
C issJo de inquéritg sibre a conclusão da
roo Con.esponãente) _:s:::cz:a:a _ü ssx= = mrI

deputado V..�""ider.ie:r
-J•..,i.1li" ped!;r{l To", c'a.:nllra li

»1:1 comissão dt:' inqnêi"ito pa
ra apural: a razão -

porque
não íoi ainda eemcluida a cons

trugão da Estrada de Ferro
Blumenau·Itajaí. Foram con-

suítados 'engenheir� e o

prQfes�or Jaffert, SI', Clovis
Pestana, e Ministro da Via
ção e outros para compor a

comtssão, A Camara c:'�cidi·
rá sobrs o pedido no regl'és
so do deputado Wanderley.
que irá. a 26 do corrente, .:.'l

- o M- E H S A 6 E I R O
esse Estado. ANO .x BLUMENAU, (Santa Catarina), Sábado, 2'1 de

SE" A' INICIADA A S GIJNDA ETAPA DO
.

.

PLANO ECONOMICO DOMINISTROARANHA
Mais ,�Uâlro bilbões �e agios, eml
bolftllClD da �rdD�a8 . namulal

RIO, 26 (Meríd.) - Os circules econômicos e finan
ceiros, principalmente as classes rurais; continúam aguar.
dando com intis-resse a regulamentação da .àplícação dai>
agi,os cobrados sobre os produtos importados. Segunde in
formou à reportagem o sr .. Marcos Souza Dantas, o Banco
do Brasil já recolheu mais quatro bilhões de cruzeiros de
agos que deverão ser aplicados em benefício da prcdução
nacional, -de acordo com o decreto do exeeuttvo a sair den
tro em breve.

, Adiant-ou-nos 1')' presidente d? Banco do Brasil que o
p�í>jeto desse decreto está sendo devidamente estudado pelo
propr1o mínístro da Fazenda.. Será, desse modo, iniciada a
segunda p-tapa ·do plano Aranha, da qual se p:de esperar rÇ
sultados mais favoráveis à "éc-onomia po:mlar, princípahnen,te no campo do abastec'mento _ concluiu.
RIO, 26 (Merid.) - A pro-

.

fquidadas, impreterivelmente,posíto do telegrama de Nova nos prazos prefixados, Assim,

IIorque de que o Brasil estaria não atraza o Brasil o pagamenatrazado com o pagamento de to de suas compras no exte,
suas compras nos Estados U. rior e nem estão sendo f';lrm'l.
nidos, apurou a reportagem dos novos atrazados> comer
junto às autoridades monetâ, cíats, Aliás, o propr]o Depar;
rias que a in:l3ormação carece tamento de Estado Norte-ame
d:�' fundamente. Afirmam as
autoridades que as importa.
ções feitas com base em pro
messas de' venda- "L) cambio e
cambio contratado, tem sído

Conselho Revolucionário em 24
- - � junho 'próximo

ÇAUW, 26 (UP) _: �j 'P1:081-
'de.nte Mohamm<,d Nagmb rma
rcnteme.nte triunfou huje cm
seus planos de acelerar 3. volta
do Egito à norrnatídade, Com a
decisão da .Jul}ta Militar de a

bg_udlilJ!tr o POd'1' a U de julbo

I p��,xim') para entregá-Ios nos
CIVl!l.

Ao reunir-se hoje. pe!'l. manhã
o Conselho da Revolucã.o ariun
dêu se que existiam certas di
vergenotas 'cntr'! Naguib e ou

tros membzos da junt,� Inclust
v€ com o vtes-peímeí.ro mtntstro,
-""onel G?ma; Abdel N!!�",y, so
bre a rapêdez com que o Egito

"p�ja vtllt�..·':::w governo parta
mentaz-, Naguib des.�.ia':'L um

retorno rápi'.io. enquanto outros
membros da Junta se, mestra
V'<Lll1 receícsos de uma evotucão
apr-essada.
Ar> t.ermínaz- ,1. reuníã-s após

quatro horas e m,,:'oi. de debates,
N'agtnh deulil! o eo ·i·,I.r> dí�enJ,':
uVocês vão :)uo;,r;r hn:1::-- n�lt1cias:".
'AS informações ':J.ficia,is dadas

a conhecer pouco mais !ard,= TO-
tum as seguintes:

Aprovado por lei '0 Rearma.
mente da Alemanha Ocidental

BONN, 26 (UP) - ° pro
fessor Heuss, presidente da
República Federal, assinou,
hoje, de manhã, uma lei que
completa a, lei :fundam�mta:l,
tendo em vista o rearmamen,
to da Alemanha oCl'den�al.
Essa lei, aprovada pelas duas
câmaras pela maioria de dois
terços, abrange tres emendas,
duas d;is qurus ��nrn �proya:_'das bntem pela "alta' (lom1ssáô.
A terceira emenda que dá ao

Parlamento cómpeteno.a em 'O senador Assis Chateaumaterta de defesa,. somen�e.briand expressou 80 repre-poderá entrar em VIgor apos
�

.

a vigência dos acordos de sentante da imprensa a ad
Bonn e Parls. miraçâo que sentfa pela
--,. ' 'restauração económica da
_. f

VENDA DE8n· OlAKIO Alemanha Ocidental. O jor-NA ENq�AXATA.&l.6 f nalísta e senador brasileiro
PONTO -omo

vinha de afirmar que a ser-

- "E' notável constatar
- declarou o jornalista que
enquanto a Inglaterra espe
rava cinco' anos antes de
ter realizado sua experíen-
cia socialista, a Republica
Federal trabalhou

ReDistro de candidatos
após declaração de bens ser

.11 Jn ncía-ias".
Recordando em seguida

que a Alemanha Ocidental
Unha 'evitado o comunismo
() sr. Assis ChateaubriandRIO, 26 (Merjd�'Jna;) --

!>U-I l'h' '.1\5
rnnte a sessão de. untem na Ca- E,,!ucch·ce ainda o p"oj':'l<l :'h
rnura o sr, Bílac Pinto fez r.,n-" -r. Ot. yc F::la.c Pint J que o r .. -

i;:-cgll' à. ,í\[Esa de um p!'oj"to d,' ,�t, : 'andidato pai,', � :;d'

1(', regulandll ') I·eglftr.u dl' '�3n" impu,: ,- i, 'lli"-ndo .'1h) xístir
(1: d:li os' ,\" cle,jôes par<. presii 'n- pr _ \"1 ;'0 i, '[lI ária da IL·.::P:11 .:
tt...., da Repúhll�·a, vice-pr-�sidpnte .'itn ti .. ..;: .' \1:-' i ,"lOS, ou .. J._� \ cns
,11. Repúo" 3. gOVP['llaelür n VI- G:'l. {i'F,u:-;a " dos filh J, �( t ( li
ce govu'wid, r L prc1 éi'q ele [dU- v"

n'f"Jpios �O�l 'Jrspula.H,.o sur flor .;; ltJ :]� E'fguintes. PI!: 1'1.tJa ..

!" :.'l.OOO lJ(,-hilau'te8 �".r{lÜ; 'tf. (,,-,genda.'>, IH I'" ,',.. {CODeias iiI!. 1,,a pj,gtilll ''';;-iI D!Dentrfl G 1 "ários disposi'i' ,'fi ll'lunl'ej! d,
do prOjeto, ,"3.1e rr-ssaltar oq'1('11' j! Hi"f1;·!.·:: d:J. f'),';'," do
flue <Jbrig.. :J I'andirlato a fa-:�r c•. ndi <1' 1 '"Ff'11e sua:1 'jrlgdl�
r:eclarac:3.n (ln. todOfl CR Srl1'l �)fn�� (·1m fi ind;cacáo de plcJ.ntntl')s oe

ões''::i:' �� Oi lt;('ns, rtl3,cionand � dHdoR qUf! p('�'n1itanl õ) e0n.tro]e
l!:tmbeal �"\ypn!uais cllvida.c• 'r7:L drr Fl.1a. p};:.at-dão:
t!.sp, enflul, rir UIna v'!"'d1r]2ira 2> Rplaçãn Uí-< t.ortos o·� ])('ns
devRsr,a na 1,jd3 íin::tnc'jr'l (';] rn'l',"f-I:: ou Í!:nve:.;; u� \"tl.:or l'>U
cundidate. "t:e ��1.i ohl'i;.1t'0 ,'"'", r ' (" nl ·.,n (t�n"Tl'I; os J�
Bln'ht ;'.1,1 r 1 ri.:> ",1· r"Hl • \ r le prcpri/?"dadc r�n e 'tfl.d i d;:1.t o. "'SitU9-
rica t -n l;"'; Vi�SI Uj,,!"'S ( ,0 (1 rtiq c! .....

s no n�j5 ou n0 f'fürangehn,
r;�·::tr!1"" ,'1. t�Il.·�r, b. ' ..d.. com a indicaçã.o� re'at!vn. .a. cada
t.1 S jl"l n!.._ pnlídr.cs. um deIr;:;.

3) eRlação r.o" dí'rof'itus ban
�ários ou em !"Gr'- s. tl�.).s títul(.s,
debentures partes bel:lficiárias,
acõEs ordináda':l I�U Tlrl'ff;'r�l1-
l [ais. T...)nlÍnariv",,� ru ao llLl ia
dor de SUl,;'� la • 5 anfl . 1\;1.8. ro

tas e pari..;Cl=Jfh:Õ S .e �ocíc,ia
das ou fL,·.",. de lIun!üner nntu·
reza, ex_,st�.'" � n'; �;Ü' 'oi ro A agencia comunista dis-
edra.?geirv, de propri':'l'1:l'3

(101 "e que após nove anos deRYDNET, 21:i ("GP) -- - o fl:_,'co Cl1.ndldato. � •

austtalian) dr. John Baltt, �o-
'"

4) Re]'l�:') ,\:1s .,�·.��l�' "S , e. ocupação soviética, a URS.Snhecl>da .:nll-:;Tidade em f'nel"git" .i'ndas '" ,L_", l'...o=_o� ue c m

proclamou -a comp1leta h�atômica. 1,�::c]t:Jrou que se forem "Ora e v<;'Hla. de r.e .... s nl(\ J 'l'i (ti·
..

fabl'lcada:_, bombas de hidrogê- lmoveis, de valor sup' olor n. C"fi berdade do regIme de Otto
11io ainüa n.�ai(;IeS, não h3\'�!;'i. mil cruzeiros, em 1UE o eanuida- Grotewohl para ::ls relacões
mais lugar, e= que possam seI to figure com.:> o::clnpra(lor ou

t' t
�.

experim(l!:ltadas com segur:l.nça. vendeú3r cu COIWJ p.rum�tente ex enores e oS assun os ln�
PI:?,u advertiu tamhem que \Im \ ,ndedLI ou c:.,nor:>,lor. ternos Mas - e isto é mui
'1101.'0 Hit.ler, :;e, ver,la acusa,to di' 5) Relaçã.Q.dai �'lúpr"3as 10\)- to significativo _.'_ a decla-lançar b�mhas Uin fortES <,ue cVdades :m f1!·nJ"s. de .lua1'!. t-r _ •

de,,-tlu\ssem tod>3, li- vida dlJ f,l natureza ou I�".cionall'!arte, cano ra.çao, tal como fOI dada. a
ce �a terra, 'rolada" 0,'10 ,

.. , (!to. Isulada conhecer pela "ADN", d,iz
-- - - -- -,_ --_.__._- - ---

que as tropas r.ussas de o-

cupação pernaanecerão
Alemanha Oriental.

ou C".Jnjt.tn'rtnll:nl(' pl)ln sua ['3

posa, fHLu __
. 2� lro� f' 's :

l ns f!\?'
os hOUVf�!.·J aco-npanhar;., d� !1e
gui'ntes in-t:or l1'tl;tHl"� • t""",,1 iV:i;:) a
cada. entid�){',;-

6) Decl'lr l ;fIe
que nâ(.J lJf)�'�1 � � t· 'lHe ( 'ü
nome. 'JU ?zn r,) 1 t' rl- I 1 "llrll,
qualquer '1Utro �elJ1 1''l!'T, IiI'!
lo. ação. p.] .. 1 �� h, r:. lll'hil ;�'i {">�.-

RECIFE, 26 ((!I'Iríd.) - O 1'.0'
ve.rnalclor Etelvina Lins (;e>nU!<l'.. t.',
hoje uma entrevista, coletiva à
imprensa. Abordou JOgo' de llli·'
cio a questão da su,c�.3::fi'j este-

- Projeto de lei apresentado- na Camara

LIBERDIIPE TOTal JlPOjS
lHOS DE OCUPAcao VERMELHa

Adverlencia sobre
o perigo das bombas

de hidrogenio

DUSSELDORF, (UP) -.
o senador brasileiro Assis
Chateaubrinad deixará es
ta manhã esta cidade, com
destino a Utrecht. A' tarde,
voará de Amsterdã I, para
Paris. O s:t. Chateaubriand
se dirigirá ena seguid.a
Austria ,onde pretende
(Conclua na 2.:. pág1�lt letra

Pelomanecerão "temporariamente" na zona
- - - tropas SOVIéticas _

BERLIM, 26 (UP) - A

l publica Democrática Alemã
União Soviética proclamou as mesmaE ::.,�lacÕtes 'quehojoe a completa soberania mantem com todos· os ou
d.E! Republica do Povo da trús Estados soberanos".
Alemanha Oriental, segun
do anunciou a agencia de 110

ticias "ADN". 4
da

.. �

esploes
Sibéria

em missão através
denuncia Mo'soou-

Convidados os militares norle-americanos a reclamarem os documentos

lulorizado O governo· alew.ão
a prftce�er seu rearmamento I

"ESTADO DEMO
CRATICO E PACI
FICO"

BERLIM, 26 (.DP) � A
agencia de notícias "ADN"
da Alemanha Oriental, em

aditamento a sua informa
ção de qUoa a URSS conce
deu plena. soberania ao go-
verno Cíomunista da zona

so,viética da. Alemanha,�dis
se: "A União Soviética es·

tabelecerá agora com a Re�

.�I�SCOU, � (UP) U';l convida a passar pelo Depal'ta-dlarlO mOSC0v�ta convidou hOJe' manto.) de Achados e P,,ordidos da
a quatro militares no.t'te 'amrorl'l m. F. Transihe-riana, para recl..-
canos a que reclamem no De· mar as anota,jôes.partamento dn Achados e Per'"i- NENHUM COMUNICADOdos da E.1:'trada re Ferro. Transi- \ .Ai EMBAIXADAberiana as notas de espi'lt:Jl.gem Na Embaixada d;}"! :mE. UU.
que esqueefrom �m um dos declo.!"lloram ue não haviam rece
l."ens da.quela ferrovia,. , I bi'lo comuT1iicação oficial algumaO jOl:nal "Trud", 'C'l'gã,Q do.!' 'do Ministério das Relaç_ô9s Ex
Sindicatos so,.-lét'co .. , j1otí.�ioil, teriores da URSS sobre'o supo:;"'I.' I) t",tente-'{!oremel Howard I to incid'Y'(:e, registrad.o enl se-
Felchlin, os maares Martin Ml1, - 'tembI<) último. O pOrta-voz da
noff e "Valter Mc'Kin€v � ') sal'" :Embaixada dis$e ue. ')l0r conse
"e-;t,o-uvia('o:l' E\1gene W·'lli:1ms. guintec não tinha declnraçÓE:S a
todo's adidos à Embaixada ')' ,; ra�er. Não
EE. UU., deilCssam no> trem 'no ue Mantlff, Fedchlin
desembarcarem na, esbl,ção d'" continuam na. Embaiada,
Khab3rovsk, anotações sobrp o' ue McKinn.ey se . <UCOIlÜ'a.
ue viram durante. a Yia.;:.:m, "(JS l€m':lnha Ocl>dentaL

o .arnal publieou um.a carta.
assi=da pOr G. Kharin, chefe do

BONN, 26 (UP) - O pre
sidente da República da A-

lemanha Ocidental' Theo.
dor Heuss, assinou hojoa as

emendas à constituição que

permitem o rearmamento
da Alemanha. Heuss anun

ciou essas emendas em me·

nOs de 24 horas d':'!pois de
ter recebido a necessária
autorização clàs potencias o

cidentais.
Contudo, a Alemanha não

poderá se rearmar enquan·
to não se criar realmentoa o

Exercito europeu.
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(UNTAlUED FRONTIER) - TECNICOLOR)
Uma era fabufusa quando {I.> donos das terras governavam
com �s_punho� de fen'o! Ela, era temível ... Ele, indomáv'!!l.
A P::UXl:1.O dominava a .todos. Haviam terras que' uoqiam aeo

ll?-er milhares de famlfias, entretanto estavam. sÓm:ente ser.,
vmdo �os l'ebanho�. dos poderosos. Nadà poderá nuperar ()

dramatísmo deste fllme... com suas !laixões v"oíentas, seus

I
sen�u.!lentos ncbres , .. E' UM FILME PARA TODAS AS GE_

�__iiiiiiiiiiilll__iiiiiiii_iiiiiiiiiiliiiiiJiiiililiiiii iiiiilii__iiiiliiii_� RAÇoES! . HOMENS EM RE\''ÜLTA, introduzindo a catí,
vante Susan Ball, que recentemente foi vitjma, de Câncer
per��ndo uma perna. '.

'

Hoje sl_multaneamente 1I0S Cincs Blumenau e Busch!

2> IDA LUPINO, ROBERT RYAN,_ TAYI,O;-�Oi:':n.""'IE·SIili.pliiJji:liii=,ili:,
Escravo de Si Mesmo

pr
-

o
,(beware my lorvely

,

,

es .' e! Acuada por um estranho em uua própria, casa, jamais uma
mulher sentiu tamanho horror! ' ,

d <II>
,

Que faria voce, leitora, se ficasse -entregue á sanha de -m

xa res I ta!,ado, p'Ol' horas intermináveis?
U U

, '_ I
D.lfel'ent.:e! empolg.aillit:e! catiVill de um homem anormal, ela

Ante ontem, por volta familia até que os animas tAsudo f,:z para fUlpr aquele lH�rrél' que parecia nãO! ter fim!

d' 1 ( } .,

I
'

' : ,maIOres ,:moçol!S d'e sua Vida, voee encontrará nest ex-
as 9 lOr�s, encontrava-se foram se exa1,tando, CUlml-j cepcional pellcula qUe é ESCRAVO DE SI MESMO!

a
,

IlO boteqUIm de
. Eduard.o n.ando em' grossa pancada- _ _ _

=..,� _,' __ �-
- -

-

Santo�,< no s�burblO de, VI-I rIa, �'endo Schiphorske, A-I ;!N�MI!;NJ..t: All'IANHa.: Patrieia J\'Iedina e Ju.hilny Sanas,

l� ,Nova, tomando se� .ape-,
morIm e outro companheiro fi �,- i fi D �

nhvo, Al'thur M. Julw So- agredido á Arthur' Julio u- U' e n • v Q L a m p a d ii
brinho, quando chegou ali j Sobrinho, Que recebeu es-II' (Tecnicolor)
Germa.no Schiphorski, qu'e, coriaçõ,es nô rosto e nos bra-
se �aZl� a�ompanh�r de I ços. A policia, que foi cha-I ( I N E B L U M E NAU
LUClO n.morlm e malS um mada ,a intervir afetuou a H O J E S
aml'g d '; . I· -

d
..

' -

• A B A D O H O J- E
o, uJo nome Ignora- I onsao a VItIma, que estev'ê

I
as 8 horas.

<

mos� trancafiada no xadrês duran SIMU�TANEAMENTE. C01\'1 O CINE BUS 'c R
..

Com ,a chegada destes te 24 horas. Sôbre o fato ,.....
�ensaClllnal programa duplo:

t�es ultimos, travou-se uma. foi instaurado o competen-Il) IDA LUPINO, ROBERT RYAN TA ,_.

dlscussao sobre ass1,lntos de te inquérito policial. ,E 's t r' ii V o d e Si' YMo: SH�"�ES. el...

( I ttf" d
,.1 '

sen 3n e. eml:una omestl-!' (beware my lovely
ca, Mana Jose Cruz. A a- Acuada !lOr' um estranho em lma própria casa, jamais uma'

ros, funcionário municipal, cusação está a cargo do I mulher �ent�u tama.nho horr��!
Fl r· P' t P' t

"

tE' L'
' Que farja � OC'" leItora, se fIcasse 'entregue á sanha de um

.

o 1ano In o el::C0 o, n:e- promo or mers?n lma, e ta!ado, por hcras !nterniináveis?
dICO; Geral Borelh, funclO- o .advogado MIlton Sales, Dlferentt�! empolgll!l1;!'e! cativa' de um hom"m an li' I I'
'nário federal, Osvaldo ca-l funcionando na defesa os

tudo f,:z !Iara fUl[ir aquele horror que par;cia nã'I)I��' fi':n�
rijó Castro, contador, Antô advogados Romeiro Neto e :e�cf�:es rm�çoes d�. sua vida,. Voce encontraí'iÍ nesta ex.
nio Santos e a única repre- José BanHado. ,7

o pe ICU a qUe e ESCRAVO, DE SI MESMO!
.J:1 ''ti", '�'l2) JOSEPH COTTEN, SHELLEY WINTERS SCOTT'

.1 BRADJ? e introduzindo a linda, SUSAN HALL ;'0 lIlaravilhoso filme em tecnicolor: ","

·1 H O m e n sEm R e v o I 1 a
,

<UNTAMED FRONTIER) - TECNICOLOR)
Uma era fa,bulosa qua;ndo' (I, donos d.as terras governavam
com �s _punhos; de ferro! Ela, era temlvel. ,. Ele, indQmáveiA palx�o dommava a todos. Haviam terras que podiam aco'
].!?er mIlhares de familias, entretanto estavá,m sóm-ente se;
l'Indo �os re�anhos. dcs poderosos. Nada poderá Gupcerar {)

dra�ahsmo deste ,fIlme ... com suas paixões v'olentas seuS
senül!1entos nobre..-•. ,. E' UM FILME PARA TODAS AS GE
RAÇOES! HOMENS EM REVOLTA, introduzindo a cati
vante Susan Ball, que recentemente fOi vitima. de Câncer�
perdendo uma perna. '

' ,

Hoje simultaneamente nos Cines Blumcl1àu e Busch!

""'lyllJ
:t"'· ......u..

B

homem, Hav:a Ieguas e Ieguas I populações
brancas mats

lembmnd'o a Argenttna, O'll ni.ttridas do ocidente-
'

a l?laniCi'e lombarda. O trigo Se Q governo atual está a

esta c?nfcl'indo uma paisagem I paíxonadn peIo crédito agro.
especial ao pampa ísubtropt, pecuario, ele se volve para um

cal. ' dos asuectos" transcendentes
Mais de 5 biliões de crUZei-! da recüperação do homem

1'08, li numa entrevista do' sr. brasileiro.'
"

Loureiro da Silva, já foram'
aplicados estes últimos t:eS a-I Contei ao presidente que,
nos, na lavoura e na pecuara quando eu falava, no Senaqo,
do Ri:_, Grande pelo Banco do sobre esse pento do 'seu pro
BrasiI. E ainda é pouco. As grama de gcverno, encontre',
terras ,fidalgas para culturas de parle da casa, a nítída con
crerealireras da províncía me- cjencia de que o interesse do
ridional, merecem <linda mais Estado pelas forças da terra
crédito. pelo que elas podem entrou a ser um fato do nosso

r.!C!�,ribuir:, em troco, de artlgos país. A gra.nd.e maioria -do GO
essericjars a nutrição do ho., IlegiíO, dos senadores aprovou
mern brasileiro. o' que' eu dizia; aeerea d',)"eres-
o. mal de que lTIOrr'2lTIOS, é! emlento imenso em volume, Ide pobreza de calorias. Nosso I nos tres anos que já passaram

h�m:,m se alimenta pouco e I do crédito agrocpecuarío afi.,
I

pesSln-.amen{e. Temos uma das eial neste país.
'

FI��
,.

zmrrrrr

Nebias, ou seja,' do emprego, em clarou, acha. p�lo menos teoríca
todos os casos de ' existencia:' de mente bom.

sombras pUlmonare�, indiscrimina- ,'O" emprego de uma tE""peutica
,dmnente. de uma terapeutica da da tuberculoce nos ,-,:'°05 'dI" consta

,:_tub!;rculose�" EtUbora saiba. que re- tação de' sombras pulmonares

âl;l:ri_énte. rie>ses casos chamados de disse-nus. - que são numa média

'portadores de' sombras pulmonares' de 80 por cento de fato de nature

, d.�eoberto5.nos exames de coletivi za tuberculosa, não tem contra-In

A�de atraves da ,qbreugrafía, o dícação, ou seja. não prejucãea o

d.iag,nostico é difícil, tenho, por paciente Que não seja de fato por

:e'Jhlo de vista que, a função da tador de tuberculose. Assim, consí

�,�d.�cina é em, �:tjmeiro lugar dieg dera bom, o metodo do prof. Né

nostIcar, para depois então tratar. btas, não só porque' veia um ata-

TEORICAMENTE BOM: que mais imediato á doença, como

: Já ó' prof. �giÍlaldo Fernantes tambem porque se baseia 'ele nesse

diretor dia I>epartamento de T,uber� novo elemento que é a medicação
cu'íose da Prefeitura manifestou-se espectt'tca ",

J'avoravelniente ao metado do prof,' GANHA TE!\1PO

Otavio Nébias, que, segundo nos de-
Finalmente, o prot. Flavio Pop-

pe de Figl,leiredo, falando a nossa

repbrtagem disse ,ter ainda poucas

informações sobre e método d!o

do,' seu I prof: Nêbias, que "é uma 'manelr!'l
� nome como I

'

e:;rididato a g-pvernaQor roas n�va de encartart o trattamdenttob e

VlI!lSt.a e !ide!' d1?lYIOcrático a a-I
nao um novo .ra arnen o a u er

proxrmas ,aeiçõps 'de outubr-o, culose. A meu ver, porem, acen

Tl:;l'etrws -dado' entbo' 'ao. país jn�' tuou, acho que o. maior mérito do

::c1,ro uma, .demonstraçã,Q i!1f;qiíí' \ novo rnetodo, consiste no tempo que

��, de que, não encontra limites o 'tisiologista ganha, o que é de su

o :Objetivo, patriótico Íde qnf!'
�

..s- ma importa:ncia no tratamento da

t�os empenhados, em c.ont:ri" tuberculose. Aplicando-se logo a

búir para a unrao que D }�!'a.sil constatação das sombras o trata

r�Cl�a, nesta �ora" de todas as menta especifico que nenhum pre
s as o-:çaS sadias, com� 11m juizo podera causar á saude do
imperahvOJ 'para' a salvaç-a') na- . .

ciohaI",
'

" paCIente, ganha-se, no combate a

O governador Etelvi'jl<J Lin,;; molestia, pejo meno� uns 30· dias.

encerrou sua, eontxevista C,'Jn ,que seriam gastos com oS exames

seg'u,intá proclamação: de !.aboratorios para confix'lnação
, UE a.ui dizemos: uni-vos, bl'a.- do diagnostico, que nem sempre Se

s1ll'iros das 'di'Versas unid'Hl�s consegue positivar". '

federativas, pelO fortalecimó'\l�to
dOs pàrtidos, pela éOD)'ilOlids(;il,O
do regime dem'Jcrático vigente:
uni-vos, a,dotanldo soluções par- '.

lidáiàas. se po.sisve-l, extra-parti- ta, dIre1to, 0'1 credlt,f), a !pm ,J,:,s

,dá.J.'I.â.s; sei preciso for; unl'-'Ij[is, él�clarado�' "D!'lfl.E: d3, (/ ...J815l-
em torno dos grarndes nomes,

pa_lçoes
.

de !m�o� 'I. ,l�_ !"'O",I' dO

1'3, qú:e' 'a V'Ossa df'-cisão !!,dquir!lJ candIdato .... 0'3 U lrllllfls \'111:'- a-

\�.. fu1rça t1nor+�.l tlt:()e�lsâ.J_'ia á dl!r- �I)S; aU�(j�l�j ��-(";'J�!f. : li}? O�!.!!�
rota. lled'initiva do aventureí1:"ís- I;�!n.al �ar," 1;(1 - ,IH!.. '-' r€", f.�

mo demagog;co amêaçador- uni- çoes pub" :f,fl e <l flllpn'"ai' Je
,

. ,

•
.

t
• �. � 1: qualqur-r .'Ja�:l' €,)'.] e a baneos.

�o�, sem l!ldagar qua,lS 'Js

Esta"I.JO
'pais. ou (,I' (51 r:.1'1!:EÍT'.I, 81'

?OS de OT,'gf'ID dos n;ome� e�c�- 'informáçôN' 'lT" r .. rem Jul;;'l.da<
lWdos para 08 P?st"s ,�9trategv- necessárias.
,cm; ida democracIa, ate porquê _

S�l:'á easa � orillllÍll:ção con:pati- A N UNe I E M
\1'e1 ao, S��ll) au�eDbco mOVlmen-

'N E S' T A F O L fi Ato de. uruao na.clOn2l1".

PROCURAw5E REPRESENTAÇÕES PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE' S�'PAULO

•

- I

"

i N D A L O' & (f A. L T D 4"
'Rua Batista d"é Carvalho, 3-27 _ 5.0 ando • Sala H
Ca íxa Postal, 22G _ Fone, 8-a-5 ._, BAlJRU --.- E. S, Paulo

lnformaçõ,es locais F. BUS ( H
GALERIA

Cronica Policiai
Mesmo depois' d\i" 'és--
pancada foi
rec�lhido ao

MErDIC 1 HOMEOPATJCA

tagem, frisou o almirante San 'I)a-
I

go Dantas que a Junta, c,omo par
te da Organização dO!Í' Estàdos A

merÚi'anós '(OEâ) 'vem 'd:esemp'é
:rihando da m�ihor :fórma possive! as
suas atribuições de estabelecer as

doutrinas e os principias, bem
como os planos para a deJ;esa con

tinental;'"
, " , ,

- "Tenho para mim ,_;.. disse e�

le ,;;., que o seu trabalho é. profi
cuo e preencp.e pérfeitamemeC suas
finalidades, no' sentido de

' 'melI1or
.aproximação, dos povos americanos
e de suas Forças Ai"Ínadas. c. Sêus
trabalhos são silenclosé_,s; ,deVido

.

IlatUralmente ao sigilo que devem
'guardar, mas de qualquer, forma,
se nota qUa vaLcres�endió em pres�
tigio internal'Íirinal" �

,

,

Á UIna lÍergUntá do reporter, Te
velóu o amurante Sartt Tl.ago'·'Dari
tas, que o plano' dé j:)ád1'dmzação'
de aimamentó!; foi terrrun'àd6 e és
tá, agora, na depímdenci'a de spro
vação dos Estados membros da J:un
ta. QUanto aó Êxerclt&''Cóntinenful,
cmasidtii:a.o eomó 'idêia embrionÍí
ria, ainda, 'e 'que"depende, para Sua
cóncr�tízação' 00' oittói-ga -de' 'maio,'
,res á· Junta.
Tambem.pelo "Argentina" regres

'sou:ó '<?.Jínirànte Sala-lino Coelho,' a
dido llaV:'lI ,b-raSileiro: em Waslrlng-

ELA �abe

Andar na' moda, ser elegante,
pouco... quem não desejá? E, no'
éntanto� como jsso é fácil! Basta se

gUIr diar�am�nte os anúncios I Quem
lê anúncios conhece o gôsto da épóea,
disliI!g�e os bons preços e sabe qual
a lojii que' Lc!,)1 as novidad�s! A
leitura de um' anúncio é sempre, o

primeiro passo para uma b�a'coiupI'a -

pois uma loja 'qÍ1e anuncia ássume a

responsabilidade do que promete, traz
suas ofertas a público pata que se�

jam comparildas e não se esconde'
atrús das vÍtrini:1$, 'à espera d� um

fregurs menos exigente. E 1(�IUbre-s�:
quem lê os an (meios sabe comprar r

�M BOM PRODUTQ "É· SEMPRE Ufr4 PRODUTO ÀNUHCI'IDO,

'_:, ,'; � - - - ": _.'

ESTABELECIMENTOS JOSE' PAUX S. A. Com.erciai
A J:l R E S E N l' l\ 1\1:. �

(INE BUS("

SARADOH o j e

Grandiosa matinée para fi petizada !
(om um dos melhores filmes da temporada:
O I n v e n t er D ii M o c i d ii d e

às .4 honu

'''''' "'. ,""',

HOJE
as 8 horas.

Se�acillllal programa duplo:
Stmultanearnente cem o Cine Blumenau:

.....
1) JOSEPH COTTEN SHELLEY Wl.NTERS,
�RADY, e introduzindo'a linda SUSAN BALL, no.
tnose filme em tecníeulur:

Homens E fi Revolta

SCOTT
mara,-yi-

SARADO HOJE

�:�I.Hhl.: DORIS MONTEIRO, ANGEI.A MARIA, GLAUC.E

Rua Se 1ft Sol
Ompl'cprio até 18 anos)

--�---��._------�--------==-------------

�����������.��

FI IGfDAIRf

Concertamos: ,

Rt;lrigel'adore� Doméstieo!!, Reir!geração em Geral
l\-Iaqnínas. de la ,,:u, Fogões elétricos, Aspll'ai1oi'6li d� "'.
EnceradeIras, Liquidifícadofe$ etc, ' .

�eformajJ � l'lntUl'ii!ll
CASA DO Al"U�RlCANO �/A_

Secção Domeiiti�A

tudar' docuinéntós sf'bre a Ille'l:ão por a.nU,;ulé!ade, em "'l"a.
historia d'o Brasil que se abe:.t�. P'll" ':'lt� reEstTütU.açã�,

. t' -,.. - -.; . -_ "-1---:-0.
-

o OfkPl�1 bE,nefJ{·!3d� peja pre-

��con 131n w):; a:rqul\i u;,:, de

I'
"enlfl l,:" ""'l'á. ",,?ioeado !'la Aima,-

VIena, l>aqlH', ao Ex"rclto. nO lugar que'
,

lhe competit·. ror anó.igu�daãe,
A N U :jlf C j E M niio s., lhe abonando nenhuma

""T' 'ii' "" rI' i\ F O I lU A :.'3:ltagem 'Jll ',"'ndlnentos aHIi�
n,�� � �� dd�

�mmimumlmmmmlmmlililllllíUlllllillijlilillimllílilmHmiimm�
-

=

� HOSPITA l SÃO ROQUE �
-

-

l� E m R O d e i () �
-

-

-
-

ª r' C�mpletlc:IIl:ente ref}orAmado'llcOHdl álas. nX�vaeSMPaartearruC!,'_- ª
= urgIa e c mica gera. pare 10 e r:uo =

:: dad-e, preços módicos· ::
= ORIEN�AÇÃO. das Irmãs da Divina Prov'dencia. ::

:: DIREÇÃO: Dr. HEITOR BAGGIO - OPERAÇõES ::
:: EM GERAL CLINICA DE ADULTOS E CRIAN- ::

�. ÇAS - PARTOS. §
_- =

,dlmllllUIIIUmllllllflllllUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIIIUlllllllilIIIJmmnUnma�

Rua São Francisc{}, 147 - Fones 2061 e 1043

ÇURITIBA P A R A. NA'

-,- COMPLETAMENTE APARELHADO -_
CIRURGIA - MATERNlDAPE - INTERNAÇÃO

RADIODrAGNO�TICO - RADIb�ERAPIA
.

ABE�TA A,OS SENIIOR�S fi;IEDICO-S
'
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Redatão. AdmiDJsbaçio e Oficinas: Rua São Paulo n.

3191 - Fone 1092 - Caixa Pilstal, 38.
,ú�Yi:"<' �
�-�". �,j�-

. -,�,

Diretor: MAURICIO XAVIER

RAUL FAGUNDESRedator:
. ..;. �."_

""f>""
-

@i!,

'EXPEDIENTE
Assinaturas:

ANUAL .....•......•••••. ".
SEMESTRAl. . ...•.

N.ü AVULSO ,

Cr$
Cr$
Cr$

150,00
80,00
1,00

'

SUCURSAIS; RIO; - Rua Rodrigo L15boa, 11
= Fone 42-5953 - SAO PAULO: Rca "I de Abril
u. 23ft � 4.0 andar - Fones: 4-8217 6 4-4181
nELO HORIZONTE: - Rua Golá.!!. 24 - POR-
1'0 ALEGRE: = Rua João Mont.aur1, 15 - CU..

RIT!BA: = Rna. Dr. M1U:ici. 708 � 2.0 andai' =

Sala 233, � 10INv1l,El - RU!i Si6 P"Ui'O, 92·

-jDEUISCHE SPA LIEi
I

KURZE BERICHTE J
WEITERE ATOMEXPLOSIONEN IN ENIWETOK ILOS ANGELES, 26 (UP) - Herr L-ewis
Strauss, Praesídent der Kommíssion fuer Atomener- I

I gie, begab sích von Los Angeles iro Flugzeuge naeh

j.
Honolulu, Von Reportem �efrag!, ob er be:absichtige,
neuen Atomexperímenten In Eniwetok beizuwohnen,
bejahte er diese Frage, ohne jedoch irgendwelche An
gaben. ueber den Zeitpunkt und den Umfang der
Versuche zu machen.

�AFFENSCErnffUGGEL
NEW YORK, 26 (UP) - Die Verlesung der

Anklage gegen zweí Kubaner, die in einen umfan
greíchen Waffenschmuggel verwíekelt sínd, wurde
auígeschoben, da man zunaechst noch weitere Be
weise fuer die Schuld der Angeklagten zu sammeln
gedenkt. Die von den Organen der Sicherheitspolizeij

besehlagnhmtenWaffen scheinen fuer die kubanischen ,
Revolutionaere bestimmt gewesen zu sein, díe mit dem I

Regime des Praesidenten Fulgencio Batist nícht ein- t

ve:rstande�ind._
-

IWICHTIGES FUER BLUMENLIEBHABER

I(Fbrt8'lrtzung)
Die genannten Begonien sind Einjahrspflanzen,

die us zwar Iange, lange Monateh índurch mit ihrem
Bluetenschmuck erfreuen, dann aber das Zeitlíche
segnen; sie muessen eben alljaehrlich neu aus Sa
men herangezogen werden, was hierzulande aller
dings das ganse Jahr hindurch geschehen kann. Die
Salbei koennen auch durch Steckling'e. vermehrt
werden, doch ist die Anzucht aus Samen besser, da
die daraus hervorgehenden Pflanzen groessere v�
benskraft besitzen, Eine andauernde. vegetative .ver,.
mehrung fuehrt nur zu oft und zu rasch zu eíner En
tartung der Nachkommen sonst ganz guter Pflanzen.
Dies gílt auch wen auch in weít geríngerem Masse,
fuer die ganz wundervolle reínblaue, Farbflecken bil
denden Lobelíen, Von diesen sollte man nur die ttef
blauen Sorten waehlen; sie bilden ueppígste, niedrigeJTeppiche, Iieben 1/1011e Sonne und ertragen auch
Trokenheit, sofern ,es nicht am Giessen fehlt. Aber Inur kein schuetten statt sorgsamem Ueberbrausen.
- Ausser den obengenannten Pflanzen sind nun auch I
die Petunien aus dem Gartenbild verschwunden und

Idie nimmermuede Kapuzienerkresse, deren níedríge
Sorten wahre Kleinode fuer den Garten (Bordueren
usw.) und den Vasenschmuck sind, das Zimmer mít
zartestem, aber ebenso intensivem Duft erfuellend
sind am Abbluehen. .Auch die buntblaettrigen Cala
dien beginnen Ende April ihre Blaetter einzuziehen,
Man belasse sie ruhig an ihrem Standort in der Erde,
da sie auss2rhalb der Erde oftmals V'ertrocknen. Die
wUl1derschoenen Hórtensien, die recht gut Halbschat
ten vel'tragen, lassen auch an Ueppigkeit der Blueten
bildung nach. Man lasse s�e ruhig abbluehen und
beschl1eide sie erst zu1' Zeit des Rosenschnittes oder
�uch etwas frueher. Dabei werden alle diesjahr abge
bluehten Triebe auf einige wellige kraeftige Augen
7.urueckg€schnitten, alle schwachen, die Durchluer
tUllg behindernden Triebe werden ganz entfernt, die
starken Jllngtriebe aber welche oben mit dicken
Knospel1 end':,'n die belasse man unversehrt; JsÍ.!e
werden die zukllenftigen Bluetenbaelle li<efern,

(FlO,rtsetzu;ng folgt)

REZEPTE
lq,ARR FLEISCllJlRUEHE IN TASSEN

· ·2 L. Wasser, 250 gr. Suppellf1eisch, 1 Stange
· P,ütrree, 1 Zwiebel, 1 Stueck Sellerie, 1 Moeh-
· re,Salz, evtl. Fleischextrakt, PetersiJie, Muskat.

W'ass�r mit dem Fleisch zum Koch<en bringen
und 1 Stunde sieden lassen. Das Suppengruen putzen

I
kleinschneiden und dann dazutun und etwa noch i
Stunde kochén lassen. Dann Fleisch herausnehmen.
di<e SUPPe durchsieben und abschmecken. In Tassen'
fuellen und mit kleingeschnittener Petersilie be
streuell. Sou die Bruehe braun aussehen empfiehlt
es sich, die Zwi·ebeln vorher halb durchschneiden und
au:!: der Kochplatte ,anzuroesten. Das ergibt zugleich
�inen guten, wuerzigen Geschmack. Man kann auch
eine rote Moehre reiben und in di<e Bruehe geben.
Dann wird die Bruehe goldgelb. Diese Suppe eignet
sich g1..lt aIs Vorsupp� bei Festessen.

HUMOR
FAlVIILIENKRACH - Es War wieder einmal

Streit in der Familie N. Die Mutter warf die Tueren
zu und weinte laut in d·�r Kueche. "Ach, Varer", sag
te der Sohn zu seinen wie versteinert dasitzenden
Vater. wenn wir z\vei unsere Mutter nicht kennen
gelernt haeUen, was fuer ejn schoenes Leben konn
ten wir haben".

Sein Auto siess andeI' Eck'8 mit ihrem zusam
meu.

,,�'KÓ1�nten Sie nícht sehen'" brach sie hítzig
aus, dass lCh meine Hand, rausstreckte ?"

"Nein", sagte e1', "das konnte· ich nicht. Denn
Sie haben eina so ganz ausserordentlich kleine
Hand ... "

- Sie sandte ihm ihr allerfreundUchstes
Laecheln nach, aIs sie ihren Wagen wíeder in Gang
setzte.

Linha·. Rio
1 PARIS, (U.P) - Um avião da BOGO'l'A'. (UP) -

companhia brasHeira "Panaír do se oficlalmente quer os plentpo-.

! Brasi1'� chegO'u a esta caprtal.' tenciári'Os
.

da . Cólornbls, e Peru

:. ínaugurandc ; a nova linha Rio ccnctuíra rnum acordo 'sobre o

direito de: asllo envolvendo
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BLUMENAU, 27-3�195,4

Marcos João Gouveia e sra,e saiá "tedjngote". que pode· sFr cuetos, rodados, nanítuajmente - Fazem anos hoje: Maria .Julieta Gouveia, etafetá '011 de t.ule em geral de- de tafetá ou de tul!?,. com um .- fi srta, Ruth .Tunker, da
_ d,;;; sr. Alfredo Koh1er,bvuada. !de renda (, que se. al'Jr(' p"qur,.Jl<,i tiotero snhre uma blusa soc:il.'dade local; I

.tndustrfarío residente nestaoutr-a sern a1r:.n.s. Esse tipo 'éstá muito � a sra. \Valtrudes Schneí, 'comuna, com a srta.' Wandaem v.nga; porque permite que as der, esposa do sr. Conrado Goll, filha do ,,1'. LeopoldoSe bean que <l' vestido' dr l,l.lii� ",lt'mviselles" usem um vestido Schneder ; ;e sra. '.Vilhelmine Goll.·va., de acôl'do' (;'''m a etiquet.ü. encantador- e que, ((,pois. pode � a sra. Lídia Schramm,
NA�(IME( tTOSestrita, chegue até o chã'). em ser apruveltado para unHes e ·�sPOS3. do sr. Engelbert Sch-'

jantaTE.'!. rnmm, residente em Gaspar; 1 - Acham.se em festas es
,-----�<=�..=-- .. - a sra. Mania de Souza, seguintes lares:

esposa do sr. Pedro de Sou- 1 - do sr. Ilario Zieltdorf e
za: sru. Ingeburg ZieltGorf. Com

I r.o· ino Osny, fiLl J do (J nasc.mentc de um mení-

e mais curtes, que iicarn muita

bern
.

nas mulheres mais haL'W.-B.
Musmo quando a noiva usa um l1i4.

dos de no.ívas aprestmtam blusas vestidQ de cauda. as "demosíe!
a altas, com prefue�dos profundos les fd'honneur" usam vestidos ttNIVERSA 'RIOS Maria Gouvea, filha do sr-

madame
Levantamentos. '

L:oieamentoll

Demarcações

'. freci!;'ão - Prestesa "�, �reços

"conhecedor" - a dos tem-

paro do proprio prato. E
não creia, minha amiga,
que tais subilezas do pala
dar sejam dispendiosas. Os
vinhos caseiros são ótimos
para a culinária 'e voce ve-

OFICINA
ESPECIALISADA

Cozinhar puderá. tornar
se a aventura mais interes
sante do mundo, principal
mente se vcce se especiali
zar em artes do verdadeiro

-_ alias muito bem empre-
gados.
Pois aqui ternos juntas -

elegancia e economia
num prato simples 'e deli-

4 filés de peixe
1 limão
Sal e' Pimenta
2 colheres de

PARA preparar pastilha
perfumadas que se empre
gam nos armários de rou

pa, faça uma pasta.com ges
so e água de colonía. Corte
a massa antes que endure ..

cioso,
FILE' DE PELXE AO
FORNO COM MOLHO
DE VINHO

-Cada coisa a seu tempo:
- Ninguem anda' de' capo_

te em pleno verão: seria sim,
plesmente absurdo. Pois quem
come feij-oadas, muita carne e

pratos g:ordurosos, nos dias
de calor, comete absurdo ain
.da maior: fica corno que en

capotado por dentro,
Coma de acordo com o clt,
ma e as necessidades de seu
organtsmo: no verão, evite
as corr{das gordurosas e

muito' eondímentadas;
SNES.

ASTRAL DO DIA

<;a.

de
PARA limpar as bolsas

de couro colorido, esfregue
as com a parte interna das
cascas de banana. Passe de
pois levemente um pano de
lã macia.

OS OBJETOS de metal
cromado adquirem um bri
lho perfeito quando esfre
gados com um pano leve
menta umedecido e depois
imerso na cinza de cigarro.
Misture os demais ingredi
entes numa molheira, 'leve
à geladeira se desejar, e

sirva sobre os filés frios ou
.

.

to-
�,

I·
, bom

per Haga: Swamí
27 de Março

Lua, Mercurío, Vénus e Ju.
piter radiam otmos elemen,
tos para diversões esportes,
.mcdas, amizades, projetos ma,
trimoniais, mudanças e via
gens.

OS NASCIDOS NESTA
DATA - Sendo prudentes

• conseguem fortuna.

,�.,
���=�=-

FABRICA· DE MAQUINAS
E FUNDICÃO MORRI.

,

-De-

EDMUNDO MOIUTZ
Rua Urugnaí, 30
Caixa Postal, '14

Telegratn8s:. "Modb
nAJAI'

.

devoram a saúde
de seu filhQ!

Com-

Seú :IDho COrTi! e brinca o dia tôd'o .;.; e, à ;�oitej Q.uando fi

eÍlnsaço é gràrtd�,.ê�e re_pouE!á e dorme. M8$, quer n38 horas
em que êre bi.inca� quer nas ho�as em que êle dorme,
IÍlilháres �� �uenos iiiim�gos de s"ta saúôetrabalbarn sílen-

· ciosamente .• : são' os v�rmes. q'l1e sempre - momento
· apÓs m9mento .; mevímentam-sé para tirar de seu orga
nismo (, alifuento que deveria dar-lhe. mais fôrça e ânimo,
Cabe á vo�ê. que .�� sua mãe e é esclarecida} defendê-lo.

·

Livre'!"o . d,õs y-erm�sl dando-Íhe �ICOR DE CACAU XA.
VIEli·· -�' um'� vet1nífugo d� ação moderada que devo!:

lo�ttO por' tôdas' as crian'ças em idade escolar.

II Fabricação de' balanças Mar- Ir.
II Cli "Mol'itzU -de 20. 30 �O kg!. II
II
'.

-x- II.
\I Bombas de Pressão e Sucção II
II 1114 II
II Bombas Inglêsali 1 11. II
II -X- ii
II ll:lxQS Pua Serras Cl;rculares II

'\1 -x-" II
II Furadeira horizontal par. 1\
II montagem em aqn��«o. - II .

.. II de madeira ii
II -J<- II
II Ferragem para Tupia, :Montá·· II
II gem em armacão .de· madeka II
II �x_ ii
rI Ferragens. Compíetas -: �i';Y:Ii'. ii.

'II Fita H .

II -x-.. II
II Plainas stmplêll - :10 eentl- II
I( metros de largura II
II -x_ 11
II Cilindros para Padarias, moeu- II
II dai; para cana e Dragas com- II
II ptetas para are1á OJ� pedxegllc II
II

.

gulha ii
'11 -x-. II
II O.tJclna, fundição e estampl!l.i'1a II

'.. "';':

V.,a aqui o que ti o
.

.

i.
.

LlCO,R D� CAqAU.XAV��� "

CÔ!TI�I.tClm4tnt8 In?f.nlívp'��a o organi"mo. é.. o � que
pode' .lIf tomado .m qual9u:ef épo_�e, 5�� �i9t{l_OU purgLllltal
D•. !il��to QgrQdAv�� nã� coºti(!1 olf'? 6

_

ni)o _Irrita o

ínteslfno Jn.t!1l1i,\I� Empre�ar;t� � no llrG�11 ha ma!l dG 50
. ani:!�i, ��Y� ie(. ilormolmi'tnta tomado por todo�. oscrlançás a .partir de 2 ano,. Consulte seu, mlii:!'co
t) peça-lhe quifllie fõ). sõbre as qUCI:J}1.ad�s dq'Lr7pr&t Cacau Xavier. .

f�',' !l
§
iS.
S.-

=... ASSlSTíl:NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECu\LISTAS. - ã� _... ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS
. .§I =_= ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESJNTOXICAÇÕES ==I

ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS -- ãI i Avenida Munhoz da R ocha Nr. 124'1 Telefone nl'. 3 O 5 li a�
.

�i ENDEREço TELEGR�FICO: .�. "�SIQUIA�A .

ii! CURiTIBA l :"'<-_'. -�-.�"
,,'

�: .. P.�}t-A:NA' l.
• � ii'fiiI'iiWmnmmlDlw!llllllllUlUm,lUi\l....�li�u�l�ijllilliluulu.. llIiüruumpUtmllflUIIID'Ullllllllum1»1;

�

i,

DOENÇAS NE�VOS4S E MENTAIS
CASA DESAUOE NOSSA SENHORA DA. GLORIA
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I DR. TELMO DUARTE PEREIRA
, �- CLlNlCa GERAl.-

I' .EspecialIsta em. .oôenCas de Criaüça
CONSULTORIO: Jj'loriano Peixoto, 38 � L o.ndat =

�AiIiiIii_iiiiiiiiiii_iiii&i"'� üii__illK:üI_lfIoO;l-ãlEjr:a::l!lIlí�Y-iiC:-iíII"��1'9_"li"

S1"-�acilll_IllliltW�
i. -

I RESIDENCIA: ��::Pa����a 11U � Fone 10'14

Oraoco I DOENÇAS DO CORAÇÃO
, DR. CARVALHO

.

" (Electrocardiograiia>
Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao la.do do C.ine Buseh

§
'I'ratumente de neurusas - (Ps1eoterapla,)

to Verde, mas agora, e nisto

está: bastante confiantes, só.
resultados positivos querem 1regisirar. Sua numerosa torci;
da rumará 2m peso, para 'I'es.,

t, Central af'im de íncerrtí.. Ivll-1os dllr�nte os 90,minutos
-

(4-" hos.tltdades, mas os era- 1 "

ques veracruzenses, além do i
estimulo de seus adépto, con, I
tarâ.i com o 3PO'0 de inúrne- f

tes, justamente contra 'o es., l'OS f'ans do Fl-n-esta de' Rio

quadrão qUe fez o Ol"mpico do Testo, tambem "inter.ess3-

I dos no desfecho da luta,

SANTA CATARINA

Funcfado em 22

Capital .. '. '.
'

.••

:Fundo de Reserva

s
- Ma�iz: I T A J A I -

dê Fevereiro de 1935 End. 'I'elegr.: HINCO"

Cl'�, 50.000,000,00
Cr$ 46.000.000,00

96.000.000,00
Total dos depósitos em 3111211953, mais de ... Cr$: 834.000000,OÚ

ÀGE:ls;CIAS E ESCRITORíOS NAS PRINCIPAIS FRACAS DO ESTADO
DÉ,'SÁNTA CA'I'AIÚ NA., NO RIO DE JANEIltO E CURJ.TI�A
.Ó: v:Ó:

__ .!' .f;'_� . .�'
f

DEi;>OSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIIvI, PA�
RA Ó Atnv.rENTO DAS .POSSiBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-z.

-_ PRODUÇÃO _._

nusiga
.Ieferindo
rO$dodmo

Asmaiores facilidadel na cemliUi!
Oferecem as IOj�i PROSf)O(IMO

•

rouaga
referindo
rosdodmo

...
"

Pro5d.:imo Sociedade !ru:mima
RuaJ5 de Novembw, 900 Bhmumi!u

"

car ussinalcu o tento inic d

dos boquenses, tendo Olavo

igualado ·0 scóre, No, período
O espetáculo, HO contrário derradeiro China anotou mais

do que muitos supunh .m, não dois g.�als para o Bocaiúva.

dé:fepcitmou, r::hegandto Ccntrnlou a paleja o sr. Ger

transcorrer a agradar plérw- son De Maria e a renda pas,

mente, tend: em v.sta a b?a, sou da casa dos dois mil cru=

resístencia oferecida pelos, su, zeiros.

Comprõmisso dosveleJ;a�
nos do OIi_wpic8, �m,R�d�,idl
Na tard-e de amanha; fomos

I
d:1'es, embora um tanto ,. us;a.- r-.

infi rrnados, fará mais uma a. dós", não tem se descuidado
presentação na Iocaldade de de seu :preparo, Ievando � -efci
Rode,io "0.• conjunto de vetera, ia, vez" por, outra, prcveítosas
nos do Grémio ESportiv.J O� prát-cas. coletivas, na :AlalT)_e-
lhnpico.

.' "

da Rkt Branco. - '\'
'

A representação dessa cate- De��o�í1ecén1ós, ainda, � '\�,:)'
goria, do' clube da' Baixada, é me do iadversário éom , o q\1al

In) momento, sem dúvida al, 5'';' defrontará a turma de- «,ve_

guma, a melhor que possue .lhos'" alv'vrubra, amanhâ-v.à ]
....

tarde.
=--=�-- ��=---.��

Quase certo o reapareçi ..
mento de S a I v a fo r
".' "'<,

L e mos, a m a n h ã
cidade .ínterrorana de

IlUdO.Estado de São

Salva. _._

.
.

-

UMA LIQUIDAÇãO DlfERENI�' DE TODOS OS TEMPOS
CASA BUERGER LIDA.
Novembro, SOS "'.. B I u m e n ii II

legrama à Lima Blumenauen,

"'se rre Futebol, .ontem, colocan

do-se à disposição da mesma

para dirigir qualqu.er embate
�dos tres que Estão marcados

Campeonato Extra.
'O conhecid() Diretor do De.

.pa.rtamento d.e A'rbitros da

'LBF, c.omo noticiamos,-ausen
tou-se de Blumenau 'há vários

dias, af:m de gozar o period'o
:de férias a que t,ew: d'reito,
..n� 23.0 Regiment.) {te 11lfan;.
í.a:;'ia ..

.

�

Seu retorno à esta cidade
dãr_se_a domingo pela manhã

_e:'um destes éotejos __: Guarll�

Partiram ôntern a tarde de

Florianóp.o!is, rumo à Capital
do p.ais, por via ál�ea, os rema

.deres Valmor Viléla eManoel
Silveira, componentes do \doll Ible-skiff" cafaririéúse que to-

.

mará part,e nas eliminaiQrias

.das-guarnições brasileiras aO

próx'mo Campeonato Sul"A

,nericano de Remo, o quàl te.
rá como séde a cidade d.J, Rio
.de .Janeiro.

BLUlVIENAU,·27-3-1954

SUl moo"SEIt fiaIS fflRtE.TlIldlllilJ

IDFD5CAL
* iôli� �,
,$. i'io!ih?8
'.'�ilil�

. ii MAIS ltIilllUIII tllllUfltiilUU'

iucador Profissional

_ por ele s-erá contro�

O embarque dos dois cCI!lh,:

';Cidos. <'rowers" foi pi.oviden.
ciado pela FAse, tendo �m

vistil! um telegrama que .lhe
foi enviado' pela CBb,. SOliCi_/tand'o .

� pl'eSelWa �9�.· atlétafl _�;i�;;iiiiiiii�����ii���jjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�1
mI.. CapItal da Republlca, .

Dentistas

H. PROBST
CIRURGIÃO DEN1"lS'l'A

AO LADO DOS CORREIOS E 1.'ELEGRAFOS
A' ALAl\'ÍEDA RJO BRANCO N. 8

Dr. VICIOR C. GARCIA
Cir'urg:ãQ Dentista

Rija 15 de Novembro .- 1392 -- 1.", andar
Raio X - Fone 1694

EGON GREUEL
RAIO X

CLINlCA DENTARIA -

CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE
1há 15 de Novembr-o i iee - Predío Foto Hugo

, BLU]\i[ENAU ._ SANTA CATARINA

Médicos
--�--------------------------------.---=-

D R. CARLOS G O F f E R J E'
CLINICA GERAL � CIRURGIA
HOSPITAL ''''JANTA ISABEL"

ATENDE CHAj}-L4.DOS t"ELOS FONES:
1196 e 1633

DR. o. R. KRUfGfR
1\1 E' D I C O

Doença!! de Senhoras e Opêrtli:�Ões. RalOi :5:
Ounsuítôrtc: Hospital Santa Catarina.
ConsuHa: Das 9,3t1 ás 12 horas e Das 15 ás 11 hOi'aB,

.

R�Bidêneia Rua l\iarechai Floriano Peixoto, 253 =
Fune 1�5a (em frente ae Hospital Saüta Isabel).

�--,-----�----

MOLESTIAS DE SENHORAb

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS L1I;;lTli�RNAS

OPhRAÇOES ONDAS CURTAS
Vousultério,: Trave&Sa 4 de Fevereâre, :1

Fones: 1433;r, 1228

,� '-. DR' GEHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Renhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9. às 11 e das 15 112 às 17 115.

BLUl\-'IE�AU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

DRS� TAVARES e HEUSI ......
Rua 15 Novembro, 1.135 - 1,0 andar

.' Consultoria - 1232
Te-lefones Dr. Tavares - 1461

Dr, Heusi - 1677
.

iNSTITUTO DE RADIUM
� l)R. A. ODEBltEeB't' -

KlI.dtotéi'8pb. - ,Kalos-X - F1sh)�ei'aplll - Metabo·
IlBüiO � RE8IDENCIA: R1l� '1 de Seiembtú. 11

�'ELEFONE. 1441

'ClINICA DE OLHOS.
otJVID08 -" NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
"'iii1�tômt. éh, írllcüldad.. d& MedicIna di> DUlvenliliule llii pr.1U

CONSULTAS: Horário, dali 10 às 12 horas ti dás 14
ás 18 horas. - CONSUL'l'O'RIO: Junto ao Roa-
pital Santa Isabel

'

Advogados
DR. NUNO DA GAMA lOBO D'E(A

ADV'OGADO
ATENDE CHAl\'fADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

'1'. At'�d�:m �.,�.ie���";a�.Dd���.�
Residência: = Nua Paraná, 8 - Fone 160:4

I �).Hój'Ío: � Ru!' 15 de Nüventluu_, :lU - Fime. 1601

.- DR.- J O A O D E B O R B A
A U, V ü ti A D O

serttõrío e resídêneta a!éüa xv de NüveIDrm" .ii
i.Ul\'iENAU ,�-� T�lefoiie. 1660

jI'ONE � H)·ii

DR. HERRE RI GEORG
ADVOGADO

E3CRI'rORlt)! HOTEl, HOLETZ n:UJii..iENAU
I��-'w .�.. ��-='-�-=��

,..;;.. - -!"!;t *" -_'''''l?��.'=="=�==..,..-_.-----�-�"..."-"""'-�-�.......

Iorretcres
UU4ER t.AHRONT
CORltE'I'OB

Huá UaranhlíQ N. z· SLu:M.ENAU

HltMAR ZOEHQER
MASSAGENS MEDICINAIS

,

. (Dillloma Alemão)
VELHA - Bêco Porto União, 55

2as.> 3a�.;· fias., 6a5. feiras· das 15 às 18 horas

.

..

'.
, DECORACõES MEUSI

.

Eng,o I,.uiz !.:Pçocó� "Gomes
•...

Decorador: Rubéns Heust

Engenharfa. � çãlcili'ás·.· Projétos. Construçõés. 'ropografia .

Decoraçõe%; .:Publicidades� Represelltllçõ6s, Cerâmicas. aene-
tores,l:Móvei� Funcionais. Revlsta� ·estrangeIras

15 de �ovemb:ro - 1374 C _ te!.: 1687 _- Blumenau
.

- S.C.
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Liyr
l\U'NIFESTA1U-SE os ME'DICOS BRASILEIROS SOBRE A TERAPEUTICA

- - - SUGERIU A PELO PROF. OTA'VIO NE'BIAS - - -

A ef'emcride de h- j� ass'p�
'J ;1 'O;:1358,,:n1 do aruversar o

; uital ic io d�l exma. sru. dna.

r "trosp -ctc do pr:Fce���-,) bem «o
-Oe) rpp.1-rt.� gt!.:n=l que t

í

zuram j:�]O
ca na p.!·atioa do crtme, com to·'
tografias às dezenas Ü� trd("

.has, acusando �,}mo prvot
do cr.irn. a srtu. 1\1[, riun.

Pre9ue Q

• I futuro de
nlmh·

foi

ív:"nc r,'?��trl!ns. esposa d:-' sr.
,'dH'::�í;l· Martins. ativo e com

l',('ten�e l.not ipista deste jor ,

IOFOSC'L

1.](J" 2,} fip:,l'id�tLn�') L:í
}J!_ !--'i:l:üon3 nt I t r3gt.�tl;(1 cccrreu no
, I t dr:.r._•.iL:: • �,:r.d . Uf,':-1.rtrnllent1o orn

rJ( na, C,'1C:lun,ha. onde 1 �ra'1'
�. jh�ontr.'ldos ln·.:;-rt"'s um C"3pH a
lista português d« SE-s:._,:;f·"nia �:
11'[1:-:; anos e sua f·:lha Mavia

'

..."t:
C;loi'ia, llf� lü anos. !l'3(l:t um cor.
'.!II lira C(, plH.),

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

RIO, 26 (Merid.) - O
lU l. Pelos seus predicados rno;
L,�" e dut.·", de corueão, a es; julgamento do tenente Ban
1 irll.ai'l 11;11 .:lieiante d rsfruta deira, indigitado matador
dI' g:�raJ .; :il::mtia entre as (:0 bancário Afrânio Lemos,
w,:,:�a.� de, m!�:s relações de teve inicio com quas., uma
;,Jll zade, J110tIV(l porque na I .

lU \ rie h�jt', será l1omel{age'l_ hera de atrazo � sob apre
,[ , cond.gnamente, á cujas ho_1 sidencia do juiz João Clau
l!ltê:Jlagcns associarno..nos com dino Cruz. Imediatamente o

:- J�o: d� perenes felicidades. pre-sidente convocou o réu e

procedeu ao seu in terroga
tor-ic, que foi rapído. De
pois O magistrado leu a

pronuncia e perguntou ao

sr. Bandeira a que atribuía
a acusação. Respondeu o o

ficial. é falsa e só posso a

tribui-la a erro ou ignoran
cia da autoridade policial.
Meu advogado falará por
mim. A respeito das teste-

!MPRESIONANYE IRA ..

6fiDlA NA (IMEtANDI!

h,'an�iosas �nmena�ens serão
�r e s ta o a s a H guyerna�or

II�E�Jo��ES
i AGRICULTORES

Acabamos de receber no-

va remessa destes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta-
ções,

Solicitem-nos
monstraçãó sem

uma de
compro-

F:10 DO SUL, 23 _. »'3 �;3 (h' ','1to "\·r.', (I hom;;'IlI Õ'" C'!,!"p::l,
"',1"1 próximo vindouro. na "fi· terá oportunidade de constatai- O

':� -ío CD.c:_'1-, c Tiro ólD"�s Y �·il ... , .", quatvto é henlqujf:lh") no �eio do
�;. E.::-tci�-."> o rToyernad.')r '!:rin�u p'OYO que o sufràgou nas urn-.s

·P0t.'r;Ül3.UsP."1l $(',rú hOG1�"!n�g�':-Jdo no pleito de :1 {1.� cuthbr« .-:10
p',�las classes con�erV:3.·hH·:lS �: s- "i':!:'\{\.
t;"1 zona, COIl1 um g-randlo,,;', h��1?- Importantes emr,:rerJ":dj:n\�'1t(:s

.

"\1"t8. da arlnríní st ra.câo rrrun lci.pa.l sE-

r��-�'l '1,,:)01': una i:1iciativG d. �:O:��:_I T�f!"\ 1··1'O'1.h?lH in!lPguJ'Rdos n�io··.)
�r;(·in.ção. rto COflj_É:l_,,nio e Jnríúst !� Goyernad.or do E::;.tado d� �:"tD':"
,I. Rio d:t Su1 r--ner-cut.Iu (la\tD.

C;"l.tf.l:nn�., .n: CTl1fJ) Fer:1. �·I\'n

�f'
-

1hor mn.naí r-a vossiv:-"l :-lc�tn-. das mals siE?;t:if.:cat1Yq,s e ju::1:rtS
I:!.!" âo, sp.ndo lvm g.rar-ilf"> 11 ntl- bnn��h·l.g·E''!1S: \lrt1'" ():'T"l.l. ',,'0' :llth·:")
'1 ,- �� !ir" 11t1'S�'J-!l� que

to.11�;_!ãOI·
pO'\.FO rí'.JP\lJ�n,'-"�

�rle no ha���p Pln lrf,�n

.�����������������������������������������������-l·ia quando 1e- .. 'T!1·... :� L1'ill�!·;!-]n-

1 is�imo discur-so do n()n�l',l�;' .11'

P A. � A f E R I O .... S,, f t ... (11.1 Bornhaus.ep
.o,....�_,."' .: , '. '2.,' \

....._=-... � 1"\
"!\1,!> dia inH:ÜJ�,to" _, .�. .

.'1' ahril ('UnI '''''''ó '''!o�i''� ,i,,·: E C Z E.)M A .5 ,

':'.;:'l';\�;:;i��;��:�:"�·':i;,t'J· (:;)' ,:�, ';0 \ I N F l A M A çO E S, .:�·�ecutivo eat�!ritH n::;', ('GPI V I 't

"i'm.ntescc> bniJ·, ele gnh't, ,>l;!'Í-, .

C O C E I R A 5t]';'!.lü..do T-')l' um d<1S lTIel!lo"e" 1

i"Y'juntos do sul '10 B"",,;il.
F R I E I R t\ Sí'lólvendo pa-cort'er. ta:'1b[Cl c

. t
i!1.n:rior do município. () E'·:n,,' ,

�l' Gnv6!'!V!.'d<:JI' do Esbrlo cl.. E2 P 11'1 H �_S I E TC',
�ai.1.ta C.a ts.rina. em m€H1Jr (;i�n-

misso.

COMERCIAL

lU
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FI'O'LIS.. 2; (Ag. Naeiuuai)
- Reuniu"se hoj(' pela. ma

nnã, na restdencía do depu,
t:tdl>' Osv:tldo Rodl'igues Ca-:

itral, 11residNlte :!a Assem

nlêla Legislativa do .Estado,
('resei(jll número de ]lolítieos
fi repJ'pstl.nlante-;. ve díversns

munteíntos to E!'"tadfit afim

d') fllllllaTem ii p;,rUdo Repu
'jUra'''1, ,I\. rennião foi pre,i
,tida IleIa jorn'lU�ta Tito C;.u
vatuu, que biitO.lo�iou a traje
tori:! ruígurante rIo PR 11a v1
da il:. demol11:.tda. brasileira.

4'\.PÔS promot·f'n ....se a elei�ã.o
(Contlnull na 2.9 pág. letra lij ANO X

-

Sob a presidencía do dr. Bulcão Viana, presidente do
Díretorto Estadual, e com a presença de delegações de di
retórios muníéípaâs, reuniu-se: nos dias 30 de abril e 1.0
de MaIO, na Capital do Estado, a Convencão Estadual
UDN.

Oanforme noticiamos, representando o diretoria muni
cipál de Blumenau, estiveram presentes &0 conclave udenís,
ta, os 81'S. dr. Affonso Balsiní, Frederico Guilherme Busch,
Arno Odebrecht e EtnUio .Tul'k.

Além 0'0 presidente da UDN estadual, que dllscursou.
sôbre as finalidades da convenção, falaram ainda diversos
oradores, N10 primeiro dia da reunião, foram tratados as

suntos de palpitante interesse para a orientação política do
partido, em face às próximas eleições de Outubro,

No segundo lHa. tratou-se da '2scolha e lançamento das
candidaturas ao SemacVo ,

à Câmara dos Deputados e à As
sembléia Legislativa do Estado, sendo anotados pelos con

vencionais os nomes dos srs: Arisí.ltiano Ramos e Adol:!b

�onder para.o Senado; de Hercllto Deelce !lflra deputado
1ede!,al.e Achüíes Balsíní e Gerhard Neufert para deputados
€stactUlils,

,

O pronunciamento dos eon- povo blumenauensc, qU� lhe!
vencícnals udenístas não po- ,,!:,ta grande admiração �I=lo i

dia ser mais acertado e just-o, muito qUe tem feito, pelo
porquanto os nomes Indica, 'bem coletivo do município à
dos para pleitear' àqueles C91'- testa da administração muní,
gos eletivos representam, ca-

'I cípal, cujo exemplo de t1'''
da qual, uma trad1çao. �e balho profícuo e construtívo
cultura, de riJnradez, d�gl1l- tem merecido os anláusos e
dade cívica e d�v?�amento a as simpatias das demaís co.
causa do bem publ�co, munas do Estado.
Ao escolher (> nome de Her.,

<I lUP) --1 dição, embo-ra não tenham fe:to

'Nos ultimo$ 'dias comprovou-se

I
referencia. especialmente f/(t :oU",

quo ós liaíses que, �cnt"lll aseas- silo Insinuaram que os países

ses ue petróleo, corno i) Bí'asil que dependem somente do �etro

poderão, doohQ de 10 ou 15 a- 1,€0, por preços lnu,is ekv:lIdos

que os correntes' sezão. os 1'1'1-
mE,iro.�, a Ih,ei\iir por motivos de

economia a concllli�:::Is Instala

;:õr-s afumlc,w.

moral, sobejamente confiéet, I

do em todo o Estado como um
cidadão probo, honesto e 80-

bre.udo digno do respeito :do' fMerid.} -

-

Ouvid�-'numa o deputada repltbliçano; SI'. Fe·

cnquete jornallstica, em Belo Ro- Iíciano ):lenna. assím se'
rtzonta, sobre o discurso que o tire tau a respeito:
sidente da República proferiu no "O sr, Getlllio Vargas está crí
dia primeiro de maio, declarou o ando um c..Ido C'e cultura para Ie
Iider udenísta, sr. Pedira A.leixo: var o pais ao Cá05 social. Como se

"E' mais uma peç:l demagogíca sabe, sua deliberação sobre o sa147
do imenso arsenal com que o ex, rio rnirrlrno abrevia o conflito com

Getulio Vargas vem agredindo os

I
o recente pronunciamento das elas ..

interesses do Brasil, com imp!:ps- ses armadas no lrístortco rnanífes
sionante documento da torpe ex- to dos coronéis, o que vem denun

plora;:ão da empobredda classe tra- ciar os indesviáveis proposttos do restabelecer a contusão e' desgas
baIhadora" • presidente da RepúbIlc" de esta- tar!' autoridade dos elementos fun-·.

j damerrtais ('� nossa; Instttuícõ.as" .

. ....:..-:- .,...,� � ...;. ....;.;.._
O sr. fo'eliciano Penna- admite

VaR'g'uarda dA
•

t I"
que o organh'mo ceonomíco-socíat

U u ln egra 15mB sorrerá ainda nutras gráves imo

PI!n!o Salgado nã,o acredita que o salário! :i�2:::}!��t�;;,��!!�:::�0�
mi' I bl d t· IliO Vargalt

10 mo reso va o pro ema a cares la I
' tÍl�/:es�:���:Uj'!:I,;��P:;��l:j{��) CO�'

�,. � � I ::�cnte da int,.:m,quilidade na('f.o�
nnl,.' Observou aincJ� o represen
tante mínetr.i 113 Camara dos De

putados:
lado, faz apologia du voto. Atinge
·'0 sr, Getulio Vargag, por outro

agera ao que j)Wl<Oll do ert!dito !la

sUfrngio j10pUhlr, o que atenta fla

grantemente COfrl seu pa;;i>ado polí
ti(·o 'e indi:iviil\'el. da �l1a vida !J:ú-'
blica. :Mal ni'Ú!' pai' isso se podi!
d ,.cllid�.r <l'IS d"sigl�if)� -gmllli,'t�q,
Elt> propl'í,) I!'ah. sua ral�a vocação

do annnete acha-se ln
retamente Ugadt\ i cir
culação do- jornal. A NA
ÇãO é o único �rgão de
circulação "diária que pe-
netra na maioria dos la'
res do Vale do- Itajaf.

RIO, :J fMerid.' - P:?5WU pelo Rio de .Janeiro o lideI' comunista

paraguaio, sr. Ohdulo Barthe. que, :preso pelas autoridades de seu país
C',)l1seguiu perinissão para. deixar'Assunção turno

n,) \'C.to, quando fez

J";Hl (lrHlbrt. ('om·'

-----------'-_;_-------�----------.;_--.'

Pre�ara ..s8 g �roces�o �e acoaaç3ft
�O cllgfp' comnnisla nos EE. U�.
Washing; on, 3 tUP)

-IIS
barras do tribunal o che

O Departamento de Justi- te do Partido Comunista

(::1 l'3n1 'espf:ranc:as de Levar nos EE. DU., William Fos·
tH. Este er::t presidente do

1 Parti�o em Quarent:l (' ,:r!-

NfiVi\t parinuedisfas to, q�la.ndo outros onze a1-
v v� '1

I
tos dIrIgentes, f'}ram con-

,denados sob a acusaeão de

sobre Dien Blen Phu I a:1vo(!arem a àerroe�da do

gove;no pela força., Mas

e:;capou de ser processado,
por sofrer do coração. Ago
ra, o secretario da Justiça
H�rbert Brownell disse que
solicitou à Justiça Federal
a designação de uma junta
médica, para examinar
Foster e verificar :se está
realmente tão enfermo aS-

BANOI, 3 (DP) - cento e

cinquenta YGlutariol:! da Unis.o

F.ran�e5a !'alf.:7.l'll 'll de iParaqlw
lbs sobre Dicn B�"n Phu, du

l'anie a noitr, passada, afim de

partieipar dn heroiea deÍ'�sa da

qu"ta. ll.r:.t<;a, forte'. SC'gundo 3.-

nUllllia ':Jo ulto-eoma,1do frn'Ders,

€"fleS voluntarios. que em sua

ri!:l.ioria mmea haviúfll w::"i:l,l ps

'c·,'I.I1",,(hZ1, ;.lflltal'ám eIl �rup(}s
dEI cineo.

Associacão Mineiro
•

•

Combote Ao Canc'er
RIO, 3 {l\1erid.1 - Acaba de I couctrm;ão

de dois pavilhõe�. 11m

,,,,r fundadu em Belo Horizonte a destinado a doentes recuperáv"is e "E' uma' necessidade, mas�-
"ASSOCIAÇÁ MINEIRA DE COM- outro a doentes incuráveis. Er- felizmente na!lla l'esolve/ porque o

BATE A.O CANCER. que orientará: gu"rá nos ptoprios terrenos do nosso problema é baixar' o custo
o e.sladQ montanhn na campanha! citadll hospital um "d<ificio que 'lê da vida �. não iludir o eleitorado
:t ser iniciada amanhã em todo (I destinará à séde do orgão executi. com 5ituagão, de inelhor�a", .

_

_

paÍS pelo Serviço Nacional no I vo do Serviço Estadual do Cancero 'O
-

Chefe ill.tegrallsta ':frisou que

Cancer, Sob a presidertcia do sr.! -f��iii�=:�ii��7=;:�';;�';;�'!'�._�':::':-�-�'��f-Clovis Snlgndl>, vice-presidente de 1 ..
Minas, e contando com ampla "rê-jde feminina". a Associaçãl> fará

divulgação em forno do diagnóstico \precor� do c::nêer. ampliará o

Instituto- BMg,,;; Costa Mm asim.

--'-"_......_---�.;_-----�----------
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ENHISTA

Um earrínho-berc-, para'
criança e outros obíesos. Tr",
-tar 'à rua Maranhão, ''S6 .,

__:.

Fundos - Apto, 3, com Do-

Vendem..se divtlrs08 lotes, na' Lucia Lerrros.

�n'udmo à nova ,ponte em _.. - -ES-Eê!í>ilstruçãn ne . bairro de Pon. V E: N D�. .' ,

U Aguda.
fuformacões com Amo' Bee- Uma propriedade sita na

ll;er, RU3 Bulivia, 7& - Poa- Alameda !tio Branco nr. 2�6,
I[a Ãgulla - Nesta. com €squma rua -'Maranhao. E D I T 'A L
/Iv.

I terreno 22,50 de frente por .

'"
-

- ,

' ,

_

V E N-D:E 'S E 30 de fund�s. '

:Fal}o saber aos que o presente virem-cu dele tiverem
'

'..

_'_ I ,IJlform�ço.es n� ECAP Ltd.

I conh.2cimento, que no dia 6 de junho de 1954 serão realiza-
Í'�\"

-

_

Rua FlorIano PeIxoto nr. �8� d2S ,neste Sindicato as eleições ,:para a' EUa Diretoria e lVIem-, .Um teneno- !lO .JARDIM 1.0 andar, sala 14, [-one

11.)O�!lorOS do Conselho. Fiscal e Representantes d' Entidade no Con-_;8Ll:Tl'tENAU. a Rua Thomé -

t'f, :1 -selho,'da Federação a que está filiado, ficando ab�rto o prazoMl'aga. medindo 1'7,5 de frente V E N.D E .. '" E ,de 5 rUas" que correrá a parOr 'da ,prim!"ira publicação deste
il'om 41 metros de fundo: Pre� ,

[para
o registro das .chapas na secrettna., de, acordo com o

,

�(:;- Cr$ 80,000,00., _

. 'disposto 'no- ·art. 4.0 -das, "Instruções" aprovadas na Portaria
'

•

Dlversos' lotes de tenS! a Uma - motOCicleta marca Minist..rial :nr. ,48, de: 8.4 .1952.
,.tua São Bento e Rua Zemlro.n Puch. com pouco uso, � .112 As chapas deverão ser regIstradas em �('parado, ,sendo:,(Garcia), llrõprio ,para R�l- BP. Ver e tratar na Oflcma um' para os candIdatos 'à 'Diretoria da Entidade. Conselho

ra<3ncia, preços 'de ocasião, mea Froeschlin, fone .132L Fiscal e respectivos Suplen�es e outras para os .!'epresentan_itiudn 20 ::Ir 20.

A "INTERMEDIA'RI'A"
tes no Conselho da Federação ex-vi do disposto nos arts.Ini'ormà()ÔeS â Rua Mato 4.0 e 43 das' .l'�j'eridâs "Instruções".

.

Crosso, 556 - Fone, 1654. Os requerim.entos p:11:a o registro das chapas deverão ser'

'OFLR[iCE '05 :SEGUINIES, apreseníados',na Secretaría em três vias, 'ssinados por todos'1 (a: N r R o D f I: C Os candidatos" lJ€ssoalmente, não sendo !Jermitida, para tal�
•

a;;.

,!NEGOCIOS URGCNTES fim. a '-{luool'gada 'de procuração, deV'2ndo conter os requisi_
r, ,1-- ur .0 .-M' 'O' ,V r. ,1,.5 - I: ias previsttjs no art.. '6.0 das "Instruções" e ser instruidos

- [., VENDE-SE: Bungalow de com ,a prova, exigid ' na - alínea !'g" do' referido Artigo.r-'I- . (ÀutGmõ'I'fllll ,U_il.. material 7x9 com""6 l'eparti�
.,

Bltunenau, ,,30 de abril de 1954·

'tT Camlnl1õe. ,(lod.. )li çÕ€s, inclusiVe varanda, anexo ... USIND!CATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
f�?r' (lllmio-netN . Uatl." construido mais uma Cllsa .e' DL MEN'l1.U.

'

�� - '1!IIf ranchos de madeira, 660 m2
miSll! � T R O C Á dJ!I' 'd'e terreno, Ótimo ponto res1-

mi��- V B N DA....,· d�ncia}, livre '!_e enchente.

1'rq1l' "·b
'

U�pi1:"j rT S;; 0<101 P'R,:A: x.1mo a.�ua Sao Paulo.· Preço

'RI' U'S 'Isa-; 8�Sr.......""';q;; - ,e: de ocaSlao Cr$ 230.000,00 •.
_ , , ',,'

_ .�--� -'�\�. VENDE-SE: 15 morgi.lg d: ',I .

'C6Dee_eDArt.,1

I
t€rreno em Badenfurt, fazt;n,.! I':AlUNH6ES F. W� D. '(J'oUl' d� frente com a estrada prln; :,:"

'::0'-' �."';' ", , __ .,.,

, Wheel'Drlve) ,c�pa},�6m?titno e permap,en-�e 'Lchàssi'FOR: ,dJ4t;:m:ltor Hercules-Diesel, ,4 ,cilindrns, ,

�'l'ORES� L."R.,B. DiIIIel rlb�lraOt' bvrt:? d� enchente. recem reformido, carroceria Gancha .. 32-lugares, perfeita.
#- P�q • Aeeuorl�l Preço de oportumdade Cr$,

• 1 chassi -INTERNÃ.TIONAL, t947" lllo_tor ,Buda.DieS'el,r iiIIIORD _ CHEVROI...ft 100.000,00 a VIsta.
_ .',

f�'
iii

_ Linha _ VENDE-SE: Automóvel Pte fi cilindros.' recem 'reformado; carroceria Blumenauênse, ao
"� . U o,p A, R "f' fect e� p�rfelto estado de- etilO lu,_!1;ares,_ perfeita.
.. v,�_." '''''''''''0 COMERCIA.,. serVilçao- Cr$ 50.000.0�.a !lS- .

·INTE....N'AT"10 I,
,

1" ..,.,......

t f tambem facil taçoes 1 chassi" n NAL "KB_7", maquina à gazo-'�.� bn'ORTADORA S. _&.. a, az-se 1,
lina, 6 cilindlios, ano 1947; perfeita, carroceria Blumenauen_.

.

BLUMENAU. de pagamento.
. 1 b�'_ "

Rua 15 de Novembr�, 983 VENDE.SE Automovel se. 32 ugãres, oa.

t- uACISA" - Fone 1324 OPEL CAPITAE� b�m eOD-
,1 ,cha$Si CHEVROr.E'I:, '1952 (ríOduzido), máquina à gt_i Telegrama!l� VANDEMEENE servad�E����S�;$A���!���í zolina. ótima, carrOd2ria Gaueha, "GI:lstosão". metálica, 36

STANDARD ano 47. Preço, . lagares, perfeita.
"

45.000,00, faz-se tambem con.

dições sua�eis.
,

'

COMPRA;--SE: Automóvré1 va,
de 40 acima,., preferencia Che
Tl'olet ou Ford. Paga_se ,a! vis..
ta, Inútil ofertas exageradas.
COMPRA-SE: um ou' mais

. lotes, para construçã'O de "Ino:
radias, 'Só ,.interessa preços, d�
oportunidade.
COMPRA-SE : maqtüna, de

costura, usada sendo
manual.
Illfcrmações
Rua 15 de N.ovembro,

'.�M=W=W��==�ol 1334 - Fone 16B9.

IlUda.,
132 .... BLUMENAUr

il.
""

/it-�iíXI lar·

Uma sala - de jantar,
preço 'de ocasião" com

efástíca. Tratar a rUa
Paulo, 1515."

.

um terreno' à rua Hermann
lHering, medindo 19 de fre�te
'D0l' 41} de fundos- l'nformaç�es
lia ECAP Ltda., Rua FlorIa-
110 Peixoto, 18, 1.0 andar, sa
'ia -:lo, telefone 1150,.

" BUNGALOW. NOya
COMUNICADO N.o·· 2

A ·'BROCA.' DO CAF'E'"

·ALUGA-SE
Uma eamíonete.marca,Re.

naux: tipo, furgão, ano fabrica
ção 49, maquína inteiramen
te retificada.
Preço Cr$ 28·000,00. Tratar

'Rua 15 Novembro � 1326.

A l����r;'-�c�feeira de. Santa Catarina leva uma grande
vantagem sobre, as dos outros. Estados, -p;rodutQres de

, café,
porque ;l;�f�\}na :c�fe",il'a catatp-iense:nã,?,;é·'encontrada a te�ri-,
veI 'praga conhecída por "broca do caie'.

,

'

.

'Os elitragos;da 't'broca" ná cafeicultura brasileira, come.
ÇâJ:'a1l,l .a:toma1t:wlto.-em 1924, 'quando. quase 'toda 'safra -dO
municipio paulist.a 'de' Campinas ficou inutilizada. Desde .en
tão. os cafeicultores:-e, tamb..."n1 os, orgãos .. oficiais ficaram 'a.

Iarmados e,:tl1atilram -doe c:ombater'êsse illimigo do café.
'O prejui3p, causado pelª '.'broca",.do café 110 Brasil tem Isídó muitQ ,grande_ Não há dados slõ!guro$ sobr.e êste ponto,

Imas' sabe",s-é- que s(}pe a h1IJares' de cruzeiros'. ,E' va:dad� .que
atualmente, ,por processos modernos. como a aplãcação de
BRC, combata:�se'eficazmente essa praga. '-T.odayia, cumpre.
nos dizer 'que, o combate torna-se sempre dispendioso. 'I,-

, Entre, outras:: medidas que podem -

ser usadas pára evitar
para 'Paletó, Tail!,eur e Cal�. a entrida,ilesta praga-na �avoura 'cafeeíra dêste Estado, po-

1ças. 'demos r-ecomendar as 'segrnntes: ,

'

P R E C I S A - -S -E lá) __: Usar sementes ,para .semeadura sõmente das quePag�se bem .. Informações o IBC e a Secretaria da Agricultura do Es'kido
com R, BOHME - Alameda dístribuírem ou autorizarem a distribuição;Duque de Caxias, 106.. ,.'2a) _ Os lavrador€,'! .não devem nunca ,levar s-ementes

beneêícíadas ou em casquinha, vlfidas de outros
.Estados as suas propriedades; '!3a) - Os proprietários de torrefação não devem adqui;
l�ir café broqueado

-

de outros Estados. 1>'::>1S do i, coritrârío: poderão facilitar a- entrada da praga; ,

4:1) - Os ,lavradores nunca devem

t�_acos quo víe,
'

ram. com café de outros Esta
. �'P3ra transpor ,

,

. tar'- sementes de café;
.

ãa) - Não amontoar Q café colhido. O amontoamento dá
• um micio :de :Ilermentação que além' de prejudicar

" o- gosto da bebida ainda faz, devido o aumento
,

da, temperatura, com que as fêmeas 'da- "broca"
saiam dos frutos e se dirijam aos cafeeiros, 'au"
mentando a infestação.

6a) - Deve, ser feito, o repasse. O repasse é feito depois
- da colheita e ,consiste em se colher Os frutos que
ficaram no caiéeir-o e pegar do chão os' frutos

caídos: -!t ,"o .1_""'.'1Jii-,
la) - Caso seja constatada a incidencia da, "broca" em

'qualquer, lugar da zona cafeeíra . çataripe,nse,. a.
-vtsar Imedíatamente- o Escritório da zona caíeeí,
Ta eatarínense, avisar imediatamente o Escvítõ_

,

' rio· do me, em Florianópolis. para que sejam
.tomadas, as necessárias. providencias, para 'se
combater a praga e não deíxa.Ia se alastrar.

Procul'�-S'El auxiliar de

':Farmácia. Ordenado Compen
lS"dor. Oferta por escrito a

Caixa Postal, 400 - Bluma,
\nau, ou' na Rua 15 de No
·yembr.o n. 591.

Vende-se 1.1m ainda não- ha
bitado, na rt'ta, Cá'rlos)Jensen"
nas ãmedíaeões da "rua São;
Paulo, zona salu1>rE) e Iívre de
inundações, com sala de v�-f
sita. sala de jant;;tr, 3 dormi..
tortos, cozinha, banheiro e doe.
mais dependeneías, agua en..
canada. .Iuz ele:trÍ.ca•. Informa.,;..
eões com Henrique Stoltz, em
Itoupava Central, pél,éí íelefo_
ne da Cia. �ensen..

... SE
.$'Ii'

por motivo de illlidança) co�
;;u_.genda: uma sala de Jantar
..:tf: compensado, chapeada
com imbuia, composta de 9
'l1ecas.
-

ÚITl dormítorto para casal,
de compensado, chapeado com

;i.mbui<:�: composto de 8 p�ças.
Uma copa de pinh-o, pínta

'Ido. composta de 7 I?e�íls. .•'

Uma càzínha de plnho, pm-
�ada composta de 13 peças-
u:U divã, um rádio, uma

r-olecão de Tesouro da Juven
tude, com 18 volumes e ou-

tros moveís,
,

Informações ii rua Mare...

chal Deodoro. 47, Velha, em

:frente à Fábrica de Sabão
Dorner.

Prático de farmaeía , quites
com o serviço mílítar, -'- Exi�
ge-se referencías, Informa
ções: Rua 15, de Novembro;
748 - Blumenau.

Apartamento para moradia
ou éscritorio, com -jardim.. na
Rua Nereu Ramos, nos altos
do novo éonsultorto do Dr.
Ç'amara,
----�----------

LOTES A,VENDA

'S:' N,.D,I tAJ,�O }D�O.s :E-M�P�R,E:G A:D;O,S
,

N 'O :( O"M 'f"1 (10 ·D 'E ,B1 U M E:N A>U

para aqude dia. Viria em se

guida a prova para máquinas
de 350 cilindradas" da qual
tomariam parte os . mesmos

azes da anterior, acrescida a

mesma do representante lo::
cal Ernesto Vetsc. 'Finalmen_

te, seria disputada a prova
dI:) meio litro, máquinas de
500 cc" da qual participariam
azes como lVIerkle e outros de

Joinvile, bem como de Cu ri":
t�ba ,e ainda desta VeZ Luiz
Rezzi estaria em'ação com sua

notável' lVIoto-Guzzi. Blume.

,-\.V�shingto�,CUP) _:_ 0s Es_
iados Uniél.Js "procuram esü!
mês orgal;lizar 'uma força ml�
1itar tinida, para, gal'antir. a

liberdade ocidental ,ante .. a

ameauà . do,>; conumistlls. 'po
r€m seus eSlorçós' fr.ram pre
judicado3, por l,nTI. conflito, cti":

, 'plemat,ao C!)ID a· Grã' ErEta:
rihe. ' ... '.',

IssQ foi reveladll ao INS
'em llma fl'llt.e dipl'Jma1líca
l:'lêna-men.tc informada cIlde
se �!diS.sd ,que; os plano�: norte.
àirie1'lCHliol' IBn; lima ação de
emerl'<encía no Pacífico cho.
caram 'com �,e'ltraü�gja britâ
nica .

i 'O inronnante e.xplicou· que
í uÍl\ Cios uri,'cillais !'bj"rivoa
da .Grá Bretanha, é conseguir
l]ut;!· 'os' ESi wo.!'·Unidi,s entrem
enl uma aliança f:';111pl'ome�
kndo-s2 ã aJudsr a05 brit:l_
nic�<; a 'defer,det ";'Jas <:1110;
'nias rio '"Extremo' OriCllte caso

necessãrio, -

, ,-O Hti�Io:tnata disse ,que o

Seéretário de'Esta:âo John F.
',1 :Nunes c·:mtifiUou (om seu ,a�

,

pelo' de '29, de março pedindo'
uma "ação unida" rom tiro p,e_

,dido ,de ,dois pontos às Na-
ções aliadas. a saber:

,

1.0) -' Que ::::e faça tuna

dec1aração conjunta adver ...
tlndo à' China.' Cómunista que
se deveria abst.er-se de inter;.
v!r principàlmente na Indo
'China ...

do MJto Clube. em 'vista da '2.0) - 'Que ()s aliadas con-
'

impossibilidade 'de ;neto1"na- tribu,am" com f-orças aéreas ,E'
, -Bl ".. l'ó:ximo 'navaIS, d-2ntro de suas pOSSI-rem.a ' umenau, no, 1>

.'

' bilidades, para empreenderd'l)mmgo alguns do azes JOIfi� uma acão 'imediata 'i:endJ!nte
vi1enses e o az paulista.. ;Bezzi, a' alíviár a pressão militar so

decidiram adiar ,para ,'Il'lais bre as forç::ls da União 'fran-
,

cesa que defendem a' Indo.
uma 'ou duas China.
.tarde, .. do que noticiaremos 0- Somente a Thailandia aCEi.
"portunam;:=nte .,a data -:exata,' I tou ·e'ssa proposição_

'..
�

'B zí V'.)ltará TI':Jvament-e,:e. � troca, ,'3S _ b::ltamco�ez.. .

' _ 'p'edlram a "Conclusao" de
os -Jomvllenses - 'e paranaen .. _:. _

ses. aqui estarão novamente. F A ç A M SEU S
.ENTRADA FRANCA

'I'Tambem sabemos-:que, para iA N-U N C-'-I,O

SA L
a disputa das três grandf-s. .

provas jrrealizàdas, os. ,'Por.! N�,_.E_!._;.S_T E_,, � ----

tões serão franqu.!'ados ao,·pú
clico, não se cobrandD ingr-es_ .

dos membros provisórios
Diretoria' Estadual, que se en

carregará. da estruturação d"0
llartldo, ficando .aJ'.s-im, c1(ln��
titnida: -lllésidenre, Ol>vald�
Rodrigues Cállral; 'vice·prúi;';
dente, Tito -carvallio; secretfu.'

'

rios, Major Honório "Castr9- e

Luiz Finz:í Lima.

..�

1ê;:-se � Q)u'dô cio_s"o
com IDEOIAL·

DEI- Presid.elJlte.
\

• lôdo para o sOf!gue t
• fósforo,parQ;O "éfebreS
.. .:áldo para os osso,!

co.: MAIS MODERNO FORTIFICANTE!

lABOIfATOf«O UeOR'-DE :CACAU ;IAVIER"S.-;Aa

- BLUMENAU -
Eua 15 de NaT., lU1

1 chassi 'FORD "F-3", 1950" máquina ii Qurdquer pro.,'carroceria Gaucha· "Lotação". 18 log.:rp$, ôHm,it.
1 chassi FORD, 1950, máquina Hercule.�-Diese1. fi cilin

dros, l'ecem reformada. -carroceria G::l\;lcha "Cos:'(lsão", a5
,lugar.es, 6tima.

: ARMAS l MUNiçõES
.'

" ''''''i!!
�:rmu de �a9&, eqG1"'·
te, revólveres, pist..

lu -etc. - qualquer, "

marca. ·COMPRAM�S.
NA

1 chaSsi - (só chassi) DE,,-SoTO, 1948. para ônibus,. .220,polegtdlls entre eixos, 'lnáquina .� chassi c':JInpletamente re"
- formados, 6 toneladas, pneus l125x20. 110voslbons. cabjne de
ago, servindo tambem: pán cargueiro.

' ,

Tratar na INDUSTRIA- E COMERem ARNO GARTNER
&'CIA. LTDA. (Agencia'VOr:.VO). - 'Rua São Paulo, 501 -

Telegr: RAINHA - T.elefone ·1l0ü - Caixa 'Postal, 185 _

, -:-- BLUMENAU _--

SOo

B
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, NOVA IORQUE, (UP)

-I
neira evidente, que se os

Ibricado
mercadorias sem nheceira tf!m 1954 uma fa- � :As estatísticas do "Fede-r sentavam um aumento de

As estatístíéas.' referentes produtores ,nort€-americ.a:-, se preocupar com seu fu- \ se normal, record superior, ral Reserve Board" reve ...� 310,871.000 de dólares no

ao primeiro trimestre des- nos não. houvessem. no de- turo escoamento, a econo- E.Hl verdade, à um tanto 13m um fato de grande im- ! período 'conespondente de
te ano demonstram de ma� correr do an-o passado; fa- mia norte-americana co-l "fieticia" de 1953, portância "as despesas dos 11953, .

consumidores durante este I Em oposição, o índice da

período não acusam nenhu- l'produção, segundo estatís
ma baira em relação à cí-] ticas do "Federal Heserve
fra de 230 biliões de dola-] Board" roi, em marco de
res ,verificada no mesm� i 123 por cento sobre

J

o ano

período de 1953. "Em oU-l de 1947\49 t.base 100) ,con
tros termos: o total das tra 123 por c��em-·t�
vendas não diminuiu entre I reiro e 125�or cento' em.

os dois trimestres citados, I íaneíro. Em julho le 1953
_

I era de 137 por cento. Ade-
Não se pode, pois, incri-\mais, o valor da pro.luçâo

minai' OS' compradores, os industrial e mineira Se a

quais não só mantiveram \ presenta à uma cadencia
:;eu nível de despesas como arnral de 359 bilíóes de do
aumentaram suas econo-

I

lares, no k'1rimeiro trimes�
mias privadas, Com efeito, I

ire de 1954. Com uma pe
BZ contas "deposítos" de qucna dlruínuíção de qua
] �lO bancos cooperativos de tro (� meio btliões ou 1,2
eetmomía popular do Esia-I pür cento sobre o t.rimestre
:.:0 de Nova Iorque, apre", l correspondente de 1953.

rL:,,;'(1.�

::l;:ii��r��i'+"'1' .. ' -e,, �

-

f
.

';J

() Rasputin Vermelho'C. 1
Por AL NETO

O Rasputln Vermelho es- o Rasputin Vermellio orde
Li se tornando cada vez nou uma campanha' de ter

mais poderoso, ror centra a Igreja' Católi-
Na verdade, o poder dês- ea da Tchecóslovaquia.

te homem funesto' já é Corno consequeneía dessa

IIJiUim" 110- que o do famoso campanha de terror () ar

lVlonge Louco que dominou cebísp., de Pra,ga _' Joseph
u eôi'te do Czar Nicolau II, Bcran _.- desapareceu ruis

O Rasnutin Vermelho é teríosamente,
(I Metrópnlítano Nicolai, de O Rasputín Vermelho é
Krut.ítsy e Kolomna, nos um homem alto, robusto,
flnelores de Moscou, de longas barbas brancas

CÜí110 Rasputin, Nikolhi Ao contrário do Basputín
af�e na sombra, quasi como dos tempos dos Czares, Ni
S'," fosse um fantasma amal- kolaí veste-se C'Jl11 'elpgHn-

iJj. dÜ';Jádo, da de um nituco Icndrino.

�, Os grandes da Russia O nome 'todo do Raspu-
�; Bolchevista tremem e em- UH Vermelho é Nllrolai .lR-

II',alid�Cem
quando o Raspn- ruszewicz.

1.111 Vermelho aponta o de- Nasceu em 1892, na Li

f do acusador contra alguém, tuania, onde passou os pri
!!\,� O acusad., jamais escapa melros 18 anos de sua vida,
R ::0 fim hediondo que é o de Em 1910 entrou para a

f�� .todo_:; os inimigos de Ni- Academia d'e Teologica de

� ! l�olaI,· Sã) Petesburgo, ordenan
;�,! F'crmalmente, o chefe da co-se em 1914,
g; Igreja Ortodoxa Russa é o Se bem antes 'da revolu-

I'
! Patr-iar-ca Alexií, de Mos- cão tivesse amigos entre

r ",

, �l cou, os nobres, desde o 1110111'811-

t:1, Alexii é apenas uma fi� to em que os bolchevistas
�; I gura de prôa, que reina triunfaram ele começou a

ií mas não governa, dar-Se a si mesmo o titulo
.

Neste momento, 'acha-se de Comunista Cristão. '

travada, nos bastidores dn I Cerno Nikolai fala fluen
Kremlin, uma batalha de temente o francês e O ale
glgantes, De um lado estão mão, os chefes bolchevista"
Andrei Vishinskv e seus a- o mandaram pregar a prí
mígos, 'DJ outro, está o sioneiros procedentes da
Rnsf)utin Vermelho, Austría e da Alemanha.
Aliás, o primeiro a dar a O obíetívc dos sermões

Nikolaí ° cognome de Ras- do Rasputín Vermelho tem
putin Vermelho foi precí- sido sempre explícar a

saments Andrei Víshinskv . harmonia de vistas entre

Vishinsky é muito res- Karl Mcrx c .Jeslis Cristo.·
peitado nos altos circulas
soviéticos. Muitos o consí-
deram o maior teorista -vi
vo do partido comunista.
Entretanto, poucos se a

trevem agora 3 predizei' D

f:.;tul',' de Víshinsky,
O podeI' do Raspu tin

VerúH:'lb') sohrepuja as'
fÚll! teiras da !1rópl'ia Rus
sia paf,3 extender-se pelas
nações satélH·es.
A ordem que lançou o

Cardeal Mindszenty numa

masmorra da Hungria em

1949, partiu· do Rasputin
Vermelho,
No mesmo ano de 1949,

de Ql'deilH rural; Criac;ii.) (li' mil

19'a'l'íkJ
a. hoúl. di' ill:,t:J'h;tiu ;1e

llicipiü's; 'Plani:fi(laçdü, n1\ln1{�ip:ll;
.

��'i'S 2(lt�.IjU_ Idti.zen.lu:3 c�u7..e.il'�;--;J.
" , _ ,I A C{)mlSS�W NaclOll:J1 Ul'g-:.m,�z:l-

lVfulllc·,pahz'l(;ao dt' t2J''''''':llf;; I tlm'a, cAtá sülicH<t11t1o qUê u" ta-
Carias de São V ic'€·nf (�: :t). no-I xas de cQlltl'ilJ:mi!:;ão 1IH' seja lU
exame e 'aperfeiçoamento; bi

\' enviadíl.s
'até o. dia :lO de abril

transformação de ::>.rtigos em antn findante, ahavcs de ehequ('
'

{lU

projetos d'" leis decre1os. reso- vale. iPostal. Far-s€-ão. tarn.b"m

Il'ecebimentos. Illlli seCl'etru·iti 110

Marca .Fabril da melhor
�Ilsbjjlí'a do Bra!dl

- ,x-
LlnhQ! e "" ..lamento.

par, Alfaisté.

rio: Concettuacão de benefid'Jfl

AMDRE' MARTINS
"

m�UUHllaUl em Btló, C.itlU1l:ul
n A. 8

U'AMAllAS C.4.SmmAS
n N O 8 1St'

'_ li: -

Ru. xv. 1.360 � ex. POstal, lU
BLUMENAU

C'

,I an-
. d·:)s maÍs rece�tes· indicam que. r '

I tíbióüco 'lkrrmn'cina trou:x:€ I quántidades ,tão .pequenas ca-

l "uma contribuiçã';] realmente
J
11.10 uma grama à,e Terramicina

da tuberculose, proteland.] ou por dia podem s:1' su:ficient�s
; impedindo (, aparecimento d·.:; para se chegar ao fm que se

germes r·u;isten,es ti estrepto- deseja',
.

rnic'na, infonna a ··AmeÍ'ican j Os );l�squisador!'S de Dfl'!
M,:dical 'Assoclafon", por in- 1

íon,Drs, En�il Roihstein e Mau I
termédj·) de seu Conselho ,de rine Johnson, observar.1m que
Farmácia e Qúíin;ca, O apare. i (iS doeli.es ·pr.2feriram à tera�
cimento 'nos de.entes de ger_ {p:a 'Ii�rramicina-est1'aptomí�
mes resistentes a dr:g,;s ta;s' ciDa a,:) tratamentJ padrão com

,como a :�strc."1)i0l11icii1}· depois j0S(:!'011tomicirÍ2_PAS lúcido pfl
de umc�rto per iodo de trata-í ra-mninos:üiclico), O PAS

tr1z algunl: S \'" = zes re3ções fi
s:Cas· desagrádaveis. ao passo
qUe B TerramidnH. da0do re-·

S'ultaàos terapêuticos ident co!'
mostrot: apenas toxi dez :: ín"ig
nificant,é", "A :I:1a toleranc'a
p]os d·Jf'ntes" t.::inb2m f·)j rf'S

salt3da relas médicos de Don
·ver·

Uma combinação de dihi-
.

dl'o·::stréptomiciná, rfiir�amL
cina e I'AS mostrou ser·

.. '

,.'

rator Ford
&
�

I

HLUl\1ENAU - ESTADO DE SANTA CATARINA
de No'\'cmhl"o. 473�487 --' 4 de Fevereiro. 79 e 7 de Setembro. 541i

.' ..

NOSSA DIVISA E' SERVIR
'

,Revendedores
'( A S A D O AMERICANO

MERCADO DE
.

AUTOMOVElS

Autorizados
S. Ali

'kilíiíiiil.
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D e nt t s f a s

DRA. RUTH DE' .B'ORBA KlESHfER�
, � , ,',.

-

'." �
-

. ÇirUJ;giã,�Dentista)
pOn!Hiltas diárias das:- 8. 'às 12' horas e,

, das:14 às 18 horas... , '

OI)ONTOPEDIA��A - 'l'ei'ças ,e ,s�xtã.s_f�ras
VODSultGil o: - Rua ,15, de,' Novembro, Ui02
�BLUMENAtJ_

H .

. CIRuRGIÃO DMIST..'� ,'.

AO LADO DOS CÔBRIDOS � 'l'ELEGRAFOS'
A' ALAMEDA 'R.iO BRÂNCO N. 8

.'J

, , '

ClruÍ'gião Dentista
Rua 15 de Novembro - 1392 -, 1,� andar

Raio X - Fone 1694,

EGOH' 6REU�L'
IÚ\'l() X

,CLINICA DENTARIÀ -
CIRURGIA BUCA�. - PRO'TESE : ! '�',

15 de Novembro.ü í.üf - Predío .Eotn Hugo
BLUMENAU _- SANTA CATARINA

Rua

DE ANALISES (LiNI'CAS'
fLL1NGER

Rua 15 de Novembro nr. 592 1.0 Andar - :Nos" altos
da Farmacia Sanitas (ex-Ellinger) - ·BLUMENAU
'EXAMES DE SANGUE, URINA, FEZES, ,ESCAR
no SECREÇõES, URODIAGNOSTICO DA GRA.
.,

VIDEZ, CULTURAS, ETC.
.

ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS -

M{d"icos
( A R L :0' S' G O F F rR: lEr

CLINICA GERAL ....-:- CIRURGIA
HOSPITAL ''':lA NTA lSABEL"

'ATENDE CHAl\íADOS l'ELO'S FONES:
1196 e 1633 ..���-

j
, l

t�J(;
�

DR. o. R. KRUfGER
M;E' D I C O

Doenças de Senhoras e Opera�õe8. Ralos X
Consultório: Hospital Santa, Catarina.
Oensulta: Das 9,36 ás.12 horas e Das 15 _á" 1.7 horas.
Residência Rua Marecllal Floriano Peixoto•.253 -
Fone J258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

1534

DOEN\AS eo CORAÇÃO

"Decoração ...

.

Rústica
I Para uma asa da tipo 'rusti··

co, este encantador e moderno

ambiente de sala de estarv, O

detalhe original da parede de/
l�drilh!os poderá ser fedto d:o�' al
gum outro material semelrante ,

O extenso sofá é fixo; -os"' pé s

de metal pintado de cinza cor

D'R. TElMO. O'UARTE .PEREIR�',
.� CLtNlCA,GERAL·_

ÉSpectaÜsta em' OoençllS de Criança r • I
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 88 - 1. andar - !

, .
Fone: Ü97

.
'

.

RESIDENCIA: Rua·Paraiba 170 - Fone,1074

assento são amarelo ltmão, tran

çado Irregularmente de' fios, ne

gros; os do encosto, em amure

lo;) liso. A base..d-o ,sofá se prc

lnga, formando mesinhas ,lat€
raís, laqueadas de! amarejo mais

carregado na parte superior, e

de negr-o no. inter;{}l". Duas not

trenas diferentes, . forra!dus de

cínza-azuladc, completam o' mo

bülardo, Uma das poltronas é de

madeira. clara, a out·ra' de ferI")
píntado de negro corno as

.

duas

mestnhas , �,apete eímza, amure ío

e negro. A Hu�in��ão, pri:n:dp,d
é,� conjunto é indireta, e SJbrp o

��; um úrig�l apÚqu�
.

d'E'; pa
,'redei. ,As estantes, o- .Í'ad.:{i e a

-: tele�ico. são embutldios.·
.

1
OS bâo

é • ,

.1 a ao e o arrugo nume-

To um da pele... quando II bem escolhido" é. clarQ! E'

+apresentado sob diferentes
I'lformas e qualidade, ma� a
I

.

, ,

mulher íntelígente e sensa- pe� secundázío.
r '

•

t ta deve saber fazer R' sua
meias �.êrOllpa,s

t
'lh'

I .Escolha um
.

eS�m ad�s e��s' mais co-

' :rá�i�f_'. e f'�se�� .

exclusiva-

mun� n' assunto con�iste! mente para o .roste. Para o

i e� , �s��;' i]1di�C��mi�àda-1 banho; fi, ;pr.eferiv,eL,. um
! mente um 50 sabonete· pa- grande sabonete. perfuma

I ra, diversos fins. Por ye;�s, ,d� ,CC?m ��.º P�r:�u�If.;prédi- : 1 lata de Espargos
"

at'é um excelente sabonete leto e que faça uma boa. e ,.Misture a maize�a CO�l o

dadal Se vê relegado...aocpa"
I

ole� espUma, _
O efeit'p,

':1 e a t, o "'C"-a:'""r' 'I' o" 's' "Gl�::-O'"m-e'e,F:;·::::i�':;:::E'::�:r.:: .

I
..

: .ti '�empl.e, Acres�c<nte'a 'm���éiga,
.: 'HO.n� __ às 8 horas. m·�:'i�,'�;;:;":s�i.�pional alll'esentiçã�, J:�::ç!s:ar::;te(US:e�;:��nt�e::'

da famosa companhia Internaelonaí de i\IARIONETES 'ao fiJgo pum
,

Rosôk�> pjê�Hi .

� ..'�""'

Um e�itáCUl' íRJi�Hi'Íh {�J �út�U! § rftnSamenttnho& '.

i.J. .
.

"",

-;--' �E NÃO amamos, subí.;
tamente uma pessoa, nunca

mais a amarem:s. Todos
amores profundo;; começam.
rillmin�·ntemeote, ,E' o afeto
ou a amizade quo nasce len,
tarnerre, não o amor.
- A RAZÃO porque

poucos casamentos são feli�
zes está n,::!. fato de que as

. rnulheres passaln o seu tenl�
po mais a fazer rêdes do que
gaiolas.
- liMA mulher i".2m ter

n1:11'a é muito mais lamentá_
vel. do que um homem

.

c.:;r3gem, .

- EVITE ilud(r_se ares.

l'P'fito'
de ·uma . pessoa, mas e_

vite ainda que alguem se ilu.
da com, vo,eê. 'E. quando se la.
mentar pelas. desilusões SOfTi_
das, procure pÓl;Hü' nas desi_
lusões que :deu.'
i

- O, Dlr-lEEIRO p>!Jde"con_
-- � vencer uma ,mulher" mas dI

Dop�cos 'que andam" ;falam, riem, dançam,... cantam, re�: o amor po<Ie conq,u.i;;tá_la. _

comédias, óperas, operetas circo C'Jm a mâ!xima 1 � ·UM SADIO, dlZia: E;U nao

I'

pl'eten;:!o ,que todas as. mulh�_
,

'. res sej�m ..mod.elos de, virtu.,., ,

DECORACõES HEUSr '" ·'v ," - �..r,' .de. A mim bastaria que p.ão
• "'� .

oce
I
anda llau a� süu !_lergunte a opinião dos que. 'oS: f;zessem' passar por'mode_

Eng,o Luiz Procópio Gomes Decorador:' Rubens fIeusl aSSl,stIram.
,

' , '.'. lIas de' ,virtudes:. ql1ando são
Engenharia. Cálculos. Projéto�. Construções Topografia. "UIU eS'pet�culo de A�TE ... LUXO.," e EXPLENDOR, petfeitamcllte o. oontrário;,
Decorações, Publicidades. RepJ'esenUlçõ8�. � Cerâmicas. Rene" ,com os maIS Ilndas cenárl{)s da Europa. " --. cE' preciso' elogiar ..quem.tores, MóveIs- Funcionais, Revistas estnhtgeiras. "',' " ,,'. Il'�.. •

'.

O merece: muitas. vezes .um.
15 de novembro - 1374 C.· te!.; 1687.- BI�!nen�Jlo -- ,�.(l." llQJJ!:. às ti horas. Mais uni "grandioso espetáculo para os elogio é á única recompenstl�iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiil_iiiiiiii_I""'_�, que .nio- ��tii'..m e para Os que "'ião :reprlsai'! que nOs faz felizes,.

DR, CARV ..HJHO
<me'ctrocardiografia>

A'I_ Rio Branco, 5 (Sobrado) • Ao tado fio Chie Buscb
,TI'atamento de neurosas - (Psicoterapia)

,

I
!

de chumbo; 108 almofadões do

OOBNÇAS. INT":R.Ni\S . . ,

O!i'r:RAÇOES ,. (iNljAS ClJRTA.S

'�" �'.
Comtlltáio: Tra'llefiStl'" de F-elo';í-eiro. 3

. FOJi�s:' 1433 e 122ft
--- ,'------_ ..

DR GEMARDI HROMADA
Especlalista em alta Cirurgia e doenças de Fenhora.s

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 1!2 às 17 hs,

BLUJ\lIENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
,_ .. ----' -

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvldos-Nar iz e Garganta.

...... DRS. TAVARES e HEUSI .... •

.. _--- -�----.....

MOU!;S'fIAS DE SENHORA.�

DR. RENATO CAMARA·

Te ..

E_
Pe_

Rua 15 Novembro, 1,135 - 1,0 andar
Consultcrto - 1232,
Dr, Tavares - 1461
Dr., Heusi - 1677

- DR. A.. ODEBRnclJ'� -'.

Kadluterapb - ft:lio!!-x - j;��-!)'térapla _' M�taho·
Usmo - RESlDENClA::-RQIL 7 de Sete1üb�Q. 11

....ELEFONEi, 1.44]

.Tenha cUíd;do, com seus

sabonetes: coloque-os; sem-.
pre a secar numa sabone-

cu�uç�' "DE.OLHOS,
OUV1l)O� - N,,"RIZ - E GARGANTA - 00

DR WILSON SAN'I'FIIAGO .

"llJ"nt... 4.. ,,,,.,..\lda.<1., de Medlclos d" UnlvertldlloS. «. BrU1l

CONSUL'J'AS; UlJrário,- das. "1), à!l ·12· horaa .e ·da& U
.

ás 18 horas, - CONSULTO'RIO: Junto tiO Ho ..

pit�J, Santa Isabel

1 colher de sopa' de

. COHetofe.S'
UfMF::,· f A��RnN'T.

Advooados
DR, NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

ADVOGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COlUARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

A n V, 0, G 'A DO,
Atende em qU:l1sque� 'comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 160% .-

Escdtõr!o: - Rw> 15 de ,NQ"Vembm, 340 - Fwe. 1601 :

DR..

Hli'MAR'

Fundado em' 22
Capit�l .�, '.�..�. �
Fundo de Reserva

- En�t' Telegr.:
.

. .. ...
.. Cr$ 50.000.00tt,OÓ
Cr$ - 46.000.000,00'

.' ç;O R Jl.E T (1 a
Rua KaiWlhlo N. 2 .' BLrnlJtNA (

MASSAGENS MEDiCINAIS
(Diploma Alemã,:)

VELHA - Bêco (·orto União, 55
- 23S., 3as., 5as., 6a5 . .feiras das 15- às 18 JlOJ'as

, I
,

••• , •. , "

"." o,! 'i:,,' ..... ,96.QOO ,00000
Total. d9S depósitos em' 31 rgj54;' niais de'

. Cr�'>8'l9.00Ô.OOÓ 00
AG;r?NÇ�$� E ESCRrrORIOS-,�N.4S :PRINClPAiSpiiçÂs"no ES�A�
DE, S�TA CATARI NA, NO, RIO DE lANEm'O' "E

.

cURi'i'mA

'�E�t?.$'prÉ,',Sl1AS, �CONOMIAS NO 'INCa' E CoNTffmirx,�A"SêiM.PA� .

RA oA�NTO DAS POS�IBl�AD-ES:DE FINMfCIAMENTO .

DA
. ..' :

, -.-:: PRQDUÇAO_. .

.' oi
.

•
. �r�'

.

"?J'"

I{A�!'d li,lr rá' M�: '�(�ltld;'I.ff�
,�, �'"A1!Jr'

.

'- >h.

, .;,_

.. ,

....
'
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Moto·Club

O:Brasil conquistou na ma.
.nhã de ante.ontem, na Ca•

.

pital do pais, rirais,um titulo
do esporte cóntmêntal.r.ao ga
nhar 'sua representação oCam ..

peonato Sul.Americano de Ré
mo, na Lagôa Rodrigo d,e Frei_
tas.
A Regata, que constou de

sete páreos, reuniu na raia 0-

liTl,1pica da 'citada Lagoa, alem
da "representação, naclonás, as

btu'fi'tlqutUQ afinge .pei$OaS.

.de:mais ,de 40 anos
Dit.s. (iii .. Õ cHganismo muda completa.
mellte di> tete .m sete anos. O certo i
que cum· o ·paS$ ar do tempo CI saüde SI

modifica. tm muitas pessoas de mais .de 40 afiaS, começam a

aparecer disturbios, muitas vetes de natureza séria. Enlre es

fe, Q,.prineipal--é o'. disturbio d<l bexiga, ·uma fraquutl cuias
.,dgencio$, quo 56 manifestam principalmente ã noite -quando
UI'esta bem quente na c:amQ, são muito irritantes. Essa debili
dade da l:!exiga é um resultante de dislurbios renais e si fôr
'dflpre%a6a, poderá tornar-se perigosCl, tran.formando'5. em
calculo." pedras ou cistite (inlfamação crônica da bexiga).
Não ha: meio mais t'upido ct eficaz: da c:onseguir ali .. io onu,
'p.rigos do que uma sério das afamadas. Pilulas O. Witt pUf ..
�H Rins. Bexiga, conhecidas em todo � mundo.

- PILULas :DEWITT
Para es: RiM e g bexigQ

IM \iJiliOi DE 411 t: Igu P/tul,d, " o iaAHDf t MAIS fWflOMICO I

resultados
Su! ..Ameri_

-Por-" -incrivei que ·par·eça chovei'
qUIsi ·i.que -somente sobre ,o
local ':.da pista '�Hercilio .DeekeH
Larnentsvelmente o tempo

I
tas. Estariam em ação, "na

não quiz c"olaborar com o el'1: .quela prova, ou s�ja, na

giavel _esforço, dispendido pe_ 250 ci indradas, os·' famosos
los dirigentes, e asóciados do ne3 catar.inenses, de projeção
Moto Clube .Iocàl para apre, nacional, Lucil í

o Baum.i r,
sentar à plateia desta cidade Alberto 'Zuege e Osvaldo Eh
um espetáculo que marcaria nat, .cd..s 'de Joinvile, e, por.
épaea nos .anas espnr .:VO'l do j t nto. representando o moto,

E'stado:.. É que no momento cicnsmo eatartnense, frento'
exato [m�ue ia. ser dado iní- I ao veterano az de projeção
cio á uma das mais in1pl'es_1 mternac onal LUiZ Bézzí, vín,
sionantes provas motocícllstt. do d s São Paulo ,�sr:ecialmen
-cas do dia de ante-ontem, d�- te para representar o motocí,
sacou fJrte 'chuva sobre clismo bandeirante nas im;

IvII:to-Pista, 'riei�ando-a' ím, portantes provas programadas
pr, t.icsvel: l?ar� os motoc. cl s,

----�----------------�----------�------------�--------�------------

23

V8NDA Illf.S·l'l! 'U.A'ftIO
'ff.NnR;\'XA1'AJU...l

.ONTr. f"m.,

RA'mo JARA6UA'LTDA·
Vóz ,Amiga em •

S�U J.ar

tísta de S. :Paulo 2.
l\f.rN'AS ClilERAIS

Em MonteI> Claros - Flumi

nense "1'0 Rio 'Z"x' Ateneu local O.

da

Em Fortaleza - Equipe Míx

ta do Vasco do Ri\) 3 x Fortaleza •. Campeonato Argentino - Fer

1 11'() Caril 1 x Gimnazia 1 - Riv(iI'
•

RIO r.nANDE DO SUL I Plata ii x VeIez Sn.rsf,it;ld. 'O -

Em Natal - América 3 x ABC Cho.carita Junior.� 1 x Pla!énse
O. 1 -- Tlgve 2 x Huraf'an 1 - Ban

EXTERIOR field 4 x Rosário 2 -:-- Boca, .Tu·

Em 'Recife - Esporte 1

VSi1CO da Gama .do Rio 1.

CEARA'

x Em Montevídéo - 'Penar'ol 2 x llliors.2 x San: àoucenzo 1 - L::;�

iRyer' Plat<! 2 (sábado' à tarde) nu" '3 x Nexets 3 x
'

lndependiente
-- Rampla. Junãors 1 X Nacional

Niti\H'OJ' -t-e Foi ,l'1''Valita.do i
Ini"jO Id2.

Depressa, líndo, bratinho�jo
(!' paletó_á_nosso�ninhor

•

-;
-
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fuO, .2. lIvledLi J .- 08 rcpreseu- perrmttdns reduções d!f: 15 por cen- excedente, sobre o prf!ço da

lli.ttC!:: da..:: ernpresns de tl'anspür- to para aeronaves do tipo "D-C -4" peettva passagem.

r·-,. t��;l.�l"'O�.
í

nteressadas nns Unhas e de 2.3 por cento dos tipos �DC_3H Na reunião de ontem, o

III[ertl.3ciou:.::t[s. rr-urrirrun-sa ontem, e "C.-4ü". Faraol autorizados tam-
i garleiro Raimundo Aboim ouviu as

11'-" Ü2IJ:-�i tnmento (Íi:� Aeronantica helll d(�s('ontos sobre passagens de! ob�ervagões 0.""),"5 representantes
CJ ..:l1, fi f"Ollvlte do tji'Igadt�iro nn.i� estudantes. -rnEnores e de viagem das empresas sobre a taoela, fiean

1"t1lifi.1,' Abuhu. ;.\ Irm de tratar de de ida e ",olt�l. A bagagem cujo do de estuda 'las com atenção e

as.uruos reíattvos fiO aumente de llI'f:-ÇO exeeLlei: de 30 quilos pagarã mareando nova conferencia na pró
tal i.f�-H nas l�ütas pai-a fJ e::!�terioro á bas.: de ] pOl� cento por quilo xima semana.

iVünivou a reuntüo a Pld"JUC3f:._'[.O

I
--�� --_.

1)[-10 "'DUtria Ofleial" {!tl hova tu- ----�-----....,.--�-�....---.....�--;...,---....- .....--�.................... -------....���-�-......---�---......,---

;::::.. ,��:ol��i�t�!: l���Od�o��:iü�';i�'� �i�
I
!COnCOrrera':�I ,<t uuimo Vf" acordo com a ta

r:':-I:"1 rio !).t\.C. 3.5 l).J.S:.agt!n�. custa-

1 .�" em eruzetros. com ponto de

j...;'d [Hja no Hio, O:';' s(.lguintes pr,,:-ço:l:

iin� do Sul e Dacar - 13.080: Ca :

:-:,id.uJ,C:l __ q.:1EzO: Lisboa E Ma
r: �'jd� -..- !!4: 720; Londces, Pnrís, Zu ..

i:il1rtt- Genebra e Roma .-- 27.120;
!-..r !·.tt-l'd:.nl� 1j'punkfurt t-' Dusseldorf

�i,:l6ÍJ; Hamburgo - 23,14�:
C&,.!pnhoQuE: � 29.13H; Estocolnlo Cd' OI··

. .

tI'
-

cm a presença e re- mes Ce iverra, vice-presi-

J
eve ugar .na sede do PT,B I conven.

clonais
_.' :.0, I :l:!: Istambul - 30.028; Bet- _

l'cd :�.L020: Waslringtnn presentações do Diretório dente de honra do PTB no Iocal. Nessa ocasião, foram madcs

h.:"hl· Nova Ior-que - 13.400; estadual, dos Diretórios do Estado 'e líder petebista no ventilados inúmeros
·"J!,.",u -- 17 oco: H'Wal13 - 16.GOO; PTB de Blumenau, ltajaí, Senado Federal, deputado
;.7i,:a:,:,n��1I�q��A�(j: �;'.�:��� 'Cal"�:' Gaspar, Brusque, Nova Saulo Ramos, presidente
,';1. - 1:1 :].10: Por-t of Sp�;in Trento, Rodeío, Iblrama, I do PTB catarínense, verea

Indaíal. Presidente Getúlio dor Antonio Reinert, pre
Rio co Sul. Timbó e Itupo- sídente do PTB de Blumt€�
ranga, sob a presidencia nau e secretariada .pelo

acima serão dos 81'S. senador Carlos Go- prof. Dímas Siqueira
.

! pos, suplente de deputado
I estadual e secretário do P.
T. B. de -Iotnvile. realísou-

:,'T_cn�NA8, :.; 'llJP) -- o ga-: parn. vinte e sete. Um total de
' ,

Ci:lftF dr) pr-emie- dnrorrna q" -. :',,11 e qcarunta �, uma casas dES-
se no dia--1:O' do corrente.:

H:gunc.,.> 03 úít írnas rrot ícias. o znororiou OU sofreu .da.nos que
nesta cidade, a .Concentra-,

.iumr.ro d" mortos em cc.r>.�'· tornaram permanentemente h' ção regional, 'conforme'-no
el(,,!:li:�_ ,d�._l_�.rr·e��t�_��:�tou proPI'ia� para habitação. ( ticiamos", cuja convençã?'

Em fóco O Problel1l8 Do Sarre

clenauer pediu a mediac<ia dos
J , .

E SUi do) Unido s e Inglaterra
BONN, 3 (UP) - o chan;

celcr fEdcr�1 Adrnauer pediu
:!os Estados Unídos e Grã
í31'ptanha qUe sirvam de ml?_

c[iac[ol'(!s na disp.tta entre a

.'\!hl1:J 1JI;, ncidelltal lO a FI'an-

Maiores OJs
l'e�e a materia.

Aumento das pas!ogens em

as�1 i n ho s a é r e a s internocionais
Divulgados �pelo ({Diario Oficial)} os novos preços

próprios
o que licou resolvido Da cODvenc'áa

t'. -11 :;20; Lirn a -- [; 5:;0: Assunçõo -

:: �IIlJ: Moutevídéu ._ 4.120; Bue
li"'. Aires - 4.3GfJ C Santiago -

ií ,H;(1.
Subre os Ií.mit z s

mortos na Grécia

ca sobre o futuro do sarre'l nacional "Monte Alegre"
Fnq_uanto isso realiza_:-se em MONTEVIDEO; 3 (UP) _

Paus nov�� conversacoes fran, Após intensas buscas, foram
co-gel'mamcas par3 solucionar encontrados os documentos do
;J refeI' d') proble!T.a. barco r>esqueiro brasileiro

DlIlIcs l(�din a Scelba "M-Jnte. Aleg�e", ,afunda,do
que ratifique o pacto sexta-feu'a ulÍlma nas restln.

MILÃO, 3 (UP) _ O se- gl!!l' da ilha Gorritti. Todos os

cretáI'io de Estado norte.ame_ i.rlpulantes do. barco afunda.
rirano. sr, John Fost.:.'r DUI_ do, menC!s um, f�ram salvos

les, pediu ao pr�miér Mario pp'10 navIO brasileil'o Salgado
Sc:lba,. da !tara, que es.se

Fllho,

� is ratifique quanto antes o'
l':.;ctn do Exel'ci:o eUl'Jpeu,
AmbJs os esfadist:ts tamhem
cOl1fel'Plwjaram 50br? f) acor
do mútllfl entre Estados Uni.
dos ," Itc'llirr.

p-\f!1r� .': 11fP� -- \\jilÍ ...• h':'IU

rú' •. -!' I{� .' H_i tl'.ff' ;t l�'i'a:i1
r\lfJ.11..Jl1h.l lt'J.'in� H.d.::nt;J,

f; I:;i�::'",] fi J.1i �t'lldJlIl'�_' J rs"..::',-'

/,,, .,te" ,] dlf',";" a Ilill fH'tl!'dú f�"2US(Jil Dulles fãJar
,;.'Ii'","'(<<.;:I(Jde. Ulll pnl'!a· eom Chou EnLai

lo ir!te, ",.,·i'·':ll (·1,:10 pUlo GENEBRA, 3 (DP) _ Re�
'""�i' ,;&-, \.'{'!)Ll;:ll· 1""'" qUI· dltlja vela-se que ,') s:crelál'io de
(J l,l'új"tacln ,�xel"f�it/"j da comllni- E,s ado FOl'ter Dul1e.� de'Íxou
<,d' pU! {'I'tia di, d"f' Sl1 que td' Géncbra sem. ter fa!ad3 uma

IÍ':lll p'arrp tropas alemiíeH. ú:1ica vez com o primeiro nli_

l·., Ht", I' .v:; inf'�rmur.te,; ma'
nistro dI Ch'na comunista.
Durante as .seis r.�llniões da

niú·sta.r.::-tl"íl qU" Sf'i!:-) IJ;:,.i::.:. �;

dr", lllE!ml,: Ull da eomunldade "u- e�:j)f' rC!1,:-ia; Dulles fez qu·,s-
lao d", 11ao tomar conhecimen_

l'q',.[a. Ik ,!,1'",". ":1!.,fl"'lll ("]� ..

to ,ct:J lH'psenÇa de Chou En
1'..1, fi, "IEnl HceJl·do cm Ih':ncip;n La!, 1'E'{'tk93nd') falar rOln ele
11<,;', qWln":'l' fl(, j ,un!t"el!l U'-l',i. Oi, C·!tnljJi"·lnentar sequer.

,1.nj,'g,nçfttOs da. MEl'. 'AfUnilou DI ptl3quehl!<

LONDRES, 3 (UP) ': - A
Grã-Br.:!tanha anunciou h''Jje
qu,:� em breve iniciará nego_
ciações para vincular_se de.

�'�=.���------�--�-------

Noticias de Rio do Sul

Páscoa dL.s eX-'aluna<;
do 'Maria. Atlxiliadora'

1 'C· I�·,) ��:r·_. � --- D-';1i 1.'-'-- ". lSC."ll '-1'1 r:naÍf\!":a dn;;; e, alUll:lS

Idr :.�lO, ·....,i'e1 2 do nu \olte. f·�.s tj f (ln GiJlúsio e E'1('ola nor!"';"lsl

,:,:,13 dIl ,nanhü� rea:�h;Ju- ...�1? ;.1 H:f'3_�ia _!\t::rilia(:t,.,l'uH, lp.;:,iflcnte.

h.' .

a li'p ..;thF:l C:.)1'1· �-_10!.(j,\_",·�l· .' f IH...·::;t:1 cida .... t�.

A b"·ssem 1910 Gdrol Ex
da ACIRS

"Mano; Au�iliadol'a.", as

nas, junta�11fnl.e
mestras.
c:;m uma . .lauta
�� I �,�

l

traor di'1ár�a

Aproveitando tão (jIp"'rllln�' r
�3sião em rcu}rdar - uma vez

J{U-, rr.cOl"7nr é V�ir-i - a�.' ,'i

lunas tive':'um ensejo de 'abo>r'::l.ar
-0.'5 mai,; variado, 3.1 sunros. f::'2,(j'
,J(, (':onl a :rnrü-' vÍ';:a er l;:-:,j :3r,T'

u�dc \� gl'at:'JL dn;.; ine8qu�c.i·
v·ci"; an�;� ;<11' '!H'_�.;;oal·aTtl 11(', r�-i'"\i'

�\! n, c·r) ;'1lr' '1 f. 4':-} : h r'" Pr::h-,t. CCJnlO '�epre;;ent!lllt s

i I nü }',:�óxinlo !.'!:'il)'1l1(J, {li:} C doCo.,.; �'I'!� p··
.... t:vo.-; ('s1.nbe'{. t-rn\},

',:, � '
..Jl·�t�rltt.!. l�lP{J! �G.lllC ·l'!..,"..-.. :�-: f tO- a:;súc:a:los :� ·'ACIP..SH.

I'r� _ '_ (fl'!'��J �'-�tf!�·�'"·d;nÚrL:!. da! Reina g-rrulde inv res!'p r -rl

.!.H��0ei{t(:flÜ fiO C'nll1,)l'("'O ( Til 'r '- f t'Jrno da Assembleia 'anuncind'J
t .," r[·� Rio do Sul ·r:.'u'q_ 1'1 \,1 -t-n"'; : pfu�a ir� 14 ho['as do l,cia -8 "-le

.. � e:_,iatut':.H _I·ei�l:-:.- (�ujo ante· nla.i::. :ê!li curso,cuja noticia õrn .

•Jt,to 1',1 {l::iJL;I ')(l·" pelo�<) f :'-' ! di\'ul�a-,no!..� por eSl)C'cial defBren

nf'L,\ulh Baun�attc1'1. TI j,h rt�J � .... :.l, ,.�r'- !". ,*T!�lil) T' usscfHl Filho,
-:.��;:f'llalto. l�lúa!j- CU'iu'H. I ',PI'"' ':'ncrrh,h·.o EX'-'j'l;UtiVO da .'","\.

lílC!�no ]..I:Jl·?ln·�., j·.,rlt' l(n :-a� _ ('IRS".;
t·/.!!._\Vi·ng·, Ralf Tld TU'::: f_: J1a �

.....:'-b'r.�. J

o nlois �nterú�sallie e sug�(lo-'H':'
\'0 é que em· tod"" O!� ali. ;'. l' .Ii-

1': torla é·} '''M3�'i:1 Auxiliadm a"

(,11V1'1. cellVites Í!l,�·!TIi.i�C'!l jl1ra ln

das ali< s..tus eX'llt:nas sendo a

tualm l'lte. uma vl'rd!?dei."ú feq-
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