
PARIS, 31 - Continuo f,,'< > :fh;,ras da sua sociedade, pi:l()
roz, ferozmente sanhudo ccn; vírus do nacionalismo {;Xír2�

tra o sr. Daladier e outros mista. eles não estariam, a e,,<

péssimos políticos franceses ta hora, seguind� Ieaders, Cl1�

que encabeçam a campanha mo '0 sr. Daliadlel', qUE' era

contra o exereíto europeu Se 1940 levaram a pátria à derro

os ;frapcd,ses não estivessem ta militar. '

. feira, 14 de Abril de 1954 NUMERO 444 tão intoxicados em certas es, Que vale a palavra de no.

--............"""""""'.,,.__=....._..... � I meus; polrtlcos, e0:tno ',ti �r.
Daladier, que tão ineptos, tao
frívolos se revelaram;,;, �10S a.

nos decisivos 'da guerra'?· Por
que a nação franN'sâ' :haverá
de acreditar, hoje nos 'C·)l1se.:.

lhos de individuas. cuja pala ,

vra devenía va1ier�lhe tanto

quanto a dos cOlYluni,st:a� {lü

dos órtpto-comunistas ?
A meu ver, as adveri.encias

e a propaganda d.::Js pol itícoa
franceses não.comunistas (':>11=

ira ue, E. D, é .píor, porque!
mais riocíva que a dos agentes

Tratamento eS Pec .,a I para ������; ��ft��!!��O ::;���\,jS��,

passo que os eomunlstas falam
abertamente, oseanearadamen-,

S USI• S em dl·fl·culdades ��I�i�7 J�:ei�J��[��e�l�������'l'!:

ia na·
.

.
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I
Memorial d(js )lldnstdals do açúcar ao mínístr., d:1 Fazenda, dégíea p.,rfeifa do lacto dos co..

- - - subscrito !lor 12 senadores - - - munístas deste país, pm sua
attt ude contra a G, 1<:.D. Que

. RIO,!) (Merld.) - Doze com o ministro Osvaldo ArJ� os move em sua ação polítí,

',senadores do nordeste subs, nha, debatendo a s'tuacão da eu? A trelar fi Fl'ançoa ao siso
crcveram um memcríal entre, produção açucareíra elo nor- tema sovietíco. EI,:,s n5,) se

I
gu,;, ao minitro Osvaldo Ara, deste, dispõem a construir urna Pi:an
nha, pedindo providencias I Declarações de Novaes ea soberana; íridépéndente. no
imediata em favor da produ, I Filho- quadro politieo europeu. SP.u.

, ção da industria acucareíra, A� I Ouvido. depois pela nossa pro11osilo consiste em fm'jar..
i ]'m de fazer um hstôrícc mi, reportagem, o senador No- com este país uma peca 11'0 or�

nucíoso da sítuaco .:; do refle, vaes Fflho, qll'� desenvolve t ganísmo russo. Se o mnrxís ..
f xo que a Industr-ia açucareíra intensa atividade na atuação 1 mo é uma doutr-ina iJ�j srnaeto-

I nordestina tem sobre a propria dos p�rl;'llnel)tares,.

declarOUl
nal, l;lOSb (,m .t,,'rmos ll�'-)-na,,:

eeoncmía nacional, solicita o que saiam "d' gabinete do sr, ctonats: (e aqui no coutinnnté
'memorial a adoção de cinco Osvaldo Aranha certos de que em termos inter-('nl'o]1t'ilS), a

, providencias consideradas co- a inlcíativa ,fueon1 rara eco" incnrporação da França {, 01'_
i
m : básicas: 1.0 que a dilação e ajuntou: dem liberal capltallstica, l'eq

dos prazos dos débitos hípote- (COnclui na 2,a pàgll1a letra L) (ConclUi roa �.a página ietr3 A)

-cáríos não seja somente 1'e1:1-
tiva a amortização, mas tam,
bem aos juros; 2.0) que os fi'
nancíamentos obedeeam ao ci
clo da produção da 'cana, isto
é, dois anos; 3.0) Que as re.

missões das hipotecas das usi
nas não sejam íneompatlveís DIAIGE-SE O JAPAO A '.rODOS OS MEMBROS
com a subsistencia da indus
tria; 4·0) 'que seja estabelecido

-._.- ..... _� .�'---_. -_._- um regime de tratamento es-
.---.;_-------...;.;.......--......

---------�II pecial para as usinas que. es-

N
tiverem em maiores dificuIda

, as' des: 5,0) que se de estabífída,

.L '

' de a. industrta através de pre-
çJS Justos do açucar, para eVI_
tar que se imp-:nham novos

ônus ao Erario.
As medidas pleiteadas atin

g'rão -os Estados do Rio Gran
.d>ê do Norte, Paraíba, Pernam
bUCD, Aiagoa, Sergipe e Ba
hia, cujos senadores subscre"
veram o memorial ,o qual foi RIO, Doi" r:;-j!,:,,-.�
entreg).t8 hoje ao ministro da oeQi'!{!ram nl'_� .,,:tlu,c - llo.r"", Pr;,

'ih; h'3cas.
. Fazenda !lor lima: comissão ram t.llcontrado� 7\fm;, 'C_'>!., ;mo'l Nar,:ã-es Unl<k'ts, 1'10;'0 101"'.l1I\),

A' ,indústria .alemã, que pra:i" .o:m:tituidn l1eJlos ,s�adores de. Nova Igua,\:ú ',m:lr�.;,'m i:a j13 (UI") .- De conformid:u.'€ ,','IH

cam"11te f'ntrou em S'll neri.),to. �ovaes. �llho\ A!!olonl� �a_ estrada. e o é��P'l Ik ',,,\ f' .,1,'1>1-' o fJ'L!l' 1'01'3. 3nullci'3.do' nu. .:iltima.

de plena p.roduti':idaclp e"t,j ca" I'
es" DJalr Brlndel�o, F'crrelra .10 do Exércitn ná'.' den�ifi'�'F'(,:, ç e�:tlFfeil'a. na pdmcil u. r,mni"o

·��"n"o de JYlfl'cn_rlcs pa :! �"11<'.
de Scuza, Ezegulas R-ocha,

nas proximi'd<Lrtp" '.h3 \'11" rlJ;li"i'da (;(>l!)lS3i!.O d�' Dl'Sfü·]\.':I'ti:,:t. ','

produ'os n1s11ufalul'adns, e"p '-I Dl1lrvaIKCru,z, ICdlceCro V1ascotn- t<ir, Ambos ap. -;:"'L! t- !n: ,�'"'!I'pr I
"ir Pi","30n Dí"S0n. de\l",;:;"la. dn.

.
.

. . .
ce os erg1l1a o ava can e, G

_

B'r' I t 1->'
cmlmentr dt> mar1\�I.,n� apal' -

, Land' lio Alves Aluizio de lesões e a�pec 'l' ill.n h'r! ;,farI'l ra etan 18�: ÜP,t';;'�.( 1 ,�1I • '�)'"

lllth:: Ue (,tica t.' m"t.'r'al �létri-; C�n'v�\ho. Ismar-' de Góes € Caetano foi ,u;: ,laliznda ,�m na m"'�a da Co1'0.1s.-'''0, Unln. TJI'O"

cO, Por outro hdo, ve:'n ..,a1('-'! Francisco Porto. A p'�rtas fe- poucas pOS5ihil'id:L<;�s dI' ;;{):1(- posta escrita que será r"árninadll

cendo, p,'ra, sua manuten;:i':q. de I chadas, os parlan1entares con- \'h'er, A vítima sair", de (a··� 1"1,- por esta, quarta-feira 'pl'n",ima, .t!!'l1

(Con.,lul nA Z..I' ..lI.g. , ..na O) , ferenciara111 demoradaln."mt.e ra ir a uma ;:iOri.J1(j"Wl I eh:., �'1 !-'lia, l·eunUí�, .
..� resoluçno ln itanira q: .. ;? �;t\ ..

! á apojtada p.:::lf")s Estn.des, Ul1.i.d

gg��i.�j;',O l,( ACI'''OC «Barreira da morle para conhecer asi������F�:�;;:�:,��t:�
causas dos sl·",·stros do-s 3 CometS)·II:��IJ��5:I�t'�:d:���!�;):��;".���!{�:COIU a� autDri':]a.4ZeR 1,raf,,1·-'i' a:1, ��

da ad'1piaç-ão :!!} n.C'(',p{'J) pnnli'r-
r;:ãD PDhre o (1�S3rnla:úPj.lnt t\;\

C�llff r('lIcia d,' Brrll,n. O Sub4

d Ih
i I piaI, enl vigor entre· os llf1;:'l'�fl::: .-

'i.... t d in
O po eroso· O O m ICr01COplCO '" elefronico I ��!�" P��s�I�'�;J�'�:��, õOlll[3!��I\ Ar�;,� provas cum 8 esfacelamento de dois aviões em plellO ar �::n:,,,�'�:��,�� ��>:����� o E���;��:�u:

dI'to. S;;o LO'''''''RE'' 1< U -" chefe dn COll1panl'I'a Ha\'1'll�nd, ,') ,\,,·J·..•·"'o.!) '.",0 r,[:'.r.·,.·',.'l-� nictos, F!'an�a, 01':i 1J,'Ct:lôÍ"l!J. (l

� pequenas ma- . Os doutor:s James F. Rine- portagem de "O JOln:1.]" P' n- du " ci, .:i', l) _. V:; CitoU- � ,L � • L'"'''' ,_ _._ _. .'

d
_ , • " 'I t I f

_ h' DOS "."."'. "'OCT_,\r,O ".. União Sovleti,�",
anças, que nau podem

scrlhan
e Henru Noon desCl·cver3.n1 ("5 minutos �H,t€S do· ilL�jO u') "1'0 mC."'l'Jr€s pi o OS (C JH'ovaS ara0 voar seus apareI os ate " "", � ,'"

co-..+-t d '" .

ta li J:' f .• br'ta'nl'c l'ecc'beta'11 c de 1� ll'ml'te (1,' "ou·_J))·.Dln'lto d," nelul,'l I'AI,?IS, 1 ?<TJI') - C S"H <lOr O SUh.-_Comit.é t'�J'& ;\[hi pl'i.m':i,•• ""'LU. a.as em nucroscoplCOS esses resultadOs para os redato- Jan r quo .�J'J (1i {i t'I('('JI,O iI'] 1 OS .' 1 r m 'co � L ' ,� � ,_ _.> _

- d I t'f
•

t' .,

e das asas. br.uslleiro A.·,sI5 Chatt'8.uLl':ar.d I ra reum'ao aSSllU qu<, {'Js51\'el ,.,..
que nao sejam tão podEroS':>s, reg científicos que fazem uma CIub a Aeremautiea, o pro ,"',., espa t ar em Vi:lO ',e" "c:.met.,,· I' t' "O" tIl 1

�ONTO DE DE PATRITO
.

'Viagem pelos centJ:"os de estu- SOl' L, Erh&l'd, ministro eh li: 0- que lhes foram conftados, a fim Assentos enjetáveis serão jns.· (:!legl'U ante.'· ltem a "l'ta �apitaL maximo a e � ue a�i t, ',()C �l·n.
_Sll c.onfi�m.das essas obsNv�- dos sobre -o c'ancn', auólp!ie�a\j.: n'Jmi.oa da. Alemanha OeidC'llta

1.1
de descohrir' >:", Cl!lB'· S '(;a�

.

duas tahdos a t,ordo dos (10b aviõc�., Hú]e. de mar hã o rel)J·(,":,ntant� I
o Pl'Oj,(jt� de, l'eR(JIU��.�, l;['��.al:í�,,�

"oe� e p d n 1 F f] d t- cata"tl'ofe� �er "� "0111''-'\'''1<1''5 aS",'l'm conlO !'Indl·{'ftdftrc." ""�,n.n.;.,".'I." da A!!encia Francp. Press parti- que acr('�centa que �\I ,'li "nn •. ,

.,." se u erem ser c{) . .r... 2·' pela Soeiedade Amer,clln:t (,.�,f'l'
< 01 rev. a o, en ao, que o", � ,H <l' '·a� � - '.' ". - �'J .0 c�" c, �

In::das em l'élação com a �r.oxl- ira o Cancero rCpresentantes a1,em1\..,.;; ". "I h\'ahl jll•.'OS "COlm;ts,", --

'. �'l)kf' Yalte" E. pe,rmiUndo registrar ó comport'I' lbou do r,J?Ul1énO a1mU':0 (la f',- mo ?_:gani:r.a. ��e P�OP:':.t ��,a;l
d d d 'd I t -, f p't Y j c. Illento, a O'1'."n;d� altura Ide 8 a "!ador, ,:Dr.'�,,'j;,t('i lr'ldic;(.llIL111".!l' reumoes e fIlr·!oc as (. h,"lba.lIlO•

mI a e. o cancer, os me Ices Os Patõlogos da Universida,.le cncon ranuo aqUI as ma ls i a', -

i
e e1' O r.,; .

,

b' ,_ v "
_� _,

"sta.,..: .... l"'rl d= pos"e de Id ('a- fnr·llj""-· '" li' E�se� p,'i',)lo,,< ID,.,t"t J
.••. ,.(.>'('",t� Ô-Je.., I? �'I nlnll'O�.-)'" ,!1_ zra'n()"vnlo-- !,..'J de rrtl'os crus e ·'caf\�?nh0·'. "

.

-' ....:-.-;_...�

'. L' a"� C' � um. gra,n- e Calitornia, focalizam seus mi.' "uC: <Iaa.'� paca um )IH 1'1'- _,.,.. > 'Ú,..."'.'-,. '" � .,
.

� c

de po-n',) <ie partida psra a luta croseoplcos e�et'('ÔinfC'os !!o.))rt' )le.
menta crcse!'nte das 1 el�t("j;� ,''I' ter BOis,:: vV. p . .P'ilin.gha�'l, (IlhO eldu,l€, �l,e 11-11'!, mü·t\lr� (""1)1 "�i· "SlJ!,ell 1,(jl�q,H', TJ�rgll"�, 'J, RECUSOU VOLTAR iA

que travam parn �urnr o mal e I daços de t.ecidos Ultra-finos, <".1: inerciai� entre o nossa país" fi t, alulhl1l":lO f:(,ll a du' t)ciO do va no reservatol'io do f'arbu,"Jn" sr, Cnateaubrl:md ,ao rep;eseIô" -

talvez pxeveni-lo.
. . ::e���e�� !�'as milionésimas Aielnanha "tlddpntal, tenfÍ" "]1' ",is" .1ohn \:l\lIn1;:I),":1110, {dei! o· ��ei��jE:Od�·�::;I�rl:), O.\tEFiJi:"HiJ :i�ln;'.\�l��i:'::;> ;'e:�.l�;���a d:h�;�:� I CORTINA DE fERRO

.��="=C==��-=--=-

!�:�dÓ"'3e êssl's D�es""_·lst�·u- a Co're'·,a do Sul CONTA�TO ���t�e;lltl�)oh:�l:��:�: �õ",j.'�:�;j
na j os pl·'<)t05 dA provas

dlf'1JOrit:t'19He
('li _rltwe-ia_ regres.õar_. fi r,,;.u primeiro min',.c'·,) F:Of:<"'" I\'f�""

Com a nO'ila t'?,'nlc·", i':;b.o Q!o 'I, __

lambenl de um radio-tC'lHLme l".lj.ia a llOr·do t!'" um "I_�arn'? ", dr? anúnCiOlj :Ujl' 'Iilé' 'i. A'j�.tl'l�

jlm�l�iCOf:
ve-nd,.,_ ê1�n nn1ndn jtl- . ,

fi (1".rJ DIli C-l� (stl d'--<::"Íll r rl ", rt' a
, mal> Visto, 011 �eJa, G r\'.g estru- da C�nterenc,aa a S I- a'" I I·C a I

����:!��II(�t'��n�� �::t:I'�I'��:,' i�.(::·, �;;';,:a;eal' \\�, C1i._rw;.1 'u :"['1.;:.;,;1' ·d,O. II t��·c��:�c:e:�ct�::i;�
. �.I:-�J(.�����h::;�:�

lturas ,infinil.am uit! !W"UE'l'l,' '" t .. , t ], ,

Inn ·,·iur.a�te os \'o'oe,' lIl"is

r,rlige-J",gl o,.
a_ll:,r.:·.>ao uâ.. COlH1l:1,r:,1J: Ru,"sa. Vlartim.: .11""'IT�.\'KIl pt-

S que. há em todas as- cciu;,ss {.'J " �", dii sos.
p, L€ aVl:J�ao �tt·ppen la .� '..:", 1Z-1' i t.rov. fi!sse [n�1':-i0nfLr1ti �--y;éUcQ

! corpo' hll.mn:'.u, ,() U .sel'. as (" �

I
. _

d Ih u no I IP I Ih I'b I
- i

nores unlda.des 'Óe' u'ub9Iho, ,.,. A int;:,nção de J'lhn C:"ll'ln
r8,O €!<S€::I anare, o� '�r

. ':- esco 1'11 a I �rca,j-', 12"1.'°:>"'·"

, ,SEOUL, 13 (UP- - O

I
bhcado hOJe, Nessas cOlldl-

h 'rI d' (' j" !lida de ',egül:lnça. ;�o'ni.l·l"I';"I:
" volt,w paI:, ll"l.Z ,I.; cort:n' dct

RIO T) (Merld) O existia pois foi pratl'camen Os' f'l'lhtdos sobre, O" tecidos
. g- um e c� ocar os OIS o ,'ilHe '"

, .,...., .'
-

'f' , governo sul-coreano desis- cões a proJ'etada conferen- ('In cOJldl''',O-n,'' l'dell+l'c�S i....jll<.:n:' (ennel·,l na ::" ptigina letra CI . ü:rl'O,

Baneo l;io Brasil arrecadou" te absorvido com a regula-
humanos rr:os.trnram que

t' d
-

.

1'"
�"'. �

� � � � �

t'
. '" ,.

11 b'lh-

2421'"
-

d
'- 'dcn"as defm'das ocon-Pl':V"1 n'" lU e convocar uma con- Cla se l'ea lzara aprOXlma� ..m que RC enc,)l,trayam o..; d i[g � - � �-

.�- � � - � _., � � - - � .

:.l.? affiq�t�, I O�S e - r��çao a� operaçoes cam- C·luí!3.S do tecid.) conccqv� BUs '''rencia asiatica anti-com.u- d�mel1te noventa dias. a-I �Viõef'l .S!.�islrado:, àepoi� id: �,::
�mllho�s de cruzeIros em blalS; realIzadas ,antes da, tentadoras e n·,t ll\,ii';" ... ·de st nista em Chinae para o pos a abertura da conferen rem deuc..,do o ae,odrom" ,.e 1" Con US {:'1'�O em ta,gi,os. ,sobre os p.rodutos im.- lei, is,to, é, antes da compra! ''''-'''n,'.'o�veram .fN i,rnr nt.os. "

.pre., r
"

'
" ,.

d G' b
ma. para ·se preeilpitare-TI' ('om 'Or'n"

.t t.3, b ' I 1. .

1m C.O COl'1"2nte U"ws e esta C18 e ene �-a,. o 9ue. cor- �eus p3.ssagelros, no :'\ipdil�r",,'
por apps,. en';1-o pl;tgo. onl� de diVIsas para o pagamen- ranClÕro",os, mUI (� :Ul t>s de "']la- preparancn novos .planos responde ao lImIte lndlCado neo,
ficàcões 'd� exp'ortaçã0' de

.

d 1,
,. recr,rem os tunlores,

cI..
�" :'.. to os atrazaxcs comerClaIS, Apreciaram f.!lSaS rnu'j!)neflS, para que se realize 't!m pelos Estados Unidos e pe- DESTROÇOS

.do tI�cinco bi!hões 620 nã') havendo, como poderia pintando- a pele de mtões .;om SeGuI uma reunião similar, la Coréia do Sul para a du, - sexo =-

u
-

.

\ÍJn NAPOLES. 1:1 (,üPI - A cc.--

lOes. parecer, nenhum desvio na meti1Qcc>ln..-'lti'el'i<l. em julho ou agosto, anuncia ração da ('oni,prência de Ge-
v ta italiana "::alis" vOliou a e",e

aplicação· aos agios, J (Conclui um comunicado oficIal pu- nebra, )1ortú trazem!,. 11� clegtrof.õJS (l,)
-----...... _-_ - -

---------t
-----------------,- ----------- .. -.----.-�---------- .. -..--.-- � HCnnlct" encontra.dos na !'c-gis.o

Pe IICAJ\,':;4.URA 01UUNJsCIPrAI.' COn'
.

S"1-ansky ,-010 r aço'"e !,') ao
P;l;i�� s:��::c�l:.i::rl::o�. af;.�::':�l;�.;

--

um h,m· m'falJeiJ, fei?ha h "u' LONDRES. 13 (UP) - As InLs femininos,
mn. nas t"xtrr::nida,d"i', " ')I!� í"i conlroversias da Imprensa eln

1
Um dos medicos que parti

encontrado f:utui1.ndo, " 'lt!(· !"',- lorno dq caso do homem qUG c,ipou das in-tervenç'ões cirl.1r=

P
,

I a," b d
r t lh caiu} �o se t�rnou t::!cricamenie mn' giCílS d·,; que Roherla foi obje"

sr. re el o SO re o caso os pneus :�:::��;:�:�ir;;��i;:'.:�: :�:o�:�:t:J�fi:Tlt:�;II·���:��ll���:e�:�f��:������:, 1 transformação sofrida por Ro- 1'á, E' impossivel Que um 110-
Sob ? presideneia do sr. João Durval Muller, re'uniu7se ont!!m a c,,�

"
autctlsa a compra de uma faixa de terras do sr, Hermanll Leutentzer, venl l'i!fol'f;;ar }L ·E')rm ; eeur, " n

mara Munieip:3l com a pre�ença dos seguintes vereadOres: G�rhnrdt para alargamento de um� rua; juntando o projétn de ki n.o 19!54, que '1ual o avião t'y,:[l e'.)" 1,,:, [lp.- �:_�� o��n��e:�:u;3:�1�e�:= ���� c.:mpleío mude '!'IB set

NeUiert. Antonio Remert. Emílio .Jurk. Christiano 'l'heiss e Wladislau autorisa a permuta de terra, cOln a Comunidade Evangelica, em Itou- te:;, de eair ao- lrtar, O COnl""lt1an-
nario. de um hom.em, embo_ "O' f d" 1- �

_

. Constansky, Os trabalhos for:.m iniciados com a leitUra pelo §.egundo pava Nor17?, parecer da Comis�ão de Legislação e Ju.tiça. ref�rente a te da "Ibis" .iI'Cml·OU (1'1e' ,.,0 I rj.
ra não apr.�sent·p m' o' plna-se que esoa _'_c .,r"çao

. ! 't ,,') 1 co I' r.
.' • - alS s Sl- d d' a ('U-'sto"''' d'" or

secretário, Ó.1 ata da ",:,ssão anterior, a qual foi apl'ovada'sem re$triçl>es; um.r:qu�Í'imento das Empres'1's de Terras Coletivas; pareCer da Comis- me l'vil uE!') ro:;o,,_ • l"a:'1 ." ,-

nais €Xiteriores de virii!idade a m�r,,:�,,� •. "'';' -

seguiÍldo-se ".leitura, pelo primeiro secrétário, da matéria do Expedt:en- são de Legislação e.Justiça, apro",ando o regimento interno do Conselho trildos a ccrea de 40 qUiU,úetI·,s "Roberta, segundo "The Peol- den2 ]uI·d.ca. Pt?rquc .. conl0.

te, ·'lu: constoudo seguinte: Fonograma do vereador Vi�t.or Weege. pe-. Municipal dl� Contribuinte.;; pare(!er ri:!. Comissão de Educação e Cultura do loca! em que se oi "'r,'UU a I"
_

h entao. Robert C:)\vell pode ia

dindo dispensa da sessão presentc; oficio n.o 1 .da Cemara Municip�.l denegando o pedido do sr, Armando Gomes, para instalar uma garapei .. ' camada dI' ól�o, no mí-::io dJ.s
p_e fna� J;l0ssue nen um 01'_

zer retificar, em boa e devida
, ' . . g�o e:n:1mno, e o recente de-, iOI'Jna. S"ll estad'o "iv'll?, Qualde São' Francisco do Sul, comunicando 3 eleição e põsse da SUa mesa' 1'3 11a F,eira Livre; parecer da Comissão de Viação e Ohl'as Públicas, so- plls([ui"u,s" q'Ue" "sses d"E!"O<;:Os - 1 t d b t

- �

ofido n,o·2'i'54. daCamara Municipal doe Ibiralna. agradece,ndo o .rec�bim� lucionando o caso Christiano Theiss-Heinz C. Buchler', requerimento do se eneontraY!J.nl a cerc:! (ie 6
",_nva vJmen o oe seu USo o so

a defiÍlição juridic:i da estado
I �e, te_m pres;ervado medJant;e a'e mll1hor?

.

tO'da nossa circular n.O 1154; um abaixo assinado dos moradores 'da rua vereador Wladislau Constallsl;:�', pedindo ao Er, Prefeito Municipal, pro- qllllomHros Ul1'; dos úllU"os. lllJeçoes regulares de hormo� ,
'-�:
f' 'tAIriuTante Barroso, pedindo providencias quanto .:.o canal daquela nta, videncias para a ponte sobre o xibeirão Pomerode, eln Rio do Testo; SeJa. c :mo ar, e,o;; e aspecto,

que em epocas de chuvas, alaga todo aquele bairro; rellfção da G�arda requerimento do vereador 'W'ü'adislau ConstansI>;y, pedindo ao sr, Prefei-

•
legal da qu�tão deve ser,

ae Vigílantes Noturnos, dos contribUii!ntes .c;�sta éidadc; oficios' do sr: to Municipal as seguintes informações; quais foram o., serviços pl'esta� devoram a saúde e certamente, objeto de um .es�

Prefeito Municip"-l; juntando o v:!lai6rio do ano do 1953; juntando o 0- dos p" lo "ereador Pedro Zimmel'mann; em qUanto importam esses ser- d. leu filho I Dê,lhe- tudo atento por pal·te do se_

ficio do sr. Presidente do 3.oCongrésso dos MUllicipios Brasileiros. a rea vloos e por qu� íOl'"m pagos em pneus; requerimento do vereador E,' manaria "Picture Post tlUe,
liZar:se na cidade de São Lourenço; anexando o projéto de lei n,o 171S4 ml1io Jui-I�, perundo .ao sr, Prefeito MuniCipal alteração do prédio em LICOR DE CACAU XAVIER. "The Peopl'e" cita, acusando.

que a1,1torisa O ];xecutivO' a comprar de Walter ,PuUer, na vila d<e:ruo construção d�, E"cola "Euclides da Cunha"; requerimento do ver<;ador -lf�"HJI&"f••_••� � O de ter inchlzido em erro seus
til:> Testo,'uma :faixa de te�ra; juntando o projéto da lei n.o 18!54, que tCllnl'}ue n. :r.,� pll.gllll< letra Dl "'_loile5ll...t li! leitor,,,g,

'

Razões francesas
Interesses

S E L V A S -

municipio ás injunções de
ses subalternos, cooPerando com o.

S�ll estoro<> construtivo na censo

Iídação do �Quilibr!o ecoaomíco e

fin!lnceiro do municipio. Outro cano;
dídato que reune simpatias 'do'
povo .blurrrenauense; é o sr. Ingo:
Hering:, nome de tradiçÕes ch'iClls Exortação: energia atomica' fsomente a serviço da paz I

�:-açôps Unidase. Ld ({fPI �\ to ccntrole ,1:nieTn::[.jon·,�� '

..1.: 1-ni'y.ct
1'1!g'.}111Gao flCl.,''-' o "c",lrol,o ,j';' gla atômica. e a lIiili7.�';.�.ü ri�

energia atornica a'" 1ae13 t-m ,,O
1
mesma para. fins flÔ)',ífiefts fi,jr3·

do corr-ente p- Ia Cnrnata d"" 1'. t--

II1OS; 2) pará !jt'OHJÍl' o .'L', rlas

presentantes japonePH, foi rra ns- armas atomícas e pm·a_tlr,j('nám·
miUda hoje � lud"s iii" III ,,(1' .1:.") IlB PO'''OFJ ctmü·!l. 0" t,r';)h ,',' P <i: lê;)

·necessárias: 1) pa,rn [ls�ep"'�l'llhes f'ão ('allsado.o 1'01s·· S:�De"

rien(':i�B de arnlG.S
-

':-.t fr"�1;: .�--. -t
�

• e:;L[{ "'=01 Te-lpcá'l l�h-{-t ':. C:Q!ü :\'i;
j

rf.':uniÕes da éonli��-_í:o {�O r.. c�a,,··

mO.menlo que foram l'r-inieiar.t;;;

nn. s�xta-feir� llaS!J�e.L
PROPOSTÂ BP'ITAN1,;:'.

da
•

economia
,nl:·l

------------------ ----- --,�-----------

)3 (DF} -

criatura
Londres está em duvida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Finalmente 'tivem(}s a palavra
Presid,<:nte Vito� Ohi, 'agradecendo
a presença de todOs os convidados,
tendo oC!jsião de manifestlÍ�. um
agradecimento - todo especial à
"A Nação" e "Nova Era". pela di
vulgação frequente de todas as ati
vidad'as rof.\rias.
Assi-tiram tão impo;rtante r<eunião

na qualidad� _

de convidados espe
ciais, as séguintes pessoas: Helme-'
lino Largura e ESJ)osa. dr. Nelson
Abreu 'e eSPo,sa, Wil1y H!lffermann
e esp(}s�, DOÍl� EniChen .(irimtt)_. ti
do AItenburg e -esposa, Hugo Haver
rot� e esposa. Antonio NasChén
weng e espoS'Íl, Rãlf B'aúngart�n e

e�posa. Fl'edolino Naschenweng e

esposa. Feliz Od.ebrecht. Guilher
me Gembala, Jucy Fiuza Lima
(Cyzama) e espos:l. e dr. Orlando
Pertoli.

'

1f40BIUA'RIA
Oferece os seguintes Imõvets;

r-:
.

"-� ....�'
A) NA AVENIDA CONSTJL qARLQS _RENAUX, n.o

lí;H _ prédio edificado sôbre terreno cll.500 m2 - Procurar
o sr, Brattig no Banco Irtco;. .

B) Na rua 1.0 d-e janeiro - terreno cl10 m- de frente,
:;Uí ambos os lados, por � 25,000,00; . '

C) Na Rua Siqueirrt Câmpos - com 72 metros de fren
"tI', �HJ um lado, 56 outro, por Cr$ 300.000,00;

,

-

D) Na Estrada de Florianópolis - frente 40 metrQs,_ e
i':W em ambos os lados com João Klann. Preço Cr$ 25.000,00.

E) N,,< Praia de Gravatá. - com Si} de frente, 200 de
:hmuos podendo-se divídír em 15 lot-es. Bem na Praia. Preço
Cri(; 50.000,00. _

-

FI Na Praia de Piçarras -lotes apartír de Cr$ 9.000,00
€m pl:.estaçõ�s ou à vista, no .Jardim Rio Mar.

Confie seus negocial> a Imobiliária Brusquense Ltda. Pro
curar os srs- Tasso ou Pazzlní, Praça Salgado Filho n.o 4 -

13l'usque. "'-1'i!'9�"'-��

2)

JORNEIRO .. MECANICO V f N D E, � S E
I V I S O

Vende-s.... uma proprieda.de com

Precisa. de um bom tornel- umacasa tipo chalé com todos os

;>�{j;. na Fabrfea de Malquin.as confortos, na Rua. 2';' �e Maio N.o

!f� Fundição I\'IORITZ, Rua 85. !toupava. None. Os enllere�a.

Urllgai, 30 Itajaí, Tratar com dos é favor dirigir ao p:roprietario
ü S1"' Edmundo Moritz na mes-'Izna.

Vendem-se diversos lotes,
próximo à nova PQnte em

construção no bairro de Pon,
ta Aguda.
ID.formações com Arno.Bec

ker, Rua. Bolívia, 73 _ Pon
ta Aguda - N.esta.

,

1)01' motivo de mudança rm

pUl'mítol'io, uma sala 'de jantar

para aqueles que dão asilo ás
p.essoas procuradas pela polí.
ela.
7) Privar de sua cidadania

as pessoas culpadas de preco-
nizarem a derrubada do go. caldos;

� vemo dos Estados Unidos pe_ la)
la violencia.

ARN rõES 3) Simplificar as leís a fim
'r

'

ele facilitar os processos c,?ntra
�.' """�1

�

as pessoas culoadas de falso

_� :Armas de caça, el8Po:r-' testemunho.
-

'11 te, r-evóivere8, pisto- 9) Conceder :imunidade de
ias �tc. - qualquer processo ás testemunhas de a�

il1uca. COMPRAl\t-gI

I'
cusação. a fim de Que .elas po;;_

NA ' sam ser ,')brigadas a demora_
i rem nos processos entr-egam-

(asa Pesca e (aça �� dOid) aL:�i?�a�ge�. utilizaçãq
� nI"UMENAU - H de provas recolhidaS nas me.

-: Rua lfl de Nó" •• 12111 � sas de escutas telefonicas, no

�t casos de interesse da seguràn-

����� ça nacional·

�llumIIUnU!nlllllnnflI15!í1ll1lllllllitllnnm�,��lnmIlUllnIllIU�
I CASAS t nERRENOS'1
� COMPRAMOS E VEND&'\I10S 1<:M TODOS OS ª
� PONTOS DA CIDADE

.
.

= Emilio .Jurk, atendendo as reciamar;ó's dos moradi.Jres de 13 de Maio e

lNi Braço do Sul, pedindo a reconstituição da ponte sobre {} Rio Bra�o do

""'�:: Antes de realizar qualquer negócio imobiliário, ª do Sul; l'equerim�nto, do vereador Antonio Reinert pedindo ao sr. Pre-
____ consulte-nos ==

feito Municipal. consertos na rua Coronel J!1eddersen. no Bairro de
, _ Itoupava Séca: requerimento do veread'or Gerhardt Neuferl, pedindo

E IfJOR�AliIZA(ÃO BLUMENAUENSE LIDA.'" =_= ao sr. Prefeito J\.lunicipal providencias para ao ruas Almirante Barroso
::: u n � Vida} Ramos; um exemplar. de' n.o 96. da "Revista do Sul". remetida

e Rua 15 de Novembro, 870 -1.0 ando Saia 5 = pero seu diretor, sr. Osias Guim2.rães.

!:;; Telefone: 1 5 7 2 ª Não h;avendo :numero legal de vereadores para votação, foi transfe-
:; . . = I rida a Ordem do Dia para a próxima sessão,
t;'! Onde se rea:n�llln os ulelhores negócIos de Imóveis ª Encer:rados os trabalhos, o sr. Presitlente COnv"(!o� nova r:eullião

ft/IlúuiwmnunnuummummnnnmumnmmummlimmHwmuC' pal'a a p{óXi.ma "terça feira, dia 20.

i

ASSEMBLEIA GERAL EXTARORDINARIA
_

Segunda Convoc��ã&.
Sao convocados os Senhores Açionístas da EMPREZA

FORÇA E LUZ SANTA.CATHARIN4 S. A., para uma AS
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, que d!i!y.erá realt,

A· "INTERMEDIA'RI·!rr zarvse, !1? séde social, à Alameda Duque de Caxias nr. 63, .. .
'

,

desta cídade de Blumenau, pelas quatorze .e trinta (14,30) I
qurmrco que e poderoeo produtor

OFERECE OS SEGUINTES horas do dia vinte e oito (28) do corrente mês de abril afim de cancer. O exame elos peill':-'
, -cte· c;ilscl!tir e <ieliperar sôbre o aumento do capiiai social é ! ços 1., t"C'idN� MO :mír::t'o"ce'piOMotocicleta marca "Indian", de consequente reforma do artigo 5.0 dos Estatutos Sociais. etstrôníco dr> novo montrou alte-

�ti BP, com Side-car ortgmal, tu- NEGOCfOS URGENTES OBSERVAÇÃO: Chama-se a atenção 4'os Se_nhox:es Acionistas

I
racôes ·nas eolulae rio tecido co-

,'\0 em perfeitas condições, acei- para o disposto no artigo 38 dos EstatutoS' Sociais em vigor. nectivo, ,

VENDE-SE: Bungalnw de Blumenau, 1.0 de abril de 1_954. PERSPECTIVAS'bmdo -se ....m troca máquina dc' ,

GillLHERME RENAUX D' t Pmaterial 7x9 com 6 reparti.
.

- .Ire or- .r.esldent.e. Os medicas a.i,lrmnm
�:;O cilindradas, de prefel'ellci.1 ções. inclusivs varanda. anexo INGO HERING - .Dlretor-Vlce.Presl(wnte. I sas mudanças n�s"es tecídos
, Jawa", Negócio urgente, Ver e construido mais uma casa é UDP. DEEKE.::-- DIretor-Gerente. .... podem Sf'..r talvez 1), '11�:inlZipl(t
tratar com Fridolin. na Oficina �!n���:e�� ����r�o�fg r�:; (ôo"eraliva de (rédifo Agrlcola e Po-,fiU'-'I-�r- d-� I ü;��n�:�idOS sãó fo,rm ...do" "){}l'�'{ax Pl'eísíg, fun'dOs da Liv,rarl& dencial, Iivre d-e enchente, pro f' I" ti (i" _.... '" '" k,

-

T- b" R l"d pequenos cia"-_Il sanguinecs, um{3h:ltnenauens�, ou com J. �;n- xímo á Rua SaIO Paulo Preço Im o e'sp ade ocasião Cr" 230.000,00_' -

• lO c"ttlento pegajoso, (J fiõras espo-
�:3Ive;;. neste jornal, no peeíodo ."

.a : h. VENDE-SE: 15 morg.os de ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA d�is de proteína c amadas co-
ib, tard�. terreno em Badenfurt, fazen- 2.a Convocação lag'em; e Incluem cartilagens

de frente C91? a estrada prm-
_ O PreS,id'�Il;te da. C<?,opera.tjva de Crédito Agrfcola e Po_ tendões.· Iígamentoe e a "subs-

cipal, com ótimo e permanente p.ulal' d� 'I'ímbó - R-esp. Ltda. usando das atribuições que tl1:n(�ja basíca" que aparece etn
ribeirão, livre de enchente, lhe confere o art. 36, letra C d�s estatutos em vi'gõr, convo, todo o corpo, sustentados os 01'

Preç-o de oportunidade Cr$ .• ca aos srs. Associados para uma SEGUNDA reunião da As- gãos e 'JS músculos, mantendo-
100.000,00 a vista. sembléia .Geral Qrdinaria, ás 9 hC1!as, na séde socfal;' á Avent, 101" ern S'!llS d"vidos 11wares_
VENDE.SE: Automóvel Pre da GetulIo Vargas, slnr., desta cldade, com a segumte

I
O SI". Heínebert t:o:pI1c(\u_ {!trl'

fect em perfeito estado de con ORDEM DO DIA; D..!" celnIas normais d�sca,nflatn
servaçfuo, Cr$ 50.000,00 a vis-. 1.0' - Leitura, discussão e vtOtação . dIa balanço geral, dentro ou pr" cima desse t.ecido
ta, faz-se tambem facilitações conta Lucros e Perdas, Parecer. d_o Conselho Fiscal e demais (!(�necthm, e Quando () mesmq,d.e pagam-ento. documentos re�e!entes ao exerclC�o de 1953. muda, iflÍS cnulas Fodem pre,1VENDE.SE Automóvel 2.0 - Elelç_ao do- C-onselho. FLScal para 195.4. I �ural' ll[-lutar-se às nova's ("'111-OPEL CAPITAEN bem con. 3.0 - Outros assunt<os de mteresse da SOCIedade. � '.

,.

'lt d' do ambiente-servado-. Preço Cr$ 70:000,00. NOTA IMPORTANTE: Esta segunda r,eunião funcionará' fi
I ,,"s ,!l era .�s

. > " �".VENDE-SE: Automovel e deliberá validamente com qualqUer número de associados' No curSo de St('�us 'j,stud() ..STANDARD ano 47. Preco . comparecentes.

1'n�C
o caneer, es ao e es acumu-

45.000,00, faZ-se tambem êon- Timbó. 12 de abril de 1954. '['ludo co.nhecim€utos hásicos de

dições suaveis.
.

-JULrO JACOBSEN _ Diretor-Presidente. g:anL!e importanci� para qlle' ;\

COMPRAr-SE: Automóvel '( - S" - lt - JI; _ X '_ Jl - - :c _ li _ " _. .. ._ Jt __ r '· .. 'f','n POqflll. pxpl!c:H' ('(Im,)

de 40 acima, preferencia Che- I H S TI" U T O BRASI LEfRO D O (A -F r' i pPJduz o c!,pSCÍlnento e o desen-
vrolet ou Ford. Paga.soe avis.'

,

[; ,vcl!vimenío snudávPI das c<'iInl,"
ta. Inútil ofertas exageradas. COMUNICADO N.o 1. \l:ii'lnhem,COMPRA-SE: um ou mais
lotes para construção de mo- O E

��J\�ENTES SELECIONADAS DE CAFE' , 1', '

scntorlo Estadu,al do Institub Brasileiro do café;em
-�

Oradias. Só interessa preços de Florianópolis avisa a t,::dos os lavradores que a sua direção
"

oportunidade. geral adquiriu a produção paulista de sementes selecionadasCOMPRA.SE : maquina de d,::! café, das variedades BOURBON VERMELHO BOURBON Icostura. usada sendo mesmo AMARELO, CATURRA e MUNDO NOVO.' matél'Ías primss, espp.cütlmrnte
manuaL O d d

- •

1s lavra ores que estiverem interessados na aquisição I e ongem agrlCo a.

com Valdir Informações dessas sementes, deverão enviar seus pedidos ao- Escritorio Durante o jantar, falou mL-

Sul do Brasil. Rua 15 de Novembro, n.o Estadual do IBC, em Florianó!Jolis, à rua Tenente Silveira, ci!almente, o sr. Antonio Omar
1334 - Fone 1689. n.O 15 - Salas 101-2, Caixa Postal. 324, €nd.ereç.�) telegráfi_ Gomes, presidente dfl, Comara

ti E li DE .. S E D 1
ro:. CAF,EÇ!ONSE, cuja entrega deverá ocorrer a partir de de Cllm-ercio Teuto-Brasil" ira,

, i fi I
maIO proxImo. , minis�

,_ 1 COMUNICADO N.o 2
"

JARDIM
deixou traços Ílideleveis do Se\l de-

J A "BROCA DO CAFE'"

Um'Ii;:Á�o �o Th
. votamento e amor a CaUSá do pro- A lavoura cafeeira de Santa Catarina leva uma grande,n,U1\!

,
• a na ome

gresso de Blumenau,
'

vantagem sÔbr·2' as dos outros Estados produtores de café,).�raga4'lmedtndof'f.5 dã �r;nte Gerhard Neufert. outro nome

ai
porque na zona cafeeira catarinense nã.::: é encontrada a terri_.oHm me 1'05 e un {I. re-

ser apontado Coma eandidato, vel praga conhecida por "broca do café".
{U �r$ 80.000,00.

t
fe constitui c o m o um pa- Os estragos da "broca" na cafeicultura brasileira, come-DIVt;l'SO'S lotes de erra li drão de qualidades d� carater e çaraln a tomar vulto em 1924, quando quase toda safra da

1\';a. ��� Ben�o � Rua zen::� honradez que o dignificam 1>,,10 seu municipi<l palllista de Campinas ficou lnutilizada. Desd,� en

� _

at:ua). prop�lO pa-r.� 1
trabalho edificante, tanto na vida tão. ,os cafeicuJt.ares .e tamb.em os orgãos oficiais ficaram a_

(.'7d:la'2�reç�� e ocaslao, me� púhllca. como representante do larmados e trataram de combater êsse inimigo do café.1Il1ii o x •

povo na Camara :Municipal. como O prejui::m eausado pela "broca" do café no Brasil 1em�
tanlhen1 enl sua vida privada. sido nluito grande. Não há dados seguros sobre êste pont-'),�., ( E fi 1 R O D E o quinto candidato, sr. J\rmy ma'l sabe.s>e que sobe a bilhõ,es de cruzeiros. E' verdade que..

E I S
BUlungarten, é 11m nome sobjamen" atualmente, por processos modernos como a aplicação der I. UI O M O' V le conhecido o: popular no munici-

\ A '.
pio. cu,i:_" tradicões de trabalho.

r AntomóTek U8!Ul. prObidade ·e compreensão clvICa
i,.b Climinh5ellil Usadel � lhe credenciam perante li; opinião
f ,",; J)ãmlonet� UhdM F púhlica como ardoroso defen"or de

;f" 0ausa pÚblica blumenauense. _.

T R O C A "'",,:: li Todos os cinco candidoatos cita
V li: N D A � dos, que se identificam nos postu--

C O :Dl P R A; lados politicos defendidos pela
_ I' UDN. são dignos do respeito e. aca-

L':-�
__-_. ,t!lmento d� .eleitorado b�umena�.·

,
--

'Cü:lice!51onârimn I e��e. A prOXlma �o.n�ençao mum-

! J::AMINHOES F. W. D. (J'our

I
cIpal da UDN deCldl1'a sobre a es

-

Wheel Drive) colha de um de�s�s. candidatos ao

ltllATORES: L_ R. B, m�el gO\'ern� do rnumclplO ,e, qualque:r
,,' l".eçllj .. AceuorlOlll que seja O. seu pronunclBmento, o

f J'ORD _ CHEVROLD povo de Blumen.au .

saberá :votar i
fi _ Linha _ com a sua conSClenCIa tranqUIla,

q�:t il O P A B
�iF- :AUTO COMERCIAL
f.�!� IMPORTADORA S. A·
�;-- BLUMENAU
f Rua 15 de Novembro. 983
"" "ACISA" - Fone 1324
'Telegramas: V1'- NDEMEENE

:rt3jSt ---Beco Xapecó.
'l'r'atur com o sr.

� Rua Itajái, 780.

VENDE-SE
� •.�-------

1im terreno. na rua Anton'o
'Zt;nd1.'"ou, medindo 100xlOO,
gramado e 8.000 pés às ai

lc1ID1 e 22 arvores fruteiras de
abat�ates já frutificando e ma

deira para nma casa, tudo

�l{ilo. preço de Cr$ 42.000,00.
lüfol'macões co-m Gaspar I. de
Lima, q-ue tem outros negó�
('1(,1> de- ocasião- na rna Anto
iti" Zendl'on, GARCIA.

VENDE-SE
Vend,e.se Dor motivo de mu�

(lat1(�a uma sala d� jantar um
dormitor10 para casal, um

'd,j"unitorio para solteiro com

,duas ,camas. e uma pen:tea
rleil'a, uma cama de solteiro.
'uiil guarda roupa, uma hicicle�
ta marCa Duccpp e um radio
lJhilips Holandes, e outros u

tpm:ilios.
InformaÇões

:Lllz nu Banco

2aJ

3,,)
o 'dia de quinta-feira

nistro Erhard passará em Tere

s6polis. devendo embarcar. ii

noite, da rcgr<!sso à Alemanha.
4:1.) -

6a)

NA ENGRAXATAltI&

K PON'J'O CHiO

6
mandato.

- Caso seja constatada a incidencia da "broca" em
qualquer lugar da zona cafeeira catarinense a
visar imediatamente o Escrit6rió da z,:>na caf�ei_
ra catarin.ense, avisar imediatamente ° Escritó_
rio 'dn IBC, em Florianópolis. para que sejam
�omadas as necessárias pr()videncias, );Jara se
combater a praga e 'não deixa-la se -alastrar.

" Parágrafo :2.(> - O Tt ibuna 1
Eleiif:ora� '3 que for afeto o caso

convoca.r-á POr edital o renun'
cia'nte à legenda partidária para
no prazo de quinze dias, confir-

�mJlflJIH1I'fltJJln"'flfUnmlmlfllnllnIJllllrrllllluunmfllfffllmmu� ..

i Maternidade Elsbelb 'Koebler i-
-

g SABDDWBLUMENAU =
- -

- -

- -

S PA&TOS - PART() SEM DOR - GRAVIDEZ II =
= -.-_- COMl'LICAÇ6ES_ =

:: SERVIÇOS PREt-:NA'.TAL ::

ª CONSULTAS ME'DlCAS DIA'B!.4S -, -11 ROBA! i
. .

tdmmlliiinmmmmmmmlUillllllnírrn'Ufllllhfmmunllúmmmü' ::;

B

Art. 4.0 -_ R\!iv.)g"a. 'l-H(: M'

pósic:f.,:" em con
- ·;j"1'I0 II f'Sld I��,

cuja vigencia te'd. inÍ':ie ,'om _:1
da. próxima, le5'!s!atur'3, J J C. n

grellso >:'iaclona:"
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ocí-o.nali sm o

Que Corroi Os
Acrescentou Chateaubriand:,
"P.ro]Y:>mO"llOs Por outro lado

séde na França. no castelo d'Eu, solução, aos, problemas de pura zi, mínístro do Exter.ior do E!l;ito.:,
na Normandia. O senador braai- agronomia. Trata-se' na realída- e ao. sr. Abdel Khalek lIassullil,

lefro propôe-se reunir nesse local .. �,:."",;Ii<, sE:·Cretário geral da. Liga. A.l'abc.
técnicos e eíenttstaj, de tod>:>s os

Ide
de encontrar o meio, para o

Declm:ou Chateaubriand, á pi-o

países que se preocupam COm o cO�juntc> das regiões :roPica.is,. d.e pôsito: "Eles se mostraram'. ex
"desenvolvimento 'das regilões em tirar '.:> melhor parttdo da C1V1' tremamente compreenstvos ,e -me

que o sol c' o calor excessivo

llilzação
ocídentat e de adaptá,'la asseveraram que se '��forçariam

c,onstitue�ll . uma, desvantagem à" suas necessída'des. Trata-se
para enviar especíalístas " técni

permananta", menos de criar que de adaptar". cos ao castelo dEu". Não deixa

ram de 'firmar entretamto como

"revolucionári,os" àqueles dois

representantes 'de Um "Egito l'e"

vOIucio�ário" as opiniões de s,',

Assis Chateaubriand.

NACIONALISMO

IM
, '

criada I'0r Assis Chateaubriand Iem 1952 e COlocada sob apre

stdenela do co-nde de Paris, com

DA

,.

SO

r
." DES(ONTOS DE 10 ii 50%

.

EM' IODOS OS' ARTIGOS

Ef UMA UQUlDAC}lO : DIFERENTE DE TODOS, OS TEMPOS
p

( A S ABU E R (1 E R L ID A .

'50S
'

" B I U m e n a li

BLUItlENAU, 14'4-1954

E' U:m
Povos"

a não ficar na pesquisa de

f' .

Est� ponto de vista foi f,X!Jôs!o
ontem de, manhã pelo er. Cha

teaubríand ao sr, Mahnnld F/ui-Unta

A P ETROBRA' S
terá e�ui��mgntns S8
n:uracer conliança 10 exterior

ruo, a OVIerid.) -:- Ago:
ra tem c S Il caso da PE
TROBRAlS. E a defesa na-

slderações sobre o suicídio oe

05 sulcidas, 112ssaltand.:' que
os atentados contra apropria
exístencra assumem,' no Rio,
cara ter de calamidade, che
gando a registrar-se, num só
dia; nove suicídios P. anotan
do-se. entre as vitímas até crí

A Cruzada foi organízanu
nos In . ldes de uma entídnríe
americana quo opera há maís
de' 50 anos, com pleno, exlto.
Grnç:'s á sua ação, 2.500 vi.
das, em media, são salvas ;j ..

l1ualm:nte. Osmeids emprega,
dJS pela cruzada americana
são a propaganda contra o

sutcíõío. desenvc Ivídn atra,
vés do radio (' da imprensa
pr-incipalmente, bem cerno p=
la ação pessoal de seus assis;
tentes sociais, .que aconselham
e amparam moralmente Os de
sesperados que alimentam pro
posítcs suicidas. Essa entidade,
que reuniu uma grande expe,
r.íencia ,em sua longa exísten,
cía nossuí hoje um sistema

I
'J?iUí;O de combate ao suici:

,

E a "Cruzad a Salvemos Vi- em cruzeiros quer NU moe-
das" utilizará. entre nós, ess,::; .

sistema. Cr ntará com um C')1'.
da estrangeira.

I
DO ele ass.s.entes soctaís vo., Pode a PETROBRA'S, se

iurtarios. recrutados entre inspirar confiança; _

Ievan
pessoas experientes e carldo.. tal' um empréstimo no es
sas, e agirá junto ás emisso;

trangeiro, I::Ja1'a compra de
ras e orgãos d:! impI"211Sa pRra
a divulgação de conselhüs e seus equipamentos. E hoje
doutrinas contra o suicídio. já há a competição comer
'Na reunião de on1em foi eolei daI do continente europeu

ta a nrnieira diretoria e a]Jro�
vactos os estatu1:os da nova en� C01U o Americano, para ven

fdade. Estjw�ram pres2ntes ao da de materiais. A A1ema:'
ato varias peSS,:ilS de dest1_ nha Ocidental 'está pletóri�
que na sociedade carioca, dis

ca de materiais",
.

postas a colaborar ne�se no-

bre movimen'o de combate ao Definição de principios
flagelo s:cial do suicídio_ Falando sobre a alta do
Foi na ocasião anunciada �I

lJrimeira pr'evidencia de cara- custo de vida, salientou co-

l"!r social, qUe foi um oficio mo principal fator as e

ao ministr,:) Antonio Balbino missões, que de .antl2,S. da
�:licitando a co,::peração da

guerl'ft IJara esta cata ele
Radio' do Ministerio da Educa-

i ção, pal'fl eschlrec'2r :a c,cnscL varam o meio circulante de
1 encia coletiva a respeito do 5 bilhões de cruzeiros para
j riroblema do suícidio em msso 47 bilhões. E a'crescentou:

• • •
•• A ,. ! páís.1. ---:: Atraso: J?roV€lt.�SO· 2 � ",Chefe; chme.s..3 - Chu'

) A diretcria da "Cruzoda Sal
- "Se o Governo dupli

va mtuda'. 4 - EXlstencoa; .enttlsla�.mo (f.gurado). 5 - Elo�
i V'd" t 1 -t f' cal' o 1)a1)e1 moeda tem cir-

.
.

.

.•. ..
'

d'
..

I) C' t ., t
.

d 7 _ R 8 H.__ vemos 1 as OTI em e el a, 1_

schuf lU Zusammenarbeltmlt dero Fabnken des Volks glO. to éiVI�.. - ln Llr�,. a r�ves. e. eune_se. I cou assim constituída: PresL culaçâo o cruzeiro passará
. ;:. ", " Pres'2ntemente. 9 - Meh'lÍlcacao: fado.

I."
. .

wagens Wolfsl:>l.;lrg eme: Gruppe v�:m Antnebsmotoren .

'

... ".,. :. V-ERTICAIS: '. den�e - maJor Zan·. de F�- a valer metade do que vale
J fuer Wasserfànr�euge, di� aus eiri�m luftgekuehlten I 1 -c::. Úiclusi�e confiar. Z. - União

.. ? .---:. Medid�. 4 .-:- : J�����edO J:.o���he�l�f:��lã hoje".
Volkswar:N1nmotor und emer Vornchtung zur Um-

,

Mau cheIro; entr'oga. 5 - Altar de �acrlflcloS, çompleendpr. 1St., . 1 _ .' t i _ M . _ "Dentro de minha for
0: •

.

.

'. e 'e e
' 6 - Indissoluvel; o mesmo que arras. 7 _ Banquete. B __ I

an ,,5, .0 selre ar o (J�1_

schaltung der,Mél:�schrlchtung best ht. DI s r n.eue I Op,:;rtnnii:lade. 9 _ COdigo (pL); circuil1'erencia. .
(ConclUi na Z.a págln'à letra. ln maçã!) profissional, não a-

Boottsmotor hat eme Staer�e. von 25 PS undwlegt;·
.

-- .-'-.........c. _

bruto etwa 120 kg. Die neue llfotoreneinheit wird zuni I, E i!'pur"e

ersten Mal atif' der Hannoveraner Industriemese ge�;.zeigt werden., '

'1

A declaracão causou es

p-cie, diante' da previsão
de possivel fracasso da nas

cente PETROBRA'S. A u

ma pergunta quanto ao exi
to da PETROBRA'S, ou

não, devido à falta de re

cursos em divisas, o sr.

Marcos de Souza Dantas a

juntou:
- "O Brasil - um país

desprovitio de capitais, quer

�.;l\
_�'

I·"

A u t ,o r i z a dos

A M E R I ( A t� O S. A.

O jam'alista brasileiro, CO§M"
minado o "Iard Rothemere

' da

credito em COFAP, não a

cretído em tabelamento,
não' acredito em congela
mento. Só acredito nas lei

Amêrlca, {lo. Sul", não- hesitou em

afirmar no próprio momento em

que .se expande .no EgJto uma

vaga, de extremo nacionalismo,

que, na sua. opínlân, "o naci[jna�

lísmo é um' eanee- que CON'oi úS

POVOS"t aerescentando : - uA

soberania absoluta, ?'I'\presenta
uma concepção, política caduca-

Os Esta.dos 'Unidos, por extmpl0,naturais" ,

O salarío mínimo, em dependem talvez mais do p�'�,ran-
I

' . geiro que qualquer outro pais. A
rases razoáveis e convem-

t 1 rli li d ma SI'· Indúatría norta-amarlcana do aço,
en es, 'e5a zanOU, ..' d

.

t
-

d f t
-

dera' notadamente, e trtbutarãa a rm-
uacao e a o nao po
ser 'prejudicial. Mas, se o portacão de matérias p:im�s.
aumento for sensivel, 'será Ainda recentemente essa. lndús

um elemento perigoso de iria se aprovíslonava com man-'
" gan'ês sovíétíco. Em nossos dias

inflação.
as fronteiras geográficas nãOl

si!gnificam maãs nada".

Interrogado a respeito da qusa

tão, do Canal do Suez, declarou

Chateanbrtand estar convicto de

{'i

Indústrias apiuna S. A.
Relatorío da. O'iretoría.

Senhores acionistas:
Dando cumprimento as disposições legais' e estatutárias, vimos sub

meter a apreciação da assembléia geral dos acionistas o balanço gerat
e a conta de lucro' e pêrdas, relativos ao exarcícío de 1953, que rc··

presentam com nrtídez c, situação da socídednde contudo esta diretoria se

coloca ao inteiro dispôr dos senhores aetonístas para prestar os esclare-

eimentos que forem ·solicitados.
'

Apiuna, em 20 ele março de 1954.

Willy Schulz _ .diretor
Victor Schulz ...:..... diretor

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 Dl': DEZEMBRO DE 1953

A'rIVO

IHsponivel
,(;1.956,60 61,956.60

. lruobilizadl)
Imóveis 269.233,10 269.2!l3,Hl

Estave1

Máquinas " Instal�.ções
MÓ\'eis " Utensilios

VelCulo� e Semoventes

1 . 005.319,90
'10.263,00
302.585,CiO 1. :118,172.90

Reall:Zll.vel
Mercadorias
Adicional Restitulvei
ContR:� Correntl�s

43.000,00
1.262,30

402.492,40 446.'754,,'1 I}

Compensado
Ações Caueionadas
Comratos de Garantia

30.000,00
400.000.00 'fao.ooo,OO

rotaI do Ativo Cr� 2 .. 526.117,30

PASSIVO'
Nilo Exigivel

Cupital
Fundo de Depreciagões
Fundo de Reserva

1.OGO.OOO,OO
318.781,90
78.993,50 1.397.775,40

Exigi".;>l
Bancos 344.853,60

253.017,70
98.081,00
1.589,60 69!l.3U,SO

Contas Correntes
Titulos Negociados
Pn,vidência Social

Compensado
Caução da Dil'eioria
Garantl9. iU� TituÍos

30.GOu,Oi)
400.000,00 <iilO.OOO,OH

Total do P"ssivo Cr$ 2.526.117.30

Apiuna, em 31 de Dezembro de 1953.

Wi!ly Schulz _ diretor

Victor Schulz - diretor

Escritório de Contabilidade H?Tdt & Sprengel
Arno Hardl·- Técnico em' Cont�biIidade _ neg. na D. E. C. sob

n. 92057 e no C.R.C.S.C. sob n. 1003

DE1HONSTR!\:rIVO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

Exercício de 1953 '.:'
D E' B rTJ! .... ,.

645.833.50
36.901,30

386,50
15.100,00

�2.85"5/;O
3L360,OO
tiO.OOO,fln
8.2B2,'00

162.075.fj[)
&4, 09G.1 O

Desp�'3as Go_Tais

Despesas B:mcari:.s
Juro; e De contos

Honorarios

Comissões,
Salarios
Pró·labore
Cultura de dpim
Func'lJ de peprecia.c:.ôt:-?:;

IICLl�"ln
Ci·{Ô. 1. 019.891,40

I
I

d'l'I'lerca onas

Ret1da� Ev:ntun.is

CREnITO
1. DÓ!). 720,00

J

C"$ 1. 019.891,40

Apiuna . .em 31' de Dezembro de 1053"

I
Wil1y Schulz _ diretor
Victor SchulZ � diretor

Escritório de C01�tabilidade H?rdt & Sprengel
• Arno HardT - Técnico'em ContabÜidade -.n:eg. nn D. �;, C. s(Jh

I n. !�2.0:;7 � n(. C.H.C.S.C .. ·sob 11.. l003

I PARÉCEIt no .

CONSELflO FISCAI,

1 o� abalxo-assiMdos, membros do Conselho Fiscal da Industria· A-

Ii
piuna ·S.A.., tendo proc-ed!ido o exam� minudoso do relatorio da dire.

toria, balanço geral, demonstração da cont" de lucros' e perdas, livros,
contas e dem"ig comptovantes. rel;;tívamente

.

ao ex�rcicio fín�n:eiri),
Encerrado .em 31 de dezenlbro dé 1953, consfaturam a sua exahdao e

os
- aprovam e recoméndam à aproyação da· á5sembléia geral ordinaria

:t ser convocada para 'êsse fim.'
..

Apiuna, em. ':ao. d'<! março de 1954,

Leandro Rei.ner ..

Francisco nbsselt
Bertoldo Petters
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germaníeo; qusr 'dizer

Cuidados c

I OÔRES NI CINTUR�
• \

Q\iuhClo mi verei livrtt_

: 11/.1/.. desstas baRES?
, m·.· A causa provaval de todos os seus ma

les i o eXC8UO de acido urico acumulado
nó orgoailíno. Os rins que dev"iam fil
trar e purificar o sangu., .slão falhando

'na seu funcionamento. Eis à rGzlió pela qual V. S. s. acha so

frendo â. dõr.s crõnkas nas costas; dõ,., re'umaticas-, noites
mál dormidas. condantes rigidez nas articulações e músculos.
C�m confiança diumos que nio e.iste modo mais rapido d•
•liminar do sangue o exeasso de acido urico e outros ven6l'1t)1
dolorosos do que um curto tratamento com as universalmente
alií'inaaas piluras O. Wift para os Rins e a Bexiga, tão uet
JÍlitndadas pelos médicos .

.

� PILULIlS DE WITT'
e (I bexiga
-o GRANDE f MAIS rCOI-{OMICO I

'.ntn Importantes
�dt'tJ uma
.. "'1 \l...... A base, compacta,
c:i'eiiibsa' ou líquida, deve
iConíb'irtar' com a cor da pe-:
le"O:"Po deve ser no mes

mó tom, porém um pouco
!1lÍllis escuro.

2 - A sombra de palpe-

p�rfeita
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e
INTENTO

idé��.' � Bangu _j?g�ria �� ção de caridade do

para-I
Rio. Uma formula que foi ficação das entidades". ' velr inha:

Assunçao, um mafch em

I .
. '.; .

acatada pelo meu amigo; co 1 Trhalha�á no I - "Corcordando com a

guar e d-el)OIS; o Líbertad ParagUaI! ......

__u_m_�_2_nstitui. viria disputar uns �?,�os Por fim revelou"nos Sil- sugestão, admitindo exlto

,.,

na
iJffiIIJiI

ao
. .

O�,··,jl�]lf�)

Completamente (recuperados, in-
clusive do ponto de vista técnico
CAXA�B:U, - Havia na rneir-o ensaio de conjunto,

rural. C��lOsldade, quan�{) I por ter inflamado um calo
teve InICIO a eoncentração que cortou no pé.. o que o
.iesta cidade, em torno das impedia de calçar as chu:
figuras de Castilho e EU, os teíras.

.

.:leis reconvocados, Grandes Já ontem, porem, entr-ou

.ogadores, q�e �?deri�r.n s;r I na foguei;-a doo �reinamento
de estraordínar ía utiltdade normal. E resistiu galharda-
para a seleção não pude-: mente, mostrando que. in
ràm participar elas alimtua- clusive. esta em forma tec

em virtude de con- nica t;mbem. Apenas com

tusões que os afastaram, os movimentos ainda um

)01; longo tempo, d'ê qual- pouco lentos, mas brâlhan:
quer atividade. te e seguro como sempre.
Voltaram, entretanto, à Recu))eração garantic.a,

seleção, para tentar a re- não há mais duvida nenhu-

conquista de suas posições. I ma, � I
,7

E todo mundo ficou na es- EH cem por cento

peetatíva," querend., saber Quanto a Eli fogo 110 pri-
zomo resístíríam aos tests a melro treino bi uma sensa-

lue seriam submetidos, ção,' Mostrou estar muito
Castilho novamente hem, 'em todos os sentidos.

Nos primeírcs dias cir- Ontem, porem, foi publica'
curaram rumores, segundo do que o valeroso médio
)s quais ° famoso goleiro sentira o pé, após o ensaio.
estava ainda sentindo a Mas ele mesmo contesta es

contusão. Mas o proprin Cus sa versào. Procurou Zezi·

tilho se encarregou de con: para dizer que não senti
testar aqueles rumores. Na- ra coisa alguma. Está cem

da sentia, alem do cansaco per cento, não deixando du
ratur-al a quem estivera 'i- vida de que, como Castilho,
nativo pOI' tanto tempo. é um caso também de recu:

Não pode participar do pri- peraçâo garantida,

SANTA (ATARIN!. S.BAN(O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A. .�m!lnm II inu IIII i 11 n 1111111111111111 i 1111111111111111111111 Ii;IU IIIIIIIIIIII! 11111:':;

H O S'P I TAL SÃO R O QUE
...' �

�
êm R O d e i o

-
��,., -é.-

_ Completamente reformado, com álas novas para ci-
- rúrgía e clínica geral. Aparctho ríe ruio X 1.;' Maternl,

:: dad.e,. preços módicos-

= ORIENTAÇÃO. das Irmãs d a Divina Provdencia.
DIREÇÃO: Dr, HEITOR BAGGIO - OPERAÇõES

_ EM GERAL - CLINICA DE ADULTOS E CRIAN
ÇAS - PARTOS,

.1111111JIIIIlU 1111111m 111111111111111111111111111111111111111111 j 1111 J. i II! II I í II III'.::

� Matriz! ITAJAI-

Fuudado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital ... ' .....

Fundo Gd Reserva ..• . ..

Ena. TeIegr,: "INCO"

Cr$ 50.00.0.000,00
Cr$ 46.0'00,000,00

.

. .. .' 9(j. 000. OÓO�OO
Total dos depósitos em 3111211953, mais de... Cr$ 875;000.000,00
AGKNCIAS E ESCRITOR!ÚS NAS P�JNCIPAlS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEDtO E CURITIBA

DEEOSITE. SUAS ·ECONOMIAS NO 'INCO' .·E CONTRIBUA; ASSIM. PA� "

fiA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANC1:AMENTO DA
-_ PRODUÇÃO '-.

.
.

PAGUE COM conseguiu

Uma chance para
a vinda do rus os

vencer o nosso Juventus.
Está agora no placar do

Juventus um convite para
o Olímpico, de Blumenau,
a équipe que joga sempreClássico aigo "insonsoH fizeram

Atlético· Renaux e C.·· E. Pays3ndú
I:Câllou véncendo o campeão estaduae, Ee·m mé
ritos, por 3 'X'� 2 ....

- leléco - apitou corretamente
De Cr. '$' 14.62000 C1 rehdá

o P·
.'.....

- - . .

ata 9 tia;
na iniciativa, Como já dís- 'ites do Conselho Nacional
se, sendo homem culto, ma-lid>e Desportos, próeurando a

neíroso e cómpreensívo, 0- 'Cabar com o mal enténdi
ribe considerou necessario ' do, Oribe goza de múlto
um trabalho de pacifica-

I
prestigio na politica para

ção, Assim, em seu país, en- guaia, de modo que suá mis
tender-se-á com os dirigen- são será bem cumprida.

fSCRITORIO TOPOGRlflCO CATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

Rt'.lI Felipe Schmídt n.o 11 - l'rAJAl

.....
-

_··_--wz
.

TER nsr sr

A rnccombtre, planta do famílIa das
brorneliôceós, constitui o último reservatório
d'água com que homens e animais
matam o sê ds nos períodos mais agudos
dos sêcos nordestinos.

Continénh:d
é O cíçerro que mais se

fuma em todo o Brasil.

Ô: i.
.

. ...,:.
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CA
�I

j;;'["<1 i:FO que ostáva a

contecendo naquele comício

J:lagogôs.
V ia corn prsedr, l-ll'OSSê"

f:uín o €:'i-governadtn- mi
'Jt-tl"(l, que il UDN, ampltan
.-l" ',dlípre aeus quadros,
111[0 deixai' le ser o CpJ€; fora
lI:i sua origem, ísto é, um
movimento. Para que I) par-
1 ido seja eficiente é neces

�.;ú'i<) promovei- dentro de
�.II.l estruturu movlmentos
vrgoros ;s, destinados a rê

f'lrtir fielmente as ímposí
':'-Jt:"� da opinião pública,

I lula na Indo ..China

Estão em preparativos os planos da
terceifa balafha de Oieu - Dien .. Pbu

TERI,1,. SIDO IDENTIFIC.'\.
DO o AGRESSOR

Embora as diligencias em torno
do fato estfli= sendo feitas' sob
rigoroso sigilo: apurouse que a po-

Li- '\N'OI 1" i'UP) O t ri Iicl.a já está d.�' posse da identidade
, r' , o »Ó:

- no a amente a estrada de portante encruzilhada' de
'f

A.

1 L
do aluno da Escola TecIÚca Na-ecmanco .rances JU ga es- angeon-Phulangtsuon (na ao noroéste de Dien Bíen cional, autor c'á agressão ao estu-.

Tarem mais ou menos con- fronteira chrnêsa) à cín- Phu, placa giratória do dís- dante Horado Antonío. Entretanto,

cl.uidos. OS p.re'parativ.os quenta quilômetros ao nor- .positív., Inimigo. para não dificultar 05' trabàlhos
posa, Roli Krick e esposa, Pedro

r
Depois então o Correspondente

V t M 1 tend t d d H empreendidos' pelá Policia TecIÚcà RIO DO SUL, 13 - A data de
1'2 -

�n 1. enao em v�s a este e anoi, retardando 1 Os caminhões e comboios ainda não foi revelado o' nome '0' 2 de abril do corrente, foi come- Santos e '�sposa, Celso Gevaerdo e de "A Nação". na qualidade, tam
" terceira batalha e'11 Dlel h d b d tU. júbíto . pelos esposa, Pedro Leal da Silva e es- bem. de redator da 'Npva E�a·'.�

,

c

•

- 1- a marc a o com oio e ca- 1 inimigos doe abastecimento agressor, pois são .necessárías algu- morada com Imenso

J3 PI 1 .

h \ rot rranos que conquísta posa, Edmundo kinas e esposa. A- ài.rigiu uma saudação 110 Rotar)'-
_ le."n-. _-,U .e JU ga que o. mm ões "Molotov", sem rodam íncessanternentg dia mas investigações supl�menta- nossos a • , .

ee-

I
d

-

d ram para Rio do Sul, a primazia fonso Odebrecht, Erhard Grimm. finalizando pedindo que iodos, de

Hnm.lg_o - !spoe agora e conseguir, no entanto, de-, _ noite na direcão de Dien
res.

em todo o Br::sil e quiçá no rnun- En;no Sohroeder e dona .Jutta pé, prestassem uma homenagem
"'11"llCO�S armas e h imens t . -1 t r '

� Por Outro lado, o coronel proen-., . •

I
".11

,
�

; 'd' d
0_' - ,:.' ", ' '21 compre amente essa

I
Bien Phu. Eles chegaram a ca falando á reportagem, adiantou

do rotãrío. do titulo de CLUBE Paul. com UM MINUTO DE SILENCIO
U11 quam t a �

'1'-" cu nte h D t it . ..J CENTENARtO o Dil':tor' do Protocolo foi o

pri-, ao rotariano recentemente feleci-
. _

-.- < ,é :-, ,�, �I • -narc a, urau e a nOl e ue Langson, acompanham pela que nada havia ainda de positivo.
-'

II LIl�' 1
- -

r1a d
. ' Rzalizando um Jantar meirJ a fazer uso da palavra, re- do Francisco Perfoll.-

a ,ú!Sê 1 na aproXlm�- ommgo para segunda-feira estrada provincial núm'ero

I
quando á �dentifi:açã� do crhritno-. lias mais Importantes, no amPlo alçando o significado daquela.

reu-l
'

darnente O com" ndo francês bombardeiros atacaram im: 17 a fac etemtrío I do
50. Aproveítou :o ensejo para .�ecer galão do Hotel Royal, os. rotaría- nl.ão·� congratulando-se com os de- .!Conclui na :l.a Pagina Ler::: .N'·

1
...

�I b -

T
.- -.

e s� - na advertencías vá imprensa, .-. ...:..�------......,..;.;_.;.;_----....,.....--.--:--:--.,-.,-.,----....."a precisao :-_esse� com � uangrao, tiO quilómetros (Continua na 2.a Irãg. terra Fc, PREJUDICLo\L A PUBLI-
-

figuras das mais mais companheiros pela estrondosa

01111-
'.

,-
.. ,

10:0 vem reauzanu-,aprOV1-' destacadas nos meios sociais. co- vitoria .0J_>tida gr�ças ao espírito ule I

IlnegCIOU' a po· ICla pa'ra-.ionamantos per meio de � - ---- rnercíaís, Industríaís de Rio do eavalbefrísmc, boa. vontade e perJ i I

paraquedas no campo en- Um morto e 17 fer'aldos numa ��u��:aat;�p=;::ante. reuníãn, severança de todos. I I
trincheirado. '2 o coronél l Pr.est·ando a nossa lioménagem R;7:ryqu:�:a�: � p:,!::e;��miõ�� I t"

· a

Dccastrias, de sua parte, es ao' Clube Centenário. passamos a c�nsecuti,:as com a freqUe�;ia ma- e n c - o n r a r
-

o Cflml'noso:�i:��:tod:a�:te: :��::: grande colisão de vel'culos fi;2;'::;Sf.iff2�ª� ��'E�1,;�t�I���: 'RIO 13 (Merid;'�· . .

.

1" d 'd Br s·l cer, embora mtlltas fazes realizando I '
. , _

.

���;�f��:��eS�l�!'���;d:nd;ef�� De9governado O caminháo chocou ...se contra o bond,e �;�:�:f :::��;',:�dr���:B:�:� :��:�.�:!:aso '�;��:���'a::�;os:. ��: li���:r�:�:a�l���ori��r��� ni�.
( iros C inqu � --:tac:ão dos minese da Rocha e '�SIlosa, dr. 'sisténte das damas. rotarias, l?.:'la I sigilo, mais três alunos do
Viel-rvrinh e LJéLls saidas de 1:UO. 13 'l',rel'illional') - Vio- ,J_1'''1e na rua São Bento, 7. anos, e Jacó I{atz, de 38 Jaym� Dorigatti e esposa,

curtI·
gnndeza da renuncla. em ocaslOe�, Coleoj Militar que torna-

i
' lunto choque- de- vi!kul'Js. do I ';DezOito Jla�sageu·"'os do bOllde com fra.tura "Vposta da p'erna Schroder e espo:a. Franz Kugler e em qu� outras solemdades aqUl I '" O

'.,wtl'ulhas ·j':J.l1<:J-vÍe:j na- � �� t na luta trnvadaqual I'e�ultal'am Hm morto e d,,- ficaram ferIdos, alguns gr'avc- d' t 'esposa. Adolfo Frischlq1ech e es- reclamavam suas presenças. 'ram par e - "'-

,Hj t ;l�> 1l:1 ri i I'E�(,Ú(l elo oci- lr(,i a; DamiãO, de 13 an'Os com
'<cssete fcridos \'('rificou-,-;t', IIIlS roente vindG um deles a fale· fra.tura. expost.a da pe,rna direi�tlp/li e, primeiras hol'':<s da t:l1'<1f' dcl ce!' q�'ando era medi/cada 'no ta; Milton .TRquim Martins

Ess:.ts 1'1'<11 ullJa�; iitlh�Hn a ontem. n:1 .TI'. P:"·-:idr'llt.· V:'l·fr:.:S .. TIPS • de 15 anos, com suspeita de fra-
l11i:.stw (It� tapai' as trinchei à r-s<Juina da líífl. Vi:O:,õnnd" nu- Acn.m::t do des:lsÍr,> s,'gl"ldO tum. do cranlo e escoJ'iaçÕes. gí'-
!.I: p:Il'lidas e l'avadas pelo Plilt. fiGou apurado, foi ter I'-'ltourado neralizadas; OrIundo José Fer-

O caruin!Júo <1", I'ahp,] f, L::· 17 :. pneu do caminhão nul'< ficot.;�ij<Ylig() C que não foram "

dirigido Jlor A'ntonio Couto f· 'u- lesgO'Vern.ado.,',i,iTl'a-:1L:u':'-ídao, DE' seu la- zn. M�rallda, casado, de 50 nnos. O auto. tram:portf' que truf'-'
,:u. a aviação pross'eguiu l'f'sidonte na e3trada Maracc.í. n,va paralelo à Unha do o<Jnde
llfô'; :;eus ataques destina:los m. coliJiu violentamente, con- 'I. avo Getulio Vargas, carrega-

I l'n o carro motor do l.'Jude 1'". ; t 1 d d .

;1 l'i1travar O aV�lllC;O C as co- V.g, c.-nco one a as e cereais a

l ld d b
. �O·!3 da linha "68-Ulllguai-En< f" !.1�r('hl (mtregues num armazClll]tlIW:> reoe es C a as tecl- l'll'� Novo", condl,lz,i{lo pelo mo- 1,l <J

,
( • .:L t na ].,Ia.rquf's t

..�e SapncaÍ.il!>!lio para DiClI Bit,t1 Phu. tOrneiro Helio de. Souza B Zê1" Na. altura da rua Visc<mde DlI-
:\pal'e1ltos lJomb�ll'Jearajn m. de 29 ftll'_)S, :;:oll .. iro, T'('oi prat, deu-se o acidente com 11m

,� � = = � = 0= =.- - � = � � - - - - - - '-" - dos pneus do veículo, jusiam'n'
te nG momento em flue se a

proximava o bOnde. O motori�l2
[: o motorneinJ, que foram pre·
50., e autuados em flagra.nte ,na

delegacia.do 16.0. I?,P�
MO pu

tir:tam "y'-dar (} :;mu,bo.

nandes Leão, de 35 anos, com
fratura exposta da pprna' direi'
ta ,� luxação da clavi�ula foi re

movido para o IPASE.

AS V1TIli-íAS

re11'3., de &1 anos, com fratura
exposta d� perna e bra�o

'

direi
to, fo.í ;removidG para a Or'_em
da Pen,itencia, e O:wald,)

II Dlllr�
.11 [aIR�;

Cassação do mandato do legislador
que abandonar a legenda· partidaria
Pt'ojeto apresentado pelo sen. Nestor Mó.ssena N_...._.__._
t }-1��, 13 (Merfl.) - o :S�. Nes, I 56) que o são, simultan:am' nte

Idlito
aludida no artigo, antece'· bléia, em que tigur� ° nmlZn-or .u�assena (PSD - Mmas) -

d art"i Cd t "'68 d t - i' I . ,

apresentou a G' Sena':', na reu-
l os P l' os 1, �m, ar s. � e eu e e. seus paragraros pode ;:er

I
cmute

_

a. l;õg' nela, será -a IlÇp-re
'1ião de ontem, .importante proje4' 1M!;. no exe'rCIC1'O dos dn'€ü'JE promOVIda por qualque_:: m' I�� sentaçao prevlsta neste g_rtil,' nos cinem.�stc? d .. In relativo' ao abandono (.1,0 pohtlCos. bro, da eamara. a que pertença I :;'�'t�ral se �� trat!.'r de m.anda" • �

pa;rtido pElos representantes do i Pc.�ii.grafo. únic0 - A JlF'rdg c::. () mandatário, pGr m.;-io de . 'e-!enviada - ao 'rdb'.lll&.l Supel io I1') '.' ID' r �.eguin!e O texto do repreRen',a�-ão p:y.ula�' importa, presentação documentada ,to federal f" ao Tribunal :rt glo- RIO. 13 (IVIei·i(UoLl.l')prOJeto, envIado a mesa a,:_om- fatalmente, na partidária. e vI- partido. cuia legenda foi abando- nal Eleitoral do respectivo Esta-' forme hav!amosp'anhaelo d� lan,g-.'l j�!st,ifícaça():. C€kVErSa, nada. ou do p, ocarador G· ral da ·'do se se trata?' de mandato €3-"O Cong-rcsso Nac10nal r' LO -
•• I ..Art. 2.0 - Perde .. 'Se O direito JUStlÇa, EIF.ltol'aL : tadllal ou mUnICIpal, para CJllC se

1. rc-prf'.se,ntação 'Popular f'_ p,..:cti- Parágrafo 1.0 - Recebida pe"; pronunciem sobr.o ,a cassaç[·J· do
táI:-'a 'C'-" Pode� TA3'?"Í�)<Ih"" pnr Ia. Mesa da Câmara. ou .assem-I (ConclUi na :.a página letra G)
casos dos :-trts. 130, 132 III 1:;;
e .136 da. Constituição.

:; 1_" _. Pe-'dem r, dir-itn a !'-.

presentl'lçã.o popula.r os 'lue ;nc:
-=tirem nO)� parac-raü"? 1.11 c -2.r
�lv Art. iS da. ü nstitul(',ão.

§ 2.� - Renunci"1m o
' i.,.�ito ?

t:ep E:J'miação partidária (r.-nf'tí
tuição, art. 134:):
a} Os que d'-clara,r<:m ter a

l)endoo.ü,do a legenda. sob a qual
� tor·'-':f.t�am elegíveis;
b) cs que demonstrarem, tKir
, '1 no exerCÍcio do' mandato,

"�,y�;' aha.ndOnado o partido que
os rlegeu.

festa da Pascoa no Grupo
Escolar Modelo «Pedro II}>

Dezoito pasageinm do bando

l'fonlOvida p01as alunas- são e boa vontade. cujos c- .fiearam feridoR na f;)Jh'ii.o .. :-;,'n-

I I l' do soco!'riãos no Hospital '.:e P.
fllC:3tres do Grupo Esco ar

, xemp
os aígnificam os pl'in- Socorro. O .indusL-ri.al Pedro Sal-

NI �delo P'edro II, l'ealizar-j cipios em que devem s., ali- gueiro, de. 54 anos_ caRado, 1esi
::2-á hüj6: no pateo daquele, cerçar os fundamentos bá- dente na rUa dos Araujo1', f4·

u_:ucandárío, a Pascoa dos sico: de cooperação recipro- que fqi int�1:'n<ld:> rom fni.tura

l)('qu��os c::legiais, com a \ no:,:. Será essa f'8s1_:inha mais E'xposta na pe!'Di), di", "3 .. "",,

di",tribüicâo ue ()\/os de cu E:'ntre pr0fessores e a1u- .:;stado de choque, ve;o ::.>. f"l'lc�r
. naquele ncsoc>omi() pOl'C2S !lI)1'."5

p[:�côa, chocolates, b:-;nbons um vinculo de ITlaior apro- depois do acidel'te, O, outros
t' uutras guloseilnas, tão do ximc:.çi.io entre educadores e feridos qu" se �:nc')ntram j'" "('T'

agrado das .cr.ia.n<;?s. E5S� alunos, ao 1nesn10 tempo na,(:'�", no HPS. são os li',:guil1i·':-:: _. Art. 1.'0 - O PodEr Legi'l'
.

'C 1111' 't'\'''1 d" cII - Maria Conceição Ca'ltro rle "1' lativo Feder"!J. e<;taual , 11 muni-J1�in"8Sa;lL t:l�, , """
-

,flue sera a reafirmacao dos
1 1 t b 1 ., -!. - a.nos, com fratura expostn � "']1'}1 é constiül;no <1. .. r-nrc",eD-

l',,� _iú (aque e e:: a ",.ec:�-! exen1plos d,.:>. cemocracia. p�.-;la. direHaj Ar.1i.o Ize, de 59 tantes do povo (Con;;titui�.ão, art.
lncutO de ens�n� d�sta c� .�����__������������������_��������������.;.;_��
(i"de. das tnHis simpa ica"; e i

)('.tl'Úório:::;, teve, de illicio·l .

li mais de(�ididl) <li_)"j; ,,1-:'

"""JJ{;r:,t;áo das �lu!):1.s m,:,,·11
ll'a::i e .:iEUS pup:lOS, qw:: í;'� í 1
(""tizararn par" a compra ,-i
,- (. Y}rescntes de Pascoa, o;·:
._" � - I"
nLh' eOllstitue demonstraçao i -,4
�t" �..;;)dia e Hn.ttua ('ompreen-111........---.�-

11�
11i
I
�
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Vanguarda do poder miUtar·· tl�
URSS agindo nos

( O,M E R ('I A l VIEIRA

WASHINGTON,_ 13 (UP)
o sr. Herbert Br:wnel; iir':'
curador geral dos Estados U
n'dos� apresentou a uma- sub
c·!}mis.são um programa l?�io;;
lativo em 10 !Jantas, dirigido
contra' o Partido Coinunist3.
ao qual ele qualific:u de "von
guarda do poder militar tia
União Soviética". Essa Sllb
comi.ssão, pres'di.da pelo repte
-sentante ri�publicano LQ;l.1is

T aTORES waTERLOO
SENHORES

AGRICULTORES

A eahamos de receher no

va remessa df'iites afa
mados Tratores 'Cana
denses - adquira agora
1\ vosso trator pelo novo

pbn!l de. vendas a presta-

8ltUNS S. A......

� 3.0 -- Ce"''''a o' di!'f\ita dp. fi
gurar com a legenda san a; qual
�n:' e'cita rCP' ese'1tante d., p,. r'i
.

ido do quem 'JpiXR." d,,' G])p.d"cer
En programa, as deliberaçõ�s d<J,
�nn'Venção e à orientação do lea
der Legislativo, da União, cIo E.<;
tado, oU do Nunic;pio.

§ 4,1) - Não se cunsidpra 11a.
�rm nband':;nado a, lezend.a par.,
lidaria os mem'hros dó 'J)3�tido
que. constituem neJo mrn"!'
terço 'dos que figurem na me!'·
ma �egenda di'slstam". simulta"

multane'amcntr', constituindo. po
rem, ala do pl'óprio partido. .

_ut, 3;0 - A cessação do man-

t;ÔCS,
Solicitem-nos tuna de-

monslração senl compro-
misso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUITO, 15 (UP)
O governo ordenou a ee:

nbartura das fronteiras

r'i.? EqH:'U[:,j' com Q P,:,
i"U, Clt] _ [:t/'\?í::rnô navía
aa�;t:j(I.-, .mteríormente
ídênUe;, medida. A"
trontclrns ('ntri' os dois
pa�'1ü:{ haviam sido :f.t>.
clud3s devido nos Ine},
d(·l..tei:: armados entro
guarnteões militares' de
ambos os países. Essa ii.

casíãc, seis soldados pc.
ruancs rornm npr'isiona.,
dos

O'RGAO nos f�lA'RIOS

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

NES'SAS condições, os po .:
. vos bem. governados costumam
e.stabelec�r um plano. de re ,

cuperação eeoncmíe., ri�oro",.
sarnenta baseado !lOs fatas da
economia.
Realizam esse plano, sem a�

tenção. aos interesses 'pfirtfcli�
lares feridos.

. .

.

Não eensegurmos no Brasil·
fazer nada de parecido e (luan"
d.') o ministro da Fazenda re,;

.clams obediencía ao €squen1a
traçado para salvar as finar].";.
ças do pas, o pl'ooprÍo governo,
dá. de ombros e cria obstácu,
19S, talvez íntranseontveis. à
sua cabal exertH;�ão, ,

R DUÇÃONAS JLMPORT.A.Çé)ESPARA.
SALDAR AS DIVIDAS BRASILEIRAS
Treze milMesr�e:�olares'lrpor
mês a fílDlo!I;�e lamortização

'�-�" ,

WASHINGTON, H (UP) _ o presidente do' Banco do Brasil, Mar
cos. de Souza Dani�s, que. se acha nesta. capital, declarou. hoje aos jor
naüstas haver explicado as autoridades do Banco de Exportaeão e Im.
portação a necessídade de maior redução nas, importações brasileiras dQS

�sta.dos _Unidos, pois "eu país tem de .cumprir o pIano de amortização e

ltqUldat;ao do emprestamo de 30() milhões de dolares, obtido no ano nas,
sado.

. _

Souza Dantas, declarou que não havia pedido ao Banco de Expor
ração c' Importação modificação alguma nas condições de pagamento
do empresrtmo, pois o Brasil tem. dolares disponiveis para realizar as
amorti2a�ões, que_ devem. começar a 1.0 de setembro. Esclareceu, porém,
que, se e seu pars efetuar esses pagam.entos, terá m.enos dolares . para.
fazer suns compras comerciais rcgulares nos Estado Unidos.

Punidos os policidis que'
,agrediram o. r e pó rI er,

"E' absólutamente - des
títuida de fundamento es

sa
-

notícia: Estive ante-on
tem cerca 'de Cinco minutos

Responsave; João Gunlarl!
I pelo fracasso . do acordo I
Regis Pacheco acusa o ex�ministro

_Recebida com delirio
Londres a Rainha

RIO. 15
. 1l',�er:d.1

- o g_ove:-!
- N�? vãm ao Rio para trat ar

, me�te, abordare! assuntos parti.
nadar Reg'ís Pacheco, que se de pclíttca. . danos com o presidente da Ec'-
encontra :no Rio há tres dia" I Mas informou que se. avíetará 1

publdca,
prc�tando declar?-ç?es a:)� 30r com o presídente da r:-epubli�n i O governador baiano, que R�

nah�tas, numa r ápida ....'l"l�a (P1E I para uma conversa, salíentan-to.! mostrou muito resru-vudo,". rr-s..

fez a Carnarn, dos Deputados - A desp'eíto de não ter .aín- II pendeu uma pergunta que lhe
declurou: da 3.udiencia marC:lda, POSSi7d- I foi feita sobre o ·p.robl.,m:J. su-

I I cessorto do seu Estudo, decla-
rando:

em I - o PSD está unido. apesar
de contar (Xlm

_

var los
.

d.D�; ". 111

I
eíementoj, que: sao candidutos em

Elizabeth �i�?�����lt�:�:��or�1: i���)(�:��
força.s politícas do Estado en:

torno da um só 110m..!.'

LONDRES, 15 (UP) -I embarcações. A rainha, de Perguntou-lhe um repórtfr !':f'

Milhões de ingleses foram pé na ponte de comando, foi verdade que a tonta+íva (jc

tomados hoj'ê de um delí-I com seu esposo e filhos, a- acordo tinha. sido tcrJ1eàeadd

rio, só comparável ao que cenava com a mão saudan- pelo sr', João G'-,uh�'<: o ;;.),\",,"

'f' d I nador ,r<spondeu simp!'ê'men1.e:
se verr ICOU urante a co- 110 a multidão Que aplaudia - Parece q11c sim.
reação, E' que a rainha E- delirélutem'ente; enquanto o JOGO DAS CA:-'''OIDATUl1As

liz�be�h Segunda voltou as sirenes dos barcos apí- I A despeíto da negativa, da ;0,

bOJe a Capital, depois de tavam e os canhões ao Ion- , vernadcr, podemos informar que

meí , ano de -ausencia em go do trajeto disparavam, i (Cunc1ul na 2.3. llág1n:t letra {J

que percorreu o hnpérlo
britânico, Homens, mulhe�.
res e crianças dormiram a

noite sob a chuva às mar

gens elo rio Tamisa, para
não perder os lugares don
de poder-iam ver a passa
gem do iate real; '(\ as. mu

lheres levaram fogareiros
para fazer chá. O iate brí
tânico entrou na desembo
cadura do rio às sete horas
da manhã e comecou a su

bir lentamente,' seguido
por milhares de pequenas,

P�-pmenfõ dõluna; I
nalismo federal I

SÃO PAULO, )ii. (Me,:·L'._) ._

o "Diário Of-lcía.I" publtcou ôn-
tem a clreular da pl'c!;idLl'1cia

da RCj\íublica. fb:Hndo a m:.'·9, da
ta. pnl"{l. i() IJ:1g..tmpnto do. fIm;
cionalismo federa 1. O cl�i"Wl' da Il)(lSpcsa. PubliCa já tomou pro
vtden.cias parn. a execução das

recomendações ]!residenciais, As

sim, a :partir de vinte do C'JrrC.n

te s�ão pagos aos iniLtl'lli:l-'! .t, \1

partir de trôs de juho serão pa'
gos os ativos, correspondentes
ao mes de maitJo. A pa.rtir de ju

lho IV pagamento comrçar:i e�r.'

pre de 1;7.

B i C i e I e tas - Bicicletas - B i e i c 1 e tas

BaSTER'
MIRaTOM

z Bicicletas com

t só Caraterisfica
QUALIDADE

RUA 15

FONE lISO

DE NOVEMBRO, 54

BLUMENAU

FiscaUiacão
,

neutra garantia'das
ESCOLHA AGORA

SUA
A

BICICLETA

Comércio lndá-sl rl a
rio... contra () cleitoú,de>. do:. - Ef.

pj'" .l(-fj Maia., 't;;; c;<ndi<bto oficIal

a.ind:t 1150 inicIOU eua campanha.
eleitoral,' mas o prefeito já Se a�
diantou po!:" diversos municípios,
pro,�ur�ndo votos de udenistns (J'
pessedistas, poIs que, 'at'"' entao,
s�u eleitorado !""c COflt!ent.ravfi in ....

telrumentc ná c::!J?l1al. A' campanhri
. dó pre:l'eito' da eapitaI' está s.m'lo
cnclI'l'<lda com mÍ! vontade pelos
C!ircttlo3 oficiais. uma vez qUI! o;:

seus "slogaIit" tí'm �eniidG ambi.-

GENEBRA. 15 CU!") ....,.... A Confe- ciente; obstáculos no caminho do

reneía de Paz da Indochina
.
íez

I
acordo final, para assegurar-se de

bOje seu primeiro progre,so, qU!ln� que pelO. menos serão nscessáriafi
do a União Sovrutica acedeu a algumas .sernanas de longas nego
uma fiscalização '''�utra e; uma cíações, E;S:igiu a faculdade de ve

garantia .das gran��s potellcias pa- to sobre qualquer, _garantia internn-
r,n a

-

e::oncertação do armísticio"" cional, negou..se a- separar a queIJ-
EXIGE O VETO t,:;.., ch�ve da ,,�ssaçãó das hostlli-.

Nilo obstnnte, o ministro. dades' dos problemas' politicos 're-
ltetações ExteriQre.i lacionados com .a situação e in"ts·;
cheslllv Mol.t'J{ov, tiu etrt que a França teria de re ..

EM

Germano Stein S.A.

fi i e i c I et n s - Bicidetas - B i C i C 1 e t ti S
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1 motor estacionario
26' p, S ..

e 1 motor Chevrolet 39-41.
Informações.

RHlfl(A
-

�X(�LSIOR

la13, Ivl '-, CUD�o��J.oB�Ji
ilORUAND!

ía, em data de 21ll154, deu puhlid�lade.!
a. da resolução que-tomou em reuniãé de 'Ie convidar os: Si>11hOl'e::; Aeíontstas a r<:flli�
das ações por el,;-s subscrrlss e que preten., I.��:!::����������,!!���::!�����������subsequentes, de dois <=,,1 doís mêses, na

.,

A l-o U 1vez,
uqfjm, qUe a lei 1942. d.. 12' (k' agosto

ula a ereação e lHi1pliaç[io de fábricas de
mente no país, concedendo isenção de impostos e taxas al
fandegarias, exig.e que as emnresas qUe p:cetemlam se he.
neficíar �e tais vl't�1aL5ens, €�tre Úi.!tras Droy�S..e;n.ibam :1 Na últ ima apuracão do programa Opinião Pública, pro
ql!e demonstre ter: .êmatal reanzacío rtr-, UlJ rrumrno, Cl,í); ,.. movido pelos jOl'IW'S O GLOBO e DIARIO DE NOTIC;IAf?�?o�m.ºº�,OO, .' .,

_. _, através da Rádio Tup
í

e Televisão T'upf, alcançou o pr rmc i
.. ,·J'.e.�ntec� _ que,.o n0,'lso cU.l?1ta: reaH?:uo nao <11mge t�li \

j'O lugar, IL� ramo Músicas e Instrumentos Musicais, a CA
nmite : e, �,?il>O p!i;rte do _I;(lulpmJ'll;nto �dl?L'U et1comend_3�uo S1\ ltCORDEON AZU;L, sita à Aven. RiO Branco, 277, gale,
nó estran�eII'D;,esta prc:ste� pm' crlt:::gar. lLfl. .toda .eonvemen; l'ia ti" Edifício Sã o Bo rja. � Rio de Janeiro,
cía para esta Companhía ete, ao tel1l'�)O do desembar-aço dns .

.

máquinas, ter 1), seu. capital Em condições de lhe l1p.l'mitir
�==�-------�------.,-.:--.....�--�""

gozar dós favores 1egai.s.
.

-

Para- êsse ,efeito, ésta Diretoria já cnnseguíu com que
seu maior acionista se dãspuzesae a antectpar fi realízaçâo
do capital subscrito, na m�dida nec·és.<;{;ria " mingir aquele
oh�eHvo. .

'

Nã.o, -obstante, desejando e!:tender fi lodos os demais
acioniStas a mesma oportunidade, ésta Diretoria tem a filo _ ,

o Uma grande revista musical de 1954, com josé Legwoy
tisfação de cientificar' que qualquer aeiontsta, que expon- no paDeI de TENORIO e sua "Lurdinha"! Muita emoção, mui-
tãneamente deseje cooperar 119. realização de medida de tu= ;rilillíHiillilliHllflllllílmmlllllllllllllfllllllllllllllllllllllHflmmlllllll!l' I �a ga_rgal�la.da neste_ gran,ãioso Show, CC!�l números musicais
manho ínterêsse para a' Companhia, poderá antecipar as '" >:cF E "I r, [' n O I D A. S

a cargo ue- IRACE1\'fA \lITORIA, BENE NUNES, NELSON
suas prestações de capital, na medida que I) desejar. Os r.es_ E 1 t �"' ... " , . , . GONCALVES. DIRCINHA BATISTA. NORA NEY, JORGE
peetivos pagamentos pcderão ser esetuados na séde social, � V A R I Z E SEU L C E R A S GOULART. CARMELIA ALVEJ, LINDA BATISTA, inter;
à rua 'Lauro Muller nr, 9, em Itajaí, ou em qualquer agên, ; DitE; PERNAS: curas sem operação prcrando ·:s últimos sucessos carnavalescos: "Dor de Coto-
dá do Banco dQ Comércio e Indústria de Santa Catarina,';:

--"

-e-

1 d
- \'-::10", "Abre Alas", "Em Mangueira". "Marchn da Penicili-, ' Di':'l"jGp,!Oias, Prisão d·i' VL't11 re, Col ítes, U' ceras' (I .

Fica, outrossim, esclarecido que a presente comuníea, � 1 na", "Lama", "Mulher que é Mulher", "Se eu fOSSe o Getú,
cão não modifica a resclução de 2111154,71 qoo acima nos re, I� Estomago e Du=denó, Disenterías, AmebÍase - lia", "Que Saudade é Esta", "Q Miguel ê o Maior", "Carna,

fefimos, cujos termos continuam, pois, em vigor . ! � Intesí ;nal, Fissuras, Fístulas. Coceiras do Anus. va l em Caxias" (seu 'I'enor-Io ) .

• rtajaí, 11 de maio de 1954. ;; D R A R y i A D O R D A Não percam. HOJE, no Cine Blurnenau. esta grandiosa
Gensésio lUiran.da Lins Dr. José Enniriil lte Meyraes E '� • A II _ produção da Atlanttda. uma verdade ra aoc teósz musical do

-

Dfretor-Ger€nte Diretor::: cinema nacional.
-

(a> Dr. Rodoljb Renanx Bauer � CL1NICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS - "CARNAVAL EM CAXIAS", um filme NACIONAL!
.

Diretor I iS Cm.l§u}tfn"ill: � Itoupava Séca BLlJl\IJENAU_

I� n ", S' 1')] O a :: No pr óximo domingo, no Cine Blumenau:"" .m:ano. c as _ 1 r s v

'!iIiiiliiíiiiiii.li!ii--_i,iii_iliiiiiiiiiíi_iiiiiiiiiiiiiiiiilíiíiiii__ilii__iiiiiiiiilEsliiõ.'i·li!.l·rü"'iii"--C;;F?,� Hesil.1encin: Hl':l Pl'(�siclel1te Getulio V�r�as! 143 =\ SANGUE POR GLORIA - c:,nl JameE: Cagney, Corine (,,,,1-

Agradec imento
·�"mjjiii,i"",,,i,,",,,,,;i�:;;:�:;�;,,"1,,tlll�II:;"';""""";"""'''JIJ!

','e< , Don

D'll,',"['n; ;'t1;'U 5 ( H
. 4. II O J E - DOMINGO - às 2, 4,�O. 7 e 9 luwan - HOJE

.�.,. \�';'<1!'!',vi,l"r� 1 I�IoH�'lE�nT1 ..

CLARKE. CA'rHERINE MC LEOD, DAN O'HER.
�J�"; t!§bitji t; �f & �O ....... .-

I O HERDEIRO DE MONTE (RISTO
! <.S\.,·ord of Vel1Us)

I Em seu sangu-é; dnàn vibráva a sêde de' v;ngnaça de
; scus antepnssad-s ... Sua espada pedia vingança, mas seu

I coração exigiu amor daquela mulher! EmIlUnhando suh ágil
espada .91e con�eguiu derrot:;r seus 'ii1imigos' que queriam
usurpá-lo!

.

Trazendo em s·:u sangue a audácia e destreza de se11S
antepássad�s, ele derrotJu aqu:oles que queriain' usurpá-lo!

Em def,?sa à sua fortuna e à sua amadz. ele lutava com

" ;ncrivel ard_r vencendo os seus inimigos!' ,
.

Não p:rcam HOJE, no Cine BUSCH, a partir ,!:las 2
I (dm:s) horas: O HERDEIRO DE MONTE CRISTO! - Aten-

I ção: Scmente na sessão das .2 horas. ha''';:1'á a 'continuac!io do
seri :,do O IvIONSTRO INVISIVEL.

No [lróximo domingo, no O'ne BUSCH:
FEIUAS NO DANUBlO (filme aJemã�)

(ColoridlJ) com: Marika Roekk, que mereceu verdade;1'3 con�

sagrac:ão da Cl'í ica nos países em que a fita fOi ,exihidal

H/lo (ÀTARIHEM�t
i Presa

-

I ERta
através
2011!54 .H ü J ro: - DO:\üNGO às 2 horas em Matlnée - HOJE

Il�LOJOARIA
HAR.ULHO

ROR nOPE, HED}! I.;:AMAR. FRANCIS L SlJLLIVAN, AR�
NOLn MOSS, JOHN ARCHER em:

A CIGANA M E ENGANOU

BI:m\!tENAU _ S C. _ nua F'Io rlano Petxotu, IW
Caíxa Postal, 43H -� 'r,�lefnnt·. )():�a

ff�'rAB!�LEcm-rnN1'OS JUSE' DAlJX S. A. Comercial
A P R E S E �� � A M: __;

RELO'GIOS ADORNOS

( I N E IS l UMENAU

votos
Um esprao feróz", uma linda mulher. ,. um comediante a
trapalhado, tudo misturado Duma comédia impagável!
O segredo que ele carregava era tão grande qUe ele mesmo
esqueceu!

.

A beleza de IIedy Lamar e as piadas de Bob Hope, num filme
de matar de rir!

.

Acompanha O início do ser-iado "MONSTRO INVISIVEL"
com os 1.0' e 2.0 epísódíos,

'

I II O J E � DOIUINGO - às 4,30 - 7 e 9 horas _ HOJE
JOSE' LEGWOY, JOSETTE BERTAL, DORIS MONTEIRO,
MODESTO DE SOUZA, CONSUELO LEANDRO, na grande
produção carnavalesca do IV centenár ío de S. Pau lo:

CARNAVAL EM íAXJAS

-o XAViER

Da raça - Pa�tor Alemãl) r o assunto, diz "O Globo",. 'fios colegas que tambem
tenho' vara pronta. entrega 21 hOJ"e: Inão aceitariam gltretan�machos 2 Íemeas, ld_ade '% mc-

J"
.

. , . ;,
I

,

ses ci l'edigl'ees. Noutra fonte, alIas Ofl- to, o general ZenoblO da
!\r:n.o �yn1f - 1TímllÓ, Cai�a cial, apuramos que, efetiva-l Costa l'8S1ymdera que o aUa
Postal, D,O 19. I mente, os generais Juarez menta já era assunto deci�

fI Tavora e Cordeiro de Fl;I.� I dido".
rias, manifestaram p,essoalQ --�-�-'---'--�""""Imente ato. Ministro " da DGuerra seus pareceres con

tra os 15 por cento, tradu
zindo o pensam�nto de

I Quinta_f(: 1';1: Cfl::n.;,sO - A Loenda de uma Voz.

I "�B sUai itrrm 5
- .fá!iii�_b- -

F fiI

qut'. o govef's(} nprle--lln:erica�w

está estabelecendo clontroI0 50 ..

bre a iPxOi!uçá')! de produtos r,

gricolas, tais ('(Imo.o milho,. 1<'

1 go, algodiío, tabac.o) amentioim o

outros a fim d(l permitir .que
. �s fdemais J:ial� liOssllm nCi,C'
niar no me:!'{lrudQ lnteI'llacion;ll 1, �on:�:�����gos, , _

E

\.i'h; � �1ettl;!t�� mdm d$

tvlmc tIni téi;fdsi:!u t- t.crn�i'.

c,-:�""'"'"'� ii!� Al�tl�d �JtLivi�.t'..

-Qâ..: Iilt� tàUl.\lo VlC';;lI;.:�t:!v� �.

iHh-f...�O� l'h-Oü'J;.Ai"4:ls C

�uh,�,""w!r:1., dé.;>;iíllr�n�u .,

(\:IIl-th,Le:ct;udQ � (,qf�'"

,alt�!atQ.iiU� ALltH llfalTílt,
CLltITIBA PAltANA"

.-�. (;,}MPU,;'rAMI�NTE APAIU:LUAnO -�

CH:U!i.(;JA - MATEnNlDADE; - lN'1'ERNAÇÃO
ttAfJIODIACNOSTICO _.- P,ADI0TERAPIA

Amm.'f'A A()§ í-iENnORJ';;; Mf:mcos

das três provas ref'lizadas, A'
direita, no mesmo plano vc- I

mos Harald M.er!de, o vence .. I
dor da prova das 500 cilin. I

dradas, pik:fando sua

lJOãe_\:rosa Maf.chless de dais cilin.,
..._I dros, <la fazer a curva da e11- '

irada do portão que dá aC·ê-�-
. •

:-;0 à rJisla aos assistentes. Em ;"llllUmIlIlHllltlmm!UIIHlllllllmmIlHlI!IBllIlIUlWlIIllIlmmhIH1II1,:
haixo, à esquerda vemos o I::: E

Inotável az bJ.umenauellse El'� � NÃO V AJA F L O R i A H O P O li S ª
=1

T"
_._.-

EFF11M fR()úUH, [:0

llliHHl.iH!lIWl UCOR fi, titC!\U Ul!Ol S. 1€

Pro'dutos seleo' cu:tdns nó Sul do l'aiz

ACKj'l'AMOS COM :'-':XCLVSrVIDADDR
'l'AÇÜES PARA SAO PAULOQWlúdo pfi>eisúr de tjllrdqll('l' inJ'orm:lções, ou de

{>np;mlinll:ll' dOCni'!li'lY n:" a l·"j):ll·' ir�iíes pnblica.c; (JH In,

tilr clt- qlwlq111'1' "\111'1) ÍIlli Tf'."S\·, illclllsive ('ompl';, de

(,hlC'1 Úl�J o i t�)ja��-::\·{i

ii comiE.são ou couta pl'ópria.
Espeda lidade em produtos alimentícios, !ll:'otlrl:tos j'e

_-_ g', (,TIaes e madeiras ---
DAMOS OTIlVíAS Rl<:FERENCIAS E GARANTIMOS

Iõ --- NOSSOS SERVIÇOS --'-1v1ERCURIO
e ll1f:dí&!li(! modica enml;,:são. será jmed'at:unente aten
dido. � H. '1's:J.j<J, 12 - End, São .Tor';e - Sal3 4, ou
R. 'fcnenie S'lveirs, lG. Edificio ParU1l1en. Sala lfH -

RU:1 15 de N'\' .. (;42, Lo, :;aJa !)
Fone. 1ô57

BLUMENAU - S, Catarina

Rua Tutoia. 127
Fone 70-7234

C"ixa Postal, 2045
SÃO PAULO

n '# Cil"tte , N

1 !

rd

GRANDE ESTOQUE .... VENDAS A PRAZO

náo desejlltn ,�ti.Í'l� dêSR8 :a�

até. que s<l escln,r<;ç::tm as

Revendedores Autorizados

'{ li S A D O J� M E R I ( A tt O S. A.
MERCADO DE AUTOMOVEIS

BLUlHENAU � EStrADO DE SANTA CATARINA
.1,. Nn\'emh:rü. 473-4·87 - 4 de Fevereiro. 79 e '[ d{� Se1emlH'ú. !HH

-

NOSSA DIVISA E' SERVIR
____�--------.oc;�-.�

,.-
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UF.flll'1ão, AdmbdstraçíÍo e Oflcin�: Riiil São raülo ii..

3191 = F�ne 1092 = CaIxa Pil�tlilt 31.
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Dh:düi'! MAURICIO XA\tJE:B

RedatOr: RAUL FA(HJNnES

EXPEDIENT&
Á1ilJlna.turu:

ANUAL •••••••••
. SEMES'i'RAL

••••••• ii. -. Cr$
Cr$
Cc$N,o AVUI.SO •.• " ••••••••••

SUCURSAIS: RIO: - Rua Bo4rlgo i.isboa, 11
- Fone 42-5953 - SAO PAULO: Roa '7 de Abrll
n, Z3G � 4.0 andar .-.. Fone.: 4-827'1 e 4-4181

B)I;LO HORIZONTE: - Rua Golú. Z4: - POB
TO ALEGRE: - Rua :Joio Montam, 15 - cu.
RITIBA: � Rua Dr. Murici, 108 - Z.o andar -
Sala 23g· � JOINVJLE: - Rua São Pedro, 12·

DEUISCHE SPA LIl
KURZE BERICHTE

VERHAFTETE JOURNALISTEN

LONDON, 15 (DF) - Laut Meldungen aus
, Hongkong sollen zwei Journalisten und eín Seemann
durch ehinesísche Kommunísten festgenommen wor

deu sein, aIs sie au Bord einer Yacht von Hcngküng
nach Makau Iuhren.

Es handelt sich dabei um deu Korrespondenien
der "United PrBss" Richard Applegate, den Korres,
pondeuten der INS, Donald Nixon, und den Kapitaen
Ben Krasner.

ERF'INDUNG DER AUTOMOBILINDUSTRffi
-I:

PARIS, 15 (UP) - Die Ingenieure des traditio
· nellen Autowerkes Merdedes, welches sich gegen-

Jwaertig
damit beschaeftigt, wieder den hervorragen

deu Platz in derWelt einzunehmen, deu es innegehabt

"
hatte, gaben bekannt, dass sie eine wirkliche "Bom
be" erfunden habell.

Es handelt sich um einen Brennstoff-Irijektor
direkt in die Zylinder, so dass der Vergaser ueber
fluessig wird. Der Internatioonale Automobilistenver
band erhielt eiua Anfrage des Mercedes-Werkes, ob
Wagen, bei denen diese Neuerung eingebaut sei, in
Zukunft an international(m Wettbewerben teilnehmen·
duerfen. ,

l\'lYSTERIOESE FLUGZEUGE UEBER DAENE
MAm:

. KQPENHAGEN, 15 (UP) - Mysterioese F'or
matiol1en von Flugzeugen, deren Nationalitaet ni.cht
festgestellt werden konnte, wurden ueber Skandina�
vien'beobachtet ..

Die Flugzeuge flogen ziemlich niedrig, aber
mit grosseI' Geschwindigkeit, des nachts mit einge
schalteten Scheinwerfern ueber daenisches und schwe-

· disches Gebiet. Es war den dortigen Militaerbehor
'deu unmoeglich" sorort eigene Apparate starten zu

lassen, uni·diese Formationen zu identífizieren.
Di'€) unerkannten Fluggeschwader verschwan

den dann ueber der Ostsse in Richtung nach den
·

stúmg verheimlichten Flugbasen, welche dia Sowje
tunion aU.,der Kueshe besitzt.

SPINALE KINDERl,AEHMUNG IN DEN USA

NEW CORK, 15 (UP) - Der Nationalverband
zur.Bekaempfung der Kinderlaehmung gab bekannt,
dass die Krankheitsfaella dieser Art, die in d'en letzten
vier Wochen in den Vereinigten Staaten registriert
wurden, zahlreicher sind, aIs je. .

Die 1857 Faelle, die seit dem 1. Januar gemel
det, wurden, uebertreffen um 25 Prozent. diejenigen,
die im gleichen Zeitabschnitt waehrend der letzten
fuenf Jahre registriert wurden.

GUTEN APETTIT

CORNED-BEEF- RAUGOUT

1 Buechse Corned-Beoef, 4 Zwiebeln, Salz,
Pieffer, 2 Gurken) 20 gr. Mehl. 1 TeeI. Senf.

Fleisch von Knorpelll befreiel1. Fett heiss ma

chen, die in feine WuerÍel geschnittenen Zwiebeln
anbra<eunen, mit Mehl bestaeuben, dann die Fleisch
wuerfel dazugeben und das Ganze roit Wasser 'Oder
Bruehe auffuellen. Zuletzt die wuerfelig geschnitte
ll'en Gurken dazugeben. Nicht zu oft umruehren,
sonst wil'd das Gericht unansehnlich.

I . Da�Kartoffelbrei reichen.

I
KOENIGSBERGER .KLOPS IN KAPERN-

. TUNKE
í

I.
.

500 gr. Hackfleisch, 1 ZWiebel, 1 eingeweichtes
und ausgedruecktes Broetchen, 1 Ei,· Salz,
Pfeffer, 2 Essl. Karpern, 30 gr. Mehl, Essig

oder Wein.
Hackfleischmasse op..ue Speckwuerfel anmachen.

Daraus kl<eine Klopse von 3 - 5 cm Durchmesser
formen. Aus Fett und Mehl eine helle Eínbrenne ma

chen, diese mit Bruehe auffuellen und die KIops:e· da
rin zieh'en. Zuletzt die Kepern beigeben und die Tun
'kemit etwas Essií oderWein saeuerlich abschmecken.

Diese Klopse schmecken auch gut, wenn die
Fleischmasse roit feingehackten SardeIlen abgesch
meckt isto

HUMOR

Dem Kranken ging es taeglich schlechter. Der
Arzt schuettelte bedenklich den Kiopf.

- "Halten Sie sich genau nach der Vorschrift,
die auf der verordneten Medizin steht �H

Der Kranke nickte. IJa'
- 'Wie oft nehmen Sie die Medizin ?"
- "Nehmen ? Ueberhaupt nicht. An der Fla-

sehe steht doch: Stets versclossen zu halten".

SEHR RICHTIG. - Nennen Sie Ulir einige
Dinge die Staerke enthalten.

Kragen und Oberhemden, Herr Proffessor.
..

, . .",�"'.::

ii $I;, ii

IrOnlCC

gundo a qua,} (Is cidadãos noe

te-americanos farj,a,m melhor- em

beber leite. em �ugar de café. O

á "O

nos ulti'iT��s seis testou - prosseguen ,I) editorial.

Disse que a. ,atitude .do·. governa
-

dor nãq foi meramente. 'em prol
INCIDENTE HmMISFERICO do leite; foI contra o café. E,
NOVA: IORQUE, 13 (Uf') efetivamente, assim soi POr-

meses ..

encarregado ,de, negocios cotom- Em um editorial de tom troní- que Dewey sugertu que a. ma"

biano, Alfonso PatilnlO, visitou o co, o jornal "NelW Yórk Post" :n'eira de. fazer baixar [(JS ]:}r�os

d
..

seeretarío de Estado adjunto, se refere a uma deClaração, _rei' �"_('nr" é consumir mats
:

,l�,i·1 : e .Henry R. ljjoland, para expres- ta ontem pelo governador de��., _ Isa.r�1he o de,scontentame.nto de te Estado, 'rhomas E. Dewey, l?x'Osscguindo em seu tom jO" f P E ri E A G R A B R E T A N II A
seu governo. Posterlormente, Pa "exemp1;J da cautela 'lOS nego- coso, () editorial wlsse que "o! .,

. . . .

tino declarou em entrevista á cios publícos", recomendandó o gDvernador já. deve estar Iamen I Washington. (UP) - Os
.

\ Estados Unídcs acusaram
Undted Press, que SUa represen- consumo de lIcite cQmo' meio, de tamdo o fato. Consultou SEiUS as- :fonnalmente a. Urríâo Sovíé.
taçáoJ ha.'Via sido verbal e que a fazer baíxar os preços do café. sessores antes de riJi;ar para as

I'
fica e :: China. Com�nista de

conversação com Roland sobre o Disse o diari\11 que Dewey tem esmeras bebendo leite, (Os jor- prcpcrcronar aJuda direta aos

• '«>" l' 'h '

.

R:o:b2ides vletmínnescs na In-
assunto "foi agTadavel I; satisfa sondado "quase dnvarãavelrncnta maas roeais iP'Ub ream, O]e, �m ! dnchisa.

.

tóma.... •• a opinião publica, antes de ado- .prímeíra pagina, uma fotografia Num resumo do Serviço
Ontem, Patino e o embaixador tal' uma atitude firme" 10m qual- d:ry governador tomando um co· de Intellgencía afirma-se �om

efeito, que Moscou orgamzou
brasileiro, JQ·ãJoi Cal'los Muniz, fir quer assunto €<, por' muíto quei II !lo, de leite). SupoIDa;s que passou sistemas eficientes e elabora-
zeram declarações mas quais. crl ísso O' arrastasse sua cõ�cção a ingerir O< eonteudo do copo ec- dos para executar o 'que' os

ticavam 1)0 governador- Dewey pessoal" rara vez baixou de lado mo se fosse aguai pen'sandió so- chineses chamam "a campa-

I
t

. .,
'

- : d nha de resistenciu· à França e
por seus oorssefhos ao publícc a;. discrição. Ontem, contudo, men e na super-prodncão erra a I .

d V· t
'
"

.

..

,

. aJu a ao 1e nam .

acerca do que coereería beber, "pronU'!1ciou-se ínequfvocamente iPelas vacas dOi Estado, esquecen� Um manual para agentes
Brasil e Colombla, .4ois grandes ] em favor do consumo. d'(), leite"". do-se .Inteiramente dos votos potítíecs enviado �o Vi�tnam
..

brasi�eirOs." e pubficado na China fOI des-"'.
----- .

.

'.. coberto pelos agentes da In-

9 b· d C ·-0
O Jornal termína dizendo: -

teligencia .Ocídental.

ue ran O . a eça "PriOgnosticamos ·que pensará I o l!vreto, ç,�!re outras co�-
. =i�u���'�' de voltar a beber

I �Jl�i��o��:r�l!:e�����:�E=
I NOVA IORQUE (AFP) O I nalmente ao Vietnam comu-

, Brasil disporá:,· para as suas ex-I n'sta como se fosse algo nos-

I :portações', entre: primeiro de ju-I 50"
. -I lho de 1954 €i 80 de' -junho de

1955, .de um máxhuo de .. " .. ,.

:l 14.400.000 sacas de café, dec1arou

J

PLANO DE DEFESA
Washngton (UP) - O pre.

sidenü! Eisenh:)\ver declarou,
qüe o mund::J livre não deve

re- p,:rcler a Indochina, p,::r aue

I
esta é importantíssima para a

defesa do sudeste da Asia.
O p�'esidte:�lte disse que, a

'() sr., lIoracio Cintra J.Jeite,

Regeifou
Sul

a (oreia

a proposta
..

jap°ftésa·

I HORIZONTAIS:. 1 - Sal1gue8sú�a (:l'igurado)� ileren��àde. 2'
.
- Trabalho; Cnema. 3 - Idadei o mesmo que ras; 4 -

I Narrado. 5 - POE'i2. 6 - Nesse; outra coisa. 7 - ·Matéria
np:Jdrecida; cbedec,;. 8 -- Sem profundidade; eontra:dar .. 9
.- O rmsm.] que aramá; aldrava·
VERTICAIS: 1 -- Costurar; soldo. :{ __..,. larga; cansar. 3 ':'.""".
Lago da RussL; caiaIa1co. 4 - Caminhe; empenho; ,invoca
ção m'stica. 5 � .Arroja. ti '--, Acordo. 7 - Prejuizo;,'man;,.
to. B - Interjeição; nítido.

.

NOVOS
HORIZONTES
para a indústria
especializada
d Ir,o pais.

Encontra-se em pleno funcionamento

no parque industria! de Minas Ge-

rais a primeira fábrica da América do F

de lâminasr para motonivelado�

e scrapers;

ARTEFATOS DE AÇO S. A:j
que ainda mantém produção em

das afamadas molas para véícuJ

Modernamente equípoda cor {r.ais

aperfeiçoado maquinário,

apresenta na linha clt" Jf � produtos
um inveiaval nlvei' aperfeiçoamenTO,

. todo pel.ô rigor' ,

. /.10 do mais
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" CEciLIA MEIREL'ES
Volvi",:,s oIliós pata nentro,"

, ' "

Estendi. os :btaços, sobre o mundo,
- E o meu cora�o flUia sobre as criaturas
Como um' tio perene ...
E EU era uma fonte .serena, ·a perder..se ...

.
-,----- x x X'x x

'

Em todas as �is!ls que havia,
Não havia mais natla dé rrlirti:
Nem lembrança de minha ::figura!
Nem notícia de minha passagem!

.

_ _:_- x.·x X x x ----

.� eu me .senfia tão longe, ..•
_ _;__- x x X x x ---

Mas tu' ainda eras muito Inais para lá'
O' teria das vitórias perleitas!

•

E Q esfór.ço de :te :alcançar me' levantava
UIPORTADORA Tão ·firnie;·'t&o; ;lUa ,,,tão .em dor

O'TICA ESPECIALIZADA - Co"NFECCÃO DE JOiAS Cerne, \UIÍa ..grande mont-anha bárbara
.

FINAS
-'

• De nédras. �perilS,' ....'

Relógios Omega, Rolex, Eterna, Miêlo, Cyma, Esks,

Sttí_'!
Muda,'

.
. . .

dio, Tissot, Classíc, Junghans, Kíeuzle, Zeníth, intellnational.. .Amarga,"
Jeger; Artigos para presentes - Porcelanas - Critais iinos Sem ninguém ...
Joias em ouro e platina. Alianças de todos os tipos e quilates _ - - _

no mais fino acabamento; Canetas' das melhoréa marcas :

I
.

RSI'"R'-'I"05 sra, Helena Barn"los. com o
Parker e Sheaffer __;. Grand'z sortimento de relógíos de Me. '. iN VE '

.... .......

.

sa, Parede e Desuertadores. I
naseímento de um memno;

Uma cTganizaçâo- qUe quanto mers cresce maís vàntagens
' Fazem' anos hoje: - do sr. José Costa e sra,

(}ferece· _ a menina Stlvia 'Rita. M .

C" t
.

. '.

R,ELOJOARIA SCBWABE DE ASWkLDO SCHWABE '.'
.

j
aria JS a, com .o naSC1-

BLU,..,. ...N.AU - ,R 15 d N "82 F- 15A<> C' ',fIlha do casal Artur-Brauha menta de u'a menina"
,C<T� ." ua ,e oV.,.r;, • 'one, ..." - alxa. ' '>

.

postal, 391 • �nd. Tel,egr.:, "Ueloschwabe:' ... Santa Ca. IRocha;. . .

� do sr. Adolfo.J. dos San.
-_- tar.na (ao lado da Casa das Tmtas) ----: I _ ---:-

a menma T:rezlflha, ,fI·,1 tos � sra. Franc:isca dos San.
lha do sr, Alfonso e sra. EdIa· tos, com o nascimento de um

Siwert; menino, !? '

- a sra, Cl.eliá Andreátta. - do sr. 'Rudolf Lues é sra.
:
;f:$p.:;sa do sr. DamelAndreat, Irrngard Loes, com ° nasci.
ta, resi�ente em ,Arfozelra; .mento de u'a ménnia.
- a sra, Ma,iilde Mordhorst"t Esses nascimentos .ocorre.

esposa. do .sr- . ·Carlbs. 1\1or_ ram 'na Secção de Maiernida�
· dhorst; d,= d'o Hospital "Santa Isabel"

Casamento e sífilis:
CQntraiu matrimonio, on., A'*fsffil� pode '�vClluir sem

tem, nesta cidádê; C01n a srta':I:s:t:tto,màs, mas isso nã� impe
Edeltraud Bau.er,. filha do sr. :de que •.

� }ifiH�,iC:o .. co�t�nú�Rod�lf,),e sra:,Lm.a Bau�rj :o'I'€m c,�ndlçO,e$_de transmItlr,o,
sr. Alfredo Lmk, mdustl':árlO 'mal. O indivíduo que se caSá

residente em· Itoupava

,cen.'1
sem estar

..

curado da sifiüs,
traI. :'

.

poderá contaminar a "esposa e

, . esta,
. ;>or sua. vez, transmitir

"t�(tMEf'ITOS I
a dóen�a aos :filhos.

j A h f :,Antes de. ca$U'-se� sub.
. i �t"s� :

em ,estas os se.

.:' meta-se �a. .ex,.aIÍlé
-

níê'dlc&,gum e..s_. ares: . .
.

-

.

-

- do sr. Izura Barcellos e r p:"l'a Vel'lfICar se tem si.

_____________�...;.-...;.---;.....,..-..:..,.........�--- f � fUis.·- S�ES�

C O m O M a c (1 r,r"'â.·ó "1.
1-----

I
I
I Para _c:meçar, "amos in- HOMANA anchovas em conserva que

!
dical' um molho' à italiana I MÔa 100 gramas de carne dePois de lavadas e Ieit�s-'e� Cáutela pela . manhã. . A

qUe é ótimo para temI1,erar co:u bai3'�ante cebola e faça pedaços, serão fritas. em àzei_ tarde é esplendida para tudo!

·';;";S••!!!!a!"!!I!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!-" qualquer jipo de macarrão:- fritar em azeite ou toucinho .te ,ao qual terá. sido ,àcres�, ps. nascidoS' n.est-a 'data, lo.

[I Soque juntos dois dentes de 1 de fumeiro derretido. Ajunte centado um ou dois dentes de grátn rlqúeza, graçàs ao la.

�lho, alguns grãQs de p:men:" então os tomat�s s,em pele e alho 'lu>:! dep!lis' s�.j ;retira':: bor.e à e.conomia .

. ta DO r:ino, sal e azeite, no sem !Sementes e $ixe c<JziJ.. dos. PonJ:l,a na panela. tOrD'ti:.
l' de Maio·

1 qual misturará depois um nhar lentamente de modo que
. Urano ptesá!iia exito: õ dia

,

I' d f t t
-

d
tes bem máduros é extrato dê todQ aos qUe forem' dl·s,....eto�

,

i pun
13C,,1 e 'ungoõ: sec�s. os ama e nao se esfaçam . . .. ,--

' ..a, -

'd' d d '}
.

T
tomaté dissolvido em ágtm, é' ;, ta"''''e. Governa )'llvent>o-es,

, elXal1 J_:JS e mOi 10 ,8 p3r. mUlto, .empere c!Jm .este mo-
.. ." .·u

."

I
t' , d d 1 11 t

. •

'd
de:xe "Cozin.har. _no_t uns vinté cOI'sas O"'l·g·l·na·l·s, '. cl'encl'a's o-

i lOas em pe aç::lS ,e. l'egu ar lO os espag.u.e es Ja COZi os,
-

.. "

�.
'.

.'
.'

.

-

: tamanho. Mistur(', derrame c polvilhe com parmezão ra-
minut:Js. Acrescen'Íe então 10'0 ,cultas, .eletriCidade" mecânica,.

d· 1 gramas de àt.um
. .

ie atl'v';dad,,:s ao ar l·l:vr·.·'e. Hu.
i (POIS na pane a um copo de lado. . ,,-.

� v',nho branco seco, dciôc '�va-
que

..
terá :partido"bem. níiudo, morismo,

.

planos humanitá-
.

, TALHAIÜlVI EM e deIxe férvet' ainda um !leu·n·ios são elementos,seUs. Os
,parar urn p:nco, ajlll1,;0 tuna

I
.

...

· c�lher .

de ,.2xtr1:to de tomate I MANTEIGA
co, de modo a obter.Um .belo ;lnascId�s .nesta :dáta - Intcli-

· d!ss::llvIdo pouco a J)OUCO no' N t!lll
. ..

cozido em

molho denso com o qual tern_ ;'gentes e ambIciosoS,' conquis.
; proprio molho; de·xe. cozinhar I ág1.l� s:�rlp�nil: um molho

perará o eSpágUet� .•,

...
' i tam :vitoria em seus projetos

·

1 t t' 1
I '_ e ,

.' '. '

: ���f:�i�t:��;�; :�:J:;� j ;��oii�:·:�g::i:::: 1"""Mã.i"III,i'bii""iOig;·1
{jUe; � luezão e 'sirva qúente. E' um -

.'.

\. '. ". .. ";'. " . , ',. - ::

I ESPAGUETE3 A' prato delicioso e rápido de § '.

l.&:BUDI BLUIlENAU
_ .

",,;
.

i
Esti- faZl2r. ª I'ABTOB .,...; �Á1t1l'.o 'SD DO• .....:.. GBAVbJ}:i(. ª

=.
.

� C6MPLICAÇOB8·--- ,;;

:: ','. SEBiVI!').o i}!D'-�AII'AL ;,

�. UONS(rLTÁ8·M,E�DICA$1�1A�8-. _;°U'IlOKAIt a'
�.il" ••m...p.nlU.útiki.iíi:ííiÍ'lilijlfn'••�I�"i',nlllll'II'I.1""l1ín"n�·'�'

. ,"'-, ��";_.',.'_�_' �':",'.'':.,� •.•.••••,.�:.••• ; ••.... ,.
-

�� 0" t :.�' ._

:-adas, não quer estar atenta não,
quer apl:'cnde.rj noo. 'Se in1::eressll\

'matutas: pe]p que fazem e dizem os ou-

................-.------.-----.....- .....---..........---....;......,;"--.........;.--.... li' culpa' muitas vezes

a qual

RELOJOARIA

.. . •

as teé1à::s' do piáno, tive-as com
Se deve passar .roupa com

.
.

.

,'.

. e·t·.."r àmido;' lel:noré-]?e de {IV f; uma

um algodão
_

molhado. em -

, pit�da 'de sal u:Mda á água .

{lê
com essencia .' .de . -

. '

-

. goma torna malS branca. a a!':u:.t
'. 'pe�N\S -e,pxugue•.

.

.

I'e. .impcde que .,se agarre ao fe�-
de' câmurça. .

ro Para a r:oupa mais fina use.

,nu-__
.

nUUlltllUV go�a .CQ.2;ida, par.a a roupa me-l
nos finá Ílll('\ goma di'i1s.o]vida "m

1
á'gU li fria"

Para limpar facilmente. espe- !

OFICINA' .

ESPEC!ALlSADA
RUà' São Paúlo,· 3343 -
·lTOUPAVA SEC�

{; ESPAGUETE· SEM
CARNE

três

••

- a sra. Z'2nobia Naumann,
esp'lSa do sr. José Otavio :VIAJAII'ftI'.Naumann;. I RIU

j - o .sr. Valdemar Bernar, .._L\cham.se .hospedados na

I' des,
do comércío local;, ; cidade: .

.

- ° sr. Ricardo Paulo H?TEL REX: srs. Max Ma.
, Kielwagen; thlessen, dr. Antonio Moniz

I ---c o sr: Altamíro R. de o.. de Aragão' e fam ilia, Aloisio
· l:vei:t:aj e .: .Car,çkso de Oliveirã" Moacir

- o sr. Ubaldo Sada, resí, i '1'.eixeira·e sra.;Dirceu .Mol1ei-
dentes r::esta cidade.

_
tr�! Telmo. Ribeiro, Eu�ico

Fara� anos amanha: I�LlSbQa, Walter P;flaumer,
___,. a srta, In,gbprg .Sehlup ,.Joachim 1('reih,err 'Von .Iena,

I
residente em Iblrama; C1aus Peter Vageler, . §Fran.
- a sra, 'EdeUraud :Niétz- cisco Bec}.t e sra., Haroldo

·
ker; .

.

,�Barbosa Di.a� .

.Jose Dély e

I - o sr, Abelardo Ricardo l.sra, KarãHurnaus e sra., An-
Maes, residente nesta cídade., tanio Lage Dias .e sra-, Artur
- ·0 sr, Odsmar- Caertner. Azey.edo, Antonio, .Rodrigues

Filho, residente em üaspJ.r; Martho, Manoel Lopes, Czes'.
- o sr. Lauro Zimmerman, lan Farasich, BartholQm�l1

do comercio gaspurem,,-;. e Rôdrigu,','s lVlàriho·e .Murilio
- o sr. Onofre de Souza' B:aUsta.

J' residente
nesta cidade.

.

'I I�OTEL HOLETZ: srs. Brasi_

t�j
.

.' ,1
..ano Wohlers; Odilon Silva,

.

NOIVADOS JoãoPereira, Germano Weck,
1 '. ..

.
� .Fernand;::l, Gomes, Eug�nio

: .
-:- Com a.srta. A1denor. tIa ,Krause Francisco Pinheiro

, SilVll, da socledade local, aca-;
,

'.
.,

ba de.·contrahr nupcills.o jo�' Leo Maureo, HenrIque .Jorge
vem Arlindo Lámar, l'€siden_ e Nicolau, Contl.
te nesta cidade.

.

'RECEito DO :DII(ASANENTOS'

ASTRAL DO -DIA
'1:G de Maio

MIQUltllGEM
PARI I nOITE Casa Buerger"

. Não perca sua éleganda por :cml a, inierno:
agasalhe-se elegantemente tOm .•.�âI(IYU hosos artigos 4a :(A'SA,

.

BUERGER, Ultimas novidades em casacos, ianerJ e hlusas lecem
chegados do Rio e São :Pallll),- arém di, las,',lm met,o .xà�rel' ,e,- ..

lisas. ·

.
.

.

. ....
.

.. ..... \:\
CASA BUERGER LIDA. RUI 15'de·Nevtmln'o 50S. ·BUJMflfIU•.

'

ar

Se.\I1oce quer brilhar. eIn uma

noité de,. festa, aqu� estão algu
mas .sugestões para .

das cores a seren1

Illa maqt:âlagem.
Se .voce é m.oren'a,

escuros,. Bscolha um cosmétioo

v-iOleta para os cilios
..

e sombra:

levémente violeta. para as pa,lpe-
i bras. Ronge:. e baton vermelho"

:,eScul'O.

I Se os seus 101hos são verdes"
os

!
use somor,a e cosmético' verde

J,iaL'3i a :maqUilagem dos olhos. .

( �) Dê ))1uita atmção :aos can

redor do assnnto tlegre à cadeira, enCObrindo

pés J}iO'l' vezes :ldefeituosos.estica.d.o',
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e ftU,xPalmeiraí
u, Wílson Silva, que ôntern

.

rCS-lsensaCiOT\-3.1
parttda, tendQ co-

em
I
tejou mais um aníversârín seu mo. auxiliares Antonío, lir�rpeJ�J:!.<l
I' Jj�ssos para bens) • dirigirá a da, Silva. !'" Paulo Colv:U-a.

--��-----�---------._-- -- -

.--_._---�--------

.:

------_

I
....

,,·

Jl
..

,

,

.

.

. � .,_. ,.-
-

." �"'- ��;-. ..

-.
.

...também .�m

PESSOAIS,

!.... ' ..

(,'da afetará o resultado de nOs-.
como também

rrnda Ô.) j!)go.

de

d�, apro,vaçáo por par

Federação, Catariuense,e r� 4.irp.gão técnica d�.

ptcno
com esta soricítação,

enaux, ylm'."}s· soltcitar; à· dire,-., .mos sua resposta. favor'âvel, que

âo da Liga Blume�.anense
. a desde já agradecemos.

equipe, com relação à ilmpofia�' � pil;Ta ,tll,nt'9',. surgi� a pr-emencía
te contenda desta' tarde. de te"fUr))' como '.obstáculo in

Assim. sendo, outra alt.er,na.tiva': ÚmlspoIljiveL

rs' . Saudações atenciosas
"!:.,

encontro se ;realiz� em BJftm'l- .

au, em virtude :de.- na data de . COMUNIDADE EVANGELI-
do, corrente. esta. Comunidade CA DE BRUSQUE
lizar o seu baz'ar anual, fim ass Luiz Strc.cker.

ara. o qual já se. t{}n10U todas as Neste meamo oficio oncontra-.

:. há ,ba,st(lntc Si; um "de' acordo" um tanto ex-:

quisito' ,que leva a assinatura do

João Caclos Rena.ux Bauer.

ser confirmada, ago-

J'3,. a efetiva<;ã'.ci·;áa ';'.' "'set?;unda
ugna Hercüío Luz x én:rlos1." ('0:\1 'J-lOVO UN'IFORl\-lE V. V.

.
'

<j >-J.... Acaba 3. direção da 1:)Jci',dade,
snx para o próximo dia. .�o t.O

Desport.ivn. Vasto. Verde de in-
rrente, em Tubacl(}.. A">

fúrnial' à L,B.F" que nevo tipo
A direÇão da Liga Ttib.a.rnm:n

. . de camisa, ll-)a_nilou conreccíonar,de Desportos já ·telé.graJOu à .,..,..' ,

B.F, neste sc'ntido:'solicitando', para sua repl'csentaçii.o dr, f":Ltc-
, .,

':-',' .' . .' bôl. .

� mesmo tempp, lhe seja .índã- .
.

.

do O> numero, de pcs�:!j.s (l?,e 1 As cores continua mcorno dano' ,

mporão ra embaixada. brusqllen., tes, isto r, verde e vermelho,
.. , para' a necessária. reser"3 de II mas as listras, que- corrran em
.omodaçÕes às me.smas.. "scniido hori:?l:Jhtal; siLo ben� mais
Esta 'informaçáo já f�i ;pedilfa! estreitas.
s dirigentes do camp,?ã.:> C'S' j A estréia do Il'JVO,

.dual, cuja. delegação, na via- vastoverdíno :dar-se-á na

em ao sul do Estado, será a-II tunídade do,' prdmetro match

mpanhada 1101' um reWesen- vier a disputar o

nte da,' entídade local e 'ai"nd;I. \:ln. f;l�g,-llldona,

•
.:
:

Suas Diversas .4gellcias EDI Todo
o ESIa.do De Sa�Dta '(!ilCârj'oa,
Jj,.ispõe ��ra Pro_�a Entrega, Ao
Preç� De Tabe.la, Do N o v o

E 'Mags Poderoso.

.
,.-.

.
-.
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"JEEP"
COM TRACAO,
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FUTEBOL
'Divelsos ":'J os Encontros a- Luz x G,I'emio Cidade Azul

---I
mente d03 representantes

.

de f(;'en:le â temp-Jrada..de. 54: uma

místosos e '''i.dais p�-ogl';lm3do;, Ui ussanga x ronde _De Eu e (:,: djv,rsa� empr-esas indllst.rlfli, ·.coráda rustlca na distancia de

para a tarde de hoje, em vártas râmíca x Henl'iq�le Lage, alem desta cidade, a rcunião· noturna 5.000 metros, encontrando-se 'li

locali!iadcs do Estado, (i,soS quais dos C'.1tejos srmlifinaÍ3 e f'iua.is da última quarta-fcâra, num'! bertas, para tanto e desde já,
Em Joinvile -. Amerlcn x

- Juiz Amaro Bepto,
Em Corupã - D. PedTo II

Flore.st:] ,d.e �i9 do, T�St,:l
toS!) .

Em Jom;alm - Atlético v Ju

ventus ele Rio di!) Sul (J]mi�l»·'

so)
.

Em Flol'>i::l.llápolis - Clu11e .[\

t1étieo, Cn.tariu<nse x Fígnelr"t
sn (campeon::i,to) .'

Em Hel1l'i!Ju� Lav,,c - Iml1itu

ba Atlético 'Clube x BocrlÍllV;,

(cp.mpflOniato)
Em Tubarão - TJ;rneilo Inicio

dá :L.T.D., conl os seguinte� '0-I'gt�S!
. Barriga-Verde x Gustá. - Fel'

Ix FlanH'ngo - Hel'i!i1io
--�---' !

Encam.inharam '05 dirigentes Campelonato Extr'a
Palmeiras Esporte 'pl:tiP.e.:.· a: lil1!iz Gallotti".

i�,\ Blumenauense .de' FutelJól,'
.

É ele. o ·3Nante Chadéco nO

TIWôntem, a inscrição "de. mal'", me ��sta.nte Po,�úl:ar em

'-"

1 atléta para os emaQtes dt'ci- meici� i)Sportivo·s. Este.

"Ministro' mulad.:} pelo

relacronamos.

TA. CATAR/NA
,-

tl êtíco dê Sãn :z.'í._'�l.ncisc·9.

Em S li'rancisco: Jpíranga
Oper-ar-lo de .Iuírrvile.

3.3 respect.ívas hi.scrições.
Baseados em info;t'mações que

nos foràm prestadas pelo, J=>ro"
fessor Edgar Arruda Sal'Pmé,

J.:l'JAen�O.s adíantar ainda que a.

'é'aha de ser criado pelo SESI
O programa deste Jogos,. to- um 'Curso'- ld.e Ju,izrs, para; as

]"[\;:;s inj'oa·mad�s. será :li��m{'l�- s�gui�tes Ínodalidades: Futeból,
d:, l';:isqueté, voJeiból e

.

atletismo,

A - das salas da agencia local
.

do

SESI, que t.íriha, por principal
" f'inalidade a elaboração do ca-

.TOCOS

lendário dos Segundos Jo,g:Js
IJ(o,pDr�i\',Gs para 1954,'

.

tingiu

completo êxito .

VfJS IH)' Sl'::�I

do ;., aprov:içn,i da:",dírGção,
8 c'.'i,'o· Sodal da "Údu,ilI-1::1
�::!:!t:'l (_·;jtllf'in:; ..- devc,ndr;-'

.

e:;, A" n.ul<1 ..

' serão' ministradas pelo
(n! 1�l"(';1'l,"ckado 'do: Srrvir.;n, de' Re� ,

" ,

l.':·, ibuid(�, fi iltljJl' a.-'! ',� ..
"

... r'-"',:_i\ Esp'\rte {lt)1 SESr, .�s
:1i'g-undns·f("'Íl'us, às 20· horas,

'.'1 (.,,1.

1\ N (J N C I. O S ,�" i "I;,(�':i<:õ(',�; que estão, a,ber':'
oolictt-adas por

candÍdatos.
'N F; S 'f' E J O n '\) /1. !

Vl'''vtna.se contn n invprno <.'olll;'lTando já O ·'leu·
PALETO' uI! CAMISA DE LA.

l-':\('fl-l'·"� hoje lIJli:-l visita, veriíique o nosso gran
d.!'; snrtinvl!I(. de t"-l!Tlis::s de lã xadr�s e cOl11baÍllo .0- frio
com rrodutos KANDER, Os mais bem Íei�cs;
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parecidos. ucrcdltnndo-se

CONTINUAM DESAPAREC;DOS O S
E

mesmo

é qUI! neccssltam de grande repou
so, a-rím-ue recupernrenl-se do

tremendo ub,.lo sofrido, entretan
to tentamos nova entrevista, desta

vês com o pronríetárto (!I;) C3;;a

i'. pnpul.: <;.:0 Incal continua com

as ,-:.t::TH�Õ�C; V011.:1das para a catas-
1:roft' ,} avtão "STINSON", que
transnortava, além de seu proprie
tário e piloto, ;:1', Henrique Passold
mas OE src. Alwir- Keller, Siegfried
]<''''K'lchlin e Jacy Campos, 03 doi.
primeiros lambem aviadores ctvís.
O aparelhe, como já foi dito em

nn"'�as. reportagens anteriol'es. dado
D "ma ;'nfeliz mnnôbra de seu pilo.
tn, -;utnnel'giu. nas agufls da bni:l

(TO Babitong�, ern Sá\} F"rnn('iseo do

Fui.

O� 51'3. Alwir Keller e Jacy Cam
p:,'1, salvos mí lagrosarncnte do de

sastre, desde ante-ontem se encon

t rarn "fi nossa cidcCl�, enquanto
q.le 05 ,.rô. Henrique Passold e Sicg
fcied F'roeschf in, ennttnuarn desa-

C!1It: tenham perecido. .l\::; buscas

nrossegucm Intensamente, porém)
,,<; esperanças de encorurá-loc com

----------------------��------�,�------.�--�--

::�t�;��;;::;":,;;;: .;1Provas Molociclislicas do dia
ca das 10 horas, rumo li São Pall- Ainda se comenta em toda i ta Prefeito Hercilio

neeke"'l
presente, _por sinal bastante

lo, Dado ao vasarnen to d a óleo do a regíão Os momentcs d.e

sen-lnesta cidade, Bem fixas, per v,:-lumoso, pelos azes Lucílio
retentor. que atírava �et:óleo no sacãa e "suspense�' p_roporeio- tanto, memória de tod?s, Baumer, F�·n."stó Vetseh, Ha.,

paranrtsa do avião, preJudiCando a nados pelas notáveis sensacro, ra:ct M-_ r,' L... Q,;valdo Ehrat,
visibilidade, fomos obrigados a u

ma descida em Iguape, estando en

tão no comando o piloto Alwir.

Passél]dl desceu do aparelho e lim

pou o parabríca com estopa, dízen

do que nada havia de ímportancja,
tendo na ocasião tomado o coman
do e conduzido o "STINSON- até
São Paulo, onde chegamos as 15,50
da tarde.

vida são minímas. Ao abandonarmos o campo, Pas-
Eln nossa €di�:1.J de ontem dámc:"'l sold recomendou ao mccânieo do

à pilblicidad� a entrevístn que' nos aeroporto que fizesse uma revisão

concedeu o sr, Alwir; '" já hoje pro,,' no rnor.n-, Ir-izarrdo, "inC!I3., que pro-
porcíonámos aos nosso» letiores, tendíamo, regressar no di:! seguin
com mínuctas de C:1.:=talhes. a nístorta te, ao meío dia. Quarta feira, cêrca
da dolorosa ocarrencí», narrada pa- das 13 brs. Alwtr e P2f_sold se diri
lo sr, Jacy Campos, gíram para o campo, telefonando
Depois da dificil aventura vrví

da por esses dois cidadão,', lógico
mais t.n_rdc aos outros pzssagefros
que os aguardassem às 14,30 hra.,
no hotel. de onde, juntJs, rumaria- i l.""i):}'::"';_"·""·",·,·,·"·,·",.".",.,.,,,,,."""""",

MORRERAM NO A(I ..
DtNTE DE 'VIACA-O campo, verificámo.: que os reparos

, !;; .A n:> avião estavam sendo feitos à-:

.' . I quela hora, Perguntei a Passold o

S. PAULO, 15 (Mer'id.) -:Na motivo, tendo éle me dito que o

manhã de ohje caiu nas proxí- I mecânico não pode fazer o serviço
mídades de 'I'aquaratinga, o a· i vi to ter outros na frente' entre
y,'w:> PRDW, pilotado p':;,r ]\Ial'- tanto, que um outro esta;a coto

garidO Mendonça que faleceu cando uma arru�la de borracha no

juníamonte com duas outras pes retentor, para evitar o derrama
SO!Fl que ainda não foram íden-: menta de óíeo, deixando a revisão

tifi.:adas. Foram encontradas a- dos instrumentos para mais tar

penas algumas partes dos ('J' de
"

rI'):; da,:; vitimas !las prnxím idn- Prosseguindo, dls.ie o sr, Jacy;

des de u mcorrego. "A's 15,30 hrs. o mecânico termi-

0105 pr-r-a o aeroporto. O combinado
[oi executado, porém, chegando no

rrcu o ser-viço, fazendo a entrega
do aparelha, Embarcámo" com Pas ..

sold no comando, taxeando p&a a

pista. Esta. porém. €5tava impedi�
c'a, Após a aterr-Issagem de dois a

p.3r.,lho , a torre de contróle deu

<innl de pista livre. no que avança

mos para a cabeceira e decolámos,
isto npr-axímadumerrte às 16,10 hrs.

Depois d ; sobrevoarmos a cidade

para a tomcda de altitude, rumá ..

mos para Itanhanhe, em vôo sôbre

as rr..vens. numa altura de cerca

dr- 1,000 metroc. Após algum tempo
de \'ÔO, Pasold aproveitou um furo

nas nuvens � baixou o aparelho,
constatando, então, 'lue voávamos

sôhr� a pr�i[l de Ibnhanhe. Com

boa vj'lihi1i(i�de, s(,�l!im{1s :J. l'6f-a

trru;:.aii:=.. :NeF"a altur:.:t, PDssold vol

ta se para traz e d�clara que v�i

tentr,r alc:mçar Joinvile. que con-
prazer de comunicar a V, S. qu� a

,erva o e-,';,p,) de POUi>O iluminado,
Comlssiío' Executiva Estadual do i mlEREM

até t-.s 22 hr5, Ao Chegarmos, lJorém ,
Pru:tido Trabalhista Nacion::l -

I
." II

�m Silo Fr:.':1cisco, volt]u a faliir
Secção de Santa Catarina foi de- '

Pussold, dizendo (lUC Joinvile esta- :
videmente homologada pelo Dire-

va fechado. motivo p,:lo qual segui- I
tári" Nac�')fial, estando insta1ada

riamos até Hnjaí. Nr,. al!ura de Mar:
nesta' Capital, à rua Tenente SU-

r�tf's, no entretanto, constatando a I
veira. 15 -- 1.0 andar, Comtmi-

inlpossib1Hdad� de heguir dado o.
,can10S, outrO' 'sim,' que d2ntro d�

lLll1pJ fech,:rlo: Pa soldl manobrou c {

: poucos c"ias a referida Comissão

�n"rel!Jo ....oltando a São FraneiscJ, iI r dará pllblicidade do seu manifes-

.

t
.

t
.

l' t· l' d 1

I
_. aquelas demonstraço-�s hlbel"o Ztlege ArI' d Arall recidas II. .:stc jornal pelo cos- ',' to·programa, para conhecimento do

com � m ensão d� nterfl�sar no mo OCle IS lcas reu lza as pe o 13 ..1S,. , , • ,.r� L

"T
e �� .

campo daqueh cidade, Sobrevoou I Moto Clube de Blum,,,nau, do- CLe arroJo, pe�lCla, valer;t1� e JO e outros ma,l.S,. N,a verd=ta·�,
.

ceituadê} Foto Universal, cUJo; povo catarinense. Saudações Co!'-

o local e quando pensavamos que ming,) passado, na "Moto Pis- coragem, enseJadas ao publico u eta�la motoe:cllst.ea de do- proHsional está brindando Odiais. - Octacilio Nascimento

__

,

,

�_�_ mingo passado, promovida pe- público local com interessan- Presidente; :Manoel Menezes

la vi:oriiosa agremiaçã.:! que te exposição em suas vitrines, Secretário; Walmor de Oliveira

vem cumprindo admiravel
ment.::; um programa de tra
balho lii'ofícuo como contri
huição à'cc:siva 9:!lo engl'an
dec:mento e projrção dJ des
porto da região, foi das mais
vitoriosas c mer0ecu, C01no

I<;�mpre TIwreo2rá, o apoio e

os aplallg�S do nosso povo, .A
grande maSSa qu," se compri.
mia TI3'; dependencias do mo-

'l!'lorianopolis, 14 de nUlio
1954. Prezado S,�nhor: Temos

de

não é fiada!
Isso passa eem

* fJeutraHro a hiperacidc-z
E'itornocal e age beneH..

comente s(ibre '" fígado,
"Mr." "

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

Indu�tria naval
i - �

IQrganlzaçco
Projetos f:lU estudos IJelo:Oanco de Desenvolvi.nento fconomico
llIO, 1;; (r.'fcrldjon�.li - O pr.'

f
"Iili" !)-:\.l. fis"-L':,C '1' in'lu,trb. Viana a procuração brasileira de Brasil t.m sido o argumento ire- tódrom 1 da ruã Haja!, por

j,1'�1l1" da implanta,;ã" da indú,;tr::-. },I', �l en' San'e", P ou'co na Ilha barcos m:rcantes, encara atual- qu:entemente cpmto aos 4ÚSSOS certo ;J.iu dalf' ple:nflmente vencedor da claSSe

ll,wal "o Bl'a-iI en,,"minha·�t' p'l. de J::ellec:mgn, m'Onte o B�,nco do Desenvolvim.:>u- projeto� -- declarou o nos�o entre' sat'Rfeitn pelo que assistiu.

l'!l um� Rolt,,:50 �ati,fatoria. No 1 ,.<I'JS esee, est"dc.s foram sub- p Ecor.,mico 2' medidas prati, yistê:do, Cnqllatlto compulsava N'a ocasião, foram batidas

'jJ ::. n c ') 6 o Dpsenvolvimento metidos :\ �,tlldo5 na e:;tinta Cn' "as para implantaçã.) da nova in· inúmeras fotografias dos 1an-

1 ;,x'llômic" Ir:"bH:1, n� ,nr.m�nto, m,ssão Mista BrGsil.E,t�dos Ull"" d t'
docum;ntação...Mas llãJ é paI C'�S nrincirmis das e,:,rridas.

_ u \JS rIa, ., "

- . -

d'
-

!ln' trabalho cobrI' a m�téría, 110 do" que concluitt pelo <".proveita- l ,'5<0 que se deve ('·21xar
_

a marge�, :Para �stamp�rmos na e l(�a.o
qu"l a ilha d,O Viana ê indi"'''cla, m"mlO nos estaleiros da ,Ilha do

j CONCORENCIA DIFIC� I
o �rC.blema da c�nstrllc;ao :;or n��'J

de "1103". afx_m de. qu� Os 1:1;
como o local Ideal par" o eo t'l:J"-1 V.:<na, como �oIuçá') mais ,"cono- I A indicação do local aceIta pe�

m€�nlOS dos navIOS de qu_ precl tore.;; que nao estiveram nd�

lcumento ria indú2ü',:) em que3Lío,! mica c de mpis ranido rendimen- Ia Comis�ão Mista. consta de um �amo:, corridas possam fazer uma le.

C�hc record:u' qu.: dos eótudoõ'; te> Foram dessa m:meira elimín,,- ext:nso e pormeno"íz�do estudo

Noll·C·laS de 'R'.·0 da Su-I---
-_. �-�------'-�

.:r.;andadog realiZ�lr p e , o' [I" os projetos em que eram in" do sr, Ped'l'o Brand<J, antigoa,m;;i-... .

��;�; �;�����s�" ":�;s'''��;�;;":;;::,��\; :::�n"::

I��:�;�:��,�:�f.�;�����; Hornena�ea�o �elo Bairro ProletariO R Prefeito 'e Rio lo �ol
A CONVENCiO ESTADUAL DO P$ T. B. criação ct" indústria naval brasi- RIO DO SUL, 15 -- Dia g de I de V,S" ,cDnstr�indo a ponte de f Pf>j�U�da.mênte sen."ibi1izado� o

, leira. corrente, e:n Sl1a al)razivel rc I
nos_o baUTO umndo-o ao coração PrefeIto Waldema.r Bornhau"en

FPOLIQ ,- \ •

1\T f I
Solícitl\do 1 t f sidendn., localizada r.m 1I.US::j1I;to de Rio do SuL Canõas rC"'f)ren'l agradeceu a grata lêmbrança e

• u,;) I hgeTICla 1,a- Dutacão ederal, cuja ch3pa pe a repor agem, a a-

foi o Prefeito 'Valdemar f;'-r- ei::!, neste momEnto a ,no1:'r!)'m, .ll�
"
tamb€'lll a, presença de todos

; 1) N"
,,' ');:;: 301

•

"I J. 'd "'6
lar 'obre o problema focaliz::do

CLOna, - 0_ GIaS �u.e comp ela e e�, nomes, em 8:1.1 trnbalho, o sr, Pedro Bran- nhausen, alvo d" jus t a

ClSOU
sentimento (:, o ,seu rrnhalho1convidando-os pa.ra uma fartD,

\'1l1douros [I P'TB catarmen- Quantos aos candilatos á I do mostrou a� reporteI' um 'dos- siglüficati'\'D homenagem no' prefícuo, Aceíbi, pois, ilmire mesa de sal"'adinhos e finas be-

!:'e fará a convenc;io C'sta. -:eputação 'estadual por I' si,el''' (,�s rela�orios, ,?lemoriais, parte do P<Jvo de Canôas,
.

homenageado este humil�b ]1,·e ..

'
bidas. As p:lavras do Chefe ,do

.

1 1 d .J' I BI
dISCUrsO" e artIgos de r I e Aleln dos 'moradIO!::;!!! ,!o l"" sente quo interpreta o 11,:)SSO s'n- Executivo. rlosulense,. dizendo de

\ ua J
,evt?!1L:O l!lr'!Cclt O �ell Ulnenau. espera.se a indi-

' ., " JO na III

. que tem cxamm�do o problema riôas os abaixo relacionado,s, a cero e imorredouro abraçt> de suas atividades Prefeito

(::mdid3.tC' á sena!Ol':D., pro-
-

1 d FI'
j --.,

c?çao úO verea ... 01' U '110 � desde que o presidente Vargas so- reportagem �n{ltOtt a. pI:""fmça 'graUdii.'oi'. Após' a� llalav;ras do

\'av�!lmente. v deputado f.e,· Emmendorfer e por Joinvi- licitou sua colaboraçiio. das seguintes l1€'SSOUf' {l'1' ("1001 sr Ant·.Juio Karam a exma. Sl'a,

rlf'ral Saulo Rmnos ou ,o ta- le o suplente de deputado I E o sr. Pedro Brando sempre se pai'(!ceram cSl1ecialmcntr. cnn· dn'a, Edite, Chedi fe.z entrega ao

belião José Eua_enl' ..iul� f -. D' S":I bateu pelo aproveitamento dos vidadas f,or Canons: A(I:,m;'! homen'age.ado, de: UI'I beH!"s!mU
t �r.O es�or lmas lquelra

!
t'.leiro" da Ilha do V,'ana. lo' de l'ln d 1 h -tro A

I d'd t '1 , .

_

- - Chedid e esp�sa., um dos lrlp�.1i- re glO • csa., e a a, a� ."'

('r e seus can 1 a os a (c- �anlp_s, I o preGo da constru<;ão naval 110 zaneres da homcnagen' !�,bar seguir, tivemos as palavra': do

Piazpra, Sccreia,rio {h T'r',:r,'ih!ra Correspondente de "A Nação".
aprov€itanô� o cns b r.a's nos

oongt·a.tularmoil COIn os prQseuU'"
pelo apoio na campanha por nós

encetruda e agora vitOriosa, l' m

a denominação de Ponte H\Va!

demar: Bornh::msl'-!l. à. :1.Sl1,'ração
maxima elo' Baj'l"ro Pl'Iol'lbl.rio

Prestamoo, fambEm, 11ml}.' I-')me·

:nagem a exma. srã. !lna, Maria

Serpa. Bornhausen que spmrp-e
esteve do nOS$O Indo ftnando al

mejavamo!! o gigal1t� de conf'rE"

t.a reeem eonstruido.

na

no País c()m

Ilha do Viana

E assim te.::mínOU
festinha que de ha
va em' preparativos,

SENHORES
A.G:{tICUI,'!'ORES

Munjcipal; GcIsou ��nrra. I·'Lwa�

da, FaZ' nlla. nC"t'1, !!("tlu: rr,��,�l"l'

harga;dor Luc:u' Bhn'i!,I':: "IHOI'

PeUi=ctti, Dh'clol' ri" p""r:.-, !\'tj..

rador; jOl'n'nli"j,! P(·d;' > Paula

Cunha" Dh·ft·... :- ih \"J'·"'c1. I;,,,. e

JOsé Santos.
OfBl"eCendo 1Il<1

til" em rEgosijl)
Ponte "Waldemal'
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