
-)-
.I

Washington, 1 (UP.f.
- ii eómissão de �ner�

gía atêmíea infol!mon
hoje que {oi r�n�b;ada
ontem, com pleno êxí-

'tO, li tereeíra 'cla atual
série de �xpe.riêneias

. com a bomba de hldro
gênio no Pacífico. A

terceira explosão se

verífíeou nas ilhas Marra
shaU.

- o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Catarina), Quinta=iell'3} g de Abril' de 1954

BONN, 25 � Encontro
qui, trinta e quatro anos de
pois, a França a insistir no

mesmo erro de 1920. Naquele'
tempo eu representava o

"Correio da Manhã" no II.

ANO X

NÃO VE O PRESIDENTE VARGAS
PARA CELEUMA SOBRE O CASO PERO
Divulgará D governo notai
otiGidl em lorno do assunlo!

!

BELO HORIZONTE, 7 (Meridional) - O sr. Getulio:
Vargas tem grande capacidade para delinquir" .,__ decla, '

rou-nos o sr, Pedro Aleixo sobre as acusações reeenteman; '

te divulgadas contra o presidente da República. Depois de
dizer que não recebeu, como, surpresa, a carta que o sr .

João Neves afirma que o sr- G2túlk> v'órgas escreveu para
o sr. Pedro Aleixo. este aborda a pcssibIldade do impeach;
ment, dizendo:

"Os politicas que até agora veem combatendo o sr ,

I

. Getúlio Vargas e que tinham o dever funcional de apreciar I
a questão, devem ah3ter-se de qualquer manifestação a i

respetto. Um pronunciamento desses polÍ):,icos poderra ser I
in.,;:'rpretado como de natureza puramente partidária. Não'
aconteceria D mesmo, (entretanto, se a questão fosse sub-!
metida à ccnstderação e ao Iuzo dos que não estão militan
do ativamente polítijca. De resto, sempre 'pareceu-me que
não cabe nrtvatívatriante a homens de narttdos manifesta
rem-se sobre os problemas que interessam a vida pública
do país". i •

RIO, 7 (Mcrtdional) - O \-CH"""""'URCHI-LL-CONVOCOUreporter Rcmildo GurgeI, do
"Diário da Noi�e", conseg,u�u SEU GABIUETEaprcx mar-se do sr. Getulio n
Vargas. Inicialmente o jorna
lista recordou ao sr. Getul io
Vargas as declarações que du
rante a festa da Uva formula
ra com exclusividade aos "As
sóciados", a respeito do con,

gelamento dos preços, Mas;
atalhou ,; sr. Getúlio Vargas
com humor: deS1B, vez o se

nhor não conseguirá nada de
mim. Vai ser congelado ... ,

O
reporfer 'insistin sobre a ne

-cessidade do pronuncíamentc
do sr. G:!úHo Vargas, que re

trucou;: -- nada tenho a' de
clarar.
Aludindo o jornalista às

negociações com o presiden�e
Juan Peron, para a formação
dc.bloco A B C, o sr, Getulio"
Vargas respondeu:
,!'As cartas que recebi do

sr•. Juan PerQu.< bem- como as
que" enviei' crn resposta, não
giraram em k rno dos temas
que {} senhor aludiu. Foram
cartas di2 simples cortezía".
Finalmente, a uma indaga

ção sobre o que pensava da
campanha desencadeada pelo
djepoimento- do sr. João Ne
ves, disse o sr- Getúlio Var
gas:
(Co.udul na. zo.a págIna letra H)

LONDRES. '1 (DF) - o prí�i
ro ministro Churchill ccnvocou os

membros do governo para uma

reunião espeeíat.. afún de discutir
e. proposta nortE:�llniericana de

'fazer-se uma advertência solene à

Funcionando com absoíuta preci
são, a objetiva de Angel o Regato.
rcporüer fotografico associado, fj·

xou o es�etact1hl' fluld'ante ,!ue

acima estanlpamo5.a que rspr'o
:

do motorista, quando ainda �e en-

mente. a muls, sensacícnat dos ut:

propositadamente' para a esquerda,
Incro chocar se de encontro a um

monte de f"'no, que foi tambem

tirnos t rmpos, mostra o iufor+una- fotografado no espaço. como

vê na gravura acima. Após o

sastre, Alv?ro e �Ua esposa. fica
ram longo tempo no local, apre-

duz o momerita exato em que o

carro de Alvaro Niemever-, ao dis-
contrava no ar. C0ll1 o ombro di-

putar a corrida de sábado ultimo, reito a tocar o chão. €, mais atrás,

Nova tentativa do PSD de escolher candidato ,c,omum .

, s, PAULO: 7. (Mel�id�)":' ,""""" me�ii).; pilr.'!· 'Se Hn�1raT u� ·datttr"4 etmba'_

':Btleí�or�Í;t1�)'11.:\;J�
'h'ãtià,�.c":'fii{ttqent'�·;l fÔ�I�l;lã

Na manhã de ontem;
.

como t ma
formula alta e do decísi., til'ar essa cundidatura Em Ía cone. lia.oria preconizada pelo

era previsto, o diretoria re- vo pr�nuncléim.ent.':). do gover- vor de um nome a!),�rtidario; gov; rnador Lucas Nogueira
gional do PSD realizou .

im.,
nadar Lucas Noguelra Garcez. C) entregar ao governador a Garccz e almej. da pelas for

portante e agitada reunião. Inúmeros oradores expuze- solução elo problema, reín. cí, ças paul istas.
Com exceção de alguns de rarn os seus pontos (l'e vista, ando os entendímentrs cem os Ao mesm J

í

ernp : que '.c PSD

seus membros - absoluta sob o aspectu de Interesse par demais partidos. . realizava sua r. un ão, (),3

míncr.a - o orgão estadúaí tidario paralelamente aos in' Ao fim da reunião, chega-
'I,.

membras da Comissão de

do partido debateu durante tcresses de São Paulo. Desde ram os pessedístas à seguinte Reestruturação do PTB, con,

cerc-, de quatro horas a si_ o in'CÍ!J verificou-se a exísten, conclusão: a) manter a candí, -junt-amente com deputados do

tuação pol.itica do Estado, di- ela de tres tendeneias no seio datura Cunha Bueno, de �I' par ido, reuniam-sz para de
ante do malogro dos entendi- partidario: a) manter a candi_ , cordJ com a nota oficial do bater tamhem o rroblema Sll�

partido. condicil:nando a re-- cessor\), tendCl em vista a· p.. _
tirada dessa candidatura ao sição a ser adotada pelos tra
encontro de um d.enominador balhistas. C-:rca das 10 horas
comum que cons'ga o apoio de ontem, os membros da C.
das forç:'s politicas que pres- R. petebista estiveram no Pu
tiglam o governo dJ Estact,:>; lacio dos Campos El'seos, man
b) clelegar podel'P.s irrestritos tendo d(morada conferencia
e il'revogavei" ao deputado c:nn o !ll;w'rnador Garcez. A
Cyrilo Junior, presidEnte do se�u;r. o sr. Barjas Filho, pre
I}artido. para realizar d,emar_ ·sidente do orgão estadu,al t1'a
ches com os demais partidos. blllh(sta viajou 'para o Rio, a NOVA IORQUE, 6 Foi

'1
apesar de .sua avançada idade

entendimentos com ';) sr. .fim d·� l�onferenciar com o unH' verdadeira bomba que - de tem 87 anos - 'l'osca-

42-/ O volume .·mp"rtado Calombl"a em 'til lugar g._ vernador elo Estado para �r. João Goulart e com o pre� estourou no domingo á noite I nini, no' fim do seu recital, ja
.. W' - , • coorc1�nar o candidato à sua sid€'nt-c da .Republiea. Var;,:s no mundo artístico 'e musical I depor a batuta sobre a e8ta11t€

TON 7 (H lar em d:lar,2s de.�se total che-' merc'o para 1953. sucessao, escolh,enclo o nome pr:cere.s pe<fbIsta.s

procura-t
com a noticia da dem'ssão do de onde, há 17 anos dirige fi

WASHING , . arry que possa somar &5 simpat'as dos p'21a reportagem guarda- mais fam'::SJ dos regentes de
Frantz, da UP) - As Republi gou a 42,8 por cento. Seguiu- As im!.�ortações norte-ame- das agremiações politicas que ram reserv.as sobre a decisão turo ToscaninL
cas latino_amer'canas forne� se a Colombia, com 26,6 '::! 28,2 ricanas de café em grão de (Conclue fi. 'Z •• ps.;tn.. l.,trll B) Ningu,em d f'
C'éram 92.5 pdr c�nto de todo por centJ. t:.do o mundo foram de ...

cem a decisão do PSD de dar escon lava que

o café imp';rtad'o pelos Esta- Tais cifras foram colhidas 2.188.380.308 rbras, no valor poder's ao sr , Cirilo .Junit::-r.

dos Unidos no ano de 1953, pela United Press nas estatis" de 1.468.000.000 ,dolares. Os para prest'gi�r o seu gover- C dapesar de serem os preços tica do Depar,amento de Co- Estados Unidos importaram, no. S0!ifUl1do, �jr:cta, esse� c�- :'-nce rrO Onorte-americanos atra��ntes sinda 5.357.446 libras d·� ea- • mentarlOs, deCidIr com mt�;� "-

para Os produtores de café de R' II
- J

' fé torradJ, no valor de . ,
1'.a aU,t::nomía a Cjl'l?sião ;S1l-

todo o mundo. evo ou-se o sr. ose 3.267.000 doIares; porem a ce.ssf!r ,a, não será difícil? en- HEm valor, o calé da Ameri-· p
maior parte dessa importação tendllnent: entre {) preslcLn- caso. aya

ca Latina re.presenta 93,2 p:r Américo contra o • J
procede de outros países que te p2ssedis1.a. I� P'l:B .- qu.,'

cento d? t:das as :mportaçõe, nã,� são produtores de café· por _sua vez .recehera c1e�erml.. mo.

de café norte'nmericanas no T B de Pernambuco As imporlaçõe3 nork·ame- !laça0 do RIO para .entender. LIMA, 7 (DP) - Os em- ira da Justiça peruano A-
.

O ?cgred'o da sua saida ha_

mesmo ano.
I • ricanas de café de 16 Repllb:i <;e com O gov·:rnador -:- e o baixadcres do Uruguai e do lexandr,:y Freundt Rossell. VIa .S!�O bel? guarda�o : TOJ·

Foi reduzida a qu.'n:idade RIO. 7 íMeridional) - O Minis- cas latin::J-american's, . m professor Lucas �ogUelra Ç}ar Panamá assistiram à entre- O .
. . ., camm malllfestara a direçao

(le café importadJ da Asia I tro
José Américo re..oltou-�e c:on- 1953, foram de 2,577.577.924 cez. De�a maneIra, acredIta_ ato realIzou-se no edIflclO I da "NBC" o des-eju de que a

!�roC;�dentes da Indone<;ia e d� tra a atitude do p�. de Pe�nam.· Lbras, no vaI 1" de '"
S<! q�lC sao as melhores as pers ga do chefe aprista Haya de da embaixada, onde Haya I sua saída fizesse {) menor

Pfninsula Aráb_ca. buco. querendo demlbr o dIretor 1.363.513.392 doIares. nectiVas de acordo entr� () la Torre, pelo encarregado estava texilado há roais de ruído passiveI e nã� desse_Iu-
'npanto á Africa, parece que, I do correio. H. Benjamim Machado 0, nr:ncipa's Iorn:.cedores, PSI? e I) PTB. I� qu,� eqmval-e de negocias colombianos Jo- cinco anos. O proprio mi- gar a nenJ;uma mantfestaçao a

at\;alme�lte fOrtFCe apenas 7 por não sen'ir aos interesses do em ordem de importancia fo- a. �1'7er qtle 5:2' .apresenta pos- ,
.

I seu respeIto.
uor cento do café que Sê con_1 PTB. afirmando que a sugestão .dO ram: Brasil. Colombia, Mexi- �llblhdade de Vir a ser encon- se Joaquin Gori, ao minis- (Conclui na 2.a págIna letra Ll A ov:ção delirante, que fez
;.me n��t:�sUn�M. M�b� � �qh nh hm!�s �,S����Gu�emabeV�_ --_-----�------_-_--_�--------- ------- �

O Brasil proporcionou, no

I
politicas. mas <!ltamente admmIS- n{=zuel3. Não se receh::u café -

D
.

an:> pas.,ado, 42.6 por cento trativos e o seu de,ejo é o .de ser- de Cuba, Paraguai, Uruguai e
• - ,.."

bdo volume de cnfé importado vir antcs <'12 atender aos mteres- Argentina. lVlS0eS russa·s nas mano rr.speJos Estados Unidos, e o va- Res menores eleitorais. As importaçõesJ1I:r.e·mueri-. . '+
.

.__,---------------------:-- canas do Brasil foram' de ". ,-

1;���.1�t�i3lik�i�<;r�s��e����� de defesa ato"mi-c'a na Au�trlttado"se 2S da Colomb!a de... .

740.775.2ng libras. no v.llor'
de
O4�;tl�6�Omdal!a��POl'tan_ Cercados de ótimas condições de segurança�OS'exercicios ii noroeste de Vieoa não ser integrado na refQrma,".a.{

Í':' das. importações dos �sta- VIENA. 7 (UP) - Forças do fante as manobras, efetuou bati- se o Ocidente se organizar e ad-' lhistas. uma campanha em' escala tt:al• O MI>U>lt<1 em g'ic�I está pra-',,'
dos Unidos no qlté respeIta a Exército Soviético, inclusive un�- das em grllnde escala nos trens, ô- quirir Con2ciencill de S"� proprI'a

.

'1'
ticámente pronto para descer aI) ,

t· d'
� naCIOnal contra o emprego da "'lenárr"

,

ar 19<. s ,?, c<?nstl�o, e SUa eT?-·· da(l� 'de .tankl3 procedentes da nibus, caminhões e automoveis que força. bomba de' hodrigenio. será lançada :...:._
- ...

t�'!-fa� nOlf padlSg� )senta de dl- Hungria, efetuaram manobras de se afastavam da zona, em busca. O chanceler. que falava amanhá no decorrer de uma reunião ... VIl'Nl):-:-__,.,..A,.....,
...

O,.,.E
......

S'.,.TJ!:.._..,.·
...

n-I
..

AIU
......

...-O-'·,.;-�,":1
d' O t

. r_lU°'" a. an .

e
t
r�0S.

t . 1
defesa atomica. em meio de ex- ao que parece, de desertox-es. Em banquete anual da Associação que se realizará no edifjcio da Cã- NA t:NGRAX,ATAEl&:.'" ':

WASHINGTON, 7 (UP) f ucasse. n em ? ex-pr�sl- lua Impor ay�� cven un h'::ordinarias comp�ições de se·' Goepfritz. a 15 quilometros ao Imprensa Estrangeira, acrescentou: mara dos Comuns:' . 'PO .

.

_ FoIit>es oficiais declara- dente Truman aflrmou que de cerca de 2 bllIoes de doIa" gurnnça. na zona de Doe1lersheim. norte de Doellers'heim, foi estabe- _ "Junto com as consequéncias
. NTO,.CHIe ,

ram hoje que os EE.UU. a_I' o ente.ndimento continuav8 res de café não s,:rá de todo ao noroeste de Viena. segundo in- lecído um importante posto de políticas é militares das experien-
- - - - _.- - r __ • - ...... - - - - - - - -"_ .... '

,'�

C 'mprovavel se mnntiverem os formaram fontes habitualmente fi- controle. eias com a bomba de hidrogenio,
l'nda teem àcordos ato'ml'co" em VIgor, m.as agora_ a a·

t 's � lt d
.

A� a ua pr._ços a o" e fi procu- edlgnas. s forçns soviéticos dia Hungria uma apreciação realista de 'iua

com a Grã�Bretanha, mas sa Branc3 dIZ que nao. ra do consumidor. Os informante: dizem que nos foram reforçadas por unidades de propria situação pelo regime sovié.
_ - .

't
;xercicios. que terminaram na tanques para participarem das ma- tico poderia conduzir a uma no�

estes nao sao malS mUI o

SERIO INCINERIDOS OS TtlJULOS semana pass:!da. t.omaram parte pe- nobr:;s ma. desconhece-se sua quan Va fa'" nas rel.ações entre o Les-

parecidos com os c-:::ntrover- I I lo menos duas divisões soviétivas. tidade. te e o' Oeste.

tidos acordos de Quebec INGLESES DO TEMPO DO I'.PERIO
Segundo os informes recebidos es ACORDO FORÇADO . Mas a condição para isto é que

Essa declaração foi feita e� 1ff tropas mviéticas partiram d','l hi- BONN, 7 (UP) - O chanceler o Ocidente se organize e compre·'
-

b
pótes� de estarem entrando em da Alemanha Ocidental. Konrad enüa Eua proprla força. !sío podevista da discussao 80 re s<a 1 RIO. 7 (Meridional) - Seguiu Londres afim d� regUlarizar a, uma região que havia sidn sub- AdenaueJ'. disse. esta noite que as muito bem ocorrer na Europa com

continua em vigor aquele para 05 Estados Unidos o sr. V:;- questão do controle e incineração metida ao fogo da artilharia atã·' �xperjenCi;M �'dos lEstados Unidos u' a,ioda da integração."
entendilnenlo de 1.943. que lentim Bouças, s�cretãrio .do Con· dos títulos ingleses que temos lá mica de um. inimigo ocidental. com a ,bomba �e ltidlrogenio podem

. . selho Técnico de Econolma e FI" nas mão,> dos banqueiros de "FOME RADIOATIVA" forçar Q Ul.lSS \a buscar um aeor"

prolbIa O empreg) da bom-
nanças. Antes de embarca� e::!.."Põ5 RlothschiJd, d<l'sd,c o" prlmeir:as Os �oldados foram obrigados a tI" na guerra fria com o Ocidente<

ba atômica sem consenti- I
à reportagem 05 objetivos da sug, empréstimos. clb temdo do primei- passar com rações especiais de e- Mas, advertiu. isto só ocorrerá

mento dos ing1eses. 'Ess'a I viagem.
ro impérito, Pela primeira vez mergencia. pois. conforme o espi-

d b t f'
.

ti 1 desde 1324. o Brasil terá oportu·· rito das manobras ,todo o alimen·

16•.;�"-. _.

S(1J r:wo SUL! IóI!JS fOlHf.101ll'DOe. a t; 01 p�o".'oca o pe o
�Vou eur os últimos retoques no nidade de realizar essa -tarefa em to comum estava -contaminado de I ,�. �

prImeIro mU11stro Chur., relatório fin�Il da comissão mbda decorrencia do velh" esquema do raõioatividad",", Os habitantes :lUS- I .;; '1 '10ro5CAt
· í lul.

chill aO acusar o governo Br.asil-Estados UnidoS. Levo taro" er. Osvalc!o Aranha em 1934 pelo h'iacos da região dizem que mui- I r1 <;"�I II 1';:c1I. • ' F ó s f.lI'''

t�abãlhista ingles de ter bem testemu,:,ho de. q�e. apesar .de qual o n05,0 país passou a dar tos dos soldados estavnm famintos "

}'" /�I • .• C li h: I 6
• " .. J tudo. o Bra�ll continua progredm- in:t'ruçõcs aOS banqueiro., ao in· e d�s"ostnsns.

, ".- �hpermitIdo que o acordo ca� do, Informou mais que passará por vez deles recebiHas. "" A polida militar soviética, du�
_ __;._,-

perd,?ncl.:> a direção, arremessava

'seu dirigeni\l no ar. depois de cho

car-se violentamente coI? um pos-

o carro de numero 2'3, cuja volan

te, para poupar a vida do

outro volante

-----���--�---�----------------------------------------------------��---'-----------

Caminho aberto
.

para a conCiliação
do· candidato ao governo paulista

____=- �� r -----------

pOSição do café
nos EE.. Unidos Repercils$ão da

o droma do
de Ia Torre.

ipoSsõem'os EtUU.acordos:
atomicos' com a Inglaterra!

CAMPANH..'\. NACIONAL
LONDRES. 7 (UP) - Por inicia

Uva de quatro traha�

.JERUSALEM, 7 (UP) _.
Tropas da Jordania e de Is
raél -empenharam-se hoje
pela manhã em

.

combal.'c
proximo à fronteira. Se
gundo fontes oficiais jor-;
danianas, uma centena
israéli'tas, ibTtemente ar'

mados, cruzou a lneia noite
a fronteira para atacar a

',&_-' --
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RIO �O TESTO S. Aa
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

.�. '. ,Edital de C()�Y6cágiio •

.Pelo presente edital d'e convpcãção são convídadcs os se.
nhore� acioouist!ts dá s��iedade �nônúna "Indústriap Reuni
das

..R!o. do Testo f!i, A .. , a reunll;eIll,:..se em assembleia geral
ordl�arla que sera .realízada em-nossa séde social às 16 (de,
:QZS�f{S) horas do dia 28 (vinte e oito) de abril próximo, pa
ra dehberarem' sobre a seguinte' .'.

ORDEM DO DIA
1) Aprovação d'o balaneoie ecntaa do exercício de 1953,

parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Diretoria.
'

2) Eleiç&o po Conselho Fiscal para o exercício d,e .1954.
3) Assuntos de mteresss da sociedade.

_, :AVISO,,·.··,
Acham-se à dispéslção . dos senhores acionistas no es

critório da �ociedadÇ!�;,os doêpment(il.'t .de que trata � art. 99
do decI"eto-le� 2.621, de 26"de setembro de 1940.

Rio do Testo� em 25 de 'mârço de 1954.
',J!AR{)LDO .:g; ;r,ETZOW - Dir12tor-Gerente.

Rua São Fl'ancisca-, 147 - Fones 2061 e 1043 �STABELECllY1"ENTOS JUSE' UAUx S� a. Coméiclfd
= .ti P te E SE'�; 'I' A'l\l; �

-.Ó:

•
c U R I T I B A P A'R ANA'

-- COMPLETAMENTE APAREI�HADO -
CIRURGIA - M-ATERNIDADE - INTERN_A\ÇÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
ABRR,TA AOS SENHORr�§ MEDiflO§

( I N E

lMPRORROÓAVEL O

,O!; (.';ntribuintes 'não deixem pa.ra.
I a ultãma hOl'a, .a enr.regn de suas

H O J E - QUIN�A-FEIRA _ às. g horas - HOJE, .'

, .Bensactonat, .hwnoristicn,. excítante! ___:, Uma suner" êomé
dia! Um grande el�pco - SIL'V'A FILHO, MANÜEL VIEL
RA, CARLOS TOVAR, ALEXANDRE Al\:IORl�Í, IRIS D.EJ.,
MAR, DIANA MOREL, RENNE 1\I.4..1A e a' sensaclnnal JANE

GRl'O gPRA'�:C'ÃSAR ?

1

PreciSa de um bom, torne'
;ro, na Fabrica, de .MaquinaS;
c FWldição MORITZ," Ruà
lh'ugai, 30 ItajaÍ, Tratar com
() sr· Edmundo Moritz na mes-

Proc�ra..se urg�l}te
confeit� 1'9 com. bastante prá
tfca· Paga-se bem. Dirigirl»Se
por carta ou pessoaJinente ' à
Leiteria Scbaffer, <ma 15 de
Novembro'. ·424, Curitiba.

{\tI�ÚCl) . Çata�in€nse, cOfll \1s de

�h.�. i;ltei:e�ànt� ide qn? ambo.s
surgirão diall.tG do p'lÍ�li� (!()zh
algum� nOvi!iades; varores nq�
vos a4qu;i��1$ �eeeniemeinte p'e
iâ.s dilas �I?miaçqés. .

O esP€tácuIó. como,

:!umUHillunmml;iinmíililiimlllimílimHililmlmlltllliiiiiHlniiím�
_ _
- -

= =
ê H O tP I T 4 t SÃO R O O U E �ele- 'l\fu�llel' -;-. Presidl'nte: Erwi.1.

=:-_- e I'� .fi,,' � d e Ii. a �::Theilacker - Více-Preaídenf.e: I: II K u
,

v
_

Ped'!;'Q' Silva - 11.:) Secretário: = =

Ger:hsJ?dt Donner- - 2.0 Secreta, ê Completamente reformado, com álas novas para ci- ::
::: ' rúrgía e clínica geral. Aparelho de l;aio X e Materni, ::rio: .Br!,ulio, A; SchO€gl -1.0 == dade, prec;o$ módic.Gs,· :: II ,O J E - QUINTA�FEIRA _ às & horas - HOJE

"esQijXeiro: Walter Butzke,- 2.0'; ORIENTAÇÃO. das Irmãs da Divina Prnvldencía. :: S'IEPHEN MAC NALLY, COLEEN GRAV. no fime de nven,

Tesoureiro:. Dagobeeto Butzke,-- iS DIREÇ�O: Dr. HEITOR BAGGIO - OPERAÇõES ==

I
turas, em TECNICOLOR:

Ê EM GERAL'- CLINICA DE ADULTOS E CRIAN- == .... ,
'

h" D' V., .

"

.

ê CAS-P.a.RT?St , .,

,,' .' ª r ec os a 'Ingança,immlllmilml!UItlUl,ilfiluinUlllíllilllilllllllilllllliU!lilli/flilHiuIIU1l'oS li .

. .
lAPACBE DRUMS)

, '. -; .r:'"

,

Um sensacional filme de aventura, em magnífio:J tecníoo;

B· !11or: deseJ?rolado no território dos Indios Apaches, a tribo
mais temida do Oeste americano! t

,

"

:
Um sensacional filme ch.rio de ação e emoções: eem: STE�.: ':

I
PHEN MAC NALLY e COLEEN GRAY nos prmeipau, pa,que o PTB pretende ,tom?r'j colhendo 0\1 aceitando nomes peis, vivendo um bélc romance!!

'

embora se saíbà que ate o fim que possam congregar as a- FI,.ECHAS DA: VINGANÇA __ Hoje, às 8 horas, na teiada semana o partdo mani-I gremiações numa formula co- do CINE BLUMENAU!
festará àfici�Imente sua: ten; I mum, Idencía �m face, do problema

'I K
I Domingo; � O CAPITÃO SCARLETT ___:_ Sensacional!',sucessorra, tomando uma po- "

, . '. '.

F sição definida. .

I . ,

. ,

UNIÃO COM O P·T.B. .

El"
.

.

,

'
'

,

. ,

.
• S. PAULO, 7, (Meridional) tlça

.

eltoral, dISS7 o �e-��'maIO, congelar 0.5 preços VI-
_ Segund'o se assinalava' 011- cretano ser o predlO mUlto I ' '

..

g�r�ntes n·2sse dm, como P?: tem .DOS meiÇ>s politicos,_ta,,;to pequeno para comportar fR IGIDAIRE '

f:r:au��e���r�aq�it���v���.,
I °l·PTd·B

com

dO 1.0 PSD ,edstao m- 417 alunos. Para isso seria -,'

'. .'
�

.,

.

-

c ma os a e egar po eres, ao .

tte resto de mes. Trata-se, .slm. nadar e decid·r sDbre a qU(�s- pr��lS.O errel1?, un: novo ' .

de decretar, a 1.0 de maw, o. tão sucessoria enclusive es- edlfICl'O, provldenCIa quecongel�ento ,doS preços de I
'

,

pela sua demora não resol�det,:mnmada epoca, sendo a '.'
corrente mais forte. pela es- N E S T A F O L H A I vena o probltema dos .eX-
colha «;la data de 31 de dc- cedentes, problema que e-I�rhb�o�i:i953. .

A N UNe I E M xige solução mais rapida.

IAssim, todas as mercado-
Mr�as, utilid::ú'l,es e ser�iço� te-

Driam seus preÇl:)s congelados
nos nív-eis vigorantes nO' úl
timo dia ,de 1953, salvo os au

menios legalmente concedidos
depois dessa data, pela C. O.
F. A. P..

.

nov�

União

doe iHrll�ões pois não há nacesaí
Q�a.nto ao prazo. de pntrrga de daüo 'de atropelos, nem de atra-
J-,

-

;""t

tleela,l'a�(iI')S, que expira ,!l, 30 de ses".

ap�l corsrent.e, a'dv!irtiu fi çHretol'

I'da Divisã'Q dQ Imposto de Ren- E f'Ina.lízou : •

da.: .,

_. "O pa-azo é imp�Ol'rng'ável;
."...·u Frtço' um ,aBfclo mara, que [I, iei·niio pr-eve concessões".

Mais uma ingraçadissima comédia <1) cinema nacional,
com um grande elenco. ° Impagável SILVA FILHO, ao lado
da estonteante IRIS DELMAR e JANE GREY, cometendo
um milhão de pertpéclas, porque ela::; são mesmo der-abafar!

p�n filme ce� por cento cômico, com muita aLegria, gra�a,
musica oe... ,?c1ma de tudo, muitas BELEZAS, pois - E'
PRA CASAR ?,. - HOJE, às 8 horas, no CINE B'{JSCI-It

PRAZO

(oI15tittliJ" B
.

tll,.etG,i�. dO
Aç.UARDEM: No Teatrfr ,Carlos Gomes, o TEATRO ,pO ES
TUDANTE DO PARANA, com a gosadíssíma-nomédía � A
llUPORTANCIA DE SE CHAMAR ERNESTO!

Dornngo, no C. Busch: {J filme ansicsarnente aguardado ppr
todos: - RIO. DA AVENTURA - com Kirk Douglas.. o'ar-
usta do momento! .

CI N E
- __,.. -

_.. ..

B L UMfNAU

. - -,
.

! �
..

, :a;(f�* càl !1loit�, tia Capital do Es
't:ad'J" onde as chuvas ':par�am
d� cair... serã :fi�nie!lte efetua.'
�'() 'O,\cgt.Etjq �istoso ��tr� os ��
UeO' Caquadrões do. Aavi e Çlube

Catartnense,

-I-

deral. ,

,Art. 21,0 - Ao menor de . 18 nÍstró da justiça acompa
anos. é vedado o trabalha. noturno,.) nhou mais tarde o lideI' a-
�on�lderado este o que for. e.'Cecu· prista até a

.

aéroporto on-tlIdo .no penodo compreendldo en- , ,
o >. •

tre às 21 horas e às 4 horas. de embarcou· para o eXIllO,
Art. 22.0 - Não será permitido depois do tribunal de justi-

tl:'abalho. de menores de 18 anos
ça .ter deCidid()., que os ChICO

ou em se'!'-

anos de reclusão na émbai- I

xad� . cOllStituiam castigo'
E bástaDW p�lt:�s crimes de j

'. .
.

que êra açusado., .

. .,' .
.

.

.

,dEdócal; o, que tem dado ....
,

. .

motivo aos mais simpáticos enmmmumUUiÜlililmmliil""lfittliUmiiliuum,IIi'mIII'IUIIlUiilllilrrllílllruliHÜili·iiÜ�fm."iiímtillillif"iIIiUlllímIllmllíuÁillUtlíl,miuli
,e �logiosos comeptário:$ sÔ..

=_�
.

,

ªTe a inWmSfln:te fuiciati- =

va da cHrecão da _ S.D:M. �
Carlos Gomes, que não iém ª ª
:��f�n��f:�fíCj�s ��oi!�� 'I .. _é:·�" .

. '§
cionar aos seus sócios es-
,pet�culos ,di�os. de aplau
sos e do apoio da opinião
pública.bÍurrienauense.

,

A reserva de mesas para
a . grande noitada artístico
social, deverá ser feita do
dia 13 em diante, _

zelador do Teatro _=_=:=G.omes.

L

Concertamos:
R�frigeÍ'adores Domésticos, Reirlgeraçiio em Geral

.

Maquinas de. lavar, Fogões elétrieos, Aspiradore!,dre P.,·'
Enceradeiras. Liquidificadores etc ...

R ti! 1'0 r m a IS "'_' . P f D t B r & ií
CASA DO AMERICANO SIA.

Secção Domestica

. KonditQr mit,b'qten ,;J1:dah
rung 9,2i gqten g�halt 'gesucht.
Leiteria Schaffer, rJ1a 15 de

Novembro, 424:; Çuritib.a.

futuro. precisará a Rêde N.acional
de 'Combate ao. Canc€'r.

Aquela entidade já iniciou, em

seu Instituto, o trabalho de for

mação' de cancerologls!.as. São me

dico� 'que ali estão residindo, em

numero de 16, que terão um curso

anos, reger-se'·á pelas disposiçõe::; intensivo de dois anos, iniciado em

do presente capítulo, exceto !las março llltimo. ,No instituto se en-'

�mpresas rurais em que trabalhem confram tambem bolsistas de varias

exclusivamente pessoas 'dJ:1, ,família Estados dlo Brasil, que se dedicam

do menor e esteja este- sob a di�' prtncii.>âlmente; à CirUrgia, à "Re

reção do pai, mãe ou tutor. diotera:j:lia e à: -Anatõmia Patologi-

Art. 20.0 - Ao menor de 14 ca. Nesse primeiro cureo há 45

anos é proibido o trabalho, salvo medicas' inscritos, al�m dos resi

em se tratando de exceção admi- dentes - concluiu o dr, Antonio

tida pelo juiz competente, de a- Pr\lden�e.
cardo com o disposto no inciso

pc do art. 157 da Constituição Fe-

ou arrec'adação, s€'I'á afastado, Ill-em vencjment'Js a, parti!:".da

data!em que for feita sua inscrição:
perante a. Justiça Eleitoral, até
o 4ia seguinte ao pleito. I

Itua Iii de Navembrn 473 teI. 16.1
NOSSA mVISA j,;> SERVilt "

J

�.

construção do novo templo
d� ig;�ja católica Jócal,
cumpre, por um dever de

J

�nllllnlll,innllJmmlnmíirliJmnlíIUfllllllfnllllflllfllllnflIlrllltlfUl1J.:: -

� N Ã' O : V:A' Â f 10 R I A H'O P O L I S � �-
- --
- -

:: Quando precisar d'e qualqu:er informações, ou de ::::
= epcaminpar.. doc�entos a �!apartições, public?S ou tra- =::
ª 'tal} de,'qualquer (ltitro interesse, inclusive compra de ª ª
:: objoetos, dirija.seá ,'.

:= ::-
-

ê AGlENCIA MER(URIO 5:-
- ..,.= = ..

:: e mediante modica coniissão; sel:ã imediatamente ate�- ::-= d:i(io. ,�._ .lt. T.sajo� 12 --:-_ En,d. São -Jorge _ Sala 4, ou =

=: R T =_ ._-:_-. enente �11veiJ:'�,' 16, E4ificio Parthn.en, Sala 103 _

ª F. L OR,! A N O r:> O 4 IS. ª _

:rnmlllnlllmlllntllJllllnlll.iIlIJI�nlltiIIlIÍlnllltlllllmllllltlltlfllltlUllê ª
to - A - ... - ... - 1 - 1 �' 1 -...; ... - I< - .4 - ... - .I' li

.

. . H··, }='';'''0'\ .-, ::
"Não: vejo razão para tan" '. "Nw.), cl!evo: comentar ne' =_-ta celeuma"., . nhum aspecto, dessas declara_
,Segunebj' apurou, a ,M.eridio_ ções do eX-ll1inistro do Exte� _

'nal;: {} governo; :pretende .' .�i_ rio!' do -?rasil, .'roudo o que pp_ �;=vu1gaifl' ,n<!ta of,clal a respeI"Q. desse dIzer- serIa' em funçao _nas·, prOX1mas horas •.. .qo caso 'de um cargo � alta confian_
argez;tino., O documento ,. já ça que -desémt*lnh-ei na Re- a
estarIa pronta,· re5tai?-do� ape- publica Arg,eIitina. MInha ªnas a: ·aproyação· ,pr.esídencia,l. .condiçãp. de. éX'-embaixadór :
Poss�veln:ente' se�á entr.egúe do,Brasil neSSe'! :pàís, fusta': E,aos lI'p,rnalséamanha.' ,mente visado 'l.laquelas de_

'_===_::_URUGUA�ANA, R. G. ,do daraçõe.s, não' me permite _

Sul, 7 (Mer1d.) - ° sr. Ba- qualqu!Sr pmnull.(!iamento ne_
t'.sta Luzardo . recusou-se gàtiv{>. ou irlinnlativn dessas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEMESTRAL ••.. ,.

N .(, AVULSO •• , ..• ••• ••• • ••

150,00
80,00
1,00

,Estudo do aproveilameoloo·aG.lio, DOS ''Dü1'ÃiO� ASSOClADG:i""
?.aO?i:f..wDllilE DA:

iJi.ã •• ii(.. :vi A º & {I ;;;
.: ..."�

Imôveís
ESTAVEL

Ferramentas
Gerador e Transformador

Instalações
;'iláql.Únas
Marcas & Registr-es
;VIóveis e UIensilios
Veículos

694.389,60

�E le
irá a 11

A H A ( i o
R:i3d,�ça!), A.f1.mim;rt;:��ãi)

8191 == Fane lO��

,,*"!�---
Db:�oí'�

e Ofjeiíla-,�: Büa lilãl6 i'aõÚ@ ii.

Cau:a 'ruíiital, 88.

";.;I' .,...
M.íUJElCIO XàVIl':1$

Eeilatm.'; "Avi. FAGUNDES

��;,..,;t»��"'"
.,
',' ir. x i" E n i E ri 'i' •

AmdüatUi'2ii:

Cr$
Cr$
'Cr$

RIO, 3 (l\fl·lid.l .- Diante ,la 1, I' no "("'l'eu'" exe!,('j"kJ um ali- que n Ritua,:iio (ÍU;{ 2& mít em

p�OXimidad(' do F.IWerJT:mento do I mer�to ,1,-; 'luas .. so mil dPdura'!rn&so,: f!itU:Jibs no DÜltrit.o Fe'de

pr azo pa ra apresentaqão de dr-- I aç[Jes, sendo clevadn () nurnero ral, e, bem assim; da" a43 mil
clarações de renda, procurou o i das empresas que se regulariza-I Emp':esas cxtstentes no Brasil, é

conta.

r-a a

jovens, uma VeZ que as

pendecias do Instituto
sê acham scpertotadas,

�.

SUCURSAIS: RIO: � Rüa Rodrlgo Lisboa, 11
- Fone 42-5953 - SAO PAULO: Rua '7 de Abril
n, 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 fi 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Golás, 24 - POR

TO AI.EGRE: - Rua João M6ntalIrl, 15 - CU.
RITmA: � Rua Dr. Murici, '108 - 2.0 andar �

J Sala 233, = JOINVn..E: - Rna Sio Pedro, 91·

'-._---�
�"E' apz-ecíavel o numero de

Industrias Volles s. A,,::�:�!r:i:���:�:!�:'::�:
Itaopava Centra' Blumenau is. C.l l�::n:o:e €:"e:p:�:�:: ":���:::� :�.

RELATORIO DA DIRETOnIA

Renda, a propôsíto do deaenvol

vimento dos Jrabalhos relaciona

dos com () cumprimento daquc
le dispositivo legal.

PROVA DE COMPREEN"

SÃO crvrcs,
TODOS

Asstm se expressou em entr-e

vista exclusiva do DIARIO DA
() s,t... CesFI 1,-

NOITE, o �. Cé;;ar Prieto:

SEm
.

de resultados conseguidas
multa. bem como, tarnbem. dI? fiscalização. Podercmos,

--"No corrente exercicio de

'Vemos batel' todos <os "recor'ds'

pela

Senhores acíonístas:

Teinos a satisfação de submeter à apreciação de VV.SS. o balanço T.rata-se dE' uma IH'O\'a de com

gel'al, a conta de iucros e perdas e demais documentos e papéis re- preensão cívíca, pOis devemos
'letivos às operações efetuadas no exercício de 1953. I __._._��.

Blumenau (SC), 31 cl� dezembro de 1953

çÔe--8.

d"1>oi5. ·d····ti
-�. .

,.

r O t,submetê elo às regvas da lei. cu apreciar esse angulo, no comba
e!' tI! á. soneguçâo. porque StlO mui

tos ainda os que dnststorn

não contribuir para. a nwlhori3

e corisoüdnção das finanças elo

inRista. na prática. do .

2.031.140,40

s ..,.,,'"" I
:14. â5i,90 (

c
I

2.168, H10,30 I
8 422.194,70 1

!
I

"i

'1
soo

LAGES. do:, A Agencia de' Lages foi run-
Brasil aju'da, mas a R�1!{!b('doria' dad� pelo dr. Ca.mpos há::apenis
do Distrito Federa! comete uma dois e! pouco e já distribuiu mais
injustiça. • de 300 milhões de cruzeiros
Eis o caso, que tem a '''''-;:- N;m.: emprestimos.
r<t n" . I

a ,"ar eira ele , ..l'edltú Agn;::Qla: e i. .

Industr íal: '
.

"O nosso f,rabalb:> explica o
� .

.

�I"} estu.ncier-o destes 1)2,[;'01'1 dr, Campas - é de verdadeira

p; eclsou de 120 Ti.H cruzeir�s ;ac ; catequese, póís muitos, estan

,"J comprnr nGflihos perli 1do. c [cieiros e tndustrtals a.in:da Igno
I p azo (\" um ano para pag:lInon- II

ram que aqui estamos 'para aju- Campos nas s:egui,nfes
l1fJ ,

.

dá�l()sH.. vras:

j (�BilTl{!() d!,.. Erasil en1T>:··�1l;U I

'I j, din/)"il'ü a.·];j jUl'OS regulnmen- Naturalmente, .esse trl1balho de
. dinheiro. empresta'do para.t-ues 11" sete lJO'C cento. S"rir.'ll catequese par?- can,a1izal; o p·ro

. lar em .automoveís, terienos,.'C;$ �.,1(IO.OO Mas na verdade 1.} dutor para o Banco é dificulta"

"Aqui 'vem um cidadão

BOA SITUAÇÃO DAS

EMPRESAS

Observou o sr. Cf>sar Prieto [ConclUI na 2.3 página 'lr:tnl AI
�-..;1

MARTIN VOLLES - diretor gerente
ADEMAR FUCHS - diretor sub-gerente

IM.I,AN('O GERAI, J.EVANTADO El\I 31 DE
A T I V O

DEZEMBRO DE 195::

14.397,30
317,551,30
122.322,30

1.325,459,20
14.875,00
78.589,00
207,946,30

devoram a saúde .

ele seu fUh..,1

IMOBILIZADO

I 'psÜü'Icienro te r> que eoruecar p1. do pelus detalhes que te contei

;gan'rto eer"n. d" ·)('8 mil cruirl- de inicio ou seja pelo fáto de

R.EALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Contas Correntes - devederes 1.461.568,70
Mercadorias 84B. 964,00
T!�lllos Causionadoe 502.472,50
Títulos a R<;ceber 631.147,30

e-rn ftlllél juros que deviam ser de a

PI"JÍi,w;·;r,. penas oito 11111. o 400 cruzeiros
passam a., ser, na prática,
mais de! OTLze mÚ cruzeiros. Pa,.

ra o l)rodutor ,não' importa que o

·(linheiro lIão vá para

importa que lhe sai

�cy.

DISPONlVEI.

CONTAS DE ClHIPEN8AÇÁ(I
Ações em Caução
Títulos Endossados

20.000,00
2. 148. 160,30

1'/4.881\'0
NAO EXIGIVEL

Capital
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva Legal
Idem" plAssistencia Social
Idem .. p!Devedores Duvidúso�
Fundo de Reserva Especial

1.500.000,00
767:051,90
1.f3.143,OO
20.000.00

150.000,00
682,596,30

NUlh

mo o: que cito aquí,
é tamlJem

CONTAS DE ItE8ULT.>\DO
A Disposição da Assembléia

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria .

Endossos para Descontos

324,088,20

Seu iilho corre e brinca o dia todo... e, à noite, quando o

cansaço é'grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,'
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
ciosamente. .. São os vermes, que sempre - momento

após momento ..:._ movimentam-se para ti�ar de seu orga
nismo o. alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermífugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas as crianças em idade escolar.

:'1.262.791,20

r,XIGIVEL

Arrecadação p.e. Terceiros
Contas Correntes - crE'dofes
Contas a Pagar
Dividendos' não Reéiam';dO'''
Porcentagens ti Pagar
Titlllo� a' Pagar

90.86450
1. 555 ,997,70
:189,335,41:1'
19.680,00
6-1,.989,40
545.38B,OO

LICOR ])E CACAU XAVIER

Levantamentos
.

Loteamentos

Demarcações

20,000,00
2.H8.160,30 2,168.160,30

Exposição
Lucro bruto do exercicio de 1953

Fabricação. Juros & Desc�ntos, Impos-'
tos, Ma.nutenção, Percentagens. Servi_
ços e Tri1l1SpOl'te

Diversas Despe:as
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Lucro à Dispnsic;50 (�I:1 �\sspn)hléi:t

Débito

II 422.194,70 r

Crédito I
<{.323 fl02.90 !

I
I
I

I
4.323.302,H, :

i

Vela aqui o que é o

LICOR DE CACAU XAVlilt

MARTIN VOLLES - diretor gerente
ADEMAR FUCHS - diret.or sub·gerente
JOÃO JOSE' KLEIN - Contadlor. reg. CRCSC 159

� . 191 .326,30
47.572,00
32.494,70
227.421,20
324.988.20

Completamente inofensivo poro o organismo, fi o unlCO que
pode ser tomado em qualquer época, sem dieta ou �nh I
De gósto agradável, não contém óleo & não irrita o

Intestino infantil. Empregado no Brasil hó mais de 50
anos, deve ser normalmente tomado por tôdos os

crianças a partir da 2 anos. Consulte seu médico
o peça·lha que lha fale sõbrG 05 quo)idode$ do Licor
de Cacau Xavier.

{ 323, 802,90

MARTIN VOLLES -- diretor gerente
'ADEMAR FUCHS - diretor sUb-'gerente
JOÃO JOSE' KLEIN - Contad'ur, reg. CRCSC

PARECER DO CONSELHO FISCAL i
I
,

!

1
J

.Julio Salvado!" Rodrigues Alex Uuscher Adolfo Sl'liwaderer

I •

Nã9pOdemsertrans feridos' • ��_:_�. �.��.",;�;�;f��';�;l.'�

anl_ese depois daseleições Ne _OÇI _çoes secret s para':
RIO" a -

fl\iIe�l�lOnal) -_.

Pel� .Parágrafo 1.0 - A proibição prolblçao rias 5U r rsr. RaImUndo. Bl'lgJ.do Borba, Dl' VIgorará: I ..

iIB

l:etor Geral da Fazenda Nacio· a) para t'Jdo o território nacio
., .

d d NAÇõES UNID,AS, N. Y. 3 .

I
U1lidos e a União Sov,iética.nal, ...01 expe L o a, seguinte ciro lial, t.ratando-E"- de eleição

.cular:·
para

lU.Pi - A Fr:ança, Os EstadO." lJ'l AS. [r_éS uat;ões solicitaram
os cargos de Pr€.side'!lte e Vice- _

nIdas e a Gra-Bretanha pedu'anl, Comlssao de Desarmamento .da cOimmcação da Comissfro< de .Dê."0 Direh::lr Geral da Faze;nda ·.,Presidente da República e Con-

N-acional,- terrdo em ,vista a reso- gresso Nacional;
hoje ás Naçõ",s Unida...<; :a J).!·onrrL IONU que, S0 reuna o qua.nto. aI>" sarmamento para uma ;; pronta

luçã1> do Tribunal SupeTior Elei- b) _.
realização dI' negocia'.;õc·s se('1"'- te'L O prf>Sidente do ()rganismn reun.ião, n fim de qu., o ol·ganis·

para a .resp.ectiva Clrcuns- tas, ]lara pOr termo á f:orrid(l dur::mt.e, J.) corrente mês, 'd!'. -mo pOSS-'I. cumprir �ua miss&.'J' det,oral. ;fixando< em 3 de outubr() cril!.ão, tratando-se d-é el�ições )' t'ermonuclear entre. os Estu,d'1�
Pl'oximo � data (las elcI·ço-...." fe- Tingfu F. Tsiang (China Inaciana.

� ......, para ca.rgos dos Territórios Es, .���----------- listaI, c.�clarou que é provave1de�ais ,g, sere1l1 realiza,das In� COl:" t<lfdoEl e Municipios. 1Tente "'W', para a ,ren'o:va";;� �d� que .iii em meados da semana pl'ó. du. Assemhléia Gf'l'ul...... v "'...", - Paragiafo 2,0 - :E: vedada. "'-

Gamara do Senado Federal bem

15!!

Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da= lndústr;as
Vo!les S.A.. Itoupava Central, Blumenau. tendo procedido o exame
dos lívros, balanço, inventário e demais documentos, <!speciahnente
dos n"gócios e oper2ções sociais, referente ao exercicio de 1953. de
"laram ter achado tuc1Jo em perfeita ordem, clareza e regularidada. pe
lo que são dt! parecer sejam aprovados pelos senhores acionistas. oba.
l:lliCO. eont::s e atos praticados pela dil'etorit> da sociedade.

Blumenau, \SCh 20 de março de 1954
,'0 vermíflJgo de {lJnfiollçQ da mãe brasileiro I

"'renho a honra de 5'Jlicitar

conformidade eom a. Rf'301U(;âr,
71.5.. !lPl'ov'f"da pela VIII ses5" C

x,ima se 'efetui a. reunião.

Se isto ocorrer. as Nações Uni,

das começ'arão a traba.'lhar pelo

I
desarmamento, pela p.rimeira vez

em dois anos, 9 gestwJ das tres

! grandes ]lobncias ocidentais re

sulta dos crescentes temores da
,

'mundo ante a força aterradora

: da. bomba 'de hidrogenio, Stgun
. do. fie·.Ju comprovado com as prO

I \'9.$ realizadas pelos Estados U

I '!lidos no Paciffco�

! -o delegado britanico antI' :1

i
ONU, Pierson DixOn, comunieo'J

I
ao 'deleg>ado" S'Jviétieo Andrei

,
,�

,
: Vishlnsky a 'gestão ocicleintal. En

•

I tende-se: que o representantf' de

,Moscou li. aprovou.

1 Os delega'dos da, Ii'rança, EE.

UU. e Grã-Bretanha, enviaram.
AC 1,5,5 sBllaradamente, ao dr. Tsiang a

Essa r-esoluçiio sugeriu â

missão de D"sarmamento

ço

que,
como Idas eleições pará os cargos

<estaduais e municipais (GQ.verna....

dor. Vice' Governador, Deputados
Estaduais, P.refeitos e Vice-Pre;.

:feitos ê Vereadores), Clll'JS man

tratos terminarem até abril de

1955, chama .<1 atenção dos "enho

rES chefes das .repartiçÕess ·su·

bordiruldas para (l disPQsto 'nos

artigos 250 e 251. da Lei iIl,O ,.

1.m, de 28 ,de outubro 9,€ 1952

On.F,R abaixoi transcritos:

Arí. 250 - Nenhum funciollã.

l'io poderá selO transferido ou

�emO'V.ido "(lx-oficio" para. cargo

.ou funçãQ que, deva eXerceT fora

dgi loCalída'de de sua l'€sidencia
na. período 4�' ·se-is meses ante·'

l'iOr e no, (lei tres meses poste�
riol'li!i> ... eIlligões.

l'emogão ou fransferencia. "EJ;:c- ;1'oficio," da. servidor investido em

cargo eletivo, desde; a €xp!:!diçãú
I

do diploma. até o terminn ;'jn I
mandato.

Paragrà.foi 3,0 - Tratando-se
de promoção que importe em ('

xercicio fora da se'de de sua r!!-lsidencia, é J,ivre ao funci'JnarilJ I
permanecer na repartição onde I

estiver lotado, durante os prazo� I
estabeI�idos neste 21.'tigO. I
ParágrafO' 4.0 � Sera .respon·':

sabilizada a aut{lrIdade qUI? in- i �.
fringir o diSp'Jsto, neste a.rtigo. I (/Art, 251 - O funcionario

can-II
j

'didatQ a cargo eletivo ,na, ]ol'a.1i.J I
dade em que desempenhe sua. .I
função, des'de. que exerça cargo

!I

4e chefia, direção fiscalização,
(Conclui na 2.8. página letra ]1.1)

.designasse uma. SUb'OJIllissão de

potencias ntaioI'es no tE'rrc·no ·.;�n

ene.rgi.a atomica. para i'Énlizar

negocia,çõeil secretas sobr.:, o de·

sarmamento com o encargo de

apresentar um re·latqrio {"Jmpl.e

to antes d� i.o de set('mbro .

Rua 15 de Novembro,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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que como todas as dlsclplinas '36

poderá pesar no periüdQ inicial, I
voees fará.;} gr-smdes progressos, I
porque em IBst&tiCU, como Hn!

I

: 4HIVERSA'RIGS
I' I
11 l'

_ Fazem anos hoje:
,

lfi,IL'Vl!IT1U _ a menina Maike Blosf�ld .

. .:;;_ _,.;,;...;_;...;....;..._;, ..;....;_.__;,�� ><.P" ,--'
I filha do sr. H. Blosfeld,

hO IiiD ;
rarn cotacadas as "mouches",'

dente em Ituporanga;
, pedacínhos de "taffetas" negro" . ,,,.. fi'lhI

' ,
- a mell1na <V.lur1ana, J oi

'!:::- j desUnados a esconder uma im-
d H' rmann � Th l'- o sr, e '" sra. ec a

támbem 0-
perfeição, do rosto ou a criar U1U

Schmidt:

f.rescos, eanrora, mct o que
contraste com a píntura U.sava-; _ a �rta. Jandira de SeU_

__ . se nada menos de sete e era 0-' ,

d J-
'

metros 01'0 Iaborator+os za, fliha o sr. cse Bento de

I
brlgatoeío ,ter sempre dois em

Souza:
este edificio ile helezB e-

baixo do olho osquor-do, um em
_ a sra , Cecil'a B. dos San e sra. Dulce da Silva, com

_

o
cima do, olbo direito. sendo, que tos, e3pOS3 do sr. José dos nascimento de urriá menina;

I
cada um deles tinha 11m nome. Santos; - do) ar. Fritz Haufe e sra.
de acordo com um posição, , ,

_ a sra. Nadir Hilda de Edlth Haufe, coci o nascimen

do• ge�graficà. O do canto 'do olho Souza, Esposa do SI' Otto Bra- to de um meníno;

�'.� era, "a aadxonada, o do meio da si! de Souzá; _ do sr. Mario G�imarães"face: "a galante", sobre uma es- - a sra. Regina Dallagnel., de Borba e sra, Lucí S. de
pinha: "a dísfurcada,": sobro I) lo. esposa d':,> sr. João LuiZ Borba, com o nascimento de
111:Jl'iz; "a audaciosa"; sohr-e os Dallagne'llo;
[labias, "a coquett.c ". 11m sinal

_ O jovem Ricardo Bender,
• n' o d

: pontudo: "a assassinada,". residente nesta cidade'�!gu,ns numer-os sei seu rostínbc n e, estará, a- I '

- .' -' ,,' Compridas, 'I'edondas. quadra- I O sr ManoéI B rt ldmelodicos, o 'D1'.lÇO de '" óculos gona, nao sei« ll'!m'f posso imag1. -. e o o
. . '. "das em losango, em forma de Correa do comercio lo al meninogTossos '8 olhos pequ€!!ltl'!!OO, oon- 'nu., Mas tenho" cxpenelJCIa has-

•

_

,c ,e .

1.011 .a. história triste dá garota tante para' caJé'llar' �t? �nde pó.: <OOI'a<;3IO, algumas, atingiam (} ta- - o sr, Ccrn-ado Steim, re.)
_ Esses nascimentos ocor-

i:io$ lã:bios de meÍ. d', aer- arrastada urna !ltl,OIé'ilcellt"
manha 'Ce uma, pequena moe-

I
sldente em Itoupava Central. I

-rerarn na Secção de Ma1erní_
,

cida:de sonhadora, 1 da. , CASAMENTOS j.dade
d oHospítal "Santa Isa,

,

t "�d I 'rodal' estes Ul·tificios eram. ear t �el".tul.tal, oomo acon ece com LV a i E eonttnuou: ,I
..'

- >. . regados pelas elegantes da época _ Realtzou.s., ontem, no VIAJANTI:fmoça da mteríor sempre 'teve - Díaseram-me, cei'ta 'vez, I !
I U"

t d d t
'

� _.

dO.
.

d .

1
em lindos estojos, verdadeiras cív 1, ° enlace matrimônial do

fvon a 8 � roCa.r o CueIro que a memna e quem ta o. es
d C

.

S '
_ Acham.se hospedados na,

• , •

'

',' _

" joJ2S e bom' g,'Gsto e que ennti- sr, rescencJO dos antas ín; �

c\n'<râl pelo de gasohrt,a queima- tava em uma dessa;; casas gran- .,.' cidade:,

"

f, nham fl'ascos de perfumes, €S-' dusu-iar.o residente nesta cl: c ;

.da. E as conversas sobré as ia· drs, onde todos fumant ,. todos HOTEpelhos, forascos de sáis, "mou- dade, C(lm a srta. Adenir de
- L REX: srs. Anto-

cilida.dê de um emprego vantajl:l-' bebm'h, ao som nas l1l!ils diferen
I "l1es", pincéis etc... Estes re-',' Oliw'!ira, filha do sr. José e

60 no Rio sempre' a sedUziram.' tes a,cot.cles, Mas II1'J fal1'Ou co
ciosas accessorios de beleza í'ram l sra. Elsa de Oliveira.

Nii.o faltavam conhecedore.s do ragem pa:ra ir aU, e reconhec:21'
colocados em �ast,os hGlsos sobr'" - Tambem no dia de ôntemde Marly, a garota dos lábios cté
as saias de 'a,nqui�has, lO: realizada a cerimonia de

, " ICom {) desapa.r€clrnento deste� casamento do sr. Hild'ebran-
:,ii imE'usos vesti'dos ele-" só seo en-! do Schlleider, industríarj,) re

contrados nas vitrin'€s dos C(lle� I
d'Onadol'es tendo sido

SUbstitui-I------dos pelo ..·�·anity-case" da. mulher

_
Silveil'l\, múdH'na, No prepara:ro de bebidas en'

tra, ás vezes, um x8J'Qpe.

�(�l'I�NI (�-A�"Çr M
...

��E-;�D-�I�(�A��H�O�M�-<i;>E'i#O��P·A'TI�(A I VOe e, poderá fazer estes. xaro-
. pes com basta,nte eCOlllomla e

--- DR. MEGESLAU SZANIAWSKY com a. vantagem de ser feitos
Méi!ico d'i} H')311ital Nos.� Senhora da l4l'z com fruta fresca. O seu sahol'Conl'lu1t6rio: Rua .TOSE' 130NIFACIO N. 92 _ �e 2665

Resi<iencia: ')l. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 se-rá muito agradavel, tanto .",e
C II lt) " I B A - PARANA' dilu.ido com água pura quanto

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS com seJtz Ou com água mine-
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose Coceir'ls Man-
cnas, espinhas, etc, - Glândulas. ],t�3lta de regras, 'Exces_ ral.

80, Flores �{.a':F�. Fr}e.za .sexual, llnpotência. ESterilida- I Calcúle. para. cada quilo,
_

de

vezes jUnto ao rádio' a má-e da d�, D�senvoWiffi!l:l?t,o flS!C� e .rnen�aI. etc. - Doenças crô- e meio de açucaro M�l�e o açu-
� : .

"

I mCas E'm geral.: fliceumatIsmo Varizes Asma Malária crO- ,

garota bOnita"qu�, que�ia ser f>'l'.
, � n�h ._ Hemorroidas: etc. _'__ í

car com um copo d'agua e (em(

tista, 'déi:ia es'capar a sua ma-'.' ATE!'fÇAQ: �bnSji,�t�s �m Blumenáu nos dias 26 a 3. de i llma panela de barro) leve ao

,
-� (lIda mes, lia HO'l'EL HOLETZ --- ã ' fog>:> para cozinhá-lo até que fOr-

--���...��"4�����', '. _

,
'
",

: lHe fIO: aJunt,el entao a fruta, des

; cascada e limpa, e deiXe-f! fer- ja, tem, nos labios ou na bQ=

i ver em fogo vivo até que esteja Cã, lesões sifiÜHcas.
,recoberta perfi, 'espuma 'do açu- Evite

_
dar ou receb.er bei_

jús, para não correr '() risco
de apanhar a sífil's, _' SNES.

,'""-�ASIRAL DO DIA

/�&'-,; !b;'
� �:""",p..

� � .... �,
;
caro Preste- atenção para qne D,ão

?<;;-;,;;-.::si.i;!:�:;::-'-��'\ �.g.}! ; rra.nsbOl·de da. panela. Tiri' a. pa·

RE,GINA MORAES ZS9 �.._ \(':g ,nela do, fog>.), e depois sobt'". uma
, ,

S ,(dd' '=-:- Jç: peneidera de palha oil de sedaNUlrícioníslq-chefe do Cio, WI f o Brasil S A F ,
.' "

"
.

f ta'

I
por I{aga Swami, ,

aellm escorit'er a ru sem csma
8 de AbrilA" gorCl'Uras E; óleos são

I
ra adequada conLrme o tiDO

jga.la.
Ponha o qarope re<.!olhído ,

. fatores important.es em nossa de frutas' .as p,oquenas r'e t t" d JupJter e Neptuno prometem: l'
,

- -' -

. �
,

- enquan o es a run a quente em .

,
a llnentaçao. Sao elES que dao quer"m temperatura mais a1_. _'. 'I algum exlto aos que forem

: melho� , gO!i�O e eonsistencia I .a que as grandes, Massas I 'VJdrOs nao ffilJlto gr�de,s, e fe-
muito prudentes. Exercem jn-

I aos ,alImentos cozld�õ e crus, crua1', como roscas fritas pas I ehe com uma boa. rolah de cor·
fl
\.

r' f'
'

'

I' com'J no caso da'; saladas, São téis 'etc., precisam de ;nais tiça
uenem {:!�. eIS, mé_lnças: es-

tambem uma da� fontes de tempo e menos calor do que portes; atiVIdades aO ar 11vre,
,energia do nosso organismo e as já cozidas, como bolinhos

f
ncs mares, eln artes, poesia,\ responsaveis pela p.ele saudá. dê baralhau, croquetes, etc. 'ps'quI'smo,1 romances e presa"

I ve, s2mpre que ingeridos em Pr' vas d,e termômetro a pro· ..a."
quantidades raz"áveis, Hoje V:1 do cubind0 de pão' e tabe_ gios.

�ein d'a
..
há nO ,mc�cado gordl�- las com as temperaturas para I V p .. 9 I Os nascidos nesta d'ata

ras e ole,}s anlm;u� e vegetais determinados alimentos são RA'DIO JARAGUA Ll'1>A. Seus element,;;s são: a moral,
í �os fil:lis d',�,e!b0S, que se n- em geral esquecidas na' práti_ V· A

.

a fé, dons oratorios, Suas con-I presen�am solld'JS - C'�mo o ca. Como i:s temperaturas va_
Uma oz mlga em -

composto, iJonci;lho, banha, riam mu 'to conforme os in_
Seu Lar

T?sn.teíga ou msr!,\arina _ e gre(li�nies, quantidade doe açú
hqUldos, c�mo_ ::JS ol�os d-� c�- car, água etc., sugiro que a
rcço de algodao, azeite de oh-- melhor maneira é verificar Se

��]!=�;���:=;�==Z==�Q=�GL���������������M�v�ÓkodeamM��,m��. a@�um�inn�mp��u-
2; etc. 1'a certa, experimentando pri_

As gorduf:w. alp.m de uti ,-- meil'o c')m um bolinho, Uma
zacias ,'10S moiho3 de salada 'bBtata etc., conforme o caso.
(óleo e az,eít�J. nos re'Íogaao5 E aqui temos dOis tipos de
e "sautées". ,10'l JHúlhos c mas- maSsa para frituras"""que pos
SaS, tem um:! aplicação geDt:- sivelmente lhe lnteressarão _
rl\l;zada, qu,e comp't'eende tl- máS ao fritá.las lem.bre_se das
ma verdadeira arte - a das sugestões acima ...
frituras. E quando digo "fri· MASSA PARA FRITURAS
turas" refiro-me em particulat· Ingredientes
às de imersã::J, que tanto ;:J,. Farinha de trigo
preciamos no, Brasil' batatas F,�rmento em pó
fritas, em!;Janados, bolinhos, Sal
pastéjs, etc.' Mas para prodll- Ova batido
z'r frituras sequinhas, fofas e Leite
dourapas é necessário tomaI' TiIl{l a,
nota de alguns pontos básicos. 1 xícara
Vejam.os o que é precis�: �" 1 112, colheres de 'chá
EqUlpament,) para frrtu!',1'l'i. 11,1 ele colher de chá

de imersão: Uma caçarola pe�' 1 ÔV1J
sada e alta. Urna cesta de ara· 2!3 de xícara
m,e para imersão. Um escorr'�_ Tipo b)
qor coberto com papel abslJl'- 2 xícaras
vente. Uma escumadeira. 3 colheres de chá

. Qualidade do óleo emprega- 112 colher de chá
do na fritura: Apesar dos cui- 1 ovo

da?os. disp_ensados .

durante a' 213 de xícara
propna açao 93 fritura, o re- Peneira juntos Os ingred:en
sul;ado p'7dera Fel' desastro- tes secos.' Adicione, aos pau·
�:l se não �or usado um bOI?- cos, o õvo batido, misturado
01eo. M,!'!l1clOno apenas este tJ- c:m o leite, n1eexnd() sem

'po .de !(ordura porque os de- pre. Bata até a massa ficar es
ma s nao ap;r�sentnm, elU ge_ pessa e cremOSa.

ral, 09 requIsitos que se se- Com o tipo a) você pode
gu�m,:

" eÍ11p:1nar frutas frescas ou em

U�1 bem oleo compota, legumes, etc., mergu
N�') deve fazer f�nutl:a, Hwdos' na massa. Com o tipo
N�o deve t"�r che'ro. b) voc= pod,e empanflr :frutas�
N�p deve dlr go�to ao legumes, carne. peise, etc.;

gredlente, mas apenas misturaqos na

N?-o de,:,e absorver o gost.o
r massa, frit,�s as colheradas. A

do, mgredlente. 'massa iipQ b), quando usada
,
D"ve, sE!r abso)utamente })l�� simples, cozida em bornhas

ro e neutro, podendo ser USá- dentro do cndo 011 molho de
d() u,"vamí:mt0,

'

,. carne, fira uma delicia!
Deve ,manter sua cn orlg1- �----'-'-----_ ----,------- -----,-,., .' '" .' "

na! niesJ11o. dep::.is ele tel'mi: :: "mIUOlimmHIUlmnmlmrlUmllllllllummllmmllmlllllmmllmimlllllmiUm�mmiWüijJ'rtáiia 'a fl'itul'a (após terem si� :: ,,'
,- "',' ,. ,,,., �doQ���Wdu:J: �! l�t!�U�S). seI' � DOENÇAS NER'lOSAS E ME'HTAlr

'

t�'�' s
�l)'lp�eg�da: ,Encha ,\tm �terç() :: ,;J." ,

::
ótt nret,gdc da caçarola, para E ' "

.

-

-

,
,

'

,,,.' " -=
(fal' 'am�lo �spaçti Ms ingredi_ E CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA :-;ã
entes; cubr1-los completamell_ :: ,;:=

�:n�ed:i�;i�:�:.mar bjlhas du- ª ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTEA CARGO DE ESPECIALISTAS ::j
Temperatura: Esqü{'nte o E ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS'

-

-::"c$
'ôleo vagarosamen{,2. Se a gOl"- iS ".=
dura for e:�quentada r,ápida-:: ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES,INTOXÍCAÇÕES _ -!
rnent�, é ,31RssÍvel qUI[! ela ,�s-:: ALCOOLISMO _ TRATAMENTOS ESP;ECIAL IZADOS_ ,�=
cureça e qUeime. De outro Ia. == ,', . ..- , . ':II:

dn, s',," a fritura I91' feita' a'bl'd:: Avenida Munhoz da Rocnà Nr. -1247 ,:_ Telefone nr. 3 O 5 5 rã

\
xa teJ.TIperatura,. o alin:.ento �B E ,ENDEREÇO TELEGRAFICO: ';"'_.'" "P,SIQtiIATR,À 'I�nxar,ca, ,e t'fem�rã, mUlto,m.aIS � .!!I;i

p,�ra fritar. Mantenha a temp_& :::: iIil_
l"attira. o alirti'e15to se. en�aru e' c tJ R I �I' I B A

,

P A ,H; Ã N A' ,.�
•
í'a e demora mu'tJ:J mau;; nara �

" ',,' " ,.". ',_I!;illI ;_'t ",i'� t i t'em e'r·�T-·· �? iidiififiiii'jjiiiiDIiUllJn"'Ulim""Ulq"DDUDII,mtUlIlIIuuummrmuuOlUti..m_Uíl!m"n..�
,

...... ar ........n enüa a • p :",.4-.. , _" �
-

• '''''.

muitas outras coisas. é

da, mel.

OFICINA
TECNICA

�'8lUME"
de " " .

1mLLERJ.. J. M,,,, .. ,, "
....

'
"

Limpesa� 'cónsertos
>

e reformas gerais em

maquinas dê 'escrever.;
Rua XV, 1.369,·
Fone, 1502 - ,muinett�u
somar. C!dcu�ar e dupai
cadores.

AMORE' MARTINS
DIBtrtbU1dor em !lta. -Catal'bla

D 'A 8'
•. ,'

AFAMADAS CASIMmAS

"NOBIS'"
Marca Fabril -da melhor

usltnira do B1'U1l

x-=
Linho!! e aviamento.

para Altaitlltea
-x�

Rua XV. 1360 - Clt. Po.tal. $118'

BLUMENÁÜ.

BLUMENAU. S-4�1954

sídente em Testo Salto. com

a srta- Lucia da Silva, filha

do Sr. Lino e sra. Olga da Sfl;

HA1C1MEIUOl
- Acham-se .em ff'stas" os

seguintes Iarss:
- do sr, Arno Bruck e sra ,

Ílca, com o nascimento de um

sr, Renato da S:lva

uma menina" e

- do sr:' Moacir Bonono
mi' e sra. Julieta Bononom",
caiu o nascimento de um

Iii:> Schidt, Osmar Torres, Ur
bano Erheskl Blauth, HenrrÍ
Jalles, Militino Zaffá1'i, M�I
tou Indalencia, Orlando ,To
deschini, dr· Paulo Mueller,
João Z. de Ferreira, ,Felix
Odebrecht; Carmo Cequinil e

Lídio I. da Cruz.
� HOTEL HOLET'Z: s1's.

João Baron Filho, Osmar Me'
ra, Fioravante Ceruti, iean
Macluf, Leopold':! MaY, dr.
Ruy Pereira, João Augusto da

Costa, ..f'..nisio Dortas, José Gon

zaga, Erne.sto Mezani, Josafat
Mezoni, Geraldo Tornas e fa

mília � Milton Costã.

PRECElfO DO DIA
BEIJO DE JUDAS

Na grande maioria dqs ca_

sos, ap.anha-se a s'fiils pelo
contacto sexual. Entretanto,
um simples beijo pode trans.
mitir a doença se quem bei-

-De
EDMUNDO MORlTZ
Rua Uruguai, 3D
Caixa Postal, '14

Telegramas: ·'Morltrt.
.

ITAJAI'

II Fabrlcaç!io de bálanças Mllil'Q ii
II ca "MoritzW de 20, ao 40 i;P. ii
II -x- II
I( Bomba. ae Pressão II Sucç'llo ii
II 1114 II
II Bombas Inglêsal 1 11� II
II -x- II
II Eixo. Para SerrllJll Circulare!! II
II -x- "
\I Fura.deira horizontal pua II
II montagem em armaclo II
II de madeira II

1\ FerraKem' parax Tupia, Monta- 1\
II gem em armação de madeira II
II, -x- II
ri Ferragens Completas - Serra. \I
II Fita ii
Ir -x"":' II
II Plainas simples - !l6 eenti· II
I[ metros de largura li
II -x- II
" CUIn<fros para Padarlàs. moén. II
n das ,pa.ra cana e Dragail com': II
II pIetas para areia o� pedrep- II
II gulho ii
II -x- "
II OOclha. fundição fi estampatU Ir

II,Prõjétos:' orça:entos fj ��àÜ I!
11 tiUormáCõeà na fá'I:Jiiê. II
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:.;:..�'t�,:�: MaDn�raS 1íõI. Runan!�y-?anàusómente as-

:,��� ;tz:;lI������ --�, :��:"�:::;::,���;::! �ara O clás1ico. Rrusiju �n�·R
Em Brusque, na tarde do' Carlos Renaux", respectiva,

domingo que se aproxima, te- menie,' tricolores e alvl.ver.,
remos o pr, melro clássico, A� des iniciaram seus pre9ai'ati�
t.1ético Ren��x x C.,E, Paísan, vos .P:il"'j ( dif'icll compromís
du, festa máxima di) esporte so do dia 11, subnl,etendo-s2 à
da v.zínha cdsde, em, cujo rtgor-asa prática ccletva. Trei
Iil.:i<1 e8PorÜv:J aumenta o naram os campeões do Estado

I
nerv: sismo em torno do mais- durante 76 minutos, tendo DS

.

cujo ncontecímento.
.

::fe ívos vencido, por 4xO. 03
I O match, cerno se sabe, a p�ísal�du�mo� m�vim�ntaram_

'I exemplo do segundo, progra- se,. da mesma f�rma, com bas,
Ttlado

.. para O' dia 18, t.m por tsnte disposiçân, trluníando

I
f�n�!14iqe indicar o campeão ·:s titulares. sobre os reservas,
da ZOl13 qe B,:t:u�qlle, na dispu' por 5��:

I ia do 'I'ornelo Extra, O qual Esta tarde terá lugar o "a

I ,decid:jr� com o venceria!' da nront-." das OllUS turmas, ssn
t chave de Blumenau a pÓSSI" do que a do Paísandu 1'01'_
do "Tfl f'éu Minstro Luiz Gal- murá no rlassído, com três

valores destacados do futeból
nos estádios itajaiense: Lóca, Genínho c';:-e

i'Àugusb' Bauer '
e "Consul Marreca.

1935 End. Telegr.:,
c-s 5():P.OO,OOO;00.
Cr$ '46,OOO.ÕÓÔ,OO

mais de .. ,

'f' .....

,::' .,;:,:.'

:.' :;: �' ,"

seu CBffO.
-c.;"

:'"..
r.

dl'cepçõps as mais

'-
..

próximo passado .

As explícacôes dadas. pelo N°:
presentanta \:kl gl'emio í'J'uzmal
ttno, pl'li'a,' justifica.r seu procedi"
menta, foram apontadas como

muito fracas, pois o fato de ter

assinado '3. aia. da referida assem

bléía, C!5nlstitue prova de que não.

podia desconhecer o teor do Re

'g:uia:me,nto.
sala de sessões da Assim sendo, foi pena lízado o

'I Vera Cruz com 3 perda de 'doi;!

Preai,de,nte do' r�ferido órgão, sr.

i

ll'1ntos, os quais estão: contai'(�;�.
Humberto Mazzoll], e mais os agnra, .ern f'avor do Vasto Ve.rlÚ"

: ,c -- .

I,
•

"rs. Han�' Baurngar-ten e Hono- que em conaequencía, passou a

rato TQmr.lím. juizes, deram ga- fazer companhta ao Oltmpíco p

nno 'de: causa, pOI' unanimidade União, mi, vtce-tídernnçn do 0am

de �",)fcis à' RocÚ'dade Desportiva.
I

poonato Extra "Trofeu Ministro
.

que fjc<iJll, ! Luiz Ga.ilotti".

,

". REMO .

..

FieilU para hoje a. 2.8 elilDin�-1
,lloria do (�doublejisk,f�)}, na ea-!
.
t

'

pltal do PaiS', j,

Não se efetíVl�u na manhã Silveira. A disputa deeisivá

Jê ontEm, na C1:Jpital dã Re- teve· de. ser transferida para

pública, a' segílllda eliminató' hoje,' pel1, 'Confederação Bl;a

riR para a indica�ão da guar- sileira de Desportos. uma vez

nição gu,e repres'2ntará o �ra- que ontem t?rn'�u-se in�rlOssi-1·si! no páreo do' "double-sKlff" wl 3d3 reahz�ça(l, po;� as

no, Campeonato Sul_America- águas da LagQa Rudl' go de

nO de maio vindouro. Freitas, estavam 1Jastan;�e a-I.Á. é"�l(Ú,� prb,-<�ã, eOl'nVhó-1 g'tádas, impe�iriam, por ce:'-'
tic:arnos,. foi ganlia' pelos r,e-

I io.
um,l posSlve� �oa pcrf ... r

presentantes gauchos, que 'se I mallCC das gual'lllçü,es gaucha e

dertàntarnm LOrn 01' sa,t�.rinen- I barriga-verde.
sés.. Valm�r, VÜéla' oe Manoel t

.

"1'

'P'�ç.,. agr,t::roiaÇão qu€ ainda não
.

pr�vldimciou sua fHia.ção· jlt!1t<i
à entidade da Rua XV. BF.

DRA� RUTH·
.

DE . BORDA, KAESTNER
Cirurgião,-Dentista

Consultas diárias das:- 8 às 12 horas e

das:14 às 18 horas,
ODONTOPEDIANTRIA: _ TERCAS E SEXTA_FElRAS

COHI-lUltOJ,{,o: - Rua 15 de No vembro, 1502 �.

-_._ li L U ME N A U.-",---

H" PROBSr
crauacaxo DENtIS1'A

AO LADO DOS CQRREIOS � 'l'�LJíiGBAFOS
Ai ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Dr. VICTOR t GARCIA
Cirurgião Dentista

flun 15 de Novembrov--; 1392 - Lo andar
Raio X - Fone 1694·

EGON GREUEL
RAIO X

CLINICA' DENTARIA -

.

CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE
.Rua ]5 de Novembr-o 1166 - Predío Foto Hugo'

BLUIvIENAU - SANTA CATARINA
.

'. .

Médicos

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

ATENDE CHAMADOSl"ELOS FONES:
1196 e J63:f

DR. O. R. KRUEGER,
M 'E' D I C O

Doençrul de Senhoras e Operll�ô�s. RalOll X'
Consultório: Hospital Santa Clltà:dna�.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ã ... 1'7 hora••
Resjdência Rua Marecbal Floriano Peb:otó. ,2�3 -
Fone 1258 (em frente' ao Hospital Santa Isabel),

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
- CLINICA GERAJ�_

Especialista em Doenças de CrlaDça
CONSULTORIO: E'loriano Peixoto, 38 _;_ 1. andar _.

Fone: 119'7
RESlDENCIA: Rua Paraíba 1'10 - Fone 1074

DOEN(AS DO 'CORAÇÃO
DR, CARVALHO
(Eleetreeardíograífa)

.

A v, Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao lado do Cine Buscb
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOI..ESTIAS DE SENHORAb
DR. RENATO (AMARA

DOENÇAS lNTJó�NAS
OP:GRAÇOES ONDAS CURTAS

Coll8ultério: Travessa 4: de Fevereiro, 3
.

Fones: 1433 e 122&

,DR', GfHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças d� Senhoras

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

BLUMENAU - HOSPI�A_�.�A CATARINA--
IN S TI T 1J T O DE' O L no s

Ouvidos-Nariz e Garganta
.

.. .. Oi DRS. TAVARES e HEUS1 .. Iii �

Rua 15 Novembro, i .135 - 1'0 andar
Consult-'::.rio -- 1232'

Telpfones Di", Tavares __:_ 1'161
r». Heusi:� ·;f,ti';:?;.:

fNSTlIUro· DLRAQIUM'.,..:
� DR. A. OmmREmrr._

es.dtote1'lipJIl -- ltaJos-X .
....:..:, FlsiG'teràpla = Mtitllli..

UftIü.e R.ESIDENCIA:· Rua ? d., 8"tewbri)� 11
" ""ELEFONE, 144,�. .

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GÁRGANTA � DO

DR. WILSON SANTHIAGO
""IUUitk da. :'.cvldad.. d& Medtclol!. ii. Uillveuida4. é. iirlli11
COl'<lSULTAS: Horárlo, das 10 às 1% hOfü fi da l'r:; 'As 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Bop
pita] SanÍíi Isabel

DR. NU�O DA GAMA lOBO.D'E(A',
·ADVOGA.DO

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAs
RUA 15 DE N9V., 1166 - 2.0 andar·........ BLUl\IENAU

'

D R•
---=--

A D E M A R .�. 1 U Z
AnVOGADO

Atende em qn:lIsquer comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 160%

Esc�-itóri6: - RU1l!. 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. J O Ã O .1> E 8 O R B A
ADVOGADO

IIcntórlo t' residÊncia à:rua XV de NO'i'emin'it. iiiI.UMENAU �

.

Telefone, 1560
.'ONR - U-il

GEORG
ADVOGA-PO

------�.-------- --------�

Corretores
UI.MtR LAHRONT

.
. C·O H R E 'f O .&

,Rü KarlQl}i1o N.:1 -- BLm.aNAU

IOEHRER
.1\íASSAGENS MEDICINAIS

(Diplomà Alemão)
.

.
. !.' . VELHA -:- Bêco ·Porto União, .55
2a8., 3as., '5as." 6as. feiras das 15 às 18 horas

.
.

.
.

" qE.CQj!A(õES HEUSI
Eng.o Luiz Prc.c�pi,o:, 9�l'nBS Decorador; Rubens Heusf
.En,�}mharia. Cálculos.: 'Projétos. COllstruções. Topográf1a,
.Decorações... Publicidades. Represenmçõ"s. Qerâmtcas. I\'efle->

16res. lVróvels Funcionais. Revi1;tas estrangeiras
:15 (íccno\lêmbro - 1a'j;t C, t�1�:.'16,i!.1 - EIurnemiu'� s,e.
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Justa e digna d'B

merecer!
bedecerá o seguinte pro-

o integral apoio e solida- grama:
.

r'iedac'e da p�pul�ç�o, b,lu-l Agnus Dei de G. Bizet .:_

r:"�'la:lense, e a rniciativa orquestra, .

I·' J. ccmíssão de construcão I Andaimes (Poesia) de S.
"LI nova Igreja Matriz "do Arturis - r�citada pela a

l'1 postolo São Paulo. pro- luna do CoI. S. Família,
movendo um festival artís- Leopoldina Dolores Vílá.
tieo no próximo dia 10, Ouverture "Egmont" de

no Teatro Carlos L. V. Beethoven - orques-
espetáculo tra.

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

ERACAO DA INSTRtJÇAO 70·PARA�,
GELAMENTODEPREÇOSAl.oDEMAIC1·'

Gr::d:fi�O;�;��;�rllserá levado a Mil�ão e meio �e eleitores nãg VQ rga s �ecomendQ
,

efeito sabac/o no Carlos Gomes estavam eOI con�i�ões �e volar RIO, 7 (�:nal�eO�=!�FA�'�"eQSsunto
sr. Getúli'o Vargas recomen. do governo.
d:u à COFAP apressar o es- Nesse estudo inicial; como

R�O) 7 (Meridional) - Espaniosa revelação faz hoje o tudo. para o congelamento dos prevíramos em r-epúrtag·zm
Instituto Brasíleiro da Opiníã'o Pública mais conhecido por presos, a fim de que' esteja anterior, está destacada a in

IBOPE, depois de confrontar os dadcs iornecidos pelo IBGE tudo pronto para que tal me- capacidade legal da COFAP

com algnrtsmos f:rneéidos pelo' Tr bunal Eleitoral acerca díd.a, seja decretada a 1.0 de para realzar tal congelamen,
das eleições passadas. .. . maio. A crmíssão especial de- to - de todos os preços. E'

E a revelação é que naquele pleito mais de�'iim" milhão c :s'gnada p.elo coronel Helio que, alem de escaparem a

e meio de eleitores não tjnham condição !}ara VL�iar 'por 82-" Braga e presidida pelo sr ; qualquer controle os pr-2ÇCS
rem analfabetos, S.egundo ainda os técnicos daquele Instí-; J; 'aquim Pirro de Andrade, já de todas as utilidades impor
tuto de pesquisas, em 10 Estados da Uníâo o número',de ves-I

t:m :praticamente pronto seu tadas, em razão dos leilões de

soa;;; em idade dr: votar, de 18 anos, é inferior a';·' total dos estudo - que não é ainda o câmbio, há, ainda, Os ímpcs
ele tores encontrados �,elo' Tribunal Eleitoral. havendo mes- relatório 7 mas sim, o estu- tos. taxas e tarifas sob con;

mo lUTI excesso de mais .de novecentrs mil votantes; . do a ser apresentado pelo pre, troIe de outros orgãos gc.ver-

COURO CaBElUDO.
TONICO CAI'lLAR

PO:!'O(CHEI'lOA

obilização de todo o país
nacampanha centro o cancer

profess or An!onio Prudenfer diretor do SMC .... Lançamento no mês de maio
HlO, 't ft\.1t:l"lÓ,) -- o c.uic- r (�st:i lo[tl'h:1 contra n terrrvel doença, a em curto prazo.

. -

,

I
exposrçoes serão ao mesmo tempo:

matando ,-,,·r,·a de' e . .Í', 111ill111",:k ser desenvolvida em todo o país. EXllosipo�es educativas.. • lançados "m todo o país.
I" ",onô p"r :1"". I·m 1,,!lo o mun fo No qur- se rUere ao Bra=il, o sr, 1 O dr. Antonio Prudente repor- E desse trabalho _. frisou o <;1'.
-- d,·�I'lroll "S'-. .' ntooio Pru- Antonio Prudente revejou que a I tou se, em sua entrevísta, a um Antonio Prudente - surgirá uma
t:i 111(', rí i rc t o r fi" Scro,H:o Nacm- nortahdar] ) I I A

• -
,

. u,:.e anua S� � ?VOU nas I p ano oe exposrçoes educativas que verdadeira Rêde Nacional Contra' Q
r: 1 de. C,'"�,','. "r, l''',"FJl' nos jorna- gr,,"(,�s Cidades. d:: 20 para 120· tenciona realizar. No mes de maio Cancer constituida de todas as en
i' I '. nn 1l1'lIlh;, de ontom. r.a por 1lIO.OOO habttantc •• n05 ulttrnos serão raa[ízadas 21 dessas exposí- tidades dedicadas aos tumores ma-
."!I ." s ,"S ]l1"".,, pClI'a urna carn W ii'105. E. atualmente deve a- çõ_es. conforme está previsto no Iígnos. Alem de outras :facilid!a-
- '-<-_-'.- _._ ----.---- . "r,,,;il�ar.s� dos IãO.OOO 0. numero pl�(). O ma�rial necessa�io está I des que criará à assísteneía médica.

-{ fi:R ü fi t
I" (' neerosos e�n nosso �aJs: �O.OOO senco confeccIOnado.?o RJO. Os

I
essa Red� permitirá acordos com.

1>1 .. r to. anuars e a .c;:mtr.lbUlçao do
I
mesmos cartazes utíltzados nas

I
os Institutos e Caixas de Aposenta-

;.....'"3.L'.'_.n. Í"',J7 .ON�"-Ia
.

er P' b t
.

01. nj,."� '_:,:... .:.
.. ,,, .. ' ara os o 1 uarios nacio- -- --- -- _.. doría e Pensões, pondo à dísposí-'
nrus: E de 10 ':111 10 minutos de-

D� E- S P E D I
-,

A
. ção de�sas entidades seus materiais

hparc>('c umu vida, C"Pifada pel:t D
"r-f("I"Ida t>ofE<J'lnirJadc'

TOSSE
BRONQU!TE I""

_,_�O VQU IDÃO

o lnncnmonrn da Campanha Na
e,on,,1 C ....,lr!l o Ci<nc('r será feito
t-,O Üí:l. 1.0 de mnti - Inrorrnorr,
pros ;pguilidn crn Sl't:�� d::cl!lI"ações.
n (�l't"ctcH" <ln SNC. O 12-nçnrnento se

fát.i ... icl1.ultaneUlnent(" nas seguin'

t;s dda,le·: l\iln:nn�,;. Bclen'_.

Te!""c_,IÕ .na, FtJi'l::Ilez3.. Maceíó. Aracnjú,
Salvado�. Vitoria. Nlteroi. Rio de
.Jan('iro. São Paulo, Porto Alegre,
Belo Horizonte, Uher.oba e Cuiabã.
Duas- S(H'�lO as finalidades da cam

p:mha: uma educacional e o::tra

financeira. e em c�d.. cidade s�rã
dirigida pela Liga nu Associação
ele Combate ao Câncer em funcio
namento 'no local. O 'Sérviço do
C::mcer limit"r-�e-á " prestar sua

coopernello. fllcilitandi' elementés e

oroporcionando :-.juct: financ�íra
dentro de "uaS p05'ihiÚdades.

O probll'ma no Distrito!TULDA, Ale:n�nh:]" .. íTJP)
C11.'iais rU�30"5 intcrro�t.:. raln doi;q Federal

TRITORES WDIERLO�
SEN-HORES

AGRICULTORES

� Ild.,dos n0rle-:l'nettip2t\OS apri_i ....

-, Continua o diretor do SNC:
a�!d�!� nntfl üntc'11, dprante vári-:ls - Nem no Distrito Federal n

}- 'li';. D_poit::. PU:I,.(>I_·::h'j nfJS enl H- CarT'panha ficará, '2nl s:.ua part'2 e.

l>(nlac'e. O ,r:nrgentn \VIlHnnl Young :::�e{'utiva. a carga do S.N.C. As Íps,..
!;� f_' pra�,":J. Luther V,"(1p-d::: informa")l ti1.uicões a'Ssistenci�is se ocuparão
:-;�nri 1. que os rusr.;o;.., 1entaram in- dQIa� de 1Jrelerencia�
(,,?i·los à fi�orcm n" zona oric,,-- A proposito. esclareceu o entre-
1;1. o[er""endo-Ih",� c"mo incenti- vi'tado qu� o prOblema do cancer
"; d_ UT1l8 'viagem í.:�rad�j\'·el a I n.:io ê de facil solução em nossa ca

i ln-c·ou··. Ambos ;:ilirmam ter sino i pitaL o Instituto dQ Cancer, que
"!,rJ ;ic,nud.J� l'nr uma patrUl:lH

I
e�t{l. :endo <,onstruid>o na Pl:'3Cll

l"."';:;>_ que illeursiorm;l na zona u·· Cruz Vermelha, depende aínda ca Rua 15 de l.fovembr·o' .... Esqu'ln::a d::s Rua Pe. Jacobs
(',·.!ental da Alemanha, em lugar des,'"!propriação de terrenos vizíl. .

n u U

11uOti.rno li !rontí�iru nhos e não de.verá est3,'t' -conclui-:io �lIIl1iiiil�••lIIiililiiiiliiiiiii.III.�.IN.1Í

Acabamos de receber no

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

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de�
monstração .sem compro
mis!!o.

...... ( O M E R ( I A.L
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O'RGAO nos

Clas.ses produtoras de varias Estados
,tIO, 10 (Merulional) _ As

.....1i.!::5FS pioddtuj'(."-:.3 de divers:as
��Iallf)f- €::t;tij :t.-' htlll'11festando
"
:.nt:na t) l1.0 ... o �_L:.ril1;;J_ rntnímo,

...-ls Feôpraç:if"'} ne São Paulo
Distrito F.c�di--i'u f; rt2Gi'.9, d;
I1TiTi�u; Ihl�4r.i�1 am manifesto�
cond'enantl 1 or, navn -; n:ivei<'1.
IúdS-i ;::: quelxam da dnpuri
darle en irr- os e!:'T,Hl0S vjqinho�
atc.s mesmo os n�Hih distantes.
r'<[o ultP.l'ÍOi· de lVIin!1.� {1 nano
rzma P. mnís confu:o. pnis ali
proressoras munieipaü, por E

xemplo, percebem 400

cru�l2eil'.'is mensais, enquanto o
satárto miníma é rnnito maior. ANO" BLUMENAU, (Santa de l'tIaio de 1954

o M E N. S A G E I R O D A S

ÃOSERA'C AL
SOLVERA'O PRO

Declarou o sr. Juracy Magalhães I
novo p �ente �o C. N. r.

SOCASQUE
L MA DOPETROL

uma empl'ESa de lnaneira tão
eficLnte qUi:' possa l'calizar u

ma taréh en, que nem todos PA,RIS, 10 (UF) - A emiS'-
crecm. sora 'comun:sta chinêsa divul-

Em s.guidn o sr . .furacy

deUj
gou a entrevista concedida por
Ho Chi Minh. a 22 de abril ul

po�se �o..; novos membros da timo, pela Ãgência Indonésb
dr ctOl'ltt da PETROBRAZ, CO- "Ant.;ra", e tornada pública
r.::nc1 Ar.lIm' lse\y, Neiva Fi- p?la Agência de Informação

3) - EstO'cagem e fisca
lizaçãO' dos combustíveis a

tômicos pela agencia afim
de impedir que qualquer
nação possa se servir dela
em caso de guerra.
Sabe-se que a URSS se

declarou contrária à utilí
zaçâo

.

da energia atômica
para fins militares logo que
os Estados Unidos apresen
taram o plano Baruch em

1.946. 'ê que sempre Se re

cusou, per outro lado, de a

ceitar o principie de um

controle internacional. I J. PESSOA, ::0 l].1el '(�jon',l,

I F':.i eX]1ulso do :,[ovinwnt) li '

Noya, viôlacáo d I RtCU1�eraçã� ]';lP"fel da. Juvenru·
• '. • O'. I de Estud'alltina Para.ib!tna, ')

.
terrltO!lO d�. J�l:_daIlla jiOXiualista Rafael ,C_ Oliv"'ira

.

rç.-

111dO Ch lIttna _J��U��i��:!de;O j;��� datO'r do "Diário ds N<ltÍcias", do

III . nianas anunciaram que u�

ma patrulha �sra�lita pene- �:�:���:'-n:����a ('�,�:�za ���:!;�:�
lula do s®u pc vo -_ j t;:u, e mter�:.tor;o da Jor; j de de favorecer a propuga!ldu

i oanI3, na regmo Oe Tuluarm

I
\;omurust<ll através de ataques à

Viet-Minh hoje. E s o texto da, cífica. unif:cada, indepcnden- 1 nmne,;Wi$ norte-amer_tcano:; matando dois arabes e fe� I!'Glaboração brasileira cem •.)s

entrevista: I te, democrática e livre. ' pr:Jcuram ev.tar solução pa- rindo O'utro Est,,, é o se- Estados Unidos. A r'pulsa con-

Pergunta - Qual o obj.2tivo " P,2rg - Como espera {) po-l cHie) da que3tão Indo-Chinesa d t' t
c

d .� I tm :o f?', Rafael foi :omada pe-
da luta do povo Viet:lVI�nh? v.) Viet_l\1inh obter uma vito- e intervem ativamente na g�:m o pro .es o_em Ob,

(la maioria ab,'_luta de" esttldiln�

Resposta. - ° obFtIvo. da r.a na luía que tn.va' gUêl'l'a da �nd::-China, Que- dIas, por vlOlaçoes da fron- Iles que é
lt� a herolca do povo V1et_ I 11: sp - O povo Viet-lVIinh rendo COIIl lSSO transformar a teira. I !la
Minh é íundar uma nação pu-' s12mpr� quis obter independen Indo-China lluma colonia dos

.

� c. a e libertação do Vict_Mill1l J�;;tadüs Unidos para colocar

loterc8mbio alemão-sul americano : �.�rqlll;�ei��l������If;�eD�����t ��� �el�'ld';:�uosr�;ro �1l���C�li� Declararam-se e
T

� n I h d b
I, Leu Vi·�t.N"ll1 ass l1éJU com a Extn�mo Oriente e no mundo,

era a N ema" a a vantagem e o ter r����c���.!�\�g>�!'�:�:::�iS�:�:t� �:�:i��":�����Ei������v���Z; Brgentliiillna 500 mi-I operari'.lllos1NHH:t·SPS pue v,clal':am CSS2 a- <:a'cIlJos d l'H;t'Jlt,'°s dos Estadas

ace'sso a' f fontes de matera,as prlllmas �����N�:�l!;��l(� ����·l'��l��O��V� i
Ullido.;.

C fi-I
...

b I � t "t �

. ii elrlpurihar. armas
.. Ai?d,a ho�e d .�erg -t.- 'Slobr� ,que bus� �o_ DR I 8S SOCiaiS ii a aaR os {(reull IS perenus. as»

o PO\'O Vw -Nanuta e favora-' cna,11 _t ugal as negocla_

_ _' vcl a urna SJlução 'pacifica ao' çõe,,_ com a França? ,r B. AIRES, 10 (DP) - Ccmti., não foram_ concedidcs uun:ento�'1
ESTADO DE SAUDE DO

BONN, 10 (UP) - o professor

I
tantes desses países a ho'pitalida- que merecem. a at�nl:ao !l:l1lldlal. prob;Clna Viet-Namita. I R,:sp - Temos a fIrme ln-I nuam estendenô:>.-se. as, greves e, com exceçmJ< dos _voluu�a.nos. GENERAL

Ludwig Herald. ministro (!la Econo· d� que lhe foi re,ervada. Porem, por num, nao acredito na P,':!g _ Qual é vossa opinião ttm;ao de l1.egoc ar �onl a Fran movimentos de "ti'aba1iho retar- 1 O nó d., questao esta no CD' CHICAGO 10 (UP) _ - O dr.

mia dR Repúhlica Fedeml, oferc- Em nome de todos o sr. Luiz. pos�ibilidade de se ostabelecer um sobre o auxil o no temariJ &_ ça. sobre a D
-

se de ll1C!ep,�nden dado", que, já ab.ran�em uniS mUln.i.cado do governo de que Mm: Th'jrek cÜ·U!'giii.o-chefe ,do
ceu ontem, à noit� em Sigurth, per Peneira de Faro, embabmoor do organismo i�ternacional fiscaJiza- nwriC'ano aos frances.,s na In- ,Cla dn �midade e h�;rdade 500.000 operarias, POi: se maw não intervirá () gov<:ro>l llas Ue"- American Hospital, desta eidai:le,
13 dest,� Capital, uma recepção em Brasil, saud::m em H_çrald.o homem dor qu� tena enol�me PC.d�r fora

I
do-China? Cl_em?,cratJca par�, �m C'2ssar tem o estaneamentl} entre os &,ociações entre eperár:os fi pu� declame hoje. que eram "eomple-

honra à3 nus:,oes diplomáticas dos que levou a Alemanna OCIdental ao, do amblto das Naço3s Umdas, po- R .sp _ O;, círclllos gov:'l'_ fug_, • �!m llrm StJCIO e o res� sindicatll>S e patrõe� ra a ass5- trões <li de que não se devera tam€:nte falsas as l1Dtíe.i3s de
países laUno americanos dos quais caminho da estalJilidade economica <ler esse inevitavelmente a ser e tabdeclm:nto da oaz na Indo-

t d......
-, :t:m ,,-

ue:"" aumento se i�80 "igni' que o presidente da A",!C.,ntina,
'. 'd ' [ , ,. C!

.
-

na ura e ,�J'Vos co\Utratos de, tra- Cf) <OU"r .. '-

foi hospede em sua recente viágt'ffi. e ao mesmo tempo d?fensor dos 1 xerCl o por apenas a gU,llas pote.,- .,.-______
,.1Jna.

b Ih . C' lt de pret>os 2'en.'eral Jurun. D. Peron. estava
'd 'd

.

l'b
. I cl'as

I
pnJ'g - Na vo"sa o�l'nl'a-o a 0, eom aUmento di' salnrlO lCa a. a a " .

=

O MlIlistro agra ecca aos repr"sen- 1 ealS 1 era1o'. ., .

�"'NIt,., ofl:�T" I",\�JU
"

. "';.J '€'In b t·t
. - . A CO'Ilfederação Geral EC')fiO- gravemente enfI'Imo". O dr,

O emhaixador sf.lientou que as declar'aco-es iOl'am feita;
,
C: UH s são éF cotldições e.ssen�

"
su s 1 Ulçao, aos que cxplra-

,"
..

"(J0----------- Ess:.s
-

P,�r]�-
N� f4:NGRAX.� rAit.�

I riais par'�l o pstabr.lecl·menfo ram a 28 de abril. mica ClIZ que aS
__ exlgep.JCl.as t.i);,j Thorek regressou hoje dI} Bue'"

:��:�n:�:�d�����::�::!�� �r;:e�= !:��t:r�:i::'d��l����eante
o ,,-, ?HN'l'h t:9U"

,de uma

-

Daz -duradoura no. Não .obstante as greves, pou- trabalhadores são €!X.orbitantes, n,,}s Aires, onde, segundoVIOLENTO TEMPORAL -

Il�undo·.�
• I cos �feitos ".. e .,."ta�n �n 'T,da da lenquant'o, por sua vez, _a c. (}' fez em Peron "nrll €'Xome

pública alemã, C(m efeito essas u

I
� ...,__.......... ..

- _

iI(OI"'OU O NO"Tr! economias, precisou o sr, Ferreira Resp - A paz mundial so� cidade. T, afirma que os patro€<s "ao a funda, muito :Cl}ml'le�o",
n. I K. I: I"aro, �e orient�m, hoje, no cami-'

d
.

d
me�te p:1de �e:r obtida se as Em principias do m€s Jla8sado,

Ilntra!l,'Sigentes.
ta-feira passada.

00 JAPÃO Ilho revolncion:>ri.) d .. industriaii·· a 4llaifJ' fritada e peixe e· n,açoes do Ulllverso e em

.p.al'-to ministro do Trabalho, Alejan-

�:C��r���:raa,;l:�!es�,�l:���::::�= todas os !Alnpos 11'!l lia I'" !l f 1 ��l���e�s r���r::: :Ja�teili��2 ::�t!:��v�:in;ó ��su:ar��Oc�:: Teve a menor repercussa-o o','.)()T)JO, 10 (UP, __ Um. tem- pamentos necessÍlrÍ':l� e auxilio têc,' lU ... {i U1lg:;ncHls pOI ,Ia n
__ negoc-a� clusao de. tOdas essas negOCIa-I '

nico requeridos. çoes e se as populaça.es do g10 ço-es, po�e'� ao, "enee- o' Ine, .pn._al CCt":1 l'nJat1ns ele vento que d t
... .1'&'LJ �... '

De seu J.,-.C·,J - conclmu o .õmbo.i- go recusarem se elXar apar o t t
-

� J •

. ,,," iam 1:;0 quil::>m''tros à hora,
xadrr _ a Alemanha terã a van- CAlVIOGLI, Italia, 10 (U- pesca esta trabalhando sem) os olhos pelos promotores de : 'T� �h a C()lllfedera�a� ��ra I'

i , /I:

r
I'

�('l;�;�l ;��l�a�;�n�ãl1�í��o:::sa�� tagem d; obter acesso às fontes de p) - Os.trel�S se atrazaram I cessar, para maI?-ter ess.e ,: gp����bi�dt��aJ��e:e:� da re�� �() �:r�l �C::�:i�a q:e, ;e,;�: 39 ar lO fIllfilmn· O O !l r t n amaterbl primas:! prcdutos alimen··
as rodovIas fICaram conges- tach:> sempr'ê cheIO de pel- no 111U�d�.

P senta os empregad,os, pediram U Dl li ,U. Ul,<p',c,. .I,_ P·!í,.ia informa que tares nns pai es da .lunerica Lati-
I

s... '': .•

nn. ilha de H0kaicb, 45 c{t�as fi- na. ti:::nadas, e nem a pé se con- xe; e calcula-se que até à P.erg - Pensais que a con- outro� dez ditas, i?'m VÍsta da

"'H'3m tc:nlmenie, e ·10 parcial- KEHRU NãO ACREDITA seguia chegar a esta cidade, noite de ontem, quarenta f.�rencia. �hegará a uma sC!lu� magrutude do p.!:'oblema.
mente ,destruLlns, alem de 503 NO PL.-\.NO EISENHOWER onde se realizava a maior mil pessoas J'á tinham che- cao paclflc� para os CO�:nltos S. PAULO, 10 (Merid.l Etelvina Lins é interessan�
I'e"ldcncias danificadas. Tres NOVA DELHI, 10 (UP) - O pla- f 't d d

.

d t d � . na Indo-Chma e na CoreJa? SEIS MILHõES
� Transitou por aqui ru-; te para a sucessão presi-

l,,,�(',]d")re,, n,':m:cram afogados, e no do presidente Ei.,onhower para
rI a a e pente e o' 0,::1 aado a Camocrli e cOl1sumi-

.

Resp - Desejo que a con� REIVINDICAM
mo a Curitiba o governa- l' qencial. mas é muito. ce.do'fiai" lJ,u'cos d'3 pERca com 15 a cooperação internacional 110 em� .os tempos. E' que Comogh, d t t I bd d ferenc'a de Genebra possa che Os contra;b)s compreendem uns

homens 11. �1()l'(lo ainda estão dr· prego da ener�a atomica p.al'a a

I celebrava o dia de São ores one a as e pesca- g'ê1r a uma solu5ão !pacífica 2.400 sindicatos, com. 6.000.000 de dor Munhoz da Rocha, o para cogitar-se de nO'lues.

111[lre<'1<108. paz revela sentlmeníos generosos Fortunato, consagrado à dessas dm;s questoes. filíadas. Desde f-evereiro' de. 1952 qual disse que o. esquem.a I Acrescentou:
� - I "Tenho para mim que

Teriam 6scB�a�o sobreviveoii r[�Ül��1::;�ª; I eprese t m uma injustiça para Minasl::n��:�i��i:;o�::Z���
�a fortaleza de Dieu meo Pbo ;:t�E!���1;rp;:t� os novos uiveis do salário m�nimol:'��:s���:n;�:,�ad!::��

metros de dlametro e e i do salano ll::1l11lIDO teve a

cheio com seisC'8ntos litros No.-O fot'am OUVI-das I d ,menor repercussão no Pa-

HANOI, 10 (UP, - .\ind:1 não e Pailol Thay, a. uns quinze qul- de azeite de Oliveira. To� as c asses conserva oras raná que -em qualquer ou�

phegou a Esta c\ladc nenhuma lomeiros ao SUdG�5te de Dien,da urna fro1a de barcos de RIO,]{} (Merid·) - O

gO_IPresid::nte
da Federação das Foi c.omunicado sindà ao go.repr,sentant,esdos.zmpregad{l�ltro �sta�o. Frisou qUie ze-

Inf':nmac:ib a re,:peao dos e· Bien Phu. i � _ vernador d)" Estado de IV[i_ Indústrias; Paulo JVlacedo C.on vernador que a partir das I res o governador se pfGn::fi- nas Inteiras do Paraná. já'
Ve:'.1tuais fugitivos dr; Dien Bien Alguns d:sscs maquis lec<>h .; nas, sógundo ini'ol'ma{;ões rc- tija, presidente da Associl?çf.o quatorze horas de sabado ;:;s cou a levar o memorial "0 131',1 tinham n'laÍores salários
Ph\l qll I t.'riaIl1 0ó:niagu1da es- Iam i.:1struções p::>r::L procurar os I cebidas de Beta Horizonte, Comercial de Mmas; Nelson entidades das chsses produto- GetuHo Varg.:-s. 'que os decratad�s .·t d'
"apa!' a;" tl'iJlhld ViC!t·Minll. Tal '·-obrevivcnte!l mns é prnvavPl; Prepara" manLvc l;;nga conferencia Cesar da Silva, ;)'("csldentc da 1'as r.zalizarão reuniões na sé- O sr. Arthur B�rnarde5, que I

-

,

�
, Cl a11 O

tcnt�th'a fd lal"ca':n em mUfwa, que estEs não possaDI, a1:",o]ut11.-! f t d
com os rcpresen1antes da..; SocI.::-dade Mín.:oim tios E1lge_ de da Associação Comere,al, chegou a Belo H,.}�·jz[Jnte, de-l que oItenta por cento dos

como ponto de ��,�:" 11 Isabelle I mente alcanr;á l'JS tão crdo.

pe;,
' u uro ue classes produtoras do Es:ado l�heiros e Joã�_ ".ral'cisrt� P!C- onde �everia elaborar-S'2 o clarou q�e. a d:c.!'étaç;ão do! operarios de Curitiba, por

nu. noHe dr> set�, <I,) ('C,rrente, te· Vem estar' ,exgotados pelos ult,,- •• 11 filh.!l para ,3xaminar ns consequen_ s dente da .uma' dos

.v,areJ1S-1
meI1!0r�al ao pres:dente. da novo saIano mmmw. _r.ep�e-l exemplo, possuem casa pro·I b t 1

• fi «li C"!] do n::;vo salário minímo c tas. Esses lideres clus3istllS co- RepublIca no qua13e eX3mma- senta uma grand3 ::nJustl"a I: d .

n112 f uP;Js,;adG, �sp':\'a, se no �n-. mas COUl a es e lima ma,t'C la a- . ..

P
.

E'
" prLa O que emolls-l-Ka o UI,

I .Á._..8_ �_ a eccnOffila nllnelra. 01' part� tnllnicnram éiD o;(!)vf'l'nQ do . s- :ra detalhadamente a profunda para Minas e que se vê ínferio_ '
. .

u. Q

tantc, "'ue cert'J número ele so· través das ele.'ações das expes-l -�""-
d
,. I 1 dr> .. d t t l'"

o gJverno compareceu a rei.t- t-ldo Q\IC o C01�1t'rcl0 C :l in� r.epercussão qu::! teve em Ml� rizado em face dos pstadM I ve "v.! n. 'eXlS en e,. a 1.
],rl'V'Yfmte3 1l0SHI; ju;ntar-sJ>, aos sus mO'l1tanho..:" do Pa.is Th3y-, I IOJ)OSC,.�L !liúo. alem do 8r, Juscei!lo dusil'ia (1p Mi"L:5 não 2stão n:1S o aumento do salano !üÍ- mais tortes econ:"l':,tÍcament.:. j ._'��_. -..

nmqui;; do P:<Íil de Thay. na al- e-m pleno veraO, requer €sf:or,�·)S

I
&' II Kubitsch�k, o sr, Pinto Gon- 1 a r a e 11 n'mo bem como a '-t ç- "A d'd'

I.

I
la l·""ific) Ollde uma coluna de fisicos ain'da aumenta;dos, t:-Q C8."

prepara c OS�· - 1, ,H ua ao
1

me 1 a era neC'2SSarta, r\ N fi N li' 1 ... wii'
�

•
.......1'>..._ ,._...� JIl>\o çalv:s. secretária da Vi;l(;ilo, .l'1'<:11to1' com êxi o a repentina desfavorável à economia mi- mas roi íomadCl ('(.m cl'iterio', 1 -:::: _

... � .lU,

renor'll' ('Íment" atingiu o ria, !lO, pela necessidade de escapar _ ......._ � AI' " 'd
-

c , ",-5 C asscs canserv::!c,oras .1.0_ cl�vaç50 dI} sa],"rio nos nl. neÍra eéorrente ela .l?edida unilateral, !lOIS não S2 OllV!� 1
N'l.TI1 l1'::lü na. fronteira do Lãos' ii. perseguição dos Viet-Minh. rum representadas p,elo.s sr.;;. ,"e:lS que se t�.:r flcou. governamental. A ped'áo dos {COLl'l"l il.� z-a .,«1$1:1H' lei:." fil

I WASHINGTON, 10 (U
f P) - Embora o plano nor

: te-americano não tenha si
I do tornado publico, aeredí
I ta-se que preve, essencial-

! mente: �

! 1) - Criação de uma a�

gencia internacional de e

nergia atômica sob os aus

pícios da ONU;
2) - Mobilização' por es

ta agencia de técnicos en

carregados de procurar
meios de aplicação da ener

gia atômica para fins pací
ficos;

Quatro mil
ros doentes e feridos
em Dien Bien Phu

TOQUIO. 10 (UPi
Quatro mil dos oito mil pri-

RIO, 10 (.l\'Ieri<líl(''llal) _ Na sêde do CNP tomou posse
do cargo de presidente da PETROBRAZ o coronel Juracv
l\'�ag'alhães. nrscprsando após o ato o presidente da CNP anuIL
ClOU as normas pelas quais a CNP se orientará em face <la
cl'iação da Sociedade AnOlli:llla que vai exnlorar OI ouro negro.
Em s�guid<l' usou. da: ]>aI3:'I'1'a o sr. .Turacy �Iagalhães. traçando
?s rumos !l segmr, para a exploração do petróleo'. Acentuou a

Importaneía da pesquisa e industriallzacão de ouro negro' em
face dos probl;emas nacíonaãs, tUi�ou- o' sr, Juracy que a
PETROBRAZ e uma. já decisiva imnlan1'llcão da indústria. pe,
trolífera do Brasil.

_.

�'\.'�mentada primeiramente pelo Tesouro Nacional, tem
que criar seus! proIl-:riQ&, recursos com o que virá a fazer renda
proprla para subsistir· Passa a ser- Soeledade Industríaã com
receita e despesa a serem escrupulosa e intelig2utementc ba
lançadas como uma organização partrcnhr.

Depois de sal'entar que o gueredo e Lrnak Amaral.
Brasil decidira anós exaustí;
vo debate pela SJluçã(J estatal,
afirmou que H díre.ortà da Pe.,
trobraz está determinada a

promover esforço honesto no
srntído i'�" uma benef CH exe,

cução da lei. Asseverou, tex
tualmente:
"Não pretendemos que o

prcblcmu do retroleo possa
ser resolv.d-, com promessas
ou palavras õcns, Vamos trans
formar em ação os nossos de
s!õjos, trabalhando com ínten,
sidade em que os ,1<151S0S re

cursos nos facultarão. Vamos
pesquisar o petrolea nas re,

gíões escolhidas das áreas 3·2-
dimentares que totalizam cer.,

Ca de � res milhões de quilo
metros quadrados Vamos au
mestar a produção nos campos
já descobertos: r.wi01' eficien_

c:a da refinaria cb Mataripe e

completar a ete Cubatão. Va
mos enÍl'entar o 'problema do

transporte com a eonstrução
d nov:s o1eodutos. ampliação
da frota 1e petroleiros, vamog,

RIO, 10 CM Tidi-ll'1') - Ché,

CHEGOU AO RIO O
GENERAL VERISSIMO

i o u o g'c�")cral Vt'!'íssi:no, pivot
à:J:: &(TntE'c,imen:tos em Relem.
" qual declarou que St111 viagem Jaqui pr-errde-sse àquolcs aconteo'
mentes entre i:'3 soldados e os !estu'-�'3.ntE's, acrescentarrío que
nada poderá adiantar antes ele Iavistar-se com 'o 81'. Zencbio da I
Costa. ' i
Tambem C5'tlÍj na Rio o ge'neral 1

1;crdeiro de Farias, comandante I Tropas do Exérc.itÜ'. dissolventio

I
çar ..un em dir�ção ao- Palácio do

Il
h8 mostrn urn aspecto das OCOl"-

.la Zon-a, Norte; sabe-se quo uma passeata estudantil na eapíta! Gove rrm. :1. lnterven('ão, vtoteu- .

''f .,

,. .!. . _

.

ren�"ts, quando os soldados man
cont crencrara com r_!S srs. -eris

i
00 l:t!tl'a, prnvocararn correrras, sam la, provocou protestos contra o

I• imo e, Zenobío, ainda. esta se- do feridos varias jov"ns que, car general Ignacío V1:'ri'simo, eoman tlnnam os estudantes à tlistancia.
mana. ' ! 1 ul:ando em-razes de crilic:., avan- <la,,!e da s.a Região lIUlitar. O cli- - (Fot" Merhllonall.

Expulso () jornalista
do movimento de re

cuperaçio moral

em suma, procurar organizar

- expõe o da

....
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cessado;
Tratâ:r cQm

:. redação 'deste
fone '1092.

N !\ c 1\. O ,,,.,,

�1���_�-������__�-=�.m��1�=-���� j ti �'c���••�, � __�__� ���__�--���

�h, v,,:�' �p'nhOl no piS'l·
saport,a que trazia. Criavam�·1
lhe toda sorte de dificuldades
os guardas aduaneiros e da
policia da fronteira. Mesmo
sem a conhecer, o seoreto ins
tinto, que nos atrai. para os,

I_ _

•.
perseguidos, induziu�me.a aju,

sao" nao. se pado; deter ou pren&er salhes, Entre outros,' au i8sta- da..Ia naquela emergencia. Iqualquer- eleitor, salvo em flagran� vam conosco, e prírna-irmã Dirigi-me aos guardas' €5- I
t� delito ou em VÍrt.Ude de senten- dosvirrnâos Rockefeller .. a sra. I panhóís e díssc.Ihe quem e1'3 I H () J E
ça crhll.inl,\l cundcnat énío por cri·' CueV3S, que dl'-ram, 1()(} lni� I aq ue[a senhora d� olhar tran, I 8 h '

:me inafiançãvel (Cóc!Jgo Eleitoral, (lhõe.s de Iranccs para ar-econs quilo e sorr.so de urna terna I B�ND1.�asÉILOO,' MA�ENE. PA,ULO GRACINDO, MARION.
artigo .129, n. 21; 1 trucão do grande monumento. ti lósofa.

. . no filme ancíosamente aguardado:
29 de setembro - Pr:!zo para: GS \ e ela mesma e o marido, que - "Embora seie uma R?- B N (A M A r,' N i. O. f A.' ,Ipresident� d� mesa designarem os! contribuíram com 5 milhões, ckefeD.::r,' afirmei aos d;:J,!JS A lA., ,) R

.ec�etário:< (Código Ele.itoral, nrti�o 1 e Arturo LOD�S, o n'Íagnat:� guardas, não a tl'f;tem. os ,

a. •

(censura livre)
.,69J.

.

• .

.,! ch-Ieno dos nitratos, que. pos n11g0S em termos rte dmhe!ro. U b b t ica de gargalhaas! O 'Primo Rico" "O "PrImo
Prazo para distribuição do mate" I á discosieâa do governo fran, Ela é neta d-a um benfeitor

IPI
��a om a a ,°nfn11 al"

ó. -'-_ aíor- O'''�ga1hada' da ano'
. -" l·t I

.,.-".

dI' , 'p- í
' 1

• o )).'e • com suas I erJ1 lSSlll'JaS p�a""",. na m� � .,_,
.. .

rull para 11 ::o�n\:".f) (COdlgO E e> 0-. ces todos os recursos" �al�] a
•.

rumantdade; ze 'erlvc;;, e'

'I Balança 1I1'a$ Não Cai. bas,eado no frnoso progrrna de sucesso da

.

ral, artigo 7,), . I restaurar- o quarto de dorn1;!" tratá-la em termos de fí lan ,

R"dio Nacional! Dois verdadeiros eandídatnc as eleições numa gosa
3i! (le sett:mbro .-, Prazo p"ra a i _d:: Luiz XIV, enm ar, -movors trcp a, em, te:r:mos de .amor ao. díssirna campan:ha eleitoral. sim 'imaginem o primo pobre e. o pri�o

entrega de títulos ('leltorrus IResolu I e as sodas da época. . prOXJl110, a VIsta do que ,l/ rico candidatos!
'.

.. ,

',ção d'_" 'f.S:E., n. 3.551., d,e B.!-S?,! Eu estava, á mesa, entre a Sua .�a.milla faz em toda a SU�! SUPER ULTIL'\. HIPER EXTRA FORTE! Quem. ser.1 o vencedor? O
Boletull Eleltol'al n. {, pagtrra 3), marquesa de Cuevas (neta de perficie (la terra pelo gener;:, I rico ou o pobre? .' ..

'Prazo para o secretarie da mesa lJ'ohn Rockefeller t e � ,senh<,>- hum vno ."
.

I
MARLENE E MARrON interpretando lindas canções!

'receptora, apr�sentar motivo .rele'l rn Aimée de He·�rt,n. ja hoje
., . l"AULO GRACINDO. (:f'rimo Rico)

vante qtt� o impeça de l'unclOllar vice-presidente ele ita da fun- "Pa0<S2. scrino.ra. IOl a
. BR:AND.4.0 FILHO (Primo Pobre)

(Cõ.digo '�eí.tora1, llrtíwo 74. .§ I aceft·:) brasil�i'ra. qUe é pro- resposta que m.� ,?eram cs BALANÇA lVIAS NÃO CAI. fi mais .engruda comédia. do ano I
.j,.o),· ',

.

.
. I prietar",. do Castelo D'Eu.

. gWl:_I'das espanhó ís".

't Dalanca Mas não Cai. a sátira politica que estava faltamib!
'. :1.0 de outubro - C�ssa. as -: 1;0- Tive ensejo d�. recordar a

• � o seu carro l'ol�l� pela C!>-
Balança Mas -não Cai, não percam hoje!

raso a propaganda eleitoral ICodJgo I neta (10 famoso Jilantropo, nm traua sem ser �,a�s .111C0I110_ _ _

EleitOl�al, <I:t:'.tigo 129. n',3::, rpisúdio que' com da, se pas. dada a sua prOl�rletarla, I (- I N r:, B U f ( H.. 3 de outubro - Elelçoes: .ai Pa-: !"OU, na fronte'ra Iuso.espanho- Dona l\'�a�'g:)r;da Se lembra, i
.

,. li:
'

�,
ra renovação de doís terços do Se· la quando amb::!;; fomos �1O va do CplSOdlO. Apenas 19l1'O- t
nado Fed!i!ral: q) par" deputados cfl��mento' de' Caetan') d'."'dh'l. rflva o 110me do seu. espont:l_ , � fi O J E
(ederais; c) 'para, deputad'os à A.�. ..i,-s�·a. ]Víarga.�ida CLlcvas, ,]ão neo· e oportuno 8dvogad'J. f n: O J E

t,
TERÇA F.caR.A.:

sembléia: Le,gislàtiva do Estado; ·d) ""'11\'.,«. -'
. I as g horas. '

.

" .

para �l:efeltos dos 111unicípios c�ia.·
; �g���"J!!����...c"'��.I.':��"��.i"';:>1�:>1�'''''':'�.;t I UHim� e definitiva exibição, !!Oi fiIm<a. nacional: o _ •• _

'

dos pelas 'liiis ns. 133" de 30 de qe-
".

'

II SESSaO DAS MOÇAS, a seSsao que reune as maIS lU1�S. lle�

��:�Znt�e;:5'!f'��r;::;:/:a��g��!� .

. Fi! f61DAIRf I! ��g�ia;O�E�t����y DOWN, em: .

'

.

Uva), '-' 1.()22, de:n de dezembro

�.."
.

.,' D E V O l T A DO'( EW U '.

de 19,53; e) para vereadores às Ca··
, .'J'i!"" .

i

- .. .

marall Municipais, exceto para as ".,," (Yo.u neveI' 'can teU)

I @."'�ll:1n G I (j .\ ITf,' l��i"'"
dos munieipios criados pela lei' n. .

�"""�rryrwr:: _

.. _.� ! A morte do ..
· CACHORRO MILIONA'RIO!

Hrn car:f,a d€, mola C01n 247, de'l'O 'de dezem�r(j de J!}411.
.

i
'

.... �� ! Uma linda tutora acusada ... e ai policia. atrapalhada!fl'eiós idrauliços de :fab:rica- 4 ,de outubro _-- 8' 9 ]1oras -�

I COllcertamo1l: ! Uma comédia cem llm: cento original em que' o espírito de urrt
..

Orlando.
.

n8...

I
çã,o aJemã" e'. duas éguas d� IníclO da apuracao, j Refl'igl�l:'l!liôr('o.5 f}oméstfcos, 1teirlgeJ::l�ã(J em Ge�,"l _ I cf!chorril se encarn.'l. llum homem, e o de cavala de corrida

-jornal, ou: pelo raça. Informaç(í,es a Rua lo'
SaIa. p,as sessões, em J3 dp. abril

.

l.\o1á"uiml.8 d'" lavar. Fo,......o-es elétl'ieús,.As"lradurl'jj Õt; P', lluma lnulher! .

li
.

. de Novembro 1513. ...., ... I ..__;;_;;;__-- -;;.;;;;;;••;.;;;--�rde 1954�
,

. f ElJI!tfradelras, Uquldificat!ores 'ete, . .

I
�'<I'W Rir

.
Z

Flá:Vio. ,Tavares d:. Cltnha. ;\oreI]", t �t tO r u l' m a 8 P I n � u :r lO IS.���-�-----.
pr��:�:eda 'Costa, relato!'. I,

CASA nOse���l��!:'�e:l>,\; ,! �a.·sa �e Sa.n'�"e ·�a"'o FraomiscoJIe�ellia João da Silva 1I1e,õEil'os, 1'.OSJl'lnn.dQ' Wanderli�J' da. :"<obrega,
� "'''''... ." �Ila 15 de Novembro, 1'1;1 tli'lL .........MâJ:h:. ·Rocl).:t.

I" """'''',,''''. ,'" DI'UI�A 1[" "'ED""'':>..' F 20'
'.

lh"�Jnsé Pedro 1\relld"" �h AlmeJda. n .... " .....". .... ... c ..,,, s..,. , ; Rua São Francisc{), 147 - Qnes'l ,61 e ..... i]i.

Edmundo Aceá':,Q ;Vral'eil'a, ,�i?,,;7'�.���W$..&�"W'n§.s-��..:r�'l!l..V���":'�
.. , rn.aA,be1a.rn,<>,. d.a g,Iva Gomes, T'l'O(" C l:' R I T I B A :P A R A N A'

�� K 1 de Testo Centrul, tendo êste (Ilti- 1
_ CJMPLETAMENTE APARELHADO �

( '.
I ma snido com o paI:tó rasgado. CIRURGIA _ MATERNIDAQE _ INTERNAÇ_�O

I' Cli.nOR
I Deram motivo 1]0- J'atr., antigas 1'1- RADIODIAGNOSTICO _ RADIOTERAPIA

'Domingo ultimo. no campo do II xas por quc'tÕ;:;;" (re '�põr(ê. Ambos ABERTA AOS SENHORES MEDICO,S
Palmeirns E. C .• á Alameda Duque comparecer:?ln à Delegacia Regia. I

A re:ferida elnissora acreS de Caxias. -o Úlfbdo iorc.'dor Leo" nal de Policia, onde 'foram deVida-!&--------III------..-IIII!I_.._..._l!iiIIilliilllIiI_-�centou que esses prisionei- poldo Loss, agrediu Heinz Clmen, 1 m,�r.t.e fichad<:'s e admoestados,

ros, principalmente os fe- ::mmmmmmUlIllllmmmnmmmmmUllllllfllJl!lI!llJmmniití.rnm_ 8
ridos, COl)stituiam uma "pe ::

- , f L O fi f .t U ru� O· L IS:: I.

;;ada" pára os
. vencedores.:: N A O V A A K A n VF' ª

\
para' a 11ação. como no C:'30 da ne- tinta Cexim. Por isso, Aranha, em

! Outros pri!si.cneiros, '�inda -
= veg!lção maritima, melhor seria éonversa com elementos exponen-'

1
. Quando precisar de qualquer informações,

.

ou de § criar outra, dando·-lhe navios novos I ciais de nos2as, classes conservado •

.

I
de acordo com a emissora, - encaminhar documentOs a repartições publicas ou tra-

51
,equipamentos modernos. que fo!'- ras, sempre lhes pede paciencia e

foral11 r·eunidos nUn1 cam- tr:r de qualquer outro iniel'esse, indusive comlJra de == necer novos materlais. ao Lloyd ho� vontade para com a CACEX .,....

pO cujo' DOIne não foi indi- obj'etos, dirija-seá :: por exemplo. onde. em breve, 11a- organismo novo. que está criando

cado.
-

A' G .t.M ( I A M E R ( U R I O êl
vias e materj-.l novos sucumbiriam mentalid::d.� nova. porem, ainda

- 1:. !1 :: d�ntro do" enos ela organização. não perfeitamente aparelhado.

-.(. ª Quando o 1l1al é G5sinl. de l'aíb.
,_ e mediante modica cDmissão, será imed'atamente aten. somente nova entic":�de com orga-'

dido, - R. Tsajo, 12 - End. São Jorge - Sala 4, ou nização nnva e m�ntalidade nova
R. Tenente Silveira, 16, Edificio Parthn.en, Sala 103 - -

pOderá wbreviver e prestar ° ser.
€111 minucias, condE'l1ado o des F T O R I A N O P O L I S-

-=- ..... ,

-_ viço indispens,"vel à, nação.�.aso da armazenagem d'2 dro-
. gUI> naquela Hha. irmnnmwmmimmmrlJllIIHllIlllfIIlHlfIlfllllllllllmmllimlllllllllU;; Era des�e mal que sofrill a ex-

, .-�;�_.�.,.---.....-..�-�_._,�--!:_--;- .. - ._---.--�--_._._---�--------_._---- --�-------_.

ESTABELECIMENTOS JOSE' .Q,A..t.1X S.A. Co�e;feial
A PItE S E K.r:' A M:

.

-

.

( f H E B l
TERÇA FEmA B; OJ E

vtIDE .. SE

corvr AS ESTRAD.\S DE

QH{�n. wlU sabe escolher, nao

cÔlllprár! Escolha V. também o me

lho1', lendo tpdos os dias os anúncios,
.

. Um anúncio, sempre lhe traz notícias
de' produtos, preç'os e lojas - e lhe
iI1diea o carninho d� melhor C01l1pra t
Nuu('ú e::;qUf�ç'a � míl produto. [tnun·
ÓHd'Ú assume a responsabilidade do

.aue promete, traz suas qualidades a

públicó' para" qu� sejf:'Ín' comparadas
e não se esconde anÔnimo' atrás de

.

um balcão,. à espera de um freguês
menos exigente. O primeiro pélSSO para

'. uma boa compra é sempre a lt:itiH'!l
dos an6ncio& I

o CASO DAS EMPRESAS
INCORPORADAS

As Empre'as Incorporadas ao Pa
trimonio da União, que não' passam
;lc UDl p:_rajso d: sinecuras. de pro

tef:idos, dão prejl}.izo ao Govern� ..

tornqndo-se de.ci:fitárias. �'Precjsan..j
do. ,pzra sua existencÜl. dos recur-

I
.:oO!; do T._. OUf:l, vez pOl· outra�

(f.uandü pnr:-i ct;:rtas pessoas tornam

i :"e IUgOI,es fabulosos, pelos po1pu·'

1
dos

_

c-arf;os eo�n que cont:-.m SEis
· qUftC"l"O::i_ ,

I Nã'f) é n prlrneirat n€lU a sêgun

· da vez.' �i\1e a situação !inanc!,ir.
: as leva � ilnplorar TeCllr.:1{.!i a:) go

I vf'rnQ.

;
.

RERHM VENllW,'\S. 1>'11
· li.' �'l'.;' PUBLICA.

I Um, )a·i�p.ntQ "Uamenrc caú,gori.'
I 7.:.'10 do Governo nüs revr:IGu ter

I cl>'lhedment:J de (jue o sr. O�val

I do Ar'lnlJ.�. no seu program-s de �a··

{neFJl1cntn t1:lS finan(!a� publíca�.

f ÍJrete::!luia hí'ahnr de uma vez por

I t:,L1r.t::i, CDll1 ��nt.:.; sangu.:-ssugas do"

I 'J'e�Gt\l'o" r..'18:t.:tOl1a1, promovendo o

; CrN(.. rno .n v:ndI-L daquelas enlpre

I w!!::;. por ('onsiderar que não se trn ...

I t<l de serviço publico eS$encial.

�Esses rumores não são de hoje,

I
J'l.:ffi dti! ontem. Vez pnr outra bro·'

tari1.• e quase .s:.mpre quando o Te-

"ouro é eham:.do a contribuir.

OPINIAO DE ARÁNlI!t

r A reportagém interpelou fi mi·'
,nistro O�·.':lldo Aranha, sobre tai!;

1 rUmores.
I O titular da Fazenda atarefado

"
com muitos problemas que nos uI

Hm�s dias tem tratado. disse não

I �e J.:mbt'ar de' .pronta do que e·'

i ,:iste a.. respeito.

I Mas. afirmou incisivo:

I
- "A minha. opinião é de que

J el�s devem ser" ve-nCUd�s1' ..
I

jl-= �="'-"",,",--"""'';'::'''''�1Ol=_�.. ""COi
...

:

....

'"

�

!
• ""'2iifT� .f,�" I, :"{ r,:",'J t.� .. li

!. ".,: .. ,� '.

r�':\:\
.

/��'
..

- !

III' r_o> .\_.,�*�. =

• ""

-

.....'J...�\, \. �
.. ....', ,.-.v.1

II .í�1
�

�:::�O'l:�.· I- �idClid. i
I I

.

co_ II I OFOREMO :
I ; tai_ltijll'l:l1I� II: 9, mod4Jr�

! ·lf,Olomen.ro

I"•. doa. funça.

i f_iNfJQ4 iI>_
...��.",.........-.e.

FERROJ
. .Não faz muito que o presidente
da RepÚblica. emitiu despaCho, no

Ministério da. Viação, sobre a.. es-

tradas de ferro nacionais Jnandan"
do 'que S� lirocedam a. estudos so·
bre a viabilidade· da eID.a.neipa,çáu
das nossas ferrnYÍas, Já se eviden

cia. assim, uma tendencia, no Go·

VerJHI, a fim. de livrar·se dos males,
{iue atacam as empresas industriais

que, quandO ligadas ao Poder Pu

bllco. tornam se parasita-s do Tesoil

1'0,

�(:tbe qual é 1)':melhor!

G
:t- 'er con.siderado. poiS 11a opinião
dos constitucionalistas a materla é
da compêtencia privativa do Podel"

EXeCtltivo, ao qUal compete enviar

IYlen�agem. ao COng:l!SSO SOlse> o.

"
,.
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i/à •• � NA, º Ã O ..

Pronunciamento

Em vez de dcsarmamen- entendia - face ii. inteligcnciu

te, as nações armam-se ca- ao art. 41 da. Cotnstitulção
da vez mais. não poder o representante 1ItlP·'

Acordo poHHI:H nista res}Jünd"r crlmínalmente
na Coreia pdas afll'maçõeB art.íeuladas da

Entre as reuniões para o tribuna Ido L'Egislati"l;�:l o ll1esn,o O Ieltc r. que Ilaturalmente

I
vaias. as represalh'l'. Telmo dcrn de 17::a1' não velo e Q Go-

._ acompanha o desenrolar dos que "o povo faça justiça com I vernador, perdendo o equili.,armistício \e as reunlOes não acontecendo. por-óm, pô'las -

acontccimestos, deve Iembrar., as suas próprias mãos". Con-I brio, cai de maduro, Para nãosubsequentes, as nações li- palavras prrmuncíadna no ll'i'dio se do ui,) 1.0 de maio de 1951 tudo, t:mbora velho, talvez descer ao ríd culo, depois de
vres e os chefes bolchevis- ou dívulg'adas pelos jOllliais, os e lB5::!. Naquele tempo o sr. cansado talvez não, quase Ina- uma paradínha n:\ e"ita(i::: ':Ji
tas já efetuaram 600 corr quais não tem o amparo daque Getulio Vargas era uma fl- I tívo e zonzo no melo das eon., lo Am _ra1, voltá . s � {' a:�:un��
Ierenclas. 'gurtnha Jmportarrtlsslma- VoJ- fusões que ele mesmo criou. ao pals tó do fi!". Fl"_.-l:.:" ,]in:t_Ia pI'errogaUva constitucional. tava de Itú desagravado pelo continua de pé no seu espirita ultima táboa Li", ;;aJ\'l:'ç6". Cf d

Assim sendo. o paJ.'"H'(-r cv:J cT. povo e envolto por tom manta o politico ln.dabaris�v. Pre, tul!o Vargas, que sarrta, 'hl�
Osvaldo Trigueiro .- que foi an- messianico. com a missão es- vendo o futuro e sentindo o I gindo-se shnpksrnonte ,'''ps(:_

conclui pecial de salvar o Brastl. Mas rufar da marcha his.orica do tador, g!l'3_ eutra ':ez a dmveviado i'. publicação
;:,3 anos 'o':; oassaram ,2 a salva- mundo, não quer '2tlCerrar sua ": põe o' aparelho cüniu�io:1is

fo.rmulal1do as i>f'guintc" bipõtc- ção nacio1"la1 não veio. N�;- vida publica s:m :mtes deixar ta em funcão, Dfst, v;-,-z o
.es: qu:les primeiros de maio .ele um con5:1ha aos trabalhistas cano é vol ádo pa:'a (1 lado do
aI que U Comissã •.) deve opina:' ap'a�E'cia em p�lblico. fazia C? e uma adv�rtencia �os afíc�io- sr. Hug� Borphi. Mm?-�a .:fan.

, . -

�s i illd'-'1"'1
mICIO" dema.;;o:!,·Cos. prometIa n:dos pol.trcos. A.<;Slffi fechOU f!O cnnfabllhlr C01U o 1u:or lTI3reontr'Jl'ramente a Pd.S b "

céus e tGTas. f� :) povo o <.da. :::eu discurso: "Trabalhadores. 'uiteiro. d:sgostando ouÜ'a a.
de se.r o deputada Raimundo

P<l.-l
mava, confim-,l llc'le, deposlta. n;e1.::S �mig::;s, m;nila tar;::fa es- la do pct�bismo paulista .. �e_

dilha re�nonsabiliza'.:lo criminal. \'a SUáS espe1·.'lI1(::1S quas:: mer ta fll,uando, a vossa esta (0- slllt"do: aeuo s d·" t,�r '''''''Ido
. t : nl'-oe P'llo\'ras 01' '.a� no homeztl1ho r'sonho meçando; hoje estais com o as f()r(� s de São Paul.) :mnlt'n e por op f;, c,'.

d l'
-

t'h G h-' �

'ct d l' 'aiNes:as reunic/2s foram Gel1ebra . ,. ., que. o: to Da 1'1 una. acena· oyerno, ama", a sereIS o bO- 11m ades. eu- l1ei' maIs _, - ,

t"jtos pcrpl'ldos dentro da (ama

I
va C2m a ma" p��la a turba v('rno, uni·vos e lutai rorqu,", a í.t\ll1S cnrote" e acabou subdivi.I)ronunciadas perto de 2]

I
' .

. .

H'
.-

1 t
.

b d t f
_ ". ,

• -

n " r. Pois a conf'erencia de Ge· ra dos Deput,ulos. no exe:-c rF' ",�dect;; dr: W�t;::'I. � oJe V",ll1rJS Dmao�, � . �,a e 3 ase e

O-I
c1inclo_as em rac,oes, a�,: cneI mllhoes de paI"" 1 a"

1_ t 1 _ _ t de- "'uas funeões ,-,x",i >clo !,!,-CP;-
J
que tudo ;TlclrJll, Com que da a vltOl'la . !I,tr �l cnsu d-'s avos. ::30 cQm:

I COln O lneSln') objetivo. a
nelJr� a vez re[Jresen e

_

a- . -
-

l' r t·tuic50' frieza E' '1P,l�t:1 rI:' e:eitores d�J uma corrente não m xe'.t: a
I\ss�mbleia Ger'o 1 das Na- pena� mais alguns milnoes

I
to do art. 44 (a O!lS.l .'

.

'1 "r. Gct�']i) V;::l"�':S comemora. Observando de fora a cou- "'0 seu Pll1 gn Adlw111ar fie�

-

.1::

Ú 'd ,�; ,J_ r",. de p3.1avras par8 aumentar bJ quanto �l eOllV'nleI1Cla <1"lran.1 -S-';P !:l!;m) f'rime:ro d2 iusãJ ql33 ten�. reinado �o I Barros; B:erá que o dr:ar.!·: l'lgo! çoes 111. �s r ea •.zou Ul1lc._
esse ridiculo e traO'ico ca.' ,er c·;;ncedida licença l�as t< In"',

! J[!éllO' NC.1 1l'1'1 f"guete. 'le- campCt oa pollt Cé; el:n, Sa;)
I
r Cd? 11: �-u ,,�) fl-l,�r': A,500 reUnIoes,

. "

I:>

'1 ir rt'o'� 4� da Con"tituÍ(;ão, 1',,-/ n1ll1ffi csi fJ ,;] I. ih'nhuma ! "'. Paul'l, chega-se a arlnnt r ane experIenCU1 malh1H '(lt'P S�
Em tais reuniõe:;, mais der p.ltal de �alatorl,) que CO�1S "o

a

l,,�
;)

:. :" p�.1 tllmb:':�ia' l�oi l':n áia mOl�() ').sr. �('�uljo Yor'-';IJ aind.1 não! -�2"l'ünfje, Em t,odo) o caso,'15 milhões de palavras fo-I tItue a nqueza l'nelancohca �9, Que o deputado Ram1.U1. ,o
I nu fel' ado 1�.'r".P-l 1 app,,,l"� �e dic!dlU,:1 larg:or o b��tOl:n f ;>:,-"1' o:: ente.ndl0-0B, pJd�, .

d' do mundo atual. . (,·,l}IU responda a pr{)cf'��() paI' <l. 'I D e!0. ) Pr's ::wT,te Tl'nb::lnli�- '_,_: c�man(to. As uto: eq\uhbrlS l 'IPe ,'ela pr,rne'ra vez oI ram pronuncia ::J.S.

I _ __ _
- - - - - - ta. ,,�l"n,,"m"r,'u j('chado IJO ta. hotll('l(l desprovIdo ao sen- G(';u�io V?rgas cmupr" umI Entretanto. o Il"\undo con

- -

II seu 11:' lácio Ü' \'Ie! ão ;:m Pé -I�) da palavra (l11penhada, n(J'YIP1'om]S:'f) no1itlco, TQdos
tinua sem p3Z, ;:Jssusíaeb 21 I DO"'"RES' Nft ClliTU I Iról'K\li". <'c's;[:.t·:tndO-2� 13'-;1 quando se resolve.3 mf'ter 'lS r' Vl',,-í }elTIbl'ilr.,se que elU
tremulo ante a ameaca br.l-, 1..::: II n I' !'6mcntr• r"l .:!J:'j" !'!::n1 el� us ós.- m�os num det.e;·mmado caso, 1!J'\O o �1', Vargas se compra-

,

! e. mo f) de'" 'I' (',\ .(0 d� falar.] roDe:" S1'.erú perCleudo. 11121'DS 11lC'teu a I.�var o :;:1', Adh:,rílarchevlsta, -

Quando me verei livr� l
Na(::}', F;:]"u, nns no fim do ·"'le. Luclibr'ou o g1vernador rlf' Barros ao Catite, Hol/� w'-Tratado ('om a Austria

: \ .I.r dia� quandu todo:,; ..:;:: trab:tllla. Gar,_;r�z, ac�nóu-lhe com ly�il 1,1OS que há díVel'SOS 1;10", ••
As nações livres convoca- ')k:'l!t dessas DÔRES? dor'cs já (.,;� vanl recolhidos e uma prohie5sas, elevcu-o as gos inscritos no f>áreo, Las.

I no:; ';PlI" br,_'q. ,'SC;TI ':"suera",:. nuves, Dara depois solta-lo de I F'." nos determos a r�ciocinai'.Iram 400 conf'eerncias com ./ I d '1
- "' d' l'

-
.

L'r 1"'''' dI' I '1
- -"• 1 A causa provave de to os os seus ma· (::JS. s:m 1 usoed, (' ('''r,os �' a ue CIma e as"t':: 1 - 11,_ -;, jC'garemos a cone 11sao ",e

I a Russia, na esperança de
� / ./ les é o excesso de acido urico acumulado i qW, ,n�ais 1�li1a vez !'Ji'am lt:- i vertido a qued<l;., E quan§o o

IOu,c;
() favorito continua S-811-obter um tratado de paz \t.

• t; r,1,-(......... no organismo. Os rins quo deveriam f,l- I d brrados peh a"iac',a dr) '--'")}I-I homem .l'e espat,ü! no chao, 0 do ,que1c que desfruia a gra.
p.3r!i a Allstria. "'f 3 � tror o purificar o sangue, estão Falhando iico. Di';curs!lu ,."l'.ql'eni"- I �r, Getulio Vargas se COm!1U- f',' do jakey de Itú,

MINAS GER 1-';.1 '3. 1 D {�viaró I mail . D 1.' Lc'nd- I Nessas conferehcias fo. no seu Funcionamento. Eis Q razão pela qual V. S. se acha SO° I m!'1' te, Íazend:, L'nu 1'''S<1 {·J,l. : dec:: e lanFnta-Ele a machueu- ---_-'---------,---....,......,..'".

h f' h d B 800000 I Ircndo de dôres crónicas nas costas, dõres reumaticas, noites í ii"ão de sua impnt2'1"i:l, Em- dura.
.

.\
I DEPAnOt' J: REF"RMAwU'[sc a tsmllüsterium at en etrag von 1'an1 dtas 12 r!lilhões de moi dormidas e constantes rigidez !'Ias arliculoçõe.s e musculos. I bom afirmnss que a;; prol"ll!s São Panlo e",�,w�t pol!tiC'.:- h K,J t;; 'tiCruzeiros zur V'erfuegung gestellt, damit im },'Iunizip nalavras. Com confiança d,zemos que nào existe modo mais lapido de IS" do eandid�ltu c''Stnvmn Sd1� medo" em pé ('.e ,guelT�,. Nin- f\� E((OLA lEr(MICASão João deI ReY (Staat Minas Gerais) die verSUChs-,1 E a Austria continua senl eliminar do sangue o excesso de acido uric:o e outros venenos ôa cUnlQri(la E,;! as div[d:t3 ,al- gUGm se enttmdla. nmgu:m lI_.a .iii

bohrungen und die sonstigen Forschungen nach uran- tratado de paz.
aolcrosos do que um curto tratamento com as universalmente dad.<"S. [;pres:nton-,e de_ m50s quer!a abril md� dt sua� P!::-j Ua(IONAlafamadas Pilulas Da \-ViU pal'a os Rir.s e c Be:tigo, ião ree(' va"las" L,fereceu-nos o iH0 de- tençoes, E os 0l?.1. L· 'i: os ao \Ai- l filA ...haltigem, Gestein fortIi?esetzt werden koenne?. , Bloqueio de Berlim m5ncladat pelos mãàj�o$, cantad_:: sDIario m!l1imo. coisa tet2 (;ram ele �:alvar a ca;-:<1i- RTO 8 I1VIel'id.) _ O MLDIe Nachsuche 1m vergangenen Jahr III

dleserjl 03 rUSS,lS bloquearam a

E 1-'" 'I que na? represe!1t�;ra nenl�u_ d3.-ura Adh?lYWE �:. BaI:os: nL<:té�i.Q da Educação fil'mouGegel1d hatte erheblichel1 Erfolg gehabt. capital germanie:J. Para CC\l1 PllUlDS .

I, fna r:ovrdade, pOlS J�t se tra,a- para ;:lue este,nao BUdsse ,,::a,'" I'ontra o com pma firma cons- - - - -
.

I, c;.r>fl,uir o lcvarLtan1pnt" do I 'la a2 u,� ;;ssun o ,;upenld,l, batErias, Ü1moem podero;:ods, irutora particular para a rea---'j , - J Pi:!f'O os Rins e ti bexiga Onde t>"t3 a congela"Bo de ('.(),'lira l) Governo Cen",ral.
l'
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d; ,GASOLIN WIRn ABERMALS TEURER 1
111 'f fetl roda I

.�

. 1 -,
G t l' V ' _? 'zaca) l� 0,'ra5 (te reparos e

._ • ) OqUE:lO oraln e léI c S 'h! VI;)/:05 DE 4a t 11)0 PJW!A5 * o GI?ANDE l MM;; feOHOM/CO! pr ��'o� �-�ometIda ha I:ÍJueo Qu.e faz o. sr': e ,�_�� a�T��s, I ref,Jrr113 da E�cob Técnica Na21 reuniões. ler:, Sao Paulo? Onde esLn!}s At,ra l:nha_ a fogt,';'lla, :S •• ,1111 f'iona1. danificada ['os lamen.RIO DE JANEIH.O, 10 (Mt:ridional) - Aus :n.ic O rlllmero de palavras L
i 1. "," '\,

d �b�." i :e1s de� e��n�mla popular t,;: .1,! a �(}nfu�a�, se::".l11do-,,�. ,�l_; I távei" acouiec'mentos recen-berichtet man uns, das,s nun k,ein Zweife,l mehr da,. nessa l'êUl1l0eS suhiu a GGC ançaoo�.
� . no,;:! lle,�'ta O'. ;::i': P�JH111o.",alj1'�n�,: l,romuIgad;;" Pl'B c�mo ll1�t�U:H�l1tO. Ptln.�" t'mente :'corr�dos. Será "'astad d G I d D 1 I �,. � , : 11;' m�ls de d<;Jl_s anes e qlW il_ r,llnent,3 prestigia n sr. Janlo

'1""<;a" obras a importanc� derueber besteht, ass le aso In- un lese oe pr'êI- mil. i ii ;" ;,'1:' ii· ;o'
" .te hOJe constituem l:tra mor- Q_uadros, m:s quando este to-

>9� 00)0
..A f hI f h d n.... N � J' ' �'-, ..

_

li. -., /_ r-r'llZ:,U"OS.s� wieder einen u sc ag �r a. ren w�r :n. JJ't:r ,a�. . Entretanto, o bloqueio só lo R �:.. '

.. "'

'- "'" � -

f ta nos arquivos das reparti- ma corpo. querendo arraJ!car
,.. u,_d

honale Petroleumrat trat 111 dIeSel' HmslCht bereIt;; [ foi levantado porque os braSileirO �,;;j.

um 11üV 11 I cne_; publicas? Qu:.: é fe:tJ d�s do part do. Vargas manda S�_lS-·
,.__-'-_--'-mi.t der. COF.AP in V'erbind,Ul1g, llnd w.ahrsch,einlich Estados Unid<:s promov'��- ,

, ,�fj' .� fl Cofaps, Coaps e C�maps, 0f_ pender a largada e vOlt�-seb P h

I
� lJ gãos ::m'nenteulE'nte retrogra- para o 1'1'. Garcez, que (',1e.Wlrd dle unh.ebsame Nachncht ue er che reIser ,oe- ram o abastecimer:to ele • �! I dos. inouerantes I; protetOrt's :fvva llnl1 ala dissident� el::; ES'!'ANDO nahung schon In den aechsten Tagen veroeffenthcht Berlim por via aérea. tor-

t" d "� !i I
:l!I

'i da já combalida ordem cb pre PSP. ,Tania Quadros, desnol"_ ira V:i1:NDA lV'LAIS em Indiaial
wl€rden. nando inuteis as medida;; jPU

n
ke ; g!"Io S o I naCOS? Ouão diferpil e /B gpáti- t�ado, $0 mm')n�arla. r::solve Arrozeira, Rode 0, Ibirama,

'"11 �1 I co foi -e::se 1.0 de maÍ1. E' si. fr.�iar para uma 1J(!qlte,�a 1'('- e Rio do Sul. anunciando na- - - -

,." - I de i:1timidação dos rus:=;os. ....{ t'J , . s n:,l d:" t�tl1DC:_;;. 0.3 coisas estão fle:rão. E enquanto isso aeon.l ZYlVI-6, Radio Mirador de RioRRASILIANISCH-UNGA.RISCHES HANDl<,LS-

II
Controle ,;u" anuas a-I Q . J_ l� ,�

, mnd,m0.(), E () Presic1ent:: dr:! tecia, Vargas manda (!ue Gar- eh Sul.ABKOMMEN ' uenl tem allLOmove

:ta-l I . .

d' I
' C· Po t 1 "'1 TelefoI tonncas Eepúbl1ea jp,n can"cwnCla s. ecz.' cra [IS 23a<; (' que se

[l-I
alXa s ::I • u -

- -

RIO 10 (Meridional) . In Rio wurde zwischen A'
_<

1" t:>" R -I'
ramente se pre!J(;upa em

I
"�,,, hl:',jO (;ue o;;e "'''luiva de I j}rontf' para €Bc;::lar o vôo a 11-:. 151 - El1d. 'releg, MIRA�,

I
s nacoes 1\1',.-, e a us "lc-11'r "-'soli a p�l' rio , 1 t '1 t 1\iT DOR' ZBrasilien und Ungarn ein Handelsabkommel1 abge- ,,' , t,,� _

..
'

1'" ')0'- l· LI
•

5'" _11. tI U[11a _.�
- -- sparec:::,· (',n ! ue. (';). ('mE' as Illl-l flUEr nlml1en G .v.''OlS a 01'- ..

1 .l' �.. .'
"la sen "rarn se 1n<115 c � � l) lcrnunada marca Chega no I ._ _ �_ _ • _. . _.__ ,SC11�ossen, dessen be�-,:elhelhger Wel t sIch auf z4- vezes ao redor d'] mesa d:: " ,i, r t '_', n nORESOQ{b�!J,g� 1 Frede;,f."IM.w. 0-upoot Regressa a Parl"'s t.làiinaechst fLl'enf Millionen Dollar belaufen so11, Ungal'n f _

.

I prlmE.IO iJ�)· o que, nc_)_,- fi OUVIDO !!l-

I
con 81 enclas. , ," 1 < I'

.

I 1 l'
L -

Rwird hauptsaechlich schwere Maschinen und Eisen- E disseram quasi sele
Li

c:,
"o

�1 cLlGa et�: ,le. o �a� EUMATISMO I

bahnmateri"l nach Brasilien schiel'en waehren Era-

I '11
-

1 1 qlk, L,,10 p:Jrquc, em mate- NEVRAlGIAS I '!l!Des�Jllila que a Europa ne assoc,-e aosilien Une-;rn haUl)tsaechlicl: mit� K�ffee beUef.crn rmAl?ehS�:,e �"a_avrasl'e(r rb d;; �aso�ill.a, (J conceit.c �RruRlbGA�PJ��3t�f:S' � f .�,
'

fiwil'd
� I te C)JC lIdO se c 1 bOU a do publIco e ce que, no fI· ltADAS'b;JNSETOS I lU li !li"

,
.

- - - -

I
um ������CãO da Ale-

nal, tudo é gasolina' E a.

d 0"'1
a

I d� P;PI (Zes latinA !I'InIE AUSFUHRE NIM ERsrrEN VIERTEJAHf' 1954 manha'
.. _ ���P::��:tro���!��;as�:� 1;, �0f��" VI eu o os a a � II�l;S• I Para obter a ul11flCaCao

'" tE' a
ii i'J li II , I

RIO, 10 IMeriàioI:;u}) -- \Vie rlte Wi-rtsc11afts- alemã, (J Oriente '2 o Ociden _e pon ,0. n9-u�n,o as �.:a�1abtel'lullO' des Itamaratl' bekan-lt gibt hat Brasiliell ! t d
des companhIas que aba�L-

DOISb c I, te se encon l'armn cerca e
c ' , d 1" bin den ersten drei MOnal'e-l dieses Jahres Waren im 'I "'00

C�ln o lnerca o. "nçan1 o-I • mI e.) vezes·

I ;j�. h
'

Werte von 500 Millionen Dollar exportiert, ,
l' ,. "s campan as com 30-

, '" E os representantes aosMan hofft nn Aussenmullstenum, dass die 1 is bloco l)l'onunciaram lidos argumentos em torno
neuen Abmachullgen mit Westdeutschland und di'fl er

ao s

d 'j I b 'f44 milhões de p�,lavras. e o_eos e U rI icantes .pa-weiterten Han�elsbeziehungen mít ,den Ostbtock-
A unificação (:a Al-eman-

I
ra m�tores, nada. dizem a

staaten die Ausfuhrwerte in Zukunft noch st'eigern ha está h:je tão distante

CO-I
respeIto de �asol:na. Mas �\_werden, 11110 há oito anos, g:ra esta sItuac:ao vem de

- --.- -� �

DesarlnUl11cnto
•
sofrer un1a br1..1sca re\rira-

G U T E N A P P E T I T
Rara promo\'er o desar-l volta, ao que deduúnos len

T , < � > T mamento. o mun:1o livre! elo os jornais, PeLl. primei·GEFUELLTE SCHINXENI..OULADEN
e o mundo escrnvo efetlla' ! 1'a vez deparamos com meo

k
.

_ 4
. , I ram cerca de 100 reuniões,

I
sélgens publiciUrrias ven-J hartge oehte Ele:-, lllcht zu duellue

SCh�l-1 Nessas reuniões mais de clendo gasolina e, o que é

bdell dgCkOTchtckl' SFChtltukCn, SBalzt' l\1ehl zum Bm- I tres milhões de p�lavi'as fo- mais importante, uma ga�en er un e, e ZlUl1 ra eu, 'd't l' r .r1 d
.'

t ''''E' h tk h h 1 d'" S h' rmn 1 as, so ma "elua elramen e le-f ,l'er a� oe en, ,se .ae en un m me c m- I ,� I coluci�nárÍ::l. Trata-se dekenschelben wlCkeln, mlt el11em Faden zusammenhall un� de. b t I Sh 11teu. Fett heiss machen und die Rouladen darin an.
- til L, c. �sco

t�r da'd c a

d'
e ,

T f
..

D k 1 hl' d qcte os en en 1 os lzembraten. Den op mlt ell1'€m ec e se lessen Ul1
spr' TI"

.

a' 1 d _

h 1 ""T' t fi d 't d Ge' h f cl l'nlS senS'CIona .es
?;ac_

D'
O �nI�uden he nen,

h
ann IS

d aJ, TrlCkt 'e:t �le o longinquG ano deug. le "ou a eri erausne men un le un e mI
�l!:i�l:ka1t augeruehrt>en lVIehl binden nach Belieben mit 1952, em que foi entr2gueWasser au:l'fuellen. l'

-

_",___ ao consumo a gasolina comEin eífaehes, aber sehr schmakhaftes Gericht �p. --w- ;\lUJ) �

tetraetil J de chumbo. O Idas sich schnell herstellen laes1>t. � --�. caso é que um aditivo de-

f� _ · "'..u, oh t si�nado pelas letras I.C.A

Ifi UT M O R _.� �

• ...c...... f'Pl'" "'Ih' ,.""."., foi a�icionado à gasolina
Shell, CDm resultados sur-'

pl'eendentes, para o motor I
gos. Essa inova<?ão em caro Ifo� 1....,,,,,,,,,,,
b .,

f
.

t
'

�Ura!1teS]a 01 apresen a- :
...... ,..;::: :C9otnjt� da er.L1 22 países com êxito

- ,.,.,_ .. f invulgar, e acaba de surgir
·..... nJlh,� l"ue .11

IJ& i tarnbem eln nosso mercad.:).
e '�i��:::U _,,� �. �speramos que com'; nova;

A H
l{i'it:'l-.;ii .. , Art:mi..i�ti�çã& e Of.ir,�. "tia §�@ paü!ú ib

:H:H =- FOUí; J092 Caixa r"íiihi.i, �&.
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SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 11
- Fone 42.5953 - SAO PAULO; Rua '1 de Abrll
n. 236 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181

.B}tjI..O HORIZONTE: � Rua Goiás. 24 - POR
TO AI.iEGRE: - Rua .Joio Monta1ll'I, 15 - cu.
RITmA: = Rua Dr. Murici, 708 - 2,1} andar -
Sal:\ 233· - JOINVlLE: -:- Rua Sá<t Pedro, 9%-

-OEUISCHE spa LTE
KURZE BERICHTE

,.MALARIABEKAEl\'IPFUNG IM Al\1AZONASGEBIT
Rio. 10 (Meridional) - Der Plan des Servic;o

Nacional de Malaria sieht fuer die naechste Zeit eil1'e
Verteilung von Malariamitteln in den verseuchten

I·
Gegend,en des Amazonas, in den Staaten Pará und
Amazonas. Vai' und ebellsO eine Desinfizierung
zweimal im JahI' in 20.000 Haeusern. Die Kosten
,des gesamtell Vel'fahrens werden auf 10,7 Millionen.
I Cruzeiros geschaetzt.

EINE l\'IEDIZINISCHE ENTDECKUNG

BAR!, 10 (UP, -- Hi::;!' 'vere>;, die <�11 K,!tH.:bhus
ten erkrankten Kinder in Zukun1t in einem. hochmo
dernen Hospital behandelt werden, welches einzig in
seiner Art isto da man es in einer Kalksteingrotte in
stalliert hai. Profess·or Frank Anellí, ein bekannt'er
Spiezialis,t entdeekte vaI' einigen Jahren, dass Kin
der, die Keuchhusten hatten. llach nur wenigen Stun
den des Aufer1thaltes in der Grotte wesentliche Ees
serung zeigten. Der Wissenschaftler kam zu der Ue·
berzeugung, dass hYdl'osulfurische und kalkhaltige
Elemente in der Grotte eine ausserordenfliche HeU·
wirkl.mg bei allen Krankheiten der �tmungsorgane
auszuueben vermoegen.

URAN-SUCHE IM STAATE MINAS GERAIS

LATEINISCHER FERIENUNTERRICHT

I
Karl der kleine Student vom Lande, kommt

mit dem Zeugnis in deu Ferien heiro. Der Vater ist
gar nicht erbaut davon und fragt ihm einmal, wie

ler
ihm so recht herumlungern und faulenzoen sieht:

"Du Karl, sa. gmír einmamI. was lemt ihr den

I
engentlieh iu der Schule ."

- "Lateinisch, Vater".
- .'So. was heisst denn eigoentlich GabeI au!

lateinisch," - "Gabulus. Vater", - "Und die Hand."
- "Hal1dus, Vater'·. - Und der lVIist ,

- "lVIistus,
"later". - "Und das Feld ," - "FeldllS, Vater", -

"So pass jetzt auf, Buerschchen: Da nimmst du jetzt
die Gabulus in dioe Handus und faehrst Mistus auf
Feldus. \Terstehst. Von nun an 1em ich dir lateinisch".

nça
Comissão

Ia
IIC

da
RIO, (]\1f't'idio1l31) -- A

--- DR. l'.mCESLAU SZANIAWSKY-
l\-lél3Ico do Jlsspital r-.;os� Senhora da LIlI�

Con�ultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 � Fane 266�
R€sidencja: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 52Y

C U Ri I T I B A � PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS li: MEN7AIS

Doenças ria pele: Eczemas, Furunculo:;e, Cocelrss, Man
chas, espinhas, etc, - Glândulas. ]!"Ialta C!.e �egraB, E?,��s.
ao 11'10re8 Brancas Frãezà sexual, Impotêneía, EisterllIDa
d� DesenvalviJnento fisico e mental, etc. - Doenças erô
niê�HI em geral: Rer:auatiElmo, Varizes, Asma, Malária crÓ

-�- Bica - Hemorroidas, etc.-
ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos díaJ!t �ti li! Si de
--� cada mês, no HOTEL UOLETZ�

���,&.....��<>-....._.",�o('>_""'-"'5.-����

missão de Constituiçfw e ,) us- do o dEputado "Raimundo Pad,- difam:lçi'i.,} por t0l' '''Bicuada COH

tiça da Cârnrn a Feder<J1 ir!l('i"Jll lha, em virtude. da qUri;.n apr» tra el:�, da tribuna da Câmara ('

em sua l:'fôllll1íão 'de onrem, o sentada pelos 81'S, Coriohll'J "[ic]fI. ínlpt'l'nsn falada (' ",s('l'ita,

exame. d'.) ofício do Juiz da 'I"i" Vll:(;'ll,,, de G.�,s os quais impu- coíncettos j111gr.do::; ofensivos ii.

eeíra Vara Criminal solicitando taram ao pm-lamentar flmlLilwn- 1ignidade dos 'l1\f'l'élantp,)
.> - - Na. quatídnde d{� relator, o sc

Osvalôo TriguCirO, detlõndo;se
no aspf'Jctü jurídico da que.st,,io,
sustentou. em seu parecer ha

<ler uma d.istinção fundamental

quanto à caracterização 'dos
í

n

tos imputadas WJ sr. Raimundo

:Padilha. Nessa. ordem de idéi.-I.S

!Capital de falatoriol
Por AI Neto

l'
. Depois de mais de 120-

milhões de palavras, é dífi
cíl ter fé na próxima con

ferencia de Genebra,
Realmente, nos ultimas

oito anos os representantes
da Russia e das nações li
vres pronunciaram mais de
120 milhões de palavras em

conferencias ínternacio
riais sem quaisquer resul-

I fados definitivos
I Eis aqui a Iíst a de alga-

1li13S conversações inuteis:
Paz internacional

,

Com o objetivo de asse

gurar a paz internacional. o

Conselho de Segurança das
Nações Unidas ji: realizou.
des :'2 sua fund acão > cerca

de 700 reuniões.

Nessas conferencias, cer

ca de 19 mílhõos de pala
vras forara pronunciadas.

O acordo p:Jlítico sobre
a Coreia continua sendo a·

penas uma esperança.
E uma esperança que. em

minha opinião. U'm pOUCBS
nrobabilidades c' e ser con·

�retizada na eon ferencia de

(OMPETEtKIA DO GO
VERNO O PROJETO

MUNIZ fALCÃO

PARIS, (UP) - O sr, Fre- tes de Imprensa da América construcão naqueb c!dad?,

liouor SUBMil.I'Ii!_, (kric Dupont. pre.,'dente du La ina; conduzidos pelo ,;eu I DepOIS dess" '_'x;:;osi •.;'ão ,)Iíi 'f J B.nU C ,nr,elho ,lVIunicirJ<Ü de Pa-
i
pres ciente, sr. Marceau Du- "r, Durras, sPcTel:�!'lO eh Elih

i r:s, reC?be�l, ho.ie na Prer- i_ ' paut. I baixada do Chile, agradel�e".

MOa- 'TOUI(Of I tura. logo depois de ter ri;- ( "Trago d,� minha Vié.gclU - em nome dos jornalístas dr. A-
J A !"� J

I �embarcado do wião que o
i êli�.: n?tadamente. �.sr, F:�,": mero c� L�tin�. a� ,�r. }'r��__;',;trouxe da America do Sul, OIl. de�lo.; Dclpont -. a llnpres�aJ Dupo •. t. ,JS pala"I ..s �l�c,l ,,3.

WASHINGTON, fl (UP) -! c,p foi hospede oficial d:s ca-
t �e que (sses pmses em ple1no cp;,:; ac:bara d:: prOl1',mClaL'.

O Deflart;:omento da Def"sa (p;tais do Brasil, Argentina e i ImlJUls::J, cons�ltuem �m ��t'.pediu creditas ao Congre3So pai Chile. os m:mbras d:1 Associa. I
mento essenCIal J?-0 LUbul'_!ro

ra :J construção de (Ôois novo.;:! cão des Correspondentes d,e do xadrez ec:onomlCO n�undwl.
submarinos atômk·'<;. a partir I Impren:-:a da América Latina. i Antes d� jn�ca,r, ('ssa ,lnteres_
de 1.0 de julh I d" 3� p 8no, . conduzidos pejo :-',u preside.'1. f sante .eX;;l.l.:sao tI' ,ha lIdo y�na I- ; obra IJ1tltUlada:"A Amenca

9 e r n 0lIII0o eça
; ��IoS�l ��1t!aV���dcC:��;t'rie�l!i�

.

·:xa:amenfe t:das as realiza-
.

I
çÕ,es que �;,:s�'s _jovens :; dina-
nuca, naçG·�s 3ll1dq farao na".,
cer em tod:Js os domino's ca
c'enda e da ind1:l.stri.�. T�nho

'J�i t' igualmente a impressão d"
('"

+ "'1 qUe dentro de 20, anos serão
d vistas coisas aind;! mais '2xtra.

l� ,-�

�I� ! orainarias.
� " .

� f � ()f,

"�--�����l�i�-r="'1�.
PROB,LEMAS SOCIAIS

• • �
: i· J

Certamente os problemas Sé)

� J ! J f l; � c:ais lá se apr,esenl am como

t --,,�, ��. �." �-'--' -� .-

�-�Wl
<'ln toda parb do niundo, )n�'s

i"r' -; �,'
'"

.�, !,
--

k,,,' Ir u

cst -JU certo de que esses pai-
; 'f ii

: p
ses latinos, paises, por conse_

--.I
�

r�" '·�=.:�l'�--�",-��iif'��i'-�'-;.:" -1.7]1
Quen,'a d, "b,dona, 'aborão

� : ! !
. �

� resolve�los, Dcs,,=jo ardent-emen
te que a Europa se associe fiO

L.""��J�..�t��J��L -","�<__,_. seu desenvolvimento,
� � � i I �

��_§.i__J.�u,.,J__.J__::J
� � � I

� " ,
� fr. � ",:tl:-�.l!� ...c:';... ��........;}

I ijl.q���#l

A 1\'IüDA cruzeiros, SUbll}do na letra "O': ou

O sr. Frederic Dupont iam. referencia:n a 11.000 erHzeiros

bem ficou satisf�ito por

cons.j
mensais,

tatar qUe a cuIt1.U'a e a moda Nas Forças Armadlls ou '.' :ncímen
francé;sa ainda figuram?m t(JS d,)'; oficiais seriam ele 30.000

pr.m.eiro lugar. c'Um frances I cruzeIros para 'Ús generai� de E�

não tem a impressão de estar I xercito, Almirante d, Esquadra c

n-o estrangeiro, na America La i tenente brigadeiro, descendo a 4".
t:na - acrescentou ele - que; 8.000 cruzeiros p::ra os 20s. tenen�
52 considera não só como e.H.: teso

tre &migos fieÍS mas como en- I
o menor sold'O nas Forças Al'mr.·

Ire par,entes". da� seria dos alunos da Escola Prc·'
O�tro :fato que admirou "i- \ paratoria de Catete, recrutas ou

vamente o pr.esidente, do Con.,201dados. l'lã� engajadas: e apre�:dir.;e1ho de Paris: a raOldez com

I'
zes ma1'mheuo, os qmus passanmn

que s;; ccns r�em edf:icios..!\,s- a. perceher 1 1 no cruz'i!Íros mer.-

"hn e qu·? Sao Paulo d�te\ e. , s:us,
.

�em duvida, o record mnn. I'
O projeto do sr. Muniz Falcão.

rHal, com 7 casas por hora, du entretanto, não -pa!'ece que venha
! ::ante � �eri'Jão l:lais 2ti'tlO t\a I f(.7onc:\1!. na �.a ::;-5,�tJl2'j !eb:t Q"\

1 F,eito de prata.
2 Fruto das searas.

3 - Cada uma das divÍ-
s'5es territoriais de
varias paises.

..1 - Norma.
,.5>- =-= Imt1V8."L
6 CatedraL
-; - D·.:JUa::.

HOIUZONTAIS VERTICAIS

gas-::lina possam os nossos'

aut.omobilistas eon3erva!"':
nlelhol' os seus carros '';,'

por urn reflexo psicológico
;.;alutar. dirigir com maIS

I

prudencia as máquinas con.!
• fiadas ii sua habilidadE:. 1

2 - Congr::sso Regional
d'-! Contabilistas·

4 - Legitimu,
6 - Tranquilo<:,
3 � Sumarios,
9 - Canoa de easca de ma.;:

deira (pI.),
10 .......... O:i� ..

FERIDAS
Espinhas, nclauchas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUlURA
Grande Depurativo

do Sangue

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CasacCl ;ãrii!lIO em lã Ieve ideal nara meia estacão, Ocorte arredéndado dá um ar de juventude. Saia juSta. Pequeno toque de veludo adornado de um rosa: no lado (lreito. I DiMtrlbuidor em Bta. Catartu
,

, I D A 8

FRU·TA SI AFA�;ôSBiS�8
,

OUTONO' é' a estação i�' -te r-sglrne. boca, molhe em água fresca I' Marca FabrIl da melhor

é necessarío e ben�fíca aos ho � deal '!lara ,s�guir um, :egi�e Se resolvemos tomar a fr�_ ,esprEma, estenda e disponh� easímíra do Bralll

I
de fruta des�mado a desmt?Xl-, -ta com� base de Ul� ver�adel_ I

sobre a gaze a polpa da

fru.1
- X -

. "

cal' o orga:r:,lSmo e regulartsar r:J pe�lOdo, �e regime, e rie., ta escolhida (pessego, pera,
Linho! e aviamento.

O ciume e o pior dos males' certas funçõês- Naturalmente eessario nu.rir.se por um cer, maça rálada); ponha sobre a I parI Al:fsiate.l
e (;) que desoer.a menos COID- não se trata simplesmenté de to período exclusivamente ou camada de fruta uma outra I

paixão em quem é a causa de-I o�mer. m.ui�� Íruta,.mas � pre- quase exclusivam.ente., O ou, gaze tratada como a primeira,
'

le. � CISO dlSc�pI nar senamen,e es. tro elemento que fara parto e apllgua sobre o rosto pre,,
"

.

, de uma dieta deste genera se. mer.do d od':"IIII11I11UUlmUlmIllUflUUllllllllmll�lUnU'IIII11I11I1Ullllllllmlllllllll'.: ,l'á o Ieite un'co 'lrment� }'1"
e

': o qtue o s�co f::: , '" ::: r ,- -, " •

I
mo re a pe e. Des a maneira � IIII_

§ fi E M o R: R O I DAS" §' c?mpleto. �ste é o per-Iodo dá conservará melhor a polpa ú; , O N S E',R T O:: V A, R •• Z E SEU. L C E � AS. :: SlCO .do regJmc de uva e para 'mida em contactn com o ros. I "
§ . DAS )?ERNAS: curas' sem operação, ª ccnsídera.Io propriamente um I

to. E' utrlíssírno e recomenda.] DE' REL0610Slê, Di'SPepsias�. Prisão doe Ventre, Colites, U'Iceras dó :: 'regime, é preciso comer pelo vel aplicar o mesmo tratamen, \
:; ESlomagó e Duodeno, Dísenterias, Amebíase ª .menos um quilo e meio cl� to ao pescoço qué, g,eralmen_1
fê Intestil1al, Fissuras, Fístulas, Coceiras' do Anus. ª uva. São r·�gim..=s que em ri� te esquecido pelas mUlherEs!

'�JI'§ D R �:'; A R Y T A B O R D A ª_ �o�, '11:::> dev�riam ser se�uL v'nga_se �tornando-s.e quase' I':::
'

"

:::
uo::. �_m o conselho med,co, sqmpr:e amarelado e com a

Rua Sã{) Paulo, 3343 -

I::.
'CLíNICA GERAL .DE ADUL1'0S ]i; CIUANÇAS ;::= Pao.rqué a carac,teristica do re- pele cansa,d,a,

'

"em contras',e i
ITOUPAVA SECA

=- C uIt" Ii S
A BLTtM'ENAU .

, , (Ao ladro <1a Farmacia Pfau)
,:.

óns orlO: """"" .()upava eca ' ;o,"', ":: arme de uma e faz€l' emagI'e. ! com o rost.o qU!2 bem tratado;

I;: . . Horário:.8 às 12 hora� =: cer os gordos, e engordar OJ conserva mais tempo o s�u 1 - SERVIÇO RApmo _
ª ResIdenGla: rua PresIdente Getulio Vargas, 143 ,ê magros. IPara' qu,e o !1'·2gime frescor. I
= � - ":- Telefone:' 1 1 6 6 .- - - = :Caça bom efeit::> nos casos de ......--._..;._ ;_..,.,_ �������������..,,

:;mliIllJlllnmlll1l11ll11l1flJmIllIUUlllllllmIJII1JlUUlllllh,IIIIlUlUml'1� pre�uiça intestina:, � bom in- PONTOS, � IMPORTa IlITESgerIr, as cascas, eVmmando no! '
'

110

=:'�E:::�;n�;i;:,�;:� !�3 ra uma Jerle ita DIaquitagHmpos, pda mànhã ao d.espertar. antes do lISO são ligeiramente
na metade d,a manhã e na em- 1 - A h?se, copacta, cremo.

I umEdecidos'. Depois escove as
tade da tarde, e a noite.an- . sa ou liquida, deve combinar sobrancelhas pan desmanchar
tes de deitar_se, I com a cor da p,�le, O pó deve os h'aços que f.caram visiveis.

O regime completo é muito st'r no mesmo tom pClrem um ;:i � Não se exceda na apli-.

d 1 d Lll3" Marte e Saturno fa.maiS agra ave e seguir, p"is 'pouco mais escuro. CaÇa0 dos eÍemenbs d·� ma-
q

-

l,·t' 11' voreCE;m tudo!, Negocios imol1,� nao S'2 Iml a a esco la ue 2 -- A sombra de palpe. qunagem.
uma só ql1alidadc, mas todas bras .se aplicar nas palp-2bras
as frubs podem fazzr parte superiores, da metade da pal-
dele, inclusive frutos 01e030S pebra fora e pára cima. Não

co�o as
. am:,1doas, as nozes,

I
se deev a�Lcar sombra 'na

. F A ç A M SEU S
algumas azeIton[ls. As frutas palpebra inferior.
devem estar sempre bem ma-

. ii: N UNe lOS
duras" sãs e b,2m hvadas, por 3 - O "rim.�l" istD é, ocos
qu.?· é recomendav<.l comer mético para -cs c:lios, se ap1i N E S T E
:ambem as case",s, que será::> I "ca tambem como a sombra: do -.-------------,.------'''"'''------------

. . "',' ,to�l:iar:g�:eIT'da;t�qg��1:S� :b�. ce�tr�dos,�e lhOa:��ab:Z:��lh�S I FABRICA DE MAOUINAS E fUNDiÇÃO MORlIl
:ECONÓ-: gordura,' o· aZ'2,lt'2", amante ga alternado com regime de lei_ tem uma linha pzrfeita, não 1 De EDMUNDO MORITZ

ce Rua Uruguai, 30 - Caixa Post�l, 74 - Telegr·: "MORITZ"·e leve' ao ','J.Ogo: c.om <ls. -outros, 'ú (um litro e meio de l�ite'; convem retoca-las: basta]i. . , . '

I T A J A I _.__
'

temr.'!:'l"osi Aju��� '. depois" ::Js: 'por dois d:as' na F�mana. ')f,o I ma-las c:m uma Escovinha. Se Fabricação de Balanças de 26, - 30 e 49 ks. - Bombas Inglesas de

'bàtatl<,s� D:S' sa�.([:nhas ,e um (J- só é altamente desintoxican-' sãJ ralas e claras', devem ser 1114 - Eixo para serras circulares - Furadeiras horizontais pa-

b 't'd' .

l' t â
.

I
ra montagem em armação de madeira - Ferragens completas -vo' a 1 o para;. Jg�,� u o m::� te, mas tambem em,'grecedor, r�alçadas com um bpis espe- Serra fita _ Plainas simples, 50 cento de largura _ Cilindrps pa-to bem. DespeJe numa for.l .....

a pele adquír:rá uma nova ClaJ.. Os d.," aquarela, que se ra padarias, moendas para cana e dragas completas para areia e
'de vidro e cnb,ra o' b.ob pom 5 'transpal'enéia' e 11r:\_<: casos me. we,ndeln nas casas de artlgos pedregulhOs - DOficina de fllndl!)ão e estamparia - Projetos, or-

b b t d A çamcntos e demll.is inrormaçõ.es na FábrIca.OVOS efTl a 1 os. sse em
nos graves aparec�rá' liber(.a. para pintura, são ó:imos à·c

forno bem qu:,llte, Na hora da de .;:spinhas e !rritacões.
----- .--- ----

de levar pata a ;mesa, en1'eii.e Muitas mulheres n[;; sa- M cl I,com a�eitona� ,� b�os �o::idos. bem ou sé esquecem de que O e ?SSe qu ser Ilode, .sa�st:,Ulr �s a .frut), p:::de constituir tam.l.sard nhas p�r. ca1U3roe" ou b�-
.bem a mais refrescante das

calhau com palmito, j'máscaras de beleza: As fruías I
j1!-cidas são mais indicadas para �
, .el1branqu,"cer a pele, as ik i

I polpa m,}ls densa e mais doce

I
!

são sobretudo refreseaEtes. A

:;Uillmlmilmmmlm:jjlJmum.unIlUlllumlllmJ1nnIlUl�ummnllm� polpa e o suco das frutas de-'

ª D R·
.

G :I: N T I L T E L L E S § 1 vem ser aplíc�dos sobre o ros-

=:' �
.

,
= to antes perfeItaItsente lavado

,$"
: " ','� ADVOGAIDO" ,";"

E e s,:ráo deixados enxugar na.

. ª CAusAs CÍ'-r"EIS, COMERCIAIS, CRIMINAIS § turaImente, lavando-se o 1'OS_

;: E TRABALIDSTAS _ :: to só depo's de quhlze minll-

:§ EsCritório: ALAMEDA RIO BRANCO n.Q 62.A 5 tos com água fÍ'ia ou levemen-
..

= Ao lado dos Te1egrafos-' ::: te morna. PÓde-se tambem fa

==_ Residênda:.Alameda Duque d� Caxias n. 106
==_ zer uma ma,c;eal'a corno:a que

Atende chamados para as comarcas do interior
= do Estado. =

I
se segUre:

S ê T{}m.:� um pedaço de gaze
== Fone 1710 -BLUMENAU, STA, .CATARINA :: do :amanho do rosto, faça um

511l11mnllllnllmlllllllllllllmllmlllllllllllllllnllllumUlmUIIIIIIIUIII� buraco para o' nariz e para a

'Oara meia,estação e as

mu.,
Saia rodada em tecicloJ eg· Vestido ,'em teCido de �lgo·'

\panças
brUlScas de clima. cocês acompanhada de bo·

I
,dão, abotoado de alto a

l1ada melhor do que es,te

I
-

mod�Q aeOlmpan:hado de !�ro de uma
'

cor S�1 3 COll' lHiUeG o que Ô2 toma'muito
*ât '_, ca�'<),. Jimto 1llad'l)mo 'Ç p;míic�.... Fxát,l;��

.. _...i

Se f�zessemos uma.'�queté en- das janelas, alguma audaz
ltre as donas d,2 CSSI< consta

tar;iaIll{)s" qj;till 90', 1),0'1.' cent•o seno

f

BOLO, DE FUBA'" contri. BOLACIL'\S DELICADAS:

buiç�o de AURINHA, de

ne-Ia
colheres de farinha doe tri-

. df,,:
"

'go; 2 gemas; 1 colher das de
4 xicáras de fub�; 2 xic�ras sopa de açucar; meia colher

!.de farinha de trigo; 4 xic.::.ras das de chá de sal; 2 colheres

I
de açucar 4 colher'es de banha das de sJpa de leite de coco.
,2 xícaras de �anteiga; 6' 0- Faça um roVnho ,e cort-2 como

vos; 2 coco.s ràlados, dos qU;lÍ';; nhóques, achatando com um

,ê tirad.o o �e:te; ,2 colhere.:; das �arfo, para dar-lhes uma for.

"de chá de ferménto em pÓ,:' �n:1 bonita.
erva doce e sal· BOLO COM SARDINHAS

,

M'sture o fubá c,om a mano 'Um qu:lo' de batatas cozi�
das e cortadas, em pedacinh JS
1 lata de sardinhas, cebola p!
c:J,dinha, pimenta do reh, gor-

-Buerger
Continuando com oabsoluto sucesso alcan çado' caril ti sua, gran
de liqquidação de aniversário, anuncia as ultimas n.ovidades pará
o invernQ, retem-eh egadas do' Rio e de São Paulo

CASACOS' -- COSTUMES .:_- BLUSAS lÃS, ETC.
os ultimosmodelos:difados P.eta· moda

;,

" ':
"

�(·AlA' BU�RGJR 'IrD,A. .

, Rua '1'5 .de Movembro Dr. 505 _: Blumenau .... Telefone: 1534
,

J�legrama� ·"�'._)I�UERflf
'

·,BLUMENAU, 11"5-1954

l1i
áNlVERSA'RIOS

ial
lain e gra. Maria Ivoni CasteI..

NA�(IME tiOS

da menina lucia, filha
do sr, Artstíde se sra. Inez Pe,

reira;
- do memno Alcides, fi.

lho do sr. Ac.ebiadç, e sra. Vi.

Iandía Pereira, e

- do menino Cesar Vitorio,
filho do sr. Pedro e sra. Nazir

lain;
- Fazem anos hoje:
- a menina Eliane, filha

do sr. Gustavo e sra. Elfrieda
Mueller;
- a sra. Irma Schleper,

esposa do sr. Rudolfo Schle,
per;

- .o menino Helio, filho do
sr. Abelardo"Viana de M€Io;
- o sr. Irineu Chneíder, do

comercio local, e Franco.
- O sr. Gabriel dos Santos,

residente nesta cidade. VIAJANTES
- Acham-se hospedados na

cidade:
- Com o nascimento de - HOTEL REX: srs. Ervin

seu filhinho Ivan, ocorrido dia Piruey., Antenox D., Batista,
6 do mês em curso, acha-se Werner Leó Mon, Otto B'ich,

em festas o lar do sr. Augus, ter e sra.;. Carlos Katzenstein,
to e sra. Agrfpia Stropowski, : Fausto F.aria e sra., Arno Hedl

BATISADOS: ler, Darcí Medeiros, Vitor Lu,
- Na Igreja Matriz, desta cas, Rol;! Karl Bredt, KIur!

cídada, realizaram-se domín, Leschzíner, Adolfu Ro�en.sM

, go Os seguintes batisados: cheín, Antonio Guilherme In.
- da menina Vera Lucia fi díg, .João Pedro Carvalho Mel_

I lha do sr. Rudolfo e sra. Lu- lo, dr. Nevíon C. Andrade

I cia de Souza; Mello, A;tfo?so J{)rge . vo.n
l_da menina Cinthía,

fi_l
Trompowskí, Geraldo Stel_

lha do sr. Pedro M. Castel- ner, Wolfgang Paul, Silvio Za

ppulla, Enio Luz, Michael Da.
víd Ayoub, Arnaldo de Bar.

,ros, 'Julio Cesar, Luis Razzíní,
Eduardo Lins, dr. Germano

Rudner, Dirceu Garcia, Ante,
nio B· Mello, Valmor Otavio
de Oliveira, Alvaro Logo e

Voltar Jorge José.
- HOTEL HOLETZ: srs.

Alfr-edo Madalozzo e sra., He.,

lia Madalozzo e sra., Daniel

Gomes, Henrique Jorge, Leo,
nidas Gagliari, Joaquim Mo

reira Mesquita, Domígos Go,

vea, Joaquim Boeng, Alfredó
Torr.aca, Antonio, Cavalcante e

sra, Gercin'o Siqueira, Val,
demar Cardoso, Luiz G. da
S.ilva, Dionisio Contin, Gus
tavo Heínz e José de Oliveira

ANDRE' MARTINS

feições, nem quando o corpo
está muito fatigado. Não con

vem, igualmente, demorar' no
banho. Cinco ou dez minutos

,_ X-
Rua XV. 1360 - Cx. Pcatal. l8a

BLUMENAU

ç família.

PRfano DO DIAOFICINA
ESPECIALISADA -- Hora do banho:

- A m�lhor hora para to
mar banho frio é pela manhã.
Nunca faze-lo depois das re-

são suficient-es.

Acostume-se a lomar pe.
pela manhã, ao levantar_
se, um banho frio e rapi.
do. - SNES.

ASTRAL DO DIA

por Haga Swami
11 de Maio

biliarios, agrícolas, medicina,
reformas, descobertas, assun.

tos de vasta r-epercussão, pIa
nos audazes e viagens por
todas as vias.

Os nascidos nesta data
Podem re'alizar sociedade

J O R N A L ·crativa.
lu-

vestidoo seu

RA'DIO JARAGUA L'l'DA.
- Uma. Vóz Amiga em'-

/f--'
"'--I '.._\
I_i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DA VITORIAI qu'�drãG' perfquito, tem seu qui garam da pugna principal:
nhr.o na, faç::!nha alcarrqada pe Palmeiras: Juca, De Lucas e

-----..,.;..-...,...--.,...,�'"------'-..-------------�-------- _-- los craques que vem orrentanün, Lázaro ; Rubens, Lacava tWuer"
Não há dúvida, o Palmeiras Valeu ao Pulmefras, €sta vi- dcs quais é amigo acima de ges) e Nagel (Altíno): J'ona�,

que. se m.:wimenY.ou ;110 grama' t':;r'ia, a oonqussta do t,ituJ.o: de tudo, Há r.)';V€ jogos a equipe C3,- Dar-ínno, '\Vuerges (Ieger), Au
do. 11a fase ecmptementm-, esteve campeão do Torneio Extra local tá entregue aos seus cuidadcs, gusto (Sadinha) e Sadinha (Mar
multas furos acima (!'aquclla e e o direito de jogar as pelejas ti- com o magndfíc-» balanço de ;; zinho).
luipe que nada fixE'ra .de prátiõ nats com o vencedor- do- certame "itr."ías. ::: empatee e 1 revês. VEirIl. Cruz : Jttnho, Fernando 'C

co no 1.0 tmnpo. Seus defenso'· brusqu€nsc, o AtleÚcQ. R('nam;:. Wilson Silva 'não esteve muí- Plnl1ci'o; Wer-ner, Gépí e Chi'Co;
"es. che?,and.3i .à conclusão uél cujo etcmco, arrasou o Pa.ísandú, to insp.irad:) na arbitragem de l\lalheiros, Antonênho, Schipp"
que o rr-lunfo não. lhes sorriria domtrigo, pelo alarmante aco r-e dcniin�o. Vária:::; dê. suas mar-ca- rnarm, Jair e _Filipi!?ho.
sem Ü' disp�íf!dio de muítas aner- ��e9 não t íveram razão q,C ser e Urna penalidade máxima 10i
.gias e ven'do má "tEimosia" COTIl de- 6xO. Feito, dos mais signific'3.- l'Jraln prejudiciais, à turma cruz- uespfrdkada .por Dal'ilnho, na

"{ue se deferrlta a turma. CrIlZ· t;iY9S, 3. premlaj- o trabalho tn- maltina. Não' andou bem o -bai- fase inicial, que mamdou a pelo
maltina un'l sério, obstúcur-» ,," cansávct e a. dedicação dos did'rXinho"_ ta f'Jra. N-asccu a falta d'll uma
suas pretensões, passaram ;) l:';cntes da Ca.mpeão. do C€'ntpuá· As arrecadações continuam suposta agressão de IUnho no

"p'Ylbatc" com muíto m'a,'�r espj .. r-io, que tem feito o posstvel e correspondendo A de ante-on- prõprão Da.rinho, quando a :-e

piríto- de luta e força de vontade po'que não dizer, o ímpossívt j tem somou Cr$ 5.405.00. Na prc- don:ia já estava fora do campo.
,\t:....su·Re o quadr-» à procur-a de tambem, para dotar o .ctube Ge

I
Iim�nar empataram em tz-es ten ... r,;,), instante exat.» ·d.r) íncídentc

um tento e o consignaram real um". r'lprfs€ntaçib, futebolística t,�s os juvenis do Palmei'ras e o infe,lizmente, estavarnos com

'11fmte, depoãs de insistil' no a.ta- à altura: das suas gfor-íosas frn.- ·EE:trela Dalva, Els como forma-, nossa atenção desviada para ou

-ur-, Esc!lJpando. rápido pela' ex- ·dlçõ?s. Lnlaco, o "pHoto" do c5· rarn os elencos que se encarrc- tr-o pnrn.o do estádio alvivcrde.
!Ttlmn, cnnlv-tu, Saflênlu1 rr curu

um passe ti. .Iona.s, que dep'1i� de
"12Ütr c CCt:,��O·: girou seu corpo

r:�-1·�j(}11 ef'rteir", [\.rr�ln(·:-.."q, �:H
mornas guarnecidas pr.r It.ínbo.

r1" 1""'0. então a

"r;n�'11(',�i��'1 def'ens.va CR!l1pr'aldi
na, que cantava, agora, com (J

'-,-ocioso -'311XiHo d� IrlTf'T. '.!enb-r
-In. f'uncâo flue 111e cabe, no dís-:

Icut.ído sistEma, de, jOg-,l "li1pr�f(a'
..-10 pe'o preparador da cqurpo
() Regundo goat ,palmeirplllB"

Olimo. espelácul�,. '8ssisrlu 113:1St1 publico, na pista do'Molo Clube ••
.

Ouéda espetacular '��í�!�'�,}:, ���e!;::'o�:'l�. s������
,

d ...··"1 f'f'fjll<'l'da,
. arll'3 ntou >'Im ti e lIHISi'llüemo Baumer, um 01 CQrre�Ofes 10mv. eases .. ...

," peloLll e quando efltn já esln

1 P h' 10 t d 21
.

t· 1'"
'

UIna volta de vantagem sobre 'va além dR, linha Ide. J'u;l(!o, (li',a. I'ova - ."" S hor.:s -I' tinTO" e' ,"ml'nu os. v se�
.,i.�1J, a paJ:a 'dcuÚo da 'peque.l1D,Classe 250 cilindradas - 25· gundos '2 8110 - 2-0 Alberto; Reinoldo Betchold, que por '\1''''3, Vera(,1'te�ri'1H", '�ncl.[' Re [1.:

i;/olüis - Premias de 1.200, Z:uge, ti'.) Moto Clube de Join- ,sua vez mankve a diferença nha,ia Sadinha, que niio teve d\.;
500,00 e 300 cruzeiros, ao 1.0, vi1e, com o tempo de' 21 mÍ_ de cerca de '100metros sobre ficuldade algum:.s ('m i;�neluil',!
2.0 e terc'�ir6"colocados, nutos e 27 segundos'. 3.0 Os� Ernesto Vetsch. Os momentos 'I·" (1, j.m'Ce. ]1Dis 1\.0 lmn(ki- 'I'inl;1 chi g'l'.rais cabía a ohfl('r·,pectvamente, ofertados pela valdo Ehrat� do M.C.J., com mais eletrizantes dá prova fo-

v3r,ão da. í rC�lllaridnd,", Wil;,on
Comp.anhia Comercial Schra,

.

o km'lpo de 23 minutês, 45 se-
.

ram pl�oporcionados pe':los S.'l�;a c,-nfi.'·n�nu o tfntn, Suh J1ro·'
der, além à'e medalhas. . gundQs e 5]10. "áz" blumeílauenses e Norbér

.

n�i(lS dr;- mail� justos Par psr-

�j�::o���:��:�c��::�:�;,,:a�:il:5:�'�r!;:::�:=�� ::;:��l��v��:':'i:�:;: :�:�::�;�::i"d::�:,.j:"d�,:::[e:,i:iP Iacard F u t e b o ; ! s t i c o de
témpJ de 17 minutos e 24 se- to Vetsch, pl,'!rseguido, na ór- ra cJasslÍIcaçao, que pertenceu lll(lnte, a sórte do mateh,

Pl')'3'jgUlldós. :- 2.0 .Alberto Zuge, .. de:tn, por Alberta Zuge, Lu•. a Ernes 0, depois da desisten-I ,�e".uju !uta!7uln' o V�ra Cruz.. �.

A N A ç OM.C·J., com uma Excelsior, no I' cHio Baumer ·e.· OsvaldO: ,da de seu adversário.
.

bl'lf1.'an,do a, ."eta�uarda alV1-v-1tempo de 17 minut:::s e 32 se- Ehrat. Na ,volta numero dois, Findas as corridas na séde' de a sempre vigiar os. pas�0s dc
. - ,

i seus ablCantes. os flua IS flZf'raUI _
gundos. 3.0 Osvaldo Ehrat, do na curvél;, da olaria, i do Moto Clube de B1um,�nau, I chegar às miof' dI' .ruca, alg-u-' '

M.C.J. com uma Jawa, no LucHi.o tentava passar
,

'foi proc,zd:da a entrega' dos:, ID?S bolas tra:G?,ei'ras. cO.12tida�! .
_ _

. _.

€"•.ter,'or'.
tempo de 17 minutos, 59 se- ,berto Zuge, pela esquerda des_ premiús aos vencedores e me-

'

com .segu" anca plío guardú:;o, ''1'' I Contagens dos prebos que sá buda e domingo foram j':Jgados no Estado, no .�

gund:;s e 1.!5. te, viu-se fechado e para e�i- lhore& colocados tanto nas tualmentr; ost,ontand')' excelc.nte I RIO DE JANEIRO x Rosario Central 1, Banfield 2
_.

I ' ., '. . forma. Sejamos justos, me."eelam STA. CATARINA
\tal' que as duas maqUInas se provas c·clIstlcas, InclUSive a

O�, rapazes de Testo), Cen.tral pe.: Ern Blumenuu: PalmcÍlas 3;;; NODistr. Federal: Sclf.ção do i:se Racing 1. In'd'ependiente O x

Nas. primeiras vo;tas Alber- chocasem, não teve outro re� do SESI, como motociclisticas, 1; nwnDS o gonl de lTGM·U.e. ,ac,' V;ra Cruz de Testo Central O. Brasil 2 x' Seleç{1/.) da Colomhia ,Lanus O. Riyer PIntei 3 x Tigre
·to Zuga consegu:u avantajar- curso senão o de sair f,ara da estando presentes a so!enidade éhamos mesmo que o 111ac�rd dn

Equipe Juvenil do, Palmeir3.[j :zéro. � 2. Gimnazia 4 x Huracan 3 N .

p:s.a. O mot'ÜE desO'overnado I dirígentçs e reDre.s-2ntantes 3xO foi-lhes alg'J' ingrato. caube
" . R�t I Dalva �

'I01d Bo"s 2 x Ferro Carr�l oest'o '.. 1

�

'9. Jonag aut.oria do goaI que
U x �oJ re a i)� .J

foi d-:= encontro à uma: peque- 'd2s .frcrnas que colaboraram
>"ou cifras de1'i:nitlvas ao marcnc-, Em SalbJ NOl'te a, r[lprEsenta. MINAS GERAIS "

conhecida classg, sempre con. n� ::-�!,"!ta .existe�te na� jm�_ para, u EUC:SS� da notável e_I {l?r.. com pe!o chute c;ruzrd,v, dilo r;ãa da Bandeirantes ganhou. o E� Uberl��(1ia: _ Silo, Pa,ulo �a
�.

Em Antue�pia (Bélgica): Por-

ide vários "azes" do motacl- �eguiü diminuir
-.

a "ífiféreriça dlaço!::s, aürandQ seu pIloto a tapa esportIva:· dlI'alta.. Tornei!} que o citado clube fez Capital PaulIsta 1 x Uherlandlla I tuguclSa de Desp,ortos de São
clismo d·o sul do país, emoc:o- ao chegjr às curvas. A' certa vários metros: de distancia. Lu "

'.' realizar em f.eu estadjo, para
zé.ro. I Paulo 6 x Scheffíeld \Vidnesday

llando-se com alguns duelos altura passou a frente díe seu cilio bateu com a cabeça num
. c,",!,·

quadros da Segunda Divisão.. Em Juiz de FOTa: Esp·Jrte. 2 da Inglaterra O..
verdaC(s'./rament·;; empolgan. companheiro, liderando a cor- fno'rão, mas protegido pelo Em Brusque: CarklS Renaux x. Tupinambá O. I Em Vien�T Austria: Sel€�ã.o da

;tiO,S e ainda uma queda espe- rida até o término d.:sta, sem. capacete- que, levava consigo, Música" maestro I fi.x Paisa:1dú o,
Em B. Horizon,te: Vila,' NOva Austria, 2 x Seleçã.:) do, País de,

tacular do joillvilense Lucílio mprimir à sua mãquina velo_l n�nhU1n fer:m·�nto 'grave .
50-

� Em :fo�'n'Vilé': Foi Ievan:t'!ldo pc-
3 x Amér,ica. 2. 1 Gales O�

J3aumer, num acidente que, cidad:; das maiores. Sua van- freu, tendo apenas desmaiado Minha voz estu
lo América IJ. Torneio> Início da

"

Em Bruxelas, Bélgica.: BeIg:ica
teve grav::s tagem sobre o segundo classi- e kvado pequenos arranhões. •

I
lO

temporada de, fi.! vencendo no
ESPffiITO SANTO 8 x L1D.emburgo 1 (sflleções B.

mss mexeu fiesd'él: foi de 200 metros, a- Atendido imediatamente pelo maIs c ara e meus
match fiillal (} São, Luiz, vice.

Em CoIa.tina.: Vasco da Gama
j Em B('Jgrrudo SeJEção A Belga

�om o� nervos de" tod'os aql.le. proximadamente. Osvaldo Dr. Monso Rabe; fOi conduzi_ do iRa 10 x Colatinense n.
2 x Iugoslavia O.'C. "

sonora. Aqorol uso c!lmpeão.
leI> qUe o presenciaram. i

Ehrat, cuja máquina não' fun- d� a um dos hospitais de:> ta -

Em Fpo1.is.: Ava, 2 x Pau13 I Em Argf'l, Africa: Galia 2 x

Muit:l boa nade ser conside- : c onou a contento, chcg:iu bas cld::.de, para os !KCessar:üs ;
BAHIA

-

.'

t d h
R::l..n10S 1 (carnJJiJ:JnuLO). Em Sa:Jvador:t Bahia fi x:rflda a organz'ação da jorrw- tan e atrazado.

.'1
cura 1�''O5" Te ornan o oras

.

P OVA ., 11 15 h d.
. ,\ 1 1 1 Cruz de Recife 2.da {:sportiva de àmningo ulti-' 2.a R� - ,h�.' o ?PQI� ao oca· (,.as, provas, R. GR. DO SUL.

mo, na Rua Lajaí, prestigiada,
. :�s -::- Cl:lsf� 3,50. C�IlI1çlradãS • ('o:np�etam�n_te :efe1,to, Sua Em P. Alegre: Torneio Ex'

sis uma vez, pelo governa- 30 \'{Llas _. PrcmlOs de L400, m.:lqu,na f,c·JU b_gtante ava-
. . ftra: Nacio'nal, 5 x Flamengo de

.

f til Em Recife:. Nautico 1 x
dor da cidade, sr. Hereilio �QO e 3::;0 cr�zelrOS't

o er

�: I
rlae 2.

J "g<'o"S··' fi'" I"s nl·o T Ex tr'a !CaXiaS
d'J Sul 1.

:rintia:ns dr, São, Paulü' 1.
"eke, O qual cumprilrlentou ,.[�S,� r ."��1e�t .vaO;I:'I\ �', pe" El'i:1;.'ltO Vetsch, mesmo sem O..·· fj''a' .'�. .

,

Cruz;jro' 1 x F'lol'i:1ll1l de NiJ-
- ven,'�d'Clre' da" tre� pro_ lIa . .spoltad.ru WoLram, Bar, ser e"'g'do o

,. I'd' '�lá Vo Hamburgo, O. .

NO E'X'TER'.IOR
<; •. :.1- L'.J -.'� •. eo' ,l{-"t', r 1.' AV2nicta e C:H�'

J>.. I a maXlmo, 1 e. . ,'" .'.
• _

-las e f C<10 '\1tvamn1te -111!Jl't:D- e l_ .,ll.�n. e ". ! 1'0:1 semnre a corrda vencen_

R'
.

I Em Caxi:1.s d". Sul: .Juventude Em Montevideu: Se}cçâo,íoi da� pil1b:"U BPi:Z Sr.l\J�tJb:l', a.'
dO_ã fo,g:.damente. d',=poi;; de! e·un,·a-o '·Impa' f'tan,fe 1'3 x Rr'l1lH'r dn, C�p:tüI:l. Uruguai 5 x: Rot\vci�H tia,

'-10 .ni ver'. ' lfm1 {,,! !l;ed,11l1:1S 'a'le o ".0 C'J.
c"

.

t
. ti· '# Eril Pelota:::' Inlernncinnal da b

'

'onr!rm:'r ln eJ1�<:m.eD e suas. .

I man '8, 1.
Aí vão os result'trlos g,,,rais lo�:1(10.

notáveis quaFrlrH'!t�" como praj ['. ., dOI d' lsr.
('apital 2 x !:"pj •• t:iS Ú.

I
Campeonato argentino; Cha"

,[JS CJJ11peLlt�õ('s é algui))é!s. 1.0 lugnr -- F.rne�t() 't:'(·an!.e da sen53cional e: ar- n:oJe na: se e
.

a r j _ r:llt1j1COt!!ltü Pnfiso,iomll do carita 2 x VeMa: 1. Platense 2 x
em tt.r�' ;l'iBCaila mo{blidad2 ('.<;p:;rtiva. I. . I

..

·

, . , , ,lj'�sí�rlo: :Boca Junior;; O. San Lorenzo ti
.

,,' pnOTT ,\ "� , '. Fmda a "fase etmmatorw" c r ir�:�te a fre�!e as 1'ep1'(,_! 'Em Bago,,: ía'Plnio TIa.,;;: 2 xu.ã n , ... - A" 13 ho- ,d,'j CHmpeOrll.lto Extra do ::no sentaçoes do A lei. co 11,2n::mx
Tas -- ela'ls? 500 c.:rndr.�d3i' :'etn curso e de acordo com {I e P"111'lêiras, rEunindo o se-

mo Gmnde L

- 40 V0!13S - Preniio� d.:; .Q:lle ficou estabdecido na As- gundo, como protagonistas, os I Em Rio Grande; Siio Paulo f.

2.000 1·00n e '500. cru .eiro .

o� se:inbléia, cu�a convocação t�- l,'mes .d-J Paisan?ú e GremÍJ y. F:U'I'üupilha. de P"lotas 1.
,

. "
.

�
� ...

s,. .

ve '::01' fm:lrdade a elaboraçao Espor�lvo Oll1lI?lCO. .

j Em LivramentO'; Al'nmr 2fErtado,:;, pela C._reahsta Ca- do Regulamento do referido! Serao conhecldoil, os loc::lJS
.

x

tarincnse, alemde· ,;;uedalbas Campé:mato, dev::rão defron-I rle.st:s embates, c3ta noite, Na Gl'errno Sa.nt'a.nel1.'êl O. I
a é o 3.0 colocado. tar-se; ag?ra, numa serie de lsécie, da Li�a.._Blu�l1em:m:;!nse' Rm .U.ruv,uaía1l3: HrnglwÍ1:l!';!

.
duas pdeJas; os quadros cam� I de

E u ��bol sela pr.".cedJdo o:: x F'fõfro Canil 2. !l.� lugar - Harold Mel'kle, peões· e vice-campeões do cer rcspectJvo. sorteiO, dlante dOS., I'do Moto Clube de .•l;>lnviIe; tame pe�s zonas blumenauen-l j'epre:',.,e�1_t�l1te�, das quatro H- Em Alegrete: Gnar:mL 1 x 14
C01l1 uma "M'atchl€ss" de 2'!

se e bru"quense. gre1!lkçO[S LlLress�das, <)s
"1' T' -I dI' , 1 1

'1' _ _ .• .

•

'. 0", iogoS' terõ:O' lugar já no quals conVOCa O' pres;ékmte da 1<
l. • ,II 10 e

.•
l';1'3mel1.o .

ci.mdro",. �o t"mpo de 27. 11))_. pr?ximó domingo, segundo �l�S I en idade, l��al, para.a ll!lPor- "

Em Cachoel'ra do, Sul: Gunm,

l'.nutos e 30 segundos - 2.0 ndmntou ontem O sr. Sebastmo tante reumao de hOJe, as 20 lJIl 7 x Cruzeiro de! São Gs.brif'l .l,
ReinaM ·Bctchod. do. M.C.J. Cl1uz,. devendo um d-;?leS cO'o_ horas, por nDSSn interm.édio.

I Em Sant'flj Cuz do Sul: Santa.
com uma "M:atehless"; no

.

'.
-

Cl'liZ 2 x Riogr::ul'dC'nse, de Bta"
tempo de 28 minutas; 4 se-.

• ...
)ifa.ria '1.

g>..mdos e 1:5 - 3.0. Erru;s:to
Vctscb, do M.C.B., com

um'
ELEU(O 'ESMERAUlU40, NA ALAMEDA DUQUE

SO'
.

NO 2.e !tMPO VIERAM OS TEfUOS

BL'UMENAll, U'5-1!j;H

justo vencedor:
Df CAXiAS, A REPRESENTA(ÃO DO VERA

,

BAt�(O INDúSTRIA E COMÉRCIO DE

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital., ..... ,

Fundo de HeSf>rva

SANTA (ATARINA
- Matriz: ITAJAI�

End. Telegr.: "INCO"

c-s 50.000.000,00
Cr$ 46.000.000,00

96.000.000,00
Total dos depósitos em 3113154, mais de Cr$ 379.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS FR.ACAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIUO Ê CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA:, ASSIM, PA.,
Ri\. O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAJ.\;1ENTO D.�

-_ PRODUÇÃO�

E PAGUE (O M (HEQUE-

Deeke", de

plenamente satisfeit:l, pois �il

r,res corridas mais acima
tadas, conseguiram' prender,
."em todo seu transcurso, as a

ções dos Espectador·"s, qlle

"

I PAR.ANA.'

I Eúi CUl'it.ibn: Britani& 1 "

I
Guaram de Pmlta GrOssa 1 (sá;
bado). FerJ'Oviá.rÍD' 1. x Palestra

t � .•

O,.!tHllil, •

• Em. Monte Alegre: COl'itiba, da

I Cil��rEl c� r,'X �{O,�lte Alegre> 2.
E.11 P,!.r"lla"u.!, Seleto 2· x Pa

rSll;!\gu!Í. 1.

DOfIÇ� 'NERVOSAS, f MENTAIS,

(ASA,. ·BEsAU9E NOSSA SENHORA DA GlORh'

S. PAULO
Na Capital: NacilOl)al 4 x Co"

m�rcial 1 (sába'do).
Em A.raraquaia: Fel'ro'\'iárhl 2

:Xc Paulista, de, J'u11idiai 1.

Ehi. Bl1ag�;nça: Mn:riJ.ía c'le ]IIa.
·riJjft 2 x 13rag:nrlino 1.

Em Hauri\.: N.ool'of..ste 1; x Amé

rica de ·S. José do: nio' Preto O.

O vencedor desta partida ficou

d�
. posse do títuI"; d,'" campeã!:

da
:

S·egu,nda Di'vis.ãu da Pr.ofis'

Pa u lista.-

ENDEREÇO
CURITIBA.

ESTADQ DO RIO

Equipe Mixta

ido: Fluminen:e_ ÔO Rio, 3 x Flu�

nlln'8TISe· I�')ca1 ..L.

São Cristoviio d,!) RiO' 2.
!'lll.l1ta

h 'HI Em Hal1iOver, Aleman a: ar-

mini'a 2 X Madureira do, Rio), 1,

Em Chent, Bélgica: Dolton, da
PERNAMBUCO

0.)-
Inglaterra 3x Ban'gu, do, Rio, O.

I Em Rcutlinguen, Alemanha:

: Flam(91g0 d.n. Rio 3 x Rcut1in
I
gucn O.

<lo Em KflI1S1''i, Alemanha: 01ar.\'1.

Ale' do Rio 2 x H,ossen; I{asscI 2 (sw'

bacio).

Em Lubt'ck, Alemanhn: Madu-

o (sá-

badoí.

Seu filha uorr.. ti brinc1I" I) di,., tudo ... 6. il.. nuite, qíllilldll "
§ansa'!o e grollõe, �18 re],uusll 8 dorme. M.... , quer Da> hol'lUl

iro qUi! êie briDCa.. q!ler vas llDraa em que ê:e do�mll,
milhares de pequeno. inimigos de .ua saUJe trabaU'linI alien

élIOSllffiente... São 09 \'el'DleS, que sempre _. mOj;leutíl

,.pós: momento - movlmentam'58 para li!"r de 8�U o�ga.
ni.mo, o, alimento que dtweria dar.lhe. maiS. fôrça e âmmo,

';abo .. você, que.' e sua mãe· a .é eIlIlW·Mldl!.. dl>!enUê-ItI.
Llvre.o dos vermes, <iundo-Iha LlCOR DE CACAU XA
YIER. _ ..m vermlfugo de &';iio IDl.ldara<llll. que de""

kllr tomado plJf túdas DR eriau,:tl8 Hll idada a�eills;r.

VEJit:l a,�u� o qUQ 'ti' o·

LICOR DE CACAU XAVIER
Comp'etám6l'lte Inofensivo para o ,,:rganlsmo... � o

Ilnlco que pode sei tomado em qualquer "poco.
sem dl .. fa ou purgantel De gÔSfoagradóvel,
não cont"m 61,,0 .. nõo Irrita o !nlestino

Infantil. Empr"!laóo n" Brasil h6 mal, de

50 onoo. ,

LICOR DE CACAU XAVIER
.«Ii ...rm[f�IIG dlli�",nfl""çQ d .. IIlg" b'''iH''tr,,1
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·RIO, 10 (M,2ridional)
Sl;gundo. dados oficiais sobre
o comercio exterior, o Brasil
exportou no ano passado 4,3
milhões de toneladas de pro.
datas diversos, no Valor de
b'lhões de cruzeíros. No ulti"
mo ano maiores quantidades
Coram exportadas e pertencem
a classe de matérias primas,
2.7 milhões' de toneladas. Po
'cem qunando o valor dos ge.
neroj, alíment.cíos ocupam o

primeiro lugar com 24,6 bi.
lhões de cruzeiros para uma

exportação glObal de 32 bi
lhões, há um paradoxo da ,e

COÍlOlllÍV nacional: exportemos
CP,\ 1.953 quase um milhão e

se :sccntos mil toneladas rle
_g;"I1cro" ajimentlcíos so valor Os serviços de assístencia de Fiáção e 'I'ecelagsm dede" 24,6 bilhões d(� cruzeiros, social que o S ndícato dos Blumenau vem prestando aose:illllant:J cm certes país."s e- Trabalhadores nas Industrias seus Inúmeros associados, temx,"'itim serias d ficuldades e sido das mais uteis e provei-ll\'�?t110 'deficiencias alimenta-

CHtGOU A GJBftALTAR tosas, constítuíndo êsse arnpa-nÚ e os preços desses produ- g;; 'K 1'0 ás classes operárias déstaj():� essencía s são muito e!·:-
c dade m:>tivo de justo regosi-vddos para os consumidores. A RAiNHA ELlIABETH [o, o que tem dado motivo pa-

. L.�OIJE'RITOS SOBrp,� ra qUe o numero de sócios ve-
r

• A EXPLOSÃO NA ILHA GIBHALTAR, 10 (UP) - Na nha aumentando dia a dia.
-: DO BI�ACO FORTE últhna atapa, da sua víagrm pe- A assistencla médica, hosjii,
··:nIO, 10 (Merfdíonal) !J im.pé"io britânico ao I edor elo talar, farrnaceut.ca e á mater, f,2 o 'ristttuto dos índústr'a,

Do s ínquer ltos Jor srn instau, murú.-,», chegou hoje a G'braltal' nidade, sem duvida alguma, rios. O movimento financeiro
ni!.5 JJfJU apurar as eU'..lSBS ."__ !'ai:'1ha Elízahcth S�gurda. TO.' J represen

a para os

tra�alhad?-I
do síndícat» foi o seguinte; no!I,i tremenda explasão ocorr-i, '. li populaeâo de Penhasco es- res blumenauenses um znero mesmo penado: mensal dades

d.-, 'na ilha Braco Forte. Um lava 1tli:1I1acl-a 'llci ruas ps ra. a- ti� resolve r �e;:-tü.;; p'robiemé�s - Cr$ 40.640,00; donativ?s.- �·h, ;::dministnicão do porto n'uurln �," ,�;: ':11"'�111 ente � se- que mais afligem suas fami, 3.1160.00 rindas evcutuaij -• -- , ��'. �,,', "." dl." ".,

l'
.

t'Jl' d'
-

d
- á'rI,,',R'o de Janeiro. de natur=z s �JGI'[l!U I; ;.lU'l. E os espallhois•. IaS, Jus rncan J aS�lJ? o maior 4.269,00: 'esp·. bsnc rl�actiniI!istrath'ü. � ? �:)Utr-o pelas 11 nu in 81\a" autortdades pvoíbl-

intcreese dos operar.os cerra- 20.000,00; saldo do rnes de
:·.tt:'O.ndaclc� PO�lCHl:S. da alça-

. \':l� que visitavstm Gikaltar.
rem fileiras em torno dos seus Março - 16,.625,3Q, somando

da- (W c oruíssartado de Paqucv , .'

te � ías
slndícatos. o total de - Cr$ 34.59430.

i:'; !Co.:lprml'-:.Lm.�e 1."8 .. r1'aç.s uas A titut� de curosldado pú- Resumo dos gastos efeua,
-Os peritos que procede," U:iS. C>1S'lS ern La Lírrca, para as- blicamos O relatório das atlví, d' s= "'��:síen{'ja médica _ Cr$

l'i��m os t xames dos escombros �15iIr pelo ro.enos ele longe -a Ch:- dados s'ndicaís do Sincu:cato 17.020,00: asslsteucía hospíta(·,,(trôaram, terreno e co�h:'- I, ·cd:>. dn l':-!.inha e ao desfile mi- dos Trabalhalores nas Indus, �ar +: 2H. 097,00; a J. -is+encia i

I",)'n matertat para o teste de \ib:h',
.

trias de Fiação e Tecelagem farmaceut'ca '_ 8.099,00; as_I '

sístencí, á maternidade ___:,
.,

Em f'cn n sal.l!traaA m'llIl"me. 1.760,00i ass'stencía judiciá� ..
v lU U Cl v U ria _:__ 1. 200,OQ, somando o to-

M I cI \ I
.

tal de - Cr$ 56.176,00; De-
.

etnorie pre��I'" e'n'. te Vargas
mais des?�sas ncc"s.."árias: -

aO aluguel éIa séde _:. Cr$ 700,00;
ordenado iunc_nários - . _ ..

2.600'.00; prev'WIencia social -

cI d · cJ 303,60; material para expedi,.

pe J"n O .:. TevIsa-o' os n,"ve,·s ente,- 977.70; Diário Oflcial
g Federal - 100.70; selos, e cor-

reio - 155,00: capitaliza�ão
(titulo) - 300;00; se.rvi�os
caminho, 1 mp-:za máQuin::t e

Iaboratorlo, devendo apreses,
tal' o laudo oportunamente. 'Na
visita a ilha, afim de verificar
os efeitos da tremenda explo
são. estiveram o coronel T.
Felipe Leoni, comandante do
corpo de bombeiros do Rio

Vida Sindical

Issistencia otil e proveitosa vem
I prestando aos associados o SIFIB I

BELO HORIZONTE, 10
tMetid.1 - T·erminou de
madrugada a reunião das

, chlSi:;e� PrJ:�utords, convoca
da para debater os proble
nI,as surgidos com a decreta

do salário mínimo sugerindo' !.no federal. A Assembléia
novos niveis. Esse memorla�' aprovou a atitude. l"eco

.
C:everá ser encaminhado ao mendando procedam da
:r. Getulio Vargas pelo go- mesma maneira.
vernador Juscelino Kubits
chek,

S'e 'nenhuma dessas pro
videncias der resultado, a

c:missão está a�torizada a

tomar outras in�ciativas, in
clusive a declarar um lock
hout durante o qual ne

nhúm produto de exporta
ção o::airá de Minas.
O d d

A depravação moral nos ultimosrepresent:::.nte a in us tempos vem tomandrr aspécto ,'er-
tria do Pará e Minas comu- d:ldeiramcnte calamitoso. Recen�e
nicou ao plenário que de- m�nte a imprema de São Paulo e

pois de :�ispensar t:::d0S os
Rio focalisaram os crimes de tara-'
dos, que perseguiam e violentavamempregados ielegrafou ao mulheres e crianças. Essel peNer

sr. Getulio Vargas anuncian sos individuas existem não só nos

do O fechamento da sua fá-· grande5 centros civilizarIos, onde a

b
.

d I ccrrunção moral predomina, masriCa pon o os emprecra-
_

, :. . _

'" í tamb;m os seu; exemplos se obser- trando com o veículo por um ea-'
ao, a dlsposlçao do g ,"ver- vam cm cidnC'{!s do interior, como. minha estreito e sem luz. Prevale-

Fraqueza em Itera'
VINHO CREOSOTADO

8IL�

Cronica Policiai
.

Em lugar ermo as dois baleeiros
via lentar clU8Stentaram

o que acaba de se verii'icar nésta
cidade, O fáto ocorreu na madru
gada de sabado ultimo, quando dois
baleeiros, �o regressarzm de um

balle no salão de Pedra Gom"ls,
trouxeram duas moças para a ci
dade. A certa. altura do caminho,
os dois tarado.::, que' se chamam
Oscar Paulo e Marciano Siqueira,
desviaram o rumo da cidade, en-

INSULTARAM E

AS DUAS. MULHERES
.. Por praticarem desordens na rua

Araranguá, foram presos os indivi
duas Luclona 'l'omé da Cunha, Al
cebiad'es Pereira e JOsé Azevedo,
os quais, embriagados e nlt.;;rados,
insultaram e feriram duas senhor?"
que t:tmbem tomar3Ta parte na con

tenda. Toclos, inclusive as mulhe'
res, são pes,-oas já c:mh<ocidas na

policia como, elementos duví(lO�

�ãq ·do salário mínimo. E fi
cou deliberado:
Um memoríal aos ü'aba- RANOI, 10 (UP)--

lli::dol'es do Brasil explicaI' I Diante de centenas de pes
dó p�rque as classes produ ! :,cas realizou,se ontem o
iOl:as �e insurgem contra os i 'radic_ional desfile comemo
ll'[\'2Ü; do salario minim,_):; rdivo ::lO Dia da Vitória de
uin memorial ao sr. GetLlÜ�' 1954. Esta vez a fest::l da
'-,n,rgas pedindo a revisão f vitoria, logo cep:is da que-

Comemorado em Hanui u
Dia r3 Vitoria de· 1945

(Conclue na 2.:' p�.glna letra

B!acarJm OS comunistas
o delta do rio Vermelho

da de Di'en Bien Phu, 1'e

vestilJ,:""3e mais de Ulll ca

racter' de gravidade do que
de regosijo. Cerca de tres
mil soldados franceses,
vietnamibs, inclusive um

batalhão dê paraquedistas
recentemente chegado da
França, desfilaram"perante
o general CognY, coman

dante das forças do nerte

Viet-r(am. Ess�a força vol
tou para os seus quarteis
sem atravessar a cidade e a

maior parte delas seguirá
HANOI, 10 (uP) - Os melltc- ,:(;s de sabotagem amanhã para o delta do rio

(:,)l'!wnistas indo-chineses eu desL'Lúcii(', contra a ro-I Vermelho, onde .estão em
vdtaram ao ataque 110 deI- dtlvia. e estt'2.t[a d'e ferro de

I operações. ,

\tI do rio VermGlho. A ta- HthlOl a Haypong. I

1 ica que empregam é a de
atacar simultaneamente as

milicias nacionalistas e os

Iguardas nacionais Viet-na-
mits, não visando o grosso
das tropas francesas. Nas
'ultImas 24, horas quatro I

S E N H O R E S
�'03tOS. dessa n��turez� foram

II i\ G R I (' U L T O R E SlilvestIdos na iace oeste do J

(:el ta. Um só porem sucum-

hiu na regiã de Pyguli 50 "
Acabamo!; ele receber no-

.

� o ,
. � va remessa destes afa-'�ü1Iomefros ao sul desta CI

� , mados Tratores Cana-(lude. Dos outr::s pontos os

I
.

" "'t " t· d e
denses - adqUIra agoraVie s 'lveram e se r

-

.

'. o vosso trator pelo novohrar, deIxando no C3mpo 1 d d t
uns 40 mortos e varias pri- p ano c ven as a pres a..

- cões.
.

Solicitem-nos
monstração sem

l(mge de qualquer residencia.
dois bJleeiros tentaram agarrar (:IS
<luas il1àefeza, moças, com inutitos
criminosos_ D7svencilhando 'Se das
mãos dos t:.rados, a5 vitimas puxe
ram-se a corr:r' até alcançar a es··

trada geral, onde conseguiram pe
dir socorro. Le,'ado o fab ao co''

nheclmento da policia, os doi� per�
versos fOl'am l�Tesos e trancafiados
no xadrês da Cadeia Pública.

AMEAÇOU ESPANCAR A

EX-NAl\rORADA,

AGREDIDO PELO TOR.. ·

Na Delegacia Regional de Policia
__

compareceu CacildJa RQsa, qu= a'

presentou, quei..-.,:a contr:\ Luiz' 00- RIO.
mes, de 21 anos; natural do Rio

de ser constroida, no mllnicrpiode Janeiro, nlegando que o

ferido individuo "meaçou espan<!á-' paulista ,do Santo Aln3�,j, uma

la. p�los simplés fato de não que-
fabri'Ca de pelIlicilirm. da finna E.

r�r continuar. com o namoro. De- R. Squibb & Se,ns S. A que· en
pois de detido: Luiz comprometeu-' trará em fun:ci(j-rw.mf�to este
EC a não importunar a moça. mês.

PROVOCOU ESCANDAI,O As .insÜ,laçó2s do importante
,

ElI-I PONTA AGUDA estabelecimento foram vis1tad�
. Domingo ultimo, Alzil'n Maria por representantes dos princi.
GrafI, de 26 nnos- de idade, solteira, I pais jo;rnais e agencias de ín:Qr
provocou um escandalo no. sUburbio',maçótls do Ri,o, que 'se desloca
de �onta Agud�, onde brlgou C3ID ra·m para São PaulI) em caraEuclldes SchneJ:oJer, tendo ambos

vallla, a. convite dos di>rlgentes da

��;.�n:��:d;:r:mc����=:�t:�: referida Qrganização. Os v:'sitanr

pelo Delegado J'oão Go- teS Uveram o-podunid'ade de in
formar-se amplam'ente a respe}
to d:: fábrica em vésperas de fun
CÍo-namento. A fabricaçÍÍla Aio e;

luipaJllento. os plarróa de Jlrodu
çãrJ, a inversã.n d'CI capitais, o

emprego da mão de oot'a esp-e
ciaUzada, a.'l f()·ntes de tnetér·9.S,
primas - tudo- o que diz respeí"
to ao grande empretndímemio
industrial foi objeb.� de indagá-

TRaTORES WI'ERL�on?fl

.FAÇAM SEUS

uma de
compro-

Bioneiros.
Do outro lado. pela pri

frieira vez desd'e o c::me·

eD da presente quinzena,
não se registraram pratica-

misso.

_... (OMERCIAL

ANUNCIOS 1 Rua 15 de Nov�mbro
I._iliiiiii'iliili_�_" ,_-,�, - - - --

- ... _��._�-....._,..,--,_-- ,,- _o. __
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