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rUA M,ANUIENÇAO t

DO TRIBUNAL

Pac;onalbio

ERUM

de Athayde
funcionou HCSS'� mês, como e:%:

cessívamente severo. 'Apenas
porque não houve nenh!lma

absolvição, '

Mas os erítícos estão Cel'tq&
de que entre os réus julgudo3
havia algum Sem culpa?

��ECISAIvíENTE quand�l a

instituição se moraliza, é 'qtW

surgem adv"el'sári6s piei,teml
do que sejá eliminada.
Com todos os erres e per1:

gos que comporta. o ;í�ri. e

ainda O sistema (rire mal."! se

recomenda na distribnição (la
jtlsti�a. l'lOs cases especific08
de sua alçada. •

Temo para esses casos mUl

to mais os juízes togados, pre ..

ses rigorosamente à lei c SC�l
a necessária sensibilidad'::' <JS

razões da sociedade para eop.·
denar ou absolver.

JA' SERVI duas vezes �'l'; i'�
ri c ern ambas pude Y:'!!'lflCar
a seriedade <: cOnipelY:'traç�1)
C:llTI que se pronunci;J,m os

juizes de fato ..
Vi os escrúpulos de "C:;!lS�

c'cncía e a gravidade COll�
que todos o" meus, cOrl)p;:l:!��l
1'05 encaravam a sua .dlnell
missão. .

Sou sempre e cada vez IlHlI.S

" favor do Juri. .não i.'pCna5
nor se tratar de um inst.ituto
clcmucrático, mas também par
nuc é msubstltutvel no pap�l
que a Constituição lhe. confe
re,

Austl"egesí}o
E O CUMULO quererem

agora suprimir o Tribunal do
Juri, porque os seus :juizes
tem ultimamente sabido, cum.,
prir os seus deveres para com

a socíedadet
Reclamam contra as sen

tenças do mês de março, apon
tando o corpo de jurados que

---------=------------------------�------�-------------------t

--
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li' A ç A M SEU S:

ANUNCIOS
I

NESTE JOliNAL
_________... , ._ ........_ .. __ �_ <o _"':'

-L�IIJAI)J� LJ() l\]JD:':TCí}, ,_;:� r tr ...

J;-t',) - En} r:.o",::al� ini>',! il'·l:�,:H ..j

sobn, ,(} !11')yi;,W:1ín I" hl', '," na

Nic'aragua. o j<"\�'n�d
• ::1 lJl1�V�1-

[.[.!.}" dI7- que n e;·�('oh, !"f(: :,�:'Tl{JttJ...

tura perto <il_' !'Jril.�.l·\·.;l�·l fni :!n,.
cel1{lÍada. Tumbcm ti :J1 � '�:n 11lJVoE
de .á:viacãq milllarcs i::.h';1;'lr üeB�

truído« ;}elas chamas. 't",;::; ainda

que as �nÜ'ssoras ,...1;] ndl':'.:1i�J':13 .a�
nuncíaram a. ab�ltllr:) de ·'.J;'pa

uterceira frcnL�H conl "�', o ;..,0'

verno do presirlc�tü ;-:u�.üOZ�l. li�

fronteira. norte c csp(l:�i.J.1·,1�2nto
ria regiã,o, moutauhosa de D1-

pclto,

Eucaristico
de 17 a

COS' lnt::l'naei..Jll.l!:; Desdê entàc, rtstíeos rll�<; ...··1a:·ionujs Vem

g:�'-l
Congressos antartores ..r• fico, que lerá inicio' no di,' 18 da

muitas pro;ri-:lel1e;;l", já foram le-"! nhando, cada' no, em brilho '" Ul1- A fim de preparar esptrâtuab- I julho proxímo, será ,as"inal��dO. poI!'
',vadas :.. ·:B")J - ,rirn1ou -

te:n-j '{�ã) r-:;ligÍ\.)sa •. ?firyüçu que .seruIo mente a lXJpulação para o grande urna profunda. atuaçao esc an:.i.gen

do como obj�t.';" l'l,«lizar a iugrn- muito grande nossa responsabili.-! conclave, foi revelada que a' Co" tes religiosos na 'Iliea paroquial,
te tare!", 'lue ,) Br,,�ll ezístão assu- dade, não poderiamos deixar que

Illli�SãO
Central do Congresso tem, RESSURGIMEN1'O ESI>IRITt:'Ar.

míu per .a ..Jt � .{ lHU1"(iO. I o 36.0 Congnesso '·venha ,perder mantido contacto direto e cons- t D. Jaime Camara afírmou que O

A pl'Op1.}';;l�(.1, :;ua Eminencia_ re�- em p0I11pa. esptendor renovação e'5- tante COUl as Díoceses de todos os f 36.0 Congresso Eucaristico (nt�ld..o
saltando ';n" os Congr-essos BtlUl' pírftual e religiosidade para os recantos <1;> Brasil. O Ano Eucans- I nacíonat, alem de propiciar o culto>

_______________....._ ............;......"-__-'
\ á Eucaristia elTI amoito n1.ulldi�l.
i virá trazer �xc�pcional l'easurgi..

IPlnn·!I cnl!íbOf!lça-O dO governo federal
I �;��:aes:ir�;,u!�iS d:el!:i�l'a� pais.

I ." u
.

u U U
.

II
.

!��::�::r:S�:::a��-�:i�:1::;
làs iniciativas conjuntas dos Estados, !�1·Êil�df5f:.�!�

-------------" _,-- I dade, propiciada 1',:16. S811W Padre,

presidente Vargas na reunião dos govd. em B. Horizonte I ��, a�:�aaru��to��c:�i:í� t�:;,€�r:�n;
! generoso

de Fé. Esperm1Ça e Amor".
entusiasmo, em p::ol do bem co-

I

'

A IGREJA E AS FUTURAS
abrir os trabalhos da Quarta muro I) d,o engrandecísnento da! ELEIÇÕES
Reunião dos Governadores dm pátria. ! Como q ressurgimento espiritual
E�tuc;'.)s da Bach do Pu" an- COlVIPREENSÁO DOS PH.O, i e moral suscitado pelo 36,0 Con'"

Uruguai. BLEMAS DA COLE'l'I� i {Continua na 2.a pág. letr!! lj",
Depois de cor.respoudor. ju· VIDADE I'

-.----�._-_.

l'�n�e a:':,ul1S lliom�'ll:�s, às �'��: I
Precedido por.um ligeiro dis- ftt:,U.(OU' A ·,.UfYiAAil.lI1lf€staga<:s POPU1..!h... o cl"".� cumo do deputaao Manoe] Fl'iH1- i\l;\. .li, _ n � � R�.·j. Íl

rnD Govern'o tomou assento! ii lW.e, ca Campos. vresü:lenie da A,,· i EUTnr::r.. SI. n j T Duna

��c;:�;�:o�:a r���i:��'����l� a�)a;;�� ��::;:j�lu�eg����:� () d;'e!i:11;,: I r\" :I���O�MA:1 n����o�:do (IS governadores J'uscelin:J i tG GF'tnJio Vargas e os g·),vfrua·! f,p � f'!, _��!t t't lf{,� "
Kubib;chcck. Lucas NOgUP'O"l 'darel'! participantes da rcuniilo.1
Gal.,.,7.

•. :M:��hOZ da:."�D:�la, h� ! fa!n;mlo, eJ�l Eegui,j�a o gove�na-I C.AI;!�3ERRI\:, :::�; n '1' I A

no:] Bornh<l�S,(Th �_..!..I nf��tI� V.':' dor Juscelmo Kulntschrck I
AustI .111�_ J �('::.,.I11" h;lj':: . .'. ti�é"'+

ile:es. de ],1uw,s" ;:,au P",U]·.l,

Pf1'1 DISCURSO DO PR8SI,. •
mente, çütngal ,tU,,] l.�."·.' -o

·rânã, Mato Grosso. S3,nta Cat'�,- DENTE VARGA?' j :leel�etário da f1ill"tÍX1!'lo! Pc·'

dJla e Rio Glande, .do �1l1, reii-
Falou, em seguida, <) l;l'e,,;icl�n-l trovo que. diaB, ut'áB. perlil1 .a:;i�tJ

peetÍ'vanl e llte, e ll1'.!l.lS unIda '-' I �c Cetll-'l"� Var'<Ta� .

"on lOC'- ,- I nf:<te pUlSo A cmll8JXa'.l;l ]1,éWln.
• 1, T l "J ti�. 1 !" 1., l-\u'

oliniBtroTallcredo N'eve_t::t o t nt;8� .. d{)� entre outras. as seg'uinif'� Pf.�dj{lo
..

sua :_'n1.l'f gn, c[t'Tr�rl' HCt"l-

nheiro Alyuro ,S',JUza Luua. Q 1Ie" lllalaV'l'as:" :. ,. 1lll1noso . �d('g",nll,o 'l'w a!elll dOiJ

1eral C::tiado (!c Castro e tJ pr�'" "S€'llh".)reS-t 'I 'Segr�df)s de e�plOnageln Petrov

feito de Belo H(}�-izontC' 1'1', ;'\1'-,' E'
'.

.' 1 L'
lambem ha"ia 1.-'·}1,1D ·,.iuh(2irJ

� ., para nl�nl nH)l_i'-�O .( C- :::a lS� . �.

merico Gian·:tti. I facão tspeeia.I presidir mai�' cs-
I da ,pmlnllXal'<l. A .1·'�"�WSI 'I 'H:12-

I �
._ . I tralIana, ,;,lí1 tom l.rOnIClJ, �c'llclla

Tniciando a reuni�n. o

6"J"CX·tt:t
reunlao t;los governadC"�l'fl� aoS {'

.

b' c1 '1..._

"i

•

a eln alXa. a. que
•

{,:o:c.':"lI�f:a n'�-
:1ad!:r Lucas .N. Ga!t'"';; ajJrcCiPll \Cüllclm !lU :'.a página letra A) 1ho1'" essa acusacão.

'

l'JU os CUmpl'll11cnto8 di' t:'llu; 11� ..: � � _� = _

_5-o\#ül'l1adorcs aO' prcsi',jcnte (;{' I �==-_--==-=-"

túlio Vargas, preslando, l<lm· ibem, homenagem" ao "r ,.!l1,CC(".,Jj·

no l{ubitl3'.'hecli'" c ao p8�"!J m;n �.

i;roo
Em seguida. f<!z !) gon�[lla(}m

G<Ll'CCZ um relat'l dos l nl.balboL

0m,prccndidos rela, Conüs;,;[;o In

ter-Estadual.

C,jH1 a aproxhnação Congresso Eucarístico ....-população

Sua Eminencia, falando na "in-

preocu- - ---�--'----'

a prnpo�la . ôã . HDs�ia �e
8 Pacto uo UI antic�

do

I �IIIDuling li�ermu seI!. anli�n
\ a�Yefsário UO r��ime vermel�o

o oracln,l' "l'guinlü foi F; ,"l', '
.. _,,,,,==.=.��."�_._._�

Munh.oz da R."ocha_. qu'\ de ;'11_- BEB,LIM 23 ,'.UP) _ O ., .

.
... CIClO Carrli� acs atJet.m.: el11

P['OVlS0, aludIU a gn,nde ol",�. '
_ •

p:Jl' quo se bat ...m il$

go\.C't,nal1-J-1
;mt1go campeao n:undml �e ':leu. açougue, sem ..

cartãn de
"er; dos sete Estados. Sa.lient'�'.1, box lVlax Schmelmg af11'- racNmamenb. Diz Schme
igual,mente, as estre:tas lí�/'_- m�u ter sido ele quem ob� ling ter escl�ito ao presidell�
çóes E;ntre Minas .Gerals e se'J

teve a libertacão do ex-cam te ,Vilhelm Pieck da Ale-
Estadlo>, onde ha uma gr,,,nJe í -

1
� -'F ! J

.

tI'
c,,1etivi'dade obreira de r:l!10S rle! peao a ema� ranz, preso,! man 1� 01:1e1: a " . :onsegU1l;'Q
Minas, llalclllada om ma.1S de i pelos c�mlmlstas da Al.emali; d? aSSIm a Ilbel da?e concile
20G mil pessoas, t.rabalhando com !lha Onental por ter forne-! clOnal para seu antIgo adver

_______-'--'--'-- � ,ário, depois de um ano de
.\, 1 prisão. Diener acaba de fu·

IStln'fIUIFOQ.
&filA

W!slSflicRle.Atllmtlll!
._ G i gir para a Z'Dl1a ocidental,

, t:t�����: i ��;i.�e ��e�,�:��iS(�I�s :a����.�."":I..f \
se não aderisse à União Atlé

-IUWS nOtRla €gR�3' --

�ica Vermelha.

13.);ID.a suhmC,WJo ;l
do sr. Osvaldo A-

declaro li-nos:
,., Os refc:rl'.im!OQ·es

que dputriD.!lm no asfalt.o

met.rópoles brasileiras sobre

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A IMOBIUA'RIA B RUSQUENSE LIDA. SlANGIE s FRANK
Travdssá -Alagos sjn.

'

BLUMENAU - Ito,ullava Séca.
Inscriçã.a"Estactual 11.0 2106 '

B1wneflau, Março de :1,954.
Prezado ·(s) Senhor' (es),

.

,Temos o prazer de comunic-ar aos nossos distintos fcrne
cederes .e fregueses que consUtuimos' nesta cidsdo, em 'suces
são à firma Hugo Stange, uma sociedade em nome coletivo
que girará sob a razão social de '

'

STANGE & FRANK
sendo 'seus !;!pmpo:aentes os snrs. Hugo Stal1gc e Carlos Gun,
ther Fi"àilk,' infc1ando aS suas atividades em 1.0 de Março' de
1.9M, "

Esperamos poder contar com a continuação da sua pre
ferencia até agora dispensada ao nosso antecessor, c, coloca
mo-nos ad inteiro dispor de v (v). S {s), o pcdímos o favor
de anotaram as nossas assinaturas abaixo.

,

'atenciosamente:
° sócio 'Hugo Stange assinará: Stange e Frank
° sócio Carlos GuntherFrank assinará: Stange e Frank.

Rua São J/ranc.isco, 147 - Fones 2Ml e 1043

C U R I T I.BA P A.RA)S''j1''
-- COMPLÊ;rÁ'lVIENTJ:l1 AI'ARELHA6e. ,'�

CIRURGIA _.. ,MATERNIDADE - INTERNAÇA.o:
"

'

RADIODIAGMÚSTICO. - RADIO�lifAPIA, _c'
'

ABERTA A.OS SENHOR�S MEJlleOS

Oferece os seguintes 'imóveis:
� ��S""'i" ':'>'!" -� ....

-:. �
.• -

, "

'A) NA AVENIDA CONSUL CARLOS: ,RENAUX,' n.o
108 _ prédio edi:f;cado sabre terreno c11.500. m2 - Procurar
o sr. BraHig no Banco Inc.o; ',' . '.

'

;' ','

B) . Na rua 1.0' de janeiro' - terreno. cl10 m- de frente,
26 ambos os lados, por Cr$ 25.000,00; ." "

',"

C) Na Rua Siqueira Campos - com 72 metros de fÍ'en':'
:te, 33 um lado, '56 outro, por Cr$ 300.000,00; ;:

\ D) Na Estrada de Fl{}rii;tuópolis ;_ ·:frente' 40 metros, e
[40 em ambos (JS lados com João,Khinn� Pr�ço Cr$ 25.000,00.
. E) Na Praia de Gravatá - com 80 de frenté�- 200 de
fundos :podendo-se dividir em 15 lotes. Bem na Praia. Preço
�r$ 50.000,00:

'

,

F)
, Na Praia de Piçarras '_ lotes a partir de Cr$ 9.000,00

em prestações ou à vista, no Jardim Riq Mar. �.

arrufe seus negocias a Imobiliária Brusquense Ltda, Pro;
eurar os srs- Tas..'iO ou Paz�. Praça Salgado Filho n.o 4 -

131'usque,
"

"

-

'I' .""''''
r

ct�%·
.

�

f ::..... �.""";...__ •

Eslaâos compreendidos -na BaCÍ'a

I
significaÚvo exemplo 'ue harmO-.

do Paraná-Uruguai. Ven,h/)l" a-: nia. e ontr\Osaménto na condução
companhando mm gll'2Jnde ínte- dos tlogoci'Js públlcos de.
reSS0 o deserrvolvfrnerrto t�os tancía regional."
trabalhas aue encetastes, em ' ...._-_......_-_............_--

,1951, no s�ntid'o de coordenar

'esfol'çOs para. /JJ estudo ',e, a açfu)
prática dos governos esta.duaís
·dessa. região, a, fim de 'solucion'ar
Os problemas economicos €1 so

ciais que lhes' são 'Qomuns,
Va.nguardeiras do 'progresso

macíonat. as UnidadES da Fede-

B ELO CLUB
2 Selti'etaere (Innen) in Dauerstelhmg nach aufstre1Íe�

der, moderner Grosstadt gesueht (bestes, Klima' des Land€
sa), Perfekt in Stenografle und Sehreíbmaschíne in Deutsch
Bedíngung, in der Landesspi'ache erwuenseht- 'llãnélScnti:ftlí;

, che Angebote ao Caixa Postal, 552 in Blumenau-oôer 804 in
r
Belo Horizonte mít Btld, das zurueckgeht, erbetén;'

,
Comemorando o SeU 4.0 aniversario de fundação o Ma- ração cujo destino vos está C'Jn

rabá Club, convida seus associados e Exmas. Famílias e \)S fiado, oferecem, dnsta maneira,

:,>ó(rios da S.R,E. Ipíranga para Q seu tradicional

BAILE DE ANIVERSARIO E

_/ REPRESENIAÇõEl' que fará, realizar dia 24 do corrente, com inicio às 21,30 horaS
no salão da 'S-.R.E. Ipiranga, abrilhantado pela "Columbia
.Orquestra" de Joinville.

,N{)TA: �, As' mesas poderão ser reservadas com ozela,
. dor do Ipiranga.
'i,;� �

�; ; .

'

A .DIRETORIA

(Oue Íllinute -to>�e:ro) ,

,O mafs vibrante· filme de, ação de todos ,{)S �mp9s! 'NJluca o

'cinema filmou uma história 1;ã& ''trágica, tão impressiolial;ite e '

tão realista' como esta! Estonteante desfile de emoções, uma.
pãg.lna de bravura e heroismo!

'

Firma idonea, aceita representações para o Rio de Ja
'nelro, São Paulo e Belo Horízonte, onde tem escritórios. -

Cartas para Alameda Manhães - Caixa: Postal, 3.386 -
RIO DE JANEIRO

" �

DE M A R ( A S 'E PATENTES
",'

V E N D E S f

,I A!rt�m�n?o !a: �!rad�
Uma camíonete marca Re_ ou escrttorío, com jardim, na

baux típo furgão, ano fabrica_ Rua Nereu --Ramos' nos altos
�ão 49, maquina ínteíramen, do novo con�ultprio dr) IDr.
te retificada. Camara.' , ,'_",

Preço Cr� 28·000,00: Tratar
Rua 15 Novembro - 1326.
�.�----------------�--

COMPRO

PROCURA-SE
,

COllmnic-d' o responsavêl p�la "AçÃO EI't'I'RE AlvIIGOS"
" (Rif? âe .üm: b1ócó ,'de 10·bilhetes) ,de um carro "Chevrnlet",
'étn beneficia das obras d-e construção do. Estádio do Palmei

de. força maior, somente poderá
pelá Loteria Federal, 110 (lia 5

Quando precisar de qualquer Informações, OI! dA'
encaminhar documentos a repartições publieas ou tra,
tar de qualquer' -outro inler.esse, inclusive compra de
.obj-etos, dirija.seá

A6'ENCIA MERCURIOLOTES A VENDA
VendeíO-se diversos, lotes,

:próximo à nova ponte em

<construção no bairro de 1"on.
!ta Aguda.

Informações com Arno Bec'
ikf'r. Rua Bolivia, 73 _ Pone
ta Aguda - Nllsta.

e mediante modica comissão, S€rá imed'atamcl1te aleno

Armss dê caçll. EflPOl""
te. revólveres. plsto.

!as etc. qu.alquer
ptUea* COMPBAM-S.J:

.

NA

'o comercio não >desembaraça
.' suas'mercad'),).'ias antes da pa1a
vro fin'al do ,ministro 'da Fazen

da pprque o imposto de; cOnsu"

mo, uma vez ;pago, não é mail

dm'loh--:ido • .!iob a alegação de' que

ficou inoft'porado ao rpreç:r da

meu:cadoria. Trata-se de t.t'ibuto

pago 'Elxdusivarnente pelo públi
co consumidor, sEm qualqucJ:': I;?'
brcCarga. J? aTa Q eonlércio.

.

. �,,

I

V E N D. E· S E
Um terreno 'DO ,JARDIM

BLlJMENAU, a Rua 'l'homé
;Braga, medindo 17,5 de frente
icom 41 metros de fundo: Pra..
�o Vr$ 8D. 000,00.
Diversos .lotes de tens. II

!Rua São Uento e Rua Zendron
(García), próprio para Resl
denc!a. preços de ocasiio� :me

!lindo- '20 :x 20.
Inform�ções à Rua Mato

Grosso, '556 - Fone� 1654.

'(ENTRO DE
.

;' A uf O M ',or Y E I S

devoram (3 saúde
de seu filho!

Aulomó..eh;
,

Cam.1Jlh6ee
�am1OJ1e�

TROCA
VIlND4
SOU:PRA

.

..JfJiVi· ,;

F

�
�........ "'*--'

��

� .

. �Jlee&S1ollárlOlt�
EAMINHOES F. W. D. (J'our,

W.b.eel Drive)
S'BATORES: 1 •. H. B. Dieel

reçaa 8 .t\eessorlOlll�
I'Om> � CHEVROLlri.l

� r:!i.'. ....... 'Linha - !Dl
f�"'7 11 O F' A 1l '

.'0 ,.

AUTO COl\IERCIAL
;:;:,' D1l"OBTADORA S� A

BLuMENAU·
.

Rua 15 de Novembro, 983
"ACISA" - Fone 1324

Telegramas: .,VAND�

gresso Eucarístico Internacional 'há
de influir no rumo que tomarão as

futuras eleições no' Brasil. D.,·J"Ü

me CaII><\ra. solicitado a infQrmar
qual a posição da igreja com :rela...

ção ao proximo pleito declarou que
a "posição d,a Igreja será a mesma,
isto é. equidistante dos partidos po
,líticos. mas tudo fará para orien
tar os eleitores na' escolha de bons
candidatos" .

mais à. tona,
AINDA DESAPARECIDO

Senl outra. alternati'\'a, e balda"
dos todos os esfoxços, e,rHxl:rni
,lhal"am,-s6 on, '(i0is. eng€·nÍll"il'O·l "";
26.0 Distrito Policial, (lude 1':0'

muniicarallll o ;fato ao· c()missúr!o
Newtan Espj.ri� Sant>;};
Buscas Bstão send,o pl'occd:,

las no local. mM. até ,a.&'Qra.. não
foi encontrado -1) corpo.

Seu :filho cone e brinca. o dia todo •.. e, à noite, q'laudo (I

cansat;o é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas ho�B.tI
em que êle brinca, quer n�s horas em q1le êle dorme.
milhares de pequenos inimígos de sua saúde trabalham silen";
ciosat:nente •.• ' São os vermes, que sempre - momento
ap6s 'mprilento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimo.
Cabe li você, que é sua mãe e é escl::l'recida, defendê-lo.
LiVie-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA�
VIER - urt;1" vermífugo de ação moderada que deve
a� tomado· por tôda,s as crianças em idade escolar.

seticidas,.' etc,; ria .{;Qnl:;iruçào .:ia mIca e conduz' de mam,ira. 1'''.
,eBtradas qu::. permitam o escoa"

IgU:l\1 <.MI tr&::aSo, fmndo uma das
merlto de lab�.r,�grícola, <ria ga_.- causas mais frEquentes (lO, iJ,�o'
lJl.lll.lll. 'dw:!l ml!'l.Uu·Ji p,ara as un' do <},)s .campos Esse fato é c;ons
lit!achõ;y p.roduZ1�s, na, pr<'teç.lo tatavel com frequcncia no intir
contra a ganaticla dos interme- 1,'101" do pais. quanda ,uma nro

diárioB C! no 'e!Stab�IeCiment{); do prieàade exfguai em virtur�e' (!e
c['átlJto agl'ici:lla" e d� cooperati- lÍcra.nl)'oa" n.�sÍ!a à."l mi\.ü5 ',b Ir.ui-
vas de pnJdu�ã(),

'

tos herdeiros.
'

015 v'(�",n;:J,n�,s" (l;J. rnHologi"!. dos 'E
"�oit-'di."sà_l1t·(" .re:!prnnado,res a,

grii.r!(m do B'rallíl.:, fazem' do la
tifundfo a e"�I)1':1Y5São �o, iH"t) '."

Ido I!!Inífultiditl, �" do 'Bem.

OS, PEl'tIG05 •
.

)

AP0I1TADC)1i3, ,

E prossegue.:
'

--- Sug'eri que· nã» BC e..",ag\"re
i:1. dblisã.o da pr'JoJ!l'iedade "d

qutl'idu, elUoor2lo na vizinhança da

Capital, e que essa di'ViSà,o nao
se faç.'.I. ape.nas em tUfl'I-i.O.' nu'

méJ:ica cle hectáres, ma:� tm:,I}r;

principalmente, em vista a ;;IIO
dutividade do

'

solo. as aguadas
ou possibilidades ,·de 'pel'tul'aç \.0
de p:::ços, a faciÍidade &:>s tUl'u·
nl€�t, o,s rneios de co.muni .."!a.��,
ele" "

"

.

IA pl:'Utpl'l\:4ade rUl'aI del'lla�iar

,ua.rll(ffi,te ' V!l9.uena '� ',a,ntieconõ-

(asa Pesca e Caça
_ BLUMENAU -,

Sua 15 de NO-T 's Ut�

�"mllllulnlliji�li(��nUi=lUJ:�II,�II�!(��:!�,��I:U��J�II�?,,ql:��I'�:
I CaSAS [�TER aus_'
ê:- COMPRAMOS E VENDEJM:OS El\l TODOS OS

.

ª�
Si PONTOS P'A CIDADE ' ,

"" ê:.
ii Antes de realizar qualquer negót:io i�ob�Iiário, s.'
� cfJllt>ulte-nos

_ E,

� "ORGANIIA(ÃO 8LUMENAUENSE LlDA." §:.
_' Buli 15 de Novembro, 870 ...::._ l:o'alÍd. SatiS"

"

=:. :

: "nde se ...aIl..:!!"!.'cl1:.!! l;g��� de bn��� '�fS$lll,m'.�m�mmm,m�m,mm.!-U�'l-�ªD!'

Velg gqv! Ç> qÍJ� � Q

LICOR DE CACAU XAVI�rt
C�m�l!ltttmente Inofens\vo oora Q orgoni;;mo, é o Onír:n filie
oode �er 'temado em qublQuer época••am disto ou purgcmh I
De gÕJto agradável. nõo contém óleo & não irrito o

Intestino iFifd'ntiL Empregado no Brasil hã mais da 50
anos, da'ie $91' -normalmente tomado por tõdo5 os

. crianças:o partir de 2 anos, Consulte seI! médico
,

e 'p'ilçef'fhê que lhe falI;} sõbre 05 qU:llido;:.tes d.-=> Licor
da Cocou Xavier.

LICOR DE C.P.. CAU XAVIER

I "�, '.
l

.

��... �':--:::--;_-::-:--:'::-:-.�'.":"-- _. -- -� -.
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Der Direktor einer Strafznstall hesíchtigt' die
ZeUen. AIs er die éinê betrltt, bleibt der Insasse, statt,
wie es Vorschrift ist, aufzu,s,tehen ruhig áuf seinem 1 _:_ Sobrenome; parti�O;'����,T:IS Altar de sacrüL
Schem.el sitzen. - "Warum stehen Sie nicht, auf; cios. 3 - Salvo· 4 - Dialeto falado antig<lmente na França;
We11n ich in Urre ZelIe IQ)nup.é ." fragte der Dírektor negativa, 5 - Orig,em. 6 __:_ Erva; idade. 7 - Conduzem.

'I
d'en Gefangenen und erhaeIt darauf die Antwort: 8 __:_ Adientes. 9 - Solitaria; repugnancia.
" b �' h" 1

.

ht,
.

h b' , . VERTICAIS:

Das, rauc e lC J. �lC ,IC 111 zum sIt2ftn verur- I. 1 - Passeio; alto,' 2,- Nome de mulher. 3, - Que' não'
teilt;" '

- I é leal. 4 - Malicia; a primeira mulher. 5 - Segredo, 6 -

,

, ,- t Anim�cã�; nU!Íl!a. 7 - P:ulsa{lo, f! -�- T'J'C'fiXCl \ln :rr, !1 - E>:-

_, ",.'�.� '. ,"''''' '" o. "r'=' """"""_'","'''''-''''''''- _ ,te obJeto, obJetlvo. .. __ o , ,.. ,,__ _ _ , '
_

�',',
,

�-,-! �-

\

A ( Ã
Reaa,Y:i�, Adinlnistração'e Oficlna.a: Rua São <Paulo n•

.

3191 - Fone 1692 - Caixa Festal, 38.

XAVDB·

RAUL FAGUNDES

AsSinaturas:

. ,�_.- ..... .....
. ... Cr$

çr$
Cr$

156,fJO
80,'00
l,Oe

, SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, II
-.;.. Fone 42-5953 - SAO PAULO: Rua 7 de Abrll
Il. �30 -- 4.0 andar - Fones: 4-8211 e 4-4181
BELO ,HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 :.._.,POR
TC) ALEGRE: - Rua ,João Montanri, 15 - cu.
RITIBA: .....;;. Rna Dr. Murici, 708 :- 2.() andar -

Sala. 233· ..:_ JOINVILE: - Rua São· Pedro, 9%·

PAN AMERICAN EROEFFNET NEUE FLUG-
-. 'ROUTEN

FRANKFURT, 23 (UP) - Pan Amemrican
World Aírways wírd ab 25. April drei neue Inner
deutséhé Flugverbindungen erceffnen und damít das
bisher groesste Flugnetz innerhalb Deutschlands seít

Idem Kriege errichten, gab die zentraleuropaeische
Leítung der Gesellschaft bekannt, .

Auch im internetionalen Verkehr weíst der
Sommerllugplan Erweiterungen auf. Zwischen Frank
furt und New York verkehren kuenftig 13 statt 9
Fluege woechentlich in beiden Richtung.en und ein
zusaetzlicher Flug zv.rischen Flankfurt und Chicago.

Fuenf ,dieser Transat1antík-Fluege sind aIs Ers
ter Klasse Fluge und n.euen aIs Touristendienst vor-.
gesehen. Hinzu kommen vrer Direktverbíndungen
zwischen den VereiIfigten S.taaten und Hamburg, wo
von dr.ei nach Skaridinavien weitergeleitet werden.

Die Dund-Um--Die-Welt-Fluege werden von
, drei auf,vier woechentlich in beiden Richtungen er
hoebt wobei zw.ei Duesseldorf beruehren. Eine veítere
Neuverbíndung wird der direkte .Dienst Berlin
New York ueber Hamburg ab 7. Juni darstellen.

\, SCHWERES FLUGZEUGUNGLUECK IN CHILE

SANTIAGO, 23 '('UP) -·Ein Militaerflugzéug mit
den K,ennbuchstaben "DC-,'3", der chilenischen Luft-

...

waffe IStuerzoo nahe hei Batuco, etwa 30

Kilometerl'noerdlich von Santiago., ab und ging in Flammen am.
Der Apparat, welcher fuenf Man Besatzung und neun

,

Passagi.ere an Bord hatte, bei denen vier Frauen
waren, transportierte 2500 kg Fleisch. Wie die erstén
Meldungen besagen, ist 'lúemand mit dem Leben da
vongekomm.en. Mit Hubschraubern versucht 'man
sich der' Unfallstelle zu naehern, da diese ínmimttel�'
eínes groSlSen Smnpf€s liegt. Sowohl der Praesidení
doer Re.tlU,bli� ,.Chile; wie auch der Yerteiqigungsmi:nis�,
tér begaben sich persoenlich in die Gegend der TIn
fallsíelle, um di Nachforschungn selbst zu leiten.

�'�"<ll:_,."""",;...�.-I!'''�''''''''''''''';''V' -

��\.

.
'

KAFFEE-ERSATZ IN· DEN
�

USA
..f�.,_

'. OI "' ••,_��l,'.�- _"

;.�
.

NEW YORK,2v (UP) - Es hat den Anschein, aIs
W'em'! sich der Gebrauch einer Art von Kaffee-Ersatz
wieder in groe:s.erem Masse durchzusetzen beginnt.
Solcher "Kaffee" wild aus Zichorie, gebrannt'em Ge
troeide und Beímischung eines verhaeltnismaesig ge
ringen Quantums Bohnenkaffee hergestellt und kann
dann natuerlich zu einem wesentlich geringeren Prei
se v,erkauft werden aIs reiner Bolmenkaffee.

Eine Firma "Jewel Food Stores", die zahlreiche
Geschaefte in Chikago unterhaelt, vertreibt ihr Pro
dllkt unter dero Nam.en "Troxa'" und scheint damit
recht bedeutende• Umsaetze zu erzioelen. Auch die
"Coffee CO'rpioration of America", die waehrend des

I vergangenen Kfieges Kaffee-Ersatzprodukte herstell

í te, hat diesen' B,etrieb wieder aufgenommen und ver�
-

I kauft efrie'Ersaízkaffee-Mischung zu recht ni'edrigen
,

Préisen.

,

Die Regierung gestattet les, dass soIche Erzeu-
gnisse auf dénJYlarkt gewoifen werden, schreibt aber
vor, dass, die Zu.sammensetzung der Mischung, die
natuerlich untcr keinen Umstaénden irgendwie ge:"
sundheísscha'êdlich sein darf, genau auf den Emballa
gen 'angegeben 'Wird. Kuézlich wurden jedoch zwei
Haendler unfét Anklage gestellt, weH sie eine be
stíminte Erbsensorte, gebrannte und aIs Kaffee
kauft hatten.'

'.

EINE ENGLISCHE ,STIMME ZUR DEUTSCHEN
WIÉDERBEWAFFNUNG

LONDON,"23'.(UP) - Sir HarUey Shawcross,
Deputiert.er und ehema1i,ger Arbeitsminister, der
Grossbritannien bei ,den";Nuernberger Prozessen wr
trat, aeussertesich in diesen Tagen: "Ob wir es nun

wollen oder nicht, Deutschland wird sich wieder be
waffnen,,'deu das 'ist ein Recht, dàs allen s'ouverae-

f
nen S,taaten zusteht.,,, Weiter er,waehn,,te er,.in se,in,erRede, die er in Tod.morden hielt, er zoege es vor, Deut
,schland bewaffnet .auf der Seite'Englands zu sehen
aIs in den ReL�'8n der Feinde.

. ,

SPIONAGERING IN FOGGIA AUSGEHOBEN

ROM, 23 (UP) - In der suedítalienischen Stadt
Foggiawurden zehn Persomlll untei" Spionageverdacht

l�verhaft".et. Nach, At,J.ge,
be

der, po.
lizei sind sie Mitglie, -der eines Rings, der fuer die T.schechoslowakE!i mili�

taerische Q.eheímnisse ausspionierte.'
- --:-"_ �

.

HUMOR

'BEIM HEIRATSVERMITTLER '-
te eine ehrbare Frau heirat.en".

"Wuenschen Sie mehr Eht" oder mehr bar ,"

Aproximú ..se O Brasil da auto ..suliciência, com relação
..

,

Ir

.

o eníusiesrno reinante do, Serviço de Expansão do Trigo, do Ministério da Agricultura,
ao ttlgo- posllibihta a coP.tinuidade de uma obra que assinalará a maior conquista econômica

dos últimos tempos ções do cereal. que VC1r Impondo o preço de possibilita a; eontínuídade.. da o- to alcançado, em vi.rtud� tem'
- ,. Acentúa qu� "não se pode sua convenãeneja, Em zazão de bra. que, se fã].' concluída, como bem do financiamento de gran-

POR'rO ALEGRE 17 CM:el'i� bra do Ministério da Aga-icuf: deix=' de reconhecer que a pro- interesses políticos muito
'

for' e desejo de todos, assãnalarâ. a des quantidades de máquhl:ls a-

uíonat) - E' "O Estado do Ri';) tum, através elo Serviço de, E'x dução. brasileira de trigo està tes" ;maiOr êonquis!:4:L eeonômíca dos g.ríco1as, em que irLV,erteu a

GraDide", orgão do Partido Li, ipaiIlsão d;o Tt'ig-'J� no sentido, da se evidenciando auspícíosa? , pa- O matutino gaucho salientá últimos tempos", União mBhõi."S de cruzeiro�. <

bertador .e, 1101' conseguinte, de emancip�ção d,Ol
Br'asiil. do onus

1
ra a completa líbectação dos que o trabalho dos técnicos na, Conclui qUe1 "se a OOllUnllida-

oposição ao Govêrno, que r,ec'J- que pesa sobre a .nossa econo- mercados suprtdorcs, entre oS cionais tem sído 'e.xecutad,u' em Esclarece que peta saíra deste de da, política e da administra.-
nhece. em longo' editorial a o- mia, com relação às importa' quais se destaca o argentino. atmosfera de entusiasmo, "o que ano ,estima!ia em 800 mil tone- !:-ão da campanha do trig>:lI' na-

,_
!.adas, há possibilidade l:1e um eíonal não SOfrêl" impactos tm

câleulo de um milhão de tone- patríôtleos, o Brasil, 'não hã. dú
ladas para a safra 1954155. En- vi'da, ãenteo de 5 anos iíÍ!.lxarfL

tão, mais uma vez reconhece a- de se sujeitar às Ineonventenclae

que1e matutino de o;p.osiçã·J', que que os ditadórlNl ®, ;p,roduto;' tí.m
êsse aument,o! se verificou em imposto ao nosso pais".

l'azãoi de Prtl'Videncias' adotadas

pelos órgãos 't'eS}lPuiSáveis entre Por outro Iado, não menos en

as quais sei !destaca a fixação tusiástlico ii o testemunho da.

do preço mínimo e a, compra 0- ":molha. Àa Tarde" desta capital,
brigatória: .do trig't()i nacional, que,' faz repeÍ'cutir� em seu �di-

nOS

R e p r 6 s e R t a ç Õ e s Ndson Greue I
VEM COMUNICAR AOS SEUS INU'MEROS CLIENTES ,QUE JA' RECEBEU NOVAMENTE UMA GRAN-j

DE PARTIDA DE AÇUCAR REFINADO, EM SACOS DE 5 E 60 QUILOS. !'

TRAVESSA 4 DE FEVEREIRO, 150 - FONE 1631
bem Como a instalação 'de ar- tonal a 'Viva repercussi,io,SANTA CATAlUNABLUMENAU
mazens ,e silos. para;:t guard� n'lei$ éconõmlccá da auspiciosa.
adequada do produto, fator de sa saim brasileira de. trêgo fri

reguIarlza4]ão dos mercados até zan'do que ",está à vista ':I' dia

Falso testemunho, a uniea acusação aO�;;;;;'��:;u;;�:;:'L �::�����:m� ����?i{�::g;:::;�
I E I d L d· L t V

tura do parecer o sr- Azíz Ma- neralízaçãc da utili2ia!;ão de 3- to Serviço Na.cifr.nal de Recen-

con ra' uva o 'o I e u er� argaG.'
ron, alegando a relevancia do dubos, de Insetícídas e das va-: seamento, os quais põem, em

., " ���i�oe d� ��)5��j��d�a� uiIMades criadas em estabeleci relevo as atitvidades·!lo Serviço

_

. valho, pediu tosse enviado a mectos oficiais, eoroando. o êxí- de Ex:pallsálO1 do Trigo' c seus

Nao conclusivo o parecer Daniel �e (arvalho, ������arp:d:�s�d;p���n���; I . _�

benefcios paXa o pds.

RIO, 22 (Merid.) - Reuni- I baseadas no direito compara- gamcnto. I te, manífestar.se. devorcrrnasaúd

••d.a ·9n�:m, a C_?r;nissão de; Cons d?, sobre o instituto da imu-I - �No toc!lute a concess�o I Díscordand-, do representan .� •• ,.ufllhot Dê-lhe

tItu:ça'/. e JU,:,tlÇ� dehbet'C1U n:dade parlamentar, o �r. Da-l ou nao da lIcença, entend;la \ te baiana, falou a segUlr 'O
envlar a pl;lbhcaçau o parecer niel de Ca?-,vC;lho focall:�,;a al-' q�e tal,. s,e fe�b p,e�a ComIs-: sr. Bilac P�nto, qUe sugeriu a LICOR DE C.'ACAU XAVIER

,

do sr. DanIel de Carvalho .,0- gUlnas prellUlln�res suscitadas 'Sao" fenna diSpOSItIVO ,cons-' ser, divugmdo, alnda do re- -.-*-",c..Ein§e"._.ltn!oIloIte �
,?r.e o pedido iormcllado p�l'J pdo exame da materia subme- titucional, pois obrigava mem Ilator, N':ssa ordem d� idéias,

w- ... 50-- �

JUlZO da Oi:av;-l Vara Crimi- tida á Comissão. br;;s daquela Comissão a dar! sustentou o representante u

nal, para prOCEE3:'" os deputa- A eSSe proposito, entende voto (ôm descoberto, quando a deni,stn que o vot:> publico não
dos .Lute:!."o Vargas e Euvaltt,) que o fato d·::! ter concordado Carta exige voto secreto.

,I poderia suscitar a nulidade da
Lodl.

..

a Camara com o envio ao Ju- Concluindo, o proC'"r 1111-, votação, tanto assim que, na

.o ?a�'e.ce.!.' .. ,ilJ representante diciario das conclusóes da Co- neiro apresenta a altern:üiva! apreciaçã) do veto presiden
I?-lUeIro, J :o;(llvulgado em :m�s missão de Inquerito não im- acima mencionada. apelando, i c'al. quando t:-mbem s:;' exige
linh:s gfr!ll-l. 1"'11 carater nao plicava. necessariamente, na I ainda, no sentido de que a Ca 10 escrutínio s·:crcto os con- 'Ic?'11ClUSIV_1. Er•.h?'!it;o-se a tl- concessão da licença para

pro-l
mara deI:bere sem dem:ra, grcss;stas exrressm�l da tribu- Por AL NETO I Inst�tuto Osvaldo Cruz figu_

;1trar � �:;:rr�,.i:�.1 de v�',�r c�ssar os parlamenta::es _ir:tdL "porque o };OVO reclama_ se
I na s�u.s P:Jl;tos de, vista, s�m: Muitos brasileiros poderão, ram os Drs. Albagli, G. Arie,

aquele ,lfo:.t, t._L_l11CO, pUbhca_,
clades. Ulna vez que, Jurldlca- f:ça prontamente luz n'"ste que J:::S) seJa conslderado jll- ser tratados pelo átomo <:'"

'I
L Barbata W O Cruz O d,o,

m:mt�, _0 relabLo E' submet'::!r mente. não h:;uvera pr€l.jul- ruidoso processo, que causou fringente da Conshtuição. forem coroada d "'·t'
�-

F: J' G' '. O' G' .-
a declsa.) ao 1'1eo3.r.{I ou votar

s e eXl o a� ,11seca, . ouvela, ' ul_

��'!;��:�l:�;::d.ali�� �Der8das as im�ort3�ões com o côrnnu!o �os á�ios !�����:�a;E:i:!e ��:':, ::�:::'��: ���:ll, J. M. Men-

O trab�j.'1:J do 0;;1'. Daniel de ...... •
P ,

I O tratamento atomico é fei" I Este grupo de cientistas es-

ç:arvalho. �ompõe-3e de r;nais Palavra final do Mnns Iro· Osvaldo Dranha ','
L::> com isotopos radioativos

..
I tá experimentando o isotopo

oe duas cteZ31..Js de pagm!i.'j ,

.
' No caso do Brasil estes iso- ! P-32 no tratamento do cancer

datilograI'1das' (': inicia por u' RIO, 22 (Meridip,rral) - As dais de a.Jto custo c Rprcsenütm da ou ,não '.:io at') do dl:'ctor (h, .

r
' .' '" "

niaexposiçã,), (,!ide aborda ,; classes produtolras esperam qun Isingularidades em p�'oblrmas ,lc Rendas ,Internas ,�c·-m2.'·':!i� 1 top,s fora� enVIados pelos do f1gado.e tambe,m do mIelo

pedidO do jlÜZO- cr:,minal e a o ministro da Fazenda transmita,
I €,stocagem, ocas:Qnando, csses de· deixou de- desembaraça" ,:ua� 1i:stados UnIdos. ma. O 1nleloma e um tumor

cota da P,1'01l1')<'O)1.';,a de Justi- amanhã, aos seus re'!Jrescntan" talhes ,uma previsão super:or a mcrcadoll:ia� nas aduan�s, F�llll
Entre as instiluições que re' formad) por células da medu-

ça.
.

,

tcs, na reunião' que Já se torncu
!

25 por cento. consequenCla: mfTcadonas 1m· ceberam OS isotopos norte-a- �a óss'::a,
Teceu':'!J, a sfgmI. comell_ pr'a.xe is quintas-f.Eiras, sua de- I

.

NUNCA E' DEVOLVIDO pcrtadas estao sendo ':;nerad,l= .

f' P
. . i T b S- P 'I

tar'os sOP" �s cr;"ies atr'bu' , C' '9 b t d
mencanos 19uram a ,ollch- an1 em para ao au o os

" - � J _"'. I ,1_ cisão [obre a Circular da Dire. ,h ll'cula!l'.J. acus::m o a ar- com ax.as e armazenagem f, •• •• -

dos aos menci(Jnados parla- toria ldas Rt"Udas Internas, que ro�amento das Alf�nde�as ct-:> de seguxos; Serão entregu',s t'C nIca dn RIo de JaneIro, o Hos- norte-�mel'lcané)s enVIaram ISO

mentares, lembra.,. o; relator manda cl')mputar no calculo do pels, sendo quei a sltuaçao da� consumo a lPl1€:ços maV1'c.s c es pital de 8-2rvidores do Está- topos radioativos. Entre.as ins_
ser "" sr.�Euvaldu. J, OdI acusa-

impostpl de consumo c.s àgios t
de Santos .e RiJo de Jarueir:-o s( se encaTecimentia, já é 03 prim:;i· do, O Instituto de Bio-Física tituições que os receberam fi-

dQ ,auelbs de falSO t'estemu- .

'e t· t t el E' "li" "" 'd C' uI .... -9 ..
'

" .

h -d 't' pagos pelos i'mpol'turl:nes na a- apr seu a. lnsu.s eu: av·
"

'L � 1'a cons_"uencla ,a, Irc «. .J., da UnIversIdade do BrasIl e o guram o HospItal Santa Cruz
n o, o que e amOêm acusa- t do;) u .,. n (Conclue na. 2.::' págIna. letra K). .

.,
'

do O sr. Lutero Vl:jrgas, ao quisiçáQ de produtos cstl'angei-l ,es an. em s spenso u VI", .

.
InstItuto Osvaldo Cruz. I e o Instituto do Cancer,

qual, _PC!rem, se iu:putam ou.- ros,· , Nà Policlhücadó Rio de Ja- O envi) de isótopos ao Bra�
tros ueht<?s, .ou seja todos a- Calculos efetuados pél'J Dr.p'ar

S a "I
.

-

o
" ne:ro bem como· no Hospital sil é parte da cruzada em.

queles atnbUldos ao sr. Samu- tamento de Estudo3 Economi:.· ·1 a ç a '. '

e1 Wainer. Após algumas re- cos da AN],oIVAP evitlcnciaram
dos Servidores do Estado, es- preendlda pelo Pr'2sidente. Ei-

ferencias de caráter historico, que o cumprimento da Circular
tá sendo utilizado o isotopo senh:>wer 1).0 sentido de eo-

deteT'mina;rá enorm's aumento, U· LU. IU··E N I U P��2. Amb�s estes hospitais o locar a energia atomica ao

nos preços das mrrcadorias imo OI es ao experImentando no tra' serviço da humanidade .

p'Jlrtaveis segundo ,as cinco cate BALANCO GERAL tàmento ,da 12uquemia. A leu- Alem dos isotopos P-32
gOlias que regulam os leilõe� Encerrado em 31 ,fc DezembrQ de 1953 , • .

:I' f
de divilsas cambiais np.s Bl)lsa� A T I V O quemia e uma do�nça que se radIO_ ÓS oro - e 1-131

\:le valores. DISPONIVEL: I caracteriza pela produção ex- rádio-içdo - os Estados Uni_

Nas primeim, segunda, \.erc'i' Caixa
"

43.924,60 cessiva, dos corpullcU1os bran- dos tambl;m nos enviaram i_

.ra, qua.rta co quinta categorias fie I ��ALI?A'l'EL; cos do sangue. sotopos Co-60 - rádio-cabal
d Íj(l d' ta

- ,Matena Pnma 13,904,20
pro

_

use Impor ,çao a'S eHl-
Thulo de Capitalização ;3.404,80 No Instituto de Bio-Física to.

vaçoes .de �u�_to, patra, d. massa C�ntas a R2ceber 41 ,073,90 da Universidade do Brasil,.os Existem 92 substancias Si111-
consunlldora, ,se�iam, rrspectiv1. Cauções 1,000,00 isotopos enviados pelos no1'- pIes oconhecidas, das quajsmente, nas segumtes percenta· CjCorrentes 393,460,20 452.843,10
gen's, consoante .os' calculas dr, __ __

te-americanos estão sendo uti- poucas' são naturaImenre r?r

Al"\I'1-IVAP: 18.281%, 22,876%, IMOBILIZADO: lizados -em experiencias não só cHoativas. Entre estas figuram
26.584%, 32.126% e 83,062 por Titulo do Jornal 30.000,00 no tratamento da leuquemia o urânio, o terio, e oradium.
cento. Máquinas e Pertences 770,323,00 mas tambem no da policite_ Em 1934 descobriu-se que

FORA DA REALILDADEl Material Tipográfico 45.321,00 .

Material Patente 8,96'7,50 mia. A policitemia é uma mo- alguns elementos podem ser

Móveis e Utensílios 45.684,40 lésUa d=terininada pela pro- radioativados pelo bombar..

Aparelho Receptor 9.930,00 dução excessiva dos glóbulos deio com ekctrons, nos ciclo..

Veículos .' -=302,00 921,527,90
do sangue. tr,cns.

DE RESULTADO PENDENTE: No Insti�uto Osvaldo Cruz O núcleo do elem211to esta-
Lucr,;)s e P'�rdas

.

3'73 ,768,00 as experiencias são mais am- ve1, uma vez bombardeado,
A Deduzir: Lucros de Exerc. -=501,10 362.266,90 pIas, poiS envolvem não só- absorve Uln eJectron, tornando

mente ÍSotoPQs P-32, mas tam- se instlvel e radioativo. Este
�o. 000,00 b-21TI 0-131. é o isotopo.

O isotopo 1-131 está sendo O isotopo emite radios ga�
1.800.562,70 d

..

d' b temprega o em expenenctas ,ma, ra l1:S E' a - que são

relacionadas com a glandula os electrons - radios alfa -

tiroide. qll�� são nucleos de helio - ou

Entre os cientistas que C011- alguma :combinação àlesses

768.640,30 dnzem estas experiencias 110 componentes atOlnÍocs.

D �A�
,

O � tomo - 3

/Hit���

HIVEA
Dos E'gebnis, gesund
gebrãunt, >sirntbarc
erho!t. Für langsames
B.õunen�fV::t\�Creme.
fUf den; der. es eilig
hOI"NIVEA-Ultrc·OI
'€:5 SÔ'lützt slõlker..

#

Os calculos efetuados prevem
a margem de 25 porl cento pa;r:a
OEl múltiplos ,e>ncarg1c,s, excluid')s
os impostos, de consUmo e de
vendias mercantis. e para 'os lu

cros. do' comércio importador
pa,ra alguns ramos me;rcantL,
entretanto; aqúeJa . maI'gcm P.

Clol1side;rac1a foira da réali'd:ad� dO.1
fab�, JH)rqual1to Existem produ
tos que exigem instalações eSpé!

DE COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas

9uebrando Cabeça
�JJi.�J!Ljjjj&M!&Sil.....,���j;;;tW��...� <.�.ci'(.;!lt't .600,000,00

168.640,30

l'ASSIVO
NAO EXIGIVEL:

Capital
Fundo de Depreciação,

.�
EXIGIVEI.:

Ordenados 11 Pag,:r
qCorrentes
SindícatJ a Pagar 1, OU, 922,40

28.415,00
983.417,40

90,00
-_---

DE CO:r.'lPENSACAO:
Caução da Diretoria

-

20.000,00

1.800.562,70 I

956.697,70

Blumcnau, 31 de Dszcmbro de 1953
'Edmundo Monteü'o - Diretor Pr'2sidellte
Armando Oliveira - Díretcr Gerente
Osvaldo da Silva - Contador Reg. Cons. Reg.
S.C" N,Q 0156

I DemQllstração da CC'l1:ta "LUCROS E PERDAS"
em 31 de Dezembro de 1953

I DE' B I T.O
f Consumo de materiais 156.446,10
Despesas Div2rsas, Impostos, juros
e descontes 404.049,30
Ordenados e Aluguel 317.847,60
Fundo de Deprcciação 66.853,60
Saldo elo Exercido 11.501,10

Conto

-----

C It E' DI TO
Publicidade, assinaturas, e
Vendas Avulsas

Outras Receitas

,

952.97i,2Q
3.726,50 956.697,70

Blumenau 31 de Dez'2111bro de 1953
Edmundo Monteiro - Diretor P1'2sidente
Armando Oliveira - Diretor Gerente '

IOsvaldo da Silva - Contador. Reg. Cons. Reg. Conto

S.C., N.o 0156
.,

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os ab'aixo.-assinados, membros do Conselho Fiscal da S.A.

A NAÇAO, tendo examinado o Balanço Geral e as contas de

Administração, refel"cIJ.tes aO Exercício -encerrado em 31 de

dozze}.'Ubro de 1953 e, {-erificando sua perfeita exatidão, são de
parecer que devem ser aprovados pelos senhores acionistas.

BlUl11,enau, 6 de fevereiro de 1954
Alwimar Caldas
Carlos CÜ'i<J.co Affon,'i(' .

Am$rico Palhares

UM noouro 00

lUORU�RH' ttGl1 II CltlI un�1 I'��.L,;
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�� l.i
'. � � �_.�.��__..�..__����..���,."�Il��....�����·����..
c- - A 110m gel:�ç:1o odeia OEl d(l<"

.

,:',-ela que �co1!sid�a
I

C�tvez 11t!n1 mesrnoi

"(J,S 3c!!!da ll� trio,no
< batlnamos a Irnagina.r ado'rrn r- -

• Idos sobre ]eito� mcnumentals
enelmados por grandes
I',[lre;clam >JS dloceis. E, coma ..

c",·

t<�!. fQJ'um também pouco a. DOU

I'\) desaparecendo. quase t�'dP!?
ps :rtíovej,1l que por antiga traA·i-.
<'1.0 constituíam o nervo. dio' .al-

E CRIAN- -

::: -

.11 II IlIlm" IIIIUIIIIInllllllUl IIInU!1 li1II1111H1 i Illllllll tllll!l j i' I! q IIHIIIIII:;

OFIC1NA
ESPECIALISADA

nhia explicando '9,ue queria, I mas pode, allHs· dê sim mOl;: \ banhosantes de morrer, 'tG�ar um te' em 1949, ter o - quarte - de" easa.>
banho em sua' casa". '

.

Io.� '."'•••

OS TURISTAS que se en- pequenaaldeia se ellcon·,r.aram
centrassem. co ncaso de suas I numa -;;ituação l?r�.�arlá', ?em
viagens. em Cl ave land , na Ge- calçadas nzm servico de Iíxo,
orgia (D.S,A.) (não confund r sem aduçâo dé água nem ser

com a cidade de Cleveland no. ,v co de,bombei.ro,;;. sem. mesmo
O.hiq). poderiam, a justo tit!.l" s , rv.ço "d;. f��npr�is":.�.1l1, 1�,!4,
1,), admirar LIma cidade-mila-'I Clev'elanu_"'nao' <;1"'<t mais �esrg
gre:

.

l-licida' senao coma "a ' CIdade
E111 alguns anos .. Clevaland, ! rno is desheqada da .Georgia't,

cidade morta tcrnou.se uma' Mas um homem de 85 anos,

:cidade m'Ode�n[l, pela só ener- !{enrv Vi;ile�, 'r;.,áb cNis dàÍ";,w
gia de seus habitantes.' por v'Tncl��, Tltiha, Iído �Igl!<-
,Antes de 19:':;0, contava -res que a Co�panhléi de Ener

dois hoteís, um. banco uma' gia {' de Equípamento :Il').�1:l�-'
yia ferrea é um futuro. 'A cr;-, tr a1 da Georgia ajudava as a-'
se que apareceu então f.EZ' gl�meri!�õ.�s .. \;l.ue�. 1(r.?JEnvam
iéenar 6" 'banco, e um' ii1cendid -m'2-1h?�T '��:5 '1�Í3ta'la�âl �o.� _ .. , '

destrcíu as' dois hoteis: '. .. .:\ �e;i.!s··pl:oprI05 métos. �Vliey ,dio'; nao te;Ye"â '!llegrta de
,,·05 quinhentts habitantes da riE'iu�5e ao JF:!;�etql' da ,:�omp.a· "or todas eSSas r;ealízações,

�\T--f!�Nc�.""r:A -O r'," •
•

ê ..,' • c Ó»
•

•

••<' ..' :',
II

.
Esfil, �lJij�ia ipl,er��� f,to.t��; lj Atendendo a�s.��4��

dos insbtentes �e 511 a numefo:,a' fregç.�Siar ja ;{AS� 8UE�6E� ço�",
finuará alé o dia lO deste mes, com sua m ilJeslosa hqJlld�ç�o
de 11.0 aniversário� concedendo descontos :d. ,lD, .. iI 50% ;em lo�
dOlOS seus aflige s: •

Mais lima oDorlunidade panl os que ainda nió .tiveram o 6n�ejo
de comprar' barato. (A.S.A Jl U E R G E·R}- iU.il.-·1:5 de No",
vembro D.O 565�

HA 'FJ1S§OAc�

rabem Ch,)BI'. Não

.tJu não d!t!!fl!:!! porq1l€' não' p",rolB:J.

Z Y P .. 9·

.
_ª

nl'!. 'HIO JP.ItiHjU1\ LTD!\.·
V'I'[, Amigil
Seu f,ar.

PenSà,n "

e n."t I

�Io!aue péoem Iodo o seu es
["

-

�orço em n5(1 chorar, enquan'
to o esforço deve ser aplicado
cm. cçí:-;as bem ma! simportan,
tes do que um pouco d:z Iagrí
rnas-

A vaidade dos homens É

muito mais perigosa do que

a das mulheres, A vaidade fe mor para

mínína se apaga com os ves-

\tidos. com o luxo. Mas a vai-

dade do homem requer muito Fraqueza Em Geral
)lM!is, I'PftIWl' a ["l,..lt"bl:idarle, o VINllO CREOSOTADO
�WI.�IH'ia; e estas corsas C\lS.

• SUvei!�
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Iene dos refletores, fal'-se-ia um

sorteio entre os três clubes vi,

sítantes, Os dois pr-imeiros, cujcs
: nomes fossem apontados IH) soro

da realização e Jlr�"'

o

outras ,cp:llióBs.
I�' lnna idéia que acuamós ba� ,.

tanto Int.eresante e, Ulcmll,'J ::-u-l
jllita à Iucogníta [t i-esperto dos

Iadversâctos daquela r.,(>!tE, o pú
blico terá o seu maí or atrativo,
porquanto esta.,'ào' ali na balxa-

fi
"
"

pra"
os

nacionall
QUEREM OS IUGOSLAVOS IVER o FLAMENGO

BELGRADO. 23 (UP) - Soube-:
se hoj� qu ; O F'larnengo do Rio
ce J�,,,eiro foi convidado para atuar

•

"m Belgrado, e. vinte e sete, do
corrente, Anteriormente. o Flamen
{Conclui na z.a pagina Le.r.ra El

I'
" I í

, I

UN�E�� UINlt, I;
n M����EIBI �I

Ence-rr'ando sua r;ípida tempo
rada elp gramados, catarínensrs,
o quadr;o :prQfirsh�oinal carioca do
Madureira Atlético Clube =xibtu
se, quarta-êeíra, dia 21., na eída
de .de Cnciuma, 'onde se defl'�,r:
tou com 'o Combinado da Li'.:!.
Atlética Região l\-1ineira.' I

,

O �ricQlor suburbano da Cal'�-' í
tal 'da 'oRpública, que fôm esf'!- i
-ta.eulal'mente goleado em Joi.wi

s»: le e Fl.Orianopolis. e empatara
com a seleção de Tubarão, expe
rimentou, afinal, a sa.tisfaç50 de

um bríünfo- em nosso Estado. _;ã
que conseguiu abater- o conjunto
ci-ícíumense pelo score de :3 p ...n-

\ tos contra 1.

da

reríado verde pelo classico marcador de
3 X 1. após realizar uma exibi

.ç2:o nas mais convincentes. A e·

((uipe alvi-verde está constítutdc

FAÇAM SEUS
A N UNe ,lOS

]\f F: � T F. •

J O ff; ·N Â

CmURGIAO DEN'US'fA
AO LADO DOS CORR'f;lOS E' T�LEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Çirurgião Dentista
Rua 15 de Novembro - 1392 - 1.0 andar

Raio X - Fone 1694·
'

RAIO X
CLINICA DENTARIA -

'CIRURGIA BUCAL - 'PRO 'TESE
.

Rua 15 de Novembrn '1166 _' Predío F':lto Hugo
BLUlVIENAU - SANTA CATARINA

lABORATOR!O DE ANA1I1ES (UNICAS
E L l I' N 6 E R

Rua 15 de Novembro nr. 592 1.0 Andar' - Ncs altos
da Farmacia Sanitas (ex.Elllnger) ,� BLUMENAU.

EXAMES DE SANGUE, mUNA, FEZES, ESCAR
RO, SECREÇÕES. lJRODIi\.GNOSTICO DA GRA_

VIDEZ,: CULTURAS. ETC.
ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS

D R.
Médicos

( A R. lOS G O F f E R J E'
I CLINICA GERAL � CIRURGIA
I HOSPITALw""ANTA ISABEL"
'ATENDE CHAMADOS l.'ELOS FONES:

1196 ,e"1633

DR.. O. R. KRUEGER
M E' D 1 C O

Doenças de Senhoras e Opef"..�õeS, Raios' X
Consultório: Hospital Santa Cutarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ác 17 hol'll&.
Residência Rua Marechal Floriano Peixo-to. 253 �

(I'one 1258 (em {rente ao H0151lital Santa Isabel).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
--- CLINleA G!fRAI, -

F.!lPf'claUsta em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peil"�W> 3S - 1, (lndar

Fure: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 110 - Fone 1074

DOENCAS. n!) (,ORAÇÃO,
DR. CARVALHO
()!;l.l'ctroclH'dh;·grafiJ)

A '>'. Rio Branco. 5 tSflllrilflo) . An 1>\<19 110 Ctne Busch
'I'ratamento de nem:Q3<lS -- (I'si!::ot.erapiat

MOLESTIAS--iiESENRÓRA�----
ORo RENATO CAMA,RA

DOENÇAS INT'I':ttNAS
�

, o.P�RiAÇ()E8 ' O:�UAS CURTAS,
: ('.onllultério: Travewsa 4 de Feverelre, :3

J_;'ones; 1433 e 1225

DR' GEHARDT HROMADA
Especi-al:sta cm alta Cirurgia e doenças de f:enhuras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 112 às 17. hs.

BLUMENAU -: HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvtdos-Nartz e Garganta

- - - DRS. TAVARES C HEUSI - -

Rua 15 Novembro, 1,135 - 1'0 andar
Consultc r:o - 1232
Dr. Tavares - 1461
Dr. Heusi _ 1677

_

Telefones

lNSTHUTO Df RADlUM
- DR. A. ODEBREClíJ'?' r-r--

Iladluteraptll - &alos-� - i'L'J1")·terapla - MetalJo·
IiImo - RESIDENCIA: Rua. 'i de Setembro, 11

�EFONE, 1441

(tlNICA DÉ OLHOS. .:
onvmos - NARIZ - E GARGANTA - DO.,

DR WILSON SANTHIAGO
....lrt..n�. 4.. J'..e�ldad" de Medicina dJ:t Un1versld,ad. do Brlt,lI!l
OO�SO"TAS: llorárlo� das U às 12 hóras e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: JUI1I.o ao Roa-
otta l Sarita Isabel

�10S
J\ lOBO D'E(A

'I\.UV'06'\HO'
.<lTF.'\TI)F. CH"1Lr;'DO� P.'\R,'\ (H'TRAS COMARCAS
ltUA 15 DE NOV., 1166 - ;�,() andar - BLUMENAU'

---

I>" R� ,·A D E M A R L U I
ADVOGADO .

Atende em qumsquer' comarca do,. Es�ado.Residência: - Rua Paraná. 8 - FOÍ1!!" HUI!
V.;sCl'itór!O! - Ru!>. 15 de Novembro. 340,- Fóne, IUIH

8'0 R B A"
ADVOGADO

5crHórJo e residência àrna XV de Novembro.
LUMENAU "Telefone. 1560

, FONE - 15-:1

6EOR6
AD v.o G, A' o O

'ESmir.rOR!O: HOTEL HOLETZ

Corra fores
, UI MM� tAFHiON1,
·COBlIETOB

RY!� IIvanhlo N. 2 BLHllltN/H1

H I L M A' R 10EHRER
l\iASSl\GENS MEDICINAIS

(Diploma Alemão)
VELHA - Bêeo Porto União, 55

5qs., Gas. feiras das 15 à$ 18 horas
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Civil e religiosamente, sentamos congratulações,
realísa-se hoje o enlace ma- com votos de felicidades,
trimonial da gentil '8 simpá
tica senhorita Gunilda Hass
filha do sr: AC:olfo Hass,
prcprtetárío do Posto
"Hass" e de sua esposa da.
Hildegard H3SS. com o cUs
tinto jovem conterraneo �r.

Guenthel' Os' e, alto funcio'
nário da "Essa" Standar

�i�\lC�e�f����l�Sc��i��;�:, Dois vigari s tas ' ::� conseguiram _ aplicar o
na. residf#n�iad c1Jsd PUiSdd.a 1 Conforme noticiamos

on-l pretendida
vitima sr Au-

nrHva, serVIU o e pa rI- � 1" 1 1 .' .

R'd 1
.'.'

, h t d'
",em, a p:: ICIa oca cause' �Ol1l0 1 'a

, qUe Ja conheee
1�� 0J P?�."PSar e a nOtlvaL o

l guiu prender, para averí- f as "manobras" dêsses es

:\. o;{e -.'- ouza. e sr�. :u :;{uações tres vigaristas

Vin-I
pertalhões, denunciou-os ás

11 � ass \ÇO� 'Pa�\ o
I dos do Rio de Janeiro, que autoridades policiais.

nOIVO o ,,:r: e1 ner s, e e
_ nésta cEad:! tentaram apli-

'

,

31'ta. BeatrIz Hass. " t d 't I' Pt·
A • •

1"
car o con o o paco e ,no i os erlOrIn>ente, o dele-

n cenmonla re 10'1'::sa rea f
.

f
.. -

.

J.
.

.•

10 h
b que oram In ehzes, pOIS, a gado Joao Gomes descobrIu

lsar-se-a as u oras, na ,.

IgIo·ejafeEll·vZ·angélica. Pescaria lataI na IIJ·ucaconsórcio terá

â���dfo�:i,e���:ã�snjo����� Tragado pelo mar o dl-retornubentes .são desccnde1l1 es
,

'

���e!;;��������������li;�r�l�� da S-tandard ,E,'letrl·c 'S' .,' A.t:�rão homenageados pelos
Seus inumeros amigos e ad
niíradores.
Ao distinto jovem par e

aos ,seuS dignos pais, apre-

fteforços para a Indo.China

�viões ,Transportando
Paraquedistas Chegam, 'A\
COLOMBO, 23 {UPj _ Aviões

ncrt s amerrcancs transportando pa
raquedistas francêses, mandados
como reforço para a Irido-Chma,
fizeram escala no aéroporto Ratu-

·nayake. perto desta cidade. QUatro' 'outros avroes chegaram hoje entre

ap:.relh03 chegaram õntem,

pri-18!30
c 11 horas. As mais estrttas

melro às 8 horas e o último às 10 medidas Ó� segurança foram .ímpos
11or:>5. Tr�s deles scgutrarn para tas em Katunayake. onde.eum sol

Bangkok sua proxíma escala. Tres dado frances teve licença' 'para sair
do aéroporto. Os círcutos oficiais
declaram ignorar a chegada deses
avíõec. O porta-vós do lVHnistério
dos Negocios E�trangeiros Clnga··
les 'declarou que cada" avião que

pousava em Ratmalan::L OU em. Ka
tunayake deveria !Ser autor-izado,
mas que no caso presente não ha·

Via "sido dacl:l, nenhúma ãutoriz�ç:ão
até agora,
m Fi

�� --_- ' .

.l;'"r outro lado c legação da Fran
ÇIl 'd:c1ara ignorar tudo da chega
da desses avíões.iDe sua parte o

gabinete do alto comissário britâ
nico declarou que sabia 11 embaí- �
xnd€l norte -amertcana resolver es-,
sa questão com o governo Cingales,
MélS á embaixada norte-americana

'}recusou fazer a menor declaração
a esse respeito.

PROVOCA�1 REAÇÃO A

A',fITUDE DE NEHRU.

IUfoa Decisão Imperiosaj
A oprnrau pública bfumennjrense continua com as' vistas

voljadas para o problema da sucessão: ao, governo do muníeí.,
pio e a eleição dos futuros membros do Legislativo muníclpal,
O eleitorado já tem dado, mostras da sua Imuaeãeneía díante
{lo slteneto em que se mantêm {JS parfídcs de não se, definir
quanto á escolha e Iançamanto dos seus c:tútlidatos. .

.' Conquanto para alguns Se a:H gure prematu!"a o pronun;
ciamento? partidário sôbre a sucessão municipal, para outros
a �uesta(} deveria já ter s:do agitada oficialmen.[e, Seria êste
ultimo, o caminho mais 'certo e, porque não dizer, a decisão
substancial e �mpelj osa como fator ponderavel para a orienta
çiló 'do eleitorado. ,

'
'

,,', Retardar ou adiar a decisão dos diretorlos partídãrcos,
COp.stiltiU:' um erro politico, .vois, que a precipitação. a ultima
hora, s.thre o' lançamento das candidaturas noderá acarretar
sérios llreju:zos não só para Os !Jartidos, mas

-

também para os

pr0J,1rio:, �andidat(J'S. Convem lembrar que um pronunciamen
tu �)rc<;'lp1tado �e ultima hora, com o prcpõsítc de provocar li>

c.ol�f�sao !:'o eleitorado, quase sempre redunda em fracass(} par.
trdárío, l�a(} havendo tempo su:!l ciente para preparar o' esptrí;
t. do ele tor e orientá-lo quanto á atitude qUe deve tomar di
"llt.c da multiplicidade de par tidos e de candidatos.

Em última anatíse, é ': portuno frisar que chegamos á é
poca em. que, os programas ele gO'verno dos partidos, para o e-
1(· tor, nao passam de simples demagcgta, O, que deverá pesar
,na balança da campanha eleitrral e influir dec'sivameute na

o'pinião púhlica é o valor moral e as qualidades eívícas do ean
�hdato. O !I1eito que, se aproxima poderá trazer muitas sur;

prezas, senda por isso necessário que os partidos desde já se
hmccm á '�llb, apontando ao eleitorado os seus c�ndidatos:

WASHINGTON. 23 (UP) _ A a

titude do primeiro ministro indú,
sr. Nehru. proibinóa que os aviões

norfe-amerfcanos com so'[dados
franceses sobrevoassem a India, es

tá provocando grande reação no

Congresso. varíos dirigentes repu
blicanos atacaram Nehru da tríbu
m(-e insinuaram mesmo a conve

niencía 'de se nzduztr o 'programa
de àuxüío à India. Entretanto o

ch:fe do programa de auxilio ao es

trangeírc, ::1'. Harold Stassan, se

manifestou contrarío a essa idéia.

Criação De
Exportação E

Ob;efivos da Mesa Redonda
. .!Üo. 23 (Merd.) - Na re1.1' praticas capazes de fomentar

ruao de ontem do Conselho Di- I as exportações brastleíras co,
.l�etor . da. Associél,Gão Nacbnal,' mo meio certo do reequilibrio
d.e Máquinas Veiculas, Acesso d' nosso comercio com' o ex-
r10S e Peças, pr-rsdida pelo

sr.,
teríor. ,

'

Osvaldo Benjamin de Azeve., Diversificação da' .

de, o conselheiro Peter Fran, Exportação
1I:e1 expôs as finalidades da O sr. Petér Frankel hísjo-
Mesa Redonda de Exportado' rrou os fatos que antecederam
res e Impor' adores que se á atual conjuntura economíea
r'eal iz t rá, nesta capital, entre nac'onal, concitou 'os exporta;
27 e 29 do corrente. A reu, dores a crnstltutrem uma asso:'
�l!ão objetiva estudar m'2didas ciação, e aventou a criação de

Consórcio

ENLACE HASS-OSTE RIO, 23 (Merid.) Foi
recen.r.ments noticiado na

imprensa de Estoc,olmo que o

rei da Suecia autorízara a

doação ao Museu'Imperial de
Petropolis da allànça do ma.

--�����������

entrega da reliquia' -áo Brasil pelo rei da' Suedà
Pedro I com transmitidos per

Seria uma quadrilha que
i viera agir nesta .. cidade

que uma mulher e um ho"
mem teriam dado uni "gól
re" de :sete mil cruzeir-os
no sr. Waldemar Hofmann:
de Brusqué, presumindo�sé
que os dois audaciosos me

liantes 'faziam parte de um

quadrilha e os quais teriaJ;D.
Se dispersado para melhor
agirem. Es"a, su:!_)osiçã'o é

reforçada pelo :fato do auto
moveI "Mercury", com cha
pa de Foz do Iguaçú, per
tencer a u'a mulher, a:qual
fugiu com seu companhei
ro, num autqmovel: 'désfu

praça: Dois inV'estigadores
saíram ao seu en,calç-o até

RIO, 23 (:.u� i :!il};- � f; Vi>i'Il.:H'l.OS da :ilha. doIS Cabritos. fi· -

Ift.i de lamEntável acidente, m�r- caudo numa pelJ.ra conhedda lndalal, .ond� OS' dois crnni
�'l'H <:':C'c�a"b, \'l:: H,Ur,,1.•1", Ti1u', coma "P,onta.1 dos Bandejran- nosos tomaram Olitro auto-'
,.'n, 'J cn!"E'nt1{ irro .":""';0 I--h\'i,,,,;IP tes", onde atiravá ,ao mar o ca' moveI, rum.ando para' RioA.1Igusti Brande,!:'. de 57 anos niç'J, enquanto aumenta.va. v.. fn·
frua Senador Vcrgueiro, 232, da das ondas.

'
" do Sul. Dali, ao que se pr.e

apto.) 1202, que ('ra um de):; di" Em dado nlOÍuent.o, escorre- sume, teriam contatrado ou

retores da Standard Eletctríc S. [jan. caindo no mar.
, tro carro para vÜfjar a La-

Por insuIiciencia de endere- 11.. I PesSlOru\ que a.ssistiram à cena 'jes, não tendo a,s. autorida-
çú,,:. achaIP.. -se retidos na A� Ap;:Qv(dtanc)o o- fe,·ia'].o, '"'' trata:re.m de atirar cordas, .

na d
.Tcncia dos Correios e Telegra_1 ('r;'mf.:anbia sle- $<'111'1 amigos, Al- esperança de :::.alvli-l(l,; j;)c<:éru, ,es riosulenses tomado qual
J�:S désta c_id"d::!'. telegrama 1':-(;'1 Brtloking (nu .T111h ,-l(""devidó à resS',aca,,�oi tudo (",n quer providencia para que O

para Es s�gtrntes pess?é\s: Ca.stilbJ, 83, ,apto. 501) e Ju;õt n. vr...\ poiíól ;(): ,'i'r. Brandel' d-sapu.- casal :lJosSie detido, 'apesar
Ada? Sllva. A._J. Nle�2Hn- Kohma,nn. ambos eug-enheÍlt'os da receu nal;l on/das. 'não ",lltando de serem no.tificadas' pelo.

!_oerdnt, Baldumo Lll1ette, Cia. Telefonica, ru';'n.:)ll'O; �'\'. (ConcluI n:1 í!.a pà;!;1na letra .Gl d Ie d J
-

G
����,������n,ft��������a��, � � e�_g_a__o__o_a_o��o�m�,_e_s_.��__� ����_Catarma, E.euterlO. dos San- priedade nr. 11-51-{l4 r'
tos E SJuza e ela Fran- . . pru a a

ci;�o J'unh, Gado;Ü. H�ffmann q',lcl(' 1'E:canto <la cidade. a fim

.Jayme Matias, Jorge 1Vei_ de' ),"Y�,t'"m à dcib \\ma }leECa.'

çl"ert, Luiz Borao. Malhas, Na rio,.

di!' Rosa, Sarg. Nels:n Pas- ESCORREGA0 FATAL

sola, Otacilio DeJ, OrlandlJ Enquanto os a.migos ficavam

Phlheiro Silva ,� Pedro dn AI- no lad'J da est.rada da Barra., o

meid'a. n', Br'ande!' atravessou para

Retribui ção Eco.nômic
Apoio de Amé
II pOlítica 'exterior-

'

do continenle

TELEGRAMAS
RETIDOS

s� ó'�mbaixador - desejam' ção no Atlantico

1\ .D,IRETOJUA

SENHORES
AGRICULTORE.S

�U.EGRE, 23 (Meridio
nal)- Dada a repercussão alcança"
da .pcla notícia contendo a denun-'
eia feita á Assembleia Legislativa
pelo dclegadó Henrique Renk.im,
sobra .a infiltração comunist.;lc no

:E:stado. a reportagem ent;rJ!vistou
o sr. Aldo Síí-angelo. chefe de po-

licia, do :Estado.
'

_' "ÁCfIll' p'senhor que, em fac�
da dcnuncia -fef.a lá A6óembléia

LegiSlativa· pelo dirétor da Divisão
de Ord:m' Social, há motivo para

Dia do Contabilista
(ONV ITE

,Acabamos de receber no;'
l"emessa' destes afa'.,

Tratores. Cana-
denses --:- adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta·'
ções.

'

SoIicit�m-nos uma de
monstração sem compro�
misso.

A Associação Profissional dos Gon,tabil'lltas de Blu�
lllcnuu, convida ,:;,S contabili.' Cs dr.,sta dcIade a participa_
rem di:, tr8dicio!'al Banquete de Confraternização que,

y.or motivo do transcurso do "DIA DO CONTABILISTA"
- 25 de abril - 5':râ realizado 110 próximo sábado, dia

2:1 do corrente, às 20 h:ras, na séde social do C.N. Amé..
r!ca. ,

As h;tas de �d':sões encontram-se em poder dcs
!)fOS desta Diretor1a.

Agn1decemos, desde já, o comparecim*.mto (1:0 maior
número de contabilistas, nara melhor brilhantismo da
�ilcmoração.

-,

Blllmf'n�tl ':)1) rk 3br:} rlP 1 [154
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Tencionaria candidatar-se
ao governo do Rio G. do Sul

paíst 1Jara a . sua unifica�áo�
Isso é () rpH� dizem. fontes .

hem inforrnanas, esperandc-sr,
<lUC o chanceler suí..corcauo
Pyum Yung Tai faça aiiula
]loje uma comunicação a TC'

peito, Será necessárío modifi
car " constituição da Co",;ia
<lo Sul, para reallzlJ:r 'esse plei-
to, Mas não se acredita. que

Ios comunistas da Coréia. da
N01'te aceitem o risco de e.
leições Iívres,

o
ANO X

tiva recebida com a maior
simpatia por tedos os CÍrcu
los, inclusive UDN, achan
do-se haver em Minas cli
ma de pacificação afim de

possibilttar a eleição de

o - Tribunal
-

Supz rtor Elei
tt ral, conc1uindo o exame da
matería, indeferiu, unanime,
ment..�, o ped do de registro
do novo díretorto do Partido
Dem, era a Cristão.
A consequencla Imediata

desse pronunciamento ssrá a

convocação de uma nova con

venção nacional da agremía,
ção pedecísta a fim de serem

TOQUIO, 22 <DP) - V,uI.
tou a cair chuva radio-atíva
sobre .:), Japão, e as autorlda;
des tomaram amplas medidas
de :rrecaução,

-

ordenando um
exame das águas dos manan,

cía's, bem como de legumes
e frutas- Um grupo d� cíen
tistas disse que possivelmen-

"lIn,S1\ REnONDA" NO .\UDITORI<J Ih" TUP - No audito rlo {la
Tupi. nouve UIDa "l\Iesa RedQndau �1.:br{! o caso do rer-orrer N!?stor
l'tlorelra, �mdo corupn recluo o mtntstrc da Justica, sr, Tanc"edo Ne
ves: o chefe de Policia. gcuera! 1\-Ioracs Ancora, e o )ôreSldente. da
A.S.I'l sr. Herbert l\-toses, além !le m!l�i!.tl'ados 'c nutras fihruras de
projeçij.o. Todo� oondenaram a estúpit!. agl\r%�o," S",bré o a ,tnu"!?)
.já ttveruos oportunidade de fornecer amplo noticiárIo aos 110SS0S lei
tores. Na gravura, o ministro d:t Justiça quando falaVa ao microfone.
(Foto da Agencra Meridional).

HAMBURGO. 22 (DP; .
Três trens subterrâneos cho
caram-se esta manhã sob o

centro de Hamburgo haven
do pelo m-enos oitenta e oito
.l\eridos. Os três comboios' da
Metro corríam pela mesma
linha na mesma -direção, quan
do 'e' acidente ocorreu por um
defeito' de

-

sinalização; mas

Celizmel1te, desenvolviam ve
locidade reduzida, de modo
'QL18 o número de vítimas Dá')
foi maícr.

assunto.
RIO, 22 (Merid.) - No

ticia "O Jornal" que � 81'-

tícos, unificando todas ,- as

forcas políticas mineiras a

fim de apresentar a can

didatura do sr. Juscelino
Kubitschek à presidente da
República, sendo .a inicia-

RIO, 22 (Merid.) - A di- uma hora d.a madrugada rfimento. voltou a me1ho-"
reção do Hospital Miguel entrando em colapso raro Tudo Indicava que ven-

Couto informou que
-

Nes- : ínsuficíeneia cardíaca. certa a nova crise. Entre-:
tor Moreira voltou a recair pós trinta minutos de tanto 25 duas horas-e trin;

ta minutos, Moreira, cerca-:
do de sua esposa e filhos vi
nha a falecer. O corpo deIBgii�dfo

-

sobre a ali liga CEIIM Ia oração dos delitos pOr!
uma 'comissão parlamentarl

�sln�ou o governo �o Irã a

"3cionôlízação �n � e I r fi I e �

A C: rnara dos Deputados
resolve:
Artigo 1.0 - E' criada uma

Comissão Parlamentar de In,
quéri o, c':mposta de 5 mem,
bros, destinada a apurar, deu
tro de quarenta ,'2 cinco dias,
em tcdos os seus detalhes, H3

'rreguiartd: des ocorr-idas
-

(Oonctur na 2.a pagina LE,t,';,

Estrategia COI.junta· visae
dele',' II comunismo n

RIO, 22 (Mertd.) -- Subs- sadcs oreíuízos á politica cam

trito por 114 cl-'�putados, o que bial elo Pais;
sigrrifíca que ': documento já que a 'rrática dos delitos
está automaticamente aprova- descobertos teve ill1C1o antes
do, sem pronunciamento do de 1.0 de fev-:re'ro de 1951,
pl:n:rio. f) sr. Armando Fal- nã,� podendo estes, por conse
cão' apresentou á Camara o se, guntc, ser investigados pala
guiruc projeto de rcsoãução: . Comíssão Parlamentar de 'In-
"Cons clcrandr que gravssl- quéríto criada conforme a Re-

mas irrcgularrd :des LrillTI '''solução numero 249 1952·
c·�seoberta, na antiga Carteira
de Expo rtaçã., e Importação
("Cexim"). hoj: Carteira de
Comercio Ext.: rio!" ("Cac€:i." l,
!' ..�tn ii Ag"IH'ia do B:l1Ir(, do
Br� sI cm Furtulcza , Est.ar];
Io Ceará:
que ta S '!Tcgubrid:lc[«3 con

;;l,t[r:1m n ; Ia ls if icaciio d�
I.'�' ,., (,' numcr : de Iicencr s fie

;�l)l:l'!·t::If�é'ín. tondi sido em

cons q\'Cllri�, fraudado o stste-
1');' ci· l'f)l1'('rcio exterior ins- TEEH)\. 22 (UPI _ Ú lei det tu di) por f rça ele lei:
que os ía.os, além de afe- general ZafriJllah Zanedi,

tal' profundamente a morJ.l presidente do conSelho, deu
admicistr�thn, causaram

PC-l hoje de manhã precisões a
-.----.-----.------- respeito das negJciacões Sü�

PndeOl ser fa"'ri .. bre o petró.leo às d�as c.�-U '\! U maras reUnIdas em sessao

C ad' s bo'nba� s',:cre!a, �as separadamell'u , a te. Nao fOI dada nenhuma

ii e hidrogeolo �ndicação� sobre o teor d3S
lnformacoes levadas ao co··

i11ais possantes phecimén�o do parlamotlb
pelo pres1dente do
lho.

'dI .'

O deputado Le MolhH i e arm L., s. �.na
Ah:;m2d, ao que par,ecia, . ; •

: -",

pretcn�lia resumir a opiniã;J! Comunicado ofvlal e�tnnhandogeral \:.eclarando que os pn'l
\.. rJ

meiras re,;ultad03 das ne 1 GUATEMALA. 22 \U1') - o
{. c<,.ag;uiI l'tnpen-1"l n�a5 ;;du<;,J"!' �:atagu-:n,es ref\,;>1iaQOs na Embai' tactos Unidos COllleteram

g"ciaçães com a consorcio ��1anceJer Guillermo Toricll:l "e diplomátk< com ,n Guat"mal.... j -·H..,(C e qu." "S" necc sarío, t!i:m-I de agre_são contra ti Guatemala e
,. .,.... -legou 110!'2 a rc .....clar a quanti::h:- i continua .;_+:lvnnizando o intere-sse I i.'�qU·� Urns l"eunião do c(..rpo di·. I impedirem ou tentarem impedireram sabsratorulS e que l'lU

de. e o tIpo ele !u'mGlllentu adqv,. I d�s o!'.er·fdores. alguns dos quals plomáU<oo p�I" r,b�h'e:r; ".ta si-

f
(lU:;: (> PalS re(!eba elenl,mto3 paratoc;o e2SO O governo não ,);3- 1'1"0 t':ccMemente pelo gO\'erno <13 inter])l·t't3".O -gesto do g""crno !!�.! tuaçi.lo". sua defesn e para repelir q_uai

sumirá nenhúm compro111is- Guatemal"__ p::r iratar·se de "'" - c :.l'a.'_!uen'·- como indicic' r[.: qJ�, O cllalleol"r TorieJJ.o «ntregou qu€r agressão a seu. territorio. par
a0 cuntrário aos interesses sunto militar" - _Embo"a ,em r".v«· aUtu",;" �melbant<!'S p<JGe,-í!r.; :;�� t hoje aos jornálistas mn comuníca� i' q';e pretendiam dei.;,ar a Guatcma'

da l1acão_ 'Ii: davia 11ac:a
lar iI. p.roced :t'l:!.3 d�r:> nrllla�� �:C:1·' t�rt:ad3.s Di' ,r�utros �lSeF-. � t da do:) governo guatemalteco. sobre lEt ô�sannada frente a seus inimi-,

J mentm categor;"ame�1tc os rum�-. \
• r1>iUSI!i):\ E IN:E},�Pr:ICA"\ EJ." 1.° carregamento de armas

desam"1
;;08 intenlCS e ",--"{ternos e frente a

transpirou sobre a questão res .:". que t,mam vl,r:da da UIaao: ,R�f�'1!p'-S� ao ,,"on:�lmento. ? I Oa1"€13(!0 eln PU\irto Bardos. Diz g"avemos inamistoso.". E segue
de uma eventual revisão da Sovlcbca ou da Poloma. I "n:l"ceLerér(J!,elh quallfwou a 1- I o dOCUBenta Q.lle a grita provoca- dizel'..do que há anos a Guatemala

Entreml.!nt:.'s, a atitude da Ni· ' nlr);atb:a t� c;.uatcmala die ··jn!.'�i': d;, pela cheg«(.'ia dessas armas pa- v1nl)1l procurando comprar :rrrnas
_ - - - - - - - - - - -- - - - - � -, - - - I tada ", irÍ<j1licavel"' pr:"::a seu pai�, I rece. oo;,fi=:11' que "os plan?; a·' e petrechos militares nos Estados

i E.
811ur!Cu �ue amanha se referI' I ft;ll"lV_" qu" foram ",laborados con· i Unidos. mas qUe b governo nOl'

,ra mal; mrtlculannente �obre o' tra a Guatem::h" �" baseavam l1a! te americano "se negou sistema-'

I a,3unto. ,ào obstante, aerescentou

II
ce.teza de que <} i_)llÍG �stava .de- ticamenté! a proporcionar o mate-

i (,U� elW�ll instru.çúes ao embaix�-, sarmado. '

ricl pedido, não tendo sido po:mve1
I d�r da C�.�emala em Man�gua que "ATo DE AGRESSÃO" obter nem sequer pistolas para os
I nao se ,tire daquele PaIS :;e'TI • A.:lie,nte. di:: <) comunjcadQ serviços de policia. o governo (daI ::a-rantirrtl;es li segurança 'lOS ui I "",s ch:C1.tlos governantes!' dos- (Conc!l!i n:1 2.a tlftglllll letra- m

LOND1\.ES. 22 IUPl - Na
da im'lodo a fabr:ca(:i'i.D .:1'..:
bomb "5 de hiclrogêniõ muit,)
mais !'ossan1(.;sl ainda que as

utilizadr,s l1P5 rc::?nh.·s lCXp:
}" c;- cbs n:rte nm2iicanas.
Isso foi o que rleclar:::u o

c' ('nt sb ing1es Powell, lall
J"cgdo com o prümio Nob"l d'�
física. Acrf'sct'niou (11_:'= a b::m
b 1 atômica de Ul':l:ÜO já é an

dqunda. A bO:Tb'1 dr: hidro.
gênio Irecentcn1en c ex-reri ..

t1'cnida, P' de causar devast:!
!;ão c: 1�1pleta nvma área ,l:)
tr-_zentos ,"3 setent:l e cinco
f!uilom?tros quadrados, e quei
ITIPd\lnl.s mortais bem como

incendi05 nlana região de doí"
mil e quinhentoS' quilometro"3
qu�drados. Lembr.;u ainda
Powell que o famoso profe,,
sor Einstein já há alguns anos

previu a passiveI extinção de
toda a vida humana, pelas
bombas (1" 111{lngf>nio f' di'
çntwHo,

a
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H O J E - D61i<HNGO - às 2 horas - Mathiés -;- HOJE
'.' ABBOT e COTELLO,'MITZI GREEN, TOM EW1i:LL, em

PE R D I DOS NO: A L A S K A
(LOST IN ALAS�A) ", ".

.

Do:s exploradores malucos, perdidos num v�stg l�nç�l
de, neve! 1JE!)-�, €:xp�dtç1io ,a.cid,e;nt<uia e )Qu�1',l cem dOIS, ,he:';OlS'
que perturbarri á solidão do Alaska em busca de um tesouro

perdido! O filme que vem mais, uma vez confirmar que: -

TRISTEZAS NÃO PAGAM DIYIDAS! - "PERIDOS NO
ALASKA" - uma comédia do barulho! . i,

Aeomp, 'O' seriado, "O l\iONSTRO INVISIVEL"

H O J E - DOMINGO - às 4,30 - 7 e ,9 horas - H9��
O GRANDE FILME ALEMÃO :APLAUDIDO PELA

CRITICA! '
.

BORIS MO:a.lms, apré�,eI!ta a gr�.n�ç artista nungara
MARIK ROKK artista máxima da antiga UFA e 'GEORGE

JACOBY, em:

f E' R I A S N O DAN U B " O
(Super-colorido natural - Agfaco!or)

A história fabulosa da artista que começou como "gar
çonete" de restaurante, para acabar sendo a herdeira e SU-

cessará doe MARTRA EGGERT! '

Di-nça1f acrobátíeas 'e mellodlas sentímentaís (h ,!V'elho
Danubío, com a participação da orquestra sinfônica e do

I ballet da ónera de Viena!
FERIAS NO DANUBIO, mereceu verdadeira consagra

ção da crítica nos países onde foi €xibidô! Tem sid'o extra,
ordínárío ,;;., sucesso de FERIAS NO DANUBIO em todos. os

países. onde já foi exibido, inclusive em. 86 cinemas americ
canós: é como si uma rajada de primavera nos trouxesse a

� mor, beleza e alegria, numa índíscrttivel apoteose de Iindas

I: mulheres e de belas melodias. A estrela do filme é MARIKA
i' ROKK, que retornou ao cinema na maio! criação de suá car

reira. FERIAS NO DANUBIO, uma produção de Boris Mor
ros, totalmente filmada em Viena, falada cm alemão,' rea
I'zada .. no maravílhoso colorido Agfacolor, em exibiçã,:), 111)

Cine BUSCH, HOJE, às 4,30, 7 e 9 horas!

�

I
II
I
I

I

LONDRES, 22 CUP)

-I
China. :"".

convido os srs. associados dêste Sindicato O prim,eiro. Ministro :Wíns-:- ? Prm:e.ir!(, �il1i.str? in

para reunirem-se em Asscmbléla Geral' Or'dinária, no dia t:n Churchíll declarou ho- �les antel'lornlente mdicado
24 Ü''' corrente, .às 19 horas, em nessa séde social, para de-

lc nos Comuns que.

segun"l
na Camara. que o governo

liberarem sôbre a seguinte J

f dORDEM: DO DIA: do '(informações. ,??�u.llica- b�ita�ico �_ão ora
..

avisa ?
Eleição 'de 2 (doís) delegados represerrtantes dêste Sin- das ab governo britãníeo, o autecípadaínente dâS eon

díca.o para o Congresso Regional ele Pr-evldência Social
governo norte-americano e vereações entre os governos

a' ser realizado na Capital dó :Estado "fios próximos dias A d f
A •

� e 2,de Junho próximo vind!ouro: Delegados. êsses que, o_ti:werno.frtmces
'

ail'l: a rances e no�te-amencano,.
juntamente com o Delegado deito pela Dtretortá do nao haviam assumido que, contrariamente, '8r:�
Sindicató, elegerão o Re-?:�se;:ltant: de�ta.E�ti�ade jU.n-l q�alquer comp�omisso re- mantido inteiramente info�
to ao 2.? -Corrgressn I?ra",}lerro de Prevídêncía ,Socml ciproco a respeito de uma mado sobre o desenvolvi-
gue realízarcsé-ã na Cidade do Salvador, de 2 a 6 de ;,' _ ". '_

;Julho deste imo. ,

. . . il";'1.'ervençl1o dos. Estados U-! menta .dessas. conversaçoes
Caso não houver numero suficiente de associados para nídos no conflito da Indo-I dos dois partidos.

deliberar válidamente em primeira convocação, ,;fica convo..
.

cada " nova reunião Pal;? às 20 h01'a5, do mesmo dia, a qual
funcionará com.qualquer número à,e associados presentes.

" Bliunenuu, 20 de ,Maio de 1954.
,

Sindicato dos Empregad05l no Comércio de B!umeuau
FABIO <MAGNANI - Pnesídenae.

..' �'
Caixa Postal, 439 - Telefone, 1638

l.oj oa l?j a
C E N T R�,A L

NO PROXIMO DOMINGO,
MARILY NMONROE, em:

T O R R E·H T E

.. ,. ADORNOS

D E'� P A-:·I X Õ Ê S

I (INE Bl1tMEtfAU
H O J E - DOMINGO - às 2 horas - Matinés - HOJE
ROY ROGERS, o romântico mocinho- do velho Oeste, em:

I Um !�t��T�pet�!lar�S��!!!�?�ela sua hisioria
inédita e beleza emocíonante das cenas ':l!inãis;
Acomp- a cohtinuáç.ão do seriado: MONTRO INVISIVEL!

DOMINGO: l\-Iarika �okk, no filme aíemão, musical, colo,
rido - FERIAS NO DANUBIO - Colossal!

I ACOníP:.
G' S�riâd(); "O l\lONS�R� INVISIVE:';'." -

' ,

H.Je s 4,3Ô - 7 e 9 horas., D'AN:' 'D'AILEIJAIVrES CAGNEY, CORINE CALVET,
em:

dia 23, das 16 às 21 horas, nos

co»,

,.
' i. ,

liAROLDO RE6USE
BLUlVIENAU - S. C. - Rua Floriano Peixoto, 89

JOIAS RElQ'6!OS

CONSERTOS U� GERAL

SANGUE

Rua São .Franeisc{). 147 - Fones 2061 e 1043

C t·R I T I B A P A R A N A'

--' C.,):MPLETAMENTÉ APARELHADO -

CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇãO
� �ADlODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA

ltBERTA AOS SENHORES MEDICOS
riqIs nêcessítam

.

desse' apare, do
_ povo. Findo ó ágape,' S.

lha..'11en�o para suas obras pú., J 'Excia. dirigiu-se acompanha;
blíeas, ao preço do custo. do '!'or grande número.de po.,
As máquínaj, desembarca- pular-es ao Aeroporto, onde

das . jm:pol·taram em 630.000 já o aguárdava um avião es
dólares, pag?s no cambio de pecial da FAB, destiriado a le-
30 cruz,i.'Íros por dollar menos vá-lo ao Rio de Janeiro, on_ um fili:n.�· em tecnicolor!
da metade do valor atual da de S. Excia. tratará junto a-:'l

,--- --"---..,---

·h-��---·---'��===-
moeda nas c,: tações do d:a .. governo fed,eral de assuntos 1;,!i
Esse privilégio é concedido, atinEntes à 2dmin'stração de
pür força .legal, pàra as im_ Estado que S. Excia governa. budade de eo.nsc:encia e de ]i vre arbítrio deve se constL
port,ções feitas pdos Estados' tuir cemo um brado d� alerb contra as injustiças e' a pr'ê_
2 outros orgãos de assistencia

\ potencia de autoridades que têm sob sua respúnsâblli(lad.:!" ó
a·o serviço público.: : dever de zelar nela ordem e a tranquilidade do pOV'!!':

.

Após o desfile, f\;.i oferecL' ! .

SolidárioS' cÕm os sentimEntos de !lrotesto e de r�puIsa
do ao Exmo· Sr. Governador GUATEMALA, 22 üJP) -_: dos nossos cc,lçgas- de ':A Noite" do R 0, prestamill? p�, tr!_
? d'gn3 comitiva. um almoço Soldados do Exército' centi..: blltO de homenagem Dostuma ao colega Nestor lUorerra; aS'-
,na Sociedade GU3raní, à qual nuavam perseguindo, esta ma-' sassinuc'ro covardemen1;e, !lcIa !lo�icia carioca.

"

',:� '." "

compareceu graede número drugada, os supostos "sabota- i N"st':'r Morzira, des'cansa em paz! lUorretLe, mas teus
ele corr,eligionários e' admi- dQl'és estrang,eiros" que t-El1-! ideais democl'áticos vJ, verão sem!lre nos corações de te� co

radares .d,:, s�r. . Gav:erna- . tarél!TI dinamit�r um trem qw.:: , legas do. Brasil, como uma luz a alumiar o camillllO da lL
dor, deseJOSos oe C�mpl"lmBn- 'traz la armamen:!.o de Puer1.o berdade e da justiça!
tá-lo por mais essa 1real1zação Barrios, para a Capital. O'
em prol do seu_ Esfudo. O pl_! ministério do ,'!nteril'::,r infor_1 ._.;.___�...._-- ---����_:_�.

I moca transcorr,_u 4entro nas. mou ave e.'>.ses elementos ey;- I: �. r J:: II ('�A"'-O'--=
I n�aiores manifestaç es de jú- tão fugindo na d'reção 'da I i M4 t; n
h:lo p:·r parte do lY 'o de Ita� ,trontera de! Honduras mHS : em Belo Horizonte En,CU G' F'EüRM'ANMt:l1 iaí, ql1.� reconhee�, m Iril;êu qL.te :;s tropas ,?speran{ alcan_

" lU ri • n
.

\1 B 1 I g t- 10 go I 1: .
B. HORIZONTE; 22 (Me-

�lI!!I__tlI!!mIB!I!!!l!!l1_iIIIli__I3lIIi!IS_IBI !l!if�_III!lII_IIIJ"". crn l:lUSen o e 1" aml çu_ c� em Ireve.
.

ridional) - A grew defla
.

grada ha dias pelos estu
:dantes tumultuou ôntem
,várias ruas da cidaoe com

os alunos protestandd eon

I tl�a o aumento nas taxas es

I colares, Estiveram na Es

., cola de Comércio "Pinto
, Novais", de onde ialcanca
: ram a praça, depois o gi
'nasio arquidiocesano, ape
drej3ndo o prédio. Também
aHran::.m pedras contra o

colégiJ <'Afonso Arinos" C' inst.-llado e em C'ln

Escola de cot1H�rcio "Vig- t:!i!:ücs para aten<l�r

d
.

C
. '" A' d

.

'''os Ílltcrcsallos em
COU e 'lll'U. üI 01S pro- Ife:sores ficanm feridos em

I
!-,craL

consequencia do apedreja- '�>I Outl'ossiln, convi-

mento. A' noite os estu- do aos interesados a

('antes voltaram a prc:vo- f \'isüarcm as vitrines (h "Fa.·ma·

Cal' agitações, ini'crvindo a I c'a Cat;uincllse", onde a�ham_se

políci,3 que dispersou c:;
em ex:-.)si�ão algur", dos artigos

manifestantes, a."ima referidos.

(wath price glory) tecnícol.
Um filrn de JOI-IN FORD e SOL SIEGEL!
Este filme nassa-se durante a nrímeira guerra mundial
cldadezmha -francesa Bar-le-Düsc! conta.nos a Ií'stôría
dois fszfle iros que jamaiS perderam a sua personalídá.;

, sob o uniforme verde oliva... e de .uma linda france-,
de zrnhal chamada Charmaine!

'.. .

ar_' Dcs rigores da guerra, às alegres canções, 'ln'àig aíndá
-do que a sua coragem vocês admirare o milagre de suá ale,

.

·------·....

----·--�-..,D':"·-----�-----:---.., .

gria! Durante a guerra eles deixaram seu coração com urna

IIJ deliciosa franq2sinha! Quem poder�a esquece]- CHARMAI;..
NE! - "SANGUE POR GLORIA", uma. brilhante realtsa,
cão de 'JOEN· FORD. nroduzída nor SOL C. SIEGEL! -

HOJE, em exib:ção na -tela do C.ne BLUMENAUT

Quartacfe�tl:!: ,lVIari;;i_ Montez, John. Hall., Sabú; em: ,

B R A N ( A S E l V Â'G E M
- .. -

.....

Esposa e Filhos, Pae.s, irmãos cunhadas e tios de

S' I E G f, R .1 f D fROESCHllN

agradedem, sensibilizad.:s, à abm:gação
"

dos Pastores

Laun ;:: Schulz, às palavras amigas de Frei Sevel':no,

às bondosas Irmãs do Hospital S?l'lta IS3bel, bem

e Llegramas e

neste dolo 1'os;·

T';cnico cspecialisado na confec·

'�'5." <t" pernas e braços artificiaes
e aparelhos ortopé-

Ford
dll"OS em geral,' in ...

c1usivl' l'ara COí:"rigir
defeitos físicos;
cintas :medicinais,
fundas para Jlernia
c meias elãsticás
- tendo transferi,.
(10 sua resÚlencia

para BÍlrmenau,
ltua. João Pessôa.

.:i21 -- VELII.A -,

onde já se encontra

Se O f r e? i e n h ,:3 "Fé
. Escreva d.etalliadamente para � Ca!�1i Postai' 4. .9..

1 i
� São ,Paulo - Junte er vell!pe :!elado com -en4ereço...
Não ntiUse regiStro para., \'Uu'.de.IDOl"a ilà retiradà, em
b�rario improprio. ".

RELOJOARIA SCHWABE
IMPORTADORA

ESPECIALIZADA - CONFECÇAO DE JOIAS
.

FINA� , .

Relógios Omega, .Rolex, Eterqa, l\/fido, Cyma. J!,:skl'\" l?tu�
dio, Tissot, Classic, Junghans, Ki<znzle, ,�enit.Q.,. inte,rll�tJonal,
Jeger; Artigos para pres.en1.es -_ P.orcelanas "'-:- Critais .finos
Joias cm. ouro e platina, Alianças. dE,'! tod9S c.s tlpo� e qU!Jpt�§
f!lO mZlis fino acabamento; Canf:t,�Sc das melhoreS: lUal;"Cas

I Parker e Slleaf.fer·- .Gl:aud'8 sortimento çle. rel�giÇls_de.::M.e_
sa, Pared_e e D�sp�rtadores. , .

.
" .

"

, 'c.' _, ..
'

,

.

f Uma f'!,"gànizaçao- qUe quanto w.� s" cresce. !!!l!,!.� '.'V<lfttage!!S
.

.

., 8:!Sl'l:;el", , ..... ' ..

,

. RELOJOAltIA 'SCB.WABE DE AS'\\rALDfl §(,'1fWABE

1 BLUl\IENAU
- Rua 1.5 de Nov., 282 _ .. �oo.·1546 - .Caixa

póstãI, 391 - Euu. Telegr.: "Reloschwabe" _ Santa Vã_

'��!!!��������������!!!I1����g!!!!!!!!!�!!l!!!l!!!!I!!!!!!!�!!!!!!!!�!!'!!!!!!!!!!!!'!! "1!!i!!!�!!fg!!!!!!!i!II!!!!!!II!!!!!!!I.!!I!IJIJ!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!��.!!!!!!!!!!\!i� -� ta:rJ!!il (aQ. l:ul0 d�! C"s,"!, da� Ti!!t;.!;S\ ._ ..

==.... .�

i'li
)$ '"

J

Autoriza

A i1 (,'R I ( A H O
AUTOtv10VEIS
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�DÍO J1\RAGI1.'l LTDA·
- Uma Vóz Amiga em •

Sen Lar
leis. Entreta.nto, as .1e.ls acabam se Exibem alguns beneficios. -

de' desaparecer por força de sim Nos Estados .r-e- ,acrescentOu - a

pl:e's decrerJs dei Executivo." .sttuação se apresenta diferente---';'_'----------"'-- �__�____,.;.._;,,__.:._ ,_ _'___.;. _

O consultor jutidico 'Vizeu' Gil Em SalvadOr por exemplo, o' L

declarou inconstitucionais os de' A. P. T. E. C., íncíou, há anos

cr"e,tos -da ele� de contribui- a o�'IÍstruçã.o de um! hospítal. ESr ·"��.l!jj•••_�iJp.����I!!!!�---_IIIII_----_.IIIIIÍ.��
tando a; lili, devemos taier com I çõés €i de salarios.

,

Aconselhou 'te, não: s�rá concluido, por falta

que 'os g'overnantes' s'e iembrem,jmedãdaS judicittis. Pagará quem. de dinheiro.

l.de que existem as leis Esse nos- quiser, porque 'lO, JUdiciarld tem

Iso elevamo. intuito,. certos die que I J)Óderes para sanear as flegallda CIRCULAR 19

dentro da lei ai�da 'POê(emos "al� des _:_ o decreto do Regulam€;n ,Falando sobre a Circular 19 da I

va: a estrutura, eeonomíca do

lto
da PreviJãencia Sodal - ;jUDi' \Diretúria. da Rendas Internas, e

pais, ameaçado daI" derrocada pa tou - contem mais -de cem arti- que manda computar agias obtt-

I
los ultimo!! a.tO!! ilê"o-ais,

'

gos, mas" súa Ieítura, sup�rficiâl: dos' através de' Importações, no

, Com a palavra, o sr. -Osvaldo
I Ioga, denuncia que o Gov�n'.]o

, (o·l computo para cobrança, do ím

'l Benjamin"de Azevedo afirmou i e;qjediu com o fim de obter meios ;posto de conaumo, Q. sr. Osval-

qu!'l '''estamos 'Volta.l1ldJo1 ao regime; destinados a' cobrir os deficits doS 'do Benjamin de> AzC'VeCLo ínfor

ditatorial dos d€'cretos-léds, pois I Institutos.
"

'

meu que o ministro, da Fazenda

outra coisa não são os decretos Represemtantes 'ela Bahia, 'O di- ,atendendo a apelação dia ANMVAP,

,que aumentarem as contribui-
, l;'etúr ,.EuvaIdo LUz se mostrou Iexpedira instruções para o de

ções aos institutos de :previlden�
l
cetíeo quanto aos beneficios que !sembaraço, mediante termo, de

f ' I

<lJa ,'S\)cial e os nivela de salario
"

decorreram da majoração de! eon 'responsabilidade, das me-rcadoria

',OfERECEMOS PARA ENTREGA IMEDIATA,
DO NOSSO ESTOQUE DE PROCEDENCIA ALEMÃ

GRlJPOS GERADORES A' GASOLINA

TIPO ACKERMANN DE 0,6 a ,3.175 KYA

G R U P O S D I E S E L E L E' T R I C O S

SCHLUETfR JUNKERS'
de fi e 12,5 KYA

BOU'N - KAEHLER e BMV

KVA: 28"'38 58 65178 85 120 140 140 275 350
ciei. 50 60 50,,50/60 50 50 60 50 50

R�presentahte em: BLUMENAU

CARLOS UBIRA'l;'AN JAXãHI"

Rua 15 de Novembro, 828 - C. Postal; 133

RIO DE JANEIRO: Av. Preso Vargas, 463-10.0- Telegr. "RIOPONGA"- Tel. 23-1931
S. PAULO: R.Vieira de Carvalho, 172-4.0 -Telegr."PAUlOPONGA"-Tel. 36-8311

229.0 SORTEIO ,'DE APO'UCES DA
E QUI T A T I V IH

RelaçãO' das apólices sorteadas em- 17 de maio de ·1954

SORTEADAS (OM (RS 10.000,00
,Sf6URO FAMILIAR

"4

F- 37.870 - ElmcvRibeiro do VaI ,

F- 04.431 - Henrvk Alfred Spitzman Jordan .

F-04.330 - Dr. 'I'anor edo Alves Furtado.
F- 14.296 - Mar-io do fi Santos EsquerdO' . . ",

F-,.37.403 - Adão Bomtempo de Almeida .

F- 06.407 - Arcoverd e Romeu Luchetta .

F- 14.594 - Adeliric Alfredo .Adams .

SEGURO BA'SICO
474.850 - Walter Ribe tro .....•............
536.460 - Gilberto de Moraes Móta ..•.......
471.271·- ManO'el Gomes Nery e Gentinua Ve�

,

'ras Gomes .. : .•.
'

. '�"
'

..

307.017 - João de Souza Castro .

400·017 - José Patriota. doe Medeiros .: .

462.812 - Walter Men.::1onça.., .i. . ...
,

.

472.503 - Joaquim Bat ista de Oliveira 'e Ceci-
lia Teixeira d I� , Oliveira, . , . .. .'.: .

:298.308 _: Horácio de Faula Gomes ..... , .

425.777 _ Elizeu Clemente Paulino Vitoi : .

292.963 _ Manoel Alve s Campos 'SO'brinhO' .

471.736 _ Dr. Felicio Queiroz Filho .

429,,723 - Emílio' José Bernarlo '

. r" � .:

324.217 - Aurora da F onseca Lamas ". ' .'
�4.885 - Daniel' Simõ es . . . .. '. >: .,. . .

322.276 - Rubens Carmagnaniu .:. .. :
'

331.083 _ Gíno de Biasi Filho .•. :.. . .

529.354 - Manoel, Francisco Verríssimo
'

, ..
'

3�4.372 - Antonio Brígagão ...•. :
535.488 _: WillY Voigt . . .. ... .,.; . .. . ..

536.584 � Erny Arthur Beker ;:: ,.. . ...

Castelo - Espír-ito Santo
Distrito Federal
Belo Horizonte -' Minas
Além Paraíba - Minas
Uberaba _ Minas
S. Paulo _ S. Paulo
N. Hamburgo - R.G. do Sul

Jandia - Mun. P. - Goiás
Belém - Pará'

Mun. União - Piauí
Campo Grande ___:. Pé raiba
Bodocó - Pernambuco
Estrela <lo Indàiá - Minas

Curvelo - Minas
Frutsl - Minas
Leopoldina ,� Minas

Machado -- Minas
Senador Firmino - Minas

Guaçúí - Espírito Santo

Petrópolis - Es:ado do Rio
Dínstr ito Federal
Ourínhos - São Paulo
,NO'vO' Horizonte - S. Paulo
Campinas - SãO' Paulo
Londrina - Paraná

, JoinvHe - Sta. Catarrna
Erechim '-:- R.G· do Sul

IlII11J!UlIU1ê
-

I� C A M I N H Õ E S ALFA ROMEU =

II ( Oleo
d :iesel ) ::

�. Fábrica, Nacional de Mofores ;
, � ,

para pronta entrega de 8 1/2 toneladas ::
� .A'GENTES �

li a r a o Vai e d e, I t.a j a í �:

f
�" O F I ( I' N A A R T I ( 1r D A. �r
ª 'Rua 7 de Setembro nr. 412 BJumenau s.

,��������������������������������I��I",uHP"."".",nu"""""",�•••""""."""n"""ul"""""ij""""""D""unn."""""u".I·

�mfmnlwnnmllllm611ImlllllnllmlIUIHII!nlllnlll1nlUlIlllmmnH!UmllllmnnmliillllUl�

. ,- .. _.;:. -
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EDIR JANY REINERT
li data de amanha assinara mais

um aníversárío natalício da gen
til s-mholüta Edir ,Tan,. Reinerr,
'fino ornamento da nossa melhor

sociedade e dí leta filha do sr ,

-AlltOllLO Reiner+, nropdetiü.-io do
Hotel Holeiz <: ver-eador- ;:, Cámara

Municipal local.

.

- {1 sr. Harry Kielwagen,
l"�idcl1tc no bairrn de Itoupa,
"�t Scca.;'

A ,ge,l1ul anívcrsur íanü-. que cnn-

ta, nos 11lelo_ 80Clí:!:i'3 da C'Hhade

-------- �
li )" ra'lu"':tl> em l:",ral !i

I
,I "lX80 {)Rlt�OSO'l;AnO �·<,r
:J eILVEIl:U..

'-

C'_Hn vusto circulo de amtgas e ati

"

-

:- sr. Alicio Westarb, rc. n111'1l(\Ul "". scrn, por corto, no 6L"

sidcnte nesta ddadc' ;;Je umunhá. H]\ I, das mais c�:prc�'

_

'

• \ :jh'H� cemonstrucões de apreço e

,

- o. 2r. -Ioão Esteve, n'Sl- srmpnüa, p(']a� homenagens €lhe

dcn: e no bairro de ItOUPJVH l'eCcbq·u. á� quai, nos solidaríza

Norte:, te i lUO�:' tambem, cnviando ..Hv"f dnqur
_ O sr. Luiz Carlos Ciesua .. "� ,1(>.'«)" \ Ao., de ventura Co fd;'

- cluadcs
r�siidí'l1te nesta cidade. l'

,
s: Fàrão anos amanhã: I. VIIUANTB
- a srta. RDsilda Moreira.'

I HOlJ."'EL I-1b�:{: -- ,-::l.:. l{t.l. r

r.t;1..ldcnie.. em Ituporangá: .

t T
.

1 f'ih' Hayrnann r- �l ii •.} OSI' �;dr",;"
"- a sr a. ereZlllla l _.:.

.

,tlo sr- Emedino R�sa: resí, I JCão Xavier Loruíru E"ich Sei!

dente em Rio do Sul; I :Kilto.n
S,-lI f'. "Ia. Dna. Kan' B

_ a srta. Er.ica, filha do Sr li, .IOdE- Chiarelln. Luas Sehlo,

Buerger
sr. Herrnann Walz, residente
em Itoupava Centr-al;

Luiz

F.

no Car-los i(J�'� te n. AlJ p .. )

':\d\nta... Luís 1--��ll'HO Nobre,

� r.

AnLUJO. Hans Birk e ,. sra., Bel'

-Rei_tn�J,do Kir(jht;fL�S€J� c :--.l:l ...AJJIUllu
! JO.q-;�'p- •Amhof � fi! a Dnn (�Ct·:·

h<l. Vttcría Aruhor, Dna TUI b

flho d;) sr, 'Bl·linda Amhoí', Nelibe. Hatluad

\''Vilhllrn Jkelmann Fet'n�ln,k

GaIvã.o «Ie Lucena .• \rlhur El'a1

seu 2.0 aníversarto:

;::1". Herbert Kratz,
e tarnüía, H. Lor-c.nzen ls1"a';1

Corea, Silva, Gilberto B. de ,.\-

o raujo. Hans SchleiclH r', }\llltun

,Th:íra e Dirceu H. {_�f'ndirob�t.

�jtl:inte nesta cidade;

Rua � l .

'.';_ o sr. Rcrnâo Clocz,

�!.;: ilenle
li

.

- o sr..José Barth. do e::

kl irtercio Iccal, e

:=:I!: - o sr. Ricicr i Bernarde.

"'!��I!!_�filllP.f._••••I;.[r"�;�;S�����"��E;SS
, .•.

,. A' cfemériêz de amáuhã assina-

':�__��mrlll���_�_�� Ila a passagem do . aníversárãé

�
ta.lício do sr. Chrísttanc Theis,

I fDrçado e ativo diretor-gerente da

.
. _ Tece!agem

I :
...

- ,
UniiJ.o 'S.

.

. -_ A., e Ve'
.

rEador à

.BOTEL HOLETZ: srs; Rober·

to Berrr, João Línhares. OHl.\T.J

·Schiíler. Leo Darell i, Bojivar
Evald·{.) Jti!:::.ser "( 5.1\1 •.

Braalltano V;fOhll's. Ftical'do Sei-,

!?el'i:, Alexandre Wctssava.m, ...:\.l1-

are Kelellen. Da.lvino Correlu
,

sra .. José::VI. P�J'eir3, \\'ln�'
e Florenço Varga�.

- RealI;�(Ju-se ontem, cid1

(' nligiosament,e, (l enlace ma,

trimlonal do jovem Haus I..r�l'

'pi:;ld JacolJseu. filho el·) sr. A"

digno rUll",'clOliO r sra. B:.'rt�la fJ�tCOh�Cll.
vert;arian' -CCllJ a Fr;a. lt,':l:�J�e .f:'t�llpr�
ii> (lU"

gO-1'::i;�.
-

-

nos lrtdIH1, _iHllu do �r. Erl,·Il (� S1�'

rru.!lus in- ;r.J:..:dz:� tÇ_(:jlel�rnDl!ll:
dUl::itl'iais e ii _._- Tanlbern no dia. ft�: !)ut.:"lH
s.rlcÍflis da .

�;muna dI:!
cr� tuou-.':P \) C:C'11:>Ol'C10 d" J';.

um vasto l,vem HeÍl:alfk da Síl\'El. filho

circulo de !�do sr. JGÚO e sra. Gon'ld�l G<'
amigos e, Silva, com a srt<1. ]\'[",.i<l C,:.

I admira.do.
'1 1 01"

--" d
� , reG, tet:à. Ci la (e .lvelra, 11.tJj8 o sr.

i .,I'üanhã, I) !\'[arcili'J c' :n'a_ C'ócij'a t]p (L
! � � {'SiC111U c 11 \�(_'h';l
! Ü!!D d� QI)21"1t:.! {. b�!!!,-!ui;;t!... p'")r

� $:eus êHUgO-. b�!!! CtHUt} lH.JO':" tiS�:; I! I :f 'lI'�J"r:; 1. � fi.\ �
� ';"It .�� ����tr í 1i"),' � f;.

� fl'pl'rarJu3. p�!;<':l- vária::; hD!l1êUU· �,�é��i:! i'�... , ." $ l�1r.';

f gt:>�S que lhe 5er�H) prestnda:, às

I - _f\cha!11 .. :-I=_:: f:'�::1 �(:3:.-a:: ��

! qt!.�js ju�talhn� as. �ost.a!,. fOril!u....
':':k"'l:1!lntes lu.rf'ls

1 !':!UL'J r�rol,v du fel1cu.ladç:; - .._:.

li . ...,.",=---=�=-_"-�--=a.".... "_ '---�_� _- eh. sr_ Jr:;.:f Pel:? t=1 e sr!!

AJlll�i Perêir��. COf!1 o r:�5(,I,,.
�=�="'='>

I' ". A ...

' [. t ( j.1: la {' I A , ll1PI1'O de v.ma menina:
L f I li n " -- do sr. ,José Paseeco ':

I do 1intint)'(I' acha"5e 6�' Sl'J. Ida P,scecfJ, C:'1'll o na�ci-

i . ftltamente ligada ti. eÀr� mellto de UI: menino:
i ·eu!ação,úo jornal. A N.<\;-

I ,Çi\.O é (t únIco d:rgão de
- do sr. El':ch Volleo:

cIJ'cul:.çâo diarla que pc-

I
sr3. Erna Vuiles. COIll o 1:�,"

\
'neti'a na Inal\,.ria dos la

.

c',inpnl o (;.� Infla �l.l(;nina, ,.

1_�N!i do V;1Je di> ltajai. -- do ,r. Curt Rude (' ,_r I

��-

. J]::-c Rod(.'� eOIl1 (J nascin1cnl t

ele um menino·
- E.,se:, mli:CllUI�Il1.o" 'cor·

II
r ram na Se>::ç:'l;) ele l'vlatel'ni.

dado úo Hu,;nital "Santa J�a

f3el". .�

J!;lU Geral

:� .t

,,;luX lava ligeiro,

lUole�e os ' ..

'��jdD� ,,� .. ª�

mHª 13mbém!
N1Q (ONltM nmtQ

lambem é e.l'relellte (la

cozinha, {Jara !tll'ar prllfv .•,

{"opu,", fai/ter'ed ele,

Ilã(} tem ,,;,'ai para
limpfJr banhei,·us, pitJI5,
ladrilfto,�, pi';.(Jd.

Em pacotes pequellos de '20U g_
e grulldn de 1 kg.

vL"'4HO CREOSUTADO
Silveira.

li;,.;.... .", *-."'�'J';

I
I
��
f
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Ip;ra�ga)
Continente

;;, '''l�''''���,'''

SA co S. A'.
COM

S_uas' 1):lveif5àS AI.é�ltl�S Ém' TOd�:�If, Esta�d'o " "

D� Sânt;&"Cál:�rlDâ,;'
&ispoe "'ara�: P�odta, Eo.trega, .1.&
P,eço De �"Tabela, Do H··u v.o

-E Majs l'odel'oso

"' ..

Ontem -pciLa manhã, díurrtc jcs t.ragcst;,. me vejo obrigado a não
aceital' a Preaídencle, da

UNIVERSA'L"]EEP"
4 RODASTRACAO

,

�
COM

o s.AA
BLUMEHAU
15 de Novembro,' 1405

Postal. 590 Iene. 1284·

•

I T A j A I'
,Eugenia ·Mhenerf· 53
213 e 380

··,Rua (el·
Jones

Rua
Caixabastante ,pesar'· de sua parte.

boàtos que vínham correndo, -per
Ia

.

difui.àe, segu:õn:'l.;) os quai� de

fQ'tlna alguma oeuparâa. o ca,l'gi)
:m� da entidade c1a·.Rua.XV
dei No.vembro.
":m!nbora possa parecer

lIrontade r,íti'l1hà; - declà.ra o nn

treVistado � dev.�· l'rizar. antes
((;10 znm nada, que muito a

---------�----- .-�-----,

Pdlmeiras
nu Exlra

paraRua 15 de N�v" 642, Lo, satn �;
.t. Fq,l),€); ·.lJj57; '. " '.: ,i·

Bl';'UMENAU - S. Catarina r R i�;� ,j"l Ue:F X',--

��lF' 11Jt.:i • �1 t,� i,�, ,
de intenso ·l1.ervosis- ccr

" catarine::.:�-:::·
i

Dcba/xc ��:-...rpenha.r-se
ante umaluta curissima,

bolse

Capital .. ' .. '"

�'1.undo 0<.! Reserva
(' <::

C15

& Cia.

Total dos depósitos érn

AGENCIAS E' ESep.!TOHíOS Nt'\S PRINCIPAIS P1il\(;AS no ESTAOO'
OE SANTA CNl'AHI NA, NO mo UE JANE!ÍU) E CUHJ'J'lHA

DEPOSITE SUAS P�CONO!\!IIAS NO 'I1'\;CO' E CONTHU3llA. ASSiM- PA.�
nA o AUMENTO DAtl posslúniÍDADEs DE F!��1\Nc.rAMÉ:'4TO

.

-;-- PRODUÇÃO�-
- E (NEOUE

�

I
I
I
j
I

titulaI' dá Palmeiras, certo dia.

foi a Brtiaque, onde, numa parti
da amístosa que sua turma dis-

D,o Fri:;or Esporte Clubf', ela- a citada agre-nliaçã·.), por Inter- este ano, 'solicitando, ao lüe"11l1')'
médio de seu maridat.ãrto máxí- tempo, as instruções que cO:'lzi-'
mo .sr. Lauro _je'Dscn', 'cXpr(;3Sa .dcru nccessártas, 1)01.' parte da,

no '''ntidade Iocal. para que, seja' Ie

I.(.��",
4

!i'.. ta�to 11Uê j:i sol,icit!)u
FéF 'Ê_ t.rãA�ferélÍ.êii "d,;�

a, si:l{istes ..u�as'
�;-:.

'
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Festividades aa Velha:

Intlusa espectativa em torno �a fesla na
Li13�1 �olturil{e

.

Recreativa �Yale ÔOj lIajaí ,

�tes dóis ultimso orgã<?s
e�tendem que a medida é
tão transcendente que só
deverá ser apreciada depois
de Isrgos e-profundos estu
dos em conjunto, por inicia

parecer tíva do Poder Executivo .'

:"!=SllJUIUIUIUlllllflIIIIIUIUIIUltIIIUJJIIIUIIlIIUIIIIIUJlmlllunnlUIUIII'=

IRo Sr. Christianu lheissl
-', -� . . ::::
- -

� .

. =
:: Transcorrendo no d.a de amanhã, 24 de Ma'o, o ani-:
E vel'sãl'io natalício do sr. Christíano Thelss, diretor_gerente:
:: da. Tecelagem União S!A., os funcionários e operárícs da.=

:: quela prestigiosa f nua vêm . .901' esta ma'o, extz rnar ao:
E seu digno diretor c, acirn a de tudo, amígz, ·os seus melho-::
:: res 'lotos de perenes feli�dades .� dizer de público. de suas
:: satisfação por esta auspic osa data. v sto tratar-se de um=
= i.icontecime-nto dos mais sígnifíc<.J ívos para .;:; numeroso::
:: quadro de empregados, qU8 têm, IH sua pessoa, a mais:
:: sincera amrzaoe, sintet'zada pelo N ruem simples, bom,::
:: Ch2fc amigo e dedicado de todos seus auxiliares, graças:
:: 'aos seus elevados predícades de ec ração sempre afetivo:
:: e pronto a atender a todas as necessidades e· salvaguar., =
:: dar o bem-estar de todos. AI:, sr. Christíano 'I'he's, pO'.s.::
:: os !':,2US operários e funcionários deixam'aqUCi1a siiiceri-::
;: dade deste manifesto, a rrova irrefutável de sua amizade, S
; de sua sol.dar.edade em todos os momentos, sejam bons ==
= ·_U difíceis, renovando os sinceros votos por sua ielici-::
E dade pessoal extensivos a toda a sua digna família, ==
ª �., Blurncnau, 23· de Maia de 1954.

-

5'
.

-

�u�ililmHtllllml!H�'llflãmlllnlll,Junlil,nIIIHUIII'inniúiIIUJIIUlIIII�,
�����--�--�--

5", ./rineu
VO

ITAiAI, 22 (Corresp.) I
Prometeu e vem' cumprindo, I
llõ:ligksamente, as suas pro. I
messast:Não :falhou até o pr�-

i

1
-, \g

\.
" --- Imparo ao escador

Instilulo dos
Eocam'pação .da

A Cornissão designada :\"=elo. Diretorio lê3gional para
prJceder à reestruturação do Díretorio Munícipal. de Blti;
menau-tcm o !)raz.-:,r de convidar a todos os orrelgonârios
c . simpatízantes �)ara a reunião a t:r lugar no dia vinte c

'(llfatró (24) do corrente mês de·"maío. às dezenove e meia
(19,30)' horas, no 'I'eatr o Carlos Gomes, nesta cidade, afim
{'.3 se pr:cessar. na fÓl'm" dos Estatutcs do Partido, a reor.,

�;&'j��&ão do D'l',,,tór'o Municipal .

,oe" ;'4 '
..,�omissão. desde já, agradece o comparecimento do

.

"l1úmei'o de correligionários e simpatizantes à citada
úrlião. .-

Blumenau, 21 de maio de 1954.
Pela. Comissii. de R��lr-u:turação:
uno DEEKE - Presidente,

..

ALFREDO CAMPOS '- f!êcr"t,'irl0,

ções.
Solícitem-nos .. uma de

monstraçâo sem compro
misso.

..... COMERCIAL·
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