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Ao café, só·· ao· café
em ?1IIõmIt�

-
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A,

manto dos ágios. um fU:ndó de ga
rantia visando a deÍe"a' dOs' produ
tos exportáveis. Só o fato de sa-

berern os compradorae no extertor
da extstencía desse fundo' de' ga�'
rantia.. já concorre para a éstabili�·
zaçá? do mercado.

de generos
porte d'e carga. Abordados ou-· bem super-ler a do ano passa-
,tros problemas economícos, do.

,

fínanceircs e administrativos, O representante da Federa
um dos participantes da reu- ção' dos Trabalhadores em

níão informou qua dentro em Tra�ort� Rodpvliárics pe.
breve deverá, registrar-se adiu' nrovídencías no sentido
normalização do abastecímen- de qüe paSSe a ser eumprida
to d:� trigo em nosso 'país, a_portaria r,��eren�.á expedi�
prodúzido .nos Estados do, sul. çao de matriculas de moto
A safra este 'ano deverá ser rístas, assim, como a necessi

dade de ser intenslfieada à
fmcalizáção de 'veicúks de
transportes coletivos tendo em

'vista a defesa dei; passageiros
:,e dus proprios motoristas que
muitas vezes - segundo afir�
mou '- não são responsaveís
nelós acidentes.
-

C_n1 re:f€rencia ',à energia
eletríca :foi €sc1arecido qUe, ii t
situação no ,mum!O!nto está jsendo corísiderada plor 9üe a

d'; Igual periodo no ano passa

Ido; havendo necessidade de
que sejam eoncedldas facifda:'"
des 9,:J.ra impor: ação de ge-

'

rad, res termo.eletrícos. Alu,
diu-se. também a necéssiâade
(ConclUl' na �.lt pã�na letra GJ

matou criminoso

( alemã)

Já foram divulgados, Pelas Assim é que, sõments, 110 No ,trecho de Ilhota a na-
colunas deste jOl'nal, os danos trecho já concluído. de Gas; jai. cujo termino estava pre
'consitIeraveis ocasionados pe- par a Ilh,l)tà, caíram nada visto para [unho, OS 'prejuizos
los últimos temperais à Iavou, menes de seis barreiras sobre nãc fOI'am: menores. ' Houve
ra e. especialmente,' às estra- o leito' da ferrovia, sendo desmoronamentos" d;e, :tochas.
das de rodagem do Vale do duas de 'mais de três mil me- sendo que em certo ponto, a

'Itajài, '

cujas reparações pO<r tros cúbicos; em váríns pon-' "linha ficou coberta em mais
certo Ievarão muito tempu, tos desse' trecho, foi arranca-j de cinquenta, metros. Existem
dado Ó' estado lastimável em da a linha assentada e já en, tIlB:C}lQS Inundados, sem, pos-',
q�� fhhram. tregue ao tráfego, havendo

I
sibil�dade, ,�nda • de. acess;o,

Não pararam aí. entr.l!tanto, rnmpãmento de talas; lafam, 'para os devidos reparos; o
os .estragns causados pelas ainda,' '}e.vadics', pelas águas, chamado córte 'da' Bôn Vista,
chuvas, os quais assumem dois bueiros, devido um repre-l Dias imediações,de EspinIleiros,
feições de v.erdadeira calami- s,:mentl.l da jusante, havc'ndo f fi.cou absQlu�a!nent.e Ílltrallsi
dade pública: o consequente arrastamento e ,taveI, em ma1iS (le trez,clltos

, O, trechol ferroviári? .que li- ,rompil!_lcnto doS a�erros n':_lma II �etrçs, sendo, 'que o)eít� da

gara :BIumenau a ItaJa!, que I exte'flsaO de maIS de trlllta hnha, nessa ' cxtcllsao, flcou
se ach�va �� fase (le

con�lu:"I' me�ros; além, de outros d3;llO,�" ! co,berta por uma camada de
são, nao es�P,('U aos eJleItos aSSinala·se q'!lc na }ualo!' a lam� de �erca de, um metro;
ca1<3mitos'\ls {lo mau tempo, d,rs cortes a lInha .esta caber- esse trecho, a})arcntemente,
com a destruição parcial ou, ta por aprcciavel camada de terá qUle} 'Ser" compdertam�l&lte
total d.e, custosas Óbras. 11ama. recuperado, ja que requer no-

,

vo. estuQa de ..ala:t:gamento,
dremi.gem é fi:iaçãó' �()" cor
'te. No corte" ex:'stente' nas

1l1'c'Ximidades Ae,Dhota, de

nomillado uViuv�"J,a H;nba foi
cortada numa extensio, de

l'maiS de setimta,'metros..
'

<

:Esses os danos de maior
,�ulto até. o momento, :t'e�ra
dos nessa ligação ferroviária.
Outros, entretanto, de menor

impucrtâncill.\ parCleJ$adamen)te.;>i
, mas Que <em conjunto Se, to}'.

�am bastante ,'apr�ciáyei:;, aJ'"

testam OS efeitós' dànosos do
temporal; que i}casionou, < SÕ�
,mente nesse, trecho de, estr.ada.
de. ferro prejujizos superiores

ridades policiais identificaram

I Ferido o Irmão do
o mortQ, como sendo Domin; criminoso,
gos de tal, de 23 anos, soltei- As antoridadeg po1it!iais
ro, conhecido desordeiro de, solicitaram a perícia para O

Morro do Jucarezfnho, e que local e nrovtdenctrram are..

respondia à alcunha de "Do" moção dô cadaver para o ne;

míngâo
<

• crotério do Instituto Mé.dicô
Legal. A,'j lado dJ morto [a-O morto foi encontrado A

caIU dois revc lvers. calibre Ztla .ta�1Ilbem o se!B'r)11h�ri�o ':dll:'I d fI' orno ..oourenço eZ!;L a, '"

45, com diversas ba as e a

132
anos, solteiro, que apre..gradas. sentava três ferimentos aba..

-�.....;----�------�----------------------- la no braço esquerdo, Salie:"
.",,""�;_...._;------,,_""":"_----,----..,..-----""_'-------------- tsda uma ambulaneia do POS4

,DEfaeitU�ndO oTemsPnral,', CO O''S 1-'d e r'a v, ,e','I-s "

,.IJO Irec II ���\?�iS;�����i�,; M;!,�;: �
,

aI o crli11inüs'o teria sido o vi ..
gilante munlcipal 111'. 1368.

F
'

'AR'.

O G R I t
.. " José Lourenço Bezerra, irmão

errol.ar 10
_,_ e as p ar .

__ a J I d"o'����J �'��!�P�l"'1:"
sé Lourenvo Bezerra, há tem"

pu tentara prender o desor=
de:ro "Dnm ingão'", autor do
homicídio de um cabo do E�

a oitocentos mil eruzairrs. xérci!o. "Dtmíngâo", reagiu-
Sabe-se que a E.F.S.C., p.\- do ii bala. conseguiu fugir.

ra cs reparos 110 trecho de: N, manhã de ontem. José
Gaspar a Ilhota já contratou L' urenço Bezerra e seu irmão
�s serviços da E.,:!,.U.C., ou se- Antonio cncantraram-se, no
Ja, da mesma flnna que I} \ local acima refcridn. com
construiu '!l que já o havia. "Domíngãc" Testemunhas o
entrezue meses atraz, ", i culares auxiliaram as autorí.,

Se bem que seja l}�Tfe�ta� I dudes em reconstituir a cena
mente compreensivel, e de se do crime.
lamentar .(11 sucedido, desdI'!': "Domíngão" teria sido C(h

(Conclue Da a.a Ilã�lru.; tlltra nJ l {Conclui na 2.a Pagina LN,:::. J�

PEJ;)AÇÕES INUNDADOS ]i; BARItEIItAS El\'l DIVERSOS PON'fOS -- MAIS DE OITÜ
CENTOS MIL CRUZEmOS DE PRE.TUIZOS

______� c -- , ��==�

manuais {:; elétr1cas

I �eu. � �dreCBr, �. C.N� s��r.e � I
IreVJSaO �U Salal'l n rIllnlIDO;
1

Deshatadtiras

Gelade;ras a geLo "STEIGLEDER"

EstirilizadOl'es "RECORD"

Balanças au�omáticas "GELFI'''

Cortadores de frios '�WEDEX"
Etc. Etc .. ,

RIO, 10 (MHridional) -- I 1.0, os Lermos concretos do
O Conselho Nacional de E-ljia.recer. O presidente Ota�
conomía concluiu ôntem v1.o Gouv�ia Bulhões pro�
virtualmente o pal"ecer a meteu para hoje lima el�tl'e
proposito da revisão do sa- VIsta 'coletiva, A censura' do
lário minimq, dando-se hojE' parecer sobre os investi
requenos retoques finais /;)d timentos governamentais fi
fim de ser entregue ao Mi- de cara ter inflacionário, di
nistro da Fazenda visando o zendo que provocam eles ('i

parecer apl'esentar medidas m,IDlcnfo dos salár'ius, d.ese�
de combate à inflação, náe t quilibran'd'o a produção ccr�

revelando afuda, entretan- f rente,
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A",:.: IMOBIUA'RIA B RUSQUEN,SE
.

LTDA•
O!(ll'ece os seguintes imóveis:·

. _"- �-
>::" 'j,.) NA AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, n.o

108 __:_ prédio edif.eado sôbre terreno cl1.500 mZ - Procurar
10 sr. Brattíg no B:mco Ineo; .

, B) Na rua 1.0 de jalleiro - terreno c110. m- de frente,
'26 ambos os Iàdos, por Cr$ 25.000,00;' _

"
.

C) Na Rua Siqueira Campos'_ com 72' metros de- fren-

te, 33 um lado, 56 outro, por Cr$ 300.000,00; " .

t : D) Na Estrada de Fl{)rianópolis - frente 40 metros, e
ftlO' em ambos os lados com J'oão Klann. Preço Cl'$ 25.000,00.

, E) Na Praia de Gravatá - com 30 de fren't\?! 200 de

::tundos podendo-se dividir em 15 lotes. Bem 1'1a Praía. Preço
�r$ 50.ÕOO,OO.,

.

.

p) N�Praia �e Piçarras - Iotes a partIr de Cr$ 9.000,00
em nrestações ou a v.sta, no JardIm RIO Mar.
, 'C<lnfie seus negocios a Imobiliária Brusquense Ltda. Pro
curar os 51'S· Tasso ou Pazzíní, Praça Salgado- Filho n.o 4 -

Brusql.le. �',.'"'' I<�����:

ASSEMBLE�lA GERAL ORDINARIA
São convidadas. os senhores sócios desta Sociedade para

se reunirem. em Assembléia Geral Ordinária, a realízarrse
nesta cidade, na séde social, no dia 14 de abril 1,). vindouro,
às 20 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte

.'
ORDEM DO DIA

1) Exame, díseiissãoi e a:provação ,do relatório da. diretoria',
balanço geral, °demonsttação .da receita. e 'despesa e

parecer do' consélho. :fiscal,. referente 'ao ano de 1953;
2} Eleíçã-o da diretoria para o,�biênio de 1954!1955;
3) Eleição do conselho fiscal para o ano de 1954;
4) Assuntas -div-eTSOs··de· interesse' da- S'OcIedade-.· -

NOTA: Não comparecendo número legal de sócíos, será realí>
zada uma segunda. assembléia meia. hora depois� assembléia.
esta que. funclonará com qualquer número, desde, entretan
to, que dois terços dos presentes com isso concordarem.

Blumenau, 25 de março de 1954.
.

LEOPOLDO COLIN - Presidente

i'

de

DO s.

VEt�DE-SE

VENDE-SE sujeito a qual
quer exame, com máquina no

va, pneus novos, estado, geral
ótimo, Equipado com ,esterpe
e ferramentas. Facjli�a�se
metade do pagamento a lon
go prazo. Preço de ocasião ..

Tratar hoje e amanhã direta
mente com o proprietário, sr.

Càrvalho, altos da Casa
Royal. Negocio urgente, mo

tivo viagem.

Mercado dQ'Automoveis
ASSEMBLEIA· GERAL ORDINARIA

1.a1 Convocação
Não se podendo realizar a" assembléia' geral éxtraordt;'

nál'Ía cenvccada paca o dia catorze
-

(14) do 'corrente �s,
'por- se havere extraviado o aviso de convcéaeão a ser publí;
éado pelo Diário Oficial do Estado: São novamente convo

.

cados os Snrs. acíenístae para á assembléia geral extraor-

Um bangalcw ('OIÍJ 7 peças
.sita a Rur,�Maceio. fundos da
li'ua 7 de Setembro, em fren
te ,,1. Transronr"dora Blume
nauense.
Tratai' com o sr, Aires Ben,

'ia na Pl'efeHllra.

-':;111 Bar e Sorveteria à pra
ca Salgado Filho, 9.
-

Uma casa cem doi", p,,"i
mentes, à rua Barão do Rio
Branco, 28. ·t.,"'YJii1(

Tliat�r com o proprietário,
1'103 endereços acima,

ALUGA .. SE
Uma casa de moradia com

depós.to, Rua João Pessoa, nr,
611. Infcrmuçôes pelo telefo
ne 1501, com o proprietário.

!"H;Cisa d", um bum tornet
}w, na. Fabi'k;t de :i\'I:.quinas
{'. Fundicãn MORITZ, Rua

Uruga), 30 Itajaí, Tratar com

'O sr- Edmuncl0 I\loritz na mes-

f U N D I D O'R
Precisa-se de um, com bas

tanto prática, vara contra
mestre da secção de fundição.
Ordenado compensador. Tra,.
tar inclusive aos domingos,
pedsoalmente, ria- Fundlçâo
Hercules S. A" à rua do Cen
tenário, 188, em Brusque ,

ma.

"':J&1II3
Um. terreno na. 1'lIa Antun'o

Zeruh'on, medindo 100xlOO,
glí..�ma{lo e 8.000 pés dei ai
];lim e 22 a:l:"Ol'CS fruteiras de
abacates já frutificallno e ma

dei.ra para. uma casa, tudo
].M'!l(1· preço de Cr� 42,000,00. Vende-se por motivo de mu
.ll:nfoJrmacGes com Gasnar I. de dança uma sala de jantar um
lf"k:'�, que tem (}utl'ÔS n.egb... dorrnitorío para casal, um
cieo; ti", ocastão lia rua. Anto. dcrmitcric para solteiro com
nio Zlm(lron. GARCIA. duas !camas, e uma pentea-
==�� I deíra,

.

uma cama de solteiro,

� �TfI':(, IA UÇUft "i ,*'- I
um guarda roupa, uma bicicl�:

,/ _WI g I!,;Jl '" 'W li.nUA ta marca Duccpp e um radio
Philins Holandes, e outros UN

1--'_'zu!eliM,e dIversos lotes, tensíjíos. _ _

I!1'óximG à neva ponte- em Informações com V;ald1r
1!�;Dsh..ueão no bairro de POil- Luz no Banco Sul do Brasil.
ta .Aguda,
InfOl'Dl::wões com Arno Bee- lI!.

.kell', ]lu:. BoUvia, 73 _ Pon- A
ta AgmIa - Nlõsta.

"INiERMIDIA'RIIt'

do um deles ferido. Seus co

legas pr-ocuraram saber o no

me da.agressor e foram nova
mente agredídos, Vol!aram,
então, dispostos à violencia.
Na entrevista, falou-se ain

da da tradicional di.sciplina
dos alunos do- Colégio Militar.
Disse o coronel Proença que
uma falta fora - das dependen,
cías da instituição era consi
derada ainda mais grave, mo
tívo -

porque são raras. Ape
lou -para o testemunho- dos
reporteres. ,

. Grupos de estudantes con

versam sobre o incidente, não
sabendo, ainda qual a, provi
dencia a t-omar. Trama-se al
guma coisa. Quando algum o

ficial se aproxima dos estu
dantes, estes s'e afastam, vol
tando a reunir-se minutos de •

pois. _

Em nota oficial distribuída
ontem, o Mínís"..,jrio da Guer
ra afirma terem os alunos da
Escola Técnica provocado os

ro Colégio Militar no portão

do estabelecimento à rua São
Francisco, Os estudantes, in
dignados; passaram va perse
guir os joy-ens da Escola Téc
níca, "revidando a agressão".
Diz ainda a nota cfícíal que
os alunos do Colegio Militar
estão sendo ameaçados e agre
didos em diversos pontos da
cidade,

V E M, DE .. S E

TRATA O SR. GETULIO DA
SUCESSÃO BAIANA

.usaQ�l �(lud� ;,:;
Uiladel ,�

OFERECE OS SEGUINTES
NEGOCIOS URGENTES

RIO, 10 (Meridional) - Se
gundo ,:lo "Diário de Noticias",
o sr. Getulio Vargas está tra,
tando da sucessão baiana e te
ria dito' que o governador Re
gts Pacheco concordava com

.
uma, bôa e qualquer solução
para .a, política da bôa terra,
ruas que considera hostil a sua

.pessôa a· solução do sr. Otavio
Mangabeira.VENDE-SE: Bungalow de

mat,:,rial 7x9 corri. 6 reparti
ções, inclusive varanda. anexo
construido mais uma casa e

l'anchos de madeira, 660' m2
ere terreno, ótÜi!lo ponto resi

dencial, livre d'e enchente, pro
ximo á Rua Sã.) Paulo. Preço
de ocasião Cr$ 230.000,00.

.

VENDE-SE: 15 morg,os de
terreno em Badenfurt, fazen
de frente com a estrada prínN
cipal, com ótimo e permanente
ribeirão livre de -enchente:
Preç,o de oportunidade Cr$
100.000,00 a vista.
VENDE-SE; Automóvel Pre

fect em perfeito- estado de cçm
:;ervacão Cr$ 50.{)00,00 a VIS- O p,!:Qgtam8, dO' dr. Eisénho7
ta, faz-se tambem fadlitaçoes w�r para. contrabalançar a situa
de D�����1sE Automóvel ção compreende os cinco pontos 1.1l:idO de surpresa por A.t1tO-
OPEL CAPITAEN bem con� seguintes'

mo Lourenço B-ezerra que,
.....

O O 00 �'. armado de uma faca teria
"ífi@n��ZiJ!o�iilrl�iu servado, Preço Cr$ 70. O. •

1_ - Adoçã<o d!l! uma poJ,itica desferid.o divers.06 golpes 110. VENDE-SE: Automovel
, C12JWNHôES F. W. D. (FOin

STANDARD ano 47. Preço .
®mercial estave! dos EstâdoJ'l U- desordelro. Este revidando,

Wheel Drive) �" sacou de dois revolveres e
• _1 45.000,00, faz-se lambem can. niuQS com a Am.érica Latina,'tn A_rl'ORES: i ... H. B. Datilw " alvejou re,getidamente (} a"

:> !:'eçam t!J Aee'§,"Iot'l{lf;1 dições snavelS. com o minimo 'de mecanismo que gr.essor, atingindo_o com três
, )í'()RD � CHEVROl.iD 1'" de '1�°:Ci�:a-;rp�le���f:gh� permita elevar' a.s tarifas (iu· balas. Então, acorrera o guar�

:'�ii,"'.·_' ........ or.i�.•h� -;;: T vl'olet ou Ford, Paga-se' a vis- quotas:' da municipal Jlcsé Lourenço'
. ",..:r. ..,. "" d Bezerra, irmi'i.t> do ferido, que

,1' . .,' �IJ']'iJ COl\IERCilU'.. t,a. Inútil ofertas exagera as. 2 - Elab1oraãão de um plan{) desfechara vários tiros em dí�COMPRA-SE: um ou mais,�-;, DIPOR'rADORl\. S. A· de aquisição de lI'eservas dE!! ma- reção de, "Domingão". que
".-

'

BLÚMENAU' lotes para construção de mo-
tradias, Só interessa preços de tetiaIs para os Estados Unidos, a caIU agQu1zan e .

.

It111'i. 15 de Novembro, !1?3 OUTRO FERIDO
"'AClSA" _ Fone 1324 oportunidade. longo pr�zo, que aumente as 1'ambem ou!tro indivld'uo

Telegramas: VP..NDEMEENE COMPRA-SE: maquina de
costura, us-ada sendo mesmo

manual.

I''EiS�����
Infcrmações'

-

-

Rua 15 de Novembro,

� ARMAS E MUNiÇÕES ·.,1�- �on_e_16_89_.__
�., :;!

? � -"'tZ�1 V E N DE .. S E
lIi Armas de caça. etlltOl"".

ta, revólveres, pisto· .

::' Ias etc. - qualquer B'..
MotociCleta "Indian", com

COMPRAM-SE 12.

- Side-Car origina1. tudo em

NA Pi3' ótimo estado de funcionamen�

ij to e máquina em perfeitas

e (aça �
�
�

'�\*.'''e'�{''''�'VAC''''JQC#<:,..y ��,!!º§
oS< J.,�A<I � ...J:aot.JOfI•.•[l" �_._.IIIiti,__._�

Um tlll'H':UO no JARDIM
B,V,iJIliIENAU. a Rua Tholllé
í3raga, medindo 1'1,$ de frente
'Ccm 'U metros de fundo: Pre
ço Cr$ 80.000,00.

DivCESOS lotes de terra Il

Rua São Bento e Rua Zendron
<Garcia), próprio para Resi
dellcia, preços de ocasião, me·
dindl) 20 x 20.

K
B

:&.�ltllmôve�
CnminhõeL<
\lJ,,;;mioueíI5J

que a inaugu?açã-o do tremo
B lumenau_Itajaí, esta:va mar.
cada para o .próximo mês de
julhoi do corrente ano." 'Pare
ce que até· o

.

caprichoso- tem
po. está ,conSpirando contra o

término dessa· íi'mporiâ:ntte U...

gação ferr-o.viária, há tantos
anos esperàdo·

--CENiRO DE
: A Ul O �i �' V f I S

J

;� Casa Pesta
� _ nLUl\IENAU -

lS;ua 15 de Nov•• 1361
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BLUMENAU, 11-4-1954

1 . c/e- nova bomba ·c/e h i c:I r og ê n i o
"

sobre a ameaça de uma extinção hidrogênica e atomks de toda a humanidadeWASHINGTON . (lJíiit�d Press) que.' habitualmente: lhes concede,

I
pontaneamcnte. '''Naturalmen' ve ser lllo'Jel',nizada e tornada

I
TROCA

I
O comunrcado disse que à ex,�-:0 presidênte EisenbDwer de- se em vista das recentes e.-.,:peri· te" -,- disse �'''os' cíemtístas no mais. flexível, para'.) íriteroambío]. GENEBRA - (UP) - O ele- ptosão se verificou no campo de

clarou ontem de
. manhã, que e.ncias efetuadas 'no Pacifico os fixam. limites para a sua pót.en-

1
de tnrormações com os 'aliado;, legado. do Japão na Confe.rencia provas da Comissão cm' Eni

não ve; razão atguma para, a fa� Estad-os Unidos pensam construir cía, porem não conehce razões ! embora, não tenha dito que elas Internacional da Cruz Vermelha wetok-Bíktnt, nas U,has" Mar
brícaçâo de> bombas de hídroge-. �mba�

.

de hicirogeonio cada vez ,para' ampliar seu tamanho a· ! ,�e de informações deseja trocar. llntarnacion:a1, que estu'da uma shall.
I
nío maís poderosas que' as que máiores, OI primeiro magistrado 'tual. passiveI revisão,. de Con,venção O breve comunicado da comis
,atUalmente possuem os Estados

-o.Id '!1p01 ep -B.Ioj Q'gu ano ass�'t'
Ao se lhe perguntao se receia DE GAULLE de G-enebra, declarou hoje que são não disse que soe< tratou as-

I Unidos,' nern teme que a RussEl. que no conhece' nenhum reque: que a Russia fabrique bombas PAr:tIS � (I,N.S·,) � O Gene- veria com satisfaçÍÍll) uma. fran' pecíalmente, de uma explosão,tente Pl'orduzir bombas progresst- rimento militar que .obrígue este maíores, Eisenho,�er respondeu ral Charles De Gaulle fez·ontem, ca troca de impressões entre os termonuclear (bomba de hfdroga-, vaments maiores, 'embora 05 país a ist�. cem. calma que não tem temor um apelo á França para que Estados Unidos e a. Uníâo 80- nío), porem o' presidente 'da Co
Esta.'dos Unidos não tenham tais

i
Tambem consíderou fora de to' porque não vê motivos para is- seja a primeira a promover- u- viêtica destínada á proscrição missão Léwis L. strauss, em uma"

intenções. '. .. .Ó:

da probabilidade lO; ieceiD de· que to. ma "o.J"'e;x;istencia" entre o Ort- das bombas atomícas e de hjdTo-' declazação formulada na, sema-
I Inte�roga�o. es;pe�íficllimente. pe esta bomba chegue .à ser to po- I O prC�idente ac�edjta t�mbem errte e o Ocidente a fim de con genio. na passada. na Cas'a B�anca,los Jornahstas, na entrevãsta Itente que possa -"exp"'dir", ex-. que a lei de energra atomica de., jurar a ameaça. de uma extinção disse que o atual progeama de

Cr$
Cr$
Cr$

150.00
.

BO,OO
.

'1.00

expeeímentos é "uma. série deóOVA EXPERIENCIA
WASHINGTON - (N:P � A provas de armas

________'-- ......-,- ,...-----.-. hidrogena e .atomíea ide "toda a

!IIIl••IiI'.__II'IISr.etlllm.mmIl'JlCllli:li!i:iSBIIiII ••_••IIIIIII•••RI••IIIII••••••_II!. humanidade'" De GauJ�e urgiu

.

.

D. I A' '1 5 DE'M ,A R ( O também aos franceses que' ten- Comissão. d eEnergia. Atomíca res".

INICIO DA ESTRONDOSA lIQUIDACÃO DE ANIVERSA'RIO DA �::je�:O�:iC�::u:::�:ef:::n!� �::;-:�� ::e:��:, :�i:O, fO� ,"<�!::e :�:i�a :eCOl;:�::�o�:t:�
, .•

va Eluropeía DCE ou afrontar a terceira da atual serie de pro- nua-se obtendo infoJ:'maçãe do

C·
." .

.
'

.

B
"

ameaça de' uma
.

"rebelião per' vas com bombas de hídrogenío. grande ímpovtaneía para. a defe'

asa ..

.

.
uerger manente" dentro do pai" no Paeíríco sa oan'on.'''_. ..;.....,_........- ..

DBCONTOS DE 10 1.50% EM TODOS OS ARTIGOS "Fim à balbúrdia com as
E' UMA LIQUIDAÇÃO DIFERENTE DE TODOS OS TfMPOS mulheres. em

�altos . postos"(ASA BUERGER LIDA.
Posição do sexo feminino em face
da declaração "Direitos do Homem"
RIO, 8· (Meríd.) - "Penso biguídade. Só muita má fé po- onço",

.

..
.

que essas pequenas palavras deria fazer com que se ínterpre SEM IMPORTANClA

JAPANISC�:�DI����IFA.HRZEUQ . �,. VO
..

gns'.'O· .til nroupgma íl�,t Cflu,.nnerara" nJ IÓPO.l··cg ��:r�:t�:e���:,�a-"j:c�:;o:u� :::U:t:a:::: �'or��::::::n: daC�:�::s A�:�::eliaac::::�ApU U UI P 9' u U I Upu Y tib U .reportagem de O JORNAL, a do sexo masculino e nã,o a pes- de eMn'donça. a maíor amiga do

heitsm!?n�\�;i��{���d'e.· ·.:;��i�:i:n:��:�e����= entr'e ns
V' d lI.nid!)(! l � Afl�,Órll')II� L�tl·n9 ;��:::��aau�;;:hdO r�::�r:e ,� :�: hU�;:�e;:uSime=:a:s :� :t�::e�::�:;�l'��;� :ã:a::

dampfer Radioaktivitaet festgestell( Die Untersu"
.

t· , o· fiSI3uCS u ,Uuo ti ti H Uh lJU Lu li Muralhá", a prop'Jsit{) da breve lheres devem de prefe.rencia pp:) t>ou ao par dos dctalehs do m�

chungen mit dem. Geigerzaehler ergahen, dass Fische,' • OI .. .. • _ "noticia publica'da em nossa edi�' curar mostrar seu valor de ma· vimento dou 'apenas a minha

Mast�Il,SegelsoWieandere:reiledesSchi#es.zw�schen jPolttlca cemercull estavel e aqulslcao de malore',) c;ão de ontem, na secção "ROn- neira mais pratica, Há poucOS �:�::r: ::!:::::o'd�;:i�o;)s s�::60 bIS 1.30
..

0 Aussc,hla.. g ..
Im Zae.hle.r re

...
glstnerten, KINGSTON, Rhode Island, 91 poucos anos para cá, da da Vida", onde se lia que as dias tive com o presidente Ge�h d d H S reservas

.

v . manos; alem de mais ampla,waee ren "le. oeestg.renz.e..

, d'er. lcherhelt fu.er den (UP) _ o dt., MiltOn

BisenhO'j' SEGURANÇA RECIPROCA mulheres resolvfram insurgir-se I tulio a'!'gas uma palestra. um

d
M he 45 b t t D K t d S hiff t rt· d 1 COlllO poet.,_ ela me agra a por

nse ":,n·. e r�eg. .

er apl ae� es· r .es er-
í I wex-, irmã,:> e assessor do presi- Unidos a América Latina", Assevel'JU o conCeito de se· conrra a expressão "o homem",! camen

€i 1 erarla, quan o (e

que é até mais sonora. As pa�kIa�.r:e, dWass er SflfbCh mbIt deml·s�hlff zu� ZeIt der I, dente dos Estados Unidos de Depois de afirmar que o indi- gurança, reciproca, 1ncorpc.'rado, ,- os direitos do homem. Os de' I conversou comigo a respeito d'J
lavras nãJo! tem porem tanta. im·'zwelL'en asserto om enexp OSlOn.· unmIttelbar an J •

• ,.

"

. - _

d h.
- Imeu romance "A 1Il[uralha", Ter-d

.

:.J, ADi
.

'k
'.

.

·S· .

'II
quem fOl enwad:o, especial no a·

I ce ,de coperaçao ent.re as naçoes agora, aos acordes 'da Organiza; 'Veres o o.lem, expr�ssoes es-. .

. . poftancia. As cOnqujstas politi-er, v,0n �en .€rl anern genannt.en lcherheIts- ..

d
". -

•
., do henl'lsfe"rl'o o·cl'dent'al e' o

- d' T t d d A I s f" t'o
m�nada a palestra' --:- contJnuru

.grenze befundert' hat. "

.

.

I
no passa o·, as naçoes da Amen me- Ilao

.

o ra a <J 0,. t antico NOr as que 19uram sempre em
Dinah Queiroz � e pergunta':fa cas e s>Jciais' da mulher - finall

.. :,'. "

; . "

.

..

.

'

l' éa do Sul, a'dv.ert-iu, hoje, que, ],bar .d,o mum:l,,), disse: te e do Pacifico, foi formulad') <dos os documentos e decfaração zou � não serão menores ·POr es-. sob.re o que .deseja�·ia, respondi:;. .
. .

se nã,o se poder manter a unida; "A pa,z internacionaL é uma pela primeiTa vez no Tratado de principias quan'dO a intençã:J tarem enfeixadas ria. designação
.. MOSSADEGH ,WEINT .'

que nada. queria para mim, masTEH�'RAN, 1.0: (UE?) _ per ehelualige Premier de 1nteramericalla, poUcas espe realidade nas. duas Américas, O do Rio de Janeiro, no' qual se do autol' d,) documento é a de
g>Ostaria imimsamente que nesse comum 'de "direitos de h>omem".

lVIinÍst'er Mohanimed Mossadegh erschien heute wie- ranças .have<rá de C'�peração in- espiTit;()< 'de boa vizinhança. que declaio,)u. que .a agressão a um'l fazer referencias a �i�eitos do

se;',' momento de confusão. politica e-der von Dem Milítaer-Gericht zur Weitervehandlung terí:tacional no resto' do, múndo.· prevaleceu ma recente eonferen·' naçã� �o, hemi:fério ocidental

I
humano, da humamdade, etc,

�e. se lembrru;s-e de' dar pústos ',�'140 "'.uéber seine Verqrteilung zu qrei Jahren 'Gefaengnis. ,. F�lando, ,esta manhã, 'em uma c.ia interame.ric'ana não é mais constItUI agressao a todas, .

Segun,do a noticia, "as mulhc' de responSabilidade a mulhere9.Er verlief wie imnier ,in hysterischoe Weinkaempfe und .sessão ext.raordinaria da Univer- do que uma nova prova da cón- O orfllor assinalou cinco rc- res se puzeram em ação para' que realmente merecessm. Na Eslu-dàm OS, EE. UU.widerholte bei dieser Verhandlu,ng, dass er die Zu- ,e;idade de Rho'ae Islarid, em que tínua cooperação que caracteriza quisitos para boas relações c,n· evit�r � ;u�,.consi�eram , umalbalburdia bTasilci.ra � finaIi�ou. .

a ·':·P.foposla ..i.ndu'staeI?-digkeit dieses _Gerichtes. nich� '.' ànerke�ne. Er
I s� lhe cO!�fe::u "O t�itUlO de dou�

las relações deste hemisfériO". tre >Js-paises deste hemisfel'io, a amblgUldade. E, amda dIZ a
a escritora - talvez a colaborabe�.,elChnete. las Ger,lc]Jt aIs eme mlttelalterhche Fol- :,t-Jr em,' ,leIS hon.!Oxas caysa", o A segU. i'1", apontou' a Organí' saber: nota, tal tem sido o m<Jvimento I çã,o femilIlina. na

.

administração
.

NAÇõES UNIDAS,
.,...

Newt k d M f I .York, �O '(UP) - Os EE.UU;er. ammer._Weiter e�klaer,te er, �ass e1' beabsichtige I l':. llt�n, que é p'!'esidente da jzação dos EstadQs. Americanos 1·� Uma compre'ensão mais encetado pelas filhas' .de Eva do pais' pudesse traze; mais bom começaram a estudar hoje 'aSelbstmord. zu begehen um darmt der .Schmach des J
Umversldad-e do �'1tad-o de Pen�! como prinCipal e�1l1pl{} lie um genuína. dos governos e dos pO- que elas, até cÓnseguiram modi· I

senS') e reaU;mo.
'

"pr:-posta d� governo indú, pa-

"'.;'"
Gefaengnisses ein Ende zu hereiten. silvanI,',a, ,.pr.opos

. cU,m .1!rogram
....
a I eficiente orgain, ism.'J -internac,io- Y9s; fica.r o d!Ocumento em qU€' foram I HISTORIA· DE BICHO r� smn:,':msão lemooraria daS,t experiênci.as com,'bombas a-,�ra COI labalança.r os maus

I
na! e Como precursor de outras 2 - Respeito mutuo, que é ,im" �nsC'I'itas. ResD�uções da, recenc Com verve e inconfun'divel a'

têm cas e. dt::' hidrogênio. TalOSTDEUTSCHE REGI�RUN9- ILL,EGAL
" .. _ .. '- e��en'4imen�5 e Pto�o,v;ér .. :ne�, org;anizações reg,ionais ql,1.e ' fo,: portp.nte",sQbr&uflo,,�as r�Iações te Conferencia, Interamericana,

I
cuida,de assim respondeu 11;> 00- 'pop:::sta IÓ! ofic';umente �W'

. .- .• f3()NN, 10 (UP) � p�e drel hohen. KomlSSare IIf'óresxelacÇoes ent!6 os Estados ram. críadas no mundo livre de entre grande e pequen'Js países; alterando a expressá'J condenáda 'c.rjtolJ.'� 'aRcMl de Queiroz á nOS r1' !"entada à comt;.são do de-der. We�t-Alliierten. unte.r21.eichn.'. e.ten hé.ut.e e�:i.e,. f)�- I' r:�,'- '-"r .,

-

.....'... 3 � 'Igualdade da' soberania "direitos do hom,em" em "direi' I
sa "enquete'" "Essa reivindição St··<lrndl:1mer�]t.o, que ontemr'meiràae E kl h d t J '

.

I ar. e lEa lí:OU sua p 1
m'

: mSarne r ae�ng:v:'0rm Sle. SIC we1g:rn, le OS � I .

, .... '.,

.
.

tos humanos". I das mulheres me recorda de um Sf &sã,) na "Era Atómica".deutsch�i von deu SowJets geleItete Reglerung an- T

'''I
.,'..' '.

'.

A 't
'

k
..

D' E kI
.

b' t
.

';t d
.'

I
i _' IIJIUllmUIIIIIIIIIIIII1II1UHIIHlUlIIl'1lfn1tlllJllmmlllllHlllmmlflUIIJI' 4 - 8egurrunça J'ecíp�oca; proposlo, assml se expressazu�r ennen ..

· leSe r . aerung, esag wel er, ass nur., :: . R E· L O J '0 A:R "A (' ( H W 'I '8' E :: - Adesão unida e firme aos Diriah'SÜvei.ra 'de Queiroz: "Nãodie west�eut:s�he Regiérung die wahrhafte Regierung I ª ....
'

.' .. :.1" A E objetivos comuns. a"redito que ha.ja nisso amodes Landes, SeI. "

.

"

'.
'

I ª .
".

,

de OSW,ALDO SCHWABE E Segundo o dr. Eisenhower, os
o.' •.-. •..•. .. ':

1::
F!.ELOJOARIA, -:-'

.

OURIVERSARIA :: processos essenciais 'da cooperaVERGELTUNGSAKT nER
.

ISRAELITEN
.. ª .

A Joalheria preferida pelas pessoas de. fino gosto ª ção se desenvolve, felizmente, naJERUSALEM, 10 (UP) � Nahe der isra�litisch ª � A melhor organização técnica da cidade � :: mai-Or part'e! das zonas da Amé:-jordanischen Grenze kam es heute frueh zwischeh :;.
.

::
G .In tt li in, b" 'd .

L ., , '.
F

:. mais afamadas -marcu. = rica Latina, embora não em tOrIFn . I,lI=')i-en el er a.€.nuer z.U :eln.e.m 'euerg'e-. ::RelógiO.s de mesa e parede, de boI. _=f ht N h A b f 11 d h Q das, "poo:em aiiIlda há ce.rto núec .' ac
..

' nga en O lZle er Jor anISC er uellen, :50 e' pUlso e Des�ertadores de to- :ueberschritten um Mitternacht ca. hundert stark be- adas as marcas Aiemã e Suiça _ ::
merl) de problemas cr,itic'JS e

waffnete Israe.liten die Grenze uni dén GNmzort Hu-
1 § Ca�etas Paarke: � Sheafler as' - comple.x:os para resolver sobre a

.

'

'f' ,
. .

l
".

,.

• =Quilates no maIS fino acabamento base da coperação no, campo e·san anzugrel en. Angehoerlge der arablschen 'LeglOn =Jólas' - Rel6gios _ Artigos parastellen sichdel.l_Eindringlingen gIeichzéitig'mit jor- §- Objetos de ad�rno em geral-
conomioo. Alem ldis&,), ainda e·

danischer Grenzpolizei. Der Kampf" welcher mit Ma- E:Rua. 15 de .Novembro, 828 xistem cC!nsideraveis faltas de

schinengéwehre :tl'iid �alidgranateri gefuehrt
'

wurde, ª B LU.M E NAU compr.eensão dos Estados Uni'dos

I hielt etwa zWei Stundeu an, bis sich die' Angreifer ::
Alianças

na Arliérica Latina, especialmen
• ll.:aempfend· zu�eckzogen. ,.. E-

de rodos 011 tipC?, ª I
te qu�to ã nossa capacidad-e e·'

__ - ==.presentes - Porcelanas·;__ CristaIs == I cQnc>mrca.G U T EN· A P P E T I T i =irnllllmfmlmmllllllllllflllllllUlllflIllllllmimmUIIIUlllllllllllllllllI'::: (ConcluI na Z.a pâglDa letra H'

-=----------�;;;;;;;;;;;;;.._---�---,--,---�.:.__---= - ---. . : " I ".. E R D'R EE; R C R E ME. ...

I50? gr: Erd'b�eren, 100 :gr., Zucke:, 1.112 Tassen'
Wasser, 20 gr. Mruzena, 2 Elschnee.· Dle Haelfte der
Erdbeereli,mit '1 Tasse Wasser'gar kochen, dureIi' ei11.

"i
Sieb ruehre'i1, áochmals aufkochen und mit in einer

,.

halben Tasse 'kalten Wasser angeruehrteín Maizena
bínden.'Mit,Zuc}{er. abschmeckem. Díe uebrigen Erd-l-.4\, beeren ro� duiiéh eíu Siel; streichen, beid�s miteinan,:'�. J der vermlschen; . pen stelfgeschlagenen Elschnee un� II ter die Speise. ziehen ;und· ínit Erlbeeren··· garnieren, ;

1 Statt des Eischnée kfmn man auch 118 L. steifgeschIa- ' !
i ':;,ene Schlagsahne' 'unter die kaltgeruehrte Speise I f
j ;:;lehen: .. .. '.'. 1

I

meu írmãosíuho que, ao conta!'

historias de bicho, fazia sempre

questão de dizer: "A onça. e O

.

Ruá de Novembro, 505 - - Blumenau

UJ j � z: - llicioa Elétro _. MecânicaAMDRE' MARTINS
T. H E RBST

O1strlbuldor em 8ta. CatarbUI
O A 8

AFAMADAS CAStMmAS

• Telefone,
Postal, .203
•• SANTA

1250"NOBIS" Rua São Paulo, 481 f. -

Caixa
BLUMENAU CATARINA

Marca Fabril da melhor
casImira d() BrasU

x
Linho!! e aviamentos

par! A1f41I1t�
,- " -

Rua XV. 1360 - ex. Po�taJ. PI!
BLUMENAU

(Ao lado da Agencia VOLVO')

Oficina especiilli6ada em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores'

Recondicionamento de coletores, para dínamos e

motores de qualquer tipo.
_ Serviços de torno e mecânica em geral�j

[ Perfeição ..

A M A I S
Preços módicos �

ANTIGA DO
Rapidel
RAMO

1

(J novo Trator Ford

. a HORIZONTAIS:
i 1 Acanhado - 2 Louvar � Mcdificar; outra coisa - 4:

" Afluen�e. do Rheno; constelação austra� - 5 Simbol? .qu�mi�
I
CQ do· !lÜij,; mengulho - 6 Berne; COC�lra -.7 FratriCIda, l��
drão - 8 Esp:'!cie e palmeira (p1;); porque - 9 Prod'uZl-

J za. .'� H�I:i' �'.f.
.

.

VERTICAIS:
.

I 1 Guerra --,- 2 Mulher; atraiçoar - 3 Branqueamento da
roupa; 'espécie de palmeira - 4 Atuavas; avião a ja�to de ia

I bricaçâo soviética - 5 Mitra papal (pl.); nota mUSICal - (}
.

Rio da Suiça; lar�ira -:- 7 'Doutor; lhega 81) ancoradourfj,:_ R
I in9.êtrar _ � Cum;primento Q !lJ,esr,no que a&OH., '� � .�'

.

"

--- - """:-''"'_

19uebrando Cabeça
i

,

"_

._----�. .,.

4
�

........--+----+-'....."..._���-

3
4
5
6
1

8
:9

í RISCHI{RAEUTERFILET : il\,[ EIGENEM.··SAFT
! GEDJIENSTES' '., .•..

'

I 80.0 'gi-. FischfiÍet, S�Iz, iitrnne�saft.·oder Es�
I .

,.,

sig, '�yt1, Bufte�loeckchcn, frischc ��ingehack:
) te Kraeuter, .Tomateri, Gurkenstueckchen. .. .

I
..

Das Fischfilet tinter f1ie�sendep:x' Wàsser wa-
:",schen, auf eine lange Platte .regen, i}ntl ..

mit Zitro·
nensaft betraeufelR Einige Butterflóeckchim vedei:'
nern d�n Géschmac�: sind aber níchtunbedingt er
Iorderlich, Di'8 Plattejh einen hiússel1. Backhofen oder
;lUf einel'í.Tapf Úlit ko�hel1dem Inhalt stellen, und das

I l!'i?chfiJet gar dáemp��n� Das F'ilet
"

kami. auch mit
lrlscher� Tomatensch.e�ben oder Gurkenstueckchen be-

t1egt ;:t�'��ische Salatk��toffeln. oder Butt�rschwenk
I kartoffefu reichen.·

.
. .

.

1"-
_"." ...._:._._ ..

-:-

Estados Unidos.

:aUMOR

])ER�SPRACHKUÉNSTLER;' "Nelilich ha;.
be iêh 'gimz zufaellig eineri:': Satz gebildet,
'(und" ÍUénfmal hinterei:íiimder .•.. vorkani". - "Un
moeglich".

'

� "Wette,n wir um. einen Schilling", �
"Abgeroacht" - "Also, ich heisse no-ch Schmidt und
meini Geschaefisteilhaber Weber. Da haben wir neu:
lich beschloSs�u;

,

em neues FirI):lenschild,machen zu
lassen. Wir liessen den Schildernialer kClDimen urid
ich sagte iti ihm: Malen Sfe uns em.·Schild· "SchÍnidt

.

Ul�d -"Webel�'"
.

uJid so;rgen Sie d'#uey,
.

dMS' .zwischen
"Schbiidt" und ,"und" und' "urid" und "Weber" im-,

mero fuenf ZentiiÍieter ZWischelil'liúm' beHben" �
" .

!
----���������������������-

em.. viagem ao,pôrto de.' Itajaí, dire t· tamenLe, dos
. A ui ó r i l' a dosR e v e íId e d o ce s

. .

,

.

'( A S A D O A M E R i ( A N'O
MERCADO DE AUT()MOVElS

5'. A.

BLUMENAU ,_;.' ESTADO DE' SANTA .CATARINA
473-487 ....... 4: de FevereirQ, 79 oe 7 de Sett'lr:bro. 546
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nino ou mcnína. Hujf;.o mes
mo resu ,t.!c.o se obtem m,.'

díante a tr�çã'o de ..m fio d"q
seda fixado .em, ganchinhos 11":\
vtsíc ís .� _por isso muitas mães
que' hêsitavám estão agora e,Il�'
c,.:..rajada.s á, permitir- que seu

filh:J- ou::filha .use oeste; siste
ma corretívo.

Atabamellto esmeriidQ

E VEND.�S,i.

.r:'"
..J....:<;._ .{.;,-_

ANUNCIEM

I!"OLHA

Tradução de YVO!ll!l!;; li!,
.

O leite talhado não deve ser desperdiçado, po:.:; sery,= pa,
ra a preparação de tortas e c.rn assucar e fervido, o:a um

excelente doce d ; leite.
Para se destruir os caracóes da hortas € jardins. basta '::8'-

palhar pelo chão sal cOInt�m. .

HUGO é liame de origem germaruco, Significa: lntelígen
te, prevenido. .

O ME'L é excelente alimmio para as crranças. Tambem
o toleram os estemagos mais débeis.

." _, H
-

BEHNARDO é nome de cr-gern gerrnamcn; signtfica: ur

so audaz". -

O CA'LCIO é indispensavel não somente para o normal
desenvolvim.ento das cr ia nças, como tambern para conserv�r
Os ossos em toda idade. p� rísso se recomenda certas quanti-
dades de le:te e qu,!:!ijo, na alímentacâc. ..

Facil é acostumar-se ao "máu.genia" comD ao ."bom-ge
lÜ,O" Basta a vontade e o controle de si mesmo.

Os vermes nas crianças se crrgínam frequent.emente por,
OVOS deposítadzs nas unhas, que passam aos Intestinos, quan-.
do os dedos, são levados á boca A crença de que prçlVeem do
assucar -ssses narazttas. é absurda. , •. ;

Não se deve abusar da nóz-moscada, corno condimente
na comida. pOis ela exerce uma ligeira .aç�,). narcót�ca. ';

SOFIA é nome de orígem grego. Significa: sabíduría.
O marmore branco manchado. se limpa com agua ortge,

nada.
_

•

A acão do rarvão vegetal s:br'3 os gazes do aparelho di-

gestivo, é conhecida desde a antiguidade: "

O dedal é uma invenção holandeza-, O pnunerro qUe
!fabricou em 1684, ioi obsequiado. a An� van Wedy.

Espinafre, alho e cebola, atuam diretamente sobre
ríns. ativando a círculacão do sangue.

.

O cabelo I',eco, fica ilexivel ebrilha nte; esfregando-o
azeite morno. uma noite antes de 1.ava-1J.. . ,

O máu cheiro que costuma exalar as gaíolas e .v��elros
dos,passaros, tira-se espalhando pelo chão. gesso em pb e 'co

brlndo-se com areia.
,

.

. ,.' "., ',.,
. Quando se tem receio que o l�ite p!Jde talJ:iar ?o f,e:t:Ver,

pôe�se 2,5 gr. de bicarbonato por Iítro e se c'qtara que s,e

coagule, "_ -". 2"'. . .. . ",ORLA�DO é nCll1� dil' .orige[n germsnicc; 5ngruflCa: no-
�lCm do·pà'iz glorioso".

' -

As luvas .de horrnchns são tltHiz:ltlas P:lI'u o:;; atUZ�l'es (};).
.mési)C9S.,Dev\em 'ser lavadas com agua que contenha, a q�ar!a.
parte de amoníaco, secando-as logo -depoís, a-o· ar hvre; nao

�Iij�,,:�, p'º-I1!$ aQ �Ql,
, _._ __ __ _ ,_ .... _ ___o. _'_',_�_

FABRICA DE MAQUINAS
E fUNDiÇÃO MORRI

-De�

EDMUNDO l\!ORlTZ
Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, '14

Telegramas: "Moritt
lTA.JAl'

VIAJANlH
- Acham-se hospedados na
cidade:

- HOTEL REX: srs;
A, Schrnidt

'ASSIsTi:NCIA.mDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS-

ABERTA 'ÀOS MÉDICOS EXTERNOS

ELET1:trCIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES.INTOXICAÇõES
ALCOOLISMO:'_:_' TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -
Ave:qi�a:�mi4oz da Rocha Nr. 1247 � Telefone nr, 3 O 5 5

'",' :,;, ',.;" .,,/,. ENDEa"EÇO TEL�GRAFICO; "PSIQUL,<\.TRA
--�� lI' A R ANA'
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no Tameio Extra: o Guarani

ura

Estão" em "ponto de 'bala",

Guarani' e Olímpíeo, para (I di

ficH, combate desta. tarde na

ltoupava Nade. A luta, entre o

,vic,. ,líct.el· e o "lanterna" do

C�mpe:onato Extra vem desper-
tando "desusado intcz-csse em

nosso rue io esp':JrtivO. prometen
do constrtuir-se num espetnculo
bastante agradavel:
Seu inicio está, pl'evjst') paru

as 16 horas, sob as "ordens, Id,)

árbitro Vilson Silva.

enue as.

NafJtico;
lpiranga

dO
grondio,sa regato Q,'mistosa
nâutico pão, ten"� expedido convites e. iP-Il1IIIIIICIII ....illillIiI..-r.
ínaugu .tarnbem, ao SÚI co,�irmão C,N,;

Riad.uelo e ""O Clube de Rega

Luz, de Florianópolis,
ESCRlTORIO IOPOGRAfJCO (ATARINENSE

• lôdo i
• , I) s f li ro,

• Coi i'c I.

Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

Precíção - Presteza, '�
míaçâo "amarelinha" aq, batismo
hos' movos barcos," chegados de

Porto Alegl'e-.. c'e� dezembro' "do
ano l?:lssadJo, .

,
ou

'J\lt.rigger a 4

da FCF,
ilhéos Rl'''' Felíne Schmidt n.o 11 -:- ITAJAl

Preços"

- 2.0 Jogo: Imbituba

Ramcs - 3.0 jogO: Fi

x Bocarúva - 4,0 j':J-'
X Vencedlor do 1.0 -

V�nce'dor do 2,0 x Ven

VEnce

Outra noticia

tw�· !,e,�õ, temos, ,para dar

leitores. Já
-

está assentada
I', _,' • '

CAMISARIA
Santos o mediador desta pugna,

ter que pre-: aseolhtdo que foi, de comum a

casa", conta: .eorn leve:, co.rdo, pelas 'duas agremluçõcs.
Previna-se contra o inverno comprando já o seu

PALETO' OU CAMISA DE LA.
Faça-IKs h�j� 'uma visita,' '..erifiqÍlt 'o' nosso gran

de sortimento _ de camisas de lã xadrês e combata o frio
com produtos KANDER, os mais bem feitcs.

bela praça esportiva, com o

elenco da Sociedade Ile'spol'ti'ya
,,�hlo V�;J.;, ':que vbU;Ju"'a_, tQr-

nos últimos modelos, em moderníssimos desenhos, e".

pr,ecos ainda. �ntigos - visto que

<j .�l
: ,��

f,'

15 re Hnvêmbt�, 1051Rua

, Lo"
.i"

.

J�UI. I.)UI:UI.P.� p�'qu..Plfos J�

:!(}í) g. e r:r.randé� de I kg.

'no fim do ano passado! - Só na
.

&asa WilIy�ievert �,.�, �om8rcial
,-Artigos de inverno: O,MAIOR E MELHOR SORTIMENTO'
'por preços, índiscutvelmente, Cs MAIS BARATOS!

��;,
.

Do Testo
União

lIlARC.\ ItEGISTRADA

Será aumentada a
lallltioa�e �B Hr�DiDaDcaúa dogrenal

'

Com'lo .íntufto. de aumentar a quibancàda do. Olimpico abrigará. '

cap'féiiIB!de :rte lotação', da arquí- numero bem mais elevado- de
bancáda: existente nó' estádio, <la

-

pectadores, proporcíonando '

'Grande Cotejo Em Rio;
,I Necessita" como nunca, da vitória,

,

U
,-

d',' �('11t�Ç',�o, eonl' t.odas as Iirrhá,s Muito maío, é a i-esponeabffi-Vai desobi-tgae-se o ma.o - �. � -

fTimbó esta tarde, de seu mais bem armadas, possue credenciais lidade _dOS a.lví-rubros. que a dos

seno compromisso no atual suficientes parn impor aos trm- I campeoes
do ano pasaado, do

Ca.mpezzna.to- 'Extl a, Evidentem€>1 t':enses um duro rcves, arríquí-: I c€rtaÍne 'da Segunda Divisão.

te, para os alvi-rubz-us, que <r lando de vez suas pretensões Estes nada mais podem realizar,
d I '

com r-esperto ao t.ítuío. T:cdas as em busca do 'ambicionado 1,0
cuparn um bonl segun o ugaj- e � ,

desejam náo mais pt rde- qual' circunstancias lhe são ravorá- lugar, mas Estão, em eondiçôes

qu '1' "parada", a peleja de logo veis e o cre'dcnciam à conquista de provocar uma. decepção ',amar
mais, em Rio do Testo, frente a.o de em resu.ltado bastante sígní- ga aos adéptos unionenseS., os

Floresta, tem carater decístvo E f:-:oativo, Triunfar sobre, ':J }I�IO- quais acreditam firmemen,te

se apresenta como das mais pe- resta, em seus domínios, é tarefa num belo feito do time de',sua.
dgosas, oue nâo está ao, alcance' de qual simpatia.
Em qU3 pése a má clasaifica- quer equipe, por maís poderosa I

Amaro Julio Bento: atuará co

..

\ç.:�_,�,,, :'''',,:,'1.''0'.
'ua '",'" 1 'u, "jL : ,

,
ma juiz UM'a

ooU":"'. "

PÓI, é O sei!rêd� da rDupa

o

clube maiores vantagens

Oli'ICINA
'ESPECIA.LISADA

Rua São Paulo, 3,343 -
l'l'OUPAVA SECA,

'

"(Ao lado da Farmacia Pfau)

ar-

em Joiovile:
Madureira "

POllBva ligeiro;
PROnGE A UNGE!HE
� AS JVIAOS TAMB�M

..

SERVIÇO RAPIDO

BANCO INDúSTRIA E COMtIKIO Df SAN'TA CATARINA" S. As
� Matriz: I T A J AI,�

de Fevereiro de 1935

,.. f>. �. ri •

Sim, Da. Florentina! PÓ)!

respei!!!. a delicadeza dos 'tecidc1J
e conserva a beleza das cõres.

COlTI o maravilhoso Pôx as

roupas brancas fil'am mais

[rra nüa s, limpas e «helrusas.

Pi>1' contém poderoso detergente
e deseugurduraure que lira

i()daa as par ticu las de �nieira
em poucos minuto� e sem

e31 rrgaf, So. oe para ag rnãog,

Ín(!fensivo p,Ha as côres�

PÓK é f} produt',,' ideal para
la\-ar oleias, nylon e rQupae

elll geral. CQl�e<:e desde

hoie fi UEar póx. Ilara
lav'ar sem trabalhar.

Tot.ar dm(depósitos em 3111211953, .máís de' 'o.. C:l'$
AG�NCLJ\S_E :l!;SCRITQm:OS NAS PRINCIPAIS PRAÇ� 1)O,ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEillO, E Ct!R1TIBA

"

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO �INCOf E CONTRIBUA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE, FINANCltA,MENTO DA

-� PRODUCÁO __:_
� .."

;. '"

NO TANQUE OU NA
MAQUINA DE LAVAR USE'PÓX

Idas 'circut1st.an·cias; contn, -

maior chan-ce par'<t- ven:c:er,
.'

iB])IM m.lll'dEN1UJ

!'U':tOS ....... PARTO smy, DOR - GBAVI.DEZ. J:
.

� COMPLICAÇ6ES -,-
,

. SERVIÇOS 1-':ru.r-�ft>.TAL ,

QflNStTl,T.AS ME·DIOt:\.S ntA>m;i-.s �,,�. u nORAS
, arbit.ragem. �,
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parições da mulher
ma na Rodovia Dulra

'GICO FIM DO ClONFLITO·. EN1'RE ·09
UD NTES DE DOIS COLEGIOS Del 10'

UmMais um concurso
de· Bonecas Vivas

No
fant
Entrou na Igreja pela porta fechada e deixou atr,as forte cheiro de vela

Promovido fPla Fedcracâo I
ali comparecemos em campa- sido escolhida a cidade de

das Congregações Marianas nhia d..s demais cnlegas, ten-l Joinvile para sua realização.
da Diocese de Jciuvllle,

reali",'
do O sr, Bat sta, que já se en- i Respondeu o entrevistado

z;�r-se-á naquela .c�idcH;:�. nos �(-.ntrava à espera dos [orna- I que � Congresso será levado
clias 1'1 a 13 de julh: do cc,r- ltstas, colocado-se desde logo ·a efe1t:} p:r um duplo moti,
rente ano, 11m COI1;:;;-t:·;,.:'

...

Ma- 1'!S disnedção para r�sponder; vo: por ser este !lno consagra
r ano, qre .')f�I<1 sua "H;I�·1. e:'-. <I": !,f..'rguntas que desejasssmos do ':101' S. Santidade o Papa
(.';l0 e Ii.ia.lid:«!e. ,'",In .ip"IJ r-I ;·,l'lilLldl'. I como o ANO MARIANO, em

hmln invuluur i,,',:n';;' cir: Iuie almente foi-ih.'! indaga- virtude da humanidade crls
� 03505 meios (,<11.,,1' c s 0 so , ri·) .' bre ;'s finalld' des ' d: 1 tã comemorar o centenário do
Lia l;'. ." : Corigr- sso e o motivo de ter dogma da Imaculada Coneeí-
COll:',l uindo ,-,3';," c ...nclavc ----- ----.---------......-

um aUJI.ltL'c:me-ctn de 1 tal Im' ,$'lti�d ReneHcenle"H I)rpifal Beatriz Ramos"1',J.1311<'1·, pn's (h:lc part (:lP'I'1 1) ..,,: e e !i , - - .,

1';"0 Iigurus expoucncia is eh: ,._
vulturn. rC���I_'._ 1 i)r,·;� ,y-llra f! t
,"h:d(:r;oo-.'·j" \""(",,'n';.I .."tn nos, (I m uni c- a ç a o".' ('jrh(:'�. C'8 sr , Anicnnr. I

• J)Olléll' Batisi.a. DrE'sidente ;-h'
Cp:1tiS:�:(1) de Proougnnda do'
C:Jl"gr ,"'0. procur rmos ollvi- "A Dir tor ia d.. "Ho!'�ital Beatriz Ramos" desta cidade,
'0 a r"5!1cit.cl d.: rncsmi a fim c r mur lca aos sócios (' ao publico em geral que, em reunião do
;'[0 que rlldp;;�:'!mos transrnrt':: da 2 do corrente mês. tendo em vista os altos interesses so

l os nfl-�·.n.' lei Lor�s :n::,' h·.IL c cia!s, dnlberou !1::r unanimidade pro.bir terminantemente o

d,<a!lv�.; ,s·.Jl .. rc a sita re:lli;".l- acesso '" Hosottal Beatriz Rsmos. 0 Dr. Robert Timar Kschele
·;i�u. i em virtude do desreipeíto ás ordens da diretoria.

Coill':·cilnriD com a nossa de". Esclar cemos entretanto, que o Hospital continua em

1 bcração. ( sr , Anterior Bci- t pleno Iuncionamento sob OS cuidados dcs Drs. 1'4ario Cordel
I:", :1 in �I rrn ',l!-nOS que já l1a-: T, Xavier e Fulvio Luz, aceitando o internamento de doentes
,,:a plcPl.:.'�::'o conceder li n;'1 ! Se'11 distinção facultando aos mesmos. II escolha de outros
I ntrevtstc culctlvs à ímprcn [I medic s que acatem as ord·�ns da diretoria ,,;! obedeçam o re

='3 local. sobre I) a"SLlI1to de- g:mcnto in erno elaborado !leias irmãs encarregadas da ad-
'cndendo apenas da escolha

I
m ni5tração interna da refer·d3. intidade",

da ocasião. Indaia!. 8 de abril de 1954.
Acertada a hera e (I local. A DIRETORIA

w�!t�m
v, SlE.JA�S
Un6�1-m

foi inventada no ano de 1866 pelo genial
elemõo Werner Slernens, dando começo a

ume nova época - Q era da eletricidad&�
I' .'"

Ainda hoje continua o espírito inventivo
do fundador da SIEMENS-Alemanha no,
seus laboratórios e fábricas, sempre na

vanguarda no campo da eletrotécnlcc,

Esporte

OIICIAS DRE'V

çã ; c, tambem, per transcor
rer, neste ano, o Jubileu de
Prata da DioC'2Se de Joinville
e da sagração episcopal' do
revmo. Bispo D. Pio de Frei-
tas. Em consequencia desta
última efeméride é- que foi es
colhídi 'a cidade de Joinville
para séde do Congresso, .ccrno
homenagem es"ec al aS. Ex
cia. D. Pio de F'reitas-
E sobre a sua organização?
- Foram organizadas . di

versas Comissões para dirigi
nem os trabalhos do Congres
soo A nr ncln:'I é a Comissão
Central, presidida p r S. Ex
cia. D. Inárlo Krausc e CO"'5-

'·tl.lid'l ::,€'1a n·r·'·oria da Fe
deração das Corrgrcgncões Ma- ..•••••IIlIII.ltllaIll2_.�..('Jft_p

������. cl2o�:�;��e'Q�<;;'������� i 'R a T o R E S W D I E
'

Lorcsidtda pelo sr. Ne son M.

iCoutinho: Coro 'ssã r",� Propa.,
gand s presid da pr-r m irr.:
Ctmíssão de FInancas. sob 1

J
presidencia' d'o SL .J·)iio V.
Carvalho; Comissão c.!! -Hos-l'pedagern, a cargo do sr. Osnv I

.

Amaral e de um COngrÉHH1.do

Ida C:ngragação úa Catedral
e Comissão d';! Ornamento ção
0r'entada Dela sr. Ad· 'lfo Her' I

l-.enhoff.
�

I
. A Comissão de Estudos já!
realizou o preparo do temário Io qual foi aprovado pela CO"
missão Central ,? está ex!)edin- IIdo :�s convUes aos oradores
indicados. .

- P6de V. S.. adiantar-se
J algo sobre o temário e os ora
dor,es convidados?

- Os têmas, em húmero
de cinco. obedecerão às se

guintes tés-as: "Formação do
O:nJ?;regad'o", "O Congregado
na Sociedade", "A Vida da
C,mgrl!gação Mariana", "O'
(Conclu! r.a 2.R página 'letra A)

'

•••••••••II••r:'1••••••••011lll•••••••IIII••••••••I!IIIIII!III••

SENHORES
AGRICULTORES

Acabamos de receber no

va remessa df'lStes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de�
rnonstração sem compro
misso.

: :
"

:"!".

P:J
"

::;��:�: ��;�:f.;',:: ...

:r;: ����:�;::
" '.

...

COMERCIAL VIEIRA BRUNS s. A.

Rua 15 de Nov�mbro �� Esquina da Rua Pe. Jacobs
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3�-- es para a Leste
O'RGAO DOS

RIO, 13 (Merid.) Foi

aprovado ;pelo �}l'e;]ielente
,ia. Rl:ptlbliea 'o In·.)grama
·f,. t.rabalho ,,!:!J,f:J'S lo po
III Depul'l.11i ,.'rlto XclGn.l.i

11F'! E�tri]õ!t (ii" FerI J p[j(�a fi

1�(Ji'·"l"ent(.'� Il·..:prpicof i't�lat:iv�J
f1 \,i'l!l(;:iG li\�lTê[i_, Ifi:'di'r1.1
tJer.tE BI-(:�il(!iro e E.F. San

i a (''1 Iarlna e autortzon {\

'j'es',�lIro fi colocar i;, d.tflpo,
;;rigf.G ((:l. Admini;:frar:.í.) d 1

'Plauo Salh: TI do,:� I:; ) df<

:1:� milhôes do cru7.r-ircr. pn-
1'[' rpgima f'sprcial Iln f;nan-
(Corrtlnua na 2!1 {,:ie. letra Fi

- o M E II S A 6 E I R O D A S

RIO, 13 (Meridional) - Estiveram em conferencia confunta com o

prestdente Getulio Vargas o sr, Cesar Prieto, diretor geral da Divisão

do Imposto de Renda, e coronel Helio Braga, presidente da COFAP.

Tendo sido tnstnuarto a imprensa que o assunto tratado na conferencia
rôra a. questão do salário minimo e a disposição õo gnver'no de marrter

os níveis fixado� l,do decreto de primeiro de maio, como ainda adotar

outra. medid:. de g-rande repercussão na vida económica do país _ pos
sívetmente o congelamento dos preço .., procufamos ouvtr o sr. César

Prieto, que declarou:

BLUMENAUt (Santa Catarlna) - fi.a f�·it'ã. NUMERO 442ANO X

" tA' O CHEFE DO'G.O
'o

A DEFENDER OS IN
Cftmlaterá a ganancia e
o s I uc ros ex a ge r:a dos

entendia que. ao Iado da Au'o'

°larão .

Comercial, rep"e·;.1da. os

lnt Eresses' .e pensamentos
c.asses produtoraa, rfld:-:"GU

Iocar-se decidida é fi "l'·'l-.mede,
contra 'a instituição do salat ío

n!in'mo de Cr$ 2.400 no r:1,�'r,
Distrito Fe'üeral.

"No mom=nto nada po.so

inf()�'-I
chmçõ:s entregues, 03 lucros, das

formar sobre o assunto. Todavia grandes empresas industriai.:- e co

posso arlrmar que " \,[3T.(>, das de- rnercíaís, !le elevaram excraorctna-
--------'-.....,..-.,.;,.."...�..;,-,........-- ri-:menfe no último ano de 1.953,

OFICIAIS SOYIE11(OS �:nd� difícil �le se encontrar- lucros

_ _

inferIores a �O por ·:!en'to de .acz-aa-

(OMO ACESSORES DOS �:::�5e��;:�;:;:oa;�7r�:o q�ee 1���:�
REBELD'E� (OMUNISTAS

lucros exagerado:' decorrem de ia

J tores anormais, parttcutarmente d e
.

especulação. Concluinclo o sr. Pric-

WASHINGTON, 13 (DP) - O to declarou:

Serviço de Infol'mações !vIiJitar Na encontro quc tive com o sr.

(lOS EE.DD afirmou hoje que na. Getulio V=.rgas verifiquei que o

Indo China há, numàoio'.'s crt- Chefe do Governo está neveras -ie

cíaís sovtéttcos, atuando corno cidiü;> a d:!ender os Interesses pu
assessores 'dos rebeldes comuri's blicos, combatendo a gannncia c os

tas. Tais assessores ou comíssá- .lucros exageradoe: corno .àlias se

tem 'expr�ssado publícamenté ".rios rUSS'JS estão nfio apeeias noe

quarteís generais do V'let, nfinh
RIO. 13 (Meridional) -- .Noticiou-

se que o sr-, Zenobto da Costa reu
mas, também. junto a, todas as

níra õntem em seu,gabinet� os al-
unidades no campo de batalha tos chefes· milit:-.res afim de exatni-ITal fato foi revelado em extcr.-

nar a situação nacional em face� da
.

so documento, publtcado s:h Q elevação do safárto minimo e o pe-

Ititulo "O Novo, Colónlallsmo na rigo comunista. Tambem' pOl'ticb-
.

l\.si�,". param do encontro os generais Fiú
za d� Ca iro, Cordeiro de Farias' e
Juarez Tavora.' Ouvido pela repor- I
tagern o sr, Zenobio da Costa de-."
etarou: !
'Não houvç nenhúma conferench I

reservada em meu gabinete

õntem'lGEN·EBRA. 13 (UP) - Os -de' Alí cstivért\m pt:eS'�rl'l,es, é c vert1d"' .
legados -das'ü'<JS [(Í'iUl,lc;; F Jten· <le,' diversos gener:-..is mas para io
dafl !ociden1a is realíz'l "am um:: mar parte da solenidade da -entre� I,

:l:�:�ll�)()U�:ec;��::a d: i::r�:;��:: �:r::a e�:d���::��o����::� �: ti C O -m-
,-,

e' rc I- o IIiI!n d 1l1lir e' lo com
-

arem os d('bat€�s ,,",ohi'c a pa.z na Itamaratí, o sr. Zenobio da Costa
,

Ill(do China. NCS;"f! €ncOnt.ro, teria dito que não fôra bem com- l .'

tratott-se de estaü"I"crr uma preendido Ol.t interpretadO sobre I .

I
. .

,

norma, d� <\çji) comum para :13 I =·e�s. conceitos em relação ao co· I R
. .,

I
"

I
i!II

Il�:;���'1T����o t����Jl:la�;"�\,S .�.� J' m����:;:�;cl') a esclarecer seU pensa- I, �·COS DAS Ii'E�'l'IYnlADES RELHHOSAS nl� rrv ,IJl<?RANGA - Nossa obje- USSIa e seu S S ·3 �e· I ·e "5
tuação do f'xü'C'mo OriCdll'c. (Conclue n. %.il V<lIlCWa letra Dl tIva colheu S EXCliL RevHw. D. Joaquim D, de OH ; \'€ • .r41, no lnmncnto. elll qUe .

o

-��--�. --------�__
; se encaminhava para a Igre T b

- '4' d
-----------

-----------. --- --- --,,- --.-.- I ja Matriz de Santo Estevão, ese e mo servaçao: es CrhOrlOS e c.ompra e

NnV'Q'" CampQnhQ COntra o cQ'fe'
I I o����c�:el�!:�c(t;va.H{:�!;� se���� ;;uro���fe�i�n���a re··

• ." !, rlf)�Ü, (.'.1,11 llrim,eil'o plano, ve portagem, os esclarecimentos pres··
tanas pclo De])sl'tamento NncionaÍ

in iC iadQ nos Estú.dos Unidos
I �;::;!�f�;��?;(i��e�::� ::: I:,::"'!:�:�'::�-;;f��:
I (líí.o S(·llS. (p{jtü exclusivo murnsta, c encaminhados pelo mi-

-------.....----- lllstro do Tl'tibalho ii Câmara dos
, IhU''-t ":\' N<1<:fi-o").

Inrque __.... I_". ..._. .��
Pf.>plltndos a pedido desta

•• ;.�lãoOr'V '
fI' 1\ ç t\' M \S E II S

têm no momento nenhum ."

I

,Pr.átiCO"
podendO ser apro'l1eitado

RIO, 13 (Merid.\ -- °

gover.)
comandada p:Jo goveru:l.dor ::!c tomando as llCCC.Hsá,lÍa:; provI I ICd, porcm, 1) faro d'2 jn."tâ;o r. I 1\ N lJ N C I () S llpenns como um elemento histod.'

no blasilciro já f'.)1 cientificado Estado 'de. Nova Iorque, sr. Th()· dencias no s('ntidIJ d;� a{en,I,,[· :lI tazlAr isso á custa do cal'''- qt.", N J�' S T.E J {} g N A 1. �I) para ori-cntaçãn �obl"'e o aS:1m-

oficicr.lmenteo de n<1l'a, c�mpallh[' mas Dewey. gravida.de ,da siluação. t1 a corrente sanguilW!l da c· o· I ....:._ . to.

que se. inicin. 110S Esta:lcs Uni O g�vrrno brasileiro JB, ,·.;r6 LEITE EM VE�� DE ,,::,\,�<1i: n·omia. d',JS paizcs amigos, lla'-:'I- -I O problem:: apt'eseuwdo no D.

dOR contra o conl3umo do caf�, LEANY, Nova Iorque, 13 (U- cei'D.le quo solapa a PÓ1íiiC<l Clt·. Afronelado O mOfoci",I
N. I. C. para que .foss� est�ldadO,

1::nte mesmo cm que os circu- COMO SE DEU A PRISÃO PJ - O gmoernndOl' do Estado de l.eJ'h,l' dos Esbdos Uniúü2. t'ajo: "" de acordo com pedIdO ria Camara,

ços alançados ,POl' t<�s,� pl'odnl' Nova Iorque, 'I'húmãs lY";i""W fim. é manter e fomEntar a :'!O", II'll<'l'1� t\;\'lli\ av'la-o n:10 focali�ava relaçó�s comerciais

nos ultimos tc'nlpos. DO GENERAL CASTRIES sugeriu hoj!' ::lOS nO\·!lyC.l'�.i:lOR lida ('-conomia dos pai�('s n.m:gú" k iJ<h.l! �l� V, com os pmses ela COI'una de Ferro.

Ressurge a camp'lnhn. iIlo ins que a melhor campanha ql'(' él!1 h}do .c> mlJJI'do" I 'l'ratava �.penns dn. possibilidade

t !'Idem ['JZI'I' ('ontra 'J.� p"r..C_f,;4 "(I� povos dos ·Iml.·p_� !"jj�1n I, I.ONDRES. 12 (UF) _ Uln
de se colocar �m nreas fora do

tan es mesmo em que os circu HANOI, 13 CUP) - A radio �
_
e'

_

,T .. d H' 1 • d t comercio internncionnl do Bm,'il.
los cC>Jnomicos vinculadcs ac dos rebeldes Viet-'Minh divulgou eLLeva.UOS o CaLe e .)('()E,r m:':� anHlr·�canos }i�o u ar':" c." <l., ! !lO\,l) p(>r:�.: jnntou aos muitos

café, tanto de'ite CCJn10 daque'e I hOje
uma descrição !de como se leite. RecOmendan'do o aun,' ;';<1 -- coulinuou (} sr. toií. (';q"! rwE' já mn'�acavam a vida de

país, oS::- manifestam (lc acord( deu a. prLsão do general De de consumo de lEite ('orno
.

f":: los Muniz --- muii:o ;,� 1- ....;.;:·... i- I quan't:s transitam peh·s ruas e

quanto às causas fun':ament"i2 Castries. com:mdante de Di"n posta perfeita" ao [11(>1' !':',:ç.l "" dh ""m esta alitur].-· ,\r, ;;o\'C1'- estradas. Agora podem �,-=r a

da, alta de preço - que rcsi-]t>u' Bien Phu. Diz a rcferid:'1. emis' café o ga,vE.rn:9,U(l1' n""",:)" "'l' nedJI' D"wey, quc ti :niop'" f' tropeJado::; por uiá avião a ja-
1 t d I_, ld d se trata de lln1," !),,'j-,.;d'·1 "l',',."'� ü( sa.certacla, J'á ::pe:tl E.ÍÚ[ll to· Foi o que aconteceu a um

no consumo c ·esc'.n l' o pr'J( U s'Jra que qUll.nuj() os so a o" Fn ","

t
. -

Ih
' , sadi:!. barnfn e �,IJlll1d�11In'·. Esp'''''a �'''l'·<l\'Orav'lmel1te, a ,'o' (hrlf'da· motociclista em Bournemouth

�o -::m con rapo"çao as co elÍ'lz .raram. no posto 'd" comando, .. "�-. --
�-

prcjudicac!!�s peb gead2, que �'e encontra •.,.am {) gc!';ernl sentado campanha, ajudf> a indu"b'jal de do hemisfcrio. qu" hDji" Em Um caça a jatç- la l\íarinha -in�

h t B'I f' ] !€l·tel·ra. d > NIJ'\'.�, IC,·l'é,lu�.. I ",.'. "._ "'j'." �1 t' ','i� vit.ti "ara {} l"'_lndo gle3a, ao levantar vôo do aé-
fi � eu no .!':'lSI. ,no ano ln<.o atra:>: elf! �IHl meRa de despach:J .,. ". , .. _" ", t'

." d- [ t I '",-:.n-'!c qun ,�n atlmr�.t�� O ",-,-,-111"'re". ropqorto de Hurn, sofreu um
\. nmo ao con 3 os e .egramas en.v�erg3ndo um uniforme ima.JtL- v _ ..... 1,.; �l-:;: � .... Uol.

• � •

.

t 't SUlno 0'= n.'e.'." ll'tro de> 1°1;.0 ',ln
I desarranjo: e depo's <12 varar

fi seg'\llr ranscr' 0'". n, ""mp::;' lado com tcdn.s as ('.mdecora.- u� J � ,.. uma cerca viva. precipitou-se
nha contra o C:lfé d,'sla feita, É ções ao peito. dia "per capita", se l'c'du?i, ;J, eco

VENOA OESTE U1.4iiUO na '!!stra(h atronelando o mD-
muito o eXC8{lente da :J.!.u�:! 1.;'<1· lociclista que passava. Est".:!
duçã{). NA ENGRAXATAJitS& !l;orreu, enquanto o· piloto h'-
DANO INCOMENSURA\Ti�L ve apenas ferimentos sem im-
WASBJNGTON 13 J;UPi --

(I PONTO CIDO portancia.
embaL-..:adar do Brasil. m·.. Icã'� . ...._....__..... - ......--'--�-----_----- _

Ca.rlos :Muniz, declarou qt:e 1]

exportação feita pelO gOV-C"llL{:o; T r 11Thomas E. Dewe1' a03 ha.b:t: ,u etcs da Estad�.di) . N']'\"a IDrquC
para. q\,;; bebam leite em ve:: d€

RIO, 13 tMeridional) -- des que o vigía da ilha, en- aafé, causará dano incomem;;l-

Surgiram fortes indícios �e f vo!vi�o no criminoso co- ��1 eà�sr��i��:s p!����(j�::, i.::;'�;::
que a tremenda explosao merclO, tenha ateado fJgo café na Arriêrlca Latina.
na Ilha do �l'aço For�, que I no. depósi,to ,

de explosi."os Eis a �edaração do emba i;,,',· __
cust::.u a vl:la de maIs de, e 1l1.flamavels, para evt1ar dor: "Nmguent pode. fi:r,1t·::�tar

vinte
�bom�.3i�os. :foi obra! que fosse descoberto o d€s- 'c�nh� ,uma .�J,rta<lã� �,r���"(J'

de maos Crlmmoc:as A des-" ," d d' I nu,dOl a qUê seU 1l0\O .• Il,I,lil"l

. .

�.

, i ViO, oI1gman O-Se ai, a ca-, Ilssa magnifica, ol}bida ('l'I·".").
coberta fOI feita pela PolI-! tástrofe. II da. qual ntt1almf.lnt�, hã ('�,Cl'-I';'l'

cia de Niteroi, ao prender II t

um pescadOl' que havia di-

!,7�lt�� �:l�����t�:Oinf�;';�� II RE'II.ISIIR"SE ..D' NO DOMINGO I
V�i5 .daqt1'21a. ilha para U�? I, I PIISCOI DOS MILITilRES 1
fabrLCa de fogos de arhfl-I

.

cio em, São Gonçalo. O pro-
prietário dessa fábrica, I Sob os auspicios e orion-I daquela unidade convida o

tambérn procurado, desapa�! tação da União Católica povo désta cidade.

receu; mas vários outros I dos Militares, realizar-se�á I Data de p3rticular signi-
pesca::1üres confessaram I no próximo domingo, dia 16 :ficação para as clasS'es mUi

igualmente ter transportado, ás 7,30 horas, no páteo do I tares de todo o país, a Pas

msterial da ilha em suas 1 Colégio Sagrada Família, a coa dos Militares constitui
carujas. I solenidade da Pascoa dos um acontecimento religioso
Todos foram remetidos Militares do 23.0 Regimen- d:;s mais expressivos, em

para a Polícia desia Capi-I to de Infantaria, para cuja qUe os homens de farda dão

tal. Acreditam .as auíorida- 'sJlenidade o comandante (Con�tUit na �.'il pig'iM J"!tra fi:

Em consequencía dessa. ·I.t:1 u

de, tomada. sob a opiuiii..,. usaní
fiV.:J dos assocíados 's.. I...1� de Co

merl'ro enviará ainda esta se-r.a-
0-;". ao presídente da. �'t€!l11bl'ca,
enérgiCO doéumente, em q-'.� (''X

prpssal'á sua td.esaprovaçã.-:J ã me

'atela. considerada como 31l:1ÚlED
te prejudi�ial ao, 'desemrolv11U"n
to economíco elo .puÍil. �'[an;f8S

tos tdentleos serão enviados 2.05,

ç.residP.\ntes do Senado e da. Ca

mara d0,J6.Deputados, nsstm (''J-

1)10 aos mínístros de i-Jscaa ,) o

outras altas autcrfdades.
MJ\�TDADO DE SEGFRA':',ÇA
Outra, deliberação de atta re

percussão foi a 'de quo; 0-; De

parfamentos Téénicos' �o ,ru�i(,jcà
da entidade permanecerão i'I

venda na Belgica

-

do pri:;lcipio da conv:,ni ;ncia da

1.4
cOlTIpensnção r;:>1aôva .ao paga.""

abernl1'a de transações _comerciais menta das e::;:portações br<;siIeir7s
com os países da Cortina de Fer- seria proce ,sada através da Rus�

ro, princIpalmente com n 'China, 6ia, que pagaría as (J!ivÍda" comer

que era grande comprador 'elo eiros da China com mercadorias de

Brasil c apresenta no momento gl'ande interesse para n ('C'oiwmia

grandcs pos�íbjlidades. Consid�l'a nacional brasileira, tais ['orno o

Utn grupo d.: economistas e Lls carvão, o p;::troleo. (; trigü -e, €"'"

dustriais que defendem essa te�e, ventualmente, t'quipamento.;.
que a China "cria um 'bom mere"'1 () prOblema llo!í1;ieo
do para 03 produtos l:rimi\l'ü,<;, O grupo comerei.,l e

tais como o algodão, oleos, seil1f.>n-1 brasileiro que advoga o reS'tabele�

te,; -í?lcngin05:lS e fibras era geral, j "'_nr.Ç!lUl na ;!,a pa51na lETra l:.o_')

a frente do movimento 8 governador de Nova

os provent()s gravosos.
O trabalho foi, porém, totalmen·

te ultrapassadO com n modifica--,

ção dn política cambial que com

a !;lOJúficaçáo de 10 cruzeiros em

d'Jlra-, conseguiu a colocação da

queles proc:'l.ltos.

'funcionário com 6 m�sesl
,pode importar automovell

e a. China.
Toqavia a tese

--.. __ 1

Tnria si�o obra �e criw.inusns a

ex�losao na Una óe Braço Forte

Fpolis, 12 (A. ltHTcuric·)

Sc"undo 11a_,il1; anunci::ldJ (I 'de

P\1�adO' VOln,ey Collaço dr- OH

veka ocupou a tríbUIl3. di! .As"

sombl(üa, Legislath'a, pa!';}, I.es·

ponde.r no tremendo Ub.;!:) Que

contra €le:' havia formll!'lj-j o

cI.;;putndo·' 05val", Rodrigues

C'lhl'al. presidente da,:ll1c:.l C riS>:'.

O discursa foi 11'-10 !) [·t}:{\·ntoll

ponto por ponttJl a lOlCl!o3':<1'1, in
v"punda ]1('ssoaa e :Clt�� lJ:.ru
mos1l'W." que todas as CO:.lI:U fo·

ram devidament.e; ef't:ntJ: 'lVtI,·

·terremo.to na'
O de.putado Osva.ldo.) -" - cI D' J

.

.

: �
quo desde o inicio da s:ssáo.lm- tenta'" o' ,-:�Ioponesovia, abandonado a. presIldaIl!ya (' :::J.'" -.IIFW-

"

descido a plenarlC», OC1lpoU tum

I
-

,

'

bem fi; tribuna pa.ra repisar ar· ATHENAS, -13 (DP) � NO".;u até agora que' hOuve um mOI'to

�llmel'\tos do seu :elat?rio e. in, terremoto abalou hoje a rEg'liOI Na zona hoje. atingida, de23ità
sistir nas acusaçocs. Ta'ltht 'TI do Pelop.'lneso, causando danoH qUilometros a leste de P3-'1'".�g,
não ;foi aparleádo-. n::1. .área das cidades pe Pyrg 'JS, fica a velha' Olim'Pia, onde "776
_

O �aso es;á agora,' na 0om!.s- Tri�Iis e Patra!,l. Seis aldeiaa \ anos 3.nte� de: Cri��o 'atlétas ""1'�'
r�l.O ne JustIça. prOYJMaS a Pyrgos foram' pra- i gos in'1cial'am os jogOs Olirimi�

S,em toms.-rmos p:u11do, po- th;iame:nte W-'�'aasi sabendo se iCO;!;. _-
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.roIAS - .ADORNOS
�
CONSlm,:I'OS EM GERAL

�;
- .�,

-�-'���I �:;:',.:' ,,���'-

,-��;,:� �irY:''"--�'-�"''1J.iI·,:'!�����������!!��������������� ," II O J E
'

SEXTA_FEIRA - II O J E
I Apresenturú um dos marores filmes policiais dos ultimas tem_
i }lOS, com:

'

I Blu'bata Pavton e Charles l\Iargl.'aw em:

I O PERSEGUIDO
I (Imprônr!o até 18 anos)
1 E mais [I inicio do sensacional 5<'1:' e:

Invisível

Chuva, de irnpr Bviso ?

salárí os e

falando, pode

e1n geral.

Entrando em in\ie�tiga�õ($,'
a policia locai conseguíu deseobrtr
.os autores do roubo, prendendo-os
.quando banqueteavam com as "pe'

. nosas" na -.r�sjdl�n(!ia dfT u" � IT.t.l-;

lh:r. Tratanl�'Se dos indh.!idllOS
SOS. ,Haroldo Finto c .Itwentino Borba

No altar de. Deus armado

I
que confessaram o furto na pre

no páteo do Colégio Saa-ra. senca do titular daqueln detegacla.
• •

b
• Dada uma' hatida na mesma ca".�

d� FamIlIa: toda a gu�r!u- 'em que foram presos, encontrou a

çao do 23.0 R. I. prestara o poli<:!ia uma Mcicléta. que tambern

'seu tributo de fé reliO'iúsa e . :fora, roubada. Ambos foram tranca
.

de consagração aos °supre� :fiadO]' no xadr-is eh Cadeia

mos desigll_ÍoS divinos.

UM �;:IJl)f)JO co

UIfORHtHHO UCOR Bt CacAU UUER S. L..
-------,.,.-----�-.;..._-,---------

I
mento da" 1 elaçõos economít u s I » do acozupnnhadns de .\'Jê!ml;nr'o
entre os dois pa.íses SQuza Dau- B.nl'bo::a da Sf Ivn, chefe da séccão

. nido» e ao ru osmo terupo P .

..:' ':- "'ecn0111ica da Chancel:l.'>�R f.lolr-:i-
tra- I zer-!h,es aborrecimentos e

helece rá concactos nossoaí« ,

-

Ir ira pp,)]' Cha.rles E'll">!·,lves.

I prejmzos, se Ievarmos em
, ! _lo Banco do B"",::i1.,

,

'

. i\l1'n'z manifestou que no

m-!
'

conta varlOs outros exem-
teresse àa� relações corncrcluis �

,

_

plcs- verificados CIU alguns entre os dos pascs Sou"'a T'lf!l1' I
centros esportivos do país, tas veio !'05 Estados Unidos i "�Nn}\ g�1:'i1.'S DIAR�O
onde se procurou, sem su- para €!l!l'ev!gtat� se com lumqu j-I
cesso, adotar esra providen- :o� flue estão ví nr-u le do, ".J rL1J:) �L.\ ENGRAXATA1itJA:
eia de todo cesaconselhá- co <1') Brasrl ,

Ivel. O pr-csrdente do TI,' '1":' ,:�;
__ r ' ç_�_�

__ ... .. lIlr:u'i] l1isEe qup. pt l·m�l!}'�cet--l"J

«m \V3�bing;ton (': f ('i' (1 f: unr

cimento·

BLUMENAU, ,14-5-1954

ES'l'ABELECIl\ifENTOS JOSE' uAtrX S. A. C�:ü:uirL"lal
APRE3E:· .... AM: .-

( I tt E

o Monstro
( I N E Bt UMENAU

H o J E SEXTA_FEIRA HOJE

EDWARD G. ROBINSO�-l', JOAN BENNET. DAN DURYEA
no monumental filme:

-IALMAS ,:í PERVERSAS
I
I

eScuIei �;t!'et l
Baixeza e Bruitalidade! Explol'allflQ Im,
outr-o-
Continuamente perseguida por ele, vigiada, }lcrseguida p'Dr
um terror atroz! Um r lme de grr:nde !lenetração e emoção
onde pa lpítum Ü'agédias e <Íe1�ng:mos, vidas e tenebrosas e

turbulentas! AI"MAS l'ERVERSAf:', hoje, no Cíne Blumenau

1- Acomp, Compts. diversos.
""""' .....'.e

1 DOMINGO: JOSE' LEWGOY. JOSSETTE BEItTAL em

CARNAVAL EM CAXIAS

explorada �elo

E
\ Iito e que ísto não. 1\1',

1 ínconvcntente a]f, UH1 •

I Por lima vc�; Sousa

que duranve sua estuda

em

Dunt. ..s,
;";·�·:.:ida a NOY:1 Iorque un'je-, no

!n'cx:zl1G dia 19 assist.irá !, trnn

rc·.}!l��O C,2 35. membros do "Bn:n
('n d o Brasil no:' Es1ados Unidos.

Sousa. l)ar.1;h:tf; e Ga-:- ,U:3 n'I:lnüt.
!";:'U11 ,U':J Departamento de Es-

1 ajo::; Unidcs convet-srn 2. crn 1(.1'

luas ge i-a.is com runcíona i ;0:::

110.l�l('-9.111(1·i(,ilnOs sobre o est re ".1

Y>ON'l'4) cmo

PESiADOS PEIXES I gml!illI!illlllíll!lmlií!!lííiiil:iirmmimiílíilíílmllííHlimmmmmm�
RADIO ATIVOS' § fi A O V Ar A f L O R I A N ti p O li S ª

-

-

A Viuva Clara S. Pamplona, filho:;, filhas, genros, noras
e netos, por êste intermédio, vem manifestar sua prrfunda
gratidão ás pessoas. amigas e parentes que os confortaram 110
doloroso transe por .que pflssaram, com O falecimento de seu
ma,rid!'" pai, sogro e, avô

Francisco de Pamplona
cimento das relações comerciaiS' do

:Brasil com a Russia. para contor

nar o obice criado pelo problema
político, evitando·se o reatamento

,de relações diplomáticas que se

riam das mais ruinosas consequen

das para o nosro país, apresentou,
como soluc:ão, o ci>tabelecimento

.

de transações eOlnerciais' puras e

simples, através de um artificio co"

merdal. o qual seria a instalação
,de, um escritório em Rotterdam ou

en� Antuerpia, pur exemplo, es-

ocorrido dia 8 do corrente, Outrossim. apr::Jv.:'?itam da opor:u
nidade pan agradec'cl' penhorados. aos que enVi�iral11 eoroas,
flores, cartões e t,elegramas de condolencias e ac�mpanharam
os restos mortais até o cemitério.

Tambem se prevalecem do ensejo para con,,"idar os pn- I
rentes e amigos para assÍstir a missa de sétimo dié., que man

dam celebrar no Igr,eja Matriz do Apóstolo Pault;, na sext:J
feira, dia 14, ás 6 horas, pelo Que de antemão, cO�lfessam seu::;
sincéros -agradedmentcs .

Gaspar. 12.5.54.

Rua São Fl'ancisc-o-, H'1 - Fones 2061 e 104.3

Ct:RITIBA PARANA'

-- CS1'rIPLETA1\1ENTE AFARELlIADO --'
CIRURGIA - MATERNIDADE - Ll\l'TERNACÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
AJUmTA AOS SENIIORJi;S RIEDICOS

PORTDGUES
Cerca ã!Ul 17 horas. ;:hegou

•

ao Itaniarati, o n. \.nto"i) de

Faria 'embaixador 'de POt't,1!:;:l1

Que �eaba de regressa.,:, àa f:lI"

!�opa. '!lond'e f<lra em férÍas

!
!
f

J -I
c 25 quilos.

" I
tTn1a árvore de .3flO e rt1eio a dOÍs I

tcnl tanta pujnnça quanto outras I

de ;; a 10 anos. no Estado do Fà- I
raná� l\.'fas aqui há tres vantagens 1

período do apogeu cafeeiro_
Cml'!; a depressão de 29, e a hai

xa dos preço;', siderado Q café :ie
,

'lo

e elTI

De uma cajadadl\ se matarão
dois eo!,Jllos: vamos dar dólares 1.0

< Bl·asil 'e calorias animais ao seu

'. povo. Há 41l anos. o Er.' João 1\1:e
'];;0 enc"tava t>n1 São Manoel "

: lornadá de l'ecupera�'ão dos solos
; agríCOla, cansndos de São Pau]n .

. l\tos1?c)'u ·'0 Ct4uzeiro", numa f!X�

pres�j\,:'l reportagem, a ohra desse
,

fazendeiro de lnrgQ� ho-rizorrtes,
Seu ex.-,mplo frutificou P'-,l" tnda

Ipfu"te. D :ntrtl de rlcz unos. São
l

. F'aulo \'altar:'t :J. ser um pj'oflutar j
'de café::-' finos. se hão foren1.

<

.1g 1
"�uaves" colombianos e salvatorla- I

,nos, poderão, cOllh!do, apreseritnr,.!
se como os "miJeis" que pouco fi- i

'

cam 11 dever àClueJes. li: 'essa nova I

lavoura, feita tl dedo, dará aos pa.l- I
listas uma novidadle, que eles ::l-'gora ainda de,conhecem: o Café
.atado a dedo, em respeito às no.':

-

bres qualidades que de deve apre- i
sentar, A derriça 'tem qualqup,.;
coisa de brutal e de inconipativeI
coo a bon b�bida..

OSAKA. 13 (DP) - O módíco.
dr. Yas1'uh.i Mikijaki, conhecido
com J o 'detetive radi.-ativo·' ,

di> Japão, anunciou ter' desco
berto peixes radío-attvos eiUtl'e
os atuns iPesca''':os )101" mais do;'s

barcos japonêses. Ambos estive-'

raro pescando ao nordeste d<:s

Filipinas a, trc-s m,iI e duzentob

4uilometros onde os norb'--u'l1le'

ricanüs realizu_mll suas experjl':l
-cias conl a. homba de hj·drogí"l1.in.

Qtl:mdo precisar de qualquer íníormacões.. ou de
encaminhar documen: os a repartições publ'icas ou 1.1'a_
trr de qualquer cutro Interr-sse, inclusive compra de
r.b}?l��, dirija-sei!

,-

-

-
-
-
-

ª'
e li1pdiante rnO(JicH con)h:s50� s€rá ínie'(f ahnnente atf�]1a;>. =",,:didn. -- R. Tsa:io, 12 �- J�nJ. Sih .Jorge -- Sala 4. ou

_

:: R. T",nen1(' S;kcirll, Hl. Edifício Pal'UIIK'n, Sala 103 -- 3=_·,'F L O R I A N O P O L J S.
-

::; 1111111 J III! III I!mu I li I; li 1111111 1II1 f I! IIII � li III! li! II !li 1111111111111mi i! IImm:;

AGENCIA MERCUilO

devQf"qjm a saúde
de seu filhil)!

Seu filho corre e brinca o dia todo... e, à noite, q1.wndo o

'Cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êl� brInca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
cios;:Ímente .. , São os vermes, que sempre - momento

ãpÓS momento - movimentam-se para tirar de se.u orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimu.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre-o dos vermes, dando-lhe. LICOU. DE CACAU

-

X_A
VIER um vermífugo de ação moderada que deve
ser tO:mado por tôdas as crianças em idade escolar.

Comphrt0l1h3,ltQ íffofeUi;V(.) tJüra (l fJf{iOÍliFifIHJ, á (,) ühi-c:c -qua
peda s-sr tufi)ad .. em qllolq""r êí�(.KO, j;"m di"to [líJ �;;j=1
OIS; gÕ2tç) ogrüdÓV..;,lt não ((.mtêm 1',ie'J � nijv irrde! q

It,ts;;tinv Inf,:mtil. Lmpf"godo;;, r:v IlrmiJ fiO mUI. ,�.. :,()
anoft, deVEi !;Er flctmolmfíf.ta: hililCdü púr iúdo! OlS

.::riunçO, Q partir dOi> 2 ono., Com;1l:1a '!,lU tnGdico
& pliça·lha qu., lha 1<:)1...Ôbrv Og qualida.je, do LiC0F
da, Cacau Xovl .. r,

,;

Vela Qc:ful g que é o

LICOR DE CA.CAU XAVIER

LICOR DE, CACAU XAVIER
-o vtnmífugo dfu tQnfi(ji'lçOOO mOI!: brmilt;lral
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Regulamentação da

------������--....--------�---·I prevíâenela social
.

10 E U ,s C H E SP a L r E
I Aprecíou.se, de início, o

, I decreto nr. 35-448, de 1.0 de.

I
maio último. aprovando o rc-,

gL11::nTIi'm�:\ �geral dos mstítu,

K U u Z E B E R I C H 'r E . os de aposcntador ía '�' pene

\ sões, O sr. Antonio Devísate

,
ATOMWAFFEN IN EUROP A.

I pede que a palavra seja COIl

HEIDELBERG. 11 (UP) - Die nordamcrika- . cedida ao dr. Mal'�O Toledo

. nische Heeresverwaltung gab bekannt, dass sie ein I de Morais, chefe do Serviço
!. Jurídico da l1ederação dasdrittas Artilleriebattaillon mít seehs Atomkanonen Indústr.as do Estado d.� Sá;:;
mimt Kaliber 280 mim nach Westdeutschland geschaft Paulo, que dê um trabalho, da

habe. Das neus Battaillon sei das achtzehnte, wel- lavra daquele orgão técnico.
ches an "irgendeü:er Stelle' Deutschlands inslalliert mostrando a ilegalidade do

"'ord'e11 waeree. Die Kanonp. von 85 Tonnen soll Atam' .

ato governamental, a sua dís,
" vv L'L -

,. cordancia com a Constítut,
proje!�tile auf eine Entfernung von 35 Kílometern

I ção e o despn.pcslto das me- de
entsenden. Die Kanone sei auf einer Lafette von 25

I' cl!d<ls que e�cerl'a, ferindo a J. J. MUELLER

I ;IIret 'L' cs montíert Die ArtilleTisten dieser gi- sístematíca vigente elo seguro Limpesa eonsêrtos1.V.! �I aen�e - J..
•

-

• �'.j- social e subvertendo a ordem '''''' riO), que, TIO fo;ro crãmínai., cm

,qantu:chen I'>.anonen behaupten, sre koennten SIe mit I [urídtc i -srn que �e enquadra. e reformas gerais em quase todos os cartõrtos, sêmen-
.eíner Schnelligkeit vou 35 km pro Stunde ueber of- L Manifestaram-se vários COi1- maquinas de escrever. te advogados não retiram autos.
! Ienes Gelaende an jeden beliebigen Ort transportíe- I s:lheirDs: .:ntl�e os qUfiS os Rua XV, 1369 M:.lJi's êsse direito, por estranho
ren. 1 .�IS. II'IaTl<?, Leao �lldo"f, �ul- Fone, 1502 _ Blumenau '

±o de Freitas Malímarm, �....de- que pareça. vem sendo. u$segu
d F

'

D
.,

�T somar, 6:1,zcular e duplí-

I
mal' e arra. 'mlCIO \ 010_ rado até mesmo aos <estudantEs

DAS ENDE SD e Herbert Bicr. cadores. '

de díreíto, auxãíares d,'''' ad.'o"a orrados brasüoí ros n5.o
Os s1's. Antonio Horacio

�= 'i _.y,� V'bo.· .' -,

I Pereira e Jair N'2grão de Li_ .dos de ofcio. Estes, tambPln. re·

I
mão d.,' sua, pI'cr!'og';'1.tiv3.

-lln�laterra revolõciODa-O -ÜJercijO-lnun�i3i]e�asôliDa II-I ����;;��:{;;J�:,�:X
com o laoeamento �e um oovo carburante! I et"ulac'. ,Ui". qu' 0'-
o in,petuo:;o tl,·.-;enyoh;;imenio panhias de petróleo", 'curt'cl cu'cuitos 'nas vela,; t d.... .1'!I;--ãil.ã;-�;-ii'm�_�_I'B_l!1BIiM "_��_!lGl_-1IIIIIf. "

.. '.'f'i

Ida a,!:ia<:ão nc;;tí>S 'último;; ::wt". de cientistas cc·ntinu:t\'am.as s_uaió. �'Olvia ao motor·.u potEncia ini-

ieyou os pesquisad'.,rcs (1: ]letra' pesquisas. E1'ltudavam Os n"";;1 cial. Isto repij:·ióentav�. sem dú-

I, 1€0 a. preparar tipo!'. de g'1u;Olil1<l t:L'Otores dCI automo\'�! f' pr:'c·:\- t-ida, uma nDva él'a para 'J a,ti

d': ma:r::r número de octanas pa-' lJ.vam ver de (lue m'l'1ejr;:; tõmobilísmo! E tal fato se: com-
. .

3.a PA'GINl\

\ Q'RGAO DOS IIDIA'RIOS ASSOClADOS"
PROPRIEDADE DA:

8/A .. A N 4 (} A o ..

1A o
Jfrt1,,�';'i{f, Admtid�ti.'açâ"

:$i91 =� FODê 1692

J. w;.��.�jj)� óf-. ;�/
nll'{Otor� MAURIClO

e OfidrillS� Rüii §iiiJ Pauli} a,

Caha P'ldal, :1ú.

EX!'ED!EN'l'JI:
As:itn.atüi'ü�

ANUAL ..• , ..... Cr$
Cr$
Cf$

150,08
liO,60
1,00

SI�MESTRAJ, .• , .. ,

N,ú ÂViJiASO .... '. '" ••••••

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo l.ísbos, 12
- Fone 42-5953 - SAO PAULO: Rua. 'Z da AbrU

n, 230 .- 4.0 andar - Fones: 4:'82'77 e 4-4181

nl!1LO HORIZONTE: - Rua Gol:llJ. U - POR·
TO ALf:GRI{: � Rua .João Montami. 15 - eUa

RlTIBA; � Rna Dr. l't'lllrici. 'l08 � )},o andlõ'f' �

Sala 2;��· = JOIN'Vn.V;: - 'Rmt São Pedra. BJ-

WASSEltSTOFFBOMBE BEDEUTET
DER KRIEGE

Rede des. bl'ÍtÍschell Ministerpraesid'Cllten
LONDON, 11 l,UPJ - Auf dem Jahresbankeít

der Koeniglichen Akademic der Kuenste hielt der bri
tische lVIinisterpraesicIent Churchill eine Rede, in der I
c·r den Standpunkt vertl'at, dass die neue Wasserstoff
I bombe den Krioegen definitiv ein Ende setze. Der

I menschliche Geist habe sich entwickelt und berei

f ehert und die <,.llgemeinen Lebenshedingungen ve1'-

bessert; clie Wasserstoffbombe, diese graessliche Er

findung der man aneh nocl� d'en Namen "nicht-klas
sische Wafffe" gageben habe, aIs wenn es sich um ein
Kllnistwerk han:;'e�e, .duerfe uicht zJur Vernichtu�g
eles menschlichen Geschlechts, sondern zu einer Been

digung der Kriege fuehren, die die voraufgegangenen
Generationen vergeblich zu :erreichen suchten. Der
Mensch habe es waehrend der stuermischen Jahre,
die es zu durchlehen galt, verstanden, die gigantíschen
Natnrkraefte zu beherrschel1; aber gleichzeitig sei er,
aueh zúm Sklaven diesel' Kraefi-e geworden. Diese
Naturkraefte stellteu heute nicht weniger gigantische
Probleme, und es sei zu hoUen, dass die Todesgefah-
1'en, die dem Menschen auf seinem l,Vege begegnem,
ihm auch deu W'eg zur Rettung zeigten.

J BESUCH DES PltAESIDENTEN VOlVI LmANO

'1' RIO, 11 (Meridional) - Am 10. Mai wurde in
der Bundeshallptstadt der Besuch des Praesidenten

Ides Libanon erwartet. Hel'r Camille Chohamoun
wird in Begl-eitung seil1el' Gattin eíntreffen und beab

. sichtigt, der Presse im Palacio das Laranjeiras cin

lInterview zu geben. Am 11. Mal so11 eiu Bankett im
Itamarati stattfinden, wo der illustre Gast von der
Bundesregierung begl'uesst werden soll.

GENERALSTABSCHEF DER FilB BESUCHT
DIE USA

Begleitet von zwei anclen Offiziel''Bn begibt
sich Brigadier Ajalmar Mascarenhas, Chef eles Ge
neralstabes der brasilianischcn Luftstreitkra-efte, in
den naechsten Tagen nach den USA, Wo er verschie
dene Einrichtungen c'er USA- Luftwaffe hesichtigen
wirel. Die DaneI' der Reise ist auf 11 Tage festgesetzt.

FREIWILLIGE FUER DIE ZUKUENFTIGE DEUT·
SeBE ARMEE

BONN, 11 (UP) - Der Sícherheitsbeauftragt'B
der Bunclesregierung, Theoelar Blanl:, gab bekannt,
dass nunmehr die Einschreibung der 140.000 Frei

willigen vorg',mommen werde, die um Zullassung zu

deu fuer die Europa-Armee bestimmten deutschen Di
visionen einkammen. Die Freiwilligen werd'en Frage
bogen erhalten, die zusaetzUch zu allen bisher gege·
bel1'en Auskuenften ausge.fuellt wer::1en mueSSen.

GUTEN APPETI'r
SCHWEINESCHlVIORBRATEN
1 kg. Sch...veinekamm odeI' Schinken, Salz, Pfe

fer. Beifuss, '''-asser oder Bruehe fueI' die Tunke
MehI zum Binden der Tunke, 1 Z'Niebel. I

Das Fleisch salzen, pfeffern (Schinken. mit
Schwarte vor dem Braten in k};>ine Karrees schnei-

. deu). Brattopf 1ee1' heiss maehen. das Fleisch hinein
geben und allseitig b1'aun darin anbraten. Dann erst
die in grosse WUerfei geschnittene ZWiebel zutun und
mit braeunen lassen. Ein Reislein Beifuss schmeckt
seh1' gut daran. Dann etwas "lasseI' zugeben �nd in gut
schliessendem Top-f garbrat'en. Zur Tunkenbereitung
den fertigen Braten aus der Tunke nehmen und das
kalt angeruehrte Mehl beigeben, Alles unter Umrueh
1'e11 aufkochen und mit Gewuerzen abschmecken.

HUMOR
SIE KANN'S AUCH
Heamter: "Ieli entdeckte eben. dass ich in Ih<

rem Pass eil1en Fehler gemacht habe, Fraeuleün. Ieh
habe gesehrieben: Haare blond. und nun. sene ich,
dass sie schwarz sind",

Fra:eulein: "Wo11en Sic den Fehler \'ebessern
odel- soU ich's tun ,:'

GEDAECHTNISSCHWAECHE
Doktol': :'So, Sie haben a1so "furchtbare Kopf

c.�hl'nerzen", Schmerzen im Huecken und Anfaelle
von Gallenfieber. Hm, - \Vie alt sind Sic. gna-adige
Frau "

-

Aeltere Dame: "Nahezu 35 ... "

Doktor (var sich hinmurmeldl: "Weiterfl3
Krankheitssympton: ·Gedaechtnisschwa-ache'''.

apresentará C'21110 um avião
de asas biüxáS, de 31 me

tros de óomprlmento e ca

paz ce' cobrir, s'egul1do sua

2.500
tla Or.dem, P·.Jl' causa do oorccao anterior,

genoia das altas autortdadcs juc de de Cio'Ildãções. Agom, não quer mento <10 exercicio da p�·ofisgiía,.

o.; Correge'dor. 'da' Ju.\tiça. p\'Õrmi� por parte do Côrregedor da. .rus

tir que, no, foro criIninal, os ad� liça. Mas este, �onhecer�do, ulti

vogadOS go'zem' da pl'ettogativ.a; mamente, da últtma, untes mes

aliás prevlsta em le.il, de' retira� .

me de responder ao oficio

autos, com vista, ..
'dos cartói'Ío;;,"! ordem, distribuiu notlctár!o ii.

I I .�.
_

i rmprerisa, mantendo a Pl'Oh,lÇaO
PREFERENCIA

.

tmpqsta aos advogados.
ESTRANHA /' \ I Sem encontrar, portanto, so-

Sabe a Oorregedorla dá .rusti·
I

lúção amistcsa para a eontro>

ça, todavia, (pois o fato é notô- versía, o Conselho da OX"dem,

OfICINA
TECNICA

"BlUME"-

em dcf zsa da ctasse. acaba de

desígnar o ç'jl1selhe,iro C311dido.

Confeita·dos
Mnddus Attiõti ..·t}s,
ra 4Cn1"umnnios, Ani�

versái'ins, P/m.dra· Co
munhâtl .. · e l3aHsmos
n'·H<Oftl'IACãES CUM

SRA· t110 t l E R

'Ir,.
nbastecer 0" llHra-llpc-rfeic;oa' Ih03 poderiam aunwnt,u: '.I. l'''n- prmmu quando a nova gasol�ll{l

(iC." mútol'es d'" avi�·.]. l\ífW fi:) dimento por meio de comhl�st,:- '�Oln

Carllpo
.

«o nutomobili"mo n;;o ,� \'eis adcquu·.los. Coube,lt ::,h<é!l <la!"

.. 1 ' paRRa decisivo. ne,8s(;. '0,:1,0.).", e0111 êx,ito yerdadeiramenté ,5",nsaci')�
-':i.rificava Q. mesmo' p: ogr.es�n .. fi. desrobet'ta elo aditiv'}' I,G.A.. nal. Agora acaba de ser il1trotlu

Ce!;'de a introduç?in do tetr'aetiJo; As primeirr.s experiencias ha zida. 'no Brasil; Podem o,> nossGs

!.Ie chumbo, em 1922. r·ada m:J.i<;
i
viíim sido fr,itas com m�;.ore� de auromobili<:tas, portanto, se [le-

i . . . ter, n.o 430
viE.la a públ.ie'], mn IDrLtéria d" fi.vlão, Mais tardie-, aplir.ar::.>.,n 00- niefidar com o que está. scno;:'.},
I' l'dcÍOllC, 1 :J - O • )

cQl'bul'antlõ, que se pud,<:,sse con-' 'lO adativo {�m. automóvr;is. e (S ['.onsiderado pelDS maiorés :-lumi-. ,

I
A!:. ('BcoID('nd::!s d€''lit'ln

sidel'ar um RPcrfeito'lUicnto dig--' resultados foram sllrpre�nden-' dades n.o· as�unto como uma
.

\ ser feHl1s sempre com'
no de. nota. No eman,to, no 1nte-

I
teso O II!J.1-'{) aditrv-o mistu'.':1.do a verdadeira revolução I'lll ('um-' , •

ant<:.'cer�enda (mlnlma
riar dos laboratório\o! das com- gasolina. Shell acahava co� os ·lmstiveis.

::a!��������__�����!!�����������tlI JJ�
--��=�=-----------�.__�� � -�==L�___

Rua C�.rlos R�:.;chbje-

o moderno

I .

I
I

Ou quer ser também Prok:mgua
sua mocidade

prática ê úconômica ?
com

·.Rena-Lee
Como as l'OnC0p�·,-)e·; de Dia!' e Lllh, <io ekpntí��im;l5
as criat,:ões lançadas por N YLOTEX. quo: l1lodd;Ida� :10

vivo, �e harmonizam cQ[� as {Il,jm.l� tene!' ná:" d:t moda.

E além de e!eg.\ll:.í,""im'l�, :::, pCÇl�, N Y LOTEX <ia t.,mb�n�
e.:-oilômicas! Se ainda li;]o usou, Jaç:l uma ex-

periência pari ver que NYLOTEX dura dez \"ézes m:us,

porque é feita de nylon da nuis alta .:h,s;;e, que
não se deforma, n:io aLlJ'ga nem e"�ar\·a. E como são

práticas! As peça>; N YLOTEX !a'.':HI1-'C em poucos mi

mltO�, secam r:lpidameili:e, n:;'o.yre..:i<;am ser pm;s.ldas.
Ideais, pois, par ... yjagen-.. Lcd,sim.1s, não

ocupam espaço. Poucas rCç;1<; -:io suiiciel1n.·.?,: a .;el1l101'.1

pode usá-h" Lid.-b, e Y�,ri-b�.de 110VO no me"rná di.t!

Para sua 5(.'gurc;nç:!, e::ija o n;Ql!trA NYlOn:X

��.U".ll)t d.l. }WW lHT11 ·:,',lí.:.�.1 c r
.
..:" !t::: :'l..'.:,_) qu:,,� P:_.1,"_tén1

pn'lç�lO; fiç,u; eln t 'd --, n r·:-..j·,: : .�.:_,..,. �·cr,-·J;!� t'td
� ppchi�"i

Ch.l�/� di?' l;-';1pt)n�!�<id d.:ndc�ti�!:':. �1,-) h.i n} !on s:.p>Tior
a NYUnLX.

,
,�.�----�-

i���e- �

I Vni�1Ji O 'JORNALISTA
I DE.. UMA AGRESSÃO

,

,\: }J1J�) 'Ti' �J�� [- ;: 'l'.:, i C. I:'" /.,' '- 'u r.t\, ,:1.pr(.;[n i.�'"
{/�i� ""U) {'lhn � /, .. l·�· �'·.:I,':w / nr ;._�.t� :",'1 t{;1,;�n

I '. . I
..I !t:/llPC/._l"k! �: l.'} (!1 to, !. f ,l,':r: . f/t-! no
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Comi,ofc.Ui .. 'iJamo$ • Useuses • Ânáguas
Con'lbinações • Calças • Soutiens • Ctntos • Blusas
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.IlLI1MENAU, 14-549511:

,.:.. .

e. nos faz lfe.ntir Iilai\"! reais

a t.erriveI ·mordida da inve.ja e

Imais -que saiba stmular, a um da rivalidade. Be� entendido, lo, esposa do sr. Herculano em Itajaí;

c� ponto virá ii. SUperfiCie. a-o estes casos aos quais acenamns O IN
M· de Mello;

traves ide Uma pequena coisa brevemente .são a demonstra!}âo :i�EC:-a.LISAl)A I - a sra. Elfrieda Rusch- NASCIMEnTOS
e:teri�r se os seus sentimentos I de quanto, é comum chamar de i

I
mann, esposa do sr. Alfred

_ Acha_se em festas eles-nao sao ortodo,::'Os .aOs fins da "atnizad.e" o que não ()< é real-I Rua 1õilio Pa1l10, S343 _ I Ruschmann; ã'��'q�.d;eI • t" 1""O'UPA''VA 'SE'CA I -·0 meníno Irineu fl'lI'OI
e o dIa 3 do fluente mês,c�.I.�. , ou se nu::-e pensamen-, mente. Entre todos '05 .se'ntímen- �

. , L

com o
.

t d
.

tos lie outra natur.eza..Neste ca,-< ias ela é certamente o senttmen-
(Ao lado �{la. F!ITlllncla Pfau) do sr. Fortunato e sra, Olga nascirnen o e seu .:fl�

h I .

I Suchi e que no dia de hoje lhinll;l\ Eduardo, o lar do st:00 'nen 1'l:�a indecisão, .nenhuma to mais deltcado, i) mais difJciL SI�R-':'1ÇO RAP-IDO Milt R'i
. I . 1

l .completa o seu prímein» ano
1 on ícardo e de sua exma •. : .ncérteza, e se as suspúitas são,: "Quem encontra. um I3niig>.J. .en- d Emm

.':..jJj� I!IIII � de vida; esposa a. a,
.���_ ..

_---
"

- Acha,..g.e engalanado des-
de o dia 9 do corrente mês,
com o nascimento de SUa :ti�
1hinha Tania, o lar do sr.

Walter Soares I: sra. Edwiges
Pereira Soares.
- Tambem o lar d'o sr. Ro�

JnPó Krause ·e de sua 'digna
esposa da. Tereza H, Krause,
acha-se enriquecido com .0

nascimento dia 10 'deste 'mês,
de uma interessante menina,
que na pia batismal -receb'erá
o nome de Shírley-

- F,estejou oritem mais um
nossas ategrêas, se DS r temos aniversario natalleín, o sr. Se.
mo testemunhas. Fazem anos hoje: bastíão Albino, abastadOl cc}-

Cada ....... :1 '''e nõs sabe que
' .

R
. J:_' merq1ante, ·estábelecido em

'-"t lU - a menina osemar1, ...1_ ltQU'pa.'va None, Ao aníversa.
'pode é,Onblr com poucos; amigos,. lha do casal Walter-Marta riante (IS nesses parabens.
mas que o'. seu número podérâ, Buschermohle e que nesta - o jovem Norberto Foeh-
crescer se rSoubel'mOfl pTOdiga;-1 data: festeja o transcurso do ner, residente nesta cidade;
Iísar .e ;.ratitibuir .�erosamente I seu 2.0 nníversárto;

-

o sr. Emedino Rosa, pro
esta virtude mais forte �í mais - a srta. Ameríca Silvei. ·pri,efário do Café "Bex", de

ra. da sociedade local; ;Rio do Sul;
_ a srta. Zulmira Zindars, - o sr. Ricardo Junker, d!o

�"'--_"••_••_IÍIIII..·�I filha eb sr. Arno Zindars. re, comércio local, e

sídente em Guara-Mirim; - o sr, Laudelino ·;Veiga,
- a sra, Elisabeth de Mel. funcionário do -Baneo Inco,

as

t'!efeições, não ct>m:ic, distraida-
mente um doei OU um PCÕ'U:;J'de bolo, que sign,lí'ficariam <iDO

.

I
.....�.

culordas, To�e um copo de lei-
te (70 calorias) que acalmará água antes de empregá-la, para
sua fome e 'de: certo mod,OI é mais perder o amargor. lilsta substl
saudâveã para você e .para j} he- tUiçoo reduzírâ seu regime. ali-limenlaçã,J, du-ante a, gravidez, Lê. Nas rn""efno-es a·b>oJ.a-Ln_sn "'n

Acham-se hospedados na ci •
.... """ "Loll.U= v u� inemar de 100 calorias, mais ou dade:o que interessa é a qualidade e' usar muito sal. Um .regíme com- msnos, por dia. HOTELSObretudo a esta é que deve es- . REX: srs•.Luis L.

tal' voltada toda a .sua atenção.
pleotamente sem sal reduZirá sua Substitua doces, cremes, sor- B. Gualberto, Manoel Galdí-

Os alimentos devem reunir
tendencia a engordar e suprimi- vetes, por um copo Ide leite, que no Vieira e .sra., Mario Coe.,
râ todosos temores de albumina. lhe fornecerá' ruais vãtamínas, lho, Vitor Dalessío, Alcí......Suma grande qU:8'l1tidade de ele- ""'u u"

. mentoa nutritivos (protejnas, sais
Use limão na comida em vez de proteínas e s'ais mincil'ais que oU-, :%javier Ost:il'ioQ, Ni:k;io Fon-
sal -e vpcê 'esf;a;r;á 'ze'lanâo' não ,<;ó' •

t··t P' to V 'ld Fminera,is, vitaininiPs), neeressários tros allmen os; ClOm IllUl o- . TilC,. seca. ln '. a 'o r.tln1'éhto,
pela sua esbelte:,>:, mas tambem l'

. .

Zeda p" f·t 'd S'l fà constituição 'do behê, e r/�r ou- nos·ca Orlas. ,r ...1' 81 o a· i v.a e .

a-

tr2. ;Parte, nzo exc<oder' (O' valo.!"
pela sua saúde e evitará os de-I se vociê seguir cstps conselhos .mil;a, ,Amadeu B, d� 'Melo 'e

nutritivo qu"dtid.iar..o, .um máxi".
Eagr'átlávp.js ;iIicha�os que

.g€l'al-·l'·
você se 'de'Senvolverá harmOnio- sra., Americo Stermadt, A.

� .
·mo de 3500 calorias. Esse é o

mente acom,panhain a. g.r::wJdez. sarnem?>, terá. um bebê Eaudàvell mérico da Silva, Ludevico

segredo ;para permanec"r esbel- e você mesma conservará me· Baltasar Buschle, Max Olsén

ta.
REGRA DE OURO DA Ilhor ,sua saúde e nã1Ji correrà o! e .sra., Conrado HoIdorf, Ce_

O regilrne, iifólÍI 'é' f:ücil de ela- SUBSTtTUIÇ}'.O.. I risco< de n;(''Cessitar de um regil- rcy·D. Macedo,.Moacyr F. Cruz,
borar se V'Jcê conhooer O's seis . �Ubs�itua. .0. açucar peaa saca- J me pa.ra ·(.magrece}, após o nas-j' ,JOl'ge .Daux, Guilherm'e Sfl.

grupos base '�os alim€nfios es'
rma, dISsolVIda em um pouco de J �iment,:o da. cT-iança.. va, Armando Augusto LI;).;pes,
>- .

I
Eduardo Rezwalka, Alfredo

CilIl

'111
' . G. de Castro Filho José Mu-

.,

.

J:: UIIIIlUlllmHlllllmmllfnlllnmn.1I1fnJlllmIllIllIllJllimllllllmlm� rutigana, João de'Castro . e
prImeIros rne- -

H E 1tir O R R O I DAS =..
• '. :: lU .. = Athla J. Temus; sras. Mariases de graV1d-ez, o p-eoo' perma- - V A R I Z E SEU L C E R A S =

d J L
.. -

N1'vea 'IT.

. . '..

1=
.

.= ·e esus e1tao e ye.

'M," n"'o "".
nece '€istaClO'narlO', r«=glStraJ um = DAS PERNAS' --

\ Cfn
. , - . . =. . curas' sem 0l1eraçao == neria.

..... • I... �ument>,J'�m:ru:n0 iO'U: em certtiS ª Di�pcpsias, Prisão de Ventre, CoUtes, U'lcel'as do ::

.

di) c.im.ma-
...asos, 'ate hgeltra bruxa, Ar> cOn- ª Estomago e DU0deoo, Disên1 erias, Amebíase § !

t'�V);lou. recelHemente, .:08 seus :. Intestinal, Fissuras, FIstulas, Coceiras do Anus. ª I= D R A R V r A B'O R D , = , Em b�m da tranquilidade;egredo,s de lJelez.'i Eis o que ela =. .
.

.

-

-

ê a,
.

.

=: As vetES o exame radioló.

-, ;�uel!I, est.ando. esperando um

"ljébê; 115/), ter;>, ouvie:'J o celebre

cO�'selho dei [,Iue "deve comer

.por dois"? Essa fr'ase pode vir
revesti'da do maior cartnho, que
nem mesmo assam deixa de ser

um. erro' grave, De fato é ínu
til .anmcntnj, a- quantidade de (1-

balança
Se você se'Iitir fome entre

VIAJAIftfS

PRECEITO·DO DIA

ASTRAL DO DIA
14 DE MAIO

quel. A morena dev; usar: te, tons roseos. Se tem a Vi!':nus favorece joias, mo.
tons quentes._O ocre e bom, I pele bronzeada, deve usar das, programas die 'diversões,
ma:, se �la nao t:m um

CO_j!
Uln tom mais dourado. I consoTcl:;s, amizades, exposi.

lOrl�O VIVO, a mIstura do Naturalmente, os t_?ns, I ções artísticas. E' recomendá.
ocre com a pele forma uma mulam com as estaçoes, vel lógica à tarde. Os nasci.
sombra desagl'adavel. A porque a maquilagem tam.,1 dos nesta data, são .audazes,

pode usar, geralmen- bem muda, de modo geral.
I talentosos, gozam estima so-

I
cial e riqueza, As cores azul
e' verde lhes são propicias.

Amôr .

....._.·......................_-

PóEscolher o
menQS

meses. -

o
Hoje, os "Valentinos" consH"'

t�em' uma empreSa nacional. Na

.fia' 14 de fEWereiro, fados aque-

dlem mandar, legitimamente,
uma mensagem de amor, im-'

pressa e escrita pOl': outra pés- I

'se 'nr·�-:';:�'Il'it .....
'. Ji"'" "-'.ii' "'_-'Í. 41.1

'IDO '"'-tlh·Ill""?
O "tutu;' é unin igt(!rill de
feijão pretr, ',col"Íllfi; 'tnEttfn-.i
·.10 com f�,'11l11a d'" malluÍo
eS

..

r._' . ic 1'1< (.'1••sen·üío, às
l'':'''Cf. act.;·"" ''1::tllo de -cin
ffe sê'{:t 'el<' fb.il�, couve pi
cada e -um bl}tn tfuõlbo. t\
'digc"t[o ,--li" 3il�'1' ,·,s Dre.

�ar;:�',;r,:�:,w, -�� 'i�� .���;:�;;;_��
'.<) :>::.:- '·.-r "";.�;��;; .. ::���;SejraJ COmpl for, O Dia de São \

VaLentino tVÍsa, nos Estados Uni- :
dos, duas finalidades: pe'l"tni.ttir i
uma pouco de amOr JnufcnslV\J, Ittravéa dos 'cor:réios e constituir

llIIl .'biltm illegó'cib, Galcula�se que::
I"Ste anO' foram "P-'n(lidos; SÓO mi-

Marca Fabrll da melhor
eulmira do Brull

FABRICAfDE MAOUINAS E FUNDICÃO MORITI
,/ - ., -

.

i De EDMUNDO MORITZ
Rua Urugulai, 30 - Caixa Postal, 74 _ Telegr.: "MORITZ"

:' --ITAJAI-'--
F.:lbricaçã/o de

_
BaJanças de. 20, - 30 e 40' ks. - Bombas Inglesa.s de

1'11<1 .� 4;l.'lCO� P:l:'I'a. S'ei'r:is' circulares - Fnradélras horizontais pa
ra. montagfgm 'em lU'maçlio de madeira - Ferragens completas _'"

. ·;Setrlt i'ita/''__�l>lainas simples, 50 cento de largura - Cilindros pa
ra padarli�. moendas para cana e dragas completaS para areia e

pedregunt os .:..., Oficina de fundiçlio e Ilstampária. - :erojeful!, or-

Ç:unsntu1 e, demais infOrmac. Fáhi1ca. .

o-el' ....... � w l22!!!!::!eAtL ��_ � '<tiDAS! L_ "

b _ &i;i:lêTd�t!!sii___ _" :4$ t �

,
.

- X-
e avfame�t08

pari A1fàiátea
._ :I: .......

Rua XV, 1360 - Cx. PoJtal. III
BLUMENAU
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krusquenses,
nae cio esporte

clubes, neste .sentído, tanto
mais quando se sabe, são
seus dirigentes quem mais
Evidenciam seu desaponta
mento pela fase obscura.que
atravessa o esporte amador
de nossa terra.

Blurnenau; este gnipo ele
desportistas entusiastas e

de força devontade ínque
brantável, decidiram, em

TO FINAL
em mais uma 80vela ÔO lute�nlciIadinn

GERAIS
operando também em

P E S S 0- A I S

a cada bolso
Livonius & Cia.

novembro, - Blum énau

",'

sabe 'qual: é a últin1,a novidade!

SANtA C/iTARUfA
,

-� --

-� Elld. Telegr_.: "INCÔn

Cr� '5(t.OOO;ooo�oo;
- C1'$· 46.00-0�006;O{).

Andar na elegante, gastar
pouco,', . quem, não deseja? E; no

,
entantoj'�como Isso é fádll·Basta se�
guir: diàriamente 00 anúneiosl Oirem
lê [;n{meio§ (;(Jubet'(! I) gôst:-o 'd fi '�iJo{"i,
disthlgU� os bons prel.:us e- sabe fIual
a loj�-\ que tem as noy�dudes!, A

. leih1ra· de um anúncio 6 'sempre o'

.primeiro passoparauma boarcompra �

: pois. uma .loja que'anuncia .
assume a.

respcnsabilidade. dó. quepromete, traz
soas ofertas a púhlico para: 'que ge�

jurn comparadas e <não .se esconde
atrás das vitrinas, à espe�j_, de um

fI't�gu('s menos -exigente, E l�'mhre-se:
quem lê os anúncios sabe comprar I

UM BOM· PftODUrO
�

E SEfVlPRE U�, PRODllrO BNUNCIIDO·
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com
Tnd.: a cidade, ontem, nü aba

lad:l com a dolorosa noticia de la-

11.;;n1.lvel de astre avíatór-io, OC,}I"

J<l�'-' com \11n ;:tp)l:r-elho "STI;N'
SON". de propriedade elo er. Hen

r''-iuc Pnssnlo, eonnecído erdadão
l' :,oidente nesta cidade, e que além
do F,(·U llropi"ietário transpori,va
llt:ll:; O� f,1'3. Alwir- Keller, fUl1cio ...

tl,';.rio do Banco '�INCO"; Siegfrield
1 róésehltn, pl'.)prietariQ de uma 0-

fi-eJnn mecánlca iI rua 7 de Setem
Iirn: e .Japy Campos, proprtetarto
tiH C�';3 CR;;a e Pesca, localizada
;�$ rua 15 de NovenlllI"o. O de5:t.:;tre,
lo {lFlHlflo as pr.imeirns not leias, tonía
c- regisH'ado ('f'rca das J !l,30 horas

dP ':"nie çiUo!n� ati largo da cid:ade
marittrna de São Fr�ncisco do Sul.

O "STINSON" retornava de u

lTI1f viagem a Sií.n Paulo, estando

Pl'ogrumada para cntem sua chega
da �. Blun��nnu,
De acordo com 33 versões en!hO

correntes, até agoJ'�� ainda não de

vktarncnte e.clarecídus, o avião te

ri" sobrevoado aquela cidade hel'

ra-m ....r. numa tontaüva de localizar

o (;i.ln1pO ó= pouso. Dcpais de v�l'"

mudas que o acidente se verH'ieJou do-se que c'b último dirigia a nc- , A noticia do desastre arastrou-sc
pela falta d:, visibilidade. com chu-l ronnve) a um fatal engano: desceu rapidamente em Blumenau, e não

Vil; torrenciais que desabavam fio·,. sobre as águas julgando o estar ia-' poucas pe .soas, parentes e amigo�
,zendo sóhre a praia. f dos passageiros e' tripulantes da
t Com:lo de3dd::\ quas! normal do aeronave, entraram em eontáto te
apnrefho, ,:em Impacto violento so·llefônico com ,lt Delegacía de Poli
bre a massa líquidn, O sr. Jacy ela de São Francisco..

>

Campos t.eria conseguido saltar para
{{Ira elo avíão e. ·d�pois de muíto

estorço, chegar {l nado ",U! a praia,
ond'� iôrn aneorrtrado maís t,árde

por pe�C'!\dQr-0S e conduztdo

wír '1 pessoas {I;; sua família em

Blumenau.
,Crivado de perguntas por paren

tes que ansíavam po� nottcías suas,

Alwir terra dito que o "STINSON",
após sobrevoar São Franciseo. ,,0-

iroru um

WASHINGTON, 13 ti.ln'.;e'�
.Press) - O presidente do Banco
do Brasil, sr, Marc03 de SOUZ!\
Dantas. visitou. ';ntC'ffi a d íveraos

i funcionários do Depar-tamento d"

l Estado, Souza Dantn» elisse que se

bro todo o litoral, o que teria lc-
. tratava apenas de visitas de

vado o piloto (viajavam ires exce- ccrtesãa.
lentes no "STINSON" - Alwír, O presidente do Banco t'o Bl'D
Froeschlín e P::ssold - prcsumín- si! Chegou a esta eapítar, pro'

CHEGAR AMANHã
CIDADE. (Clichê contecoto,

nado neste jorn:tl).

Ainda a propcs.to da mcn; ministrat:i',.' fínance.ru, o go-
qn II'"

',;;ge111 que o governador IrL verno vem - se mas....ando
u". o!.NIUQ {Tg PASSOLD, B 1

""A �,

P�LOTO, E PROPRiETA.lUO
é:eu 01"" rs usen cnvíou à As- �:lrpreendente, suscitando os

,
. embléia Legislativa, "publí; ma s abonatór-íoe eomentârl'OS00 AVB.O SINISTRADO . , D"

. -

'[
.. -

l.
• :(.'u o

'

iarro da Manhã", de de fi",o'uras quo vivendo tora(e licite courccclouudo 11C' re -c I' Ii
<

".. v'.orl;;110po 15, o seguinte CJ- l'l: nosso Est.::do, olham os ia-
.c. •

jornal) mcntára .: .' tos com isenção de ânimo
ti()'; ,f,inlJl."s fie nulos :'for.;o�, e

"A f,:;guroança � efJ�encia, � se111 paixões e . alheios ao pa ....�
ser;, quatqucr espernnca de cncon-

n) !)lan? .fmanC21ro, sao as I i'darismo eS.reito de . certos
lI'ar :� pi t:l. o n;ml"('lho retornou c�:rtacte!'IShchas:f�lad atual admi_ críticos de cámpanário -

ao litoral e 1('nl>1u " descida D',
11JS raqao, IC'. e 1':: aB pelo. go- desses que .somenfe olham ria-

mü",
' , • "' "e1'l1aoo1' _:mell orllhausen. ya.o bico. dos sapatos e,. quan-

"

. I
Na Execuçao do orcamento do levantam

.

os Ih d-Dlzem :,1,;<1.'1 llotie;'13 l1i(o coufir- ,"l'lbór-c"'o' d - _tO d' . ,

o os, aD

:::==========::=::::.c-.:::O:;:C==d:.:a==a=�p:1':o:p:o:ts=a:::e=a=- com a .hnha do horil<u�.nte
-=-

,. ,;.ncostand.o" à terra. :Reco-

IIISSÔCI"aça--ü'. Benel,·cenle- ��H;'��� do:f��n;o��ãé a�f! que
Bem na capítal da Repú_

bv'Í>:'a, ��: sr. Adhemar de Ba�_
I

d
:-CiS, c·�,m·a experiência ,;: au-

I
I l

S � I f
·

t
tOl'idade que 'lhe adv(Jm de

I
. U ..

'if

"..' � J â· 'e S jll;lítko ,de prime'ra plana,
. '"

. ii falando aos jorn3listas, lem_
h1'OlI que poucos Estados, den

, tr � "sses !Í de Santa Catari-
FP , : na, podem, na atualid:lde, ser, or.,s .. 11 i,\, l;\{f'l'cllrioj -I l':laram dh"'rsos oradores. t .J

\
>:n- ··,.:.'onta,t"S cornr.1 h:rn admL

': .

Assücla,;Í" .Beneficente dOJ AI

I
In. por último. ° sr. \Valdemar '

J 1'ale" (an" lor
hiS rud :s,

�<
.'

"

';':', 011. ontem, ""eH de :UeUo Dins, orador ofici:ü, pro ..

,·,,",1') Hll1v<,r<al'IO r:-e fundação, fll.'nciad) mrrgnífico discurso "ln
Aqui. dentro do Clube Do

reunindo na s':'de da Liga Operá- que pos em relevo ° programa ;0- 'lC. ck� Agosto, não faz 'unl
na, ,l1,ull1erosos associados '" exmas. clal e ressaltou, ainda, fi importan-

files, O sr. Osório Nunes co_

f.:I'rl!has. hem como llumero!'l)S c::} da r:forma (:,.)S estntutos, l!lcntarlst,{ de fSSttntos e�onô-
convidado 1 êspeciais. enire os

que micos e assessor dI) COllSelho
quais Se encontravam o sr, Osv,tl-

(Co ••c!Ui na ::.:1 pi"lna letra G} Superior da Ass::>cia�ão Br:l_
do Silveira. p��sidente da Liga O.·
perária, rlf'fmbdo Romnno lIIassig. Opt.. I"'ln, ""pr" <,,<1"11<'10 a Assemhléia, Dr ugues venuell"'se a ndla

����:��ib'��:���::��0:;�;:!�t: O C'"nsu ./ dem'·tJ-c/o P "3/0 Bras,·' e'�,;',:�(j��a:��".i"r���,I:'O�6r�o j�:na����
v \.:/.

I'!�: :'no�e�·:;g�::�t�����ri�·';,l)., "�omem ele negoc· B ,� ..

�i:ui�:�t����ld���e.e�:�,,:s�:.::n�� n
. lOS em omoa,m

lV�t.lIo;. vice-presidfmte. Reinaldo RIO, 13 IM Tid,) - Auto UU-l tério primeiro pnrque fC' .', "

D.,"; (!' Oliveirl 10" t U'T 1
,I 'v "e �'€rno, Não se di o C[W" '1" ',';ei-

1'''''F ':' .eere., "a _ tenl á tarde. 'j ",;ncidenv} C:Jln tOporto do Galeão 11."11:'1"("'- U
(enu\r 'ornerolh; 2 o Miguel Va.. I I' ,} - .. - _. �
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- ne la, ntlo uo,ha conflrrct'.';,.o

I
c;lec-ada do p"p.giclcnt' 'lc r'lmi.l, ,o teSOllr21rCl. Adolfo d . _,.' _

' ." . ,1 ):1.

B1'Oguolli " 2.0, Osvaldo Carioni. .

parte ° Itamax:_tltI. V ,�er- n'_'. depOIS, ]101'Que te!'!::!. Cl"'J ,5,

Cumisf:.lio dr! Slndleancia: Heitor \·l?O. d,? Il1tolmtlçt�CS da;lll,-,le I tal' pr€�('nte. 3.3 lq hor!1.:', n, ('Fl

M'dlo, . Roh,:,rto Fernande�, M:mro M.1I:l!sler1o nada E'Ibm a 1'f's,1'?it , p&i\1. a visita do presidente
lA,!les de Cm'valho, Orador: Val-

o
(I g-ahÍneL do minish'o di! 1(;,,- Chamoun ao pres.:d€:nte 'Vmv:.L.

dr'IIH\r de Mellll Dias. I i.f·.do Fê preparnva para Cc 'Pos,e Do Cateto regressou cm'eo. 'lar>
Foi lidl) o rebtbrio eh Dir"turin dr> s:u no\'·:> ch..,fe. minÍl';tr'l· Ut>- 1730 horas para, dar [i()�"", �:o

e::tin�a. ,:endo muib elogiada t!' ("n' Pi'es do R,io, tecem-chegado SEU noyo cher", de gabi!F�Ü1 e {l
a'ua�ao d0S respectivos il1tegl',m' :te BUfillJS Aire!" onde era ü nClg·' unico dipl'Jmata que l'EC."'�.l tni
t:s, que BOllbcram, honrar a clas"e . 3;; conoul-geraL

_ lo sr. Antonil:} ue Faria, cmbai
c, mUlltel1 hem alto o nome da ,o-! : O chanceler Rao' PU::Sf.. l ',I1I;]' xu.dor de Portugal, qU'20 '11:,.,hl
clcdade," ,,.� t "fo � l' - t' • \f
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O I e )> h�n("rá.l i"l Heredh),4 Aí·r�sl�n� :t�::r

.
eomo ;desc"·nde-nte� dc ponl;;:;H�'

I
fó€S nascido e<lJl Goa. nl!JS (';ln-

Resultados e:erais da ul-
qUCh<l em Bombadm. Di'" eH in·

� .Tânio Quadros 7',.0 du e favoravel á al1.;;:�"l'}ão <.'e

tjrfl� apuraç�o de votos, in- E:'l!arcb GOlnes 6.0 I Goa á. India porque< o riir:lu,irO
C _tU a� �s clda:;es da rela- CarLs Lacerda 2.0 I e o banco, e Os S�Us int"!1.""lSes

'J�:ao Ba arxo: Rh, São Pau- Lucss Gfll'CeZ 2,0

I tf1�atl�C'lÍrOS ,amolecera.m.lhe tl p�-
0, elo Horizont'i'!. Porto Outro-,., -, rro Ismo. OJ111 lua ,�Q,13pi2':;,,}ao

. " e nao fJpma-
Alegre, Niteroi. Curitiba, nlln 42 O

:>':'nseguge melhores nég-.'C')f; ".1-

Vitoria, Floriariopolis. Cuiá
' tre -D!'; indus {'. ·fI, simpatia. �"" f'O-

--_.--�----------�----��----------------��
há. Santos, Campinas, Ri-
I:.::!il·ão Preb, Sorocaba,
Baurú, São José dos Cam
pos, Barbacena. Uberaba,
Pelotas, Santa 'lVIi:ria, Ca�
xia:'> do Sul, Ca,wpos, . Pc
h'opolis, Londrina, Cachoei
l'U de Itapemirim, .Juiz de
[t'Úl'� e An:ipolis.

. EM FO'CO A MENSAGEM DO GRANDE ESTADISTA

para os assuntoe Econmnici)S;'(
em segnlda, conrerenctou com c

SEcretario de Est:c1a Adjunto pa

ra os Assun:tos Inte:nacionais.

H€nry 1<'. HolIan:1. A conJ'ere,n
eh em Waugh durou 20 mínutor
e com Holland 40 .

s'�ejra de Município', 'd2cla
:ro� .

que Santa Catarina, ad,
mm strada nelo governador'
Iríneu Bornhausen. oferece_
no" um exemplo

.

alentador,
na quadro. geral CD•.Brasil.

.

E fOi 'ml!'!S longe! Afirmou

SEOUL, 13 (UP) -

dente Shyngman 'RMe
que já· chegou a hor.u
nhec€!J:' o fracasso das nHgoeÍa.
çõea em GênE'bra, ]lara; illE-g'Jcini:
a paz com os comunistas, e (lu«
portanto se deve reinicia.r a

guerra. Falando à Unihd Prc;;;s.
(} Ch€!l:'o do Govc-,rno sul· c�;réano
disse que contirmat' esp"ran'lo
[l fuJandQ., sign:�fica apenas dar
ao ii!ldmigo mais tem)"r.) 1)')."'. ''0

Corhtlécp.l'.

O transito de �'ejcuJos
Quiru:e de Novembr:>, como já dis
semo:, vem cr�sC'endor dia a dia�
.de 1nlensidai-#J, r:xzão !porque OS'

guarda, da Insp(!toria do Transito,
que 50; encnrrJgam da: fiscalização
naquela \'ia pública. não tem pou

tlndó. esforços no sentido de rept'i
mil.' os ,,"'H1.QOS dos Ínfrntor�s do Có"

digo de trll!t :i.to, .aplicando CClm to

do rigor as penalidr,des em cadla

xar que se ri:'l.lt�,alll t!IU .::;\1<.1 (ú:::a

o';;: e.:lusvira{rlrcH. mas. r"1. ':·... t Ll.
de, é um deles, tra,indo !lU", 1,ró
pda. na.cionalidade P'" 11,gl;,,::a.
fConlllue lia 2,� palflna. r..tra

Diariamente reghtram-se acidcu ..

t":s 011 casos de Íllfraçõ-es, por im·
prudencla ou descuido. Ainda no

dia de ,::nte-ontem e ontem, os fis
caIs t'egistraram as seguinte", infra
ções; muItad·�s OS carros 6 '33·71, paTa S_ll- tnlZ€renl a public,:} in
com chapa de Rio do Sul, por e5- terllssantcs esclarecime!'(os �o.
tacionar em lu ...�t' não permítido b.Te a vida poUtic't:L e. rcli5:'Jsa no
e o de n.o 40,40. com chapa d'! Japão de hojet.
B!umenau, l;m ic1!1ntiCal> 1C0ndi,- f O principe KO!"ho Otani come

K) � çoes. çou explicando

Vai O Brasil Pe�der
Importador, De. SUO
.E� reT'resal�a à atitude do

Madeira
Elp.!d;o Reale,
o novo titular é -l,ep'üada

deraI pelo PSD, -;.b..taIm',:n,'>.

tegr'ando Q PTB f)l'úl,:llll,:l a
que apoia o s�. Pres-:::J� 1\};1:;')..

hor!;ls ,C1:i,lc'n'-sc a

Homem Público
Getúlio Vargas
j\, de Barros
Osvaldo Aranha

nr.

15,0%
13.0
10·0

gisl:>,turn,
',':'r;:;.ta-se aprl1as iI,? lixa" f s·

ses subsidias. El "lra'1- f.xiger;.ci:1
cOnstituci':',n'l1. Pelo :nti:';0 Gtl
Citem nono}, cada Icg�"lahll·3.
tem de fi.,:at" os eul)�j.:H ..)s i!& le�
gislar.l.lra seguint-? I;;to lião
que.,. doízer QUll obrk;.).tcria.lfl3:'
j.(� :,wli�H.n elevados (t'S '.'�;-ncin.H n··

tos.

Para presidente da
'República

I'idu!ardo Gomes
Ao de Barl"JS
<1_etúlio Vargas
Lucas Gurcez
Osvaldo Aranha
ÓUll�obert
Outros e nã oopimt.

32.0

receber no�

afa
Cana-

o que não IlO j)od·} f, dc;xa!' ,10
[jxndo�. Porque neste caso

ha....;f !" ia. subsidias pal'"3 (IS nr";Q�

ximof senadoreÍ"l e ú>;pnLt,i ;;".
NOVO SE0REl'L'.RIO :rIE
SEGURANÇA D'!i': ;';. �'AULO

S. PAU]:..O. 13 íM,'ritL' -

26.0%
2.5.0
1.0
4,0
4.0

- adquira agora
o vosso trator pelo novo

.
plano de vendas' a :presta
�ões.

Solicitem-nos uma de
monstra�ão !ltml compro
misso.
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