
elas armas
i
;

IUm «Outlaw» encantadorl
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r
I
�

r

RE:E�Tft ilTUJL-'.Ç'Af!
r-.s D,

--- dís " V1shinBky :i
de· Desnrmatuentu

BRUXELAS. 2 - O gover. 'indisciplinados. que davam

no frances do sr. Laniel agiu aos comandados Q, pior dus 8�

com o marechal Juin como fez xemplos: o da incapacidade pa

o presidente Truman cem Mac. ra se submeterem as leis e 1'0 ..

Arthur. Ambos desobedeceram gu'lamentos não dos seus supe ..

consecutivamente, á autortda- riores, mas antes de tudo da

de civil. Deviam ser afastados SUas ínstttulçôes.
dos postos que ocupavam, por Esse o fato. O fato patente
desobediencia. Eram soldados e iniludível. Um chefe. um,

___...;.,_............;.,...:.===.....__�__.._,;_�_.......�--------..--------I grande chefe. urn chefe excep ..

cícnal violou não só uma, I11.W;

duas \:ezes, as leis da discipll.,
na hierárquica. E viok)u�as de

publico, alto ,8 bom som, pon
do em xeque as (luas autori ..
dades, do ministro da Defesa

do seu pais e do Facto do A..

tlantíco Norte.
Na França, como n�, B.r?sil�

oxíste um regulamento militar,
o qual proíbe que os membros

I das rorçils armadas falem em,

_____�_ nublíeo índeoendente da pero

�����������������������._�����������������I·�bF5�
'dos �us sup�i}re�

H O marechal Juin que está
)) Pi'uvar'w selo um boquh-rotn•

• veio ft .9ublíC(J, por duas vezes,
condenar :1 Comtmldarle RüTO..

jJéia de Segurança. TInha e
,EI11 PIto outro métod., para as..

&. gurur o rearrnarnent J dn i\....
lel11:1111m. COJIl:itQU_fJ (j JJL'lmei"
,'tJ mínístro oara que �'iesse
explaná-ln �ll governo, untes
<ll' nrauear e segund .. ato de
insul /tjrll inneão. pelo 1I1I:!1 f.oi

de armas nucleares. .. VlshilEky havia dito a S0US cu- punido, tão duramente punido.
A União Soviética quer que fi leens da Comissão de Desarmnmen- Rocuson.se a faze.Io d',ntro,

crtacão desse organismo interna- to, que é formada por 12 nações, do ostllo mílrtar que llt;, ira"
cíonal de eontrale e a proíuição do que So: ertasse a suh-eomi-sãn com pó" a Sll't lHeS!!'ÚI "all: ir:', Q
emprego de armas atomleas sejam somente os einco países propostos S<'IJ l1ifoSn"J .: ficiü.
"símultanens", porem até agora por sfr Píerson, "seriam criadas Corno i'l1i'araj'-SE' II [lI itude
l:iiü explteou como se pode eonse- pnr::<:l Uni.1o SO\'i�t�ca �iljCUldad"s, �lo guhinete P;U'ã COH, ,0 ('h��
!!!li)' tal símuu.anetdade. �luanio a sua pnrtHélpaçan nos tra- h, que- aSSllll. $iI" punha 10í':' da

Vishins!ry disse que o plano de balhus dc uma sub-eumíssã ectru- legalidade. vis.avvis 11:\0 só
SUl país era lima "proposta ge- turada doe Iorrna tão umlateral ". I (COTlPlui na 2.a Pagind [N'.r: ,J)

nuínn, real e prú tíea". "Porem não

podemos aceítar _ eontínuou -

projJo't!b fundadas no notorio Pla

no Burueh. Nftn podemos aceitar

um piarIo que foi tipbrdido a fun-

nr=P'aWé-�

NAÇÕES ONIlJA:'l 19 (DF)
O ,Ielpgado soviético. Anrlrei Vis
lliu;,},y .. dectarou hojt:). flue SeU pals
'.e-onstrtliu .1 hÍlfüha de hldrugenio"

O{'i[k:nl�'� para o

:lhllldeu t" 1�1'1n.') ..

:.grC-lil;,aÇÕt:;S, nt3.1s j,H'es·
Blurnennu, D PSD, n��

o mrenento não t€m est:Hla em mi

vW:'des. Em vísta diS�1J, procura-

1)105 ouvir', ontem, um d::'lB !->E>U:-,. elp�

ment.oH mais (f,:,sjacann«j o \.t".r(-;.l.rlnl

vel� COln re{erent:i:,: l. <J ava)1",�o e

{t5 possibilida(-es (L: il1du�tI:;1 u1·.-,

tnica. na Argentina - e P{J)" i�/�o

:aqui a de,tncamos - é esta:
_ O Depm'lame,.to de Física da

Faculdade �e Fno�(Jiia da Univer

sidade d � S':;o ?�ub não foge ao

lugar comum. O che!� de Feu ilibo

ratorio de Física Nuclear é o pro·'
uma advertcncia. examina o signi· ,essor Gleb Wntaghin, russo àe

[ieado de importantes pesqlli�as l'ea J11aSeJmento c nalUralidade italb
lizadas pe1õs mesmos cientistas, ao no. Em jtllho de 194H. r'Om a renun

tempo em qlll empreendiam vÍ3- cia (q comi" Emanue! Benignem,
ren.� � v;;rbs países. inclusive, .'l nssumíu II tlir�1oI'ia do Suh-Comi
Hus�ia e aqui recebiam a vi'ita � té :!lneso <1(' Auxilio {'s Vitimas de
clt" ou1ros coleg,rc; chi?gndl)� defuo' Gll�i'l'tlJ t:.!n Riiil 3.ulo, parnlanecen ...

l a, Gil... riO ("�r-::�ú :di:' pel-en1hl'ü de

auuno c'Outra a candidatura do o DOCUMEN'.f'Ü

sr. Nilo Amaral. Declarações v() Ne,ta ordem tt" ref(>1:em·íaG nã

Iadas do sr. Raniere Ma?:zili c

I
fifi pf,gina. 3 por ex?mplO tiro 11'e'

do sr. JUanhãcs Bal'l'(to revf]a- eh" que rhz assim:
.

.

,. . � ,
-- O Departmnento PO","Ul uma

ramo a dl:rHISlçao em (��e ,�e e��, equipe hrilhame de professo"es
conttia.m. ",randes. setore" (.} l�es que mantem l.":lações internacio.
sedismo bandmrante. Eshve

I uais com fi_ic03 americanos ingleses
presente, tam�em. o I'l'- CU�lha italianos, dinamarques�� etc, e 'lne

Bueno, que n8.O chegou a diZ",r permitem planejar pesquisas, "�a

(Conclue u :G.a ílliglilM letra Dl tizando estud:>s cõm a cooperação

e que não serve"

Proposta Sú1.rir.tica

rf'jeir.:Hb
NugóPL-: lJn;d:l��, ln lUF) - i\. Cll�

).llÍS5fifJ ,'\� Des.!irnl:�l1jento d9� Na ....

ções, Unida, ft:l ca�o omisso, esla E' crime. prev:sto pelJ Código perwl vigeiJte, " jl)clli;;i�
noite, da ameaça dn Russia de sub- mei1tJ ao suicídio, isto é, criminoso é quem instig:1 algllE'u1.
comissão para estudar as propost:1S 'JU !'l'cs1a-lhe auxilio para que se nuk. A pella é ne;;:"e", cnsos.
sobre boicotar e vetar o estabele- 51 a infraçã'J se consuma. de dois a seis anos de reclusão.
cimento de UITla o desarmamento e Igl,01'anl0s realIne11te. &'egundo af.rmUUl a inlpl'<'ll;;:1 e desc
rejeitou por 10 v·otos contra um e pach s-1elegráficos d:;. Rio do Sul. si O fiscal do Im:Josto de
a abstenção do Líbano a moção so- Con..�nno, I\'Ím�:;el Gregório Vasconcelos, contribuiu ne qual�
viética de incluir 'ne�se organismo qUer m,�do ali leve int-:n'enção decisiva e direta no suicídi[)
a China comunista, lndia e 'fche- de Erích Majowski, !Jes;:;ôa honesta e h�nqtlista. O que sabc4
coslovaquia. mos. entretanto, é que, dian:e da pressão deshumana e d') com;:

Dj!libcrar;ões secretas trangimento atormsntlldor exerCÍd·os por vários dias contra
As deliberações da sub-comissão, aquele c:'merciant·", se lhe agravaram. os transtornos psíquie,)s

de acordo com a pr:)posb britâ- e surgiram talvez. as condicões de viabilidade ao suicídio, uma
nica. serão secretas e incluirão pos- vez que se tratava de ll-mem vivaz, inquieto e n<:rV030. Si
siveis planos para proihir o uso da assim fOl. bem andou a Associaçã'1 de Indústria ,:; Comércio
bomba de hidrogimio. daquela cid.:de. quando cerl'JU suas portas na tarde do d!H,
Sir Pierson Dixon. d':;legado da

114'
cont1'is ada 1)('1::> mfausto acontecimento e, ainda, em sio

Grã Bretanha. rejeitou na pri- nal ele protesto contra a má conduta do indigno hmci')nárill
meira sesão da tarde a moção soo· do fisco federal. recomendando-,') ao despr·2zo público.
viética. mas advertiu que a oposi- Que s'rva tal fato de exempliO a certõs ranhêtas e capadóG
<;ão dét Russia pod:rã ter graves cios d,::> fisco que, selIl pTÍlIleiro orientar, instruir c até lIles�

�i.'lltu�9�" A.ntr.('Jp��I, 'lue v.Dt,�a .nw ,adv�r.th: . O úontribuink" O _perseguem desahridamenre.
cbntra o plano russo eomo o 'fez numa revolta!1te demonstrac;ã.::>, de violência e boçalidade, a..

depois. plIcando-lhe muLas injustas e escorch3ntes, eIn benefício às
vezes da satisfação de suas ambições in'2scrupulosas e de seus

interesse azinhavrad:s. Merece, pois. calor,usos encômios a a�

titude altiva, enél'gic;J. e independente da Associacão da In ..

dústria " Comércio de Rio d.;;. Sul, cidade progressista. onele
outrora vivemos e trabalhamos por mais de onze anos, e{)�

nhecendo o zêb dessa entidade pela segurança de seus aSSOe

ci::-.dos e prestigio de sua honrada classe,

l fato s da Semana I
I Funcio�!���'JNHI�.� ll�R� I

fl;s1Á nas mãos elos IHret{irio�; par
t;rillrlo� h'(',"ÍS €Vilar que ísto a-

pr�g!Hl_df1_ NfH) (.... veru: de. PI'OJll1�.r:�
mns II projbi'.',10 da bomba utomt
ea quando não a possuíamos. Não

rOf&iO!: menos i 11 ...ístontes agora que
:-J pr;·�B\1.inln�,,;. FeàinlüS qUê f'e pl�oi

_ ; bis" igualmente u hombu d'� hi-

." d.-ngi;I1'o. embora " tf'l1hamos fa·

� i ! i,r;,'arla," O delegadO l'USS,f) rt'ferill-

1 � t ��(� tiO p]H110 dr: desr-u.·nlanlento, va-'

I
rias veze-; apl''lW1do pOl' esmagado
,l'aõ n1niorias na As<;cmhléia GCl''11

Em homcnagem ao Marli!' da In- : das Naçõ�s Unidas. sob a criação
dependeneia, José Joa_quim da. Silva i de um organismo internacional de

Xa,'ü'r, o Tiradentes. enja nlenló- nome de "Plano Baruch." Est(! pla
r�a é evocada. hoje, este jGrnal dei-ll1o estimula controle atomico, com

xará de cIrcular amanhã., volt.ando J o direito de inspecionar continua

a reaparecer na próxima sexta rei I menti' as fábricas de energia ato
mica, para proihir-se h)go o uso

Blurnenau.

SEUS

ANUNCIOS
!'-lESTE JORNAL

guerra:
Esforços ru)sos

omba alomica e esfor o de
total na Indo bina
para confundir os povos oc�dentais

- Na reuni;io do SyrllposÍulU "O

hre r �ip_ COSllll('US reaUzado 110

Rio de .f:,ulejro, t'!nl 4 de agosto d=e

UH1, o j1I'Off'SSôl' Gleh \Vatn',hin
t'epresc4u1ou " F.s1ado de São Pau ...

NOVA ORLEANS, 20 (UP)
- O 81'. AtlJur Connel, co�

mendador da Legião Norte.A
mericana, declarou Qntem em

entrpvista c'�l1cedjda á jmpren�
sa qUe a sua Ol'g�;Jjzaçã.n seria
iavorávd.w .envio de tropas
norte-atn;;.ricanas 1':>1'a a Indo
china �,''> as NaçÕeS Unidas de
eidisswr1 in: ervir co conflito·
Acrescentou Commel qUe o

esforço de guerra nCl'te-amerl�
cano clf'v.:rh ser t,:íal nesse

caso e que deveria ser utiliza�
das toda,,; as armas disponivejg
'inC'lu"üve a;;; homb::e atom�
Cá:;.

ria acrescelll�ldo qlle. se a Fran te se inLpllsificará durante os

ça decidis5e retlrul' os seus e-I dias que antecedem a Confe
fetivos, o gc\'erno dos Estados l·et1cia de Genebra a ter lugm:
Unidos seria obrigado a e11M a 26 do corrente.
viar tropas par:] a lndnehina. Eru lima tr,:mslllis::50 evid<:l1
RES'I'AURAÇAO DA PAZ lemell12 dirigida aos frw1Ceses
LONDRES, (INS) - A Rú- a rildiú mosccvib registrou

di') de Mosc{)u renovou, 011- qUe qualquer expressão de boa
tem, seus esfon:os para se- \'ont:tde pOJ' p,wte d? Paris
me�r discordias entJ'e os alia- ))oclcl':a pI',aduzir uma \Tm'd'adei
dús Ocidentais referentell1ente 1'a possi}1iJirlad,::, de restaurar li
:1,:: confliÜ) da Indochina, nu- pJ:>: n3 InfLcl1ina
ma caü1punlla que possiv:hncn (Condu} fi,. .:.a pâ:;ru'i le••", en

--- No Cü)'lgrtlSgo tie Fisic:l reali-'

�fi(,�:lO «lU nUfl'llO'; Aires, tln 1915,
....-, prof .S_flr' (Tleh Viftt:\phin Já -es

l >\'f! (�l(l 110.Hlt! i1i1 Faculdnde doe Fi

�:Y'f,f;'l de São Paulo.
-�. 'T\·ntoq, ag.fu"a_ l'lH ......'1<;tt curio

Q'J: a �r2.. Estr{"]ji M:t77.oli IVlafho�v

lAMBEM aSilOU-SE Na aUSIRILl1
II tSPOSI DO DIPlOMATA RUSSO

Sob A presidencia do ::..r. lngo Hering, r.eunht-Se ontem. ;'ls 14 horas.

a Camara Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Gerhard

Neufert. Antonio Reinert João Dur\'al A![U}lel', :E'ederico Carlos Allende.

Emilio Jurk, Chl'ii'tiano '1'l1elOS, Pedro Zimmermann. Os tr."balhos foram

DARVIN, 20 (UP) - O viaíll dito que o ex·fll!l(;io..

primeiro ministro Austra- : náriJ soviético fôra morto,
liano, Robert Menzies, re- df'pois de solicitar asilo
velou que a sra. Petrov só 'nesti? país. Revelou ainda
pediu asilo na Australia de-

.

que os dois guardas sovjf�"

pois de telefonar ao seu' tic')f;, que escoltavam a sra.

marido lê verificar que egte Petrov, tentaran. iWlpedil'
ainda vivia, pois lhe ha- que o secl"2-tál'io da gavel'"

I

nança Pln Darwin falasse

Mie Bt
I
com a passageira. Diante

I CAMBRA MU IP 1

di::;:U, fül"am desarmados

tPed,*dl ..1 elabora-ça-O do r.egulamenlo
peta P01í(,!3 australian:a�

I travandoQ!:,� rapida. luta em

que um do,:; russos fieou fe..

do serv'alço dos 'transporles colellll!lvos ��!�?:a�:b:�i.!O�Oy����l�Z�
rio a rt',taçao do aerOpCirto;
e dali obteve uma ligação

. . .
. . .. ...' cl'm seu marido em K�m �

Prefeno Munlc'pal. refercnte� ao seu OÍlelO 11.0 424: ldem, ap,..,'anüo o
." r

projéto de lei 11.0 13[54; idem. referente ao oficio n,o 401, do sr, Pre- I berra, v€l'lflcatloo que esta�

f.,ito Municipal; idem, ::.proval1do o projéto de lei n.:) 110;53; idem.

a-'I
va vivo. Só então, resolveu

pro\'an<1o fi projéto de lei n.o 16:51; id�m, aprovando o projéto de lei d.efinitivan1ente fieHl' 1'J)
n.o 15�51; _idem, referente ao oficio no. 338. do sr. Prefeito Municipal: r

idem. pedindO o arquivam.,nto à'" oficio n.o 453, do Sr. Prefeito Muni- I paIS.

cipal; mdicação 11.0 8�54. da Comissão de Fin.ancas. pedindo ao sr, Pr".. -------R--O-··G--N-I--I�-A-·feito l\'runicipal uma ajuda de custas mellSal de CrS 400.00 para o fisC�l : VAN A(I(,E R A '"

051'81' Val.'beta: indicação n.o 9:54, do vereador Pedro Zimmermann, pedm 1do reparos na estradia Fundos Becker; pedindO a palavra, o vereador D I O "'OVO G I.Bli�ETE
Fed,:rko Carlos AUende prestou um trjbuto de homenagem póstuma ao

a�,1\\ ri &li 1'.1

sr, Anlon!o J\iiaria Cardoso da Veiga. requerendo tombem que se tel{!- I DA BElt.l(igrafasse à família enlutada. ! V A

Na Ordem do Dia constou o segubIte: aprovado em 2.a discussão.; BRUXEI,AE, 20 (UPI I)

o pl'ojéto d� lei n.o 14154, autorisando o auxilio mensal de Cr$ 250,00, sr. Baudoin encarregou o veto

.Jardim de lnfancia. 'Belem'·. die Rio do Testo: aprovado o parecer la,no político E'.Jcillllista Aci'�!€, de
Comiss&o de Legislacão e Justic=., aprovando o regÍlnento interno do fornlDr o nevo goyerno. belg3.�

(Condul r�:l :'.a página letra A)

,residente ell1 Buenos AireS, f'i.lJlhada INTERVENÇÃO
de Murio Mathow. l'edntor í1a re'l IN i\SHING'l'ON, (AFP)
vista ·Seleciones Snviétic.a" de Ull1 alto funcionario da admi�
propaganda I'u�sa, <-'fiHada, em njstl'n�ãD teria declarado 0:1-

Buenos Aire�, tirou lJma bolsa 'Ia ten1 a tli\ ersos jornalistas que
estudos n3 Faculdade <lie Filosofia se a Indochilla não pudl;sse ser

Qa Universidade de Silo Paulo. }lar salva do c,::munismo p::.r ou

Influieneia de Mari:) Scht::mbel'g', tros meios, as forças armadas
"ujn ideologia !>tllitiea, já foi dcs- nor&8-omericanas deveriam in
<,rita folha>; atrás. foi a Argentina l tervir 110 conflito.
esteve na Universidade de Cordo- Es;;e r;lto funcíoná.rio, que
(Conclne na 2.a pJl.etna. Ipe,.. D! descJ;l flcar 110 anonllllai.o, te-

\Ta:'l Acl� ..j"t, 3ceitou ill�edlatnilH;'n;"
te o convite; e acredita-se quo
completará. seu gabinete' ru»'daJ
mentp. Alguns informantes a,,�e

gUI;'am meSlll() qUe! já tinha 'G{,]U"

pIeta a lista dos �eus rninistr('s,
meSIllo antes de ser el'tarando

pela :rei,

devoram Q saúde e
de �eu filho I Dê·lhe

LICOR DE CACAU XAVIER �
-._i� •• , n."'..... _.�11titG �!!

1oI ib50._1 �

__""""""",,,,,,,,,,,,,� __ .......�-;;;�=_,,,,,_��,;;;;_;.,_=_,,,,,,.,l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUIvIENAU; 2f..4-1954

Rua São Francisco, 147 - Fones 2061 e 1043

P A R A NA',

II O.J i<:
as 2 horas!

( I ."rE 8 U S ( H'
DtfARTA FEIRA:

"ALRAÇO
II O, J.E

COMIiNICADCrN.o"L' "

SEMENTES SELECIONADAS DE CAFE'
.,��.:.. ,���...,3 .• ··

.'. ,'f.t"
•• � .. ,

O Escrlto:t�o Esladuál do In$ütutó Braslleíeo do .eaf.e F...m,Fl_orianópoItS;_·.áVisa �a t:::�os os �a'ilradores ,quI:!- a sua,�?-l;,e®:o:�geral' adquitriu a�produçao-.paJl�1Sta de, sementes seleCIonadas'
'de café, das variedades BOURBON ;VERMELHO, BOURBON
�AMASE40, Q4rIJR�A e MUN:pO 'NQYQ· _"

.... " _'
.' ,Os

.

es qüe ,estiv.er.em int.ere,flsad,os na aqU1slçao
dessas s êIeverã<,> .�yiãr. J5eus pedidos ao Esc�jtorioEst'àduái "

em Florianópolis, à' . .rua Ten-ente Silveira,
n.o 15 - Salas 101--2, Caixa Postal, 32�J endereço- telegl'áfi
,'co: CAFECONSE, cuja entrega deverá ocorrer a p'artir dI:!
:tnaio próximo. "

,

.

as 4,30 _. 'I e 9 hm.'as!
JEFF CHANDLER, E'V'ELYN KEYES, PHlLIP FRIEND, r"lARVIN MILLER, em: ... ... '"

.. '" ... '"t

OS' PIIM-H' DOS' MARES' Dl CRIIAI, tteeníeor) .

'I Uli1:'t üHsail:t liventura ae largo das místeríesas costas da CÍii�
Ma!

.

! DUElos, ssngrentcs, combates, lutas, emuços, tu4o, ísto- voee
encontrará. neste filme além de um lim}<ol romance de amor!
Uma' história vitrante como peuens passada 110 mares tem
nestueses da misteriosa. China, f·lmado em teenteolert

DOlVIINGO: ASSÚ�I ESTAVA. ÉSCRITO!

(lHE BlUMENAU
I

Conselho Municipal de Corrtrtbufntes: aprovado o parecer da Comissão I
de Legislação e Justiça, referente ao Edital de Concurreneta Pública '

das Empresas de Transporte� Coret.rvos, com uma emenda do vereador
;r,::.ão Dtrrva l Muller; apróvadl:l o parecer da Comissão de Viação e 0-

br�s Púbrteas. no. caso Christiallo Theis3-Reinz Btlchlel"; aprovado o
.'parecer d a Comissão de Edt.lcação e Saúd.,. Pública' sobre o requertrnen-

I
as 4,30

to <lo sr, Amandio Gome�, pedindo a instalação de uma garapeíra na Os g'olpes de seu sabre sacudiam terras, mares e céus!Feira Livre,sendo rejeitado.o reque�i�ento; aprovado o pare�er da ��-I
Robert Newton. }VILLIAl\I BENDIX e Li�L�a_ DAR�ELl em:mtssão d� Finanças, ref�rente ao OflCIO n.o 400, do sr. �refelto MUnlC,'-' BARBA MIGRA O PIRATA.paI 'Obre a cl;vida com o Banco Jnco, referente aos :festejos do Centena- I:

'.rio; aprovado o parecer da Corníssão de Finanças, ref€rente ao oficio
(teenier r)n.o 424, do sr. Prefeito Municipal; aprovado o projeto d: lei n.o 13:54, 1 Uma' história vibrante da vida do' famoso llírafa Barba Negracom parecer f�voravel da Comis�ão de Finan�a: e com a. el1lel:.�a para I que faz:a tremes toda a marinha mercante daquela época queestender tambem ao sr. Tesoureiro da Preroítura, a graili:'lcnça, men- navegasse pelas antilhas!

sal de CrS 400,00; aprovado o projeto de lei TI,O 110:53, que autorísa

! .-a Prefeitura a receber por doação eondteíonal, cle J!'. Kuzulitzky, uma as '1 e g horas! "

falxa de terras para alargamento da rua 7 de Setembro; aprovado o Até que ponto' node ser cruel uma hebl mulher? . .. mna híspJ:ojéto de lei n.o 1654, que ab�: crédito "sp�ci::.l de CrS: .. 1.007,516,8�: I tória humana,.ê.cmovedora como a própria vida!aprovado o projéto de lei n.o 15,;,4, que autortsa- fi permuta de uma fel- O CINE BUSCJI APRESENTA! .xa de terras; a&J;ovado o. parecer da Comissão de F'ínanqas, sobre o of'i-: ELZA AGtÜJtitE AGUSTIN LARA, PEDRO VARGAS, TO�cio n.o 339 Úl •. Prefeito Municipal, cape:,n�o, uma .carl,,: do sr. Rono-

I NIA I:.A N�GRA. 4NPRE'S �OIJER> em: ' .

'

rato 'I'omejln: aprovado. ° parecer da Comíssão de Fm:mç�s. sabre o 0-'
, A' MU'"Htft OUE EU'· AME-I-ficlo n.o 453, do sr. Prefeito Municipal; aprovadoja indicação n.o 8.54 dll
, J.\. li {K .

Comissão de Finanças, -pedindo:.io sr
",�reíeito �[��lp:'J, uma ajuda de I,.. . (ímn. até ln anos}custa de CrS 400.00 mensal, para o flscal murdcípnl; Oscll: Barbeta: o

!
.

-

vereador Pedro Zimm�rmanl1, referindo-se, á óata ,de 21. d: Abril, re'}- Uma'história. snbJfmé� humana, comovedora e IlI'I'V,I'l"Sll ('nulOdeu uma homenagem ctvícc a José JoaqUIm da snva Xa,:,l_el', o.martír I a próprta vida!
da Independencia. Em nome da bancada do PSD,. o vereador

Zlmmer-,
As mais lindas canções de Agustill Lara entre as quaIs lnU:-111:1nl1. requereu um minuto de �i1encio e mhomenagem póstuma á me-' JER. UNA QUALQUIERA. it:lter9í'etàdas magistralmente :pormória de Antonio Maria Cardoso da Veiga.. ,. PEDRO VARGAS e Tonia La Negra!

. Na transpaceneia de seus. olhos verdes ... Agustin Lara cucou,,!trou a mais bela Inspiração e o amor mais trágico!Ela, a que, mais avivou a braza de sua paíxãn! Ela, a, que foi
, o a!)ogeu de sua carreira! Ela, a que -rei o apogeu de sua caro"ba e Já, por conta propria. convi- .ao Brasil Aceito o convite. aque- reírat Ela, que lhe inspirou este lindo bolero ORACIQN -CAda o professor Guida BecK para vir ,1€ s_ábi� esteve 00:>3 nossos labora-I RIRE!,

torios de fisica nuetéàr cl::ttante tres .

,� .óu quatro vezes, viu, estudou e

I'
-:»:-:, " .'

..

'

pesquisou o que entendeu ... Nos

:���� �?t:!�p�:i :�:on��:!: ��:!�r 8I'II�as" de lil;a�"relatórIO.
,

I J:t .
- L

iERDEUA-ITAU1�M. I C·asacos; d··ePelel A G O ARTIFICI'.AL .

'.

laQI'$ e 2/4
,nns úI1imcs' modelàs," em" moderníssimos desenhos, e ...,: ..,··!."}A

_

t

pr"'ç·Qs· ainda antigoR - visto' que foram

II O J E -

-

QUARTA FEIRA
as 2 horas! '

Reprise {lo grandioso filme para. a. petizada.
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANõES

Ii O.J E

D

!1!ALUZZO, 211 (U-p) -

mam dp,!-·sa. cidade que H. Iralia

j}el.'�ell ontrll"� Uni J:'.I�I. a:rlL"ici ..<l
oe c',nta e sesse,ntll. hcocta'cs. l�'

flue tr'abalhad"'re,; �bdl'am ll�

eampol'las da. rep!€sll ele Cita:
" depois, não puderam .fechá�
las de novo, As aguas desceram .

l�nl t, '.I'l'lmt.e, p lo valI' o V" 1 ai

!.!l, illun.tlalldü /,'1 );,vo.lras;
"inco mil tl'ut�" que el'am

l'eprlf'_..qa .• nl0rrel'.("lnl� lD.btn lll:lll_l"\l:J
.ga.da, finalmente, {�onseglljIanl
fechar as :c,)'mpOl·taA. Mas li 1'('

prEsa estava vazia.

. no fim (h an!) passadol - Só Hã

�3ll' Wnij �ingrt �. A �omerciaf
. Artigos de inverno: O MAIOR E MELHOR SORTIMENTO

.preços, indiscut velmente, '=8 MAIS BARATOS!

querida ...
ccrllidíJ!

FÀÇAl\'I SEÚS
ANUNCIOS !

NESTE JORNALI
E

LUIZ LATORnE
Ta.mbem Lu!)!: Latol're já con

firmou há muito sua vLnda,
qual develrá cheg!l.l· aqüi ll;! !}ex'

tUrfeira, dia 30.
INTENSOS TRElrnOS

Os
.

corredores 1 o (l a i

v�m realizando' intensos :pl'epa.-

o pÓ
em nrrn61rios, 'em boixo da pia e

junto' dos, p.aredb ... e m-:abc com as

barCltm!

NfOCID EM pC) não tem cheiro.
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nau.

.. _ _
. _ Asscciaudo ...no8 Ü .sailsf;-içi�) (�(_� oSl::"US HH1;gOS endEI"f:-{�a;'

UMA GRAN,! ; lHOS ao sr', Hermes Buechele a," GüS%5 fe1ieitaç(I',s pela inere

I ( eída promoçãJ,

i ! "
� [MitEs--UMBTlcn-sl-

I ;
.. __

" \ A kjltr� d�""7iJmprifl1eriIO��t�,{L'-'
, ��_�_;.��== Il, -. pCH_ padEl da� rin! é u causo fU"d,)iIí�n'

tal da .. dõrfi� reumqtiC:(l�t rumbo!}!;.! ., iu,,·

gularidades crlnertcs , permitindo <l"�' um

excesso de acido urico SilO <1c'JlT1ul" ;, pe
neIre em rodc a organismo, Es+e a,:,Jo
ur ico rapidamente f.:;rrnCl cdsl':'is agudo.,
que se cloittm no� aditt;!açõe', cousan

do a sue inflan,oç&o e rigide:t, c''; cruci

antes dôre s do reumatismo e outros mo·

I'H do si!1lema urinaria. O fratamento apropiodo deve fazer "01-

ter os rins CIO seu estado normal, afim de podar ser fiHrarh
O acido urico. É. por isso que Oi Pílulas De Wili con5egu'�m
dor alivio nos rners rebeldes cosas. A", Pilul... 0'" \l\fíH <"'1I:/r1'

diretomenlü sobre IH rjns -devol�endo·lhe5 Q �lI" ação nOl"rcl
da filtros dos impureza. do organismo. Á vEnda em t"d,,, o;

farmacia s.

PILULflS

íjSOR . Greue I
VEM COMUNICAR AOS SEUS INU'MEHOS CLIENTliiS QUE .IA' HECEBl'�U NOVll,lVn�NtrE

,
DE PAHTIDA DE .�Çl�C�R Rli;FINADO, EIVl SACOS DE'f:l }l; so QUILOS_

TE AVRSSA 4: DE FEVEREÍno, EH) - J?ONK iss I

BliUJVIENAU Si\N'rA CA1'ARINA

UEBER NEW YORK

UEBERFALI, IN DER WUESTE VON
'NEGUKV

N. YORK, 17 (UP) _:_ Der Staat Israel hat dem

-!' Sicherheit�rat der Vereinten Natíonen eíne Besehwer
,

de eingereicht, wegen der )Vei�erung Jordaniens, an

eíner . Konferenz zur Klae'rung des Ueberfalles in der

Wu�ste Neguev teilzunehmen. -Es wurden damaís díe
ísraelíschen Passagíere eínes Omníbusses ueberfallen
und ermordet. AusserdeDi sollen versehíedene andere
Ueberfaelle gegen, is,r!iéliséhe Staatsangehoerige .vor
dem Ereignis gei Nahalin veruebt worden seín.

Oll

na.

o ato da Administração Central do Banco do Brasil pre ..

miado o esforço e' dedicação de um funcionario 21=10s''), velu,
mdiscrí Ilvelrnente, expressar <) seu apoio la gestão do sr,

H-crrnes Buechele a frente da agencia 10c;11 e teve- a mais
grata repercussão nos meios sc.ciuis f' EC�nOlni(·os de Bhrme-

/
�

I
I

I Paro af> rim� e a !;lcxiga

I
EM VIDROS Df .Ii fIa0 PIWLA5 '* O cdMIW[ É ;',AIS ECONCMKL;

I �evoluÇâo. no ensino sD�grior
I Os forjadores da aeronáu- do para a aula tanto suas

I
tíca brasileira, criando o preocupações como suas a

Centro Técnico de Aero- legrías e levando da aula

I náutica, que funciona ern pra os dormitarias e a víd
· S, José dos Campos for- social, sua frustracão sua",
I mando anualmente turmas falhas e seus sucessos' esca-
das mais experimentado; lares; 3) - é básico que as

conhecedores de tudo quan I 'possibilidades d'e aprendíza
to se relaciona à aviação, ti- gem, atividades estudantis

; veram a feliz iniciativa de e acomodações físicas este

II ímprímir ao núcleo de en- jc:_m em funçã-o das condi-
sino aeronáutico um ritmo . çoes atuais do aluno.

I ião dinamico quanto .ao da . Partindo daí, o encarre

I propria aviação. Na verda- gado da Divisão de Alunos

I de, o sistema de ensino no 1?rocura aproximar o corpo
Centro Técnico de Aeronáu cocente do Centro 'Técnico
tica é coisa nova. no Brasil, de Aeronáutica dos almias

I mas o exemplo de sua pro- como individuas, faci1itan�
dutividade em apenas pcu- do o desenvolvímeúto cres
eos anos de funcionamento cento de um ambiente de
está inspirando outras ins- cooperação. Um professor Ó
tituÍi;ões

- -

educacionais em aproximado di) aluno e age
nosso país. junto a ele como um con-

Uma das inovações mais selheiro, assistindo-o na so
í

ípicas do Centro Técnico Iução dos problemas aeadê
de Aeronáutica é a institui- micos, extra-circulares ou

ção de uma Divisão de Alu- pessoais que o mesmo lhe
nos no estabelecimento. confia. Esse encontro entre

Em. primeiro lugar, todos professor e aluno é feito Io-
02 professores moram no go depois da chegada do a

Centro e dedicam todo o luno ao Centro, quando é
seu tempo à instituição, ou marcada a primeira entre
seja ao ensino e aos alunos, I' vista do aluno com o pro;
O numero reduzido de alu- f�ssor-conselheiro. Daí em

11:0S por classe possibilita a diante as futuras entrevia

instrução a mais próxima tas dependerão de um a

péssível da individual. Os cordo em comum entre e-

alunos, como os professo- leso

res, moram no Centro, re- Como é obvio, b objetivo
sultando disso um estreito do sistema de conselhos aos

convívio entre alunos e [ alunos é ° de dar a cada.
·

professores, inspirando u- I um deles, individualmente,
ma vida de comunidade, I a compreensão de que os

onde OS problemas de uns I seus problemas pessoais são
são compartilhados por to- I assuntos nos quais o corpo
dos e sua solução é por to- docente.está diSposto a au

dos. buscada. . xiliá-1o .. Alem disso, vIsa
Foram, pois, tais condi- estabelecer entre professor

,ções especialíssimas que,e aluno uma relação intima

.criaram possibilidade para e amigaveL sem a qual tor-
a criação, no sistema ad- na-se quase impossível 'Oh

,.-ministrativo do Centro Téc- ter os melhores resultados
. inico de Aeronáutica de educacionais.

I uma Divisão de Alunos, cu-
jo objetivo é o de. ª?-,J; per:-� -Os resuitados ·-dessa: edü-

·

manente
.

assistencia às ati- cação tendo em vista o alu�
vidades pessoais, estudantis, 11'3, como indiViduo, vem ,en-

sociais, culturais e esporti� chendo de entusiasmo aos
.

vas dos alunos, e a aplica- mais·cepticos. Não tem sido

ção da disciplina interna do poucos os professores, os

estabelecimento. Visa a Di- educadores, os estudi,osos de
visão d,� Alunos auxiliar o as,untos pedagógicos que
Centro Técnico de Aeronáu voltam de S. José dos Cam�
tica a preparar graduados pos inspirados por um el'l lu·
tecnicamente competen1.{es, siástico desejo de . aplicar
psicologicamente sãos e so-- mét'odo tão salutar noub'os
cialmente construtivos. As- centros de ensino do país.
siin, os dirigentes da Di- E 03 el'ltusiastas t'em sido
visão reconhecem. de lnl- tão numerosos que· dentro

cio, a. exisí-encia dos seguin- de poucos anos :os métodos
tes fatü'5:

.

de ensino no Brasil passa-
11 - há grandes diferen- i'ão, provavelmente, por u_;

ças de capacidade, aptidões, ma fecunda revisão, tudo
atitudes, graus de entenli- graças ao O-=ntro TecnÍco

lmento
e· personalidade en- de Aeronáutica: Uma insti

tre estudantes; 2) - o es- tuiçã::> de >ensino superior
tudante vive como um or- para preparar homens ap-
ganismo indivisivel, trazen- tos para a vida.

._�

.. I"do

• Fósforo

" Cilca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
.... '.

BI...UMENAU, .

.

,r!

na'! é um abajur- 'de mesa, pára INIVERSA'RIOS
n escpjva.ninha.

f
Quando são escolhidas ce j

- Fizeram anos ontem:

i II fi·ahrlcacão de bll1llnça� Mar- II
II ea "Morltz· de 20. 30 40 kgs. II
.I! -x- Ir
· II Bombas de Pressão e SucCAo ;1
: 1/ 1 114 II
! 11 Bombas Inglêsas 1 114 n
: II -lC- II
, II Eixos Para Senas Circulare. II
II

.

-x- n
II Furadeira horIzontal para li
II montagem' em arrnaeão II

: ti de madeira I'
11 -x_:' \1

linda garotinha ocorr-ido em

II Ferragem para Tupia. Monta- le do corrente; no Hospital
II gero em arrnaeão de madeira II Sta Izabel, desta cidade, :a- O individuo curado da tu-

'. " -x-

_ Se-al II!' chá-se enrlqueeíd-, o ventura... berculcse não .prec�a viver
i fi Ferragens Completas ••

. .

: II Fita i' so lar' do sr. ItOd0lfo Richter fugindo das correntes de fir,
·

II -x_ I' de sua esposa sra. Urçula Ri- sempre agasalhada, sem, traba-
· li Platnas simples - 50 centl-! chter rr-sídentes em Eancano, Ihar e levando vida 'Ociosa. A
II metros de largura I'

. ,
. .

.

Ao sr, Rodolfo. Richter que cura não significa, sómente, a
" -X- I
" C\llndros para Padarias. moen- 1 é nosso agente naquela localí, cessação da doença, mas, tam,

·

\I d,lS para cana e Dragas com- l' dade e sua digna esposa os bem, a reintegração nos hábi-
; II pletas para areia m� �dre ..n- I: t

.. d
.

iad 'as·
...� .. -

nossos paral-ens- os proprlOS as pessoas. s ,1
, II gutho II

.

II -x- I,
- do sr. Arthur Bruch e e nos deveres sociais ..

,

" OfIcina. fundição « estamparia I' sra. VEneranda Bruch, com Proceda como. p�>l)a .que
I II -x_ li I) nascimento de uma. menina; '. sempre foi sadia, evítarr-
Iii ?rojét·,�, or-mmentos � (!lemallol_dosr.Jo.:é Mundini e' do, porem, os axcessos ti-
:)' " tnrormaçbes 118 fábrica I .•

_ __ _ _ _ _ _ _ sra. Mafalda Mllndini, com .() sícos e mentats. -

nasclmsntc. de uma menina; SNES.
- do. sr, Manoel Pera e sra. AsiRAl DO OlA

Debaldina P,era, com o nasci-

. menta de u'a menh.ta, e
.

l-do sr. Bumdo Roles e

sra. Maria Holes, com o nasci-

I

Ila

Iarnpadns, . ao PIlasq,· que ,oi da

mais de ao. metros quadrados,
prec..ÍsaT'íicÍ pélO mei!lÔ� de <Únco
é. ,seis lamp�ds.S, ·l!i-Ti quê. a . iúi

pé, ou. ·vice.--vrJ.'sa, ati se gostar pn, são .oxih:�la;;,- t.ambém.
. I

de,u,ma combin'ação dos. dois, po- parlas ToIUdi"Tll.'lS e antigas,
C'Glll p[Jsh�.:;(i.

-De

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa POIS tal, 74

Telegramas: "MOl'it:L
ITAJAJ'

Com uma

simple, e
c.

ACERTADA

Y. pode evitar

pê surprêsa
desagradável.

CONSERTO
DE RElOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rna . São Paulo, 3343 -
n.'OUPAVA SECA

- F:"�RVIÇO RApmO

Prepara -
lO i futuro de

seI filh
.,....

IOFOSCtlL
�.

ord
b)

d)

GRAN Df ESTOOUE .'" VENDAS A PRAZO

R e- v en d é' d o r e s A u f o r i z a dos
.

.

'( A S A D O A M E R I ( A N O t Âa
.

. MERCADQ' DE AUTOMOVklS .

BLUMENAU - ESTADO DE SANTA ÓATARINA
':auâ 15 de Novembro. 473e487 - 4 de Fevereiro. '1?t_ e '1 de Seteml1l'O, 546

.

. •
'.:'

.

NOSSA' DIVISA E' SERVI R

cimento de um menino.
� Também o Iái dó 5.\". Or-'

Jande Amorím e sra.: Iraní

Amorim, acha-se enriquecid:o
desde fi dia14 do fluente mês,
com o nascimento de um ro

busto menino que na Pia J'a�

tismal receberá o nome ri�
Carlos Orlando.
-' Ess-es nascimentos ocor

reram na Secção ·de Materni
do dade do Hcspítaf "Santa 15a-

em Rio do Sul,'.sen- I _ a menina Mariá Solete"un-I
I Krieck. filha do sr, H. Krie�

b.W'.

VJAJANTES
-,Acham-se hospedados na

cidade:
- HOT;EL REX: ,s1'5. CándL

do. �ader e famiila, Antonio
Ferreira e sra. Hei�qr Torres
Sosa e sra., Fíerce Sidney (em
baixador do Canadá), Ricardo
Maurogordato e sra., Miguel
Ameg"Iió e sra., Lawton vil
liam DickiIW�, George Jeffer

- - a sra. Maria Maes, espo- son Penfíeld e sra-, dr. Erich

sa do sr, Ricardo Pâulíno Walter Bueckmann e sra., E

Maes; mlíío Cavalcanti, dr. Richar
.- a sra, Maria dos Praze- Gottsmann e sra., gov. Iríneu

res Souza, esposa do sr. José Bornhausen fi srà., eap. Val�
Seuza; mor A. Borges e Wofgang
I .

-

os srs. João Làurentínc, Paul.

Alfredo Hardt, Ml!noel Clau- - HOTEL HOLETZ: srs,

dino Martins, résidentes nesta
. João Duarte, Ubaldino Seh

c'dade:

Imidt,
Aldo José Lobo, José

-- o' sr. Alberto Knot, resí- (':d:mes, Ernest.n . GÍ'áz�o\;i'l1,
rlente em Itou�ávà Central, e Celia �iola, .Leogildo GOme�..

- o sr. Arnoldo Muei:(gi,' Heraclíto MeIra, Osvaldo M1Ha

res.dente em It�upava Cén; no e sra., Vigànd Seifert, Jo
t· al.

.

sé Férreíra, Luiz Petreira', Se
bastião Costa e Noberto Ser�

NA�(IMÉ!nos .pa.

.

-�PRE(EftO DO DIACom o nascimento de uma

AOS CURADOS DA
TUBERCULOSE

.

por Haga Swafrii
. :Ú de AbrÜ

.

OUmo dia: beneficiado pela
Lua, que inspira sentimentos
familiares , amistosos, prote
gendo o lar, a infancia e as-

5Unt.:S femininos.

OS NASCIDOS Nesta data

..,...... São defénsóres do direito,

dinamicos, inv.estigadolés,. e
destinam:se á vitoria contra

fortes obstacu los.
::--

-: .

...,

.-,,,<# I

IV�5�'
"ldit � .g.tr Donnhaben .

I" iM' Sie bold die Forbe
des' Sonimer$! NIVEA·
broun. fúr longsames
Brâunen NIVEA-Creme.
für deli, dêr e:; eilig hot,
NIVEA-Ultro·OI, es

AMDRE' MARTINS
Dl'tr1bml!-or em fita•. cÁf,arbla

cD À fI'.
.

AFAMADÁS CASIMlRAS

"MOBIS"
'. >••

\
.

Marea. Fabril da melhor

eulmfra do B�l
_;..x-·

Linho. e aviamento.

pU' Alfaiatei
,_ x-

KUIi XV. l�O • ex. Pottal...
BLUMENAU

����:����::::::
I�
i §i A T E N ç Ã'O V E N ·D f D 'o R E Si· �

�§
00 Firma estabelecida nesta :praça c-om o ramo de re-

ii pres,entações proc_ura pessoa. com 1qnga. prática, para

.�'
tràb:dliár à basé dç o:miSsãei e viájár por iodei o Esta�
t:. -;, Inutil apresentar_se quém não t!v�r apUdõeS.

fi Ob'Úis, de próprio rutmO, i:0lU fonte.s de refereiíCiás- ti

i� outros informes, pE�a VENDEDORES a\e deste jornal·
�� ... _.. . �

J-ni"Z�ãAD=-õ�s
SÃO biscoitos quese ser- Esterída�a sJbre á tabaa

vem no lanch2 e com qual-' AAlvilhacla de farinha, numa
quer qualic:iade de qUéijó e alttrra.de meio�centime'trõs

.

por isso é b;;m ter uma, re- e corte�a coiu um ..cortador
ceita fácil. Afiasse 200 gi.-a- ou com ·um copa le cinéó
mas de farii1ha d-e trigo c:np. cenfimétros de· di!ametro.
100 gramas. de manfdga. e Arrume cs biscoitos no ta�

I boleiro untado .de mantei-
com mais ou lncnoh meio gá, pincele-os ligeiramente

I copo
de leite. Ajunte uma conl leite e polvilhe um

colherinha de sal . e quando pouco de sal' e cuminho. an
a massa estiver: pronta fa� tes de 1efá-los a fórno que»

i ça llina bola e déire�a fe� te até -Que· se tornem. ,um
pousar por algumas horas. pouao: dõurndos.
:!umnmnnmmuUlllillUmmmmnmmlilííillllummmmmIlIlIlUII!:

� H O 5 P I T A 'L SÃO R () QUE i
ª E: iii R O d e i o ª .

- -
- -

I_��=_==_
Completamente reío-rmadb, com álás novas pára ci-

. ª
§ rúrgia e clínica gerál. Apar�lho de raio X e Materni.".·

- ::
(jade, pl'.éçojl roódic.QS· ,.... . .

-

ORIENTAÇÃO. das Irmãs dã Divina Providedclã.· �
DIREÇAO: Dr. HEITOR BAGG$O"':_; OPERA"ÇÕES -

EM GERAL - CLINICA DE ADULTOS E .eRIAN... ii
ª ÇAS - PARTOS. -

- .. -

�mJlíi�llíUiilmínnilí!íiIJjlínmiimitimlllmilmiluiljUUd\��.irnliiíj�
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BLUMENAU, 21-4-1954

Uno lha e Darinho.
Dispôs o ,Vasto véi'd" de \\"d' I\l:>linga

uma. 'Vez mais

esmeratdínos c �·u, De Lucas, e Lázaro: Ruben,;, La-
"

'

,i'�' w:-,

C'EDO� S.� A
bl'o"vcrd'_"" () qual levou ,,30 Es'
tádio Curt F.{ering,. como previ
ramos, considerável número de
torce.:'')l'es somando a, r'enda
quantia superIor a quatro mil
cruzetros,
Diremos inh�ialnlF:nth que., fie

'não foram maia (}.':llgl'rart .. ,s os

númproR �:10 placard, ern ravcr

'do. Campeãô' �l.o: Cen'l'f'mário, 'é
CJ<1.I'.)', é porque sugo dtantetra 11.
Iérn de ter 'aUI'ado muito pouco

,
.eontra a meta. dr, 'Valdemar, viu

.

seus movimentos co.ntidos pela
retaguarda, vastovardína com

e,specialíd.arle .nos primei�'{)s 45
minutos de luta. Nesta fase em

nr rihurn írrstaní,e síqucr- corr-eu

perigo .a cídadeta de .Tuca, uma

-vea que a r'etauarda. alvl-vcrde,
.

';:wia,n'Jo, drmtro do explendtd>
,

'aísterna adotado por Lnéco. em

raríssimas ocàS,iõrs peruuttu fi

fLProxilma�o' {too avantes rubro

verdes da, .grande área. P poucos
'ChiítE'fl seus' à meta.

t

�� O<�"p'bde:'toso
�; d;Çl ,mode'rna

".-

r·MRC6TRR

� Sl}pC(l!/O� espe-.

�. ciahnente c()nstruido
r

p'ara trabalhar
'

AIS 'RAPIDO com

,

MÉN'OS': gasto de
1

"

elétrica!'

�"
Rh T P C' Inl4nfYlDln�1 L ÔivlU !

, . I
As, f'Ü'mpp1.it;õ's prnm-arua.las 1

pelo Mor.o ,(,;lllbe- de' Blumr.nau, !jJ!l.l':! "n.s �R!n�3.cion.n. is pl·OV!l.� Co i,,'

cliat tcas e, nH)t�)('icH�tic3.s que se

r'eaHzarão 110 lll'-'ximo dia :! de

maio, vem sendo o assunto mais
comenta.do no seio' dil,"populaçiio
não, só 10C31, mas lambem de to
da II regii;.o do Vale do Itajaí ,

R' que li elas, às de mntoclcle

tas, pi-inebpa lmente rd,i; est arâo

pn r-í Icípnrr.lo ii penas corr-edor-es

ICC�li3t COU10 tambnm os vi\ndos

de Rio, do Sul, Lll!jes, Joíuvüe,
Itajaí, F:'xianopolis. sem eontar

os veteranos e exumos "azes"

paulistas Luiz Bezzí Luiz Lator

re. fi' outrml., hem .c,onJD.' "Osvaldi:'
nno, Har-oldo Vaz, ambos de,
Cur!-tiba, P., possive lrnHIl t' I:J 1,)-

bem representantes os Fedi'I'II,
A p:c:a orensíva esmerntrtínn é çã.� Gauclm. de Motor-lr-Ilsn.o.

.que nlll} aNlT'lava rle maneh-a 111'1 Nada nrrnos que, .oínco gran
Gl1ma, que:!:', pe.J8fl jogndan erra. des provas de motocícletas .. uín-

, eas da P19Í{'ria, de ,SI'US inte":. � n ' da. quatro para blclcletas serão
, t.es, cujo;, reeuo. fxee�Si�'o :3Cili.! efetuadas naqui>�e dia. est.errdo o

t�u a. acao dos. dl'fen"OI �s I

lIhro'l progr ame, eapt-lchosament e f]a
,v',rdes" quer .pe,lo anoro 1"'1]('0 ,barado, .o .qual contou cem -3' a.

preCisO na intermadiária. Oomo I drsão U" várias ímpoi-tarrt.es fir'
; cimsequPlneiâ' ',li\�to t1l(:"'. h'mv'·

r mas desta. praça, as quais', üfer,

:,I,uma; Àérle f�ft passes ma! r"rlr.�e'
I taram os premios que se: âo ds,

';, çs.ilos, lances �em nualqu í" Sf'U·

j puta dos, ° progrn.ma das corri
d titio prá.t.ip.o .. impondo se a rlf'f'- das, t'eSUnlf',.se no segufnt e :
.

!lã. .do Vasto Verde com bastante ICICL��An, ' '.

I
B, �1.O'I . I',

fs,cllída,dtõ sobre ,�3.' _",i-uopf'l'a.nte , .Áfl ri' 1101'a8 .__ Cla:�se' .Tuvr;ni' .. '

.vungunj-da rIP,r�ifa.", R.'�s\lJta- i _ 5 voltas. I
dOnlQ, ',rm:po ini,c,ii!.11 -,

do ,matei,· re' r . • 9'"
- , ......

.
-

f
.,

, I .... 9 ,
....u noras - ._,Ia'lse �, ',<:�l'

1'--'fllnlÍll.-Re Dum, ,hat.e·l'-la !lúT!··:;!I'q- 3 li
. -'-. "'-Ld �Int're'

.V') ,as,
,.

,

10, no sl'tnr CilmpT'€'ená ",O • A's 10,30 _ Ciassp Adulto" -_

'

'I'
n, ,intl'rnlerliária p'almrl' a1l5f' e [',

lO 'Volta$, PJ'[,mioH: Va:iosos
: ,'rll', repr'i'""nta,�ão'. .li!C3�; c!lia" lil indes !II é o (i.o cólocado "m

'�I·,:;inJ;l.,a� fin.sis..)ol'am .ll:uis (xi�i, pada pl'OV!l I" J1wrlalh3s ai;; o 3,0
. !�;l:S<. ,e, venlt<rle, ,ma,!'. 11:�,f) df<.. m�l "

',('olocn.1o,
. "ti!}, a. paf,s'31' po", n,p\ll'�fl o

arcn, As 11 h'Jr'as _ Classe Adulto';',
de, \Valdemn.!', ,',','

_ Prov3, promovida pelo SESI·.

Não I ')1IVC trtfnsforma.-;iw n�
Ag'encia local, num t.otal ele 1':>

pa.norama,' da luta, na ct;,pa I voltas ofertando uma "bicicleta
eOmplenlcnta.... CCi!JUnl','lram os 1 •

esmeraldinos como' s,mh'Jr',� ub de passeio para o- 1.0 coloead� f

- , ,lI,rtisticas me'dalhas até o G.'J
folllt'�s (las. ações e, dO vramado'. colocado.' NOTA: De,s"t Jlrc�'a só
f,ua.'l tentativas parn. alraJ)"al' 'participarão' ,ciclistas que prOVem,vantagem no marcador, contu-

. _

'_ bt· 1" ,.
u' 1 uer r� sua cündlçoo de empregado;; nas

(l'y, nao (l ln Iam q a q �,., .

..

Ilulta,do pl'átlco. 'A par de urna
mdllstrws locaiS.

,

,', 'falta de pontaria' única, os !1n'

I
MOTOCICLETAS

,

mens do ,atu{juf', palmeiJ' )1>1(;
, A'p,' 11.30 - Classe 125 cc, ,-

, estavam co� inf'rivp( faHll. ,d� :2Q v,?ltas - A pl'im�ira, g 'andf'

sarje, errando ''í n'vo Iluan.do pl'o'va Ô.l' dia - Pí'�mÍo de> ('1'<'

'�ra Uió como C"':I't,O_ lI: e,t:1 �J' 11,750,00, assiIl1 divid,ldoS.: 1.0 :u-·
'tura, p>Jduzia de, man.,ir'3 mars gilr, 1.000.00 oferta {la firma (:3'

co�.víncpnt':, o elPnc;!)' ''1upriqüito, ,m, do Americano S. A,: �,'l 111

'0 a.taqu2, já não ppcav8. ião (li gar 500,00, oferta da Gfici'na mrr

Imilldiila.n1entE', Baíx'ando ma', a cânica G Bn3.cke; 3.0 lugar, Cr$

'peTota passou a fll�;tíg!l'i' '1 '1'(' lu·'
-,

'

2'[;0 00 of(,1'111. da, fil'lIla .F;U Im uli�' :

to finai cc,!1irário, com p--m1 W1'lq ('3 Cruzeiro, de Ernesto vctsch,!'ll1ilito p(Úti��t)sas" nu� f1uai� ..To;"' A's 14 ho!as -- (11asse ��50 l('

'rias e Ieger ,surgiram_ COU1ú :1'-' f'spcr-ial ]1ara máquinas PSA --

ma.iorCcs a111Pl:u-::1S p:J.ra as IH1:< 2ll voltas - Premio de> 750 crll'

'vlJstover-dina'" ,

zei,,'!';: 1.n lllgn ", fino 0(1. ofH'j f.
, "

Jiluspiro de aHv10 ..leram 'r;>, I,w' da Oficina M�,('ânica (]p Alf ,1

','p,clores alvi·'Vêrdes, finalmente, ><0 Cl'ill!l; 2:(, lugar', 250.00. "fi·!'·

qria,ndo' Wí,lf'.rges, "num bom :J... 1::1 ria F'arrilRein Giul'in,

van�o dos ,!(:us ath'oli com su- A.'!l 14,.1" ,,- Cl:n,�1P 2,;0 (';L1'/'
ce;;;:;) dt-: rl�_ntro ','�a úrpi"1 !1 nl: jf! dlad:3s - 2ft voj(n_, .-- PI cnd

altura, ° guardião rl,D Va!'TO ,1e 2,100 I'cllzfims, üf('l't:., t '-'1 '" I

Verde arnda, rr;.nse�uin tlp�v'� l' da. finn:t Cin. Cl1Dlerei:11 8l�h"':-l

ii. t!'ajetoris, da, ]):,Ia, Bem imp€'- dPi', s(,!Hlo 1.200,nO p" ,'a fi 1.'" i
,di!', no f'lntanto quI' n ,IH sm�l fiOO,OO p3.I':1,. o 2.0 co ::üu,ün pu .."

""f,-ll0C3.ESe un bar]Jani ..... Mal',� �Oll': 3,(} colocados,

, fl'aI1"' e a,o-Ú'ra: �'�du o Patnl�1.r::U:� i A·/s 15,:�O hü)'fiS --- C13B��i' :-�!.O
Ic, ,I, n ,

, I' .

PUl lnl7}ca do', gou 1 .núlnel'o �•. �� I: f·iliIJf'irac'f.;S -- 31: \.oIt:l�:. Prenll/j�1

I! I) 'quaf assinalou 110UCO c1f'p'J1S, I no valor ,le 2.-1:>0 cnl,z"ll'ús, u""

I por
intermédio de Jonas �On1 I .'

,

d [-"'ado u,lfernessO. ! (Condlll
nu ?.a pagina L<:t,�:l, El

bem en er ,<'

1I!&!i"_CllllIa!lI__..a' -.1_::'1 • __m _

'1�;:;'�:�:�:�'J:::��o�I!�2�'-AT'E NO, A''''- O'mia no quinteto avançado pa "
'

,.

,j_meirense, Tivem9s entãO os me-
,

, _

'j lho�'es momentos do. cótejo, ,'lue I '

.
' . "':

'

- .

ii

�Il f�� ��:x��P:;!:�oe�'i�lnt�:'�::��::'1
'

,"
Esta, notida interessa a fados ! Atendendo aospedi�.

�. . r.ão 56}" num ou ..

J

'l �'o:;;���:�Cla.
fi •

_ de 01'

I

dos insistentes de 'sua numerosa freguesia, a (ASA BUERGER con-
, o Va"to Verde nao se U P " '.

"

_

; 'Vt',l1cido e na. av��çad� ll1l'i� �e' finuará aié tl dia 30 deste mês, com sua m aresiósa linuidaçãoJ. rigosa que sua dlant.elra efet",JU
,

' :"
. , _ __ ,"I

I
i,ponde consignar o �oal de. hon� de 11 fi aniversário concedendo descontos de 10 a 501V ãm- f-o-} ra, a.o- conclulr MOl'JUga hJ'llban, IV, ' " ,I} ti

;! .te: �ogada i,ndividua\ oe Wnld€-
dos os-· seUs" aflige'lmar. ',. - ,..'

, ' Já dissemos qu� a part.da nao

M
. ' '; '_" "4 __' I

_ ; teve qualquel' expressão. Anas' liUS uma opo:rnUl ,.,,� , 1m o ensejO'

�'l'tou-se
num clima ,dEi co,:rp.,llpt.a, .

'

"',, .. _.: , ,
,

,

'''frieza'', com üuse-ncia abu lut�
I de Cetn:1prlr b�'!'ali ,',. ,," '. i·;·, 15 de No ..

d� técnica, n:ui�O ,embora 8, fl�- I
' '.,', "'t1\....' ,

19:rante ,,,upel'lO!'Iq._ade,." tio,:, .

ah �(' I vembro IUl 5'jt:J�
'veJ.'des, O time ven.ced .. !' sempl ' ,

",I'nrocurou ace'i:or, l,'Jó,rém ,

' (,'!l' ",,�tii'._.Iiiil�jjiijji�II!ii••!iiliill.i!ll:!&iI!l!i;J!il,,&.iIilI"'Iii'I!l-R"'j�"-f!i-�-""��:"l'<'$ 't'Jf�'&ii!iIiM;;;;;",*",w,=a

l�� De RU& �� c{)mp��m'� �����M_�g�__��__�_�__� ����D'�NN-�ta__"���__�-�--�--.
: !
los o trio fin:Ü ioi ml'�hf'l' li"

"'1 �rp:s'.nt'tndn ... at,uo.Qâ!., "unifnrmt> I p,
I,: I d;f:stacádissima ��ra:Jte o� .1:,

.

-_minutos de hoshhda:d�'�t A, 1111 e�.
ln erliária obstruiu bCln JTI:lS ll1h \
\ �! ." dff'lcientemr.ui p, ti &,

�

\!1 li.

I
mC10'U ' ., "

-

!cr.uàrda aCUROU mal,; t1 ,fFitn>< '�'�
\ �il'tq'Jes. tendi> em J!'l:�::l l'. ,1::.-,

lJ l
�r os p]ai1ers ln�i$ l'fà{t lzao . (':1

, ,I gCA larefa. que lli,; foi confiadn., II cúmpriu-a muito. »mn 'u. _d,,,r .-� I,

I rubro-verde, Walden)Ul:, ai!lda� (' I
! bom <TuardiL_· .... l'<eltzel plun

I. , Uln .. ,
• de l'

tOU-$� dentro da !,.rea e
..

t

nãó' saind':>, ,rech�';ou :.'3." : ..,:ves;.,\tidas contrárias com flrm za

1 'iedade; Eraldo é unI va�or .

so )f
f"

'

pr
M" '

, que' desponta. Foi li. �gura _
�",' I

i ' 1 d epuipe' pOIS grufl:.. ,.0 ICipa B, • ,
.. ' t",

d' h com')' car1apa o "

a Sa ln a., '

\' levou vantap'cm nas \>0-
Il'lcmpre

=

b
I ·'1tas e ;rasteiras tlim em

.

\ la; adandO qualquer' chanc�, an

\:��cante
alvi"Ve1i;.de. Na. frenl..-;,

Waldemal', ,em cel'I(I7�
apena.s, .

,. 'I 'dez Os
momentos awou" l'om ,I uel ." ,_

demais, esti,,-,:E'll'am, 'complet.aml
n

't.e dominados., '

.. ,-,

\" 'I' e ('orre-
!\.rbitragem tJ''!lnquI9.. '

'.
'

-

W'lsqn Silva.
ta' desem'Pl'nhOu ,

l,' "

\
lU> g·ra.lldo llecado éomf:,te).l; -�

\ tn
_.

p 1 'u,as C:CJm um .

� puniU O· a me w
"

I naO .. lU" elarQ {i'. indi:W\I'
"hands-<pflna ." ,":>� '9.

" cometido por' Di!> J..Uí'"j,,, .. li
..

twd.
'" I O '7.agueiro snltnu, '.

: f::;.!le �mc�a" lio' um !'lp'c'J na

rom l\ionnga, d8!1l ,'_
. _. f"I?'S, a'>

pelota, quan�v �sta ine u_. �(-iiiiãiiiii�"iiQ5�ijiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiY��iiliiiiiil�jij���iiiiiiiiiiii�iiiiiii�I.

Na iiha de Marajá I
Iunlizodos como

UM PRODUTO SOUzA CJWl

KANDER
Pnvina.;::e ('onln (I inv(�rJlo cOIJ:jw:m,lo já o seu

PALE'r()' ,,11 CAMISA DE LA.

Oi}
,

hoje llm�l vi.s!ta, verif'que o nosso gran
dte: t;,:r,lis2S de lã xadrês e combata o frio
J.;:ANDER. o;; mais bem fe:;,:s,

d? sol'tim·: !!io

ASSISTfHCllI'_ltiGRIC,t
'PERMatltrl( . Rija 1C: 15· Nuvembto, 1051

-, ," .'

NlÊN$BI.S> -
SEM 'ENTRflDR

4íi_

I
.. ..

ii

� � � � '� ..

JUAHCA REGISTItADA.

- �,--,.----- -�-- -�-�
-

...
. �

.

�-,

,,'

.. "

.'

_) .

:,\.

--I:;
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evestus-se

D
Como era d2 .se prever, re- Ee a presença do ernbaíxador que constituiu a nota alia. da

\"�,-tit!-se dJ mais retumbante do Canadá, slr Sidney J'earce festividade,' foi a exibição do
ê

x it, e brilhantismo a fésta de e sua exma, consorte: 'tendo o conjunto "Chiquinha e sua or- o .que veíu
1,.::1 la que a Sociedade Drarná, ilustre diplomata sido dísttn- que.stra de ritmo" da Rr.tdio
t:,·o-c·,lusic:,] "Carlos Gemes" guidc pela diretoria do Carlos Nacional, que correspondeu a

1"\''',, a deito ontem ti noite Gomes para proceder a coroa- intensa exjietattvà reinante,
(lo! "l',1 série social. cujo r�- cão da Rainha do grêmio, srta apresentando um magnifico
(,Ll1nte de clegmcía e arte con Jurandlr Maraues Vieira, que "s h o w" a r tis t i c o,
t i-ibuiu para que a sociedade leve alem das prtncezas debu, com um' programa cem por'

cento, que agradou plenamen
te.' As' tlansas se pr.:longaram
até altas horas da' noite, sem
pro no mesmo ·fitm·;} de' entu,
slasrno to animação, ao som

mn.vi:so do. famoso conjunto
do "Maestr j Simpatia".
Indubitavelmente, a festa

(1e gala db Carlos Games cons-

Jurandir nUl''1ues \'1eil'a
i.;'un::'lHJ; :).:.I,,:e nss ístise um es- tuntes el·' 1953. a companhia
p�tac,,[ry9(."íióV('1.'�'S atraente. das Rainhas de Lira Te'nis Clu-

I..:rum �i5!\.: de arte. beleza be, de F'lor-Ianopolís; do Bloco
e elegandi". a\[e3ta maxirna d.} ,Ls XX, de Itafaí,: do "25 de
C"rhs G:m�s \1e\'€ um cunho J'ulho". d:: Joinvile,. Clitbe
vel'cladeij'ament\ii; 'magn'ifico, Nautic.- Cruzeiro de São
:o;Y'jJ3recencb Cl� que há., de 'Fnmcisco do Sul e do Clube
.na.s ch'c Q., soe edade Iocal. Atlé ko "Carlos Renaux" de.
além do cor'} cimento de Brusqjre.

c

altas alltóridaéfr destacando; Espetaculo

----: ,- ----� .. -_.----

CRITICA A.: SITUAÇÃO
ALIMENTAR RUMENA
n[T\·)A.R:.E�'Itj 50 t JI!J, I'"

r:��l '1 ílp BlleHl' !-!-f' ;infÚ'J'rc' 11 que
fi j11 Ü'ut-Jra mlnistr-, RnnTPno.

fitnrgp: t;t='úrgiuff;',i;' re.n.llnciou 4�

CU"so d. seeI'i'íádn ger!".) <]"
Part ído (JP"'l';'iTi�: {1:t Humániu..
'Trunh';'m i"f-Ulb!i-p-[nll *.)! -vice-pr'i
metro m in'>:! 1'0

.

f' mímtst r:fl. Ü·�
8':\;;"n1l1l1'3. "'. Agrtcultura, GeOlt

g'P .i\.p3fTÍüí; que- :1,"'�umju a, prj
meíra sPf'rntl1:i::L ·tlo· Partido. A,

postcl tem sIdo apontcno CO;:lC,

r·,sl.·Jnsável p-Ia Ía.tc· da sttua

c:ão alimentar. na Humâ:nia, t.or

'-;;.p t[j1�a.ti). !1inUa. InaJ!'Ii crItr-e

que em outrcs países satélitES ..

I
CoristeUationi

l
'f

-

I
I

;'·:i(II:; LlHHl cidado da AtemonJ.,o
Ui'J(.jfü(.kl na Elxh"fiSO rGd,-, it:

j:·rnodoll·.d du I\JrIOif! J-.I·;;;m do
rrunkfurt" é T i(1�·{�bJrstjl (� PcHitJlr
cem cerco dt;· :;.'Jt)O hC1VL:::.{O� du
/"'.tt6nt;c() �jU!, (;}�.::r�(J; VtCtg·9n;;

(�,rr�h�.;;,. G fu:ji:; cido�·���� t:t_;túpeia.:;�
/\I\t(.� d,�: pH.Jgn::;nor sua Jjró};i
r�!G vi:.1�;;::')f:!, c·:-n:5l1�t� rua I\�ión
cjo d·:; Vj.:)9�."t j::',nó,(;;riJu, ou (j:;

esçr:róficj da

ITERLOg

j Granrle é o entuslasmo 9ue

I
vem despvrtando o C0([1Cur20 de,
Bonecas ViVllS: realm�nté ' um
concurso de graqa e de rin','Dj".-
lamento. em que uma plehd� Marve).f!, fHhv. do ar.

de lFudas bonequdnhas, VJ'.'u.i:J Viviani..·

disputa o titulo máximo e bnn- I Ma.-ria Eleonora, flllha do Ca

rosa de Raln.ba da. Festa. ,_lo) PI-' pItúo Nicolau dei C!1l'\;�ill,ó.
víâo Espírito Santo.

.

. Maria' do Sacano, filha rI:) sr.

Todos nós ainda recordamus Pedro Dias iJa Silva.

os momentos de enlevo :ql!"/ "nó� � M:lir�a J"lLI1cte, rmli<. do sv, DJ,-

proporcionou a coroaqão «li' me> ,

lain P�m�nt�!. .

.nína Suzana Maria Buerger, .no ano r Mar13. da Graça, ftlha do sr ,

lha do sr, Arno Bue�ger, a�" ano
!Frederico Rothbarth.

_. , l. t m�'
.

'. ·1 Maria. Cristina, fVlha dr,> sr.
passau') te 1}1)1' S a _sm.o (O G

.

;naior .ainda. o interesse e () tra- d��I'9.1'1 .!lJ'l'?Zl•. 1.... •

I f " ar a. :fase, fI u'� (,O :õr.
balho que vem r'�alilzandr) os Ca-

. mundo RIOdt.

b.o_s ,eleit?rais <las b>:;nequinll'.lS Tania Regina, filha cll) sr.
Ja mscntas, e que ,sao as . S(';' cio Fausto.
guintes, até o momento:
.Ana M.aria, filh":l do sr. O'lv:d·

do Olingrr. 1!rl").nka. Su·e-lí, filha dI) "1.91"'Vf'
Anisia Isabel, filha do sr. João do.r Chr.istiano· Theis.s.

.

Vieira.
.Ana Lucte..

Puhlmatnn.
Bel'nadE'tte Marm das

filha do dr. Hetmani S.

veira. ':

Denise. Rosa, filha, eh sr.

Al'chanjo lI.-=r.su,
Eladir da Silva, filhà do

Modesto Ha. SiI',ú.
Elíane e L,e.!la fHh(td do·

Claudio Be-duschi.
Tsa Reate Reichow, fiUm

st". Augtlstho Reichow.

Iram Ag:uiol", fl'I'n3. de;
tonio Aguiar:

filha (lo s1', Alfr<J:!o

Janice, filha
GUimarlies..

..

:Acllam-se ·.a.inda ahe-dA.� 8:l!

Rua 15 de Novt}mbro "'" Esquina da Rua Pe.· Jacobs
---------------

SENHORES
AGRICULTORES

Acul}�nnos de r(!c�her no

v:! renwssa dl!!,:es afa-
iUl:Hif)s 'I'l'ai(ll'W;., Cana-
dt..�n!�{."� _4_ ad_ltdra agora·
(I nIsso Írato!' l�d(} novo

"bllll t!t' Y!'Il!!as a pn'sta
(:t!(�s.

S(!lidtc'm-nu"l lima de-
1IloIlsit'Ht::ln !;,'m {'mnlu'u
misso.

COMERCIAL

Eln' fàce da 'Sl1Sp�içãt>'" nrg;uif1. i
pelo dr. José 'Ribeiro di' DI·Ta·
Ih!)', que In1:',ntém rf·ltv;ões ín��'
mas de 9,mizade' com 11 Tamili:t
d� Mário 'dI\. Càsta Mé:''l', fei. Wl'

tão. est.e denun.ctado, diante ',:..$

prQvas dOI .inquérito po1ichi, J./).

I·
lo Prolnotor'Público. d9. PI im' i·
ra Vara, dr_ Vinicius eOlaço' de

Oliveira., pOr'. crime de at2T'.talb
ao- pudor de. tU11a menor d� 11
anos de idade. Figura líf} pro-
(lesmo, comO' l1&vogadO
tir. oscar Leitão_

COMBATE M OÁRf�
PERFUMA0 HÁLtTO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Está Yoltao�u a calma na
ci�a�e �e Belém tio Pará

Irrollpeu uma 'gráve eotre
.. LONIlREll, 2li (Ui') � A ---.........---........--...-....- .....----....---.....- .........-�--.....-----,..

ei'�VF. e�tenrie·u""5� .hoje üe

illll.1Ülil aos li,õjHlSHos das e,- 01lGAO OOS
t.adas de ff-i'i'ij britânicas e

mais 11e <loiS juil condutores i'

maqnlntstas Il�tl'tí{dl.:un agora

,lo mnvímont». Estilo comple
tamente. interrompidas as co·

munícacões pcln trilho entre
esta. Capital e o ocidente do

país c .sõmentu uma linha; li

ga hoje llristol ao resto da
Ill;::I:Hcrra. Por outro lado 261)

emnregudos do dcpõslto de

Ba!llcuury (oxonj decidiram
:\lIerlr ao movimento grevista - o M E H S A· 6 E I R O D
amanhã.

ANO X BLUl\1ENAU, (Santa Catarina) - 6,a Feira: 21

RTICIPAÇÃO DE AUTOR I D AD 5 E
TIVIDADES CONTRA A DEMOCRACI

Utilizacão d� dinhei.ros �alUmão para·'ms ele,lorals
RIO, 20 (Merid.) - De acordo

Loucura criminosa a ajud
aos {(cúmplices de. Pekim»

e municipal. inclusive autarquias,

I
"COl''lEltCIO SANGRENT O. AUSPICIADO PELOS EE. UU., COMO O INIMI-

sociedades de €crmomia mista, Fun ir.

dacões de Direito Administrativo, - - GO QUE FAZ A GUERRA NA INDOCHINA --

órgãos paraestatc.l; e síndícctos, ..t
deverá investigar a 'extensão e Washing on, 2G (UP) - O

f
Assegurou que os EE. DU. te um significado:

profundidade (!:J iato determinada,'
..; .nador J,';;,:!)h R. _\fIc Cai. poderiam ímpedír {IS eumu,

acima e'....posto, sob os seus vártos thy acusou h::;j,� o governo (�e n lstas de dispor da maior

aspectos, e especialmente: Eisenhower de "loucura ;:;1'1- parte da marinha mercante

OS OllJETIVOS -miriosa", p.r proporcionar ao mundial, "d�zend(J simples-
Em seguida o requerimento esp.e- [uda cconomlca aOS aliados mente a nesses aliados que

cifica os objctivoc da Comissão, que dos EE. UU., que enviam "i;: não receberão um só do!�ii:'
são os seguintes: medula da força militar e e- ,�nQuan:o qualquer dos navios

"a) inteligencia de autoridade, conomíca" à China C omunís-.

I
de SUE! bandeira praticar esse

agentes e funcionários pubücos, t:1.· comercio imoral, desonesto e

direta ou índtretamcnt-r, ostensiva Th'IcCarthy lançou seu ene:,,-,· indecente".
'

ou dissimuladamente, com organi- gico ataque no Senado contra McCarihy começou seu dís-

zações e individuos reconhecidos o qu.: quallfic; U de "comer- curso dizendo que suas 'pala-
ou su.peítos de propósitos contra-j EI\I PAMPULHA O PRESIDENTE VARGAS eiJ sangrento, auspiciado poe-

I
vras seriam recebidas "por

rtos ao regime, á Constituição . e los norte.americanos" -entre alguns, CJm,;! um ataque ao

ao sistema juridico, poütíco e eco' BELO IIORIZONT� - Chegando à Lagoa Sinta de onde se os. aliados dos EE. UU. _e "um governo de Eisenhower, po
nomtco desta; t dirig:ria para; a capital mínéíra, a fim de parti�ipar da IV ín'mígo que atualmente

-

�u'j- r�m;.. observou que tem a COD-

b) pre(�r?ncia ou tendencia po·, Ccníerenel de Governadores o pre.!dente Get r v . ge a guerra na Indochn�a; VICça? d.e _que deve fazer /�1.m '

ra admissão de _tai3 individuas no ,a. ,.

_

II 10 arg,as uma guerra na, qual os :10.' contrfbuíção para a polftica
serviço publico ou em funções pa- manifestou J:Rteresse emcenhecer a extensão da catastrofe de

I
vens norte-americanos .pcdem externa no Extremo Oriente.

rateias 011 conexas com este; Pampulha, rumando, diretamente, para aquele recanto. No ter que lutar ,e morrer".
e) estímuto ou incentivo az- gre- cliché, O sr, Getúlto Va'rgas, acompanhado de autoridades, con, "DESONESTO E .- Ao responder ao}s apartes

(ConclUe n,.· Zoa' paglv.. '<eua 51 • templa G terreno da represa. INDECENTE"
' de alguns senadores democra-

I
tas, McCarthy deu a entender
claramente que .seu ataque
havia sido lançado diretamen
te contra' o governo repubãí;
csno. Disse em seguida ao, se,
nador Denis Chavez' qu€> (?r,.
mo acha que o P;:der Ex.ecu
tivo está "fazendo algo equi
vocado, não p-::iSSO deixar de
advertir ao pr.:::sjdÊnte disto.
E' meu dever".

COJn o que notíctamos ontem, es

tão sendo colhfda.r assinaturas pa
ra um requerimento solicitando 11-

ma Comissão dc Inquéritos Par'Ia
montar, 1)(11"(1 apurnr atividades con..

trârtcs FO rcgime ,� á Constituição.
Em vínto minuto:", o documento re

cebeu as seguintes assinaturas, to
das de deputado; pertencentes ao

PSD, ao PTR e ao PSP, na sua

maioria absoluta: Mário Apprile,
Arnaíõo Cerdetra, Carlos Valada
res, José Guíomnr; Lin13 Figueire�'
do, Uf lsses Lins, Rias Fortes, Pau-·
lo Lauro, Virgínia Santa Rosa,
Paulo Maranhão, Hermes Pereira
de Souza. Tarso Dutra, Helio Cou
tinho, Coelho de Souza, Haul Pil
la, Daniel Fraco, João Roma, Fro·'
ta 'Aguiar, Rui Araujo, J'andlli Car
neíro e o general Flores' da Cunha.

O REQUERIMENTO
O; termos do requimento são

os seguintes: - "OS deputados
signatários, noz termos do artigo
53 da' Constituição e do artigo 30'
do R�gimento pedem a V. Excía.
a criação duma comissão de in�

quéríto parlamentar, composta de
9 membros para npuração do fa
to dieterminado consistente na par
tãcípação de autoridade", funcioná
rios e agentes publicas da União,
Estados e Prefeitura do D.F., no·'

tadamente os do Ministério do
Trabalho, em ativldad�s subsversi
vas, quer contra a Constituição c
o r;gime democrático, quer con-

�X:mae:���!����a:oeni����l;., �on��;
- Considerado como "agressão" o envio

.dia e reciproca tolerancia entre os WASHINGTON, 20 (UP)
indivWaos componente� das vá·' _ As nações latino-america.
rias classes sociais. nos ultimas tre nõ:s .nã,:;. comunis�as foram
anos. Dita Comissão, usando 'de '�ostas ém estado ,de' aI.:;rta.,
bdo� os meio� de pLOva e de in� pIela comunicação do Departa
v,"sUgação, permitidos 11a lei e no mento de

_

Estado de' que '- um
Regimento, ou admitidos' pelos . es-' '':importante ,embarque" ,; de
tilÜ3 parlamento;,"s, nacionais ou armas foi recebido pela Gua
autorizados pclo Direito Compara- temala, proced-enh de local
do, inclusiv� consulta a cadastros atrás da "cortina' de ferro", A
secreto; ou reservados da Policia d,2claração teve por .çbjetivo nia dominada pel']s comunis- o embarque d= armas comu-' gemo
Consclho de Segurança Nacional: colocar as' republicas

anti_cO-1
tas. nistas para a Guatemala é par , ... (IIIOlvdo�onaRçãl·OO do trata- . i -I

_Estado J\Llor, Ilmnl1rati e quais.' munistas em guarda contra o A declaraçã·:) dizia que as te de mna conspiração ve!'-
quer unidaf'''s do serviço publico per:go da amea';a v,'rmelha no armas chegarlHn ao porto d::! I m.elha para sabotagem do GUATEMl'\LA. (A.F.P.) - raocivil ou militar, feder.al, estadual hemisferio ocideutal. Barrios a 15 de maio, no va- Canal dJ Parama, se os Es- O porta-voz do Defartam,ento

. .

.. ... __ tados Unidos intervierem na de Estado declarou hoje que,

Eleições no Clube Militar Il�do_China· no parecer da govern'J dos

O Y,2presentante por CaIl. Estados Unidos, as expedições OSuCr..s.g·:J �'O O ga 1. CanroLert que ��ór���nJ���l:rf��a�Ie �:n������ ��la�����aC�2J��t'a�� ��r�on�
rj v ga o das n.. porto de Stetlin, TI'l.

sideradas como um'! ameaça

Polonia, (' isso significa que <C,On<"fH' na Z,[1 jl:1tnnl\ WHn 1,)

b J
"cnfrentamos llma agr.:ssão . -�-- - ._-

O teve
_.

I::J ��t,.., mI'"" v'otos ��)I��;;�stJ na nossa propria •
ma IS c", ..,,, .:;; Hillings declarou qUe o as-

:>unto requer "uma ação ele
sr, .Juarez 'favora, frizando cid da" por parte dos Estados
que a alkl.l1ça funciol13 como Unido s. ré' que o embarque de
sintonizador dê! radio "é só lL armas viola a doutrina de
gar". Antes de retirar-se do Monroe, pedindo um protesio
clube militar o sr. Lamartine imed'ato nort<,-americano jun
abraçou e f2lictou o sr. Can- to á Russia e Polonia, e mc

robert, dizenc1:,.sp satisfeito did?s para reforçar os gover
::,ois (�t.l,::> fora eleit? um dos I n,S .anti-comllllis�:>s no P'1-
ma s (hgno.� genera s do Exer- n�llna (' 11a N' cara�l1a.

��ViadlJ de Neh"; h��ON�t�::C31
da trégua !Jnfa a Indochina

EstÇldo De Alerta Em Todo
() Hemisfério Ociden'tal'

de armas para a Gua!em_ala

RIO, 21 CMC,!'idional) -

Ini'l
g.�ldo Alvez ,e Vizeu e o C')missá.·' c6nccntração (,'JS

ciando' o inquérito administrati·' rio Gilberto Siqu€i.ra. O motoris- da imprensa fala:Ja c < p3cri:.:;,.
v'.) contra 'Os espaneatlores- cIG 'ta ratificou o seu depoimento Idiante ,dQ ediücio da "A Noit,,·',.
jornalista NEstOr Moreira, fo...am prestado antes na DClegacin dE hoje IDeSmo às 16 horas. anes,]1:
ouvides na DelegaCia de Roubos', Ec'.}nomia· Popular. notandc-se
e Falsificações os sr!". Rfrmenc-' porém a intensão .O,@. comi'ssão' de

inquérito de 'dEturpar suas decla

O ESTADO ra?ões em favo:! d?s. p�!lic,;ai!;j�
plIcados. A prmclpl'O o sr. Gil·'

GREGOR10
hcrb Siqueira [lrocurou eseon

"

1 f dFr a verdade dos fatos, mas de"

i pais, ante as provas crmülnd,"n,
11ro, 21 IMet"id.iol1'JJ) ,- �'�: I tes,

i:tdm1tiu que o jornalié,t::l lhe
gunclo o uDii1"io_ Carioc�'1f '; 1t tenha f�ito queixa 'Jl� espanca-'
n' nte Greg-orir} Fú.iul'1:Ji :-'. 1'111'[.": Iüento, E n.erêseentüu fjll(.! nf'Lo
da guarda pf;C;;;ütÜ ti;) n�,-,·.ifl ute c

.,' ': n

1 R� u'bl'ca "o" n'l '1'" -l;� "l�; deu lmpJr!ane,.ta ao fato porqn.
([L_ ",t.:,;p I 1i'JJ,tl;1 jd,�lO,", "�t ..

-

_

sua residencia Gnfarh-mi.-ie'H'lw, Illnha de ntc,nd"r n. .out:.�_ C;l,:"O
tmi.:lo ficado em e,;;tad'J ;;:1':.. 1;-' .0, levado pOr uma gllarm"ltO (l,a

1'-'"pre,Sidcntc da Rf'p'llh!ic,'l t'.'Z t:'fln' Radio p_a�rUlh.'l. . '.

.

ti:
portar o tenente Grc.gol'io l"'-';':� a I O sr. (J.IH:e:t0 pedIU :"0 ddego.- J',
Casa de S:.úde. onde ficl,rá mb ,do quo prmblsse a. pr('sença- c1'JS

os cuidados (iH Il'l'ofessor I ;'cnivill
.

:rotografos na mom�nt{) que 'de-'

Londres. Está em tenda. ':,[' m'i-! r.�nha po��. se sentiu c�l1Stran.
gêniO, Rendo imf.cw"ibililm:;:J de gldo. O l\Itmst.ro dfL Jusbça. 11,�
falar, O' sen_ estado é m,:in(ro" 1"euni:lo dos d!reto.Fes elo 8111ell-

cat.o dos jornalistas a

Canrobert

MELINDROSO
DO TENENTE

RIO, 21 (Mcrid., - Foi I Sobr,;:: o programa de ação
clZDcluida ,a apltr�.G�o das eki- o sr. Canrobel't disSe que a

çoes no Clube MIlitar, com ,a

11em
da plataforma da Cruza

dU1'9a do sr. C�n1"obert pere;_ d.1 enfrentará :erimeir0 os
1"1 obtende, ma's de set' mIl 'f'lIi� 4i

...
VJtos contra. quatro mil das' .

chapas do Si'. Lam'1rtíne. Nas'
h'Oil primeira" a lll'op':r(;ão
foi de dois pai'a um e \'enceu
n Crllzada Dernocl·:'!ticn.

]!.'alando.lios o n', Canl'olxl't
,dis.�e qile .i �maís pensem que
as urna;; rcg;s('m�lhe tão bvo.
l'á'ld,.., . .s;',lient:tnc!o que r-m
unb',"1l e dt, cordialidade tk.
senrololl_R(" 'J pleito.

"fi·

Fragmentos da historia
de heroismo do ftanjo
de Dien.. Bien .. Phu

GENEBRA, 20 I UP) ,_ O pfi. 'res ',ia China Ommnista, com o

mdro n!ini�trn da lndill.•jawa� mirti'stro das RCilações Exte!iori"s
harlal Ndll'l, eflvi'.;u avr('�sarla dn França, Georges' Bidault, e

mente um t'fpre,wnl":lle "';[h'· ·m (} secretário das Relaçõ,('s Ex
.LI de s -ti g-ov:�'no á IiaralL,anu tPJ'iores da Grã�-Br",tanh!!, An
confet"encia de- paz da In'Jochina thony Edc'n.
a filn de que o nlesnlO I::.ft'reça
'uma "solução de transação". vi.
sando aca.bar com li. gUel Ta n;;

InélJchina, quC' já dUt'fL maiH d!!
sete anos.

ires probhmas: consolldação As nove potencias, que par[;ciL
das finanças do clube; aqui- pam dessa confr;ren;cia nã::! pIl'
siçã,} de UIn terreno na Gavea dera.m realizar progr,essos cn,

para Íl:!stalação do campo de suas nf'gOciações para levar a

esportes e a instalação do paz aos Estados Assoeiudos da
hot::l de transito para hospe- França,

-

dar {JS m'litares em transito 1,fENON, O EMISSARIO
pelo Rio de .Janeiro. Nr,ht·u envl:Ju seu embaixadm

O sr. Canrob-;;rt negou pe- K V K· h .... WASHINGTON, 20 (UPj --

01
Inte:·amerÍCll.nil 'de Caracas n',)fO daria. julgar adequado ;nv_}car ()

t· t t· ha·d
. . TIS. na. .uCllOn a Gene.- -'dr·'?mp 'ormmen e lves,se 'iiI o pr�Sl ente Eiose:nhowc'l' juntou, vou Uma resOlução con']enando

- Tratado de Se;',Ut·3nc_.a do R:"J .1.13
I d·

. bra com a eSj):}rrmça de r08'01- --

qua quer _ l\-ergencla com o ltJje" SlL"L 'Voz ao que os c.irculos () comunismo como' um'? UTneaça .T.:..neiro, taJvez CO!1�ider;:md.) o

_____ - - - - - - - - - - --
- - - __ o - - ,'er essa paralizaçiio, nas - nê�ocia dip.lomaticos desta capital COSo • para as liberdadés am€rl('.l.Ilas, e que aconteceu em Guatemala co-

ções. :Menoll - o autor da formu· t
.

umam; considerai' com··; a �'�,;ti:i(}
.

solicitando aos goyürnos (la h€-
la sobre ao sorte, dos pris\meiros norte-am(',ricana empenhada (. 111

1 misfé'-h o�ident:l.l qu·"' tomem
que conduziu. ao armi'stico na Co -

t·ç?nvencer as ,noaçoes la mo-nmE modidas adeqml.f.ias para r::;?,:,r
r-in. Deverá chega0:' n, ,esta crtla· r ca d 1I • nas o pl,lrIgo que r;<)( e I'C-

1 frente '3, essa "jlleoJogía, e.�t; a'1'
de gr%ta-'feira, tendo já solicita presentar. (V fato, d", ciXisUr fmtce geira.". ..

d') c obtido a.ntecipadamentr 1):1- �ln sum GOVerno cOmuni"ta. I O Df'p'lnami'nto Ue Es'ml,', a

trevistns Oyn1 'O Sub-s�c'!'ct:irio In'Jagado, na eph'evista, à im� I nunciou ont':1.n, que, havia <'11(::'
de Esbdo dos Estat.!os Unidos. prensa,. a rOl'pC)lto dn. re<:'cnte re- I mo:10 a atcnç.'io dos' cub'o,; g'O-'

\Valt['�· B\,df>ll R'1nith., <:' (''')m o mnssa dr. ar�'as pa.ra GuatoD1ú"; vernOs americanos parD. H. c\wg':J.
nlinistro das Rel,,<>nes Ext.' ·ln. Ia, procedrnte do b10u) sovlüieo I c1" de um navio :� Plle.rt) 15·tr-

BELEM, 21 I.Mcri'ciiollalJ _ A meretricio fechados, �endo t:rminan res da Uni'iio gCviética V. M. t) presidente respondeu que \>'4ía-, rios, na Guatemda. COl"_l um Crlr

cidadc agora está eompletament-; temente proibiüa venda de behi- 1\IoJ('Ij,·v. tava. preocupado com Q 0I?SO. n-' regamento de armas pN<,"'d"'1';c

Calma. O govnrnredor afim úe das �lcoólicas. FrANCA DO ACORDO crescr'ntando qU2' seria lllga ttl:. de porto polonf!s dí) stetti'l

impedi'r novas depl'''daçõe». <1,,- A Uniiio Ge.l"'lJl dos T!·alnlh"· �m. f"nte�' !JP,_, j"fo'''r>v' l>Js rivel Q estabelecimento de u:nlJ.l Um porta·vOz d':> Depar�apy?n- ra

dare." notl·Cl·0U M.··)·lnl·nd�.�h ,Ta diz-se \IUoe f' r:mbnb:�f!or 1'11,111, ditadura comunista no hemü"ff;\-I Ii', ''iií,,l.'\;i;.lhll.', iC'1'. ,·I';1':l'·'\;)�' 1"11'
ü,rminou qUe os ônibus fOSii',ll _ ç., �'� u

\t
.

t rio ocidenta.l. solução de Caracns, que algumas
l'ccolhid'JS gradativamente 'm· culpa {I tambem e:s:cluindo os es" ""lC ,.c:prl""I'!" 'Il seu T)�l" :>" -, a,s

t ' Naeões UnidllB, tambem snliticu'J RElembrou que a C�nf.· l"l'lcill. Uas 21 nações (lO 'hemísfi>rio I·D·'

t:luanto os policias, civil c miHta- uctantes, mas soJidari21u·se com
en.'trevistas com Chou En l>li

res, continuam em rigorosa p1'0n 10> povo !dizendo que estará sem- .,

t d R 1
-

Ext.�rio-
iidãü. pre contra. mOvimentos ajUstas

mllllS J"O as .e :loco!'"

Ontem foram f'rotundas, a.il1ua. A nota. ataca aos sr.5. GetuliO

'aOZ0 prfsõe'S. motivanc.,) O Cünl'::' Vargas, Zacarias As"urlt�:i'l !'

�o da a;;ihtção -dominada p:los pr,efeito Malcb�r. incitando o pt'

lI:eioíl pllcí�ico,�' Permanecem 051 vo
_

II não .p3,g'ar o� onibus majo

clDêmno:, !:Oli.!qt:"ns, cafés, zona de radOS,

RANOI, 21 (UPl - O"
----------,�----�----- Presi<lenLe Eisellhow�1"

cinis que 11l"Ocu.ram reuni�' (I":'

fragmentos \Ya historia de he·
roísmo de Gcnc'Vicvc de Gal��rd
Teraube, atr:wez dos relato;:; de

pl:'j1&ioneil":ls evacuados, dizem

que aparentem€'nte o "anjo de

;,o1en Bien PIm" recusou a libCl

tação imediata, Ao que tudo in·

rdica, a, enferl11e-it'a decidiu pH'
.

:rnu.necer entre os escombros ela

fo tale?:! em [,'Jder do inimigo',
l)ara tratar dos ferid'Os, até que
,o últ,imo tenha sido evaC'l:l-'

do

Genrral Inquieta.nte O advento de uma: .

ditad.uracomunisla naAméricaCp,::::::;:,::
Continuam Ot desembarques de armas vermelhas em Puerto Banias

ova.;a Guatêlnala. a obtel? armas

U1'1a,ra cuas nec�ss!d2deg ":1úrmais
.zm toda a p:lrte onde podia..

nos .país",»

FALI\, "AGUlA iVE';f�r,"
O INTERMEDrA�1,D

NOVA raRQUE, 10 ;l5?) ,�O

c01'onel iI:tb"rt JUlia.�l, qt'.·3 rf(õ�.

bt1u o llJi:�:C. J de H A�1.:ia Nc-;:ratf
de, Eticpia. c q_ue afirmou �'rr a

gel).te enca.rl'eg·rúle; da. c(n:n1)1':1. (�e

llrmas �:> gOVErno guatemalkco,
dcolaróu h'JjH qUG> a pOl'tiC3. do

Departamento (le ESt3do o _l'ig:1-;

21 iU
solicita

ram ao gove:rno' suéco in

formações completas so

bre O cargueiro suéco, "Al
fl:elm", que levou o carre

gamento de armas da Polo
nia para a- Guatemala. Es
sa noticia � interpretada
como prova de que ús nor�

amel'ic�\l'ios querem fazer
investigàção completa sobre
o caso,' colhendo Íodos

FAÇAM' SEUS
ANtrNCIOS

NESTE J'ORNAJ�
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j �.a

Conf·;rme noticiamos ontem,
à noíte, com início às 20 no,
ras, re�liqf)tltS� nQ Tabajara
'I'eriis Clube o .jantar íntimo
qUe o Comando' 'do 23.0 R. I.
ofereceu ao general Ccman,
rlante da 5.a Divisão de lu":
fantar ia, aos' oficiais que par
ticiparam das manobras, e às
autorid:{des civis, répresentan
tes d,lS classes .pl'O.dtltoras e

jornalistás.
' .

.

�
IOFDSCjL

'Conta tam�'m �ntre ,as rnuttas "tTi-'

tímas das violenclàs do guarda.
Peixoto _ revel<>u á reportagem
do O .JORNAL que. ao serem pu-

i Nestor L'w'Io1"eira.

I Ô1JTRA VITIMA

O jovem C"rlos Pozzi - que se:

Bh�m!'nal1, 15 dI9 Maio de 1954·
LIWPOL1JO FERRARI

Presidente.

COlleertamos!
Refrigeradores Domêstlcol'i, Reirigt. .I'lU;io eln fll"ul
MáquÍlta.'1l de lavar, Fogões elétric6s. Aspli'lidutl:.5 dt: P',
Enceradeiras, Uqufdificadorell etc .. ,

Refnl'malf Pln!.l'ât
.

CASA DO AMmUCANO S/A.
Seeçi{} Domeêitlcíi

Ne-sa ocasião. o tr-uculento Pei··
xoto produzir-a nele, ferimentos de
certa grm'idade e em consequeneía
do, quais. fora medícadn

-

rro Hos
pital Miguel COUto. FOi" :ili; eons
tatada a rutura da membrana 'd-o
rlmpano, em cOllsiúlu,elÍcia: de �'1o
lento soco, alem' de pÓllta:$>és qile
lhe foram de"feridos �rri' tOliG o cor

po.Vendem..e (liVe1'SIl� iotes,
�tâximo à nova' pí}l1te em

�\)nstrn�ã.1) 1\'6 }JairE.., de Foo.
ta Aguda. tllúcrmações com Amo Bec· j
Ice? RUi! Bi)1iy�a. 7� .- PiJn�
trt A.tlHh� - N.esta.

Apartamentá para mo.radia
ou escriiol'io, com jardim, na
R'!la Nereu Ra:mo-s nps ·altos
do nevo cfil1sultni'i& do Dr,
Cam�ra.

Sindicato dos Trabalhadores II a s

G�éficas' de '8luinenau
EDITAL DÊ CONVOCAÇÃO

Pelo :presente, convoco os senhores associados em pleno
gozo de seus direitos para a sessão da Assembléia Geral Ex
tra.o--rclinária a ser reaíízada no (},ia 23 do corrente mês, às
19 horas, em sua Séde Social li AIáineda Rio Branco nr. 62a.,
com (I fim de ser proeedída à eleiçã.'J. de dois delegados para
parti.ciRár .do II CongresSó Regional de Previdência Soeíal.
no dia 1.0 de junlm em FlorianópOlis.

Blnmenan, 15 �. Maio de 1954.
JAYl\!1t DE OLIVEIRA COELHO

Presidente.

O j ....'em carlos POZ:<;.· que é a

luno C>J curso cientifico do Institu
to Juruena. esta pronto a depor
perante o juiz que presidil' ri 5\1'

mario de culpa, sê' para tanto. f:>r
chamado.

'

hulusfrias
G

nada de positivo se pode afil,'_
mm', embora conste que o

PTB irá com .0 PSD.
S,o; for concluída a votação

para à emancipação de Flo
r lan.rpohs, teremos também
Eleiçõês para Prefeito da Ca
pital. O posto está sendo mui
to cubiçado por diversos poll.
t'CDS e isso já deixa entrever
uma intensa luta para con

quistar a preferência do ele:�
torado ilhéo.

AUSIIN ANO S1
4 PORTAS

Sindicato dos Tra'bálbadores nas 'Industrias do
.

. VeSIUário de Bhuuenãü .

EDITAL. Di<: CONVOO�Ç1íO
Pelo presente, convoco os' senhorês associados em pleno

gozo de seus direitos para a sessão' da Assembléia Geral Ex
traordínárfa a ser realizada no dia 23 do corrente mês às
15 horas, ern sua Sédê Soclal à Alameda Rio, Branco nr. 62a.,
cOl11 o �i:gt de Ser prôc�iüda a eleição de dois delegados pa
ra: .partIcIpar do II Congresso Regional de Previdência So
cial, nó dia 1.0' de Junho" em F1orianopolis.

. Bl'llm,enau; 15 de Mai{) de 1954·
.

EUCLIDES DE OLIVEIRA
.

. Presià.ente.

Sindicalo d�s Trábalhadores nas Industrias Me.. 1
Jalurgicas'fMeçanicas e de Material Eléfrico de .1

Blumenau

alIa 15 de NO'Ytmbrn. 413 tel
., NOSSA DfVISA Et SF.RVut

lU!
•

-CENIRO DE
A Ul O M Q' V ( I S

Aafc:m6vei8 Uu.4...
Ottmblhõetl Ugd_
C:mtl�netetl lJ�d_

VENDE-SE ou t1'ó!:a�!le par um
carro converstvel.
Tratar na Casa Peiter,

o sr, Harrt.
FRIGIDAIRf·

f AUTOMOVEt AUSTlN

II VENDE-SE um de tipo 51,
{)u troca-se por carro maior.
,.Informações na oficina Car-
los Hoepcke. com 10 sr. Teo.
doro Krug.

MOTOR DUSEl
PROCURA-SE para nego

cio iln,edía!;;? um: de 40 a 60

R e lo j o a rra
CENTRAL

HAItOlDO REGUSE
BLUMENATl - s. c. _ Rl'!l FloriarÍo Pc:xoto, 119

Caixa Postal. 439.� TdeLonc. 1638

lOIAS RELO'61OS

EM GEIAl

'ADORNOS

CONSERTOS

A !
ria [,rm�c;Dr te propdetário de "a·

.

fas,:inante :0 "governo. para. fazen- t
pore<L Po"'" r'.1.1.un tancrJ e nun1a ccm- : do el: unl ··poal" da navegaç.ão I

pnnh!a de seguros. que fund·ou com! costeira, mais tarde transformá-lo.
J\.tarti:1elJi, o nnnlf· d,' Atlantico e: em -empresa maior de navegaçãO!
Atlenticll. Isto definia a harmonia; transatlantica. capaz de transpor·'!
íntima. que o HUl�;j.l "cm o mar, I tal' pr:rte do nosso' café e do flOS".l
o irresistiv�l com que o lcvava pa- I so eac2.U ao extel'Íol'. DLcutim'Js
ta o oceano fi sua vocação para j ri ptan{)� eu entusiasta dele, nmna

éle. Os que 1l['O con.l1ec�am a fun·! comullidadle de idHas, a qual �eri:l
do :Mál'io d'AllJleida supunham que 1 o ponto de partida de uma :imi-
o seu imperialismo er� imobill:i.·1 znd(, feit3.' em . bases inteiramente
l'ío, ou bancário. nada c'isto. A� I desinteressadas. Ele pagava no p;o

pteocupaeõ,:s ardentes que o deVO-! 'veTno 40 milhões por uma ·empl'e'·
l.'avam, soh�".tavam-)l,) tot;l�� para I sa $.up�r.faIida. e lhe tomava o

o lado marltlffio de sua VIda de! pnBslvCo. A'.'Segul'ava. de' antemno. I
hom:m de negocios. Se ficou em I o equilíbrio financeiro dos nego
terra. fO� porque {IS .governos e�" cios d:� companhia, ,10 lado ca pos.
twaIll al tOGOS os dIas para lhe' sibilidnde. em futuro 'próximo, .ta

átrapalharelT' o ritmo oceanico de renovação do material.
sua nattlreza dominadora.
Se o' Estudo 1!1� tivesse l'ntregue Mas eu não estou aqui ii: beir<.

{I mar, o Brasil não haveria perdi- é'J túmulo do amig') querido e

éo. eomo já p"rdeu para o' FratR,
ti suprei-Tlacia do tridente de Ne

tuno.

verdadciroJ de UUl quarto de sé

culo, para c:lebrar II força de os

"Hh!!-n do ind'ilstri"l e ti." nave

·!f(\nt�. do banqueiro e do segura
uor. Minha tarefa é menos com'

'--."

( I N E B L UM E NAU
-

"

H O J E - Sexta.fei1'a - às 8 horas - II O J E"
"�,,,-

Em última e délinltiva. exHiçâo do grande fihue italiano:
O CINE BUSCH, orgulhososamente apresenta: (, grande filá
me Italiano com ','_
GINA LOLLOBRIGIDA, ERMANNO RANDI em:

( A R U S Or Lenda de Uma Vóz
(CARUSO Legenda di una voece)

A história -espetacular do grande cantor Itali:Ulo. .. a ad&léS
cêncía, .. o seu uníco e Infortunado. amor .. , desde e berço
da miséria até a glória final!

.

TodQ o senfimento; a poesia, a musíea. a paixãn e (lI encante
de Napoles! " '

'.

.

Tréchos de LA OEHlm;;; ROGOLETTO,.TRAVIATA, MANON
TROVADOR, :ANDREA CHENIER, BUTTERFLY, OSCA. 0-
THELO, PALHAÇOS, CAVALERIA RUSTICANA, alêm. de
ínumeras canções na '"óz de MARIO DEL MONACO! Gin� Lol

lobrigida no pape) do prlmeíro, e untce amor de. CARusq!
ERlUANNO RANDI no papel de CARl.1S0! t.Tm:\ incam)l�n'l\
vel hisfórià' de amor!
CARUSO. LENDA DE UMA VO'Z. hoje no C. RUSCm

( I N E BUS(H
H O J E - Sexta_feira. - às 8 horas - H O .J E
ROY ROGERS, o romântico moc inh.j do velha Oeste.

REDUTO DE ASSASSINOS
em:

Um Western espetacular e grandioso pela sua historia
inédita e beleza emocionante das cenas finais.
Acornp- a contínu�ão do seriado: MONTRO INVISIVEL!

DOMINGO: Martim Rokk, no filme alemão, musical, 0010.
rldo - FERIAS NO DANUBIQ Colossal!

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

Sofre? Tenha Fé
E$cftVa detalhadamente para a Caixa. Postal 'I • 1 J
_ são Paulo - Junte er.vel�pe selado cnm endel'e�.
Não ntiUse reg.lstro para (vitar demora rut"retlrada. eDIL

bOl'ario Improprio.
.

.

MARaBA' tIDa
o MARABA' CLUB convida seus associados e Exmas ,

M1aiineêS
D.

bCâOüç�âiiie
que fará realizar dímlngo, dia 23 das l�às. 21 horas, UOS
salões do 'I'eatra.

.

,

As danças serão abrilhantadas por Nnndinhn e seu- Can.

I.jllnt� de. Ritmos... .

.

"

A, DIRETORIA.

!

, 'Til

hOje,1 éÍ::;ôl
<It� � .

,

"'
..'� .

tez-se - Q/udôcioso:
com IOF05CAt

• lôdta para o utngue r
• fósforo para o cérebrol·
• cálcio poro 05 OSSOS I

IDeAL
,'O MAIS MODERNO FpR�IFrçANtE i

lABORATORio LICOR DE CACAU' XAVIER S. As
I
R. ffflra.ill 5I!v�.IU • ieUi..tna - (Há. Tele!....Na!ril" , C, fi. 3.1111& � S. PAULO
�,-_:_;_--'----�--c--�-

Casa �e· Saú�e �aª Francisco
I(.ua Sã.o· Fl.'anc:lscn; 147 � lrones 2061 e 1043 - ..

O{;"RITIBA PARANA'
-- ()J:MPLETAMEN'TE APARELHADO -

CIRURGIA - MATERNIDADE - IN'rERNACAO
RADIqDIAGNOS'l'ICO - RADIOTERAP1A

ARERTA: AOS SENHORES M-EUiCO§
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Diferança 'apenas de nas estimativas
,

RIO, 19 iMerid) _...L- A

PX[)PÓ",
In.;:t.ituto Brasileiro 'de Café Q se- trolados pelo Instituto. cOnforme va Iorque. hit. dias atrás pr,;)v')-I ':carry over" existente em,30 de

sito de uma nota inserida do guinter; '

I
terlno$ da referida nota, O que

I
cara movimento baíxísta naquela de junho; de 54, finda a presente

.

"Correio da. Mamanhã", de cn- 1 "N:'io 110m:e nenhum" n.lt"ra· houve f')i uma dif�'!"ença de< 'a-I praça. Sua repetição dias -após. safra será' de 1.'775 . .000 sacas� Jn-. a imprensa deverão, fic�r._aien� ,

tem, esclareceu o presirtenet« do' ção no volume do,:)!;. estoques con-'ipenas 6% entre; a previsão da 53." la5 explícações, esclarece�ora.s a reríor portantó,
.

em 1.225.000 a� tt� para esclarecer- � (}�l;.�O fll�-----�-�--..,_-"�--��.- W _ -'ira feita em" outubro de 53 e a respoíto mostra que exíste tnte- Hcarr� nvez-" orístente em 30 d",Ibhca, e. defl)nder 'OS ,.ntm c.,,,PS 130
,

'

PlograRia de reaparell1amento \qU�::d:���:;�n�:ted:��:�nte )�:s�: :o�a::� d:mC��e::�:= junho de 53,. na hipót<:se d: .•.
se eafeiculhml. br·asUeiru'. .

_.

de' v'artes pnrlos ft8tij.",oua"ss__
!CSClareCida em telegrama. envia- d>;:lres deverão vender as -. S\1iH3

.

U lIil b> III I do pelo presfdonte do IBC ao' re- \ safras,Obras elO execução em Siaw Caiarina presentante idO' 1nsm.ul):} em No' A situu_:ão �$tatística do café

RIO (1\"
.

1 'O 1 d "E 1 'I"
I vn Iorque e ao presldente· dI} ao que nao fOl: de forma nenhu-

. aerm.j - pro- pe a raaa mao- {j " I. '

'=: �.
Banco do Brasil que pedirá f'xph ma altea-a:da, pois embora, a sa-

,grama de reaparelhamento que devera remover o vOlu-1 _ . _ .

.

!., . .

d S tos
. .

b d 1 870 000 3 C caçoes sobr� a. slmoçao, pors fil fI3 colhída tenha .sldo superiorO por os nSClOnulS, SO o m'e e. . m. om a
. .. ."

impulso e a ori-entação do (Conclui na :;: a página letra, C) mesma notícía veIC111ada, em N ()� I a prevista. em novembne ds

ministr-o JosÉ� Américo,
---- -------- ---.-------.- .---- ...

����s:�et:�s r!�u:�ni��1:� Petrobrás: Menor' Contribuição
da Federação. O titular da

D M II O"b E IVi?-ç�o);a?ompanha, com oi os. Icro· ru us seo oresrnaxrmo Interesse, a

luar-Icha dos trabalhos nos por- A
-

d
....'

tr O A
.

h
. .

tos. nacionais, e os resulta-! prOVClQao O mlnlS ro
..
líl· r'an a.

O EU TS C H E SP 11 LI E I g�Jo:t�ã� dl�lO��;ll��O :]���: m�i��'02�a(����:�a-;pr� �:��;c��ã��d::�i:Ui� ���ri:
..,

. .! ver_! para. �r�ve, uma �o . .vou O parecer do consultor hnpol'tancia de Cr$ 8:000,00
K U R Z E TI E lt I C 11TE· ,.luçao definit iva do proble� geral da Republica, sr, Car cada um, equiparados, as-

ma. los Medeiros Silva, no pro- sim, a carros dri passeio e

cesso em que o reitor do de luxo,
Coleglo Santo Americo, de que, "tendo sido criada pe
São Paulo pleí teia Isenção la l-ei uma tabela especial
da pagamento das contrl- de contribuições para os

buiçôes destinadas á "Pe- ônibus, forçoso será eriten
trohrás" para dois "mie der nela ineluidos os outros
cro-onibus" de propriedade veiculas da mesma oatego
do estabeleclmentn de en- ria, ou sejam os demais que
siria que dirige, sob a ale- por ma utilização, igual�
gação· de que os veiculeis mente devam ser cOl1side
t:ão 'empregados exclusiva- rados como de "transpor
mente no transporte de alu- ,te coletivoH_
,nos entre suas residencias Ante o exposto, o sr. Car
e o colegio e vice-versa, los MedeiI1�·s Silva entcn
sem qualquer espirita de deu que os veiculas comu-

um ·1 .

b' t d
.

d ".

À :reI'o 'e com o ��lca o ]ü- me11·'8 enomma os TIU-

. tIvo de lhes faCIlItar a lo'� era-ônibus", quando desti-Iem'
comoção. nados ao serviço exclusivo"
O peticionaria compara

ris. contribuicão fixada na
tabela que acompanha a lei
eh "Petrobrás" os onibus
com capacidade até 20 pas
sageiros (Cr$ 1.600,00) e a

que teria de pagar pelos
"micro-ônibus" de seu es

tabdecimento, pelos quais,
devido a seu peso e ano de

.5 1,....*'$

.�\
DO� i'DiA'AiOíii ã§�O('iADO!iF'
FiWi'itmüADE Dili�·

jIj/'& ".A til Â Q j. () iii
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SUCURSAIS: RIO: - Rua RodÍi&'o Usboa. 1J
- Fane 42.5953 - SAO PAULO: Rua '7 de Abril

n, 236 --- 4.0 andar - Fones: 4-82'7'7 & 4·4111

BELO BORIZONTE: - Rua Gow. 24 - POR

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

RITIBA: - Rua Dr. l\Inricl, '708 - %.0 andar -

Sala 233· - JOINVIIJE: - Rua Sio Pedro, fi·

DEU'I'SCH-BRASILIANISCHES
WIRTSCHAFTSABKOMIVIEN

Die "Carteira de Comércio Exterior" gibt be

lvll1nt, dass auf Grund der zwíschen deu brasiliani
schen und deutschen Behoerden getroffenen Verein

barungen, die Einfuhren aus Deutschland den iro

deutsch-brasilianischen Handelsabkommen vorgese
henen Warenkontingenten nicht mehl' unterworfen
sind. Infolgedessen und in Uebereinstimmung mit dem
Beschluss des Beirats der 'Superintendencia da Moe
da oe do Crédito', werden die fueI' die Einfuhren aus

Deutschland·verfuegbaren Devisen kuenftlghin in Ver

steigerungen an saemtlichen Wertpapierboersen au

geboten und clie Lizenzen unteI' Beachtung der allge
minen Normen dutch alle Filialen des Banco do Bra
sil, welche die Aufgaben der CACEG duréhfuehren,
'erteilt werdel1.
.

Zu dieser Meldung gibt die Deutsch-Brasilia
nische Handelskamrner in S. Paulo ihreI' Genugtung
darueuer Aus.druck, dass es ihrer mbnatelangen Be

muehungen "wie auch ihrer Zweigstellen gelungen
ist, die Versteigerung der Convenio-Dollar Alm_ an

allen brasilianischen Boersen zu erreichen und damit
die schwere Benachteiligung, we1che die ,Zentralisa
tiou in Rio de Janeiro fuer die ImpoI'teure deuischer
Waren an Plaetzen ausserhalb Rios bedeutet hatte,
zu bes·eitigeu.

DIE 'UNERKANNTEN' FLUGZEUGE UEBER INORWEGEN
.... ' .OSI.O, 2(} (BP) - Kuerzlich .vurde gemeldct, Idass FormÉdionen von Flugzeugen, deren Nationalitaet I .

nicht festzustellen war, norwegisches GBbiet ueber- i
. flogel1"hatien. Nunrnehr wurde durch Nachfragen, _

festgestellt) dass es sich dabei sowchi um russische I ::.
wie auch tim a_T]]lerikanische Apparate gehandelt hat. , t::
Die nonvegische Zeitung, "Arbeite:- Bladet" .gibt dies i I ª
bekannt und bemerkt dazu, dass dl€ 110rwegIsche Re- \ i::
gierung bereits an das Weisse Haus und an die II ª
UdSSR Eingaben. wegen dieser nicht autorisierten I ! ªFluege�e���t ��t. ') �
'DEUTSCHE HANDELSFLOTTE UEBERSCHREI· �

TET ZWEIMILLIONEN . BRT - GRENZE 1 ::

HAMBURG, 20 (UPI - Die Handelsflotte
=

Wes.tdeutschlands hat die Zwoeimillionen-BRT-Grenze
ueberschritten. Am 1, April uínfasste sie 2.092 Ein- �
heiten mit zusammen 2.076.967 BRT gegenueber .,

2.063 Schiffen mit 1.911.691 BRT. am 1 Januar die- -

s'es Jahrf:!s. Wie aus amt1ichen Unterlagen hervorgeht _

setzte sich die Handelsflotte aus 1.933 (1.908) Troc
kenfrachtlern l'lüt 1.820.317 <1.712.220) BRT, 75

(71) Tankel"1'l mit 223.466 (184.970) BRT und zu-
I =

naechst 84 Fahrgastschiffen mit 33.184 (14.491\ BRT
zusammen.

HOHE EGPOR'l'QUOTE DES DEUTSCHEN
KRAFTMASCHINENBAUS

....... HANNOVER, 20 (UP) - Die deuische Kraft�
maschineinclustrie zeigí:e uui der gegem,vaertigen In
dustriemesse in Hmmover dic grôcsste Verhremmllgs
motOl'eu-Sc1l!:t'U. die jemã]ii mú einer tecímischen
Messe in Dell.tschl:md, zu. sühen war. Die westdeutsche

Kl'üftm.ase.11�ne:nintlustrie, �e g;egen"--vpertig 40 000
Ã:rlJeitskraefte }lcscliaeftigt, e:lqwrtierte in deu letzteli
dcei JaÍlren jewi3'Hs mébl" aIs 40 Prozent des Prô;
duktio[]{,Wél"tes.

DER ANGI"O-BRASU..IANISCHE HANDEL
Die Noten, die zwischen Rio d eJalleiro und

London am 31. Mael'z gewechselt wurd'en und welche
sich uuf die Erneuerung des Handelsabkommens und
der Zahlungsvereinbarungen bezogen) wurden in Lon
dou im "Woeissbuch" veroeIfnetlicht. Das Dokument
verlaengert die Wirksamkeit einiger Artikel der Ve
feinbanmg vo m21. Mai 19·:1:8 bis zurn 31. Mui 1955.

GUTEN APETTIT

GEDAEMPFTE OClISENBRUST MIT BOUIL
LONKARTOFFELN UND MEERRETTICH

750 gT. Fleisch, Brust oder Sehulter, 2 L. Was
ser, Salz, Suppengruen, 1 Tomate, 1 Mohrrue
be, Pfeffer, Petersilie, 2 kg. Kartoffeln, 1\2
Stange Meerrettich .

., . .,. Die K_1:ulcnen, das Supperigruen, die· Tomate
und die Mohrruebe init Wasser ansetzen und zum Ko
chen bringen. 112 Stunde sieden lassell, danl1 das
Fleisch zugeben und zugedeckt etwa 2 Stunlén daem
pien. Die geschaelten Kartoffeln iIi·nicht zu kleine
1VuerfBl schneíden, das Fleisch au::> der Bruehe lleh-

. me11 und die Bl'uehe durchsieben, Die Kartoffeln hi
neingeben und darin garkochen. Mit Salz abschmecken
und kurz vo rdem Auftragen feingehackte Petersilie
und geriebenen Meerrettich darunter ziehen.--

HUMOR

'. '�Nt�"TS�!ilt �!� in nlir ,agen, weld,.. ,
flcissige Inseckt <1afuer 80rgt dass d'eine llIutter s'choe- f
Bt', seitlene Struempfe trugcll kann ;- .. .. .. .. .. 1

, ,

....
- Sehmidf uebel"legt ein Weilchen. .. .. ., I

....•.
- JawohI, Hcl'l' Professor, dieses fleissige In

sekt ist meiu Vater••• <. •• •• •••• • ••• _. •• _.

ES'l'UDOS E PltOJETOS
No que toca ao Estado de

Santa Catarina, na parte
relativa a Estudos e Pro
jetos, realiza o mínisterío
da Viação o seguinte tra
balho:
Dragagem do porto da

Imbituba, com um cubo de
IDO.ODOm3, orçada em Cr$
1.530.000,00.
No corrente ano, será i

niciada a dragagem do ca

nal da barr� de Laguna,
devendo ser retirado
volume de 730.000m3.
dragagem está orçada
Cr$ 9.250.000,00.
Por outro lado, acha-s'8

contratada a dragagem da
barra e do canal de acesso

de Itjaí, cem um volume de
190.000m3. A obra está or

çada em Cr$ 5.750.000,00.
OBRAS EM EXECUCAO
Foi iniciad!l a dragagem

i do porto de Florianopolis,

I;:XORTAÇ1iO AOS CA�:OLICOS l'"\lL� VOL'l'l\REi'>f. AO ESPIRITO DOS

CIDADE DO VATICANO,
19 (UP) - ° Papa Pio XII
encareceu; .:ntem,a todos. os

católicos de que retornem ao

espirita dos prímdros tempos

CAMI HÕES ALFA ROMEU
'J

Diesel){ Oleo
da

Nacional de Motoresr� b '"

ra rica
para pronia entrega de 81 '2 toneladas

AGENTES
para () Vale de

O f t ( I' N A A R T I ( L T D A.
Rua 7 de Setembro nr. 472 BIumenau

Itajaí
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lIi_Ae'àlna ou grande cãdade em que vi-
ve. E olhe-as �em, porque elas, flNIVERSÀ'RIOSsão a imagem víva da llersonali

F
'

h .
-

J
- azem .anos 0Je:nade. Olhe-as, mas nao para

" ; "lra'rII' f'lh .- a memna IV. ,1 a CiOímttâ-fas, olhe as para tirar pro
Msr. Augustínho é sra. aría

ilha do sr.

crie! a
sua verdadeira imagem, feita de
particularidades que a tnr-nan:
diversa daquela das outras mu
lheres. E um esrorco, mas neste
campo como em tantos outros, o

esforço será largamente eompen Nnrte vasado pelos resultados que, .não Vil - .j sr. João Carvalho, re.dem rathar. Sidente nesta cidáde.Déi4..1te .'to{los; 'Os pratos j ftl�, 3!4 de q91her de sal edeliciosos que se podem:fa uma pitada de pimenta. Cozer à base de ovo a omele- loque na frigi�eira 3 colhete francesa Slé 'apresenta res de manteiga. •

• F.'.i.,pj
• ••••••

i

f";�',.: Ji <
I .,..

i >�.
'" f\

I�� , Q �Ul� ôlillflln rOllllfICnU!'

Frequentemente, a cien- na Calíforniã. Os velhos encia ajuda a natureza. Por tusíastas do ,'Turf :ficaram. exemplo: com batons oe TOU desconcertados, quando vi:"ges para tornar mais ver- ram um caminhão cisterna,melhos os lábios e mais ro- que percorria'o parque resacas as faces. Mas, quan- gandq-o, cuidadosamentedo a humanidade comeca a com uma tinta verde. O repintar e "glamorízar" � ea sultado foi um dos mais bepim, não se pode deixar de los trabalhos '-de, "maquila-

I
achar exagerado.i.

.

ge" que se podê imaginar"A surpresa ocorreu re-I a grama, seca até então, secentémente, no famoso hi-, tornou de um verde ado-podromo de Santa Anita, • rável.
.

'----._-----��--�----�-----------------------

res? O nosso; penteado deve .ser
·l'·'nos.so;"estUldadG jp4t'a. nós. a nosi
sa maquãagem tle.ve .ser.a que V:ENDA DJtSTA 1),1,UUO

DO

.:;1
'Ti

(ASAMENTOS
màtrhnonío

hoje. no civil: com a gentil sr
ta. Liane Si�glende Otte, fi
lha do sr. Osvaldo Frederico
Ricar'do Otte e de sua exma,
esposa da. Elisabeth Otte, o
jovem engenheiro civil EgonAlberto Stein, filho do sr. Al;
berto e sra. Adélia Stein .

._,

NA�(IMEI fIOS
- Acham.se em festas os

s2g11intes lar-es:

- do sr. Osvaldo Kírchner
e sra Sofia, com o nascímen,io de uma menina;
- do, sr- Sebastião R. de

Medeiros e sra. Elvira Medeí
ros, com o nascimento de UlU
meníno ;
- do sr. José dos Santos e

sra. Rosa dos Santos, com o
nascimento de um menino e
- do sr: Curt Rode e sra,Ilse :aode, com o nascimentode um menino.
- Esses nascimentos ocor

reram na Seção de Materni
dade do Hospital "Santa Isa,

VIAJANTES
� Acham.se hospedados na

- HOTEL REX: srs. Luiz
p-onzaga Leite, Milton Vieira,José Flaksmali, Artur .Aze,
vedo, Jçhn Robert Andrews,JIeinrich Zerfns. Polan Cwik�
ta, Antonío' ,João Braga e.sra.,dr. Nelson Bc;ckmnnn e sra.,
Osmar Dunke, Valter Garcia,Hernani Ferreira Brito e Ger
mano Veechi.

- HOTEL HOLETZ: srs.
�oberto Berg, Romão Nasaro,Geraldo Camedo, José Morei_
1':1 da Silva, Mario Rodrigues,Renato Alcantara, Antonio Ca
jiers, Francisco Dias. Macílío
Fiqueredo e sra., Bolivar Cos,
ta, Leopoldo May e sra., AI
fr·;odo M';:ssimann, Ricardo Schbert, Ivo Lindemayer, Fran,
cisco· Cardoso e Sebastião

Costa.

PRECElfO DO DIA
- Desperdíe.o evltavel:
-' o' 'aproveitamento' das

substancías uteis dos alim,en
tos depende em grande parte do modo de eosínha.lcs- Os
frutos, rizomas e tuberculos,devem ser cosidos, 'com casca,
af.m de que não passe para a
água o preparo de sopas, cal
dos e mingaus.

Cosinhe, cem casca, 'fru
trs, rizomas e tubercu,
los. Não deite fora prln,
cipios uteís desses alimen
los. - SNES.

ASTRAL, DO . DIA .-
,

,

por Haga Swamí
21 de Maio'-

, Saturno favorece, :0 dia ill
te.ro, quem for cauteloso á
tarde. Rege agrcpeouár-ía,minas, cartór-Ios, .tmoveís, as,.

suntos hístortcos e geográfí,
COSo

Os nascidos nesta data -

f Possuem fac�tl�ade terapeutí,
cas '2 comerC1UlS.

"1
--

.-.; ... ,. '-;'�.

A Eft"fNCIA1
i do anuncio acha-se d!

I'
I'etamenw ligada . à clr·
culação do jomal. A NA
ÇAO ê � único �rgã& iI..
circulação dtária que penetra na maioria' dos .

la'
res do Vale do Itajai.

E'leganciaecharpe e 1\1''\7a$ cinzentas Seja discreta com os per-ou beige-:m.arfim. ôu 'mesmO. ·fumes. roas "não tenha melamarelas, da cor que voce do de' empregar a água dequiser e ql1'e fiquê Mm com

I
coionía. 'Os primeiros sãoa do paletó, desde que :seja um luxo que se torna maudiferente I:'! �ontra.nt,e.· A gosto

.

se usado sem medimonotonia das cores é um! da; a segunda é quase umaerro �ão �ancle- como ,;':1 má i liécessidade' higienica alémcombmaçao de cores. . de um :agradavel comple�

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS·
CASA DESAUDE NOSSA' SENHORA DA GlOR1A

ASSIST.t!:NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS-- ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS
ELETRICIDADE ]/IÉD!CA - REPOUSO - DESIN70X::rCAÇÕESALCOOLISMO - TRATAMENTOS, ESPEClAL IZADOS -'Avenida 'l\lunhoz da Rocha Nr. 1247 - T1.'1eione· nr. 3 O 5 5

. ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRACURITlBA·
PA�AN A'
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cOmpromisso ',110' Torneio ,lj:xba
deste -a11):1, qúe '�stâ' ,l'J.iestês a O

terminar.

rem nos meios ", esportivos 10'-

cais:,-

1,
Sobrcpuj!Í.dos n.-esta cifuLde, ps

'

, ,r-ap3.ze-s",prepara\lQS pOr Jos� Pe" Futeból é esporte de surpresa
, ra; tendo 'agora. de -Visif'al', � Ês- e assim sendo, o "mal" ,que os
. táaio C_à�ui Ca:r1os_R�ux, '-VC-' ; paj,:sa:nduànos fizeram aos blu-}

,

em rllihizi!'!as em. mwtb 'as posst- menauenses, na. Baixada, pôde
;, Jiilida.dea de uma. vitófia;, sobre 'a muito bem Bel' vingado pela

"miW.)nâ.tiâ" � de ma alví-eubra,

acesshels a cada' bolso'
In,fo:t;'maçõés . cem J..,ivo'rQ-us & pia.'

de novembro, Blum enau

Ida na. localidade de Testo Cen-

,
Para não fugir � tra:J.ição, a xímo,

Si:lcÜídaee_-Esp(l;ftiv4��aJ1de�nte A vários clubes não só 'cata.rí
da cidad�·'tl.e':Bi"u!ique, crganiza- nenses, como paranaenses, gau··,t'� fum��m': �ste

.

amo ,um, vasto 'I chos e paulistas, est-á o Band,C'i
progrAfna, dci 'ft-h1:iVl_dad-es, ,já que

I' r�l1te expedindo convites, no se-n'J;al ,��rno adianta�os na:
o intUitO' de seus diretores _' o tido de que os mesmos se faç:unde; õntem, já se diiigl>t-à.m à pre�', de c�cm�r�r, �om o ,máiúno 'de' representar, nos grandiosos fes

sidé'ne!a lia Liga BIUmenauênse;
bIi�hanti�mo� lYJssivel, o tr�nscul'l tejo� '. CJ1ll suas e�uipe de volr

í

solicitacldo de sua p�,eside-ncía. ,li;, so (lo M.o' aniVersárjO do tradicio ,femmma. e maseulrnas, baquete-
resezva exclusiva. da, datj').,q�e 3.'; nal greici�"�;nlll.dtol'ista.

'

o i,�'�l, 'hanôebol, punhobot 'e ginástl'
cima �pó-ntll-mos, pár,Q,_ euja, i;lpor" I ca e ião lOgo suas respostas sc
tunídae organizará, :ru.ém de nu> A, eontecção do rc<f·.rido pro .. jam en'dereçadas a Brusque, po
merosas festivida!de,s� com atra- grama. está sendo alvo de' ese- derá elaborar, em definiUvo. o

'ções 'de' toda espêcíe, um movf dai atençãO! por parte dos díri programa esportivo dr> seus grantroféus os quais comprovam li.
mentado Torneio 'arnístoso," com" .díosos festejos.oE"ficiencia que sempre d-eIDonstraj

ram ;r�presentaçÕes futebolísticas
atvl-pretas, em competíções

tra),
li fI'''ltlllJ'''U' l'm rI"TA' I
II VINDO ('!REO�OTAJ)O fi

Qn,V1r.IRJ'
Completou o cluhe -que

ta

da Italia

na

pr ímiera, vez "
na história. essa rma, a disputa e marcou,

inscrições
.

abertas, "àpenas, -para, que ,qualquer outro' espetáculo es

os clubes, m1:JldOs de Flo,riáIlOpO" Porti�' �n'uti�úllio;:,i!)�r.!!. dc-pJ-is
Us, ou g�j�m Clube de, Regatas f �e :úiti�li.'i:'· ;estK�:·,· d�spertancl�
Aldo Luz, "Cluhe, N-áutico- Fr;:!nC'.is croscent", erLtusiasmo entro o pÚ·
co-. Martinéllí e Clube NáUtico: blico itlJ.éo. "

.

drig� dr 'F:reita_. reaparecerão
ante- os aficionados do remo no

rtanopofitano, surgindo como a a

tr-acâo máxima da disputa náutí
ea promovldu pela FASe.
o fa:vOl'ito ida. Itrgat.'1. ;, o J\hl�,

PALRMO, Siciüa, 21 (UP) -

prova, na qual estão reprfs�ntan
dos sete :p'3.íses, se inicia no sul

BANCO' INDúSTRIA E COMÉRCIO _DE.
- Matriz: J T A J A f ...".,

Fundado em 22 (h,� F'i"vMf'irõ 11,., I 9:l:'i

Capital •• '.. . ..

Fundo dI:} n,ese-rva .... . ..
'

�e domingo :Próximo,
aeU q_uMro, titular, o mí'smo, que,

�evgnt'()u tres campc':)nat-os.- SC"

gur.iOs dá Liga.. Itajaiense ôe

;Desportos.
A rEalil!k'ição dó lílfltch

m:1iig que- confirmada " o m{'�'mO

:nós clrCulós, eSjl':)rtiv,D.S timhOeIl'

, vem' sendo o assundo ,mrlis,
nIseutido'., O elenco do Estiva nun

ca. se exibiil por, aqUélas bandas.

Jlnde desfrilta. dei muita Ji'[))Jitlati'

tIC'Otl.Í)E CACAU XAVIER
":. ,,'-'.lfll'. d�' ._"fhIRiU ii. mli., 1I"III.lr,,1

IMOBlLIA'RIA YPffiANGA' E' UMÀ ORGANIZAÇÃO
.

ESPECIALizADAEM COLONIZAÇÃO E LOTEAMENTOS QUE'REALIZOU NO 'ESTADODO PARANA' OS SEGUINTES. EMPREENDIMENTOS;
,i

"

"

:c..; Fundapa em agosto de 1948; ELEVADA A 1\'tUNICI.PIo' a 19 de agosto de 1:953.'
A'REA DE COLONIZAÇÃO: ,Ao redor da cidade foramsub.divididc e 12.000 alqueires de t�n'as em lotes de 10
,dqueires, com eêrca de 20 milhões de cafeeiros plan,tados.

o

•

(idade Alto do'Paraná

( id a d e G a u c h a
Fundada em dezembro de' 1951; Luz elétl':ca, Igreja
'escolas, hoteis, etc,
A'RÉA DE COLONIZAÇÃO: 15.000 alqueires de ter
ras sub-divididos, em lotes de 10 alqueires, no redor da
cidade, contando já com 12 milhões de 'cáfeeiros 'plan_tados.

O' MAIOR" E MAIS PERFEITO LO'f.EAMENTO UR.
BANO DO BRASIL; PAVIMENTAÇÃO, ARBORIZA.
çÃO, A'GUA E LUZ ELE'TRICA.

;...__._ Construida' no,' JAR'PIM' SH�GÍU-LA'; Capaclda
de para 285 Kva.

- Moddar entreposto de
,.

gêneros ern Londrina, todo
construído em concreto- '

-' Completo parque para crianças, doado à Prefeítura
'Municipal, de Londrina.

I
!

Jardim Shangri ..Lá

Usina TermoaJElélrica

Mercado' Shangri � Lá

Parque" I'n' f 'à' n t i I

"o

SÃO REALIZAÇõES QUE RECOMENDA�,[ O NOME IMOBILIA'RIA YPI-',
RANGA PELA SUA CAPACIDADE ;l)E TRABAL HO E HONESTIDADE

EM SUAS TRANSAÇõES.

E' A IMBILIA'RIA YPIRANGA CONCESSIONA'RIA EXCLUSIVA, PARA'
A VENDA E COLONIZAÇÃO, NO ESTADO {)E NATO GROSSO DA

GLEBA ,CAFEA'RA,
CONSTITUIDA DE TERRAS APROPRIADAS PAR t\ A CULTURA DE CA-

FEl, E- CEREAIS
'o

I

'!
,

,

POSSUINDO GRANDE FROTA DE MA'QUlNAS E' CORPO ESPECIALIZA· .. '

DO DE ENGENHEIROS, A IMOBILIA'RIA YPIRANGA INICIA AGORA A
COLONIZAÇÃO DESSA GLEBA CUJAS TERRAS OFERECE A' VENDA

.

COMO O MELHOR NEGO'CIO DO MOMENTO. o

'nUAS RAZõÊS Jt(�ONSELIIAM A AQUISIÇÃO ne TERRAS NA GLEBA
CAFEÀ'RA: .

- A QUALIDADE DE SUAS TERRAS
_ A GARANTIA OFERECIDA PELO NOME 11\'10- 8ILIA'RIA YPffiANGA '

"muIII1U111111II1IJUllllltlllllllUllnllhilll\'lIIUIIII!llllfIIIIJlttlllllll!IIJII!.::
�
.'

IMOBltlA'R!A YPIRANGA
.

�-

-=
-

::.
'. EOltALLI & RELI)

, = "'"""�lii!I� ERUA 15 DE NOVEMBRO. '870
'...

=
EndeI'êço Té:legráfico: "ALTOPARANA'"

- lmNE: 1544 - CAIXA POSTAL, 585 ;-

-
, B L U IVI E NAU - Sta. Catarina :=
.' ,=

�lllnn IllflllJillll"'IIIIIIIIIIIIllllIllllnllllllllllllllllllll1 Illml1li�1II11nUII. -:::
,

o repórter .interroga:
"Tantos assim?"

Resposta de Julinho:
"E nãO! cifu, a IUg'.)sfavia, ,com

I qu.em jogaren:oB �. seguir do co-

teJo COta o l[�o. "

,

- E 'po'dem SCII' revelados estes
adversários?� pergi.uita o )or:
nalista.

__:. Como n.ao? São, autênUeoS'
"abacaxté europeus,

,

A It�i.a, 1com a exPeriencia de t'Jdos os,
c3,mpeonattOs conquÍ-st3.dos; A

Austria. em franco }>'I'ogresso.,
, ,tera obtido exceléntes resultados
em jQgos internacionais. A qua
I.t.dade dos búngà.ros. di' acardo
éom o 'depoimento (los entehili·
nM, e por fim .0. manbn: <PJS uru-"
gtillios? q_uê. semp-re' sei'agi'ganfa,m
C.)rno Se vê, terous ,([ue 'c:iPI'ic'har

velicer: Acredito na '\Titã-

','

,',

. .; �

NÃO nO�TOT:T. A.,.(!'P,n
n" AT1TlID'€ no ''PltE�
�1n'€N'l'E DE Pon.'l'U�
GAL

RIO. 20 ,(Meria.), - o' & .roão
,� . "

Lyra Filho telegrafou à O:mfe·

dera,ção- BrasiLeira de. De.sporlo�,
declarando .. que fracassaram' to
dlOs os esforças prura 'JS jogos,' do
Brail em Portugal.
Os desportistas po'rtuglliSses

m.aniféste.ram a l1i.éiho� bcoa von, --

"
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rno, 2 OOoleridional) -- O enge- do s,,-lário mínimo, invadiu as atrt
nhetro .José Souza Silva, membro buições do legislativo e adotou mê
do Siuilíc,üo da. Indústria de Cons .todos diferentes ao que ti, lei de,
trueão Civil do Rio de Janeiro de.': termina. O' relatório do SEP não
crarou que o novo �ala!'iQ mínimalt esclarece, .entretanto, de' que ma

é négal e contraria os dispositivos' netra esse longo rosário influi 110

expeesscs' pela e�>n.soJld·ação l (1a..�. sallhio mínimo e tais argumentos,
leis do te.balho. Seus objetivos

I
além de Ilegais, se transformam na

demagõgict?s foram a.tendidos de
-

esp�cu]a�ão im:tgino5n� sem base e

maneira arbit.rária, contilluando� realid,ule. Concfntu o sr. Souza

"Enquanto não fór modificado.o
artigo oitenta e um do deéreto-

-

Dos'rUe mUitar na Rua XV

moHluão aplau�m as tropas
que encerraram ss manubras em Gaspar

,t;'J<

branue

Nomea�õe8 no alto cRmaD�o
francês no �KtretllO �riente

.. FPOLIS., 18 {A. Mer'Jur\ci
[Retardado] - Já está se S2l1.

tindo, na vida da cidade, a

agitação pol.itícccparfidárja

o; nstituíu um espetáculo

I
cho daquela via pública, em

Impressionaníe, o desfile mi- que desf.Iaram as tropas, era
l itar rcaüáado ontem, às 15 numeros., a multidão de pes,
noras. na rua Quinze de No- soas, qUL' ovacicnaram VI"',l_
'. embro- como coroamento das mente Os soldados patrícios.
manobras efetuadas na re- No palanque oficial, arma

,51aO Blumenau.Gaspar, das do em frente à Praça Dr.
quais participaram o 23.0 Rc- Hermann Blurnenau, encon

giment.:l de Infantaria, désta ';J'avan�-se G Gener..rl Otaeílío
cidade, do Batalhão de Enge- Urarabi, Comandante da õ.a
nharia de Porto União, ela D visão de Infantaria, com
Artilharia de Lapa oe da Cia. séde em. Ponta Grcssa, o Co
de Comunicações c1� Curitiba. roneI Már io Ribeiro dos San ..

POl' toda a extensão do tre, t·,.;:. Comandante do 23.0 R.

'1" oficiais do Estado Maior
rlo Comandante da ã.a D. L,
prdeito Hercilío Deekf:!, Jui
zes de Direito (,3 Comarca,
drs- lVIarc lia Medeiros e A:ry
de Oliveira, Prumçtoreg Pú..
hlícos. drs, Vinicius de Oli
veira 'e -Iosé Ribelru de Car.
v.'lho, João GOlm?S, Delegado
Regio:nal de POlíCIJ., sr. Fede
rico C.rlos Allende, presiden
te da Associneâo Comercial e

Industrial de B!umenau c

§ .ma! Istas,
Precedeu o dtsiUe, a tropa

C,·) :!3.0 Begímento de Infan
ta ria, seguindo-se o Batalhão
de Engenharia de Porto União
H C::" ele Comunicações de
Curtiba e a Artilharia da
Lapa.

Todas as guarnições que
partfciparam do desfile, torna,
ram parte no exercício de co

opt racão de armes no Vale
(;) !'tajl!Í, cujas manobras ti.

PARIS, 20 (UPj O sua pclíttca de preços, A- vcram início no dia 15 do')
Conselho dos Ministros, me .. I e:J13 o sr. Cleofas que mui- corrente, sob as ordens doGe-.. .

I adi ..ante proposta do sr. Renê i b13 medidas adotadas pela neral Otac'Ilo Terra Ururahl, -- Repudiado o do ,reporter pelos .. C,thegas, que contou também com a
Pleven, ministro da De!,,-· COFAP deveriam. antes, ..

11M
.

f ih f ti
.

, c.ooperaçao (O corone arl':) RIO. 2fJ (Mend.) - "A União - <somos contra a vl(.lencia _ a11"S de idade. 1 xcto
de,faiu" e 01' lSSllUO

sa Nacional, designou hoje ser aprovadas pelo Ministé- R:beil'o dos Santos, c�.mandan- Beneficente dos GuarclJas Civis. re", acrescentou ele - e apelamos pa- I O .sr, Flavio B::rroso,revelou que', na estomaxo, tenta�do a.panca..lo.

de manhã o contra-almí- rio da Agr'icultura, uma te do 23,0 R. L e major Anto-] pudia a atitude criminosa do; ra a população que continue a !por motivo de uma lig;,ira dis·. Hoje, o sr. F'Iavlo Barroso,
- I

bi d nlo Saraiva Martins, 1.0 te- guarda Paulo Ribeiro Peixoto e I confiar. na velha e ordeira Guar·· Jeussão com um outro jovem da; rd0mhrol' a violsncla de quer-ante Gabanier para o poso vez que estão na 01' lia a Iuente Ramir.) .F.�ITeira i� 1.0 esta pronta para condenar a ViO-r da"Civil, não eonrundtndo a maío- mesma idade. que hzia comenta-I vitima, dectnra re�':l�r tal fatoto Ie comandante da Mar í- sua [urisáição. Conclui 50- tenente Horaclo Cabral, res- lencla pratícada por outros colegas, ria quase absoluta de seus com- río, desairosos com relação á ati-' com o objettvo de fIxar bem n-i

nha na Indo-China meri- licitando ao sr, Getúlio pfctivamente comandantes da qtl? dess-rvínno o publico e a ad-; ,P0nent,,:g com individuos celerados vidade profissional de seu pai, foi opinião publica, o estofo de poli-
dionaI e o general de divi- Vargas que determine pro- /\.rt lh�J'la Cta Lapa, d? 5·0 I

d I"'d d J 'd' t'd d Batalha0 de Engenhana de
sáa o ar, sr. 'J mon ,na- VI enCIaS no sen l,J e que Porto União e 5.a Cia. de Co-
haux para o posto de co- dóravante a COFAP 'se

en-Imunieações de Curitiba.
mandante do ar no Extre· tros'8 com o Ministério que Enc':l'raclo o desfi1!:?, o gç.
mo adente, na data de 15 dirige. .' (ConClue Da 2.& p&gtll.lt. I�tr& Dl

de julho próximo, em subs
tituiç�o So general Henry
Lauzin, chamado para ou

tras funções. Finalment'f! o

ConselhO' de Ministros de
cidiu manter em ativilad2,
além do limite da idade, Q

general do exercito do Ar,
sr. Vallin.

IAPAREGEM OUTRAS VITIMAS DAS
IARBITRARIEDADES DE PEIXOTO

lIS

IDar
------'- -, --,-."---------�-

Confessou
Assistido

Casualmente: Ter
O �spanCQmento

depoimento, o sr. Gilberto Alves SiqueiraTraiu-se, em seu
RIO, 20 Crvr.:rid.) --

IJ1ki.1
t:E' a intem:ão tIo;:; integranl(Cc; riíicou, graças ;\ vivacidade guinte ao em que oO;lrreu a a.

ando o inq1lérito ;.àminisira_ da Com·.ssãJ d� Inqueriio ·�m do prJf:.ssional do volanÍ!;, gressão, oude fora visitar o
Uvo instaurado para apurar procur:;r indinar as dedat':l- que soube responder sem va- jornaEsb Nestor )Morreir:l,
as responsnbilidades funcio_ çóes de Hermenegildo Vizeu cilar. conThecera a esposa deste, que
na s dos espancuckres do jor. de modo a favorecer os poli. CONTINUA FUGINDO lhe adiantcu ter sido info!'.
nalista Nes 01' lVloreira. forWl1 ciais implicados n.) espanc:ó_ A VERDADE mada pelo marido que o
OUVido.:; {lntzm. na Delegaci::l menta. Em tod:;s os trechos O c�lnissarjo Gilberto AI- pancamento de que foi viU_
de Roubos e Falsificações, o do dep:'imento do motorista,

I
ves de Siqueira, como já se ma verificou�·2 no interior do

motorista Hermen,�gildo Al- em qu� est2. relatn a verdad� esp:rava, ratificou o que ha- d:is:rito de Copacabana, sendo
ves Vizeu c o comissario Gil_ sobre a ocorrenc�, as autorl. via cl.eclarado perante a au- os agressores policais ali
t."rt:, Alves de Siqueira. dades er,varam-fi.;>',de pergun. toridade que pr.2side o inque- tõ.dos,
O profissional do volante tas capciosas, com.'o intuito de rito .l?olicial· A'venas ,eselare. A.] responder a uma

ratificou o depoimento, pres- lhe desvirtuar o !x:nSlmento, f eeu que de sua ida ao .HospL I gunta do d,:;legado Mario
tado na Delegacia de Econo- Q qUe felizmen'� não se vc- tal Miguel Couto, no dia se. {Conclue na 2.!1 pã.g'lna letra
mia Popular, notando-se po__._--' _

rem a int.enção da C.:missão
(te Inqu,:rito Cln deturpar suas
declarações. em favor d::Js po.
liicais implicados,

O comissario Gilberto Al
ves, que não se deixou f0t..l_
grafar, ouvido logo em segut
du, talvez. traído pelo SUbCCll
ciente, em determinad? tr_'ch;)
do seu depoimento. dec1�.loH
quo;! a,'l ter conhecimento do
fato, imedintamen:e, acorr<!ll

f'm socorro do jornalista N ,.5-

tal' Moreira.
NÃO VACILOU

O motorista Hermenegildu
V:ze1.l nlais uma vez demO!I;;
trou seu espiro to de bom,�D'I
o:rajoso e imnarcia'· V()1t�I['l<:!O
" relatar lodas �s atrocidadl?s

filie presenciara n3 DdegadJ.
d0 Copacabana. e�llf0l'1)1C� ]a
b:'via declarado na D.E.F., '':,
,'l':mte o deleg' do F.-=rnanclo ,::;-
dnvab. R:J1ificando seu r!2�

llC)imento anterior, o pr J.f:s
" onaJ. do V:Jhnte d c claro li (. tJC!

(1(> faio, assistira o gnarrb <:1-

"ii P:'lI.llo Ribeiro Peixoté'l "f,
pi'!1·_::tr (1 jornalista Nestor Mi,.
j',!i.i::l, no il1{.eri,pr do 2.0 D.I�.

J\ío "nbnio, deve-se re"sal- iliii!il'illiI;illaS;;�ii_.TIlílfiillliiiliilll_JüE7__iilíi-Iiii-GjW_I-�••alilll!lll.lIawlillil1II1f1_Bln_ilii!iiiiiiiii IliilMll-••• iiiiiiiiiiiii_iiiiwii5lllllliiíil

COMERCIAL VIEfRA BRUNS

gos de luxo,

Foi estabelecida uma taxa da

oràem de 50 por cento ad valarem
sobre o valor. total -em cruzeírns

para a cobr.anç:1. d2 direitos sobre

o; similares' com variações para o;;

casOS em que pl'eexista comple,
menta de tdbutação. Os artigos de

luxo sofreram tributação de 80 pc..r
certo, 100 nor cento e 150 'Por cen�

to.
'

a fim de

nav;gaç1io brasíl:cira

gem.

f,"fôRES WIIIER1Ioo"'1I SENHORES I

I
� G li I C U L T O R E S

�cabumos de receber no

va remessa destes afa-
mados Tratores Cana-

I denses adquira agora

� o vosso trator pelo novo

J?, plano de vt>udas a presta
leões.
I Solicitem-nos uma de

Im�mstração sem compro
,·mlSSO.

�

I
�

Redução de taxas
O projet·;} pr":ve ainda .a redu

ção de 3 para S por cento da ali

quotn do Imposto sobre transferen

oia de fundos pat'a o e..'Ctenor e a

",pressão da tava <h previd>encia.
cobrada atu:;Tmente na base de 2

s. A. -- ..
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I E C. Z' E MAS ,·,L.
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