
em Genebra o exame da 9uestão coreana

...t\.driano Se�br�. C{Jlneç���n :.':. trâ4

zer a';. -prímetrns parcelas "n.'.iC�,f:'.;:JS1

paXR . fpiT.tla.Ç;'ío tio J'atrh:;�'_,Die :!"['o.I

ttstíco d:o n�seu. EnxC1'fIO {1-$v�í ..

do ...Aranhn.: indo buscar -uma Rorre

Bonr.;ut' do v,e1h; \301"1" .,ati'l:oQ
de Alegrete, na Rio Grmlde do

Sul, para servrr como f.t::rr;:nnenta

de trabalho <la Academia da Arte

Anexa no Museu.

No vai-vem de tinia e;d,lpn(!ia

fiOU�D s·.d�::ntáriat< não H!!"! foi PDS."

'" sível retribuir- utê agora à �!.H!ie'"
:
dade de Paris, o ,apoio, que êlu

trouxe à apresentação da5 pe;7HS

1
que as nossas organiznç6é5 'h!mrlei�

rantes reuniram. em tii J poucos

anos, grngas"'·::o laiJér' J,):(ú':;l�t �J!t,�

(ConclÚl' !.W. '!o.a pãgina letra !\),

lançou ofíctahnen:e a acusa

ção de que, "desde a assina
tura do armísticio. cs comu

nistas chineses construíram.
R':ródromos militares em toda
II Coréia do Norte e acumu-: �, ,

lnraI!l5mensas quantidades de

imedíatamente medidas destí;
nadas II restabelecer as rela
ções economícas e culturais
entre às duas Coréías.

VENDA, DESTE m,\.iUO

NA ENGRAXATA..&U\
PONTO CDU;

RIO, 28 LMer'id.) � Fa
Iando aos jornais, hoje; o

general Armando Morais
Ancora, chefe de Policia,
disse que não proibirá o

anunciado comício
nista marcado para o ena

primeiro de maio, no São
Cristovão, porque ° mesmo

o general Aúnando Mo ..

rais Ancora deu ínstrúções
pará o policiamento esteja

tensifi@ndú:ise os ;rumóre,g da' alerta 'naquela dal�l, mas

possíbâlídade do lançamento da 1 que se mantenha dísereto,
candidatura do sr., Jurac.i Ma- sempre pronto" entretanto,
�alhães ao governo da Bahi.u --:- para intervir com energia
l'11formase.a�ora; e. quem prrmei-

para reprimir quaiquer fo-
ro, teve a Ideia, dOi lançamento da ' -o

-

•

sua' eandídatura f(lÍ o' sr. João co de perturbq�'ao ll1trau."
Go'ulart , quiltdadé.

Rumores da tandidafu",
ra Juraci Magalhães ao

govemo da Baia

deeídído ainda sobre

0"3' 51'S. Osvaldo Aranha, e- João

I
cxerc'a .a pasta elo 'Trn.l�:;_;_h�·�. l�ü

Gemlal't ain'da não acertaram ses estudos, como "C !õ[lh"', f l

seus relógtos. no que tange aos xam um, ümíre minimo '.íÜ,2AOO
n{}VOS ntvo's de satár:o mântmo , I cruzeíeos que foi reduzido para
Na -ultima reunião que ambos 1.850 pelos t écrrícos do Ministé

rnant.ívcearn com o sr , G€tulio do da Fazenda.

Vargas no- Palacio uo
' Rio 'r";-é

gro I) presidente do PTB decla

rou-se francamente contrarto aOI

"tétos" apresentados' pelo minis,
tro da Fazenda, insistindo em

qeusejam aprovados 0;)5 seus e�·' I
tudos elaborados quamdo ainda
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Um tm.'renOc no J'ÁRDíM
�LUIVrKNAU, a Rua Thomé
'3raga. -medindo 17.5 ue fnmte
'�om 41 metros (le fundo: l're
�o CI'$ 80.000,00.
Diversfls IGt2s de terra a

..Rua São Bento e Rua Zendrun
tGarcia), próprio para Rct3i
(ti.�ncia, plreços de ocasião, me
'1i;:ml n. 2D x 26.
Inf'ormações à Rua J\Iato

Gl'OSSQ, 556 - F'one. 1654.
____-- =ro

er\9

-

Auxiliar de

Para melhore.s informações
'ClirÍ>nr.se à Construtora Mei�
\l.H"cÍce Ltda.. na rua Paraíba,
111'. 201, Blumenau,

,--�------------------------
\

De um fuucicnarío CO'l1

boas no,,525 de corresponden
cía. Lugar de futuro. Infor
macões na Dist.r�buidora Ca
!tal'inens'� de Tecidos S. A.,
tU'1 15 de Novembro, 25.

o sr.

I N.S T 1:1 U T O·,BR4.SUEHlÓ .Jí�O
'

(�A f·.E'
COMUNICADO N.o 1.. ,

SEMENTES SELECIONADAS ·DE CAFÉ' , -c

.�� ��i ,. ....#, _",.�"", ""1"1·. A J �/'c ,�
" Q Escritório ,Estl}dual do In$ti.tuto Brasíleíro do café em

F'loriaMPólis avisa ã"w,dos os lavradores quê a sua direção.

geral �dqúiriu- a p:çodução pa�Hsta de sementes selecionadas
éd-e café, das variedades BO�BPN ;VERM�Ll'rO, EOURBON
''1\MARELO, CA'1IUR'RA e MUNDO NOVO.

Os lavradores que estiverem. interessados na aquisiçao
dessas sementes, deverão enviar. seus pedidos ao Escritorio'
Estad;:'lal do IBC, em Flo�ianópolls, à rua Ten-ente Silyeira,
n.o lo - Salas 101�2, 'CaIxa Postal, 324, end.ereÇt.l telggráfi_
co:

. CAF�ÇO�SE, cuja entrega deverá ocorrer a partir de
maio próximo,

Prático de :farmacia 'quÚ,es
com o serviço militar. - Exi;

po: motivo de mudança, com ge.se referencias. Iríforma
'urgcncía: ums sala de jantar

I
ções: Rua 15 de Novembro,

'1i:L ccmrensado. chapeada 748 - Blumenau.
com imbuia, composta de 9

pe�';,� dormitaria nara casal, V E N DE .. S IE '.

: lG' compensado, chapeado com

nmbuia,' composto de 8 peça!'. Uma camionete marca Re-
L'r."lCl CODa de pinho, pinta- naux tipo furgão, ano, fabricá- COMUl'UCADO N.o 2

�n, eomuostn de 7 peças. çâo 49, maquina Inteíramen- A "BROCA DO QAFE'"
Urna êaz;nha de pinho, ptn- te retificada. A lavoura cafeeíi-a de Santa Catarina leva

tbd�, composta de 13 peças- Pree Cr$ 28.000 00. Tratar vantagem sobre as d.os outros Estados produtores
Ul� 'Clí\'B.:_ um rádio. uma Rua Ú,O Novembro :_ 1326. porque na zona eafeeíra catartnense 000 é encontrada a terrf,
b. d resour l da JnV"l1

I
vel praga conhecida por "broca do café".

1l�d'-;d�O;'�. 18� vol�nnes' e �u=,� URfàITil:llbUEDIA'RIA"
,

Os estragos da "bro.c'a" na cafeicultura brasileira come.

iros moveis. � Ui [;1(1'1 çaram a tomar::\1:ulto em 1924, qúando quase toda safra do
.Infonmwões à rua Marc- ' município paulista de' Campinas fícou inutilizada. Desde en,

clvil Deodoro, 47. Velha. e!ll; "FERFCE OS SEGU' INTES tão, os' cafeicultbres ,:e também os orgãos oficiais ficaram a.
rren+e à Fábrica de Sabão I V ..

.Iarmados e trataram de combater êsse inimigo do café.
Dorner I O prejuízo causado pela "broca" do café no Brasil tem,:"'," ',-,-. �' �,.�---,- NEGOCIOS URGENTES sido muito grande. Não há dados seguros sobre êste ponto,

1� � lU [!l, � {!< lf' mas sabe-ire que, sobe. a bilhões de cruzeiros. ]i'. verdade queI) � r� iL1 iC .. ) t I VENDE'SE: Bungàlow de atualmente; .po!:' processos modernos como a aplicação de
material 7x9 com 6 repartd-

-'o •••,. 4'-)," I
cões, inclusive varanda, anexo

'lu l .no 2.A'JO nvre de en- construido mais uma casa e
ehentes em Itoupava

� Se!;Q, ranchos de madeira, 660 m2
comeJ?� ,da_,r,,�a C:eL i' edder- de terreno, ótimo ponto resi,
seno ,,:0 negocio direto com o I dencíal, livre d-e enchente, pró
propríetário. Caixa Postal, I ximo á Rua Sã,o Paulo. Preço
501, Blumenau- J de ocasião Cr$ 230.000,00.
-i, -=-=,' �.-' ... ,�"-,-�,-",,-,��,

VENDE-SE: 15 morgoOs de

1� ij U �, .fi '"' $ f terreno em Badenfurt, fazen-
�'ti !à � � de frente com a estrada prín-

_ rr • f, , ,:. cipal, com ótimo e permanente
UlVl Q l.!AR 1 O se� .1I1O.I)111a,

I
ribeirão, livre de enchente.

em casa de »ca familia, a rua Preço de oportunidade Cr$ ..

Elorlano Peixoto nr. 95, casa 100.000,00 a vista.
dos fundos. Ti'atar na mesma. VENDE-SE: Automóvel Pre ,,_

� � '" na

-

•
feet em perfeito estado de con

�, l L, ij !1 .. ) f

l-
servs ção ces 50.000,0�. a ,:_is-,-

ta. faz'se tambem facílítações
'\, '],lo :", de pagam-ento.

'

Ar-,'lr�:1meato pura moradia VENDE-SE Automóvel
OH pseritorio, com jardim, na OPEL CAPITAEN bem con-

Rua Nereu Ramos nos

altos",
servado, Preço eis 70.000,00.

do novo consultorto do r», VENDE-SE: Automovel,Camara, STANDARD ano 47. Preço '.
,

�� 43.000.00. faz-se também con. .

»U��\l; 1:'� Rm��' n�unT� r dições suáveis. caldos; .

f��,d'l.�!;4"'"",:. �jj�Vd .",,�8.uU �
, COMPRArSE: Automóvel la) - Caso seja constatada a incidencia da "broca" em

Um quarto mobillado para i de 40 acima, preferencía Che· qualquer i�gar da zona caf�e_ir.a catarinense, a-
:nliJn cu moça em casa de; vrolet ou Ford. Paga-se a vis- VIsar lID,:!dlatament,e o �crl�orlO da Zoana cafeei.
:família. Informações a rua (ta. Inútll ofertas exageradas. l'!l catarmense, aVlSar ImedIatamente o Escritó-
15 ele :Novembro, 1042, :J COMPRA-SE: um ou mais 1'10 do IBC, em Flqrianópolis, para que sejam
,��=, ,- �"--- I lotes para construção de mo· tomadas as necessã:t:ia� proyigencias, para se

t(.]Tf� ii VE A I radias. SÚ interessa preços -de combater a praga e nao delxa.la se alastrar.
._.. .iii ! oportunidade.

! COMPRA-SE: maquina de
Vendem-se diversos lotes, i costura, usada sendo mesmó

Ill""x,mu ii nova 'Ponte em manual.
,

1C'/llstl'1l!cão no bairro de :POD. Informações
,ta Agut'Í.l,. '

Rua 15 de Novembro,
lnformacóes com Arno Bec' 1334 Fone 1689.

l!o:er, Rua. BOlivia, 73 _ Pon
til, l�.�t:u;la _- N�staf'
��---,-----------=--�

6a)

A bicicleta. a ser disputada. na

prova do SESI, bem como as me

<laUtas, acham. se expostas na vi

trine da firma. Prosdocimo S. A.

ALFAIATES
para Paletó, TailJ,�llr e Cal
ças.
PRECISA-SE
Pag"_se bem. In:formações

com H. BOHME - Alameda
Duque de Caxias, 106 .

. � Carteira de, Comércio Exterior torna públicó que
O ,d�a:. vmte .e .nove d�st� mês será realizado leilão esp·ecial de

dlVlS�S d€stInadas a Importação de produtos agropecuárias
prosta.ndo-a ctO solo graven:e�", I

relaCIonados �m seus c{lmunicados números dezessete oe vin.
,te fenda. Julgando te� elIml-. t,� e ,un;. de trmta de março e treze de abril de 1954, resp.ec_nad'J a espOSá. Durvahüo que

J
'flvamen,te.

tinha nos bolsos uma latinha A ,Çarteira adianta., por oportuno. que em virtude
de formicida, ingeriu parte do res?l�çao do .Ç,onselho da Superintendência da Moeda e
conieudo, tombando ao solo

I
C:redIto os leIloes especiais de que se trata passarã<J a re'1.

fulminado. lrzar_s-e semanalmente. '
.

PROVIDENCiAS DA Rio de �aneiro, 26 de abril de 1954.
POLICIA " asso LUIZ MORAES DE BARROS. Diretor

O sr. Geraldo IdaUno das asso LUIZ OLIVEIRA ALVES, Gerente
Chagas. sub-delegado da Vila'
dos Rem�dios, tomando conhe-; ;tJlunmUmUU1UJIIIIIII.nUmIflUllh:mUltIlIlIlIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIf'
cimer,to do fato, rumou para ° 5. H E M O R' R O I D 'A S Slocal e, após verificar que '

Durvalino ·estava mortoJ co- V A R I Z E SEU L C E R A S ê
municou_se com o sr. Odorico DAS PERNAS: curaS! sem operaçãoF. de Morais, delegada de ser_ DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES,viço na Policia Central, para AMEBIANAS, FISSURAS, rr.Or.:"'EIRA NO'ANUStomar providencias que o caso v \:...

requeria. Essa autoridade po- CORAÇAO, PULMõES, RINS, BEXIGA FIGADO
lidaI, .então acomnanhada do I\' R .4 R' Y' T A B O R D' Aescrivão Julio Mez·zeto, com. 1.1 � 'A
pareceu na rua do...<; V.eleiros e, -. - - ,M.É'Ínc.O',.:ks.PECIALISTAapós mandar remover Neide '

- - -

Saraiva para o Hospital das Clin!cj),. GemI, de Hom,cns, Mulheres e Crianças
ClínIcas, l'f'Quisitou o concur- CONSpLTO'RIO: - Itotipava Sêca, Edifício da ;:
-30 dos peritos do I. P . T., para '§ }'ábrica. de GalHas _ Blwneuau.procederem '-l") levantamento:: Ir

.•

d 1\ �

rIdo cada'ler dt� Durvalino de'"
.. QrarlO: ,as J as {, da,,; 15 às 17 horas

P'1Il1a. Após ellsas formalida_ ª:: = RESIDENCIA: Ru� G�htlio Vargas 143
des, 0. corIJO do op2�ário foi F ,0 N E, 1 1 6 6 =r�collllclo ao necroterlQ do G- :: -

::
ML, fi!) Araçá, , :;;llIiliIIlUllllillllmmlllflIIUmmm!IUIIUnUmnUlIlllllnlIIlUimlUm;:;

M.o 24
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
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Nãa Importaremos T, i 9 o
,

zero a meio'" mil,hão de toneladas em menos de 20 onos
_

o :trigo 110 Brasil" ape:a�' de '.e= I cobriram por !im vámas Iilspecies I sua ;'cs;;;tencia aos 'males co'muns Arnérilca do Sul. tl:igO importado, em 1945'-46. e. a-I d� trigo no ano de 1960, Errarm�
"'À"lstldo nos.�?s penados que de trigo que S'e adaptaram maravi-I

a 'Íerrugem" principalmente, co- ,AVTO-sUFICENTE DENTRO gora, menos. portanto, de 10 anos pOI:' cinco anos. corno se Vê, E _Im

rnederam o lmaI do seculo passa- Ihosamente r as varãadas condições mo. pelo' seu ",110 rendimento por DE CINCO ANOS pasados, já estamos produzindo qua com surpreso que reconheceram e.

do, caiu redond\imcnte á estaca do nosso solo e. d'O 110SS0 clima. E. hecta:ces cultívado. Tal foi o suces- .....:. Dai para cá - prosegue o se um �tlilhão de toneladas. No a. se Iato, corú'essal1do-se admirados

zero nos a11:)0:-"s, do secuío 'presen- assim. nas variedades '''Frotana" ,Iso do trabalho realizado pelos nos- Eh', Itagil;>a, Barçante _ isto é, u- no passado a nossa produção foi com' o inesperado desenvolvimento

t: E isso dep�:S:.;de uma P�OduçãJl "Ba�deirarüe". "Rio ,Negro", etc. 150,� genetícístas que o trigo brasí- ma .v�z. d:,:seol:>erta as '\'�riedades superior à 800,000 toneladas �,no da nossa produção. De fllto a Dosa

q ç chegou a,,'er . export�dâ. CatU surairam excelentes tIpos de tr1g0 '11:;11'0 por ,�le3 descoberto suplantou orasüetras, a nossa produção de t1';- . decorrer do ano proxímo, chegare- áNl!' tríticola observa no desdobra

pnrqua .3 lavoura era rudrme�tar e autenticamente brasileiros. Só en- numa competição l!0 Urugauí, todos' go ·prosperou de maneira suzpra- mos, se D'�us qutzer, a casa do mi- mento de qualquer lavoura •. cresce
alem dISSO, os 'Produwl'es nao -go- tão é que eomeçamos a··elavel.· As I os clemáis tipos de trigo dusual- t endonte. Atingiu a sua primeira ia lhão. Realmente, a safra pre\'Ísta anualmente numa proporção' supe
zaram �e nenhuma assístencía que �'aríedades' surgidas ultrapassaram I mente cultivados "pelos produtores I se em grande 'escala, a ponto de para 1955, de acoroo com uma estt- rior a 25 por cento. Graça!; a esse

lhes ;Jrlentasse a oulutra denrro a todas as evpectatívas tanto pela. tradicionais desse nobre cereal na reduzir sensívenmente o volume <l.'J matíva sem Q menor exagero, de- entusiasmo é que podemos .arírmar,
dos princípios t�cnicos e genticos :;::IUmmtJmnHllUUnmnlUmfUmmuumtimmulllmmnUmmnlllmUUmllfnnUUI� ,U{UIIIlUnU'_.. verá uttrapassar ao total de um aqui com segurança que, dentro de

do, plantio. ,A tritieultura" dentro :;
'"

. . = milhão de toneladas cinco a seis anos. no maxímo. o

aessas 'bases, ainda era deseonhecí-. ::: :: Brasil terá atingido. na produç-Jo

da náqutlla 'época. O, certo'é que -

- d
.

até a segundá décida' do presente ª. DOENÇAS NERVOSAS E MENIAIS -, ª ;I��:P:!S�A�OS TE'C, !:������l1�ia�nciado regime a mt-

seculo
.

o trigo ·'deixou. de figurar =
=

_ Nost� ponto _ acentuou 'o en- E tsto, para nós brasileiros, é-

na relação dos produtos d� saír<l
- =

agrtcota brasUéi'ra:":,E com graves
.= CASA DESftUDE·· NOSSA SENHORA DA r..'ORtA ; tr-ev-latado - vale a pena citar um um motivo de orgulho porque rd?J

, -__ 1-\
' . U 1. = detalhe íntere�sante. Uma comissão presenta o produto exclusivo o

pr-e:;iuizos para a� econômia interna
u.

porque 'o '''pão'hos�o <le cadavdía" :: = da FAO, composta de técnica es- n05'-0 esrorço e a vitoria de uma

:; ASSlSTf:NCL.<\MÉDICA PER.MANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS :: trangeíros de renome. principalmen campanha patrioticamente .lallçada
crescia lespetacillarmente no con-:

-

. .

_=:_==
ABERTA' AOS MÉDICOS EXTERNOS :: te norte-americanos, que aqui es- pelo presidente Vargas, auspterosa-

sumo para atender. ri. uma popula- = teve para estudar as posíbüídades

I
mente iniciada pelo saaudoso mi-

ção em frànco 'reglme- ·de· cresci-
ELETRICIDADE MÉDICA DEPOUSO DES INTOXIC !\ÇÕES

= da nossa lavoura triticola, concluiu nistro Fernalldl:l Costa connuida

menta. A importação do trigo es- -':- 1.). '--.' I i � L :: depois di! observações colhidas. nos com grande visão e patriotismo pc

tral1geiro, iCó!lJ!éqllêl1teroerite tam- 'E ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS --" iS principais centro produtores, que 1105 demais titulares que se vem.

bem se dl:>brou em proporçãõ gt-
_ Avenida Munhoz da Roeha Nr. 1247 _' Telefone Dr. 3, {} 5 5 =_ - o Brasil só conseguiria a sua pr-o- sucedendo no Ministério da AgricuI

gant.escas e. isto, para os recursos. _

��::':::d;E::;;:= �� i C U R J T I ::DEREÇO
TELEGRAFICO; "PSIQU�:": A N A' � 'c�'q,oeUvm DmilchãOaddetDonela;�pS teuraio ma,o'lslro�:;·ell�f:�o.sa aan�:��!�ted:��:; �

�í/jUn..on'Alfu'l"iufiiUUU!nnUliniIIlUU�Un)u:IUUnnlJUln"�JnllhUIJIWlnJn.in�llU 11I11JfUlIltUJh;:, ..,

...

í
de cruzeiros (cet'ca' di! C�!? ., .. �

\;�������,�oo:: ����!�1��:ll1el� l' � ii' 'M
I O com-,andante da 8a- R.M-,grao, e em farinha da Argentina ralç'';O

'

.!!g,,-cela _

��:n�:t�::aU�:�à:�ã�o.:t�:n;�;' e:�t·1 g g, RCpQfcUssa-" dos l"nCI·Jli!lIllfe� ....a C9.!it,ara
pm�-ou nov,alllerite em plantar tri�

\i � U U Uti.3.. OUf

go no, Bra,iI. As p,rimi:cras pro"i-I Por AL NETO fdellcias nesse sentido surgiram em As sombras dO! bat,alha de zendo da traição a principal ar gin sérias. derrotas às forças RIO, '28 (Merid.) - A à manutenção da ordeU1:!.
1937' por di!termihação do' 'presiden Dienbknphu se estendenl 8- ma de c:>mba.c, do Kremlln.

, {pl'oposito do- fat �s ocorri
te. Getulio Vargas. Criou-se." uma meaçadaras pelo mundo afó.· As ho',tildadcs cont:nuaram lVIas nem a C1úna vermelha ;:'._.-
leI r�gulWIlentando o fomento do ru.· , durant� C:1:-,ca de quatro u- nem, a Russ'ia queriam perder l dos entre tropas do ExerCI

trigo e -estabeL;:c_endo m,édidilS dC Em Dienbienphu, na I�âo." nos, a 'cap tal ll1�scovita d2 Hanoi. to e estudantes. durante u

as,s.i�tencia técnica:e 'cientifica a china, milhares eLe v:das fora:n Em 194!}, a França reconhe- lVl'i:nduram reforças de �odas 1 ma passeata re'alizada em

tnilcultura 'Fundaram-><e os' pri� 'sacrificadas ante a sanha do ceu o imperador Boa Dai' co- <1..:; naturezas, e logo depoIS da B 1 d pn.' b' t
meiros campos de coopeJ;açáo. as �ll1peria1ismo 6gres;nr. mo ch:;íe do estado vietnamez, mm·te c;,3 De Laüre de Tassig-l e em o "Ia, o ga lne e

.primeiras "estaçõtls experimj:!lltais" ,. Os franceses ganharam a ba dando·à Indochina a qualidade ny, as ordeils do magricela dos do ministro da Guerra, for-

I
e _.tJeve inicio uma larga �ist�ib,Ui�ãO 'alha. Mas, o prHn�o �as'mães, de territorio aut;nomo dentro

.

bigodes fOTam cO!lquistando neceu à imprensa a seguin
,d_ sementes entre os l>rlmeIros m-I da.> espos:o.s. das lrmas oe das da União Francesa. ,

terreno ate que a fms do ano te nota: "N) domingo p,
. kressados no plantio do .trigo. -

I' neivas quo, neste momento, se A partir desta data, a cam- passado. cs franceses estava;�l . .

o. TRfl.BALH? �OTA!VEI� ouve 110S lares da França he. panha princip cu a adqu'l'ir r' duzidas às lllontnnh?s de passado, o sr. mInIstro to-

I DOs NOSSOS GENETl-. ro.ica e eterna, r.epresenia um;:, aspectos de guerra interllacio- ;rh�Ji. l"aOU cünhedm,ento, através

I
CISTAS ..' .' ndvertencia para todos nós, na].· Reconhecendo tratar-_:;:: de de um lelegrama do coman-

DER' . U'NV;uR>Y;1hU,'D'STLICHE VW-l\IrOTOR .-Para.s.e.ter uma:idéia. do que a-
. Em 1945, tudo parecia uma Em 1950. as forças coinunis- uma guerra que akta nao SÓ-

d" t r' n R M d _

. .u 'H .." CI. mente u' FI'anca lllas tarlo (). o lhe wa O.a , ., as o

'A'UeH AL"S' BOOTS NT' c,o�tecex:. de, "ur,pre"'�dent:, depois ,!5im,l)les escaramuÇa ,'ntre . as Ü\s· cOllquistaram a China, ira- ,-

f
.

A RIEB ERHAELTLICH ae-as nrmlelr·�s 'p?ovldenCI� t f Z!"i·).-':'O tropa" v,�I·melha.'" p':>1"" rnun�ja livre, ô chanceler fras- o:rrel1cias ali veri 'icadas
," '.,

•

� ..

�

..

'
.

"6 para ..rapas ranc€sas e ·;.lm grupo - u. _ � ,_ _ a �

, HANNOVE:ij.� 28 (UP) - Der ruftgeku�te ó desmvolVlmento da tritieultura .de rebe1dcs nacionalistas. a fronteira indo-chinesa. c:s ].:rdaul� apre�entou a qu,:s entre tropas do Exercito e

Motor des VW.:.Autol:nobils, hat in vielen Laendern der no B�asil, .vamos ,passar a palavra
'. AQueks que entãD, SIC acre_ O magricela dos bigodes - tao md:::chlnesa a Confer211CIa estudantes da capital para-

Welt. Fre,un.'de 'un,d.AUhaenger gefunden auf Grund
ao Sr" rtagIba Barçante, diretor do . ditava serem nacionalistas, ha Eo Chi l\Ifinh - nã) teve dú- dos Quatro Grandes rzun:d1

S t t 't
ServiçÓ de Exp�sao do Trigo, que viam formado um g()verno ao ",ida em wmdsr-se de alma c em Berlim: no -passado mes d·� 12nSe. omell e ,on e� a ar-

seiner Leistiulgs:faehigkeit und der Einfachheit seines, nos concedeu à respeito. interes- norte da Indochina, com Ul)) corpo ao bolcl\evismo. fevereiro. 'de chegaram. as maos, do

Betriebes: Nachdero 'er· iusaetzlich bereits aIs' statio- saçte entrevista: '

pres�dente magro e feio de lotl E os chineses começaram Íla .(:'m Genebra, dentro em bre sr· ministro da Guerra as

naere Aniriebsqiie1l� .fuer" Industriezwecke uild aIs.
- os ,re',ultad�s iniciais dia 110S� g:::s bigOdes e fala macia cha� Indochina uma das interven- V8,. o _prob.l�nui da Indochi�a . comunicacões naquele sen-

FI
. , sa_ lavo.u:ra tr,iti.co,la, -- disse-nos. � ln�do Ho ChI' Minil; ções ·Estrangeiras mais' trági- s",ra dll�cutIdo por uma ])o1'çao .). >

,

u,gmoto,r Verwe""dun-g fand, l'st ter nun auch aI",· '" d
-, < tlelo proceaentes do gover-

"" � nao foram. dos mais compensado�es Julgand'D que se tratava de cas na história das nações. � na.çoes, en r·= as q l1aJS a,
,

SCHIFFSANTRIEB verfuegbar, Eine bekannte Ham7 As sementes importádàs não ofere-' ,Ull1 patrio�a mais, ou menos Compreendendo que llão SE França, a �rã_Bretanh,�' os nador de> Estado do Pará e

buiger Firma schuf zusammen mit Clero VW-Werk m cera::n ,0. esperado rendimento por ieL::alista, a'França tentou che- tratava de uma rebelião int::s- E��::do.s Umd:s, a Un:ao SJ- cO comandante da Zona Mi-

Wolfsburg, �in Ín s�inem Aufbau' zwecknlaessiges
alta de.aclimatação ao.,meio ambi- gar a um acordo, com o ma- t,na, mas s=m d=. uma guerra vlet!?<1.= tambem a Chma Co-

'litar Norte. A fim de apu-

BOOTS ANT S ente., :r.:as enquanto isso" os no'sos griC."Ia de, 'longos bigodes, c'Ontra o bolcheVJsm'J

con1an_.,
munIsta.

- RIEB AGGREGAT, hestehend aus dem geneÜclstas' trabalhavam nds lâbo- M3S, na noite de' dezenove dado por Moscou, a Franç;l Enqua�'lto isto. ma;s de ü'c- rar �'êrel1ar:z.ente os fatos ?-
VW-Motor mit Kuehlgeblaese und einero am Motor-·. ra�ori{ls." . nos" campos experimen·' de dezembro de 1945, enqllan. mandou para a Indochina a: �ent�s mIl homen� de cada la- con�ldos, vlSand� conclUIr

gehaeuse angeflansc},iten Wendegetriebe. Die Pall'er-: t:us. A�rav�� de pesquisas d·e alto to prosseguiam as ;c,onversa- quele grande general que fOll
cw l�,tam sem Quartel n0;5 ar-

qUaiS os verdadell'03 resp::m

Ieistung bet,ra.,egt 25 PS, dás G.esam,tge.wicbt rd. 120 kg,
rlgor elenbf,co, plantando, estudan ções entre os repre..:f.õ!ntantes o Maróchal de àatíre de Tassig rozals e nas montanhas mdo.

�.'
. -

d
do compr::'ndo; eSse;' homens.' m II' da França. e o lid�r dos rebel- l1Y. ,

chinesas,
,

.

salveIS e pr��e11lr a daçao
e

Die�e, .Neüentw�cklung wird erstmals auf der Deut- "ver�adeiros her6is d1a cronpanh;<l' dei::, estes lil,nçaram iJm ataque De Lat:re de Tassigní era '--·.Il--t:-r I ( II: N ( I A
e ementos lnLeressa os em

schen Industrie-Messe Hannóyer 1954 (25. April bis 4, I do trIgO. venceram afinal, ,mnalu-l' de surpresa trucidando grande famoso não sómznte por ,seus
.

A r.' l: ! atirar a nobre classe estu- I]

Mai) gez�igt :werden, 'Wo im uebrigen viele andere be� .1 ta ardua
..
POl' mei? de. hibridação

1 número de famílias francesas, unifor�es impec��.eis e sua
do anundo, acha-se dE. cantil do país contra guar- ii

kan'n4-.r.· W.o.r:-r-e der, ,a'eu'ts"l.:en 'Motor'en'-Inu'u's'trl'e' ml"t· .

em que llulha�es.de especies: foram' e vi.�tn::mesas,
' :lustendade tradicKmal, ·mas . . -

d E' ·t d t
L'C '- 'l$, I,;H • •• • •

I 't�,mben� porque era c'o'l'sl'dera- retamenté ligada à· ciro 111,ÇG'2S., o xe
.. r,CIO, e er-

,. . .. ' �',
.

',' sUJe�Las, ,":I ,wn_� -s.�J;� .. lnfindavel de
'

Começaram então, -as guer- <-' ,_.
. .

lnter.'.essairten Neuscn,.oepfung·en aufwarte.n'i.Veideii.·
-'.

cruzamentas esses fi 'I 11 .do '-ln� dcs lnaior"es c'hefps mL 'cu!ação do·jornal. A'NA' mmou S, eXCla. O compare-I'.
. ,

. �mens, war ri laS. Os -rebeldes usavam d·e. ".. -

ç
- , . <:

Beckman: e, Fagundes, a frente, de, todos os artifícíos possiveis, 'ea-' litar:;:s do mundo ocidentat
,

AO e () unico orgão de cimento a esta Capital do
i .

O gran�e .mar�chal orgal1l- I eircn,lação diá!ia. que pel- C1eneral Inacio veriSSimO'jI�--,,------- ,,__IÍiIIII_"__"�. Zou o exercIto vIl2tnal1:lez�' :!letra .na maiorIa dos a b '

durante a .estação sca na �am- I res do Vale do Itajai. comandante.?a B.a R,�" e

l)anha de 1950 e 1951 infrin-! .�. outras medl�,as que VIsam

i
I
I,
',,",v,.
�
I

'

PROTESTOS
BELEM, 27 (Meridiunal)

- As congregações das Fa·

culd3des da Direito c de En

genharia telegrafaram ao·

presidente da Repl�blica,
aos ministros da Gl!erra,
-Justiça e Educação, pr::tes
tando, A Ordem clas Advo

gados, 8.1em de telegrafar
tambem às aludidas autori

dade", decidiu aineJ.1 no

mear uma comissão para
Estudar a possibilidade de

uma ação criminal contra os

respol{saveis pelos aCDuteCi
mentos.
A CamaraMunicipal e a

Assembléia Legislativa rea

lizaram sessões destuladas
exclusivamente apreciação
dos acontecimentos, solida
rizando-se os membros dós

Legislativos com 'os estu

dantes.

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

Jl'ra(flleza' em Itel'a'
ViNHO CREOSOTADO

�n..VEIRA
'

li
n

Kl_tEBS'

I Y p .. ,
...

Blusas de . Lã
Casacos·. de P,ele
Mantõs . e 2/4

'nos últimrs modelos, em moderníssimos. desenhos,

por pr:2Q::JS ainda antigos - vist{) que foram

no fim dQ ano passado! - Só na

RA'DIO .TARAGUA LTDA,
- Uma Vóz Amiga em •

.Seu Lar

�asa Willy �ievert l �. �nw.ercial
Artigos de inverno: O MAIOR E MELHOR SORTIMENTO
por preços, indiscut'velmente, .cs MAIS 'BARATOS! .

�MAIO
I

....�.:.:<:

das

., 9 - Iguaria temperada
molhos diversos,
ir a.o fogo (pI.),

VERTICAIS:

A-

vestruz.
,

.' i
·3 - (Pedra de afil'il) � Dis :

leto falado no ·Loire -'.. :

Algo, .

" I
4 � Gemido _:.. Partia. I

I

1

1
,i
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t
� r LABORATORiO DE tHAU�E� �{UNI('S
[

R�".ü de Novet:ili!O �.\� t!n�"��,N" .lloor dà Far-mácia Sanitas (éx:"Ellhiger) ''-o:-' 'ELUMENftU
rl! EXAMES DE SANGUE, URmA, FEZES. ESCAR
t· RO, SECREÇõES. URODIAGNOSTICO DA. GRA

VIDEZ. GULTURAS, ETC.
ATENDE TODOS OS DL-\:S UTEIS

M é d i C O s
D R. '-�( A-R L'O S 6-0 f'f E R"J E'

CLINICA0 GERAI:. � 'CIRURGIA
, HOSPITAL "')1\ NT.(( ISA__BEL"

ATENDE CHAMADOS l'ELOS FONES:
1_196 e 1633 :",----

DRe ,O. R. KRUfGER
M--�;·(lI.C:Ó-:

.-

Duenç,as de .Senhoras e Operlt�õ�. Baloa
Consu Itórill: Hospital Santa

-

Catarma.. .'

Consulta! Das 9,�O ás-H bOl'HS �'Das 15, 3!i 1'7 fior.,
Residência Rua l\-Tafecllal Floriano Peixoto, 253 -
Fone lZ58 (em Jrente a,o HO!p'ital SaI1ta, Jsaben..

.

.

.'� �
- ".�

, ' . UR.· CARVAUHl . .

, " (F,h'dl'Ol:;lrdlografial
..

'

IAv.ltID
Erant'fl. fi (Soorado) ·-Ao !ado-rlo f.1UIll-Uul'ch

Tratamenht· [lc neurosas .......: (l"srco!tl\'ap:ía)

I
Múi�ESTIAS'DE ;SFi.�ORA�"""'_""_-
DR. I<ENAJO (AMARA

DOENÇAS 11.....·T ..�R�AS
Of'hitACõES > '(J�,lIMS CUR'l'AS

�n.suHérjo: Travews. oi de Felo'ereiro,-3
FOD!!S;- :1433 e 1226

HROMADA
Especialista cm alta Cirurgia e -doenças' �e FenhorM

Consultas no Hospital Santa Catarína
DflS 9 às 11 e das 15 1 í2 às 17 hs. ... -'.

BLUMENl\U - HOSPITAL. SANTA CATARINA -

-'� - -._-

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

- - - DIU. TAVARES e HEUSI - ..

Rua 15 Novembro. 1.135 - 10 andar
Consultc rtc - 1232

Telefones Dr. Tavares - 1461
Dr Heusi - 1677

INSltTU10 OE RADIUM
- DR.. A. ODEBRECtl'i? -

lbdl"teraph -_ Eta !O!<l-X - Fl$:I��rap1a - Meta)).e·,
.. li.mo - RESIDENCIA: Rua '1 de Setembro. -II

-<n.,EFONE. 1441,

CUNICA DE OLHOS,
I

OUVIDOS - NARIZ - E GARGANtA . ..-.DO-. '; :

DR WILSON SANTHIAG@ .. ; .

A..illteJl� da t"ac;Jld"de, de Medlcln.. da Unlverd�d� de BrUll

CONSUI.TAS: HOl'á-rfo. das !{J âs 12 borlUt fi eh. 14
ás 18 horas. - eONSULTO'RIO: Junt-o .0 -Hoa

pUnI Saotl\ I..abel

A d 'V () Q a d o-s

DR. t4UNO",DA 6A.�,A :(OBO D'EÇA
ADVOGADO

ÁTENDE CHAMADOS PAIl>\ O[!'l'RAS CO!\J ..\lWi\S
RUA 15 DE NOV., 1166 . 2.fI :mdrir - BI,11�F.N1HJ

:,:....--.--

t U I
".

I !\nvnGJ\uo
I\têunoP if>m illrlllõOtH",' ,nu,an'a tlH �,st"l;1J',

I R(;sidência: - ltua Paraná, g -- F <JlH' 1611�
_ ES:':I'itório: - I�Il:' IS de Novemhru, !H\' - Vfllti�. 1,6fH,_..,� _ .....

60�BA,
A J) I. () G ;. o'h: -�.

�flJll :J:'V .-t", N,'wf>mb?'ft. ,...
'I·j>l""fnn. 151;41

"'4H""; _ l:;-,U
,----� -- -- '-' --,�- - _.-

H Il M-A-R-i O 'E,'H R E R
MASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma AleD:l�o):_.
�

VELHA :;._ Bêeo Porto Uulão, 55

3as., Sas" Gas. feiras das 15 às 18
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ê/o Ino'tociélismo
" cli� 2de

. :: -:rl;,,�
. �'

maio:

dos motociclistas c'a,se 250 c.e., mas para má- ja disputa cstára a cargo de "11-

B. S.A., com 20 vottas. lOl:es'
.

exponenCiai� do �lOt?Cic].lE'
Na prova das maquínas de rnc do' Esta,do e do pàís, 'E' t�:',

C. Cl" com um total de 30 na como certa a presença em

entrará em ação um ücs Blumenau," a 2 'de' ,maia, de ou

"'azesU' blumenauenses El"nesto' tras figurB.:; renomadas da
-

mó .

Vr.tsch, que atuará com uma! clal:dade �.sp:rti\'ll, de Rio do

"Ogar", pertencente ao .sr, J'.)sé Sul" F'lci-íanópolls, Ijafui, Lajés
I' .

Gonça\ves, esforçado e dedicado e S: Paulo:

dil',igelÍte 'do, Moto Clube, Luiz Com as consld 'n'a,ções feitas

bra- acima. é desnecessái ío r-esalt.ar-'

surge bas- mos, urna vez ma-s, a irnp!lrta'n-'
eia e significação dO' notável 3-

contectmento eeportívo do lWó"
500 cílndradas, cu- na Rua Itàjáí';'

BANCO: INDÚSTRIA E (OMÉR{IO DE SANTA CATARINA S. A.
- Mat.riz: I T A J A I -

FUndado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital .. '.. • ..

Fpndo jid Reserva

.

' -. 96.000.000,00
.

,Totai' dos depósitos em 31j12[f953, mais de Cr$ 875.000.000,00
F � _

" 't" j ',.,. r �"
�.

� �' .•.
'

,-

�

_.
. ' ,. . . .

'AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
.'DE SANTA CATARrNA� NO RIO DE lANEIUO É CURITIBA

End. Telegr.:
c.s
c-s

"INCO"

50.000.000,00
46.000.000,00

Os primeiros
'Vos do SESI, qeu .tlvoram eta- i Organizado pelos encarreg-idos
pas brilhantes de euareatlzaçãc;' d{l ServiçO. de Recreação' e Espo;r
mas que, místeríosamcnto. por

lo,n:� tempo estiv�ram suspensos

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NÓ 'INCO' E CONTIUBUA, ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAME�TO DA

.�::-"" 'pRODUÇÃO�

PA'GUE COM
e

-E (UEQ UE.=

seraO

prôxlmo passado. Jluã XV', ele um conu-ato pf'ofi'siO-
Aesntuaram os mentores atletí- 'na! assinado por seu' atléta, lias

canos, na ocasião, que
'

o nome do �õ1ndQ o mesmo .a vigorar, como é

cltad J. Jogador não havia consta- lógico e claro, a' partir da datá' em
do da relação de elemento. apre-I que foi firmado entre as partes
sent:.da pelo Paísandú, para ('5 inteI1?ssadas -.

Tudo inc.\:caya. p()r",
jogos do Torneio Extra, de acordo' tanto, dificilmente teria ganho de

com o que ficára deliberado por I causa, na questão, o clube' protes
ocasião cJ.'3 Assembléia na' qual foi tanto. No entretanto, não deixa de

elal>Jraelo o Regulamento elo l':fe- surpreender o f')to de ter o Atlefi·

1 idn Tc r-ue io, co R?naux decidido, agora, rcttrar

o r-ecurso qqe rormutou, numa

dernon. tracâo eyldente, não há du

vida, t1,: que reconheceram, se;,'�

f1íretores.· um erro cometído pre
elpttadame'nte.> Atítude elogiávcl ,

c�ta,. a pro:var o .ntto €Epirito es ...

porti,,�), do= responsave ís pelos. des-:

...-\_quf temos, ,par�_' D5 Ieítores, na

h1tegra, .

o oficio dirigido pelo re

pre entante �cred::!�ciado, do Atté
.

tíco, junto à
...
LPF,

à

presidencia
'de;;ta:' 118 noi�e' d� t�rçD ... feipa�,'

"limo, sr. Prestderrte da I..BF -

Blumenau. - O abaixo assinado,

representante creóencíado do C. A.

Carlos Renau.'l:, -de Brusque, vem

mui respeitosamente solicitar o

I (Conclui na ? a p:l�na letra GI

,.'. r.:"

razoes provam

porque o cirJ::;to sabido

prefere a famosa

!l�í5 ml)del�l' em ;} ';{;ré�';
rl�f\J�MO - cem o fumcso frel�

t'�!'JH!dt} � ma!s �!J� de·se
g�"�lnr;r.!, na r;dt:t: �ia"teit�.
INGlf:� - eorn f.";õ,,. "'lov,,"t....
f"qlJ;padas com port!1#LQg'l'�e-rn,
<r:mpuínhu, bombo '",- mjil� ,�m

lengmenlat...
.

ti mais fátil comprar o melhor! Produzida <'.gí.lf�
110 Brasil, a bicicleta Gõricke mantém o mesmo

padrão de qualidade de sua origem na Alemanha.

É mais fácil pagar! Todos os distribuidores faci
litam a sua compra, com pequena entrada e suaves

pa�amentos mensais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ANUNCiEM
'NESTA. FOLHAI

ao poder publico fazer
Nas mãos de Getulio a fixação dos, 'novos

TrLm·am OSMauMau a
eliminuçco de Elizabeth

dos ler�oristas em Uganda

iCAROPE
St?i\I�TONIO

tural do partido.
.
i

Entre-tanto, SO'fficnte no PSD -e.

que ainda alguma düvida perdura.
uma vez que o dr. Orlando Bcrtoli I'e o sr. H:rmelino Largura são os

ffi:!.i:: cotado;;, motivo porque
ultinlos dias tivemos certos Udes

�osbsos" com um provavel 't�rcei,,:
tO homenl".

IMPRESSÕES
A reportagem, na conversa

'qtte teve com o ministro Ara,
,nha compreendeu que em. fu
Ce de ter sido Ievantado: o ca

so da inconstitucionalidade do
parecer do Conselho de Eco
nÇ)i,nia Nacional, e devido mes
mo aos propósitos do titular
da Fazenda de apreciar o' pro
blema pela SUa repercussão na

c,çi:Q.juntura Interna, hão indil
cárá bases suas. Apenas se li
mitará a op'nar sobre às' con,
sequencias da possível adoção
d;:is .bases propostas pelas Co
l'�líssões de Salário Mínímo.

Sinistra ameraça do eh ele máximo
KAMPADA. U;;':m{�". 28 iUP) f';rmante. o chef'ei das for�as an

I
lugares interi'Jres da cotonía ,

�- Uma alta avbr:\bed governa ti-t�l rortstas, general sir Br,'an Kimathi, que tem aterroriza
mental disse, hoje, qU€ o chefe

'[E."Sldne,
convoccu uma confer�n, do o interio�, do- pas, sempre

máximo {. ,5 terror, ;.;ta< da agru- cia em _N'ain:bi .e. reeo�endou a procurou x€alizar as ameaças

pação indig .na Mau-Mau. Dedari E:uspens&'} da víslta r-erga, po·' que fez. Recentemente os Mau

Kimathi, ameaçou. 1",'(1,[' a ef' ito I rem retirou sua reeomendaçã-o. Mau tem-se, ínríltraco em Ugan
um atentado, a tiros, contra a

I
quando as autoridades d z Ugan- d.a ondo cs�� a�me�tando, o sen

rainha EEzabeth II :'t cheirada da concordaram com a suspen- ttmcnto antí-brrtaníco .

desta. amuhã, a Uganda.' Sb.O das pi-njetnda.s víaitas da EM ADEN A RAINHA

Imediatamente, segundo o m- soberana a Kampala e outros A rainha Elizabeth e seu es-

_____ ._ _ _ __ ,
. - - - - poso, o duque de Ed,lnburg.),

__;,;'--,. �---'-------------r chegaram hoje à cotomía de A-

I rrimgir3 f�aO Jn�iblâl �elos I :�t�;;:�:;��:;li�;
: �anD� G�nS3ÚO� �ela rarn�ulna j �L!���o�:::::�o�;

o 5'.)�'ernador sír An�rew Co-
.

SÃO PAULO;
.

23
.

(Me:Údio
IH,n ínrormou a ErsINne que a nal) - Violenta cena de san,

RIO. 28 (Mor+d.) - A r�- bios de Belo Horizonte. porícía de Uganda confia ma sua J gue ocorreu na noite de on;
cente catástrofe de Pampulha I Sustenta a firma que so.. capacidae de fazer frente a qual tem. !lor volta das' 19,30 ho
� « u ong. )TI :ntem à prímeira freu sérios prejuízos com o

quer .sítuação difcil que! se possa'" ras, em frente ao prédio 29,
n('�o [udicial. A Empresa Mi-I rompimento . �a' . barragem. apresentar, por ocasião da vlsita ,�a rua dos Veleiros, no bairro
nerra de Carnes S: A. requc- j tendo Sido var.os amoveis a real. ' '.11 r 'I da Vila dos Remédios, adían-
rcu ao iuiz d is f'e tos da F�:-I ela pertencentes. danificad?s O inf.3l'Inante g:;vernamen�al t� da Lapa. Nesse local, um
zesda, da Capital das Altero- e mesmo destruidos relas a-

íf t a carta de Ki� operárío de cor preta depois
sas, vis oria '"ad_Derpetuam" ',guas. T,�rm;n'Ju pedindo cita- mat�;esf �u qu.e

d
.

F 'dh·
. d.a tenta'r eliminar a e�posà a.

,

d d
-

d .t!_·t ima '''' Dl, enVIa a SIr • re' �f.l- • , > c

utravez da sua propne a_e! çao o prerei C! pa�a acompa- t . goye'rnadcr" golpes de faca. pos termo à
nas Iocalrdades do: AUTao '

nh.ar a açao até o fmal, o ,que I'
ck Clawfo�d" ,e��stencja, ingerindo forte do-

R:,is e Rsncho Novo, subur, fOI determmado e cumprido. no de Ke;ula. se" de formicida .
. _

CASADO HA' SETE A
NOS

F E R IDA 5 ConsoalÜe as· informações
I obtidas p01a 11�portagem, há

E C Z E MAS I
•
cerça de 7 anos, o operãrio

Co ''lJurvalino de Paula, de 32 a-

I N F L A M A ç O E S, I
nos, preto, casou-se com Nei-
de Saraiva, de 30 anos, preta,

C O C E I R A

�
indo o casal residn: em Caiei_

I
. ':r.as. Passado algum tempo,

F R I E I R A S I

IDttrvu'lino de Paula, homem MOSCOU, (UP)
dado a·) vicio ela' cmbriague.t: Premier soviético

I 'por qualqu:r motivo, vivia
_

E S P I 1'1 H A 5 r E TC. ,Çl�5cutindo e espancando a es- Malenkov advertiu.
-- ----- pbsa, Esta, c.;:nsada de ãtul'ar O Ocident'e de que "se f0S-

N t·
.. -·--d-'R"----dn --�U-t'

-----------

.os maus tra'os que recebi.. sem lançadas bombas. ato-
O IClas e to u _

pór part� do mar;do, há cerca micas na URSS, não pode-

OVI-mento" poll'tllac.� fl·O·S"U"
:

�1te-OS'e'" �������:���f:l�1��âIE��; '�i: q��v�ra;re���;ns�r�:��:
. de Barros permau,ecendo ela taé:o com as mesmas .armas'

.
em Caie;ras. Depois da separa E'

ção, Durvalino por diversas m discurso perante o Par-
. ve.zj2s tentou ':reconciliar-se lamento, acrescentou Malen
-com p esposa, p.Jrem sem re- kov que "ressa aventura le
sultaâo.

A CENA DE SANGUE
'Quinta-fi':!ira uWma: Neide

Saraiva· em companhia - d,e
S"l{S tres filhos menores, re

solveu passar alguns dias em

c?sa de Sua tia Maria'da Glo-

rÍa Rodrigues, moradora na, Ontem á noite, após o jan
travessa Um s.n. na Vila dos tar, Durvalíno, depois de dis
R.emedios, onde tambem se en' cu.ir com sua esposa, dirigiu
centrava seu marido Durvalí,

.

s,� em sua companhia para a

no de Paula, em visita aos pa- rua dos Veleiros. ·Quando 50

lúlúes de sua mulher: Uma J aproxfmavam d.p pr�dio 29'
vez nesse local, Durvalíno pre, Durvalino, sem proferir pala-.
tendeu reconciliar-se com Nei-

'

vras, sacou de uma faca e des
de, sendo porem, mais uma i ferlu vários golpes em Neide,
vez r.�per do.

'

<t;onelw n. li.... p.I.!:_ _ua O)

ao cargo (1� D!!putado Estadual. ; vo cab7 a tarefa de escolher e

Parece que a perfeita !!omprecn.·' quando todos são bons, qualquer
são :ntre os simpati�antcs do Par- '1' <: colha surg: como satisfatória.
tido de Representações Popular não
,sofrerá solução de continuidadc. I ----------...........-----_;,;..;_---_;,;--��-------�-;...-----

surgindo m?is uma vez o sr. \VaI·' :..�W.IiD��IfáIl...!I!1!l."'•••••I!III••IIIII1I.IIl••IIII'J•••lllf1111••••IIII.IIiII••••••••••,.
d,:mar Pabst como canê:idato' na-

rao D OSUL, 23 � .I�pôs a re- o ll"J-nlC a sce Índictldo pelo. partid.o cOIlheç:ul1, de fato, as nos::as l1eces-

,ulução trJmada pelos dirigentes da d� Ademal' de Barros, sen(�a que I sidades.
,'.

;.ror�, er11 Ui·) do sut apresentancl.. ,) !
'l. llHlioria acredita que o sr. \Ven'" Divulgaluos esta Dota para conhe

n� 110nl:�.j d05 c�ndid�t.?s à d2Puta-! ces�au Bo-:i�it Presidente do Dire- cÍlnento .g?��l, senl nlanifestar qual
t:dD estüdttaJ, Geputuçao federal e torto l\tIuolclpal. '\Tenha a concorrer quer Oplll180, tuna vez que ao po-'

rnénto dos p-oliticos rle-:ta zona, Cln

tI u'no d�lS p�õxinlas eleições.
De nl'5sa parte, temos ob,ervadn

'lue. por park dos adeptos do PSD,
por p1lrl:: dos lideres ckJ PUP e tam
bem entre 05 luaior,ais do PSP. jâ
!-'C t'ogital'n do::; l'lOnl(�S dos preferi·,
do; a SCrC111 <.lprcsentado§ ao elei-

1.: rado.
Exi�lc cç'rta dúvit:l:t, (J�nda, subre

------_,---_.

TOSSE
BFONQUITE P'

'''f�()nQnlDl(o

Os '21ementos a que acima nos

referimDs, emb:Jra pertençam as i
mais diver,a-; agNmiações partida-' i '

rias, estão. todos -ele.s� sem exce- J
<;50. perfeitamente capacitados a

I

procurar o elútorado altivo e inJ

c'�pendente de Rio d" Sul, >em bus

ca de votos. Isto porque são valo
res positivos que souberam gran
gear li estima e a simpatia da nos

sa gente.
O que podemos afirmar, cat�gD

ricament�. é que candidatos de OUJ

tras plagas dificilmente consegui
rão sucesso em Rio do Sul, porque
o no�so município, com UDN...'Com

,r
PSD, com PSP, com PRP oU '>mps-
1110 com o PTB (que está na !;tl:tdl- -

n;,j, prê(',i'l,'\ nlí'!!ü;; ",lem"nÍ>"I� '1"€' IT.I••••IlillllIIiI•••••�•••IlíIII•••iIiiI••iiiiíiiliiiiiiliiiiiiiii._.iiiiiií.iiiiliíílíiiíiijiíliiiliíi••

Acabamos de
va remessa

mados
denses

ções.
Solicitem-nos

monstração
misso.

....
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ANO X

o lI.ram .. os coraReis varias··aspécto$
. .' '�����'.'''__ae��''MS''�BM��''__�__����--�� ��__��''������__�----��--��..__------�--�������

R!o.::i!:l·�\K'I�:rid) -- K,.
tamos i1lf'JJ.'wad.':;; que

houve 'rc un iâo dos Co.
ronéls. fi uc exarnlnararn
detalhactamente os ',(3-

rios aspectos da situacâo:
do na ís. Participaram
dn I ,�'Ulúl0 tri-t :.a � ,<!tc

·':}···JllCis. Dcoateran, .. se
OJ5 <'.contcchn,c111·).1 'Jcm
:::e<':�,�l�,{S, in .....�us'·/! � .')

,�aS�1 da morte do .:(,1-
nr.lista Nestor Mor-eira.
03 aspectos da Podtica
nacional tambsm f::lrJ'{1
examinados.

o S,I fi E I R
BLUMENAU, (Santa Catarina) '""""- Sabadu,·· 29

ST
SM

c"

f portante entrevísta á
imprensa do Dal. Juarez

"

'Costa·Rica pede uma
comum em face da meaç

figura "a necessdade cru

<:iHJ de resolvermos de ma.

neira satisfatória o proble
ma da sucessão presiden
cial de 1955".

governador Etelvino pernambucanos adver-tiu
no seu manifesto "OS I de que a ser te no pleito e

"sorte mesma do 'regime
num estado estratcgicernen
tt' situado corno baluarte
político de defesa da na

cionalidade e dó regime"
. O general COl':JPll'O d!:

I �arÍas é o primeiro canríi
f nato ao governo estadual
I, d

.

tença o sem a pr'2VH con-

sulfa ao sr. Getúli» Vargas
e a posição dos pianos po
líticos do Catete. Em torIos

Etapa para a conqUista do Catela

Disposto O sr, Adherri�tâ lutar e
eleicões

. »vençer nas
....

proxlmas
"

I

RIO, 213 (Merid.) - 0I :.)
general Cordeiro de Farias! Lins,
no discurso com que aee l
fou o Iancarnento da Sua

�andidatUl�a ao governe, de
Pernambuco, feito em no

me de sete partidos políti
cc 5, confessou que entre
;15 preocupações que .Q 'dec;.
diram a assumir tal atitude

. t

'Teria renunci3�olIo Dr, Jnão �olin
o car�o õe �ecretário. �a 'ia�aD

05 demais E:;fadox OJ1(L� se

escolheram candidatos uo,;

respectivos governos, vic
ram ao Ria consultar o

presidente da Itepúbtlca.
Cem a advertênéía '-:0 ao.

Lins, estão se ultiruand-, de
marches para o Iancnmen
to da candidatura do sr.

Jarbas Maranhão. que será,
assim; pol'arfzador das for
ças getulistas em Pernam
buco, urna dtssldencia 'do
PSD e do PTB.
Este último partido ain

da tem muitas esperanças
em que o sr' João Cléofas f.

e com ele a UDN se esmo

reça em meio a campanha e

venha a formar ao lado dos
getulistas, . oferecendo-lhe,
inclusive, a propria gover
nança do Estado.

Não
e o

----.- - -_--_,_.."... _ _,..,.._... _..--.__....-_---------

FPOLIS., 28 IAg· Nacio
nal) - Os meios políticos
desta capital encontram-se

agitados com a notícia que
circula insistentemente, de
que o dr . .Icâo Colin, Se
cretário de Vis ,;ão e Obras
Públicas, havia' renunciado
I) cargo que ocupa no go
verno e rompi'io com a U.
D. N.. Nesse sentido, G

"Jornal de Joinvile" pu-'
1-,licou uma nota confír
mando o rompimento e a

renúncia coletiva do dire
toria da DDN daquela cio
dade. Os candidatos da U.
D. N., fI deputação estadual

no próximo pleito de Outu'
bro, Henrique Meyer Ju
nior e Fritz Gassenferth.
soli::1ários com o dr. João.
Colin, renunciaram ;eua::;

candidaturas. O rompimen�
to do dr. Colin trará gran
des dificuldades à UDN, da-

do o grande prestigio da
quele politico no norte do
Estado e mesmo pela re

percussão que causará, de
sorientanãe as hostes do
partido.

Com a abietivQ. dê �ée5trtlt�r�r. tárío :-:
J'ult j GrÓ5s�nbacher; lo

I
inconjundivel do eratlc:e estadista 1 ,.:çd�.�. naci�nal" r.e�rJ-u_se,. �o1:,.

a cua ol"gani"ução ·· •.Clitlco_parhda_ I cecretárto - r.r. Jono de Borba; l!atal'1nE'ns·� dr, mercu xarnos. Dis , bm, as qualidades ;l.V'C� e. rno.,

ri". rcuníuso ter"" fei.t"a ultima.� 1.0 'tesour�'�I)' -- V;:iUér Puetter; 'cursso,r . tambem o rt·1'Jogado

LUZlr�iS
do iltlstte·blu·,ne;""á.uense;· <Ir:

dia 25. o c':iretorb municipal <:1-:112.0
tesoureiro -- Aclr,U.! Hass. F�. :r..ãv;rrro Stotz, quo, em palavras Udo :Deeke,'Em segtrída, (uscursoü.

l'artido ',,;,) ,ia1 Dé','uacrálico. <-'01'01_ rum ainda adam<.\Ja'; 05 seguinte; repassada: de granrle ..ntusrasmc o <ir. João de :flo:.;ba, 'lue· elol.l'ioT,Í.·:
parecendo ia reur�i lC' 05 membros membros: GuÚn�r:nt!, ",fl;H1sen.; dl'. eívtco, focalisou '�5 d.;:on�.ecimeh- o ��balho des�n�l�lvido P?10 dire"-:.
da bancado; do p'lrllda I'" Cal!''-r.. Antonio Vito:ino l;.víI;' Filho, Car., 13s politicas e parãàrtos do PSD torto ant<;rio1(, requerendo

. .

Munlcip:l!. ,
los Laux, dr, .IA,i" Uan�rro 'Stotz, na vida nacional. P;;}t3 finalisar te" v�tD de louvor ao" mesmo.

-o.: l�r;;1j"Jlms ·[oe.!", j)resid'dcs Marco Hoesc'\l, 30ão Gomes da caudo um hino de lOUVor â iígu-
'

A V J \ \f\ pt:!o dr. ·Udo D�eke' e secrctaria-' Nobregà, Po&:'") Zllnmermann, Joa- ra brilhante e r:lin,urüea do 'gran_ Fic\)u ai.nda a5s�t:1tado eiltre

\ � '<.,)
. .

cios Pto)o ·sr. AHred'� Ç"nlpos, tell� qulm de Sale�. ,TIonso Oliveírn. de lider, pess�c',ist.a <ir. Nereu R.a- presente.: a indicaçãe, ã vrOXlma
.

'" .

I
do O' ;pmSidént�' da mesa exposto dr. �\yre.; GOIl(alvt% Artur. Zin} mos, que constituia '.lUla. b..ndeíra Convenção'Estáduai do ?SD,

.

.
!)� .nwtivos da reunüío. Por pro da1's, dr. Wilson de F�'eitas Mei- de inspiração par" " .ecuperação nome da sr. Alfredo Campos como·

.

A .Associação C�ml}rcial e Intiustr!al d.e Blun�f.mat!, a visa pósta do preilidrm!e da mes.u, foram ro, '\v::áila�" constan�ky, Carlos

I
moral e civicp do mov.irl�ento Pi!3', candidato á deputsçiio est.,duaI,

.

a t.:;>dos Os seus assocIados e a·) comerCIO e Industna em g�ral, aclamados os segUin!,,; membro� Sebusbao FIscher, "Erwin Manske _. •__ � _ _ � _ � � _

que não 'aconselha o recolhiménto das quotas de previdencia d10 Diretório.. do '1"",tid�: que ficou Alberto Annib-")lli. dr. Paulo A;fons{}

'�
"--

social relativas ao Inês d·a Maio, sem qUe antes tenha ésta aSsim' CQl1stituidc! t'N"idente de de Freitas lIII;elro I' Alfredo cam-I
'

d.vol'Gm a saúdo •.
<

Ass.�ciaçãQ se.pronunCÍ'ado à respeito. O que fará a!póz a sua Ronra _ Ds:. u,,,, Deeke: pre.i_ pOSo " ã.1i8UfilhOl �.�

sessão mensal de 7 de Junho entrante·. . dente' - Oc:tlos lIeinz Buech1er; Reiniciados" os trab.alhos da

reu-lPela Associação Comercial ,e ·Industriai ·d..e Blumenau. 1.0 vice Pi·e.:iH{ú·t,:: -- lYlartinllc nião, u.:.aram d(l pulavra varios o"

Blumenau (se), 27 de Maio d� H154. Canlas:! :d'l "'vei��; 2.J yice-pre'ii_ radares, dentre os quais I) dr. Ay,
FEDERICO CARLOS. ALLENDE Pl'esidfnte dente Vitltn.f tlcnllg� 1.0. !i'i'cre' res GQhçal'Vé�. que '?Xnltau,1O V'ult()

ASSOCIArÃO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
DE 6L UM E H A U
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,

•. me!ho;". e o, mais O,;do, ar- �r-:�::: -

do M",," • �F.:;2t:ce�Lo��:t;ó�:nc::: � C"';' A"· M' 'I N' H� O".,.,· E'
·.'

S" ALFA' ROM'E�'U Itlgos pará Ihes queimar. de São PaulO� que é o nosso que- Ó discurso era em home-=' .

;::urtig-o a epiderme sensivel.! rido amigo Spitzman .Tordan. nagem a Ninon Me"110, CtIJ'c'"
=. ,�

.

�
"

'.' .:::Brasileiros é o. que não fal-, Ele convalesce no Medíterra- " _ª" I
ª_".�am em-Cannes nem no Carl. neo, e nem um Instante, mas estatuta f.oi inaugurada na

I ton Hotel.
.

.

nenhum, olvida a Galeria de casa do. ator. Assim é que §, (Oleo Diasel) §Aqui estão o banqueiro Ser; Arté de Sã.;>, Paulo, que tomou Ninon Mello, ancião de 86 I :: "

§_..I
gío Mellão f'! a\ esposa; o ,de- sob a sua-proteção, desde que anos, homenageado após a 1-_=

.," '

',"d' a�'
.,

:.,
putado Armando Affonseca 'e elà ,foi fundada.
a esposa; Spitzman Jordan, a :9 lirflzer com que -aqui es- cerimônia, deu um longo �' .

"
, ,. .

A,,"Ã.' §"I es��� �a�� ��h;:�a tudo, 611- ���:��C:es��o. ��1e���:�:: �,:ij�a�os�ace de Adhemar � Fábr icaNtic1o,iiQl. . dé
�

rVIato r&5 ê"I tre nós estão v!Írios' paulistas que é preciso lhes bater à -
'

-gozando por conta dele as de- poria; que é necessário pe- I" "::�'·.�-:"'.4,

..

_a "t."'i:S...":"�"t Er
para pro nfa' eni'rftH!:. dA 8 1/2 'ADAlad!!s �.lícias ,d'a Riviera. O jovem' dír-lhes uma, duas, três vezes.

.. '-t.� .J
'-L

-

; :: "'�Ill \;r
•

�v � u

ª .

Mellão ,est;i '. esplendido de a fim de que lhes acordemGs

i
"i . .' ,t 10 -,

'A G E U T E rsaúde e de esperanças no fu- a consciência dp, seu dever ',-::�,� 1\
.

�: I. :: ' ft Jturo cafeeiro próximo. De para com o povo. Nad'a disso �� I', -.
II -

V I di'"resto,. seu pai João Mellão Se, faz necessário com o' ho- \.'':\\._ .",,:' � �

I :=:=�=
p a·r a O ; a e: ,: e ' � a J a Iconstitui a mais viva realida- mem gerier-oso, com o homem ,..•

-

'\.--�(.
( l T n A

d� de S�o Paulo, qu� r.ecupe- qjie estremece o Brasil,

como!
ti �� �?- O F I ( I N A A R T I I II •

-ra teri"as 'e cafezais' Não há I a ,-sua verdadeira patria, �

l,;r
� �paulista maior do que ele, I qu� é 'O' �r. 'Spitzqlan .Tor-.

"ItotG,. �·I.,;,;..;.
-

Q.d.:.�'.'. I- Rua 7 de Setembro Dr. 472 BlumemUl ;;
,nesse 'e em outros terrenos, dan., Esta visita minha ele a

I
'�'lII"W.

==
como,o bancá:tio, por. exemplo. merecia; ,ele' a desafiava, só :,Fretei '() "Beacheraft" em e só pelos seus serviços à eco- I co. !li -qú'� desernbarCclniOS hoje'aqui nomia:'do' Brasil, é, à

eXPân;:'1 'OFl\R't'.'O'!. ::. " .' , . . -

II I "1111111 11111'':;em· Cannes para.-visitar ![l Me- são da sua. cultura, no campo i ti '1 .:;
:" 4f11j,miminmmumfll'III'lIIullfllllllUllllllffllllllllllllulllfmmmllllllllllumm I I �mmlll ..cenas incomparável, o' prote- das artes plásticas. li"

K
" (1Irsoo.R'flll.�1i ÍAt_ II

I B' O modef�. ;
..,. ÍlllIII IIIII_!! lI!!!!IIIIIi!II!I!II!_!!!!I!!!!I!!III!I"',.:. ! trótom.n'Ô !�

:1 L1 funçae.

J'1 t.mWfKItI
I

" <

·1 . ..��--�.

la Evdolda em um Cadillac ne- novamente em Darwin, antes de dimil' e EvdokifL podem C')nU
gl"Q e.a levaram de Caillberra pa� seguir para Zurich. nuar toc�l1do calmamente! discoS
1'a

..
Sidney. Alí fezeram-nà em- Em Darwin, policiais ausLraJia de música russa, graçàs ii. 110s·

bar(\ar em um aviá'U, com 'd�stino !lOS avisados pelo pilOl0, entrara") pitalídâde. gene1'oa da grande na
� R'i';sia,' e�qu ...n'to 11 muItidiin no avião, desarmaram Os dois ção ausü:aliama.

distrital; 14,30 hpr;;.$ ...:,.... Laá� va;

çam-eJhO da Pedra Fundame'n- "Não:a deixel110s ir! Não a ram à bela Mme. petmv :
:vo l1"v;" comllilado o S�Utal.do Grupo Escol3l'. deixem{ls h'!" "A sena"hra quer regressar ii. esíranln diário; mister Parks

L j Mas a"s guardas mantiveram a Russia ou deseja mesmo perma- justificou-SiC afirJ:}"la\1do que'

I multidãb em ordem e Evdokia necer na AustrlÚi.a?" <;e um d ia conseguisse dar·
um grande golpe goõ:taria de({ido de.UH; pais :sl�angeíro. 'I

foi postá ao bordo d'J aviãõ com 'Ev'dokia. chorou novamente. poder indenizar -os -seus clien-

I
Os Ires iJombatdelr.:)s deco- Il faO') molhada da l1ígrimas. mas desta vez foi de a.legria. E tcs mais ,pobr::s. Com '[lS 'alio•.larão de Casw.ell Base no

t
-

1 t d
..• 'o avião partiu par'\ jp ba'x- r esOOlheu a liberdade, diz,,,ndo açocs por c oe ·�ma as, senaTexas, é retorn8l'ão aos Esta- .

" ' •

fúdl rmcoutl'á-lQs.dos Unidos ,s:;m fazer escalas, que queria pel'rr13n"'c�l' !Hl, AllS" &bndo em idade aV1?nça.;depois d'� haverem soorevoa- . E

,'tralia.
(l<l, é provavc't· r[t!e Albert,do as cidades de Nicaragua,

B O Kremlin fir:"t! t".o Í! t'ita�10 Parks f'e rrn in·:.. a 'má carrelrade lV[;lJ1ugna, Lcol1, Granl1dá t.e ('ou O l.elte e o eafé. 8- ,

11<, -rlnlS'IO' 'Todavia muit-os"('. Mat·;;lf�.âlpll. qUO rompen l'daçõ<:.s õinlnmilti· '" ,. ,". 'ti
-. < :'. -ta bem. .

'.
.

nOIrle;_, a'n a se pOClerIal�l a�
Ponha a massa numa for- 'cas com o gove!'!!(> au"Lral!a:' crescental' ao. s�u diári?: os,

,

d no.
...

de tf)do� aqueles qu;'! aflrmanl111a untada, 110 feito e 1,P,!él ",," "d d' 1'". •.

E 'n��' �balet pitorest)c),
,.

'deI
ter lo�l o' priva os,

.

cmn<r 'e_c, '

.

. tijela; .Asse em fôrno quen:'
VI de um autêntieo "ladrão g�n<te, cerca de 1 e 112 horas. Canberra, livres e, �eli'Zes..· a- Uemun". ';..':Deixe esfriar. Desenform€

depois de frio, e co.rt� elll
fatias de 3 cm. de espessura
e depois torne a colocar ria
forma. Retire

.

(j niiolo do

Relojoaria_
CEN,TR.Ã·L

HAROLDO REGUSE

,

t

A' EMPRÉZA URSO.
I FILHO em Itajaí. necessita

. caminhões para servi�9 cer
to .

e garantido no transpor
te de produtos A GRANEL

Fornecê Taú..qí(�s 'aos "in
teressados faéilitando opa.
gamento dos mesmos.

Entender-se urgentemen
te com () Represetitail1te da
firma sr, WALDIR' BEN

: VENUTTI __:.:_. 'Rita'Andra
de nr, �6 � ITAJAI.

16.a DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO.

, '2'0 POSTO 'DÊ ·FICAl..IZAÇAO"

..

'

_.��. BLUMENAU - S. c,

Caixa Postal, 439 - Telefone, 1638

JOIAS

-- DR: MECESLAU SZANIAWSKY
Mél'!ico do Hospital Noss;:L Senhora da' Lus

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N, 92 -l!'()ne 2665
Resídenela! R. BARãO DO RIO BRANCO N�'529'

.o U R I T I B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas, espinhas, etc. � Glândulas. 'Falta de regrai, Exces_
so; Flores Brancas, Frieza sexuáí, 1rilpotência, .EsteriÍidade, Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças crô'nicas em. geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crõ

--_ Dica - Hemorroidas, etc.-
ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dIas 21 a 31 de.
--- cada mês, no HÓTEL HQLETZ ----:--.�� ...

->, <:»:
' • F 6S'.·r.

• C A' ti t.Bua 15 de', Novembr0.1.' 473 tet. lsia
• NOSSA DIVISA .r.;' SERVm •

I
,.

te tão bem oriellta.pas

que se achava no aeroportn gdta_

quo tem mere.cído espEcial aten;
do notável

PROJE'TOS CÓNSTRUêôES
,

,F

para funda\ões-Execuçáo de fu'ndá�

1 Responsaveis becnico3:
Renato Ribeiro CaÍ't.toso �-' Eng.
Walmy Bittencourt - Arquiteto

Escritório: Rua Her�ilh Luz, 36 ___: S13.
Caixa Postal 186 -- Itajaí

Civil

que não viu qualquer outra
pessoa ao lado de, Peixoto
quando este arrasltava. o· in
feliz ,z:eporter. ,Não presenciou
também a chegada· de médi.
cos dó, Hospital de Pronto So�
corro. que ali teriam· ídb ,para
medicGl-r uma das mulherf:s
detidas. Esclareceu o dep!.len-

ESTABELECIMENTOS JUSE> DAUX S. A. Comercia).
- APRESEN1AM: -

SIIJKoo·
( i n e dLlJ All
C"ine·BUSCH

SIMULTA'NEAMENTE

às 8, horas!

1) STAN LAUREL, OLIVER HARDY (O Gordo c (I l\Iagro) em

LADltÃO ROUBA LADRÃO
(Jiter Burgcsj

Novamente eles ... os impagáve's .. , 'o GORDO e o�MAGRO,
nesta gosadissima comédia hoje em exibição simultaneamente!
O GORDO e o MAGRO bancando os detetíves . ... os supra
sucos da polícia s�cx:�ta! Um. dos melhores filmes da dupla
cômica nr. 1 do Cinema americano!

-
-

"......_, -

MARIE WINDSOR' - RICHARD DENNING. em:

F U R I.A P E R V E R S A
(Double D.eal)

Irmão contra irmão... amigo contra arnígo ,
.. na ganância

do ouro líquido que incendeia o sangue e gela o coraç:�o!
Urn f;lme eletrizante como. poue - 3! FURIA PERVERSA, um
filme repleto fie ação! O ouro foi a desgraça daquela fa_
mflíal Uma emoção a cada momento... um susto a cada
instante!
HOJE - Simultan.eamente nos Cínes BUSCH e BLUMENAU

Sell filho eerre I> brinca e di"" todo... e, à 1l�i11>. 'i,l"ll�•. '"

@ADSRÇO é grande, êle �ep91I!;f. e dormfl. MM. quer ,lI"S ho!.1!.!!
.m qll& �18 brinca, quer DaIl h0f'88 em que é.fI do:m",
m!!barea de pequeno! inimlgoll de sua Baú la trabliUlam süen
IIlosamente .. - São 09 vermes, qUI} aBmpl's - momente

IIpÓ3 momento _ movtmentem-so para tirar ,I" seu 9r,,�o
nísmo " alimento que deveria d!!.f·!he mais. flirr,n � dn'ID9.
r.ab.... vocé Que é sua mãe" ê eoel,,-rp,cld3, ,.Je,elld�:I".
iJvr6'o dO!' ver!lles, dandn-lhe f,lUOR DE CACAU �..Ao
VI"�R _ "_m ver-niTugo de :!!ção ID"'lemd!l. que !le'!'!!,
... r tom!l.�o por tõdas 118 <:rlanç.&3 em bis.de escnlM.

J'" �: j

,Vel'!! "qUi <2 qu", .. "

UCOR DE CACAU XAVI��
.

_ Cêmpletame�te Inofenslvo p.!lr� ('I. orgrm'sIT'lo .. � t'

. vn!to <file pode.s.. r t"modo em '1ualquer <!!I?"�'"
:. sem[�ÍleW .....Lf,porg<lnte lOs gô.!o",gradável,
nóo contém óleo ,s não Irrita., inte.tlno

o

lI;r""III. Empregado no IIra.n há mol! de
.

50 anoS.
1,

tICOB DE CACAU XAVIER
• II ".rmlfvIIO d. eonflanço da ma. brafn.lml

agentes rusSos entre o.:. '1uais Ev"

doida estava :,ntada e pergunta- .. I

Rtt� São Francisco, 147 - Fones 2061 e 1043

C 't" R I T 1 B A P A R A N A"

, " .. -.-,,JJVl\iPLETAMENl� APARELH/iDO -
CIRURGIA ..;_ MATERNIDADE -----' INTERNAÇÃO

RADIODL�GNOSTICO � �RADIO"I:ERA.PIAABERTA AOS SENIIORF:S MEDICOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
I
�I,r
I
, no sul'Escoamento da produção

:Instaloção de seis ormozens � maior capacidade de tráFego.
RIO, .28 (Merid,) - Um '. dos ESCOAMENTO E ARMA-' volume ·õ-a produção a escoar mesmos as provídencías uecessa- nárilos e 'de emergencia e fixar

ISOciações
de classe; hJ m-dcnar'

problemas .a . p.reocupar.·� minis'l .

ZENAMENTO para o ramal \:le Tibagi, da Es- das ao eficiente funcio.
namento II a respectiva rcmun:et'a!tão; g) Te despesas � (J seu pa1-."Ulllentl'i; pres

tro da Aviaçã(l, nos ultimos tem POr· outro 18!do" por proposta trada de Ferrri Borocabana, para da Cornissâo: f) contratar pes- presentar o Governo Federal jun tando contas ao Ba: :�(j do BTa

pOs, tem sido, Q' ie;làciQnadl), com ainêLa do ministro José AméricO (lo ramal' de Barro PL'ero, e C;Ue soat para os serviços ext.raordí- I to aos governos estàduais e as- sN.

'.J. escoamento das, safras, de ce-I o presidente da Republica desig_ to,:> a Rede' de Viação Paraná'
1•••••••

reais do norte dó .Paraná e de' DOU uma eomíssão composta dos

santa.·
C

...ata.
rína, atívíando

de.,
sse

1.18
H,

Goiás, Vez por outra é abordado 51'S. Mauro Brochado, 'Zeferino, mOdo o trarégo da linha fêrrca

Q assunto,.o ce:�" por�m; é que I Coritruc�i e Rubens ::>uplicy A' Maringá a Ourtnhos: c) super-in ·C· B··0 sr . .Tose AmerlCo"alem., de a-.maral, mcumbída, dc:.superinten tender os serviços de

armazena-I· asa uerge··roompanhar pe�a'oalmente o a,lida' der os tranportés e o escoamen- gem, na região da produção e ..'
.

.

.

-

.

.

,.......
monto 'das prOVidencias que a' tO' 'd,a. produção agrãcola do· norte nos centros de consumo, baixar .,
dotou estâ ouvindo 'aa auborida-' do Paraná. A'Comissão tem sede instruções .sobr.e os mesmo e ar" Não perca sua elegancia por causa do inverno:
'des Interessadas 'no" problema no. munícípto de T ....n'drina. no d T>h

•

I.,. .LN ren ar, sempre que possrver ar
• "Ih

•.

a, fim de que to,)das a� medidas Par,aná, com as segutntes atribui mazens par-ticulares: d) -'- ortcn, agasalhe""se 'elegantemente com os maravl osos arllgos da, (ASA
seja'lrl: tomadas em êionjunto. ções: tal' o financiamento dn produção BUERGE·R, Ulfl-m·a·s novl"dades em casacosr Ia·w1lers e 'blusas rerem..

Assim ê que, em abrfl ultimo
I ar promover todas as medsdas agríeola pr-r:l Bamco Uo Brasil, de

�

O <ministrp da.., ViaÇãO, em expo�· neecssarias ao regular· escoamcn-
.

h· d d R" S- P I I d 1- I' d·acor-do C'�.n, .as Inatr-uções da :Co� C áln!ll Of' O· 10 A ao !lU o !II em e a� em mA 10 xa rft'f ft
sição !ia mottvos ao. presidente to. da produção agrícota, pOr via missão de Financiámenl.o 'da 1

"'!:tlli
. ,6 !Y

.

Q r H ,,- '"
- "... \lO

d� Rep'ubI�ca, deu>dilnta das pro- férrea, agindo para tanto, junto Produção; c) apresentar- relato' I, lisas .

:!â:��;oq�: ;::l;��n; �::t�a�:�:ad�;���J;deP;:::�S�::� =:;c:aen:.:�, s:::í:;::alh�Jo:rc ao: � (ASA BUERGER LTDA. Rua 15 de Novembro 5055 BUJMENAU.
�_�..;......._,.,_..;..."..._..�_� �__._..........,._,,_.

. laboraçao com' o, MinIstérlo: da traI do Brasil e Estrada; de Fer . �

1-O' ·E·· ··U'· ··I"@·(I··HE·S·P·ft'·t··'··E·,Fazemia.ecomoBancb
do Bra-Iroi Santos Jundia.i, que donside'

mhüshOi; da Viação da Fazenda

1
.

.

..

KJ��E UE R I C 11!'E· ..••.• . ��;::::::::G:�:�I�;,S���:�fi�� �-:-G-;.i:-·�_���:_n_�_o_a_:O_·I��t:.t� IIIl1!!g�I!!I!!·.!!Iio-[Ç!!I!I!!!!_!!!!!!!!I!!!I!!!F!!!I!!!!!III!!I!!!I!!!!!E!!I!I�_'1�c_Plm;ECíilli-=:l!u!!!iIJ.--·-N·_·!IIZMCllili'rl_D····_-oZ
•

ABROMMÊN'ZWISCHEN BRASILIEN UND CHILE E LOCOMOTIVAS �ãll< do, ministro da Viação, com

.

.

.

.
.

.

.

,:1 empresas ferrOviárias e. mdofcr·
. O programa elaboração consta " .

_

RIO, 28 (Meridional) -,- In Santiago wurde ein

I
rOVlarlas que.·operem na regia€:

Abkommen zwiséhen Chile und Brasilien unterzeích-
das seguintes medidas ,em plena

ou executar d.iretamente os trans
.. ., execução: aquisição de 200 va '

.

net wonach "él,órt brasilianischer Kaffee von allen ii1.- , _ _

-

. portes rodoviários com· veículos
,. .. . . .. . ...'goes fechados; Ina.uguraça'J, em, • ...' _

ternationalen Abga}),éú befreit wird. Lediglich die J... ul'·t. d·' h·
; i que a sua dlsposlçao finam pos-

, ,

f· ,JaneIro Imo, a' 1m a de Apu-
Steuernsirtd. zu zahlen', die frl.leher kubanischer,Kaf e I ;,

.,.

.. tos .pelas autôridad€s Jlublicas.

dort zu zahl�n'hitte,· ;raetcarm
a Marmga. com 63 qUJ!o'-/de modo a trahsferir }Jart.e do

.lIl rOB, I() que ecolllomizará trans

J--M�tiTE�EI�':IM POLIZEILAGER l:::o:�!::i��!l"i:!o::�:: �: �' IIIIIl!II$"••"_III!!II;:II!Iar:ll_".!'III.!I\I.ace

FINSTERW:ALDE (Mark), 28 (1Jp) --- Z;u einer foram· recebi'das· cinCl},. sendo AMDRE' MARTINS
Meuteref.kam es! kue,rzlichiil dem Volksp()lizeilager .mais cicno esperadas em setem

Rennersd6M h(ü',F�n�terwalde, suedlich von. Berlin

(SowjetzOl1ê), 'Naêhdéfu, em 'sowjetischer Ausbildungs
:offizier, d-ernichfvôrs�l11:iftsmaessig gegruesst wor�
deli·war, einem voUt�polizisten mehrmals ins Gesicht.
geschlagen hatté, very;reigerteilgrosse Teile der Gar
nísion deli Úlensl..Dér Sowjetoffizier musste. abge�
loest·werderi, 20 A�g-ehóerige der Garnision wurden
mit der Begruendüng; ihre Einheiteu zur MÉmterei

aufgehetzt Z\l, habeji; vom Staatssicherheitsdienst
verhaftet·

' .

·1· .••...

"

FAGUNDES·RAUL
li.",

ZXPEDIENT.
...

AssinatUl'alI:

..:.� _. ... ... -.

. ./

Cr$ 150,01
Cr$. ' .: 'SO,OO
Cr$ ..•... '1,08

....
.

, ,,'

SVCURsAm: RIO: - Rua Bollrllo Usblta., it
..:. FÓD.ed ..5953..,l. SAO PAULO: Rim 'Z deA,brll

. n, %31 ..._ ••0 andar - Fones: 4�821'J e '-4181
BELO B()IUZQNT.:·-. Ru," 6olh, ZI . � '1'011.
TO ALEGRE.: - Rua .Joio Montam, 15.� CU.
RITIBA: �'Rna Dr. Murici, "108 _.;.;. 2.0 àndiÍr"';' \

. Sala 233.' � :,lOlNVILE: - Rua São
'

Pedro, II·

A l>!'odigi usa transfiguração ele uma situação rUÍnosa em ans pÍci[;sa p;rosperidil.de ;econômica c financeira, de 200 milhões,
em 1951, eleVOU-Se llara 455 milhões, em 1953 a arreeaclaç ão catarinense -

- Superados t'.ldos os !)rogno�t eos otímis-
- - - - tas sobre a capacidade administrativa do Governador Irineu Bornhausen - -

-
-

A vitória de uma canmanha 'eleitoral mantida v"goro- vit" de mais de ccm milhõe,i; ';.. e Konder revelou o gE:nio adminis;"

;1.m.,e�té d�l'�nte ,:i�te- ��{'s
...
--:- Resolvidos t�dos � 1 cruzeiros,.

não llbstante o int.en- trativo capaz Ue ser um
.

digno
,,1 r:.oes pI ob.emas "d�,ImsbatIvos - Tran.S!J(l-t�s , sivo procrrama de rxpansf'JJ ECC- continuador dqs (t',réll·."" que

Agl'lcultura - Prcduçao An, Jl1al - EnergIa EletrJCa ."'
e Obras Públicas _ EX!lansão Economiea - Finanças nomlca que vem desenv1::l!vendo �aracterizaram c i1t'stl'Hr:�m }!a

--� ..... - .. -._�,_._----- cêleb1'e e multiformementel rm 1'a sempre o stu benemérito g'J.�
Com a devida venia,

repr'údu-l
ao findar o seu telcei�o ano de todo= os setores as p�ss!<1illdade5 da verno'.

lzimos,
\) .artigo de a,utoria do sr. !,>t:JvETno apresenta·nos <;) Gover- terra t:ataxinense. O crescimento) da Receita PÚ"

Carlos Viana, no "Diário da nado I' Bornhausen um "supera- O geni'J politioo de, AdolllhlD bl.ica não represimta um regimen

I
Tarde", de Flor.ianópolis: ....__; to de ,:,xtorsão fiscal, COl\1óJ �óe

"QuandIJ, em uma longa "érie aconte,cer geralmente, p')is não

apreciaIilos a Mcnsag€lll ;�au.- V I � d ,- tO I- r e E v d o k ,a a é mais que a expressão numeri4

guraI ,em que o Governadot· lI'i- a·ii··
ca da evolução Inormal das f01'4

neu Bornhausen �n�ormava a As'
1

ças vivas dio Estado, prôInQvidcr

selnbléia Legislativ� do Estado

Obtrlbuldor em Bta. Cataria.
D A 8

A.FAMADAS CASIMIRAS
ir fi .0 BIS r;

Marca Fabril dlr melhor

A situação' financeira €xpres- anterilOr. "Solicito proteção e <lssistencia de Estado qu� tem feito a gran.

1951
•

d '0(1 no •

S t· d b
. ." - ... ·t Dl deza. de �uas Pátrias. atrav{,;

·sava, se, em , por maIS ,e " 1 ercelro ecre ano e Em ar- pOIS J,a nao acre",,} 'J o com,.t'

n�i1hões de dividas insolviveis � xacÍa - ésse 'era- o �argo que Pe_ nismo prOpugnado pe1.os lideres I
a hht6ria de todos os tempos,

soviéticos. em tOdos 'JS rin'cões da ter�

"Na verdade desde. 'lue com'
l"a.

Continuando a tradiçãO, '00 PO"

bro pr�ximo; concessão de mais. dez
.. lOcPmotivas pela Central do Era

si!: das quais já foram reemtidas

seis devendo, as quatro, restantes
ser enviadas ainda ,este mes; re;- eSNimlrà do BraalJ

-"-x
Linho!! .<! aviamento.

pU1 Alfaiates

'- X .;_

aua xv. 1380· - ex. PopOO. UII

BLUMENAU·

modelação da linha,

Ourlnh().8, ri Cornélio
no 'trechD

PrOcõpLtJ.,

luCida inspiIiação. confiará,

altos destinos do futuroDs

do,

ra.

Por AL NETO trov desempenhava oficialn1!mtü e estimuladas sempre pela
No passádo domingo de. Pás' na reprcsentação soviética el;.; pervisã.;" do es!>irit(} de "capitai:n

002. ·UIll l�>JmtIIl de cablClos gri'! Canberra. of industry" que ca;racteriza a

salhos c grandes óculOs de aro.5 I A!;> refugiar'se na chalct pito' personalidade de um hOmem·que,

pret·.)s tocava discos de mÚ3iea 1!'f<5cO Petriov escreveu a se<>'uinr€ partindo' 'da estaça zero, alcançou
1

.

, z:,

chalet 'carta ao Primeiro :r,nnistriO aus' pela SUa capacidade creadora, pf3

de uma I traliano Robert GOrdon Menzi' la su'a supervisão dlos fenomC!los

rs: €cQnom<ÍcOs, por s�u esforÇO; pró-

"Desejo pe'di'r ao g':lVerU0 au.s· prio e tenacidade de ação tornar
das

s'Jbre o desC'llabro 'da situação
administrati'Va e, sObretudo da fi

nanceira· que se deparava, então,

fomos deI um otim.ismb' que à

muitos podeda parece!' exagr;ra-
russa em um pitoresco

para suporta!' maior tráfego; jus
, talaçãoo de seis, armazens em Lo;n

�rinaJ J'andaia, Mand�guari, ' Ma

rin,,"<i, Bandeirante e
. corn,élio J'P.r(ocõpio. .� �,

L:"�>�.

DAS GRÔESSTE FLUGZEUG DER iVELT
..

WASHINGTPN, 28 {DP) - Das grG'esste Flug
zeug der Welt - d'as einzige dieser Art, welches er

,bautworden ist � wurde de:n Publ�ku�.gelegentlic�
I desTages. der Luftfahrt gezelgt. Es

1St dle 'XC�,99', e1-

I
ne Abart eines internationalen Bombers mit sechs

. Motóren. Das Flugzeug' ist imstande,· ltOO .personen,
oder 200 Tonne Last zu befoerdern. Es hat 55 Meter

ILaeng.€ un�.,fllst 14o ..
'Meter Fl.,uegespa.n..�weit�.; Seine.· .

BJmz'in,tanks f/assen'40.000 Llter Benzm, se�rt iA.k...
.

ti.onsradiu� betraegL 10 .000 Meilep..
.

..

f

\ WIÇHTÍG'E§�"ilIER DEN GEFLUE�E�ZUEtlITER t

I .."..'..
.

(Fortzetsung)
Die le�shten Rassen wi;!rden 'o/eniger : bruetig;

.

1 wie z. B. Leghorn, waehrend man vou den New Ram

pshires odeI' 'den Rhodelaendern sehr oft das ganze
Jahr ueber bruetige Rennen hekommt, Kurz vor Be

ginn der eigentlichen Legeperiode, also in Juli" Au
gust, kann man auch Puten durch die sogenannte
ZwangsbI'ut bruetig werden lassen. Hei den anderen

Gefluegelarten ielingt es nicht, deu Brutheginn kuens
lich zu beeinflussen. Man kann vielleicht dúrch die

Verabreichung hitzig wirkendfm Ftitters, wle z, B.

Mais, den Ausbruch der Brutlust in .gewisser Weise

heguenstigen;
.

... .. .. .

Wer selbst keine Gluckoe hat, kann diese vie",
lleicht von einem Nachbarnhorgen. Das.hataber auch
seíne Schattenseiten,· denn sebr haeuf�g.werdendurch
diese gehorgten Glucken Krankheiteu und Uugezie
f>er auf den eigenen Bestaud l,lebertragen. Insbesonde-:
re die Tuberkulose findet áuf'diese Weiseneue Aus:
breitung, und man so11te daher die fremden G.luck,ªn
mit aeuserstem Misstrauen betrachten, Erscheint ein

.

Renne zu leicht, ist das Gefiêdel; struppig, dei Kartim
blass, der Brustknoche.i::t sta'r'k hérvorlrete�d> dann

seheman lieber vdn der VerwEmdung, diesel' Heúne aI
Glucke ao, weil der Verdacht auf Tuberkulcise vor
liegt.

'

Da, wie sehon g.esagt, die Putei1 zuverlaessíge
Brueterinrien sind, sol man slie bevorzugt. versuchen
und geht hierbei· folgendermassen vor: Die 2 oder 3

jaebrig'e Putehhenne· wird ·abends in einem�hálbdun�
klen Raum au! eill v;orher húgerichtetes Nest.gesetzt,
in das man '3J,lgewaermte Porzellaneier regt, auch

Iv'
heisse'

Karto.
ffeln

e.
rf

.. ue11e.
n denselben.. zw..e.

ck- Man
setzt di>e Pute auf diese Eier una: sruelot einen Korb
odeI' ei�e mit Loechern versehene Kist üeber das Tier
und beschwert alles mit ehJ!el1). Steih', so dass die

1 Henne beiroAufstehen den Korb nicht amheben kann.
. <F)jrtsetzung voIgt) /

J

pei'di'do nós al'redi:>re,s

cidade australiana.

O homem Vladimir Mikhaiio'

do mas .que, entretanto �'e fun

dava em .sólidas razões quais as

da h':Jnrabilidade el capacidade de

Canber- traliano permissão· para pern,a' se um p.otentadJo, um lideI'

necer na Aust.ralia pe-rmanente' atividades industriais de Santa

1 FABRI(A DE MAQUINAS E FUNDICÃO MORltl'
., .

.. '.. De EDMUNDO M(:mITZ ..

Rua Uruguai, 30 -,- Caixa Postal; 74 -- Telegr·: "MORITZ"
...

'_·-,-I',l'AJAI.-- ..!
Fabrlcaçao de· Balanças de,20, - 30 e 40 ks. - Bombas lngle�as de I

1. 114,.
-

.... EixO. p.ar.il.
s

..
erras

.C.i.. r.
cUlare.s... ,

-

..Furad.e.iras. horizont.aiS pa-Ira montagem em· armação de madeIra - Ferragens completas _
Serra fita - Plainas, Simples, 50 cent�, de Iargur.'l - Cilindros pa
ra padarias, moendas para, pana e dragas completas para, areia, e .

pedre!:'.uJhos -:-. 9"ficina a,e ,f�ndição"e estamparia -.projetos. 01'-1,çamentos c. demlUS, llifurmaçoes ,na F:ábrlca.. .,.
.

.• ,
. '.

ação do, "sali ma'de man" ri cu- vích Petrov e a cidade

jas virtudes civicas e pessoaIs D

POVo catarinense, em mome;nto de Petro\' estava eScondiuo .\�a, mente". Catarina. NãG era politico, 'nO'

os quele chalet af.im de' escapar ii "Desejo tor:nar-ime um cidauão sentido usual 'da concepçã,J pal"

s"'nha ass�ssina cU'lueles com australiano tão pronto c>;)mo seja. tidária hoje em voga mas tinha;

quem havia trilbalhado até o dia possivel.
a, ra.ça dos verdadeiros homenS

"

em comunismO.

Falando ao congre'sso ausha- riodo. de desvairios da politica.

lian'J, lo Primeiro Ministro- Men- gem, traçou um largo program�

zies, explicou quem. na realidade de novas cOinstruções que ma;.'�

era Vladimir Mikhailovich Pe, !!ham celerem�nb em sintolJia

trovo
et:'m as melhorlas ferroviárias.

Petrov, disfarçado e'm Terceiro obtidas cam o concurso da U"

Secretário em, Embaixada, era
nião. ° aparelhan:ento dos POI

na realidade o chefe da MVD tos foi fambem Qbti'do, graças i'i

na Aushalia. Como tal domanda orientação seguida nesse 5et:J1'

và um grupoJ de espiõe-s espalha- administrativo pelo respe;ctivo

do por tOdO' o te.rritorio austra- Depa.t1:amento Federal. Dest'arte,
o pNblema dos transportes foi

SAMARCO S. A.
.' J

•• '., '

COM

provei ao :f\o;rma em que '\'itvem 'JS

•.u�tralianos, não acreClitb mais liUca rodoviária do Estado, in.·

terNmpida apenas dura:nte o> pe..

, .
.

.
.

SUa,! Diversas Agencias ED1 Todo
o Es�adG De Santa Catêirloa,
Jl,jspõé,'�a'ra Pronta Entrega, Ao
Preço 'De'

.

Tabela, Do N o v o

Ii:. Ma�s Poderoso

liano.

EnquanlJo petrov tocava diSCQS objetivado nas suas bases cssen·

de musica ru.Ssa cm segurança,
dais, possibilitando, portanto, a.

a senhora Pet.rov 'via-se ,em maus eVOlução· econ·;,mica., t.aiito agriciJ
la como industrial.

lençois.
Evdokia Petrov é Jour.a. bonita

O "Plano do Cal,,\rão" ora;

e tinha sido estemDgrafa antes de preço no OJngresso Nacional, ii

um desdObramento natu.ral da
com Vladimir Mikh.ailo,casar-se

vich..
esforço e diesellvolvi,nen!o pessoal..

Pouco depois que Menzies a- mente, de longa data, pelrJ lideI

l.1Unciou a conce�são de aSIlo· a
Bornhausen A agricultura e p€"

he cl:Iaria acompanham natmo'almcn
Pctrov, os russos nleteralr: :3

(Conclue na 2.:' páEl"" letra &1 (Conclui na ::.a pâ�lna letra G)

IQuebrando Cabeça
I

I
I

,/ 5

APPETITG,UTE N
MIXED GRILL
Einige ,Stueckchen Kalbsleber, einige
,chen·Kalbsmere wld· RJndsfilet, Salz�
oder Paprika, Bratfett.

.

Die ,Fléischstuecke wu�rzen; in .sehr heissem
Fett in der Bratpfanne oder llnter dem offenen Grill
schnell anbraten. Sofon auf jeden Zierspiess ver

schiedene ,.
Stueckchen stecken undr. Z,ll Tisch geben.

Weil die 'Fleischsfueck.e: 80 'klein sind, werden sie,
schnell kalt, deshalb ist Eile geboteu. AIs Vorspeise
sehr geschaet�t.

. .. .

'3,""

4

5

6

.,

3UNIVERSAL�
TRAÇA0 NAS �4. RQDAS===

"JEEP"I
•

II UM O,R·
Sprachlehre.· Ich fragté die klteme Grete:
Wiesagt man, wenn man sich hinsetzt ,

_;_ Prompt kam' die Aq,t'vIrort: t Ich setze mir'.

-:-'. Falsch, Wie heisst es, Frida ,

.. __ Ich setze mir bin. . .'.
'_ Wieder nicb í"ichtig. Nun Berta, du·wirst es

-f
.
uns richtig ,:<mgen. .._

.

.� Berta erhebt·sich·kriicksend:. 'Ich bin so"frei
und s,etze mir". I HORIZONTAIS: 1 - Ansia. 2 - Empunhar. 3 -'- Súnbolu

I quimico dá bromio; instrumento de padejar; ante_meridiem.
4 - D�penques; nata musical; 5 _;_ Nome de hom-em; che

gar. 6 _:_ ,Comerciar. 7 - Tanto; caminha. 8 - D.esinencia
verbal; ;povo'ado. 9,-- Alma; animo, 10 - Exótico.

VERTICAIS: 1 - Entusiastico (pL). 2 - Cercar. 3 -

Batraquio; reuno; compreendi. 4 - Brutal; flor. 5 - Espe_
cie de batraquio (pI.); rabo. 6 - D?sinencj", verbal; des.fol·�
r�ll'-!-1C, 7 - Amig�. R � Prend'er.

.

9

s. Aft
I TA, J A Ir

(el-' Eugenio Muellerr 53
fones 2 1",3 e 3 8 O

S.AM,
B1UMINAU

',15 de Novembr�, '1405
Postal. '590 Foner ,1284·

f Franz beim Friseur. . ..
.

�I
- Nun, ,keine:J;'.·lV1ami, wlewillst du ·denh··deÍne

Baare
..

geSChU
..it.ten 'h.ab.eu ,.fra.·gt der F,dseu.r.

.

..

'..

_,_. Wie der Papa, mit 'nem Loéh in der.Mitte",
befiehlt Franzclieti

. ...

Rua
Caixa
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f': 1.1" PAJ(HNA' -;,_-�

aneleIndicadcr Profissionàl·
o e fi t I sI a 5

ORA. 'RUTH Df BORBA KAESINER
"�'.�. CirUrgiã ..n;ntisia

<o

'_jk_
:�" - *C

Consultas diárias das::.....::
.. 8 às'l2 horas c- -> ,-

'.

das:14 às 18 'horas.
'

ODONTOPEDIATRIl\: - Terças e Sexta!!-feirul(i
Cousultu_t; o: - Rua 15 de No,vembro, 150Z
-BLUMENAU�--

nosso

H. PROBST
CffiURGIAO DENlISTA '

AO I�ADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 3

, Dr. VI'(IOR C. GARCIA
Cirurgião Dentista

Rua 15 de Novembro ,-c 1392 -;- 1.<:> .andar
Raio X - Fone 1694·

'

'.srta. Cassilda Evaristo,
,do sr. Albino e sra. Filom.e_
ina Evaristo;
'- do jovem Theodoro De

!iaJin, ,filho do sr. GodofredoD R. E G OH GREUEL
CIRURGIÃO DENTISTA

RAIO X
- Rua 15 de Novembro, 1166, -

'

1.0 Andar - PREDIO: FOTO HUGO

sídente em Itoupava Central;
- a sra. Paula Gloser, es."

posa d,) sr. Berthold Gloser;

Debatin, com, a

Graes, filha do

e sra. Gertrud

lABORATORIO DE ANALISES (UNICAS
ELllNGER

Rua 15 de Novembro nr. 592 1.6 Anda� - Nes altos
da Farmacia Sanitas Ú�x-Ellinger) - BLUMENAU
EXAMES DE SANGUE, URINA, FEZES, ESCAR_
RO, SECREÇõES, URODIAGNQSTICO DA GRA.

VIDEZ; 'CULTURAS; ETC.
ATENDE TODOS' OS' DIAS UTEIS -

.a. mesma,' CDUSa.
, -, Contudo, .de nada nos

'�serve lamentar-nos. Precí
� samos�resoi�,�i J?or nós mes-

j.,rrU1s
o problema, já que

.ninguérn nos ajuda. A ba
" ,�tinha �stá- cara'? Lembra

mo-nrs ca batata doce, da
-,,� ......_,_-_ -

-, ,�'--'-�--

M .é d ,i CQ <� _, . .':: ,.,

( A R lOS � OJf E R J E'
CLINICA GERAL -.,.. CmURGIA
HOSPITAL "')ANTA ISABEL"

, ATENDE CHAMADOS'- I"ELQS FONES:
---'_'

"

1196 e 1633

I
I
!
f
!

I
!

, "
1\1 E' ri 'I C'O," "

DoélllJ'rui- de' Senhorás ';e .opeTh�Õ'!:l8; 'Jial�: X
CODSllltóilQ; Hospital" Santá 'Clltadna."
',(}lmsulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 álll 17 horas.
Residênci.; Rua J\J;p:echal �htriano, Pebroto. 253 -
FODO U5a (em -rrélÍte' ao Hospital Sântá babel).

- DR�:lEtM{rbÜART� PEREIRA
" - - CLINICA GERAL --_

'-, ",-, _ < J$$lu�çAl!:ljfjhf, J'mi _b�lt�nc.as d� _.çJ'l�� ,,,'" ' ..
CONSULTORIa: FlQriano Peixoto, 38 - 1. andar -

"

Fone: 119'7'
-

RESIDENCIA::Rua Páralba 1'70 - Fone "BRAS1'EMP" é,. uni, refrigerador
que agracia, pelas suas linhas aerodi
namieas, é garantido por cinco anos

i:r,sishmcia técnica.
, DR CARV1H,HO

,

, 'o d1i;��"t�'{1Caf4í�&Jj'ana I." '

,
'

,
Avo lf.w Branco, li H5Qbr,>\!lo), o Ao lado do Cíne !h!sch

Tratamento de ':!le1!1'O§i!S � CPsléoterap!à)
"

MOLESTIAS DE SENHORAb

DR. RENATO CA,�fARA'
-e-

'Acham=se haspedade;; • ,a

cidade:

DOENÇAS INTi':,ltNA5
Opr;RAçÕeS ONDAS CURTAS

Consultório; Rua Nereu Rarans ...... Telefone 1226

Um refrigerador conserva duran

te semanas, carnes, frutas, verduras,

etc .. Por isso, tornou-se um elemento

indispensável ao bem. 'estar doméstico

e a s�úde de .todos, o- refrigerador é

tmllbel�1 ratorci'e'ecol;omia no lar, pois

DR' GEHARDf - HROMADA
EspeclaÍil;la :�m �lta Cirurgia e doérieas de 'f'ênhóéas'

Consultas no Hospital Santa Catarina "

Das 9 às 11 e das 15 ]12 às 11,h�.
BLUMENA[J' ::-:- Ho�prr.l\� SANTA CA'rARm�
- --- .. -- - -_:-.-

'INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

.. - - DRS. TAVARES e HfUSI .. -.

Rua 1:1, Novembro, í .135 - 1,0 andar
, '(;;onsug'!lrjQ 'e )c232

Telefones '",. ;, Dr.' Il'avares - 1461
", .. "Dr" Heusi - 1677

permite a dona de casa guardar as sq-

bras, comprar alimentos em maicr

quantidade nos dias de feira etc ..

'INSTITUTO' OE RADJUM
,

.
- D�. a...OnEBltEÓil'r. - IiCAdiutel'apla - Raios-X. - -FisioterapIa - Meláb••

lliImo - BESIDENOlA( Rua 7 de Setembr., 15
.. ""'ELEFONE. 1441

L
'

'.

PRECElfO DO DIA

"BRASTEMP" é de dislribuitão exclusiva de
•

Prosdecimo So&iedade aouui a

Ar iivre e saúde:
,

- Permanecer grande par
te do tempo ao ar livre .e dor�

as janelas abertas
ótimos

CtlNItA DE OLHOS;,
, OUVIDOS - NARIZ - E GARGAlIt"TA. ;_ 06 r

,
' ,DR. WILSON SANTRIAGO'

,

IA.81.tent... 4a Fac",ldad� de Med1cin& dA Unl"VI!1'5!Ij� 11.. BruU'

"CONSULTAS: Horário, cdas li) às 12 hora. f) das 14 i
ás 18 horas .

...:_ CONSULTO'RIO: Junto lIO Roa-
'

pita! Santl\ Isabel
.

, Matriz: Curitiba... Filiais
algumas Infecções.

AdVOGados
DR. HUNO DA GAMA tOBO D'E(A

,.; -�:

AD'V'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAu

Fortaleça {I organismo,
,

vivendo alP ar livre e fu

.
gmdo dos ambientes eon,

, . finados. - SNES.

r
D R. A D E M A R l U I

A-nVOGADO
Atende em qu::usquer comarca do E;g:tado.
Residência: � Rua Paraná. 8 ...:... Fone 160!

I
Escritório:

DR�ll�· 1; �e ioÕem�oE34°8 O!:R���Ol-
ADVOGADO

8cr!tórlo -e Te5fdi>ncia àl'U2 XV de Nuvembro, i.1I
LUMENAU_ Telefone. 1560

FONE - 15-11

. DR. HERBE RT 6EORG
altura, para formar o decote,
divide-se o trabalho, arrema

tando-se Lp, cada 3 carreiras.
até restarem ao}).. Faz-se oCorretores

Ul�1tf? . t AFFRONT
CORRBTOR

Rna .MMRnhlri N. , ,)3VJ1llrNAU
'\ _;;:-.. -

� �r�
, �

(
�

- -- ---------��--

HllMAR
•

.MASSAGENS ll'IEDICINAIS'
(Diploma Alemão),

VELHA - Boca Porto União, 55

S_a� .• 6â,s. feiras. 'das: 15 "�, �& �Ol'�S
.' <. '. �'. h "

ASSIST:€NCIA 1\'IÉDICAt�J<;RWAN�N'TEtl\..CimQQ PE ESPEClALISTAS
"

ABERTA AOS MEIJICO$ EXTERNOS
.

,

'

,

'

EÚEfuRICIDADE M:&InCA - REPOVSO - 'DESINí'OXICAÇõES
i\LCOOLISMO - TRA,'J;'AMENTOS·ESPECIAL IZADOS�'

,

Avenida Mimhoz da Rocha Nr.' 1.24'1' -' Telef�né nr, 3 e 5 5'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sociedade D"5": solveu particípar do 'campeonato
,

portíva 'Ya'!ln Verde, na 'tn.nl" da. pdm'eira' cat�gori;� da L,B:"Y,
--"- - --�---- �---", - -'-"'-'--- ,------"",,---'

-I
eh õnlom. o seguinte of;cjC); :, 110 ,<:01'1'l:'n1:1' ano,

l

não o fez com o propósito de, 111'"

I "PI' ó.rderu: ..'. ) Sr, p]":sidcllh"! Scm mais, com r('speitosat;
lllOl'r'J'"Oil corlcliçõeH rle mm

{.q1ti-j "',!tJI1H";} 1.1 dever dt! c0U1lln1L'H"'" �:llld;Jç{)uS,' firmo-me.
pé da' futebol profissíunul.> Abso. • 111"6 '1'.1" n Sockdwl,,:! Dcsnortíva I ' I'lutam�ht"" N'ilO e esta' '" 1J'I''-üeU" I'

,

,
,',

i
'

\rtlsto ,Vcr.lfl. (IH j'1:união Ô111 pnl ' 'A tuncio;..ran1PJu{e,

atual, do�'1 fll:un dil'Í;;E:nt (',1. ; I"':dt�aua entre (1 Concelho De li-
J

.
]1 S. D. Vasto ,rerde

! J) ru t.ivo, atlét:1S c DH! ..

�, ."i:\, rP- 11"'1'hc1'1 i'leltzel - Liecretiii�io':

RNOW JARAf"i'UA,J/!:n_J\,·
_ t1má' VI,ii' Amiga

-

�m
_

�
,

Seu Lar

eeF€ado d'ág a por todos�os�lados .. �

r
!

'Ê::le possui, talvez, a mais ctidbsa inárieira de viv.er,
e cornerçíar de que se tem'noticia 'no Brasil. Sôbre
a superfície espelhenta e reà1im:nte, negra. do' len
dário rio Negro, na zona urbana d�' Mçl.l1�us, ponto
obrigatóno da -passagem de, "gaiolas", "chatas", ·"mo
tores", "regatões" e ,,"montarias", êle estabeleceu seu

Pôsto Essó Flutuante. Fincado'sôbre 'estacas, sepa
rado da' terra firme, como uma' pitoresca ilha de,

progresso, o ' "Flutuante Esso' de Manaus abastece
de produtos essenciais de petróleo as embarcações
que fazem circular a riqueza através dessa imensa
estrada 'líquida, que é o rio Negro, contribuindo 'para
o maior desenvOlvimento das regiões, ribei�inhas; ,

•

;picQ.,'sr, Binjamim Margarida, as

�*,e�OU-LJ1e q'ue nenhuma obj�"
" 'ção. faria: à: concessão ele ,um aü
xiUo' á,u clube, e que elespac!�8;!:a
ta.voravelme,nte 'seu requcz-ímen-

- . "
.. ", ,._. i

Quando alguém lhe pergunta sôbre sua vida" cos-
tuma, dÍz�r:
"
- Não se tratava apenas' de montar meu negõcw.

mas de colaborar tambérn nQ, .. delumvolvÍlf}ento da
terra onde nasci,"

o rio está
;Va.ção< por quem de direito.

Onde encontrar

llOrPa,nto, para este "papelão-" 'da
I

Comissão de 'Finanças da Cama- I
J'a de Veceadorea blumenauen- I

ses?, Receio de abrir um pnice-'

Jos:lt RIBEIRO PONTES é um' dos milhár�s de Re
vendedores Essa que, trabalhando com plena cons

ciência ela importância de suas
-

funções, contribuem
para o progresso das zonas cinde se localizam.

mual, vamos dizer

eruzeíros, para ser

l!!.QS n-ossos clubes, que;

!utando. éóm problemas

ão houveoutra saída
'PI:!" :'.�ll i.r n Cd . .Jil,IO i\-nelr:: C,)

_'-;11") Â i!"H! e:êt1'�lq r!'J ·cu no ..

'

rue parOl �: pr0H'.I�·t�( 1.1 :!p i�i;a
/ 'i-é!.lC-;f. Blurnena·��:n"'e. r.Vl!� un1a,sér+e d'� motivo-r ,iã 1: vados E.O

conhecrmento dos 1I05:;DS prczadc; c

Iei tores, nova ecun t,j') de As: em., !

bh:·ia G:i'aJ E>;ft't:!c,rdinlH'i;} Icz r!

referida cntidnrle realizar na noite

HI,"X;lllf') fia Liga J'i.léti�a. o Pro ..

fe<;;�nr .roaqu.m Flo�jani. que � :i5-O'
quer-ia d� rcrma almnnn ocupar
cargo de t�o grande respc.nsabÍli";

,

dadc, nE13 acabou cedendo arrte (8

insistentes z.peíos Li? F(�U::; pares.
A vice presídencín da '=�lhd(lde

amàdcrlsta, por .u: ve z, passou :�

er ocupada pelo fenente Jeroni'

sáriO, o que ,nã·.) é lá 111uito íáeil

110 BÓrE!eF>.
quadros, 'Já nau ma Is existe qual
quer dúvida. sobre, .k:to, serão

lan�ados 110 certame da Di'VlSã,o

de ;Qn1e_outr::rn. f'111 !--H.t séde, corri

Gl1\l ranv espcr.a revidar :t altura o fito de cOlTlnh:.'f,J.l' ue umn vez

nos próprios '..!ullliniüH do ad ver> pur tOdH" sua Di!'elorla,

do an.O )ois o eguiilibrio de forças entr5

A_.::i!n t.! (iU':', funcionand',)
5e�nJ)da eon\·ocaç�o. já que

ern

Geple capaz, não hp duv.d3, O I

r+errta agora os d :> i. tinos na L A.B.,
que procurará rcctíz.rr. na 1. túH ..

da do possivel, tl+1;lalhD 11']8' mAis·�

proveitoso3 para o déspor'" �,nlÍí_
dor da

niío

-

Cr$
Cr$ operando também, En'i

.96.000.000,00
Total dos daépósi!os em, 3113154, mais de ', .. ,' Cr$ 879,000.000,00
AqE�ÇIJ)R E ESCRITORlOS NAS PRINClP)\)S PR.A'Ç)tS)JQ'Es'1'4.DO
DE' SANTA cA�rAltI NA, NO RIO D� JANÉDtO �E CURITIBA ','

ACIDENTES PESSO'AfS

In fé'nn,H;ôes cum Livonius & Cia.

Hua 15 ele novembro, �. B�ull1 eliau

__ f'
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DEPÕISA�ÕE TOMBAR NA. ES€tJRIDA(.)'DA
.

.

NOITE EXPLODIU O MOTOR mo €ARRQ
do queimaduras --'Irês'Morreu carbonisado ........

I·'ALHArtAM os FARO'r;

IA. viagenl de regress3 ('orri;t

normalmente, tendo ':0 voJ:mte o

'f. Walter K�sinkowski, p<Ji', o sr. AOs\valdo Schncider não sabia

guiar, tomando o motorista a CAU-

tela de durigir o veiculo com cui··

dado, devido a dcficiencia do,,"

RIO. 2.'3 f!';Fl Ll.) - O direLol

I
mente- assassi.nndo pelos f.a.cino·l aos jOl'�alistas dramatico

.

3.]1010 pergunta de rl!.potte,·); HHIl.iú'l�11
pagaram. isso, segundo a.: ver- de "Ultima Hora", �.". Samue' ra.8 do 2.') distrito. a nssinar lJma i no sen,tidó de· qUe a car'1panh;-, te, eles estiveram aqui, ..

di>z€ndo
sões, devido a um �urt'J circUlt!:'. Waincr, numa tentativa de ficar carta' fazPl1.do votos para qu,"' na!) srja intcrrbmpida atii q'úo que havia um:: exploração po1iti�
Não perceb:ndo "verigo a que bem com a I/1l'cí-a: levou a· sra. cessassão à ;"xploração politica que t e-'!t·ejl?IIl 11Ih c,lúda ti)<Jo� {O.'·i .])' :li· ca em to·rno do nome dr.- NEstor.
cstav<.m expostos, d'�\',do a escu,' Antonieta. Mordr::>., vluva cj_,�

rr-I
ft!nluG(}U "u 5'! mfL�lif·�",1:ar em í ciais responsaveis pela nlC�-te d': e qUe era preciso que se fi�r.cssü

ridão reinante, antes que 05 freios portel' Nestor Moreira, br·utai· alguns sEto.rcs", após a mOI te ('J '''velho'' MorEira - do guarda uma declaração para que. iss!)
.

- - - seu marido. '

,

civil Ml d'-legad'). tt'tninas.s"". li] selldo assim, COITn

I N S T I T U T O DOS INDUS T R I A f R lOS _Ao sabl)� das verd::de�ras intel1. Eis o dialo�o ttavadG entr� (J amigos dele, eu acreditei. ..
'.

çoes po dIretor de "UJ.tllllD. Ho

'I,reporter
Mano Garofalo . ." a' P..'L Garofalo - )).. senhora '11ensa:

. l':J", que mais uma vez desonra dia "l'upi. e d. Allbniota. ("ue va que Elts fOsSem .ar.nig<-s·!CONCURSO PARA A CARREIRA DE ESCRITURARIO o jornalismo bl'asilei '.), 'J. An- o:mtou a historia da carta: D. A11t{ír.-itÜl. __ o l'o·,;!-t.'l.
tuuieta ficou inilig;tltHl;., e dkigil1 D. Alntonicta {rcspond nelo (ConchJl na. Z.a págllla J�tra1 -TJrno públiCo::! qu':,. pela Resolução m. 1.585'154, foi 1----'---....,.........,.....-,-----..,.....,--.,---..,....-----..,.....,......,.....,--......_,__'--'--_

�;i:��!.:!�ada a realização de concurso para a c;a:rreira em

Bpau'Ou- a luz p'
.

ara'" O's" p'-:re'S o:: S�2 - o concurso será reguiado pelas Resoluções nrs.

.

." �.
1.202 e 1.290153 e obedecerá às condições do2terminadas no

.

.Edital de Abertura. <"'ublicado no Diário Ofida} da União

�e�o�ees���h�fi�;d��5�o,ep��t:ed::>I������0.de 1953, d�cu. oa"'o ass·ls·'-Ire'm a agr'ess'a"'on110.
3
e -;(H�:n��s��â���op���a�e���;ict�ber��s ���n�íadedls�� ." . '. .

Instituto, sita à rua Nereu Ramos, slnr., nesta cídade.
.

. ALEXANDRE GOMES - Agente.
RIO, 28 (Merid.) - O de

legado Mário Lucl2na. em
.

Pl'�sscgu:imento ao inquérito todos os pormenol'es
ôdm:nistrativo Jl13iaurado pa. do bárbaro atentado. A mis_
ra apurar as respunsabiJiCla- siva foi apreendida e: Milton.
des do brutal assà;;sina�o' de Gouveia ameaçadÚ' de morte
Nestor Moreirn, o'lviu, 011- pelo guarda.civil Domicio,
tem pela manllã, o preso Mii_ colega do a,,:;a551n.:: Paulo Ri
ton Gauveia da Si�va, que 11.1 b�iro Peixoto.
noite do brut11 espancameI�to O delegado Mário Lucena,
do r€:porler se eilc,_nlrava na não se sab.ç com ordem de
delegacia do ::to Distl':to. ME. quem, deixou ainda de regls
ton não fez ma's que confIro tr�lr que no 'inierkw do :�.o
mar (IS -suas declarações fei- Distrito OS espancamentos são
tas anteriormente à impremm frequentes, conforme afirmou
e à comissã,:), d8' parlamentil. M llon Gouv,�ia·

.

res qUe o ínt.errogou já no Disse {} detento {lll!! na l1oi_
Depósito ãe Presos d"l Polic'a te do crim.::! eSWV,l recolhido
Ccn ra1. I no Xi"rlrrz nr. 1 do 2.(J Distri-

I O delegadJ Mário Lucena, 1'0, juntamente c',m outros
agindo de' maneira estranha. � --resos. Aproximadamente às

! deixou de consignar várias 2 horas da manhã ouviu gri.
i di�dlarações d,o depoente co- tos e barulho de espancamen
mo por ,:;xempb· a de haver to· Milton Gouveia nevelou

então que chamou a atenção
ele .�eus comp<Hlhcíros pai'a O
fato e tt':.P:u 113 grade da
parla. vendo que no corredGr
que Se comunica com a área
do xadrez estava' sendo vio
},.�n Hmcnte espancado um, ho

.
mem pelo guarda P�ixotü'. O
guarda, em dado, momento,
d�sferíu na vítim3 um ponta
pé à altura cios r:,ins. Nesta o

casião ° assassino arrastou o

FPOLIS., 28 tA. Merc.l, esse requerimento quando vado, (lHe tudo é examina-' homem par" ° interior de
I uma sala �ituada na frente

- Na Sessão de ontem da o mesmo vinha possibilitar I do à base de interesse paU· da Delegacia.Assembléia Legislativa. cu- andamento rápido para tÍco' Ainda estamos longe '''Está matando, um"
trou em discussão um re- construção de obras recla-, daquele i:;eal, onde OS ho- Prosseguindo, declarou Mil-

.

t d l'd d d 1
-

b d ton G:llvcia' quI'? ao voer liquenrnen'O O 1 er <I ma as pe o povo, como sao .mens sa eriam istinguir
I

violencia do· policial disse oa.União Democrática Nac·lo, grupcs escolares e postos entre o que é de interesse' ra um de seus c,�mpal1hejros
nal, dep. Julio Coelho de de saÚüJ. I coletivo e de interesse uni- 'de xadr:.z, em voz alta: . --"

Souza, para serem coloca- lVlais. uma vez fica pro.
I camente partidário.

. Está mafam10 um". O guarda
Peixoto GHViU também (> quedos em regime de urgencia

�iiversos' projetos de lei de
,origem governamental 'en

tre eles um que autoriza a

"Empresul" a contrair em

préstimo com o Banco do
Brasil, destinado a ampliar
as instalações da importan
te empresa, e outro abrin
do O crédito de 18 milhões
de cruzeiros, a serem em

pregados na construção dp.
grupos escolares, postos de
saúde e outros melhora
mentos de alta importân
cia, principalmente para
os municípios do in terioT.
O requerimento, entre

tanto, 'não logrou aprov:a
ÇBO, porque votou contra a

bancada do Partido Socia1
Democrático.
E' de estranhar, na ver·

c:.ade, que representantes de
municípios de interior. te�
lIkun negado urgül1c'i:'l fi .IIiI .. iIlI"':'_5i1ii17.5iii1NiiiIii-ii7_�iiilFiiiiiTillliiil.r.71711311· •••••••••••••

Entraves ao governo

Negado urgencia ao requerimento da
UON sobre importantes melhoramentos

Blumenau, nos ultimos dias, do
mês de Maio, Inegavelmente, vem

vivendo sob o signo da fatalidade.
registrancb-sc 'tragédias' que aba
laram a sociedade. Há cerca de
duas semanas regi.stramos 10 pa;
voroso e trágico cpísôdío ocorrido
na; aguas da baía Babítonga, em

São Francisco do Sul, com o avião
"Sfimsorr", em que pereceram os

aviado.es civis Hen�ique Passnld
c Siegfried Froschlin, cujo lutuo-
: \;) acontecimento abalou. prlOfun
<lamente a população local.
Ainda não refeita do tremendo

r.balo sofrido com a dolorosa tra

gédia que enlutou c!1\�as tradiclonal s
familias blumenauenses, a popula.,
ção blumeuauente foi sacu<.lid:l
com outro �balo, com a notícia do
1 rágico acio!ente de uutomovel, o

corrido (!ctintn feira, ás 20 horas,
na locali<hd" de Encano.
ANTECJ<:D&NTE!; DO .oli!SASTR.E
A's Ui horas de quinta feira.

Oswaldo Schneidrr encontrara.se
com seus amigos Walter. Kensi
J<.ow.,lti c Ovidio Krascher, tendo 08

tres combinado uma ligeira víagern
a Timbó, com o csrro de proprie,

f! �tl"! do prtrneíro, de marca "Crys :

1:",1'"-", afim de vertftcnr o bom fun

C'''''!lamento iJJ veiculo� p;rquan,.. I
i· ..... 1 nle_ln') ;:tf�hava�st. eln in:lt: ",-i· I
dade por algl1n. t"mpn. Conr')r_ I
dando os tres. HICJl)4inw"lh, t�:rr�a

ram o autmnj"'_'-"} e dirígtralU 1·e

"Ptt.ra Timbó, saindo r.h7::;:1a ("ld�'H�e

PQr volta da:; 13 ;�.) hora.:;. Até a ,

chegada a Tim1Jó, a viagem c -1'-1l'c:u norm Jlm!':n Le, (o)nludo o �r.

"\'Yf!lL::r Fl'= �-;jl{!l"Y'sld! qUe! dirigia
o veiculo, chamo'! D atenção do
seu proprietário . .ir. Oswald>J Rch

neíder, para o fato dos freios não
c"tarem funcionando como "Ta

neee:siirio. Cere",
<,"tiveram aqueles

de uma hora I

tr�s cidadãos
elll Timbó, onde �onVcr5arr1m com

êltguns aUljgod e l.:Jg.) enl !teguida
empreenderam o ;,-egréss.J a e: ta
.:idade.

freios. Ao se aproximar da locali_
dade de Encano, por volta das

19,30 horas, os faróis do carro 3-

QUE MUITO VIRAM.�.
Os olhos cansados pela
idade carecem de cuida·
do constante. Algumas
gotas de lAVOlHO des
congestionam e limpam
higiênicamente 0$ olhos,
dando ao olhor fatigado
dos onciãos mais brilho

e vivacidade,

o proprietário
prima.os contra o assento dfari, 0< trabalho. fitO socarro ás viÚ� tera! esquerda.' .sendo .

a' muito

'1
va a ida da ambulancía da

AsSiO-1
pital Santo' Antonio a'té .às pri�

teíro, tendo o veiculo tombado mas.' Derrtro em' POUf'O
.

chagavam custo reUrado Ovidio I{ras�her. téncía p�blica ao tocar. do a�iden- 1lle.iras L'lOr4� d:> manhã. de ontem,'
com as rodas para .o ar. tambem ao iocal Autcnío Theiss. QuandO se pretendia rettrar OS" te, done'e retoracu cerca da; 23 apos Q flue fOl conduzido para a

OS l'RIlIIEIROS SOCORUOS funcionario �:l ,-irma Wilson' &' valdo Sclmeider, que se' achava horas, com o corpo carbonisado de süa: resídoncía.
.

Decorrido pouco :r:,ü" de dcls Cía. Ltda. seu pai Manoel Thciss, ·numa posição bastante dificil. ex·'. Oswaldo Sehneid/er". que foi .ex- "

..SOFR'ER.�i\1 QU�UI'l.Ul�RAS .minutos, passava pelo local o au- que auxiliaram na ücrda de rctí., I plodiu o motor do carro e em posto em �,'n·.ara a.t"'Iente no HO'l_
. ,.Por te-rem rC'cebldo sena" quet·'

tomovet de praça gui:tdc pelo m\i� rar os tres ocupantes rIo "Chds.- POU(j;,s Isegundos era chV,)!vidJ
torista Joãoún'p, G,ue, trazia co. Ie r ". !Depol,; de multos e�forçós. \�um'mar de cnarnas, tal" ',",olen.
mo passageiros Bruno Behr, c't.ll conseguiram arrancar a porta.ma> cia com que o fogo se propcgou.
Oficina de Bíciclétas V�·tdsstnann

er
las, por onde saiu \Val er Kesln_ Essa circunstancia imnediu (ju� �.5

Cói 't1� Hor5te;�. l,�. quais acorre- kowskl, procedcndc.se em segui·' r;:essoalJ �re3entC3' con egutsaern
r-arn ao Iocal- do dnhtrÚ', iniciando da o arl·o�b�mEntl') da porta" la- salvar Scbricider, :.-.ob pena de

. .

corre.rcrn O perigo de serem queí
madcs. Mesmo assira <l corpo de
Schncider foi retirado j<i sem vida,!ficando completamente rarbonísa.; ]
do. liSOCORROS f\1B'IHC05

Aproveltanoo o uU!OlT1ove1' de' r -�-�----------

praça de Joãozinho, Walter Kesin.'
.

Const;;;uirn acontecimento de

kow.Icl e Ovidio Kr.-.'cher dirigi- grande. repercussão '"lndie--:tl .

em

rum-se ímerítatamente para o HD3� todo o Estado de Santa Catarina,
pital San!:: 15'1\;>01, tendo ambos re' o. primeiro CongréS3o de Previden'

cebido sérias contusões, sendo rnn, cía Social que reurí ·ar-s� ...á riésta

di(�ados conveulentemante, aro 'cidade, c'� 1.0 li 3 de Junho vindou
mesmo tempo que ''0 prõVidencÚ,_ 1'0, com o compar-ictmento de 85

«Chrisler» ..pessoas.
pudessem funcionar !Jara. cstacío;
nar o carro á margem da eitra

da, ê�tc perdeu o equilíbrio, tom
bando numa grõta de mais de

dois -rnetros de profundidade. Nos

primeiros momentos de aflição e

panico, os tres ocupantes do

"Chrislcr" I passaram a clamar pC1r

jqocorro, impClssibilitado;;. que �s"

tavam de se safarem d:a eltuacâo
em que se encontravam, pois, II

capôta conversível do carro com ..

Deverá 8 sr. Souza Dantas
viajar Bafa a· Alemanha

R.IO, 2B. (Merid,). --,.; o
presidente do BaGco de
.8rasil .regressará· amanhã
ela sua viágem flOS Estados
Unidos. Segl.1údo infor.ma
se, não reassumirá desde já
a presidencia do Banco. A
pós comunIcar ao governo
os resultados dE; sua. pf>:;_
ma11'encia em '\Va�hili.gt()n e

Nova. Iorque, o �r. Souza
DnÍ1üls deverá vWJa:r 11;;11 n
a . Alemanha, 3fim de con

cluir as negociações inicia
das :no Brasil pelo ministr0
,�a econêmia alemã. Confor
me ainda fomos . inf'lrma
dos, deverá ser ",ntreg'Ut� ílO

SI'. Sou�.a D"nh,g a m�;nSrt

gem assinada fJdos fundo-'
nados do Banco do Brasil,
inclusive dos estad.os, �rm

griüulando-se ('pm o êXIto
da sua missão 1.<OS Esta' i.;,::;
Unidos e formalando votl)3

sua pernümft!ncia do
BaJ;lc() do Brasil.

.

Normalizado o h'aba
lho nas indusfrias l?'i�
borracha

RIO, 28 (Merid')

o "Chl'Ísler" sinistrado no local d'l' acidente (Fotografia cedida pelo "FOTO UNIVERSAL"
.

AL\'0 DE U A CHANTAGE
VIUVA NESTOR MOR:SIRA
Ludibriada, assinou a carla ..declaraeão aos jornalistas

MAIS Cla VéÍU a d2scoblir que M-e�
de 'i os. COmpr'll1 (iverso� cJb_
jétos no c-om�rc:io' locaI,' quan
do . era do Clonhecímento da
Slla familia que eI_) não diS_
punha ce áinheiro p.:r'l faze!"
tais ·compN's.

.

lVIedeir0;:,' foi de·.lti', tendo

DEPOIlUENT OUM CONTRA POLICIAISos 2.0 DISTRITODO

Sem 'apoio do ministro
providencia moralizador
Pediu demissão o d· el 'd' O d F·

.

,-
.

-.' .

. .r Dr, 8. ep. e Isca Izaçao euja importancia g,a,�'�ra, deixan'
. �IO, 28 (Mer!d.) - o sr. I frendo. uma forte campanha I Cidade -erà dividida em zona�, do de cüm:prir com «5. obrig�ções.
Joa? Arruda, dlret�r do Do_ por parte dos fiscais do Tra- cada uma s:Jb a resp::nsablli- Na 'policia .ia deram f'ntrada :0;.1-
pv:r amento de. �lscalizaç�;} balho, des�e ql;le <,:,?oliu ó S�S1 I d�de de um gruI?u de fiscais. I tra:; queix'5 i�e�ticas """Ira' Ma,:_
d_? Trabalho, solicitou dem1s. tema de flScahzaça9 de dlS-' DiSSO. se arl}rOvetlllvam Os íÍS- co:;, que fOl mtlmada

�ao (;9 �argo, �m carater i.r- trit:s. Ao :nes?10. t'2mpo! O f cai� :parI "!ormar as· fam05ós esclul'ecim'.!ntas.
IeYJgavd. Entretanto. o. sr. sr. Arruda ll1stltuhu a flsea� "calxmhas1., Que. l'<'3dundavam I "

GIlberto Crockat de Sá, dire. lização de comandos e turmas, em graildes bEmencios para, ';) j'. !'Z&,lFAlt!!iCEU A JH3N!!'.�
tor' do Departamento Nado..: o que· veio desmantelar a classe.

.

I
.

nal do 'l'rcbalh?? vem se n€_ '''caixinha'' dos fiscais forma_ Julio Koch
gandc: a concede_la, sob a a. das nos diversos distrit.os. Os

.

O sr. João Ae'udã não 5:: policia quo :'la
legaçao

_

d·� que o sr. João' Ar- fiscais mov.eram um3. campa. encontra no Ric. atualmentl". I nome Luzia;' de 14 an::J oi: it.'ade,ruda 11;:'0 .apresenta
.

motivos nha tão forte contra o sr. João tendo viajado para o nor.:.! �ern motivos justtlicad'Js. a",opa- jPDnder_?-vels. .
.

. _
Arruda ql;le:acaba:um envian. dcsste, a::l1ct'e .bi inspecioCla!'. reeeu de casa. e apo:g:r ,:1" li,dos.Em ",:u pedIdo de demlssao do a?, p11nl:�tr,o ao' 'r'rabalho os servlt.;os afetos ao .seu De- I os efQr<;G�. amÔa nao f'll "n'-'an�

o sr. Joao Arruda faz um 10n- um memorial, solicitando a nartamt.3Tlto. S�gundo fomos' t·.ati<l, estand'J desaparRcidr, ·a há
g,J r·�·lato das ocorrencias em. ·r.\!vogação di portaria, () que� fnformados em SéU gabinet�.1 dois di<'_". ,

.

seu Departament.o. apresen- veio magoar o sr. João Arru- o sr. João Atrurlá, tão logo I A ;':>011 c' vem :dcS""l\:v,�í .e:l.'I? .,"- ..ta!lt?o como motiVO para de. da. regr?sse. v�:. 1 �·'Jf"·<.I' o ,:;ell tividadh I,aia el1(l,nt�;lr .-. p"rs<
mihr-se '0 fa'to d.� e;!�ar so- No regime dos distritos, a pedido d'2 (.I;�m;s;;ãc.' ,dc:ro ti" .m('nór d�3::p�,·ec"h.·

----.õUclasdeRf.-do-Sul
�- ----.-

. <.,-

Em Rio do Sul o governador do fslado
RIO DI? SUL, 28 - "Dias Velho.", será

abrÍ'lhantadol
tõe" cOm 'direit.o ,a um churrasc� jpal de Rio' do Sul, .contendiG

Che��r dIa 29 do corren.tp., "às p�Io afamado Jazz da Força. Pú' cada cartão. A homenagem (ias, inúmeras in1J.uguraç�es. .de. gÍl"horas da tarde nesta cldac,c. o bllca db Estado. morado.re-s de Canôas ao

Govcr-l
rrantescos emprI"endunent'Js je-

Exmo. Sr. G.JVcrnadol' '. Irilleu O grandioso desfile de esú:Jla-I na él!;lr Iríneu Bornha�seh; .será" �a'dos a bom tformo graçâs ao

Bc.rnha��en. ,res, apresentará mais uma vez. temos absoluta .certeza, algo dt trabalho eficiente e produtiV';J do
,A ComItiva Governamc1ntal .

qu·: alU11los dos n005506 principais es' extraordinário. A churrascada Prefeito Waldem.ar Boi!'nhau."
ac�mpanhará \0 d,lnamico· e bell_- tabeIecim€ntos de ensina, ou se; s<'.rá oferecida. pelo autor desta::. sen:

'
,

q.'llsto Ch:f� �o 'Executivo cata' jam.. Ginásio "Dom B.Jsco". Gi, Unhas. convidado especial par�' O Banq_uete 'a S€1' I)ferccido
l'l'l:ense, VIra Integrada p�los 5'2- násio e Escola Normal "Maria representar }O pÓVO' do . BaJrl'�. 29.· no "Dias Velho" jJelas
gUlnte-s membI'.JS: DepfUtado Au:xãliadora",. ElscoJ,a E. "Ruy, PC'oIciario. Após. nossas br_êve,s >'

x:onservadoras de Rio dt
Volney CoJaço 4e .oliveira; dr. Barbosa", Grupo Escolar HPaul� p3J.àvras, o povo e.:ri.tão< ptc,sc nte Sul. cc;ntará cCrn. a prese"lça dos.Paulo :i3ornhausen G senhora, dr Zimmermann" e tambem COffipiJ' tf.'"á oportunidade de ouvir ,) ··jié 'valores maÍs. positi\"s flue If0S;"� .

Fernando F,erreira de Mello dr. nentes de diversas escOlas muni- cur.-b do GovernadOr lrineu -Btll'
Vito,r POuso e se/nhora, dr. Luiz dpais. nhausen: e que .vem 'sendo aguá!',
de ftJuza.e senhroa, Deputajc No Bairro Proletário. a Comis dado com 'enDrme e.xpectativ.'1.· veitando a !v,inda do· Hu':tre
Nelson Rosa Brasil,. Deputado são Organizadora do Chur.rasco· Já divulgamOs o programa di5, pufado Volney Cola!?)Celso. Ramos Branco, Deputá-::lo .M1onstnJ', já distribuiu 3.000 cal" tribuidO pela Prefeitw:a ,Mu,niCi:

•

PSR.
Clodo-rico Moreira, Deputad,.} lu-

'

l.i>o coelho de Souza; CÔmandan·
te HeitOr Sá e senhora; 'O:>man
dante Giannin.i e senhQ.ra, Co·ro
nel Pedras Pires, Comanoonto
Felix Azevedo ce senhora, Coman
dante Jarma Rocha, e s€nhlJra,
dr. PauI>J Fontes e senhora.. dr.
Paulo Tavares, '�d't'. .Joel Vici'ra
de Souza, dr. Vin�cius de Oli·
vEira Capitão- Piraguay 'Tavares,
sr. Galileu Sims,s, jornalista Gri

• sar·e fotografQ Leonzi.

, O Ba.ile·dlf On,la. a. Stl!' ofereci,
� tlo pelO. Olube. da Caça

.
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.1 TORES IERl
SENHORES

AGRICULTORES

Acabamos de receber no�

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

plano de vendas a pI'esta�
cões.
�

Solicitem-nos uma de.
monstração
misso.

sem compro�
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