U grande am:go Dr. Getúlio.
ximo: mês de maio, . quando

' ,devoram a saúde

.�.
Sem lhe pergunt ,r e quando me fui' despedir do senhor,

O próprio Tribunal ainda . "'. deseufllhot Dê.lhe. na n:ite de sex a-fe' 'a, em Petrónolis, disse-m'?:
.

não deu a nec�ssaria
. . .

.....,. Quanto mais oÍnbaterem Õ Dulcidio, êle se torna maiS
au- LICOR DI CACAU J:AVIIR conS-Jlid'ado. E, ade -ais, tem uma qualidade, não fez questã-a.

torização.
.

- • ....,_,..._a.- .. _.ltraiklnl � de permanecer no c. rgo, TodoS as V,2zes que vem a, d�spacho.'
Rio do Sul, (Co1.'resp,) _

w_...so...· quando seretll'a, Vc logo diZéndJ qu.e - a sua mesa de trabU4

Confo1'm t'
-,

d' 1
..: _.;os. - .. -}t,- S - '&_ .a. - & - .. .;.. ... -.. •

lho não tem gaveta para esvaziar. '

- e no lCIa lVU ga�

C h h
Dulc' dia Card so iem sidJ muito atacado. Mas por

da pelo nosso vibrante cole ue· I t
'

quem? Quem é o 'hefe da elaque? M€rgulhão, que deve ao

g�.Cqi:reio do Si1.1,��9;. 1e- r, I ap'Dfen aralBanco.daprefeit a,quefoief."!receroseuapoio,mediante.a
géíidaria cidade d6La;·····

, f:s;ra troca de mTI, carg para {) seu genro e um lugar para � seu f!_
,

'.

:
'.

"
.

_
, ?una, . .'

lh:-. Qu:om e o lugar.tenente? O defundo Frota AgUIar, que
O PSP, que tem apresldi-lo' ,I'. hoje nos combate e foi a mamãe e o papai dos bichejrus n.e

�� ;���a.v;.��:;c�r��:il'S U' a '. r e " n u' 'o P I ,8 COP3.Q��a��ipa ter Dulcidio pela falta dagua? O culpado, sim.
L

.'

V
li é o J,C. Vital', que por despeito, mandon paralisar as obras.

opes,
.

lelra, estaria incli- ,LONDRES 21 (UP) _ sob a chefia de A th E as. gl'al1des obras de Mendes de Moraes, ';11tro grande pr-ef,eL"
nado a- desaprovar o "acor- ..

" .

n ony, ,L_ to.

do"
'

q_le io f 't' ,,churchIlI apr·zsentara s.ua ,de- .den". Na semana _nassada, Dulcidjo quis faz·er um teste, Mau..
, t;

, ra eI O a reve- d" i' Se-
lia ii diret" t d 1 jllUssao e prImelrO-ffi mstro, nsaçao dar p<tra o 'olho da rua o seu afilhadó Fiuza, E o senhor não

T'r'aOta' s °drIO es a ua: fogo após o regresso da ra'nha LONDRES, 21 (AFP) poderia ter sido mais hábil, q'uànd1 atalhou:
.

- e uma sensaClOt- . .' - O Fiuza esb�rrach;u-se todo ...
nall'S "m"a t" ,Ehzabeth II de sua vlagem pe- Muito embDra esperada des- C t" d h"

,

.

SI no lela que vem 1,"
'

. ,. d 1
_er Iss,mo as oras mcertzs, í':. ja 110 (Lck promenade

prova'r' "t'
•

d'"
_s pUlses da CorouUldade Brl- e ongo tempo, a anunciada do Augustus,

'

,() pres IglO que es-· .. .

fr'uta m" t d d
ta11lca. A rall1ha e esperada em proxima :saída ''de W1J$ton BARRETO PINTO

e o os os qua ran- 'h'
tes d E t d" G d

Londres no mes doe mato. C urchill d2 posto de primeí-
o s a o, o Dverna or

'

'I t _" h'
.

d \.
.

t
Ir'l' B h

"

' S o .LQi OJe anunCia o, com "ro-romIs ro Itaus:lu grancre
neu ,orn ausen. "

DE CANOINHAS grande desta�ue, 1'·':'10 Ne\vs ,çensaçã'J nos circulas, politi-
C

.

'1 (C')
of the World . .pDS br'tanicos e nos meio,;; €s-

anom laS . orrsp. Eden, novo '''''''le'''ier'' ·range·ro de L d
Nossos leitores estão 1oem-

L .. , ,uJ. � I 5 011. res.
. ; LONDRES, 21·· - Segundo ; Fazem..se prognósticos sobrebrados

.

que notiCiamos a

grossa bandalheira pratica.
�'Néws of the World", a saidf! a :futura "equipe'" voverna-

da pela UDN nas �1E:l'co-es' mental, acreditando_se que
o;; �m maIO, com a volta da raí_

realizadas no nov","l mun�l'nl'- h d
.

l'todas as transformações es

;- . '- p a,' e s r Winston Cburchill tarão dentro do proprio atual
pio de Turvo, corri a lJarti- da chefia do· governo, acarre Gabinete, com mudanças d·?
cipação do Juiz 'Eleitc>ral 'tará as principais modificações ministros de umas pastas pa.
daquela zona cuja séde é a .seguint�s: Primeiro_ministro

. " l'a .outras, com poucas entra-
I!lclade de Araranguá. ,sera Anthony Eden, minjstro das, talvez, de elementos ,io-
.. Aqui em CanO'inhas hou- do Foreign Officé, Harold Mac ra do atual voverno'''.
ve defesa do Juiz e da ude- fMillans; ministro das F:nan RESERVAS
ninha;, havendo ,d�safio pa- ,Ç[\S, 6;ntinuará R.A.: But]er; LONDRES, 21 (AFP) - Os
ra q'ue "violassemos urnaS Leader da Camara dos Co_

. meios politicas
postas 'a nossa disposição ...
O Tribunal Eleitoral do

.Estado anulou o: .pleito.. A
UDN recorreu, .!'\:gora o Su
perior Tribunal··. Eleitoral
manteve a anulaçã.Ó�e r,eco
mendou seja processádo, o

. .Juiz udenista que·fraudott a
vontade .do povo!,

E V. pode ter êsse 'lucro, insta
lando o Moto-Enger:ho LILLA. O
Mota-Engenho LILLA. graças ao '

.

pouco espaço que ocupa e à sua
'

.

construção fechada, é a mâquína-:
.

apropriada para o rendoso comér
cio do caldo de cana.'Atrái a fre
guesia e vàloríza o estabelecimen
to.A garapa já sai gelada e filtra
da. 2.000 flossuidore$' satisfeitos. .

,

31 milhões e meio do dolares:

Pretende o J
'Binverter no

RUA PIRATININGA, 1037 • CJt.. P. 230 • lo P"ULO

OR(IHAS E FUNDiÇÃO EMGUARULHOS. s. PAULO·
'rEMOS TAMB1>M, Torradores e moinho; para eaf6;

, Máquinas de picar carne para indíistrLas'e açougues.
Motore5 elétrlcus e outeas mãquínas para :fins come.:
eíaís, tndustrtate e agrícolas,

DE RIO DO SUL
RIO DO S1JL, (Correp.)
Com a presença de di

versos elem.en tos do Dire
to;rio Municipal da

.

União
Democratica Nacional e e

levado número· de pessoas
do futuroso distrito de Pou
so Redondo, reàlizou-se dia
14 do éorrénté, a rees.thttu
rRçã:t do Sub-Diretorio·· da
UDN daqúela.,Vila, qu'e fi
cou assim c;onstituido:,Mem

C:1n' "extremas reservas" a

informação do "New of the
World" d·9 que Churchill dei
xará em maio, logo ap&r O' re

gresso da rainha, a chefia do
gJverno.

.

Há grande curios'dade em

:se obter qualquer declaração
ide Churchill,' o' que até esta
tarde não foi conseguido.

Estado de sande precario
LONDRES, (AFP) _ A

p�rsistel1cia- d-os boatos sobre

aproxima saida de Churchill
da chefia do governo é atri
buída ao estado de saud�" d:J
velho estadista,

. gundo se diz -

•

Alguns astronomos CiJl1si
deram que satMites roinus
culqs, alguns com pouco
mais de.um quilometro de
raiO'� gravitam ao redor da
terra, e o astronomo Clyde
Tombaubh, a quem deve. a
descoberta do planeta PIu
ton, experiment_g_ afua1men
te localizar esses corpl.\s ce;'
lestes. O .ar. La Paz suge-

-

� .

-

PROVEiTOS DA- VISITA

•

r Q SI

N

apao
1

6uebrando Cabeça

'.

,. .... HORIZONTAIS: .

_

.

. . , ,I _, Nojento. 2 - Acomodação; gargalha. 3 - Amargo-:
urna. 4 - Nota musical; fogueira· 5 _ Negociata

l

.

.... VERTICAIS:',
- .•• "','

1 - Misturar. 2.- Cessar. 3 _ Salto; minha proprie�
d�de. 4 - _NI��a mus cal; pedestal., 5 - Impedimento;' casa";
no. 6 - Caozmho - 7 Alertado.

.

j
J

--�----��--��--�----��-

Confie as suas economias ao BANCO HIPOTECA'.,
RIO LAR BRASILEmO S.A. e realize em pouco
tempo, a sua aspiraçã,Q da CASA PRO"PRIA
ape'nas 10% de entrada, e financiamenl,Q em

Depósitos a, partir de
,

.

cem cruzeiros

Capital de Reservas: Cr$ 210.20'7.B14,20·
AGENCIA EM CURITIBA:

. Rúa is de Nove�bro n. 380/4 - Fone: 6011
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BLUMENAU, 25-3-1954

passo- Irregular nãn 8€

melanco
pentqe!" a cabeça, di'- Ao••'

ra compreender li Iigaçho entr» sidão às ordens que o seu np:vO
O mtnelro e o RelU cava'in; e �ca-I guia lhe grita sem uma .sornbt'a
da: um dos dois 'f irava 3S for,;!!s

I
de bondad e. SôrnerlÍ" agora, pu'

(i'aqueJa arruzade, R'�lat(J. Ma-I dl"n108 l1i<zel'. o povrc cavalo fi

nu�lli nunca descora dt� t,Da cou verdad�h�a.lnt?nt,e cego,

wntàd'B à mina.

l\las tambem as belas a.m�2a
des acabam. AÍguns meses Je

pois de ter conhecido Renp,to

dNIVERSA'RIOJ do sr- Linus Carl, industriá;
rio residente no bairro de F!!)r-

� Fazem anos hoje: talsza, com 'i! srta, Mar:a Um�,
- a sra. Helga Speckhorst, bcl.ino, filha do sr , Elesb�o e

esposa do sr. Pedro Speckhorst sra. Isaulrna Umbelino.
- f) sr. RoU Gi.erner, resi-

dente em Gaspar; I
- o sr. Paul Maeço .resí,

MA�(lMEI nos

ocasião

Renato ({O)�FI'Hc��.•

RI n I
D���El0610S ,

ESPECIALlSADA r

- Estão em festas os seguín

já. havia partjdo. O SPAl cavalo,

porém, ainda estava, alí. Mas C'.)-

dente no bairro da Velha; toes lares;
- n sr'. Tuffi Matar, pr{\prie - do sr. José Sandré e sra,

tarte do Café Ponto Chique, Meranda Sandre, com o nas,

de Rio do Sul; cimento de um menino;
- u sr. Hugo Bublitz, resí ,

- do sr. 'I'íto dos Santos e

dente nesta cidade; si-a. Maria Tereza dos Santos,
- (J sr. Galdíno José Len, com o nascimento de u'a me-mo estava mudaldo ! li: em, tão

pouco tempo! Não tinha mais a

ficou. mudo. TfJCÍOS Os dias "0-
.

"
mo no pllEsado, estende 'as or-e- !I
lhas à chegada dos millei,'os' II

II
n

- Realísou.se ontem, nesta
cidade, o enlace matrimonial

Fraqneza e� geral
ViNHO CREOSOTADO

!lILVEIRA.

CASAMENTOS

em pergam'
nho, dando-lhes mais valor e

maIs beleza. Escolherá, p. ela,

.1'0: os �olUmes que 'lhe se.

jam mais caros, preferindo pe
quenos � �à�ets motivos ':>1'

nainentaís e, CJm um PO\lCO de

paeíencia c�egará a pm bom
resultado,
,

São. necessários píneets
nos, tintas a temperar,
não deVérá esquecer que à8',
fóres nunca deve ser místu,
rado o branco. O branco ',de.,·

por
een. o, mantende) por algulIl�$
horas- Enxague bem, e quàx!':
d'o estiver enxuto, mergulhe.
o em. um banho de ácido sul.
:OO.r'Í�O a 55.0, m;mt�qo a pe
ça bem estendida. Durante a

opi'!ração use luv�s' de borra
lena, PQl'que eSte banho preju�.
dica a pele. E tainhem preste
.at.en�9 para não manchar a

sua roupa. Depoís de 3 a 4
�inutos de imersão ponha oi)

·têei4Q'·em um ;alguidar de bar
'ro che!o de água ptira, Iave;o
bem com água corrente,
xague ,deppjg entre duas
lhas de mataborrão branco.
Por fim passe a nn;ro. De
pois d·ss·:;), é preciso, fixar. o

tecido síbre uma tábua de. de-

- Acham-se hospedados na

cidade;
- HOTEL REX: srs, J"oão

Benno Kopp e sra., Dd'J' Pa,
plowski, Evarista dos San
tos Rebeca, José Pereira da

rRocha; Herbert Dresbach,

I Luis L. dos Santos e sra., Abel
Ferreira, Michael Capízan, Ni
-colau Cheurin e Nathan Veber
Pereira Alves-
- HOTEL HOLETZ: srs,

João Pereira, Ervino Truppel,
José Santos Lopes, José Vi•

I
cente, dr. J·,;sé Santos Silva,

I João Koreske, Virgil:o San-'

I tos, Miguel F'ernanís, Danilo
� Marcas e sra., Alvaro Sam
I
,

paio, Mario Joques Dias,
I Lusíano Almeida de Sergio
Mohr.

de verãa

PRE(E�fO DO 1)14
-- Causas da surdez:
- Alem das molestías de

ouvido, íexístem outras cau

sas da surdez: obstrução do

Iiari'z, sínusites, inflamação
das arn.dalas, vegetações' ade.
noides, infecções cronicas dos
dentes, sífilis, tuberculose, dia
betes, perturbações círculato,
rias e outras.

Quando sentir Ilerturbaç�s
no ouvido consulte um es

pecialista, mas não estranhe
se ele aconselhar que pro
cure médico de. outras espe,
cíalldades, - 3NES ..

I mãe

,por Haga Swamí
25 de lVIarço

O Sol dá bons lucros em

puhlic.dade, propaganda, ia
vorecendo tambem

'

empresti
mos, auxütos: e obras filantro.,
picas. Estimula cultura, e di
plomacia. A tarde requer dís

ereção.
Os nascidos nesta data

Conseguem e�evação certa,
Embora laboriosamente con

quistada.

l\bdelo de NABIA
os pontos: Cheio - Ccrren te - Haste - Paris, sendo- es

de facílimas para se lavar, dão

COM TOMATES: Passe na

peneira uma quantidade de
tomates suficiente para ob
ter meio litro de suco; a

crescente duas colherínhas
d'e suco de limão e duas de
mostarda, meia eolherínha
de sal e duas outrês gotas
de um "amargo". Sacuda
no shaker com gelo picado.

II Fabricação de balanças Mar- II
" ca "MOl'UZ" de 20, 30 40 kgs. II
II -x-

'

"
II Bombas de Presslio ti Sucção II
\I 11!4 II
I( Bombas Ing1êsl!II 1. l!'" II
II -x- II
ii Eixos Para Serrl!l! Circulare. II
II -x- 1\
II FuradeIra horizontal para II
II montagem em' armação II
II de madefra- II

Conheci uma mulher que· gos e �migas; puzeram um \1, Ferragem para.x Tupi&, Monta- \\vivia na zona central de disco na vitrola e improvi- II gero em armação de madeli.. II
uma grande cidade. Seu a- saram uma dança. A mu- II -x- U
partamento dava para uma lher não deixou de dormir. II Ferragens Completas - SeiTa. II
ru barulhenta, de tráfego Então sucedeu uma coisa II Fl�_ ':11d TJ ·t·· 1 D

"

1
II

congestiona 0.. ,m anal e 1l1crlve. e um quartln 10, II Plalnas simples - 50 centf· II
estava ela dormindo, quan- situado na extremidade o-II metros de largura' fi

I
do tocou O telefone. Conti-j posta do apartamente, se II -x- II

,

!
.

h 1 II Cilindros para Padarias, moen· IInuou a dormir. Passou uma ouviu uma VOZln a eve II das para cana e Dragas COfil- II
coluna de a,utomóvei�, os vi qu·e dizia: "Mãezinha". A- II pletas para areia GIL i,ledregu. 1\
zinllos ligaram alto o rá- cordada em jsobressalto, a II gulho ii

1 d II � f"dio. A mulher dormia sem� mulher pu ou a cama e
-
-

pre. correu para atender à sua fí ii Oficina. fundição e i!stamparlio. II
ti -x_ II

Enil'ou on casa sua ir-I) lhinha de tres anos que a II PrOjétOB, orçamentos e <l'emala II
mã com um grupo de ami· hayia chamado. II inf.ormaeQell na fábrica II
Q4"2!SF'ir�-_" 'P&Mi. •

- -- -- --" � _, -- - -=- - -

;""UlISlrnnli'flri�rn.iUtIUUUIi'llllilllllíIUfiilllllmIIUmumlIlIIllíIIHlmmtllnrummllí�IIUlmUIIUlI'
=

' '-.'-

...

I CA:E��:u::�����S�H�:I:�S GLORIA

:� i� I
_�:

ASSIST1!:NCIAMÉDIC4 PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS 5
__
....= Al!ERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ª ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESiINTOXICAÇÕES �
fi ALCOOLISMO � TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS - a
:; Avenida Munhoz da R acha Nr. 1247 - Telefone nr.' 3 O 5 5 ':i
,� I
5 ENDEREÇO TELEG�AFICQ: � "PSIQUIATRA =:

;_.!=::"�"'IiI�H.'_U..riDnn_DB"m�BII�,,:,�_1
. , . - '_ =

'�

um jarro com o

ll�ado; derrame
uma garrafa'
branco e meia

COM VINHO 'J'INTO:
Meio Iitro de vinho tinto
de boa qualidade, meio li
tro de água, meio quilo de
acucar e cinco limões.
--Faca ferver o acucar na

água'por cinco minutos, ti
re do fogo, esprema dentro
os limões, acrescente o vi
nho e passe {l�rav�s de um.

em pano muito fino. Leve no

açucar mo- vamente aó fogo e faça fer-
em cima ver l'entamente por meia
de vÍnho \ hora. Deixe esfriar e ponha
garrafa de i na garrafa.

seltz, Acresc-ente a casca

do limão sem a parte bran
ca, e tir-e-a depois de dez
minutos; corte em pedaços
pequenos os gomos dos li
mões e sirva com gelo,

FABRICA DE MAQUINAS
E FUNDICÁO MORtTI

, .

COM VINHO BRANCO:
Molhe com água fria 250

-De

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Pootal, '14

Telegramas: "l\'1oritz
, ITAJAI'
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li.pico

Os

hi litacâo, a, qual querem, con-, que os alvl-rubros üovom "colO,

CI'rtiz3r, no eonrr-onto com a re-': car suas barbas de mod�" e

IlJ'esemação da Alameda Rio olhar seu perigoso antagoutsta,
Branco, .com muito, respeito. O match

r�* just.ament.e p.(n� est.e tJIOU-V'.) j:.,.....ssue, corno vemos, ínúmei f)S�
atratfvos, razão pela qual é f';;

p",,;:idr, o afluxo de- urna boa as
eistcncía a o reUuia vastoverdilÍ.:i,'�,e,Sc ���

I Y P � 9 ;:
�
RA'DIO JARAUUA LTDA ª
- Uma Vôz Amiga em • ::

Seu Lar :2
15]1� Kc. - 198, 6mtrs. ::
Diariamente das 'Z às ::

22 horas ª
,"��'''''�''''-''ló-�''''''!;;..''''''�ü

c a m p eonet o extra
;P�meiras 'E, C" puxa .. o lú- casos, em suas arbitragens, fis

I
Verde ;; x Guarani' 2. 44.a RO·

te de' competidores, como Iider que 'Wilson Silva resolveu sur- DADA: Palmeiras 1 x Olímpico
absotuto, por paradoxal que se- preender, com um, I,'abalho que 1. 'I'upi ,'3�: Vera Cruz 2 " Flo

ja. Assim nos expressamos, por- nãn condiz com, sua (.'Jndh�áo de r<'f;ta fi x Vasto Verde 1.

,que ao equípe esmeraldina está

I juiz
(',ficientc, e .aclma de tudo COLOCAÇÃp: 1,0 Palrn-Ira.s,

jogando. um futebol de. qualidade autorttárto.j Nosses gra.madcs, _e, eorn . I ponto perdido; 2.0. Vera

inferior" prdJuzindo muito abal- nestE> partícutar l'.il'side urna das Cruz': e Urríâo, Tom 2; 3.0 Olimni,

xo daquilO' que pode e deve I'HIl' coisas más elo, Extea. cun,t1nuam co,' com 3; 4.0 Vasto Verde, Tu

'der o. conjunto, A jornada do sem poltcíamento {l altura das pi e Floresta, com 4 e 5.0. Olla-

último domingo. fo� de muita necessidades, 'Na Baixada. �.jl' raní
'

,COlll pontos perdidas.
chance para os alvhv€ll'des. Em- ttxernplo, a muioria 'das t.orcedo- 'l'OTAL DE GOALS: ForB.m

Ovai x Caxias
domingo

Depois de passar vários do

mingos sem futebol, os fens do

esporte rei da capital do Eclfa-
t

-

b O res d,as geraís presenciou o clás- marcados, até agora, 61, assim do, pl'csenf!iarão na tarde d(:: do-pa .ararn nao sa emas C\)l!' ,c;)m -

o G. E. Olimpico, depois de. fra- síco quase sobre a. linha que de- dtstr-íbuidcs : Vasto Verde, 12; rnirugo vindouro, no Estadio da

'qjlíssima 'apresentação. Perãe- limit,a a. Iatera.l do gl'tImado . Pa lmelras, VeJ';! Cruz e Fl<lres- Fede'ruçã,o
•

Catartnense, um,

ram UJIl .pontínho, é vsrdade. 'Coustdera.mns excepcional a ren- ta, 9: União, 7; 'Olimpico, li. Tu" match sensacional entre as rc-

mas Tupí e, Flo.resta lhes deram _da, proporcionada pela batalha pi ri e Guarani, 4. preaentaçõse Id·,} Avaí e Caxias,'
esta. última, de .Toionv,ile.'_'" entro Os dois pX�I'alldli's j'iv,lÍsoportuno prf'flfQÜe, os gnsparen- ATAQUE MAIS POSITIVt):

t d do; futehol local: Cr$ 9.825,00. ,

I
Sf,S rou Jan .:), a invencibilida :;(' do Vasto Verde. com 12 goals , Este espetãculo, que, estava
ao Vera, Cruz Soma -cnnalderavel, não há dúvi�,

E MENOS POST,,,nro d- e os campeões da A'rAQU _ '_ �"L' : programa o para a. semana pas-da, Tiara um 'espetáculo que muíl .wegun:éla Dívíaão ocaaíonundn a do Guarani, com 4 tentos. sada, não chegou a ser efetiva-
d d do

10 poucas veZES np, s campos da
-s11er a, e mail; dois pontos DE!FESAS MENO;,� VARADAS: dn, em virtude de terem os diri-,

Vasto Verde. várzea.
.

U
.- 5 t d

. -

J' '"- D'::> Pa.lmemas e mau, C0111 • gen es a agremtacao a vr-megraVamos, ii estatísticll. da. com-
tentos cada. tomado :t inriciativa de seu can-

DEFESA MAIS VAlSADA' .- ce-lamento,es-
pcttoão:Compromlssos difieilimos

tão à espera do Campeão do

,centenário, Sua representacâo,
,se prosseguir In'esta série de

performances apagadas, em br-e

YEI deix..rá de ser Invicta, \:listo
t ;não temos 'a menOr dúvida"

,

I

I, Un.iã'::> de Timbõ e Vera Cl'UZ

I e.stão na segunda colocação, ii

I está. altura dos acontecimelltOs.

lo alvi-rubro de Timbó fez até a
,

gora duas partidas apenas e seu

rdaparecimento overificar-se-á. na

tarde d,e domingO' "Indouro, jus
'tam-ente ,rem Testo Cen;tl'al. O

Palmeiras, que vai desca nsar'

novamente, seja. qual fOr o des

'fecho' do ldu€Jo, só terá a, lucrar

cQlll seu, ,resultado.
'com seu' resultado, j

Situa-se o G. 'E. Olímpjco nO'
t-ereeirÓi, p:lsto, com três pontos

I

perdido�: Os alvj-rubros, em pal'- i
te;

,

i"eabiUtaram-se a 21 próximo

IIpassado ,da derrocada em Timhó.

, da,ndo",()i qUe! fu""el> ao seu maiol'

JOGOS HEALIZADÜS - La Do Vasto- Vcr1de, com 1.4 goals,
i-odada : Olit�llico 4 x Fluresta I PRINCIPAIS ARTILHEIROS Cl'UZ) - Mar-caram contra suas

1, Pa lmcirua 4 x Topi 2 VEr!] - Moringa,do Vasto ve:·.jr,; (11m prôprtas rêdes nos prélios com o

Cruz 2 x Gun.raní O <, Vaslo Vec- 6 tentos; Se'h iprnanm, do Vera União e Floresta, rnspecttvarnrn
'de 4 x União 3. 2.a RODADA:-- Cruz, com 5; Fjjilpinho (V ,Cruz) te,.

Palmeiras 4 x Guarani 2. l?lol'es- com 4; eRnê, Waldemal', Augus- PROXIMA RODADA: OJ.impi
ta 1 x Tupi 0, União 4 x Olim-, to, Sadinha é ,Vittitz, com 3 Co x Vasto- Ve.rde, no Bairro da

pico 1, e, Vel'a Cl'uz:� x Vasta goals. Velha; Guarani x 'l'upí, na It':lU-'

V"r<le 2. 3.[jJ RODADA: V'-'J'" "AMIGOS DA ONÇA" ,- OS-P::W3 Norte e Vera CI'UZ x União

Cruz 2 :x: Floresta 1 p V,,;:tü va.ldo' tV-Verde) _€ Chico ,V<:raem Testo Central.

ele
marca s

Os melhores 'Preços
. ,

P
fosslga,

referindo
"

'.
,',
fosdocimo

As mªiOf'�i facilidadês na compra
Of�fetem �u loja� P!{OSDOClMO

fêuiga,
f®ferindo
m!�cdmo

e

Ba.irro da

do ,pmbate,
da, BaiXada

'l'OU
à agi'emia,'ão tricolor, BÓ

,bene,ficios trará �{lS palmeirell-

't:ses.,
II

Está re�'ua:ndo a S. D, Vasto

'í,V.-nJde. Pouco. a rouco está. !<f'

'lilistanCianidu di(} lídl'r. Já tptl1

:,quatro ipiG'ntOI! no passivo, os

\,quais podem transformar-se em

I dois somente, de acôrdo C'Jm o

,pronunciam,ento" dos jui'zes da

:Junta D.iacip:línar Desporth·a,
• Junta, Disciplina.r' Desportiva,

do óleo

prOV-OCflndo ,r.esídtros
,qiiUsadores do DESGASTE.

f

..
. i.-

:�;�.-
'! '; •.•._-.

-

.... '.

:t: :. ;....:
.

� :'t .' �
-

-..
..

i" ,'"

"aditivos"

que impedem a formação

.-;-.

�

-,
;

Pro�dodmo �Gdedade Anonima
Rua 15 de Novembro, 9JO Blumenau

iM'A W &*
----------.-.------------------------------------------�--------------�--------�--

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO' DE. ,SANTA CATARINA S. A.Tupy e F,lorl'!>ta der,am' ín;:ee'

lent.e araI\cada., do-mingo ,-indí·

cio, talvez, ,de 'que 'seus qúa-dros
,

estão no firme Jlt":lpósito de, não

mais serém batjldos, até Q t.ér

mais serem batidqs, até o térmi

no do certame; eU1a "lanterna"

eontinú,a:'sendl>' 00 ,'Guàl'aní_ A

Si-f' tu'ação' 'dos bugrinos, bast.ante
.

incômoda, tenp.e a melho-rax se

{) time reeditar s'ua,.; pl'imf'iras
oe !Ilão ,encail'ar os ad

futu���' c'om menospre'

- Matriz: I T A J A I ...,_

Fundadu em 22 rle Fevereiro de 1935

Capital .. ' .....

Fundo de Reserva

End. 're1egr.: '''INCOH

Cr$ 50;000.000,00'
Cr$ 46,000,000,00

. 96.000.000,00
.

Total dos depósitos em 31!1211953, mais de .,. Cr$ 834.000.000,00
. AGENCIAS E ESCRITORíOS NAS PRINCIPAIS PRAÇA�DO ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEmO E CURITIBA

.0 nivel disc1plin'!1.l" do

(OM· CHEQUE=

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS. POSSIBILIDADES DE' FINANCIAMENTO DA

�--- PRODUÇÃO --

PAGUEcaracterizaram \)

horrlvel classico desenrolado na

Alameda. Rio Branco, e- tambilm

d€lVi'do às exp.u.1sões de leger e

ArlindG. Quanda muita. gente
espetava' fosse ,')o ,popular, Pa.uli
no ou' o' Fra.n�isco Boehm' e.r1l!-r

lr I A' JSD E M, ,4 R ( O
INICIO DA, ESTRONDOSA LIQUIDAÇÃO' 'DE ÁN,IVERSA'RIO DA

C
.

a' I!uerger
DESCONTOS- D� 10 a 500/., E�f.iODOS 'OS :ARTlGOS

E' UMA 110UlDl(10 DI· ' DE "':�'lonos'" OS, TEMPOS,,

(A ',s A atir' :,fO'E R tI DA"... .';';".. '..... ,

PROFESSORES,
'

li. E: C .. AZEV,EDO

'MudaITam-se pára �)"ua_ Cuia'
bá, 1.1 4, atraz do Hospitiii Sta
Isabel.

'

Rua ,. '15" de . ,Nóvembro, - -, 50S '" ..
' ,8 I li m e 'H- a-u

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dobavam os turistas co
jogo no alto deCorcovado

---. Presos, afinal, ss espertos meliantes
RIO, 24 (Merid.) - Após

I
zavam-se de uma modalidade I díarícs.varies dias de diligencias eon, curicsa de jogo. Usando chapi- Os contraventares que ró

"eguiram as autoridades da nhas de garrafa e uma bola (j.{l Iram autuados e aguardam re·
..Lo D.P. prender os individuas gude, os contraventores canse moção p�ra o Presidio são os
'-11if" atraiam pessoas incautas, gu'am arrancar dos apostado- seguintes: Banqueírcs: Darci
,"'=nl especíalfdade tu ri,fl tas, I r'es elevadas quantias. Apura, Alvaro da Costa, casado, de
para o Alto do Corcovado. on, ram mesmo as autoridades 48 anos de idade, cornerclan;
.te Os convidavam para jogar, I qUE' rolava naque�.e local ,;er_ te, r�,>ident,? na Estrada do
.ómandcclhcs ,em poucas hO-j ('fi de 50 a 60 mIl cruzerroa Guari, 595; Carlos Boré, ca-
ras, elevadas lmp�rtanc as, I sado, de 31 anos, �omerciario,

O flagrante reg'strou-se na! C
morador na aven da Men de

tarde de ontem. quando os! A E F I I E N ( I A Sá, 314; Oscar Afonso Soares,
comíssar íos Pessoa e Romaria, casa?�,. de 43 anos de idade,
comandando uma turma de In, do anuncio acha-se d�- domtcflíado na rua Conde de
vestigadores, surpreenderam retamente ligadA à eíe- Bonfim, 300. Vigias: Dllson
naquele local nada menos de culação do' jornal. A NA- I Gonçalves, comerciante, mo-

oíto contraventores, çÃO é o único �l'gãl} de
. rad�r �o Alto �o Corcovado;

circulação diária que pe- I AldmélJO AntOnIO Cantartno,
JOGO DE CHAPINHAS aetra na maioria dos Ia· fotografo, d'e 40 anos de ida-
Segundo constataram as au- , res do Vale do ItaJai. de, residente na rua Cabuçu,

t':ridades os individuas utili. 68 em Lins de Vasconcelos e
Eloí Cantarino, tambem foto
grafo, de 48 anos de idade do.

I; mícillado na rua Luníz Bàrbo
sa, 101, apartamento 303. Es-

!
tes tres inc1ividuos, segundo
nos adíantcu o 'comissarío
Pessoa, dificultaram em mui.
to o trabalho da policia, pois
sempre que notavam a pr-e,
sença de pessoas estranhas nas
proxlmdades do local. davam
o alarme. Alem desses, foram
presos ainda dois aDostad'Jres.
São eles: Jadir Samp9io Pe
reira, motorista, d� 32 anos
residente na rua do Riachue,
lo, 262 e Luiz Inocencio Coe_
lho Martins Filho, de 28 anos
de idade. hospede do Hotel D.
Pedro H, residente em Curi-
tiba.

.

Joro.RaulFaguõilés

do tenente Jorge Alb€rto". 'Ex
plica-seJ, porém,. que tal Ilossi!:il
lH1,a'ae ",s Ot}ürl·e�'ri. 136 (I m', H{)-"
zneíro Neto continuar eoruo
cretúl'Ol interino do Eslado
R�(), ft1ll'1ião que. fj, in�b? dI! eum

par-ecer- ao ·I'Tij)unal df' Juri. Ca-
501 íseo suceda, s€1t'á si,b',W Hil!"

! Baixeza �e es�irito lazer
i al�azarra �eDtro ·�os cinemas
s. P,A.ULO. 24 (r.!el�idionaI)

l:.rl PI c.'� ';';::;0 mteressant.s acaba
,:" "cr julgado p"10 TribuT'al d',
.-�l.1:.H<!a quo acolheu a de('i:-:àr;
(1, prim- irn instância. conu.snau
d\l o l'Jl:" --- um indh:idu') q'u o

,-:./, � rc'.I'_i. t.urnutt.c num ctrmm»
,:,- :�ta. C�·p�taf. .A condenaeão foi
,-f·� mit Cl'UZ -iros dfl multa ,1.

l: ü do pagarnentn de ('em' c,·v·
.. '101 d" <""1'J l)fuitenchp 10 ,I

outras custas pr-oeessuaís,
O 1 éu, ('�G., que rd('lg'oll ��u ad·

'..'-;g:<ldn '01 .jui�q { tnd ividuo d�
. �di':lonal f9Hllf'n_ iY'ntlé'r:p"',:�

de· ·'brlnH co;;;;iunle.;;;l1_ Entre'
1 ;,nto, contl�a {l� p�S;J.nl 2érias
..1("11":tl";(:s do gdi�' ntc ,.la L!iYlt:!'i1jj
mld.,,, ,1cu O falO. o nu"I afi,'
[(\0\1 "" Po!lcin. '" em .Jui:::.') que
() tHlll�W dú costumava provocar

alr-azarra durante. as exibições
cinematográficas, perturbando

sériamente os d�majs e!!p�!.(.;Í"1.. ,

!_.._pr2.s.
Etis-r; Iarnentávers tatos

acrescentou - 2e r-epetfrarn de
tal man=tra, que se vlu na eon

tir.O"encia. d.e ln:·tn<iar- 'Pl'olb!r qt!��
�p vendess rn Ing+rsoas ao acusa
do. Este" em Juizo, negou to·
das as acusaooes que lhe ir,-am
fe!tas mas as t",,�e'YlIl�.ha;; .'fii

IMnum ern üe, <lu!itrf).- corrürmara.n
o� d 1"")()irrH�ntG.s 4..�10 2'cr:::anh"l tio
cinema,

-

nhorita Ruth Kaestner, a prt, Boroa Ka<:!stner.
me.ira jovem hlumenauense Pelos S'3US prcdícadcs ma,

:formada em odontologia pela rais e ínteltgencia, a distinta

Começou ii apreensao
dos veículos. ii motor

Prcfe-l'inda ::1. decis&'} ° :na

'!istrado, d€ inícIO, 'louvoU a sa
lutar campa.nha erll.����H�·a IJl:�(J
l,�leg8!�o d3 Policia, f'nvidnx, lo
·S Iuelhores de �e1J.S r ..�forços no
.�"ntid') de moralizHr os cústlJ
mQ5 nos loe�ó.l t,úiJlicos dest;;13
�'1� 8' p.:.ribi ..-nn de· esp�t::cul0,j
"ire� llC�!S t.e atrais cu cin ;mato- ,

r:i]'iCo!.'. lOass:2!n.do 'a examinar
Q cn.�() '�u I "l:to ft, jt11�a.�np.ntot
-r'nf:i�(ie�"';l1 :J cond:.J.1a do :l�usa-
h cr'm(J l:m 1lcir,i.e a. todo:1.
,uani os JHoeUí'.:uH l1a.S :.,'E:fiSÕe-'

ch·'m:,. uno p,u>,o de distra'
:'í:"l �

r
e .• :-a'1.Ô:··""I. r;_"ai�hrl! t:JI pro

:: ,li 7' ·nio ,le �Jal.:-.sa de ",'Opid
q que }J{·nl f�r�!'a{';r.í'\ri".a o lndi'
17íduo scrll ed\ic.;(�ií. ";, o c1ual, po'�
'lã.o resl!",tit� a05 R':;\4� lrripn}soF f

prr,ju:lica nos RI1rl1eslhantf>c.
!llostran'�l)-:H: P'�:J ltH1.ign(} ú,1
viver ,em coliitividade e con,.!.·

llpntPn'lEht!:.!, no 'tOEi'1 c{vilizado.

Rl.n 24 CM"."idion:>1l - Cql
[{lrmc estava. anundado, {'ome
(In Ol1teul a unl"cnsão do� v�í
eulo:; fi. motOr ãínda nã" em1;ln
"",dOR p'ara. <:} corrente ano. l'.'·ais
dI' trinta automov�is foram r ,

hoeados para os terrEna,; ii') ,','

tr,din do Maracanã, de onde "ó
sairã.o depois 'de licenciado" I

2p68 '1 p�gam,"nto da multa. A
",y·msd:Jmente lima, terca 'PI.'I'.

1 t.' d(:� -,_r,"j'en10B e'xistent��
_'

no

rtio filnaa não teve fluas li('en
,"a5 r r'H:-V:3d:l�_ p nC'"s.se nÍlI1!tJ! "

n;.;lll'úUl 111·�:1·(.,·[in)é_.tlt,8 i Oc1i)fj lJ;

c,:nib113 .. A.t t! �Hrora PÓ fnrnnl t: TIl

pIat';,; 'fl"! !.;-n�'!�n!a. f" lira CQtf'tl

-tOS, todos novo::,
_�__.�oa- e_'����

na liA Noticia'" de Jo'nville
como revisor, desde então te�
acompanhado a evolução e

pr::grésso da imprensa de San
ta Catarina. já tend:r milita_
do por mais de uma vaz.;_ na
imprensa désta cidade.

DR. GENTIL TELES

Es'imado entr;; seus C'Jmpa
nhe'l·os d� trabalho, certa
mente, na gráta efemerid'e de
hoje, será alvo das homena
gens a qne faz júz.

Proc-2dente da
Republ'ca, onde

,
�

A ORDEM DE PRISAO
Como S·ê rec,�rda, por :Jca

sião da chamada ck= testemu_
nhas para ,C} Juri do tenente
Bandeira, não responderam a3
pregão. entre outras, l\larinlla
de Andrade Costa c GiHxrto
Nogue'ra B2.stos. Imerl.Í?t,olmen
t,<:', �':nós I}, adiam2nto. ;) jUiz
Jl:ão Olaud�no d!! Oliv<:!ira
Cr U'l, d,::!cretou a 1Jl"1são de am
'OJS, p�r quinze dias.
Horas mais tarde,--_....--- ---_.__-----'---- -_-- -- __ .

Apenas sugestão
da santa

De d\l�)la significação é a
dpLa de hoje para o nvsso co

léga de 1rabalh'), j.Jrnalisia
RZilll de Olivein Fagundes,
redaL l'-secrstário d·?ste jor
nal, pois, no dia de hoje co

n�emora a r-assagem de seu a_
n versário natalicio. ao mesmo
tempo que registra' o 26.0 ani_
versário de atividades jé)·rnalis
t:cas. IngressandJ na v;da da
imprensa com a idade d·e 18 a
nos, iniciand:) SUdS atividades

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

Prepare "
I futUfO da
ullfilhl

IOFOSCAL

os milagre�
chorar

o

que pc.recia
do Santuárjo deDeclara vigario

RIO DO SUL, 24 - Com a.

pI' sen�a de desusado núm,re> de
adeptos e simpã.tisantEs do Es
:vorte Clube Concc>rdia. a tradi
don"I socie\i.ade riosuicnse que
vem sentir.do (\ pulso firme e

':-r,..""',_.'..lIf OUE A "Ul"" rl, g�U atual Pr!):.i\l.�nte,
SANTA CHOROU 'fIerm.:lino Largura, c,.)�djuv'1do

.

'CGutrari3ndo pÚ';-"nl "" ti: eh- O?� elementos que mUito, (J tl.?
, n,'i ões· do vi;:r:'i.rii) do S3 ntllár\) nham compondu' uma c1.!rf.to.na
,_,;, 'i:{ S. (I,· Fál1mfi, -a sra.

1\hr;3.1
dD;s nllllhor('s que conhc��JnOs,

J;:milta (tE. Souza r:1nnha. (>,1'1 rea!i:r.on-se. no último ,,:iba!!"
�

..�;,iIa. ,'c:ú"IEllr\2 na ca:-:a n:·� 10. !(Iai� 11n1fi. apura.r·iil) o') �� :1 ;n�jo.

(ln' gt�lip!"; :!t), ,(h� ParquE> p '-,I' tt.- !'t�·' {1oncurso
�

JlRainhn. J�;-;1 ;l� (

ii;] (.�a.. G��VT'& irrra S':t v�r;:,f'2{{O Clube Concordra �f'�1�',
'�'o ri1il&gl't�� continUa 3.. f\.f.it'nul-I' ...<\nte a. expectativa g$ral, ('('UI

r�I?, 2� 1::,l('i';d) - O f[U., , ,; qu': a imagem Ch0rOl!. Diz d.

ta,
imagem foi< dali .retirada 8v·nLlC0u 13m uma lH;jt'1en�ia

G011
, .l.n·, 1!:ú.iha Hue pda manhã '.' � It'd-

' um.

P ['(lU I' 'I·' , G"
,_ , ,!elr,� mu 1 ao se aglaml,., e ·re· u�no .,a t 1'-3, \'lU UIHa. l?l'ande estrela sob·.(l·, rou à. porta da rf id .

d'úhde H' acha\'a nm[l d'is r: 'o !" santa e em seguida, j sra. Maria li: '1' 'tS e,nc. a :
-'-::1S v'-i'ado 1 N

.

I d
-.. mi la enl,.') nes",�

,':--. < le

� .. r,as ce {ISS] _ ". Ú '3�:·va.n o me:hor, no,:ou

qut:locasião, segundo os circunstan-r.,.l�la de .l'atana qu,: alg-tL'8'. c"rri<'lm JagTimas c'J olho (s tes iufo·rmaram à "eportagemI t'ss��: dIz,em ter VIstO chl)�a. I qUCrdo: da imagem. Tão enDc,'o� se ;realizado três I:lilagres. A S�:- �l�: �-nos na tar1e de 0111

-!iII . ,. r cara que SOLe'era unI des· "1nl'°. E'Oin2, Pinh-'iro de La(J vlgm·:,). do �antua.rio .dn Pflt.i. maio, tendo p?ssoas "lizinl1al ,cerda� residente
�

à rua. :lfarque,
.

-_ �"l ap�n1l!.t' 'J1H ••s,'i" o" {lue a foram ::locOl'l'er tarnbem l'; �a(} Vic€'nte, 127 apartllml?n·uge:rtao. E"':'3" Imagens - rro2-r· .I'} aR lagrimas C'orrcl1do C:'�;I lO 22, afirma que 'flua filhhlha
,:,>gUltl -� ;oH? enTrc'gues [1. !.'''''' iolhos da Santa.

I
Sr.>nia de três allOs. ficou [.·'a de

�.'�as r."sn,��s3\'1'!� n'l."� \··.�l' 1>' I .� II' t.i ia. da santa que chora um pequeno def"lito que tinha,lo; l'es,den_tas das faml.l�as devo' "la. espalhou-se com incriyel r:;t- ,>.lma. po.!ua 30 se aproximar da111.,1, on<lr- ll:l<1.u \la CC3SIaO se re- l'Wez. Assim, até a hora em 'lu" _t.a«em; a s;ra. Esmerar'..la Cos"za o ter �o. I)esse tnG� *} �I a:::-: im
�

que o respG';.4.:ável }J�ll? lmaq;t'!�l
t:-\"e notiela d0 que o{\01'rial nr,

P;trqlí,E .l:'roleti..rio da Chveil. p"
i'n, lá. � 'I d!riglu. E O!'ljlli'a�l t .

t '-atar 52- tlt:"t L.m (.'3.50 clt.?- su,-·,,=�,
'.' 1, r�H""f.'.. flue 'J nVf-:1TIO :'1l.o �(_i�'
;H:;' í:Xp[Cfadc', ::; ill1.9:g'P.:1L1 {(II
:,uhstiluida neste Santuá,,'o �·,Ol
uma OUtL'�l pn"'l cnnt'nu:1" ., .• ;.

<!il<l<:;iio. A substituic:ão � finali·
. 'u - roí feita com o ""ntido õ'e
com �·sse medida, se eyjt,,� que
rlt�!'j�oa� J'�\';;H"'as por ('urio�;id:ld,'
(' 1I- pela sl1g-e:itão te�i nn�serrL t?)"tl.

Ul�Gn�pa.Ilhar a iluiJg'em. crÍ3.nc.f,
ituaçoú<' '.iesal-,l'adáve.'s pura, as

f'Jrnilkts qUê óev-ll!io r/'C(lb'-;l� n

v i.,:ha.

SENHORES
A G R I C TI I. T O R E S

R. no SUL 24 - 00n1<'t � "11-
.

I"OS 11m lamenbívcI (TrO si cl, ,.
"jP1H. 'I� dI'} (·onstgn�LJ., eunl

Ull'ln nota. <ieEotacada, a p:J;.-;SH6�ill
·inr·· ... t·sá:ri.J do .sr. Edg::1I' l;;.ja

'i::'ra, ativo secretário da ·Pref{'i
tu.a Muni'cipal ti elerrnnto fII'
IJI'im('Ír.a linha entre os nde ptr :'
tIo "Duque de Caxias".
fi'\lnglon:irio de um::u efi<'ienc;:!

a toda a prova, () sr. E'dg'1.r f-'Í(t·
zer8. tem sabido se conduzu', (,ln I
auas a.tiVidades, de maoec)ra a

�nr'l:ecCt C<fI mai.. justos ,elogiOll. Illillitiii_IiIiílMi••••Imi3llall.ar:•••••••••

Acahamoll de l'ecche�' no
va remessa d{'J<;tes ,afaG
mudos Tratores Cana
denses - adquiril agora
I] vosso trator pelo novo

ltlano de vendas a presta
ções�

Solicitem-nos uma de=
monsb'ação sem comprom

o movimento 'lue f(\ .ob�er""'l
na eidade" pnncipalmente tm(1 c

d.9 I'ornponl"rr .. "'s 110 helo :'l':;O

FERIDAS,
E C Z E MAS,
lNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I

misso.

...... ( O M E R ( I A l V I E '··R A B R UNS Si A......
R A Sr

ESPINHAS, ETC_ Rua 15 de Novt1mbro .... Esquina da Rua ·Pe. Jacobs
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