
osJá não encontram
CARACAS, 25 IUP) -- Os
partidos eomunístas que ú

peram: na América jã não

téem
..
corno :9at'a implantação

do regime soviético dos paí
ses do continente, ·Isto foi o

que afirmou o chanceler Vi
cente Ráo, do Bras�l, ao re

sumir para a United PIfess
os resultados da Decíma Con
ierencia Inter-americana de
chanceleres, O chanceler Vi
cente Hão teve grande atua
ção na citada conferencia.
Tanto

.

assim que todos os

'(Continua na 2,a l>ág, letra Fi

O'RGAO

- o MENSAGEIRO
BLUMENAU,

o

(Santa. Catarina), G,a feira, 26ANO X

HOUV CONSULTA
CANDIDATURA
Pede a palavra do roe o
governador EfelviD� Lins
RIO, 25 (lVIerid,) - O

I
militar mas para ser exami

Mon�enhor ,Arruda Camara nada e coordenada depois
conf'írmo-j . a nossa reporta- de verificada definitivamen
gem ter sido consultado pe- te a inviabilidade das duas
lo governador Etelvíno Lins candidaturas anteriormente
sobre a candidatura do ge- em 'tela, do senador Dejair
neral Cordeiro de Fatias Brindeiro e do prefeito do
para a sucessão de Pernam - Recife, dr, José Maciel, co-

buco. Esta a primeira afír- mo denominadores comuns;
.

-' "'

mação �ategórica sobre fa- da paz politica do Estado, i MAO' QQIZ FALAR
to de tao, �lta relevancía que acho não deve ser per- " O 'B'RIGADtcIROpara' a política pernambuca- turbada. .

() "MARTA CELESTE" EM CHAMAS - O navio trans,
..

'. .'�

na, A consulta fOI" fel'ta no
' porte de produto!' de petroten, Co "n-Iar'a Celeste", atraca.�I)' R'lO ,,�. ·(·i\.f. �l 'i" . ') 'To

, no nort.o. de São LUÍ1; do :LUaranhão foi llr.esa das ehsmas Os ' "i). "�:' llVr.2cI. --::. ha

d d
.

t -b
"

ind
r ' F'aaenda de Safr Bcndo, uc pro-

ecorrer
.

e iUm'a :reunião, A E F I ( I E. N ( I A �m ores. de l!as�l: na, expledín o, pro·v(l·caral�l. trem�ndo pa- IJJ:,fedadá do df""',!;.�ad'.JJ udcnísr.v
havida no Recife, com a

nICO nas ímedíaçõe», causando a morte de variOS trJpuh1iD.tes .

•

. .

e estivadures, O cliché mortra o "Maria Celeste" já af�stadOl ; H,;;b(?rt_ Levy, loca.�,za!fa, CI�,.:'>Jl�:participação do ministro do anuncio acha-se li! do cais, !1rcsa das chamas, Forte Vl1�illto, sOI:prllinido, em dI.reção I P:U-0' Sao.Paulo, 1 ururam se
�.

João Cleofas, do padre Ar- retamente ligada â elr- . contrária à !,raia, facilitou o ·s:.ilvllmento dos tr'uulantes e es_1
v.IUte e seis, passado, os 51'S: l:,n-

ruda Câmara e do sr, Osval- eulaçâe do jornal. A NA- � tívadnres, que se Iançaram ao mar, Espectadc·res mais afoitos g:Kl.ldlleir� Edu1aNl:?-91 Go�1e'51' lera.d_O
. ÇAO é o único drgão de h"

-

11 h
I' Y gcrra e son .L> e o ,'(1"

do Lima, presidente do circulação diária que pe- i ac�:npa;? am, como., I e ve n; c c e do amu.t:a�o da av�ni.da: �ndante da Divisão BlÍndada
PSP daquele Estado. Houve netra na maioria dos Ia f IM !",alhaf.s de �<\ID?-elda, "(). desenrolar do dramâtíco espetãcule, d'J' Exercito, Perg-untado sobre "

Trlpu!antes e estIvado.res procuravam salvar.se pelas suas que conversaram, o brigadeir<.:> �:.'
um assentimerito do sr, João I res do Vale do ItaJaí. proprras ferças poís nlDg1!em se atreveu a penetrar nas á. penas respOildeu;
Cleofas e do monsenhor Ar- - guri; do aneoradourc, cheias de tambores incandescentes. \ "fmldado não .fala".
ruda Câmara, tendo o sr.

Osvaldo Lima solicitado
tempo para 'Consultar seu

partido, Até agora, não ha
via confirmacão sobre a no

ticia, que toma então ca

rater oficial, com a declara
ção do monsenhor Arruda
Câmara,

Contrario o Brasi I a que louer alteração no

texto cioproje to ela (cDeclaracão ele CaraC6$», ,
. ..... .. .

Relorçamento da cooperação economica em todos
.'

CONFIRMAÇÃO
A' nossa: reportagem, o

monsenhor Arruda Camara
concedeu a seguinte decla
ração sobre a candidatura
do general Cordeiro d'e Fa
ria ao gOYE:!:r;Pa de Pernam
buco, sugeridâ {leló gbvel;�
nador Etelvino Lins:
- Aceitei porque nenhu

ma restrição tenho à esta

figura de honrado e bravo

Ilegais os atos efetuadosl
pelo presidente da CUFIP

BandiJ!os· maséârallos atacaram
e matarâm:unfiiJvem para roubar

da ii g r i c u II u r a

. RiO, 25 (Merid) o . .clispõe da pista dos assal-

jovem Marínaldo Ferreira i 't.antes mascarados, que
Bastos, de dezessete anos, usando nova tática vestem

quando regressava de um! IJe de mulher para iludir os

passeio com sua namorada, incautos.
no local·'denominado Vila
Vintem, no Realengo, su

búrbio daqui, foi atacado I
nel E .Iío B;"ilJ.l rj'úT. re- por dois homens, um deles

vela.j, que assinara porta' vestido d>e 'mulher, ambos

ria estabelecendo o preço
usando máscaras.

de 200 cruzeíros por ano- Pediram-lhe dinheiro e

ba para o boi, no Brasil O pl'�jeto criginal foi mo. como não tivesse, um deles

CentraL Essa medIda, que dificado durante os debates deu-lhe quatro tiros, pros
ainda não foi publicada 0-

na Comissão Juridico-Políti_ trando-o ao sólo. Um solda-

fl"cíalmente, rec".beu as
ca, d,:�bo�a a maioria dessas :lo da Polícia Militar,

.

OU�
�. mo }f1caçoes se refcl'h;sem

maiores críticas por parte somente a palavras ou frases ITindo os disparos, correu

dos presentes, uma vez que
curtas· ao local, lendo pedido so

vem criar tremenda confu- C0Il!. a aprovaçãv_desta De. í corro médico para o ferido'
claraçao, a Com:ssaJ Jurídi_ fI' d

'

são em vários Estados, no- co-P:lit"ca ficou com somente .que a eceu horas. ep01;,',
.tadamente São P'3.ulo, em d0t:> itens pendentes para con- Sabe-se. que. a Pohcla
virtude do previlegi0 de clUlr seus trabalhos: o infor_

me da Comissão Int�r-Amerí_
preços criados pela COFAP cana d P .

f T R I N T A fENHORAS_____� e_az_e�._l.��.�me da· J'
.

Não compareceu o Brasil EXPULSAS DO TEMPLO

torneio de

no mundo, para felicidade nossa e. da ma
(ConclUi na. 2.a pãgtna letra. .(j

(onsequentia da demis são dos representantes
RIO, 25 (Merid,) -

"ne-I
ESSe documento foi apre

gaís são os atos do presi- sentado ontem, durante a

dente da COFAP, depois da reuníã., semanal da referi
demissão sumaria dos re-I

da confederação, sob a pre
presentahtes {'I':l agricultu- sidencia do deputado Iris
ra no referído organismo" Memberg, tendo sido apro
- é o argumento básico do vado por unanimidade pe
mandado de segurança que los. presentes, Deliberou-se
a Confederação tlUl"'al Bra- ainda, q!Ie s'eria enviado ao

::üleira impetrará dentro de presidente da República
poucos dias à Justiça, c:Jn- uma lista de seis nome,>, de
t1'a o coronel Helio Braga. representantes cla lavoura

f para integrarem a COFAP,
t .. noo à fr2nte o ,>r. Manoel
F":l'az d<:: Alme!ra, f::utre
05 três (jee e'lcdbcçam ii re

ferida L,.... ", ::ii1i:g,) n1ei"nbro
C2l11j+ido ".lmariamenie, e

Qualro nomes

Pasta do
para a

Trabalho
Jt·H), :::5 (;\�::l u..itvútü.)' - (..'U1\.6-

ln nos ckcul;:E politico::; (lua ,\

íNvet'uador Lucas Nogueü'a Gar-
1�,�,3 apresentou ao pre,.;ident� ,{' .

tuHu Vargas (FJ.atr . .) nOITl'_:5 à
Pa�,ta do Trabalho: Paulo ;VJ.81"··
z�gâ<ij, Oscar PedToso. H:lrta. C\i.
Dev·ian.tei>, pl.'l!s!dE:nte,·!la }i"edeLI"
nuto, i,fendes Almeida. ;:: AnLO:W)
ção das Indú.strias ';;C Sà'.·
Pauf.u,

Muit)5 ("'utro� a..,·'"untos
forare ti1.tl t v 2U:<l:l·j!)�, 1'0;
tadhtT.ent::� J que diz rc!;pc>!
to ao ;':.·,J,'C da C3.rue, tendo RIO, 25 (Merjd.) - O sr.

11e55'_ OCJ::;iào, os integran- Joaquim de Couto Simões,
tes t:., e0m is ,ão ci� pC'l'llá- presidente da Confedera
ria d::-, COl1fe':lera(;ão RUfaI ção Brasileira de Esgrima,

A Comissão Executiva elo)" PTB Br3.si�c:!:, ;dlaut'ldd qHfI.
declarou hoje à :Z;�port.a

ao <:J.U'} SOl ,,;ahr-, vai sugo"'; ir o nl)" duran;,' a entrevÍsta manti. gem que o Brasil não COlTI-

mo Q(J :.1r, AbiJ,on Souza Nt;c..-es ' par'eceu ao torr�nl'o de esCia 3Jl :.'ontecl (�'hi f) l)TC-
.L<;; \ -

para pl'csicte.nte, 'do IPASE. tr,õ' .

t t l'balh;''.lta dc> Paraná. ride�"H'_' J.l C")i!' ,\p. { ('01'0- gnma recen emen e rea 1-

_ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zado eln MendCtza, na Ar-

gentina, porque a entidade
argentina d·esse esporte
'não respondeu aos reitera
dos avisos do Brasil de que
participada d·o referido
torneio. AcresCentou o sr,

Couto Simões que, em vis
ta disso, não espera que a

Argenf;ina compareç\:i ao
"VIrASHINGTON, 25 (DP) cimento aéreo, para garan- torneio sul-americano de

- O governo anunciou ter
1
til' que todos os navios e esgrima, a realizar-sle em

ampliado: a zona de perigo. aviões próximo::; á zona de novembro vindouro 110
na área das, provas atômi- i p�ri?"o !'�c>ebam .'ldverten- Brasil. Disse ainda aquele
cas no PaCIfICO, onde tre-: Cla ImedIata. Tal decla.ra- desportista brasileiro que
zentas e setenta e n?ve 1 ção foi feita sobl'€!tudo pa- ao contrário do que tee�
1Cessoa� s�fI"er:m, os efelt�:;;; r� ,

acahnar os temores sur-I sido feito em outros seto-
{ia radlaçao atomlca, depOIS I g.IClQS no J'lpão, i "

da explosão de primeiro do

I--r��iic=:����;::::=;:;;;;,;:�;:=::=��'-ccrrente. Também se anur..-
,

dttvoram g

$lIl1d8.dou que o grupo ened�Te-1 ... 8� �fi\! filho I m'LIzi:
gado daquelas provas au- 1
mentou consideravelmente I LICOR Dl CACAU%AVIII

-.� ..._&....._�.. '!ii
suas atividades de reconhe-

.

... ..hII.H..-I
- � .

ao
RIO, '25 (Meridional),·- 'I'i'in-

SI.!9r
II . ta Stl<llhoras fO.1.:_am.. expulsas do

i:I Ima. tC-In:plo pmo vigário da Matriz ue
i Sáo pedi".)!, em. En.car)t.aria, iüo

r s d
.

t C f d porque ..estáv.ail1l. ein trajes . quee o <espor e, a ou e e- eI(� c.Ql:lsiderpll ofensi'Vos .,:1 de('l)-'
ração Brasileira de Esgri- ro re13g10ifo-•.
ma não enviará emissário ,Ouvido pela reportagem c vi

a Buenos Aires e que o sul-
garfo M8il:Ío justificou "üa atitu-
de dizendo- que o primiti1r.) apl'O-

americano de esgrima será xima-s-e da ei'vHização vQstindo�
se, '8 (j ;povo oiviliZado', porenl,

realizado com ou sem a

preseúça da :z1ep[esentação
argentina.

Imp1í2�3 1 zona �e �erigo na
área �3S �rªvas alumieiS

- Senado e Camara conlra a yolta do PC à legalidade
IH'!). �lt> (Melid.) - Ol:l circu

los politlcos -estão tranqmJos
com relação ao probl'nna llussi
tRIlo na Justiça Eleitoral,

.

p.elO
ad'vo-ga,(lo 1'10 I,lxtinto PCB, que
pediu reval,idação (lo regist.<:Q {ia

secção brasileira daquela agre
miação d� '111l:áte.. int-ernacionl'l.l,
com base e·m um p"Og1\ama em

que admite entre outras '!';;'Eas,
a plu.ralidacte pa.rt.idária, O cor.

senso' geral ê a de que falta ;;iJ,:·,
ceridade, de má lo :lb3-_,iuÍ'J, ;Dois
o nO'\1"O progrn.m·a >!ontt",,;:ia tU11-
du.meutal ci. doutrina comull,ista'
no que t:la, ts\\1J. de mais funda-
mental.

.

Na enquete que' realizamos falar. Naa; conheço os anteCt;J"nJ<
COm representalltes d!l- Camara teso
40B Deputados vário..!,,· aspectos O deputado Loureh'v JuniOi':
ta.ram aborda.dos; O primeiro a _.- W' allffuruo>. (li que quer. I)
ae �Lt\t.r.et;tat' l/uI' t:l ó:en;:':ul F�Q- PartidQ COUl.u,rusta, com ta.l pro
res da Cunhá, quo ãis:m: .pOllta" é tenta.r a ld{lj;)ffioralizaçá.o
_ Estou· certo êe que a ,Tus- da Justiça Eleíiorai, mes e>jta

tiça negará .ao !'€;validaçiik)' d'O 1'2" aabe.roá fazer r;espeitar-I3B•.
g!stro. O df',Putad.:Jo JoeI Presid1c.h
O 'deputado Olinto r!:!; F'onseca -- (;abm'á ã Justiça. al�ret�bt' ,<;

tambem aburdado, dwlal!1JIl: méritOt do pedido.
- Respeito- d', tal forma a

1 O deputado Arruda. Camara:'
Con.:.-tituijão c. as de.c,!sões judi-. EntenuQ, CO'l"l:11) aempr-e eU:�L::!ill
ciailV que ns.:,,_po::1el'"Ir<. !lei" ll. :l'r.. 1·o·� e Ilropu,?>'Irei, que o PariMo Com�
de tal suge5tao .

I
msta. ,na-J> pode nem deve ter \1'1'

O deputado Bllac Pinto: {ia. legã,l, não só 1'0.1' SI.."'l.'" �!m p�j.!-
:_ Não estou em condições de tlll.ti aI.! Ol'!entação ci;ttan.gell'(1.,
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BLUMENAU,. 26·�-1954

SoGiedade Re�realiYa e Espodiva "IPI'RANGi"
ASSIi:l\'mLEIA GIi:RAL ORDINARIA

.'

CONVOCAÇãO
.'

Pelá: presente ficam convidados os Senhores Socíos
;

desta socíedade .!Iara comparecerem à Assernbléía Geral

"Ordinária, a realízar-se no eNa 25 de Março de 1954, na

.séde social, sendo, às 20 horas em v La Convocação e às

21 horas em 2.á convocação, com a seguinte:
"o ORP$M DO DIA:

ulUmllS g'U'Sl'1'lW, conservou ao

o neutrálldade mais egoista e ma is
Brasil ? t�{l.içoGlm, entrl� nós e os piratas
f>urgl'u (!�, pUb!i-eo para atacar que matavam os nossos marujos

� rll:e13ença y,a América do 110<'i.er e punham '3. r.tque ou ,?IOSS,cJll ne
naval ing'\!W, que df(fendeu a. li- víos mercantes.
b!\róadt> I<jr,f' 1118.1'€S para :l. nu,;- O quel te·rã a fazer C> sr-, V!cen�
80 .c.(�mercio maz-ít.ímo, em duasl' te HáG chegando ao 13..asii, e

g�úldes b'Íle17as.· encerrar a, sua carreira. de ho

papa; essa drvert.ída-. . façanha mern da poI1JJca ínternaclonal,
Alialjo. de quem

.

�tâ;' o: I:l'asil -com o- Cap'JrEiJ:to, que o arrasou

digna da Guatemala'?
�

em Oaracae,
,Da Argemtma, que, 11"'S

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
-- A P R E S E N ?i' A 1\1: '-

(INE BLilMENAU
HOJE às 8 horas - Hoje
DAVID BRUCE, no emocionante. filme

,

PERflDIA SElVAGEM
(CINECOLOR) .

Uma htstór ía de gente simples, endereçada a aimpl.cida;
de do espectador!

Nunca o cinema conseguiu reunir tantas atrativos para
gáudio do público! PERFEITA SELVAGEM, hoje as 8 horas
no Cine Busch!

de aventuras:

A DIRETORIA

P��(WlA�SE R�PRfSfN1A,�õE�, PARA O
IMIERIOR DO ESTADO DE S. PAULO

A ti DAL O' & (I A. L T D A.
Rua Batlsta de Carvalho, 3-27 _ 5,0 ando - Sala 9
Caixa Postal, 226 _ Fone, 8-3-5 - BAURU _ E. S. Paulo

Iníormacões locais F. BUS ( H
,

'

GALERIA nns o n

DOMINGO: - GLAUCE ROCHA, em:

Rua Sem Sol

2)

1.) . Apresentação das contas da Dir.etoria referente ao'

ano de 1953;
Eleição' de 113 dos membros do Omselho. Delíbe;
rativo;
Assuntos diversos.

(Improprio até 18 anos)
,
.lJ

. .
.

'l';r1bü!útÜI
delas é ficar 00 governo N.1>"b1!\·'

..
. A) NA A'\TENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, n.o Eleitol,'al.

"

eendo melhor os cabeças do I�loil'

108 __;_ prédio edii;i:cado sôhre,terreno·cj1.500 mz - Procurar O sr. Vespasi1antJ Martins de' vím.mto vermelho" .. ,

Q sr. Brattig. no ,BallC:o 1nOO';
. ,

'clarou (j:ue às razões que detl!r·· -

B) Na rua l.o. .de janeiro _,... terreh'Ü�\el10 m- de :frente, .mfnaram' á cassação do registre
26 ambos os lados, 'por Cr$: Zp�OO(),OO;

.

'.
.

,

." 'do ex-PC.B sobrevivem, acres-

C) Na Rua Siqueira Campos.--'- com '72 metros de fren.. centando que "'é,' ll'le11101" Ut:,";;l

te,33 um lado; 5fi outro, por Cr$ 300.000,00; 'Crfr!.o _crsta, .�sto ê, o c':nnun),sllúc

D) Na Estrada de Florianópolis - frente 40 metros, e fec1Ladp'�.

40 em ambos os lados com João Klann. Preço Cr$ 25.000,00. O '51:; COE�::L Pereira arírmou:

E} Na Praià. de Gravatá _,... com 30 de frente, 2.00 de "SoU .1nteíramellte. contrário. ao

fundo.s . podendo-se dividir em 15 lot-es. Bem na Praia. Preço retol"tllo d{) C�mml�!lmQ ao qu�Üir.!)
da legal. por dois motivos: suu

Cr$ 50.000;00.
�

católico, aIJiOstólíco, romano e
.

F) Na Praia de Piçarras - lotes a partir de Cr$ 9.000,00 "admh'o o. regim-e' darnoeràtsco".
'em prestações ou à vista, nó .Jardim Rio Mar. .

O sr; Luiz '.nnoco: "O .registro
Confie seus negoeíos a Imobiliária Brusquense Ltda. Pro- do PCB já foI cassado, O _pa.,·tUl'

curar os srs- 'Tasso ou Pazzíní. Praça Salgadtb Filho n.o 4 - deve, pjtlis, continuár f�dl,Sd(l'!:
Brusque,

.

o maranhensEi Antonio BUY\11d
"CómO" permitir a;,reauortlll"l'L \(.,

ecmunísmo? Isso seria :) curou ..

lo! O ex-PCB 1m!}. p-ode' e' n(;yt,
·

deve ser' aberto,
() oonatt,);t' ljll<'vi�do GOIlÚ.l&, mt

neíro; .iSOU contra a legalit1Il�1�
do partido dos eornurristas, jl,!Jlj(1
tutámeníe él)nt1l'ât'!(}"�

.

O: sr, Guilherme MaJaquim.l, ffll
ptente do sr Alf1ncustro,

.

Gu!rm\'
l'ães; em 'eXer'cicioJ: "Há "an61"
gel1$ na. r€abel,tum do 'PC, lJrna

( I N E BUSCH

.. I OI

fi O J E - SEXTA.FEIRA - às 8 horas - II O J E
-_ SOR'l'EIO DE CR$ 1.000,00 _-

"'\.

WARREN DOUGLAS, LOIS HALL, .TUNE VINCET�
PHEN BEKASSY. em;

Os Segredos de Monte (arlo
ravilhosa terra ue Goethe, o antipático e odoso nazismo.

HOJe ?s hábitQs. e costumes sft) outros, porque á época {'!
.tambem dl�eJ;"el;l.tfâ .. Nacionalização agcra Soe faz com bondade e

meJIJS suasorros, isto é, pela educação no lar, trabalho nas es,

cnlas; .:€n�ilnarnento nas casernas e, também, pela doutr-inação
nos s�ndlcatos, te�plos e sccíedades, em _pról da segurança,
respeito e .sóberanda do Brasil. •

. Uma estranha aventura 110 mundo mais fabuloso, dos crímí.,
noscs!- Uma fita excitante, cheia d'2 sensações!
Um drama cheio de suspense em que cs Iarapios empreen

.dem uma guerra contra o mundo!
ATEÇÃC?: - No programa, SORTEIO de Cr$ 1.00000 'sob
o patrocínio e _responsabilidade da Caixa Economica Federal!

Não haverá acumulação de premies!
. Acornp, ecmpls- diversos _ Preços de costume.

DOl\UNGO: - PATRICIA IUEDINA, em:

O Genio Da�Lampada .� .�...,�-

(Tecnicolor)
------------------ . � �=u

ANUNCIEM

FOLHA

6

o r· O R E N O .1:

( ..... IcpíZlIB 1S!l!fõ1\l J I

D {PEITOORESDO DENTE
OUVIDO

REUMATISMO
NEVRALGíAS

CORTES,GOLPES,PONTADAS
FERIDAS REC!;NTES.

PIÇADAS DtINSETOS

'.,.

1:

devoram a saúde -

de seu fiihQ!

(
· lei(:ctção,.mas qUI;; o surto
.maior é no inverno.

Adiantou ainda que a vaci
nação preventiva, nãQ' é, neces
sária .. Todo cuidado deve. ser
,,{ii�perisado ao$, âviários in. SÃO PALO, �i5 (MeridionaL}.-
fectados, .alem· de certas pre. A. 'Ve-terana <!strela. do· ÇitWcl'lUo
cauções� como: não aceitar na nlorte-amedcana Janet C.ilynrll'

· granja ;pintos com roais de. um COIIlpr0;tt uma faz_El;nda perto c_l'�
dla, . não rec.eher raç,ões em'AnapoIlll,. �m . GO,!as,. nO; ,oea&iao
sacos j!1ov<os, etc. Quanto· ao de'�ua VlS1tl7 para part�cr[�ar,.dQ·
tipo da vacinação o professor fea!�Val do cl.I:erna de Sao PaUlO;
d'iss

.

que pr€fere a que faz se ,J:: � Gayn?r pl"etend: voltar ar

,

e
..

'

'. . .. Brasll e-m Julho: pI1o'lClm:), p;;'l'<t,
Jaz no pel�o da ave. Acrescen.· cuitlar \la, propriedade, <::ujo pr>::!

.

t-eU, pa�,,;fIm,:q;u.e �?s.pombos:cÇ(j:d� compra teria sido d� um
: 15::;0 mau: reSIstentes ao �al, milhao e du:r.enWs n:il cruzei-'
[18:0 preCIsando de preventrvo .... r:�s.

"�,

delegados revelaram hoje
que a declaração de Caracas, I
ôn tem aprov.adla. (; de inspi
ração do Ministro do Extc-'

rior Brasileiro. Muitos dele-
.

gados passaram a chamar a

declaração de cartas de dou

trinação. O chanceler brasi-.
leiro .assegurou que os resul-' I
tados da conferencia foram

Iplenamente satisfatorios.
.

Seu :filho corre. e brinca o dia todo... e, à noite, q'lando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horaª

e� . que êle brinca, quer nas horas em que êie dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
ciosamente. .. São os vermes, que sempre - momento

a�Õs. mom�nto - movimentam-se para tirar de seu orga
m�I!lQ Q alIm.ento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimo.
C�be a você, que é sua mãe e é esclarecída, defendê-lo.
L_ivre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermüugo de ação moderada que deve
�er tomado por tôdas as crianças em idade escolar.
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Veia aqui o que é o

LICOR DE CACAU XAVIEt
Completamente inofensivo para o organismo, é o único ql'Q
pode .er t()mad� em q_ualquar .épo.ca, sam dieta ou j;ü;Qõnh! I
Ds gosto agradaval, nao contam oleo e nõo irrita o
Intestino infantil,. Empregado no Brasil hã meis dê 50
anos, dave ser normalmente tomado por tôdas as

. c:riah<;os 'Q partir de 2 anos. Consul-le seu médico
e !leça-lhe que lhe fole sõbra as qualidades do Licor
de. Cocou Xavier.

� Gonc�lttam.o!l:
,
Ref:rigcl'ailorilS ·Domésticos; lteidgel'ação em Gel"al

. Máquinas de lavar, Fogões elétricos. Aspiradores d:e F+�
Enceradei1'âs, UunidifitladO!:fl!i etc... .

..

.

�efol'mas �.� F!!!tn!'�!l
C.t\SA ».0 A�_ER.U1ANQ S/A.

.
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'SecçiÓ'
.

Domes�jea

.. do que .o produto es1rungeiro
a gasolina preparada: pela R(l�
finaria de Mataripe, o que se

:.considerou c,omo um dos· m,,�
Uvas deslencorajantes para a

exploração das nossas rique-

COlVIPR.AMOS E VENDEl\1()S EM' TODOS OS
.

'.

pONTOS'DA CIDADE
. .

.Antes de .. re2<li� qualquer negócio imobiliáriu,
. "..

........,._.... eoru.;:-w.te�nQs _..,.,....."

"ORGANiZAÇÃO" BUJMENjUENSE.. L10,Ae'�
Rua 15 de Novembro, 87Ô - 1.0 ando Sa� 5 : -'

...
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Rua 15 de Novembro� 413 te!. 1531
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soprava as velas do bolo
comemorativo dos dez. áUos
:de relações publicitárias
entre a G, E. e a:Grant;
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LICOR DE CACAU XAVIER
'Q ve.rmíflJQO de' confiança da mõe biOslleim I
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(Fortsetzung)
- Jetzt darf man nicht mehr duengen; man

wuerde nur den vorzeítlgen Trieb anrregen, der die
Pflanzen nícht nur schwaeehen, sondern die mehr
oder weniger zarten Triebe Frostschaeden aussetzen;
damit wuerde aber die Pflanze selbst stark geschae
digt. Man schneide auch nícht an seinen Rosen herum,
sondem warte mit dem eigentlichen Schnitt bis in den A jornalista francesa, depois do

Juli hinein, so dass der Austrieb dann in die bereits regresso à imortal Lutécla, não te-
ve dôo Baixou a lenha em críticas

waermeren Vorfruehjahrstaga faellt ; aus demselben acerbas, dando, assim, vasão à sua

Grunde unterlasse man auch [edes staerkere Gessen;
mann giesst nur, wenn es absolut noetig ist, also bei
entschieden trokkenem Wetter.

Auch die Dahlienbluete laesst merklich nach,
sofern es sích nicht um Pflanzen hiandelt, die zur

Austriebszeit aus Stecklingen herangezogen und im
Laufe der Regenzeit ausgepflanzt wurden. In den meis
ten Faellen werden die Blueten kleiner und weniger
gefuellt sein, aber schoen sind sie dennoch, wenn es Jsich um hervorragende, gut durchgezuechtete Sorten

I
handelt. Das Abblueh'iln macht sich auch bei den un-I eles nos mostrassem cenas mam-

gemein bluetewilligen Cannassorten bemerkbar. Ent- bcmbes do Brasil. Só nãfl vê isso

fernen der abgeblueten Bluetentriebe, rechtzeitiges IAusschneiden der Samenkapseln, Wegschneiden alier

u�anS'e�mli.c hoder .fleckig gewordener Laubtriebe, so-]WIe rClchllches Glessen kioennen das endgueltige
Abbluehen, das Ausscheiden aua dem monatlichen
Bluetenkalender hinauziehen; aufzuhalten ist dies a

ber nicht. Die in manchen Gegenden so reichbluehen
den Staudenphloxe und Herbstastern, die in andeoon
Jahren praktisch schon verschwunden sind, bluehen
heuer reichlich. Dagegen wird das Gartenbilà durch
andere Pflanzenschaetze belebt, so durch die zarten,
seidig glaenzenden Blueten der japanischen Herbsta�
nemonCn und die eigen·,rtigen, etwas mueden Farben
der Chrysanthemen. Ef ist jammerschade, dass man

hierzulande so wenige Arten diesel' beiden Stauden
gattungen findet. Sie gedeihen praechtig, wenn man

die richtigen Sorten l'ekommt; diese herauszufinden,
waere Sache der Gaertner. solange dies nicht ge
schieht - warum, weiss niemand - muessen wir

I
selbst sehen, die irglCndwo in den Suedstaaten vor cionaI e nã:) 1l:l.I:\OllaIi5�a ou jaeo- Tddos os países latino-ameori-
handenen 801'ten ...:..._ auch als "mtmsenhores" be- bina, digo eu. t

.

can!()s con ribUlraIn para essa
I kannten Sorten ant:zustoebern und einzutauschen.
, . Nosso gosto só tem c�timulii pa· redução lnclusi"v'e o Brasil, que
was dank unserer landwirtschaftlichen Rubrl·k ge- t

. nh· dra cons rUlr arra a-ceus, alI ar pagou um total de 1.700.000 dó-
wiss nicht schw�r sein duerfte. Wund'€rvoll leuchten- de biquines, nas praia, Ver sas-

d
• lares.

de Bildes ergeben die feuerroten, weissen, und rosa-
saricos e v:tgabuu(!o, ,;m cabar�.�

roten Verbenen .<;)der "camaradinhas", die brennen- que,�p;r -ênf...e,'P"às,:ou a Se cha- Segunda o re[atõri()l d.o Banco

d t
.

d
.

F Ib
mar boites. H:í, mais coisas que se·· ,Ita divilda com os exportad·.)resro en, n1e ngen euersa eisorten, deren hoehere ria absurdO' enumerar.

Sorten stets von Kolibris umschwirrt sind; und auch

I
Os pseudos diretores da arte e

do país se reduziu em 5,4 dóla

d:ie í�m'erbl�ehend�n rosarot und leuchtendroten bom tom e� MSSO pais estão m�:.
res fixando"se em 102.300.000 dó

Begonla semperflorens, sowie ane Sorten von Gera- mo. consegumllo suas fun�st�s fl- lares, que. é o t?taJ mais baixa

nien die eigf'utlich Pelar'gonI·en sl·nd brio 1 h- na�dadcs::-.!l. degenerescen�ta do que se conhece desde- setembrO
'. ' ngen euc

I estilo brasIleIro de ·ute e gosto -:!

tende r:'arben ln un�eren Blumengarten, besonders a proliferação dos m:"lrliíe� l'allO-
de 1950.

'wenn Sle gr."ppenWelse gepflanzt werden. tinos e apro"eitadlJr.�s. O total fde letras pagas em fe-

(Fortsetzung folg) Por isso, amigos que se dizem

_ _ _ _ l'epresentantés d.. 'mm gostrl de
nossa. terra, 'não se esperneii'm
nervosos, qu:uulo um �strangelr(}
culto e sensato nos visitar, ao de. ligeiramente inferior ã média de

pOis fizer suaS' frias e lugitim.as
observações sobre certo.> costumes

que proliferam por ai.
EstanlOs mesm:J por blti",,, em

matéria de gosto, e ii. frente de priricipalmenie ao mai';}}' total
muita gente, no que oliz respeito :l: de letl'as p·agas pela Co]ôm-
imitação.

Jjja.Apesar de tudo, llão acredito

que nos;a faculdade criadora est.e- As novas letras liberadas em
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iDEUISCHE SPA LI
KURZE BERICHTE

VERSUCHE MIT WASSERSTOFFBOMBEN
WASHINGTON - Wie aus offizieller Quelle

verlautet, wurden in den Ietzten Tagen auf dem Eni
netock-Atoll Versuche mit den staerksten Wasserstoff

I
bomben durchgefuehrt, die Jemals von den USA hei
Experimenten benutzt wurden, In Kuerze so11en wei
tere Versuehe mitn och staerkeren Bomben folgen.

I EXPLOSION EISENBAHNDEPOTIM

In Teofilo Otoni ereignete sich eine Explosion
von Sprengmatertal ím Depot der Estrada de Ferro
Bahia - Minas.

Das Feuer, das danach ausbrach, zerstoerte

I wertvolle Maschinen in dem Laber sowie Verbrauchs
I material. Der Schaden wird auf drei Millionen Cru
zeiros beziffert.

WICHTIGES FUEIt BLUMENLIEBHABER

ItEZEPTE

.FLEISCHBRUEHE SCHNELL ZU BEREITEN

j

1 L. Wasser, Suppengruen, Salz, etwas Fleisch
br_uehpasta oder Maggi, evtl. Ndeln, 125 gr.
fnsch durchgedrehtes, moeglichst féttes Rind
fleisch.
Fleisch in ldeinen Floeckchen in das Wasser

geben und schnell ankochen. Dann rlie Gewuerze hin
zutun und nach Bedarf 50 gr. Nudeln, die noch 10
Minuten mitkochen muessen, beifuegen. Ohne Nudeln
kann di'ese Suppe in Tassen aufgetragen werden.

HUMOR
Der erste Akt einer KindervorstelIung war zu Ende.

Der Vorhang fiel. Immer wieder mussten sich
die Darsteller. vor den kleinen Zuschaeurn v-ernei
genj endloser JubeI brauste àurch den weiten Raum
Lie�c�en sass neben ihrer Mama und schuett-elte ih;'
lilemes Koepfchen, aIs der Laerm elldlich llachgelas-
seno

- "Du, Mutti", sagte sie verstaendnislos "die
Prinzessin hat doch gar nicht schI>echt gesung�n ?"
- "Hat sie auch nicht, mein Kind". erwidert die Ma
ma. "Na, warum muss sie dann nochmal singen ?"

I'Mais �e meio milhãO �e

Para 1954, prevê-se a a-i gorduras,_, os qu?i.s, desta
experimental. . I forma, nao ra�clflCam per:-
A farinha �e soj� tem al-I r�iti:r;do pe.rfelta c?n�erva

to poder alimentício ';;Jl1 çao nas farmhas mistas por
consequência de seu alto longo prazo.
teor de protemás, as quais Trigo nacional
se apresentam constituídas A produção do trigo
por todos os ácidos..amína- cional, cujo aumento
dos indispensáveis à vida mantem firme em face das

humana. medidas de estímulo postas
A mistura da farinha de em execução por este ser-Isoja à de trigo poude ser viço, em perfeita coordena

intensificada nos últimos çâo com as Secretarias de

tempos graças aos

progres-\
Agricultura dos Estados

sos da indústria que per- produtores, confirmou o

mitiram a obtenção de pro- prognóstico feito, no ano

dutos com baixo teor de (Conclui na � .a Ilágina letra G)

RIO, 23 (Meridional) -

O Serviço de Expansão do
Trigo, órgão do Ministério
da Agricultura, através do
qual vem sendo concretiza
de a politica de expansão
tritícola no país, desenvol
veu, no último ano, inten
sa atividade no sentido de
fomentar, controlar a pro
dução, o comércio e a in
dústria do trigo e deriva-
dos no país. \

Farinhas sucedâneas
Uma questão que'mere

ceu as atenções do SET foi
a da economia dl'! divisas.
através do aprcveitamento
de todos os recursos em su
cedâncos.
Assim, em relação à mis

tura de farinhas panificá
veis, ínstítuída pelo Decre
to nr, 30.350, de 29.12.51,

E: I e reguladas pelas ínstru-
I ções de nrs. 1, 2, 3, 1, 5 e

! 6, aprovadas pelas Porta-]

I rias Ministeriais de nrs.

! 82, de 13.1.52 e '767, de
16.7.52, cabe-nos esclarecer
que a deficiente produção

I de farinhas panificáveis .. -

(farinha de raspa de man

dioca, farinha de arroz e

fécula de mandioca) não
permitira uma mistura su

perior a 3 % . O pão apre-
senta-se de bôa qualidade
em todo o País, não se re

gistrando nenhuma recla
mação: contra a mistura que
tem sido bem aceita pela
população, em geral.
Com a atual mistura ,3

por cento de farinha de

raspa de mandioca e até 3
por cento de farinha de so

ja), registrou'..se uma eco

nomia de divisas, na impor
tação do trigo, de, aproxi-

I .madamente, ces .

90.000.000,00.

A fixação do preço mini
mo para as farinhas suce

dâneas e a obrigatoriedade
diretamente no aumento
de sua mistura, refletiram
da área cultivada com

mandroca, eonfírmarsdo-se,
assim; o acêrto das provi
dências Que bem houve o

Mínístérro da Agricultura
determinar.
E' possível que, na de

corrência disso, já se pos
sa, em 1994, aumentar a

taxa de mistura de sucedâ
neo, com reais vantagens
para a economia nacional.

Homenanem da Graut
,

a G. Eleclricl

México

1.830.000 1 Nicarágua
1. 750. 000 : Fanlmá.
1.308.0001 Paraglai
2.505. 000 (peru
173.000 ; U.ruguai
556.000 V-enezuela

F RS ti vais IIIII II RIO (Merid.( - Realí- P. Alegre, com cerca de

I
citárías entre as duas em

zou-se no restaurante do cem funcionários, não CO11- presas. O sr. Suthertand,
Clube Naval o jantar com tava mais do que uma du- depois de palavras de ho
que a Grant Advertising, zía, Foi êste seu dcsenvoi- menagem aos 'diretores da
Publicidade S.A. homens- vimento que lhe permitiu G. E., lançou a idéia da
geou a alta direcão da Ge- atender cada vez com mais fundacão d'e uma

neral Electric ;1'J" Brasil. eficiência aos grand.is cli- ção d� anunciantes para
por motivo da passagem do entes como a. General E10C:- contrôle das verbas dispen
décimo aniversárxo de 1'e- .trie. Durante a r:,mmâo no didas Com propaganda bem
Jações publiciÚirias- entr<s' 'Clube Naval, falHram Mr. 'cómo pàa zelar �)i:rlos iii
-as duas empres<is A Gen-e- Ralph Grenwooi, preslLÍ'8n- terêsses de seus as�!}ciadcs,
1'al Electric foi, d:!' fato, O te da G. E. e o entidade essa qu\� já
primeiro c1ientt:� da Ur::mt, G. Sutherland, tornou uma necessidade
que, justameúb'? l:.á dez a- da Grant. Brasil.
nos, instalou S�!'- primeiro Mr. Ralph Na foto, vemos o dr.
,escritório no .i3t"l:>l�. T\laque- frisou a satisfação que lhe Assis Ribeiro,' vice-presi
le tempo, a Agência, que causava a reunião, do mes-

f
dente e chefe g'eral de ven

hoje conta. em seus (!scri- mo, modo que os d,ez anes da para o Brasil, . quando
tórios do Rio, S, Paul.) e de mu'"uas r I ç- bl'

-

u e a oes pu _1-. (Conclui na 2.a página letn. ].1)

mais justa revolta pelO mau gôsto
exibido no Festival do Cinema

realizado em São P:l.uln. Pudera!

I LD�ÔRES NOS ID�S ] *,
0$ Rins que devem eliminar fodos os

..

traços de substancias t"lÇka:. Ou imo "

pureza. do organismo, estão permitin
do que um excesso de acido UTico se

acumule e penetre em todo organismo.
A falta de cumprimento de' sua fare
fa por parte dos rins é a causa fun ..

damental das dôres no cinturo, reu
matismo e irregularidades. urionrias.. De WiH conseguem da,
Este addo urico rapidamente fôrma alivio permClnente nOi

<:ristais agudos, que se ·alojam lías ar.. mais rebeldes casos. As
tic:ulações, l:ausondo o sua inflamação Pílulas De Witt atíiam dt·
e rigidez, as cruc:ianfes dõres do reu- retamente sõbre os. rins,
matismo e oulros males do sistema devolvendo lhes a�a o ..

..rinario. O tratamento apn�prjado ce- ção natural de filires das
"e fazer voltar os rins ao seu estado i'7'purezas do organismo.
normal, afim de poder ser iiltrado o A venda em todas as

acido urico. t por isso que �11e. as Pílulas larmofias.
. WITT·

Para os Rin:; e a bexig<l
EM VIDROS OE 40 E 100 PlLUtAS. ... O GRANDE t: MAIS ECONOMlçO ,

Sair de tão longe, da cullli$ima
Paris, super-saturada pelo que
existe de mais refinada neste mun-

do, para vir assistir' uns arreme

dos da vida parisiense, em plagas
estranhas, é qualquer coisa de cho-

cante e inoportunamente ridículo.
Seria O mesmo que irmos a Pa
ris conhecer a culturlt francesa, e

quem é cego ou finge não ver.

Depois, os organizadores da

festança, ficam descontrolados,
gritando que o Brasil foI ofendi
do.

Reduzo BrasUsua divida com os (E.UH.Qual! meus amigos. A coisa está
mesmo de amargar! ...
Em matéria de im;.t�çil.o sensabo

rona e adoração bilingue a quan
tos saltimhant'os surgirem neste

mundo de Deus, já ultrapassamos NO�A YORK (UF) - O :8a,:- nicana

os limites. A coisa não é mais dI! 00' da Reserva Federal de Nova Equadol'
vergonha, tornou-se um caso de Yo�k informou que as letras de El Salvador
polícia. Até parece que perdcmo\ crédito pagas em feveireiro ulti- Guatemala
a vaidade indígena P. mestiça da·

quilo quo! 'l')$ l,róprios criamos.
mo pelos países latino-america- Hliti

Nem fingimc.s a cópia nem rubor!. nOs excederam em volume de do .. ' HOnduras
samos a velh'l'·;l_ !mlta<:ão. làres ás n'ovas letras 1iheradas

Republica Domi-

338.0i);)

3.4j4.000

I1.2QO.OOO

2.221.DOO

3.895.000

:15.879.000

Tndo 'luanto tinltamos de cria- de lD'Jd.o, que pelo déci'ffio mes

ção puramente ilraslleira, desapa· cõnsecutivo diminuiu sua divida
receu. Está �ompletam\)nte ofusca-
..___,. com 00· e;xportadores norte-ame-
do. Até parece que não existe. Nf'tI
temos mais o es�.ilo nacional. Na' ricauOis..

vereirOl aumenvJ.U sómente em

1.500.000 dólares, atingindo ao

total de 37.600.000. Esta cifra é

letras pagas em 1952 e no- ·p.ri
hleiro semestre de 1953. O au·

mentOl da feverei'ro foi devid;o
52 mil vitimas:

�e exulnúissR uma �oRI�a. �e bi�ro"
�ênio' próximo àa . Casa Branca
WASHINGTüN. tDP) - Uma atomicos e lerva-Io a. tomáJ: lllej;-

ja. envelbecen(lo. Creio, isto sim,
que existI! inc"Í1:1ia pela base d:J.

Educação de .::ada il1div1<1ull.
S. R. DE l'vIEOEIROS.

fevereiro aumentaram e·m

2.700.000 dólares, totalizando a

gora 32.100.000. NelStel casO-, tam-'

bem, a Colõmbfa fo.i em grande bomba de hidrogenio, expb::Hiindo das de :p-r'.oteção. Afirmar:.do que,

parte respolnSável pelo' aumento sem a,,"isó ,nas proxim;dades da o perigo 'de um ataquei :,ovietico

,geral. Casa Bran'Ca pode,ria fazer.. contra WashingtOn é T1O:1a, a bp;:,-

OS TOTAIS 52_000 vitimas, das quaIs 14.500 chura dee1a.ra que "conw no ca.J

Ao terminar o m-es de feverei- numa localidade ,situada a 15 so de um trapo chaInussado,
I
dei ..

ro, os tabus d,;, letras de crédIto �m do. centrp. \:ia explosão. :ru.n:do num po�-ãio entre :m:ate-rias

confirmadas, pendentes de paga" Esta é uma das 'Conclusões de combustivei� as condições "_!;uais

menta, eram: um estudo sobre a defesa P<1.ssJ" �stão !propícias para um desas-

Brasil U. S. $. 31. 380.000 'Va feita; pela< Un,iVeTSidad"e .lar'-l tire.

LAR

CONSERTO
DE REtOGtOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo. 33"43 -
ITOUPAVA SECA

(Ao ladio da Farmacla Pfau)

Argentina
Bolwia
Chile

Colômbia
Oosta R'i{'a
CuJJ:al

14 .. 634.000 13:'Opkins, com a cooperação do A .Hm de da: mar:ír !}!''iú a es-

2.914.000 Exercito. Esta estudo, publi(;ac1� ta adv'ertencia, os autores do Cs

'1'.:120.000 haja .s;ob"a: forma de uma 1Jroclm- I lUdo basearam,"ile numa localida"'
14.75g.0aO 1'8. de 136 paginas, t'<!ffi po�· olne- I de real. l3athe15da, no nor,oeste

294.000 I �ivo alertar o pul:llico nrne1"ieano de Wasbington.
�.t)lG.OOl}l·��tOo jl.\.O ;peri,g>o' d-D's ataques (Condlli XI!!, ;;." �,

S�RVIÇO BAPWO �
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ESCRITORIO TOPOGRAFICO (ATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

Precíção � Pr�steza -- Preços Fraqueza em geu!
VL\ifiO CREO SO'1'A.DO

'lILVEIl-U.

Distribuldo, em Bta. Catar1u.

O A S

AFAMADAS" CASIMIRAS

"NOBIS"

I

Marca Fa1)rll da melhur
easlmlra do Brasil

- X,-

Linhos e aviamento.

para Alfalatelt
- x-

;aua XV. 1360 -, c"!;. Postal. ;SSft

BLUMENAiJ

ert;J

•

nOj e 1 ,ti o �t;./a.1
.

� /-
�:

.', ..;_ De ..-

ED1\[UN])ó MORITZ
Rua, Uruguai, 30
Caixa .Postal,' '14

Telegramas: "M:orlbl
ITAJAI'

'

,. fôdo para o sanguel
.. fósforo para ., �ét'ebrot
• cólcio pára os 0$505'

-� a
Furadeira' horizontal p!u"!II' ,11
montagem em a.rmaçáQ 'II,

de mad-eirll II

o MAIS MODERNO FORTlFICANTE!

lABORATÓRiO LICOR DE CACAU XAVIER $ ..A..

t
ro, frelr� d3 �IIYa, SR . Td. 3HlJ8 . I:Rll. Tclrg. "Hlltr�(" :uC� :.U1I4· $,.�AUlO

, Dois modelos em 3 ctirl!S'
TURISMO ..;..' com' o 'fómó,i,fr"H'
Tõrp·• .ió 'e mdi.:u';' d;' �".
guiànçêt, nQ rodu -dianteiro;
INGL�S� com fraio. alavanca. '

E<tulp�d"s eom porla:bIl9a9'''",
cam.poíi,f\(l,bomba e mala com

fertdmento5.

Bolos
lVfodclus Artlsticos, Pa
ra Casamentos, Ani
versérios, Pl'!mcira Co
ruunbâu, e Batismos
·INFOR,��IAçõE§ COM

SRA· MO II E R
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dos empossados, ,os dirE!tores do Ban

'maiores, 'tiveranl lugal'" n'a- �ema de,irante plan'ejarã{) uma séri'e de,

. '_,' na passada, as" é.Jeiçõe� '&J8 no- n�vas-;;iinSt;:Uç6�;�na p"\. ça de

'._ ',�
-

.

VDS dirigentes. da. Sõéir<dade Es- ,

. �.---.,,;._
����I '-.�_- __

o

't"---- �""= .• I€sport-�s (! sede S'Jeml do clube,

.: '

.

, • ", '

'

_

'
. � portl'va BanéteU'ante" da vizinlJa inc1ush'e db uma niacinu .

. ,

,� ;(lidada de El,'Usaus- I
-

=. O, i!!lPC!'t"'-:,t� :p!eib �·es'..!!t'Ju I
RA'DIO,JAEAGUA I/IDA � TIa. res!eição de dEspç;rt!sta -,U- I Df(ORAC:��S HEUSI

,

Uma ,Vóz Am!i;a: em • � :!'redo� !{cEl!!Her pE!-"ê, o carg',} a", I �,ROFI:(fon�t' ' !:,!!g�,.LUiz" Procopic Gc!:!,es DEoccrador: Rubeci !:leus!
'Seu wr ;_=, ,prssidente" do t.!"'adiCl.o11Ial clube 11 _ _

v. Iii"",,) �I,:J <Enge�narl;:!;' CaIcu!es. P!'ojetcê, Cc"'-struçp,-,s. Topogra!!.a.
_

,

-. - - -

�
. DeQPr2ços:S.· [Pnblicidades. Rsp!"E:se!1teç.Õ�� Cerámicas� !iene_.

ê !a.to que atesta ln'dubltavelmel1te,
I', , '; tnres. Móveis Funcionais. Revistas estrangeiras

:: (Ii'quanto é benquisto peIll; fami- n. E. C. AZF;VEDO .'

I
H{'de novembro - 1374 C. te1.: 1687 - Blumenau'- s.e.

S lia "aIvi�'1'ub.ra. lV!udaram-se para a r�a CUla-
1Iil.:..;;;_;; ;;;;;;;._R;_;; ;;;;;.;.��oo�����oo����· .'

'" 'd I t� 1
ba. 114, atraz do HospItal 8ta. 41 3 _.

;; "'� o' se. prQ,pa_a.,. <v.Jc' oga l..:;;abf.L __ ",o

cujo resultado,' se nenhuma.
in-t!u.ência pode ter n35 prt,
mc'ras colocações, interessa
sobremar-eíra :lOS' dois clu,

hcs, notadamente ao Guaraní.

que iudo fará Para não "pe.,
nar' sozinho com !) peso da,
"Lnterna"'.4

As maiores fadlid"adei na compra
·.�:orerecem ,as lojas PROSDOOMO

• r

losslga
referindo

.

rosdotimo . ,

Pro,�dodmo' $odedad� An�nima.
Rua t5 de Noyembro,

.

900. Blumenau

. o PLANTE'L DO G.E. 0_
.
Os ailétas a lv icruhrus, con., r Aí estâu eles, posando para�I!.IMPICÓ -

_' Nã.o há duv'; tal1d? c'�n� o apoio (\iddliio a objetiv::t de "A Nacãn?", mo..

da; contá a'ndà (1, trl'efuIlll Es- da Dtretnrta, vem prneurando, I mentcn antes do clássico, rea
'porf'V(h Olímpibo:éom um bom sob '_I efeíente crmando doe 'I-iíza<lo dia 21 do- corrente, na
'plaritéf de jogadoreS, 'j\, despeí José Peza, dar continuidade I Alamedlf Rio Branco. contra o
,t'fr de :l1guns resultados nega- às glórjas c!mquishdas pelo I Patrneras, e que tt'l'llJin{)ll em-

�������������������������������������������-'q��m�n��o�L,cl��awh��Mooili� pabdo�um��.e��
z de á éPOCa em que eomeçvu a !i�; o d�ll'pori\i;ta Benjamim I nhados de soo preparadur e o

;�egl'edir nosno Iutébõl, Marganl:t. I massagista Edgar Arruda, Sa, 1

Icmé.

ERS" "".

RIO DO. SUL, 25 (Corresp.) -

Especialmente convídadoa Ainda em periodo inicial,

" dr. Orlando. Bertoli, I;'résidente, tando suas Unhas, o' Juventus te-: "esporte-rei".,
d'.) .Tuventus, a nova agremíaçâc rii. no próxímo domingo' um difi-

, ImpoBsjbilitados de, conseguir a

BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S. A.
- Matriz: I T A J A I -

escalação do" onze' que dará com
bate ao: PaJ.rrleiras, no próximo,'

"

I
domingo, podemos no - oltanto

.

garantir que a tarefa do' tecníco,

vel em toda a zona, serrana, o rrâo será árldua, unja 'Vez que te

Palmeiras .de -Blumenau é um dos os atlebls estão com muita .

adversári� capaz de lev�r para,}: " diSP?�i�, pa�a o embate óra.]'

... �
"

. ,an.r�clad°l' :", . , '

futebolistica, que resultou da. fu- cíl compromisso, quando em sua

estréía, enfr-entarâ, o Camps-co
Fundado em 22. de Fevereiro de 1935

" Capital ",�.• _., � .•.. , •. " •.: . . _ .'. '

..•
' ,

Fundo de Reserva .

End. 'I'elegr.: "INCO"

·'(J1'$' '50.000-.000,03 .'

Cr$ 46.000.000,00

96.000.000,00
Total dos depósitos em 3111211953, mais de... Cr$ 834.000.000,00
AGENü]AS E �SCRITOIÜOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA CAT:ARI NA, NO RIO DE JANElltO E CURlTIBA

DEPOSITE SUAS ECONOl'{lIAS NO 'INCO' E CONTR1BUA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE I!'INANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO --

PAGUE COM (HEOU'E�

Segunda-Ee/riJ, proviJv"lment!!., a
50 IuÇàO dOcaso \l Verde-V.. ('fiZ

:o'epo,is de te;r- sâdovsubmettdo
à

que sustentou com o club!l< :t& :,.l'ia"'oH·neil>dt.!'·'-�': ""<
, "

,-

:,tprooiàção do. auditór da

.Tunt3.1
corrente.

- .

DiScip�inaz: D8S�va,. Dr ó' -----:_.;_�--�:;;;;.;;����iiiiiiiL ...

;::�;:;:::::7::'Escolha honro ··..·.·.para:Fut,ebol, O- p:rocesS'J> que dIZ lias". ,-

,

;:;: �,:,�j. Vera cru, x

Palmeiras
ano? Purrco que

disposição em nu Rim",

Dois encontros entre 01
,

.

(, Renaux e HII Luz
vários A - embaixada palmeirenae:

rendosos,

Irrte

ressa, :'nâo tem' a menor dificul

'daàe m:ri c;oritratá�I:Os, é claro, co-

COl'OOU Se{ de pIe np sucesso' a

I'
Lcléco - -cstcvc em Brusque. ori

missão do desportista Amtonío de- cotocou os .prócsres do Atlé

M. Bértoli, que aqui ve.o, re- ttco Renaux a par de suas ínten

pl:'esentando a Liga Tubamnense çóp__g il· depoIs de rápidos enten·1
d'e Desportos, com a incumbên- dimentos, ficou estabelecido que'
cia de entender-se com o sr, Se>- o campeã·;) da L,B, F, El o Hel'

bastNi.o. Cruz, no senti1do da re:.tli cílio Luz levàrão a efeito! duas

zação de 'duas pelejas anuais eJ,- partidas. a pri<�neira delas em

h'e as equipes campeãs -das C'ill- Brusque" ,a 4 ,ou 11 Ue abril, ti- a
tidades e blume,<nauen-

ap <. l:!IP ou 0ê.mqn.r. Ula upunaa!J'
maio.

eeleito ({ 310r»
do Bandeirante de
r u s que o sr·
Ifred e ler

Fésf,,,. ,

IUhh

j

\

Profissional
ü

e n
í

l s t a s

11. P R o B S T
.

.

CIRlrnGIAO DENtIST.:;" IAO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS •

A' ALAl\lEDA RIO BltANCO N. 8. I
Dr. VICTOR C. GARCIA

Cirurgião })entista
nua 15 de Novembr-o - 13-92 - Lo andar

Rai.:) X - Fone 1694·

EGON GREUEt
RAIO X

CUNICA DENTARIA -
CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE .

Rua 15 de Novembro 1166 - Predío Foto Hugo
BLUMENAU - SANTA CATARINA

MédICOS

D R. (A R L O S G O F F E R J E'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSP1TAL ''''jANTA ISABEL"

A1'f;NDE CHAMADOS rELOS FONES:
1196 e 163:J

DR. O. R. KRUEGER
M E" D I C O

Doeuçaa de Senhoras e 01}era�õ�. Ralo;' X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consultá: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás n borss,
Besldênela Rua l\Jarechal FloÍ'iano Peixoto, 253 -
(<'one 1258 (em Crente ao Hospital Santa Isabel).

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -

E!peciaUsta em Doenças de Criança
CONSULTORIO; Floriano Peixoto, 38 - 1. andar -

FClne: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

I
I

OOEN(AS DO CORAÇÃO
DR, CARVALHO

" <ElectrocardlografiaJ
Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

Tratamento de neurosas � (Psicoterapia)
,

I MOLESTIAS DE SENHORA&

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INT)<:RNAS

, ,

OF�RAÇôES Or�AS CURTAS
·.:ou8ultério: Traveu!t -4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR' GEHARDT "ROMADA
Especialista Em alta Cirurgia e doenças de f:.enhoras

Consultas no Hosnital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das- 15 112 às 17 hs.

BLUMENAU _ HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvídos-Naríz e Garganta

� � ".DRS. TAVARES e HEUSI .. � iS

Rua 15 Novembro, 1.,135 - 1'0 andar
Consultcrío - 1232

Telefones Dr. Tavares - 1461
Dr, Heusi _ 1677

INSTHU10 DE RAOmM
- DR. A. ODEBRECB'9: -

,u.ál.,terapla - Ralml-X - Fi/!io1.el'apia - Meta".,·
H3me - RESIDENCIA: Rna '1 de Sdembro, 15

.

�EFONE, 1441'
.

(lINICA DE .oLHOS.
UUVIDOS - NARIZ - E Gl\..RGAN'TA - DO

,

DR WILSON SANTHIAGO
...u!n�l!.la dI! fllcnldllillj' d", MecUcll!8 M Unlvef!l!!l&l!� !'!� BU!I!!U

UONSULT1i.S: Horário, das 10 lll!l 12 norR-'J e das U
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto 80 Hº�
pita) Santa Isabel

Ad\'ogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

ADV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUl\:IENAU

D R. A D E M A,R lUZ
AnVOGADO

Atende ,em qU:1Isquer comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, g - Fone 1602

Escritório: -- Rn:>. 15 de Novembro, 340 -- FODe, 1601

Corretores
ULME� LAffRONT

DR. JOÃO
ADVOGADO

&erltórto e residência àrua XV de NovembrQ. tIO.
LUMENAU Telefone, ISSO

FON;E - 15-31

DR. HfRBE RT GEORG
AD V O GAD O

-----------�---

CORRETOR
Rua Maranhão N. 2 BLU'IlENAU

HllMAR ZOEHRER
l\'fASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma Alemão)
VELHA � Bêcft PortO' União, 55

2a8., 3as., 5a!L, 6a5, feiras das 15 li\!) 18 hO!'1!S
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RIO, 24 (Merid,) O
sr, Oscar Pedroso D'Horta
é um dos milionártos do
PTB de São Paulo. Essas
duas qualidades aliadas é
que refcrcam os rumores de
estar escolhido para substi
'tuir o sr. João Goulart no

Ministério do Trabalho, Não
sabem os "trabalhadores"
de Jango, ainda sofregos
da republíica sindicalísta
quem será o novo "condotié
re" de massas. Sábado pas
sado, uma nova explicativa
do DIARIO DA NOITE já
obteve em São Paulo a

maior repercussão.
D'Horta é homem de ca

saca, advogado militante de
"boite", testa-de-ferro de
Matarazzo, uma das ulti-
n1a5 cortinas de fumaca de HIO, 25 (lIl"r.;d,) _- FlllaIIll�a- com a decretação tla pr28ã'J ;;'"", e dos por estes. exigindo se a car-

� te amanhã, será l'caUza,>-) o jv'" ventíva do acusado pelo j;tiz da" tej,z'a dCI fdentirica]ão, a, €qeniplo'�ue lançou mão Wainer pa- gamanto de Alber-to Jorb'e 1;;�1l Prfrneira Vara Criminal do qU!!J ocorreu em julgament;;s
ra e::.con:'ier suas tornes (Q Em:fleira, tenente <la .'\ r ." J' 1'ROVIDENCJ.AS :&.."SPE-GiAI.e passarlo«,

t
.

S
.

L
, nautíca, acusado do assassínio do GraDUe p'or certo, será. "aJ:lu' Todas as úemnIs prcrvider.cl,.,ilrnaro erras, ua cronica e bancario Arranjo Arsenio de encía, amanhã, ao Tr,'bunal co mesmo as que prevem o prolondas mais Iamerrtáve is e e- 1 ,"'o1,)s, no interior do aUT.IJG!�,,·f,1 Juri motivo pe·lo qual, o JUu' gamento do :,'ul'Í POr mais de 24

';:f'mplo do que hoje é um dest�" u�n "C�troen" prilL'J., t-!?ã'}
Clandino de OJ:iv,:!ira Cruz fWl'US, iá f',)I'[Lm tomadas, como

t
. O Jun. devido ao grande 1UJ�. ja tomou as provídencías pa)ó aluja.tn€'lüO, �:,)S juradcs, caso seaven urelro meloso e se- rp,q,,� que o crtme d=-spertou 1111' que n, Jnrí transcorra em um

I
v lozn'l necessaa-ía a .dormlda .1,':'dento de cifrões. Entre as publico com seu noticiaria oeu- ambiente da ma.is perfeita or- 'l'ribunal.

suas façanhosas manobras panrj.;', durante varias meses, <JS' (lem. Assim, o presídervte uo Trl: lJ.. ACGSAÇAO
prtrnelraa paginas dos j(}Inai�, bunal do Jur,j já rfquisitou um A aeusaçâo estará r"lne-5êr.lL\'se encontra a de ter posto de todo o país. dh'idin',lo-se a 0- policiamento especial constitui,' ria pelo, promotor EmerSífJn de

para trás o próprio Hugo PlllUio l'1lblica, entre ;). ,;ulp:'ibi:'i- do por soldados da l'"IJlie1a 1-,1j!i-' Lima e pc"u acusador partícutar
Borghi. Fc-i O caso da Rá- ela!}!! do oficial apontado pela btl', alem dos proprtos guardas Ii,d"')gaao Mílton SalVe"',

r

policia, como o matador tr,ra da Justiça. :N'o libelo acusatcrto, (J' l'ej:\l'e-ilio América, de São Paulo. l,CaJ'SC;:U,rso sensal1ic>,?a�. �lem <1.:
POI' outro Iaco 0," lo!:aH :;,h'.r- ""lI:,..r.r;e d', r,llnlsté!'!\1 ,l"I.IIo)\.',.'

Hugo Borphí, de repente. fi lIr'OIS, t:ste-�UnthaS ln �ClS8.3
. � t',."I(', .p<' "OS ]'ornall'stas e advoga- ,.lf·J::lf,r'.� que existem provas que

.

. coutradttortas rouxeral'n mc".' "U - � ,

cou sem a sua difusora, que sensação ao csao, qU'3 cutmíno» dos, somente poderão SI3I' ocupa- :.ncstl'ttll1 amplamente, a cupa do
acusado, Sabe-se que 05 d�,l�u
-.!fI'c.-mlJ.'bl;'r�l,; 'f/IEi(onuriin a uena D1:'
xíma, para 31 . acusado,

•

cífariôo.
corno agxavarrte, o. fato ti,� tl!l'
",Uo o crin:re 1>_ratÜ:à�:.) a trair.;ãe'
a", 11:.w,jO <õ., r,i'�o' pel'rniUr a d'lci;;,
(.!;·t vitima.

o AVENTUREIRO PEDROSO DIHORTA PLANEJANDO
UM GOLPE CONTRA A VERBA·DO TRABAlH'ADOR

'.' .
,

Quer
Goulart

substituir
Pasta

o

na

-RIO, 25 (MeTid.) - O

in-I
a atitude do filho do minis

cidenta 'em que se viu en- tro Osvaldo Aranha, que a-

volvido o jornalista Carlos'
,

Lacerda, no
_
nestaurante

"Bife de Ouro", repercutiu
na Camara Federal, che
gando mesmo a provocar sé
rio desentendimento entre
os srs. Flores da Cunha
Bilac Pinto, os quais, não
fossem obstados pela inter
venção de terceiros, teriam
chegado as vias do fato, em
plena Sala de Sessões, Ocu
pava a tribuna 'Ü sr. Mauri
cio Joppert que verberava
a atitude do sr, Euclides A-

Enriqueceu ainda mais
com o Quatrocentão de S.
Paulo. Enquanto todo mun

do se preocupava em feste-
jar .a maior data desse Es-

Dezeseis testemunhas c:leporão hoje
no julgamento elo tenente Bandeira
Lufará a acusação pela pena Imáxima: 30 anos � de reclusão

J';a d�fesa de'?:er-a1.) j>"',L1C:tJ�1�:.i." \)

crímluaíísta k..>melro Ndo c "l'

advoga0,::> Jose LanHado. 1'i'I.\
I!..:.;,n:.f.t.nto, p}nda. não I; �\ á ·e t'�'J t ...

H,ruparedrnento Ai) p,,',
' Ar.-; jJ.

que I} regutameuto da Ord{ "1 do,
Advogados do BrasH "proíbe ,-}l\
procurur, mesmo em causa pro
prta, secretacíos de Estado, da
União, etc.", sendo, que ele erec
ce as funções Ide secretario- do

(COnclui na 2.a página letra L)

ranha e, especialmente, do
coronel Clovis Costa, tende
em vista' a sua condição de
sub-chefe da Casa Militar
da Presidencia da Republí
ca, quando o sr. Flores da
Cunha o aparteou, para a

firmar que, embora fosse
lamentável . o incidente, I gira em defesa da honra de

compreendia perfeitamente S'eU progenitor.

sr;

1'01' outro lado; c;tarão tamlJ,ún
para aUtt!€liiLo da }·)\:!'tt&. �'� iG�'l"" �'\'

1'!,'1<.uje, do crimÍn'Jso, que, !ies!'"
du, upbs os tr'es 1;iros, l1a(!;'L t"'·:·
Di)S t;lo que 14 co:t:_onhadas lIa ('1ii

t),�C.a da vitIm"a,.. a'l'l1to· o prOlUl)·
tOr Emelt'S>Jl'lJ de L!l'ill.l., GDtrJ!l .,

:'1'. Iv.I:iltorr Salles farão, tamhmn
d&mora!do estud,o dà 'PersonaUt.la
\\h1 ,-J.,� hll'n���'lh'!+ lHand\:h."u.. _ sua ct'l!)·
ma. e seu sangue frin. .. rnosf,rfln"'\
'luC seu modo dr� <ll{.l' .:,' i'a:",lç iII,
rCJI..J,neira e:�ata COU1. � dO' �

:nVJ,.t".l-
dar de )Jrall,�o.

'

(J·.:t-t.:r,o n�ot110 q'tH� Sfl'"â. a'[JO',,:c"
��o e que t(!rã, t1.!'!f��1.o '\:'Ci�"Mit��' ':

I.. q.uestãl) dos disparos, ln'" j�:L'

Ipo_rque terça-ofr!-..à 0- \" "ül',H\ � ...",

.1Jrr:ler�·,0-n de .1.1111UJ." jU.1lLau ,�c �

;,,,1,,3, UUl la·_L'.lG pericial SObre ,

l,-lns'u1�tt11(> �. �

A DE:Jj"li.'SA 11_l1li •

Continua o 'lIagelo da inflação

Nenhumaprovidencia dagoverno
dirimir a .stuel situação

RIO, 25 (Merid,) - Na reu_
nião do Conselho' Diretor da
Associação Comercial o con_
.selileiro Eduard� Schmidt.

Mende,s disse que nenhuma
pr-ovidência foi tomada ainda
pel'} governo para sustar a in-

Na defesa :das aves
"

Veio 80 Rió famoso cientista orientar a
campdnhacootra a doença deuN.Castle»
RIO, 25 (Merid.) - Está

110 Rio o pzofe.ss�r F,R. Beau
(leU'::!, docente da Universid3_
ele de Rulgers e considerado
l1lna das maiores autoridades
na maieria de patol:gia das
.aves, assunto d'2 oue se tem
o:-cup3do em diversas ,::;bras
universalment.� conhecidas· O
o1',:fes.5or Beaudette é su:or da
formula de uma v<!eina que
tem o :oell 110me e que s� d-?s.
tina ao combate da doença
"New CasUe", mal qU3 está
grassando ag'� ra uo Estado do
Ri:J. dizlil1ando extensos re

banhos <l':icolas,
A <','Jidem'a qu:? de inicio

:foi loc'uizada ,cm Nlteroi e
São Gonçalo. já se -estend.�u
i\ Mf1té e outras �ocalidade:;

fIação do papel moéda, e pro.s
seguiu:

"Sem procurar moraliza!'
os 'gastos governamentais não
há de ser com supr,e.ssão dos
crédit::;s s,elecj.çnados para a

'niciativa privada, repNdutiva
ou com o confisco progressivo
dos ha'I'eres particulares em
via de novos imnostos ou au

mentos, que pçcíerão ·:s atuais
dirigentes do país deter o fla
gelo inflacionár'o."

Ação popular contra .a

"Petrobrás"
.

RIO, 25 (Merid.)' - O ex

deputado B·:rto Condé <;: ou�r'2s
pr:;)puzeram em SãD Paiuo a

ção popula contra a PETRO.
BRAZ. O Procurador da Re
pública'.naquele Estado. ·antes
de oferecer a contestação, SO
l'citou esc18.recimentos ao con
suItor g,zral da República. Na
sua reso .sta d,:c1ar-::m o sr.
Carlos M-edeiros que o jud'ciá.
rio não p:de revogar ,ou sus

pender a execução das leis
que seda uma invasão às a

tribuições de outros poderes.
° consllltor salient-ou qu.e hou
ve erro gl'osseir.o na proposi_
tura da açã'J que, 3'2m dúvida
nenhuma, será consiaerad.l
improcedente por falta de a
rimo legal.

Preços desencorajantes
para o petrole!J._ nacional

RIO. 25 (Merid.) - Infor-
mam de Salvador que entre
as conclusões, do segundo o

a�ngresso .dos prefeitos da

Bahia, que acaba de encerrar,
figura a man'festação junto
ao Conselho Nacknal do Pe_
tróleo, no �,entido de baratear
Os preços dos combustíveis da
materia foi ressaltado >] fato
de estar custando mais" caro

Conelu1 na 2.a pág.fluminen:õcs, tendo sído, diag vida. A mortalidade é de ape
,l1osticada 1:ambem em Jaca- nas dois por cento, enquanto
repaguú, para profilax'a, do- em idad·e mais adiantada essa

ença CJ1::ra o qU31 ') Ministf- taxa s�be para mais de cinco
rio da Agricultura 'importou por cento.
grande quantidade de vacina. Pergunt:u-se se o ovo '.nfec
d'stribuindo l1 varias infesta- tado poderia contaxninar o
dos e outros s!tuados pert.o das

I
homem. E 9 1,lr'Dfessor' respon

ar as contammadas.. deu que nao a men-os que u_

Sucede qUe por dIVf:rS'JS ma pessoa passe a mão na gê_
motivos, inclus've p�la inob- ma e '2sfregue nos olhos. A
s�rvancía do: certa�, :pres(.rLI crescent: u t�mbem que a do_
çoes. a va(:ma pr::>üUZlu gt'�- f ença se man.Ifesta em qualquer
ves danos às criaçi}es, ocasL.. -

nando 2m ('ertos ca"-:,, prejui-I (Conclui na :::.a pàglna letra Rl

zos maior'ó's do qu',> os det'�!'-
............-------------- _minados nr::ía pnidemia. EiiS2

�--

Cri-ma hed.-oodoj'aío motig')ll ao
-

gOliern-D bl'ii- ..

�i���â;!t���1�:�;�r p�,sg�f!e:�?� Plane·J"ada a' Ira' ,"ça-o o ,casal de a·mantesorientará 1). cam;>anh:l contra o "

mal.
Onte!o1 n, Soc"2ê_ade Bl",!,;l,.

leira de lV[·�die;�a e Veteriná._

matou a 'macha'dadas' o I'a'ri"do Iral'dnrh, nerante auditori;. consti_
tUído- de v2t�rin"Írios e criH_
dores. o pl'')f,�ss: r :f.2z con re-
renda SObl'� ,: n.-'�unte, finrla sr ':>AU O"

. . ..

E 'r d
'

.

d qual lJaSSi)i}' d responder �s ......0 L L., ...5

(Me.�ullOna1), Eg;',dlO
e uvaldo.

. J"
aI emar que_conf_essou 'J ,:r�'J1e

> ... UI t-·, do� in' rE:ssados 1- Barbara crIme, l'evE.stH'l,o com Va.ldelllt1.l' passou a assedtar e apoJ:!'tou .a mulher da 1:1tima
pe. g 1 ii"'.

C ,1 •. ..; (i :},.. requintes 'de perversidade, acaha Lr(Jnor, COncluindo que Lauro como cumplJce, illdica:ildo o lGca!Um aVI I:.LO. �u z sa!J ... de ser descob-'rto> pe-Ia Polícia nol devia. morrer. A"',im, Írhnwl:,I<> Onde foi s€·pultado o CU1'pO rnU':I'
pr:rquf! mfJÜVO r, .e.evara a bairro da Penha. Um ca;;al de I ,,tacaram La";''_' à traiçivl, 1lI11·I lt,..1(;'J' de LaUl·O. O corpo d· '!;ume
taxa. d<; !l:ort<1l rl�c:: �m sua amantes ,deJ.'b�rou elimir;a.r o (:,-1 la:ndo�'o _fi! mutilando ,,;eu CO!'pJ ii, Imhi?lücalí.zo'U os pe�a_ç 1$ !Ia eor--

gra':lJa c ),.1 :.1 ap ....."'çaJ das poso, h'altl'J, fazendo-o Ue forma. mfLchado, po Ja em decompoSlçaO. Prtl':.",

vacl.nas., impressionante. Casadios 1m vin- O cm'po' do in4�tos(j pai foi v-I guStn 'as dUig'()ilH"'/t>?
Declarou que Inoculara. ,2m te €1 cinco, anos Leo-n<Tr e L'luro "UI to n/uma fossa. r.'JS fundos ela

p:nto de oit: semanas de lda- Mártiuez Vi'"P.rll�m bem atá que le:"id€ncia. c -em seguída ,"o (.
'.

d_e. ° profe�sor r'2spondeu" en- surgiu na vida do casal Valdem�r IDW,?SO.3 11mparam o sangue d')

lao, que a Idade acenselhavel Iddol.'O GlU'valho. O casal tem a!Jsoalho sem que <tl;;'J.c'nl pr(.cu
para ministrar a vacina é en- 44 anos de j'(jade, e possui WJis raSS�i saber de Lauro.

tre tres e quatro .oemanas de fIlhos, com a: ild.ade 'de d�is anos,

Prepare •
• • futlU d.
ul1fi1h

ULTIMA TEMIÃliVA
DE CONGR!(AMENT.()

,

SÃO PAULO. 25 (M�l'idL(',-cd,
��- A !!Itima t Ié,ltath,a de ('()J"�' 'a'
";·l;�,"'''nt.!) rl� car:ii�<daLo s·��oi �\.:ll[,
Ohjf' eu! Horto lt'lOl'e!:ita� e _::�_U
!Lião esta de que pan.'cip',rao (ll
'�"� Lucas N. (J-,arcés .i\.Íi.1H.�i(\.·
,hIP.101'. da UDN; Ciri:>l Ju 'I":

dc) PSD; João Sampaio do l'h:
T ;ureiro Filho do PRP ac_"e\lI�
tando· 58 que outros pn rUc!;:.s \ ;.'
marã:> parte, Depois (le\a U ! I',

I.lucas N � Garcês fi"ará a vorJ.u�
de para lançar o candidato !i"
suas prefe.renci'as pess:Jais c.c

mun.'fe3tar-se sobre o cand;ú'l'l_ \

já lançado.
o tempu pllli�,H.1 (, os e1'ln\iUl'

,) ': j. f!'3qt't�eej.,'a.m Ú cr:itn'C � viviam
ostensivamente. Val'Jemar l,as'
so u u rna.ltratar a anUl.nte e o

Irmão ((e,;\:i.'l, de unrni' r '''�'l)oll]n
Polalq_ que verben-l! SSU p"oc�,Gl..
mento-, mas achou {'-Si ranho 'u, de-,'

saparecimf.nto de Lauro c, ';f'S
t:or.flEdo fOi à. P.oE(!iu. (lno 'I ru,"

,

I'OU seu pen,s'amento.
A.B autO\'\rlnCleB imerpf.l�,r.m

Equipada a· lavoura de lri o do país,
para assegurar êxito ao lavrador

o impulso originado ps la procura do cereal foi reforçado pela certeza da mecanÍlação
movido pelo Minislé rio da 'Agricultura ,

�

Noticias de RJo de Sul

tividade da DelRS no caso
do aumento dos telefones

...... COMERCIAL VIEIRA

RIO, 25 (Meric1,) -:-' Não A fim d,e se atender as mais
há negar que realmente o I urgentes necessidacie.5 ia la-

_ _ _ _ _ _ _ _ maior incremento à cultura! voura do trigo, o SET adqui-
ruo DO SII.I, :-i _. :' ,; f' '

__ l� Uma óbra. tãu Ihonü:nwtJl.;.:J c: A Câmara F',de.fal comparece' do:' trigo 11.0 país, se deve à I riu um grande '1.Úll�l�r(j de
ohtm' alg:1tn� "nic.,-n-,rR i· r �T"itn; êhJ:;IIÍlicanie c,olrJO será a iUll'.- nL twuil.l(�rl., CQln alguns r;?preSell ,Proclamado o estado, polít'ca que o Serviço de Ex_' máquinas agrícolas, em.;ll'ega-
do aumeuto ch nlug:uel ci';s 't ,Í"-! i'a� .Matriz de H.iv do Sul. n<1')' pó-' talltGS, realçando ó'.ind:l mais r,u- , pansão do Trigo, do Mrnisté� das na lavoura !l'Ltícola, CO-

;ff1ll')S, levado a. pfeito pela ('ia. I ue soft'€r so,uçao uE' c.untlnüiàa,- pulai' f'el!ta qrlE.l ocupa 11.1ga:· d� rio' da Agricultura, vem pcn- mo:
Tel"fônica C"hdm'l's". r �tivP- Gé. e, at.sim jl'iUSaütlu é qm; o destaque entre as mais iinpol·tan •• do em p:cática. ,

106 conjunt:>s mot )risadr)s,
ill�S na Eéde (la, A�so',;aeij'J (io ! Pa(,r", -y 19atlo IH CiOll 05 ira'r'a- tes e ai<'p'cs que se reaUzem ('-.11 de emergencli no Egito Uma utitude alhciatória constantes de tr"toJ.'ts, arados
':cméreio e TnduJ';tli" (1r' r:;o ;l':J 1111011 P'Ó "uc<)s:.;q esü:.-.1flcE')

d08"
todos 0<1 qua:drant€3 d't �aç'lo. doesse órgão bastaria 'para que e grades, no valor total de

Sul ,,_ "Acrn,::;", ies',e,:uG anuncia/los pac,a. o <'Cor-
os agricultores não clispuzes- Cr$ 14.248,570,00. _

Prontamel1t", at .. ndidns pc.-" rente 8:no. . A lart'fa de .1·espollsabiJirlu.de CAIRO, 25 (UP) - O '<!Ollst!lo;\
sem de meios para :ornar mais 80 automotrises, para co-

",'. Julio ROllSSél1'-} Filho

secre-,
Si durante os festE-jiJii .�'�a'lu- da Comissão dos Festejos ti e- revoll1c.iollário do EgibJ pI'ocla..' 'econômicas suas lav-'u,ras €, lhe' ta, no valor total de Cr$tário EXEcnti;;-("l .di::·., Jii;]ti�':ad'-J �ruE (.',JS_, <!.!Ú _.iYbb tiVf!lllOS ,�q).t�.2... � n()s� ncr�:.l,V:.: p;t:teHl t:jÚÜ� t.l'a.biljn�!ll mau hoje

�

os estado de em=,�gt.�\� -

152 202
con.g.rega. a nla101'13 dos CO[(10r· ("là,d1laS ue teclas :J'; re "nto� ccnnantes e satIsfeitos, porque (.\ cia 'e rotadO' o país, Segundo· fo...

' _-oferecer matar campE'usaçao' 39. ,40.
(jantes e industl';a" (1e51.3, zonH, dI) Estado e tambem do Pa�"",na povo desta ZOlia. JamaiS W,lXvU tes bem informada"" tal me·:ijd�., ao trabalho rural. 16 ceifa_trilhas, no valo:..'
tivemo:, �m mii."? +,odas a� cõ- e u€: ;:'\á<> Paulo, podemuci hOje :lo de cooperar para tOL'!Iar refAlida- teria sido ppJovocada -por "cer.- D:spondo de meios para m-e- t;;.tal de Cr$ 918.-54,90.
pias de c.':?,rrespondenc.'n; tr",-,a firmal' qU'€ Em 1954 até do Distri .i", u, iJu,ú.,.), úaque-,es que almc- tas dive.rgências" surgidas en�r(' can'zar a triticulturu, em 5 grandes trilbadeiras, C0!11

de',s (,nll'0. a "t'\.cn:s" c a Ci", to Federal vkáo ir"úmel'O}s lud;;,'! jam, sinceramentE'. ;0 p,l'ogreil"o os memoras dI) proprio CO·,l.'" ·combinl.l,ção com senlentes se- pr'�nsa enfardadetra, por Cr:j;
'rEl< fónica Catarinense, tas. der.'ta l'�glã.o. lho, lecionadas, variedades' no- 423.686,00.
PrOcurando defr�nder .la, me,' ------------------------------------- bres,' adubação, 'Ü en.sinamen- 70 irílhgdeiras, no valor to-

lhor manei!'.". 1}:Jssiyül. (! il;Í,(':',,_, tos técnic-:s, os Estados pro- tal de Cr$ 2,580.000,00.

��od�i�;��el��:o����Ü�)�:,���:(l�·���� �

, R I ,OR E S Wa , ER L o n
���:seSe!e lt�� ������n��.as m;I:4n�r����rPt�t�;r�ã(�;�t:à ,assombro prova;JcÍJ fi, I' ":11- � Máquinas agrícolas '805.640,00. r-

I.'Jade de tal [lUmeitL;, rOI' I'P";' �

�I::", �J:l�'i::i::":::c��I';i �:':::'i:�:':_ I (gntinua a : exploraçãof,·o dos pró",imos dias. }":':1. Câ

i'
S E N H O R E S

I hll!�ra Municiral dI." ?i·) do SuL a A G R I C U L T O R E S d h
.

(;ual demonstrará {Juhh;amentc, J

O omem pS' O om....tmqu-, a. Ld [;ltl ....lgol' tan,rece " i '

�
"'l'eUyitiJ,rll_ " ;lao ;'pl:!nas "Te � Acabamos de receber no-

l",iónica, ('imo n-,'lü')S S;JDi,.'lIL � va remessa destes ala-
'Tão ioga ll::·n,�f1.íLnlú3. rutt�lP.c�.�· ?Ji(

"i,cl".1'edl;�"�i.os, \'Oi:,<LFUl"" -ê mados Tratores Cana-
t'3sunto que t -'m Hido ,n1'j'(1 ('"'' � denses - adquira ,agora
I'l>?ntado t',c,�t, ;<i)j 9 p �l,le nk lii

o vosso trator pelo novob.uaL:Tite 'ii.UDia l!l,cra r!r, �'::r��'�'

,ijI <'!.tdçoes, nán é 2.CJrl" il,',,, ,1 r '. plano de vendas a presta-
8POÍ'J do Lef.!'is;al�vo, "',, "::'''';.r l'rJo proprio pO",>, �

RJ���'��'����: �Ü:':r�� "qU 11:!l1Ü,'; l3itores possam, melho;-ar "::.:a
l:� r O que t5(',";:;t �1_ i' � bb�, hl� ..�. _C

:Troá') ern Rio ;:.0 Sul dur�tnt,! c

,. ,." de 1!l5'1. basta apenas d;7_P",

rno;') qu'�. �I j.. for��ill lnH�;-HÚi.'.�, -
, �

lJ.iãu semanais. toda quin:a t iCH.

t''" nt difOtr:,tçõrs (\ conl·:�th�t··:j ,,\"'

Ga.1pií.() "'M,a,rio Aux.i]ia,dotn."',

ções.
.

Solicitem-nos
monstração sem

uma de
compro-

misso,

BRUNS S. A......

Rua 15 de Nov�mbro �'" Esquina da Rua Pe. Jacobs
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