
ntctpats do p"rn dê todô n o

Em . io haverá uma concentração dosdiretórios do PIB no
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n�n ,;;", No úÍa 15 \lr M:a1G

vimÍmuo, em Blnmawili, pl'e- O"RGAO VOS "DiA'RIO� ASSOCiADOS""
>iiUiü:. 1>el.. sfnadlU" Carlos

nomes .ie Oliveira. e " depu-

- MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa

-

ANO X

RAVES ACONTECIMENTOS ·'ESTÁO SE
. .

.

VERIFICANDO NA CAPIT.AL DO PARA'
'iolencias das trD�as �o exército
contra e 3tD� ao fn p a raeuses!
_, B!L_�[vi. 26 (_wleriãfonaI) - No domingo último o jorna-lli,l'il! ,J, vas('onc�lOs ofereceu um juntar ao galo lnaclo Vê.
rrssnno, comannante da Região. . Agradecendo a homens; I.

gem, !l gen�.râl fês uI_n. discurso de ímprovíso, focalizando li. .

Slituaçao poutica e .l'J:lhcandO' de modo especíaí I} atual sis
tema i'��e�toral qUa .�í1�sidera lacunoso i' eheíe de. i'ITI}S e

cantradtções, exe:Mpd11�üdo assim:
"Basta dizer que .(). vato de um gf.üel·ü vaie tanta qUân_

to I] de uma lavadeira".
Os eoneetms :tIívu�gados pela tmprensa há oitu di as

provocaram debates e erítaeas, alguns mesma aeerrlmos. La.

l!l;entou:se gue _

um Chefe Militar tivesse feito semelhante

fJISc;rifl!.w:IIJâO numa democracia onde o voto é unIversal e
o .d�reIto de todos os cidadãos são iguais perante a Oonstt, !

�?Jça{j. Os estu�alltes das escolas superiores, no sábado, rea,
Iízando �m ',C1JnJll!Ito uma festa de calouro, aproveitaram as

t!eclaraçaes do g_eneral Yeríss'm« para uma sátira, refletin
do �iielas reaeoes na opinião pública.

,

"" ,l?i!1tre o�. �arta:zes com que desfilaram pe;a cidade ha,
Vili. um que diZia: ·'Voto- no general delinqüente, lavadeil'll
zero, Opi'rariO zero", - "A soma da ditadura mflítar",

Infiltração comunista ell
Iodos os selores de Itabalbe
-- Relatorio do DFSP ao tninistro: da JIIsliça

tra os jovens e começaram a a

gredir a torto e à direito, atingin
do até sznhorinhas e senhoras que

apreciavam a :maniffiStação estu:-

-PR'EPARA SE UMA; O·RE'VE'"dantil, que, :<facadas, tiveram de '.
.

.

.1iIiiI ,

'.
".'

.

1:<>fugiar 'Se no Palacio 00 Gover- _

.

no. Estava ausente o governador

�:�G!i�ss�::���:t;!;�:i.. ·�,:,.KiD;_�K{;;�:... I8'\!-__,T[{,'�;f. ���$;.:.;Il1-�!;..II��-MII�y;·.'*-;lt:_�_
metralhadoms. rZ"1�� � .f;iI'J;,z-I. ;1Z....I� Ilr�-'rs:.E1z-11JJr:l·.�·
C.;rca de 1R estudantes sairam

- '.
.

.

:.���::n0:E·���dd:d�!:�:i���:�� Protesto contra o. encare(imento da'
-

vida e reivindicações s?lariais
pecl�s de suma gravidade, A

co_,.s.
PAULO, 2? (Merid,) - dades policiais, d�sde há

a1_, tem.
atenta e pr.Jota para de.

I solução
a I:ova base dos s31a_

�n!ss�o de <::ótudanti) dirigiu·se G:lgantes�o mOVImento gre- \ �um tempo, vem receb�ndo sartlcular a parede" a qual, rios min mos, pois os meSln0S

JmEdl�t'lmente ao Quartel Gen,e'- VISta. esta sendo prepara�o, se mformes sobre esses mov�lnen se�t11�d!J os 1!lesIDos mformes, só �eneficia�iam uma parcela
raI, ;uflm de protestar contra a VIO� ?undo pu�emos apurar Junto tos, n�.adamente de .origem I atmg'rm va�IaS desses' traba- mUlto reduzJàa do 'quadro de

Jencla. a Secretaria de Segurança Pu comumsta, sob o fundamento lliadoras. Nao SOffi;:nte as in- trabalhaciores de São Paulo,
Com Surpresa, porém, não foram

I
blica, a fim de ser deflagrado, d'� reivindicações salariais e dustrias s':Jfrerian'l os impactos A esperança das autoridades

os jovens bem recebidos, O Chefe no proximo dia J.O de ma!o, protesto contra a constante €_ da greve maCIça à'e seus ope� é qUe Essas baS'::s de salario

do Estado Maior e5clar�cen, su- data consagrada internacional levação do custo de vida. . I rarios, mas rrincipalmente o sejam pos,as em vigor antes

mliriami"rlt<'; .. Agora é hora de lw:nte no trabalho, As autor�- A policia, contudo, se man- setor dos transportes, Quanto daquela data, ou pelo menos,

--- - -
.___ _ . 1 a estes, a ClYLTc:, estaria inclu�- anunciadas oficialmente nos

.
da na paral!s:;çao de seus vel- prox,mos dias.

IQuel-mam OS russos' todos'
I ��:�ei��aá����i�, 1�eª:���10d: L'ÍoOd�1"S��:�!�1ç�e�1�bfi���ei::

I
Central do Bras!} p a 'Soroca- lando a proposito desses mo-

I,OS d O Cu m- en t 0- 5 Secrelo s·· L':'S,Z:�A��� :;�'���i�, 'o !i:��1�f;�;i��t�������, In c iden·tes
-

I i��� ���se;��I�f�!��e��So�:l�r��; ����l ;����:����a�a�a�6�l�i��=
I
. ....

.

�m fac� do custo atual da vi= �I�r:�;��t��l�-O inoportuno, E

nas-
-

e elçoes
= rreparativos para deixar a luslraUa "' ...

cl:l, não oferecendo qüalquer
�stüo ��:;;����Q������:l:O�i.� I

.

.

'
..

CANBERRA, Australia, 26 metros de altura. " Ta-ld" publi'eou um ed,to:rlal
.-=-=-====---��-=��-' menta gI'� Vht .. pOderá ser

eVl1M t f "d h
-'

. .

d C'
.

't(UP) - Preparando-se para l Enqllan;o isso, Pin Sydney.' intitulado "Ninguem Se enga. Vtm).'\ iJi<:s'l�Jj; vlAjnO Ut�,ar.(sl.:o,O.lf'-�i;O·:.fG';f.I,:;.e('-:,(,là,�i: aE:rt.::l�epn�./t O_f= OSe en os em ( oques na prOVlnClà e. onen .e.s
partir d.l Australia, os diplo� I a pelUda interveio no caso do na" e que reflete a reação do

."

oe
.. � '; _ ".

_, ,. .

_

mat:"s sovié�icos iniciaram

?-I
roubo oeorricio no !lpartamen� I povo l!nte .� medida ad.otada Ii.fA ENGRAAA'i'AJUá BU NOS AIRES 26 U d d R bl" 18

queima de ctJcumentos secre? to abandonado di:' U. N, An-' pelo Kl'::>mlm em consequénc SETORES Â ;�tREl\I I, j:I;
•

"

l � presi ente a .epu lca.

tos. Um deles atacou C9m uma tonov, correspondente da a� cLt do epieoctiô Petrov, PONi'O CRU) ATINGIDOS
.

I P)
-'- Sob mtensas, chuvas sellad·óres, nacionais, 79 de-

mangueira d'água a diversos l gencia
soticiosa soviética j ._ .._. Segundo as infonna"ões che em qUflse todo o pms, apro- putados nacionais e um; "

jorna.listas (IU,e e.sp!avam. atra-. "TASS", ., I
(Címdü", .ii. :< li ilãsriü... iettli Hl .,. 1

-

1
,{adas á polic:a-politica, os se- ximadamente nove- milhões 2.000 egisladores' provin-

����·��I�J.�i��: à�e��u�:,f:,�U��: te:e��m�!?gl�;a���na�! �i1.�f��O'I'jU'�I·.O fi f�nt.�ll·,.�jmO s-a-o call1l'nllOS �������a��1�2vi�����S:�sI:;J: d1·e argentinos, homhe�se�u ciais, conse1heirós e inten-

:n��_nto _,:m.que ateav,,3 fogo, em, acrect<tam ql,le A_ntonov era
.

t"
. los à greve, são as industrias _l1eres, acorreram oJe

.

as

pIlha fIe àOcllllwnto., de C!Uco ho�em �e hg�ça� d:l rede �e graficáS, fbção e teceiagem, urnas, para eleger um VICe-

_. -- I esplOnag.r:t sovlét ca denunCIa marcenarias, metal'urgicas e

ELEiÇÕES SANGRENTAS I ��n!:l�e�l;\��:t;c���i��� !l��
'Iqlle In ti �m � Ol firle c n9o � V,'d9 \.\. lra�&�:i�;�iam, principalinen- -�-..;.......;........_-,'!.;�--S-EU-fI1H-as-EU-IWS-f8l-l!.--1IIIIIIIII----_.....-.-.

-=6-
------ .al) oOV<f1], étuRtr.thano, bVum UI' "U U Uu" te os grevistas formular um

IDFOSCALNA AR -ENTlNA I Antonov e sua esposa Nina I .

ii, gigantesco pr,:)test.o contra o

. � cieslparec�ram �ou�? depois NOVA IORQUE, 26 CUP) I dio
e fanatismo "são cami-l €nCaI'2C�ment? da 'viêra� ten-..

'

" r
.

?
. de so�rev,r o eplSodlO Petrov.1 ' ".

", .

o ,lando, mcluslve, orgamzar u-
BUENOS AIR�S, -? (UP)! AC1'(':cNa-se que se refugiaram �

- O fIlosofo Bertrand Rus� nhos que conduzem a morte ma passeata pelas ruas· da ci-
- Tres pessoas lncluS1V'Z um. b' d 'ét' f' 1 d 1 t' 1 d �"d " .

f'
.

I g� t d pr' i na em alxa a sov: lca, a Im se ec arou nes a ClOE! _ e
I
e na·;) a Vl a '. ilade no D,a do Trabalho.

�������t���:;���trumPtOO��ClOO1!l�- q�u��esde�a�a�'
-�---�-·_��---���----------__-- __�� �-,t

f' f 'd' d" 'd ,recImen'J an e a omIssao
b b d h'd 't-

ICOU erI a em,OiS mel cn_ I Real que está sendo organiza- om a e 1 rogenlO erao .

. '.

M'"
-

tcs de carat�r -;le�toral ques,elda para investigar as denun- que viv2r junto ao planeta t D
· A Iug'oslavl4fQ-.

.

- aI·o.�'.-dli!ram pa pI ovmC13 d� Corp-I das de 'rsp�onagem formula.
.

t

,
. e_seJ C1,{,Dte.s. ontem. A terceIra VItI� �

OU morrer Jun a.

f- ,

d" t 't
da", por Petrov.

ma OI o Ingen e peron1s a " -b b de h'd-
.

local. A decisão de lVIoscou de rOm A om a
.

I rogemo
.

O'
'

BUENOS AIRES, 26 (UP) per relações com a -Australia - disse o sr. Russel- aín- J A'
· ,.""

a B' -

-

e-I
- O r"sultado pardal das e� ve:o consolidar ·0 sentimento da mais a bomba de cobal- I'. proXlma-�a0_�-.", om rQS.I' e

leições para o conjunto do anti-c:lmunista e;n todo o pai" t que teremos em br"ve ' Y
país éra esta m!lnhã, oe .... A nota de rompimento foi re- O

_ e_. I �
--_-_

144.500' votos para o Partidc 1 cebida aqUi às últimas horal; nova demonstraçao, espeCl-

Chagou 0-Dtenl R."o a de''-Iegaça-o" ·econom·I·�a· ··-·ba-'ca·o-f·c'a·:
Peronista e de 825.000 para o I da noite de ontem, ficam que Sle a g.ente quizer, - lf ao -.. '"

..

Partido Ra·d:cal. O jornal "Melbourne He- sobreVIver deverá permitir I . �
. .

� � - -
- - - - - - - - - - -

- - - - -

que seus inimigos vivam, RIO, 26 (�erid,) � Che- I Ç?ns.elh9 Executlvo da.R:- pree:r:sao, tanto. aqUI ,no esta nOl.te, de

M I 't � d
' : gou ao Rio de JaneIro esta publica J?opu!ar ' da. �roao-l BraSIl ,c�mo ,out;rDs palse� I mag�dora, , " .

\ " O nllftf 0rl'g C e�9 O a um
Ou Vlvem�ambos os mor�em'l manhu a delegação econô- .eia, estel1�era sua VISlt� a' d.a Amenca. do Sul, 1'!0 seE-' c�ndIdato , vlée-pre�ld-en:

U lu V I) U fi U ambos, Nao. se pode dl.z�r I mica da I�goslavia que dis- outros paIses sul-amenca-! tIdo de ]nmor aproxlmaçao I elal pel'omsta, almlrant""

q�e e:xter�marem�s -os 101-,' cutirá sobre a possibi1ida- noS. , I entre os nossos povos". I (Conclui na :;: li página letra O)

0Hl'aOdl'mantO Pi!DJ fi sr.· Vdeo '����o;áen��séS���:��a���;�� 1 �fod:o:;�f�re�t!�te:c:���, po�� ���:�!���::at�oa��:! fo;��:'-��:{��: ep��!;:; 1·-t'-I-o.;.-....i-ç--O-..._fl-s-·..;,p�r-e'
......

·v-I·-g-s-d'-o'-�---D-......Il-a"-p-',·I·-n�d,_.....;.�---...N
......

u-I'-I-e�·
...

·

fi li U J{J nu DU � �?_r ISSO. �ta9ue ao 1l11mlgo,: balcanico e o Brasil. A de-Il�ão o. emissário }ugoslavo � �ncdntra:r fo�ulas elásti:-! ri IjJ ij II .u« I li Ou - ·t: ,»
oa�o ao 1l111mgo ou qual51l_le.r I legação que é chefiada pe- leu uma dec1araçao dos :r;e- cas de' entendimento. Nes- \

_.
'. . -'.

."

-

..

cOJsa_ que torne maIS d�flcllllo sr. Jakov,Brazevic, mem presen.tani:e3- da i:rr\1t'FnSa,! tas bases é que .são eoncre-I PARA PRESIDENTE

um acordo: com ele esta fo- I.b:ro do Conselho EX1ecutivo em que salienta: _ , ! tizàdos ·os amplos progra- RE.PVELICA,_
ra da realIdade, Temos que Federal e presidente do

_ r;�.Esp�r{? encont;�ar .com-; mas de relações co,mer:ciai�, I !nC1uidas as C!�ades _.;

aprender a fazer pactos com _c , :-..,: ,

- - baseados no _respeIto a ll-. São Paulo, -CurItlb�J Florlano-

geilte qu.e nos d�sagrad�". OBJETIVOS POLl'TICOS DO ü4L ZENO'BIO berdade nacional e igual-. 'po�i§,. Nit€�Oi, CB;mpmas, L���
d d d d"t ....� .dnna, San.a MarIa,. Campos, R� ..

° referido .c1'losofo ex
.

.

a .e e IreI os
.

lnv;:;rna- 'be'r-' P to s- Jo' do C!H �

.

.

J. -

RECIFE 26 (Meridional) _ vimento da Crnzàdâ !:Jcreditam" ',j
. .

.

I ao re
, ao. ,se. _

s n

pressou seus pontos de vis- Segundo � "Diário Carioca",l que está sóbejamente compro t
ClOllalS . pos, p."rto �le�re' S�rocaba,

ta num .. programa de televi� embora o 1.'Iinisiro da Guerru vada a ínterferencia do sr, Z.=-

l[
PerOll está vel1cend� Barba.cena, Gu�aba;

T C�'CJas ��
-

.

O
. '1' t t f'

-

1d' b' d C t o ""r:Jprl'o rln 1
. -

. Sul., Pelotas, Belo dot"lzonte. u'

sao .sr. Russel sublmhou 'I
c €Sffim a a no a o IClH e seu no 10 a os a n ..

'
.
s."- nas e e�COi?I"

'.
-

-' .
. in -.t '

'

. .

.

t d t' d gabinete, de que tenha SUB. viã vemo em favol' dn c�ndidatu� . 13 I\ffiES- 26· (UP-) _Iber?,p&,
San ,8, VI <;Irra". Pe!ro-

que as gen es es a era t;- gem ao norte objetivos poliU-:- ra do .general Lamarbne à pl'e
' .

,

.. , - pohs e Bauru:
vem compl't8cender qUe .o 0- cos, 1011t.2S ligadas ao movL sidencia do Clube Militar, Contmuava' aumentando; EdU3.l'do Games 25.0?�o

primeiro Iugn.r ctHtbe, sem dúvida . .ao "CriJne do' Sacopã n. Durante o

(ConcJU1 n:l 1.a pa.:;1n� letra. G,

te ", de ontem, publicou relevante "Tra1;lalhadores na Construção

documento sobre a penetração eXJ
t
Civil (25.000 associados, 8 por een

tremista nos orgãos classistas, até I
to comunistas); Metalurgicos (6.000

mesmo no seio das F'ort;::s Arma- com 17%); Marceneiros (�.OOO, com

üas, 20%; Operários Navais {2.500, com

Trata-se de documento oficial, 20 por cento}' Bancários (5.000,

encaminhada. há cerca de três com 15%);. C�rr:is Urbanos (4.000',
'mesas, pela Ordem Política e So- com 20%); Empregaé!!os Empre

cíaí, ao míní.-tro da .Justiça, sr, sas Telefonicas (3.000, com 8%);
Tancreda Neves; que tomara a Iní- Tecelões (9.000, com 20 por cento);

clattva de solicitar daquela espe- Empresas Ferroviárias (4.000 com

eiaJi7.ada pormenores sobre o as- 9 por cento); Atores. Teatrais, ee-
sunto. nógzafos; etc, (2,590, com la

por-f-
.

cento); Indústrra de Cerveja (5.000

F
- -

ECEU O
- - -

-oso
com 12 per cento)· Indústria de

AL. fAM. Trigo (2,800, com '6 por cento): do annnero acha-se m-
.

ESCR-rOR
-

HE-IMER
Garçons (5.000, com 12 por cento); f retamente ligada ii. etr-

I
.

J Gráficos (4.500, com 13 por een- culaçãa do- jornal. A NA-
�

to); Oficiais de Alfaiates (3.000, I ÇAO é O único �rgão· de
NOVA IORQUE, 26 .(UP) - 17 por cento); Padeiros (2.800, com elrcuíaçãe diária que pe-

Informam de Sea Isle City, 6' por cento}".
.

. I netra na maioria dos la

110 Estado de Nova . Iorque, Acrescentavam, ainda, as. mfor- I res do Valé do Itajai.
que faleceu ali aos setenta >e mações que dos 150 orgãos de J_
quatro anos de idade o famo- €lasse existentes no Rio, trinta e. _...;......,..__-_-_:..-_-_-_-_-_-_-...c-_"-_c-.,.�__:_-_-..;.-....-:;_-__:��_:7-'-_:_�:"+':!t7_'-'"':--"'7'�"""�;
so escritor Josef Heírner, Es:.. dois tinham diretoria comunista.

pecíalízado em novelas hísto., Celulas até nas Forç;I.s:
ricas, Hergesseimér :foi um Armadas

dos escrttorcs mais' 'Prolíferos Após' citar livro o promotor Or-:

dos EE, UU" e durante vinte Iando . Leite _ Ribeiro ('E as ordens

anos, publicou uma obra 3- vieram de Moscou"). qu;, diseri

nualmente, mina as diver!!as modlalidades de

Um eapitâo do Estada Maioi' da força contra o excesso de Iíberda
Região, em frente ii "Folha do de",
Norte" intimai! o; estudantes a POUC9 depois numeroso grupo
retirarem o cartaz. Estes recusa- de populares, Indignados com a

rum-se a fazê-lo e a passeata con- atitude dos soldados, comP,jlll'ecia
tínuou, ao local e os vaiava. E como a

No momento em que os estu- força militar ameaçasse de reagir,
dantes desfilavam em frente do os popul s at 'd tPa'lacío do Governo sur-giu, Ines-

are
.

acaram fi pe ras e lIiO:llENTo. DE EMOÇ_�O � Ce ren.do de grande expectattva, teve lu

paus generalizando-se o conflito -. ,_

peradamente, um destacamento da BÉLEM 96 (i\i íd.)
_. g"r, ha 4l3S, em Belo Ho rízorrte o Julgamento do poeta Decio Esco-

Polícia do Exército e soldados de
' ,- ! ena, - O presi- bar. O famoso "Crim� ilo Parque", que lia êpocaz 194", movimentou

dente da. Ordem dos AdVOgad�s, toda. a Policia. J;eloriz3ntilla, à frente o inspetor Zlulnim (hoje. apo
outras unidades, tendo à frente o dr. A. di::> Barros resolveu, então, sentado), foi I'evivido em todos os seus lances. Foi esse sem dúvida
mesmo oficial que 'intimara os es- falar ao povo. protestando contra o major jUlgamento do Brasil _ em volume d,� l'rI)Ce�5f" e tesremn

tudantes, Tratava-s>; do capitáo as violencias da força militar. -

nhas 011"ida5 _ e () segundo. em repercussão dos Últimos' anos. O
Raul, Os militares investiram con- Quando discllrs:;va .os capitães

(Conclm r.a :O.a pâglna letra Al

A E fi ( I E N ( I A

26 (UP)
Grã-Bretanha aceitou Tepre

sentar os' interesses australia
nos' na URSS, anuncia-se ofi
cialmente ..Foi. pedido pelo go
V'2rno de Camberra - preci_

resses

lía.

GENÊBRA, 26 (UP) - O Ise, logo após sua abertura,
chanceler britânico, sr, An- com uma controversia sobre

thony Eden, em nome das o reconhecimento da China

tres grandes potencias oci- comunista como grande po

dentais, teve hojoe pela ma� tencia. Mais tarde se anun

nhã longa conferencia com

seu colega rus.!5o Molotov. E ciou que os dois estadistas

ex·ortou o representante so-I tinham chegado a um .en

v'lético a evitar que a con- tendimentoj mas não se re

ferencia sobre os problemas velaram, desde logo, porme
asiáticos caisse num impas- \ nores a respeito.
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__ COMPLETAMENTE APARELHADO -

CIRURGIA - �ATERNIDADE - IN';t'�J;lliAÇfo-O
RADIODIAGNDSTICO - RADIO\I'ERAPIA

ABERTA ;AOS SENHORES ME.D�J)S

lIlMERC�t II�ACO S/A--:-I, Rua Bta:;! CUbQ�i ó7i65
-,$Clotos -.S.,.p,oulo .

ii,," fi!�iO'rtt(jdlo' COfjsí�.nQ.ç_ao
« ,1'; I J: � e "..,.-, r

i" �.". ",.

�c;: nte PJ.Oj;)i'iG

ESTABELECLMENTOS JUSE' DalJX S. A. ComereM
I 4 Ui'" ii'� A''''I-' . .'. "

- ..
--- .... &. .l-1iJ ..... 4J s:.; �tI ' .&:. 4'1 � =-'='

�

'N "fi. .

( 1._ E B L � M ,E H A JJ
.feira - às S horas - II O J E
.. ,"Panoramas de 1'31'a beleza .. ' Em-lllCio-

nante reeord o nassado! - O Cine BUSCH, orgnlhesa-
mante ::tllrese);l.ta. () l'fIapt:vilhoso TECNICOI.OR:

'

no E O SANGUE SE MEO.U A IERRA
(Bend of the River) Osnsura �ivre

com: JAMES STEWART, ARTHUR KENNEDY, JULIA
I ADAMS, ROCK HUDSON, LOR! N_ELS_Ql.';I, H,El.:\l];!.Y J,VIOR.

I GAN. FRANCES BAVIER!
Ilusões, ciumes e ódios .. ' mesmo assim a .ca.rayaJ}a se

I
gue rumo a seu destine! E O SANGUE SEMEOU A TERRA,

� uma página de excepcional r-eal ísmo reune um quadro com;

\ pfeto
'

.das lut.�s que precederam a conquistas de terras �ng"e.
mes paixões desmedtdas . '. ambições incontroláveis;' um pe
daç� de vida real em cores deslumbrantes! Os fatos hístó,
ricos desta pel ícu'la t íver-am lugar noséculo passado, hoje
r-2vend<j �stas mesmas paisagens, veremos que tudO ',esta mu•

.dado, menos a lfltureza.,.
. incomparável. .. orguãhósa ..•

.:;Qp,erb\l e i;nmtãyel.
.

, ." SEXTA.FEIRA - l)ia. 30 - Lançamento de:
..

QUO VADIS

----:.-.

procure entrar em contacto com o comércio, o indlÍs

trio e a ogrkulruf,Q c,o Norte e 51j/ do Pçís que desej,,"
.

Santos", 5. Paulo
_,

-
I

( I N E BUSCH

ALfMANHA

julgamento, porém, o grande momento ,dI' .emoção foi vivido no de

correr da. le;tu�;t do :processo. O\L dos 3,t·:tloralloSl del..lt�s entre acu

sação e defes!t. O verdade;!''} momento de emoção foi ó do encontro H O J E - Terça.feira - às & Jroras - H O J E
,c'Iltre .ne.• Io Escobar e 'lua. mãe (flagr�nte Jl.c��i'-)' J:>lesse instante, es, SESSÃO DAS l\o10ÇAS, a sessão que reune as ma,ls lindas se,

."ú!!cera!n-,-'!" t\ll,ios da, P<'Sf,("3. do acusado, D�C;Íi> E.S!Cob:lJ". e lia memo- nhoritas de Blumenau!
. ,'. ,

ria do morto. engenlteh'o Luis D"lga.do, para se .cóncentrar, apenas, I,l.\ll. fj.gnra de uma -aüie que beijava (I filhO'.n:Í. .t:ac_;e com a mesma PENNY EDWARDS, ROSS ELLIOTT, RICK VALLIN, em:
terllur� com �ue, o faz a mãe que recebe 'o fnho de volta de uma

I J O' I A S f A r I' n I ( A �empreitada. vttorrosa. .

, _ II li

��� Grande fíl�e �olicial d-=.ação e �m.oc.ão!·, .
.

(11 N I ( A' M f' D I (,.
.

HO'MEOPATJeA ...! o ma.lOr roubo l(rahc;:tdo ate hoje nos E?-tados. Unidos!
. I Um fIlme escolhído para agradar na mais Chíc sessao

.

da semana! _ A Sessão das Moças!
>,

! ATEN.ÇAO! ma '30 - Sexta-fel';; ::SIl\'IULTÁN:ÉAM-�TE:
QUO V A·D IS

1 com RO;BERT TAYLOR e DEBORAH KERR! - Duas horas
e 15 mínntós de eS,!).l;tá�111o! - SENSACiONAL! "

.

,

I Q,U�,l;tTA.FEJRA - Extréia IV), TEATRO CARLOS GOMES
j do :(amoso teatro c1:: Marionetes: r

.

•

..'

R O S Â N A P I C C- fi I
'

I vindo ãíretamente da Eill'opa! Enl,radas ii venda no C. BUSCH
I"

.
. '. .

I

,i '

�iiiiiiliiiiííimiíjiiiiiiíiiiiii.iniiliiiiiiii.iHíiiijiimiHiiimimiiiiiii'J.iimj�
.

� �

ê NÃO V A' A F l O R I A N O P O L I S �
- �

= =
= Quando precisar de qualquer informações, ou de ;:

Raul Moreira e Chaves investiram-recebido um t..,l,e- = encaminhar documentos 11 repartições publicas ou tra, ==

contra ele. fazendo disparos. Não grama do comandante da Regiii() ª tal' de qualquer cutro interesse, Inclusive compra de ª
houve feridos. sediada em Helem, gal. Veríssimo,

I
:= Obj·2t.OS, dirija-seá ª

Estando ausente o govern�dor descz-avendo os acontecimentos.' No. E "'-.6 'E- N ( I A M E R { III R I O
:::

Assunção e, cien'tific:.ldô das :.Ieon- despacho àquele Ch"rp. militar tn-

\
E LI. .

;:
+ectmentos, voltou a Belém e forma que snltcítára provídeneías ;: ::
imediatamente telegrafou ao pre- à Secret;>ria da Segur'ança antes ª e mediante modica c-omissão, será Imedatamente aten, E
sidente da República, Ministro da do incidi:mte por constderar os;: dído..'_ R. Tsajo, 12 _ .End, São Jorge":"" -SaJ:a 4; ou ::
Guerra e da Justiça. alegando que cartazes, e não um só - frisou

-1= R. Tenente Sílveíra, 16, Edificio Parthnen, Sala 103 _ =:
o general Inacio Veríssimo estava o!ensivôs ao 'Exército. Nenhurnll.:: F' ,L O R I A N O P O L I S. 5:
Intervíndo em seu governo e que pl�oviç1ênciá �orénl �9ra tomada, ª 5
era. o responsável por graves acon-l O d.espaého d.o g"eneral Ver-ísaímo, �luumIUUlillllllllumIllIiIIHílllímlmmH.mmmumlUlllmnmmmii�
tecírnentos. - acrescenta que .'l manifestação, I

.

RIO. 26 (Merid.) - A reporta- no fundo. �ra d'e �aractel' comu

gefil ouviu hoje O g-eneral ZeulJbío nista e visava o Exército, insultan
da Costa que declarou só haver do-o,

E .0 general Z ..nabio da COSTa

concluil,t, téxtualI'\1�n�e:
. "Respondi ao gener:>l Verissimo Irecom'endandq-jh-e que garanli>lse �������Iil��������!i®;��!ll!.í�������PiIIÍE' crença generalizada de
a ordem em colaboração com o 1 Il

q.{.1.e o rompjmento constitui pB 1
.J, , f'loverna d<i! Estado. atendendo .às ir.-.. o' governo sovietic.o a me. solicitações rllestê -e que antes de;
lhor e mais rápida forma de

tudo cumprisse a Constituiçãó". . In�paÍl'iar exemplo o seu pe". RIO, 26 (Merid.) _ São de

ine-js031 da Austrália antes que
outros sigam o ·exemplo de Pe- gável g�a:vjdadc os acontecime:'ltos

tr0V e escolh:'lnl a liberda- que estão se verificando em Helen_. Icomo consequellcia de atos tle vio·
de.

lencias prat;,:,adoR pelas' tropas do

IExército _contra os !"�tudall,t<i's çlas
.

escolas superiores. que realizavam

Contudo. <I alquebramento que �e� tradicional "trote de calouros".
O governo do Estado, que se IEe verificou no terço aVante. à al- . •

tura do porfio núlnero dois, dleixa encontrava nO interior. regresc::ouj
dúvidas q\lanto 'ao salvamento da ràpidamente àCapita 1 e em

<!teCla-','próa. Espera el.. fazer o ligamen- rações que prestou afirmou que o'·

to da� vigas na part� afetada, '1.' COIy,andO da 'Região del:respeiíou o

Ifim' de impedir que venha a acon- poder Executivo c agju errad�

tecer o qúe ocorreu com a "Mag ménte contra os es�udantes que I
dalena". b�m cónlo :lp.rá o veda- tinh!l.m pp.rmissão para li tradicio-

mento int�rior para .- o caso ,de )'lal.· brincadeira':'
.

j'iiif����;oo������������������
partir-s'e o cargueiro. ser salva a

par.t.e e o rest�mte.
Para isso estará com matertal

suficiente e operários capazes
.

e

eficientes para o trabalho que se.
rá árduo. Tudo está dependendo
do tempo que. ielizment-e, é bom,

B.ua 15 de Nú-vembro, 413 te!. l�jJ
• NOSSA DIVmA 1':' Sl�RVhl ..

1)0 128.� �ORI�ID Df APO'U(E5 DA
E O' U I T A 'T I V AfInA

R.ela.ção das anólices sorteadas em 19 cJe ablil de 11.)54.
'.

SORTEA])AS COM eiS .10.000iOO
SEGURO FAMILIARf

• o',

'

..

um modo diferente, alegando
que a pequena vítima fôra
presa de sua. própria impru.
wencia, acrescentanido que .o

menor Tico enchera um pe.
queno fogareiro com alcool e

lhe puzera fogo. Em conse

quencia, as chamas lhe inc�n.
diaram a camisa,"
De uma forma' ou de outra

p fato não deixa de ser la
mentáv·�L

F-33.606 - Daguimál' Farias LOP.E;S ... .,.

F-34. 744 _ .Américo Camuos Homem
F.�6,476 - Rui Barbosa lVIartins : ..

F-24.178 - Carmelita Cordéiro Tostes
F.37.950 :_ Julio Simões ... '. .. . ..

F-0\3 . 493 - 'Pedro Feres .. , ... ..,

F-21'.480 - AntoniQ �olina . .. ..' ." .. ,

. -

SEGURO BAfSICO
. .�

,
-

Trajano de Morais. E. do Rio
D1strito Federal
Distrito Federal
Juiz dé· .Fora .:.._ lVI).nas
S: Luii - Máranhão'"

-

Rio Claro � S:"Paulo
S. Paulo - S. ·páulo

445 493 - Marina Penna Casséb ... Belém Pará

426: 31)0 - João Osorio p:r,es Motta '" .. , União - Piauí
302.340 _ Wa-ld'emar Rufino Mello .,. ... Cratéus _ Ceará
416.090 - Antonio GOIlf.es Guitrlarães ,.. Fortaleza - Ceará
256.066 - Cassimiro Ribe.iro da �ily?jra ." Paraopeba _. lVIinàs
470.203 - Diviilo Luiz de Mé11.ez�s ... ." Carmo do Parnaib", • Minas

250.p24' - G�raldo Yi.digal AraujC? .,. ... . ..... Piranga - Minas
.

477.410 - Ançano' Loschi . ;' , ,.,
. Bal'bl).c.ena -. Minas

474.393 - Henrique F. 'Ensá e Maria da Gloria Ensá .' 13. Lou.renço - Min:<'l
467 . .Q50 _ José Brigi�o Pl1!l�.a , ,.. . .. .,. .., POllt� N,Qva -:- Minas
5M.954 -: JQão Med:e.oii ': .. ." .,. ,., ." Ç?l.at!na - E. S�nto
.527, p32 ---:- RauL Joblm BIt�encourt.. .. '... D strlto F.ecleral .

3J.6.448 ___:_ Jacob Cuschnir "." .;. S. Paulo - S. P.flu1",
334.936 ______: AIdo"::.Keller e Car'tdida Romer_o Keller , , ." Tup5 _ S. Paulo
332.193 _ Dr. Caio Dias Batista ... ... ., , .. ,.' , $. Paulo - S. Paulo
3.00. 206 � Bened'icto Dia.s Guimarães '" .,. ,.. Cornelio 'Procopio _ Par�ná
475.433 - Vitus HiJh JúnÍ{ll: .... ' .. '..

. Blumenau ___:_ Sta. Cat9rina
.4,47.847 - Manoel Vieira.,N,eyes '" , Campo Gran.de ._ ],VI. Gro.Il.�o

,

326.807 - João Ferreira �h1)a ... ." .., Rio. Verde - Goíás

de oons elementos, 'e' de nomes

que um dia, aparec!"r� s,p l�Q
de �alJ.des c'artazes, �iio só q.�
nosso. teatro, !maS tambEm
mais destacadas

,.

emiss._')-'r�.
licit_ades P�Ulo'Expe�ita, c0!lti�
nui a se�tir seus �apeis. 'e: aqui

para apiaudi-lo.· li}
quandO f�' precísp;

este· o motivo- das generosas ,con

trilmir;õies '1ll,€ 1);12 llrevér Mimos
resultados para. "'1< mesmas.
o sr, F'edel'Íco Carl,os:. �llilude,

qUi! foi incluído na. Comissão dos

Festejos na lugar do .festeiro elei'
.

to, sr. Antonio M;trla
.

Cardeso d"

:Veiga, .

l>re:maturarnente desapl!:reci
do do nlOSSO convh,lio,

-

está, \las
tante anima.do e trabalhando com

afinco, como preito d'e saudad-e ao:
seu grll,nl'e am,igo li\le se vivo
".inlla estivesse. a ê}e caberia tão

:'on'rosa 'defcl'lmcia..·
. .

E', pois, de se '!spel'ar um su

cesso jamais visto' em nossa. dila-.
de Ilal·à os tr�dicionais festéJos <lo

nivj�o E�.l,'írjto Santo.

285.914
281'.739

�e�TE,Ap�� CQfi.ol CR$ 5.000,00
Carlos Nogu9ira Junior ,., ,., .-.. . ,', PaLs de Minas - Minas
Hugo Antonio da Sl�va ... .,. ,.. .,. 'IlEofiJO 0t,oni "---- IvIin�

,

NOTA: O Snr • .João Osorio Pires. da Motta
já teve �a alJóIiee nr. 195·4G5 sortea4a em

abril de 19;'5, com Cf� lO.OOO.iH)

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL" já distribuiu em sorteio
.

a importancia de CI'$' 51.SgS.000,oO.
O FROXiMO �ORTEIO DEVERA' SER REALIZADO EM 17 DE lVIAIO DE 1954.

, '1IIIIIIIIImlllllhlllllllllmnliliimíi,�
. DAS E

� ,E U L C E -ª' A

S=;==_""',DAS l·E.RhA;S: curas liem oper�ção ==
DISPEPSIA::5, 'PRISAO DE' VENTRE, CO.LIT�S,
ARTEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ,ANUS
CPRAÇP,.:o', PULMõES, RI1�S, l?]3XIGA. FIGADO Ê

DR. ARY TAB9_RDA �
- - - .l\'lE'DICO ESPECIALISTA - - -

Clínica Gera,l de Homens, 'lVIulÍie:res e Criançàs _

CONSUL'l'O'RlP:
'

.......:_.' J({/lip.avá Sêcà, r"':difíc�o d,a �
l

Fábrica de Gaitas - Blumellau ::
HQr?�.o: das 9 _ª� 11 e 9ft.;; 15 às 17 horas �RESÍDENCIA: R1;U1 G�tJ.llio Vaa-gas 1�3 E

::

iiA E$U,T4I1VA DO� ESTADOS UNIDOS ,DO BRA!Jli'i
Soc",ed'a'de Mútua de Seguros Sôbre a Vida

Séd'e: Ay. Rio Branco 0.0 125 - Ri-a de Janeiro
DEPARTAMENTO D� SEGW'LO fl\MII..IAR P.OIVI SO;RTEIOS IvIENSA./S

-Trav. do Omiidor n.o 22 - 4.0 ani:Iar

I Mª��e"iI�n lnf(Jfm�ções iühfe O Seguro familiar tom íotleios mensais
Nome ,. .. .. .. .. .. .. ..

.

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

Jnd�reço'
localidade E�lldo

, ...... ,"_;." r< "';., .';
"-
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mente que essas rela,çõps constt

tino-americanas devem ficar con, tuem uma,' contribuiçárJ, ,positiva.
vanetdas de que as estreitas re- para" o progresso. �conon.li\:!o dos

embatxadoz - desejam 'ver' ,OS pendem do, apoio Íações que mantem com OS Es· países da Americ!l Latinat,

Esta'dos Unido;' gozarem, d'el pres sam formular ,suas pOliticas tados Uniap's são' vantajosas pa- Muniz destaco� ;8, iroporlal1üía

tigilo no' quadro mundial, pcís a cio,na,is sobre a só base -de COI1� ra elas na conaecussâo dos ob- que tem o desenvOlvimen�o dns

força. � a orientação de vosso tril:i�ir p8_ra:o' poder e presttgío] jetivos que constituem a maior países latÍjtlo"a�ericanos, a in

grande, país' são fatores irupor- do mun'do ocid&ntal.' preocupação de seus p<lVOs". versão de capitais .norteamort-

tantes para a segur-anqa, do _COll,_ LIGACÃO' ECONOllfL\. canos, e dis�': '.'0 Bra..H 11;i.íG

tínente. Este é o crítério do: Bra "f: necessário que tambem ha- O embaixador disse que esses procura. auxilio unilateral d{'9

si!, cuj'a, pOsi<:ão no Atlantico Sul jn; Iígação natural mais ,<}ireta ohjetivo,;; eram principalmente Estados Unidos, ,Tudo O quo 11e

o .eoaoca mais 'Próximo
Jho MUltlda que rten.htrm

do sre-. í...., concreta para, que esses gd.- tie indo!e eeonomíca e, que, ,J' 8._ seja é que os Estados : Unidos,
outv .• 'v"..l'nos possam, defender cOm ê- poio popular a "nossa.c; €lltreitas da mesma, forma< em qUê nos o-.

ferêca um. amplo: mercado, ,iM,.a,
nossos produtos de exportação.
tornem também em conta as. ne

cessidades de manter uma, ade

quada aflueneia de carôtais,' pu

Sçllho1"es Acionistas:

Atendendo -às determina_çõeS estah.\árías e :p�'e'3criçõt?:; legais, cum

pre a esta díretortc; submeter à vossa consideração. e aprovação os do

cumentos referentes, ao -ex-ercicio socíat encerrado 'em 31 de Dezembro

de 1953: a dru\10nstra;;ão do ativo e passivo. a demonstração de Lucros

e perdas I!- fi parecer do consê!ho' fiscal. ,

O estudo destes documentos vos dará a conhecer o resultado do e-'

xercíeío I'! tambem o est!l® do patrímonío social; esta diretoria está

ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecim'.utos julgado oportuno
e necegsárto.

Blumeriau, <I de' Janeiro de 1954.
Bruno Vahldiek � Diretor Geral
'Martinhó C. da, Veiga. - Diretor Comercial

Demonstraçã.o do ATIVO e ,PASSrvO, em 31 de Dezembro de' 1953
, '

ATiVO

SANTA CATARINA Si A.
,
_, Matriz: I '[' A J A I �

Ei:td. T�leg:r.i "INCO"

('1'$ 50.0000000,00
Cr$ 4IJJ)OO,OOO,ÜÜ

Ftindado em 2�

Cápital •

"

'.. ...
Fnndo 4€ Reserva'

IlVIOEiLjZADo
9.'700,00

SS3.71;o,00
l55.S59.9Ô

I\lIâq.

,� E" ' PAGUE (O M CHEQUE-=

96,000> 000,00
'I'otal dos depósitos em .:n;12iHIi)��, mais de Cr� 875,000.000,00

'AGENCIAS E ESCIUTORiO§ NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO

DE SANTA CATARl NA, NÚ RIO DE JANt;lltO E CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECONOMiAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM:' PA�

RA O AUMENTO 'DAS POSSIBILIDADES ,DE FJNl\,NC'IAIVIENTO DA
---'-_ PRODUÇÃO --99,329,'70

PRAZO
555.196,'1[1

2,057·.953,BO
�08,771,80

1.OU!,196.80
153.113,70

,1.356.390,lIl
BO.OOO,OO
H.323,BO
,(,.764,00

2\i7.000,OO
'

1.366,000,00 7,245,710,70

s
marcas

Os melhores,Preços

p"
. rossiga

, referindo
rosdodmo

As maiores facilidades na compra
Oferecem as lojas, PROSDOOMO

DE COMPENSAÇÃjJ
Titulos Descontados
Ações cm Caução

1. '167 A5ü,1J0
10,000,00 1. 777 ,456,BO

13,906,788,10

v O

EXIGIVEL
5.000.000,00
]12.000,00
35.000,00
70.000.00

52';.000,00 5,741.000.00

•

ross!ga
referindo
rosdocim(r '

,

..�. '-:.' .
'

Prosdocimo Sociedade Anonima
Rua 15 de t�o\'embroJ 900 Blumenau

t
,

1. 767 .456,80
10,000,00

-
- Das' Ko:thniando 'der brasilianischen LufÍstreit

kraefté hat eine Kommission ernannt, die auf den
Kréuzern Ti::u;na,ndaré und Eftrroso Landeflaechen fuer
Hub�chrauber eihrichten soll. Es' ist beabsichtigt, zu
naechst diese beidén Einheiten der Kriegsmarine mit
Helikoptoern auszuruesten, úm den Wert der Flugzeu
ge aIs BeobachtungsinitteI' und zur Unterseebootab
wehr zu erproben- ,,'

B!umenau. 31 'd;.. dezembro de 1953

Martinho C?rdoso da Veiga - Conlador - Cart, 125'·
Economista - DipL 2.590 - MES

Bruno Vahldiek -:- piretor Geral
'Martinho C. da Veiga - Diretor Comercial \

Demonstração 'de Lunós e Perdas' em 31 de Deze1nbro iiI' 1953
,

" D E' BIT O

BERLIN, 26· (tip) _- . Der Landesbis�hof von

Berlin und Brandenburg, Dr. Otto Dibeltús,' erklaer�

I
te, die Wasserstoffbombe sei die beste Garaútie fuer
die Erhaltl;1ng des Friede.ns., '

'

,

'

,

Der'Bischof verwieS au! die ungeheure Ver�
'"

nichtungskraft der, H-Bombe und
'

der géplallten
Kobalt-Bombre und meihte, keine Regierung werde
es wagen, die.se Bcimben eil1Zusetzell. Somit habe das
ReJch des, technischEm Friedens dank der modernren
Wissens'chaft begoUl1,ieU:'

'

HANOI, �UP) - BatalhDc,; cn

muntstas surgiram, hÕ:íP, Ü.o

suas tri;ndlei�'as .para atira r ,]f, 8,

uma, baralha. q�� 'duro;;' 1:Ofl� "
•

>

-."
".

dia, _C'?It1. o proposlto 'dt dp)Jili
t.ar e c,uv.o·lver outra, ,,-posl'}.'; [)

fm,nl:!esa., que protege 3S, r'1uô
das, defesas de Dien Bien,. Pl,fu.
Esse,.(ltaque,.Begnp:do us 095:,r

vadores, ta).yez seja o 'inicio' da,

tão longamente esperada "o[el1-

s íva ,de Oenebra" das íorçan..� 1.'2.,.

beídss do Vi "t-I\iillh.

pnr ''''utro lado, as ·tripas :f:r.a!1
cesas qu�: atuam, 'no 'd'eUa; do
Ri,?, Vermelho.' asseguram ,que a"

unidades comunistas €atáp 'em-
" ,,' ,

".
-

'i
pregando .balaS "dum-dum", ,em
flagTa�te víolação c

das, ,UOIjnas
. . "�

O ;"esult,ado das violentas ' es

ca'rarrruças
.

travadas no Iodaçat
em torn,o; da, Ill:/sição francesa.

sltuada, na, extremidade noroeste
da isolada fortaleza, era ainda,

du�rjdoso ao bair da, noite.

A luta' começou quando aS

forças ,rebeldes procuraram neu

tratízar os, estornos ,do epman
danté do bàluarte dE" Dien Bicll

Phu, general Christian de C::u, ..

tries, pa.ra unilr mais firmemen

te. o posto avançado ns pefes::l:1
pricinpaJs da ;praça fOl'te.

�MAIO
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'::'1- parisien.se.
Regressando a Londres, o he

j" �ódel0 Volante"

l111e' a 'mais bela e.J..-PErrl'eric'i-à de

ro;da; a sua carreira havíÍL .sido a'
temporada que passara no Ja

:p:>� 'excursionan'doi pelas ,pri!nci.
T' "'is eidllÍies do velho' pais', 'par-,

hdp"ando de 'seus costumes, pro'

curanõo conheces- as suas tradí

bãêS, cOintemplando' a 'sua poéU-'
�? e Iéndártà, paisagem,

" Ao chegar 3J Toquio, conta

lIaxi:er Vaughan, assim que pt
jSrj"" chão_ do aeropórto vi-me

rêrca{[a POr nuas dézenns ile; an
c", ntadoras japonezas que 'sabem
15.1' l:ionitas tanto em função das

�"nQ'nês &l. beleza i)cidental qüàn
�o segun'd()l os esquemas da ba
rr za oriental. Elas vestfam. grà
elosos e lilndQS trajes tipico.s

No primeiro momento, pensac . vam seus papeis de olhos presos
mos não poder satisfa.ier 'o: oan Ja a.Jguinlj.s '1iüldas çp.m tr'MóÍí e

vite do nosso .amiga" l:nas pontos, que opâ.ra. nos'; €,tâ:�
palavras de i:�ogío ao colégio de verdadeiro. Jablrtnto,

CO'meça'àa a aula 'do dia,

nei;t",3; de dizê!' às i),,Ijsas' sem a

Ilueiia afetáção nlmrma\ dos
começam, Impresstonou nfo
a nóS; como

--

tJ,a.ti'V1lS, papoulas 'e girassóis' de
SncrlveI beleza. Notal-lhes imedÍa
t'mente a leveza, .a grll{!.a ,uítnm
t'al dos gestos, a. lnfinlta dellea
i;j"za_ dos traços, o sorriso sua\r;s

ilim<.i.

'Passeando 1J€l9, cidade, 'Pude
'O'<:dficar quê a, malcTia das mu

Tne:res 'japonesas de após gueu·a'

Brotoejas são um dos maio- volta. Elas,desapar.ec€rn-corn o

res 'tormentos -do ·bebê. As qua I tempo. �ode surg-r, também,
tro principais aspécíes .. contra uma sérte de, map<;has v�r.l?e- ,

as quais a mãe sempre deve lhas," ou ·�spinhas lISas,. fias :Ja.. '

es .ar, vigilante sãee assaliuras ees, AJs '\'(eze.s.. duraph'-mu\�;,
"de fraldas", bl'otoejas" rio ,.r{)s; -temp(J,

.

e às' vêzes"d��ápáreceIIí i,
to; assaduras de calor e crps-' oe. surgen1'nOV'átnE!nte. ,Cremos i
tas no couro cabeludo, Entre ajudam bastante, mas o tempo
estas, a assadura de'!ralfuls 'é

é

a ní&!hol" �u1'a.: �m� gr,and:ela mais comum e, .devído à 'sua, mancha"\1'2tm�lha: e áspera �t_n
localIzação,' uma das mais re-' cad:=t face é ,outro tipo de' bro..: '

sistentes à cura.
_

'íoeJa qtle 'd�ap;a1"ece p'or si.
Assadura de fraldas. E' cau- Aquelas pequenas. bolhas bran Isada principalmente pela a- eas qUe - frequentéménte SUl-'

monta formada por bactérias gem no centro dos lábios do
);p' véste à maneira iUa.s mulherps

ao 'Ocid-e-n,te, com flagrante' influ'
I:;ncià. da molda. ncrte-arnérlcana.
f,t'oda.vía, li mulher níponlca tta.

�a-se Ih:rls 'pobremente que a

Elil1l irmã oeldental, e também de
nm medo mais enfei'necMQ'. mais
í!üce e calmo'ao olhar. Apenas Q

R,uimiOna lhes evidencia plena
:mel).te a beleza e o encanto sin

i;nlaxes, Mas o quimono- é uma

!huluínentária eomplícàda, com

i:iuas s€il:e failxas rituais, e' cara.

�br!ga.nd(Jl a. um gasto maíor d'e
lecido, 'isto rruma época em que
ÍI< ;Jàpru:. luta para Ievanta.r-se

ilCiOao.micamente, para desvéinci_
ahar�se rdos nouiveis efeitos ds

DiitnbüiônF em stii. (5"tariil.
"

-'D" Á' li" ,-_,'.;\,-

AFAMADAS'CASmmAI'l
,r. N O B ,'$ i'i "

cama molhadas. A amonía nao

está pr-ssnte na urina e nem

e causada pel�E .alimentcs.
Ferva e enxágue ,bem as iral.

'das, a' fim de matar o maior
número de bactérias possível.
Caso a assadura se tornar mais

grave, ferv.a .toda a roupa de

'cama. . :,,',.

Troque RS fraldas com fre

qu':ncia. E', óbviO :qúe, ,quan
to meD-JS 'tempo o bebe' per
manecer molhado, ment s o·

por unidade terão as bactêrias
de produzir amónlà. Use am

forro entre a, crian�'a e -o len

çol ímpermeával. Não,use cal
r-inhas de borracha; estas' ape
nas 'servern

' par 'conservar a

umidade. E' benéfica il ap1ic�,
ç:ão de um dos" crems feitos
para. -aliviar irrita�ões na "pele

. da criança, Uma vez curada
"iiiiiiiiiiiiiiii__iiiiii__l1I!BIiIIIiII!_"-" assrduras, a inaior :-arte destas

m:didas pode ser d'spensada.
Entretanto, depois de ter" tIdo.
todo o trabalho uma vez;,Vo
ce certamente terá aprenclido
a lição de 'que é muito mais
fácil prevenir do que reme

diar. Algumas gobs de õl'2-O

par crianças, aplicadas por
meio de um chumaço de algo
dão, embebido no óleo toda
a vez que se trocar aS fraldas,
formam uma leve camada que
evita o contato dá urina com

a pel do bebê, pr':Jtegendo-a
desta forma contra a' fisSltchlra:'
dz fraldas,
Existem váric;') tipos de bro-'

lOEjas no rosto, qUe aparecem
nos primeiros mêses' -de vida,
dI) seu iilhiflho e que, s,e bem

- )( -

e .viamentoll "

par!' AlfaIate..
'_ ')( -

Rua Xv, lliRI} • CJr. Poatal. 1St!
'llLUMI�NAU

..._ ... ---------

A. quatroceiIltos metros sob a

.terra, no fundo de uma �
peque-

,conta,r até quarenta: é o nUffi<l-'

1'0 l�OS vagões .QueJ puxa há anps.
os· outros

<!rpgam em esp2ços regul.ares "

ele Os conta, sentindo {J baque�fanil, encontrou
luj!ll histor.i.a< nos

delinha
!. '" 1

.

,
:. '

Ílône,'lit-var_se daqueles cavalos, '�, ridv�
Íllo seu pas� f,ati'gado, às cabe- vida_ Jamais 'Voltarão à suerfi

� pende�tes COem !Dão- sei que cie: daquele mtnIl'emo fJn diant �

i.W l'e5ignà.�ão' hurmilta. Em reali os cercará unia"nôite sem

iiiaj'ie poucos espetaculos fazem mortos. serã-o- jogados em

''ijOei' mais (J coração do que (' buraC:\) ao la.do li." lul\':u

pl'erecido por tais animais. Ü \��v€-ram,
o minEiro era um toscáno,:

illcnato Manuelli. que fora' tehtar

fi. arriscar a.ventura das mina'3

belgas, 'depois' de haver ienun- (y 'SêU :Passo '�;t3. �o, a.utori

tário: et1lh um caVálo feliz. Giac

c�vaJo é feito para o ar livre: só

�� esforçG se �e pensar em

.'um cavalo trabalhando em urna

éseurldão quase total em um es·

P�Q exiguo, a trezent{)s quatro-;
centos e até no"ecentos metros

'sob a terra. O corpo largo e forj

':te -pacere lnutU, i'n:uteis as bri

lhantes crinas que, nenhum ven

to podara mais agitar, se! não o

'1!7:ento iufernal dor grisú. O olhar

,mvo \lo 8-mma.1 se :'l.pagará pau_:
eó li poUCO, lentame17te COinsu-

-

�g pelai escuridãO! circullSi.:m·

�ê" )p.fâ � �g'U.eira.
"__

to lhe havia esmngado uma 'PÉ'r�
na, relegan,d01O ao cargo de gL.i<l
dos cav:ucrs, cargo, 'que, no �n

tanto, lhe agradava ',pluitlssimo,
Tanto é' verdad� que logo '

apre
sE'ntou ao. l'epoi-t'eJ' ,)! 'seu ::mimai
ibntes de si m,�mO': "Cha.m�-se
Giac, eu o batizi!ÍI, _."; depOis

d'J!l o:, seus 0Jmpro:nissos e tra

halho voltara. U'i.�a 2ltália,
5eu cavalo, porel")\, :ainda esiava

ar. Mas como esfava mudarJ.'J!
E f-l11 tão pouco

.

tempo! Não ti'

nha mais a cabepa er:j!uida, :ts

pernas firmes. 'J> púáe orgulho,;o
e amoritárlo_ Et'l'l. 'um aI,im:H

(l.l.n,ado Já, triste "m'rivdmente
Ç!l"dheddõ no decorrer de p:.u
eoa meses. E o rc}'ul'tes sentiu
Gomo se alguma CQÍ!i:'t !",' despc-�

' .... �im,.a puta. verdad�:

.

.. �

\."

"",,�,;' -
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Dentistas

RUTH.
-

DC'I�rure-Bl·a-?DReBnt�'h
: K4ESTNER : 1. ,

' Cttm desembaraço, n,ão .. ""'-=

Ih . Consultas diárias tlas:- g às 12 horas ee permã[Indo 'o' União, contude, mais que Um. empate

_!
'

:das:lEl .as 1.8 .h�1'3$.
GIl!iiI�: ,t}.lU para e.ada bando, anotados 110r' Mengar-da e Au., ODONTOPí,DIATRIA - 'I'ercas e Sextas-feiras
.'

.,

gusl!o' - Salvador Lemos apitou Com pree-são __ j ConsüIt..,1f:o: � Ruà' 15 de 'Nrvembro" 1502
D' l,' I

I
--- TI L TI 1\1 E 1'01 A U -._-

.u.mpat.ou f.m um. tento com' o tudo, que unaugurou o scôr-e, I _=--"-'=;,;..,.,.......�_�,� � ....". �-==-

pá;lll],ei,raS;' deixou em ·.,Por. i�'tel'meé':o ·de i'lIangurdu;JTir�l.bó Rr.�CiÇlS�j ?'(ll:qtO, ,!!1las con- AmerICO cobrou bem e

ViOI8111:l:"'l ,'1seguiu o que 'deseiàvá sua. torei mente um. cscantcío na. direita:

,'d�; mjin,t'�� sua. condição de li'" desccnd,o' a pelota alguns m;:"J
der invicto, .e tambem a. knvenci- t,ros' J;�'l·a· da grande ,á;h�a, 3IVi,J:jbiJidaire/ Jlulll�' a;é>:ie de jog')!'! v€�de. Ali estava colocado Men

,

que jÓ. ya.i .$8 .alongando, na dis gaNla,. que colhendc belo srm-"j"puta loc{i.l·:'do ,Torneio Extra de 1),ulo, com o pé dtrett.o, deixou
·

191í4;' cUj.;. Üof.éu recebeu a .Iuca cr+staüaado, wn",igna;ndú
.'
Iíz

.

àentÇlÍp.i�çiio :u'm" .tentJO!, .de béa; feit'ura .: "Es-'
{tourou" a torcfda. alvi-r-ubr-a. 3U.

convenhamos, mentanuo sensivelmente o aní'

: não fez, .f\lll absoluto, ju.stiça ao' mo dos ptayers uníonenses .

trabarho bem u;tails ·.destacado da 'Nilo h;'lltv:e descontrole

DO CORAÇÃO
DR•. CARVALHO

i
I (Electrocal'(Uografla)

IA
v. Rio BraD(�o. 5 (Sobrado) - Ao fado do (liDe Busch

sa :Visita,nte, cujos compnnentp$ so resultado colllJdo pf!a rep1'''- . Tratamento de neu;r.osas - (PsicoterapIa)
.

,

· ióubr�ram t.ravar, na. hcm' "h',', sentação de 'I'imbó, cabem não .=�'
, 1\o10LESTIÃ.S'·DR SENHÓRA�- "

há d:úvilia" à sua: composidin rlê-, l -.

R RENATO' (A--
-

A ruff'onsiva, com. ,espeCialidade ao - tO. �\, ' M�.1\1\
riu suas rede;; sériamenle amfa- quipei' Penz. .', � .

, DOENÇAS INT'tntNA$'

.;çadas-.úma. vez apenas, quarrdo; Em re_'um�" tivemos uiTI n!a!.:'h OPI:RAÇOES . ---'"=. ON"uAS, C1JRTAS·-
ao' tentar ernpolg'ar um chute, .:;mpOlg�'1111:, 'valente e limpa,' ,CoüSultério: TrllVeiJ.� 4 de FtwcJ'eiro, ti

'

fe-Io parciaJmf'llte ,ó'oltando o mente disput:tdo par ambos os
'

Fones: 143,3 e 1�2'

couro U'JS pés de um COiJltl'ál'io, degladiantes, com ,exc!"l:nte
qu.e só não c'Onclui cüm' {'xi1o de.;, c':Jn�p�rtamel1to do 'público qUé'�
'Vi!'io ii. imediatÇi recuperação rio HSSlstlU e controlado- com h0116".

tidarle e imparcialidade peio ár-

pR.nr
----�------------�-----------------------------

representaçã,o' blunuenauense, parte dos palmelrenses, muíto-

que fez sua exibição,'·
lhante no certame

ao cj()/l)trá.riO', -pouco a, POU('(} fo�

�'
}1

quando. verdadeíro "bombardeie" ,�
,gOÚi:l:' � cidaHéia de Penz. Au-

I
ti i

gusto, con� forte chute de ca- J.
nhcta, foi autor- da úníca

:

C(.n� , ,

seus homens, quísta dt) Palmeiras.

NOVf1.mentr'l\teVl� .de .se r.D;QW;n.ta,r com uma.' t-' est,aya, ao alcance d.ry }i(lf;l' a vi..
,

·

gu'aldade ilnjusta .de pontos, tôrta Ie para a.íeançá-la tudo,

mar.:::itlor.' num resultado; deu a equipe, sem resuJfa.do'�:
':,m ahEnlu�o, espelhou ('0],U fi�' prâtíoos, 'porem, já que a 1:eta,'!
delidade 'as; ;8.Ções rleseul'oladás' guard-a t.ímbormse ptantouso d=n

.

' :", 1tr;; 'de sua' área num ,\"prdadei�';;
D;esde' iDS -rnomentcs itniciais

I' ce.i'�o' aos h�nens da, vanguar��'
do match, graças à portentosa aíví-ver'de. J:ili'lt.es la ncararn mao

, p€!fOrIt;la:n,éé' .4a, ll',etoaguaI'cia e dos recursos de que, �Üspunhâni:
'

às 'Ilianóbras, s',ná,o' perfE'itllS.! para .assínalar mais

mas P�átic� ele sua 'di8.ntei.rá., o I �enao --. int�ir�amEnt� .f,�'usta�ôs
1'a,1':11<\lra8 i"..o,ll?cou em 'chégue I seus urremos por multa falT,!!

l,por 'varias
.

vezes de Jloct,e .e pelai s�gu�::mc;:a dO

f'e.nz, ,,?o/igan,do tO guardi;io arqlleirót P.;::ni, auto-r de um' pu·
·

.nionense ii, c,onter i!lhado.de intervenções de :vulto.

· ri.erigo:sos, a pOnto de (ar se CO',) 'Repetimos. 0. p'almei'l'as a'pre.'
vertildo llU�a das' gra,ndes flgu-, sent!)u-st!: bastante hÍ!.rmonÍ{lso
1'a.'> do pspptáculo. jogando, como pnde oe, deve real·

Ê bem ver:dade que os locais

, jamais .cedf�'am de todo, 3'J ad-'

da parU':!a.
Em raras c,portunidades, nó en�
tanto, jJud'eram aproximar-se da

f'idadéla :esm:eraldina como COil"

ine,nte jogar, màs não f'}! ãlem

do empate.: O' triUnfo �ão lhe

s01'l'iu, é_ 'Vel'd'a'de, �l�i,'l, pelo a-I
,zar·. que ,,o, perseguiu, ..

que pela'linoperallcia ou fl'agiji,riade da

Val1guárda; a qual este,,'Ie agl'l'S,' 1
siva, e bastante.' •

Os mél'itos maiOres do 110111'0'
i

se cora.j>Jsamente sobre a pelo- bitro Salvador Lemos dCJs San

to.s, cuja atuação itnfluin . deci·'

no m in, tempo sivamente ,no, transcurso normal

,d'J ,E'spdaculn, hi'ilhante em ti)�
inic.ial, foi pers"guido por uma

·

,{alta ,ejti' chance incrivf'J, quan"
dos os seus aspecto;;,

do seus a.ta.Da.,nies p;l'ocurara'Ul a,.. Traduzin'do- em dinhein, " in

hJ'ir a contaRem,. ,Jonas e Sa- ,y,ulgar inierpsse qúe reinava em

,dinha "€iTlt.ol'taram" tiro'� que P')"
t.orno de .sua, realiza<;ão <> en"

conl.\'o rEndeu nas bilheiei'ias a
!liam tra1?s1;orma;r-se em g'Jals.

apreciável quantia ,de Cr$ ••...
· .i<'ndo ,i} eXÍl"''''la direit,i),' e 'aindA

5.615,()O. Esta. imp,ol'ta,ncia de·

vera, ser acrescida, poi;,s a renda
às traves rio ar<,o do, Uniií.o. Mui

to, t€1nbora. as tentativas lPal'll1ej- apurada, nas al'quibaneadas não

remes, o escol':: perm:meeeu mu- f·,jj incluida no "borderaus".

do'até o término do' 1.0. tempo. Constituição dos dos quadros:

Reiníciádo o prélio. as jogadas
. PALMEIRAS - Juca, De Lu-

cas e Lázaro.. Lacava, Wuerges

e Nagél, Da.rinho Ieger, Sadinha

CA.,ugustO) e Maninho (Sa'di·'

co, alterando a fo.rluação do. ata- nha).

que esmeral!�inó, �pôs alguna
- UNIÃO - pe.nz, Roland.O" e

· mJnutos dilo ,luta, jncluiu na e- Doner; Araujo. werner e Ges-

o veterarussi.- sner; Américo, Alvin (Gilo'i,v)

mo Augusto, muito ac€rtadamen Chic'.)'" Meqgarda � Albano.

· passal'all1 � se desenvolver mais
no cetntro";do campo, sem serem

te, já -que o f'caxéca" 'deu nr.)va
.--

'�'
----"

v(da à yanguarda, valenda-se de' NOller IIS 8REVES
·

sua eXtra.oirdiriál'i� €xperiencia e ESTARãO r.eunidQs na sé-

" t r
.

taJ
.

;e d': dl',l LB]J', terça-�ej:r,ª,. à noi.
lU e Igenma. mbem. Armou-s, te, jt)otam.ente co):l1. o, sr. Se-
definitivament� Oi Campeã,o do bast'ão Cruz, QS representan
Cent.ep.ário, c!l�;os. defensores

.

re, tes do C. A. Carl-::Js Renaux e .

dObraram seus ICsfcrços no s�n- C,' E. Pais: ndú. afim de ser
. rrocedido o s.oríeio !la;ra,. a.tido de avalltajar�se n') pla�

.

'escolha do campo que serVIra
(Conclui na :(.a página letra 1:11'

..

•• � � � $ ....�. �

H OJ·E,-""TERCA...fEIRA .. ·17 li O.JE
OS Mil .'OCIOS {o maior qmiGro sodal de Blu.. ..t
monDu) �ó

.... I
C. N_. AMERICA! j

I
.8

'MA

"

sani"! J.....�...---

CIRURGlAO DEN'l'lS1'A .'

AO LADO j)OS CORREIOS E l.'ELEC�AF(),S
A' Al....4MEDA RIO BRANCO N: 'S

.'

Dr. VICTOR C. ,GARCIA
,Cirurgião :Dentista

Rua 15 de No\'embro - 139'2 ',-, Lu andai
. Ralo x --"- Fóne 11l94·

E60N GREUEl
RAIO X

'CLINICA DENTARIA -- "

CIRURGIA BUCAl .::...:... PRO 'TESE
Rua ·15 de Novembr-o 1�'ü6 - PÍ'edio F,J�;O Hugo

BLUIViENAU �. SANTA CATARINA

DE ,'- ii À -IStSÃlmL :J,;

E ll, iN 6 f R
Rua 15 de Novembro nr, 592 1.0 Andar - Nrs altos
da Farmacia Sanitas (ex.Elltnger) � BLUMEN.A:.U
EXAMES DE SANGUE, ilJRINA, FEZE$. ESCAR.
RO, SECREÇõES, URODIAGNOSTICO DA GRA-

__

'

�..__',_V_I_D,...,E_Z_.,_Ç_T.T_L_.T_U..,..R..,A...__.,;S,"....E-'T�C..;_.,;_:,-�:.._...::...._:lATENDE .ronos osnrxs UTEIS--
"

Médicas
D It (A R [ O· S : G O f F ,E R lr

CL1NICA GERAL - CIRURGIA'
.

HOSPITAL "')��NTA ISABEL" _. I

ATENDE CHAMADOS l"ELOS �'ONES':
119ü e 1633

lAB.ORATORID (UNI.tAS

DRA:' O. R� :KIUE6ER
M: E' D I C O

Doeneas de Senhorail' e Opera,eôes. Bal. ,X
COfisultfir!a: Hospital' .Santa c'.Itarfnà.
Consuíta: Das 9,30 ás 12 .h,oj:'a� e Das 15 á. n h�.l·llK.
Residência Rua ,Marecha'l Floriano' Pei;xoto, �5;( �
l"oDe 1258 (em frente ao Hospital -$a�t.a Jjabei).

�-

•• ' <

DR. TELMO ,DUARTE PEREIRA
.-,-_.- CLfNICA GERAL -

F."n�etalbtta "enl Doenças de, Criança, ,

..
CONSULTORIO: Floriano'Peixoto, 38 - 1. andar -

. 'FOlie: 1197
'.

,

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074.

DOEN(�S

. . ..;.:

.. Especlalísta .em alta Cirurgia e doenças de �e.n!:)Ora8
Consultas no H(t�pjtal Santa Catarina
Das 9 às 11 e dtols 15 }12 ,às 17 hs.

m,UlVIENAU - HOSPITAL SANTA CATA1üNA

INSTlTUTO pE OI.:tIOS,
Ouvidos-Nariz e Garganta , ..

.

.: .... DRt .TAVARES e MEUSI a",' ..
'Rua 15 Novemhro, 1.135 - 1'0 andar

I,: _����_'�_·__��C_0l1_'_SU_l_t_,:_r_:O l_2=3=2�_�....._

Telefmie:'!' Dr. Tavares' - í461
Dr",;,','Heusi - 1677

INSTITUTO DE RADiUM
� DR. A. OnEBRECü't-

Ibálütêl'8pla - ttalo!l-X"_' Ji'l'lih)'iéi>ipÍa' - M&tali.·
U!Uiiú � RESIDENCIA: Rüíí '1 d� §õitliiibü, 11

'LE1WNll:, 1441

I OUVIDOR - NARIZ - E GARGANTA - DO

I DR Wrr.SON SANTHIAGO
...l.tente 4íA "acuIdade de MedicIna da Unlv�nI4ad. d. a,-.u
f'ONSm.TAS: ·Horá.I"II1, das 10 à" 12 horas ti da 1_
ás 18 horas. - CONSur..TO'RIO: Junto ao' Ho�
pital Santa Isabel

Alfvnoados
DR. NUNO DA GAMA lOBO D'EÇA-,-

ADV'OGAUO
&'l'ENl)l� CHAlVIAUQS ?ARA OUTRAS COMARCAS
RUA J5 DÊ NOV., 1166 2.0 andar - BLUMEN.�JJ

D R.
,

A 1) V O ,G A DO.. ',' " .. � \Atende em qu::usquer comarca do Estado.' :
ResidêneilÍ:' _.;.. RUIl Paraná, 8 - Fone telOia"·· I

gsultór,io: - Ru!>, 15 de Novembro, 340'_ 'Fone•.1601

DR• .J O Ã O
A D V O G ADO,

••�I'\t.hf6" I!! resjdiiI�cJa bua XV d,e Novemb.... , 'I."
LUMENAU �-- 'l'elefoDt'l. ,táliO

,

.

F'ONE - oU-iI

GEORG
Afl V O G A DO
HQTJi;L. I;IOUi:TZF.SCRr.rORIO:

I
\

Corretores
(li MH� I AfH�Otn
CORRETOR '

�í1,f. ��!o: it··:2 .' �>�' eLOJ.t��Áll

HILMA:R 'I O ,E li R E R ::<'
, ,. " .. - �

MASSAGENS lVIEDleINAlS
eDiplómll ,Alemão)

VELHA -'Bêco PodO' União,' 55
2as., 31\'5., 5as., uas. fell:as: das' 15 � 18 'horas

DECORÂCóES HEUn·
'

J _

' -,� " ,

Eng,o Luiz ,Pro('ópio Gomes
.

,
.,

Decorlirlor: "Ruben� ;i'iéUSi
Ellgenh�ria. Cálculos. l'J·o,L';tos. Cour.t,ruçõBs. TGpogl'�l�;
De,coraçõ!!s; Publicidadel', Rl:pl'" """.tllÇOO3. C-e.rãmicas•.nefl&

tr;r�. Móveis Funeiorials. Revistas est"ài._geira� .; ..

15 d", novembro - 1314 C. te!.: 168'1 "__-:BlÍiúteniiu.::_:, S�C.
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AO VOLTARAt

José, de' 6 anos, Inconscíente,
mente e sem compreender o

partgo a que teria que expor.
o seu companheiro, derrcrnou
certa quantidade de álcool de
uma garrafa Que sua . mãe
deixara sobre a' mesa da ca
sinha. Em segu.da,

.

pegando
um pedaço de papel chegou
o às chamas do fogão aceso,
encostando o /fogo às vestes
do menor Tico.. Com as ves
tes em chamas, o infeliz me.
nor correu para o quintal, aos
gritos de socorro, que foram
ouvidos por um vlzínho, que
correu ao local, eonsegutndo
extinguir o' fogo. Em canse.

quencía, a pequena vítima re;.
eebsu graves queimaduras
por todo o corpo, sendo Ime
diatamente í

ranspértado para
o Hospital Santa Isabel, onde
recebeu os necessártos cura.
ttvos. Não suportando a gra
vidade dos ferimentos rece

bidos, o menor Tico vau a
fakcer às 1'7 horas de sábado
último.

Geralmente, as crianças co- gem deste jornal, que on+em
l.wtem suas Iev.andades pela esteve no local do trágico 3.

u.r.ure za dJ seu espírito ir- cídente que enlutou uma pa,
rcquleto e inconsciente, cujo bre famí lía, naquele dia, pe.
! stad» ps:�)lógico não pode las 13.30 horas, encontra,
-er reprimido por simples a- vam-se ·sozinhos na casa de
llleaç.'S ou castigos fíSIcos de João Francisco Sena. seu fi
:;f'US genrtores. lhinho de 6 anos, 'Jósé e o

Uma das cenas lamentáveis menor de 10 anos, de nome
." orr+dus sexta-ferra última, Tico, filho do sr. Hí ldebran;
11;1 rua Carlos Rischbieter, do Barbosa, os quais, na au�

demonstram H lngenuídade s'�ncja dos pais do primeiro
.1 I Ut1J til, /cujas eonsequencías menor, passaram -a praticar
IoÜO pudem ser compreendi= suas travessuras, muito pecU
d:15 e- avaliadas por unia crtan Bares de crianças de sua id3-
�.3. I de.Segundo apurou a reporta- A' certa altura, o menor

ESPORTE

Brasileiros x Colombianos,
domingo, na capital paulista

Essa foi a versão da d\()Io.
111-1. 2,; (Mer-idlonal) - Sera

I
Newton Santos. Ao receber a boa rosa >3' tr'gicá ocorrencia

fÍe"'''ll!:o. nu Paeaembú, em �ãO nova pelo_ telefoI?e o notável era- contada pela mãe da vitima,
í':<"III, " Jogo entre os cotombía- que cebedense ficou bastante co- dona Alaíde Barbosa, que
l,u'. .' o; brastíeíros. o púhttco movldo, não escondendo as lagri� chorava angusttosaments , a

1,:llkll'il'rcIlte terá nesta oeasíão o·' rras d'J alegria e contentamento. O morte de se�t filho. querido
pod.mid:,d� de aplaudir {} <;xtraor- técnico Zezé MÓreira, ante a gran- Ao ser interrogado pelo
,:it;{u'io plaier' R$·;si. ccnsíderadn de alegria de Santos. deu a devida

Il'ep.orter,
sobre _o triste a�on

" ",aí,; completo eenter-hatr do permíssão para uma rápida via- tecímento, Joao FranCISCO
munzio. No'sa Eeleçi10 atuará com gem até o Rio. afim ue abraçar a Sena, narroU a tragédia

.

de
II ,nec.ma eonetttuíçãn que víto- esposa e fiiho. (Cnntinua na 2.a l>ág. }"tl:a F,

Uma Bomba
CHIQUINHO
e sua famosa orquestra'r com . schow, ·no

BRILHOU o TRIO RUBENS
INDIO e PINGA

TIIO, 26 (Meridional) - A atra

i'��ú máxlma do tl'�ino €111 Caxam

iH-I [[ai fi nomeação do novo trio
:lV:l0tt:: Rubzns. Indio e Pinga. que
por-tou-se mngntfIcamento e por
sua vez o zagueiro Mauro, que
consti tutu-se a maior surpresa e

suplantando nitidamente Gerson e

Plnh.e ír-o , Salvador voltou a ensaiar
na extr:ma canhota. Espera-se
que seja um dos cortados por Ze-
zê.

LAERTE ESTA'

APROVA..'N'DO

RIO, 26 (Mertdloriaj) - Laerte,
1l mais recente aquisição do Vas··

co, voltou a treinar hoje em São
.Tanuario. O médio gauchn agra-:
dou ímensament -:: ao coach Flavio
COSiDo e tud o indica que venha a

narttclpur no jogo ,J� amanhã en-

1 t·" Vasco e Ponte Preta.

c. N. IMERlca
num baile delicioso e buliçoso para o quá ..

· .

dro social "amerícane",
H O J E Terca ..feira Dia 21

•

MESA .. Cr$ lOOrOO.. com o zelador do clube

N. SAN'ros TORNOU-SE
PAI

HIO. 26 (M'(>ridioual) - Noia
....Ie sensação Ô� hoje na ("oneentra-II;ão do scratchmen ern Caxarnbú,
roi a norícíu do nascimento do

ll.:dnlOt:.('nit:) do famoso zaguairo IÁII---IIIlIII---RiiIIi-- IiIII IIiI__IJliII à.

BELO HORIZONTE, 26·
(Merfdíonal) - No julgamen
to de Decio Escobar travou-se
tremendo duélo entre a defe
sa e a acusação, cada um <1-

presentandoargumentos que
considerava Irrefutáveís, A
Promotoria deu o líbelo,
centuando a. importante mts,
são do Tribunal de Juri como
orgão da aplicação da Justiça
em nome da sociedade. Anali
sou detalhadamente -o. papél

-.._----------'----� - -�----------<

F E R IDA S,
E C z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A'SI
F R I E R A S,

ETC.
-�-------�

NoUcias de Rio do Sul

O uSAMDU» g O· Sindioato
Dos T!"abalhQdore� de R .. do
HIO DO SUL, :W - O !'lin"i· campanhns rligna;; ibr.

1':Hn dus �rrulmlhadüre�� n�.f-i 1,'1- gp.r�;h�.

_ dí�f;.t�·i?s da ���n;;truçiio e d:) I Na segunrla QUii12fUI '
.." marco

,lIotHlmn.> de !tIO do :·',:1. lelldll ppelo., o Sindica.to em apreço
;. fl't'Ut., ': ,,1l'U Pr(;üu."I1.te e 01 f.:ldelp..��.� ",um S�b=t�nc'{)sJ nfi

I,:; Sp.(,l·etal'lol-:�;t·S. JG�-H'· �)Lff(rdat elo af} lJul?tor du SA.:rvrDtJH• t ln

:\!igll'El n Deúd.'-)I"O P,'reil'a dr; l.i. Santa Caiarina, Jj�"it<Jihdo ".

úla. vem eoüp€l'!un!o 12m ,JiVHfP.'" cl·hH:â,_J. de Um Po,:·h•. ll" So:vÍf'O
d.. AS'-iistenci!',. Nrérli/ tl llomi;i.
lia!" df, Ur'gêficia, r,uni. Rio do
Sul.

Pn"�salnos agora tt transcreve.::
(1 oficio l'ecelJ!(lO pula. l"cE flitl 'fi'
; F dO) Sindic3to, '.lo Di ['(·t'.Ol·
"::lADU"';
"Senho.r Presidf'n;te: ';l(;u!�nndo

"l ,.ecebi·m!;nto do .(IndQ de ::m
d·!; março· uJi,imfJ, cUfHl)rc�me in

I
formar a V. S. {. nlÜfi dj��fl" til
nlembras 6'3. dÍl"ctnri":t des:'!e 81,11-
dicat<:l qUe '-sta. D:ir!!r.:5.o está to

mando as devi<.las providencht3
no sentido de· ser crindo e ir.�tn·

aplnuscs lado. nessa eídade, um -Posto uo os protestes 'de r levada
"SAl'vIDU". a mui distinta constderacão.;

(as .) Dr. jósé .-le Lá'ner R;ct.:tí�
EfetivamÍlIl!-e, é jll'eOCUrn..;;ã.o

desta Di:r�iio atender, . ·qllbMt.I
po.!'sivel, à.'l diversas zon;lS do
Estad·_» onrl'e nmis se· ressentI? .,/

assistencia aos trabalhadOr,,«.
notaãamente aos operários das
irrdusm!4! da ecmstrução I> fi')·
mobiliário. Nesta .data, 'JI sr.

Préfe1to MU:nIt:�T�"I.l deSSe Pl'ÓIl'
pero Mun,icipio-, -em oficio r'.f"
090· 54, de 8 do< corrente, infor
mou a esta Dir"çõ.o que de-ntro
das possibilidades,
cooperará com os E,:rviços
SAMBU de Rio do Sul. Assim

senão, 'estamos f'm que, n.ã.�, pa-'
ra muito te;�po, «) SAll,'r:DU Ü:"

P:lsto 'll(!o'lsa cid:Jd·', ��.

a 'quantos earecelll

benefi-ciOS. Rfl�"rCl·j [<I:

gIres, Dírétor.

t·o '··Dias Velha.... e recent�ra�nte

do diretorÍo municiJlll\do PBD.

'rjtal1\1e incenti'\·ad' r do prc

gN,SSa desta. zona, onde é lV'1l

; uir':.'tDl'€S rIa c'')ncei' Ibd"
h t\.utoH.ltndiaHf foi o nnÍ\.. t?-r� �u'la;�

te ulvo 'dall Uln.í3 s:gL'fkal.h.t;
ilílínenag€ll1's, às qU:I.is, ;>ml!'Jra

1 '),l'de, 1)rusnÍrosamente nos

5Dc.iamcs,.

RIO DO SUL, 26 Dur.ante
os dias 1.0, 2 e.3 de maio p;"3·
xilJl,o' vindoura, o- município -de

ItupoTan;ga. . .estar--.t <en. fí!str:I.s,
com à. ina.ugUração da gigantes
ca obr'a, que' é um atestado el�
que"te d� :l\JiI'Çtl dn vontade

.
e

1ienaciaade üaqueJe futuroso mu

nicipi,) •.

S E N H O R E S·
AGRICULTORES

Raymundo Mayr
S�hrinho

RIO DO SUL,' 2G � A ef"meri-

pa'..:.:sagenl de !l1r:-is HTn an::J de u-

Acabamos de receber no�

va remessa destes ala
mados--- Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos
monstração sem

uma de-

lJtlSsagCIIl de Inais u nl·,�no�·.! ·1-

til � provl' ito i"t1. ",xi.st ...n�ia do sr.

n.aymunc!·} l\If'.�..r S�,b("n 1,... p: I'

;;idente do Clubc.i de Ca(,'a e Ti ..

compro-
misso.

...."" COMERCIAL
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· RIO, 25 (Mexid.) - O ltit. Ontem o dt:putado Rondon
quel';.meln,�'iJf apresentado '. na Pacheco,' eh UDN de Minas.
Câmara s'olíeitando uma ,Co. (Tr'langulo Mineiro). apresen, RIO 25 (Meridional) - O' percussão nos circulas, ofi-
missão de Inquerlto para apu; tau à Mesa um requerimento ,embal�ador João Carlos Mu- cíaís financeiros dos Estados
ração {le iatividades antJ..dei.. so.lícitando urna Comissão de i níz, que ontem'. regressou do:,. Unidos, �nflui�d? so�re o c��
moerátícas, que já está sendo Inquérito para averiguar 1,.. J Estados Undcs- declarcu a mereio de" creçLlto ao Brasll
coahecdo pelo llome de Rc_ costec'rnentos na Estrada de repor agrm que o plano Ara•• naqueja nação. {Pi.2. o sr. 'M�-querhnento Mo' Carthy, foi o F!!' rri; Goiás, :foco de desm,

l11ha
teve a maís lavorável re-. .nlj1'i' qUê ps ...p:fi�anos estao

assunto político do dia de on,
í el gcncías, ante a reivíndlc»;

-

_, __;,. I cOllvezyéídoS' de qtl:e o Plano
tem. Já contando com cerca ção de elementos goianos que

I d" '��
d I Aranha resolveu o' problema

de 75 assínaturas, o :seu autor desejam a mudança da sua Exp O lU O aVia0 a I' hrar"leiro uma vez que dís,
verificou que havia"uma cor. séde para G J!;stado de Goiás. I ' ciplinou as importações, as
rida no sentido de nomes se- RIO, 25 (Merid.) - O de.,

. base aerea de Fortaleza q?iliS são autor�zada�' �p.enas a
rem riscados. Algumas assina- putado Joél Presido está 1'0., I' vista das dQspo;nlbilildades
turas, nessas eondtcões. foram colhendo assinaturas, CÜcU') ! FORTALEZA. 25 ll'vIerid:';naH cambiais existentes. Esclara,
l'etrnHlall.

-

tem sido not ciado para /1 f:;r- :_ Explodiu em pleno voo ó a- cenà;J a pergun�a sobre o
° deputado Osvaldo Tri- mulação de um requerimento j víâo ela base a-rea de Fortaleza, destinn dos p�OJetDs aPX:0v!l.gu,8ir.�, da UDN da Paraíba, qUe pede uma comissão parla, ;

morrendo carbonizada tecla a

I
dos pela. extinta cOfiIssa,o

já indícado para o cargo de 'mental' de inquérito para "ati. I

sua tz-ípula.çâo. O aparclr.o éra �lixta do Brasil-Estados Un:-embaixador na Indoncsia, Iea- vídadés subversivas 110 go, : do típo B�6 e sobrevoava 'na 'o' aos, acrês_cent0,P- o sr- MU�lZdera a corren te anti-Me Calr� verno"· A proposito disse h:. .

casíão do sinistro o bairro An- _ que OS. flnanc��ment{)S' s;ra-�thy, ísto I�, contra o requeri. t íe aos jornais o lid: r da maio, "

d'.( e-
• ccncedídos, AfU.'lTh:tu, q�_ se

mente, assumindo. assim, o' ra no Palaci-, Tiradentes. dt·- tonío, Bezerra, on e caiu m p ainda não o .foram e porque
papel de Ieadcr 1.')0 governo t putado Gustavo Capanzma: ; daços dentro- de um curral pz-o-

a conjuntura economica braa
Vem defendend.,

intransigen.,
".rá fiz ao meu presado co; XJITlO ao terreno da Escola de. A- siterr está aconselhando cer,

temente a maioria do reque, lega, deputado .roêl Presídio. . gronomía. As vitimas do, 'desas' :tlil i)r�rrog;i..ção.
r ímenti Presidio. O sr. Artur grande apelo 110' sentido de -tr e foram ,,} capitão .Iosé Ale- '

Mantem ,a UDN de Per.
Santos tinha assinado o do; que não leve por diante o seu Ixandrino �oguei.r.a, o s'gundO t,e 'nambuco o apOio- à ean.,
cumento e foi conversado pa.1 propostto de constituir eomis-

, I nente Tobtas Augusto e Q. aspr didatura Cordel"r'Ül de Faria
ra atenta, não pod2 mais (Conclui na t.a pãglna letra G) • SR. OSVALDO AR.ANHA rajnte Mari'O .Jamal.

'

RECIFE" 25 .(Meridional)
pondeu qU·2 a despeito de não

. Reuniu_s2 secretamente
concordar com Os termos c1:s

I
CRITICADO O CHEFE DE POLICIA CARIOCA _ I sob a pnesidencia do sr. Alde

�e��e�fa���OdSn1� ���el��ti; a--O quer o eine.al ncora cangllulart;�����l�eOp������u::' �DN,
;��a;�d��a!aI�totr���l�o au:;;' "I I .. I m���é��eoco;�foui�osc;�ilida:�
��lva;'·2�U���:n��;��Ih;�1}��n.�)� dllllanle da onda de alllndllllgn'aça-o pu alar

'lura do general Córdelro de

brigado a Il1Jdi!lcar os tel'mos .

:;i�, iJ����opce:;e�!:ã� ad�o;�i:;' .

arquivos das �'orças Armadas R I d - '.

d "Et h tü' a sua posição de igualda-
e do .Es�ado ma�n', em troca eo ama a a nomeaçao "'o general c egoyen,'ú, '.3011: C! f'SD nó acôrdo in.
de uma eX9ressH�: serviços ,

.

. .íel:'PartldarlO. '

públicos em geral RIO, '25 (M,eric.uonal)' - dativa para não parec..ar gem O' Ministro da .fustíça ficos elo Brasil of receu à viu-' .. n,,�...se

.. �<!.S, l?e:>mú._Z,�il»,. ,<f_.I;1C1_ta� S?gu:qf!Q,.p_,!:D!á:r;lo Çari:cª,' •.� ,cap'MQ1j1.;,; di.an,te...:,i;l-íl-da, - ��.�,><���J;{);..dQ._���.;�:�lilt'6;i.1",:;'��'lha cÚl1tmua mUlto cllfIcll p:r. atitude dÓ' general Ancora de indignaçãO' popular. ACl'€di_ beração foi tomad1 a
- r::.spei_1;

1':1 {) aLüor eb requerimento, não demitir-se da Chefia de ta-se nas esferas oficlais que, ',.0 pelo Chefe de Polícia qti!�
pois, 111251T,0 qcHmdo não há o,. Polícia -está criando constran. ser�nados oS protestos', o ge. ainda não pediu dem'ssà-::',
posição política. argumenta. g;mento ao governo quanto ueral Ancora será conVidado o governo cogita demí.
se' com a Íllülrrtunidade du <:0 desejo de sub.stituilo sem a afastar-se do cargo. Por (lU
iniciat'v3. querer, contud1l, tomar a ini_ tro lado, ouvido pela reporta.

à reforma c/o
Hl0 .. 3� !��,'h.!tltl.' __ o C) pre::.i··
derrte da rt<:p\ibH'''l cnvlará

hoje ou .arnanhã prl�jcto (1i::J

leÍ ao qCln>:rcsso N:"I'JÍunal
proopndo a reforma elo De

partamcntc Federal dto Se.,
guranca Pútrltea. Tal prnicto
foi clubornrlo pelo Ministro
da JustiÇa e provê, entre ou

tras provídcncías, a criação
do Conselho Superior de Pu'
ícín, das � upertntendênclas do

policia, em numero de cíneo;
das delegacias regionais e

d JS serviços sociais, Está pre-

{Continua na Z.a i>ãg. letra Fi ANO X

leno'rie Cavalcanti alvo i
'60va ,agressão a liras I

Policiais, os autores ,do atentado

RIO, 25 (Meridiona 1)
reclamada a nomeação do sr.

Etchegoyen para a mesac re-!
d'onda l'c:lizadn 1onti;m :para I
discut r os problemas jurídi-I
CQS do barbar.? assassinato do,
.imn11l'sla Nestor Moreira, O
Conselheiro Baltazar Silveira'
nfirmou que a D(l.C;Sa Polídà ,

limita-s:.: a espancar' o dda. I : "

dã'o fugindo a todas as regras
dos pr ncípios d·� hl.lmanida ..

de. Os adv:)gados Cels.o Nas
cimento e E,2rnno Neves cri.
ticaram duramEnte a atuacão
do Chefe de Polícia, alegando
sua incompetencia para exel' ..

c:r o cargo, I

RIO. 25 (jI,leridional) _,_l
De toda park do p::tís e do es. I

,

,'rangeiro clj�'gam à redação: ",::',': (:,,:0"'":",,:,,,:,
de "A Noite" tdegramas
cartas de pr,� testo contra
he<l,lor:.do massacre de que foi
vítima o r�porter Nestor Mo
re ra· Um do., telegramas ali
cheg3dos � clo'J con�rades lll:ll
gua os, cUJo t.exto <! Q segtun·
t� :

<';\ An;or.;íai;ãu de lmpren�
sa Uruguaia, interpretandO -os

n: bres sentimentos de todo
jornalismo do paIs, une-se à
dôr d2sse pres;igio.so diário
pela morte d.o:! seu redator
Nestor lYIorcira, eJn decorren
cia de um atentado poli.cial
contra a l:berd'ldc do exerci.'
cio da 'profissão j,:;rnalística".

Deixou LtmdrE 4) em ..

bailador 10\ etico
na Austral a

RIO, 25
Clube dos

t,f.JNDRI'}S, 2;; I UI,-} -- O (ln

baJxador eh URSS em Camber-

1"<1, Milwlai Gcneralov c sua e",'

p';)sa. bC·m como 22 membros da
missão diplomática soviética na

Austrália, dcixa.rá hoje esta Ca.

pital por via aérea com rlFstino
a .!Vloscou, devendo fazet' e"cala
em Bruxelas. Outras 201 membros
da e.mbaixada E')víéHe:l. em Cam

berra., que atuatnlcnte se cncon·

t.ram <lm Londl'CS, seguirão de

pOis para Moscou .

DUB$ft IiDc�a�u �eles �resns O
assasging do fe�orter Moreira

borda, Federico Carlo4 Allenr)e. Christi::.no Theiss, l'vtartinhq Cartlosc
da Veiga, Pedru Zimmel'mann, Roêlolfo Buerger e Wladislau Cons
tansky. Os trabalhos foram il'üC1::.dos com a l-aitura, pE\lo' segundo se·

cretário. da ata da sessão .ant:l'ior, a qual foi aprovada sem residçõe"
seguindo_se II leitu1t-a. pelo primeiro' .secretário, da matêr;.::. do :);:xpedi.
ente, que constou do seguinte: Circular n.o 1/54. da Camara Municipal
à) Gaspar, eomunieanda .a eleição e põss;; da SUa mesa; oficio· (ta Viu
y" Eugenia Brandão da Veiga, agradecendo os voto:;, de condolêm:ias
enviad:s por esta Casa. por oeaúão do íaleeimento de seu esposo. Sl',

Antonio !\'!aria Cardoso da Veiga; requerimentos do sr� Prefeita lVIuni ..

cipal: re�pond:nC;'o o requel'imento n.o 18/54. do vereador· Wladislau
Constansl;:y, .obre o caSO ct;;>s plleus� juntando o projéto de lei. n.o 27/54
que pede, �.ut;)rizar;ão para alienar bOtlus do Estado, no' valor de Cr�
1.43:J.OO{J,OO; un-:xalldo balancetes da Prefeitura Municipal referente�
ao mês d� Abril; pedindO de 15.lJOO II 20.000 cruzeiros com9 auxilio pa
ra Q Congresso Regional de Previdencia Social. a realizar.se nésta .ci.
dade a 1.0 c'e Junho do corrente ano; juntando ,:) prOjéto de lei n.o

21/1>4. que ped2 a cl:'iação dos cargos de Diretor do Ebl.pedi2nte e En

carregado do PO.i!t:> .J.\gl'o-Pecuário; anexando o projéto de lei n.o 23/540,
que "utorisa a receber de Rudolfo Hel'ing, por doação 'condicional, �ma
faixa de terra..: na rua Porto Al\)gre n.o 27, 'para abertux.a de uma :nm

projetada;' requerilllento do vereador Gerhard NCUfert"requereriui/ um,

tele..'l'a.ma do :sr, Gover11adol' do Est::'do, pedindo intertzrencia jl.lri�o' <),

Empresul, para ,\ instalaç:"io de iluminação pÚ1>lica em Testo Ceútral:
indicação do vereador Gerhard Neufert. pedindq ,ao :sr, Prefeito M�ni-

RIO, 25 (Merídionaí) que foi vítima o reporter
O policial Peixoto, assassi... : de "A Noite", Os, detentos
no do jornalista Moreírs.,; tentaram invadir o pavilhãc
quasi foi linchado na rna- onde se encontrava Peixoto
nhã de ontem no pres,ídia e pretenderam dar vasão ao

do Distrito Federal por cel" seu ódio contra o policial
cu de mil presos revoltadm criminoso, Com muita difi
com o atentad� brutal dG I �Clinr.Iut n. :l;.ao lI4...UI. Q}
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Porto Alegre,

cio c da indústria, como operam O ver:ü foram dois milhões
os brasileiros. dólares ganhos eu! seis anos.

Ã condenação 'que formulei ao Agora o reverso: uma fábrica de
díscurso do sr, Getulio Varg3.S se penicilina montada pela Squibb,
'r��umia nisto: que eomprcvamce com uma despesa até agora já de
muito barato, aqui dentro, uma ie- 420 milhões de cruzeiros o que
"rica' propaganda produz.ida lá fo- nos poupara sete .;). oito milhões
.rIJ.· Uma nação pobr-e, onds se de dólares desce medicamente, ho;
trabalha com margens do henefi·'

I je importado de fora!
-cíos tão amplos, constitui o' maior O Br::sil' quase' chega em 1952
at1.'ativ() para qs' capitais cstrl:tn,.· ao sacrtrgícíc â1zssa Inocente. Ei
géiros.

.

'la, agora, por- conta dos ganhos do
O governo (era a substância da passado, aplíuando aqui quatro ve

minha tese) deve deixar varias zes o que mandou outrora para
Squíbbs fazerem remessa: desse fúril!
pórt�, por conta de lucros normaís, . Não seio de fUo.sofi,a mais práti
aqÜi levantados. e levar essa

re_1
ea para inculcar aos nO;S08 com

messa à conta de propaganda' do 'patrlotás
'

do" que' a rápida Iilstorta
Brasil no exterior. F;llando ao pre- desta fábrica deslumbrante, que

eu lhe disse, textualmen- tantos dólares vem poupar, no or

camerrto 'de câmbio do Bras�l.
'

Nosso lema. daqui p,r diante,
deve ser o seguinte: fazer de cada
brasileiro um Rockefeller ameríca,
no. ou qriarido isso não seja pos ..

sivel, um Theodoro Quartim 'Bar- -
bosa. Fujamos à cumplicidade com

a misérIa. E' preciso que todos
aqui vivam pró:peros. enrtqueçam
depressa, para não dominar no

s ru espírito o pior do; sentimen
tos. que é a inveja.
Os paulistas dévem saudar, a

primeirá fábrica' que vai produzire
penicilina ern nossa terra como a

entr?da de um exército de milhões
de soldados da saúde.

Hoje Quarta Feira às 8 horas
MARIA ANTQNIETA PONS na fita mexicana que arre.

batará seu coráção:
'

UM (ORPO DE MUlH�R

mortízaçãn" ,

ESTABELECIMENTOS JUSE; DAUX S. A. Comercial
APRESEN-AM:'-

( I ti E B L U ,Ivi' f NAU �.

VOl'mi'ttags, ínte,
zur Verfuegung,

,.;, . i
Uma dramática história de amor engolfada em lágrimas

doe sangue!
Maria Antonieta Pons dançando rumbas, cqngas e. mar::�bos!
ELA mostra mais do que deve Mostrar... e Ele" vê

mais do que deve ver em:
UM CORPO DE MULHER, em exibição. hoje na tela do

Cíne Blulm.':Uau!
, • Arej'e, meu caro presidente, ea-'

ta atIDo_fera; limpe o nosso orga
nismo político e

�
admtntstrattvo da.s

to:&inas nacionalistas_,; deixe que
m.uJtas Squibbs .insistam em alar_
dear vultosos lucros: ganhos co

nosco. e v::rá, v.' excía., os capít.aís
que aqui irão entrar em busca de
colocação' e boa e legítima ramune

ração. A desgraça será no dia em

que os dinheiros de fora, entran
do. ficarem improdutivos, sem pDS"'
sibilidlad2 de serem reembolsados,
sob a formá de dividend.os e a-

:!Í(iriIm III li IIII i I li II li 1111111111111111li 11\fllllt\11111n11111 II1111111111111111II II I"

HEMORROIDAS
VARIZES E ULCERAS

=

DAS PERNAS: curas sem operação

===:=:�==�
:: Díspcpsías, Prisão de Ventre, Colites, U'lceras do

Estomago e Duodeno, Disenterías, Amebíase
-

Intestinal, Fissuras, Fístulas, Coeeirás do Anus.

D R I A R Y r A B o RDA'
-

CLINICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: - Itoupava Sêca BI�UMENAU:

Horário: 8 às 12 horas=
Residencia: rua Presidente Getulio Vargas, 143 §:: - - � Telefone: 1 1 6 6 - - - ::?;IIJUIIIIIIIIUUlIJIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIlillllfJlllllUllh�

� Agradecimento"
E CONVITR

HENRIQUE PA SSOLD 'fllHO

A ESp05J e Filhos, Paes, Irmãos, Cunhadas e Cunhados
de

E'ui i5' de Novembro, 4'73 tei. lS!!
. • I'iIOSSA DIVISA E' SERVb:l •

a

agradecem, sensibi1fzados, a abnegação dos 'Pastores'
Laun e Schulz, as ualavras.am'gas do Frei Severino', as
bondosas Irmãs do- Hospital Sta. Catarina, bem como a
todos que os confortaram neste doloroso transe, e con
vidam seus parentes e amigos para assistirem -a missa ,a.
ser rszada Dela .alma do falecidn no) dia 27 "as"S horas lia
Igreja Evangelíca, nesta.

Relojoaria
CENTRAL

,..

REG USEHAROLDO j

I �lan�s palavra ... eu. nome da maío

1
Após essr;s declarações 'I) : sr.

ria ;: do gO\'C!'UO, E começou I:rizan., Gustavo Capancma disse CJ,ue a

I
do que não havia vozes divergentes minoria podtel'ia contar com o a_
nos protesto>, na condenação 11 P)jo da maíorta na fUII anU!�eiafl'",

esse ato monstruoso. E fel': que;;r:f,;) íníciatívn de propor a crtação tle
de f'rtzar-: uma Cornissão Especial, destinada a
- Não é só o Partamentc que estudar a reforma do aparelhamen;

, levanta .a sua voz. �falnb(;'lU ti g<' .. i to policial e coibir os crimes contra

I
vcrno se levanta contra -esse ato

I
a dignidade humana.

monstruoso, r';mprego .estn palavra! O sr. C�panema prosseguíu di
de caso peno ado, porque alnda h,,· I zcndo que "nós estamos cansados
,ie ouvi do proprto presidente· da I das víclencía; policiais". Lem-I Republica estas palavras - "Mons"'

l[ br-ou p, morte de João Pessoa, o ,ràs". IIIIi__IIiIIII ._IIII!I-I'IIIiI-I'lIIIII-----lE!.'IlIEáfli truoso atentado.". tilho de pólvora da revolução ele
, 30, Condenou as víotencías da po ,�---�--

llicja do governo de Washington
I Lutz, mas ressalvou a pCSS0a do
('x-presidente, observando "que nem
el� nem o .atuali presidente podém
ser ;ulpado.l pelas arbitrariedades
cometidas pelos Si!US subordinados.
Por isso mesmo concorda com a

'minoria quando entende Indíspen

: avel a elaboração de uma lei és

i pecial, a fim d� por cobro a aton ,

,

tados dessa natureza, dirigidos con

I
tra a vida humana. Não admitia
violencia::, mesmo quando pratica
das por motivos ide'ológicos,'p�liti

, CDS ou religiosos.
I

BLUMENAU _ S.C. - Rua Floriano Peixoto, 39

, iELO'.GI0S ADORNBS

Caixa Postal, 439 - T,elefone, 1638

(ONSERTOS EM GERAL

L,·.·,.
-�

I
1

devoram a saúde
de seu filh,,!

Lan,'a;nentlJ da Pedra Funda_
m�ntal da ponte �obre o :!;tio dos
IndIos; 9 horas - Desfile dos car-

I rOS alegóricos; I? horas - Churras
oada - Discurso pelo RdVI!lo. Pe.
Aé'alberto Ortmann. 14 horas
Inicio da part;: cultunJ, com a

participação de diverlSas Socieda·'
des; Li horas - Visita ao tumulo
do_ pioncil'Js srs. Dr.. l'r1ersch, Wi-

I lhelm CoebeI e Rudolfo Mueller;

116 hor\ls - Homenagem aos pio.
neiros: Discurso do sr. Prefeit.o

I Municipal e Diretor da Socieda�e
Colonizadora HanseáHcu; 2(1 horas
_ Continuação da parte j::ultural.

MffiADOR
.

Dia 1,0 de :runho
14 horas - Recepção ao Exmo.

51'. Governador Irineu Bornhausen,
em visita ã sétle distrital; 14,30
horas :._ Lançalncnto da Pedra
J:'ulldalll�ntal do Grupo Esc{)lar.

Seu filho corre e brinca 'o dia todO.,. e, ii. noite, fil,mudo �

t:lins?ço é grande, êle repousa e !iorme. Mas, quer nas hora!!!
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen�
ciosamente. _. São os vermes, que sempr� -, momento
apôs momento - moviment�m-se para tirar de seu orga�
nismo' o alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimo.
Ca�e a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-ló.
Livre�o 'dos vermes, dando-lhe LJCOR DE CACAU. XA
V�ER' ;.... de acão moderada que. d�v�

idade escolar.

R
la ocaSlao. novos nivei:; de- salario
minimo. Poderia, naquela Pp!)rtuni
dad... rlxa:!' os nivels do s�i'árk, ini�
nimd pôr decreto. Preefriu f_aze·lo
por decreto_lêL

,,'" '

..

'

Da mesma forma, ainda na
"

,,"i_
gmeh da Carta ,de 1937. O pre,si,
dent2 da Republica exp�diu O de
creto ld 5.977, de 10 de nO'fembro
d,� 1M3, que t1isÍllinha, t�mbcm, 50.
bre " fixação di;, salario'mhiimo,-

1
Usurpação de Poderes '

Ol'a, se nessas du� oportunida
des O- presidente da RepUblica te·

I
conheceu ser da competencia dó
Congresso' (cujas atribuições S.

, ,Excia. usurpou) a fixação dó' '''qu�n
1 tum" do saIaria miníma, 'tap.to que

I a legÚ;laçâó daquelas prõ�deneias
"e fez por d-eereto lei, porque, na

1 vigencia da ConstituiçÍÍ!fJo de 1946
que I'cprodllZ 'no Seu àrtigo 1�7, in
ciso 5, o mesmo preceito conslgnádo

I no artigo 137, letra "h" dia Cart:l
d,� ]937, não se hâ de reconhecer,
ao Poder LegiSlativo, a competen-

I
cia para a fixação· do sal�rio llÚ.
'nimo?"

,

. .

Fina;llz,mdo!, decIar0'\1 qt;té teIjrlo
em vista que o Instituto dos .(Úl-

I Vogadtfs :Brasileír�s. repl;esenta '. o

cÀ"Pocntc. maximo da ,cultU:t:a j.uri�
I dica .do ·Brasil, �.eu pl:Ôhiinéiãmenf.o,

I
,e,ia qual for, deverá· S-Cl' bem ,ntc
tlit.ldo e ltonderado pelas autoridl:l"
c1es reSOottsaveiS --Pelos' de§tiiln� 'do

l.lt&l�i
-

"�,.
.

�'.'
.�!II�.'
:'1'.
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O'BGAQ DOS ASSOCIADOS"
PROPltlEDADE DA:

S/A II A NA ç A O"

A A ç Ã O

Redator: .RAUL FAGUNDES

o projeto

EXPEDIENTJ:
Assinatllraa:

- RIO. 25 (Mel'id.) - O Banco

Naeíonal do D€sen'V-olvimento E�
ccnomíco abriu ontem à Corri

parihia de Eletricidadill do, Ált'J
Río Doce. afiançada pelas ceri..
trais EIetricas de Minas Ge::-ais
S. A., o credito de Cr$ .

200.üOO.OOO,OO" destinado a fi'-
nanciar

ANUAL ••• III -.

SEMESTRAL •• , .••

N.o AVULSO •••••••••••••••

Cr$
Cr$
Cr$

150,0'
80,09
1,08

'SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Usboa.lI
- Fone 42.5953 - sxo PAULO: Rua '1 de Abril

n, 230 � 4.0 andar - Fones: 4-8277 e '-4181
BI!:LO HORIZONTE: - Rua Gofú, Z4 - POR
TO ALEGRE: - Rua João Montaurl. 15 - CU.
RITIBA: - Rua Dr. Murici, '108 - 2.0 andar -

Sala 233· - .JOINVlLE: - Rua São Pedro, 'I·

C A M I N H Õ E S ALFA ROMEU
(Oleo Diesel' )

da

N'acionaifábrica de Motores
para pronta enfrega de 8 1/2 toneladas

AGENTES
para o Vale de

o F I ( I' N A A R T I ( L T D A.
Rua 7 de Sefembro nr. 412 Blumenau

DEUTSCHE spa LTE
KURZE

i�"f>I ' ��.' -

DIE BLINDEN IN ITALIEN
ROM, 25 (UP) - D1e Fínanzkommíssíon der

Deputierten soll damit beschaeftigt sein, ain Gesetz
projekt auszuarbeíten, das bestímmt, allen Blinden
in Italien eine Pension zu gewaehren. Es handelt sich
dabei um etwa 30.000 Personen. In Florenz wollen
aber díe Blínden selbst etwas unternehmen, um die
soem Projekt zur Verwirklichung zu verhelfen. 200
Blinde haben daher beschlossen, sich,. gefuehrt von
.íhren Angehoerigen undFreunden, zu Fuss nach Rom
in Marsch zu setzen und gemeinsam durch oeine Ma
nifestation fuer ihre Sache einzutreten.

BERICHTE

lIajaí

As batatas dei dois
- idade foram exibidas

�lIInmmnllilllJllnlllllllllllllÚlllJnlJIIIJJlllllmllllllllnllllnllJlIllllnnlnUlnnmlHlIIIIIJIllIU lUIIUllunu* emissão de En,ergia
dos

;
Estados Uriidos : ,p€�lio

Exlranha" C a n d i d a ta á J.S.Butw.

Presideneia da República amos de iCladé tinha sído subme

tida a radiações atomícas. A ou

tra era uma batata, comum.

E perante. a 'Comissão de' E-

VONATMOSTRAHLEN GETROFFEN.

FARA' UM GOVERNO "SOCIALISTA MAS NãO ANTI_
CAPITALISTA", BASEADO NO "CRISTIANISMO PRIMI�
TIVO" - PENA DE MORTE POR INOCULAÇÃO DE VE_
NENO E OUTRAS IDE'IAS EXOTICAS DA CANDIDATA
RIO. 25 (Merid'.) Dona REFORMA DA CONSTI-

Tha.rcilla Henriques já é TUIÇXO PARA PODER
conhecida nas 'redações '05 jor., TOMAR POSSE

,I nars cartoeas, Ultimamente" as Discorrendo. sobre os

I' vem nercorrend'J com .uma pla- país pontosde'...
,

o s u programa go- quer a atual realidade. Por exern-

lltàfonna
politica de candidata' a vermamentaã "se eleita", pr05S8- plo, ao ínves d� cac1eira elétrica,

Preaídencta da Republica e 150- guiu a corajosa eandídata.: da forca. e do fuzilamento
bre a qual demonstra ter espe- - P.rimeii:amente pregareí um método mais

I
cial prazer em conversar com, uma reforma constítceíonal, o,p'a- -

. cas, como a inpculaão de fo.r-

I jornalistas. Qntem, 'dona Thar- ra que; eu, corno �,ulher, e, na t d d t dv' "" ç as ases ,e, 'Veneno em o os a-

AUXERRE, 25 (UP) - Leo Valentín, der
I
cílla esteve, no DIARIO DA qualidade de: primeira feminista queles que forem condenadoa co

Weltrekordmann im Fallschirmspringen, flog híer ei- NOITE e falOu-nos "d'J meu do Brasil, possa ser eleita � em- mo assassinos, caluníadores
ne Strecke von ueber fuenf Kilometern ueber einem

I ,proximo
governo, que sera um passada. Igualmente mstítu'z-eí "Iadrões", (ela dísse aqui

Gebíet zwischen La Chapelle-sur-Oísne und Gisy Les Estado Escola Teocratico Cris- um regime parlamentar (aqui e- não terão culpa forrnalv cs. 18_'
Nobles in der Naehe von Sens mit einem von ihm tão" ,e', t.rocando em míudos, a la teceu comentaríos sobre o sr. 1 drões de gafínha e maliciosa

I selbst konstruierten, F..luegelpaar, das tatsaechlich nur sua est, \.��a legenda disse. t�a- Raul Pila) não como �e está pre Imente acrescentou: "voces sa

l aus Leichtholzsparren und Stoffbezug besteht. An ! tar-se d,e um governo SOCIahS� ,ga�dO atualmente, P_?lS ,.nomes

Ibe'lll
de que gatunos falo"). Tal

r Bord eínes "DC-3" stíeg Valentim, der "flíegende ta"- Por outro 'lado, 'dona Thar-. rei uma "especte de smodo" que penalidade será processada em

I
Mensch" in eine Hoehe von etwa 3.000 m und stíeg oílla é franca adversaria do Pa..- me .elegerá fací1mentc<. Meu man recinto fechado longe das vista..'l idioátivada.
dann mit seinem Apparat aus, um vermittels dessel- pa e diz: que adota \:lo "cristianis- dato não cria prazo determinado, do publico, para evitar os espe-ben in Spinalen allmaehlich bis zu einer Ho>ehe von mo primitivo" que, segundo pro- pois me conservaria na Pr,as'l', ,

-

,táculos con,strangedrJI"es se
800 m herunterzufliegen.

I pria candidatura é «algo de 0_ dencia enquanto tivesse idoneí-
I

praticam aOl ar lirvre:
'

Dann ers oeffnete er einen FalIschirm und rígina! em materia de .religião." dada 'moral e capaiCi'dade paxa.
lanletoe unbeschaedigt auf einem Flugplatz. Valen- l AVERSÃO AO EXERCI... dirigir >Os "supremos destinos dO! CASAMENTO Etim aeusserte sich, er sei mit dem ersten Versuch sei- •

TO E A' POLICIA país".
'

"h f
.

d E d'h ClO FACEIS
nes Apparates se r zu ne en. r wer 'e 1 n nunmehr Em confidencia ao reporter. e ORIGINAL PENA DE
,verbessern und damit demnaechst oeffentliche Vor- ) E concluiu a candidata.

pedindo sigilo, d. Tharcilla disse MORTE
fuehrungen gehen. I - Igual reforma farei no

não conceber porque o Estado De tudo, pOrem do quantO' (:. '; "l'g�
,

_ _ _ _

•

� v· Civil. Minha príme.i;ra pronecessita de E..."erito '�Policia. Tharcilla falou em, relaçãoGEGENSEITIGE BEVORZUGUNG 1M HANDEL
,

.
. mas isto não consta de sua plata

será esse estatuto legal;NEW YORK, 25 (UP) - Volksvertreter del
Marschall-Inseln, ríchteten einen Appel an dia Ve
reinten Nationen mit der Bitte, sofont saemtliche
Atomexperimente in der dortigen Gegend eínstellen
zu lassen und keine Wasserstoffbomben mehr auszu
probieren. Das Gesuch war von den Einwohnern
zweíern Inseln der Archipels Rongelab und Uterís,
veranlasst worden, welche unter den tvpischen Er
scheínungen erkrankt sínd, Haarausfall, Hautver
brennungen u. a. m., wie sie dureh .Atomstrahlen
hervorgerufen werden,

l-
I

- "Seu" reportr.r, no meu Els-

Cristão

barbar ídadta nergia Atomíca, o dr. Butts de"

DER MENSCHFLIEGENDE

forma devid·,J a sua aversão" "ou

melhor, D()i quero nada com
RIO, 25 (Meridional) - Brasilien und der Li

banon unterzeichneten einen Freundschafts-, Hand'els
u.nd Schiffahrtsvertrag, in dem sie erklaeren, j eden
Streitfall auf diplomatischem Wege,oder andere friel..
liche Weise zu loesen.

Ausserdem erklaeren sie, gegenseitige Bevor
zugung im Handel walten zu lassen und ihren je
weiligen Mind>erheiten weitestgehende Freiheiten zu

gewaehren.
Das im Itamarati in feierlichster Form unter

zeichnete Abkommen tritt 30 Tage nach seiner Rati
fizierung in Kraft.

� escapou
.

onde d. Tharcilla.? Bem

passou e - diz-nos
sair prá outra".

uma
aveia

das partes prove . que está sepa.

rada há mais de um ano.. para

<lue a minha justiça ::� faça sen,

ti'r. Será a monogamia liví:'e. Fa
"vamOs ; vOluecionari� re-forma. Vejamos. rei tambem um capitulo destina-

em ,suas proprias palav'Tas I) que I '(Conclui na 2.a página letra C)

GRANDE LIQUIDAÇAO
'e5 N A

cisa DO aMERicaNO S. I.

GUTEN APPETI'l'

ROSTREEI" ODER }t'ILET vonf ROS'!'

MERCADO DE AUTOMOVEIS

Reveildedores

1 1,2 kg. Roastbeef oder Filet, 1 ZWiebel, Salz,
Pfeffer, 2 Essl. saure Sahne, 20 gr. Mehl.
Roastbeef an der oberen Fettseite mit einem

schraeggehaltenen Messer bis zur Sehne einschnei
den, dann die Sehne ebenfalls vorsíchtig einschnei
den denn diese zieht sích beim Braten leicht zusam
meri urid laesst das Fleischstueck kleiner erscheienen.
Backofen gut anheizen und das Fleísch auf den Ros!
legen und wuerzen, sodann in den Bac:kofen schieben,
moeglichst hoch an die Oberhitzoe. In ler unter den
Rost befindlichen Fettpfanne sarnmelt sich der ab.
tropfende Saft, der mit Wasser und den anderen Zu
taten zu >einer Tunke aufgekocht werden kann. SoU
das Fleisch nur zu Aufschnittzwecken dienen, wird
kéine Tunke gemacht. Filet und Roastbeef werden
gern halbroh, d. h; nicht durchgebraten gegessen,

Rua 15 d<e Novembro. 473-487 - 4 de Fevereiro. 79 e 7 de Setembro. 5·16
BLUMENAU ,� ESTADO DE SANTA CATÀRINA

MINUTEN- STEAK

MOTOCIC

500 gr. Butter, 4 Stueck 1 bis 1 112 Cllll dicke
Rindfiletscheiben, Salz, Pfeffer, 2 Zwibeln.
Buttél in der Bratpfanne sehr heiss machen,

dioe Fleischscheibén Ieicht klopfen, wuerzen und in
,das Fett geben, schnell einseitig en1:lraten, umlegen
und' die andere Seite ebensoschn>ell braeunen. Das
Fleisch ;soU innen noch blutig sein, wenn es aufgetra
gen wird. Nach Belieben kO'ennen in dem Fett l10ch
Zwiebelringe geroestet und dazu gereicht werden.

Eine Fleischspeis'e fuer Feinschmecker.

HUMOR

DIE' RUECKSICHTSVOLLE KLATSCHBASE.
- "Wie konnten Sie nur ,bei der Muellerin

1hre Nachbarn so schIecht machen 7"
- Sie erzaehlt mir auch immer Schl.echts von

den Ihrigen; da musste ich mich doch mal revan
chieren.
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sombra

Que silencioso lembrar que tu tens boca
quando não és já para mim mais do que o sóprodesta fugaz canção que me impulsiona.

,� 'Quz' espantoso agcra reviver teu rosto
quando gravei num e:un"feu seu nome
a imagem entronizada de um rei morto.

te foste

• t : �

- a sra. Fernandos
Kírchner, esposa do sr. João
Carlos Kirclmex;
- a sra. Maria das Neves

FE!rreira, esposa di) sr, José -"AStIMEIIJOS,F�teira;
, '.

"
-, Com o nascimento de um

;,
- a sra. Wally. Bublitz,_?a- -robusto menino, ocorrido dia

8<;'1', �:sposa do sr. ?udolf 2;a7. 17, do mês em eurso, na Sec,
, O IvIELHOR dos Xi.mlpuS '�eri ção de Maternidade do Hospi-

f
é o de, ovo. Prepare-o você ,-: (ii .sr. Osva:do Sch_ae��:r. 'tal "Santa Isabel", acha-se
mesmo, assim: 'I'ome irês ,re�,J.del�.te no bal�'r,) do Gar, CI!l festas o lar do sr. Jm;é
gemas de ovos frescos, bà- c:_a; :Veis � de sua esposa da. CeQ

f la-as de modo a obter um o sr. Gustavo Zimmer, Una Vei13' .

[líquido homogeneo e· espu- 'l1l�ni'i,
-

do comercio local; - 'I'ambem (I lar do sr ,

i J11tlSO. Aplique nos cabelos '

- o ar. Augusto Silva, r.e. Olegário Muellcr e sra- 11'm_

I esse Hcp,ido, ensopando-os sídente nesta cidade;
cv '

•

gard Mueller. acha.s., enr i
. bem (os cabelos devem es-

'

- o sr. Augusto Beduschí, .quecídn com o nascimento de

I tsr secos) massegek� longa_ll'esideute .em <?asp��; .

uma interessante menina. teu-

I mente, e enxague farta- . -:-.0 SI. LUIZ .:r:JuqUIm d!1 o [ellz evento Se' registra-
mente de ilreferêrrcia com I <?�lvc.lr,a. ?', ... ;..

do dia 18 deste mês.
)

,_
f ázua da -ehtrva ou dis"'l·l".I.-!,--.o sr- 'F1orav<qÍfe Bernar ,

- , ,<:> . -' '" I
di

..

l :

'10 a. ,
' ! v res'dentes nesta cidade. "IAJAU'ft:t', , . - . ,.

\'
. � .' '"'U.

I'
.�:, :... 'O". .:

" I : fA&AMENlOS Acham-se hosp2dado'; na

,:' ti,' 't�.l F tC 'J e'lI fI I ;�o Cartq,ri?
.

d.2 ���;� 'REX: srs, Ele1) A.i des. a' CIdade, rea lizar., �'- •

'Ií

, hoje, os' s�gllintes con> .Brusius. Luis B'.lza::lÍ, M�.

II'
sorcícs: r:_0eI AI'\'es, Corr-eia. JO&O

- do jovem Koszka- Car-los Haydu, Erries;
M::fra, filho do to Diener e fami'[ín, dr. Ar.

: m.ndo Bergamint e sra., AI'_
i I 1'�8

., n,aldo de Burros e sra., Arrial ,
do G. de Barros e sra., Her.,
naní Ff�rreil'.a Brito, João

" Raab, Armando de Carvalho.
Alexandre GrU111 e Salvad:n'

J Pereira Vazquez.

j PREeEnO DO DIA
l��
í

PARA A pele aspera. e
os pc ros dilatados, é mUiÚ.,:
aconselhavel escovar o 1'os-:
to com uma escova limEis.:síma e não muito dura. Re
pit� :, ope��ç�o. tQdas as
manhas e·' todas, as noites,
u�and� água morna, na

qual terá/acrescentado uma'
pitada de borax: e escove
até quei a pele .tome UIDa'
côr; rc.sada, insistindo j�n:,

J �o as (prelhas. Enxague com.
,agua!'pura, enxugue te aplt-

I
que �m creme nutrftivo,

-,/- LAVE as mãos ásshn:'
Cr,lnece por esfregá-las' a
seF-0 'com sabonete, massaI gJ;:ie levemente para. �er

I penetrar bem o §abão na,
/pel�, Mergulhe as"mãos, em

, agua.mamã e agite-as ate
que a água faça espuma,

i Dei.ti;e as �ã�s D:a á��a du-
I rante l,1!1-S dOIS ou ires mi-

II nutos. 'Escove depois as
mão� CO�11 uma escova de
bórradl'à; tanto' parÁ' màs
sage-à-�as coroo .para limpá:
las. llinxague 001'11 água fria.

li'ailem, anos hoje:
- a seta ..

, Magdalena Dias,
encarregada da Secção de
Maternidáde do Hospital "S.

, I.sabel"'. A distinta natalician �

Domingos
illho do

- do jovem Nersio da
no Trindade. filho do sr. Eulalio
de. e sra, Anna da Trindade, com

a. srta. Nair Silva, filha do
sr. EgidkJ e sra- Maria Silvai
.
- do jovem José Fernan.

do Machado, filho do sr, Fer
nando e sra, Maria J. Macha,
do. com a srta; Vilma 'Gel'n.
,filha. do sr, Estefano e sra, Jo
viia Gern, e

do jovem
Schwabe, filho d,f;.

Norberto
sr, Gusta,

VQ. e sra, Amanda Schwabe,
com a srta, Similda Hort, fi.
lha do sr. Frederico e sra ,

Frigilda Hort.

.'pari recheios e gIa
cês.'·Lembre.se de que as receitas
tertlo' qlJ.e- _se� dbfu.adas se o seu

palo fôr grande QU de muitas ca·

madas.
. '

AtuanwllI à distancia:
! As amigdalas podem servil'

d'e abrigo a vários germes,
lÚuitos deles perigosoS por
causarem àfeeçães de orgãos
situados à distancia, tais co.

mo: dOtenças dos rins (nefri.
·.tl=s), das articulações (reuma-
tismo), etc ..

Previna.se contra possi
"eis cOlnplicações, fazen_
dUI examinar sua gargan_
ta, aQ' primeiro sin,al' de
P!l.f!anta�ã(l, 11O!" mn mé"
diclJ especialista.

BRANCO

ASTRAL DO DIA

,�EVRALGL\S,
,� i\iATICAS, DORES DE .

,
'

,

.' ..... CABEÇA
Togal as .elimina ràpida_

mente. Não' ,diga mais:
Que dóI' eu sinto! Tome com�

primidos de TogaI e diga:
: -'---, Que dôr eu sentia! TogaI
elimina o ácido úricO' e nãl:'
'afeta o organismo. Efeito l'â.<
,piüo. e seguro.,' .

"

..

Togal, específico de fórnu,.
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nomatch
(Zanon),

lII·IU;'U e Lóca; Cachaça, MáriO'

aclido posto fora de. combat e. O rccuaa dos propr ins jogn.\lorcs, Rosa. e \Vulluce (Valtinha); 1\10'

player raltoso prosseguíu jegan- que assim del;:-nn.,t,oram sua rleu CPatrOciníol, \Vilimar (Chi-

d S· l' 11 de j t'r' I I'
-

I b ','cfen- co), :Man"'co, JUlinh'J'°c, Hcjnz.o o um 1 na 10 po e JUS 1 leal' uec icaçno ao C U e ,qu;:: � r:

sua perrnanencta na cancha: o dem: I'de não ter Salvador Lemos visto J OLIMPICO - Lange, Aduei

sua falta. r
Salvadcr Lemos dos Santos, se' iBramdào) e Antonínso ; Carva-

conseguiu ,impor-se na fase ínt-
1110.•Úlindo e. B'''all'''''n CNTilson);Em síntese, nada de aproveí- eial com um trabalho correto e'

• .....v

tável apresentou {} pm-íodo derr'a Reino (Nadtnho) (Marinho), 'Ti-
autortcárto, desgovernou-se "ii1

.co 'Nadinha (Heino), René (Ip�deíro, srtnão acontecimentos ex-
totum" no período derradíerc,

tra-prOh'Tama. os quais empana- ranaa i e ,Ipiranga (E;rn\!�to).,
quando campeou o jogo brusco -

-' -

Ad
'

-;
t "b'1;8.,111, d e; certa farma o brilh;) da Alem de Tiao; e U;C1,. am em

de pai te à ''parte. Visado pela .

1-' t dvitória 'd• .) Pavsandú, que anotnn REne, aos a mmu os a segun-
tor-cída, atví-v c rde, cujo l'roc<<'i- dã etapa, deJxou o campo contun
menta foi' antí-despni tívo, víu-se

dídO, depois de' um ehôque casuat
,dominado por .indisfarçável ner-

aos 26, obteve a, vantagem de, ;:; com Heiuz.

l?ontos contra 2 dos vísítantes. vosísmo, dando por paus e por
r

Só mão detxou a cancha o pe- pédras, Nã'J era para menos.' Aducí, no 1 ..o tempo; c�.uto,u
latão alvl-rubro, seguntío já ha- Peucas foram as garantias que

fmal
uma. penalídade máxima. co

víarn decidido o t.éentco Josê Pe teve. met.ída por lrineu, dando. e.nsf.jo
ra e o er. Azía Sehead, Cllffc da t Cr$ 4.825,00 rendeu a peleja, a que Tião 'defendesse com faei-
delegação do Olimpico, devido à Quantia apreciável. Quadros; Iídade,

:'!

do dois tentos na etapa final.

P. Julinho

"

s�.�.� ,Diversas' Agencias EDI Todo:';
o 'Estado, De Santa CatC6rioa,
Dispõe "ara Pronta Entrega, Ao
Preço De Tabela, Do N ev o

E Ma�§ Poderoso

r:

"'JEEP"
TRACAO'NAS

.....
'

UNIVERSAL'�
COM

s fi ..C O

Rua (el'
Fones

PRE1IO INTERMUNICIPAl

l.PB5,OO.
Jogaram pelo time vencedor ;

Pen� Curt e Doner ; Rolando,

"�(!rnel' e. G€:ssner;. Américo,' AI
y.in,. Aovelino" Schip:pmárui" e Al

bano.
,

-- r.h triz: 1 T A J A I --

End. Telegr.:·'
,

Cr$ . 50.000.00.0,00,
Cr$ 46.000'.ÓOO,:(}O

3113154, mais

.DEPOSITE 'SUAS ECONOMÍAS NO 'INCO' E CONTRIBUA ASSIM. PA
RA O.AUMENTO DAS POSSIDILIDADES DE FI::'JANCIAl'.[Ettl'Ó DA

'-PRODUÇAO-'_.
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,somente pelo
Inconstitucional a lei da Assembléia de Sta. Catarina

Menflla RITA DE CASSIA
PACHECO, filha dO' sr, .João

Pacheco
casal Theiss, qu�, contando
a eficiente colaboração de

\Vioston Churchill

dos seus cabos 'eleítoraís em

.sufragar nas urnas o nome
de Maria do Socorro como

a candidata vitoriosa ..
O encerramento do Con

curso das Bonecas Vivas
está previsto para o dia. 6
de Junho, ocasião em que

runcíonártos mais l,roximos,
fez para que nada faltasse aos

I�rêsentes.que foram levar ao di·,_
tinto aniversariante :) seu testernu
nho de amizade e solidariedade. porChurchill, para ouvir a ex

posição do sr. Anthony E·
den a respeito da situação

Tensas as relacões
anglo .. espanholas

MADRID. 24 (Dp) - o
Diário monarquista "A. E.
C." adverte que "em sua de
cisão de isolar o sgressor", a

Espanha poderia cortar o a

bastecimerr.n dagua à penin
sula de Gibraltar, que se acha
cm' ;poder dos ingleses. DJis
.7 jornal que não existe a me-
11m' possthilidade de relações
c:;rdiab entre a Espanha e a

Grã_Bretanha, enquanto con

tinuar a ocupação d·� G'bra];
tar.

S E N H O R ss
A G R I C U L T O R.E S

Acabamos de receber no
va remessa destes. afa�
mados Tratores Cana
denses - adquira. agora
o vosso trator pelo. novo
plano de vendas a presta-

�
I

toes.
Solicitem-nos

monstração sem compro
misso.

P,A. R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
IN FlAMAÇO ES,
COCEIRAS,
F R I E I R

COMERCIAL s. A ......

Rua 15 de Nov�mbro _ .. Esquina da Rua Pe. .lecebs .
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