
Teria solicitado exoneraçã

Lrgo que recebeu essa car
ta o dr, Ge.últo Vargas man,
-dou ao _ �?Çretárjo_, 4_ da: presí
dêncía a lauda escrita à la.
pís, contendo a súmula da
resposta qUe devería ser man,
dada ao sr, Luzardo, causa
que o sr. Lourival cumpriu
.medlatamente.

O sr. Lourtval salientou,
aliás, que nunca se dir igiu ao
sr. Luzardo que não :D�sse por
intermédio do secretár-io da
Presldencía, Nessa confusão
as noticias sobre a troca de
cartas entre os presidentes
Getúlio e Peron afirma-se

S�gru!d9 m; versões
que Ct,l;t'l;iUl na ' cidade,
sela qUàlquCI', cQnfíxma�_
ção, tería solicitado exo
neração d�i tRl'gO de Di�
rdQr �da Estrada de Fer,

1'0 Santa 'Catar'na, o en,

genhelro Braulfu Muel.
Ier- As mesmas notícias
informam que o refel'ido
engenheiro, seguiu via-

gem, ontem, llara Floria
nopolís, onde foi eonfe.,
ren-ciar cem o G.o/Ve:rna<v
dor do Estado.

----_ O'.BGAO DOS '�DIA!BIOS ASSOCiADos'"

- o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Catarina), Sexta-feira, 9ANO X

NOVOS· ESCLARECI ENT05 SU GEM N
UMOROSO EPISO'DIO VARGAS-PE. O

DDi� emissarios �rgentinosl
estiveram na Capital federall

'_ _-

Enquanto isso. na Camara O as

sunto foi objeto de dois discursos

--:--- o primeira, do 51'. Herbert Levy,
udenísta, e. o outro, do Sr. Fran

cisco Macedo, 'trabalhista.

Pr'OJ,lIIeto '-'e b..an'c--o's c}6 Es-ta -'o �:!�if::a�::!:ts�:��,�::;::�O:��'ai u � ai tacar, como autentico o discurso a-

-tribuic"j,' ao general Pcron c apon-:
I b c} b'

tando
' cómo apócr+í'o pela Emb'li·

I à ase e um ànco cen tre! ::d:is�;::ti�:a, e�:�:�::u p!��ei;==
g »ecle de Intrumissâo estranha l10S mente na linha de conduta do mo-

______ _ __
'1!SSUl1tos internos em 110SS0 e dos vímento perontsta. J?<ll'R ilustrar es-

Penal' para O" responsavel's pela dl"la pl"daç.a-o de' fnndos
uema:\s países. ta .concíusão lembrot� outro dís-

,/I) • �
.' f.II "'''' 6 .Ó:_ Com a Republica Argenti- curso do general Percn, pronuncia-

RtO. 8 (Merid.) _ O sr, Alberlo co Naeio I d P d
'

na, o sr, pre.Idente manteve as do .cm 1947' e comentado na Ca-
" na a 1'0 uçao, o Banco ra empreendimentos básicos c re- mesmas relações puo!hms e de per- mara, naquela época, pelo propcioPasqualini apresentou ontem no de Créc:,·to So

.

1 B d I I
' '

, Cla,:) anco e n- produtivos. que devam ser execu- feita harruonía existentes entre 'o 81', Herbert Levy: No desenvolvi-
Senado um projeto de reforma ban- v:stimentos Publicos (transforma- tados por pessoas de direito pubfi- Brasil e as demais naç'(hi$ amigas, menta de suas idéias o represen-cáría, no qual vrnha trabalhando "ao do B d Deserrvolví

I
.

, anca e escnvo vímento co ou sociedades de economia E com o sr, presidente de�se -paIS tanta paulista afirmou que o gehá mais de um ano. Compõe "e ê- Econonúco} e {I Banco do Brasil, 'mista; III � ,;financiamentos desti- vizinho e amigo unica e exctuslva- !ler;"l Psron auxiliou financeira
le de aproxímadarncate 100 pá- que se conv ri r' b d. o e c a num anco e nados á produção não capitalista. mente se correspondeu em termos! mer.t:: a c?lnpanh& eeíítnral do ';'1'.
sinas e, pelo seu conteuõo, estã natureza exclus' , t t 1
.' .' . lVamend.! es a a. notadamente dos pequenos produ- c as�unto" de corlezia e recil>l'Oc.a r' Getulio Vargas em 1950, como a11"

ue7t!llado �v�d�ntemen.te ,a u�na Vl- mediante des<lpropri"ção das sua� torss, através de suas organiza<;,ões cordiaFdatle, tes já o fizera com o sr. Hel'rera,
",'8 repercu,sno no paIs InteIro.

I
«ções privadas. cooperativistas; IV - financiamen- 6 -- 'Em t:on'.;cquencia, t' lienh!ll' llO Uruguai. e cam' o governo de

O senador pelo Rio Gr"nde do Os financiamentos &erão por tos (1� carater social e assistenchL pt'l',identa desautOJ:iza e d�smente Mo.riningo. no Paraguai. Frizou queSul pretende que seja instituido õ)es diVididos em dutis categorias: Dcss:l forma, a org'i-uização bancá- quai,quer 'versõc,; OU supostas in- peron está sellÍpre r.ronto a aJ�lentre nós um ,istem� federal de os de carát:r lucratl\T· e o. de ca- ria do' pais; sob con!r::Je do Banco .forln"ções em contrario e preVine a dar'a tod>:ls os candidatos de ten
banco:> d� Estado. t�ndo como ei- ráter não capitalista. ,(Conclue n. 2.'; ,,:>.<!:In�' letra 81 opIllião nacional contra as campa·' denuias ditatorie.is que apareçam

��1i;:�:::":'��f:.�!,�::.:��:: 1:�::,��;::��;,:�,,�:'E:,r:u�: Te I ia o'PSDde Pe ro''a-Ihuco" .::o;:��;::l�:r:i:C:O�I:;;::�i;� J
P d

'

H d I
Dentro deose seu ponto de vlfta " negou. autoridade aI) sr. João Ne-

"

..-:..GA.�� GAULLE
- °T::� p����:e��r �r:i!::;��b:n�r��i�:�:����::�::�IUD1a t r 3 d ,.ç a- o de lula

;:=bi::n�O��:�o�:�g���ticar ·t�Q·OPje:��:l�s�� a'd���::at��
tanclaúo no proJeto ltmClOnara co- "e fi,gura.s públieas, De Gaulle

no MIA X 1_' t" o
mo .isterna colater�l. guiadonão, '. ,MOSSE, Canadá, 8 (UP) declarou. q.ue a França é ain'

, \t " por intuitos especulativos. mas I Um grande avião de ·passa. ,da, Ulua grande potencia e

exch:;sivamenic por objetivos' de I ' .,. geiros choeou.;ge �sita 'tatue qUt:::' SOl1Jfente ,"abdicou" ànte
CIDADE DO MEXICO, 8 IUP) - ordem economica e social, Desti-, RIO, 8 U.vlend.) -;- _0 de-! dIas a Perna:mbuco, cçncito. com, um aparelho. menor, desejo.s de .seu aliado

As E.utoridad"s mexicanas de- nar-5� 'á. assim. a ri!alizar a qua-, putado J';lrbas l\tIaranhao, re- di::sde logo os corr:elígionárks caindo sobre nmil casa. As Estados Unidos.
clararc.m que o tr. Raya de Ia tro gfUpOS de financiamento5 para' pre�ent<:�:.e dp P,ernamb�c{), con:erràneos e <:0 povo, en- primeiras -notídas dizem que .Posição de absoluta
Torre. poderá :pcrmanecer neste os qUi';" se mo�tram absolutamen- enV1CU a ImpreU:ia a segumte fim, a tomár posição decidida hã. entre vinte a ,vinte e cinco igualdade
país quanto tempo qUizer, desde te inaptos os bancos de economia nota concitando seus conter- na defesa dessa causa",

.

_mprtos.
' .

"A Franga deve existir per
que cumpra as leb. Por sua ve, o privada: I _ financiamentos á râneos a tomar posiçã'::> con- --�--

Ch'.:'fe aprista peruano disse que produção capitalista, agrícola e in- tra a candidatura do general ---'_

pret'OnC';: ficar no Mexico enquan- dustria} desde qur se trate co!: em- Cord,c'r·:) do: F",rias ao

gover-II
I

to seja bem visto. .:'.1"5 por outras precndimentos considerados essen- nO do seu Estado:

declarações SU,!S ;o dos seus cor- ci;ü� ao C:':>5en',Jjuvlmento eCOIlJ)" "Já nle declarei publica_
religionários. parece que ainda não mico e ao bem estar sodal, notada- mo::nte a primeira hora diver
tomou decisão definitiva �obrc o

I
mente aos que se d'i:stinam a inves- gente da crienta.çãc do g-over,-

futuro, timentos; II - financiamentos pa- nad� r Etelvino LÍl:IS para pre.

\sidente do meu partido, quan"

IJ,'Qlit;[
..

�, e conlraternisaçao �e i�,��:�r��rÊ,���111 " i,ondres e Paris tememY a U cessão estadual. Assi mme ma-

� t � � M'
n'festei por considerar que a WAS_lI1NGTO.N, 8 (UP) -I . E.xpr��s�JU qw� os Estados sal' uma 'vont.ade unida" de

estu ao RfJ e me f'o,·n3 a IDas
referida articulaçã,) feria co- ° preSidente Elsenhower e o tinldo3,lrao ate onde a pru- impedir que os comunistas do'

� b COlno :fére. não só aos 1�giti- secr.etario 'de E�tado, Joh.n deneia:o p(�rm·.ta, na busca de minem o sueste ês'atico,
ti' ) f mos. int:resses partidários co- :E\:st"r, l?ulles diSSEram ho�e uma. paz negocIada com os co-: OUTRA GUERRA:

'mo ti"mbem os brios p�Hticos qUe a ense no sut'ste da ASIa mumst3s, na ASla. por,'2m que POSSIVEL CONSE-
do E5t�d-:J.

'

exige decisões conjuntas po.. nã'::> aceibráo simples palavras QUENCIA
O PSD tem uma tradição de rem ambos demons�raram cau n,a próxima C(\nf.erencia de NOVA IORQUE, 8 (UP)

-Juta e identificação com o p-::- t�losos <lce�ca da 1mha de a- GE'nebra·.
.

O gesto do secretád) de Es'
vo na deefsa

.

das causas de çao a s!:!gu. r, Por SUa parte Dulles disse, tado, John Dulle.s. r:{estinad:a
Pernambuco e não deve, as. O president'� disse. �m. sua .em uiu::. c"n�'�l.'enda de mu- a qUe a Grã Bretanha, a Fran

sim, alienar esse patritnonio confercllcia d� imprensa, que lhe.r:_es r.epubl1r'ana�, que .1S ça e o Viet Nem, ,2m conjun_
cte C\riSIDo, Viajando nestes as COllsequenCi&;; de uma dO-, nuçQ2s.11vrrs dc:verlam expre;:; to com ,�s Estalos Unidos, ad.

m:nação da zona pela Rus.sia I
-

'

.

- ......--------------'-..-..;--'----

seriam incalculavds par'i o C"-" ,;-,iI,' SFIl fIlil!! smA MaiS fOlllt. TOY.liDll
mundo livre, p"-�nml se abste-I í ,·"-It,f

II�fOsei've d:o dizer G qUe vão fa.z€!r,! r

..

"! t i'l '

exatilllKute. ,-'S Estados Uwdos

I
.4t �

.

J
- .

I
porque a questão est.á atual- . I�J

, .

.1 Lo
.....---- Íi�;�e e os l.IllligG:i do mundo1 ....- _II'!�_-

..

,�,
." -,--

,

I

pelo senhcz presidente Peron 'ao nos

50 embaixador em Buenos Atrcs,
este assunto' não pode

-

e não c':!ve

ser objeto de duvidas que importem
desconcíderações,

.

desses pronun.'
cíamentos oficiais".

DEBATES

-

.

I . .

PARIS, 8 (UP) - ° gene- Isi mesma - disse - Ler sua ra sempre, o domínio $ob:d�
ral Charles De Gaulle suge- propria poll,.ica, seu !pIl:prioi si mesma;. A missão da Fran*'
riu hoje que a França desen, sistema de defesa, proporcio-! \la ,- continuou De Gaulle
volva suas próprias armas 1'1- nado' por SçUS recursos, .e es,] - é humana; fazer tüdo ,()
tômicas para pod:"r desempe, tar assoeada àqueles que são I que estiver' em suas ;:llã:os.
nhar um' papel independente 'seus aliados, porém indepen., com o proposíto de impedir
na solução das disputas entre dente e igual. Portanto, deve \ que as .duas partes do mundo
os EE, UU, e a União SOVié-),mOS c?nverter-n,�s em umaj (COnclui na 2.a .página letra C) .

" potencia nuclear,. ' .

.
..,.._-__

O general, que ainda tem 1 . .. -- .
.

:�:f����od;al�n���;:r:.o �� 1 HOUVE FRAUDE NO
.

�:�ft��C��e �a gF;2�� ��;: I JURI DE BANDEIRA
.sapareça ante a vontade de Iseus aliados", - "Se nossa RIO, 3

abdicação é definitiva - de-' :r<a.listas
clarou - se por desgraça for' mo

ratificado '() Tratadi:> da Co
muniC!:ade de Defesa Européia,
este tirará à França durante
50 ;:;n;:s, e provavelmente pa.'

Posicão
, independente e igual na lufa Iraveda entre os dois

com U' I !ri IG lLima um vluua_

PONTO CIDO

.. I Ó Ih �
* 11 {>,� , iii 1.' (J

� Cáhh

J
.'

virtam à China comunista qüe
na sua intervenção no confU':'
to indochines poderia trazer·
lhe o: nsequencias' funestas,
não s2rá tarefa iacH.
Os franceses, os víetnams�..s

e os britânicos não querem, d,,�
man.eira alguma, que' a Indo
china se transforme numa -ou.
tra O:réia, com seus devast:l
dores bombardeio3 àereos e a

gUI':rra de posições em gran_
de escala. Receiam que a
vdvertencia de DuUes poderia
Jó<.r como c:nsequenda pre
ci.samente o que tem''2m: Ott

Ira guerra,
'

A Chanceiaría Britânica en

i Lrou imecHatame!1te em con

.
I (Conclui na 2.a página letn. 'n-U

RIO, 8 (Merid.) - Cento
C! vinte :J.lut1QS da Faculda
c''Ü de Medicina do Rio de
Janeiro partirão no proxi
mo dia quinze para Belo
Horizonte. em visita de con

fraternizacão aos seus co

legas da Capital
.

mineira,
Os �cademicos das duas ci�
dadeB disputarão varias par
tidas desportivas amistosas,

sllndo de basket oe volei no
dia 17 e de football e tenis
:!e mêsa a 18. O reitor da
universidade do Brasil�
professor Pedro Calmon, já
ofereceu um bronz.e desti
nado ao vencedor do baske
tball, enquanto o profes
sor Arnaldo de Morais dooq
um tI'cféu para o vencedor
do tenis de mesa.

n:NDA DESft DlÂlÜO
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c U R I T I.E A P A R A 'N ;A'

-_ COMPLETAMENTE. APARELHADO -
CIRURGIA, - �TERNIDADE - INTEllNAÇÃO

RADIODIAGNúSTICO - RADIOT;ERAPIA
ABERTA AOS SENHORJi.:S MEDICOS

ESTABELECIMENTOS JOSE' DÀUX S. A: Cóme�li1
- APRESE!�TAM: -
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chamando"QS· capitães· da .In
dustria da metrópole, porque eles

n,ão tem gente para tlh:igir os seus

negocíos., com a capacídade dos

velhos cclonízaôores. Há um nume

ro .,substant;i.al de bens -que já 10-
ram restituidos aos antigos dlonos,
filhos da velha metrópole, porque

nas mãos dos naturais só era fonte

plantado; de =cereats
E' um povo industrioso. capaz, esse,

que sai de uma guerra. Todo o so

lo está. plantado que parece um

jardim: Eótamos dentro de um país
que ·tem uma vasta classe média, e

este' é o segredo da sua vitalida
de.

1I.0 J E _,:.. SÉXTA-FEIRA - às 8 horas - II o- ;T E .

. . Sensaeíenal. humorístico, excitante! - Uma suner ,com�
dia! Um grande elenco - BIL"fA' FILHO, MANÜEL VIEI_
RA, CARLOS TOVAR, ALEXANDRE Al\IORIM, IRIS DEL_

l\IAR, DIANA MOREL, RENNE MAIA e a sensacional JANE
GREY, no- gosadíssímo filme nacional:

EI

./

de explo.ração e com prejuizo a. sua O BI'a::il é um dos países mais

propriedade. :Em .' lfJ:>4, a riqueza desnivelados, di:) ponto de vista da

nacional da Holanda é maior do distribuição da riqueza. A Holanda

que em 1942.·A riavegação mercan- é um modelo de igualdade e de e

te subiu de mais de 1 milhão de quilib:rio na distribuição ..
'

dos seus

toneladas, c'orrúJiarádafl 'ar; duas T recursos; e por isso é que ela é

frotas. de 1939 e 1954. hoje um dos �aíses mais foelizes
Está o país que nem um vergel. do. continente. 'Em Eindhoven, não

O volume da produção agrícola e se distingue a casa de' um Phíllipp
pceuaría aumentou muito. Não há ('Ia resídencia de um chefe de ser-

:-=:;,.=·tllllllll.llllnUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111.lllllillllllllliíIU=_!:
lar de flamengo que 'não tenha. inr viço, Tudo 'é igual. e nesse nivela-

- - � _.

,,. . tura, Fomos vendo peja estrada h menta social e financeiro é que re- ( I N E BUS (H "'�

_=:==_
N :'1;';' O" Y_' "A'r;,·

.

F [
..-,

O 'I' I· :. N O'
.

ln A us .:_:
fora. a \'i.talidacte das granjas, com síde o segredo da, r"Ucidade cole- \, � ''ii.

R A r u . o .seu excelente ga<!lo, as suas órí- tíva do pais, rico e lindo como um

-

,:
mns pastagens e os seus campos vergel.'

. H O J E - SEXTA-FEIRA - às li horas - II O J. E
Quando precisar de qualquer informações, ou de = STEPHEN MAC NALLY. COLEEN GRAY, no fime de aveu-

_
encaminhar .docurnentosía ;repartições puhlfças, 'ou tra- . _ ,tufas, em TECNICOLOR:

_=_:�
tar de qualquer <nitro interesse, inclusive compra de - :!mmmmlllll!lllmlmlllllmllmlmlllmllllillllllllfjllimIUmmnllllfl':� '-1 h D V

. .

� Obí<tOÀdt,jfRfi A M E R C U R I O L H O S P I TA L SÃ O' R O QUE ir ec os <APA�E DRU.:s,ingonçQ
ª e.mediante tnÓ(ÜC� comissão, S€rá imed'atamente aten,

= � E m R O d e i o § I u.UI. sensacional filme �"". aventura, e�l1 magnifio:J' toeiiícc.,
S .;.<;iido. :-:-,!;l, �sajo, 12 --: End. São Jorge - :=;aIa 4, ou :: = = 101, desenrolado no terr itór ío dos Indíos Apaches. a tribo-
= ,R� Tenente Silvetra, 16, Edifício Parthnen, Sala la3 - =:: C'' l' t' f =_ mais temida do Oeste amcricano! .

.

=_ -V...:.:L .o_R 'LA N .Q P O L J�;
. ., ::

I =_
OI11P e. arnente re armado, com álas nOVHS para ci-

-. rúrgía, e, clínica geral. Aparelho de raio X e Materni, :: I
Um sensacicnal ii1;ne clFi� de ação e emoções! c�m. STE"

�1I_III_rillíif�!tlIn-i_�·IfI.�i;I_;liltIUrfIIIIJininiÍl.'UiÚfill_"nnIlIllWIl1.1_1I.lill_lU� =� dade, ·precos mêdíeos-
__
=

I pP�:,NVí���O Nu�nLLbYe�J,_,e rCoOmLanEcEe�.' GRAY,. nos prrnc pais pa,

__ _ __ ORIENTAÇÃO. das Irmãs da Divina Prov·dencia.'
.

.--'
._ .

•

\::
DIREÇÃO: Dr. HEITOR BAGGIO _. OPERAÇõES § I FLECHAS DA VINGANÇA - Hoje, as 8 horas,

, ,

.

r. '_'
"

: dC!voram a sa!Íd... ' = EM GERAL - CLINICA DE ADULTOS E CRIAN. :: r ' .

.-_ :.oi .;"h
. '1[1 :: ÇAS _ PARTOS. _.

Dom ngo, no C. Busch: o filme ansicsamente aguardado por
'�', ..,

_ ....�unl DIDê·lhe ,

I:;:
. = I todos: - RIO DA AVENTURA - com Kirk Douglas, o ar-

LlCO.�I CitA0' :Z:AVtE� .,111111IUlllllml1llmIllUlmlmmllmllmIl1ll1ll1llIUIH.lmHlil,mníHllm� I tista do momento!

·-.�.....fIe�l&",_.""ih,", -- �__- � ......
..

'

. '. éo&_laiNJIO_1
.

..

I

':';].�J'
. -��� �·1:_'.:m.Y·'";a ...."·i.l<�.�-Ç<,,:-··.-�--:!; foi ..r·;. �.' ._, �._,'O<.,. ,.��}_� �,�"_� -; ,�.%..��\.

Mais uma íngraçadissírna comédia do cinema nacional,
com um grande elenco. O impagável SILVA FILHO, ao lado
da estonteante IRIS DELMAR e JANE GREY cometendo
um milhão de peripécias, porque elas são mesm� de abafar!
Um filme cem por cento cômico, C:1m muita al-egria, graça,

música' e. .. acima de tudo, muitas BELEZAS, pois :__ 'E'
PRA CASAR"? ..

-

Todos os títulos contemplados serão
,,'�LIQUlBADOS"'IMEDIATAMENTE

O próximo sOJ,"t�; d�! amortização será realizàdo em nossa sê
de nO:: dia '�O �de:jAb�Ri>. f.,'·àS 1�;3;O.-lli'jr.as.· :;; • ". i .

No dia' imediato .ad'.s';;rte�o,,,o()s �sultado.;S 'serão pilblitados
nos jornais: "Diário de S. PaulO" e "0 �tad'o de S. Pai,Üo".

AGUARDEM: No Teatro Carlos Gomes, o TEA'l'RO DO ES_
TUDANTE DO PARANA', com a gusadissima comédia - A
Il\IPORTANCIA DE SE CHAMAR ERNESTO!

�

l���
Domingo: - O CAPITÃO SCARLETT Sensacional!

-�

PreciSa de um bom torn�-.
TO, na Fabrica .de MakIuinas. -------,-----..........;..,---
e Fundição MORITZ, Rua
Urugaí, 30.]tàjaÍ, Tratar com
U. sr- Edmundo Mol'Ítz na mes

\p1a.
.--�--------....;..----��--

.

.
Procura..sé .• urgén�' um

.

confeite:ro cóm' bastanté. prá
tica· Paga-se bem. Dfrigíme
por-·carta 011. pes.soafu;iE;l].te .:à
LeitHia Sch:àffer, 'rua' '.15 de
Novembro, 424; Curitiba.

perií';'a�o. Não

fez., nada, porém, em 1leÍle�íi:io de

Thadeus' e achá que sQmep.te. ele
Poderá" n:egociar as suas pJ:oprie-
-dad'es,

.

.

.' . � . npara :riúm éle só d",ixou os

filhos 'e os OlhoS. para. chorar" -:

.�o�til1�OU Adellna, 'q'ue cUidava da

mflniÍ:la 'Cledy,s, An;l,abil�, qU)e hã

três dUas. está . doente, . co� muita

febre e vem '1l�do, ·assistida por

um. médico . .contratado' p'éio avô.
OS SáGROS

_ .. - . "Eu· ·estava em. ,·Beló Mori-'

iO$ .- diz a esp� do delIn
qUente :_'. pasálldo uma' temporada
:com . .a Íninha so·gra,. d. Mercedes

Qheiroz Barbo�a, ,quando. recebi. a

comunicação de O)le :ele fóra pr�
soo Meu pai lIlant\i.t dfu]ieiro e eu

pude viajar.. 'com os' meus iílhos
para Bela Vista do Paraíso, a fim
dle fiear· sob proteção. de meus pa
.rentes. Aproveitei a ocasião c, de

passagem por São Paulo, no dia 22

rabelium na n:áo. Os policiais não I
puderam prendê"Jo, pois o homem, .

ameaçando-os de morte, ganhou
'urna faz,enda e 's'e escondeu no ca

fezal, desaparecendô por vários
dias•..

Além' da ordem judicial de pri
são existente aqui em São Paulo.
há contra o doelinquente manáatlls,
ex:pedidos pela polícia de lá, outros
inquéritos �m que Thadeus figú-

indiciado.
.

���������M�
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Concertamos:
Refrige:radores Domésticos, ReirIgeração �m Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, ASpiradures dt> Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores et<l .. "

Reformas Pintnr ...
CASA DO AMERICANO S/A.

Secçiio Domesilea

Rua 15 de Novembro, (13 teto Hí31
•

. NOSSA DIVISA E' SERVIR •

í� Falecimento

2P_ . .i&32SU_á IJ!!STT

)
.

., Vva. Irma Ga.ertner, Erich Gaertner e familia, co
municam I� falecimento de seu filho, irmão e tio

JiUH,T GA'ER'I'NER

B

Deorrk!-J 11U ci;<\ :'i deste mês.
Aproveitando 11 o::;oriunidâde. agradecem aos seus

par,::mtcs e amigos e a· t:dos àqueles que os conforta
ram no dolor _ s') transe e, ao mesmo tempo, enviaram
corôas, flores, bem como klegramas e cartões de con

dolênc' às ...
se dicotomizará em dois

sistemas; sistema dos bancos de '����:il!2�����Mli:'2.'����������economia privada;. e sistema fede-
•

rlü dos' bancos estatais, entre' {JS

quais devci-ã �er .tambem inclUído
·0 Banco do Hrasil.

FONTES DE RECURSOS
. Os recursos ·para o credito esta-'
talou "racionalízado" deverão ser

obtidos das seguintes fontes prin·:!i-

Blumenau, 8-4-54.

fUNDIDO·t·

e nO-I cro ou de poupança). quer de dis-

suas. Só posso ter vergonha ponibí1idades flutuanteç. O Banro

G�ntral' poderá exigir. dos bancos

privados . �eus ·depósitos. o que

será igualmente Uln !lleio de frear

a expansão inflacinnal.'ia do crcdi··

to; b) d� parte d2.s. disponibilida
des monetarias orillndas de econo

mias forçada>, legais ou contratuais

e) _!i.9s lucros e ·rendlmento� ·alem

íle certos limiteS, quer na sua ori

g,em,
.' quer, na. sua utilização no

superfuo, atrav':;s de uma· tribl1ta

ç.ão atliequada, .9pera,ndo-se por e5a

forma. o que se poderia denomiar

ª -"o�tov:�rsãotJ do l!lcro. i�.to ·é� .0

· seu .e:rnpre�o rr.cional. em. nnalida-'
p,es d,e ,interes.s!' .. ec�nC1nico " social

�diante financhament03 adequa"
_dos; ·d) dc quaisquer outràs :Contes

,eriadas; com". por .�xemplo. a le-

A .ceita .liquida das sobretaxas de

! caI:!1b�O; e) da �missão em ('asas

cspeçlals.

(
se lancem à morte a'J

tempg·
Favoi'ável' à' llaz

c negociada
.. A .. .&2guir, indiretamente,
revelou o general o profundo

· e Jntens'O desejO d'a França de

chegar a uma paz negociada
na Indochina, ao dizer: -
"Qualquer que seja a mane:ra
como termine, seja pelo ca.

minho das neg'�cíações - o

que sería meu desejo -

por qualqu'er outro meio, os

Estados independentes da In
dochina

.

,deveriam uermanté

cer ria União Francesa". In

terrogado acerca do mare

chal Alphonse Juin, a quem
bem qlle pretendera ·S'uicidar·'Se pa-

.

O governo ·desp.jjou de todos
ra., terminar com saa des'graça na os seus cargos militares, Dp.

prisão! 'mas ,
'lue ".o pr�m,otor havj� ,Gaulle exclamou:

mani- ,'N·enhum governo tem ·di-
reito de falar em nome ,de

·
uma nação qiúuidó deixou (>
Caminho da. soberania nacio
nal - gritou, cpm {J rosto

.A

ELE' sttbe, ''Cl'ietit ·'tem . sua marca preferidlt!

primeira carta. o sr, P.el:on
fal,:,u _muito de seu pa�, afir�
.ma,ndo que. nos' CInco. anOs
cónsoli(lára:. a situação econó.
mie}.. tend'O ,pagQ a tQtalidír
'4e -das. dividas externas, nú!'

matizando, igualmente, (JS

SErviços públicos. A carta' diz
àinda que' a Argentina rece

bia com bo magradlG a notí
cia de que o sr, Luzardo, se

ría embaixador do Brasil ali .
.
Outras cartas são sem outra

imvortancia,

Um arl1l1fciu .;" ôempre uma nótícia
importante! Através "dêle V. conhece
melhor as lojas, as mercadorias e seus

preços. Se V. deseja pagar o menor

preço,
. reconhecer ri1arcas de qualida�

de e escolher produtos de' rnaiü�o reno·

me, leia OE; anúncios diàriamel1te, Um

produto� anunciado assume a respon5'd
bilidade daquilo que promete, traz suas

qualidades a público para que sejam
comparadas e não se esconde anônimo
atrás de um balcão, à espera dl3 um fre�

guês m6!!ü2l exigente, Lémbre-sl3: quem
não sabe escolher. não Gabe com}�rar!.

u� gnU PRODUTO t SEMPRE UM PRODUrC DNUNClaDO
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mulher

,IH.trlbutd,or em 8ta. CatArina
DAS

c\.FAlUADAS CASIMIRAS

"HOBI$"
Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil

Linhos e aviamento:

parz Al:fzll&.te.

-x-

A$TRAL DO ·"IA
por Haga Swamí

9 de Abril'

r-:'Et�a-fJ calcular para VüI?E, (t nurue

ro U,:>" malhas necessarle'; pElrH 1�/� ..

meçar urna manga e ,rlUêipta:..... ma

lh:.. =: 1.!·eC1Sf.!l'H eUJr}Bnfal vala :1

�Cfll1a;-lH:::lll!..IJ e Dutr:)"; -peqnc'no; Cf-.'l

�nlDS J'lece_sarips no "f.r-icot." c o le

Lua e Vénus vattcínam
algum exíto aos que soube
rem Se controlar Inspiram
amizades, planos matrimo
niais, artes, assuntos de fa
.milta, diversões e mo

das.
Os Nascidos Nesta Data

- Dotados de potente for

ç a espiritual, vocação artis
tica, e aptidões para eien

das, podem lograr honras
gloria e fortu-

J1YJ )mrece. joJg!U"JD se IUH gr"1u

dI" IIIp'tcJn(ldit:o porque a tuclnl1 "",,

,ce H rcsl1Jv;r o prob!<.;Jna. tL.:p 'ln

Rlla. ast'ucia· Iterrrirti'na t: eneontJ ap\

110 seu marrdo um HI\tld"ador ,Jn

I Y p .. 9
l't-s sojas de eour{) aânda, novas

bB conservar-âc Ulel1r.J1' untanüo-

lltA'OW JARAtHJA L'J..'DA·
. Uma VÓ7. Amiga f\m -

Seu Lar
�,=-�------ as <:OU! 01':'0 d" zícíno. O 1;0·I.11'a', FADftlCA DE UAl\UIUAf

co tomará tmpcrmca.vel pas�;an-
. Dí!t. .. -.

I� U n ,J.

d<J ,lhe uma. rrnstura em parte,;' E FUNIl.I(iO MalfIZ
igua is de cel·a. virgem e gordUra!

'

.., -De.-

... de carneiro.
_ _ _ ED1UUNDO l\lPRrrZ

Rua Uruguai, 30
Caixa Posta l, '1 <I

'fdegJ'amas: . ·'Mo:rH ..

ITAJA1'

f' bom �embiar que
UM )Y.:UC{I d alg<ylú� mo- forno para tostar; d;;poiJ

'ih:SHlo de vinagre e enlocado passe-as na maquina de
sobre a tampi da panelo moer carn . .) para obter uma 1

onrle se está coz inhando <oi ótima f rrmha de Tosca.

couve pu o repolho atenua- ----.-

n'r o che iro d;:,sagra:�úv21. P(lde-"e centre 1&1' se o fel'
.Ctrn o mesmo »rccesso se monto ainda está bom para
pode tirar' o m2.t; cheilo de l; u�o, emerginc o alguns pe

dacinhos em urna xícara
cantos algodão com água fervente; Se o Ie

vado ficar 'boian lo. ainda

..

II Flabdcação de blilancas Ml'r. II
I ca flMoritz" de 20. 30 (O kg!. "
li -:1<- \I
ti Bombas de Pressão e SucçAI) :1
ii 1 114 II.
I! Bombas Inglêsas 1 111 li
II -x- II
II Eixos Para Serras Circulares II
II -x- n
II Furadeira horizontal pare ll
" montagem em. lU1I1açio II
11 de mad'eira , II

\1 � -x- II
I FelTlI-�em para Tupia, Monta· I,

11 gero em armação de madeira li
II -x_ n
.[1 Feua�ens Completas - Serra' ii
11 Fita . :1
fi -x-- n
11 Plaina!!. simples - �G eentí- !I
II metrcs de largura

-

II
�1I ,

. _"..� ',: "." U
II Cilindros para Padarias, moen- II
: Il das para cana e Dragas eom- II
!II pletas para areia Q1� pechUU�. li
II gulho II
II -x- ,li
li Oficina, fundição el estampat'la 11
II --x-- II
II Projétos, orçamentos e dema1s ri
II informaç6es na fábrica II

praticar
hre vidro .servindo-se 'de

broca, será conveniente molha!'

o vidro com algumas gotas
glicerina; d íspondo, porém,

A""')Y<i�r > ,

•

Apr.cveíte as sobras de mente de uma Iírna, moltiacía

dormido, Ievaudo-os ac .. Devendo ferver ovos que apre-
.

sentem rachaduras na Ctlsea,

bastará envolvê-los com pa.pel
untado '9 acrescentar- à água em.

1
que são fervidos uma colher de

K
•

;
,sal de cozinha. Em tal modo os

, .ovos não se partirão
-. . ,

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua '·São Pa11lo, 3343 -<

rroueAvA SECA DOENÇAS NERVOSAS E' .' 'MENTAIS
CASA DESAUDE NOSSA SENHORA ·DA GLORIA ..

�

ASSISTÊNCIA. J11ÊDICA. PERMANENTEA CARGO DE ESPECIALISTAS
==-- ABER'fA AOS MÉDICOS EXTE._�NOS

ELETRICiDADE )\!ffiDICA � REPOUSO - DESlINTOXICAÇõES
ALCOOLJSIv'[O � TR A'I'AMEL�TOS ESPECIAL IZADOS -
AVEnida 1\cIUllho:t da Rocha N�: 1247 - 'llelefone nr•. 3 O 5 1)

ENDEREÇO TELEGRAFIC0: "PSIQUIATRA
'::. ,', rr;:'.
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;DEUTSCHE spa LTEl Na ONU
c/o cI e s a , m

GROSSES KONZERT
zu Gunstell des Neubuus der katllolischen Pfarddrche
in Blumenau.

Die
De Jaraguá do Sul

I
quarta�feira á noite acom�

SOCIEDADE DRAl.VIA'TICO�MUSICAL iaraguá, ·6 (DtO corres- panhado de forte v��tania,
"CARLO GOMES" �ond�nte) _ No Linha Te� ocasionou grandoes prejuizos

in Blumenau veransta1tet am Sonnabend, dem lO.' E�fol1ld.1. A: Comp. Teilefo-' provocando justificl1do pã
April, um 20,30 Uhr, in ímen Raeumen ein grasses

mea �atarll1ense acaba de nico na população, Além da

K2onzert, dessen Reinertrag fuer deu Neubau der ka-
termmar a construção de enchente em virtude do vo-

tholischen Pfarrkirche bestimmt isto
. uma nova linha toe1efonica .lume de agua aue caiu o

Es,ge1angen zum Vortrag ausser Darbietungcn
entre Jaraguá e Joinville, vento, com a sua fuda: fez

von L. v. Beethoven, F. Schubert und Carlos Gomes,
melhorando assim o seu ser destelhar muitas casas, al- RI(), 6" (Merid. l. ----::-;;·Reali- cde .maio v:ind;}ulo, ,as lici

die erstmalige Auffuemung in Suedamerika des Kon- Vi� de comunicações; gumas das quais, eH!. parte za-se,' hOJe, :ID �o:to Al�-I tàções de dólares':convenio

zerts fuer Klavier und Orchester in F. MaU von Karl . ,nova linha É: toda de desabaram. Arvores gigan� gre.. o pnQlelro lel1ao de 11- sobre a Alemanha passarão,
Stamitz, gespielt von der erst 9-jaehrigen Reny Cu-

ih) Ce cobre e conduzida a- tescas foram derrubadas visas do Rio Grande do Sul, novamente a ser feitas nes-

nha Barbosa, Schuelerin von Herrn Prof. 01eh Ga- J traves os postes da Unha como a que existia na es� para importação de merca- t;t capital.
brussewycz des Konservatoriums "Curt Hering". Wir "ferroea, o que a poem,.a sa!.- quina 'd:a Avenida Jaca carias da Alemanha.

wuenschen der "Sociedade Dramático Musical Carlos I
vo �as oo.nshnt'es ,mter- .Brandão e rua Lauro Mul- Depois de vários meses de A propósito do leilãO' de

Gomes" und Herrn Dirigenten Hoeinz Geyer einen rupçoes.
,

ler� centralização, no Rio, das hoje, em Porto. Alegre;
.

a

ganzen Erfolg, ein volles Haus und der kath. Pfarrei I Inaugur�ndo ('5se servl�o Pontes e boeiros foram licitacões de moedas sobre CACEX baixou aviso, infor-
einen zufriedenen Reinertrag. II

e por gentileza do sr. Adao destruidos. As ruas e estra-I a Alé'manha realízarám-se mando aos interessados que
Alle Musik- und Sangesfreunde aus Blumenau Duque� qu� tem a seu ca�- das sofreram grandemente. alguns leilões em São Pau- os pedidos de licença'de irri

Itajaí, Geburtsort der Klavierkuenstlerin, Indaial, go a dlreçao da CompanhIa São incalculáveis 'Os prejui- lo, e agora, na c2.pital gau- l:l:rliação, após a compra

Brusque und Timbó sind aufs herzlichste eingeladen.
no N?rte do �s:ado, o sr. zos do Município, não se cha, 'a fim de atender ao co- dos ágios, deverão ser enca

P r o g r a m m f o I g e :
Prefeito Mumclpal fal.ou sabendo, ainda, o que se mércLo' tradicional de pr� minhados á agencia local do

Agnus Dei de G. Bizet ... ... ... .,. . .. Orquestra c�:? o �eu colega de ,Tom- p.assou realmente no inte- dutos germanicos. No mes Banco do Brasil.

Andaimes (Poesia) le S. Arturis _ recitada pela alu-
VI e e ambem com o sr. rlOr. As lavouras fomos in- _'.,......,....,....�--.,......,---------------._..:..-.--....;;_-

na do Cal. Sagrada Familia, Leopoldina Dolores Vilã ��l.. Ganzo. Fernandes, em formados, acham-se quasi Hug'O 8OrUh'"
, ·

Ouverture "Egmont" de L. v. Beethoven - orquestra L,��:anopohs, congratu1an- totalmente perdidas. O ar�

"

I, na, fi �POR3, '.3Sanctut3 de F. Schubert ... ... ... côro masculino
ctJ ..e com esse melhora- -i'OZ, por eXtemplo, sofreu. 'J ti

.

I
Reconhecimento da Terra <Olav Trygvason) de Edv. m�to.. ,. muito: As plantações de '.

d*d I C b 8 IGrieg '" côro e orquestra partir do ma 1.? dílI
mandlOca; com as euchen- CD'n' 'I !I ur�

"

DO a ueDO2.a e 3.a parte d,(] CONCERTO EM FA' MAIOR de corrente, tamhem fOI rea- ,tes, foram danificadas.
'

11 ti ' ;.
! Karl Stamitz, para piano com acompanhamento bert<J., a �genc�a de Corupá ' Na noite ?e quarta:feira,
I de orquestra, interpretado por RENY CUNHA

da referld� Cla.. '0 sr. PrefeIto Mumcipal, S. PAULO,. � (Merid.) � I
Estadual do PTB,' que devera

T f d 6 d I
Durante a v SIta que fez a realizar-se br,2v,2mente. 'o sr·

BARBOSA, aluna do Cons'ervatório' "Curt He-
' erça- eIra, la o cor- pessoa mente auxiliou a re- A.ssembl�ia ,Legis1�tiva, Em Hugo Borghi adiantou ter con

ring", professor Oleh Gabrussewycz. rente, as 15 horas, haverá tirada doe muitas famílias companhia do pr�sl�ente do fianÇa abs:luta de que será vi,

I N T E R V A L O II
uma lflesa redonda dos di- que estiv.eram na iminen· !,ST..�eputado Ub1raJara K"'l!- torioso na ind'cação

.

de sua

Marcial AlIa Turca da Sonata em La' mal'or de W. A. ret'o.res da Companhia, au- cia de serem tragadas pelas teled1lan, ,o sr. Hug';J Borgl1J candidatura ao g:verno· ".d0

t d d 1
refenu-se él'OS rumores de com" Estado. E acrescentoú: "Numa

Mozart . . . .. .., .. , ... ... .,. i()Tquestra
. 01'\ a es 'e c a�ses conser- ,aguas. E' qu'e houve zona p.o,sição entre o PSD e o I?ar- convenção hon,2sta é livre. co

Duvcrtul'a "Maritana" de M. V. Wallace _ orquestra v.adoras, ,no �alao Buhr, [l- em que as aguas subiram two que lan!:ou sua candlda- mo há de ser a dü PTB, ··não

Fantazia da Opcra "II Guarany" de Carlos Gomes
fIm de dIscutIr o estabeleci- assustadoramente, invadin- t�!):a ao governo .do Estado,_ a- íenho a meá�r duvida d," qu�
menta dos telefones automa do casas, etc. Muitas cria-

firmando: "As mmhas r'21açoes serei vitorioso. Não recefo a

•

... .

'1'
... ..• ". ... ... '.. •. orquestra tiC0S. ções ficaram perdl'das.

pessoais com.:? deputado Cu- disputa. Combat:>. isto sim, as'
Hmo "Cal' os Gomei;;" de Heinz Geyer _ solo .... nha .B�eno sao ()� meloor2s atituães angonicas ao espirito

.. , .. , ... ... côro e orquestra
Honra o!O merito. Reali- O Congresso Nacional já P()SSlV�lS e O �nunclado ac?rdo dos estatutos do p;'trtido".

. .. ..... ....

zoa-se dia 31 de Marco .. na votou noutras encnentes podera ,ser
..
fe to harmonlosa"'� POSICÃO DO PRESI-

I d b'U' t d
�

:P
'

b
. .

' mente. Repito, entretanto. que DENTE VARGAS·
sa. a a 11 :0. eca, a re- uma ver a de auxlho para minha càndidaiura aos Cam. Fina1mente, o S)' Hugo Bor
fe1tur� MUnICIpal, a >entre- o nosso lVIuniciplo.

Tele'-I
p:s Elis€';s é definida e defi- gh� referiu-se ao comentários

ga do diploma e premio ins gramas foram enviados pe- nitiva e have�2mos de enco.n- de que o presid:ent= Vargas es

tituido por lei municipal e 1!:;s deputados federais ca� tr�; um cammho harmOnia' tá interferindo no problema
destinado at) professor que tarinenses nesse sentido.

so,

DI'FIOIL UMA'
sLicess'rio �paulista., afirman�

.
do: "Em mais de uma vez te-

maIOr aprovl'2itamentb a- Com esta última enchente COLIGACAO nho ouvido do sr. Getulio Var

presentasse no ano letivo. é a quarta que se verifica Inquirido sobre. a posisbili- glls a afirmacão de qUe ,nã{)
O áto t'eve a presenca a- dentro de poucos anos e dad� de harmo!�.lZaçao dos int,erfere e não interf,_;rírá na" VERTICius:

1 d 23 f
�

, . '.. part dos, no sentido d.e lançar nolitica de S. Paulo. c{)nfian- 1 -:- Para 'dar alimento às crianças.
em os pro essores mu- nada ate agora o MUUlClplO um iandl'dato unico situaci':,- d f' 1 d'� o, como con Ia, no e eva o 2 - Círculo - Entender.
nicipais, do Dr. Nelson recebeu. E' preciso que os nista à sucessão, estadual, re�- , CiV'Sffi) de nossa gente. Nes:" 3 - Sulcar: � Pândega (gí;ria).
Konrad, Juiz de Direito da nossos representantes fede- por:deu ? sr. Hugo Bo�g?�: se particUlar, pos:o;o adiantar 4 ---" Desânimo _ Aparência.
C f't A

..

dI'
,

, "Na'J ,veJo nenhuma posslblh- 'd t V g o fi S 'l<� t
,

omlarca, pre 81 "Y r.tur raIS a]u em taJaI a resol- dade di�so. Os partidos pos-
que o presl en e ar as, n ,- us..e.n ,o:

MIe I t AI b1 d'
seu discurso de amanhã; a- 6 - Rese - Uiüdade das medidas agrárias.

u 11 r, nspe ar eIXO ver o pro ema as aguas suem seus pontos de vista pró- b:rdará o probl-:ma para de� '! '- Símbolo químico dtJ niqueI _ "Estórvo.
Doelagiustina, Paulino Pedri pluviais, como p�cisam au- prios t;: deh2s. segundo já .vi_ clarar exatamehte isso, ou 512- 8 - Capitão da guarda do rei de Ceilão.

ne exercito du cargo dl� xiliar a Prefeitura nessas m.os. na,:> se desapegam. Dal a" ja que não tem e não terá can- 9 - Respe:.ta - Rio da Suíça.
Promoto P 'lbf T r .

f d
credItar .eu que venhamos a didRto Dara a sucessão em nos- 10 - Apressar-se - Prepcsição.

r l lCO, 'eneru- enlergenclas, azen o com ter quatro candidaturas em 'cu- so Estado, homenageand:;>, as- 11 - Reis _:_ Separas.
te Manoel de Carvalho Lo- que os auxilias votados e a- tubro. A do prefe'to da Capi- g'm. o sentimento de indepenJ 12 - Quase ética - Malévola.

pes, Delegado do Recruta- provados, sejam de fato pa- tal. a do sr. Adhemar de }3ar- dcnei:; de nessa g.�nte". 13 - Censura.
.

menta e Herm&un Shulze, gos. ros, uma da :UDN e a l!'mb3. =i_Bi;;;;Rii_iiiii ;j._._'-';;_;;ii.";;;;�•••••í
f d Ed

-

F" AI'
- - . Quanto a'l) meu nome. relt2ro a !li

pro essor e ucaçao 151- s e elçoes estao proxI- declaração de que não será re-

ca da Prefeitura mas tE! (l' povo está de sobre- tirado em nenhuma hipótese
O premio coube a pro- aviso, cansado de demago- e _tenho confiança n;J po,:,o de

fessora Elfrida Gehring da gia e de promessas
Sa?- Pa,:_lo, no seu d-eseJo de

.

" 'l"\�novaçao, o Que me leva li

Escola dos . VIeras, que a- Festa de N. S. dos manter o melhor ,otimismo

presentou 89 por cénto de Passos quanto ao re.sultúl0 do pleito.

promocão. No áto falou o Itajaí 6 (Do corresp.) _ Aliás, C!llel'� diz�r qw�, em fa-

sr. Prefeito MUl1idpal, o sr. Terá lugar no próximo do- ����so1��O:::;tãe�:������s��
Inspetor DelagiusUna e a- mingo uma das mais tocan- d) do pleito, dos candidatos p

gradecendo, a prof'essora tes cerimonias religiosas da de' !mb o ma�s. ten�o :for!;.::!'.

ra que recebeu a Jistincao ...Quaresma a Procissã de razoes.paraO'l1aoO'acredttar nes
.

• , ,
. �

o
. se desmt,eresse. Conheço .o P:J-

a qual tambem ofereceu aos N .S. dos Passos, Ja trah- vo de São Paulo, seu c:vismo,"
presentes uma lauta mesa cional na Paróquia de Ita- seu acO'endrado espirito demo

de doces '8 guaraná, no res- jaíí, 'drevendo a' :solenidade crático,;..Estou certo· de qu,; a

taurante Klug.

I
do Encontro se verificar na ::it;ni��rs'6;g:· ����\�'d��ra tI)�

De Itajaí 'Praça fronteiriça á nova pleitos até aqui realizados".

Itajaí, 6 (Do c&rrespol1- Igrtja Matriz, quand'o se�

dente): _ O temporal de- Tá proferido brilhante ser- �il�:':i!ii.tli.'A
.. "',.".,:'.,.........a......"..'''''_,,..'".,...,,.,...,........,,.._...........,,,_,..,,.,.,.....- -,,..-,..........,......�"............,.""'_..., ....""'soz....w""',p...,....LQJS-.-'" sabad9 sobre a cidade: na mão ·alusivo ao ll1esmo. ""!1 RelativamenteO'� Convenção
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SCHlVIUGGLER ENTLARVT
SANTAREM, PARA, 8 (Meridional) _ Auf

Grund einer Denunzierung wurden zweí aus den Ver
. einigten Staaten kornmenda Flugzeuge der neuen

Luftflotte "Loide Aéreo Nacional" síchergestellt, Die
Untersuchung ergab, dass sich an Bord der beiden

Flugzeuge groessere Mengen Schmuggelgut befanden
welche die Besatzung nach Brasilien einschmuggeln
wollte. Ueber die Art der Ware wurde noch niehts

bekannt, jedoch soll, es sich um betraechtlíehe Men
ge undWert hande1n.

MElNUNG CHURCHIL'S UEBER H-BOMBEN
VERSUCHE

LONDON, 8 (UP) - In seinem Vortrag im Un
terhaus sagtoe Premier Winston Churchill, dass die'
Versuche der Vereinigten Staaten mit der Wasser-,
stoffbombe im Pazifischen Ozean, die Moeglichkeit'en �
eines Weltfriedens verstaerkten. Weíter sagte er, dass (

die britische Regierung keinen Einwand erheben
wird, diese' Versuche €inzustellen.

GUTEN APPETIT

BRA'l'HERINGE IN MARINADE
8 frische nicht gesalzene Heringe, Salz, 30 gr·
Mehl, Gewuerzkoerner, 3 Zwiebeln, 2 Tassen
Essig, Fett zum Brat'en.
Reringe ausnehmen, gut waschen und in Mehl

waelzen, dann in heissem Fett beiderseitig braun bra-,
ten. Aus den anderen Gewuerzzutaten eine Marinade

mac�en. und die noch warmen Heringe hineinlagen,
damIt SIC schnell den Geschmack annehmen. ln einer

�schlossenen FO�T? halten sich die Heringe, wenn
SIe kalt stehen emlge Tage. Heringe sind fettreich
:und erfordern deshalb bei mBraten in der Pfanne fast
gar keinen Fettzusatz.

HUMOR

I
t'Wil' in Chicago haben cUe groesste Aulofabrilt

I
Amerikas. Wir produzieren jede Stunde tausend
Stueck".

I "Haehaeae. .. Das ist noch gar nichts. SoU ich
! einmal einen Begriff von der Groesse unseres Betrié�
I bes in New York geben ? Wel1, bei uns éssen die Bue.
roangestellte nim Betrieb selbst Mittag. Der Koch
topf jst 50 gross _ da muss der Koch mit dem Un
terseebcot drin herumfahren, um zu sehen, ob die Er
bsen gar sind".

AIs das Auto um die Ecke fuhr, streckte der Herr den
linken Arm heraus, die neben ihm sitzende Gattin a

ber den rechten. Der Schutzmann stoppte sofort den
Wagen, trat laechelnd hinzu und :fragte: "Was wuoen
schen die Herrschaften eigentlich ? vielleicht - Ehe
scheidung ?"

União dos homens
..

Quinto· aniversario da· Organização 'do Tratado do··
W�slllngton, 8 (UP) - O 'Passando.o dia no seu retiro

Ifiança
em que os povos da nízação do Tratado do Atlan�

presidente E!senhower, em nas mcntanhas, a uns 96 qui- Europa verão na proposta da neo Norte, . o ministro das
uma declaração por motivo l!;metros da capital. Russía, de ingressar na O. T. Relações' Extzriores, Aí ilto

do quinto aríiversário da Or- DULLES A. N., apenas uma manobra Piccíoní, declarou que essa

ganização do Tratado do Nor- Washfng.on, 8 (UP) _ Fa-
-

para destrui-la. Disse que, se instituição terminou, talvez,
te do Atlantíco (NATO) afir- Iando pelo radio, ontem à diminuiu, nos últimos meses, seu perícdo mais difícil e pe- BIDAULT
mou, hoje, que a NATO sím, noite, por motivo do quinto o perigo de uma terceira rígoso. ,

bolíza a unidade dos homens anírversarâo do estabelecír guerra mundial, iSSl é

deVi'l
Piccioni manifestou a espe-

PARIS .(UP) - "Tenho a

livres em uma era de perigo. mento da Organização do Tra- do a grande parte à força e rança de que a organízasão convícção." de que o tratado

I O id t dí l'g'
'

'd d
'

t d ri., .

do Atlaní íco Norte é um gran-
presr en e que r lU a tado do Atlantíeo Norte uni a e crescen r:;! OS pOVOS e'1�:r�, agcra, tem uma novar .

I
NATO se rím Iro 1 ti f'

. 1_ de acontecimento hístoríco � e

� em us p ........e 'S (OTAN), o secretário de Es, at an ICOS. , ase, com maior unpuiso na .

,. anos dís Ii a a D' 'lt'
- � 1 .quê o nosso destino está ín-

, 1 se que a a ianç p - tado, JObJ.l Foster Dulles, re� isse, por U Imo, nao acre: cooperaçao a ongo prazo no

d f
.

d t
. tímamente ligado ao seu",

I
ra preservar a paz, e a e e- comendou, novamente, aos ditar que a Russia logre êXl- campo a paz en re Os países

l
za mutua contra a agressão países da Europa Ocidental, seus esforços para

declarou o sr. Georges Bi_

.

t
'

g d
.

d d LORD' ISMAY dault numa alocução pronúfi;
comunis a e a ora um po €'

a ratiflcasâo do Pacto da Co' "críar ivisões em vez e

b 1 t d d 1· dada por motivo do quinto
roso a uar e o mun o rvre, munidade Européia de Defe- LONDRES, (DP) ,

A d l-f' d d
aníversárío da NATO.

ec araçao 01 a a a
sa, afirmando que isso e m-, PERIGOSO

publicidade pela Casa Bdan, díspensavel, para reforçar a

ca. eficiencia da organização.
".'.,......,.._.

O presidente encontrsq.se sr, Dulles manifestou con-

problema\ Modelos At"tisticos, Pa
-ra Casamentos, Ani
versários, Pr:meira Co
munhão, e Batismos
INI< Ofl,M..-'..ÇÕES COM

SRA· MO l L E R

o

a,n ento
Rua Ci.rlos Ríschbíe-,

ter, n.o 480
Telefone, 1 3 - f) - 1
As encomendas devem
ser feitl:ls sempre com

antecedencia (mínima

RIO, 6 (Meridional) - Na- Tsiang celebrou consultas' membros da comissão de 12

ções Unidas (Por Pierre I durante o dia com todos os i nações prevalece, a intenlção
Huss, do INS) - A Comissão membros da comissão a excep de evtar debater extensamen
de Desarme da ONU foi con- ção do delegado soviético An- te em publico sobre o perigo
vocada a se reunir sexta-ãeíra drei Víshínsky. da bomba de hldrogenio pre
á tarde. com o objetivo de en, T:davia, entrou em conta- ferindo uma' rapída composi
carar o problema criado pela to com 'o representante sovíé- cão do projetado sub-comi
bomba de hidrogenio e iniciar tico por meio de um oficial té,
um movimento para'determo, da ligação da ONU,· receben-

..
Este organismo, que prova'

nar se a Russía está disposta do a informação de que os velmente estará, integrado
a se unir com as demais na' russos estarão presentes á pelas 4 poüencías principais,
C;Ó.2S e por fim á corrida mun, Importante sessão da Comissão e talvez o Brasil- terá P0c12-
dial armamentista. de Desarme. res para reun'r-se prívativa-

O dr. Tingiu.Tsiang,. repre- .
Vishinsky evita o contato te em qualquer de suas capi,

sentante da Chl_na nacíonalís, direto com TsYa?g, por COJ?Sl- ta·s.
.

ta. e_atual presIdente d;; 00- �erar que a .Chma comunIsta I Sua r:rimeira tarefa consi&.
II?-ls.5ao, co:r;voc;:u a sessao o e a verdad_e1ra representante I te ,(m por fim ao estancamen'
CItado o!'gao respc.ndendo a do povo chmes e que o dele-· to entre o Odenté e o Oci
um ped-do dos ires .grandes ::a�o de Formosa n� ONU i dente sobre o controle

.

das
form,:;-lado sabado ultlmo, el!' nao- representa nada . b:mbas atçmicas e de hidro_
relaçao

..

com a bomba de hl- POD�RES., . genio.
drogenJt:l. Em fontes .;)cldenta�s �dlan- Tainbem será encarregad'Ü

ta_se que entnz. a mmorla dos de deh?rminar se a Russia es"
------------------------'--- tará disposta a unir-se ao O

cidente para acordar um cin
trole e redução d,e todos 1)5

'tipos é categorias de arma,.

mentos.

,

as pragas na
RIO, 6 (Merid.)·- o da Agricultura· de

combate as doenças e pra, orçamentária na importan
gas da lavoura terá, este a- cia de 32 milhões de cruzei

no, não só maior 'extensão ros.

como intensidade, disp::;ndo, O vulto dos recursos a se

para esse fim, o Mi.nistério I rem aplicados em. carater
-------------...,-----'----'---------- texcepdonal, nessa campa":

Leilão ele
• •

sobre a
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�

colHuUl ilson
sobr'é a dificil arte de lados por árbitros .capazes, estadual. Este Ismbrou o no, f naó � das mais tranquilizado

caso contrário, é o qus tudo rn z de Wílsc n Sílva, mas seu r rs. Desígrl..:'do o sr. Salvador

índca, degenerarão ccrnple, grande rival negou-se a acei Lemos dos Sah:-::s para arbí.,

: temente. tá.Io- trar qualquer das t:r:';'s pelejas
Até ontem à la;_de, apenas A s tuacão, como vemos; I Cl\l� rv.starn, sobrarão ";'.:'I,a::o

nenhuma um comum accrdo, entre. o

aos clu, O,umpico.:; Guarani, havia si

limitados do encaminhado fi Secretaria

Julio Bento, Roberto Paulo
de Lima e Francisco Bothm

para o scrtaío. Vejamos de

que forma será descascado o

da LBF. Indicaram alví-ru.,
bros 1'2 bugrinos, para a dire

ção do cotejo qUe fàrão
Itoupava Nor-te,
Silva.

Carlos Renaux e Paísandú,
·;1té o m:monto em que redí;

gíamos a preseate nota, não
lidade de se

estes planos, providencíarão
remodelacãc completa d,,! pra
ça d€ esportes localizada na

antiga Rua das f'::.;meirq�.
Várias outras realizações

vem merecendo atenção es:

C'._m a energia necessária pa,
,ra reprimir a vlolencia � a

indiscípl.na, o
.. , que provoca.

não raro, o ,registro de espe
táculos extra-esportivos.
-

Depois
-

de' 'a�anhã,

Duelo óe força quese eqmvalem
Floresta, outra pédra no caminho do 'União de Tiftj�,ó

Assume proporções gigan-'- nencía de perder dois pontos duas forças equivalentes, um

tescas a contenda que terão e perder Lambem sua condição das quais, convem não csqtte ...

ele fez:r depois de amanhã, à de vice-líderes do certame, já cer, vê-se beneficiada com dOI";

.arrie, em Rio d'o Testo, os. qn� outra .!lédra, díflc'I de. fatores que nunca deixam de

cnjuntos da Sociedade Espc r s. r transposta, surge em seu exercer certa influencia no

Uva Floresta e Sociedade caminho, ameaçando Iiquidar desfecho da mai: ria dos pré
Dcsportíva Recreativa União, de uma vez por todas c:m suas l lio s: campo e torcida..
de 'I''mbó, Idando prossegui; espcrançts de lutar pelo iítu-j. Por falta de_ inc�n:ivo, de.,
menta à série d..� jogos da lc. II vemos d.zer, nao carra a raIJ1r

Campeonato Extra - "Troféu
'

ziada de T'imbó; Sua numerosa
, ,

Ministro Luiz Gal lc ttf". O, esmeraldinos. pela COI1- toreda, não há dúvida. ocupa-
Eltã� os alv+rubr r s na írní, víncente dcmonstraçào de í'u- rá boa parte das dependencias

_. ----- tebol que deram na Alameda do es ádo ilorestino, dr-cící,

Os convocados das cidades

do intertt r do Estado. delibe-I'raram 0.5 dirigentes da FAC,

terão de apr·2sentar-5e em I
F'lcr ianópots até o dia 20 do

I �
/.

...
/
..........,.:................-

Será das mais árduas. aba"

talha. que decid'irá sobre. a SOl'

te do União no Torneo Ex.,

t1'3,

Juqu:: de Caxias. ao medir na a prestar ao cnze .de sua

fGrça.� com o Palmeiras u- síprnátia todo apoio moral pos
cham-se e mccndicões de fa , sivel.
ter com que os unionenses

"bejern a Lna do rtng" no

combate 'd � d:mingo vindou,

roo cures protagonistas serão

à Caxambú erc::9 • •

Este encontro s€rá disputa
do no belo estád-o rubro, à

Rua Duque d.e Caxias. Ainda
na terça:fe ·ra.

-- ---- -- --- - _ .. -- ,-�----

Esteve .em nossa cidade, há b st bo Cruz. no qual lhe faz

poucos dias, o sr. Frane seo uma consulta sobre. a possíbi.,
Bar-ioni, meSSOJ credenciada lidade de a.nresental',,".2 1:'.

a tra ar da realização de í '-' :-róx;mo mrs de mao, nesta

gos da ll1epresentaçã:J cesto- cidade. o quadro do River Plri-
bxltstica do Wdcome, tií..cam, te, a.e lVIontevidéio. integran

peão uruguaio, neste e noutros te da pr meira divisg » da As

Estados do .su l do país, suciaçgo Ur-uguaia d,:! Fute..

Apesar dos esforços que fez, boI.
no sentid» de trazer a Blu- O retierido quadro, como se

sabe, dentro em bréve excur

sionará ao Brasil, atuand) pri
lneiramente em Por:o Alegre.
pretendendo dalí rumar com'
destino à Santa Catarina ,e ao

Paraná. As exig2ncias fin",n
sr. Barioni, COln Q áesportisa- ceiras do clube uruguaio, ao

ta Renato: Beni:o. quarta-iei- que apuramos, não sbo exage

l'a, um bilhete dirig'do a:J rad�Js. surgindo, daí, probabi
Presid-ente da Liga BIUlnemnr lidades de êx'to nos neg-:c:a-

0.x:

��
���
{e<�se F o'udôcioso
com IDF05CAL

.. iôdo para o sangue t

• fósforo para o cérebrol
• cálcio para 05 ossos!

Fundado iôn! 22

Capital ". .". . ...

Fundo r�cl Reserva

.
- M2triz: I T A J A I �

1935

, Começará na tarde de d�-

j
'·ma.er" do ,tssociation esta

pois de amanhã a temporada dual. muit� a contra-gesto d,,,

oficial do futebol florianopoli' certo:; club·es.

'tano, com a e:fi2tuação, no

e5-1
A direção do Departamento

tádio da Federação Catarinen- de Arbitras. segundo o que fi

se, do tradici.onal 'l\,rncio Im. cou resolvid,:) na reunião d)

cio, ao qual c·:::n'corl'erào lod'.:;: I COllsc1l10 Arb'iral da Federa

as equiopes inscrita:; 11ar8 o cer ção. realizada terça-feira últi

'I.ame de 1954. ou sej'un: Avai j ma será confiado ao TeTh211t9

F gueirense, Atlét co, BOCaiÚ_j José Carlos B=ttista, desportis_
va Paula Ram\ls, Guarani c ta que já desempenhou estas

,J:m'bituba 'Atlétíco Clube, da I funções 'com éx�to absolu-
t

cidade de Henrique L?ge. 10,

_

Está previst3 pa1'a o prãxi.
Ao contrario dos phwo.s qUtO . me dia 18 a J'::ldada inicial do

em'pl'Ínc(pio '!iã.'nam sid.o t.=s-I camp�o!HÜo de3lE ano. com o

tudados, no sentido dE SEr cn- pl'é!h Boc_aiúya x Guarani. A

1ralfldo. pda FCF, um árbitro ',1.5 de Agosto deverá enc.erré'r

do Rio para ,dirigir todos CS s� o prlmeiro turno e a 12 de

,encontros do campeonato, ne- Dezembro o turno final, 'stJ

la confnuarão mesmo n npi� se n e.?l!?'!lt'tiÇfJ:o segnir' -

Sf'lt
tal' ':S juizes pertencentes à curso normaL

o MAIS MODERNO FORTIFICANTE!

LABORATÓRIO UCOR DE CACAU XAVIER S. A.
R. fre;re Ih Hlva. 18 . Tel. 3H13G . End. Telei. "Núlril" . C. P. l.nD� - $. PAUtO

DitaI barriga_ver<1s.,
-

Na "terra dos principes". a

equ'pe profisi'Dnal da agremia-

I

Blusas de lã
Casacos de P le
Manlós e 2/

nos últimcs modelos, em moCierníssimos desenhos,

por preçDS llinda antigos - visto q1le foram

. ". ,,"'. � " ...

"

no fitn d,') ano passado! -� S'ó na

Kasa Willy�ievfirt �J. �cmercial
Artigos de inverno: O MAIOR E MELHOR SORTIMENTO
�:-_'Pre�os. indiscnt'vf'lmente,' o,:r·MAIS BARATOS!

.'
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A ALHO DE MAIOR iMPOR']?
A A REVOLUÇAO AGRA'RIA O

Plano elaborado
pelo mio. Iranha
RIO, 8 �Merid;) -

Afir-I tempo que dedicou rio seu

ma-se que 'o sr. Osvaldo A- despacho para prestar ao Não cogifam os EE. 'UU. de fabricar'�ombasranha conferenciou com o presidente da República
.

presidente Getúlio

vargaSlamPlas informações sobre WASHINGTON,8 (UP) -IPres'dente
da Comissão, �e_'gÍa Atqm'ca, rc,:,elou hoje �u�

d· ., h'
.

1 f"': 1 b d A Comissão de Energia Atô- wís L. Strauss, em uma ne- I o presidente EIsenhower or-
urante quasl auas. oras, o p ano que 01 e a, or.a o

mica informou, hoje, que on- clarasão formulada na semana! denara um "grande aume:lto:'� pelos ascessores técnicos tem foi realizada com :pleno pass: da, n'] Casa- Branca, dis- l na pr; dução de armas atonll_
do Ministério da Fazenda, êx.to a terceira da atual sé- se que o atual programa de cas, inclusive de bombas de

para aplicação imediata do rie de provas com bombas. de experimenl<}.� é "uma série:

I
hidr-ogenio-

, .'.,
I

hidrogênio,
.

no Pa�íf' co. I d,� pro-;-;as de armas terrnonu, SUPER_BOMBA ..saldo CiOS agios ca bolsa) O eomunícado ('lISS? que a' clea�es. . . Wash.ngtou, 8 (UP) _ O··
em benefício das ativída- explosão se verificou. n� cani-I DJs�e, .amda o comUl;ucad')I' I=.r.�sidente Eisenhower dech�
d

'

1 bá T po de p1'D"8S da Comíssão, ern] que, nesta ser-e de provas, rou que não ve- razão
..

. es agnco as aSlcas. ra- .
.

k Bik'
.

Ilhasi tl - ··btc·�"'o inforn'a' _
.

. Eniwetoc - lUI, nas I as, c�n inua-se (, -"� . :.: ma para a fabricaçao de
�a-se de t�abalho da ma.lOr Marshall, � I coes de grande }mpo,�tar:.C!a I

bas de hidrogênio mais pó "'.ímpcrtancía que se destina O .br_eve _ ;:om�ullcado da para a defe;?d nacional .

l':sas que as que atualmente.

I-a operai' urna verdadeira Ccrníssão nao disse que se
I Produção em massa

possuem os EE: UU., ner.n, te-._--
- . tratou, espectalmente, de uma' Washmgton, 8 ,UP)

._, me que a Russia tente produ-
.

revolução no� processos .explosão termonuck:ar' (bi�m_ sr. Lewis L
..St!3USS, presi- zrr bombas pNgressivamen:te.agrarios do pais. ba de hrdrogenío), porém, o denta da Comissão de Ener- r ma 'ores . embora os EE. UU,'

-----'-- -'-_._-_-_-.:..-=:_-_-_- não tenham tais intenções..
Tambem considerou fora de

loda probabilidade o rec'aiô
'de que esta bornb s chegue 11;

ser tão p:tente que possa ,ax';

plodir exporrtaneamente.: "-Na;.; ..
turalmente" . - disse - '�cs
cientistas não fixam limites ..•..

I. para a sua potencia, porém".
: não conhecem razões pata,

---------------- ampllar seu tamanho atua1�·.
Motivo: conseguir revagação da prisão preventiva. ..._ af�nf:�siãen�:r:��:h�::e�=;.

BELA' VISTA DO PARAISO, 8 vários golpes cm Belo Horizonte, Cledys F'ernaridb, de 5 anos; Kle-: a policia diz, ffi'as eu não aCreditO� que a lei de energía atômiC��,
(Mcrídíonalj - .Sómerrte um ho-

I
RI'O de .:rane'�o, S. Paulo, Londlrl'- be J

.

d 4 Cl d Aro Thadeus tenha roubado tanto: deve :::.ar. mode.rnlzada e t?r-� r ase, e ano:, e e ys a- qu,: ..
' nada maIS fleXível para o, ln'-mem despido de todos os princi- na, Ponta Grossa e Curitiba, bile, de 2 anos. aSSIm'

: , tercâmbio de informaçõeS',
pios mor�is' POderia agir como a-

.

Escapando ,i,:,pune sempre, il,:" Abordada pela reportagem Ade- Adelma Cor�ato. apesar de, t<:r : com ': s a liadus, embora· nãOc
giu o indivíduo Helio Queiroz Bar-

r
dmdo as poliCIas dos Estados VI- Una, ao sabn: do que s,�u marido raiva do mando pele", seus Ultl'

i tônha ,dito que' classe de.. in-�.zinhos, acabou sendo preso pela fizera, pôs-se a chorar: " (Conclui na Z,a pagIna letra. Iii .

formações deseja trocar.bo::a, que usa tambem:o nome de Delegacia de Falsificações de São - Até isso ele mc fez? I
.

Thadeus D'Avila Guitnarães ou Paulo, depois de ter p::ssado mais PROPRIETARIO

'E� -, d·
.

-d tAntonio Alves, ladrão, autor de de 400 mil cruzeiros em cheques Depois de acalmada, a moça uos I ,el O.S OIS p.resl eu es
sem' fundos. declarou que não "abe o que ia.!----y-j-d-a--S-i-n-d-i-c-a-'------------------------ �:�:m���= :�:��r�m�� ��la Camara Monlcip� de

III III

d d d S
III

d
III

I d
'deus ou Helio engendrou um pIa- - Eu ignorava que ele fosse la- \

ItlVI a es O ln Ica O· OS
no tenebr020, com o fim de como- drão - pro�5eguiu - pois em ca�1 NATAL, 8 (Meridional) -

.

"

ver o juiz julgador muna última sa a sua co.nduta era .exemplar. Só Continúa a cr'se na Câmara
.

'.

tentativa de "quebrar ,. a prisão agora é que descobri as .razões de
I Municipal com (loIs presidEm-

Gra"II·cos durante o ano de' 53· ::���!�i;��Si��mdOo��:O:��:: ;::i:::�:�:oE;��:::��:�o:�I�:�i�i:t���?�:��J!���'�slo qual foi posto cm libcrdade, fez São Paulo, e vqltou para São Sc- e PSD, enquanto o segundo é
com que este último lhe escreves- bastião do Guarací, onde tem duas I apoiado pela UDN, PTB eP.
se uma carta, remetida de Londri- propriedades agrícolas e uma casa. R·. O impasse- V!�m impedindo
na, contando que a �ua esposa as- Na verdade. foi nes:es lugares que a realização ·das r;;uniões na
s·assinara os três filhos menores, .Ele praticou essas "coisas" que

" .

jogando-os numa cisterna, onde
tambem se atir::ra, suicidandlo-se.

.

O impressionante documento '-ioi
entregue ao advogado de Helio
Queiroz B.arbosa, para as provi·'
dencias cabiveis, e o drama trans

·pirou, chegando EO conhecimento
do diretor do Presidio do llipodro
mo, e �inda das autoridades da

sas reuniões.
O quadlo social do sindi

cato se reduziu considera-
velmente, isto devido ao

.

fechamento da i:!mpresa D' ("(O d�l:áfica "Oste !3. A.", Q�a. Q ruza Q
smo em qUe saIram do Sm-

��c���f���o,t�:� ��da�g I «Perfeito equilibrio entre todos
op,e:-ários, de sorte �Uê de-I RIO. 8 (Meridtional) _ A dire
mrtlram"se 30 aSSOCIados e

I
ção da Cruzada Democrática, de

foram admitiLcs _somente 5. pois de uma >:,r�via consult� a ta

Quanto ao movimento fi- qa. as guarrnçoes d�1 CapItal da
, " República, apre'senta a chapa que,

nancelrO e respectIva 51- volunt?riamente, por acentuada
tuação economica, a renda maioria, representa a vontade dos

associados do Clube Militar.

r
A
Noite de ãrte 110 Carlos Gomes

rende concerto musica I em
b e n e fic io ela n o v8 Matriz I

. Nos meios católicos des- menauense que sempre se da não só às exigencias de
"f.i d::?ade, está sendo aguar- I mostrou solidária com as espaço para abrigar seus

dado com intensa especta-] campanhas ·c·e alcance me- fiéis, mas tambem que es

tiva e visível entusiasmo, o
.

ritórío e de finalidade� h�- teja à altura do progresso
grande festival artístico, a' manitárias, não poderia fi- da cidade,
rcalisar-se amanhã, no

!
car indiferente ao movi- ,O espetáculo artístico de

Teatro Carlos Gomes, em mento que a comissão de, amanhã no Carlos Gomes,
benefício das obras de construcão da nova Matriz cujo programa publfcamos
construção da nova Igreja vem promovendo no senti- ontem, irá agradar em

Matriz do Apostolo S. Pau- do de angariar donativos e cheio de espectadores que
10, cuja iniciativa da comis- fundos necessários à con- tiverem a felicidade de as

são de construção, teve a cretízação do grande sonho . sístí-Io, t!.!udo levando a

Íouvavel e decidida coope- dos paroquianos: um tem- crer que enorme multidão
ração da diretoria da S. D. pio religioso digno das tra- . afluirá . àquela casa de di
M, Carlos Gomes. dicões de fé do povo de versões para levar o seu

A população católica blu- Bl�menau e que correspon- . aplauso e o seu prestígio
moral e material à inicia-
tiva, que visa uma realísa-

I ção das mais nobres.
A orquestra sinfonica do

Conservatório de. Música
"Curt Hering'" executará
um programa de peças mui

limites possí- to apreciadas, de grandes
autores internacionais, cum
prindo tambem destacar a

participação, pela primeira
vez em público, do menor

Reny Cunha Barbosa, alu
no daquele cons'ervatório,

Prepare ,.

• :futuJO ti,

• uu filha
,:�

IOFOSCAL

Fo�jou
o

Esforços do governo aara
cumbater a inflação no país e

-

nos menores
veis.
Concluindo, asssgurou que

o Banco d:J Brasil está con

trol�ndiJ ') crédito mais -cos
siv.::l, só anlicand<J os recur
sos nas atividades produtivas,
resistindo a pressão dos pe
didos de financiam.ento para
fins especulativos e inflacio
nárÍ.os, (Conclui na 2.a pagina LeMa. E)

RIO, 8 (Meridional) - O
presidente do Banco do Bra
sil em palestra com a repor
ü,gem, referindo'se à sitml
çã-) economica do pais, de
lUod'J gEral, teve oportunida
d:, de manifestar que a mes

Tna eontinúa saesfatória, só
havend) motivos para otimis
mo. Segundo informou, no

mês d,:, março último foi ex
ee::cionalmente faV':rável pa"
1'<1 o comérci'} exterior. Nes
se período o Banco d·] Brasil
comprou ('m todas as moé
das o equivalente a 236 mi
lhões d2 dólarc.s, sendo 83
milhõcs nork-americanos. A
eXp';rtação do café f�i de um

milhão e quatrocentos mil
:'ia·cas. Salientou o sr. Souza
Dantas qUe em consequencia
dessas compra" vultosas o

câmbio no "Banco do Bras'l
poude aumentar a quantida" As ativilades sindicais do
:I d d·· 1 '1- Sindicato dos Trabalhado-r'e a.s IVIsas pêra e: 0'2S , •

G 'f'que está c�ntribuindo para a res nas Industnas ra lcas
baixa dGS ági::s. ultimam;�nte de BlumenBu, durante o

verificada. Acentu�u que a I peôodo de. 1953, segundo o

medida pondera para os a- relatório apresentado aos
g'OS, d" todas as moed�s, qu.e seus: sócios foram as se-
chegara a 41,2 dolares na Prl- \ 't'

,

meira semana d·? marco e; gUln es:

haixara para 29.2 na úÜ'ma.1Respondendo à pergunlÇl, as- Durante o ano de 1953,
seV,2rou que o governo não realisaram-se três assem
p��ten�e fazer nenhcma n:�-' bléias gerais uma para so-cllfIcaça 1 nas taxas d2 b:nlfl".,. '

.. _ ,

eações d::-_<; pndutos exporta-! JuclOnar sua fllraçao a Fe
dos. Quanto à inflação. con- deracão dos Trabalhadores
firf!1o!;l que ainda nào hOUv.:e! nas Indústrias do Estado
enllssao no corrente ano e que S C'todos _s esforços estão ",.ando d'e ar:ta ,

atarma, outra
desenvolvidos para contê-los para dIscutlr a aprovar a

-

sua primeira proposta or- geral do sindicato atingiu
çamentária para o exercl- à ,soma ide Cr$ 17.770,90,
�io de 1953 e tambem para incluindo a arrecadação do
,tliscutir e aprovar a pro- úimposto :sindical",

-

e a

posta 'orçamentária para o despesa atingiu à soma de
exercício de 1954, e a Últi-I Cr$ 16.920,10, havendo um
ma para eleger s>eus .-dele-, saldo em caixa, em dinhei
gados representantes Junto ro, de Cr$ 850,80, .

áô 1.0 Congresso Brasileiro I CorfiUltor Jurídico
de Previde�lcia' Socia�. No Nâ' reunião 1e ante-ontem
lnesmo penoda, depOls do à noite. na séde da União
·ec('.nhêc�e�t� �o Sindica-; Bell'efic�nte dos Trabalha
to pelo .MmlsterlO do l'ra- dores de Blumenau, para

.

balho, que,data de 12 de a qual foram convocados
dezembro o.e 1952, tem se cinco sindicatos, foram con
realisa:o,

. _ norma�mente, tratados os serviçes pro
uma reumao por mes, reu� fissionais do dr. G-t!ntil
niõ'es em que são discuti- Telles para

.

como advoga
dos e resolvidos assuntos do. ex�rcer � cargo de con
rotineiros de administl'a- sultor jurídico dc:s sindica
ção, não havendo nada de tos em referencia.
anormal em nenhuma des-

�giterou reron
ôa �Dlít!gd

os funDamentos
exteri�r ar�entina

n. AIRES, 8 IUP\ o trangeiras; os problemas
presidente Peron reiterou I internacionais arglmtinos.
il noite de ontem os pontos I são decididos unicamento
Fundamentais da p::lítica I pela propria República da
ex,i0rior argentina. Disse Argentina sem a interfe
Peroll que a Arg2ntina con- rencia de quaisquer país
tinúa, como sempre, con- estliangeiro; a União polí·
lráda 11 qualquer interfe-, tica '; econômica america
rência G� um país nos U'l- na deve ser levada a cabo
�juntos internos de outros e I à base de nações livres e

na América não pode ha- soberanas. .

ver col::nias de nações es-

Oo'nhecida

forças :_ Exercito. Marinha e

Aeronautlca - li tod-as as armas Cautela da marinha con-
e postos, da etiva e da. reserva,
pois e:se, elel'llentos livrementli Ira as bombas afomicas'cscolheram os ". seus companheiros
que deveriam figurar. na chapa de contrabandoCanrober�-Juarez; para dirig;,telll

Ios

.

destinos do Clube Militar, no

bienio 1954-56. cuja eleiçãp se WASH�NGTON: 8. (UP)
realizará no próximo mês de

maió'l-
A Marlllha envIOU lllstru

A chapa está assim constituida: ções pl'eéisas a todas as suas
DIRETORIA

. unidades · ....0 sentI'do dePresident?, -General C.anrobert. ,,'ou
Pereira dá Costa; 1.0 Vlce-presi- lmpedwem' que alguma
dente Gen. Juarez do Nascimento bômba atomica entre' de
F. Tavora; 2.0 :vice presidente, Gen .. contrabando 'nos EE.UU.
Pedro Leonardo de Campos; Dir. .

Secretario, Maj. Plínio Pitaluga; Essas instruções. contem to
Dir. Tesoureiro, Cap. Natalicio A- ,i0S OS dados que_podem' ser
ci.oly dos Sántos; Dir. Dep. Cultu- divulgados, sobre a prova.

vel aparencia e dimensões
da bomba. Assim, diz que
talvez seja possivel fabri
car a unidade ptomica com

pletamente montada, bas
tante pequena para caber
na mala de um automovel
comum. Poderá tambem ser

bastante grande para exigir
tim caixote de embalagem
de automóvel. Seu pes:) po
de ir (le algumas centenas
de quilos a cerca de cinco
toneladas.

RIO, 7 (Merid.) - Espe_'� dJ C: 1'1110 27, s.arão estudadas 1 Carneiro e como nos anes an

f'iaJ�lKnte p�r,!- meças, a Ação as seguintes matér:as: A Na"j ter;;ore� ,vêm d·zsperti!ln�oR - cml ArqUldlOce:;ana (A. S. tureza do Casamento, o Ins- mUlto ln _cresse entre os JO
A.l �stá promovendo um cur- f tu to Jurid:co do Casamento, vens, pr:ncipalmente moças.
so em 20 aulas, sobre oca" Asp:ct: s Médicos do Casa- As. inscrições para tais cur
sa111ento. mento, Doutrina Moral d'J Ca- sos deverw), .ser feitás na sé-
Ontem, às 16 horas. foi samento e Aspectos Sociais e d� da ASA, à Av. Franklin

inaugurad) o curso dest,2 ano.. Psicológic:::s do Casamento, Rçosevelt nr. 137, 5.0 andar,
com uma aula nÚ1istrada p8- As aul's serão ministradas e o candidato contribuirá a"
1'0 escritor Gustavo CorçãG sob a or:enta�ão dos profes- p.:nas com a taxa de 50 cru
que pronunci�u uma confe- sores Frei Pedr? SeC<Jndi, GUS�J zeiros, .seln iOutro qualquer
rencia sobre '<A Natureza do tavo Corção .3 Américo Piquet dispendio.
Casamen'o", discorrendo. nu-
1 na linguagem ;lC'êssivel e

;;�nt\lh.ada de certo bom hl.l
:nor, o�n1 relação à prepara"
,.,ã-, psicológica e moral dos
':andíclatos ao casam-2nto. Na
opinião do conferencista, a
falIa de preparação psicoló
gica, em outras palavras a

imaturidade ps'cológica dos
'onjuges tem sidJ a principal
r:allsa dos divorcios nos Esta
fl·'s Unld,Js c em todlJ a par
le· "Gen:ro.sidadc e coragem •

!':'ío elementos fundam'?l1_tai;,; �
para um c:samento perfeIto -

'W:'a---- declarou ele, acrescentan-ldo jue o dcasamt'nto nã':! é �
lima solução e sim a criação
dI' novos problemas", dai a

l1":cessidadc de mui::. bleran"
<:':1 e c�mpreensão entre os

"lllljUgeS. "0 amor deve <;,:,r
lúcido e compreem:vo e num

ca,al perfcit': .9 dc.<;cob'?rh de
t;equsnos defeitos por parte

( O M E R ( I A l V I E I R-A B R UNS S Af!e mubos os conjuges deve '

......
.

constituir motivos para su-
• •

I'�essivas aceitações "mutuas",
Durante o curso, que fun� f) 15 d N b E' d R P J b"iqla t?das as terças_fei�as'l. �ua _

.

e OV\lm ro�· sQUlna a ua 8. aco S
,ln" 1,8 as 20 horas, no audlÍ(l'
rio dQ EdificilQ KQsmos, à:rua -_. .11""............................ ....

Segund? a, declaraçõeS da �Cru·'

zada Democratíca", ··<;:.5a chapa re

presenta o perfeito equilíbrio que
existc entre os elementos das trêsoções sobre o casamento

ecialmente para moças
"Preparação psicologi c� e candl dalos aomoral dos matrimonio"

?W'iiIüir n: li

TRaTORES waTERLOO
S E N H o R E.S

AGRICULTORES

Acabamos de receber no

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

plano de vendas a presta-
cões.
J

Solicitem,;.nos
monstração sem

uma:de
compro.

misso,

Orelena ··/lce
ele armas

ã

massa

o <3uicídio da esposa
dos 3,

nasussrruo filhos•

Delegacia dc Falsifi.caçõe�.
DESMASCARADO

Detido ainda embora negue· ter assassi nado.

Acontece, no entanto, que Hélio
é agora desmascarado pela repor-
tagem, que conseguiu localizar sua FIO. 3 (l'vlerid.) - As a!!- tificada cemo· sendo
esposa e filhos, na cidade de. Bela toridades policiaiS CL� D. de [ Camp:s.Vista do Paraiso, além de Londri- Cax as, c0L,egUlnlm prender O suspeito criminoso qUe lo autor da mürte da amasiaR
na, onde cstá residindo de favor O suspeito autor da morte da se eno_ntrava desaparecido há Contudo. esclareceu, que sa..
'na ca,a de seus pais. I mulher cujo cadaver foi en- alguns dias, fo' preso peles

I
baclo ult mr, á noite, ao che�

Seu nome é Adlelina Corsato I c:ntrado. sob uma n:nte do funcionarias da Policia Ro- gar em casa. ':nc:mtt':u a 8-
D'Avila Guimarães, pois Helio rio Meriti, na Estradã Rio-Pe. doviaria, Celso Cataldo e Ra- man.te v·sivelm.�nte alcooliza
Queiroz Barbosa se casou com

ela,' tropoEs. ,Tr�.a-se eb in�'vicluo íael França da Silva· da. Travou com ela acalorada
usando nome suposto, o que tor- H.dro Flrm:no, conheCIdo pe- NEGOU TUDO
na nulo o casamento. Adelina tem 10 vulgo da "Pedro Cipó", a- Conduzid) á delegacia cIa-
27 anos e é mãe de três crianças. mante da vitima, que foi iden qu,ele municipio, "Pedro CL

Ontem A Chc.pa
D em o c r á t i c a»

Forças Armadas»os elementos da
r.al, CeI. Juranc�ir Bizarria Mame

df1 Dir. Dep. Esportivo, Maj. Cel
so dos Santos Meier; Dir. De!).
Cooperativo, Gen. José Osvaldo P.
da Motta; Dir. Dep. ·Recreativo,
Ten. CeI. Marilio M dos Santos'
Conselho Deliberativo: Efetivos:"":'
Brig. Ign.acio Loiola Dahel', CeI.
Ad�mar de Queiroz, ce!. Antonio
Pacheco Pimenta, ccI. Alíredo A·'
merico da Silva, tcn. ceI. Oldemar

Frag: Julio X, de Araujo e Silva,
ten� ceI. Moacir Tavares do Car

mo, Ten. ce!. Licinio de Morais,
maj. �<\maurí Barroso da Concei·

ção, cap. medo Antonio N. de Re

zende, ten. Aristher c& Costa Ama-'

fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R I., E R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

Em 'ins deste idente Vargas

to dos estudos que o Govêrno
Brasíleíro já realizou no to
cante ao incent YO do comér
cio com Os naíses. da órbitã
comunista, . iIlclus:v0 a Rússia
c a· China Popular.
Afir;mou o D.N,�.C. que, !,lor

"intermédio de sua Divisão
de ExpaQ-Sã_o. J?co.nçm'cfl t , está

N""O' RE'P�- N" atento a todos os problemas
A '';I.E EM ligados ao: Comércio Ext."rior.

Não poderíamos' deixar.. de

-'ACEITA A FRANCA .examlnar este aspecto do nos,
.

'so cnmércío exterior, :P()� mais
GENEBRA, 11 lUPl --' A\ de um" motivo imp()'r�ant·?;

'.l!'.!'n.nça. declarou !r;)'je que- O plf.·' fiz,e_mo-lo;' entretanto, como
no apresentado Ilt:!OZ f.'Jmunif'.b.;� �;,einpre' o fazemos, .. de -ummo»
para (I 'estabelecimento . da paz do puramente _ objetivo. O
na Jndín, pode: c:onstituir

..

éconorriista Joaquim ]\I_Iangia,
'e !'fG':'ciação, muito a quem se confiou 'o trabalho,

embora. contenha alguns pon'<js alinhou dados c estatísticas.
inat:eitll.veis para. Os atíndoa. O

.- tl i';ey-:<{dü v-:;Jac'KJ;tr Ryrtfm5';·.trftr· en
trcvísta colet.íva espi;cialmentc
convocada, declarou aos jorna
listas que a FX-D;nça nem repa
lia nem aceitava.O- plal'�o, de

� f.;pr ecmtadn pelos
adversarios. Em vez dlso, êra
necessário examinar tanto C3tc

RIO, 11 (Medd.) Em
resposta a um pedido de in
formaçóes do Congresso, o

ministro do Trabalho encamí,
nhou à Câmara dos Deputa,
dos os esclarecimentos . qu-e
lhe foram prestados pelo De
par.amzrrtc Nacional de In�
dústria e Comércio; a respeí,

HIO, 11 (Meridional) ...".. O
S1'. Joâo Café Filll(.) declarou
.,f) "Diário Cii. NaU!.''' {rue Q

:::f� ,1(ltulio V1.�·��:i.:1, r&l.llmen
[ê� il1Ili1ite;:;tuu� ir- rl��r��lie
"\imOi:'O �i1 jllI1-; gQVtl'lindo!i'S
cm i1el0 H:tJri7onf�: que
fhrt fi(� rnnío pediria licença
.-�O COn;'1:reFSt, P�:i"U vi".itar o

parat,:uaí e ti Boltnia, f' pos!'jl
Vf·lr'H?n.tp outros rmi _�:;.

1;:-;t;;5 poderlam ser o Chi'

I", Pcrú /1 Nlcarngua, afim d.?

retribuir aos pespectívos pr'e
sídentes. Nesse caso o sr, João
Café Filho ocupar-la O Catete

pelo especo cf:, cerca de um
MENSAGEIRO

J;JLUMENAU, (Santa

ena desmerecer o feito!
dos participantes da. F. E. B.
Zenobio contrario à extensão das leis 'de guerra a todos· os militares
RIO, 11 (MerIdional) - O Mi- que o país esteve empenhado no d:> t-z.rp de c ..mpanha a todos os

ntstérío da Guerra manife pout·se II e último conflito mundial". Dli�it"r.. s r;_ue n.:;·luela época ser.,

'virtualmente contrário", co proje- Encaminhou o general Z.enobio vírnm 110 t,:rrit:;rio nacional. 80-!
to em curso no Congresso, díspo'n- da Costa à Cârnr.r'a dos Deputado. hre o assunto, já teve e "''''. E�'!I.E Ido que "os mítítarós amparados longas iriJ'crmaçc",s <'!') Estado opr-r rurrídnde dc se prorruncinr ;'.1

'1'pela lei nr. 1.156, ele 12 -de julho Maior- do Ex. .. rcíto, com as quais I ci ívamontc, ao da!' s ;u parccp.r
de 1050, contarão, para todos os está de pl-eno acordo, atírmanôo (!"ry.ntr-=ría o requé!'iincnto da gen.
�feitos, em. dobro, o tempo deeor- que "aprovado que seja o proje- bdu. RI Leonictas de Lima Bctr-
rido entre 22 d� ag:lsto de 19!2e to em causa, dele decorrerá na- Ih», constante do oficio n, 44;1 ..\
e S de maio de l!M5, período cm. turajmente o dir�ito à percepção R('s.,r�'�,do, ele ;:0 de jUl'lo de W·iil,

dirig-i10 (1(,\ general diretor g�l·_".l
do S:niço Militar. Tais favor!';;
,e concedidos, virão certamente

tabelecimento
cio com os países Que gravi
tam na órbita soviétcia, sem

sondagens preliminares que,
julgacl,as oporlLunas pelo Go-'
vernD, - seriam normalmen,
te confiadas ao .Ministério das
Relações Exteriores".

'

GENEBRA, 11 (UP) - Os
comunistas rejeitaram. hoje,
o plano francês pan uma tr�
gna na Indochina, baseada .na
r:t l'ad(1 elas tropas rebeldes.
Os vermelhos, pU! ··S1.l:l parte,
l:ediram uma trégua im·:dia-
1.), p:l'ém estipulando que
!ietL1 exércitos, pcrmar.09cerã'>
em suas posições atuais.

CC'3saçào da ajuda
militar

O vice-presid.znte do Viet
minh, Phan Van Dong, tam
bém ped:u a re' irada de to
das as tropas ·:strangeiras, '::\

ces",ação imediata de toda a.

juda m'litar ,:=strangeira e, fi
seu devido tempo, "elJ;ições
livres", no estilo comunista.

Os excrcitos do Vietminh,
segundo a proposta comunis
ta, .continuarLm abastecidos
p-ela China Comunista, e as
células armadas continuariam
crganizadas ao cessarem nS

hosti1i.dades, pron as p:ra do
m'nar o país, a um m:)lllento
dado.

Independ-encia aos três
Estados

03 oito pontos do plano co-

HecI:túç5es do Ieader
Em 'conversa com a nessa

r,� portagem, disse o sr. Capa�
neràa que nunca tratou do as

suri'to o sr. Ge:tlfo Vargas,
não sabendo se ,�le é contra
ou a' bvor do pàrlamentarís,
mo. Disse que nunca se lem
brou de ,interrogá-lo 11-2S:le
SClltído em seguida, sallentou
o 'sr, Capanema flue comuni
cou ao !).1". Raul Pilla que não
podia ficar indiferente à sua

õn.;.cíati\ca e q;_'<, irá trabalhac
contra <i emenda parlamenta-
rista. Acrescentou para a 1:-e·. NOVA YORK, 11 (UP)
no!·t�g.('m qUe n�') ,:"stava. <;on- C d'd Ih't\'enc!cl() do l'Cf,!lme presrden-

- em a re UZl a co e1 a

c:alista, mas se alguem argu- de café do a110 passado e·o
n·:�n1pr de moeb a modjfic�ll: alimento da procura, o
sua oníniâo (' convencê-lo de B il d d'
"nê o: regiro-3 <d�ml não 1)res- .ra�·: _se�Ul1 o 1.sse O sr.

'-" ..... a.o::sará então a cbiender HoraclO Cmtra LeIte, repTe
o p'àrlame_nt�rismo com a

I sentante do Instituto Brasi
rnf'''ma pa xao COI? que

<le-I'
leiro do Café, terá o mais

f!:'nctç- (') atual regIme. b'" d h'DiS}H"sicão (la Câmara alXO eXcéo.oente e sua 1S-

t." a,:;:sin"tur?,s estão sendo tória recente.
tolílidas nela sr. Raul Pilla

L't
'.

para a sti·· emenda com o e1 e (!lSSe que,

OTTAWIANO, Italia, 11
(DP) - Em desafio ao bis
po e à Policia, os anjos
voaram ontem à nnite nes

ta localidade situada nas fi
leiras das fraldas do Vesu
vio. Dez mil camponesas a

pIaudir a 111 entusias ticamen
te, t{uando duas crianças,
veo:ti:'as de anjo, d'eslisa
ram por unI arame exten
dido da janela de um edi
fíeb ao alto da estatua do
arcardo São Miguel. A Ce�

rImonia, 'l_tjas origens re

montam a idade média, ha
via sido proibida pelo bis

po e a Policia estava d�
guarda há três dias para
impe� ir sua realização. Mas
pouco antes da m2ia noite,
os p:Jlíciais cochilaram e o

vôo dos anjos se efetuou.

EXIGÊNCLt\S DA

quanto a plano. frnllces.

Releita . O Vietminh a oferta
da França: diUcíl a Irégua
RETIRADA D.<\.S TROPAS' ESTRANGEillAS, UMA DAS

CON TRA-PROPOSTA EM GEN EBRil

Os aDjos voaram
Iicen�1 �o Dis�o

mesmo . sem a
e da �olici8

munista são os seguintes:
1) - Reconhecimenb pela

França da "s:;;berania e inde
pcndencia" do� três Estados
indochiu€,s,::s, de Vietnam,
Cambódia C Laos.
2) Retirada d;; todas as

tro:'Rs cstrang,'):ras dos três
Estados, As ',ropas francesas
em Vietnam serão reagrupa
das por um período específi
C:J, e as fórças francesas
duradc esse p-::l'Íodo - não
poderão intervir nos nssuntos
int'rnos.
3) E.'e·ç5,�s gerais nos três

Estados, segUindo a nV"1'U -;::r)NN 11 ,-UP) � Um p:ll'ta
batma' l'ltOposta pPlos c :mu� YÚZ do governo da Alemanha o�
nlstas pata ? unificação da ddental d�clar:::l! hoje r'} povo
Cm:;éia. qs ��W,t;tn,'l (:onm�is_' que 'lIão dfve s(' r,reocllpar com
ta e ant -C0111Uat:lta ' reahza- c" Tlreeos do cnfé' -nt>is sc: OCol'�• .e..... d t

� .L" :s � , J:, ....

n�m ('"n.leret;c�a-:. 11' r<> c '=1:- l'Or r)p'Va. alta. nos prcços intcr-
n:,mar as condlçoes das del_ naciona,Ít1 d.;) produto, as nutorÍ-
coe�. I' d

-

t t -" 'I-

4) O fi d l' �a es 'Pt'oeura:!'<l.O man er cs 81."/'
, S l5overn03 e co 19U- ! , ,

-

d d E t d Q preço de rê'venda, qun acua.
çao em ctt a um os s a os,

t d '" . RIO, 11 (Meridional) - A

cO-'1
to de 16 mil'eruzeiros pa.J;ará pa-

d€cidiriam então acerca da;men c - e VJll;, c m?-rco3 ou. cer-
de FInallças da Câmara d�- Ta 36, sendo p?ga em duas veZLS,

questão do ingreo::so na União ca de duze-nt·os e .cmquenta c.ru- . .

h' t' 15'" ° aumento acarretará a ebvae,50'. < Á
• • • '('

vera cncamul ar a mesa a e .a
Francesa. : zelr�s o qUIlo,. ASSllml.::u 0_ 'P.1'- o projeto fixando a ajuda de Ctl3to das despesas de 11 para 600 mil cru
5) A França reconheceria: ta-vos que o {'Jn3UII10 de cate 'na

I e suhsidio dos d�putado;:< par!'! a 'zeit-os, isto apenas quanto ao subsÍ
Os �rê" ,g'!_vern?s estabelecid�s Alemanha. aume'?-tou/cIn setei�ta pro"..ima k,gislatura. Soubemos qua dia e ajuda de custo. ° aumento
por .' Ie ÇOéS lnlres nos tres por cento, depOIS que no ano

I
o projeto jã está pronto e vai au-' gera! é estimado em 152 milhÔ97,

Estados, até que .sp formas- passado (\s impostos c direitas mêntnr o subsídios de 24 para 36 e 638 mil cruzeiros, sem incluir os

s.em eE,ses três governos a3 re- '��"'Ie"';;ri",. sofreram uma mil cruzeiros, sendo 24 mil fixos estraordináriós para a Câmara, €

(Cónclul na 2.& pagina 'LC!:tra E) grande reduçãoc. ..

c 12 mil \'uriá\'eis. A ajuda de CtlS� 28 miihões e 484 mil para o Sena-
____�_ _"_�_ do.

Gt:'ST.n'o CA'PANE:'!fA

Aliá�, OS policiais ficaram
satisfeitos; pois dizem que
São Miguel é seu padroei-
ro, 'J poderia ter levado a

mal se a cerimônia não se

realizasse ...

mOVin10l)t ) r:arlamen taris ta.
LJgo eb imediato. ve::if'cou-se
urna Pl'êocupacão (;,m sabeI'
qual [".cría :l posição do sr.
Getúlio Vargas em Ince da

Aumentou o consumo

do café na Alemanha GERAL PARA OS CONGRESStSTAS

rrojelo lilau�g a aju�3 �e· costa e
su�siÔio

. para 36 mil crozuirRS

Municipal

Pede o vereador Eroilio
melhoramentos paroItoupava

Camara

do, sr. Adi! Rch:.llo; oficias do sr. Prefeíto Municipal: relatório do l)e
partam:nto Agro·r'ecuário. d03 mer.es de J'nneiro e Fevereiro; comuni
cando a sanção das leis n.ag 5::1 e 540: juntendo o projeto de lei n.o

25.54. que autoriza a rec:her por doação gratuita uma faixa de terras
de Fr<:cfCrico S; S<uwhes, para alargamento da rua 7 de Setembro; jun-'
tando !1 relação G" Hospital Santo Antonio, referente "'-o movimento de

doeol:" dur�ntc o 1-..('5 de Ahril; r�spondendo -ao rcqu!",riroento n.o

24154 do. �'erendor Emilio Ju!'l�, sôbre it fiséhlização das éonstruções né::!
ta cidade. alegandO que tomou as providencias nece�sãrlas; requerlmen .. '

to do ver' ado!' Emilio JUl'k, pedindo no' $1:". 'Prefeito Munidpal para muno'

d�r macadamisar alguns trechos àll est;ad; .de- Itoupa....ll; rcq�terimento
do vereador Emilia Jurk. pedindo informações ao .il'. FJlpfeito Municipal.
quanto ás empresas d:: transporte coletivos; r.�quer:mento do vereado'r

i Emj]jo Jurk, solícitando ao for. Prefeito Mllllicipal o: termino da ilumi-

i
o 'ção para a Vill) !toupa""; requerimento <li> \'crendar Emílio Jurl;;,
pedindo ao �r. Pt'efeito Municipal que sI:!ja oficiad(vã Dir�toria de Caça
() P' 'cu. para que se,ia cxpcdidns portarias prolbitjví\f:; antes da revaliM

I d::l;ão dO'_' porte,; de ,,,"!'mas e com mais anteced�ncin as que esfabelecem
! o periodo de �3ç'n: oficio n.o 220:311, do {'omando'dl).2:l.� R.L, convidan'-

{Conclui' na �': :p��1na J ...tra )t}

pedido da co-mpanhia de Energia
Elétrica Rio. Cr,,-nd(;ns�. O prefeito
Meneghetti que não í.e confarmou
com o itto do sr. Cleophas, ordenou
à procuradoria geral da prefei.tU'�a
fosse .leito estudo da questão );la"a

providenciar a defesa da soberania
munieip:cl frontalm:mt", ferida pe
bato ministérial. A prefeitura vai

Impett'ar mandada de segUl'anç<l can

trl! a portaria dó l\linistro e reque
rer ao 't'ribLmaI de Recursos a sus-

Sob a presidcnci:l Qo sr . .T020 Durv-al Muller, reuniu-se ôntem, ás
14 horas. aCamara l\funiclpal, com a presença doS segUinte 1 vereadores!
Gerhard Neufert, Antonio R;inert, Emilio Jutk. Christiano Theis5. Ar:y
'l'aborda, Rodolfo Buerger, Martinho Co.rdilSo d!\ V�iga e WI".dislau
Conslansh--y. Os trabalhos foram iJliciados com a leitura, pelo segundo
secretário, da nta da \�ssão nnterior, ::. qual :roi aprovada scnl restrições.
seguindo-se a leitura..pelo primeiro secretário, da:matérla do Exp:cHen
te, quc con.<;tou do seg111nt�: Mensagem do Presidente da República. dr.
Getuli') VnrE;f:S, ao Congr6s�o N.nciollal; li.lr.:l'l.S.c�(!tn do Rr� Gov�rnador
do Estado, á Assemhléia Ljgi.r.lnU\'3; l:i n.o 69, dg Pre.f�itl1ra de Bl'm
que; telegrama da ComissáW do 3.0 Congrésso Brasileiro de MUlliciniog·
circular n,o 954, do IAPTEC, comunicando n pós�c de seu novo Dcleg.a:'

Ú sr. Zenobio da Cosb. ;iá ouviu
lambem o relatorio do' sr. Cordeirt1
de Parb' tendo informado ii re

portagem que 'a�ora está lj-�rÍeita-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BraSi�' havia stocks" essa di.I
ferença era tirada por nós. ,Os ;j.'.ocbiJ. porém, se achara ,

'esgoÚldo!' .

Ju1g;1!n o" peritos do City
Bank que em ,Í\llho pr.rxímo
o s.ock visivel em ledo I)

Bras>! não "ultrapassará de
l.HOO,O{)() sacas - '..1, quo f!: (l

mínimo dos mín'mos. Jogue
se em cima. de um stock que
se contrai. uma .safra peque
na ,',:mu é.a q�le voem, e ter
w-u a expIJc:::.çao para as pre
visões de uma situação cu:ln
\7CZ mais aiJ�,_.tada.
S: bcm os amer-Icanos �ttl;2

vão continuar pagnrido t;afés
caros per mais, 11111 _

ou dois
unos. até que se �'eglllari:�e a

s'llwç:ão do Paraná, ou que cs

naus de galinheirú, paulista e

m ínc íro funcionem nos CLic
zais das zoncs velha e nova,
'}stir.lu!,:muo rraíor abundan ..

da das safras.
Exist.e ainda um rater da

à

j índulm nca de) pragrnattsmo
r:�s arnertcan., para cem" a alta do

café, EL� se resume na espe.
rancn de que o Brasll, a Co,
lambia, o México, a Amerl,

I yini! e seis,milhões �le sacas; ,>,� Central, arruados �e mais

ncrem. �01�'1'iJme tr-inta rr,l. dólares, comprem mais mer,

!lhõeFh
01.1 sejam, quatro 'i:';" endor ins, nos EE. DU., Logo,

1hã�h;; d� SJC;lS a 111e'101'1 na "rís� in the coffee prica", de"
produção. e quatro milhões 11 verá corresponder à "rise i-t

,

J;O 1 the jmpJr�[,t2d goods"·

ESTABELECIMENTOS JUS)!;' DIÚ:JX S. A. Comercial
A P R E S E !� �� A'MT

B L UM E N.A U
no J E ....... Quàrtl"!,�eira - às 8 horas - H O J Ii;
EDWARD G, ROBINSON, JOAN BENNET;' DAN DURYEA

monumcnta] filme;,
'

ALMAS PERVERSAS
(Searlet Stret)

Baixeza e Brutalidade! Explorand·;) um... explorada pelo
outro.

Continuamente perseguida .por ele, vifgiad,:'I, perlSegtii
da por um terror atroz! Um j)lme de grande penetração e

emoção onde palpitam tragédias e desenganos, vidas e te
nebrosas e �urbulentast ALMAS PERVERSAS, hoje no ci,
ne BhnW?I1UU! - Aeornp. Cornpls. divCFSos.'

•
.

( I N E BUSCH
Hoje á.:. 3 horas!

TIRONE POWER, CAMERON MITCHELL, PENNY EDVARDS,
THOMAS GOMES, em:

O S O L D A D O f) A R A I N 'H A
(tecnicolor ceusm-a livre)

Vcrdadetro e inesquecLvel.,. quando o destino da um continente
cavalga no lado de um solitário soldado!

Uma arrojada aventura, baseada nas nutenttens proezas da Real
Policia !\fontada Canadense!

'

Tyrone Power num dos mais belos papéis d,; sua carreírnl Ele co

rajosamente di.:;se: ESTA MULHER E' M.INHA! NENHUM INDIO
GUERREIRO PODERA' .JAMAIS TOCA'·LAl

Então veio o ULTIMO DESAFIO DOS PELES VERMELHAS!
.

,

I O SOLDADO DA RAINHA, um dos mais belos espetáculos de cenas

I
extertor es em mazníríco colorido! HOje 110 C. Bhrmcnau,
r-'� . .

1
�<

DOMINGO: JOSE' LEWGOY, JOSSETTE BERTAI. em
, CARNAVAL EM (AXIAS

<

�e taMe �aO fraocisco
Rua Sã6 Franeiscn, 147 - Fones 2061 e 1043

I

C"CRITIBA P A R A N A'

- CJl\U·l;ETAl\Um'fF. APAREI.nADO --�

CIllUftG1A -".l\'JATJ!:FlNrDADE - lNTl<.:RNAÇAO
RADIODIAGNOSTICO - P.ADIOTERAPIA

Amm'fA .AOS SENlnm,Ji.S nmnrcos fR IGIDAIRf
,

í (..
I por aos lll'es!'ntes " que se pre ten-

I
gais de uma sociedade comercíaí,

l

i <1(\ executar COJU a Iustataeão do suas reuutões, ass=ruhlêíus e suas I
: ' ' 1

I "urso nesta Escola.
.

relaçúes com o rívco, instituições {lI'. I
f Abrangem os cursos do senac 1l.5 previdencia e outras obrigações a- j
I maís ;,ar,iadas esjrecíulídades a que qui serão executadas ri mais prõxí . i
I se dedicam na vida. profissional os s mc posstvel da realidade. !

; contabil,j.stas· satdos de nossa" esco I Para tanto não nos ÍO'.lt:lrá o a- t
I las" '

. Ij){}iO de todoç, pots até o fisco esta- j

I Bfumcnau, 'destaca. se cYidentl'-1 presa. Com' outras, p1aV1:'a5, Q
\

mente, por sua rndusrrta, que está dar maior realidade no llQSSO estu j
I exigjndo dos pr(lfission.'li.� da. CQ'I- do. l .

I tabilidade eonhceímentos mais l'S- Si cuntu com � rillalmr:t.<:âo Ui) 'Ii peciatizado s do que o seu Comer· sr. Inspetor S"basWio Cruz, da Fa-

do" ",,'nda Estadual e do dr. Adem;.... I

Eis a razão por que escothemos Schroetlrr agente fisc,.l da Fazenda. ,"",--����--------D--:-----"""�_";""'_-�";_";"";"'""A Admínístração de um escrttorto Naciunal e por certo o dr, Osni � U
industrial" como especili,lade mais Kirsten, Deleglldu do Imposto de

indicada pan, os lHofissiunais 1I1u I Renda e pI'ofessor da E';cola Técni-
1
menauenses,

.
ca U{' comércro, não se furtará,

4. industria local não possue em quan<lo dI.' sim regresso de viagem,
sua quasi -totalidade um profissiQn-:t1 a CtlOjlerllT conosco.

q'jpeCializà<!D pÍlra cada. d·:marta,- :Ciii pm liuhas gerais o nosso 1'1'0

monto, recaindo geralmente subre gr�ma•. A consideraç5.6 que dispeu
os hombros do Chefe da Contablli- so ao Col�g'i{l Santo Anotonio _me

Concertamos:
R�f.tigerádorelJ Domésticos, Reirlgeração em Gl!:!'ál
1\-Iaquin�!! de lavar, Fogõe.'!i elétricos, Aspiradores üe "'"
Enceradeil'fll!. Liquidificadores etc ..•

ReformaI! PIntur ••
CASÂ DO AIUERICANO S/A.

Secção Domestiell

Eua 15 de NOTembro. .73 teL
• NOSSA DIVISA E' SERVIa

-llrofissÍonais

I11A 13 DE MAIO DE 1954 - __ 88,30 LICl'l'.\ÇAO
USS ESP"XIL\ - Prorrtn .- --- - 4 filiO - 6 000 _
� -- - 10 000

dade .!!. execução dos sen'icos conta

beis e a. orientação de todos os de
�ais. sectores burocráticos dn, eln

rii presente ã.s n05sas a�l!as, par':.,
pr'ofi,"sional da contabilidade

.ohrigou a aceitar o ellC!lrgo de o

rientador dest.!! cursa, ;mau grado

US3. FINLANDIA - Pronta - _-._ - 15.000 - 5.000 __---'_
__-- - 20_000

'. .

USS. GRE'CIA - Pronta - --- - 5.000 ::.._ 4.000 - 1,000
---

--- 10.000

ilS rC5ponsabi!idades.

USS. POLONIA - Pronta - 4.000 - 4.000 _ 10,000 - 1. 000
1.000 - 20,000 •

.

encicopcdia, tamanha. a. diversidade
do s&n campo de ação.
E' nos") obejtivo deixar os aIu

n(J� d.�ste curso 311t.05 a chefiarem
o escritorio de uma empresa indus
triaL I'arll, tanto haveulOs de C611si

derar c,,,-ta sala. como um eSCl'itol'io

I
de ;,mlutria e faremos o rodizio de
cada um dos alunos pelas diversas

.... ..._.._..,.__• �iit·
carteiras de um espritorig fáliriJ.

I Ol'ganizaremos uma empresa in

dllstrial, desde su,:o.� fm:malida{lcs
canstituU"a:s:) seu registro nos Tri.-

I Jmnais do Comercio e sua atlla<;ão
no 1I11:io, sochl interno, sna admi

T!.lfitru�ão e .seus orgias fIsca.1i2!uln

'lf,e me pesam,aos IWlllbros no meio

e�onomico lJlumenaucnse. Com .:\
cooprraç:;'o do Senac de Santa Ca

tll.rin:l, !la c1ir�ção da. Escola Técni
ca e principalmente cQm a boa YUU

taiIc dos colegas que (,oIDpõem es

te curso, acredit,o podermos< Il�plo
do escl'itorJo
COln o mu.il))"

US$. �'CHECOSLOV. - Pronta __ 1 000 _

-
--- - io.oOO

COROAS DP.rAMARQ. __: Prouta - 21
..000

---.---- .- ---
_ 93.000 1

3.000'- 1.000

35.000 - 42.000

Aglo!' d:->, Coroa Dinamarq. - Cr.>i 1,50"·- Cri> 1,nO.- Cl'S 2,30
Cr$ 3.00 - CrS 7,50

"

DI.\ 14 DE 1\1AIO DE l!l54 - 89.a. LICITAÇAO ,

USS . ARGENTINA _ Pronta - Impor! .:.nciio de frutas frescas. seca',
etc. - 330,000 - 20.000, - 400 000

------------------------��--��----------��f

K

Me�âniGa
do para a Pnscoa dos Militares, a realizar-se no pl;óximo domingo, dia
lí do corrente; o ,'::reader Martinl10 Cardoso da Veig.:: convidou esta

Cama!'a, para a solenidade da instalação do curso de ap,?ríeiçoamento
para oOI1I .. ':Ioreo, hoj{', ás 19,30 horas, a ser in�talado :pelo SENAC".na
E \�ol:\ 'l't°cdcn (, _ Comé-rcio, elo Colú"io Santo Anton;o· o sr. Presid€n-'
i.:o. t::I11 lH)lUe da CrtS:l� al�l'ndccGu o eOtl\llte e pedíú Ctu':! 'o vereador l\i.ar ... '
tlpJ10 ·Cru·dosQ ti:) Vl�iga represent[lsse�o nf·�:.�c ato� em vista d:t sua im ..

I po,�sihi1id(lde de comparec:r. .

I Xa Ordem do Dia, constem a I'el,'1.Jinte mat.éria: aprg,vaelo o requeri
I .r:"nto do "ereador :Emílio Jurk, pedindO urgencia para reparos na e ,_

1'1" :?" de. I�otlPav:: ap�ov[ldo O requcrill1�nto <lo vereador Emílio .Turk,
( �ccmdo mio.rraaço:, sobr;;, as emprêsas de transportes coletivos; aprova';

til' ,a administração de UnIa emprc,a dr, drcuno>:'n'\'cl' "e aos a�ltor. ele ('O o l"2ql1enmen(n do vereador Eroillo .Jurk, pedindo o ternlino da illl-'
quer em me' relp.ções com o seu r t("11 'itl:? olhar para a sitl1ai:ii� do min:H:iio púhlica em Vila Itoupava; �lft'ovado o r�querimento do verea
!.'orpo social, ('omo tambeffi c

prin-l
p.lis e p:u'u a elas que o ha.hital"'l. der Bmilio Jurk, sõhr-=.ll proibição de cat' .. .1J';;ste Municlpio.

I Ci)llllmente com as repartições fis- li: '-e pancrama n50 1h:; d;>ve fie:l!' Exgctada a matéria .da Ordem da DL, ·6 .a;� Presidente deu por
I
"a;s ,;; os r{'�Í·<tr{ls publico,; do �o c.1l1eio".- c'lI1('Juhl (I \"ice�pl'Csi· trabalhos, convocando nova reunião para a próxima ter-

i lllel'cio, To<l;lS ::5 formalidades 11'- I {If'!ltc c!a iI.N',TVAP.

J..--�--����

res�

i O profissonal que rect'hpl' o CH

i iificado d"st� curso !le ap"ri'ciçoa
!uento mel'ce da cooperar.ão flue 05

p.'16pri6iSl inter.e�s" dos me ,derem,
daqui sairá preparado ]Jrlra assis

Oficina espl�ciálisada em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores'

ROY Tr

*
n ",

S" A.
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Diretor: MAURICIO XAVmR
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EXPEDIENTE
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crs
Cr$

156,00
80,00
1,00

�EM.ESTRAL •• . •••.•.•

N.o AVUf,SO ••• '" ... ••. • .•

SUCURSAIS: RIO: - Rua It'Odrlgo 1 tsboa; U
- Fane 42-5953 - SAO PAULO: Rua '2 de Abril

n. 230 .� 4.6 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181

B�LO HORIZON',fE: - Rua GoIás. 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua .Toio !\lontanri, lõ - CU.

RITmA: � RUll Dr. MuricI, 708 - 2.0 andar -

Sahl 233· JOINVn�El - Rua São Pedro, 9%.

BRASILIANISCHE WAREN-AUSSTELLUNG IN
NEW YORK

RIO, 12 (Meridional) - Auf Vorschlag des
Brasilianischen Generalkonsulats in New York wird
demnaeehst eine Ausstellung Iandwirtschaftlícher und
sonstiger Produkte Brasilien in New York stattfínden.]
Das Landwirtschaftsministerhrm in Rio und das Ge"1neralkonsulat werden das Zustandekommen der Aus-

I stellung unterstuetzen. l

f ----

nIEPRODUKTION AN WOLJ.E

Rl.O, 12 (Meridional) - Brastlícns groosstcr
Walle-Produzent íst seit Iangem der Staat Rio Gran
de do Sul. Wie díe Statístik-Abteilung eles Landwírt
schafts-Miníster íums mitteílt, betrug die Produktíon
ím vorígen Jahre 20,762 Tonnen, waehrend Rio
Grande do Sul ím Jahre 1952 rund 20.100 Tonnen
produzíert hatte.

2550 VERKEHRS'l'O'rE IN EINEM MONA'f I

CHIKAGO, 11 (UP) - Wie der Nationale Si-'
cherheitsrat der USA mimtgeteilt hat, sind allein im
Monat Maerz dieses Jahres auf den Strassen und
Landstrassen der USA 2550 Personen bei Ver
kehrsungluecken ums Leben gekommen. Im ersten
Vierteljahr dieses Jahres betrug die Anzahl der Ver
kehrstoten in den USA 8820,

EINE GEWAG'I'E OPERATI0N fi

RICHMOND, 11 (UP) - Dr, Loren Ase, ein
Arzt in Richmcnd, rettete das Leben eines 12 jaehri
gen Patienten, der von einer Herzlaehmung befallen
worden war. Der Chirurg oeffnete die Ernst des
Knaben und nahm eine Herzmassage vor, durch wel
che die Laehmung tatsaechlích ueberwunden wurde.
Das Herz begann wieder zu schlagen und nach abge
schlossenem Eingriff besteht Hoffnung, deu natuer"
Iich noch immer schwerkranken jungen lVTaun am

Leben zu erhalten,

BltASILIENS SH..IZIUM-FOERDERUNG
í

11m Jahre 194:� betrug Brasiliens Foerderung Ian Silizium-Verbindungen 4500 TOl1nen, die einen
Wcrt von 20 Milliollen Cruzeiros darstellen. 1m Jahr

I1952 h��t:_die F��r(h.'nmg 3815 Tonneu aüsgemacht.

KARTOFFELN AUS ARGENTINIEN J
Das Argentin�sche Institut tlj'uer vergroesser

It;n Handeísaustam:ch hat an Brasilien 50.000 Sack
Kartoffeln vel'kauft, Das Ministerium fuer Aussen
handel in Buenos Aires hafft, aehnliche Geschaefte
auch mit anderen argentinischen Produkten machen I

I
I

-----.- I
GUTEN All!ETTIT

IGEFUELLTER SCHWEINEBRTEN i
1 l-::g, S,chwoeinefleisch, 125 gr. Backobst. Salz, IIPfeffer, MehL
Schwemebauchfleisch einseitiO" auftrennen'

sodass zwischen deu Haeuten eine Ta�che entsteht:!
Diese mit dem gekochten, gezuckerten Backobst fuel- !I1en und wÍ1eder zunaehen, Das Fleíschstueck in heis�
sem Fett beiderseitig braun anbraten. danu verlegen
und etwas wasser zugeben. Die Tunke mit wasser 0-
der Bruehe' verlaengern und mii kalt angeruehrten
Mehl bin:en,

Dazu schmpcken Kartofiel1kloesse hesonders

zu koennen.

guio
,,_..,.. __._-

HUMOR

IIOECHSTPEINLICHE REDEWENDUNG

I
waehrend sich der Direktor des Zoologischel1

?�rtens in. der Som,merfrische be,fand, erhielt �r von
,,'2111en AS5:1stenten folgenden Bencht: "Alles 111 bes-

I
ter Ordnung. Nur der Afie scheint sich nach einem
Gefaehriell 2U 5ehne11. Wass solleu '\-vir bis zu Ihrer
Ruekke!.r tUl1 ?"

I D�l�chr�;�pricht in del' Schule vom Herzen
des Menschen und fragt den kleinen Karl: "Wo be
findet sich das Herz des Manschen ? Karl schweigt,
in taedlicher Vcdegenheit. Der Lehrer, ceI' ihm heI
feu wilI, zeigt auf die Brust und fragt: "Na Karl.
spuer§t du hie1' l�eine Schlaege ?, - Kad: "Nein, de!"
Vater:lhaut mie!: immer wo anders hin"

�
.

"

--

__h_i__ � ou .k .�.
_

do relataria
Co
Conc;lusões

ar

em

V,(11

pqF;�ifiF�IPi n
'1 iJalUHH,;h�Olh :

A-1
Assunção lU?} - A Jun- 11:.0 crnbalxadas €strang.Ji.'

ta de Governo do Partído lns nesta eapítal. A Junta f
Cok.rado resolveu l'cco-I (l<:.' Governo do Partido Co-

I mondar (pe seja designa- 11unidú. após prolongada de

i
cln para a presidencia da' liberaçào, resolveu íncum

I República
o engenheiro To- bll' os membros da Assem-

r: I
�1W5 �L:n�:r() Pereira, ,e�n b�i�ia, Nacícnal ,:la designa-

-''''1- �'1 I r.:ul)'t�ttU(!::�o ao m::mdata7'1O çao �.(J eng0nhell"� Romero

_ .. L__ ...J c .nsütucíonal, Frederico I Peretra para presidente da

I 1 1 I Chavez. o qual r'{'nmH:im.,: Eepúblic�. A f:..ssembléia
• __ .� - ......�O__,.I segund, transpirou ontem. � Naeíonal. .formada pela Câ-

HORIZONTAIS: 1 - CZlElDD de batalha: D1'oi1::'25. 2 _ Ma- em 'consequência (;0 movi-I mara de Rep:t2sÕ'·:1t:.:ntes e

tér ía orgânica auodrecidn: avião russo ri jab; coragem. 3 - monto revolucionárlo de i ��Jel,:) Conselho c de Estado,
Socorre: toma posse. 4 - Prenosicâo: batraquio. 5 Na terca-Ieira última l'f5l1.'I_1 �<l"""::I considerar ""[11 V1'1> ••

. '.\ dei 7 n I 1
..

<) ..
1.._ ... '-....... l - "'_ lJ.Li.. --... ,J..l )_ v.; ... <. � � ....... _ _._ ........ é J. '1 L, -

caiu sa. ti - _'">IJJ:üe: ma erra. - _" anc la; rrerra. " - Elc_!',
..J... 1 , " • -

t'lvação irmão. 9 - Mo�cb japollesa; cnxerga. 10 __ Porco; j ment,,: sour�e-ze 'Iue o sr, I
. UG," (!� O!SPo;;:�'oe� eons 1-

pr��ixo. 1.1.- CamF"-ão: m:ntn: prefixo de ar. 12 - Suave: 1 FCélenco Ct1<\''/ez se 8,1C,)n· !·Ec:on=i.lS, a l'e!lUnCIa dJ sr.

OfiCIO rehglOSJ. lIra e El�1.iél res�dência Da:'-' 1"crlerLco Ch::tvez e em se-

VERTICAl�: 1 --:-- E?ningue; correia. 2 - Bebida Íe:ta dl' t' 1.1,
• I f",)id'-l d ,<:.''1 l' � r"-�'_

m:laç:J; grei; a !:rlmen'a pessoa. 3 - Pratn da cus::. 4 _ Dor I dCU.ar. .'_. } ']"-'
c. e�l:::n�_. un. P_o"."l

de ouvido. 5 � Ql:e :;:e re;(va, fi - Se o: vento forte, 8 -I l'"E1\TH'U�,!T ".,....F7T�·T�no I
(,ente provlso�·lO.

L··
.

d"
. . �.. 'H '>'.l I"D {ul .. l-llJ <TY'..... B ES""" •

lX'C'lro: :!l]!ma lSSlma. fi - ComedIa. fic!r"a· 10 -' Espac:J , -..... _,--- .. .>. '.'A.. ' l.ARIp...

de. tempo. (pI. I, 11 - Destru·.ri:<3, 1.3 .-:- Gemidos: alc1rava: I _Info�mo::-"s� t!mlbern. 5lue i DETIDO
aflrnn. 13 - De�::'rto eb AIne<:, J111Sera"el' (fem. I, nao ha relugra::.os p:htlcrJ'j I T.l � fREQ (TT1�' __ TI ,I_ '--'---

_ .. I .1J. ........ • � ui. I � n1d
..-...... -

>FP-

..ti -. -= .. - ..�.� � ." r"""e r1:nloPl:'+;�a quo

1'e-l'"

I ;:�b�u ?:� A�����;�� �oticÍas
j l1;W 5U!:.mH.�tictas a censura, i.! \nforn:ou .

qU? o g(:ner;_�l!
; Dié1Z de Vivar, embaixador t
,

��
r_i. P2!'2.guai 110 Ri;) de Ja- t

i "'ciro. que acaba rI"? chegar!
à e:::1ital psraquaia. Lavia!

. :jôo -deÚ10. Ó info�mante i
fl(T;�:;centou, :nãu obstante,

InU2 pessoalmé'nie não DO

I dia confirmar tal notíciã,
J -------- -----

;0
,

i
I

ESC,IUIA

domínios da Shcoll. E feitas
ten-ena da aviação. ";;3.�ulin:< experieucias, compl"ova.daf; c';

parecia Li" ��:,:c!Ol1ndo no n,," ri l'esultados, '! novo 'aditivo, co.'

1952. (IUando foi dc;;cohe.)'h o nhl'cid •.) como· I.C.A., foi c'ntreg11"
tetraetilQ dI' clll!luh'J Nr) tntullid .

obrigados a prepalal' C:I rhUl'íln �

.'I" ��{)'tLsumo nos posüni <de Se.f-: lh impbeavel sacerdote.
vic:O SIlP.ll di! tc,'LJ, a EU!'f1pa. Os

, ri:' v�.;quis(IS lt'V:1Ü;:IS a efeito pDr 1 O Ra!:putl'l. Vermelho .::on5e

aurQU1obili"Í':l.s 'de 22 paises co-, clenh,;i.as que, 2;0 intez io!:' 'de la guiu a ami:;;ade de J'osé StalIn
nhc('eram :u,,,im '" llOVO pudm- hOl'atól'ios <: nos campos dI' pro P{J.l' weio:! qu;, fari'arll corar a

1':1 nh, {', 11,)J·,) f�U() dele se, .Hz
I
vn.. cGnjl1gam 2PUS f.2fo.r.oos para

h'abl-s.e, ll� J'oalidudc, dr' algo i que aVanCE mais.'. r'1,Pl�lameJlte
que lllar(j3, nova era pa.l'[l. {j au ; pura iO:_'lnH�� tn:�l::: rn':�lO-; dr. t OU ... ! ..Assim é que l':{i1{olai declica:t"a...

tomoblliemo, como O fizera no, foto a hUIDB-niuade, r
-� ri" CO�,� ". �l�""

.

_C" ':01...... .i..!" .• j"! 0;;-' {Ô,io: ;,...... a.. a procuraI

tP.:.:: para os lllotOr(l;4 do a:\'i:�,\(:rl1).
ctlda yez. l11Uis apcrf€lf";oadost '

.. 1-'

técnicos de lJetrólL'l) ::u�ablll"l 'll

por descabri!, um aditivo qltr\
mistul'lado it gasolina uf:nda dlJ

automóveior eli'lllin!l.v,,"_· tnn!:!. se-
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lIi
J _ o jovem Silvio Ramos,

. I Ilho do sr. José Olímpio Ra;
Fazem anos 11O,le: i rncs;

_ a menina j\IHl::n, f:lh:l l o sr, Pedro Tobias, do
do casal Augusto.Regtnu K1'2(:: comérciJ local'
zalski;

., I _

o. sr. Arno Seibt, resí,
.
- a srta. Soma Fr:.t'Lil1c:',; dc:.nte no bairro de Itoupava;

da soeícdnd , local; I _ o sr'. Aristides Ramosí,
- a sra. Edith Hoepcke da I residente nesta ctdale.

Sil\'" esnosa r", ,.;,. Ac1."'1'l,,, 1

I
a, �

õ:lt.'- UJ \,..._. \_ ,.J .... �

R::mos da Silva; (H' !Mturot_ a era, Ren:.tie Broder, i f04.Ui Ln ,J

_ x. _ scn, esposa do S:'. Olaf Bro_1 No Car.orro de Registro Ci.
e l1viámento. dersen: I vil, desta cidade, realízarcse;

cars Al.tauâteJl,
-

a sra- Olga, esposa do sr. ão hoje, os seguintes censor•

._ 'X _
Valdomiro Luiz R:.3:l: . cios:

,ttua XV.l360 - C:!<. Poatal. DI! - o menino H31'1·�·. rlho - do jovem Raul Espind'o_
8LUMEN�W I do sr. Lauro e sra, MariD. Ca-! Ia, filho do sr , Domingos e

·�2=���������������r�V�;�lh�á�-,�. J 51'::\. Leoner Espindola, com a
,..

srta. Adulce. Gonçalves, filha

., : do sr, Bento e sra, Fermtna

O
i GGnç2,lves:

, I - do íovem Edgar Sasse,
..

i fj}.ho do sr.Otto e sra. Clara
enxague, tem muita in-j O suco de Iimào fresco. t Sasse. com a srta, Othílía Jen,
flueneía na, tonalidade dos dissolvido na última água rtch, filha do sr. Guilherme
.cabelos. Depois de bastan- do enxague, dá brflh-, à E' si-a. B�rtha Jenrich;;.
te água pura, morna, para cabeleira, qualquer que 58- j _ do j�vem Jeronimo Des,
tírar inteiramente o vesti- ja a cor da mesma. Tam- I champs, fIlho do sr- 'I'heodo.,
gio ào sabão, as louras de- bem é excelente o chá de ro e sra, Mar-ia Deschamps,
vem aplicar nos cabelos folhas de limeira. Convém com a srta, Margit Roedel,
uma infusão de camomila. que este enxágue final E2: filha elo sr. Bruno 'e sra. Frte,
As de cabelos castanhos de- faça com água fria, a fim (ia Ro,edel;
vem utilizar a infusão de de cerrar bem os poros do I � do jovem José Sestrem,
eucalipto ou chá preto. couro c:abf'lud�, l filho do sr, Guilherme e sra.

; 'L reza Sestrem, com a srta,
, _._-

"-1 FlUI' Benta BeBa, ilha da sra.

:!JlmmnlllllllumllUllmlmIlIllIllUl.tmllllmmlmmmll!!llmllm�w:: I Benta Mara BeIla. e .

=
H E :!\tI O R R O I DAS § ! do jovem: Orivaldo

- V A R I Z E SEU L C E 1: A S §;B::,rnz, filho do sr. Umbelino
: DAS PERNAS: curas sem operação � l e 51'<1. Dácia Bernz, com a

Dispepsia!':, Prisão de Ventre, Colítes, U'Iceras do ª: 0,'1;:;. Lucia dos Santos, filha
Estomago e Duodeno, Diserrter las, Amebíase a: eh sr, Sergio e sra. Maria dos

Intestinal, FiesU1'3S, Fístulas .. Coceiras do Al1uS � l :::::m.OS.
D R � A R Y T A B O R D A �l

.

CLINICA GER.AL DE ADULTOS E CR1!iNC/�S §l NA1ClMElfIOS
Consultôrío: _:_ Itoupava Sêca BLUJ\H<::r-/Al' Acha-se em festas desde o

Horário: 8 às 12 horas dia 2 do mês em curso, com

Resídencía: rua Presidente Getulio VarQHS, 14�} o nascimento de um robusto

...

- - - Telefone:.1 1 6 6 - _. _:_ : manínn, o lar do sr, Pedro e

"llIlIImlllllllmlllllmlllllllllmllllmlllllllJllnlmlliillil;�lmi!anillin� 1 sru. Leonor dos Santos.,
.

� Também ·0 lar do sr.

r i'/J.. U' � I Paulo Zimm.erll1unn,� sra ,

'-...onse AOS li- -o e e I C!a�'a Zi.mmermann, acha-se
e ,. " �- $ ,,., ;enriquecIdo com o nascímen;

de to de uma interessante meni
na, ocorrido dia 5 deste mês.

'lbtrlbUld,or em 8ta, CAtarllu.
DAS'

\.FAMApAS· CASIMmAS
" N, O: BIS r�

Cd

VIAJANTES

o

f·
"" Felix Odebrecht, F. A.

qu>� xrquem f'onso Simão, Ludwig Luth,ad!"ridos. -

W.Jlfgang Rau e familia HeinzSCC!lr muito '

Breitschwerdt, Const��t'� Mo-
__;..;...;..;... ..,.-_-'- ._�._� Iro, Dirceu Maneira, Celso M.

I Gcvaerd, Friedrich W. Reegs
I e Ourival C. Pereira e sra .

I

I PiU(EifO DO DIA
Causas diversas, trata,CERTO DIA, no oaIVlJ'recel' da. .l'fim sendo aperfei<::o"dé!,:� ccns-

I mentos (lFferentes
�un1anidade, um de nossos ante- tanremente possi]Jili-f:.anrl\:>;-�v e-
. O intestino pode deixar depassados rabrícou um g.ros;;'iro jxe. utar maior quanídnd e .13

. func 'Dnar por dcís motivos:machado de pedra e, acabou! trabalho em muito meno-i tempo.
d tã 1l ' suas pare es es ao re axadasdescobrindo que era mais facil;:E �,go.ra ,Está sendo consti-uid.a I '.

t ti 1)I I pregurea in es ma ou se
,
fazer alguns objetos com aqt;,;·! nos Estàdos Unidos a maéoi- [,-,r

;;cntraem tão fortemente que'

[e! instrumental do que com &s t'.3.U1enta. de todas .. Trata-se d� não conS'2guelu movimentar_

., mãos vasias. Fora. i'n,venta'::la

'Primeira, fêirrameClnta.

A Moi

1\travcs das idrudcs,

ASTRAL )?O DIA

IMPORTADOR",,,,. 12 De Maio,
ESPECIALIZADA - CONFECÇ"\.() DE .rOL'''.'3

FINAS 'Mercurio e Urano dão S01".
Relóg'os Omega, Rolex, Eter!la, l\1ido, Cynn, 'F:�kn, E:ll_ te o dia todo a quem fôr pa_iro, Tissot, Classic, Junghans, Ki'21'zle, Zcnith, intcrn'ctioné\�. cienie 'à tard,? Favorecem in_Teger; Artigos para pref;'m'es - P:rc�1ana:.; � Crit !; JiW1S

_." .

. roias em ouro e Dlatina, Aliani;'as de iodl"S cs t'nos e ql'ih,l:,!; venço"s, C1CnClaS, ocultIsmo,
no mais filio ac"ahamenio; Canetas das l�lt'tl:J,'C'I llL:Jl'C':!S ,o!':ginalldade, a palavra oral·
Parker e She?ffer -- Grand'� sortim�n:o dt' l'd"'��i"s de J\I,'-, ,-:o escrita, comercio e mudan�
sa, Parede e Desnertadorcs, i ."

.

ITma organização" qUe quanio ma's crcscl) m·tis ""!l'�'l:;'cns I c�,s. Os. ,:ascrdos nesta data,
. oferece·

'

! sa'J gemaI,s. eloquenies, capa-
.

' RELOJOARIA SCHWABE DE ASWA{.,DO SP"\'rI'_m�' I,.::es d0 governar, obter pópu
t·BLUl\-IENAU - Rua 15 de Nov., 2.82 - FIm,:, �5'W - Cai:::a h!ridad2 em cargos que be ,.,

I
postal, 391 - End. Telegr.: ":Relnschwab"," - San!:!. C:1- I...

n .... -

-

__ tar:na (ao lado da Casa fias Tint�1» ---- j l('liUI1 o p:.ís.
1I....Ib........BI..Im..II....BB�EBI�M�il���-�c��r'�� '5

,ger
Continuando com o, absoluto sucesso õkan �âdo com a sua gran

de liqquidação de aniversário', ãl1lmda as uHimas novidades para
o inverno, retem ..eh egadas do Rio e de São Paulo

CASACOS .... COSTUMES "',.,'" BLUSAS
.

jM"'" tÃS•.ElC
os ultimos"rnoqelos.difados pe!a moda"

,.

.

( A S ABU E R fi E R 1 r D A.
Rua 1,5 de Novembro Dr. 505 - Bh�memm a,,_ Te!efone: 1534

..��-"! Telegrama: "B!R6UERU' "'''' .....
li
..

-, 44.�
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orquestrii âf,eticilnc!
ações etapa com- que, s€gundo tudoi indica, ,terão I' PAlSADU - Tiã1).,. !rlln'EiÚ �

do- lugar nas datas -de 16 e,'23 d� Lóca; CachaçOÍt VálUnhã.. tr.rã.
ll'!�niOJ por parte dos alví-verdes.

I
corrente. : rio Roca} e W,a,lfll.ce: lIIeI'icÓ,

'voltou a, a.ssz.nhoear:sc da can-] Outros dados sobre o cotejo: {Chico}, Vilimar (Patrodnio)',
eha, para consignar os dO:"'! RL".d::i: czi; 21.015,00 recorcle,'M:;Lnéoo, JulinhO e Heínz, '

IgaaIs que fixaram o seôre em {não apenas do Torneio Extr,a.l 1,0 tempo - Atlétic.o t. i. ,,O,
,

IconlKl' tamnem 'dos crâssícos "A" aSSiI\�lados, na jOrdcm por Otá.-:
de tlé-l?ay.... vio,' Teí'Xeirin:há, Otávio e no-'

ínvalídadoa

e:::tcyc o sr, Joii\l

snhasÍ":3.o <la Sil\?�l, e a �re�da. a

tingiu a cIfra. de o-s' 'i.D�9,OO. A
Esta 'éUvid,i�(l, " a liderança

do campcprrat<"; 'entre

o nperfeiçoameato
mais sensacional

em gasolina
nêstes 32 anos!

(O tetraetilo de chumbo

foi Introduzído em 1922)

Pré-ignição e velas Calhas são os maio
res obstáculos ao completo aproveita
mento da potência do motor. Os re

síduos de combustão causam pré
ignição e curto-circuito nas velas. Isto
despérdiça combustível e diminui a

potência 'do motor:" ,

A gasoliria Shell com I.C.A. (Ignilion
Control Addítive) contcu: [osluto ui
cresílico e f�z o q'lt: nenhum outro

combustível fez até ar'r)),;l Primeiro:
n;10 deixa que os resíduos se '�()rne!U
incandescentes. evitando deste modo
a pré-ignição. Segundo: modificava
composição química dos resíduos; im
pedindo assim o curto-circu'íto nas ve

J�s. Tornando os resíduos inofensivos,
a gasoliOJ Shell com l.e.A. faz com

que motores novos ou revisados con

servem durante muito mais tempo o

seu rendimento .de "carro novo" O�
velhos motores. ganh;'llll nova vida.

é causada pelos resíduos acumulados
nas câmaras de combustão . .l!:sses re

síduos tornam·se incandescentes e in
Ilâriinm a mistura de ar.rombustível
antes que os pistões atinjam a posí
çfl,o certa. .Isro acontece mais comu
mente durante a aceleração ou nas

subidas. A pré-ignição pode -danifIcar
o motor. A pré-Ignição desperdiça
rombusuvet e potência.

C LEiI.'fBRE-SE. Le.A. � con

tem fosfato tn..cresílico e ê
exclusividade da SHELL.

possuem;

.',

TESTE DOS DOIS

ÂBASTECIMENTOS
Depois de encher o tanque.
pela segunda vez consecuti
va usando gasolina Shell com
Le.A .. , v; nota que o mo

tor funciona com mais suavi
dade e trabalha melhor. Fun
cionamento suave significa
menor desgaste para o motor.
Melhor funcionamento quer
dizer maior quilometragem
por litro.
Comece hoje a usar gasolina
Shell com I C.A .• utilisando
assim, todos os cilindros do
seu carro iodo o tempo.
A gasulina Shell com l.C.A.
inicia urna éra de maior eco
nomia no automobilismo ..

r
j

Esses mesmos resíduos, ,sendo
condutores de corrente elétri
ca, quando depositados sôbte
as partes internàs das velas,
provocam curtó-circuttos. }:SW
ta é outra 'causa de des�r�ir
cio de comDtl3tf vel e r�u.
ção ,de pot�ncia no motor do

Inicie hoje mesmo o leste dos'DOIS

ABASTECIMENTOS e VERIfiqUE A DlfERENCA!
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nergi'.s elétric3,- conforme
interesses nacíonaís.

A enmlssúo que será constituida
do cnnrultur juridico C!O Ministéno

da Agri,'ulfttr·" que :l' pre jdirã, do

dir;Lr- da Dtvísão de Aguas (�O

DNPlVI. d,: um membro do Conselho
Nacional de Aguas e Energia Ele
ti-lca, de um representante do De

partamento Nacional de' Obr::.s' -e I

Sn.n::tuueota. do Dcp'ar ternerrto N?..
-

etonal dos Portos, da comissão cxc

cutíva do plano do Carvão Naetonal

CiOS PARECIA O CENTRO
HIROSIUl\IA APO'S A

TONAÇAO DA nOl\IBA

que publicamo� hà dias, sobre a

campanha merttôrta=e Iouvavel que

duas nações

Nenhum problema p o IUico
entre o B.rasil e o . Libano
Declaração conjunta assinada por \/argas e Chamoun

de

na r.rlqnírent � de produtos prece
dentes da Californla, 95 por cento

daquela mesma categorla",
Adiantou o sr. Peter Frarol:el:
- i-Decisões como e J as de que

agora nos ocupamos anuíam

dos os esforços que visam ..o soer

guilnento cccriômíco do pais. In
vatídarn a aç--5.o do mínístro Os

valdo Aranha, do comércio e 'b

Indústcía, irrteressadoc na prosl1�'"
ridade ríacíonal. Em caF=-OS C0n1ú os

. dos dois alíenígenr;s, O juiz não ]}:J
fCODelUl na ZJI' t>S:1t. •..'tn O)

"CUO, 11 (Mer rl. 1 -- No Pa-: c) reaf rm�m O proposito de I Unidas,
: cio do Cateto. os presidentes 1 tcrnar cada vez mais sólídas t e cujos
Gp, ouo Vagas e Cami lle Cha., ! as 1',,12.:;(:!s �)olltic;l<; e d;

i11-1 p:üihcamoun. $;"' ljrc Cl!j� cl ?gada, F - j tonsif'icar as relacõeg €conom i- ses.

r resen <�'ros d talhado noticia
,
cas e 1 1'e os elo s países: e Rio de Jnneiro. aos 10

(:C que são sígns tartes
prlnc'pios norteiam a

exterior dos do's paí.,

3 ,
.

mil soldcdoe

.I} p'!�('''' j�Jl'l'lm :1ta' n[;) � 'l;' ,

f f:' ..:'l1tr(' os dois Govr rncs 11e

; hum nr hl ma polítlco:
I) rcaCnnam sua arr íz de

hj�toric:1, nascda de id=tt�s C:J

I,Htl1S de respe to ác rrgras [u;
l'Ít.(Íl:ar, Intcrnactonais e da con

(l'ibuit:ão doo; Iib,'u,',,;c" a J de,
""Il.!ol\·lTIé>nto esp:r:iual co ma,

terial do Brasil;

o Diretor da Divisão de
Caça e Pesça, em portaria
)1_0 34, de 5 de marco do cor

t. 1'"illh •• deix"u ctarnmcnte IlS- rente ano, públícada no

cntudo ct""' " G�ã Br-:tanha, que j Diário Oficial da União em
IH'" \l1Ii G1iwalt,-r há 250 anos. não r.:
tom int�"c;;'o alguma de ceder às 1;) de Março, estabeleceu o

'xlgencia, ecpanhnlns. Durante o seguinte periodo de caça pa
almoco com a ofkialidade de GI- ra D Esta:'o de Santa Catari-
b,."lta!". Elizabetk. lT declarou: t •

d 1 • �

"E�l'� ocasião ncde se'r eon�ille' na; o perlO .) 0.';:> permlssao
rac;. corno um m:Tco de vossa hÁ sto de caça animal 3 silves-

corrente ano, salvo as exce

ÇÕ'8S da referida portarta.
Nêste Estado será o se�

guinte ° periodo permitido
para a caça: de 1.0 de ju
lho a 31 de Agosto - jacús
e jaós; de 1.0 de maio a 15
de julho - perdizes e CQ

comas; de 15 da junho a

31 de agosto - macuco; de
Lo de maio a 15 de agosto
- veado, paca e outras ca

ças de pelo.
Para ° município de BIu

menau a proibição da c3ça
será total, medida essa tam
bem extensiva ao município
da Ibirama e distrito de
Lontras.

longo do trajeto tela'
mou SEm cccsae, ;l rainha em in

�les e espanhol, c, no seu antusías
'10. aproximou-se tanto dn .automo

vel, em varias oportuntdades; que
o veículo quase não pOrli:::
çar,

ESPANHOIS ASSISTEl\oI
AO DESFll.E

O governo espanhol havia deela
rado oficiulment�. ql1� con t lera
va a visita de Elizabeth II a Glbral
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