
na.

Vargem Alegre, examinando

em ambiente calmo, assuntos

de importancia. do seu. �.

nlstérlo. Sobre I) satârto mi,

nímo, disse:

"Sexta-feira encaminhare

mos' os estudos ao Conselho

Nacional de ECIJnomia. De-

{Continua na 2.3 pág. letra Fi
- o M E II S

BLUMENAU, (Santa
A G E

ANO X Catarina),

açao

8€5.

Deseja o Japio o
.

controle 'mundial da
atomicaenergia

.Não c�tamoõ mais na épcea da aflorado qualquer problema que

d:p!omacla 5eCl'�ta. Nem o sr.

G��Ii!nVOIvesse
a integração econômica

tullO Vargias ttnha poderes dita- da união aduaneira do bloco re

toríaís para celebr-ar tratados a 'gional. aliança politiea ou qual-
Tevelia de orgãos constitucionais. quer outro assunto atinente às re

Para uma união aduaneira seria lações com a República Argentina.
ouvido o Ministério da Fazenda. porque se tais assuntos fossem a-,

Para um acõrdo militar, seria m- bordados, nas cartas 'do sr, Getúlio
dispensável uma audiência dos Es- Vargas, Imedfatamen.te as teria
taclos Maiores. Para uma aliança comunicado ao Itamaratí, como

I

politica. " última palavra seria sempre fez e càntinúa a fazê-Io.
do Itamaratí, - As cartas eram comuns. Só
A dialética do sr. João Neves uma vez teve lugar uma gestão a-

perde�-se em fantasias, seguiu mistosa do sr, Getúlio Varg<'.s jun-
por veredas enganosas' e envene-

nou as fonte; da verdade, Impr-ag-
(Concluí roa 2.a página letra A) PRESIDENTE GETULI OVARGAS

nando s�u depoimento de subter- __
----------" -------- _;. ....;... .;;.;.....;.. _

fúgi,oS e insinuações.
Rá, sim, um tom folhetinesco de

novela potíeí...I, onda entram per
sonagens pelas portas do fundo e

agentes' embuçados de outros sí

nistros, compar-sas d/esse gênero d-o

ficção. O que é lamentável 'em tu
do isso (, VCi; que' o ex-chanceler
fez' de:eJ:'tãt'''llo' rtaml!i"ilti '1\ 'pl'U-" l'
dência da reserva e cliscreção. De
min'l'a parte, entendo que não

posso divulgar documentos que
-

passam pelas minhas mãos por

forj;a do' cargo público que exerço.
E continuou o sr, Lourival:
- Conheço toda correspondeu

eía trocada entre os presidentes
Peron e Getúlio Vargas. São ear-

gas pronunciou o seguinte

tas de cortesia recíproca. Nenhu-
curso:

ma dessas cartas - afirmo sobre "Nesta Exposição, 'l:.le ora inau
á' fé de mínha idoneidade - foi guro e que se integra nas come-

TOQUIO, 5 (UP) - O sena',·)

japonês aprovou hoje, por unani
midade. uma resolução pedindo
ias Nações Uu,idas que ,,;;ta:••ek,'

cam um corrtrol » �nterl1acion:;,1

à", Energia 'atômica e a proíbí
ção das armas atómicas. A ca

mara <::')s Deputados já havia a

provado moção semelhante na

:", semana passada, O texto 1'Oi 1:71-

tz-egue em No'V,a,. Iorque [w s:�
m:ctá,rio Geral das Nações Uni-'

S. PAULO., 5 (Especial - Na

solenidade, inaugural da XVII Ex

posição de Animais e Produtos De

rivados. o presidente GE.tulio Var-

assunto o eXmministro'

WASHINGTON, 5 lUP)' dirigentes e um pequeno
- A comissão de relações grupo de fanáticos, bem co

extrangeiras do Senado in- mo os funcionários grave

formou que existe um "es- m_ente �ompromet�dos .que

tado de agúda tensão" no
nao �u""essem mais esp�rar

seio do governo , rumeno, perdao.,�as com tudo ISSO,

dominado pelos- comunistas. ' o. relatórn, adverte q�� e

xístem poucas probabilida-
des de uma revolucão bem

sucessída, enquanto perma
necer de pé o colosso rus

so.

Os .únícos partidários com

que l\1QSCOU poderia contar,
no caso de uma situacâo
crítíea, seríam os propríos

Manilha, 5 (UP) - O se

nador- C. Recto
um projeto de resolução;
exigindo que se suspenda ii
dec�ão do 'Senado sobre b

tratado de paz com o Ja

pão, e se interrompam· os

acordos comerciais de troca
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s o ( I E:D A ,D E DRAMITlCO B MUSICAL
"no ( A R L OS," G O M E S sr

Hoje, Terça-feira, 6, de abril, às 20,30 horas.. ,

Convidamos os nossos sócios para assístíremz'a um

RECITAL DE ,.}/IOLo.NCELO E" PLANO
do violoncelista HERMANN v. BECKERÂTH (atual;
mente o mais' consagrado 'violoncelista alehtão)
e do conhecido pianista HENRY"JOLLES'"

'

que tocarão pecas"de FRECOBALDI, BEETHOVEN,
SCHUMANN e B;RAHMS.

Entrada franca

ra" e des�0r� um certeiro gOI-, guardnnd-,
os depoimentos das

pe que atíngíu ,em cheio o co- testemunhas arroladas, 51'S.

ração cl" seu antagonista. A Jcão EIlClicJ.f's"Angelo Cé, An,
següir, após limpar a faca e tonío Zimm�rinann e Waldir

INDU�lRIAS REUNIDAS RIO DO TESTO S. A2 guarda-Ia novamente, Walde- de ta l-

'.l '�,-'i".::�',,;-ilfi:'�,' A��""::;"LEI',i, G·it;.R':�L"� O"RDIN'"ARI'A'�''' ",;�, mi,i-o dirigiu-se ft Telefonica e Por especial·deferencia do
• '�"03l!U.V.1D � "",t'>. rrotando estar .ccm sua ;roupa dr.' José. da Luz FQX.ltes" di-

,
Edital de' Convocáção

"

muito suja de sangue e -ras, vulgaremos os" depoÍJnen't·"s a

I�BI.!Il!"ii��!ill!\l!1Jl••I;lfI!4.,�.+�"_�H...,.

-

'IlE�eap.,,,, \W1',lli<'" � gada em diversos pontos, re� serem "prestados, pelas teste
. Pelo- presente edital de convocação são convidados os se- solveu voltar até sua resíden, rnunhas acima, com o obietí
nhores ,aci>:lnistas,:da,,sociedade anônima "Indústrias Reuni: eta par.r mudar a roupa. Na vo de esclarecer, da melhor
das Rio do, Testo � •. A.",. a reunírem.se em assembléia geral ocasião, bem ao lado da reda. maneira 'possível, o motivo
ordínãría que 'será, realízada; em nOSSa séde social às 16 (dec- çã.) da "Nova Era", abordado I pr'neípal .de que resultou a
zesses horas do dia 28 (vinte e oito) de abril próximo, pa- 1101' dois pclíelaís, entregou.se morte do" Agente da Estrada H O J E _ Terça-feira _ às g horas - H O J E
-ra deliberarem sobre a seguinte

'

..: prisão, sendo que somente de Ferro Santa Catarina, em ULTIMA E DEFINITIVA exibiçãol do, grande fllme,

ORDEM DO DIA em tal momento é que SOUb2 Ri.:l do Sul.,
'

O ClNE BUSCH e o CINE BLUMENAU, têm o prazer de a,
Aprovação do balançó e, contas do exercício de 1953, c�a morte de Apolinário Can- A vítima deixa viuva e uma presentar o grande filme premiado, no. festival de Cannes, queparecer do Conselho 'Fiscal e.Relatórlo da Diretoria. elido de SOUZ!'l. Esta é a versão filhínha, sendo seu sepultamen ficará eternamente gravade Ctn ,:oeu coração, ,porque você
EIei�ão do Conselho Fiscal para o .exercícío d= 1954. flpr.es<mtada por Waldemir{) to realizado dia 3 do corrente, nunca se esquecerá deAssuntos de interesse da sociedade- Dacol, em seu dep�im)mto I as 9 horas, no Cemitério Ca,

!
Ir L I L I' r, "'''''''_ .'

�.
.

.
A V I _s O prestado �.a. Delegacia Regio-, tólico de Rio do Sul, com ,,'''' "l. i

.

Acham-Se à dlspcsíção dos senhores acionistas, nal de ::(�IJcIa. • I
grande acompanhamento de

(UMA HISTORIA DE AMOR�' !t., "'i' ,crítórío da sociedade, os documentos de que trata o O que Interessa ao reporteI pessoas amiga e parentes I
I �

-do dec""to-let 2.6!!7',' de 26 de setembro de 1940. .

'" 1
•• "O .

s
h

'. (EM COIUPASSO DE VALSA) .",� .'ti,
v' ..."'.. .

, . e apresentar, em &eus mlmmO.:l ossaSSlllO ac a-se preso. e
(V

� .

d LILI)
"

.

Rio do Testo em 25 d m d 1954 d t Ih dad Iucíd ti It
.

id d d '25 oce se enamorara e1 �,'. e arço e. e a es os 8l'OS e uci a lV�': se erro", e com ala. e. e
I com: LESLIE CARON (LILI) _ MEL FERRER (o homemHAROLDO H. LETZOW - Diretor-Gerente. (�pazes�: esclarecer a OpI- anos, s,�ndo que sera Julga._do
I das marionetes) _ JEAN PIERRE AUMONT (MARC, o má-

S
mao I??bllul. dentro em breve, pela Justiça gico) _ ZSA ZSA'GABOR (a bailarina) - KURT KANAR�,

• �s!m é qUe estam::s 3- de RIO do SuL
I LILI é diferente, ião diferente que supera toda imaginação': e

�UflliullJllnltIIIUIJIIIIUIIIJllllllllllnlllllllnlllnnlllnlr�1I1111UlIIIIIIIIIIE I
desafia qualquer c<::raç.ão! LI�I, é encantadora, alegre'A é .1'0:"Aos criadores paulistas especial- ::

.

'= mantica, enfim LILI e adorável! E' um drama r?mantlco,.,mente quero manifestar a minha
:: H O S P I TAL S A- O' R O QUE s cheio' de ternura e de encantamento; LIL� colocara em seu;

Isati,sfação pelo testemunhJ(l aqui - = j coração uma nova CANÇÃO e um novo brilho em seu olhar�
oferecido da sua prosperidade, por ê .'::! Po�s 'LILI é adorável! LILI é uma grande e excepcional pelí�
todos os titulos digna do

cstupen-1::: E m R O d e I o ::' culade êxit·;) que traz a marca do Leão: METRO!, ': ..

do surtG de desenvolvimento eco- =: :: I A HISTORIA. A TERNURA, A MUSICA, 'A GRAÇA, OI
nômico de, São Paulo. :: :: ENCANTO, AS CORES... TUDO DESTE FILME FICARN'
De minha· parte. conheço dte

r:: Completamente reformado, com álas novas para ci- :: ; EM SEU CORAÇÃO, PORQUE "LILI" E' ADORAVEL!
perto as lides do pastoreio e bem:: rúrgia e clinica geral. Aparelho de raio X e Materni� :: MAS, QUEl\1 E' AFINAL "LILI"? - VOCE E SUA FAMI-
compreend:O as vo"sas lIlec€'sida-' ::: daCLe', preços módicos· = I LIA VAO ADORAR LILI!
des, assim como sei "preciar o va-:: ORIENTAÇÃO. das Irmãs da Divina Prov·dencia. ::;
lar da vossa contribuição para o:: DIREÇÃO: Dr. HEITOR BAGGIO - OPERAÇõES ::

I
- - - ......

enriquecimento do País. :: EM GERAL - CLINICA DE ADULTOS E CRIAN- :: � , '.

Julguei assim do seu dever tra- :: ÇAS - PARTOS. :: Agual'dem: RIO DA AVENTURA - CAPITÃO SCARLETT
zer-vos pt\ssoalmente o incentivo I:::: ::. _ SONHO COLORIDO (alemão) - NSA. SRA. DE FA!}'l...
do governo e daqui levarei o es- .dllllllllllllllmmllllllllllllllllllllmllllllllmllllllllIlfIlIllIllHllmUmm,; MA - O PALHAÇO - BALANCA MAS NÃO CJ!I - Cl\�-
túnulo que me proporcionaram os I '

'<",,, NAVAL EM CAXIAS - TORRENTE DE PAIXoES. (Mau.
resultados do vo,so esforço cons-;

Bd. - f ., lyn l\'lenroe) - FERIAS NO DANUBIO (alemão com Marie

tr����is continuar n� vosso tn,-' an eira nao con essara, �� ��1kKA � ����t:s!�:? ��:tI�H:ADPt:1DIDOS
balho fecundo, certos ue que ja- . I Breve, nas telaG dos Cines RUSeM e BLUl\'lENAU, para o
mais vos faltarão o amp�ro da

C porq e e# I· ocen te I
público de Blllmenau! '. ".

e o reconheClmento nun ti u
, .'

n
=

'

....- Carla ,da avó doacusado ..,_ UiNTti'ME'DICA
RIO, 5 (M-�rid.) � A pelo contrário, as nossas ma"

sra. Aurelia Seixas dos AI1:-, nifestaçqes têm sido no senti�
jos, avó de Bçmdeira, dirigiu' do de enaltecer o trabalho d'J
a um matutino desta capital, dr. Romeiro N,eto, ao qual
que publicou uma reportagem estamos ligsdos por velhos
afirmando que Bandeira cou,., laços, de amisade, hiPotecan·l'fessará em novo jUl'i, a se.;. .do-lhe sempre o nosso ap-oio
guinte carta:. e gratíçlão. ,

"Ainda sob () abalo que n":)s A repcrtagem . que provo_'
causou a injusta condenação cou esta carta é um amontoa
de meu neto, tenente Alber- do de, inv·zrdades. Alberto J.
b Jorge Franc!) Bandeira, é Franco Bandeira não cometeu
que escrevo esta para repu- ru!lnhum crim-e está inocente
diar, c.omo totalmente i�jl!s- J e espera em 'Deus a justiç�
tas, e m�undadas" a� notiCIas que <;) ,libertará ,definítivamen
no seu numero ?= h::JJe: à pago te d'2ste, doloroso .episodio.
5, em reportag'�m assmada. Essa reportagem serve ape_Em hem da verdade, devo nas para salpicar de 'lama a
esclarecer que carec�m de I honradez de uma família.
fUl1d:e:m�n�' as n?tíclas . da

I
ReaiirmamDs, de público;

substItUlçao. do dIgno ad:v�- a nossa sincera gratidão ao

gado_ RomeIro Neto. Ja�als advogado ,Romeiro Neb, que
a mae do tenente BandeIra, continuará' como defensor de
eu ,ou qualquer outro:), meIn- meu neto.
bro .da fami�ia,fize�os re�e- Solicito d<= v·s. a finesa de
renClas deSaIrosas a manell:a publicar esta carta no mesmo
];lor que se houve esse brI- local e com o mesmo desta
lhante criminal'sta: Muito que dadl�, à reportagem estaIn-

,pada na ,!,ágin3 5, reservan
N E S TA' F O L H A I do-me o direito de transcre

i vê-la em outros jornais".

!

ORDEM DO DIA
1.0 - Aprovação do balanço e contas do exercício

1953.
2.Q __:_ El�içãb, do Conselho Fiscal ..
3.0 _:. Assuntos de interesse soc'al.

.

AVISO
Acham-se à disposição dos s-enhores acionistas, na séde

social, os':documeritlOs·:a que sé refere .0 artigo 99, do. decreto.
lei .n.o 2627, :de 26 de :Seiembro .de 1940;

,
'

",
�

'Tlnibó;�l:ó� dEtAbril de 1954. '

'Rjchard Paul J'Wlior ''-:- D'zetor Presidente

Um terreno na Rua 7'de,Se
tembro medindo 19 m,

'

, de
lrente por 38 de fundos. QlIa
si em frente a Ruà Paulo 'Zlm.·
mermann, p'reço qe oc�ãn.
Informações, no Hotel.Central
Rio do Testá. '. '., ;. ,.

:1
Um tenen-o na rUa Ant'On\o

2endron, medindo lOOxl0q,
gra1l1ado oe s,noo péS cid, ai•.
'Pim ' e '22 arvores fruteiras de
abacates já frutificando e má_
�eira pára �má' ,casa, tudo:
pelei, preço' de. Cr$ 42.000;00.
Informaçõ-es CO'In GllSpar I. de
!.ima, que tem (i-utros n.egó"
cios de ocasiãO' lia rUa Anto-

, $lio ,Zend,ron, GARCI�.

"

rural as vantagens
.e beneficios de que já góza o

proletariado" urbano. TereiS as�im
asSeguradas mellwres 'coiu:i.ições d�
vitla. ';remuneração mais compensa
'dora, estabilidade, b,em estar, ma..

'terial� garantias
�

contra o infortú
mo, assim como o amparo e a pro
teção dos vossos lar.es.
Ao ,mesmo, tempo,,'para coibir os

abusos da ganancia, que "pUsca
sempre falsos pretextos para a, ex

ploração,' cuida' o governo de' pro
mOVer efetiValIlEnte' í:j eongeJa..
mento dias preços, a 'fim, de que
não' se percam. na voragem da es

pecuIRção os benefícios, que ides
obter.

Bem eoiíheço a' co'rijuracãÓ dos
interessei e"hão' teref ouvidos pa
ra a. grita� dos 'especUlado-,;es. Não
tenho' deveres para com' eles �

e s6
tenho compromissos' com (, Povo
'que me elegeu. Até' o fim do meU

'mandato não fáltarei com 'o meu

,apoio às classes menos favoreci�
das, não esquecerei os que mais
'sófrem, não .abandona:lfei os' que
mais necessitám e��'1'I;âo esmorece
rei na luta em favor' dos ,que ape
nas pedem justiça.

OBRá' PATRIOTICA

Vendem_se diversos lotes,
lJI't}xiruo à nova. ponte em

�{)nstrução no bairro de Pon-
ta Aguda.

'

Informações com Arno Rec
Itar, Rua. Rolivia, 73 - Pon
l,a Aguda -:- N�sta,

�+:.,f:
:Um'

o anel ficou cc,lebre mas nun

ca fQl possivel saber_se por que
motivo Napoleão o estívama tan

to, nem as razões que 'tinha para
como. talisnlã.�

o presidente do DÚ'etorio 1Nacional do PTB limitou- :

se a dizer;' , I
"Ainda não tive temJ?O 1

que me- permitisse anali:
sar com vagar.o assunto
que requer as acusações do
.sr.. João Neves da F<)ntou
ra. Aproveitarei essas horas
de vôo daquí a Curitiba pa
ra futeirar..me devidam�n:,.
'te-do �suntQ. .

,'�
"

,.

O ministr9,João Albert.o.
outra testemunha .dàda.:.eo...;
ID(}, iUformante

.

p�lo . �ir.�.
i;:hancelé,· ÚSOU . dé cÇI,utelà:
N,ão quiz d�er o· ql1é:�é!;birr
ou'o que não sabia,em. tor
no do sensácionâl épisodlo�'
Ror isso limitou-se a: estas'
palávras: :

.

.. " ',; .• ,"

el!f .' <"Nada,tenho para <:onpr-.
; W; D. (J'o\'1t' ,mar ou desmentir.' Como

I�1' :�. :,.' funCionário dfo· >l1lamaratí
'�: 'Di_el ;não ,me é Íícito tratar em

público de ;B,ssuntús l'éservá�
,

dos ou não·; daquela. secre...

'taria do Esta:do. , Por: uma
questão de ética e ain'dà
'porque os regulamentos as�
;sim () impõem, nada d�reí.
'O 'ex-chancele:r. João' Neves
: da Fontoura, léritret&rtto;

"

'não sendo como .eu - fun

��·�������Wo!�"1
'cionário, do' Itamaratí, _

.

. : tem à li1;:)erô.ade .' para se

. �!���nciar como l�e aprou-
tJt!p01'" ,

.Ai.,t!�TÁ, P TEMPO'fRIO .....pleta do transit.o de veícu
los entre Brusque e ItajaÍ.
.Tem ,representado maior

perigo para a popula�ãQ de

Gaspar, a ameaça de rui
tem prédios na cidadJ8;' em
Virtude da erosão da:s águas
!nas Inro'gens do río ltajaí-
'Açú.

'

.• teDJPO do
,

:', "). '\ <', :.:. • .�.

COGNIC DE,.
IlCIIRio

.

.

_� .:' " 1. � •

'XIVIER

'A N UNe I E M

to ao presidente' Péron: para con

servar aqui o embaixador Cooke.
Isto fez atendendo a pedido de in
sistencia do ministro. João Neves.
Por uma que"tão de pudor e obe-.
diência elem!",ntares às normas di

plomáticas, o governo brafli}eiro,
não pode ter iniciativa de publicar
essa correspondência. Mas �e di

vulgadas, seríam varridos, todos
esses duendles e fantasmas. que o

ex-ministro ;roão Neves da Fontou
ra e:palhou em seu depoimento .

Sobre o encontro com os srs.

Getúlio Vargas e Juan peron., dis:
se:

- b' presidente Péron sempre
manifestou desejo d� um encon

tro pessoal com o dr. Getúlio Var
gas. Era o que o sr. Luzardo trans
mitia ao nos::o presidente. O sr.

Getúlio, a principio. aquiesceu ao

convite, tendo, porém, escrito ao

sr_ Luzardo por meu intennédio,
dizendo que o presidente ignorava
o assunto a ser tratado nessa en

trevista. por isso pema fosse en

viado o temário das conversações.
At.é hoje o sr. Getúlio não recebeu
essa agenda.

O sr. Lourival ana]iza ainda no

s�u depoimento 1\ posição do sr.

Luzardo, dizendo que este fára em-,

baixador na Argentina- exatamen-',
te duas vezes etn que o. sr. Neves
rôra ministro das Relações Extp- 1
riol'es.
E o sr. Lourival concluiu rlizell-

clcatriOi bt>.Isomo d� tolu; alcaçuz
• õutróe·mei1icameutóS d;",gran.
de '981«,' o Cognaí:' ó;;" Alcatrão
:ltaViet é, o mais ""giuó Jireven·

'

.

ti... ·wiftra a.' ..noí�tiaS, 'Pllimo.
�"$ela i;rêvídente: tenha em

UJD f!$CO d,o � de

""�\lPImi-LO Xavier..

do:
- O sr. .Toão Ne,'es apresenta

ao sr. Peron atitude dle credor,
forc;anào a cobranca dás dívidas
[ogo após <I oscenção .ao poder do
sr. Getúlio Vargas. O sr. Neves
era· presidente do comité prõ-c311-
didatura do sr. Getúlio Vargas e

ninguem melhor .do, que ele pode
rá testemunhar que nunca obtive
mos recursos. nunca recebemos in,

fl\1ências de qualquer grupo ou

pais estrangeiro. E' a primeira vez

que trato do assunto do governo,
sem sua audiência prévia.' Mas,
faço pOj." dever de justiça e para
servir de testemunha. Era esse pa
pel qUe desejava ver colocado o

sr. Joáó Neves: sair--do, campo pa-,
ra defender .0 governo a qllem ião
delicadamente serviu, dizendo em

público qüe na suá' pOlitica eiter�
11:1 {)' Bl;asiÍ nada tem de que se

'Iellvergonh.n' e sim., que iudlo tl'.ffi
do que Sll' Ol:gulh.\l.l"·.

• '" . .__ ''' __

ESTABELECIMENTOS JUSE1 DAuX S. A. Comer�1aI
- APRESE��Al\I: -

C I N E BUSCH
fi O J E � Tel'ça r.reira - às 8 horas - iI O J E

SESSÃO DAS MOÇAS, a s,essão que reune as mais lindas
senhoritas de Blumenau!,

. , ..

VAN JOHNSON, GIANNA MARIA CANALE, em:

T O DOS SÃO V A L f·M·T E S
Uma epopéia de um punhado de bravos!

.

"Para a frente''', era Q brado de guerra daqueles invenCt-
veis combatentes! .,

Um filme escolhido.: para agradar, na mais CHIe, S.e5�
são da semana: a SESSÃO DAS MOÇASl

'.

,

Heros autenticas de uma guerra, vivendo na téla emocío-,
nántee epíscdíósl - TODOS SÃO VALENTES - HOJE".

QUINTA-FEIRA: - NO PALCO:
DILU' .MELO (artista da radio e teatro. lançadora de PLAN
TA MILHO e FIZ A CAMA NA VARANDA, etc. "

.

LUIZ GERMONT. famoso barítono, intérprete de músicas
internacionais!

.

..'

( I N E B L UMENAU

-�- DR. MECESLAU SZANIAWSKY �-"-'
lYIél!ico .t" RG.wital NoSSlJ. Senhora da loIl'l

Con.�l1ltó!:'io: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 � Ii'tJlf!e 2665
Re'sídenc!f.l: R. BARÃO DO RIO BRANCO N:'"fi29 ..

C U R :I T I B A � PABANA'
'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTA1S
Doenças da pele: Eczemas, FUl'unculo.5e. Coceir'ls, ..

Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regrac, Exces�.
BO, Flores Brancas. Frieza' s{i�ual, Impotência, Esterilida
de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crÔ
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária erO··

.

--- nica - Hemorroidas, etc. ---,
ATENÇAO: Consultas em Blumemiu nos dias 26 I) 3t \fé'

i --�- cada mês, no HOTEL HOLETZ ---,-' '.
"'�����

�asa de SUúdH· �ao Fraocisco
Rua São Francisco, 147 - Fones 2061 é 11143

CURITIBA PARANA'
-- COMPLETAMENTE APARELHADO -

CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇÃO
RADIODIAGNOSTICO - B.ADIOTERAPIA

ABERTA AOS SENHORES l\olEDICOS

''''_'''

Reumatismo?
Nevralgia?

s D
LinímsntQ s�dºti'ig d�

efeito. imediato

Sanador é um bli1samo de ação
8cdativa contra, a dôr nevrálgitã,
reumática ou muscular. Uma fricçãó
com Sanador esÚmula � circulação'
.ánguínea e 'produz rápido �1ivÍg,

'UM PIOlWfO 0«:1

LIDO'RlfORU'· UCOR .Df CICIU X.fIlR fi" I.
,-
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Reda,;ão. Administração c OfícÍ1las: Rua São Paulo D.
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,�
DIretor: MAURICIO XAVIER

Redator: RAUL FAGUNDES

EXPEDIENTE
Assinaturas�

ANUAL ...• � .....•• '" ••• ".

SEIUESTRAL .• • ..•

N . ., AVULSO '" •••

Cr$
Cr$
Cr$

150,00
80,00
1,00

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo l.i5bml, U
- Fone 42-5953 - SAO PAULO; Rua' de Abril

n, 230 - 4,0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua Joio Montauri, 15 - CU
RITIBA: - Rua Dr. MaricI, 708 - Z.o andar -

Sala 233· - JOINVILE: - Rua São Pedro, 92.

REZEPTE
EIGELEGTE HERINGE
8 Salzheringe, 3 Zwiebeln, einige Gewuerz1toer
ner, 2 - 3 Lorbeerblaettar 1 - 2 'I'assen
Milch, 2 Tassen Essig.

'

I Die Hering einíge Stunden, aro besten ueber
Nacht, wiaesserri, Das Wasser moealíchst aweí mal
erneuern, Di'e Heringe an der Bauchseíto aufschnei-

I

den, ausnehroe?, ach die schwarze Haut entfernen, an
der Rueckenselte ebenfalls der Laenge nach aufschneí
den und die Graete herausnehmen. Die Haut abziehen
kurz unter flíessendem Wasser waschen und in eine
Schuessel legen. Dann die Gewuerze darauf ferteilen
und die Milchner durch €in Sieb darueber durch

streic�en, �bwechs'elnd' lVIilch und Essig durchgi�ssen,
um �le Milchnerrcste gut abzuspuelen und alles gut
resflís auszunutzen. Zwiebeln in duennen Scheiben
dazwísehen und darueber ferteílen. Die Heringe koen
nen schon nach 24 Stunden gegassen werden. Die
Milchuertunke soll weich im Geschmack seín und an

Mavonnaise erínnern. Dazu schrnecken frische Pell
kartoffeln gut.

400
Arizio

HUMOR
Die blauen Augen. - "Was fuer wundervníle

blaue Augen haben Sie". - "Ja, die habe ich geerbt."
- "Von der Mutter vermut.lieh T"' -
- "Nein, vom Vater, er war Preisboxer'�.

o tripulante, que caiu pel'.)
compartimento das bombas, cujà
porta é de funcionamento auto

mático, foi (lo sargento Claude :r.
\lrahan, instrutor de Artilharia
da Força -Aérea dos Estad•os U
nídos.
No momento do acldante, o

avião voava a S.OOO metros de al
titude sobre. o Golf.,. do Méxi
co.

II Fabricação de balanças Mar- II
\I "a "Morit:z." de 20, 30 40 kgs. II
:1 -x- II
II Bombas de Pressão \t Sucção "
II

'

1114< II

r
fi Bombas !nglêsaa 1 116 n
II ::..X_ "I!
II Eixos Para Serra::! Circulares II

J II -x-. JI
I) Furadeira hozízontaf para 11
II montagem em· armação II
" de madeira lt
II ----x;_ I'II Ferralrem para ·Tupla. Monta- ,

ii gem em armação de madeira II
II ._.ic- I!
ri Ferragens Completas - Serra) II
ii Fita :1
II -x- II

________.; ....G:..;f�19 ii PlaIna, s!,nples - 50 ""nti- II

I
II lI!;etrmr de largura I)
11 -x- II

III
Cilindros para Padartas, moan- II

. .Habitam a zona de co- II das para cana e Dragas com- fi
neete fin1 de ano anun- II pletas para areia oe pedregu. "
cíando na emissora' de' Rio II guJho iI

_

Solicitem a tabela de II -� II
preços ou a visita de um II Oficina, lundlção· ti estampada iI
corretor. - Caixa Postal,

I
II -,-x-_ II

61 _ Fone 151 - RIO II Projéto5. orcamentos e d!emala I.
DO SUL - Sra. Cat-arina, ,1/ lnfol'macões DQ fAbrica ti

"'I'V��'!
"}Hit ::r:L��'

Dos Ergeonis, gesund
geara"nl. "icnlbor<
e-hoh. Für �ongsames
Brõuften N1VEA-Crema..

Für den, der es eilig
hOI, NIVEA·UllrO-OL

FABRICA DE MAOUlNA!
E FUNDiÇÃO MORtTZ

-De�

EDMUNDO l\lORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, 74

Telegramas: "Morit:c;·
lTAJAI'

...

ARRASTADO PELA sUG-

\
AE'REO·

çÁO E ATIRADO NO o Chefe do Estado 1\Iaior da
ESPAÇO Força Aérea Norte' Amerícana,

A.'J abrir-se sübítamenta 'a por- declarou em um jan.tar no Con
.'ta que separava dois eompartí-] selho de QUElStõeS.Mundiais, que
mentes '<le um avião.' de bombar- os aparelhos atômicos a serem.

deio nor-te-americano "B-:29", um posots n� ar dentro, de poucos a

de, seus tripulantes' foi arrastado nos, ultrapassarão to'das as ou..
pela sucção e atJ;rado no €lSpa- tias alicações úteis da energ,Ía a-

ço. tômica.·
Acrescentou que o avião .ato

mico re'Volucional'á á gUE['ra e

os transportes aéreos em um

grãu que. excederá de muito. a

revolução trazida pelos aviões a

j.ato.
DECOLA VERTICALMEN
TE E NÃO NECESSITA
DE PISTA DARA ATER
RAR

O avião "XFV-17" é um dos

novos caças que estão 'lendo ex

pe-rimentados pelas .rorças arma

das norteamericanas, capazes de

hwanta.r voo- e descer vertical
mente. Distingui se petas fusela

gem f.ina � pelas quatro aletas

da cauda sobre as quais pousam,

250.000

NOVO RECORDE DE PER

MANENCIA NO AR
A equipagem parisiense Labe

au-�ronteud o reCOrde do mundo
em duranção de voo para plana
"dor biplace. O apa;relho, franc�1S
esteve D''> ar durante 56 horas e

11 minutos, baten·do assim, d� 3

._---_.....:...

certas tátiCas. por dispensarem
(1� pistas '" 01'\ "<1(\('1(:;:" c1flS .porla-
aviões, . ;

'.' IJJa --__._�__----, .r-__!iI!!'fIlI � !!IJ!I!!IlII!I!!!I!!I!Il_--_.

.ESCR.lTORIO TOP06RAFICO CATARINENSE
LARHTaetes du nicht besser, v,renn du es deinem

H.ernn erzaehItest ?" fragt der Automibilist den
Kniecht, der untaetig bei den umgefallenen Heu-
wagen stand.

.

- "Er weiss Bescheid", antwoI'tete der Knecht.
- "Wieso weiss er Bescheid ?" - "Der Herr

liegt. unter dem Heu".
i

-

\,--=-,-,,....,.... ...,..,,>,..:• .,....�-��----

eltquanto o piloto< toma. lugar
horas e 6 minutos, <;) record·e pre- numa cabine giratória., de, 'n1:odo
cedante de 53 horas e cinco minu a ficar sentado sempre em posi
tos, que era de Carraz e Bruns- ção nonnal. Espera�s�·· que esse

wick. tipo 'de avião, 'Vênha l-éVolucionar
b AVIÃO A'rOMICO RE

VOLUOIONARA' A GUER

RA: E (J TRANSPORTE

Levantamentos

L'oteamenl.oll
Demarcações

Predção - Presteza· - Preços
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SANTA CATARiNA' S. A.
1'05;

p

- a srra- Edeltraud Hei-
d en , :!il1w do sr. Otto He1den; NASClME1UOS

- a sra; Carmelia dcs San - Com o feliz advento de
tos, esposa do !';l' Jose' dos

_

.

L
'-> "

c

' , . �

,'uma 1l1.n'essanfe menina. 0-
c autos: corrido dia 3 d.i) mês em cur-

I <:':1'

-- J m�l11no IVan. filho do 50, na Secção dk lVl:aternidade
-

, "�ntoruo e sr'a. Osrnarína do HOspital "Santa Isabél" a;
!\'lelli as e que nes t·,di's a a,a COl11_ cha.s« em festas o lar do sr.
,pleta o seu primeiro' d '

. ,

ano e

I
Arcesre Ferrar-i e sra, Tereza

'

viera: Ferrari.

-:- o sr. Conrado Schneíder. _ O nascimento de um 1'0-
reSIdente nesta cid-de I

'

o_c ", e busto menino, ocorrido 'dia 3
----

.

de.ste mês, é o motivo;) do en-
A alta cozinha, como de galanám2l1to do lar do sr, Har;

resto a cozinha símplesmon ri G. Grebeje de sua exma,
te tratada.dis tingue-se da esposa dna. Beatriz Grebe.
c0z'nha das principjan�les. - Tambem o lar do sr. Clau

constante e illte1i�'e�- dia Carvalho e sra. Luiza Car
USo de certos ingl:édi�n- valhc 'llcha-se -enríquecído

O �e� destinados a dar caráter com o nasementn 'de u'a me

� a Iguaria. As ervas cromá- nina, tendo O feliz evente' se
i ticas são muito numerosas registrado dia 3 "do fluente

dr. C;oJ:vi" ,) anel cuja. {)rig�JlJ f: Ignora- e é preciso saber servir-se mês, na Secção de Maternida.,
delas quando for necessá- de do Hospital "Santa Isabél",

que .rio, coisa que a novata ge- B A TIS A DOS;

ral!nen1e esquece, Na Igreja Matriz desta ciJ'
�� sa sa torna mais gos- dJde, reallzáram.se os seguín.;:

tosa a carne de porco ou ates batzados •

po�' ?� vitela simplesmen�� - da menina Osmarína, fi-
:;;;;:"r:,:",'7""'7-�""""""''';;';';';'';'';;';;;';'''--';_--';_----�---- habito. qua ndo estava f'rita na gordura. lha do sr. Martin de Souza

cem a igumll, tU'H.r " pOJ' ,�,;; ancís. O rosnlaninho é acrescen Jnr. e sra- Rosa Souza;
(> que leu lugar. 'dguma" vezes, 1a:1o a(). assado, quando _ da menina Celi, filha do

a q\H' ,·"j"ft'JIl no cltão e dessem quere.t110S que tenha bas- sr. Augusto e sra. Lívcne Cor-

Ir"b;,11l;' para. ;;c';' cncnnt.rndos
1ante sabor, e a mistura de reia:

Por stj" '"n,rté!. )'fll�:'JU-:W em aI})c), rosrnarínho e sal é -� da menina Odetí, filha

"ntr"gtJB!' ['�::;ec, aneb alI p r irici-
CSSf.f1cial quando se trata de do sr. Hcrcifo e sra, Christiua

lJC' Í1y,plTtrll, A'l Í!PHl 1il"i-Io;; ass.ado de pore:J OH de ca- Galdinc;

qu',ud.:, 1"'I]'nl,,50 111 "'Jlav" llO
beito ou carne iro. - da menina Eoni(;'2, filha

',U,úd" fi 4 vem pI il,ciJle, "flO;".õ"
() oJ'egão Ou orégano pel'"j do sr. Aparteio c sra. Eonic,3

dizew]fl: f
huna delicadamente (JS pra Silva,

__ Não quer" roubn.r !ll<..'U 11fJS ii italiana feitos à base - da rncu irra Clarise. fmlrt

pai.

j
de csrn:� �u não t pizza, bí- do sr. Antonio Tobias Fo. e

I talismã tj('Napüleà('
ter; e pízaio la, molho de sra, EríC'H Tobias:

J !J'�l'lml.·,ece no mausoléu d·· macaro:1a::Ia:. e_tc. J, ,-- da menina Albert'na, fi-

Cllislehul'st. 1 ;r
.

O manjei rcao e necessa- lha do sr. Deoclides e sra,

2,a p',�lna 1et.a I'{l
1'10 quando se quer prepa- Paula Junkes;

������������������������������==��=�==�=-�'l�u��mmcl��� -�m���é�rl�

.

mate fresco. ou dar mais 'filho do sr: Alfõnso José Stru�
sabor a uma salada verde, ck e sra. Laura S. Struck;
crua ou cozida. Em vez do - do menino Mario Henr í-,

manjericão lhcte-se usar que, Ii lho do sr. Osvaldo e

e.deixe duua-a.r E,In rrietscde gnr- água, ou caldo de: cal'l1p, ddxC111-
con) O 111e5n10 sun!sso a sra, Leonida Hos1:�rt;

h 1
hortelã, -- 0'0 m,pnl'no LUl'Z Car'lo,',

qu� dura e metade manteiga ou azei- do) conzin ar t'ntallll'nte " acres -"

.. P h t t ri: t tl�) ·>�s pOllC'U'- ]1,ais c'delo' I
E' toda uma g'ar!1a de sa- filh:J do SI'. Jose' e SI'a, ,�1'1a

noss") l,e. 0(1 a en re fi carne cor:.l a "cen a iH p.... �. '"',;-.
_ ..:."'1.._

em quadradinhos Ia carne (I, ,'e .'ti'} lluis€r podel':1 11'JJ' tambem um
bóres que as vezes fazem Santana. ,e

, , b>àa H diferença entre um _ do menino Cark_s ,AtI_
Re!' um pouco gorda I! um pouco P"U('O de lllUlhu ele ("mal·e, "'\li;' b

.n

, prato anal -e um prafo re- g, llsto, f;11'1;,) do sr'. Hel'llz e
magra). Faça douras' a �arne. a- hora antes de 2el'vil'. ponha n:'.

-

quintado, segundo a melhor sra. Maria Jaci Wostehoff.
em tradição culinária. VIAJAUTI:f-:":f�- pedaços urn ))lJUCO grandes. n lU

'l'RIPA DE MILANE$A

-r- Matriz: ITA.rAI-

Fundado em 22 de Fev�reiro de 1935

Capital .. ' .. o.'

End. Telegr.c "INCO"

c-s 50.000.000,00
c-s 46.0pO.OOO,OOFundo C;<cl Reserva

,�

p O I· e ã

esuen
II

eiras

caçlil'ola, batatas cot'la'dlls

o moderno
tratamento

das funções
femininos

- Acham-�e hospedado,:; na
cidade:

-HOTEL REX: srs. Affon_
so Th, Koehler, Carlos Tales,

I
Haroldo Vera. Climer'o de O
liveira SCuza, 'Werner Bryl.er,

j
Gerald·:J Olínio d", Sousa Coe

lh'1, �yo Bianchini. Haroldo
Corr.eia e Luis Renato Nobre.
-HOTEL HOLETZ: 51'S. Jo

'

sé Martins e Familia.' Manoel
Mafra e sra., Etervino Correia,
Manoél Sampaio, Miguel Ga

briel, Luiz L<::sso, Leo Darell',
Macilio Figueir.:?da e sra., Her_
berto Mohr,staredt 'oe ,sra.

PRECEifO DO DIA
- Capas de' borracha:
- O USo de capas pa�a chu •

va ,d�ve r�duzir-se. ao estrita�,
menta necessario. Usadas du_

rante muitas horas, tornain�se
prej�,diçiais à saude, pois a boI'

raçha, por não ser porosa, di
ficuita a e\'apcracã';J do SUOl

_ ::r. "

'e assim contribui para o e7.:�

aess:�TO aquecimelt1to �1(} c!Or�

pu.

Dispa fi capa de borrach�
,desde qu� não haja. :n,ec�s5i"
d.ade de abrigar�se da chu17a.
SNES,

'd(' paj)['jka

Df'pois de hem ]imTJí) a tripa,

I [eve-�l, {) Lozinhw' cortada. em,

pEdaços g'l'andes. em áglla �onl

um ramo de chpil o e um (;1'a'\'o

ela Jndia. Quando R tripa EstivE'l'

J
·c,,)ziria ll'W,S 11flO lllUitO lnole. es

�1I1Trt a água, e eOl'te fi, lJ_�ip'a enl

faba!" finas.

Faça, frita" um pouco de' t-;lUcí·

nho de fumel!'Ü', em pedacinhos:

ajunte tomates sem pele. a. tripa.

uma pitada 'de sal. Cubra com á-

gua fe,rvení:e e deixe cozinhal'

por :meia 1101·a., acrescente 300

gramas de feijão branco já fervi

do e tres batatas cortadas elL1

pedacinhOS. Deix:e ferve'),' pUl' mais

de7- minutos, polvilhe cal'mezfíoo

..ralado e sirva be mquente.

menOs abundante

1 cçlher de sopa
posto'
-

1 ,cebola pequeml
'em fatias bem :fina$

2 colher.es de sopa

cortada

de m"m_

MOLHO DE CURRY

O curry se, usa como se COln

pra, e se> acrescenta o pó ao nlO"

Ih" em que é cozido: .., frang,:; ou

a. eal'ne ou outros e[em.\utos, pa
\'-8, fOl'nl.a.r, 1101' ��\tcrnfJl0. o :rno1h�)

"'ftp curr�r. C�Jt11 ry C'ló 1 [.e tel:nl�e- fl

1;8, O> at'J.·oz. Est� :rl)o)ho se pt�

pó de CU!'1'Y .€1 deixe cozi-
ASTRAL DO DIA
por 'Haga Swami
6 de AbrÍlfjuel1 � l1iw.t' 'durante, �llinz�

�

minuto'!.

Pa.ra . .o C111T�" P 'pr'€-t·lso l'egulB,r.· FI,uidos' lunare,s beneficiam
Os dlscretos e t>rlldel;ües. Go"

pow:n )'{) " "l!Jw'nl l! H'ê tjlli5())', '" ",ermim cOlnestiveis, liq1JJdo.s.
dos"", �! !!l'J1!!O r;e oi'el'V� ew fll'J- lab�:!"àto.rios, 'e viagens .aqUg�

-

lbeJra. C·')!l1 {) B!TQZ b.rau{'O felV:ld -Ocas.
do. t�ourJf) e deixado por. uns lni... F' A ç A �'I § E U § \ Os· rlãscfdós !!�sta d�ta. ::_.
nntoH (lO forno l'flxa <lU!!' :;!� em"'\· A N UNe lOS t Tem possibílldade de bdlhan

�
gue um pouco, N E S T E J O R N A L ie. c.arreiJ.'la jurid:ica.
___.� ...... __ � __...,....___________

...::1

ª 'nmmmmUljJimrUUmUummmnlllllClmmlllmllmllnIUlllnmllnmUlnmmlt1'�i!UUifUl1uW

= 4

� DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS J1 r��Y i
-

-

�

�

ª CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORfA i
-

-

§ ASSISTt-NCli\ MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS �
ª ABERTA AOS MÉDICOS EXTER,NOS, ª .

ª ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO: - DES,INTOXICAÇÕES J' �-c::
E ALCOOLISMO -- TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -- ii
= Avenida Munhoz da. Roeha Nr. 1247 - Telefone nr. 3 O 5 5 'i!t":ii
= =

;;: ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA Si
� 3
.... P A R A N A' S
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brilhante equipe p�ofis:;íonà]
do América F. ·C.' ';l� 'Joinvile, vi

:c€-camp[,â de Santa, Catarina, es

,;teve jogamdo, dôrnlngo ultin:.), em
';Curitiba, : para onde seguiu sua

uense

10u um goal olrmpít.o, na cObran-1 a pugna o árbítr«
drl um rscanteío. I Manoel Guimarães, da Federação

desanimou o elenco joínví- Pa.i-arra.enae, verificando-se a ren

Iense entretanto, tanto que lu- da de Cr$ 17.005,00. Equipes que
tarsdo com a mesma d,is):lJsição, atuaram;

'conseguiu de:contar aos 20 mi� I AME'RICA: - Simõf"S, Maz'co

nutos, com Um tenro anotado PO!' e Oscar; Vico, Cocada e Ibraím;
Gaivota, que aproveitou multo Alceu (Zabot), Moreno, Gaivota,

b'm uma jogada magistral 'de Euclides e Renê.

Euclides. Adonou-so das ,ações e PALESTRA ITA'LIA Pia·

'"10 gramado o América, no quer- nOsky (Oscar), Glosióra e Pontes
to' de hora final do cotejo, Poude (Carlito); Nino, Vinicius e Cleu

do placard son; Mineiro, Lazinho, Bastinhns
... s 41 mrnutos. quando René

a-I
Casnóck e F'ressato.

,"ií'OU com precisão no canto es-

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
-- CLINlCA GERAL -

Especialista em Doencas de Crianç3
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. Andar

d; � pa'f�rl·nen�Op RESmENCIA:F��::Pa����ll 170 � Fone 1074

,ti., L (J '4'(;" ,-�
Corno l.'..ltieaW03. 11 (:onI�d'l'a ter. Com a auscncta du LH!l'JS'� ,I DOEH(AS DO CORAÇÃO
'50 Br.'siJeira de Despui tos fa "ncll!1e.r'· Mr.dina, do Va�<:'') I DR, CARVALHO

na ruauna de anl e-o n- GanH!, que compar-eceu ii. 1,a2".ôa
IEledroea!'díogra!Íé!)

.. Av. Ití9 Branco. ii (Sobrado) . Ao h.Hlo do Cine Buseh
H,f�públka atraza'do, fi, elimÍl1'at{J"ia Tratamento de ncurosas -� (Psicoterapia}

algumas dos p�t'inleil'r�U provas €- "sklff'" foi ga.!l11B pplo rf'lllUdnr

Iímtnatórfas de remo, -flue s=.rvr- cnrtôca Cesar E?eretlfJ, que correu

;ão para apontar 'iS guarnições sózinho.

se de:3enrolaran�

estádio da Itoupava Norte, cujos
pl-crtões est.iver-arn fechados para

gnal, isto aos primeiros minutos. o público. O ,árbitro f_,oi o sr, A-

maro Julio Bento e as equipes,
um tanto modificadas, obedece
ram 'as seguintes formações:

Guarany - DaniéI, :Edgar '2

Alo,isio. Nilto-n. Nélsinho e

SCh.,ram; Rubens, José, MicheJ, Cor

rêa e Nican·::tl:-.

Tupy -. Vilmar, �ti e Vice'llt!�

l'Pachequinho, Peví e Bétinho; A
loIs, Ninha. PamplOlla. Nana f},

sa�iá.' "

,

I
P?demos' adiantar que 1) Gua-'l

J'any, foi a campo sob protesto,
lavrado em súmula 1p':Jr Um 'd'e

seu" altos dirigemtes, contra a

legalidade do 4.0 tJ�nto' tupiellse,
conf.il'mado pelo árbitro no dia

28 próximo passado. e em obedi

ência. lambem. a'J que -determi
nou a l'esolução do sr. Selbastiã'l

Cnu>:, Presidente da Liga :Blu- I

InenaU'mse de Futebol.

o 'Bra�il no Carnpuonuto Snl'A

merícano da modalldade, marca

do IH..ra (l próximo- mês' d 'l
,

,

havia sido pro,

rnáxíma

n rea lí

zação da primeira. sé.rie de pá

reos eiíminatól'ios para .as guar
:

nições 'de dois sem patrão, dois

com patrão. "doubl€skiff" e dr

tj�kifff�.
"

Entretantó, sómentc tiveram

lugar. na Lagôa Rod.t'ig·) de Frd

tas, dorrririgo pela manhã as duas

últimas provas da relação acima,

I'
sOb as observações do técnico; da

equipe brasileira, sr, Adolfo KeI-
I ":""

'

Rua 15 de Novembro, '"50S .....

Ferroviária' de, Ara'raquara '1.

'Em São José do iRo' Preto
-' Ca.mpc\)rtata argentino:' "River

p)àte, '5 x LànllS 2� _::�Jndep!'dien
Em Bragança. �.Marilia 2 x,

\
te 1 x Cti�Ca�ita'"Júnior,s' fi

Bragantino
- O ", " Ferro Carnl 1 x Huracan" O

,

"Em Firunca - Botafogo de R'- 8.3.11 Lorenzo 2 'x Velez' 1.'- Ti�

Preto 1 x PaÍmeiras lo' <:"1'€ 2 X IÍliéing O__:_ Plritense i;:x,
Bailffeld ,1 - 'Gimnaiya i ESgk-F

''l

"
Em Araraquara - Aràraqú�ril.

3 x Catanduva 2.

Em 'l'imbó - União

lra.ny 3

RIO "GRANDE 'DO

Ein Port.,: Airgee -

ç.c' Niteroi 2 x Valparaíso 1;:,'

RIO DÊ JANEmO
NQi Disiri{o.:" Federal' --:- 'Botafo-

bado),(,- Pói:tügtlésii;'aii:Despor
tos fi·x Fen�rM:êir sf), ;.•,', ;) , ;::

Olaria" Õ Xl'Gá.latasaray li.
"

Em Córdoba (Argenjj;nai
,sa ntos de- 'Sáij Pa:rifil' 5 \.X:"Séi-eção '

Em UberlândtR' -'�' " Palmeiras'

,�e São Paulo 2 x Uber13.ridia 1-

: Em Poços dei Caldas -. Equíp"
mixta .

do, ,sã� .. Pauloni'. 'c. .'2- �

Em Glasg'ow (Inglaten:a.)
1'11g1DH\tTa" 4 x.Esc6ciap2��badd';

?�;�"�� .��.� 'i: _ .'

. fô

SANTO,

r.;·n 'Berlim - "'CombinadO'
mado pOr jogadores' d'e ,dois

São Cr,isto-vã� b,éS locai� Z"x"BangtÍ"aa Rió 2.
,

:, I" �� Abtuél-pia fBélgic(l.)
,

I
Belg.I(,,'a 4. x HOlanda O. '

as� �JUA?ortOij,Pxíp;cip-� ,<;a:ilJtÍ)
do Estados'Unidops' � x ,�a�tr,;.2,

I
' "

'AMAZONAS

OFlCINlt , '

. 'ESPE�IALISADA,
.

da'

Bahia' 2 x E: C. Recife 1. i
tarde). - Juventus 2 x Naoion'al

'

"NQ EXTERIOR �.
1.

' " I "''Il"1'''�1 Em Lima (Perú) -Universitá-

Em Pjracic�.ba, -.X:V. de N'�- rio 1 x Vasco un, Oflll1:1 ,10 P.i:'-�

,emlwo. 4 " !nrflI'llÚClílllaI. 'de Li· ,"t
"

,Rua 'São Paulo. 3343 .;...."

. :CY0:ll�,t\:V,A ,sECA

(Ao ladio" da Fannacla Pfllu� t!COR.DE.,CAC1Ul XAVIER'
�.y_ril!!tll!l" II. cenflanç", do ma .. br...tl ..l,.. 1

Na, prova dos "double-sktpp".
eompetiram <1'; duplas gancha
(,João Batista. �_ Iva.n RiUmann)

" cataz ínensn 'i"Valmor,' Viléla:-
"

Manoel' Silveir'al, Os rapazes de

nosso Estado v,iram-se superados
pela, ,guarnição portoalegrense.
que marcou para a dtst.aucía de

2,000 metros .) tempo de 7 minu

tos c 15 segundos.
Na manhã de hoje, t'��'ç'a-feil'a,

na raia olímpica da Lagôa Ro

d;'igo 'de Freitas terão sua últím«

chance .. os "rowars" barriga-ver
des. qu'amda tntervlr-âo na, elirni

natórãa decísíva, em confronto,

ainda desta feita, com os dois

h,'jpul,antt'3 do barco gaucho,

FA()J\1\If SEUS
ANUNCIO§

Nll;�T"'; JORNAL

i"!I!!!&

ANDRE' MARTINS
,Dl�tiib-U:id�r em' Sb. C..tIl,Ttnt<

fi A II

!\.FAMADAS CASXMmAS

"MODIS"
Marca Fabril da melhor

casimira do BrasU
-x_':_
e aviàment01l

l'ara AlfaÍate.

-r�
Rua' XV, 1360 - ex. Po.tal. na

m,lT.!\nmAU

,I

Prôfissional
Dentistas

1
!

H. PROBST
CIRURGIAO DEN'1"IS"f�\

AO L..J\DO DOS CORREIOS E TELEGRAFOt:t
A' ALAl\1EDA RIO BRANCO N. R

Dr. VI(TOR (. ,�AR(IA
Cirurgião Dentista

nua 15 de Novembro - 1392 - 1.-0 andar
Raiá X - Fone 1694·

EGON GREUEl
RAIO X

CLINICA DENTARIA -

CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE
Rua 15 de Novembr o 1166 - "Prcdio F,tilO Hugo

BLUMENAU - SANTA CATARINA

ORA. RUTH DE BORRA KAES1NER
Cirurgia - Dentsta

Consultas díartas das: 8 às 12 e

das: 14 às 16 hs.
Odontopedia

í

rta: Terças e sex: as
Consultoria: Rua 15 dê Nov: mbr o 1502

BLUMENAU

�1édicos

D R. CARLOS G O F f E R J E'
CLINICA GERAL :_ CIRURGIA

1 HOSPITAL "';l'l.NTA ISABEL"
j' ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:

I, DR. ��6 ;'l�;UEGfR
M E' J,) I C O

, Doenças de Senhoras e Oper .. çõe6. Ralos X
,

Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9.3\) ás 12 horas e Das 15 áCl 17 horas.
Residência Rua' Marechal Floriano Peixoto, 253 -
FODe 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel) •

MOLESTJAS DE SENHORA�

DR. RENATO (AMARA
I DOENÇAS rNT'i'�.RNA§

i OPERAÇõES --,' ONDAS (�lJ"R'rAS.

! O!mfllult-l1no; Trsveua 4 de Fcvc;reirn, 3

I'"
-

DR' GEHARDT F�;���;;
e 1226

l Especialista cm alta Cirurgia e doenças de f'enhoras
Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 ]:2 às 17 hs.

HLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATAltINA �

------

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

- - .. DIU. TAVARES e HEUSI w '"

Rua 15 Novembro. 1.135 - 1,0 andar
Consultoria - 1232

Telefones Dr, Tavares - 1461
Dr. Heusi - 1677

INSl nUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECWi.' -

&a.dluterapla - ltalos-X - !<'i.·,!i-Oierapla - Metabo
UlimO - RESIDENCIA: Rua. '1 de Setembro, 15

'"'ELEFONE, 1441

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

DR. WILSON SANTHIAGO
A....t.ntll da Eacaldade de Medlolna d... Unlverltldaó. do Br.IU

� CONSULTAS: Horário, da! lO às 12 bora.s ti das 14

'I ás is horas. - CONSULTO'RIO; Junto ao Bo",
pita! Santa Isabel

.

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO DfEÇA

ADV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 . Z.o andar � BLUMENAU

ADEMARD i. LUZ
AnVOGADO

Atende em qu:usquer comarca do Estado.
Residência: - Rua Pai'aná. 8 _:_. Fon� 1602

Escritó!:io: - Kali. 15 ile Novembro, 340 � Fone, 1601

JOÃO BORBA
ADVOGADO

3U!'"lt9!'lO e t'e!!fd�ncill àm3. XV oe Novemhf!{l. te.
LUMENAU _...--- Telefone, USO

FONE - lS-�l

DR. flfRBE RI 6HiRG
AO V O G A D O

E�CRITOR.IO: HOTEL HOU�TZ

.� c :d!

CORRETOR
Rn8 ,M.Manhlo N., 2 IU,tf"!l.1�ArJ

HllMAR ZOEHRER
MASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma Alemão)
VELHA - Bêco Porto União, 55

23S., 3:15., 5as., 6as. feiras das 15 às 18 horas

DECORACOES MEUSi
,

,

Eng.o Luiz Procópio Gomes Decorador: Rubens Bensl
Engenharia.. Cálculos, Projétos. CUIl,truções. Topografia,
Decorações. Publicidades, Represelltllcõ6S, (';erilmica.�. �fle-'

t'lres. 1\1úvcis. FUlleion�d.:;.; R(�vi .... t':l::
·

....:<':tr�tu":t..it'a��
Li \t�.. uú,,·\,·tl.tb.i'u: �- l�rl� C, (i";t.: H:�7 �. nlHn��nnll

�

---, � C.

.RiiU &G _ \2..
_ .. :__;;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!�m�i�O��aC��i!�!��!!� ��!�t�! � OS
-RIO, 5 (Merid.) - °

in-j
mado de um machado e a-r An�onio não procurou qual Em despacho

díviduo José ',Antonio da plicou-lhe varias golpes.
I
quer tentativa de fuga,

Silva, que assassinou a gol- Ao ver Raimundo pros- sendo pr�so em flagrante,
pes de machado, o seu'com- trado, já sem, vida, José por vizinhos, que o condu-

panheiro de quarto, Rai- �iram á delegacia local,
mundo .Fausto, está �en?o I", Prepare. ju?tamente com a arma do

�,l!.bmetl�o a exame pSlqUla-, ... futura ,.
crime.

trfco, pOIS ao que parece, o
• D d d f

Irrmícida sofre das tacul-] UtI IIlb. epois e autua o na or

dades mentais.
ma da lei, o homicida foi

� encaminhado a um medico
José teria morto o com-

JOFOS'UL psiquiatra, enquanto as au-

panheíro ao ser acometido li 11 toridades faziam remover o
de um acesso de loucura.. �.. cadaver para o necroterio
° criminoso foi preso em I daquele municipio.

flagrante por vizinhos {Ia "'--__---'-__

vitima e conduzido á Dele-

�gacía de Duque de Caxias, _I cI .,'

:��:�i�i:.��u:euo�:;�� . eraa eIra
mento,. � a�sas�in� demon�- itrou visrveis smais de debl-llidade m:e�tal, em vi�ta das

Cdusaramcontradicões. Adiantou.", .

mesmo, que é habitualmen: I
te. acometido de crises de

I

Eloucura, acrescentando que'- DOrmeS os prejuizos causados'
:nessas ocasiões não sabe I

. .

o que faz. Revelou que nu-
I Assumem aspectos de

I
inundações ocorridas em ImtermIten�tes e rio Itajaí-Açú, ten

ma dessas crises avancou
verdadeira calamidade, as vários municípios do Vale chuvas caldas �:n quase do ruido parte do Salão

contra o companheiro �r- csnsequencías das recentes do Itajaí, provocadas pelas toda aquela regiao na se- União. O prefeita Julio
mana passada. Sehramm já comunicou o

As últimas notícias que fato ao governador Irineu
nos chegam relatam os de- Bornhausen.; aguardando-

Deficiencias que impedem o inicio de ;}1:f:,d�;at;;'1j:;v; .� g;��:n:t:':�;�
.. prejuízos à lavoura, estra- tro.

IndaIa I das e pontes, inclusive pre- Os prejuizos sofridos pe-

I [udicando
as comunic�çõ�s la Prefeitura Municipal,

entre Blumenau e JOlUVl- até o momento, atingiram
INDAIAL, 5 (do Corres- só vê de um lado. De certo da material, material de c.:ms_lle e com Florianopolís. a cerca de quinhentos mil

pr nden e) - Tem sido im , tempo para cá, os responsá, trução como sejam: cimento,

I
. _ cruzeiros, decorrentes da

piedoso o mau tempo) que veis pera governo municipal pregos, planchões, pregos, Segundo' as -informações tlanífícação' de· pontes,
�T1�ve��ir�����Cl!t����e�2;�ana� p,r:ocl!ram reparar as

_

defi- tint.as, ferros, tij?los, arei�, que nos 'foram enviadas '0oCÍvcs e leitos de estradas.ciencias para ccnstruçã- e

I
e�fIm, tudo o :n;tals, necesl:!a-. pelo nosso correspondentenão havia a admin ístraçâo conservaçao das estradas e rIO para os serviços rodov1á-1 .; '. As águas provocaram o

municipal .s2 Ilvrado ou ao suas óbras de arte; entretan- rk s, que custam IJ valor de ue Gaspar, os preJUlZOS transbordamento de vários
menos iniciado totalmente as to, até a falta de veículos co- r ouro- A caracterização da es- causados pelas chuvas na- ribeirões e riachos, advindoreconstruções consequentes Imo sejam,

..can::nhões bas<:l;l-l trada municipal é, grossejra, quele municípíe, .atíngíram .

RIO, 5 (Meridional) - Em res
d:s tempc r e is anteriores des, ante, e maquinas rodov�a- mente, _ser ruim, cem ISto pc, a um milhão de cruzeiros.

daí inundações completas posta a um pedido de informaçõescsu uma semana de chuva de- rjas, que exístem no comer-. rem, nao 'concordando, os que .,'
'

. .,' .,
- de .várias regiões, mormen-r d AI' d d f t d do Congresso; o ministro da Agrf-

mo
'

ora. Preocunuda a ad- cio, impedem o mlcio do mo, delas mais .precísam. Quem em e ant icar o as as
te as que são aproveitadas cultura se manifestou favorável à

rn inistracã» na
-

restauracão desta p.lan-: . A situação é di- examinar onde estão os, mo- estradas do interior, os.
porém "o d

' -

�
".'

f' '1 -. l'
" , - . 110 cultivo do' arroz, cuja aprovação do processo em curso

o na ispoe -t 2 m,21OS lCI e riao existe, exc usíva, tívcs, Imediatamente encontra temporais prejudicaram sê- na Camara dos Deputados que a-
seguros para agir rapjdamen, mente, por culpa da adminis-, a explicação,' mas; expllcado rtamente as' Iavouras .

de' :produção ll�trapaSs�ria bre um cffédito especial de 15 mi-te. Indaial, como se sabe é .ração municipal, pois ela es, ou não, o problema em si CDIl- ' .'" dos anos anteríores." Ihões de cruzeiros pa'ra aquisição
um dos municípos de peque- tá bem situada no ambiente tinúa de pé, e em tempo co- arroz, a principal' produção Causaram tambem as de dois helicopt�ros destinados ao
ln renda e não conta com e- de d'ficuldades que todo 'O, mo Os atuais, que os veículos do município, cuja colhei- eh'uvas mumeras avalan- combate às pragas da lavoura.quipament: 1'" dovlário como país atravessa: mão de obra de transportes d.� maior 10- ta se aproxima. VaritQs édi-' Revelou o parecer que o preçoserÍ3 desejáv·: 1, isto porém, caríssima, falta de veículos nelagem penetram pr,.:;funda- fl'CI'OS estiveram ameacados ches de terra, que tomba-

de um helicoptero équipado paranão é olhado pe:Q crLic'J que para transporte do pessoal e mente, nas tifas m";" d'istan- > ram sob...." as estradas, pro- im
.

....., .� ,
, "

L'ç pl'Cêtar serviços fitosan . rló5, po-
------------------_________ tes d:s dis'ritos, 'car,re,gando de ruir, principalmenté os

de ser estimado em cerca de 850

lenha, aiph:n, madeira, tijo- prédios si�alos 'à, rua A";
vocando a paralização com-

mil cruzeiros.
los; e .etc.: ristiliano Ramo,"i, à mar- (Conclue na Z.a pAgln.a l"�ra U' ° modelo 12B da "Hiller", equi-
Necessário, se torna que ns __;�_"_ _'__ __;_ � "-� -

estradas suportem e garan
tam o trânsito, por que assim
garantirão o' desenvolvimento
da exploração ec·�nômica, na

da mais certo. Agora. cerno
fazer a estrada com � capa_
cidade para suportar o trânsi
to intenso, como conservá-la

ventes comunistas da r.efrega nos p,eríodos chuv,csos, como
se puz·:ram em fuga desorde- fazer pontes, pontilhões e

nada. Calcula-se que pelJ boeiros, d·zntro das, necessi_
menos mil comunistas fçram dades gerais? Dai vem o desa
aniquilados. cordo porque a administração

PENA DE MORTE PA_ municipal se contar CDm ren- Vem despertando o

maiS)de
um dos maiores acon.te

RA OS ESPIõES da suficiente terá honrosa sa- vivo interesse a aproxima- cimentos sociais, a comisW2shington, 5 (UP) - O tisfaçã'J em fazer, porém,
Congresso deVErá elaborar quando não pode deve ter G- ção da data, em que a So- são de festejos, que tem

RATIFIGARA' A ITA_ le:s para di?r ao judiciário penas calma para encami- cieda:::fe Dramático-Musical, como seu diretor o sr. An-
LIA O TRATADO d

.

d h
. .

t
..

po eres para lmpor a pena c n ar' Çs serVIços .asslS ·enCIalS, "Carlos GomesH,- fará rea- :fbnio R'einert, contandoEUROPEU mort,':! às peSSJas decklradas apenas dentro dos meios fi_
HOMA, 5 (UP) - A em_ culpadas de eS:Jionagem ',m nanceiros e tolerar o desespe- lisar o grandioso BaHe de .com c: apoio .integ�al da di

baixa riz dos EE. UU., sr..:. tempos de paz. Tal solicita- ro pDr não poder assistir co- gala .de coroaçã!:l de sua re.tor�a da, slmpatI.ca agre-
Chore Boothe Luce conferen- -

f' '" 't
'

"'t'
.

t' t 1 _ _

d f' ça:
'

I Jiel:J pelO secr", ano mo
.

e: Tlcamen e se reso ve Rainha srta Jurací Mar- mlaçao, nao me lU es or-dou hoje dl<rant� noventa ela JL'8tiça. sr. Herbert Brow- nos mtervalos do café peque_ " •

t t d' tminutos c:Jm o presidente cio nell Junior. n'J. I ques Vieira. Tratanda-se ços para con ra ar Ire a-

COII:;\O]110 de JVI-ni.5tLs, sr. . mente do Rio de Janeiro. o
Sc,:"lba, que se prepara para I famoso conjunto "Chiqui.
a[Jre5enl�r .JlO Congrc3SJ

-

�lm Nttticlar- de RI"o do Sul I
1 O "dprojeto de l"üificação 'do u � . , I n 10 e sua rquestra, a

�é\�tod:l�e�����!��cl��:itful�y; 50 lrenclo ela, VI"st� ass�cl·aclol���o s!a��;�te ,;t;�!��
repl'2Sentante diplomática r� g

. O .

."
.

I ,tro Simpatipl" e· integradonorte-coreana ct:) sr, Scelba, Ifoi referente a;s m,suntos in- por 18 figuras populares
',:!rnos italiancs. E,_;pera_se que I t -, t· ,

t
do br.oadcasting nacional,

n presidente da j��pública, sr· rec ama nAvamen e,' ao ns ,t(J C tais como·o faJ,:oso "Len-
Luigi Einaudi, Elssine ainda U

ço", Abel FerreIra e Pe-hoje o projeto de l�i a res_

peito da ratific3.ç2.o e que o Per diversas vezes temos

I
sentido da indispens3.vel au-', procu,rar os empregadores com droca, artistas muito co

S1'. Scelba auresent8 amanhã d:vulgadJ jus'as recJamações t:ri:z.açãa pOTa qUe o esp.ecia. c{)branças sempre em dia - nhecidos atrffvés da disco-
riO Parlamento.

.

de associad:s das Autarquias lista ('m olhos, nesta cidade, I caso con:rário acrescidas de téca brasileira.DESALO.JADOS OS co- que primam pelos predios sun pÓ55a realj7ar o tratamento multas - para relegar a um

MUNISTAS NUMA VIO- tuosos nos princ:pais centros I nece::lsário 'ou então venha o plano secundari,;; suas obriga-, E para_dar maior realce
LENTA CARGA A' do País. i Instituto a int."rna�los, na Ca- ções, conforme Lei -em vigor. aos fesooJlos, teremos
BAIONETA Temos ,em nosso poder, có. :pital do Estado, para minorar InfelizI}'lcnte, não é. �a aI. grande oportunidade de

HANOI, Indo-Clüna, 5 (U,

I
pias de telegramas enviados seus sofrimentos. çad� da lmpr.ensa, eXIIpr dO! assistir um ma!gtúf'<:oP.) - NUl1n violenta carga a peb antigo 'empregador dJ A11gu"tO Prudcate de Lima, Instrtuto :) fIel cumprImento ',,' .

•

lJaioneta calada, a infantaria ,:perário José Peyerl e tam- ha mais dI;' dois meses �steve da Lei e sim pleitear junto à' show, com as Manmbas
.trallCi'=sa desa�ojo�u as forçps bem tivemos conhecimento do se sulnnetend,) a exame mé- referida Autarqu'a, para que: Paranaenses", unlCO con
e munista,5 do Viet-Minh de exame realizado em Bhll'X'�� dico (;!l) Bhunemu, por auto- se compa�eçados sofrimentos junto neste gênero dirigi-
\1l11.H elevação estratégica que' nau, pelfJ associado Augusto r'zação do Instituto e não re- dos élPsoclados que quandO K'domina a fortaleza de D

en,'
Fruden\.e de Lima. c(bel_: qu::r]oper informe à ri!S_ saudaveis, j'Clmai.s deixaram da pelo matestro rueger,

Bien Phu. Os comunistas c_ peito. - ,de contribll'l'. religiosam;;nte. 'e que tem como seus com-
l-am muito superior�s em nú- Pior:mr:lo sempre e cada vez José Pey'ed, j,1l'r in;.erferên_

'

,.

111ero mas, mesmo assim, fo- muis, am,b;}s os reclamantes da d') r:1)rrt'.:.p(lndente de "A

D dI.
..

tl'am derrotad'Js. Os sobrevi- apelam pa:-a o Instituo no Nação" IJi medicado peLo e s usa o DI o V I DI e n o�foe<J�ií��, hili;n!fsmâ� =.
.

Idiga::e,r::d�r �aiOR� :�Si��1do �i.j}�1:�;��f�:;7f�'p·olítico 'em lIup·orangaindicado.. I
.

.

São fatos que merecem des- '

taque e depõem contra a Au. ' RIO DO SUL. 5 - Não
brquia que d;;v;; aténder aos r'!$ta a menor duvida que o

seus associadcs e não apenas movÍmeI;lto politico no mUl1Í_

caiamidade pública
; "

os recentes temporais
pelas inundações

CIDADE DO VATICANO, 5
(UP) - o Papa Pio XlI exortou
hUj'o Q� rnédícos a darem, a.ié'd.,j.
mor-al aos seus pacientes. .l;;ssa

C'Kfrrtação está contida numa
znem!agem ao tércei'n 'C'cng;rBsso
i:ator,nacional de radíotogta. D'�
pots de e:Jgiar os pr_q.<>:l'essos'oly
lidOs pelos radtologtstas; o Pa.prr
.assrnrua que a. signlncat;ãv ·drl
destmo humano não, se limita i'
recuperação da, saúde mas i',

�xtende também às re"lidades ao
outro mundo.

Noticias de lodaial

modesto plano do g�verno de AqUisição de 1 Helicóptero
para p'olvUhamento da lavour

Ref9rço ao combate 'às pragas de campo'pejo Min�"
, 'J"';;"

-

Cor8ação da '·Rainha do �Carlos Gumes,
'

...

Viverá o simpalico grêmio dia 20
um espelaculo de beleza e arle

�e��1i�3 qual�uer teotativa ao
IOOVR e�tJâü salélife �e Moscou
GONN, 5 (UP) -- A Ale

m '[lha ocidental, Os Estados
Ullidos, a França e a Inghl
\erra, d2cidiram hoje repelir
to(l11 ç qudquer tentativa de
rEconhec;D".j�nto dip10mátic:J
da Alemanha Oriental, a'J no
vo estact� salél,te de Mosco:l.

ponentes gentis senhoritas esse magestoso espetáculo
da élite curitibana, um acontecUnento impres-'
Sem dúvida, .a. louvavel :sionante, cujo êxito está

iniciativa e os esforçDs sendo previsto desde já.
dispendidos pelos dirigen- i Estamos informados que
tes da S.D.M. Carlos Go-, as reservas de mesas se

mes ficará gravada nos ,rão postas à disposição dos
anais da sociedade local, o associados, a partir

.

do dia
que vem evidenciar o seu 13, às 14 horas, cujas se

empenho em ,proporcionar nhas serão distribuídas às
aos seus associados um es- 9 horas do mesmo dia.
petáculo artístico digno de'_� �_-=-'_...;._,.;......,_;...;......_..,.--.;_-.;.---_.....;.,;.�

aplausos.
Foram especialmente

convidadas para assistir a

festa da' coroação da Rai
nha do "Carlos Gomes", as

Rainhas de Curitiba, FIo

'rianopolis, 'Brusque, ,iJoin-
vile, Itajaí e São Francisco LONDRES, g (Meridi�nan - r dia, com anterioridade' ao'·'
do Sul, que juntamente O premieI' Winston Chürchilll discurso que, deve' pronunc1ar' ,

com todas as princezas da deu hoje' em seu gabin.et-3 to� esta tarde nos Com.uns .. Fàn-
.

sociedade, formarão, em a- da informação sobre a terrÍ. tes informadas disseram' c:.túe"
vel pütência das bombas de o pnmier Churchill, em gà�'jlas, o cortejo pa�'a coroar hidrogenio que Q mesmo re- .bin'ête, decidirá, provavel�}.

mais uma soberana, vito- cebeu do presidente Eisenho-l In;ente, que o momenú-" 'não'
riosa 110 pleito primaveril wer. O sr. Chtrrchill Toêuniu está maduro para umà .reu�
de 53. seu gabinete W". Downing nião dos três grandes com>o

Street, 10; por volta do meio premieI' Malenkov, collfo:t
"

Constituirá sem dúvida solicitaram os trabalhistas.

'-8" E N H O R E S
AGRICUL'TORES

'"

RIO DO SUL. 5 - Em pa�' marcados, voltaremos ao as

Jestra mantida com o Pr:"fei- sunto. o qual está sendo eh-
1.0 \Valdemar B'Jrnhausen. ti- borado pe1a Pr.:'.'feitura Muni_
"emas ciellcia do telegrama c:pal rle Ri:: do Sul·
rce:bido pelo Chefe do Execu
tiv:J riosulense, do G� v"rn,;t"

do!' dQ Es'.ado de Santa Cat2.
rina. comunicando a impossi_
bilidade de S, Excia. visitar
ruo do Sul nos dias anuncia
do,s. durant.e o corrente mês,
Desta forma, pcr m,:tivo de

força maior, a visita oficial do
preclaro Governador Irineu
Bornhausen ao nosso municL
pio, vem de ser

tranSf�rida,p,u'a a segunda quinzena de
JI1�lÍ(I próximo vindour·:>.
Tão logo tenhamos (JS dias

C1p10 ,vizinho q= Ituporal1ga,
está cada vez mais sensacio_
nal.
Enquanto a coligação PSP

PSD-PDC-PTB afinna pela
imprensa local que a vitoria.
.será indiscutível, a UDN,
tambem pela imprensa, d'ecla
ra que triunfará de maneira
extra'; rdinária.

I
Visitando ItupDranga na

ultima semana, ouvímos as

cpíniões mais desencontradas
e só as urnas pod�·rão respon_
der. dentro em breve, si a

1 maior força reside na coliga_
ção

.

ou no partido d.'J Gover
nador Irineu Bornhausen.

Acabanios de receber no-
'

va' remessa 'destés afà
fiados Tratores Cana
denses - adquira agora
I) vosso trator' pelo novo

plano de vendas a pt'esta
ções,

Solicitem-nos' Uma ,de-
monstração
misso.

sem coinpro�'

..-�", COMERCIAL

TONIC;O (APIL4!f

pott E.X�l ÉN iaA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Trouxe o

rs\sultado

RIO, 7 {Meridional) to fl� pctr ,1dl'oS e a 'i!C01�,O-

O sr. Juracy MagaE:ãe;; que ra;a de dólares obtida corn
óntem regre3S, u dos Es- a produção das refinarias
tados U nic1o�. declarou à n�· nRcÍona;s sen10 certamente'
portFigEm: utilizados pelo governo' pa
"Acredito que cumprirei ·.tra Ó'aral1tir ,o exito da" em

.

1
.

b

l'lgorOSal1l'.;;nte a €1 que (Cvnclu\ n:1 �.a llágínll l�t1a 1)

.cria a Peh:obraz e' estou

disposto a empregar-me a

fundo no sentido de que
consigemcs bons resultados
:I,_)O trabalho que vamos em·
preender para a solucão Co
caso do petroleo brasÚeiro.
O presidente da Petrobra:<
ncrescentou que visitou -os

Estados Unidos e o México '--" _ _ '_

tendo percorrido todas as ASSUNÇÃO. 7 lUP) _ Na PI'Í" -"VASllING'.cON: EXTREMA- .ituação em Assunção:

organizações que lid31ll com Incira informação oficíal da'da a I MENTE SERL'l. 1) A c::valaria. orjgem da

a extração e industrializa- conhecer desde a criEe - politico� \VASHL....GTO:t':r. 7 (UP) - nA volta. constitui Cerca da metade do

:Presidente Eisenhower ,�ão do petról:�D.
milita iniciada terça-feira" o

co-I' revolução
no Paraguai é c..;:trema·· total d!'.s forças armadas, pllra,'

DClnocrata. Suas' p�lavras fo-
. .

mandante das Forças Arma®s. gc- mente :;�rla c não pOde S\,l." oonsi-· guaias.

i'aro a critica rnais forte Acrechta ser passIvei, co- neral AIfrzdo Sti:oenez:, infprmou! dorada. ,de maneira alguma. como 2) A revolta par�ce

??l.' .'vezes a,é colérica - quo I m,o já Se faz, a contrafação' que se restal>eleceu a ordeJ1l na

I'
uma revolta suscctlvol de apazl !.ace de dlVergenclaS semRre cres-

Ja fizeram, atê ��ora, os de-,. de técnicos e servicos __

1.0 Di\'Lão d9 Cavalaria e 'q�e rei,' guamento. Esta .r. opinião do. meIos I cente,
no seio do proprio exército

mOCl'atas ,da politica governd-, . .

'
e�, na a normalidade em todr.s as U· ligadoS ao governo dos Estados U- c do pf.rtido "Colorado", p;a:rtido

E. :.ht''1. "m Ger.ebra e Indochi. trangeu'os, frIsando que os nidadL!3 militares que acatám as j mdos que seguem com grande a- do gox'Crno. bem como entre a po�

n
'

.

,dólares produzidas pela fro., o:dens do Comando e aS r-esolu-l tcnção a evolução dos aconteci-' IUciâ e as forças militares,

i çoes da .Tunta de Governo do

I
mmtos. Os observadores qualificadlos não

C d
'Partido Colorado. As informações sobre a situaç1io I eliminam a tese de certos telegra,

! lO d r:" , ItOMERO PRESIDi; A JUNT"- paraguaia chegam, aos Est2dos u-I mas da imJ;lrensa segundO a qual �

9a I.. or e Iro d rarIa o A Junta de Governo do· Parti- nW'-lS com um atra�Q de doze hO-! rev�:uçãO foi,�recipit,.,da pe�a pers-
do Color:.do ostava em sessão 110-'1'''''.

peC.lva da VlsLta, ,a ,Assunçao. no,

da SUa missão ,8.e.1 e""m
: ���a�Zo n���ti��'1·�x:::����u": ;��:' la:5�u:iSS S::U���:�d::a r;::r%'� pe� I �:��:os�:��g��sse:Om�;;::e�!�:em g
1 formou, Em fontes dignas ,de cré- _�,-------

--_ -':-- • Jegramas pUblicados na lmprensa:

. '. I dito diz-se que a qualquer mo-

'

'\
norte 'americ.anll. certos setores do

RIO, 7 tMel'id.) - ° ge- �as e razões do con±1íto dos

I
vlte para assunlU' a lIde-: mcmb serão dadas a conhecer im�,

A N UNe 1 E M exército paraguaio� opunham-se' ao

neral Cordeiro de Faria es- estudanteS. rança 110 Estado. Deixaram; portantes resoluções adotadas por que consideram a ,,"influencia cres-

E t t t'd
' ,

t'd
. A cente do peron'smo"'

"

ia 110 Rio mas 1'8CUSOll-se a n re an o, os presl en- de circular os l'umares d I
esse ?riJamsmo pur 1 ar�o., ,

.�..

fazer declarações aos jOl-, tes dcs partidos políticos
a Asswado por �eu 'PresIdente.' en-

, l"ua demissão, como tan'!- g�nheil"o Tomás Romero p,ereira. a

I,' pernambucanos estão cou· G d P Ud C
bem n panoI"'ma

.

_

Junta de pverno o ar 0, 0-,
nais. Veio trazer às autori-, ';ocados para estar em Re· o ..... llaclO lorildo distribuÍu um co1numcado

dades militares o resultado dfe no dia 15, afim de .naI diminuem os boatos dos dizendO "que a atual situa�ã<l po-
,

. -

B 1 ' ·t' f"alro t 't
.

't
'.. litica está cOlltrolad�, por este <ir-

da sua mlssao em e en1, LT'H1sml Ir o 1Cl, en e ao ,agl.a.ClOnlS as qu�nto a l1lS, gUl1i<lUO" c confirmando' que há,

onde foi investigar as cau-: sr. Cordeiro de Faria o COIl- ltabllldade do, reglme. I tr;u1qumd�dc em todn o país. ' I .__...,!J'�;..';_;....;._,_....;;..� """'"......._"""'=> =:f,

E A R R E I,R A

luidos IS iar
FUO, 7 (Merrd.) ,_ O
ministro do Trabalho as

sinou :portaria Incluindo
os' [ornalís as no quadro
de atividades e pl'ofiS�
sões lil,erah�. para o que
criou o 17.0 Grupo. Pa ,

ra c:kito das vantagens
decorrentes dessa provi
dencia. foram assim os,

ses profissionais Intclcc,

'tunis equiparadcs
'

aos

mcdícos, cngenheíros,
advogados, professores,
etc ..

O'KGAO ,DOS

o MENSAGEIRO
ANO X BLUMENAUJ (Santa Catarilm)

WASHINGTON. 7 (DPl
A hcroíca disputa dos francê.
ses em defesa de Dien Bisa
Phu ·permancccrá para sem

pr·;; com) simboto da deter,
rriínação do mundo ,livre de,
resistir à agressão comunista.
Isto foi o que declarou o pre,
sídente Eisenhower numa car

ta ao .presidente Renê Cotty,
da França. Eisenhower frL
sou:
"O mundo Iívre inspirou-se

no heroismo a reslstencía da
vigilante guarníeão de Dien
Bien Phu·'.

E' I I -dHANOI, Indo-China, 7 (U. S·8 e eCI ',oPj - A fortaleza de Dien
Bicn Phu �eve que se, render

a' q- t,J1aos comunistas do Vict_Minh

,

r
"

a u_e, rdepc's de clncoenta e seis dias
de, tremendas batalhas, A ul;
tíma ofcnsíva comunista du-
rou vinte horas consecutivas

'

D "1·' .:

de d
..

f 'I�;l{���� P��;:�:.}�11���1 M� ��: eurien Q aI, erença entre' Q.fJ 'c asses" ..

bc-se, em Hml,?i �ile o fortin
. RIO: .� (Merid.), - ° "Dia

I
Aranha, já .fôra . /,dot:ado

I
brigou a trabalhar; Com o 'li previdencia .social.' Nessa,

ide tIsl<�elle, � o .QU1lon:'2tros da; no OfICIal" publícou às ta- por diversos países inclusi- salário-hora fica bem de- reunião foram acertadas as

?r .a eza prrnctpa], ainda re, b 'I 'd J:; ..

.,
." ,

..

'

,'. , .

'

aíste, ':K'stes momentos. Os .e �s_2�,,���_;'����1,!1� 8- "e os Estados Unld?s•. De Ill:1eada a (hferenç� entre as medIda_:; necessarras para a

COl1lUl1 stus concentraram e- hm;uando as .coliinas refe- (acordo com esse cl'üer'o o diversas classes ,ce f:!mpr(l-; t eXGc,uçao "

do .decreto que
r�nl;Çs ao ,s,alanQ ,:,men,:;mlj,emp.l:agado.'}lara.fazér, jús' .g!p;to�. c',

'

" ?_ ;.' < 4\unle_n1.'<l',o.$;,,,v�l(j.rss:d"!s;-a�
diário. Assim fícou

estabe-,
ao repouso !'<::munerado te- O funcionário, por exem- posentadorías e pensões con

,lecido qne o saIário�hora rá de cumprir o número pl�, que perceba no fim rio .;dic�as pelos ins: ítutos ,c:e

c�efendido pelo' sr, Osvaldo talaI ele horas a que se 0-
mes ordenado de 1.800 cru- prevJdencla.

:-------------------------------------��--.��i:�����::�==========================================�=========

r afheiõre·ô üêôêiãi' Vivar .

ao

ll_����mento revolucionáriq
1 RIO. 7 (Merid.) _' "Não acre- �s. ex-pr:sídente do' Banco Cen

f dito. absolutamente, que o em- I trat, pelo 'tenente coronel Ferreira,

roaixador. gener::l Elnilio Díaz de comandante da "Lo Divisão de Ca-

I
Vivar, ,:steja, envolvido em qual- vararía C pel<:> general Díaz de vi

«uer acontecimento milHar no Pa- varo embaíxacãar no Brasil.

;aguai 'e muito' menos que ele o DL"'Z VIVAR,El.\1 BUENOS AIRES

esteja chefiando. COjnO dizem os

f
O encarregado de negocíos do,

" :úe,;pachc>s
Llegrajico5 que notící- .Paraguzt a!nda _

afirmou á rep?r�:
'am' um movimento revoluciona- gern de O �ORNAL que sua opimao

''';'''0 no Parugur.í " - declarou on- está baseada no fato de que no dia

t:m á reportagem de O .JORNAL 2 do corrente (domingo) o general,

o sr. Ange] Urbíeta CIIl,a. minis- Diaz Vivar falou com pessoas de

,do sua família no Rio. através .de uma

estação de radio-amador. que via

jaria no di? seguinte (segunda-

auseucia C'" titul:.l'; general Diaz feira. dia 3) para Buenos Aires,

.de Vivar,

I
de onde regressaria ao Brasil., "A

esta hora o embaixador Diaz de
se sabe, ,t:legramas de verá estar em Buenos Aire:> e não.

,�uenos Aires iil:formam �ue no�- €m ,Assunção, 'como noticiam" _

eras procedentes de Cl�rll1do dí- afi:r-mou atnda
'

com firmeza, o sr.

zem.qu e os rebeldes I?ara�uaios, são J Urbleta CIosa.
,clIefllldos por. um. trfunvírato ,i'o-=:- O encarzegàdo de riegocios do
líuadc por Eplf.f;\nm Mendes FreI"

Paraguai expos o seguinte .racíocí-
1.ll0, em apoio á sua conclusão:

"Como no dia 2 o embaixador
informou que no dia 3 estaria em

Buenos Aires. e como o, rnovímen

to a que s� referem os jornais te"

:ria eclodido no dti� 4. este irrom�

peu na ausencía 00 general e des

se modo ete não poderia ter che

fiado o levante militar, se é que,

VENDA DElS'I'l!: 9lARI4)
NA .Il:NGltAXATAfllA

PON'!,O CHi{}
-,----'_ ----------

\VASHINGTON. 7,{UP) - ..1:: agressão". Observou que
O senador dcmr:ocrata Gu\' a é';::;<lS ameaças se seguiram
M. GUIette, al7usou, Il0je (J <lS provas com as bombas de
,;",("\I(']'HO de E�senho\ver clt;) hidrogeniJ, no Pacifico, e a

hav.::�r sofrido em G'.?nebra um eH:!\'.: ntou que as indicações
"d�sastr�... diplomatico'; que (JlIe f'� fic:eram sobre a inter
esta d�b1JnandG a frente ant.i- VE-llÇão riülitar l1orte-america_

'_'G��;J.Ul1ls1.a "em tO(�O o !51Jbo'. na. com forças �errestres, io-

A. queda, €ln Ge_nebra, do I ranl tambeIIl "gigantescas"

r�rI..'S.tlg10 r �?!·:e-�n;eriC.a110 en. fa'fuarronad'as, que igtIalmen_
t. '" <iS ndt.;o_s 11vles e um fa-, te fracassaram.
',.ç q L;':� n inguem ,pode nen1 de- ti lU \''(1 e Úz e,,3as declara_

y.e neg:u - deciarou ele _____:_ e ções em um discurso qtre
J�l Clll:iI,OU :'0.3 Estudos. Unidos

I
pronunciou na reunião que.

uma grand.: perd} da lnfluen_ hoje r:alizou em Washington
e a de:; que gozavam na Euro_ :, Cc·mite N:r.cional do Partido

1)[1: K pr.ovavel que na As:a _". ,_ " __ .. _ _'.
S-Jalll m�llO]T'<: :JS p<)rdas e que
ali se (icsmol'one por comule.
1.,) nu:qn prestigio';.

-

"GIGANTESCAS FAN_
i:'ARRONADAS"

O ser;ador d;,ssp l.amu':!m
q';e [) Jrtver!l'J r:,ietuou. re_

(�_'ntefnCt1te, hgiganie�cus" :fan
r, r .

":1: da ..·. que fracas;;:tram
r o)' enn:)l lo.

l<;n1re el�I.s. eitIJU "as som.

bi'ié:;;; <' ,1I.7'aças de castigar com,

p�:der:;:él,> represalias os atos

Reunido {1 Conselho
de Segurança

W'ASHINGTON, 7 (UP)
Co COI!i>21hJ Nacional de Se
gurança de'E: Estados' Unidos',
reuniu-3e ,�sta manhã, secre- uma reunião
(Conclui na Z.a Plh�'IOa. IJ!'t�f) J) \..�:-:: ::!!flg0.lltes e técni4!Olt da-
�----�����'��----�--�------��--�--

'

SOLUÇA0 PARA O NOSSO PETROLEO

frevistos tn�os OS falüres econnmicns
para o cOlIJ�leto nito ôa «retroo1âa»

,Prefeitos que ganham
menós que" o salario
mínimo em Minas
RIO, 7 (Me!'id,oDflll -, ,\. :lxa'

ç:1/') dos novos nivcís

f::alariai:51"'l"'/·)) criar SitUHçõ�S curios�s. 'r�m
1>Hnas Gerais .onde é mais baixo

o o8ulál'i'O minimo'. foi fixido ....

" (){)I) cpuzeilv'ô. justamEnte cnde
ha prCoféitos que ganlUllIi meu'.):;

pue esta. importaucia. Em Tira

{��lÜ "08, per exemplo, ;)' pt'efeito
percebe 900 cruzeiros '-' em Ca

luanducai::t.. L�.)n�l .l�·afeiru;, Q pre

feito recehe 1. 500 Cl'UZ,FIÍl'Ji;.
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Parª, Suplcmtés do Conselho F-i�al:
., ',Alfred Gustav Hólzwarth '

,:F-eli:iC' Sachtleben "- '

: . ,Ai'thur Hadlich ,

Para I;epresentantes no Conselho da Federação:,
,

: Maurino . Cardoso
" Santos Dorígon x

}.

-- .. -_

'#l€4tLWU
Conselho da Federação:

i.

!

,Numa vQ;ta�o:"ante:ríor" a.
Câmara rejeitou' po�' eli'm.a.ga
'dora maioria' ;ill;n' pr-ojeí'O- 'héo
·fé.scista qlf� tel'Ía· c.ondenado'

. (')' bombardeio' de 'Hiroshima e

Nagasaki, �Iosriorte,.;america
nos,; na �egú;hda guerra ·mun
diQ.l. Sàri1él'l;te os, néo-:f�scis�as,
votara.m a favor.,'

,
'

A .resolução aprovada, hoje
pede ao .Governo que' "se
una;' e se necessário t.oine

.

a

'iniciativa, para lograrm qual_
quer' acoi"dó'�mtie' os Estados,
déstinado a proiQÍr as annás J
(ouimicas, bacteri-ológ�eas e

atôfulcas) sobre a :base' de um
controle' geral' igualnÍente e

fetivo por todas as partes in-
teressadas"·

'

Andar :Uli moda. f§tl!" el(:�,,')!lL(�, X;ll;;[m
PQ.lJ.CO • •• quem u1!.{. (le5�:ja? E, f1!,I'

{jn�fnrto. COlW...l ISso é, fácil! Basta §A�
,

glJ�r. .djpriam01J1,e o::; a,núrwiQ� I QIJtW!l
lê. anúncios conbece o gôsLo (la [TOCO;
distingue 03 bons preços e sahe qual'
a . loja que tem as novidades 1 A

. leitura de um anúncio é .sempre o

" • . . _'�_;'3i:·f.;i"):
.

Clll<afre e os carburetos. que eens- ondas dUJ:�IlIifl' �1UÍto cempo, .� er,.

títuem o 'materíaj.em deposito,

eS.1
tas,' 'revoltas. fi noite, davam as

pathou-sa peja illla. e ímedlatarnen- pecto,assombJ:ador.• Ap«::eceu en
.te esta transrorniou-sa nu,71 ',mill')·' tão. o r,ebOClild()� uTiraden�". que
gro. As chamas ardíam ,sohre as assestou suas poderosas lUll}lgueiras

s; ".' �e 120 libras para a i�7·.··:io.rando,

,
. &

' agua sobre o .3;OgO... •

tt-""'tiPf"� ,�� Um dos marínaeíros viu. en-ão,
? "r_,:;,_j)_

r:l4:� '_ '.que alçuem acenava 'd,ç terra e um
,

� ';",.i"'í",
.

/,,'... "escaler- desceu illled,�tamente' �aza
'"

V'��,.��
<;ir.. 'pl:estar socor�Q.�. :�9 ret;)1'nor tra-

..

�'
• � 2:i3 um ·bombeko. morto e. O'!tn'B

( \:,: �,
.

dois fCJ:idos, A,. Souza <:! o p\'lmei-
1--:' -- I 1'0 sargento D�a1ma J\I�lld(!s Pc-
...

1
.

reínra, que foram assísttdos pelo
- itI - e- I ",ap\tão-m.é.<;l�cp Hcrç'11�()., �rt\��.�, •

,

O rebocador de alto-mar "Passos
da Patri,a"· apate<:eu depQis. e .:m�"
tau' íguz.lmente ,todo auxilio po�
sível.
Apcsar de todos os esforços du

rante varias horas a 'ilha ficou em

fogo. Quando, ;l\tão, irromp\a iIli!is' DOMINGO: BALANÇA wrAS NÃO CAI! com MARLE-
outra explosão. Mais tarde

verifi·1 NE, PAULO GRACINDO, BRANDÃO FILHO!
cou-so que quase destruíra ainda

�ra�:c���rl�e er::�ç.:cr:a�(I�t;�O�� I H O J E
.

I (A8ADO-
- -

SIUUL"AMEAM'ENTEbros será extre11lanlente dificiL
.' ...

-- ".sJ. -- U�I I �rt ,

O çh\ío abríu-se numa �nQ1iT1lq
Ferida e pesadíssimos blocos d·�

( I N E BUS (H
'

8 h ,pl;!dJ:1l cspal!1a1u-s':).l?or todos 05 can as oras.
�;� �e�!�a �'á�!��� �orc;���:a��� tt�-.tt:E' BLUMENAU às, 8 horas!do -eorpc de '1;IOlU1:>éU'OS .p'prmancec·
r:i na Uh;!.' atê ser • cnconeradá' aul-. . '"

.

'

..' .'
.

' " Espetaculo duplo, com duas fitas I néditas;,üma 'l�lina.. '

.', . 1) JOEL MC' CREA, DEAN STOCKWELLj LEON AMES,
", ? cn�<;:I1hc�rO Zcilith Vai;. �. I CHILL W:U;:.LS no magnífico f.ílme calor'ido:,,\u�r. t,lO. 10,,� .t�ve ccnhecmle,ntJ I O E' f T O U n O D A MA' td A D A(�O ' mcendía.: dirígíu-se para a Ilha ,J K n,Br�ço FOl'te:--Eí=' COU10'(l 'supel'in. Itendente 'do porto' relatou as' 'cenas O histórico ESTOURO DA BOIADA de· Santa .Fél Um
•
quo presencíou: .', .. "

, , ,

.

filme. simples, natural e real! Uma historia verídica e. ím_

!
. "No' caminho a bordo .je uma pressionante que. deixa o espectador preso ao seu [esenrolar
lancha, pu,de. a;sistir. ,·a distancia. ínteressante, cheio de ação e. víolencía no velho Oeste Nor-
as duas prlm�ilÍas 'eJ.-plosões·,> QU"in- te-An:erlCan�!.. JOEL MC CREA ,e DEAN S�OCKWELL em
do nos .achavamos mais p\,o"imo5, granaE;� papeis, que

I
marcam mais uma .gloriosa etapa � em

ocorreu u' terceira 'explosão, 'esta stras v-das artístícast
viblenti5sima: ,Da,' ilha" s� ·levantou
um �ogumelo de �ogo:' EspetacuIo.

írnpressíonante. Segundos' depois
'noss<, lancha éra s!\clldidà pelo des
_. locamento qC' ·ár,. e p.or PU-UÇQ não

naufrà�á. '
,'" "

'.

, ,

I
Demonios do céu.,. E anjos da terra, cujos coraÇões

·Tive· de seg:u.rar"1i1c,para não cair voam c.am eles!
,,

nágua. n.lais algunt>'íl1.i.nutOs- �. a Co,!:·' " Uw �pisodio chocan�e da guerra � das famosa!, Fort�le-pIosão nós a;tcançax:ia "'mais 'perto [��s V{)ador�! Eles DartIam confiantes ... mas nao sabIam
'da 'Uh;! e pos�iveíment(n�' ts� ho- s,':_ vo�\ariam! Suas .e;�posas coJ?l angústia e amargura no c?ra.
;Ta estariiJ.n;!o�·· mOl'tos."CÜ;cu.noova-, çao, a.guardavam fieIS :C confIantes as 'suas voltas! Um fIlme
mos a ilha. cruzamos' com a límcha I cóm,ovente e chocante!' "

... "
. '.

,

'�!le tr�!'Is.Pl?;J;ta;va 0.5 lU�:rad�rés e I HOJE - SIMULTANEAMENTE nos Cines npSCH e BLUME.
os guardas para a ilha: do Pnquc· NA.U - HOJE - Acomp. Complementos dIversos.
tá.

.

I ............-----..;...---_:..---__;;.---......-_...;.-.....-..--............
'Tivemos, então. a noticia doloro�

,,,a da morte de nil'lli.éros6s bom·'

beir�s que s� aehav'aÍ1;l· 4entr? do'
,/l.rmazem 110 momento da tercega Camp,mha pro Ambul"lleia e pró ,e' limite. interre;;ou--se pelo bom
expl�';i-.o": A supérihteride��ia: do Asilo de Velhos; f<li es�c um r<!al andamento <le tudo que- diizia res·
Porto tinha dois' atmazens mi ilha

. serviço à comunidade. Os acidentu- peito ao nosso Clube, providenclou
,Braço Forte. � Num deles estava [jos, os doentes e os menos favore-' onde e quando neeessario se fazia,
· guardada ce�ta quàntidad� 'de" hi� .

cidos pela sorte, 'que dele neceEsi- Por tudo isso. Moacir, receba o
·

oJro-sulfiw de s6Uio, luatcriiü' 'lI. I tarem, por certo hão de rende.r gr�- reconhecimento e o .muito oori�a-
· tamente inflamávcl. 'A's vezes bas!!las a qucm lIDl boa hora. o ldeali� do deste Clube.
ta a �midade para provocar a eom.l

zou e, o quc é mais importante, o E, co�no prova material desfc
bustão cxpontanea do prépai·ado'. concretizou. .

nosso r<leorihccimento e desõa nos·
Há tcmpos o' '�arreg<lm�nto de As placas de Rotary. nas saídas sa gratidão. ía\:o"lhe entrega. em

llídro"sulfito ia provocárido expl(l� destl:\ cidade. siio outra iniciativit nome deste Clube. do Li"r.o do
são num vagão do cais do porto. ·sua. Centenário de Blumenau, cpm
Por ",5a mcsma r=.zão a admiuis- E temos aqui' a nOS;f( panóplia, uma decl.catória asisnada ppr
'tração provjà"nciou sobre a arma-

.

Cl,uc .l\1Qacir conseguiu adquirir sem

I �OdOS os _c�mpa�heiros �resentes �
,

�enag"m' da p:rigosa carga em 10. çiespezas para o Clube. porem de esta "e�sao festiva, pedIndo que o

ealafastado. ,fora do' continente. As tanta ll:cessidad:: para embelezar o I ac",ite com o nosso abraço muito
�iin o supeX:intend,ei.te acha que a nosso ambiente permitindo-nos !JS· � sincero e ámigo. '

chuva prwc>candO a umidade no tentar, de maneira c1gna, o nosso' Finalizando, c com os nossos mai�
deposito poderia explicar o sinis- pavilhão e <.s bandeiras dos paizes sinceras votos de saude, �elieida�
'ro _:desta m.�dl'ugad(L' amigos. des e pro�peridade a Voce e 5,ua,

Devei, ainda, destacaI' a atuação exma, Família, €U qucro dizer-lhe,
de' Moacir, na qualidade de 1.0 <;;"'- em nome de todos:
cretári:l des,t::: 'Clul;>e; 11(\ prcsen�e' Voee Hqui deixa saudad�s. dlei
gcstão.

. x[.! amigos c' dcixa clientes satisfei�
Não se limitou a cumprIr o seu tos, e, 1\0 ambiente' deste 1l0SS�

dever, fazer apena5 "quilo que se Clube. voc.� deixa companheiros a"

I
p�d.eria esp:rar de ;-tm �om sec.e· g�a.d�cidOS !; um:? grande ]acun�
;8rlO: -;:-- nao, M,?aclr fOl alem des- dlflCII de ser preenchida:',. . .

': '
.

���,�,�����������
( L I N I ( A M E' O I (� HOMEOPATICA.

dias

,..:.- '. '��'

prir.u0iro pa5�(J pEtra uma boa compra �

[ob uma loja ltm� .anUlic�a a&§t!l1l� a

p>F;p'Jm.;ribiIidade do '1l1e promete, 'tri:!:(.
sua::; dt�r!nH ,;I públíclJ paro ·que '6e�

..lHO! . ('IHllp;IPHhs e :não' fie ��conde
'alfÚs <ln:::; yi I.riJws, ii espera de mq
fregw;s menos ('.xigí�ntt�. E Iembre:sc:
,QUé1l1 lê os uuúuóos sabe conlprar I

.". -:_ .; �'t-�
, ,

UM<BOM PRODUTO ,E SEMPRE râODUTO
.

BHUXCIIDO

ESTABELECIMENTQS JUSE' DAUX s. A. Comerciai
,

- APRESE�WA� __ ,

,

BUSCO
H o J E - :SAB.no - às \1 horas _ Matinée - HOJE
Uma sessão especial para a petizada,· apresentando:

ROY ROGERS 110 super westrn: .' ,

R EDU TO DE ASSASSINOS
Volta novamente Roy Bogers o mocinho romantico em

mais uma emocionante aventura no velho Oeste!
, Acompanha continuação do super szrtado A VOLTÂ,DO
'ZORRO!

.
-

2) WENDEL COREY, VERA' RALSTO�:
TUC�ER,.e PHJ;L HARRIS, em:

O REGRESSO
FORREST

DO INFERNO

8

-:-'- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -
Mécico do Hospital N()s� Senhora da I.llIs

Consultório: Rua JOSE' BONtFACIO N. 92 - F,.ne 2665
Resjdencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. '629

C U R I T J B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doença!! da pele:. Eczemas, Furunculoote, Cocei:t'�� Man
chas, espinhCis, etc. - Glândulas. Falta de regra"Exces.
80, Flore� Brancas, Frieza seJ!:ual, Inlpotência: Eiterilida
d�, Dese.Dvolviment() fisico e. mental, etc. - DOElnças éh'\
nJcas em geral:' R.eumatismo, Varizes, Asma•.Malária· erÔ
"

-.--, mea - Hemorroidas, et-c. -,_,_'_'
.

> . ",,

��TENÇAO: Consultas em B\umen�n nos dias 2S a le ele,.,. '--- cada mês, DO HO�EL HOltETZ __.:"... ," ,

��-<>-:��........�...:s,�,.;..���
I ....

�asa �e 'Sâú�e �30 Francisco
.Rua São' Francisco, 147 ,- Fone:; 206'1 e 1043
: C t:1 � I 'J: l.B A,

,

I" A R A N A'
.

--o COl\II"LETAMENTE APARELHADO _, CIRURGIA - MATERNIDADE _ INTERNAÇÃOi'·. J;�ODIAGN0STICO '- RADIOTERAPIA .

, ABERTA AOS SENHORJi;S l\lEDICOS

o
,:').', -, ,:

dido,à:Fra:n.�a, Gl'ã-Rretanha, e deço-!:os sellhores, p21a vossaEstad�.s �mdo.s .que essa dC\-1 �üençf:o. ,Foi então· que umta terla, SIdo adiada paj:'u a- Jorn�11sta norte-americano ren�anhã. sabado, �U'llara a pro

I
cQ1'dou que 110 começo da ,en_

xl�a,:seg�ldo.felra., "

.,' treyista ele se declarara au-

Ds·,;'f�to� -e.xpo�tos ·a,qm '.-:- tOrIZ��O a falar e pe1'gi,lutouc_onc1u.lU. o ,sr, IIytchev" qU,e I Ih·?, la que se tratava de umalia .seIílJll'e seu '.texto . 'perml- cOlw-ersação entre franceses ete.nmes�bel�(!er .0. qUe �recisa-l chinê�es, _de quem emanava· am_�t,: ,retarda . .a s�luçao da �utonzpçao dada a 'um portaq�:';$tao, lfla. ev�c:uaÇ�Q ,dos fe. vós russo. O s1'_ Ilytch�v Jimi ..rIdos. ª'� Dlen �ll;n .Phu .ce QU�ll tOll-se a respond'er,
.

secamen-o objetIvo de lllformaçoes dl- te:
'

, ..

V?!gadas p<l�-;- cnga.nar a,.opi- "Repito_vos, senhor,es, a-
n�ao p�blica • I grãdeç:J vossa atenção". E u-
",

..

.', ." .'. .' I bandonou a sessão sob o cla-,·;;,0 ª�, lcy,tçp.ey 1,!,lfl:nmou sua mor de murierosos joriiálistase�t:t.e'9,��a>�#Igl·�n,9-9; ;,;:��!Irª:, . ocidentais.
.

.

. ,

- " _: ._.t. _';':;'"

Cop.cutaIÇ.(I�t
R�frigeradores D.om�tlcos" RetrIgc1'3(lio em Oual
:t\iaquW_3s. de lavar, Fogõ�s elétriCf,lS. Aspitadores de Pb,
E�cel'adel1'al!. Liquidlficadores etc ..•

Reformas Pln�ural
C4�A ' ,.QQ _ AMERICANO SIA.

.

·Se.cção DO�eB,tl�a
'·".lIB' l.fi. dE:' Nov�m1iro . 41�- teL 151!�

,

". NOSSf\ DIVISA Ê' 'SERl<"18 '" '
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. .. ,. .. Cr$
Cr$
Cr$

150,08
80,.00
1,00

SUCURSAIS; RIO: - R�a Rodrigo LÍsbQ8.. U
- Foiu!I 42.5953 - SãO PAULO: Rua i de Abril
fi. 230, - 4.0 andar - Fones: 4�82'7'7 e 4-4181
B1!!LO;HORIZONTE: - Rua Goiás, %4 - POR
TO AL]\:GRE: ....,.... Rua .João Montaurl. 15'� CU.
RITIBA: - Rua·Dr. Murici, 'i08 - 2.0 andar �
Sala 233· - JOINVILE: - Rna São Pedro, 91.

BERICHTE

NEUE M,AECHTIGE ATOMWAFFEN DER NORD
'AMERIKANISCHEN ARMEE

WASHINGTON, 7 (UP) - Von der nordamerí
kanischen Armeefuehrung wurde bekannt

'

gegeben,
dass die Kampfeinheiten mit zwei neuen Atom
wafien ausgeruestet wurdoen, von denen eine ein fern
geleitetes Geschoss ist, das eine Geschwindigkeit er
reicM, die die êbes Schalles um ein mehrfaches ue

bertrüft. Die Verteilung der neuen Waffen' wird iro

Augenblick yorgenommen.
Die zweite 1'l'eue Wafie ist eine nicht fernge'

lenkte Rakete, die wie eine Artilleriegranate ahge
schosseIi wird und deren ReichweHe der mitteIschwe
ren Kanonenentspricht. Die·Vernichtungsgewalt hei
der Waffen entspricht der von mehreren hundert Ar
tilleriegeschosS'8l1.

_--..- -

NOCH ZU FRUEH FUER DUESEN-VERKEHRS.
FLUGZEUGE

Der Vizepraesident der amerikanischen Lo�k
heed Aircr;aft Corporat�on, CYrit' Chawellet, der
sich zurzeít in Rio de Janeiro aufhaelt, erklaerie, das
Duesenflugzeug werde zweifellos in absehbarer' Zeit
dominierend in der gesamten Luftfahrt sl8in; er sei
jedoch der Ansicht, dass es im Augenblic� �1.5lch zu

frueh sei, Duesenmotoren in der Verkehrsluftfahrt
ID V'.crwenden.

HOLLAND KAUFT �RFINDUNG DEUTSCHER I
..........BIOLOGIE STUDENTEN "

DEN HAAG, 7 (UP) - Der niederlaendische
Pflanzenschutzdiens hat jetzt fuer einen hohen Betrag
die Erfindung von zwei deutschen Studl8nten der Uni
versitaet Wuerzburg angekauft, mit der es moeglich
ist sichere und schnelle Ergebnisse ,hei Untersuchun
gen von :Ka'rtcifi'elkrànkheiten zu erzielel1. Vor allem
ist die Erfindung anwendbar bei der - Untersuchung
von Blattkraeuselkrankheiten bei Kartoffelsaatgut.
Die neue Methode erzielt eine Zeitersparnis von et
wa drei vVochen. Sie ist einfach und kãnn von Laien
angewandt, werden. Auch haelt man es fuer moeglich
dass mit der von den beiden Studeriten entwkkelten
Untersuchungsweise andeI"1j;) Viruskrankheiten der
Pflanzen fruehzeitig festgestellt werden, koennen.
Waehren man bisher mit d�r Untersuchung warten
mussT, bi sdie Pflanzkartoffeln die ersten Blaetter trie'
ben, um festzustellen, ob sie befaUen werden oder
nich, ermoeglicht die neu'e Methode die Untersuchung
bereits an Kartoff'elkeimen.

'

DOKUMENT DES· GUTEN WILLENS
Unter diesel' IJeberschrift scheibt der "Deut

schland-Union-Dienst'" zur ,Pa.raphierung der Kon
vention zwischen Grossbritaníen und der oeuropaei
schen Verteidigungsgemeirtscb,aft: In Paris wurde am

13. April eine,Konvention ueber die Zezrehungen
• zwischen Grossbritannieil und der europaeischen Ver�

I teidigungsgemeinschaft paraphi!ert,
Dámit wurde der

Weg beschritten diese Konvention.

I REGELMAESSIG GOTTESiJIENSTE' IM' DEUT-
....

[
I '

,SCHEN FERNSEHEN
� HAIVIBURG, 7 (UP) - Die deutschen Fernseh-
sender werdten kvenrtJig regelmaessig Gottesdienste

, der Evangelischen und der Katolisrhen Kirche ueber
tragen. Den Anfang macht am 3. Mai die Evangelische
Kirche. Df.e Katholische Kirche bringt íhrel1 ersten
Gottesdienst am 5. Juni. Unabhaengig davon wurden
am Karfreitag und am OstersoTIntag �in Evangeli
scher und ein Katholischer Gottesdienst im Fernse�
hen ll'ebertragen.

WEIZEN AUS DER TUERKEI
Aus Smrina kommend, ',' ist 'das Frachtschiff

"Kivernitis" in die Guanabarabucht eingelaufen. Das
Schiff hat 2283 Tonnen Weizen gebracht, di'8 die ITuerkei auf Grund des Abkommens mit Brasilien zu

liefern hatie.
'

,

GUTEN APETTIT
SCHWEINEKOTÉLETTEN
4. SchweinekOfeletlen, Milch oder Ei. und ,ge�
riebene Sejrrlmel zum Panierén, Salz', Pfeffer,
Feft ZUlu Braten.

'

KoteleUen etwas'klopfen, mit 8::11z einreiben,
pfeffern, erst ingeschlagenem Ei oder Milch, dann
iIi Semmelmehl waelzen und in heissem Feít in der
Pfane beideseítig hraun braten. ,Bei dicken Koteloet
ten Deckel nach dem Umlegen1àuf die pfanne leg-en
und ,etwas schmoren lassell.

Im allgemeinen isst'màn zu deu in reichl!eich
Fett gebratenen Kotr=le1íten Sa�artoffeln und fri
sche Salat óder Gemuese. Man kann aber auch das
Bratfett mit Wasser ,verlaeligern und davon eine
TUllke machen.

Auch kalt, schmecken Ko- I

tel'etteu gut.

�
I
'

I

HUMOR

j'
BOTENJUNGE ZUM CHEF:

"Ebend hat jemand ihf Auto vor der Tuer ge-
stohlen". '

Chef: "DennerweHer. Hast du gesehen wer

es war ?H
Bofenjunge: . "Neil1.' ich habe den Mann nicht

naéner gesehen. Abel' ich habe mir die Nummer des

Wagens gemerkt.
'
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Julgamento
Criação de 8 co�selhos. regiono;s de contribuintes poro julgamento das

,

t
- Isentará ã Camara, projeto de I JUSTIÇA

, 1
institui para o Poder Judiciaria

I
Trabalho. A justiça fiscal admí- ando rnaís rápido 8llda'Illentos

ques -Oe5- ! lei, Wsciplinanqo amplamente a A formula adotada pdo pro- tanto' na justiça comum coma nístrattva passarta e!lltão a se- dos feitos, mads segurança nas

RIO 6 '(M id) V' d ,I materda, Pelo projeto, substitui- jeh:l, é aquela que a Oonstítuícão l11a mllitar na eleítoral e na do, guil' caminho Indentíeo, prcpící- decísões e melhor regime proccs
\r J J.: eXIl -- lsan o .

.

.., ,

COilS'.J1id�r a-legi�Iação sobre re-l :0: �:!::s emn:igO�od:e<;lOn;,: ACUSAM- OS 'ESTADOS
I>ual.

O PROJETO
cursos fIscais, .na .esfez-a da U-I, ,': UN IDOS.- ',"

I
'heiro, e decidindo trrtuítí-mnterta, O projeto dispõe sobre as inti-

ma0 ampliando 'Os orgãos plena
'

,

., .

rios ordem funcionam'ento e 10-
:por conselhos regaonais,

apreeum-Il ChlJllna Comun,"sta, e s t ,.mui a o
tancías a constttuíçãc dos orgãos

call'��tnd .", - - do in totum, as causas fjseais, plenarias Ia, representação' daS
...".. ';ros em r�glvel?, nan 50

•

'

para aceleraçã� nos para que I no amblto de .suas jurisdições, parles, os recursos, os julganleilll

partiCipem m:::.i: d.e perto os r,,- [com recurso. para um conselho tos e a roate.ria regim€il11al etc,

Ig"ral, de Jurisdição em todo o

consum'u de' 'nar'cottotlCo',s no mundo' Serão tres as Instancias para
presentantes das classes tntercs- '.

,,

pars julgamento. dos casos entre a

sa.�, ,o deputado Antonio Ho-
I

.

FazeJD.da Publica e o C".)nhíbll�n-
�aCl{), 4� PSD 'Co Ceàrá, apre- . A �rESMA FORMULA DA

Nàçôes Unidas, N. Ior- às quais havia livrado do comunista" - concluiu - te. Como, primeira ínstancía os-

.que, (UP) - Os Estados perigo mediante um estrito i "não tenha sido extirpado, tarão os l(ie�eg'a'dos fiscais, os dl-

O Segredo da Velh.·ce 111. Unidos acusaram a Clúna controle das drogas, nos Úl-, os agentes desta ameaça, ;retores de Resebedorias os mspeto-

Cc.munisb, ontem, de fo- onde quer que se encontre, res de Alfanp.e� lOS delegados

prat!lllc',ar O' ,"o'd'·VI-dua'II&SIO
mental' o consumo de

nar-l
tímcs quarenta anos. 'I devem ser detidos e eastí regíonaís cada um em um tipo

cóticos no mundo para ob- "Enquanto este comércio gados severamente", de: processo. A segunda ilnsianeâa

ter fundes destinados a' de natureza co}egial, eompveen-

f' Iítí :'IIUlIIllIlllIllllfllllllJlmllmmlllllIIIIUUlUlllllIIIIlUIlIlIUIlUUlIIlIIlIlll- de1118 po 1 lCOS, = = \derá os conselhos regionais

Exemplo" de algun,s grandes .

o comissário l:orteame- ª NÃO V Ar A f lO R I A N O P O L I S ê contdbllintes Se.rw.)loiro 0<1 con-

_

ricano Harrv Anslmger, 'a- :: = selhos regionais, cada um com u

velho!: de 80 e mals anos
firmou à Comissão de Nar-::, Quando precisar de qualquer informações, ou de = ma jurisdição especifica. A t.er-

� cóticos e Drogas das Na- ª encaminhar documentos a repartições publicas ou tra- ceíra será o Conselho Geral de

cões UIJ.I·d'as que os comu- =: tar de qualquer cutro interesse, inclusive compra de . " u .

N IORQUE UP)' _

- ContIibu�n;�es sedíado no RIO.
. (- AI. conhecem a importancia

- do objcjos, dirija..seá
guns grandej, velhos de 80 e descans-, e do repouso . .Tones nistas chineses, durante o::

O
- O proJjeto disciplina o fU!ncio"

mais anos, dão maravilhosos e Churchill, por exemplo, ano passado, exportaram ó- ª A G ·E N ( I A M E R ( U R I = namento dos conseilhos, sua cons

exemplos de como manterem- dormem uma repousante pio. morfina e, heroína no :: = tituiçãO, modo de julg::uncllto.
se "j-0V.zUS" e viverem lon, "sésta" todcs s dia após o

. -
, d t t t -

,
� o "'" s, 'valor de mais de 60 milhões ;; e mediante modica comissão, sera ime a amen e a en., = Disnõe ainda sobre a 12presentagas vidas uteís e felízes- almoço, -

did R T
.

12 E d S- J S 1 4
'"

Homens famosos como o ex- de dólares, "em uma formi- ª 1 O. - • SàJO, - n. ao orge - a a ,ou =_ cão doS Intaressados o processo
R. Tenente Silveira, 16, Edifício Parthnen, Sala 103 - .,.

presidente Herbert Hoover e ':GRANDES VELHOS" davel e ampla campanha ª F L O R I A N O P O L I S. = iPara OS recursos e SEIU julgatnen
sÍr Winston Churchill, qUe O nÚÍner,o d'ç "grandes vc� para a obtencão de divisas :: :: to
completarão 30 &HOS nos pró- lhos" que chegam a aval'íçada estrang'eiros

-

e, ao mesmo :;nIlJHllllllmlllllllllllllmmlllllllllnllllllllmllllllllllllllllllmnllll�lIl-:::
.

ximos meses; Bernard Baruch idad,,,, além dos :lcima men-
-----�

fg�:�:f:!lr,���:, !�;�::�i.!� ��:�;��� ;��Ziuf�;�l\��;O:i:S: iConvocad'O ofl·cl-almente OCada um ch;sse!" encontrou l?l W S
-

t que os embarques, que a-j .

,

�:f:::�I���f;F�� ������������ tl�)tms�.���1r��ftf:J�11 C�ngre;so Anti-Comunísta
queiro de Houston,. TI=:x:,as, Lloyd Wright, 84; o -erudito ';;

magnata, dos negocios de imó- Bernard Berenson, 88; o fu_ "O M'
.

t" d RIM f d
'

-

A b d Ij:i:er�i�j�;O:eud;a1�r�:�o��� ��Soo�o;;�u��e�t �ri� cOd� ções EX:;l��;��O d:S Ch�:; an, esta e con vo;�açao.. s ases o cone ave
eretário de Comércio, e depois base-ball, com 87; Am,:)s Aloll- Comunista ten'1 o controle RIO, 7 (Meridional) _ Está, :ie- a wberania do Mexico. com a in- que fazemos nesta convocação e

como chefe da Divisão de Re, Zo Stagg, famoso tr.�inador' de geral do pi'ograma _ acres- finith'amente, .assentada a realiza' t",nção de subordinar nosEOS desti· s� unam ao nossO movimento. que

construção Financeira, expõe futebol, C01TI 91 ano,� ,'" COI'- "d
'

,�os a determinados intcres<es de ,oÓ tem como objetivo rcivindicur
,

- � '- centou - que dirige a ex- r (;',"0, na ultima,' s.emana .�, n12.',!)' na ..

C01110 vive, simplzsmente: nelins (Connie) Mack, o
t

-

d' t 'b
. _

1
c;d::.de do MeXlCo do C.:mgres�o carat"r internacional". o amor de n�s,as p.'trias e levá-

"Tenho um Ínt'.::!resse ex- "grande, anc:áo do base-baU"" por aça) e a IS rI luçao (a Contra;; IntHven�ão Soyiética na E, após outras considerações 50- las por um caminlu de constante

traordinário na vida e amo o tamben1 com 91 anos de,ida- Heroína e do Opio lu'e::iru.1- ."�mérica' LatiDa'·', bre a relevanda do conclave, aCen° superaç'ão, atê a r�alização de seus

trabalho. e isto pode ajudar de.
'

te a Con1panhia Nacional A propósito d5SS0 próximo ,}. tua o manifesto, à guisa d� con- destinos, e, tambem, l:lOS setores

a kngevidade. Eniretanto, t! Os cientistas declaram qao d C
,.

t cant:dmento - qne tem tido :l clusão: "Fazemos um apelo espe'

rI
industri",iõ, comerciais, bancários,

direção e o cuidado com a f:JreU1 acrescentàd:os 20 anos
e omerclo', que -em seu

maior repercu.ssão no Contin�L1tc daI aos trabalhadores manuais c etc., para qu�, apre=entem seus

propria saúde luuito ten1 que à vida humana nos últiÍrÍos 50 quartel�general en1 Pei-
_ vem de ser lançado um mani' intelect�ais para. que meddtem �o- pontos de vi�i.a sobre tão impol'-

ver C0111 isto", anos. A expectatíva de vida é ping". ,festo de convoc::ção, pelo Comlté bre a nnportancla das sugestoes tallte assunto' .

Embora todos os "grandes muito maior nesta ·turbulenta Em seguida, disse que a
Nacional da "Frente') Pcpular an-

"i�lhos" tenham uma inc1ína_ e agitada éra atômiCa do que - ti-comunista do �/[éxico", no qual ""--....".....�,

ç§.q para o trabalho duro, re- em qualquer outra época. difusão do consumo de nar- salienta a nece<sidadc de sc coor·
--, - ,.,'."""��

FABRICA DE MAQUINAS E fUNDICAO MORlTZ . :!�iSi�:�;,o:���::; ;;;�:":::u�F�::�::r.;��� ID�ústria �aolísta Iaz .. iote r6s�aDte
Rua U'uguai, .ij'e Ei?;*f7���f'T��legN "MORITZ"

.. l!���::�;:i���:OI:: [ª�:��::;l�:��r;;��::::E constatarão 00 C31C"0 �a �. Social
Fabricação de Balanças de 20, _ 30 e 46 ks. _ Bombas Inglesas de 1 .

A forçosamente haveriamos de acd· Y IJ
11!4 '- EiXo 'para serras circulares _ Furadeiras horizontais 'pa- I crescentou que a poU- tar, igualmente, a dincân da Rlls-. .'

,

r I
"

dra montagem em armação de madeira - ,Ferragens completas _I tiea c:;munista converteu o si� em nos�os assunto; internos

e!
A Importancla do exame o.ta moloQ!co os opa",

Serra fita - Plainas Simples, 50 cento de largura - Cilindros Jla- perigo em "um dragão de CO,1stituir-no, em uma dependen- T • • - • -

d1''1 padarias, moen��s para can� : dragas completas para areia e i muitas cabecas que ameBca
cia pOl,itica e social da União das ranos A oportuna cri açao da (omlssao e

pedregulhos OfIcma de fundICao estamparia - Projetos, or- i
I
mutiÍar e d�struir a set�- �;��:l�:��e:t�:'::' c�::�an����u:� Prevencão de Acidentes _ Auxilio financei ..

-,-'-��-���'-- res inteiros de povo�dos"', outr�governo _ qU� tent��V�djr I ;0 e assistentia médica permanente..

Dos ContribuintesQ �

esroes

�MAIO

Como resultado da cda·- ,empregados apresentavam
ção da Comissão interna de' deficiencias 'visuais, alguns
Prevenção de Acidentes, deles, em grau avançado'.
Armacões de Aço Probel S. Na sua grande maioria, os

A., indústria piulista das operários jamais haviam se

I mais categorizadss no ramo su;bmetido a eXame of1ta1:'
de molejos para veículos mológico, e outres, que jil
motorizados, colchões de

I

sofriam de deficiência vi
mola e artigos estofados, I suaI, já de há muito não
vêm efetuando contínuas i renovavam seus exames.

I pesquisas no sentido de de� I Em vista dos resultados,
terminar as possíveis cau- tratou a referida indústria

I sas dos pequenos acident'8s de tomar as necessárias pro

I que ocorrem na sua fábri- videncias, oe foi feita tam-

,
eG. ,I bem, uma contribuição per

. 'parte da empresa, na aqui-
Entre as providencias to� sição, de oculos para 154

I madas, foi feita a verifica- pessoas.

II
ção da capacidade visual' E' sem dúvida, de gran·
dos .ol?e:á,�ios. Submetidos, de importância a verifica
por 1111Clatlva da empres-a, çáo do fato' em apreço, pois

, a um minucioso exame Df· :vem demonstrar novamente
talInológico gratuito, com:a utilidade das leis que cri.a·

surpre<:a geral, foi consta- ram as Comissões Internas

I do.que 25 por cento dos 600 Contra Acidentes.
- - ------- --------- ----

Ai �STÁ O TEMPO FRIO ....

(.

COGNDC DE
JlLCATRilo
XaVIER

,o 1I'JItlO ""ti! """ chegou tartlt: ...

eas chegou bravol Pre,.,na,se

contra ele, pois. tomando oCognae
de Alcàtrão Xavier. À base de

4II1catrio. baloltmo de tD!ü, a!ca=
Ir outn>S ml:dícamento. de &""".

de 'Fator. o Cognac ,le Alcatrio

Xav� é o lrulis seguro prt:ven·

ti"" Gontra as molestia. puJmo.
.......... Seja 'previdente: tenha CiO

"""" um fra�co do ,�c dt

Aleatrio Xa7Íer.

(
1

(
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KAESINER
Ci:r,urgiã-Deníista .' .' ·u"

díárfas üas:-' 8 às 12··horas e.

das:H às 18 horas.
ODONTOPEDIATi1,IA - TC1'cas e Sextas-Ieiras
COIl..'lilltorl (I: -_ Rua 15 de

-

Ncvembro, 1502
---- B L U�l\l E N A TI - __

11 P�OBSI'·
CIRURGIÃO DENTIST..'\

AO LADO' DOS, QORREIOS E Tt:LEGRAFOS
A" ALAl\iIEDA RiO BRANCO N, 8

Df� VICTOR (. GARCIA
('irucgii)9 JJe"rll.ist,t

J �l rlf.' Novembro --: .l,:.W:! -'_ 1,>[, ,J rnlar
Hat-:) X .- 'Fune lGíH

"

EGON 6tUUEt .

l'AIO X
('['{Nj{'/\' 1}!';N'1'ARIA -

CIllURGIA BUCAL - PRO'TESE
No vs uibr.. 1166 - Predio Foto Hugo
BLUMENAU --;'SANTA CATARINA.

lA�ORATOR!O
..
'DE

,

!�JÂU)ES 'CLINICAS
E l-L·I � G E R

Rua 15 de Noveruhro nr. 592' Lo Andar - Nr s altos
da Farmacia Sanitas' (ex-Rllinger) - BLUMENAU
EXAMES DE SANGUE, UUmA; FEZES, ESCAR
RO, SECRECõES, URODIAGNOSTICO DA GRA

-VIDEZ'.:CULTURAS, ETC.
ATENDE TODOS OS DIAS lJTEIS --

Médlco�
D R. (A R L O S G O f F E R J E'

CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL '''3ANTA ISABEL"

d ATENDE CHA.l\/IADOS f'ELOS FONES:

�
1196 e 1633 ----

M E' D I C O
Doenças de Senhoras e Operxçêes, Raioa X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 1Z horas e Das 15 li. 17 horas.
Residência Rua l'l'larechal Floriano Peixoto, 253 -

f'lJue 1258 (em frente <1-0 HQspital Santa �abel).

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-- Cl.fNlCi\ GERAI, --

lEspf'ciaUsta em DQellcaS d� Cdanç:JI
CONSULTORIO: Floríano Peixoto, 38 - 1. andar

-II!'one: 1197
RESID:E:NCIA: Rua Paraíba 1'7!) - Fone 1074

---

! DOEN(JU DO CORA\AO
I DR, CARVi\UIO

(Elcctrocnr-dtografía )
{ Ali. Rio Branec, 5 <Sobrado) ,Ao lado do Cine Uusch
1 Tratamento de nsurosas - (Psicoterapia)
'�-----�-�---_"--"�"-...- ---

A10LESTIAS DE SENHORA�

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTl"({N AS

Of"bRACüES C,:-\]'UAS etrR1'AS
ÜiU'HJuhéúo; rrave"�!Sil .1. de Fevereiro, 3

FODfeS; 14��3 e 1!2�
��----------,--�------------------------

Especialikta- em alta Cirurguí e doenças de !..!ellhorun
Cnnsultas no Hospital Santa Catar-ina
Das fi às 11 C das 15 ] '2 às 17 115.

HUr.lfiENAU � Hn�P1TI\I, SANTA CATARINA

"
.._.

f N S 'r r T {l T o·-,··u-'{� --o -I. II OS
---,

Ouvid...-'s"'j\fa: it. e ("i;lrf.'.tHit�
- - - D�5. T,\VARU e HEUSI .. �

li 11'1 I:> r L v' rubro, 1 1 :35 --- 1 o andar
Consu ltc r.o - 1232

'l'defOIll':, De Tavares - 1461
Dr Heusi _ 1677

---,-----------

mS1HU10 DE RADHJM
-- DR A.. tlDESRECWi' -

Z:1.dl"t""apia -- gal'�:<i-X - F)�':)'!t'rafJl:;; � M'l"f:olu..,
Hsuu} - RESIDEJ'WIA: Rua 7 de Setembro, 15

"�LEji'ON".: ,441

(UNitA IJt, OLHOS.
OUVlHOS - NAiUZ - E GM�GaNTA - DO

DR WILSON SANTIHAGn
lUll1ahnte <la zrllc�ld'ldf! de Medlclra d" Unlverlldll4a 1iI� Bram.
CONSULTAS: Horárte, das 10 às, 12 horas e dali 14
ás 18 horas. -- CONSULTO'RIO: Junto llU fiOol
pital Santa Isabel

A d � O g a'd os;
DR. t4UNO DA GAMA LOBO D'EÇA

l\DV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166- - 2.0 andar - BLUMENAU

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

D R. ,li D E �, A R l,Ul
AnVOGADO

Atende em quaisquer comarca do Estado
Residência! - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: -- Ru:> 15 de Novembro, MO -- Fane, 16t)]

DR.. JOIO BORBA
ADVOGADO

scrUn:rlo � l,'"esldênda à"ua XY de Nov-ilmln'tt•• '1
LUMENAU� Telefone. 1560

t"ONE - 15-31
..------------------�---------���---.,------�

DR. HERDE �J ,GEORG
An V O G AD O

ESCRITOmO: ROTEI. H01,ETZ
------------------.------�

COrreiOreS
UI MF.R t AHRONT

BLUl'.IENAU

C'OR R ETO �
Ruâ JI�xmlhkt·N, 2 --� .8L�AD

HILMAR IOEHRER
ltUSgAt;EN5 MEDlClNJ\15

UJip]OUlll AIemáo>
VELH.L\ � nêco Porto. União,

5<1s" 6as. feiras ãas 15 às

Eng.o Luiz Procópio Gomes

ra o nariz e a garganta; com a

gua salgada quente; e frio alter

nátívamente fazem muito bem.
, Paza a garganta; Lave a gar"

gainta com 'água ,de sal ou agua
com água oxígenada. 'fria e quen
te .seguidamente,'

.

Para o naniz: deita-se na a::,rua
morna, dentro de uma tijelinha

,

umas gotas d� ole'o de eucaliptlJ
Aspira-50 esta agua prime�ramDn
te. com um lado do nariz, depGi<
com o' outro', Duas atz-es Yo,:e�

- - - ME'DICO .ESPECIALISTA ;_ - -

Clínica Geral de Homens, lVlulhel'es e Crianças
CONSULTO'RIO: -'Huupava Sêca, r�dificio aa

Fáln·ica de 'Gaitas - Blumenàu
Horár'io: das 9

-

�s 11 é c1nG 15 às 17 horas
R�&U?ENC.L-\: . -;-, Jl,� Getulio., 'Vargas 143

Dê
Através de todas as êpo- de sua exístencía, é dele i'lIl_lII!l!íI!!!Jl

cas. o busto' da mulher que obtem boa parte de s(:�

exerceu urna verdadeira e" ducão. Pode acontecer, no

grande influencia sobre o.� ent�nto, que você não este:
homens. Foi exaltado n3S ia contente com o seu bus

,

religiões, '110 folclore e Da to e quell'a tratá-lo pma
líteratura. Foi tambem CE, ::gw ele seja, restlmente; U11'l'

lebrada' 11a <.11't0,' 1"1 cánto 'ln')t.i,,·o de orgulho para �l

,e na poesia, O busto femi."sua ;vnlclade mui.to j,r:ta dr;
nine despertcu todas estas i mulher:
,. tonçôes porque é n maior I .

sünbolo da fem_inilidadr., Par a conseguní qu ' ti SdU

E' do SNl busto que a busto contribúa para a, be
mulher recebe o maior au-l �eza do sel! corpo, pr,atIque
x ilio no cumprimento (:0 I diiu'ii.1,n:,ente est� .sene de
uma das principais funç�e5 ,��i'te�Ci?? :e�'peclals,

IH;t:,l,JlJ;!l1>J' em sts; 'C",,,,,,,n_
. O ,\' S

AFAl\<lADAS CASIMUJ.AS

u.N O Illl,t�
c:at!lhnlra do BrlllllU

-- ,._. -

� 'NlarnentOJ
9�,rt AUIHate.&
'_ ')l' _,:_

"

de maneira
que os j()'�lhos fiquem dobrados e a planta {los pés tiqi!.en1
eompletamenée apoiadas 110 chbo. Com um peso em ,cà,d!:j
mio .coloque os braços esticados no senticljJ, 'vertlcal. Leve lOS

braçcs lentamente, para além da cabeça, mas sem tocar
chão, Traga Os braços novamente !lara a posição vertical
ccntlnu: assim () exercíe; O, que deve ser feito dez vezes,

I

I � "

nunca para
Cu�v�_se pat'a a frente. COIll as pernas' .afastadas, a mão C'5_
querda no quadril, a outra segurando um I>eso 0'4 nm Ii.
vrO' pesado. Lentamente, mova·o braço com o peso como' se
fos:::e. um Jlcndulo. Mude a p():>ição dos braços, colocando li_
mão· direita sobre o quadrU, ,e o 1)CSV 111 mãoc eSQuerda. Não
c1o�xe as 'pernas., lunnte o exercici(J.. qlle de;\l'� ser feito. (lez

I
vezes COIU cada b.ra9°·
m a::U& i.a ia,) LMHM'Wfi§iNHiPÀ,.."..

CaSa B�
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.0
o Torneio Extra
cruzmaitina

desta se os periquitos
amanhã, ro
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t

tns jí,�OS
RIO, 7 tMerid.) - Para o dizer que Déquinhá esteja co-

ItécniCJ Z:zé Morcra, :JS dois tado para n c:nd cão de titu,

i arn stoso , com os colombianos l:J1'. Para o
_ reparador, todos

I tP'P1 CO.1:0 principal objetive ,devem estar em forma, mes
.

colhêr
�

novas observações ,e· mo porque. na Sl'IÇ'l� todos

1-' � ,ll� "mo empo ,dar oportu- ser io úteis nos momentos fi
"ú'l{l'O ;oC'.s elementos que am, naisnais- Nestas condícões es,
d

-

1
.

O t
" , >u, J.,"�" ..• v- '.'

I
3. 1:0.0 �FC1:am vez. ce c ro-! t.i t T: -:',1 o ren ra.avante do

m�(:ho, D2·nllnJ:l�. que vem en;, FIamcngu Judio que atuará
sarando magniücornente, S:1'.1 l

'

i nçado doming., ao lado c,o j UJ Iado de Baltazar. _como
I Bal cr. Isto dlo .mporta

j por.tu de lança ds seleção.

n mb� �'·Iumbianos
A EflCtfNCtA

prélio estamos por : s ,

sistr. E' o único, pc r sinal. a,

do anuncrn acha-se d�
retamente Ugatl� li eh',
{'u!acâo 110 .iurnar. A NA

Çi\O é o único �rgãll de
ciflmiação díarra que pe-
netra na maioria dos la

res do Vale do (tajai.

o Pal,neiras, a

inevitavelcomo
Foram consignados pela dispendio..

sa

de valor
IENSE

Gcntilnlcnte convidada pelo sr.

Benjamhn 1\rlargariday Eelnpre a,"

tcncioso par:::. conl .& cronica C5-

porti \'a, nossareportage m COlnp"a

T::ceu ontem á noite 2.0 Estádio

do Grcmio Esportivo 01impico, P

iHa c.e assistIr a e.xperiencla que

seria feita, com os refletores ins·'

talados 1105 quetrD pó_tes do la

do das gerais do gr:?mado alvi-ru

oro.

naux, .a::� Ctl}ntrálÍo, do que mu�ta,

gente supõe, estão .ivamente i,n

t€-re.ssados na conqui5ta. por par

te do clube,. do titulo máximo do

,Campe:)nat-;) Extra do ano

cU,t'so,

Os rEsulta'dos negativos recen

tenlente, colhidos pelo conjunto

o :B'trroyiario teve, na campanha te (ti forma pela qual agiu o scx-I r�m gra�:fi{'ados com a ímportan

vãtoríosa do certame do Cerite- ü to def'cnalvo paImelrenae, onde ma de Cl1ji 50,00.

nário dei Curitiba, c o rnédio não houve quêda de uniformida-I O Caxias voltamos a dizf[',

Clouso, conquistado ao Palestra de, nem mesmo quando foil no- i possue um .plantel notável de,

;Itália por 'muita "gaita". crssárta a introdução de alguma, jogad'Jres, mas muitos dele",
"rnllícná- A verdade é que crie verdadei "�odifieações neste setor, quando arneaçado.s- pelo. f'antas-

uma das 1'0 "scratch", ogjamdo em seus Souberam '.)5 vãsítantes "endu- ma da derrota, utilizam-se de re

'mais Ca.l'2s eh sul do país. próprios domínios fez das tripas recer" a lula, peque não os írn- cursos ilícitos e joga!das desl-cair1

Aqueles que previam uma go- coração para suplantar o medes- pe.ssiunojj a tão. decantada classe para conter fi adversârí'o, Uma

leada para este match, equlvoca- t» el"nco 'ela Alameda Duque de e cat.egoia 'do esquadrão prepara- equipe que vai enfremtâ-to C'j1Il

ram-se rEdondamelIlt,\ já que o Caxias, apetarsdo IDJ maãcr-ía do :po.t' Clriqutnho, um "diabo" planos de vítôrla, na "cidade dos

Campeão do Centenário. não J.l- ínzegrantes de sua defesa para que !;fio' é tão feio corno que. príncipes", pode x_eaImEntel ser

ga:ndõ· l)ára o cartaz 'de seu ;po- a víulencía, afim de co!nter os rem pintar. COntasse o PalmeV· bem sucedida mas tem de EU

derom adversárto, caiu vencido rápidos eontra-ataques do, ataque ras com UIlI ou dois avantes maís algumas "sarrafadas"

per 2 tentos coutra 1, a- periquito, visando Sadillha e Da expeditos e fosse, tão avantajada que tão bem sabem aplicar eon

dentro dao carnctertstí- rtnho, prtncípalmente, "Balança- à dos attêtas caxienses. a com- tos cracks alví-pretos'.
cas de jogo que te1.l apresentado ram � roseira", como se diz na plrdçâo fí::ica de seus players, Aos 22 minutos do l_'j tempo

nos jogos d·;) Torneiü Extra, 10- gíria. não tel iam deixado surgiu o tcnüo inicial da noi:t:'.

caJ. Soure fJ Caxias lemos a dize, d'31Totados. Leve·se. em con:sidc- JOél, da intermediár,;a :palIneiren
J?oi merecido o {rjU1nfo dos !o- ainda que seu Onze procurou fa- ração, ainda, o prcapro deficicn- llC, aprofundou um passe n;:-t di

cais. pinque nas duas fases da zer malabarismo, «'ufcitar as ju. te eJ'l tll,1'1na eslüel'aldina. qu' rcção d� Reis, soloc:Jdo 11<,.5 imc

tc,rritorial- g'ulai<, enfim jogar "bonJiti'11ho", ,",'Dl se submetendo it prii.1 iea5 Uiações da marca do pcnalty, em
'JS gouls com os O Palmeiras, por seu tm'Il'), p-� (Olê1 h'as quc :não IVão além de

I
Escandalosa "banhojra", O ex'

quais conseguiu vantagem no la própria imposição do modo 20 mÍnutos. ponteiro do Bangú", às barbas"

placard, foram ambos iregulul'es de 'atuar de sua CqU,iPl> islo é, Jogaram 03 hlulllCnltlWllciCS de l\rthur Paulo Lange, saltou e

l!m. o primeiro, assinfllado "U1 mais na defesa que no ataque, com espirito Ue- sacrifício. deram I
cabeceou no ângul'), não, tendo

clamorOso impe'Jimcnto por eRis cedeu aos joinvile1l1ses o domíni') tuc") 1'&1'& gar�ntjr um empate,' Jura ch::lllce de desyiar a pelota.
I t

.

e 'J segundo anotado por Jun,r�s., das açõ�1S e um volume muito que se transformou em �'e\'és aO para. escan elO.

sobrarem apCl!Jas 7 minutos d9
I

Trcz"" mi�utos mais tarde, Da
mitiu que Os dianteiros {'onÜ'á-' luta, satisfazend'J' sua performan' l'inho e Jo:n�s confundiram a 1'e-

adentraram o rios final,izasscm à '\"Gntade, atra ce à direção técnica c' di"igenies
I
tagua�'da cax,iense, cabendo ao

campo' para real,izar um "t.reino"· t b Ih t' I\'es um ra a o perfeito de mal' I palmei�'el1ses que e,' iv'.ram em extrema bicar o ClJuro para ()

e ll')r' pouco não CC'!1h"ceram cação oe, cobertura. Impl'essionan Joinvile, tanto é verdade que f0- f fundo das l'edes: 1 xl

I Juarez assinalou c��tra >

seu

r antigo clube o goaI do triunfO

! caxiensCI, Saltaram. o cClUtro-a-

II! , I vante, e o argueiro De Lucas pa··

Joga rdi 1'a cabecea.l' uma bola qu� !oél
levanFou sObre 3. pequena area

J b 'lll.lvi-Vell'd€.
falhando ambos.

a !tc .!!t � qurundo Lá7.aro vinha p[!l'a re-'

C O U chacsar. Juarez, cotucou o C'Juro

! � "1' " m50 : atirou rasteiro, pa·'
I·

•

- Matriz: I T A J A I -

Fríndado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital .. '" ".

Fundo de! Reserva

-E

UtTIMi 8081

Eon1- núrnero de curiosos, qU.6�Jl
do chegamos à praca de esportes
localizada na Alam"da Rio Branco,

já lá se encontrava. aJ�m de va·

rios dirigentes do clube. técnicos e

Habalha.dores da Empreza Força e

Luz Santa Catarina.

'Tr�nta e seiiit refletore; foral"
advertencia para

acesos e embora não estejam ainda tleticanos, principalmente

perfeitamente regUlados, produzi- surpreendente re,vés diante
ram boa ilumin::lção sobre a cancha

Pa rsandú no' seo-undo clássico
.kle. futebol. superior mesmo à ou-

f
J , b.

.s que temos tido oportunidade brusquense, o qual forçOU Q pro

de verificar, fora de Santa Catari- g-ramaçã.a .de U111. tC.rc�'i�'O e_rnb�
;p.a.

. _

'1
te, ér.ft;re os dois tradIClOnals 1'1-

.

MelllOres conslderaçoes. em im·
vais, para decidir p' certame da-

llO do auspidoso acontecimento, ia·' •

remos na l:dição de amanhã. que1a zona,

que sc, diga
::lOvamente tem ú Cro.�s um

quadro formado à força dQ1 -di

nhei!'J econstituido. por "c1'acli:s" medio do nosso particu;'ar ami.,{.

em plenà acepção da palavra, jtalillO Peruffo, o Juventus .'..em

ESPORTE RIOSULENSE
O Juventus

16dia em
lUO DO SUL, 7 - Pu ]1!1'(!

o E.õ'a .'io barbante. O "hands"

e urn dfl3 nle]Jl01'C5 d '·Üll'ql'-C". é p.reciso que se diga,

lla& quais um apenas é jOinjVilenl
se; fi ponteiro .esquerdo, VÍ

•.
Não

é preciso repetir, tambem, qUe
este Inesmo Caxias, recentexnen

toe, ganhou do Madureira caxióca

pJr 4 ,x 0, dO' Palestra Itália de

de c'Jnfirmar a 1 €alização del·ma

peleja futebolist,ica, dia 6 do

corrente, em Joaçaba.
,

Naquela progresista eidade do

Oeste catarinense, Cs rcpre.,en-'

canüs 'de Rio do Sul deverão en

Sant a ('1;:,,,t:"_�J.·ir1.�l.. Call) :t:ainUl r� "0
., bC_H da verdade, não\ "ptJdia se.r'

c detnais n:t_':! I rtUUenLCS rECl_'n- yunido pS'10 árb!iro, pois o 11l.rlS

rcalizadcs. ln:) teve SU8/ visão encoberta e a-

Em correspOlldellcia recebida I
lélll do, mais, agiu o plale1' fal

da amigo Italino Peruffo, que é
I
t,;)SO com muita malícia.

tambem mosso brilhante co�ega I Regular apenas foi o trabalho

Curitiba. pela mesma cOntagc,Dl, frental: {} conj!;lnilJ do· Atletico, de imprensa, sendo assíduo C':l,. ue Arlhul' Paulo Langc, como

do C�ritiba por 3 x 1, empatando conhecido em toro {) Esta,do do labOador de "A Nação", hiv:mos juiz do matcI1. Sómente eloCl não

o "caml)Coníssimo" Santa Catarina como um dosme crencia do interesse elos despor- yíu o ,-eTgonh02')' }mp\ldimen�o
das araucárias, lá Illlll< prop;l'ia Ca lhores daquela z'Jna. tisias dCl Juaçaba, em torno 'do ae Reis no goal inicial da peleja

pitaI 'do Paraná. Será a primeira exibição do referid·), prelio, Como téonico da equipe j?imri'-'
Contra '.:> alvi:,\Terde blumelluu- clube presidido pelo dr. o.rlando Que- o Juventus saiba honrar lense, llá bOm pOuco tf�mP'J, não

';�5e, quinta-feira à nnite, fez BertolJ, fóra de Rio dOI Sul e po- o bom nOme do futebol riosu- deixou de "Ínventar" algumag

estrear mais dois joga{lores de demos 'adiantar que já estão �m iense no intel-·nmnicip31 {,ra a- faltas contra a representaçãú a1-

catego.ria; o nosso muit.ç; con11e- preparath�Js caravanas de tal" nunciado são cs
"

..Aos mui srace- vi-verde. Um apitll;dor igual a

cidO' Juarez, oJ melhor- a-vante que cedores que acompanhão Os jU- 1'08 que formulamos. tantos outros que existem por a�

qui.

lusitanv não

gará com oS brasUclns E'

_ossivel um jogo da !.O�leç·ão
i'-ao Brasil com clubes de Par-

iugaI, isto sim".

Zezé Mgrcira ontem mesmo

pl'vcurou 3, direção da

pgr" .s:lher (11H' .solução

üci1J<J):lrb tres azes Juü1i.·llell- lo lugar. L40U. orerta
<-es: Arí c!,'! Araujo RQ"a E EI'- TranSl)�rtadora WoHram
nes' o Vet'$ch (:�, élimb, p08- 2.0 h.igar, 700,00, oferta do
s'velmeIlle, ·Heillz Mail. r, to- Bar e Restaurante Avenida,

[h� Nnrberfo Serpa. 3·0 lugar,
dos por Blumem1u. 350.00, cfer a da C: l'pilltar'a

Essvs máquill<l:'1 (fjOUcc), fa-j (k:! Hcinz Schrciber.
rão um t8tal de 40 voltas. i

'

\

Glmo semJ)l'� suce'de, quandO
der; alJresenfações do Ca,."{Jas, l'i.iu�
mero-,o publico assistiu o enCOl1-

tl'O. fa.�elldo passa!' pela" b.!!hete
da3 d.o �stádio alvi-'P!'et·) qua:l1-
fia sup'er!(1.J' a 15 ml1: cru'lJ8ir-os.

C"úI!1!lt ítuí'ção dos quadros:

CAXIA,S - Ars, HeIlo- .e, 1·vo;

Gungu-Djn, CIUe&.l e :rQsl; Reis,

EuzébiQ, Juarez, Vicente '(Peri

quito) e Vi' (DidO.

Lu-'

Dari

(\'Vuerg(>S)
e' Sadinlm

....

_
-.'
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Por ter sido "itilll� de tentati
,·a (!� agres�ão. �'itcvc na DeI�
gacia Regbn.?l de Polich, Lólô
Borba, resid�nte no suburbio do
Garcia. alegando que o' açouguE: i-
1'05 Ahnso e Ivo d" t�.!, por mo<
tivos que descónhece, prometeram
esfaque[t lo. Entretanto, devido a

intervençã:) de popular�s a agres
�ão não chegou a consumar-se. O"
acu�ados foranl intinlados a CI)n1.

Esclareclnlelllo do delegado russo

Razões sôbre ri não

'elos Feridos ele Dien ..

evacuação
Bien .. Phu Atendendo ao apelo dO' sr, Prefeito Municipal, alguns proprietários

rua Quinze de. Novembro, numa atitude muito louvavel e digna de
aplausos, estão procedendo os reparos das calçadas em frente de 'seus
estabelecimentos comerciais, o que evidencia o seu propôsíto elogiave
de cooperação com os poderes llúb:ti.cos municipais, na solução dos pro
blemas que, mais de pérto, mteressam ã coletividade,

Evidentemente, essa resolução dos proprietários daquela principal
via pública da cidade. Veln preencher uma lacuna que, de há muito, vi
nha se Impondo como uma. necessidade, de vez que o mau aspécto que
apresentavam alguns trechos de calçadas muito depunham contra o en

belezamento c � estética da cidade.
Espera-se que, com as providencias adotadas por esses proprietários;

outros Seguirão I) mesmo exempto}. pezmitãndo assim restaurar comple
tamente as eaicauas da principal artéria. urbana, dando-lhe um aspécto
mais condizente' com I) nivel de progrésso de Blmnenau e a cultura do
seu povo.

BUENOS AIRES, 7 (UP) -
O reporter ESSO dE'jAssunçãoouvido em Buenos 'Aires, di",
vulgou uma not:cia em que
fez apelo da confederação pa
raguaia de trabalhadores aos

seus filiados' para que voltem
imediatamente ao trabalho, O
apelo dizia que em virtude do
restabelecimento da normalí,
dade cessaram os motivos da
ausencía ao trabalho. Ao que
parece, teria havido uma gre
ve geral no Paraguai duran
te a revc[ta militar.

GENEBRA. 7 (UP) -

Im-,
sentante da delegação da Re

prevístamente a delegação 50- pública Popular chinesa e du
v ética anunciou com vinte rante ess.a entrevista exprimiu
minutos de antacedencía no seu desejo de que iOSS,2 resol,
momento em que os

d�lega-I
vida a questão da evacuação

elos se preparavam para se- dos feridos de Dien Bíen Phu.
guir para o Palacío das Na- O representante da delegação
ções, que Leon-d I1ytchev ia chinesa reagiu favoravelmen,
dar cn revista à imprensa, O te a esse pedido e para fa.
número de jornalistas presen, cilitar a solução mais rapída,
t ss éra menor do que {J habi; sugeriu que a questão fosse
to para ouvir a leitura pelo desti.uída dá" presença dos
porta-vós sovíétíco, à,e um representantes da República
tr xto traduzido, frase por tra, ----�-----..,._----------__.____'_ � ......__......__ I BUENOS AIRES, 7 (DP) _

��él�rf;���es,ir;5e���'e:�tc�� V-lo'lenlas exp·luso-es 'Ir"anslormaram a ��f;��asf���ã�t��v��l�g���
comeeoudízendo: muito embora tenha sido resta
"Estou aut::rizado a decla, belecído o circuito radíc.tete,

rar que as informações publt, gráfico para Assunção, Tudo
cadas pe la imprensa estrangoi 1·lha Ir ço do No te num I-nlerno de logo

indica que deve ter sido írn,
ra, a!)oiando-se .srn fontes íran ,

.

r ,- plantada rigorõsa censura, e
ccsas, não 'corr.espondem à U ;PDssivielmente o Estado I de
realidade e deformam os f�- Sitio, Um destacado paraguaioto",". O sr. Ilytchev, que fazia T'remendo Q.balo senti-do' na Co·pItal Fs·'deral afirma Que o, presidente Fe-alusão as no.Icías segundoas.

. derlco Chaves renunciou on-
.

.quais teriam sido recusadas tem ou an.e-ontem. Diz ter ob publicamos, �_ seguir, na integra:Dela
..
delegação chinesa _as ds TERESOPOLIS, 7 (Merid,) te. S6 mais tarde é que o i;)'lVO I 'Todos nós suponhamos <:1.t"1 jr s ..

,
rimentos graves em varias outras tido Essa unica inior!llação nu I "Exmas. Senhoras aqui _P:r:'se�tes,CE.s';;0'2S scbre a evacuação dos As ruas "tl cidade amanheceram teve conhecimento da explosão ba-jse o fim do mundo", pessoas. O goron.l·Rufino, por e- ma conversa telefónica ·com I

Ilustres Senhores Convidadosfcr idos de Dkm Bien Phu, r.- cheias de grupos de pessoas co- ·.vida na ilhl1 Braço Forte. A's 21,3(1 horas' de ontem o

I
xempío, foi joga&� a ,'istancia, cer- Assunção, antes que o censor I

Meu: Companheiros e,
crescentou: merrtando o tremendo abalo senti- Logo que se verificou a catastro- gu�rda Antonio Luiz Guapo teleto : ca de 30 metros, sendo de espeza .. ínterviésse- A embaíxada '

Pli- mente,
"Anuncio que a seis do cor

I
do pela rncdrugada. Atribuiram :- fe, uma caravana de policiais par- nou par� o posto central dos bom- der o se uest::do. raguaía, bem como os meias I Meu caro. Companh.dro Moaeír:rente um representante da nícíalmente a um tremor de ter- tiu para a Praia da Luz, que f'ica beires, zolícítando socorro 'País um A água que Juntamente com I] oficiais argentinos, eontínuam Devo, hoje, cumpmz um dever

delegação fruncesa à szu ped: - rz, pois li víolencía da explosão fez nas proximidades da Illil Braço

I
prtncípío de Incendío começava a (Conc1U!!'..a :'.a pãgina letra A)

.

Ignorando a verdadeira natu, I
que l\ justiç:. ,;, as ctrcunstancías me

do <ncontrou.sa com o r,�pr('- com que toda a população acorri(,s' Forte. O motorist:l que dirigi.a o alastrar-;e pelo caís .ela Uh:} Braço r-------- --" --",.;- ..... �---�-.,_--__,...,...--
earro da Policia, em circunstancia Forte, Uma guarnição de b!lmb!!Í-. ,

.

R��OuNIsCAaP:LsICeIAL � n!lgar OS �ala' r."os �u():r::��;q�!�a �:::� c:s::a:;:i�:� I �Zs !n;����::ó:o���:��,��::a,p1;!� Mã'·S· Dua L" (Js,·n.:J.s\j� a pU .:I no peito. o local a bordo de uma lancha da . ;;I V

P,t'rque r�ubaraln ferrament ...s m�a�:���t�:e�lao:evi�a::����o;��I:;::ração, tripuladn por ':l0 100'

S C. -elii U, U rlficou que com ao oeorre!' a ex' Como f03se simult",nerun"t:.t� co-i" t
..

I
-

plosão, centenas de p�ssoas desfn- muni�ado à �dn�nisti''1çãa do por- erao . on5 ru asEsteve ontelTI na J lelega- Knesse foi intímac!ü' :a leccram � algumas dezenas proct:- to, mll1utos aepOI] partIU uma lan-
eia R'egional de Poli-:ia, Al- comparecer hoje à pre::en-

raram 50cor1'" na Assistenchl hú- cha qu: recolheu o fir.. '\.:-.tonjo

Inst"laça-ofredo Beher, reside] lte no
meras c.asa: ficaram desteL"ladaz, Guapo e SUa' familia, Arlin� A:' ,..

ça do titular da DRP, rF:rm: como aconteceu com n "ia Er, v, Carvalho, sua esposa e se�s h.. V
',;uburbiu da Fortale·;a, quei 'esclarecer o assunto. José Tenere que exp,icou: lhos, que éram os unicc:; residentes

I NOVA 10 '.
b '1' C l' V I d R' Dxando-se o:ntra Ervino ---------'----------------------. na ilha' sini,i;rada RQDE,7 (UP) -ltacac1J '1[rIto raS1 eIra em I Qlnpanl1a a e o la 0_

M H
·

I SE'
'd- 1" , '" b'

O Brasil teria, em um praza siderurgia, discutiu os planos' oe, de Vitória e outros in-Knesse, com QU2U tJ'aba- ov�-menlo do osplla ..
r:lsI:p�;fa'�a�z::,��;�;���r;�o:be�' relat-vam'2nt� brev�. duas no_!para

afundaçãodeumausir;a tuesses !l�rticuIa.r�s. C'J,;l1ihou muitos dias r a cons- d d 1 R I' C 1] I va3 us·nas slderürglCas. com de 900,000 toneladas anuaIS, um empr,est1mo adIcional ue\:oman o o corone .1.1 mo oe_ 10 • "

-

V'
'

d' b -1
-

d
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trução de uma cas:: e agora Barbosa, Foi recebida no _justo mo- u:na c3pac;da�e produtiva con1 em -tona., . _

OIS i �':S e cruzeIros, que
t t' \ J

'I
bmada de 1.300 000 toneladas Outra llSl:,a, COln capaclOa- se trataria de obter. a novase recusa a pagar o salário

Boto'. n. 11110 do m- eAs de Abri-I ���e�t:mex���s:o�a��:a'u��r.�o�ll�� de áço anuais, que seriam, em de produtiv:a de �50.000btolnt;-. einp�e?a rdeun3iroiaooooCoaPooito:l nel-a que t:em direitr.. O quei- d d " 1'. d
.

sua maior parte exportadas ladas, anua's, sena esta e eCl- cessarIO ,;! • Q., . ,ca -

anns, a ernan o � .nc�r nn o a

I
'

d d S t C t I d
.

b'
,

xoso alegou que Knesse se embarcação, para os rostan'es paises latill0_ d_a no Esta � � U? '1 a.a- c_u a o com'o aS1::0 para a� 11-

nega a efetuar o pagamento alueric:nos, segundo iniorm·ou rma. A proa:uç�o slderurgiCa 'I' smas 'que se des�Ja constnur.
Verificarem-se, .então,.ãs· primei hoje a publicação "Amaican d�s e aUJ devera ser ,de_apro- 1 ,__ < •__en1 c::nsequencia do desapa- Segundo o relatório que rativos efetuados - 2,851; 0- ras baixas. Os restantes \!cn;segui- ME.tal Market"· O "Bureau de xlluadrunente. urr: mJ..lhao e

PI tlll dI'
.)'ecimento de feiTamen1as n:::s foi .enviada pela diretoria perações' realizadas' - 3'1, S311- 'ram desembarcar' e inici<1l" ,a luta Comercio Brasile:ro" em No- q�atrt°c€ntas mt1 ta�leladas, I

an I e ca e Ide sua propriedadl, não sa- da Hospital Santo Antonio, o do feitas ainda 40 partos nol'- inglorb. E' que lOiP d�pois deu· va Iorque acre.scenta infol"_ prmclpalmente das us'-na de
.

J d
.

mov;meot1,to de doentes naquele mais, 1 forceps e 4, curreta- s.e nova, e fenon,_icnll êx._plosáo. ' c'ei,' I mnu a r p v l' S t a q' ue. Volta Redonda, de acordo com .,.)811 o .exIJlÍcar que �c ri'a >;1' - �
v -

bl'
-

C- !1csocomio durante o mês de gens; exames d.e Urina - 58. lando outras vIdas E: causando :!:e- general Iber,;! de l\iatos, des- a mesm'l. pu lcaçao, aso se

I'do o autor do furto Abril foi o seguinte: doentes materinliz.�m Os pla:ros atua1-

estenLrnados - 191. sendo 66 do TERREMÕT'OS' NA GRECL\. m;::nte em preparaçao o Bra_ nTentativa de ii_gresil'io·� sexo masculino e·125 d3 séxo sil poderia produzir um total. \::I.,)!IlI t.lI Icminino, dos qtiaJs tiveram ai Desaparece totalmen' te ��2i���,o:oal����:1��sge�1�1'" .faca ta 172, 6 falec.eram e 13 pas-
"

J lhões de toneladas em.1960. .
RIO, 7 (Mer_id,) - O, P�!;_ g:m <!o Ko Uruguai.S:r:.Ull in ernados para o mes As duas noves USInas eID..

sldente do Instituto BrasIleiro �

de Maio; consultas - 1.584, c"j·udo ..>eriío de uma ,empresa do Café dõsign::m os agrono- .·Na referida _"::glao -Ja "e
distribuídas entre Os seguintes .•

d cl mista do Estado e particu]a- mos Alberto panela Filho, ·e· cult·vam -cliveI' $ JS produtos,médices: Dr, Osvaldo Sspindu_ uma. pequen ,.; c .1 a \ e res, Um ca�ital de um bilião I Arm;ndo Kaiser para, em com- .lroplcs is. inclusive caf-é. Co-
la - 581; dr, Hernani Sem'a � d::: cruzeiros seria subscrito pe' pahia do Chefe do escritorio mo a occrrencia de geada éfe.
de Olive'ra - 492; dr, Afon- lo governo brs leiro, os go_! do LB·C.· em Santa Catarin.l, nômano peculiar'a'alguns mu-Cidade do Vaticano, 7 (D" Nos circulas do VaticaIlO '- Ir.11g'lJ' Lam'a Vol F k

.

•

P""' d ""1
-, , . . -

BC'so Ba1sini - 388; dr, Abe- a_ cl I, • 1 , os, rasa -- ver"os de Esp;r·to Santo, San j sr. Zea:ar erl.!�Ito a >::lI va, !11ClplOS l:::céps, o 1. . ,omen..

lardo Viana - 95; dr, Ang·21o P.) - O Papa Pio XII (;n- firma-se que o Santo Padre, lea '�Domokos dS abandona. ta Catarina" a Companhia SL estudarem as possibilidades ca I tará os lavradol'es sobr� aviou, ontem, socorr,os às víti- que durant·e sua 'enfermidade ram ante-ontem, derurgica Nacional (Proprie. reeiTas nos municipios do oes-, convcniencia ou r..ãD dó plfm",mas d::s terr.:=motos que na ex.:.::cdiu pessoalm�rite, d,. seu As informaçõ'ôs chegadas a t" d V lt R d d) t t' 't d' 't'o' f' o' m tszmana passada assolaram a leito de enfermo, as ordens es:.a capital dizem 'que a pe-
ana e o a e. on 'a" a e ca armense, S1 ua os a mar . era cc: e, ·':COl1 ,mICa en 2..

Grécia e também. para Os pa-! para {) socor.ro às ;ví�imas da quena lJcalidade de Soupi,r�ntes da.s vítimas da �xp!o_ inunda�ão, ?corrida na Italia perto de Sofades, foi .riscada
sao ocorrld'l enl uma mIna de em prmclp'o deste ano,· se do mapa,
Ribolla. Italia, sentiu profundamellt<'! como-

-----__--:_� -,. ;_.. ,
vido por estas duas recentes

Progresso da ciencia medica tr���asinfcrmação

Opnr�ça-o que COn"llIs·ta e·m reunl"'r ao' ��!�"t�:YM!���vf�� 'f��n�ti U U C grande som�(' em dinheiro ao
Arceb',t_)o Morió Maorionitis;

coração um musculo dd parede costal �ffil�:�:�ft;,;����,��q:�
foi revelada· .' ,<

O San' o Padre tambénl eIl
v'ou t,�legrama ao PrÍmeil'ú
minis1N grego, marechal Á.
lex�nder Papagos, manifes_
tando-lhe suas condolencias.

Demoeratlca do Viet-Nam, sex
ta.te ra, dia 7, durante a pri;
meíra conferencia dos ML'1.�s
tros dos Negociós Estrangei
ros sobre a Indo-China,

Com ef'elto, l'rosseguiu o
sr, Ilytchev, foi paz 1 hoje
em principio havia sido mar
cada (o porta-vós sov.ét'co não
disse oor quem) a abertura
dos debates sobre a Indo-Chi
na". Seguindo Ilytchev, foi pe-
tConchu .... Z:..... pai.. .... 'rA ti'

em 'Vitória e outra em

par�cer perante
GOlllCS, que lhes
vertencia.

o Delegado J.)áü
fez en:rgic':l 'ld··

de C8etano - 16 e dr. Fernau
dJ Heusi - 12; 'receitas execu

tadas na farmia do hospital -
2.754; jnjeções aplicadas
2.650. sendo 2.432 aplicadas
no muscu10 ç 218 na veia; cu-

--_ O governo anunciou
peSS':J<lS pcrderam a vida
J 52 receberam ferimentos du
rante o t,erremoto que sexta.
fe' r9 passada assolou a 'Tes:l
lia Central. Ademais, 2,046
casas foram destnüdas c ",

(i.651 s·�riamente avariadas.
Outras 4,659 casas ficaram li.
geirame:::t" danificadas,

c::mG I) infal'tr· 'Dliocardi(l. ang-í
na, arifTosclerose e debilita de
hI forma o coração que permite
11 volta dos males terminando

._----..,.-- _--

.RIO. I I J\Ieridiol",a') -, O ci- se modo. se dirijam ao W'oprio 1. 952 uma crise quase fatal que
1111 giã'J A. Gole-l'Íck pron�lllc.'oU 1'�01 :lção,

.

: , J li deixou estarrecida sua familia e

uma comfereneia ,�obrc a Cp·,ra·, O cirurgião GO'lericlt acompa- em 'u.úvida se o VCl':a outra vez.
< 1,· que crie u e denominou' pJ'. u mais d', 300 casas 'Operauos Submetido a op�ração, meses
"Cardio-Peric'ardio Miopexb. n[� : pelo seu })roceso, afirmado Se!' depoÍ's - 'declaro·u {) dr, G)-!eri·
1 tlabilitação cal'_,ÍOC'). cOm in..,') surp'ecnd€nte o número dC3 quo I" - '): entl't!me.io de sua inU�

f,�ciell�.ci,a oro�lá.rla". A int,p,l"·"n. i' ': lC'!peram tot.alm'mte para a
I ressante, ,:onferencia _-. "adquiri

G"o 101 pratl'cada pela prIll1 ira; v'da. Contou maIS que ele be- uma atIvIdade superIor aos meus
vez em 1951 e consiste em l'I;'.1" neficilJu-'3e ('Jm a sua criação, oalculos mais otimistas", A ,'n
'li)' <,-o cor�';<10 um musculo r\a Vitima desde criança. de u�na rmficieucia cOl'.mpiria é provoca
pa' cde cCst1:I, cu;'�s \ asos, fI ,,- cd.nlitc r umática. sofreu em .,. da po rvarias mol?stias cardiacas

l-tIO, 7 j Mct idionaJ) -- Da ex· ,_h Jequi<S; na. Bahia. Sindicato
l' lstt relut;ão dos sl,ndicatod uG dos TrabaHlftdu;:es da Industria
Node, Centro e Sul ''::_• .} país que da Extração do Sál, d,e lIfacau,
tcleg1.;afaram aI} �.r. Gstulh Var. no Rio Grande doNorte. Sindica·
gas manifestando sua gratWri.G '" cios C:::ntabilistas de Vitc,.... ia,
.' " ll,n'O salário l1lÜ},·IP., d€�ta' Espkito Santo e muitos outros
ca:-il se os wguinte3: de "árias pohtas do pais,
Sindicato dos l\,fctaJÚrr::cc.ô do

Manifestam us sindicatos
sua gr�t,".da-, O'f. ao. presledente ,e!: :::;�:::��::at�::::v::tal:1ue

U ..'
o cirurgião, ante.s de ops'rar tJ

paciente. deve lhe faz-Ir rigoroso
e:mme de tc/dos os orgãos afim
de verific'sr se, existem o.}ndiçõ -

s

favoráveis pam a interven,�ão
I<'to porqUe "é frfr!!J.uente o- c�o
dos pac,'ent -� que morrem da
outras doênças, atirand') a cul
pa, ::.nbre a 4�cardi'o7peri!cardit)
miopexia",

RISCADA DO MAPA

ATENAS, 7 (.UP) - Os a
krror-zados habitante.:; ele
sçis povoados da Grecia Cen
tral' passaram as noites de ari,..
te-ontem e ·cntem 12m grupos
disse:ninados pelos campos:

. dep-Jis que outros cinco aba"
los sismicqs fOI'am sentidos
nessa região, Os habitantes
�las de Agrinion, Misso_

Monumental Fe�ta de São João
em 1954 em Rio do Sul

I Nolieias de Rio do Sul

Visitará olicialmente I d
o governador Irineu

.

Bor h

Para. basta apenas dizermos que os
no:;sos hoteis já es�ão rece
bendo, do Rio e de Sã,;) P:ru-

r�;(': Sindicn.t. .} dos rrlaba:lhar{: !'P;O:

;'HLalúrgicas· de :"ifto Paulo �nn
�l!(n.. to dcs PJrtuários� de S'anb:c:
":í�'r,'dato ·c:·�s T:':1b3.'ahdcr s

Eillpresas :B'errovii"das, zona p.�_\:
•

HHta sedi1ada enl Call1pinas: ��I �M

'Jicuto dos Tra balhadores na Úl'
J·-·bi� ele l{']a,çã, e TccelE'genl�

:1.-. São Paulo; PI'esiclent� (!a Fe

Deração ,ó,Js Comerciá['ios d� Be
lo Ho,rizonte; Sindicatos d�s °
_ ('P=trios d�· Tccela�crn d::- �5o
Sofl. N'epunlC'JenO, rm .Min:!E. O

peraI'ios da Lavras, em ' rvrína�

SENHORES
I\.GRICULTORES

:\:cabamos de receber no

va remessa deBtes afa·
mados Tratores Cana·
denses - adquira agora
1) vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
cóes.

,

Solicitem-nos uma de

monstração sem eompro
misso_

tri" de Sabão de Red.�e Sindica

t: ..105 Car,�egaclOl'c3 e Ter. ", 1)" �

,

: Rodoyi�r:f'. (lr� P--l'!lanlh·ten·

'L"cdel'ação dos Tl'abalhar.lD' ('4 ,j&
. {�ústria de Sergipe; S:ndicfito
';(Js TrabalhadorEs da Indust;ri�
de Fiacão e Tecelagenl de .,:\ra

''':',ú; Sindicato d'es Rcdoviádos

"".. (OMERCIAI VIEIRA BtUNS- S. A. __ fIII.
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