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Santa

PARIS, 31 - Não compre... do -país. . .

endo, ninguern compreenderá l-Mas esse lTIÓOCID1Ü e d!.3
n campanha, que se leva a- i t: do irrisÜrio. Há duas 101"�

vante neste pais centra a a-I mas de um Estado. numa 110·
ceítaçâo do sistema defensivo I' ra com-o esru, que ° mundo :I�

do- C.E.D. Chamam os leaders] travessa, Ol'g.mizi'lr d sua tlf·.t·!�
republicanos. que a chefíaru.] sa: a dos nunhos eei-rados,
uma jornada para salvagunr_1 contra ;1dversario potencia).
da d·�s interesses superior-es da sua soberanta, e fi do"; bl'[I�
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TE O·U I �iif·�:��:l:';.:::�úen:e��:��it'll!i:
i atual a paz dos Estadüi> Ii_

I'
vres, amantes dessa mesma

paz? A Ru!'sia >loviéti"a, qUE:,

(1 para alcnncar os seus objeti_

0(-:P I'S
vos perturbadore-s. recorre a

.- I todas :IS armas, a da "gUerl'u
,

I
fria", por L b mesma manlpu.,

ftl Iada, e n da "gnen':l qu nte",
� f,eita pek.s seus satélítes noz,

-....- .....=--- , ��-=_ I H'.eoreanos p vítemínhos.
� No fim da segunda f:líi.'l-ra
� mund lal. acreditava-se qnp 0-

I plalleta estívcsse :i., 1 (":JiO,,

por vint e anos, !'in-r' (h· urna

; n�·\t·a �1gi·f'?S�';;'io r(Jtal�i�{ia J(H""'l
i Í'Jyt;lilto, .1 enliga;;.'lü .;ir· j)O�
1 \,'Oq livreS (Jlip. df:"l'rül li [, .l\.=
i },--:-ú:1nhat Sf� liitha t?iHt:\-,li'ado9
i fi tIPl'('1rtJ:tdor l1flZist::.t f- I -:,Ubf�
! 1"Ji njc,'J. ::""lJ1(ll antes 'fI.. no-

II' d:ü' :-( luta armada. pf��O per=:t
t. nrharrlcr ;�d\rié,tíeo .i\{�-;iln

! 1, j-Jr�Ii,,�lí1 :1 ::,cgUl1à:1 c�nfla:"
I �!!'nea"'J. 10g(�, fi Rll�81t-1 "�'n�E-toii
\ n,q prepsratrwis, nan l!l1'i"j rJa�
� i-a fi f,'?r-[:eií�n: :ül:):� pf·ti:�* urna

� 1 �vn]lH:tlO mundial IF\-�i.fÍ�. a�

I vante lrdiív!lltullil,:l!tf' =m ('a�
[1::-1. um t1i"J'i r�aifJPE i.1�lJl:�\ll·;ltjC'o�

I'
cOJn

•

�'B qlltllt:":'-t'nll,n_'1' _

('0_
munístas 1'1('1:-;; .'·:;[:,I"�I"Cl,"

I d'as.D�;ld(' I !U5, p()li('-"� ,'So os
nníses domocrátieo., do Ülnl1e""
ta. que t,�'lTl :1 SU;l P�i:! -itlieT"",
na não saeudlda, d,-I!ljf'l ar!rt"
mente, p('10,'l ng0illt·.; j ussos,

I iil,�Üni!l�_f: r,nr._.�t�,;c-,.,; para

! l�rtjlnoVt"j' �a t'( voiueao en] C�-=='
ua um dt'lt"'�:.

1 Re �i Franca {. llril P':! 1:, df..;
I lnOC1'ál il'ÍI. rqJilhliL'':'Jl';. Iibe

I I-.::'!, fttl1(Ldu l' .�l!a -'-('lIlJll-tia na
] \IrQ z-mnresn e r.:'iü 110 ('ap!_
tal';'lTl-J ej.-, Es ado, " (lt.,. lhe;
resta como dever lllii(·�'. é í<;10;
arregimentar-51' no E�:L'l'('itÜ'
europeu. para lutar 11 �las Il1S�
iitlliçõ-s que cnquac.r: ln Q

_�__
�eu DOVO.

Tudo o mais é "gavnrtn' de
p:liticos. que pretendem ia�
zer média, [unto ás massas

apáticas. incélnsciente;; das
suas obrtgacões para consigo
rnesmas, prometendo-lhe u
ma paz que eles não lllP'1 J:l0�
rlern asscgurar-, por(jllE' quem
comanda os Estados sai ('lití'S
do sistema snvíé: ÍC"'. ,. Mor;�
cou, só l\'I::EC'� u.

-
- o

José Lins do Rego, (lnandn
falava. A' dil'e_ta, o burgo
mestre de Dusseldcrf, 51'· Jo
sef Goukten

,
saudando os ca

ravaneiros.

Catarina
o GOVERNADOR, SATISfEITO E Ô EX..PRESmEHTE DA ASSfMBlE'lA
'UNDA E FEUCITACoES AO DEPUTADO VOlNEY

•

era a ânsia

I
cão de

emancrpacao certas Iocalí- tor-nou-se J m�1e:r:da �
.

dade s que, frequpntem:nte, chega-' Mas a reação no interior, ante (} 11 crlaçao de novas comunas, sem

va .con1�lni('a(.ãn a) Pr2'S�dente �jo I :prOC�{1inlento pessedista, fez-se obediência aos 11equisito� popula
Leglsla.hvQL de qtl� n Canlara de 1 sentir de irnediato. Erar.ll. os pxó- cional e da r�nda, naS zonas que

\"erf'ad{)r�s do munkipjo X havia J prioa correligjonãrios que Se rebe- distassem 90 quilon1etros ela fron...

deliberado criar o nlunicipio Y. is- ,lavam contra o pat'"tido� por não teira conl pais estrangeiro. A pro-

('fi flal1ranl, inlringencia ter apoiado a em�mla constitucio-' posição emendatisa foi ràpidamen··
disPQf).ith·o� eonsUtueiona.ls nnL Crescia n. número de descon- te aprovaài...� e para Chapecó. por-

oue eonferern conlpetência ã As-, tentes no PSD e, a d0's,:rc50 nas tanto, voltaram-se as atenções dos

, ::;ernbléia para legislar sobre a fileiras da agrel"niacão do sr. Nc- político�� pOio; sería o ll1unicipio a

LONDRES, 11 (UP) - matéria. I reu R?mo" comerau " impressio- ser mais dividido.
cretário de Estad,.l norte-a..acri- I iEl)le�d ..�s �}: Con$titui�ão

I
nar a chefia parti{hiria. Eis porque. _ (ConclUI r...n :....3 página letra A)

cano Fostel' Dulles iniciou hoj�,
às 10 horas, a sua confel'encj;<j

A UDN, o PSP. o PRP e a PTB . - - ---

oom a chancllIC'r Anthony Eder
que formam a coligação partidá- I

---- -......;.--------_,..------------�---------���-

da Grã-Bretanha Como se sa))f>.
ria, colocaram-se, desde as

primr,i-I
J

I
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-
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do à China comúnista",
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e·-sE I
(]., S[hl7." e Vlc-enf" S"lmeldel'
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p r e' v· ," a s I ���� ;G����Jj_���"::�'�,�a�:, l',�:�::= I� -
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:;, ?lntlo : "i e�:lRen("His da lio:;;s-a 1.,r·i 1
'B&�jc�l. na j)'lrf:· :::·n1 �ue Só pel'- i SAl..VADOH, l2 (!VIel'idional) �- represcnt:ltivo da e]as"'e lnedia do

I
íla.ção. porque rCCeb;:-l1J. �alarj::'Js

cJ 'D·'· d N"
=,iti:J 1\ ('rh<:1io de }lOV::" (>011111-' A cOI�f•• lencia preferida pelo sr. Brasil. Eõsa- c1ass-� :em nma COnl- mai� ou menos iguais aos (los ope-

O ,.=a rIo
- a- o Ite nas, qUHudo pos5uisfie " região n I C::fé Filho, vice-presidente da As- posição vari�da e sub-dividida. rar;{ls e tem de sust�ntal' um jJa-

. (� -

UI' » s: rnuni.{·lpal1z?r. � poplllac:üo de

I
soc:ia�ãO dos l�:flP.regados do Co... Ha os pequenos bUl'guesês m:Ii-s dr�o de vida lnais ou nlf'l1()S, j_g'ual

vll1te mll h:lbllnnles (' remla su- mel'('lO desta Cuplüll. alcançou a ou menos independentes. que nito ao da classe rka"_

perior a trezento5 mil ('ruzeiros. mais Jal'llH e simpatiea repercus- <,sEiO subordinados a um regime fie PROBLEMAS Pi\!í'!lOl>LüS

A en1enda Coelho d� Souza vi2a� são, s:nC'"lu ass.istida pat· represen ... · snl:1rio. 1\1a5 exbtelll outro'3. que I·A í.::!n,sse patrm.1ul - piinnou O

va propiciAr <1 crl:.1cão de hH:ni.. l!1nt(·g da.:- l'ln5ses p:lfl'onais e enl- são econon1.j("�rüe-lIte h'mãos dos vjce-pl'csideuie d:l Hepubjirf!

ejpioB conl cirlco TOÚ hal,i1an1.es e II
pl�pgac1ns. No' inicio da sua p&.191;... operarios'·. E nd�anta� "E�sa r!i-- igu�hllent� tenl os :-:C\$ pr'oble

'-;11(.;1 d:: nuzento3 n�il cru7.piros, 1l.�a. t:=:1lí1fJ:l o Sl.�. ,Café F�)hr: ti es� ferença social e essa jgunldrade e- H1aç, A taI�Era de dh�igIl' <:lllpresas

'_olJlra C-],1. porinn. �e OPlJS radi.,. ph"'ndor d�l historIa da B.n.hlâ que CGlllHlliea acartetanl unla situação t: aCtBYlllHtl'" hen:.>, nun1 pní.:: ('Oino

nillint:nte ti llatl{":1du dO J1Sp qlh�"í I '\'.;u!J c(']'�os !iep�etos: .�oniinuu �en- dcsvantajo!='â pnl.'tl o� eOluerciarios o nos:::o, l1r:Ul sen1pre e l..hli ilavegar

r u_:l.uhadn pejos tlepUfados O.;;;va.l�' tio U c:tPI':t} do BI'�1S11- • ressurgllldo í:. ell1 geral, para 05 pequenos hur- eiTl lnlU" ue :ri)SR�, I\fo- Brasi). a elas

do Cahral e Pl'�ll,cis('1) Neves,- 1.1:10 t IlfJ\,'a Cl'!1 ("':; r\e8('nvolvimento oe.. gueses nss3]a]'iados� EleS' cons1.itUE'ln

\
!,P pa11'on.ft1 anda às voltas (Oln infla

pprlllítiram ti Sua aprovn�ão. conoluico. atravt?,z da exploração fi. clas�e qUi:� sob certos aspectos. Férie c/e. nrobie-ma!} qilE não paTê'''''

Foi o prhneiro golpe de 111.0rte I do petl'olr·f). "V,;rjfj('t} 'Se -- di�se rl13.is súfr2 .as pon:;tequpncias da in·' (CG1JClii6 ne � ü paKtii'.!i l'êtt"& li)

nos fi?SeioS enl.anC'.ip8ejonistns de.... o jJu�tr(.'2 !lí�}il�nl 1!ublieo. - nu
__ =-- ==-

maiora! dos dl,!:frl1os que viranl, Yn{"3(,':1� rJlOl1('n'n aos lnuanos a
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assilnt frustradas 3S 110S::lihilidades 1 pu.r dtl l�HI tl'!ll�O de e(]ntinlnda�e.
dI: se torn,arern 11lunlcipio3. Daí

[\un
sehtH10 1Jl'ofund!1m�Jlte n3Clü�

____......_
na1".

fi
-

- A '1nest;;" sOI'i,,1

emenfos para inqué- Grande parte da sua conferencia.

,Uh nl:i E"chl-� Te'�n:c� ..
dedicou o sr, Café Filho ao exame

U II.) U "'*. L � g. rlos prohlenlas sociais e econon1i-

êüS dt') pais. Dirigindo-se á gr.an

_ RIO, 11 (Meridional) _. O Di- de mIES:! de comerciarias prcsen
retorl da Escola Técnica detf.rmi. te. disse Sêr "a vossa profissão um

nau MS seus a,uxiliaras qúe 10- posto de observação de onde se TOQUIO. 11 (UP) -- O dade. 'l'l'ata-se do "Kichij{J
massem todas as l'l'o7id"ll:e'as descortin:t todo o quadro da cri- ,

b d 1 I M13.0 para que ioss'em fOrnec1'1'}S ple- se, no seu aspecto mai, cruel. A fant9sn1a da bom a e ü- aru", que entrou ontem

11.0 :entos à cOI�issão de inquéri1:o ,'os,a condição de empregados \'05 dr�genio levantou-se

nO-'i
à noite no perto de Yaezu

7 O ? educand>Í;ri,o _

e à, P<!lie-r�. AO óutorga' uma situucão economica e vamente �sobre O Japão, ao Embora o navio estivesse [
. , diretoI'l da dIVISa0 tecOlca 0'1 I�o-. ,. ,( .

6 O lic' T" S·]· T f
. soeLal bem t1plca . E acrescentou. ser' anun iado que mais centenas de cluilol��e'-l'o�,-' de'

. .la ecroca, sr. 1 via 2�·t'n., '.11, " i'; . d b
H l "

5 O fe!fA a entrega de ::Odas riS fk Per�_nce_s _I ch:nn.'" � pequena UI' .

d f' 1 'Ih d B'k" 1-
,

chas dos al�nos da E,;;co1a rl'peni-I gue:r.18_ O eomerClarlO pode S�l' U11"1 navIO e pesca 01 a - 1 11 e 1 "ln1, quaDco ex

2.0 ca."� cansiüerado mesmo como (} tipo cançaio pela radio�a1i.vi- plodiu a segunda bom});
-.------- --------====-:------------� ele hidrogenio, os tjnspeto

res oficiais verificar�nn qu
a radio-atividade éra da
rnais intensas. Junto ao

mastros e às redes, os cor

tadores Geisel' assinalal"ar
duas mil a três mil puls�
ções por minuto, quando s

sahe que acima de quarel
ta e cinco pulsações a il'n

diação é perigosa para SI

:res humanos. No entpnt,
não Se tem_ notícia de qt
houvesse radio - atividal
entre os tripulant'es do 11

DULlES CONFERENCIOU
COM O SR· EDEN

RIO, 11 lMe-ridiOlIlul) - será
feiil:a"hoje a autopsia. do lewJ ma

rinho, mo·rto depois \1" noucol!
dias de permanencia no j-al'dim
Zoologico desta Capital. Confor
me se noticiou, o leão mat'inhQ
fora apanhado no, €>xtrG1l10 sul
pelo barcl) ode pesca "enTola"; a

pareCia estar se ambientando
bem ,no .Jardim Zoologic[}. S'l:.2.
morl-e constituiiu surpresa, nfi'O
havendo explicação.

[Constatado novo caso de
Iradio atividade no Japão

Cinturão de bases aéreas ameaça o sudeste da ftsia
.�xclus:v:l á United i e de bombardeio para o sul: ,5a. Sincera e pesso�lmente, a.

Estou inteirado dos fa� SINISTRA CONCENTRAÇAO, credito qUe constItuem uma

tos. Achanos-emos em uma Afirmou tambem que Nin;:;- I ameaça não somente para
posição dificil. se nes ataca- po. Hangchow e Chouchçw

eS"1
Form: S3 como tamh�m para_

rem. Wang ped:v aviões "83- tão sendo trallsf.Jrmadus mn Okil1:wa·'.
bre" l1>2rte-americanos a jato monstrU!�sas bases aére.as. 'Vang �firmou que ,essa
para que s,sus !>i1ot,-,s nacio- "FotJgrafamos a base de Nmg 'conc�ntl'aça,) de forças aereas

nlllistas, a maiorIa' dos quais po - disse - e �omente ali I na longo da costa da China
instrujdos pelas norte'ameri- podem ser acomudados 150

I
:::8Z parte de um plano comll

canos, possam f3Zer fnente á aviões. Ha um mês foi trans- (Conclui na. 2.a PagIna Lt?Hrt J) vio.
ameaça. O general declarou p�rtada para a 12,a divisão l-f==�iiiiijr=�;ii��:;7=��:;::�::�:=:-:::-:i��--que apenas U111 punhado de "érea. constando de cêrca de,
caças "lVIig" YC achavam esta J 100 �parelbcs'_ "E' evidente I devoram o solide

cÍ01wd:s na eO.�!:l chinesa a11.- que projetam transf.?rir uma I
t€5 do armistício na Coreia. ·:força ainda mai,:'l' para essa I
Desde então, essçgurou cs co-'

I z(;ma
- continuou -_Os :\-1

munistas trammortaram cen� vlões, naturalmente sao -em I
tenns de aparelhos de caçá [' sua mniol'ia de bbricação 1'11$· I
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Mercado de Auiomoveis C U R I T I B A P' A R A N A'
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

1.a. Convoeaeâe -- COMPLETAMENTE APARELHADO -'-"-

Não se podendo realizar a' assembléia geral extraordL CIRURGIA - MATERNIDADE - ,INTERNAÇÃO
nária convocada para o dia catorze (14) do corrente mês, RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERXPtA
por se haver extraviado o aviso de convocação a ser publí- ABERTA AO� SENHORES M,�",!,�ç,,;,�cado pelo Diário Oficial do EStad:J são -novamente convo.,

iJ�IíIIIIi_iiiiiiiiiiiiiii iiiIIilillilil!iiliilillllllllllillllliil-Iiiii__iiiiiil.'iiiiii' -'cados os Snrs. aeiorrístas :para a ásS>2mbléia ,g.eral extraor
dinária que deverá realizar-se na séde social, à rua lã de
Novembro nr, 487, pelas 15 horas do dia vinte e oito do' mês
em curso (Abril), afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA I Percebeu-se, todavia, que

1) Aumento do capital social e eonsequente alteração do tratava de mais Em expediente
artigo 5.0 dos estatutos sociais, utüisadc pelo Pariido Social .Da-

2) Assuntos diversos de Interesse social. moerütícc, para amenisar os dei-

Blum.enau, 9 de 'abril de 1954. tos do seu procedimento anterior.
ALFRED FRESHED - Díretor.Prestdente. do qÜê propriamente a vontade de

cr-iar- outras unidades municipais.

• v, I S o
'ümto mais se rnbustecta tal

,

I convicção. 'quanto era sabido o

_

receio ,dos oposíctontstas do PSD
de que O Governador lrineu Bom

,

""'.... i';�.
��. hausen pudesse nomear 1ivremen�

LADISLAU KUSZ; OV'SKI. estabelecído à rtlã"':'15 de t� os Prefeitos dos municípios

Novembro, 592, com 'O ramo de representações, avisa ao co-
mércio em geral que sua representada, INDUSTRIAS TEX
TIS $AN'TO AN:DR.l1!' "INT�X' S. A., fábrica de puro LI
NHO e meio�LINHO de todos os tipos e côres, reiniciou suas

vendas. colocando'se à dísposíção para quaisquer consultas
pelo telefone 1345, ou caixa postal,

-

467- em- J;lLUf\'!ENAU.

Um terreno na iUa Anton'o
Zendron, medindo 100xlOO,
g'i'armulo oe' 8.000 pés dei ai
;pim e 22 arvores fruteiras de
�,,!;acates já. f:rutii'icando e ma,

dell'a para, uma casa, tudo
j.elol preço de Cr$ 42.000,tlO.
_1"formações com Gaspar L de
.-JhMI, que tem ontros negó.
eíos dI> oeastão na l·Ua. Auto,. para serviço 'especializado a

Jliil, Zenul·on. GARCIA. ser ensinado
..�---� _ I' Fabrãea de Anefados de Bmo.

U' l ,.1 DE... f E
racha, rua São Paulo 2190 nista que começou a ser p03�

'(f ii; I� �

I
to em pratica depois do armís;

lOTES A VENDA
ticio da Coreia· Aviões bí.mo,
tores a jato estão estaciona.

Vend-e-se por motivo de mu' dos agora ao redor de Shan_
d:mça uma sala de jantar um Vendem_se diversos lotes, ghai, a pequena distancia do
dormjJ,ol'\ÇJ pa:ra casal, nm próximo à nova ponte em Japão, Okinawà, Formosa e

1il-�l-mitol'io para .solteiro com construção DO bairro 'de Ptln- das Philipinas, declarou o ge-
'L1U<1S jcamas, e tuna peDitea- ta Aguda.

- nera!.
1':le\r�", urna cama de solteiro, Informações com Arno Beco .u II1\m guarda roupa, uma bicicle... !ter, Rua Bolivia; 13 _ Pon- E I IUnmmmummnumlllfllllmlllllttmlllllUfIllHmmUlIIlIUllllUá
'" mBrCa Ducopp e um radio ta Aguda _ Nesta. -

-

i'bilín,,, l-Iolandes. e outros lI'
=

H O S P I T A L f
-

O R O OUE::kl1<:iÍíos.' A "INTERMEDIA'RI-A" _=_= J A -�_lrr!'ormaeões com Valdir A E
-

I.uz no Banco Sul do Brasil. j :: m R O d e i 4) ::

V E N DE .. S E IOFERECE OS SEGUINTES, � , C�mplet��ente reformado, com álas novas para ci- �
,

NEGOCIOS URGENTES t
- rurgIa e cbn1ca &eral. Aparelho de raio X e Materni_

�

,

_

D� J "-RDT1!I"',
I =_=_ dade, preços mÓd1c{)s· '

. �_=Um terre!:,-o v n 1.l'-': ORIENTAÇÃO. das Irmãs da Divina Prov'dencia .

��Ul\'iENA�, a Rua Thome VENDE-SE; Bungalow de':: 'DIREÇÃO; Dr. HEITOR BAGGIO - OPERAÇõES E
braga, medmdo 17,5 de frente material 7x9 com 6 r t· = EM GERAL CLINICA DE ADULTOS E CRIAN. ::-

f,tl'Ill!,41 metros de fundo: Pre. ções, inclusiVe varanda, e��!;� I ª
ÇAS - PARTOS. ' ::

t.,
.. (�l'$ 80.000,00.

,

construído mais uma casa e
�

__ . . _ _ ê
•• �Hv8�rsoBs lOttes nde tezrr31� a ranchos de madeira, 660 m2 ."lIInUJmllllllllilllllllmmmllmlmimílilmlHmillliiillllimimmmi�
N"na � ao en () e - 11a en"ron de terreno

.

ti t I
.Ga:i.'cia) próprio para Resí. . .

' o mo pon ores -

: _
'

._ dencIal, lnrr.e d'e enchente pro
f!;-Ur;a, preços de ocaSlao, me. ximo á Rua Sã,�, Paulo, Preço
I.llul(} 2tl :x 20. de ocasião Cr$ 230.000,00.

VENDE SE 1-
cen, invejaveis� De certo modo� e�' de no Recl'ie, corno caixeiro, per ...

·

.
- : ;) morg<ls de la tambem vive imprellsada, entre

t-! reno n B d f t f
cebendo salário mensal de 40 mile' el a en ur, azen- as l'eivindica"ões dos empregados e

de frente c m e t d'
,. reis. "Entre as observações que

-' O a s ra a prIn- a intervenção do Estado. Tem de
cipa! com o'Ll'mo e pe m t

guardo da classe naquele tempo,
,

• t r anen e fazer lá ti sua ginastica, à sua ma-
ribeirão, livre d�A -enchente. neira, para d-õ'f(';nder os seus

recordo-me de que, em geral, o

Preço de oportunidade Cr$ .•

in- caixeiro se entrozava muito na vi·

*' ] 00.000.00 a vista.
- terésses. e não se pOde negar o dia familiar do patrão. Quase sem-

_..

I
VENDE_SE: Automóvel Pre

mérito, e às vezes ate o heroismo, pre era um parente do dOll0 do

fect em perfeito e5tado de con
da missão de formar capitais num i!stabel'ecimento ou então um fi-

-

C '" 50 000
país como o Brasil. lVias, no tocan- lho de' algum cliente do interior.

,
servaça.Ç)< r.,? . ,00 a vis' te a{),� efeitos da infla"ão, n-ao há

'ta faz·se tamben' '" 'l't
- ,,- Mas, mesmo quando era um esfra·

, , - ,LaCI 1 açoes duvüh que. lielás peculiaridades de
de pagam-ento.

nho, aealiavam conquistando um

I' VENDE.SE. Automóvel
sua situação saciai e economica. Ii lugar na famiJia do patrão. casan-'

---

OPEL CA.PITAEN
classe media é que tell1 de fazer do com uma de suas filhas. Isto '1-

... '

� bem coa- maiores aCl'obacfias para sobrevi-
r-. C@!iee�oD,riíl.n (servado. Preço Cr$ 70.000,00. ver".

I!ontecia muito naquela época. E

�JUilf.n-'H:rõES 1)'" W, D. (J'our

I
VENDE-SE: Automovel INTERVENCIONISMO

êste -

fenomeno era bem um dos

Wheel Drive) STANDARD ano 47. Preço-, Recordou' a sr. _ fé F'lh
traços 'que nssinal?vam o patriarca-

ifP.A'OORES' L FI B :Oleie! 45.000.00, faz-se lambem con. tempoo em que s
� b: o os lismo dominante na vida e<!onomi·

,

,

..
_

• •

d'
-. o. e Vlra o rlgado a ca do país".

_.111, __ ,l'tll;a.iI " Aces�,o'rhICn lçOes suavelS.
.

•
I viver na B?hlu, �ob psetldonlmo.

I'ORD _ CHEV'IlOLft
d 4COOM.PRArSEf· Aut?mow.l E tambem os dias de sua juventu-

Condenou o presidiente do Can-

o-- Linha _ e aCIma, pre erenc1a Che- gres�o o que considera "grave fe-

H: O P A R
. vrolet ou Ford. Paga-s·!:; a vis- 'uomimo", atualmente produzido no

, AU�'n COMERCIAJI:t
l ta. Inútil ofertas exageradas. ( Brasil -_ "o excesso do jnterven�

f'?'t" �MPOR�'ADORA s. A. COMPRA'SE: llm 6lt mais
ctonismo ecollom;co". E disse! 'O

�
-

BLUMENAU lotef5 par� consiruçãq
-

de mo-
povo �e ausenta, as classes cruzam

ii' flua 15 de Novembro. 983 radIas. So intere;:;sa preços de crença de que os demais os braços. E, enquant<l isto, o Es-

r "ACISA" _ Fone 1324 oportunidade. Governos ocidentais tam- tado vaí tomando conta de tudo,
\ Tele�!rama!!: VftNDEMEENE COMPRA_SE: maquina de bem continuarão cbns,ide--

reduzindo. substit.uindo, suprimin·

I rostUl"'l usada o::endG m.o"mo
' ÔIiJ. e desarticumndo a iniciativa

;n;ml�l:
'c � �. - rando a República 'Federal privada. Poder-se-ia alegar que se

��.IS.�
Inír:rmações

I
como o único Governo' !e- trata da tendencia socializante do

ihMAS 1: MU"((-ES I�
Rua 15 de Novembro, n,o gal da Alemanha". murtdo moderno. Mas no Bl'asil :t .Realisar·'Se-á nô próximo do.

AI\ � 11 O ,1334 - Fone 1669. realidade é bem rlifer<ente'" E a- mingo, conforme Os convites

I
."

diante: "0 Estado tem assumido já distribuídos aos sócios o

.-�',,��lf! V E N D E S E D
re�ponsabiliÕlades demais. tIue não Baile do Rei do Passara", pro

Armas de caç1t. #;spfJ;:: I ,-

..

t pode cumprir a cont.enta geral. Fal·' m-:ovido pela Soci.edade Espor-
ta, l'evÓlVéres, pisto- II

ta-lhe recur';oo, 'falta�lhe gnate- tiva e Recreativa "Pr;jgres_
� las etc. _ qualquer

I�
. �Iotocicleta "Indian", com Os paredistas t

�

d'
rial humano para uma execução "a- 130", cujo intend'imen'to so�

� bdl.l'C2. COMPRAM-SE �!?e-Car original. iudo em. . .

-

, :s -ao IS- tisfatorla, :falta-lhe tudo, ti. comc·· daI está sendo aguardai:l':l com
{'I NA

IOhmo
estado de funcionamen- trlbulndo panfletos em to- çar -pel�s eondie,!es ll11lteriais e psi visivel entusiasmo.

� to e máquina em_ perfeit2s .dos os colegios da Zona sul cOlóglcas do país. A "sse -respeito, O programa qUe ant."'!ce és_

� (!!\S!'S Pei't!l! e (!!I.fO!!I �� conc!lcões, sujeita a c:l�mons- e esperan1 a adesão dos es-
o Estado avançou alem da pr;,prra se baile. é o seguinte: ás 7 110-'

� � 9 Jj II 0'tu �c traço?s, Preço de ocaSIao. Nê_ tabeJ.ec· t' d b'
-

realidade nacional como se este ras - marcha em recepção ao

� _ BLUMENAU _ �� gócio 1!rgente. Trata;r com
lmen os Os alrrOS país tivesse uma infra estrutura SÓ� Rei do Passaro e concentra-

� Jitua 15 de- Nu .... , lS81 J �rirloIin, na 'cficina Max Pr.,i_' de Botafogo, Copacabana e lida e poderos� como a dos Esta- Cão na sede da sociedade;
� � Slg, ou com J. Gonçalves. nes-! Flamengo. Os boletins dis- dos Unidos 1:>u' da Inglaterra". 10 horas - iniCio d:i tiro ao

�� ta redação. tribuidos aludem a uma
"Se me pe,Ussem um conceito Rei de Passaro e prêmios, se-

d ::� demagogia, -:- trizo,;, (I sr. Café guindo-se a proclamação do
'ummmummUmmmllmnlllllnmmmnunmnmnmmnmnUliU'.:.: greve e carater nacional. 1.'11110:-:- eu dIrIa qu:- � toda aque- Rei e Cavalheiro; ás 12 horas
t -,� =

L �a politIca que sc dlrlge aO POV?, - interrupção do tiro; 'ás 13

1

;-.n.,U-'·'ASn,S�[ TERRENOS" :==_=ª I :�e�ando-lhe ,all�mas__con: a conqlUs

I
horas - inicio do tiro e pse-

�
,

. • •

"e seUs dIreItos. e llaO tOcando mias e m,�dalhas; ás 18 h0ras
,

MUltas mulheres, a�e':r1 dlS· I nunca_no outro lado da questão, fim do tio: ás 20 hoas _:_
SO. se esgotam em ;:tl.vldades que sao. os deveres. Uma llolitiea inicio do grande baile. que

....Ol\'{PRAMOS E VENDE�10S EM TODOS OS �e peuc,a 111�portanCta. Pel'l_ ?S<1m. 11ao parece honesta, bem será animado pelo Jazz "Sol",
'l.' ",am ln1;uto e,n SI e nos >\lut!OS mtenclonada' e nem seque!' objeu"1 de TimbÓ.

PGNTOS DA CIDADE fê ou gastam as suas energias 'la, Lembrar ao povo ou a deterrni- :-- --------_, _

.. -t"'.S de ""ealizar ...ualquer negócio imobiliá�"J'_ __
= ,�nl o:)Ísas quo;' outras fazem t;ad�s cla�5es' os seus ?everes «:on5 ODJ.L ". .& 'A ..�v quase automatIcamente: - a ,tthu preelsamentc' aq11l1o que para "

_....---- cont>ulte-nos ª toalet? pessoal, por exemplo. ó homem publico é tambem por

-O BLUME
cttidar dos próprios males g,e_ Sl,a vez. um d1ever, A meu ver, a

"II'ORGANIIA(A NAUENSE lTDA.." - nlmente imaginários, organL soIuçáo da crise brasileira depende.
sal" assiduamente divertimen_ em gl'and� parte, do exato cumpri-

Rmi 15 de Novembro, 870 :_ 1.0 ando Sala 5
_

tos e partidas de jogos .. ,

EiSl'
mento dos direitoR e devére,� dos

Telefone: 1 5 '1 2 =1 porque
lnuitas cr:aiuras c·:on_ êmpregados e patrões, l!! �ob esse

{)u.-I , se realizam os melhores ne'''6cio!! de imóveis :: seguem conC'lulir tão- I?�tl(:!l llspecto qu;> collF-idero decisiva R
- _ii:'.. & = I embora casandO'se mtnhSSI_ corabO'l:aç!io das foreM das irticia-

,dlilnmjjimIUtiUUJnnnUmlllmmmUmmIlU�iU"nl1\UWnij� mo.
�.__ , _

tiva privaclla".
'

.. _ _ ,

IMOBIUAiRh\ (ASA

Oferece os seguintes Imõveisr
t':' ,...,..�'-"!"'""_-r�

A') NA AVENIDA CONSUL CARLQS RENAU:{C, n.o

HHJ _ prédio �dWcado sõbre terreno cl1.500 m2 -_ Procurar
c sr. BrfüUg no Banco Inco;

B) Na rua Lo de janeiro - terreno cll0 m- de frente,
:!r} ambos os lados, por Cr$ 25.000,00;

C) Na Rua Siqueira Campos - com 72 metros de :fren-
i", 33 11m lado. 56 outro, por Cr$ 300,000,00;

. '

D) Na Estrada de Florianópolis :__ frente 40 metros, e
i'.w (,tn ambos os lados com João Klann. Preço Cr$ 25.000,00.
,

E) Na Praia de Gravatá - com 30 de frente, 200 de
!l.r:ÓO" podendo-se dividir em 15 lotes. Bem na Praia. Preço
Cl$ 50.000,00. .

F I Na Praia de Piçarras - lotes a, partir de Cr$ 9.000,00
Em presíaçêes ou à vista, no Jardim Rio Mar.

Confie seus negocíos a Imobiliária Brusquense Ltda. Pro.
curar os srs- Tasso ou Pazzini, Praça Salgado Filho TI.O 4 -

HrUSll,Ue.
��������----------------------------------�-------------

ONTRA MESTRE
rABil( A DE PAPEL

(
fsARA
Pi 1';:13a.50 de um com bastante pratica para trabalhar

<Cu, ;:-,ii':;l:Í!'a TI" interior do Estado de São Paulo. Escrever ou

:'-pi:i.êseUHlr-s{;' cem referencias á Rua Sã,o Bento, 389 1.0 an,

n",l s ti - 8;'<0 Paulo - Ale do Sr. Antonio Barone.
f

'. �a�.a�wA,omS7 :,,"',' TO:��R� .�:��N:���_
[,C li," a Rua Maceio. fundos <13. 1'0, na Fabrica de l\!Ialquinas
[I,a 'l de Setembro. em fren-I e Fundição lVIQRITZ, Rua
1 t» " Tyanspol"ludora Blume- Urugal, 30 Itajaí, Tratar com

"auense.
I o sr, Edmundo Moritz na mes-

Tratar com o sr, Aires Beu, ma.

1;) lia Prefeitura. ------------.......

VENDE-SE

ALUGA .. SE

Ford Prateei 1948 par motivo de mudança rm

dormitorio. urna sala. de jantar
E' uma casa de madeira Íl. Rua

Itajá� -,Beco Xapecó,
Tra.tal' com o sr. .ruuo Gf'l'rner

á Rua ltajái, 780.

VENDE'SE sujeito a qual
cuer exame, com máquina no

\;r., pneus novos. estado g·�r",]
��dI!IO, Equipado, com esterpe
I: ferramentas. F'aci,liia\.se
,,]f.'lade do pagamento a Ion
t_!O prazo. Preço de ocasião.
'I'ratar hoje e amanhã direta
,;,I',nt2 com o proprietário, sr, Apartamento para. mora lia ou

-('s.1.Tallio,' altos da Casa escrito rio, com jardim. na. Rua,

}{üy-:_d'. Negocio urgente, Tao- Nereu Ramos nos altos do novo
r: i �"l) viagem, I. -

_._. consultcrto do Dr. Camara; '

VENDE-SE

um "show" de

No- pari'Fl.:> eomptementa
coisas est!·�eram. um pon\1o' me

lhor. tornando-se o jcg:J mai" cor

doC'. porêrà sem quatsqnor
'

lam-
V E ND E M�S E

3 POLTRONAS
(novas)

'I'elefone 150S A
VENDA DESTA DlA1UO
NA ENGRAXAT�

PONTO �C Como formaram os quadros:

PRECISA�I.SE

Z OPERAFRIOS
CORITIBA - Ati3íl� FedatD e

Fábio, MárciO, Pégu:nha e San

guiltietti; Rosinha (Periquito),
lVIerlin, Miltinho,; Ivo e Renatl

nho.

J

CAXIAS - Puccini, Hélio. e

Iv!}: .Joel, Gunga-Din e. 'Hoppe;
Reis, guzébiO-J Didi;' Vicen;ta e

Vf., ,

B

(ENTRO DE
A Ui O M O' V E I S

Ailtomõnllil
vânunb&el
�:)$üdUIUltl!llll

Umtd..
UIli.46!i1
'Uht1411

TROCA

Rua São Francisêo, 14.7 - Fones 2061 e 1043

vecnador- lrineu -Bornhausen pro

mnveu a retumbante ".Tornada de

Chapeoõ ". Percorreu durante dez

días, 'todos o;:. distrito" daqu�la

serem errados.

Nêsse passo
pr-obtema da divisão territorial

Chuva de improviso?

o moderno

tratamento

das funções
feminiiulS

•

NIti1lul" dI>

Prl:Of. f_miOdo

��"'\\

Uii�O tia

LAIIORATÓRfO LICOR

DE CtCAU hV1ER

E
BAILE DO REI
DO PASSARO

gou-se a atende lo.
'Estranhando o fato , O polichl

tratou d� demove-la õe seu� pro
-

pÔSitos_ Ela :le rnant.tve -firme na

decisão de carriinhar" ao' longo da

estrada, sem aceitllr condução. Pa'
reda ol1stinada_

-

- "Mas se ficar na chuva. fi
cará molhada" _:_ disse"llle o poli

, eia1.

mundo oficial, dará maior
relace á festividáde do
20.
A Nserva de mesas se

rá feita de hoje em dian·
te, com o zelador do Tea
tro Carlos domes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�',

naci'�nal, 'dam{Js; a seguir, o que' tido: ·0" resultados que .estã'-l ser,

se tem feito, nó Esta:�io mOl1ta-l d·::! obtidos r-evelam: o .acerto d'J,

rrú:ultados ",atisf:üó- pHlVidellcia e indicam que.. acor-

do .me ,!?_o'Ildições ídentrcas são

Visando .ampliar o fomento do sempre' aconselháveis 110S Esta"

trigo no Elst�d!;) {) Serviço de Ex- dos i(}:nde forem' insufíc�fnte!,

Minas··- A

,,8<]11to Ani':,nlo (lfl

de lVIin.as :-

rrAMBAC'URI

•
�.

D·IA 1'5 DE MARCO -,

INICIO DA- ESTRONDOSA LlQUIDACÃO DE ANIVERSA'RIO

Casa· Buerger
DESCONTOS DE 10 ii 50% EM TODOS "os :ARTlGOS

"�o .

' '. :, ,

.

,

UMA L10UIDAÇÃO DifERENTE, DE TODOS . OS TEMPOS
CASA BUERGER LIDAI'

50S

ainda, tura.
visirihos.

• F';>r'am eutttvados 195 hectaree
de ;1952, 'de um estoque de '

... , I A rêde da atuação do r-cf'ez-ido
, , . em campos 'de cooperação e no

6-lA·81 quilos de. sementes de trí- Serviço sobre os JnUn!ClPlOS se-
I

.

t d 1 d hectare-s. cOm particulares, dís-

go, DêsS6 estoque foram fornEci:- gUl-l1 es, (ln e se ac mm as e-
,

•• ,
.

do mesmo Servi- trtbutdog pelos 'mUl1lClplOS r,]JllI'
Goiá;;, pendências

:Bahia" SãQ Paulo' e Estado do ÇO;
xo : Acessita, Alvinõpolis, Ca-I'JI1C

Ri'':>, 5.000 quilos; 41,586 quilos j 1:0 � Centro --- .BELO HORI- da Cachoeira. Cássia. Formiga,

'fo'l',a,m aproveitados como scmen-
'

ZONTE .. _ Esmeraldas, Conta- Ouro BraTIC'J, Ouro Pret.o, La

tes mo próprio Estado e o ;r€5'
I

gens. Sete Lagoas e Corinto; manter, P.ampulha, Pará de Ml

tanto de, 14',60'5 quilos foram ven j 2,0 � Sul de Minas _:__ PORT-O nas, P.atl'Ocinio, Sã,o' José del Rei

por AI,EGRE - Estira, Pessoa. Ja.- Ubá, Uber-lâ.ndta t; Vicosn

! CI11>, Carmo do 'Rio 'Claro, Prató- Somaram, podunto, 305 hecta·

EgpCl'll�Se C>Jl1�O resultado da polis f\ CiiRsia; res O total, pc. eutturas reallzndas

aemeadur-a feita no, Estado urnn 3,0 - Médio Sã'O' Fl'aneisco

--I
sob \15 ausplctosdo Se'1'v{\:o El�·;p·o"

cnlheíta de 78,380 quilos. rMONTES CLAROS � Coração eial de Cnltum, do Trigo era e.i)·

Em face do 8cO·r<1<3, 3S.útlvida" ,fie Jesus e Bocaiuva; oper.açãe} com o S·ELT,
;:wzmm

��

.. .. Blúmenau

?�
� i

devoram a saúd�
de seu filhQ!

,
< •

'

Produttvu- 1
(Pôr AL NETO)

Brasil, nao· dispomos
.

de
estatísticas acuradas. Mas'
eis as éstattstícaa' norfe�a":

a necessidade de dar
ao sexagenário a posiçao
que lhe cor-responde na $0-

cielade moderna.
Ele não é 'um inútil. Não

,'é um homem que só serve

.para vegetar num asilo ou

.na brandura duma vida 0'

ciosa.
O homem que passou dos

60 pode e, deva ser apro
.vsítado pela sociedade,

Claro está, o velho já

InãO' tem a força f�sica do
..moço, Porísso nao pode
-executar certas tarefas, que I
requerem grande esforço.

.

fi'r-itqueza Em Gel'ül

'Seu filho corre é brinca o dia todo •.. t, à noite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que fie brinca.. quer· nas.' horas em que êle dorme,
rriilhares de pequenos ínirnigos de sua saúde trabalhem silen

cíosamente: " São os vermes, que sempre - momento

após momento � movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deverta dar-lhe mais fôrça e ânimo,
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo,
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA

VIER - um vermífugo de ação moderada que deve

ser tomado por tôdas as crianças em idade escolar.
alguma pa..:

ra que nâo possa ser aboli
da essa conexão"
Estamos' vendo como,

eonstarsternente, a medici
na encontra meios para
combater as doencas a

I tem�o, antes de que fiquem
cromcas.

II O tratamento adequado,
feito ainda ,em. nade me

.

.,diana, evita os achaques da

velhice, em grande parte .

. Veja aqui o quê é o

LICOR DE CACAU XAVIEIt

C"'lnjJl",toffiElllfe ínolensivo paro o organismo, é (J único qua

r".ids ser +erncde em qualquer époco, sern dieta ou �IoLI
Do:; gó.tô agradável, nóo conté.n Õ�60 b hão. irrita a

lfitedíno Infantil Empregado no Bra,;) hó filais d .. 50'

CHiO!, dava 56r normalmente tomado pOI tõdcs cu

crianças u partir de 2 ones. Consulte seu médico
.. psçc-Iha que lha 101.. sôbre Q5 qu,.lidada. do I. i.:<,r
da Cacau Xavier,

VINHO eREOSOTAnO

SUvei.r1i.

LICOR DE CACAU XAV'IER
-e vermífúgo de conflonçc da rnõe brcsileira!

, ,
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,Ày_
..,�" os T:';A·R A DOS

""�.i, .

• II

I ".

>

,.. •

Vn)'o, em sc"G'uida, ::\ guerra 193.9... Ora, corn o enmnntsrno, pior que-
que o crontsta não e, � �

nem quetra se atrilmir em, ínstt- 45. Para eúmujo da· numnntdaâe, o duende, 110is que não teme a

tttição moral, Não concordo tam- aparece outro -eneâbnfn que síínho- Cruz, vtvem os homens pobres de

Iisa U111 velho indivíduo conhecido espírit<> SUb o jugo eontinu!l. da nta de terror e domrnto do mun

bem, que' deva ser êle uma enti-
, ,ia' nas h,'stórÍas de t1'anC050 ou, de tentação, E, com o tubarão., par

dade amoral, Divagar sÔ1Jre fatos "

'

IDlll·to lon_.-e, pelos seus ares arre· outro lado,. 2- minar-lhe o organis-
e cenas que tem a felicidade ou. " t

dios _ é G Tubarão, O tubarã" mo pela fome, aparece o en e ter

é o fiiho dileto do Avaren.to. 'B' ceirot como não podia. deixar :1e

1 t t e seu pai Po�- de suceeler: - o Tarado. ESllÍrito
descer às profundidades da Cl'íti por, no en an 0, qu ,

.

. "'" '," .'. _

, "

. (} avarento 'l.cumulava seus sem te e corllO em franca ueca.- rendo. em escada. ,a.nave-l. tod.ts

ca especlallsada, e e,.:por ao

gran-,
que, se '

_ . #

•

t T
"

_I
.

..

'd I
'

,

At't

de'I"
- .

'

te90 r s em subterrâneos >caver'" denc",.• " o tarado um doen .e, OI' .a� classes SOCl�l.lS, o �r me ma..
-

• I U < de PUblico uno se deIxando po-
. uo"

" 'h d' d' •
",

li-
.

4 A 1 . ,

" '
, as escuras de aS-Iecto t-enebroso na-se vasta a ltteratura a respel- e lQn G ao �ensaCIOna ,mo, c

- �ce_1- rem, mf�uenclar pelo tendenCIOSO, ln_., . ,

,�

.. '

'

to desta ultima. criacão da pl'esen- dêste ã, ment-ira. mais t�rpe.
batragulO. 6 eis () que nir> é crime para um nao temos notIcia ,L qUe sua '1/0-

,
", _, ; '.

•

Governal;-- cronista racidaílc II!?'!O ouro cllegasse a e�- te epoca, Convem ihzer qU,e. ��a C�m? .

fenomenos unnersalS, tem

.

' ,

conder alimentos básicos. a fim espécie de tara. acomi'tl' mdIV!!" o 5lgmfwado de element.o.� pertur

de matar seu irmão - o' l1()men� duos com e sem gravatas. Do s!'xo badores ·aa vida de flUaII}lWr II'·

_ de fome-.- como faz o tubarã�} I masculino e i"eminino�
i _

gião

despudorado,. O mai� interessante, porem, e

(ln", p,u'lOCr', estames quasí todos

doentes, por recíprocas influ!ên
das: - os comuntstas por· sua. rna-.

do, Os tubarões 1'01' desejarem es

conder tudo, inclusive o. !nGnopõ
li" da sapiência, Por fim, vêm {IS

tarados, cujas doença � vão IlerClll'-

s:lti!lfação Plll'a. e simples de in

teresses materiais é caprichos pes·
A rticulistas, comentarista s •

.

cronistas, tribunos, 'et.c" que ·agem Rejeitare.m OS aiiad05 O govêrno
comunístacla Alemanha Oriental
Republica federal Dlemã .é o unico governo legal
BONN (UF) - Os, três' meir3 respo�ta conjunta dos' pretend'em continuar con

aliados ;cídenbis rejeita-I aliados ocidentais à con- siderando a Russia como [l_

con'lunista cessão, 1Jor Moscou, a 25 de poten,cia respol1savel pela
ram o governo "s 0- 20113 �oviétjca da Alema-;

à Alemanha 0- nha,
"E:3.tes Governos'; - a .. ;

Cl'cscenta - "não reconhe .. i
b

.

d
. \

celU a so eran Ia o. T'3glme �
da Alemanha Oriental, quc. \

\
tem 111tençãi" \
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Vive t: humilde e sossEg"damell"

rM lUISSAL VALIOSO - Foi descoberjo na bíbtíotaea. dos.
Capuehtnhcs de Romont. na região .de F.riburg, um, mis�al
de Constanza írnoresso em 1455, Essa pr,eciosidade. bib110-
gráfica f�i i�ediãtamente comprada' por' um' c,olecionadC1"
i.orteumerlcano r.ela Imoortancia de meio milhão ne fran,

c.)s (ma's 'ou m�riôs três milh�e,s de cruzeir,:;;? �� se con�e:.,
cem três exernplares de tal missal. O primeiro. f<?l desc9b,er.�
t , em ] 860 na lúj::. de um anttquár.o, .em Munique, ten�b 51-

elo ve ndid.i à biblioteCa municipal por 300 mil mareosvouro.
O outr.; foi encontrado em' 1900 no convento dos �eru"91ti;.
n 'S 'de Lavantal. na Car'ínta. Segundo os peritos, os missais
c.e Constanza foram impressos em 1455 p c r Gutteaberg.
í'lNTURA - No curso" de' um 'í:eilâó' de orbras "dê àl'te, 01'
k'anizada ueía f>1mosa. Galfr:a Chat'!lentí�t. il� Paris, JJI�w.' "e;
:rd<HIh-ídas- várias telas vaíícsas de artistas �l?-ti�,os !- ��.e�'"' "

]iOS. Uma tela de Van Gogh, a "Cabeça dUQl jov�,m campo.:.
hês 'de Bash.mt" fd vendida a uni'coleciónac,lM iiiilionát' o
1.01' 2 utHilô:-:l; e 803 mil francos. Uma obra de"Southi'e. 'teu:'
dde}.'ud;t dê extl'aUl'Qciruirio valor, j),btev� v�nd�,l!-{)T �.21a.OO�
:I rancos.

'
'

MANIA - O bombeir-o Alo!s Ludwig, de Estrasburg, é um

hómem c3xtremamente vaidoso, tendo' ad'�tadd' aque1a profis'
r.ão parecei que para fie: r em cartaz, A SU;l rrrana et!l cOU
segutr medalhas, Ultimamenh?, chegou a·J, .cúmulc de provo-:
car incendios narà depcls ir a!lagá·'los. bancar o heroí e re.,

r.eber, 'em festa pública, as de-vitlas' condecoracões. Mas :1

11 licia desconfiou do negocio. Alais Ludwing responde ;:a
11roo=sso, agcra,

'

,

, '

,'.e •

HISTORIA DA GUERRA - Foi pubs cada ,em. Londres (J

primeiro tomo de uma obra prlma em seís "volumel'-, 'con:..
sagrada à'História da II Guerra lUundhl. O tomo inlitiJla-se
"O l\'tédíterianeo e o Oríertre\"'�'iídío" e narra cs al!nnteet.,
rnentos que marcaram o !lrimeiro ano de� guerra' no "leáttó
de operações: E' evocada: l:l 'prl�e:n 'ofensivá britâ�ica: nQ
deserto netdental, O livro 'lembra que a... 'forças britaniéas _;,;.

que jamais ultrapassaeam duas divisões, das quais u� 'j)lln�
(Ilda, e cem suas trt'!llts de apoio - livançaram 15ft qullo�
metros em 2 meses e meio, destzuíndu complet��hte um

exército de dez divisões. O balan:çQ dessa caJJtPa.�a for: -
130 mil prisioneiros, ca!ltul'a de' 180 tanques mé4tnS. 200
tanques leves e 84.5 eanhões de campanba. : " :: , "

Look

gasse .:. dí!a de �etorn,o,' Des
sa �pn�a. Ol'l,mdam as mais 'cu,'

rtosas receitas para con'S!eg-uir pé
le boa, ou eonseguír- o amor- da

pessoa. des�Jada.
Fe1.izmente a renascença Incen

:tivando o amor- por tudo o

é bela, oonseguíu encorajar
mulher-es .a. novos métodos
beloja.

As cruzadas .detxam ás rnu -

lher:es muito tempo para pensar

, sobre a sua. beleza ,e, em 'Veneza

a Arte fazia nascen uma. nova

época,
Assim C'.JIDO, hoje, as wenezla

nas gostavam de deixar-se
,durante horas .e horas ao scl,n
fim de tostar a sua -pe.lü,
Mas, prãnclpalmante'

valor ao sol que lhes queimava

J

-- DR. MECESLAU SZANIÀWSKY�
Jlél!lco do ROí!pital No85$. Senhol1\ da'� ,

CODl!Illltórío: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _;_ 1!'Wie 286ft
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. '529

, C U R I T I B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MElifIcAIS

Doenças da pele; Eczemas. ,Furunculose, Coceír 18, 'M.an
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de .regras, Exces
so. Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Elrtel'ili<:ia'
de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças erõ
nicas em gera!; Reumatismo, Varizes, Asma, Mà1â,ria crO'

,

--- nica - Hernorrofdas; etc. --'_'_'
'

.

ATENÇAO: Oonsuttas em BlUI1,l.enau nos dias 2•••1,4e
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ __;;._;. ,

'�"<l>.�-':"""""���""_"""'����cÇQ;to:JQIiIO!'",

RA'DIO JARAüUA LTDA·
Uma Vóz Amiga em •

,Na Igreja Matriz, desta
dade, reàlizaram-se domingo
passado. I�S ':seguintes bati��
dos:

Seu Lar

AMDRE' MARTINS
- .�

Diltrlbuldor em 8b. c.tÃru...
O A 8

AFAMADAS CASlMIBA8
tt N O BIS t,

Marc!\ Fabril da melhor
casimIra do BruU

Llnhns e

x

aviamento.

Dart Alf41utea
'_ x _

Rua XV, 1360 - Cx. Poat.ll. a..
BLUMENA1J " miro Quando faZia calar a peru< 'sabeth

ca incOmodava, Os cabelos por ------..,--------__,-
......-"""'-------....;.-............�

baixo transpira'Vam e sentia-se

dormecer ô pass'ado. As inspira-

SERENIDÁDE
Aqui,'minha ,úirig.a, .estam.. :;

seguras de encontrá-la em

falta. Você' começa' úm traba
lho que a primeira vista Íhe
pallzcia fácil, Co em verdade'
era bonitó. Você adquiriu,
reuniu todo o necessário, ,'e
hoje sabem9s qUe l?ar� fazer
qualquer trabtüh'o é preci;;o
não -pouco dííiheir-o.· SúpO-'
nhamos -que 'se tràtasse" de
um bÇ)rda(Ío, ds o' tecido, O

des-en:ho, as várias cores das
linhas (se" �é' tr<,tuva .de um
bordadO: fi cOl'és), e logo que
'o t.empo lhEf dgi:'K'�U 'a possi
bilidade de, 1edicar-se ao �eu
trabalho \70C� 'se pôs a agir.
,

Moas' tudo náo 'rOl' suave co
mo você jul?,;lVá; cu 'porque
não era muito .experiente na-,

quele 'generD de trabalho, ou

p;rque o cLesegha ,11fiO, ef?'
muito preciso, 'Ou' porque áf
guma preocupação a distraia,
a conclusão fOi que, depoiE
de ter, ;feito, e ,1'4eitç il pri
meii-a foiha' ou' 'o primeiro
ffi.'8tiVO de ,anato, com o' ros
to vermélho e a· alma amar

'gurada, voéê 'depôs a agulha.;
"Não COnsigo, não sou' capaz

estas palavras ()

'I -x \1I Ferrli�em para Tupla. Monta- I
II gem em armação de madeira II
,I -x- II
ri Ferragens Completas - SerraJ II
II Fita. ii
,I --x__ II
'I Plàlna,a limples - lJ(i ceutt- 'u
li metros de larlllll'a II
" -x_ II
ii CllIndros para Padarta�, moen� II
H das para cana 'e Dragas cóm- II
'I plétas para areia o,,, pedregu- II
II gulho iI
fi ';_x-,- II
I( OfiCIna, lundlção f; �tampar1a II
II --x- n
,II Pl'olét05, or;arntntos ti d<e.maÜl II
II 'lr.fol'l11l1l)ões oa fábrica II

=ti
� _

-
-

:::

-

-
_'
-

E

flnissimo e os cremes que a quí
mica><cosmétilca tem lançado ao

mercad!o pOssuem o dom de dar

juventude> :á eutis por mais mur-

cha que pareça., Qualquer mulher
neste sécuio �x, pO-derá ser bela
é só querer.
Os sucessos da. oosmética. nO

p;resente nem por dsso deixam a-

ções são sempre' procuradas nVs
ti! para o dia, ficou a

modelos der beleza' aJ]ltigos e nas

�------

extra'Vag,ancias das' belezas anti

gas e naS eqtravagàncias das be-

lezas que impressionaram.
Jean d'Elstrée, ú eminente €5-

peciaH'St& e mcosméÜeós Sf: àei
xa. dominar' pela beleza das anti·

•
gas ar,tistas, do ,TeaÚ'o "Marj

rivauq" que entre suspiros e fra"

ses simJ-[ôtic�s fazia. as suas pro,
tagonlsta,s e imaculadas br2.incas'

Dos Er!;)ebnis: gesund
gebróufif. "sichrbor oi:

el1,oll, für langsorTIE!�
BrólIoen NIVEA,ÇrdrTIi3,
f VI' dco. dEJr e_$ e;ílig
hat, N1VEA,Ultrq,Ot,
I:!.:i :>:dlut?f !;!t,jl�.of,

•

DOENÇAS· N�RV9,$A5 E' MENT�IS
. - . .

CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA
•

,;; L,.
_

�

ASSlST11:�CIA MÉDICA PER�1jE�;E A.C4ffiQQ DE �SJ?EPIALIST4\S
_.-,._,_, ABERTA A.OS JldÉDICOS EXTERNOS

. .
,...

'

..
'

ELETRICIDADE MÉDICA - ;REPQU�O "'"-7 :QESIINTOxíC'AÇO�S
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS,'�
Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1241 - Telefone n:t;(' 3 ('-5 :;

ENDEREÇO TELEGR;AFICO: HPSIQUIATRA ..�CURI1,'IBA

,
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.��������--�-�-�-'���I--��I
Demàrcações F'ui,eh'olltrsll•c'0- e

I I
Precicão - Presteza ___;. PreçoI ' -

l-iiiiliiiiiR__l'AiiiiiiiF_!eliiiiiiíiiiveiiiiiiiisiiiiiiíii·chiiiiiiíiirriiiiiiiiiidtiiiiiiiin�.o·iiiiiiiil1�IiiiiiijTAiiiiiJiiiiilAl���1{(I Nação»·touta�gns �ê iD�ÓS·· r83liza�es !�no�='e:c-:-sd���!tt::s
SAN'rA CA!RffiA �oml!�"., vJl���1!

.

e� Rro G,]�SORloÇJ�I�,�otl ,�LuC'�!�Ri" �m CO�"�bO ��!,�,r!I!�:. I E'P'"'g�������;f��iF���:ênhO,",
Em Blumenau _ 01impÍco 4 _;,;_ \peleja final, pO;l" i x O. ::1. sileira B x CRAC 1 (dOming')' pe'

BLUMENAU - HOSPI'l'AL SANTA CATARINA

Gtia.ra�í 2. I Em .Toinvile, - América Em -Livramentó - Uruguaiana Em Campinas - Ponte Preta la manhã). 1 N S T I T U T O D E O L H O S
3 x 14 de .tulho 'local 2: 2 x InternaciO,nal de Limeira O, Em .Juiz de Fora -� Tupi 1 x

I
Ouvid::is-Nariz e Garganta

PARANW Em Baurú - NO'P:Jeste 2 x Fel' EspoJ'te 1,
.

- '" ., DRS. TAVARES e HEUSI - -
Em, Curitiba - Ferrovi'ário 2 roviária 'de Ara·raquara O, BAHIA Rua 15 Novembro, 1.135 - 1'0 andar

x Atlético :C,sáb'adO)' _:_ Coritíba, Em S . .José do Rio Preto E!m Salvador - Bahb 4 x Ipi, Consult-?rio - 1232

O x Cà.xias de ·J',j.iiiwite O. Amér-ica 4 x Bragantino 'ele Bra- ranga. 1. Tdefones Dr, Tavares - 1461
Dr. Heusi � 167'l

Em ]=>(}nta Grossa·..,- Guarani 2 g'ança O.

x :Palestra. ItlÚia. de Curitiba O I Em Mal·ilia. - Ml1l'ilia 4 x Pau,

SãO 'PAULO lista ,de Judiní O.
Em João Pessôa - Botafogo

Na Capital - Comw-cial 2 x J Em, Sorocaba - São B�nto 3 local 1 x Botafog':J <la Bahia 1.
Portuguesa. Santistli 1; x Taubaté L

• TERRITORIO DO GUAPORE' IEm -São Sebastião do Paraíso

J
RIO DE JANEIRO Em POrto Velho _ AspiranteH

::- �ara�ense O � ?�vê-ntus
. da No Distrito, �ederal - BotaroJ- do Vasco da Gama do Rio ., x

,Capltiil' O. ' . -

go, 4 x Cachoel,ra, de Espirito
-. . - Ipir:mg-a. 3 (sáha.'do).
JUril Ril:Íeirão i=>reto .:.... Botafogo Santo O (sábado) _ Fluminense NO EXTERIOR

b X Gúarnni 'de Campinas 2.

um

Olímpico
fisica

.2

'â'", ..

·;9 .p o r ti v o
ofensivo 'e] altura e carecend'o de maior

. �'
-"" ,

bugtinos supdrados na 2,bl ftt$e�Sc:ór� finc.l: 4 90015
o louja s�rt� dOG�arani '�n;, de lva�ruar�, "�Õ,le:�o_��, ,da :n�,�� l'jor; enten�i:ni 'en:oht�ou Josê em CaI"Vall1o do�inou, a bola, dr í- que apontou contr-a o' Oljmptco.

na seus proprros atletas, que- come- forma, tl.l!Ve !lllUlt(rma1s. Este',i"ól plen� COI'íl'da:'E'·r.e,logador o:m-'" blou o arqueiro e ainda muíto in- Agiu, então, com demasiado ri

teu um erro injustüicável, ao a- um 40s �atores pri�C�p.a�s � con ctuíu a jog3.da com potente sem-t deciso. pois julgava íficíta. a jo- goro No mais, tudo muito b r m,

quista alvilrubrli . pulo: 2 x 1. contagem '-dafase 'ínt gada, concluiu finalmfnte par-a Cr$ 3,():�Ú,OO, esta. a importaneia
Já: (I Güà:rarit; €nquanto 'a re-: �lah I as rêdes, ' I at:ingida. pela. 3r-rscadaçãfJ, 15:J<1.

t���?-rda Pb�'l,� ��sl:5:.'cãà 'j:)�ê�í�
.

. �scg��dO goal . da I' A conquista. final do Olimp!,,·)
I

n�o há dúvida. Pt'eliminar: As-

sa colaboraçao de Schram e, dos sua representação, ja na etapa I teve em Ipíranga seu autor..Jal-l purantcs do r:llariíny 4 v: �ne(::;_<J
recursos físiêbs' normais de tó: e6inpleni�ritá1";; ,C;�in'" esp'etaculài' I mo na cohl'ança. de uma raítu, :Ua. Fm'taJeza 1. Quadwil ]'dnci
dos os.' seus integtà:nfus,

.

jamais Befu.�pu'lo' dá 'fora. da Íirea, àpó� li susendeu o balão de couro sobre I pais:
permitiu ao adversárdo qualque-r t,ex René tentado 'ajeitár

'

a "re� a pequena área bugrina .. Nicolau I OmIPICO -- Lange, Aducí E'

veio e à esta altura os vísttàntes supremacia técnica ou terrttortal ri0e��e lH� :o�a en'�1�da por I c Reino fall1aÚtm .�a conclusão : Gordinho; Nilson, Arlindo (Bran

impunham-se cem aui.nri'dàdé 80- A' ofensiva tricolor estell/'e apátí- B�amlao:
-

, ,e no momento praeiao em que dão ) t: J311110; Nandinho (Reino)

br e a representação tri'co1ó-r, ' a ca, -apag'adi'ssim.a apenas com o Nunca vimos tento Identico no Daniél ia apoderar-se 'da bola. Nicolau, Ca.rvu Iho, Rerré e Jpi

qual ainda teve depoís "djsUj, inSidli'coz-t.'êà em plano .mats des terceiro- dos' alvr�rubJ:'js. 'Nlcolàu '-Ipiranga entrou rápido; finali- rn.nga.
ti-es oportunídad=s élltüp�ndi� pá tacado. Nadá: fãzetrd:6.,- �tH)l'eéa:r- .entrou faltosamente s-6br� derdt'l zarrdo com sucêsso.

.,Ó»
-

GUARANY - Daniél. Aloisl·) P

ra désconfar, numa regoii de --hiíbâ.1hó -a' i:-HàgiiíLrd!i;' Wilson l?ilva::pu,niu' à -infr.ação. Wilson Silva trabalhou explên- Gerdt; Nilton, Nêlainho e Scht'am

Nélsínho chutou rnuíto mal um que teria. ínfalívelmente, de Esta' foi cobrada péssímamrnte I
dídamcnte na a.rbttragem. SI' n.l- (Jo;;é'; Cldo (Núo). ,José I Ru-

máodma." "pregar;'-ho 'segund•.) tempo. pelo' mesmo dé-rdt em iÜreeiio 'ri: ium Erro gl'ave cometeu ost.e se iteIlS". Michel, COn,"o e Nica-

Com poucos-mimitos'de ÍtioVi- D'á:nilil.-Este não, �airll (Io �1'('0, regístrou na penalidade 'máxiína nor, '

resjstencia
contra

vamemte l1urneroP) qúe· esteve no esperiva"uma 'iiboml)á.".:
IOPfll tio aconteci'mento, rl" vez Surgiu ,imedià.Úm�nte

O" minutos foram passando, o mcntacão, foi o scôre inaugurado
tempo se escoan4o, fin'da'ndo a por Ct.rrêa. O avante b'tlgrino,
pug·na llÚ�el'O úIri da sétimâ. 1'0- .bem servido- p';;r-Michel e aÍ'p.oIs
ada, que em diversos de lie Aduci falhar, atirou cloin mui

periodos atr.'liu hastantl'. t'a f.!l.hcidade;'de pé ruiêito, dé'r:.
ú. as atenções do público rplati- �ai.ndo Lang�' ,pm 'iGão priis f'E:t�

As, mel.hotes marciis
.

J
"

,-

�

0$ rneJbores P,�ços
flue 3,presento-u boa movimenla-

o pri
meiro empate da.'ia.·rde, quando
NáTljdhi1i6; da 1iti11.a 'de

ê�u7.rilt ':êin 'c:Iitcç'fu,"'à pequpna' ii'-·
rea bugrilna. Ipirang:i éiitróü com

p,

Vitól'iamerecid'a. a do OÜmpico
Quando lhe tocou a vez de assu�

lo> Guarani, cáso contasse com 'u· "----...;..----�-.-.--...

ma oft'lnsi'Va mais infiltradora, e I,JlÍIII•••••1II1I!lI
objetiva,' têria' eónsignado 11ii par I
te primeira da. ct.:Hitenda mais,um
ou dois' tentos, isto porque algu
;nas bréchas abr,iram-se consfan

témente na ret�gu�rda visitante,

(lIide Arlindo, nun'ca êhegou a a-

•

rosslgil
réferindo
rosdocimo,

As maiores facmdade�' na compra
Ofe{ecem as lojas �RQSDQ(lMO

,mi'r 9S rédeas 'da pel�ja, oportunismo.. desvIand.o

pàr'á' a "estôpll.'·:'
,

I
mos

trou-se mais práticó nas con

em que pése a p:erfor
de

!parecer.

Avantajou-se ;Dovamente o !'iii·

quadrão di ItQupava'Norte, no

pl'acard, graças úni. tento de bO'

hità. féitura, 'ànptágo' pOr _
JQsé.

CoiTê�. bdn �:e-"fórã -'-da' 6:fei.
mandóu violento petardo à' ,meta

ilVi-.l;úbra:'Unge, 'ànte 'o impre-
;ish) do lang� tentou'desViar pa:: I p'" Jossiga
ra eseante.!o· a meta a bola, mas

.

,," "il'"

��ta t�c�?do ,nO' �.raves� ,supe-.I _

.

.

.::' ��,f�rm��
, '.

, ...
" � .•_-< ,•.•,,0_' rosdoclmo,

!IIIIIIIi_� iiIiiIiiIIIIiliiiiillliiiiil""'''��
Prosdôcímo"Sociedade Anonima
lua] 5. de;Hovem'6ro," 90Ó Blul11enau

,'", ��. �

NiLo' deixou o üUmpil10 de in-

periogosa, d-o te,rre,no contrá.!'io,
mas fê-lo> quase sempre Ide, ma

nei'ra:: iatabàfhor(da' on:ià.is à.' cúSta
� , '.,

-

, _.' " ..

'
". ." , .'

. :

ltlo esforÇo- indiVioilál dé selis ho

.men;;:, Frjze�s�, c�ntud(), qúe á

'�edesa bugr.hia, n'ó'i:éitempo, -es
, : i.we simpiism�m,te extraordiiláÍi!l

obStruindó' e construindo'

Levantamentos

Loteamentos

ritm\l \:la prOdução, durante cer

ca de quinze minutos. Daí po·r

1iIiante>, faltou-lhes "peito" para

sustentar o mesmo "train" de

jogo. Com preparo físico maFs a
Em Arrozeira - Tamandaré 4 Madureira do Rio O

purado, ()� rapllzes que obedecem 'I'
-'

à orientação de josé pera, depois x AInazbnas de Blumen'au 1. I
RIO GRANDE DO SUL

E R·o d Test'o
-

Unl'a-o de 1 Em Cachoeira. do, Sul,""': Nacio-
ite chegarem ao emp'ate, foram mIO, ' -

,

ndquirindó confiança;- mem(),rll,n� Timbó 5 x Floresta 1 I
nal de- P- Alegre 5 x Guaraní';O

do' gradátivamente sua produção
.

Em Gaspar - Tupy 4 x Vasto, (sábado).
. ,-

<eünjlintiva. A saída 'de Schram, Verde de, Blumenau' 2. ! NacionaÍ ,2 x CachOeira. Q'

uma das .princh;'ais "-estrelas" do Em Brusque' Pá'Ysandú 2 x j Em Bagé - 'GU3iraní 2 x

€spetãculo; . facilitou mais ainda Car10s Ren'aux 3
'

!
l'Jtas O

o trabalho incansã:vei
-

dós .iilvi" Em F.lorianópolis - Sagrou-se, Em PelQtas - Bra,S1l

:rubroS' em busca d,).,'triunfo._ Se jO Paula Rá.mOs éáinpeão' 'do Tor- roúpil,ha ()�
. .

1
"." .::.

•
.. _."

.

Vít ól'ia O x São Paulo F. C, o,

PARAI'BA

4. x Vila Nova de Minas Gerais

ITA.rAI..,;.,
CampEonato Argentino � ln!!,,·

'

Em Lins - Linense 4 x São 2 - Bangú 3 x Flameng.o 1 (e-
petndiente :; x B':Jca Juni-ors Ó _':",-

Paulo �'!le Ar'aç�tuba 1.
-

I quipe� mixstas).

I
Huracan 1 x Vele:vl - Ritver 1.

Em' :rii.ú ._ jC\!" �e �ov�mbr�
-

�STADO DO RI.? x Ferro O _ Rosário 2 x Newe�3
de P�raclcaba 2. Em Sao Gom�.alo - Tuile mix- ' '

"EmSanto·An'd.rê":':" Corílntiims'to d') AIDérica do Rio 4 x Sele-
0- Platense 1.,x,San LOl'enz'11

Ix :Mixto, do 'S. ,Pa.ulo d.a CB.pita,l "ão local 3.
- Lanus 1 x Tig,ré 1 - Gi�lna-'

.
'" zya j_., x Racing 1. - Cha.carita 2

1:'; ,.'
' ..

i Em Campos Goitacaz 1 x x g�nfield 2, .', .

Em- MartinÔ'pOlis - Bônsuces-' Rio 13ran-co 1. "
Em, :Montevidéo Parng11a.i 4- :;;.

.�� de> �io 5 x qombinru:}>:lI local 2 j . MINAS GERA1S Uruguai 1 (pl'éHo' amistoso, sá.
(sâbà(6).

.

, Em Belo HO'Í'i'Z<lUte - Améri- badoL
'Em' Presid-ente Prudente - Se- ca 2 x AtlétiCli Mi1l;éiro 1.

.

End. Tele�.:
50.000�I)OO.OO
46.00Ó,QOO,OO
._

1,:'.",

Cr$
Cr$

Ênl Lima (Perú) - P'a]estino

I do Chile 2 x Mariscal Suer" I)

(sábado).
Em Cal'3cas - t'venezuéla)

Venezuéla 1 x Perú O (Sul-Ame

!-Ícamo de Juveni'S, sábadO).
'.

Em Tucuman' - (Argentina)
- Santos de S. Paulo'3 x'COm

binado local O.

Em Istambul (Turquia)
Port_ de DespOrtos de S, Paulo li

x Veffa O (sábado) - Portuguo
sa ele DJ>spol't\Jg 2 x' Galatal'd-,

I'ay 1.

Em Viena. (A�lstria) -

gtla.l x Austda O (equipes A). ,

Em Bu'd'aprst - (Hungria) -

Hungria, 5 x Austria, n

Bl.

II

Em Paris, (França) - It,filia
3 x F'rança 1 (equipes A)

Em Roma - Itáli;3. (} X FraD(;a
fi (equipes B).
Em Beirut (Liba,nQ) - Olal'l:'l

do Rio 4- x Combinado, local'l,
Em 'rolouse O?nlÍrça) -- B'Ül

g'ú dOI Rio 1 x 'rolouse O.

Em Frankturf (Alemanha} ,_,

Flamengo do Rio 1 x Eintra<:;lit

1.

f'botiriadaS" _
se 'sllc'edessem com

limá fr�qiie�cia es:p�tof!a e que
013 play-ers

.

indilsciptiÍlaoos '-lhe
dis�ésseIri o que' bem entendiam
e ;i� Ó emi>=rassem. �ohl(} suce
deu com Miltinho. Assi'>fiu diye't-

�
r ...

..

'

(........._-)
.,

o _a.mô ri_.mmt� 'ela.
..

. .

Idncõ- �lftl"_' ',.
'- �

:', " - - . .
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e n lt s t a s

RUTH DE BORBÁORA. KAESTNER
Cirurgiã-Dentista

Consultas tli:írias tlas:-' 8 às -12 horas e

das:14 às IS horas,
ODONTOPEDIATRIA - Terras e Sexhis-feir:os

Comrtlltm{io: - Rua 15 de N'llvembro, 1502
B I. '{_} 1\1 E NAU .;_�

H. PROBS}
C....IRURGIAO D�lSTA

AO LADO DOS CORREIOS E T1i:LEGRAFOS
.

A' ALAl\'lEDA RIO BRANCO' N� 8

,I

Dr. VICTOR r. GARCIA
Cirurg:ão Dentista

Rua 15 de Noverntirn -c-r- 139� - Lo andar
Raio X - Fone 1 G94,

Rua

EGON GREUEl
RAIO X

CLINICA DENTARIA -

CIRURGIA BUCAL - PRO 'TESE
15 de Novembro 1166 -- Predío F·:cto Hugo

BLUMENAU - SANTA CATARINA

LABORATORiO DE ANAUSES
ElLI' NGER

CLINICAS

11\13 15 de Novembro nr. 592 Lo Andar _ N -s altos
da Farm�lcja S�nitas (e:x-Ellingcr) ,- BLUMENAU
EXAMES DE. SANGUE, URINA. FEZES. ESCAR-,
no. SF;CREÇõES. URODIAGNOSTICO DA GRA-

VIDEZ. CULTURAS, ETC.
ATENDE TODOS OS DIAS UTmS

D R•

M'édj(o�
( A R lOS fi O F F E R J f'

CLINICA GERAL - CIRURGIA

I HOSPITAL "')ANTA ISABEL"

I ATENDE CHAl\lADOS J'ELOS FONES:
1196 e 1633 �--

! DR; O. Ra KRUEGER
M E' fi I C O

Doença!! de Senhoras e OperílçÓe8., Raloa; X
Consultório: Hospital Santa C'ltarina.
Consulta: Das 9.30 ás 12 horas e Das 15 álil 1'Z horas.
Residência Rua' Marechal Floriano Peixoto. 253 -
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabe!).

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -

Esuecialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. tmdar

-

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraiba 1'10 - Fone 1074

DO CORAÇAO
DR. CARVAUiO
(Electrocarruografia)

11.'1. Rio Branco, 5 (Sobrado)" Ao lado do Ciue Bnseh
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

..

DOENÇAS

MOLESTIAS DE SENBORAb.

DR. RENATO (AMARA

INSTITUTO Df. RADIUM
_ DR. A. ODEBREC1JT. -- .

&,.'loterapht - Ralos-X - lf'iSio'tet'apla - Metab.
"fismo � RESIDENCIA: Ru� 'i de Seterubru. 11

"'ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS.
O[rvmos � NARIZ - E GARGANTA - DO

,

.

DR WILSON SANTmAGn
J(".l!til'IiU. 4.. Êi.tilldli.dô dói Medidn& <lá Uiiivsnlbâi de Brallli

CONSUL'rAS: SoráJ:lu, das 10 b 12 horas 6 da li
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Ho..

·

pital Santa Isabel

,. Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'E(A

.\1
A D V' O G A D- O

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS CO::\IARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

.
.

�

D R. A D E M A R lUZ
AnVOGADO

Atende em qU:llsqUCl' comarci do Estado.
R�sidêncIa� - Rua Pai'anã, 8 - Fone 1602

!l:scl'ltório: - Bu,. 15 de Novembro, 340 � Fone. 1601

DR. JOÃO DE BORBA
A D V O.G A D O

scr1tórfo e residência àrna XV de NOTembro, ".
I�I)MENAU_ Telefone. 1560

FONE - 15-IJ
....._-----------.,....-"-----�-----

DR. HERRE RI GEORG
:�ovoot\Dn

'ESCRrrüR,fl' IJO'l'EI. HOLETZ BLUiUENA1J

Corre tores,
UlM,fr. LAHRONT
CORRETOR

Rua HaranhA.o N 2�
.

--'_... RLUVENAU ..

HltMAR ZOEHRER
MASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma AÍemão)
, VELHA...:....� Bêeo POl'tô União, 55

2as., 33S., 5as., 6as. feirns das 15 à� 18 horas

DECORACõE$ HEUSI
,

',",
-

Eng,o Luiz procôplo' Gmne,;- ne('oTlidor: R.ubens H'eusl
Enl"enharia. Cálculos. Projétos, Crmstru,:ões. '1'opografia.
Deeol'açôes. Publicidades; Repre!;enh:çó«s. Ct>rãmicas. :Reflor'

tores. l\.ióveis Funcionais. Hevlsta::t estrangeiras
15 de novembro - 1374 C. leI.: 1687 - BJm"enau·_ S,C.

Em Nice (FJ'am;a) -- Internaz�
,

ziol1'a1e da Itália 2 ii: OJympko

l���������,:';, .. t_._� _. �__ ,

I
�,

r Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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enses", composta ch� gentis
;enhorii ..n da �;()ciedade cu-

Dcesa a luta na Indo-China

Registraram-se Violentos Corpo Ã
Corpo Ao longo Das Trincheiras) I

e fios metálicos. cortados, ]Jo-:!-
---�----

los obuses. Mas -dureu duas
horas. nas j roprias tr-ncheí
raso '.: corp: à corpo à arma
branca,

Estranho dnm de
um padre

HANOI, 11 íUP) � Os a- do. Depois de violenta prepa
bqucs d:,sfechados pelo Viet-! ração da artilharia. vagas de
Minh durante a noite de ôn-·I rebeldes se retiraram ao assal;
tem contra Dten-Bíen-Phn, io- to nos declives da colina. em
r .. m realizacJ..Js com diversos i que paraquedistas franco.viet;
1;;:"alhões contra a posição do I namitas se encontravam en

ILnto de apolo, situado no

I
trincl1eirados. Ontem à noíte

lé�te da campo entrincheirado o inimigo havia pratícamente
" qUe cs tropas franco-vÍetna- atingido o cúme da colina a"

mitus haviam retomado saba-I trnvez de trincheiras forçadas
_. -- _' _ - ..- '"""""""" ..-. c:=. � ........... """""'" _....... � ....... iIõIiiÍIÕlIõ ,

Nt ticias de Encano

Requer u a providencia
f.l" bU\'1ict j

Oi •

O fJ UdU Ln )ogij de azar
l<:lW;]jn, i:'! .__ o J,o go :..'te a , miíla, ao ínvéz de irem ga

Z[·,' contínua ii campear nésta {nIBl' O pão co.n o snór, en.,

lf,['ülidadc. em flagrante des-, tregam.se ao nerando jogo de
r- speíto ás lE'i" ti;} ÇlaíD" sem azar, relegando ás famílias
qur- os poderes competentes pobres ," humildes á mais
:üL�em' as devidas providen , cimpleta mísér.a. O caso está.
l,iol::. Para burlar 11 vígilancia a mere..er as mais energicas
da. oolicla, os viciados reu, prcvídencías das autcrídadss
1" .:1.,:>€ em l','°dm' di;' uma 1'11e. competentes, para que ss po
['" <le bar, onde disputam gar- nha um paradeiro a um tal
i' 1:l;; de céc,:eja, em jt?go d2! esta:l0 �e coisas, que muito
ha: ,;lho l�, apos urna íl-: Ire eru I (I�'p_(,e cíntra as glorlosas tra,
"hm, CcS Jog .. dores ret.ram.se, d[(;o,:s de trabalho honrado e

da j)opll13nã,) local.

Coroação da Rainha do Carlos Gomes

Dois f a mo so s conjuntos m u sic a is
abrUhanlarãu o espetáculo de gala
Continua a empolgar os

círculos SOCi2ÍS o próximo
Baile de Gala, que a So
ciedade Dramático-Musical
CHIos Gomes promoverá
110 dia 20, em que será co

memorada a sua Rainha, e

leita 'em memoravel pleito
no ano passado. Esses fes
; eios continuam sendo obje-
') de comentários em todas
as classes sociais da cidade,
mormente se considerar
m ;s a importante iniciati
va tomada �;::la comissão
de festejos ;'0 Carlos Go-

c�o

ritibana e o conjunto "Chi
quinho e sua orquestra",
da: Radio Nacional, que
tanto sucesso tem obtido a

través Co broadcasting bra
sileiro.
Será sem duvida êsse um

fator preponderante para o

mais compléto êxito da noi
te de gala d J Carlos Go
mes.

Os associados do aristo
crático também aguardam
com geral ansiedade e

tensa espectatíva
das Rainhas de Curítlba,
Florianopolis,' J'oínvtlte, 1-
tajaí, Brusque >e São Fran
cisco do Sul, que foram
convidadas especialmente,
cujo' motivo dará maior re
quinte de elegancia e bele
za á magnífica fésta.
A presença do governa

dor lrineu Bornhausen' e

exma. esposa, .bem como de
ilustres. personalidades do

testemunha da exístencía da mu
IheJ;' fantasma. ern �'Jlt depotmen
to. sensacionalmente. "firmou ter
visto a estranha. aparição, depois
de acompanhá-la va:'í�'1

'. metros'.
trarrpos os umbrats da porta de

uma capela situac'a à margem da

via Dutra. sern abri-l l.
Diante da abundaneía de porme

nores em iorr-o do ncontecímento,
conclui-se que .a jovem místeríos-t
tem algo a eumprtr- e enquanto não

atingir seus rtopósito'; continuará

aparecendo, cuusando. o panico e

a contusão nas imediações onde:
naturalmente, e�tá o motivo da ra

zão de stras aparições constantes .

CONVER.SOU COl'! O.

FANTASMA

oríentação EXISTE BTUlltMENTE MENORES
tEMORES DE UMA NOVIl GUERRasr. Antonio Reínert, que.

para major brilhantiamo
da festividade, ccntratou
dois grandes conjuntos rnu

sícais, ou sejam: a orques
tra de "Marimbas Pararia-

SÃO FRANCISCO, 11

(U-1
os Estados Unidos deveriam

P) - O representante, repu- estar pron os para adotar con,
blicano, sr. Walter Judd', mem tra os crmunístas ciHinês:es
bro da comissão de assuntos t "reprasálías rnacíssas", s'.'!ja
ó·s'r'lng-eíro'i na Câmara. na qual f:r a Dolit'.ca que os alia
qual preside a comissão en- dos dos Estados Unidos dect
:;uITegada eLs negocios da A- d:rem segu:r n,) sudéste asiá
sia e Pacifico, declar·ou que tic·o.

--.- -- -. - - ,- - - - - - - - - - - A d·2speito da gravidade do
problema indo.chinês, àcredi
ta o sr. Walter Judd que exis_
te a,tualmeI\te menor�s t.e�
mores de uma guerra geral
que em qualquer outr') mo.
menta d'enoÍs df) fim do ulti
mo eonflfto mundiaL Esclare_
ceu ,} Rr.•Jndd que se {} sr.

Foster DuIles fracassar na sua

missão em Londres e Paris.
Os Es ados Unidos deveriam

eS]J>?ran. escolher entre as tres resolu_
ções: abandcnar o snéste asiã
tico; enviar trop:s para com�
bater na Asia ou iniciar re

presálias gerais contra OS co
munistas.

floquente atestado
de humanismo

'r.parl
• futufI "
111m..

!,'e�,t(:j:lIirlü t:fJl1dignament·:; gOll tira horizonte ii
f, \'�at:;l clt' lf!53. o Rotary ça.
Club f',; f'ão Pau! .'. comemo_ J:,mais, senh::n'e5 Rotaria
.r.:n tão grande data, espar- n:s, esqueceremos os grandes
gi;:do be :efícios ii 52 insti_ favores uue temos recebidJ do
i lIir,�õet; C!l! caridadc. que a� RJtary êlub d,e São Paulo.
!;j'igam elll seLl sdJ oito mil Unidos em prece de agrad..,�
d'!aUças. tel1c!.J para tanto c:menL, nós os meninos de
.! hllendido a anr'cciável soma São Juda,; Tadeu, queremos
d,' Cr$ 900.000:00. ir até Df'lIS e, de lá não v·JI-
() HVIl1o. Padre Gregorio tril', em quanto não rcccmen_

iVLâl'a We.stl'uPP, muito digno durmos a E'e, essa fonte, .zs�
'[Íl':,tor d'_; Orf:ll1a�o Silo ,Tu- Sil �lalme·ra, ess,..:! ,�ásis nas
das Tad(,u, em sinal de rec .

pes:;oas cal'idos�s do ;Ro;tul'Y
lÍlecimento pelos donativos Club de Sá:) Paulo, qUe vi_
l'eor;bidcs, dil'ig1u ao R')iry VEm fazendo () bem a milha.
Clnb (!to São P.llllo, [I :le- .'es de crianças p.�bres.
:�!lintp ('aI·ta: j Do coraçf�), pois, aceitai o

niESO mais cordial obrigado.
"Cumpre fi gralidâ<.) do p-:- poro g:neroso donativo n,:ste

regrino não 0squecer nUilca :'l'atal de 1953.
a fonte qt:,? o dessedent:JlI, a Em n:Jm,:;! de todos � Deus
lJiilme'r:l que dea frescura e v.s p:lguc. - Padre Greg:::rÍo
�,()tnhra, .� oCtsis que lhe ra8- Mafl' 1 WestruP!?".

Denuncia do

RIO. 12 (Meridional) -:- O fmamente, em. '�,3US' l1egocios,
ind'viduo Manoel ·Luiz de M. daí ter pensado em dar um

Filho, estabe1ecido com loja., bom "golpe".
.

de :ferrag.:ms na Estrada de' Depois de muito pensar, su
Braz Pina, nr, 785':A, não vi. pÔs ter enc:mtrad{J a solução
nha tendo muita sorte, uUi- para evitar o imin�mte ira

_________......�---.,....--__-""""-----�...,-"'"'"'-------..:...-. casso. A' frente do estabel,ecÍ.

A
"

mento, em letras garrafais,

I P I colocou o seguinte anúncio:�
. . "Precisa�se de um· bófu CO"

• • •• bra<.t::n·. Ordenado de Cr$"...•
1.500,00. mais Cr$ 300,00 de
ajuda dt! cusb e 20 por C'�l'l':'
to sobre as :c'3branç3s. Exig."!
se. P.!,,-: nas, a. :fiança de Cr$
1.500,00" .

Nada men.:!s de 17 candida_
tos apareceram, tendo todos
efetuado o pagamento da
fiança. Todos receberam 01'-'
dem dl:= comuarecer no dia
s.eguinté, parã trabalhar:
que fizeram,

Entre .(Iem�mstrações de··re..
g.:sijo de seus descendentes e

amigos. festeja hoje a passa
gem do 50 aniversário d'e feIcz
consorcio, o .,;stimado casal
HOl'acio Cunha - dna. Ma�
ria Prã Cunh:.t. residente' nés-
ta cidade.

.

Por .esse motivo,. o venturo"
so casal será alv" das mais
expressivas e carinhosas ho
menag::ns, ás quais 11:;S asso
ciamo prazeirosamente.

ó recuar

lHO, 10 OIerld.! -.- Per :nter embora desco'nfassem nos ,.

nCi'jlhQ,
residEnte na Rua Álber:-cú

mCdia de- seu pl�ccurad(H' o lus' lnentos dos contribuintes à.S im- de Aforais 173. em Senador Ca
l ituto de Aposentad:Jriél P P',a· [Jortancias correspondentes. mará, quebrou-se áqu€'la r'specia-

'.'r'à '.CO; 'dos Industri:u':'.'s "or(>f,p,,�ot: A aprOpriação inUéb'ta q'le fi- lizada 'de que fora lesado por':. '1ueb:a á ]),ele;::r1cia de R'�nb'}.;; f cou caracterizada com a fall'u'21R um individuo que. se dizia <,mpre
j"ralsificacõf's conU'[[ ..� fi I':'J" da fabrica, ascende a 257.743 gado <ia firma "Sirpa S�A.". si·
"Mello f" Cia. Ltd".", 1'21:>1';-:' 1 dr cruzeir.os relativa as cont"iln:i· tuada na Av, Calógeras. 2õ.
móvei:;. establ"lecida na Rua FI'ei ções dos empregados e 670.160 Contou u policial que u,J 'mrs
Caneca. 71.

I cruzeiros l'efe'J;'elltB as ('0(11:: pa,. de dezembro ultimo a.pareceu em
fJscI3,l�-e�� o qil�ix("}�o que- :: 19'o� trOinais. sua casa ar individuo Arlinon

prietario da f'Jh,·i("�. Er{'i�i'" ]\.,

,.,.,
LESADO O GUARDA- Meireles, tlizElndo-àe vEndedor da

lo e sócios decd' ,', 'lUa ,{" H,-;f CIVIL 'luela firma e 'Jfnreceu á su'a €s-

até 1953, quando ::l f"r".,:l t'D'... ··'[ Por 'outro lad·.], o guardf> civi' posa. d.
-

Zeélia J\Ind"s C3T\'n111o
. ;·m falellcia ni'to pn;;nv�,,' ,'r ',. I"tado no Gabinrtc do Cher.. d. Urrt3. ence·radei�·a' eJctrica. para
ta': patroilais p dI? (!!1'Ol"�-;'ífl�f! P3Iicia. Sauluel Gome::: Cafv:I"-- s€�r paga pot m-eio' tituJ-�

mensais a 250 cruzeiros. O
da não se int'N'''sOU ppln negó
cio, mas o vend€dc'I.· insistiu ám
deixar a 1lnceradeilra cOJ;Uo f'xpe'
rielicia. Quinze dias d r"' i!'. vol-
tou à. r8sidencia 'do policial é. es' O 'estabelecimentO' c.:mer-te pr.opos então a ·compT.'l. do ar .."

pa.relha por 3 mil cruzeiros a vis- ciaI; p.::>rém, estava fechado, o.

ta. Fechado. o negócio. ArlinC:') que pr,:;vocou certa inquieta_
passou Q 'devido ,redbo.. ção nos cobradores. As hora!'l
Acontece que hã dias Samuel passr:vam. e oS cobqtdores alí

foi chamada por um ba�co' dflsta. :nerman:,clam na esperanca
praça, a fim de pag.ar algumas' do· com.erciante aparecer d.e
duplicatas vencidas, referentes 3. uma hora para cutra.· Final
lJresfaçães pela "compra d� uma mente. já. cansados. resoJve
enceradeira Comp'aNçen'':,) fiO ,,�

. ram ;);present'r queixa as au

t.a!?eleci�ento. d cré�íto o '(,�ar- foridades p::>1iciais ,do .21.0
lhaQ .h�VIa a.lI depOSitado· 12 tItu" distrit�. tendo . (}

.

comissnrioda clVII constatou qu o esp -·rta- d
.

. d'los com a. sua, aasilhatura. falsi!fi- e� ser.Vl!;ÇI ap�lra, o _9ue Ma
cada

. noel Moura E,'ilho. nao p2.<;sa-

As·autorld.a.des daquela (>.specia- va dl� t:m espe�tâlh�o. D,uran.
Iízada instauraram"inquérito' a te a nOIte d.� fizera <! mudlJn�
fim de apurar devida�e�te 'j fa-, ç!i ,de Suas ;mercJdonas co de
to e encetara.m l:1iijgencias pa.ra sapare'?era.
localizar o ,espertalhão, que A au�oridade dirigiu-:�e pa�
encontra desapa:rfcidO. )'<\ a residencia do acusado.

GritGU para Q interior e exi-'
A NU'N C I E M aju a nres�nça de Mano,'!!

ii' {) L fi A Luiz, dizendo que iria deHl_1. 10. Passaram-se algunS' se- ••••• H••aiil ..

contra
...... Não pagou

o co·merciante
quotas de seus em,pregad.os aoas

_._-�-
, � .

'" -.. �"'. .
�, -:,,,, .
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o governador do Estado re

cebeu do Pncsitlente du Re

publica a se�uillte hOnrQ3lt
missiva: "nu, de JaneIro, 4
ele Maio de 195'1 - Senhor
Govcrna:lor. _ Venho agra...

dccer lhe ,1 oferta de sua

1VIens�Jjt!nl a As "t.:'nlbléla Le

gi.,1.1ti, a elo Ec,tado, relahvu
ao exnrclcto de 1953. lutei '

ranrto-rnc das Impcrtantcs t� ..

br�_'l.-3 c. SCYYlI:OS relatados nç.;;;-'$O
vauoso documento, quero ':!.
Iícítá-lo pela sun gestão ope
rosa, c _clarecidu c construtt
(Continua na 2.:1 l'ãg, letra Fi ANO X

Mais votado para governador
o prefeito Hercilio Deeke

A enquêtc popular que o "Diário da Noite" vem realt,
za�d� em. todo o país, em colaboração com o IBOPE, para as
eleíções Iívres, vem tendo larga renercussão em todas as ca,
madas snetais do Brasil, cujo movunento tem revelado as ín,
clinações e simpatias do, eleitorado para Os candidates até a

gora indicados pela opiníâo pública brasileira.
Essa interessante enquête, que está d,:s"lertando grande

cnr.osídade, já se extendeu a quase todas as cãuitais e cidades
mais populosas do interior de alguns Estados; C'�níorme d�
monstram os resultados que publicamos em outro local. i ACORDO ENTRf PSD

I PTB NO PIAm'Na sua consulta efetuada

I
ser assim escuematízadas:

nésta cidade, através do IBO_
-

PE, o "Diário da Ndte" do E;. Deekcr 27. %
Rio, apurou larga margem de Aderbal Ram05 1[1.0
votos em favor do Iídsr do p_ Ir íneu Bornhaur s n 5,0
SP, sr- A�henE� de �arro�, Nereu Ramos 5.0como candidato a Presídancia l
da República. enquanto o sr, I ArisUliuno Ramos 2,0
Eduardo G :rnes �lCOU em se- Np,' opinaram 43 Ogundo lugar, surgindo lambem

- .

o sr. Nereu Ramos com 8 vo
tos. Os demais candidatos ti_
veram menor preferencia, ccn
forme se deorecnd» do resul
tado que segue:

-

Adhemar de Barros
Eduardo G.�mes
Getúlio Vargas
Ncreu Ramos
Oswaldo Aranha
Lucas Garcez
.Tanio Quadros
Café Filho
Eurico Dutra
Amaral Peixoto
Canrcbr rt
Não opinaram

Como homem oúblíco nume
ro um do Brastl. as preferen,
cias em Blumenc u foram ia
voravcis ao sr. Getullo Var
gas, seguindo.se os srs. Oswal
do Aranha e Nereu Ramos. O

- sr. Tenório Cavalcanti obteve
de is por cento dos votos con,
sultados-

Flagrante da chegada, ontem, ao Galeão, quando o chefe d€
go v.erno Iíhànez, nO' carro do presidente Vargas, acenava á
multidão que

22.0%
17.0
12.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

27.0

Introduzidas
no sistema da
Aumentados os limites
Comemornndo o "Via do Traba

lhador", o sr. Getulio Vargas baí-

I .
unislas viajam como

\«pingentes» nos salários

insuspeita de

sentantc das classes
ras.

MEDIDA JUSTà E OPORTUNA
Atendendo à nrx sa soítcttação, o

. sr. Leopoldo Ferrari, declnrou-ríosti l1h(.. íatmente. achar .rurta € opcrtu ..

na a medida. tomada pelo Presi··

corri as rení ,

trabalhadores.

Reivindicam tabelas Outro aspecto <tue o sr. Leopo!-
.

- rio Ferrar i fez questão d.' frizar,
lUO 11 tll",{!'j'IL!_.lI' -- li

::;<L-I
A rcvclaçao rrg:tou il sr; 1"i 1,i:J como é o sr. pre-idente eb Re- 101 a uníformlzuçüo dos planos ri"

larío mínimo deu ;.I'IJ'" .m a 11- Coelho. que (;>'>lh':$tu,t: I pública, mas ue, u� il_h,.qd:' beneficios, de c.ontribuições. e de
tercssant-.s tt'-'t"t(t'� �.I.:t ':u.'J' "l�YU!1ca. p....ecisr

í

li.::s voto: mane'ra Jdt..)! ussnn ag-u", r )tL r.:.t'S P:�zos de. carel:clél, � que ve.lO. CO�
ru. O -COÜll.lll"l '1 :·,lé.""Yl, por comunistas. i-, unca (;5 ac,itei, respeitando os l>.J,;w,uLlD,; dr: nglr �lUltl�S' sttuações de mjustt-
('v<mnlo ""'1" '1 'rll" 'r' c

i 'Decuso nl--1TIO ses vot p- tit
. - ca e símpltftcar consíderavelmen-� ..... .._ 1 I. ... 1. til (., 1-'2. d \;;.\,. • _>.. J, e;:, os. '!'e- C.QDS 1 Ulçao que ·U._t.{;H \·lUllP:i, . . . •

seu pal'tltt:J Cl1l,j{!f :o:tin') h,) "firo perdi,- e. (!eieôE-J d' outu e defendér'
.'

!
te I) cxercicio do.; dIrCltos de as,

flue cnamou de, '\ itóriu.", cu- bro proxirno ;> ri!c�ber -cs votos' ,.oclados que. pOl' mudarem de .e�n-
t " , ,- I" .

t"I prego. passam de 11m para oU.n.quan o j} t�[,ual" ",a 1�,j:110 I·(.� \10S comum;; as . Hou,!} c"ít�r:t,S l�,lIü'{nl "�«(Js I�,titutüs de Aposent'idoríalho alinua','" qlk.' ''',tc'ia' t!_'- A,Mé!}Ll}:'I. ii 1'!í:,..\)\�I..11:-'lLI. ',dil;CUn';) pr�:lidl.!,lciul t:Q ",c' n, Pcn'Õe'4.
d:: p':""id"nte Getüho V'lqaj e

IDADE NAC10NAJ..
-

I nll1io, tel1do I) l;r, M"\'.l'.du ,f-'P 1 Melhorada, as Aposenta-
nao (lOS clll,lllnt"é,:";, Ou"'o di;,;curso em torlH) d� I P�Tt declarado 11:.(> ú Hh;l.l'.I! J

I' rlori:;s e I'ensões
- "Ná>J .;;�j" \:tO cloíti)" - - tL ''llul"io minimo foi >jr",'unc:aL'1'� . CU_BtO 'da "iria, �n(;OIllI':� �:,' Continuantb "nl ,uas impr",sõe3

f'�I"'\�(I'!1."n rI �L" �\lt"l<?nf:t :10- !r.1- pelo sr. Hcrbe't Levy-.. I'lu0 c:m"'� I phcn.�ao. tOn (I culpa!�) L{:- f' •

I
sohre ti iln�ortallt: r�fDrrna do

�Jal�'i.,til ,�'�i.l,:,
.

1';]1'
.' "I:: ',:'.n I çou })�\'ld:; rm �onü�(mto a 18�U'11 prio C-Q\'crl'L\ si5tell1rt da previdcncia, o nosso

flJo1to l'Of\tU, u::-...-lid. "'
•• L �l a. p�rar:ao cer nc�mlCa. Hfi Al�nlanha - - --

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

�;���:5(t:�:JI.�',!_':":,�':1l:�j,;;�m�;;��:I��idc;�;a�s� '�C�I�:�;�;ld<�;:;, 8Dlb� f'e cobaltos íIbIUI')rds . :.m ": \f tlll�e '<J 'I' t'��1 .. ,hf1C:L be�
It fJ U "

Arft�I\IJA O
-

:;uid'3. !}€,) c '.- ";': an '!n-é" de JII

,iI·t1.,�[Uli E� SR· JOiO m: rcbn. Ié' 'u, \l,'j , '.do, I,:, .

1I!!ii I
--.

GOUlART HA REVISÃO �����,,�:��,':� :�,/t:l::a��'1SE���i(�;, como arm� e deep rUlçaodo lllt'l'\<"r-.l!lMHSmO ca.d? "e1, ' U 'IIlIII" U a
DO SAlARIO MINIMO �:�r ,::t�,.::<Jl�:��::a �;:.��:; _\

I
MOSCOU. 1-1 fUFl "Ecltre condições. é dif:Cli �;;pel'ar uma

j';nYA r,PfA. 1,[ 'Ueridío.ml· _ "Nao é passiv,'] (,ue i"1Sp,i la Vermelha", jornal r.:'J Ex(';;,,-:!' I radiação muito i11t€nSa.",
.. - O R-. J(':�u G·�U'''.l't wme ,t::'\: 1'ado 1"> " nUL:;' cúst"Ss.ú.o .:lo po to Sovi.ético,- declarou, j_"je, Il"� O 'artlg'J faz }Yd.<'tc! de U!He,

aqúi 6C�)rC 'f.J H '�·.:,í() '.Hllll:1CO de-. ill'oIwado pela ilimitada de nã-o há ",t\mda,,.'.1b buf:ci,",'1te" sério de estudos qu·� "E�t";"ja
fato �:" (! p. tr õõep teren, se ue- g-OVel'llUr r.:15Ci.'ci':n",t'i-:'Ill,:,,,i.e po.:',a, ten.� l' qu,' um'). i (·mhfl. ,h] Vel'ltllelha" vem publiCàindo '50'

;0.19 a compar-( l'1" q,uanLlu que tem ca,act ·

...í,a ... : a .... id� cobalto J:"anioativi> pvs.·c, drõ' bre os efEitos gera·is da I'utlj,l'
d'�clll;,',} c 'lSslmto. p',i'; ci"!tãc J)Oiítica o,� ;. iJ1·t:".\L nt- da RL' I truir grandes ZOnrt1 da terr", ção das bombas atlllnica;: n ü:

!Joat r13lll c-::.l1 ('· .. rb1("t.:hX·0�1·LO J.l públicD:_ .:-lqU� a !�a: ác I-"J::post.n, f E� um arlig\} fo'lJ:)re at'111-=i3 hídrogenio tI, a defE:..�a. c.ontra.

pr-b'el"[L ti.)" cohh )l".'!cI'l como rie :vmae[lli! b1.á

nest61
nucleares, o jOllmJ VlU'lU,' quI' as .sas armas".

prO:lahHhg il':iüstlca.:, ",:-�, "pln' momento, at.o; b':a' �s r Í.'Oco?::; du õeclarações u. 1''JS1'(;1O d3 1),1n1-
,...._

tlenrlc it ps:}�gunta _\-.ru1l!laú·j, .� defla.gra.çiiú' t1� U:-'i..L t:::ça bUIJ !la 'de. cobalto cJlo urll�:t lf'ntnth'a
':'�1"••Toão G':'::'llart �:ecl::r:H hOUt vrrsiva. ctJi1_:�J tJ .} ln-o<.'in1el1ro fi" l da parte dos ··!:j11.. (.1!Ü.llj.-:.las" L·!

aCleJ�: f1 I':,' fI( �.. !. 1fj li.... f }·,,'I:'l ma..�sas, que Sf{lUo.:I" f,t"'lera sel:.'

I'
la atemorizar l,_O!d Pi'_�

n18.'; n�o 3;':;1' (lin �o o g':.vern:J ( �()ntrGlatt� y ......r a'1,�cle qu- souba e.rula."_

,:jnl. cou). 't;'Jn;:: �'1H)a�-';.JJ_ .;er o benefieiá ...·}.tr G.l.ssa iU1Ç�1. O grtigo� as •.r!lH lo f'i!. unl f...::t

_ � _ _ _ _ _ _ _ ',genheiro milita,!'. :-lj)l�","nts IR
_____________--------------------il' zões cientioficâs lur" nfut,:u ""I

I I}tIlh�rugda pelo �overDO l·n�les J I �;��:es�?d�:!,;���;e���(�� Uj.��e -,.�
[I U· U I p.oa set",. es aq 111a,1c;��.

I ' � I BAn�A IUDiÓA rtVID.\ DE:

I g �9rll·dg dO 09niO 80VI'0'IIICO II' r��ii�a: ':��c���:�� :::�� �:"e;�:�"-
lu II llu U U, t .sa.:> de uma l.- nih!l. rUo cob� (lA

f pcde!'ia tornar í,,�hjtãvei.s poro.

� o der hunlano 1"et�1 }:>s ini-f : .... t�

O'
-

h I'" d . 1 'I li pr.olc:ngar o temj,') em (fue ;'"
baça� O ,:n e_:;a, que I ec a-

per,'!. Essa. ;;'lmdkiio. ir:fe>undn :i�
:na mdemzaçao pelas ava- zonas C'::m pó de- <"')b�lto radm:..
:rias sofridas por seu barco Uvo".
"lVIarwic", em ch::que com Em

em outubro de 52, O navio
o "Bi.eloostrov" ocorrido
soviético deveria ter parti
do hoje Ievanào, ao que se

acredita, os dois diplomatas
russos expulsos da Inglater

a «vitoria» das Davas

LONDRES, 14: f.UP),
Um oficial de justiça do
almirantado b�'itanico su

biu hoje para bordo do na-

vio russo "Bieloostrov", e

coloc:;u num dos mastros
um mandado, embargand.o a

partida do navio. A medida
foi tomada a requerimento
dt' ullla eutpresa de nave- ra.
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! que está longe de entender o superstição, fSqll'2Cidos dos
i largo sopro de humanidade e Wanderley. dcs Lintz, dos Pe
l de compreensão de um Smuts, quenoj, (Klein) que temos no
I
por exemplo, nordeste. Olhe o caro amigo

,
as trocas humanas solidas que

Existe há muítc s anos estão dían:e d,_s nosso olhos.
contra-moviniento, nas A mulher tropical reveste um
11ias .européias na Asía, para encanto especial para o euro
rev são dos seus métodos peu branco. O dol-cocétalo 1011-
colonização. l\![uitos missiona- 1'0. não poderia viver ":en
rios se eneontravam 'e ainda se gourd', no troplco , _no ,equa
enc.ntram à testa dessa cam, tempt radas dos continentes
panha, a qual objetiva por descobertos por eles, nos sé
cobro as des'ntcligenclas de culos x:v e XVI. .Uma revolu;

I
raças, no planeta. Na Indone, cão mental e moral teria que
sía. o autoctone hermético, es- surgir cede ou tarde, nas so

tanque, dentro dos seus círcu, ciedades orientais, readucadas----.....--....,."....--_,..--------------------

los sociais ia desaparecendo pela Biblia ,z pela técnica doti para, em seu lugar, surgir o 'homem branco. HOje, atacado
cok nizadcr branco como por- da praga nsc onalísta eles não
ta-bandeira de uma outra so- sabem o que devem ao homemconcedidas, tendo-se em vista que associado. E' uma providencia Coa
ciedade fundada n:} aproxima, branco civil'zado, qula lheso limite máximo anterior era de maior significação que vem resol-
cão dos grup::,s técnicos eu- trouxe, '(m seu processo deapenas 66 por cento. Quanto às ver o problema das familias nu-

ropeus e aslât'cos. c cupação, até os es.tmulantesa:po�entadorias em vigor. está pre-' rnerosas, as quais, até agora, ti
do Individuo nacionalista. Masvista a revisão dos valores, sendo nham a pensão, limitada. à meta�� Eu chamava a atenção. no a tempestade terá de passar e,de notar que, ern relação às de da ap�s�ntadorIa, ou sep. a 33.0

I[ a=roporto, do ccnsul geral bra, quando ela houver deixado demenor valor, haverã aumento au- do �alan.o do t:-abalhador. De �g�- sileín- aqui, sr. Tasso Frago., soprar, ocidentais ,e orientais,tomátíco com a entrada em vigor ra em dlant,:: .esse valor podera 1-

SOo para dois fatos curiosos: que foram levantados dos nl_dos novos níveis do salário mini- gualar I) sal."rl�, _ confor�e I) tem- I U;J.l holandês, que passava jUl'- v�is r.. reraveís de existcnciamo"; po de contríbuíção e. nu�'.!ro de
'0 a nós; trazendo a f�mjlh: em que viviam pela ação do"QuaI'.to às pensões, os trabalha- dependentes do assocIado.. I a esposa, índonesia, oe dois fi- homem branco, saberão ren-dcnes foram atendidos exatamente JORNADA A PERCORRER
lhos cruzados: e um dos em- der-lhe a justiça que nós ou-pela maneir.a que pleiteavam, ou Ainda sobre outros .aspectos do I pregados do serviço de inf. r., tros fazemoj, aos portugueses' .•eja, uma cota familiar de 30 por Decreto de Lo de Ma:o f�lou-nos, mações do aeroporto. um jo- A civ.Hzação do planeá r3-à fr�nte do Governo ú\:! cento. acrescida de 10 por (.'€nto I o sr. Fernand3 FerrarI" �a1S como, veIU robusto tiDO de asiátic(l, I suIta de um processo d,e açaaSanta Catari7;la. Receqa a ex- para cada dependente, até o má- assistencia médica. a�"lllO mater-, com olhos v�rd'és, .

ocidental que vai dos. negros, pres:-ão .do meu a_lto' aprê?o e ximo de 10�%,. garantido em qual_ln�dade e outro:, ternunando po� ia Afr' ca ao:: amarel.:.,s d:! A;-. da, m:n�� cor?Ia� ,.

estim'l. q�er caso o llunimo de 50 por cen- 1 dizer qtle, no. g:�al, os trabalhadO:

I
_ "São as novas fundações sia, Agora. e a contra-:ofen�l:{.ass"'Gê*U'liô Vargas. ,to do v.ruor da aposentadoria �o l res e�t�o s,?tIsfei.tos com os �novoo da Ind:rr:sia disse eu <lO zelo- va dos negros e d:s onentalS,:i.;-:--:--:---�....,.. ..,.._.;,, -....,.___,........-- - _;_;___..:_...:... I benefiCIOS <C conflam nos orgaos d'!
e diliO"cnte r'cpresentante do dirigida aos portadores dos1\1".1IliIí••�-IIIIIJIÍII�..IIIij!IIIJII��iIII!ll!lillllllll!l-!IIIÍI-IIIIII.II!'II--..__.1IIII1"41 previd:ncia sc:ial que façam e��. ��as;l a��i, que é o dr. Fr�g0- gerl�les do �eu pro15resso" in

� cutar es�es �lanol? de acordo ':'� so. Com O tridente de Posev- ChISlW; dl ldeo\:.. gm n�CIOl1aI os _uperlOre� ?cs.eJos, do sr. Pr_Sl-
d O batavo chega ao Equa- lista O}le os dsvora, ate che-

I'
dente da Republlca. d��: Pensava-se que ele não garem ao s�l_;c�dio ,!e S2 en.
Da parte dos dirigentes sindi·· cruzas�'2. Nós ou�ros, .brasilei- tre�ar.em a l�lfl�traçao do im-

cais. disse-nos o sr. Leopoldo Fer- l'OS v!vem,·s a:te hOJe dessa ,peIlahsluo e"la. o.
l rari, "estão pl'Oeurando informar :.::::.:'_:.,;_:..:::....:_:_ .....:.�_,-----__--___:_- - ......--..,..-,

1 aos seus cS50ciados do; seus no�..s

�'lJIlIlmlUlmllllllilllllmilIllUIlJHlmmllllllllllmlmllmmmmnmll=$o dircHos c estudandot com o malor' =- =,-

NQ�'�O !��., � o�.��,Ri!'��Ç�!. °O� �:_=====�=_encaminhar docum.en'os � repartições pubiicas ou tra-
tar de qualquer (.utro interesse, inclusive compra de
ob}etos, dirija-seá

e med1�n,� ':Od�.�C�i�,"O �,� �e: .�!��e�te� I
dido. - R. Tsajo, 12 - EI1.1. São Jorge _ Sala 4, ou _

R. Tenente Silveira, 16, Edificl0 Parthnen, Sala 103 -

F L O R I A N O P O L I S. ::

HAROLDO

BLUMENAU � S.C. - Rua Floriano Peixoto, 89
Caixa Postal, 439 - T",lefone, 1638

JOIAS - 'RELO'GIOS ADORNOS

CONSERTOS EM GERA� .

", "'
"

p!l1�t'

'1ez-se:� QJu-dô�c:iQSO
comlDF05ClL
.../. iôdo!para o sangue'
• fósforo poro O cérebro'
• cálcio para os.. ouosl

o MAIS MODERNO FORTIFICANTE'

lABORATÓRiO UCOR DE CACAU XAVIER S..A.
• �. fre;ra III �Ilva, 53· Tel. �2·mô· Elld. Tsleg;. "Nalril" • C. P. 3.884 • S. PAULO

--------,�. f

• •

gSTABELECll\IENTOS JoSE' DAUX,S� A. Com�reilll
-- .A:P R E S E � '! A M:

(,I N E BUSCH
H O J E ,8- A B A D O as 4 horas!

BOR HOPE, HEDY, LAMAR, FRANCIS L SULLIVAN, AR.NOLD MOSS, JOHN ARCHER 'em: '

A CIGANA M E ,ENGANOU
Um esníão feróz,·.. uma linda mulher. .. um comerítante a.
trapalhado, tudo misturado numa comédia impagável!O segredo que ele carregava era tão grande qUe ele mesmo.
iesqueeent
A beleza: de Hedy Lamar e as piadas de Bob Hope, num iUme

r
de �tar de 'tV! ,

_

HOJE SABADO HOJE - .,SIMULTANEAMENTE
( I N E
C I N E

BUlMENAU
BUSCH

as ,8 horas !
as 8 horas!

Programa dU1)Io com duas sensacionais f�tas inéditas!
1) BOB HOPE, HEDY LAl\IAR, FRANCIS L. SULLIVAN, AR
NOLD MOSS, JOHN ARCHER emz

A CIGANA Mf ENGANOU
Um esníão feróz... uma. linda mulher, .. um comediante a

trapaUiado, tudo misturado numa comédia impagável!
O segredo que ele carregava era tão grande qus ele mesmo
esqueceu!

.A beleza: de Redy Lamar e as piadas de Bob Rope, num fIlme
de matar de rir!

2) SHELLEY WIN'lJERS. JOEL l\IC CREA. PAUL KELLY.
no super filme em tecnicolor:

·4 ..NJO DE VIM,GAIÇA
(FREENCHIE - Tecnicolor-I

Seus �b.los ten"Jd;-res, seu :corpo IEscultural e sua 1\llura
cabeleira um chamariz de llaixão que inflama o coraç�o de
dois lIomens!

.

Longe de proporcionar-lhes a felicidade tanto almeJada, �s
Intrigas estiveram a ponto de destruir seu �ar e puzeram tres
vidas em perigo. Anjo de Vingança um f11lp.e da Universal
Internacional em deslumbrante cores!

1i.>.�"
.

,
r.§.\.

DOMINGO: JOSE' LEWGOY, JOSSETTE BERTAL em

CARNAVAL EM (AXIAS

����"',.."$�"""�§-.� ,;..��� .

I.� (11 rt ! ( A M E' D I ( A
'� _'--- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -,�. .

: ,{ Mét!ir,o do ll"spital NOSM Senhora da. Luz
i fi CC'�!�;Jlt(.rio· Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2.665
,�" Hes5(!,=nrJa' R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

I f'f C U R I T 1- B A - PARANA' ."

i,: Especialidade; DOENÇAS NERVOSAS E �E�AIS
1$· Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceir-is, n..fan·

chas, espinhas. etc. - Glândulas. Falta ,!e t:egra.'S. E?C�es.

ii
I;Ú �'lores Brancas Fneza sexual, Impotência, Esterlhda-
de' DesenvDlvimento físico e mental, etc. - Doenças crõ-

I nl�3s em geral: Reumatismo, Va�izes, Asma, Malária erõ-
.

--- wca _, Hemorroídas, etc. --_.
;n''';NçAO: Consultas em Blumenau nos dias 2& a 3. de
--- eada mês, no HOTEL HOLETZ --

:����������
I
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ASSOCIADOS"
.PROPltmDADE DA:

S/A" À NA ç A Q"

N A ç Ã OA
Red14�ão, Administração e Oficinas; Rna São Paulo> D.

3191 - Fone 1092' - Caixa p'Ostal, ai.

;':'f_�� . ''f
. -

� .'. �
Oh •

DIretor: MAURICIO XAVIER

Redator: RAUL FAGUNDES

EXPEDIENT.
Assinatura.:

.!t.
ANU"AL ..... ..... .." ... ti... ••• .... _.

SEMESTRAL ••••••

N.o AVULSO • •.• ••• ••• ••• ••• • ••

Cr$ uO,oe
Cr$ 80,00
Cr$ 1,00

SUCURSAIS: RIO: � Rua Rodrigo l.ísboa. 11
- Fone U-5953 - SAO PAULO: Rua 'J de Abrll

D. �30''';';' 4.0 andlll' - Fones: . 4-8277 e 4·4181

Bl!!LO HORIZONTE: - Rua Gofia. %4 - POR

TO ALEGRE: - Rua Joio Montam, 15 - CU.

RITmA: -:- Rua Dr. Murici, '708 '- 2.0 andar -

Sala 233· - JOINVILE: ...:.... Rua São Pedro, '2·

o govern'o

l0 EUJu� ÇEHB� R �� �E l T E
I RIO,1S (Mer�)_Ó�,���::����cos dos

I AUSNUTZUNG DER ATO.M-ENERGIE h'l: I Karl.FICk, represe,ntante da mercados internacionais' e

BRASILIEN Fabrica Nordwesteutche, do Departamento de Agri-
.'

, de Vilhellmshafen Alema- cultura dos Estados Uni-
RIO, 14 - Der fruehere Praesident der USA-

h t a 's'r Osval- fJ,'os." G d D h t'" b
n ia ,em car a o. u '''.

Atomkcmmission, 01' on �an, a In emem soe e.n do Aranha infcrmà que ten
erschienenen B?ch ueb:r díe Atom�aft auch . d:e clona 'fundar no Brasil uma

Roll� .geken?ZelChnet, die das Atom. �n La�nd_ern.Wle fábrica de ônibus sem dias
Brasilien spielen kann. Gerade Brasílien sei em Land ,.

ami h- s d seis to.
"

.

k' SIS e c m oe e ."

in dem maI?- �Ines Tages díe Atam raft zur E�zeugun% neladas e ainda aviões do
von ,ElektnzItaet benutzen werde, um auf díese Wel-

tipo pequeno, formando pa-
se visl Oel und Kohle zu sparen. ra tal fim. uma sociedade a-

800lUILLIONEN :mI APRIL IN UMLAUF
noníma com capitais nado
naís sob' a denominacão

GEBRACHT
"AUway Motores.S.A., queRIO, 14 (Meridional) - Naehdem in den ersten ri dI" di

-

dreí Monaten des Jahres keín neues Geld in Umlauí segun ...o ec ara, ja ispoe
de terrenos provenientes

gebracht worden íst und 100 Millionen aus dem Ver"
de doacão em São José dos

. kehr gezogen waren, musste díe Regierung im. April, Campos, no Estado de São
um die Transaktionen der Carteira de Redesconto

Paulo.
durchfuehren zu koennen.vstwà 800 Millionen neu in
Umlauf bringen. Fachleute sínd der Ansicht, dass der
Geldumlauf iro Jahre 1954 um 10 Milliarden erhoeht
werden wird, vielleicht sogar um 15 Milldarden.

Dividida
taee à

lncabível
.
As maquinas para a tal

fábrica pertencem à Nord
westeutche e se encontram
na Alemanha, já havendo,
segundo declara o missivís
ta, o governo alemão con-

a
RIO, 9 (Merid·) � Duas cri

tidades que congregam a elas, .

EINE NEUE "H" - BOlVIBE WIRD IN ENGLAND
FABRIZIERT

.. ,' ..... -.<., ..

"':" ....
�

..

o gov€'>rntldúr. O�

entendtmentus int�r··p:::rt·!da::ilJ.J
tem 11:rocuxa..:'lry por (. .dos os ,�.

m<.Ío::i :fJ�!{'l.r-se «nuna ca ndldatu- ,.1IIIIiI__._".
ra partidária.' No momento estão i
em jogo os srs. Sil:�õe!J Filho e

Vieira :'i.1.€l(t� \-) �'-". L'�"�j�:� ,l�;'l_
cheo sente dif.'culda<lep· em

aiasi:ar o- eX:!llinistr.() da Educa
çiin, pcis tenta cntru' a 'vi �l;mta
cisão pa.rlidárit" em face lI·JS ín- I "_iiiíi._�.te:.:i?'ss€" para i o corrente ano. j

Dili PRODUKTION AN GUSS-EISEN

RIO, 14 (Meridional) - Wie die Statistik

Abteílung des Landwirtschafts-Minístertums in Rio

mitteilt, betrug Brasiliens Produktion an Guss-Eíssn
ím vergangenen Jahr 879.000 'I'onnen. 1952 hatts die
se Produktion 812.000 Tonnen betragen,

g'uebrando Cabeça
BRASILIENS 'STEINKOHLENPRODUKTION

GESTIEGEN

RIO, 14 (Meridional) - Die Abteilung Statis
tik des Landwírtschaftsmínísterrums teilt mít, dass

Brasliens Steinkohlenprodnktlon im. vergangenen
Jahr ueber zwei Millíonen Tonnen betragen hat, das
sind 70.000 Tonnen mehr als 1952.

.

'. Der groesste Produzent ist Rio Grande do Sul,

jaus dem fast die Haelfte der Gesamtfoerderung
. kommt. 34 Gesellschaften befassen sich in ganz Brat

sílien mít Kohlefoerderung. .

---- (
)

1 kg� Rippenspear (gesalzenes und geraeucher
tes Schweinekotelettstueck).

Das Fleischtueck auf den Rost legen, die Fett

pfanne darunter scMeben, etwa 112 cm hoch Wasser

hineingeben und mit starker Oberhitze braten. Das
Fleisch darf nicht zu stark " gesalzen seiu, sonst

schmeckt es bei diesé." Zubereitungsart zu kraeftig.
.

Dazu schmeckt Sauerkraut gut.

I
AGITADA A COLOM
BIA COM UMA TE-'
SE REVOLUCIÚN'Â'lUA

ParticipaçãQ do
Exercito na 'Iss,em�
bléia ConstituiRte

G U T E-N APPETIT

KASSLER RIPPENSPEER VOM ROST

. KASSLER RIPPENSP5ER IN DER PFANNE
GEBRATEN

Den Boden der Bratpfanne 1 em hoch
.

mit
Wasser bedecken, das Fleisch hineinlegen, zunaechst
·ankochen. Wenn das Wasser ziemlich verdampft ist,
anbraten. -Turike mit angeruehrtén Miehl binden.

Dieser Braten schmeckt besonders gut zu saeu�

erlich abgeschmeckten Gemuesen oder Sauerkraut.

HU1\'I O R
.

EIN FIXER KERL
Leichenbest�ltter: ."Rasch, rasch, wo

sechste Bartuchhalter ?-
, 'Pfarrer: "Pardon, roein Herr, er macht gerade,

der 'Witwe des Verstorbenen einen Heiratsantrag".;
!!'!WN"�....J2l_-�;''''� E- ..... _:� t?_ ... ' .? 2 "'"' t '

p. J� _ *'*_ �:y ((
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reira,' espos;;t do sr- José ;r�.
. .

. I Her.;>ira; " .

"

.-

.

"

- "Faienf anôs hojo: _ a sra. J.lafalda Gerlh, es-,
- a menina Marlene, fi.

posa d,::l sr, Siegfried' Gerth; :
casal Alberto-Erondilla i .' - 3. sra. Rosa, esposa da

dos Santos; i sx: Claudíno dos Santos, re,
- - a srta. Herthá Giel<>w,l s;"dcnte em Barra do fiam..

Itoupav.a

Flavio Rufino
fílho do sr, Curt

CLJNICA GE1�AL DE ADUL'l'OS E CRLI\.NÇAS
"

CúnÊnltó.rlo: ---:- H011l'HI..;:a Sêca BI,UMEN'AU
Horário: 8 às 12 horas

.Resic;en�ia: rtr�l. ·Pri:.s'idente Getulío Vargas, 143

sorcíos:
- do jovem Evaldo Rosíni,

filho do sr, Raphael .e sra, Al�

seu

ASTRAL DO bL-'\.
-pnr HagaBwamí

Não perca sua';eteganda pOr caula. dOi inyerno::
,;. agas�lbe ..s, elegiblem�nfê .;. com õs ntaravil bOlOS artigos ·tla (ASA

! I BUERGER, :Ulfi�as n�yidaáel. em casacos,. f�ile'r'e !flfllSáS "(f�em��

II �::i.�9S ,dO RI� e Sli� P�ulOr al�m. de I�s e��me��J�����, e

II. USA BlJfR6�R LTDA. Rua lS de Novembro SOS. BLUMENAU•.

Ura,
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I

1 OIJ'VlllOS - NARIZ .,- E GARGANTA - DO

I DR 'W'H ,:,;()N SAN'rBlAGO

!" &I:.I,*�)U•..dl1l taeru�ad" de Meúlcina da Untv�t'ltih,d. do DraWl)

j , CONStl L'J:AS: n:�rárlo, das .aO às 12 hora.'1 e das 14

I I às 18 noras. - CONSULTO'RIO: Junto ao Bo..

I
I Dita! Santtt Isabel

I '

!�
, .

,
-

Il
III

. I

I '
. �E(i)RAÇõEJ . MEUS)

.

.

.

,

Eng.o Ll!-';z PI'O�piO Gomes DE'ct'mdor: lhlhens lÍcu>l

mUiOr(!21
:ElIgenhar�a. Cãlcul?s: Projétos. COl1struções. 'l'ppografia. .

Decoraçoes•. l:'ubhcldades. Represenu,ções. Cerániic,ia. '.�e$e-''' ,

v€nhtl, [l tores. Moveis Funcíonaís. Re\'istas estrangeiras
• ", 'I'�

!
Alameda Rio Branco (l{; -- 1c!efon;:s 107� - Hi87 _-= Dl. s.e .

. :iJS§�'\�""'�"'d&"'f«. ".-e:e ... �" .... , . ...,..1 '�''''��'�_'''''' .. �.. ...."................ ..._, ... _ •

, ,
,

. , Agcra operando taú'lbém em' , .s

A �),' D �.N_! '.E -s -P '�:�t� O 'A�tS
Planos ;atesli\!eis a �c.da bollil cam, de Campos R3InOS. Sua com

l.-,s'ção d-rfenstva, do ante
.mâo p adernos assegurar, será
duravanto exigida. poís .neste
setor reside a força maior do

esquadrão alvi.verdee. Se D

"ferólho" periqu.to - cremos

qu;r assim podemos chamá-lo
J funcionar c) ma regularida
de dos ultimes jogos, muito
trab"l1!o terão Te.xeu-ínha e

seus cuk�ga::; de a�aque para Ioncoutrur o caminho das re-

Il1::orm3ções cem Lívoníus & Cht

Rua 1 ') de novembro, ...:_ -Blum enan

-Ies palmc ireusr s, confiadas.
com' o Pasandu. seu à guarda de um .Juca que vi

maior rival. dois lev;� de V? uma das fases ma-s brt,

'qu-? suas reprc!:cntações sus." v.nc'da, perdendo o outro, Ihunte , de suá carreira.

,tentarão, a 16 e.23 deste·mês, numa tarde em qUe tudo saiu

"para a decisão. do titul::J. às- avésss s para seu quadre.
:' A grande sensaÇão' esporfl- Não :stá Invicto, portanto, mas
··va da tarde de amanhã, no este detalhe em nada desme-:
�Val,:;- do Itajaí-, 'é :a estupendll recc o grande valor da equipe
batalha que colocará frente i' I atletcana, ainda a nurn. ro um

..
�Erente, no moderno Estádio do Estado, para "ncsotros".

Brusque,

o onze da Alameda Duque
de Caxias, que só goleadas es,

pptaClilar�s tem amargado em I
Brusque. lá se apresentará, a-

'

manhã, confiante em sua pró
pria f-rça, decidido não só

a vender muito caro sua der

rota, mas tambem quebrar a

longa mvencibifidade do Atlé

tico e111 seu reduto.

:)s conjunf.: s do "vóvô" do 111-
: teból catarlriense : e do Cam�

Time que tem ganho por

contagens "< p·:;r�adas e sem

EStiH�ull �3r8
,BD .ValpeaD�

Valeu 503 cruzeiros de, nbkho"

E' um match d a proporções
gigantescas, digno de ser vis,

to por uma grande platéia,
como o é a brusquense, cuja

('11- abitragem estará a cargo de

"os cuidados de Carlos Wilson Silva-

,s�.is> a
Na memorável jornada náu

tica da manhã do dia 2
.

do
corrente, os "rowers" qU!2 tive

Submetendo-se
coisas, plena iesÜ'ada. HOUV'2 a v.a,

viu �em em si, uma péssima via

"preso" em S. Paulo, por .fal- gcm sobre estrada coberta. de

ta de! "teto", atrasando-se in, lama.

ivoluntariamen .�, mas dando Chegando a Friburgo, Bran-'
'muito que falar. Depais, Díd. dãczinho sentiu fali:l de um

não -í-oi-".;�*'} á 'h-i'a da parti- .,j,jama,- ,::squeeido- 110 qua�to-I
da, só alcançando a turma em 16 do Hotel Pais: ndu. no RK.

(eira
Ficou aborrecido com o faia e

; t :11(,U' províd sncías, "_·,�lo te

Iefonc, para recuperar a pe

�'a esquoc da. Bauer- por sua

vez, saiu antes de que c11-:

gnsse a�) hotel uma cr r. mcn,

111':S Ulna bGmpatr�ão e�tre os
_.

tempos.,r·eg!strados pelo "qua- O

tro" com patrão' do Aldo Luz,
no Campeonato' Bl'asile'ro e

posteriormente no Sul Ameri-, Branco, ' reune

cano, a diferença deste'· pa·ra. tnúmeros atrativos, razão pela
aqU!2le será, de três segU1\d:s qual está sen'dol aguar'jada, sua

a men:s, n�distancia ·"1'·:;:guIa-· dc,s

mental' de 2.000 metros: Ein

C: nor Simões Coelho deu

Iul a da carteira profss ional.
(/VC deve ter ficado tarnbnn

ao campeonato da cidade, 1):'-' i pelo Rio. o que muito o vern

po ís o Vasco dar á (''''lllln1.'' L'JS' preocupando.
;'Globetrotters" (' os "Sufride� E, ·para complétar� 1r:(1:,

..
'.e "Surfl'ide:'!" Vfrl'ifical'-se- perdeu tuna de suas 111ill::'3.

t-€l'çu-feira Ií.I'Ox,i�l� no Esta-!�onolulu" e rn Pl:eliminc.l'. J)05 ('ont: ndo c,:::rCa de 20 mil Cl'U

Municipal do Marac.anã, ;'J-
E,!vellmeni:e ai' "'1Ulp"S do B'Jta.-

í zeiros
de roupas c d:v·:rsQS

panda na p.relhmnar -os hawaia- fog>J e d:; va�c��; ���""',:'_.
_

• objetos de uso.

pos contra ú Botafog:o e 'no co- _�,,,,,""":
Te:nis

--�---------�----

Club contra :o "Glob:<trott'Crs".
- A 19 e 20, i)S -n:orte�àmericar..()3

jogarão em �elo_' Horiz-onte, l'C-1tn;rnand() depois·ao Rio para no

Vas {XixD;çá,�S.. Na noite de 21,'·
devt:)rom o Icáda
de SI!'u fUbo!

. tancLlM! ..com,� %"ntiatação de

g;adqrc.s. de >.?a:tego:da, Rara, seus

Jl);glnt�is, ,rE[50rç�n:do...as
.Bpa IUhfl oorre " brlOO!\ " dia Iono ... ", " ,,,),tiO. q�a:Jdo 9

�Sl;CO é granl!8, êlfi ;"epOllRa o dorma. M;'1S, qlJl:�\" na'- b ral

em que ·êj·� brinca, -q�I!"r TIt!.S horas �nl �.lu� � e (�ornl'l8,

milharUl.1 de peql19uo3 i..lüruig-OE de l:Jua ij.t�Ô .e trab �llJ_am sUen-
o ciosamente .. � São OI! ·�·.")rmp'q. que Sf:mpre - mOr.\pnw

após momento _ lHov;1UeIl-Hm-8f� Pll!'a, tu'"f de €I ti oflla..

pismo Q alimlll1to 'tU'8 devo ria údfwlhc r�mi« fôrça i: 8.ll.�!lo.

.�ikbe li. ..ocA, qUê � SU"" m"e B & eBcllU'lldda; delolldê-Io.
Llvre-o <lo. vortn(·S, Gundo-l!Je 'y,ICOh DE CACAU XA-

.

VIE� _ .m. vorruftugo da aç·âr. modcrsua que creve

..ir' tom!<do Jlor t6d". .8 criança. �m idAde u"colar.
BANCO �INDÚ�IR.IA lCOMéRCIO DE SANTA CATARiNA Sw'··

I TA J' A-l-

1935 ,_,_.

,,,
"";':.

.. '. . . ,-

no

,:. curso de. .;l>-árilél!l:·craques que enl
-'
prestàm ,seu conCUrS� aos tin:l!l}l

.

de n'Jssa ;região•.
1- - ," .' . '.'

-I Na· tar,de' de' ontem

. POr contrato; tlcta ama:}oJ.'. existem

O médio p,iof.!.ssional, muito d.ifi�il.mr;.Ilt.e· pmbabilid:ulcs 'de que

\1..0-' CI'.111- dHqui IÚtíl'lÍ.· Qua,ntn a I1.í'nl1o. a- mudn.!' dr·, c3mim.l.

� r' rn ;,,',;; �;

Uli ,�<,

'.

�.i ;�� � �ê>'�: .

�d rto' \;.� ���.l _ I�
• V e fi ti s;f B s

I· DRA. ·RUTH !�r!�!!!ta iíMSTMER

., Consultas diárias das:- 8 às 12 horas e

das:14 2.S 18 horas.
ODONTOPEDIATRIA - Tercas e Sextas-feiras
Consnlton o: - Rua 15 de -N'. vembro, 1502
--- B L U M;E NAU - __

._ ... _,..'� �",�=-,,,,,,,,,,,,�_,","-,,,,, =-o,_�., .. _"".�--'-,�., ....... ,.�"" "'�'_� � ...._ ...� . ..,.........-_�:2.::J!ol�!�

H. PROBSr
CÍRURGIAO DENTIS,J...�

AO LADO DOS CORREIOS E '1 ?LEGRAFO�,
A' ALA.MJIDA ruQ BRAN N_ 8

Dr" VI'CTOR (. GARqA
Cirurgião 'Dentis(a \Rua 15 de Novc:nbr,? - 1392 - 1 ..0 ndar

Ra�:) X - Fone 1694· -

LABORATOR!O DE ANAli5ES \CUNICAS
E L L I :N fi E R�'-"� ',.,

....
, "" . .1

Rua 15 de Novembro nr. 5HZ 1.0 Andnr - N s altos
da Farrnacia Sanitas iex-Elli,)gêr) - BLUIVIENAU
EXAMES DE SANGUE, mUNA. FEZES. ESCAR
RO, SECREÇõES, URODIAGNOSTICO DA GRA-

VIDEZ, CULTURAS. ETC,
ATENDE ':I'OD08 OS DIAS UTEIS -'--

Médicos
D R. (A R L O S G O f f E R J E'

CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL '''1AN1'A ISABEL"

,ATENDE CHAl'fIADOS l'ELOS FONES:
1196 e 16:l3

DR. O. R. KRUtGER
M E' D I C O

Deenças de Senhoras e Oper,,�õcs. RalO11 X
Consultório: Hospital Santa Catarina. '

Consulta: Das 9,33 ás 12 heras e Das 15 áll 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 _.
�'01ile l258 (em frente ao I!ilspital Santa Isabel)"

DR. TElMÔ DUARTE PERElRr�==- r
-- CLll,j'ICA GERAL -- !

Especialista em Docnças de Crlançlíl . '.. I
,�ONSill.,TOR!O: Flortano Peíxoto, 38 - 1. andar .; ;

Fone: 1197 i
RES1DENCIA: Rua Paraíba '170 - Fone 1074 j'��----�.----=--- �:

DOEH(AS DO CORAtAO
DR. CARVAÚm

'

(Electroeardíograria.i
'�II. Rio Branco. 5 (Sobrado) - .Ao lado -do Cine Busch

Tratamen.to de neurosas - (��icoterapia)
.

MOLESTIAS DE SENiiOiÃ�-�
oR, RENATO (AMARA

.

DOENÇA.S INTKRNAS
.. OP:cR�6ES -

.

O!><'DAS CURTAS-
",-,�.t"'JH4!ri9� \Traves,� 4, 'de Feli'ereiro, 3

"

Fo:neS� 1433 e 1228

DR' GEHARDT "ROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de �enhoraB

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

ELUl\IENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTIT1JTO DE OLHOS
Ouvidns-Nartz e Garganta

.... - DRl. TAVARES e HfUSI .... •
1
i

:1
1
i
f
I

ii _ DR. A. ODEBRE(1)'l" --

I
&;.:dl.,terropm - ·RalG!1-X - Ft"!ioter'lpia - Metab.e-.
tlime - RESIDENCIA: Rua "I de Setembro, 11

; �������:_��L�.E__F-O-'N-���-.-j-4-4-1---------------

Rua 15 Novembro, 1.135 - 1'0 andar
Consulte rio - 1232
,Dr. Tavares - 1461
Dr. Heusi _ i677

" � rDO Drll"CA:, t{J9 t '

. '

li O v' {} li \ n O
-\TE:JHE (,H'�i'\-'\nOR PA.R\ Oll1'RAS COMARCAS
l�UA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 and.ar - BLU�IENAU

o R. A D ,E M A R lUZ
ADVOGADO

Atende em quaIsquer comarca do Éstadn.
Resi�êncla: - Rua Paraná. 8 - Fone 1602

.Escritório! _;_ RUl> 15 de Novembro, 3!O - Fone, 1601
....._ ....�--------_......._._,,__-.-,_...

DI. JOÃO BORBA
ADVOGllDO

I
".·rltorlo e residência àrua:XV de N()'V�mbl'6,
LUMENAU- Telefone. 1560 ,

.

I�
lfi'O"?'F. - 1!'-�"

fiR. H.ERBEiT GEO�G ; , ..

An ,. ;l G A, O O:

'ESC�rrORIO:
.

HOTEL nOLETZ
-�---_ .....�--�----_,------��--�--�--

{OH! fores
� A, f.. t Oj'\�il'
-. '''' " � ..__ \

ç o ,Jl,.R .E 'I' {:li B.
Rua llaranhlo.N: 2 BLUl.f1tNAIJ

H I L M A R -z-óTjf R-'--E-R
-

l\IASSAGENS MEDICINAIS
,

. (Diplolila Alemão)
VELHA � Bêco Porro Uniãó

2as., 3as., 5as., Gas. feiras das 15 às
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



melhor
"obre o

oeorrcu, pr-ocur ámos, ontem mesmo

,ntreviGtar o sr. Alwãr Keller, fun"

- .

j ,.. �M BI;Ü�IE�tUY' �S' SRS. llL'WíR KELUU� JS 3'A CY CAMI"OS'

Ainda não foram encontrados os dois aviadQre,s de 81
qesaparecidos no desa�tre aviatório de São f'rancisc
Caiu o operár io ele grancle sltura ����'�!'!!:!CAS'\�'ERDA��e!�<!�ças .lDe,JEncontrá"los

cJ b
'

80 PASSOLD QUERIA ESTAR QUINTA_FEIRA El'd: BLU_
" ,_ I' MENAU PARA FESTEJAR SEU ANIVERSARIO

qUiin c cO rIii um8 COnstruçao Reportagem de Orlando Silveira

ti
-

li t'" d f· t f I h d·
ontem, a Blwne-, lhes das circunstâncias em que se I

8n resss IOuO OS eumen OS a iceu ar,as epcJls nau, cêrca das 15 horas, c::JS srs'l verificou o acidente. O •.parelho,!
Ahvir Keller e Jacy Campos, dois, segundo fi nota divulgada em n05-1
dos pasageírosdo avião "STINSON"

I
sa ediGão d� ontem. condmzia, a-Ilém dos dois cidadãos acima men-u

t
' I clonados, mai: os srs S:;;gfried:

I Froeschíin c Honr'ique Passold,
'

êste último proprietária : piloto
da aeronave.

Lamentavel_ acitJi2nte occr, alusão. , sólo, Incont'nentí, seus compa,
reu, na :r:nanha d� 5luinta fei-l Cerca das 10 horas da ma-: nhclro , de trabalho correram
ra, na Cia , Brasileira de Fu_', nhã, J,:ão Fonseca entregava-] em seu nuxil.io, constatando,
1110 em Folha, onde um Doe.. , se ao serviço que Ihe fora a- que J:ão Fcnseca sofrera fe
rário sofreu uma quéda de

�

u-I trfbuldo. quando apo.ava.se, ! r.mentos gravíssimos, provi;
ma altura de 12 lne:ros, recc- : em �-é, sobre duas chapas de; denctando jxr.,;;diatamente o
oendc graves ferimentos, em' cObêrtura, estas, de um mo., ] seu transporte para o Hospi,
eonsequencía dos quais vdu! men o para outro, não resis,. tal Santa Isabel, ' nde recebeu
u falecer horas ú::opois. I tlndo o peso, partiram-se, in- 03 primeiros curatv.os. Não

S à
-

l do o op.rár io projetar-se ao l('('fl�lui na 2.3. pú.gm<1 Lú;;�' ... h)
egun J as versoes Que cor,

'

rem, ,) infeliz operár.0, de 11 J-

��e 4���,F�::â;: �;n��e;���, CAMPINHtI �no; DONITIVOS Dftda Cía , Mafia Engenhar-Ia Co-
mércio.Ltda., com séde á ru_a FESTa DOFranklm Roosevelt, 11.0 110. II
a.o andar, no Rio de Janeiro
viera a esta cidade, per con� Esteve ontem pela manhã em vi
ta daquela firma caríóca, para sita á redação dl:!ste jornal, a Co

proceder aos trabalhos de co- rníssão dos Festejos do Divino Es�

bertura de uma-construção na

I
pirito Santo, que ora se encontra

Cta . Fl-:-â!;ileira de Fumo C111 percorrendo o comercio, e ãndús

Folha, <c01n chapas de "Eterní- trta locais, com o objetivo de ob

t,.;· , de cujo produto é repre-.' ter auxltícs e donativos destinados
sentanto no Ri-o a firma em á realização daquela tradicional

Não cumpriram os repu blicanos as promessas eleitorais de 1952"

bem piloto civ.il,': Enc�ntraJno lo a

cama-to, porem, já quasí completa
mentz recuperado da tri te aven-:

tura qc'e viveu.

Foi Alwlr que conóuzíu o apare
lho na ví agcrn Bhunenau·São Pau
lo. empreendida t:rça-ieira última,
enquanto que na volta dirigia- o

o sr. Henrique Passold.
O "STINSON" decolou em São

ESPIRITO SINTO

A'.rI"Jd'�'rJ.C �J..·ll·, 1,1 'Ui.-);) -

O sr. Han'y Truman, eX-l)l'-si
dente dos E3tado.3 Unidos, ,t�"

sou hOje os )'F;}uhlic::"l1')s üe
l�,ã.:C te!enl (�Ulnprldo HU:l:4 l)!'O
me,,�as "leiiol',".,; d' 19::;2 e

terem lc,�:'"pdv 0 }.JriJ..:i. �1E: I k�o
lima politica conscl'Yu<}Ül'H
'U":H'ata, ao limir ," Ü, '.1 1

í'fJ ;:;ão cconorni.C"'l.

° sr, Tnuu"n bl'vi;J sido '-'Cll

y:dado ,a r..�t:lêl' ti50 \..1.. fJ't)i\ v� �

no Congl' .s�o anual <!"J Sindic','
to d>Js Operários <m Cnnf"c"a
Seu disCUI'sJ, (1<, cn.<,t,o,r ,lata·
111cnto (h-d�.t/J.: 1 dt 14�U. (.'ntJ·{'"".·'3�

tl linha de batalha que prov"
..�r(lhn€nte será ê.'.!otu !.]. p,p�t,).J d.0

1110cr&.las, iJ �<i}T C':. ''..4·IHqál) J�1.,
elt'icoes (1� n"y(mj,,··, \-i' (\.".,'.')

H.(}d f.)l.'�.,.( IOJ'e�, r('l:�- h'·��,;:· ',�IS _4

l<ulientou o '''" pl'es'" iell t' --- lO."

nnUllciarazn e�l1 i9b2. quP: ti1r

!'-stab'"lrcer :l
�
-, u::t('!lf) nlUn":,

�t:-iSeqUtal" a p-az ( {Ip.,� nus 11""

vnrdadojra pr{)epcl·jrI�I'.,.,.

'elo, dt.9t!3 modo, no pensamc'nt-::
dos sc:us Ouvintes, .a p('lít�ca d l

presidente Eisenho":,,i· à da "imo

bilidade econômica que. foi a do

--. ---- ..

festa religiosa, que terá lugar no

próximo dia 20 de Junho. IEm declarações ao reporteI'. o

sr. Arno Bue'rg.ar, rnernbro daquela'
Comissão. manírestou-ss, reconheci-l
damente gr::to pelas atenções e a

poio que até aqui vem recebendo VOAGEL�, sini�trado dia 12 nas

<)a população blumenaueme, espe-
- aguas da baía de São Frau�\-c>:! 00

rarido dentro -em bréve atingir aos Sul, consegtlur�)s melhnres de('l.- ram Iníc.nr
reus objetivos satisfatóriamente. A-,
ceutuou mais que a referida co- I Icidenfe na RO-dovia CtlfiUb�.Joillvflle:i:�:)�iS::O Fdc:t:�:;�r���t�:::�v�:! INCENDIOU SE O ONIBlJS DAmottvo porque corífãando na gene- i ,'"
rosidade sempre solicita do povo i ","

�!:m;�la:oe�se�a;�:�o:o:�:n��d:eg�:jAuro VIAÇAO CATARINENSErão a prestigiar á causa da sua re- i .

ligião. Frisou que a mesmaComis�'
,

são encontra-se agora percorrendo! Seg d '.

o bairro de It . S· d' un O apurou a reporta_I VOl'OSO acidente com um

{)nl-l
tendo alguns deles sofrido fe-

esp:;ra merecer °t���\�POi:ca� on :, âem deste J,:'rnal. na manhã; bus da Auto. Viaç�o Catari- rÕ,mentos leves causad,o,s por
"o da sua po 1

-

enero e ':ll.!-arta �elr�, na ,2strada I nense, que li1cend1ou-se com córte.
pu açuo. CurltJba-JomvIle, ocorreu pa_ 35 pass!1geiras, que procediam

-

O Ol;ibus s'nistrado ficou r,e-

==----:b=----------------------------
......---- - � da capItal_paranaense. Segll_!l duzido a um montão de fer-

a I e S S O b re I do, as ver.�ocs a:J;mradas, o vel- ros, sendo devorado pelas cha-

Pro emas �o��o�e��::n:o, r:�9�a;��:;= m�o�o�à�rsos:�r��SSageirOs fo-
m·2n_o, falharam os freros, pon eCon"t .. ! na z.., ;>s'lC••",tt'll Ol

r II r a 1l1li S dosu I d o r a S -II ��g:;o�e���q�a���� â�s p��;
-

\, l���Cl��ClJ;�traf�st��t�:��t�
sem perder a calma, o m·}to-

F U n d O
rista k?:Vou o carro contra o

barranco, cuja lnanobra fe-
I:z evitou que o onibus caísseda Secretr.1'Ía 'do . \.g.kulLura tiO rJi.-id!d>J, l!'�,,� 'Ulil.rÜla, en� estu":.\:: no desp2nhadeiro.Esta<1o. c debates, e à tarde 01� pales' O imp:cto E,:frldo c:Jntra o

tras e conf€,rencias, a Cilrgu t;,� barranco, qUe ocasionou o d-
° certam." cujos CbjC:'IV(:3 estu�diosos.

I trito do motor, provocou as
consistiram li:> exame das COII- h' d' t t
diçõ,'s �')cit...i.; e CCOl�(Hni:;.].o; Lu

ASSUNTOS ESTUDADOS c amas, que llne Ia an:en e. -e
Os estudos c à!ébates , f:rmn propagaram pd-:J _ChaSSIS, Dlanpopulação rUI uI da, r:;gião, 0(;.)

conduz,'dos )' Jos
.

cPe�fl � t� do grave per:Ig,) que COl'_
como iJ,::s l'!':',lCpios L1.orÜ,aaOi'Cf

c)'
_

1
.

pra. __ o o.re: rjan1 os passag.�J.I'os. O mota
de sua f,ormação religic,Ea, fui La��l. lllI::P ,?e MedcHros."da UIlI- ris.a quebrou OS vidros da

ve,r"'ldade �!Ltóhca ue' 1: _':L li,. o:rt posterior das janelas do
:e;;-re. Manoel Diegu('s Jr., dire� veíc�lõ por ond,e os seus ,:cu
tOr dr..} Se!'yi�o dn lUfo mação A- '-:::mtes 'cõnseguiram se salvar,
gnco!:J., e Fel�Ualldo Gav da

-

------ - �-----'------'---�-

F'Onseca, presiljenté do s'eci-eLa. ----.....-'-------.....;.,....,'=""'-�---......,---'---.....'--"'----'-.....;.-:--;--......-�"""":

.l"ia�o Cat4!ico< de Imigraç3.o. -

l-Rda I raglllll o reSReaiizaram 'pale.stras e ('mie· I���::s, s��r:r�;;.��i:n��o�;i�·!=-.·
, �

Ia"; i\faIl'oel Dirgu€'s J·r., I I s
-

dHRefornla ...l\..gra.t'.;atl....Afc·n;;'fi. ·pe a exp o "·�n e;:t��i:l���'a��!n��l�;::'·;tlt���: ..oU
Evideuccmente, um&. n'.uc!r,:j"a me;lt9.Qáo à familia fe-rov�ii
de gcverno nos Esta&�s Unidos ria";' Art!:(ur Fisehe;', "Coope
lU'Jrdifica {JS. problemas (,!], Asir, rativismo no sul (lo ]J«:c"'; Ma'
ou da Euxopa n'em {} ",5t;lClo <1€ ri:> Gonlalt Reis, "OYP'nniZ:H'3.e
espirib uos homens (!.� K!L'.n' da Comunidade"; fr',' Ildef<'1So' RIO, 14 (lVIcrid.) - O Íns
lin". "Experi€nchls rNJfntes de r .10' petor Soares �- i (�I'!s;�nado
0. ora�or nã:: qULS 3]1'. es 'll:ar n'lzação";, Pm'nando Gay (la }i'rr:r. pelo delegado Brandã:> Filho,

a S"tuaç.ao com') u{'sel'puauor.'l., seca "O �'�(;rE<ariacb Catf>1ir;o dir-:tor da Ordem Politica e

"Daqui até ao fim do :;.n.o - E'':'· I de imigr 'lçf.�"; Franci8rn Fa,,;. Soc 'a1 p.ara presidir as dilige',l
liento-u - nós pouemos f]eg<,r 'l015 �vJ")l·.'1>(n'O "l!;x'"(\r, HUl'"j'" das, nOd f,�e�ídt dedap�Iar JS
um ce:np';.sso< de um gén��'o di- con.'g'-' Alb€1'to Etg-s, "0 punel. causas

o sm S 1'0 a 1, la e

I
ferente ... e paI<,a o fim �c 1;)ú6. e:lucativo 'Ca i::';'L,Ia 11.1 m";"

!lj"j
Br�ç-) Furte, ll:� qual pere_

"Mas nã, fnlemos" .<.crescen- /'al": c' J(!ac!Uim 3ar!:tt0, "F'!!1' ceranl 18 801:1<:1c103 d,). Carpi)
tau �,')rrindo p faz'�nJo rrlusaa às dação de Ao"istl'ndH, ao Traba· de Bmnbeir:3. Como noticia.
ele\;õcd presltl'inCUÜS des�"" ":1). Ihad:ol' Rural", . mos em nossa edição de 011-

IFo;

Sr.

Cronica Pelicial

Provocaram as três m ulhres
uunhlo em Testo �eDfral

quer cidadão,
.

Torna público ainda mais que

tais elementos vísr.m criar um cã

ma de intranquilidade em face do

eleitorado, ;. entre partidos políticos
que lutam pelo engrandacímento
do município. Tais alegações de-

A vila de Testo Central, da:' e policial. Essa mulher
ante ontem, foi palco de I já é muito conhecida como

vergonhoso escandalo, pro- (ConClui na 2.a Pagina L:?t!:1 J)

vocado por tres mulheres.
que se engalfinharam em

luta corporaL Lili Ekhr,
que é "mulher de cabelos
nas ventas", paI' lnotivos

qUe não foram esclarecidos,
agrediu duas vizinhas E:::ith
Fischer e Ilse Lach, as quais
reviàaram a agressã), com

a mesma moeda. Fato inte- Semana de Bem-Estar Rural e Colonizacão
)

em Passo
Limite na emissão

ressante é que �s tres mu· RIO, 14 ':"\ferid.) - Enc':rrou
lheres, apesar dos tapas e Se O. '1 t'B� 5:) ."lludo, no, Ri;) Gr

empurrões, não sofreram fe I' do Sul" a Semana de Bem E"tar

rilnentos tendo todas com- Rural e O�l{;rdzaçãil, T"0ll1GiTids

parecido' á presença do De- pe�o ::>eerrtáuo Nacional de ;'Ç"(

le",O'ado Re",<1ional de Policia,
Social. 12m cCl'labol'açã.') (;l.'tll c

Serviço de iUi.;)l'rfJ.açár> ...;'�llC) iI.

tenc1) Lili sido advertida e- do j',fi,:listel'io da Ag,"icultura (

ncrgicamente pela autori-
�6 nlC5e� � conlC�:-ir

ln, tcrâo o direit':J>
tar títulos até" aTrumau:· recuo economico

sob o governo Eisenhower

encalço a Polícia Politka ..

lavra, não COllSf:�ui.'a:-•.L ..• J,'

lugar de prosJ:,,:·Uad". .Cl""-·

ao

tem, as autoridades flumineü- Í)'sse QU2 á hora da eXPlOSãO,! ladrflo, querendo _arroD;lilal1
ses, á fr·:nte o ddegado VaI. seu marido se encontraV'," dOl"- porta.
dir Cabral, detiveram ntllTI0- mír.do, tendo se assustado cal"!'! ENTERRADOS
r�sos implicados e testem'.l- {) eslr-:ndo provocado n;;ela BOMBEIROS
nhas que afirmaram ser res- n;;,:;sma e percorrido fi casa,
r' nsáv� s pela cat�stro�e .) I p:i'3 julgava tratar-s':; de um de ont. 111, :s fu:�erais _d,ç ,

comercIante M'JnOel LUIZ Al- -- - se c do, b'.'mbelros vlt.unadQs

v��, :;�·oprictário_ d � uma fá-
nnOISJU 11 il'Iont!(IA j ll� caiãstrofe, São' el�s; Clat!.,>

br.ca ue fogos. e111 Nev.2s, em I"!l\t �- i A t'U'! j.�

I
dlO de f, lIza, Antomo Perl::!l_

S, Gonçalo e um dos vigias da � ra Brasil. .Torgl:' des S
'

ilha. ai) que parece An onio MISSA DE REOUlEN Santana, M,H1õ�l Gomes
.

Luiz.
�

: Cruz. AntonÍ) Cesário 1\110-:'
q segundo de�-;i;',va !'lerca- R:0.MA. _.l'l ((.h�) -. A _PUlí,

"

i z�ri Ner,! Barbosa e .JUlio
dorws, que ,') pl'·mcu-o Ia bU3- prOlhIU h Je umd, l!,IS�d "ê' ,se J!.'Iartm" B: rba,5'a.
cal', Temel1do qu'� ,� desvio de "requiem" encomandada pclos :n-I Ass-m. falta apc:uns
mercadorias V:'2Sse a ser des� fascistas. ,Ell1 i�lt'.!;15i.;.a' dof' �l': !l' contrado O c,-rpo do praga
c0berto. o vigia e I) comercian- bras italirrr.cs d'l. Lcgiào F'anc'õ 643, Or!and) Xavier da Gos
te re;;olver:m atear fogo ao so mortos 'In DJen B!:m F'm b.
depós:to de Ínflamáv.::is cel'. Aleg:tram b.'; amo l:iJ.ueS til!. �,

tan1>:nte 8ern prever as CO:1- rc-alizaçã-:, d�"Ea missa l;cdr-'i'
seqtn�ncias. Hcoloclr en.L p!;::tt�,:�_ ['. f)l";;<-'Tl\

DELIGENCIAS ONTEM blica".
Ontem pela manhã as auto

rídfldes da DOPS car!,:;ca se

guiram para Niteroi a fim d2
realizar diligencias c comple
m�ntares p'�ra .:), tofal esclare
cimento do caso; Estlveram na

fazenda d'� propr'rsdadie de
Manuel Lu:z Alves que ainda
se encontra foragido, encon

trando ali um depósito de in
flamáveis ao que parece, pro
veniente da Fábrica Estrela.
Lá foi interrag3do o vigia

da faz.211da, Manoel Machada
de Moraes, que- disse ter no

tado um movimento incomum
nos dias que precederam. a

catástrofe, mas não sabia ex

plicar o qUe era. Tambem li

esposa do c01nerciànte acuSd

do, Maria Adriano Alves, de
tida_ afirmou que seu marid,)
não

-

estava foragido, mas a

pert:lS viajando a' negóciOS.

Terceir
,Nac� de

RIO, H (]"rel'id�]n.'1.l) - O in' Para ocultar um desV;'J de re�peito da exp!o3ú,ú.
cl::'111io e cxp.losão ocorridos na mercadorias ({u:;, há urles Yhh� Em suas dcclaruQ6c.::' dis�� o

ilha de Br�ço Faa:1:e, de que. re. ocorrendo; o ,,'igilt daque�a 11ha pescadOr que o individuo Ma'

lllCONOlllICA ,sultou a morte de 18 bomheil'J", c um comerciante dCSOIH::stO" a- lloel Luiz Alves. lJIOpri'tár,;o da

Falanclq sobn ,']. 'j},c:.t,ca "'0- r.'·-siclen'le IIIcKhlley 11:) CJlllLçv tivt:'I.'am or,igem cri:uinol1t1,. e 11.1- tearam fego às maté.t·1as .'n,fla- Fábrica de Fogos Santo An,to"
l10mica e soure ao "cl;:lomia, u·· de' século. guns detid':ls já confessaram, ai máveis que ali estavam deposi- IÚ.), em Nevc3, Sã:J Gc,uça1er,
':amenLárias d" s(:u 'm·.,c ·d.··.�, F'h?sscguindo em SU'L Ct'itlcü <"J aua participação no sinistrO, �o I

tadas, y·,n.tan'do . {:essa mal:ei:·a I com�rava. ma.teriais inf�amá';eis
Sl'. Truman denunc:' u n qn' ;;ow'rno atual o sr. TI t;:mlll ue serem p.resos pElo. delegado (te cnC'.)bnr sua,s atIVIdades crmu-- \:la Ilha de Braço Forte cCma
chama dc "O Maqulnilismo ras-clarou :"A situação p;undial é Ordem Política' e Social do Est:.k nosa6. Nã:) €speravam, por'ém, hidrosulfÚo> e carburetos,' ao vi-
tfÜQ" (h }J"é,ôld'onte, aproximan- crjtica e perigosa como punca. do 'do Rio. que o fogo provocasse a e:;�plo<- gía. daquela ilha. sr. Aniouio L

são, na qual foram mertos 18 Aguape.
solda'd<;)S do fOgo. Tinha C',TteZ3. do qU(> f"la:,-a.,
Há dias, o deleg'a{io \'Valdi.L"

• porque. de certa feit.a., ]\Ian.;),eJ
Cabra!', atual titular da Delega-! Luiz contratarfL ""ens ser'i'iços, a

cia de ·.ordem Paltica e Social,; fim de conduzi-L') em sua canon

foi .informado' de que 10> pesca- para as proximidades d� Bt'aço
dor "Limoeiro", figura nmito 00- Forte, onde dev-�'ia sc c"m-:ontra�'
nhecida. em SWJ! QGnçal0, dissera com o vigia 'ec recolher a me�'Cd

a pessoas de suas relações ae
amizade, inclu::ive a Bua esposa

e ao fis-cal da Pr:cifeitU!'a de Ni·

RiO, T,' ULÚdülu'... '} .-_ A prD' S. PAULO, H lM:Eri"JicHlu" -'1 S. PAULO, 14 CMeridic;:lal) _ terei, Elísário Nogu€ira. Fontes.

pO:i!,itQ, da ém€mda Lia p.�,'·lame,l ° sr, Adhemar de Earrc,& "ul-i Ê (8,'>e.l&Úo,:< alI 'H, sabado próxi; que "t,inha um ne1'O na cGns

taril,ta Raul Pil:), to r,"pGrt2g�n firmou que será canu'l' tal&

�'I
mo. <> s!.'. Geo!:ul,"o V,I).,rgall: qUI ciência, 'Pois sH,hia n'-l�m havia,

ouviu o �rEside;ute da UDX' sr sucessão d:.l sr. Lucas N Ga!c�s, participar à das solenidlados co. in'cendiadc> o Annaz:'l'.l, A, pro-'

Ar;�U; �:(lS Scl.ntos, que drciarou: acr!',scentando qü: agua�da dI):- �€,n�o.:-atJvas 'da: .i�lstalação da V'ocancb a expl('sã",".
E lncontestavel a exist�ncia J 03 ..'5 a homG-logaçao a ser J_'Bdil' l:'abrlCa de PenICIlina. No;; cirCll'" De posse dess.?s infoi�rnações,

llr; i'ul:te c(.l'.l:',mt,). re'vi:sioni:sb. n" 'zada a,:ncL.'t léste mes, IJef.'..!15

J.2110S
p-oliticos ;a'dmite ,se qU:l o sr, a autoridade, polieinJ entr' u em

Câmara., menot,: ["\,.5.da pe1p referir-se ao pTimeilo an,ivetsá Getulio Val'gâs, nEssa OIl'Jl'tUlli· diligencias, ccnseguínd{) deter {)

"ulagnp. pU!.l" qU€ paI.' (., n",ic rio do seu rOlnpinlento c::m o dade, ,nlanterá contactos poliU· pescado,t' "Limoeiro", euio ""'er

��ÕI!B :p�ll'lal'mmtarf"los c 'as U'� SI'. L. N. G:u'cês, afil'lllO'" CtJs '111clusive conre.rencia. COln « dade.iro- r.<:)llle ê. lVranoel d08 San"
canta\ias práLÍ.:!as i:iciof"as d" "Errconi:rc.-ute 1.\1mo. _".l ucL,�ii(j sr. Li.l�s Nogueira Gal'cê.:l. oca· tos Juni'or. cOUlduzindo. o paro
regime plesiüt:n('\,tL Ainda '1Ú(' rTIl que fugir é trai:-. E '·1'_'11�.lC"

I
sião em quo ,,,erá def'lnida (1 1"" uque19 delegada, "LimoeirO". a

o apoio à enl"J:-,c1a p., ...lame'ltrt-! fugt neI1l r..�Ji'lC;:l trai nlnguf'ln" sição Ih g{)\",rno feier:1.1 ,m I princ:piG.•hnt.Qu n"r-�!', "f>'-{<r:1,
l'ista por iU3i'J"ia ahs"::l:\ÜI na VAI A S_ PAULO O ,-elaqã'l ao p::-oblerno. >;ucee2,Yi'1 habilm"ntc, int'rro,"ado, :Ji'ubou

?âmaru corresptmõ:'
_

:10 ':"'0> I PRESIDENTE VARGA3 pauhst.a. p:r falaJ' tudo o que f'abiG f>

l�;ual ao qUOl'lIm. e n'-r",""rio
quI.) u, ac(:�tfiç,io c�� nf_! t-·r,...h<'n�
no Senado inclus.iy"-' ,....."'l T'1":�' -im!"

sessiío le�;islaU"·Ta.. i0 cs iu!u"-'o<";

legislall'�.I·rs confirmarem r

:_c dQ.� o,'uais lU::if1t\11",5. r,t] h.' �l.

(_�xpirar: E-.stará y1toT j"'�n .'0, �T

.Pila, i \lCanS,ln:1 'l1'uurdh:: chi' ('

parIa:m€ntatisnl::; bra�ite;ro .'<U;
: -; núrém muita. a�!a ","ai pa3h:'!f"_1
1)01' debabco da ponte,

COl\'FffiMOU O :'OE. AJ_)f-!F.

:;VfAR Qaw SEf!/,
<�.\NOID:ic 1'0

IMOBILIDADE

cr,mjno�o C� :;inistro oco·rrielo
com aexplos/io na ilha Norte
Um comerciante e o Vigia atear3m fogo

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

Em fóco a emenda Raul Pila

JnconfestJvel a existencía de forle
corrente revisionista no Parlamento

Ii1,stala-se- UJ- prõxj:l1q (lld. j 5
\ h:is, regula rnen.tt"ls € pl�nr·

em São Lourenço, Minas Gi"'? ,<, : min'ish'ativos,
o. III Congresso. NncionaI ri-;, reivíncI'cações
Municipi':}s Brasileiros qur t ",�t'

por objetivo -:stabelecer diretri

zes concretas no equacionameníc,
de soiução \.10.5 problEmas
Gover.ne; e A<lruinistI a"ão !:f 1 n·'--

cipal. Visa {) referi10 O�ngre,l"tj
a concretizar Fm medidas Jl;';�: i <

cas e Qbjetiv&s. 'at.rp..vé" p,'j-v i:

paIme-nt e, de antfprojetos

SENHORES
;\GRICULTORES

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

'\cabamQs de :receber no�

va r-emessa destes afa�
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
I) vosso trator pelo novo

planQ de vendas a presta�
'rões•

.

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro�
misso.

- .... (O M fR fIAl ...'"

Rua 15 de Novarnbro .- Esquina da Rua Pe. Jacobs

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




