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Não cogita o

�

90verno· de modificar
mo. ] t CivIeridiomiJI

. __ . o 1Vlinlstro do Trab:l
lh3 informou à reporta,
gern que o governo não
cogita da modiJ:icação
dos termos do. �lecri:,to
que reforma a previdên
cia sccial. Disse ainda:

O'RGAO DOa

"Estamos agora cs,

1 ruturando as partes com

pjementares do . de1:relo
de manéra a estadele,
cor-se a forma do des
conto limite e o limite
dele.

-- o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (San(1ll Catarína) - 3.H feira, 1.'1:'ANO X

,No,f<O..... "' ��»)

�::r' ,

". .

"

,
'

I :rno, 31 (l\IerLiQllaj)· '--

IA Càmara F-o::deral viverá
em breve momentos de a-

/, gítaçào política cem os de- cessar

batés a SCTç-m travados em ro Vargas' e Euvaldu

ecus"ãr-'ifãtificaç
-

O da CE erial;;:�:����:��;�=�i
I'e oh'a no' nacl·oo'a·I,·sm''o �r���:���OS�!�d�e;����!i

I sua votacao ainda esta S'8-

i
mana. pois havera Limites

rep'ubl,'" ,,�nâ pnoular para os discursos. .

.

.
. "

\JU.'@ U
Oj , RIO, 31 tMeridionaü �I

'Atualmente os subsidíos''

dai" e ccnduzmdo a uma
I
navio particular, sendo e�-I A te�dellcia da �aí�ria é Se�,::ndo.pI'�ceità'da cons,t.i-; sã? de doze mil cruzeiros �i

comunidade politica e eco- coitado por quatro ?estrOl-! no sent.ldo de arqurvaz a tUIç�orn:nell'a q. Assli)mb�E;la a Jeton. �e. d�ze.ntos eruzei-. '

nomica e social. aberta a 81'S. O presidente Tito a- J denuncla; ,

'

..

Legislativa das alterósas- ros..A iniciattva da apresem

iodas as nacões' livres da firmou, antes de partir, que f' -:- O líder da-minoria, sr, deverá fixar 'este, ano
"

'?Sjta-ção:ficar.á
a 'cargo dos tie.:,,\

Europa",
,',

'J 0. c,onvenio .�ri-p.artite bal- �fonso Arinos'

pro�Ul�ciarál�ubsídios d�s depu�ados pa- p�ta?-os .tiue se c}lnd�data';'; .

Recebidn CO,In flinrpa- caruco se solidará cem sua. discursos sobre as duas ma- ra as proxrma Iegislatura; rao àCâmara Federal.. a:

tia o pedido do Sião proxima transformação em,' �erj,as, ccásião em qUe tra- A inaíoría pretende que

ie'I,qual,
n�� ii·ú, poi-t.anto, oe.!'

LONDRES, 31 (UF). alianca e a formulacâo exa- rara tambem da nota da tJ- el-eve para doze J;llil,cri,lze..i- neficia�-se com "1 rnajora..;

.ta das obrigações �de seus DN .sobl�e a situação política ros a parte fixada e em tre- çào.' ,
.

'

membros'. nacional. zentos cruzeiros O jeton..
" ,

do l:ongresso do movimento

"'---.�---

1 Gabriel Passes sí)bn� ii ptlcifiCtU;ào-em fAinas-

í ove partir do governo· ii
I ro esta de acordo rall

.. '" Em plena execucão
'

j .

RIO, 31 (Meridional} - A
UDN tem projetada.'
campanha de

Tito c o convenio lri�
partite ,

BELGRADO, si '(DF) -
O marechal e ' preside�1te

.

Tito viajou a bordo de seu I ti
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tas'a De �aMe·, �ao Froocisco
NA(IONAL

.

D,6 PilHO
EDITAr; :p� CONCORREfIl'GI;t\ PUI6LICA Cl)R}TLBA

Rua São. Francisco, 147 - Fones 2061 e 1043

PAR A N,A·
CONS,TRUÇÃQ rio l!!DIFICIO'&EDE DO ENTREPOSTO DE

. .:
' "

MADEIRAS D,E rUJAI '

D,!'(:qrd'em dó Senhor Presíéi&4tç.·acha.lse aberta' a eon,
corrência

.

públicà para' construção 40 Edilicib' Séde da Ad;
.

.mtnistr-açâo do Entreposto de Madeiras,
.

CUj'J, terreno está 111IilIII1IIIIII__IIIIIl__•__lIIII! !IIIII �localizado na rua Uruguai, na cidade. <:te Itajaí, no Estadode Santa Catárina. '.

As .propostas· sarãó receblda, até. às, 17 h-ortis do dia
31 deste'mês, na Secretaría G'eràlCla Atitul'quiá, à rua Me
xíco, 45, fi.o pavimento. em ,Joinvílc .. na Séde .da DelegaciaRegional; :em ltajaÍ no Pôsto de .F�alização do INP, onde
os .ínteréssados e�!!ontl'al'ão, desde .já� os elementos necas,sári,9S ao .. preparo"):ie suas, pr{)posta��'mediant'e.:q p�gament.o

j"
cozrespondents, ao custo c1::> caderno de encargos é especi,ficações e um jogo. de !plantas; d�endo, outrossim, as pro; '.pot.)as apreserstadas conterem, atem I dos �sclai"ec:�m?ntos ..

usuais: ..
a) preço' DQl" . em.Qreitáda global;
:-b) JJ.l'àz.p. dê erifregá dQi �erv.iços contr.atados;'c) condiçÕ'es' de J'lagamentcis; .

'

.:," ,

d) P;J;"Qva, de Idoneídade co,l:U.�rCial e técnico�profissional.NOTA: EStão' exc1uid-os' desta, 'éoncorréncia, os serviços constantes dos itens, 29.1./ até o nr: 29115 (inclusive) do
caderno de'·Ehcatgos;!i'eferentes aos eqúipaméritos €s.=-

pecíalízados; ,de ·üÚlsinha,. copa e disnensa, ficand,oT R A N S P O R T E mantidas as ins�àlatões di tubulação Pará' agua," es,,go\:o; luz e força._: ". .' ". . ... ,

A -(iR A N·(,l· : -'.�: ass: LINC'OLN,'NERY -

URSO � MINISTE'RIO DO TlÚ{BAlHO�.: IND· E
.

C�MEJRÇIO
- ,

A EMPREZA
'. ·1;6.a' DELEGACI$l. REGIONAL DO' TRAtrAI.HO "

F.ILHO em.Itajaí, necessita

I ��i:�i�/ídj,:_!::,,!�7ro DE �ICALI::�����i;'�i��
., /. '

E D I T A L ,
.

·

caminhões para serviço eer- o Ínspefor -. do ./Tr.abalho', Encár�egado do 2.0 Pôsto de
Fisca'lização em -epígrafe,' avkl\ os senhores Empregadores·

to e garantido no transpor- (Patrões) que. a piartir do día (2) de maio corrente até trtn,
ta (30) de junho' próximo, está recebendo as Relações de

R EL Empregados (Lei/de 2j3), a que serefere o artigo 360.0, doA G AN
: Decréto-I.éi ll!' �.45.2, de 1.0' d� "maio de 1943. que aprovou'c

•..:t �i1i.:.i'f(>ti.! a Cop.solldaçap. 'das L..eis do Trabalho.
,Forneee Tanques a66 in- As, Relações de EmJpregaoos de que trata o presenteEdital, levarão" na primeira (1.a) via, o sêlo de três cru,

teressados faeilltando O' pa- zeiros .(Cr$ 3.f,OO) pela iôlha, iriícial� ,e dois cruzeiros (Cr$.

2,00) por fo11';a excedente; alem do sêlo do Fundo de Educa_
. ',ção e Saúde de um cruzeiro ecíneoenta centavos (Cr$ 1,50),gamento dos mesmos, ,.

'No caso, de haver- firmas que não tenham empregados,
. f<.rr�-ão 1t1egativas, ilsto é, jescreveíndo .em, JCaráteres bemEntcIidcr-se l.U·gentemen· legíveis "Não tem empregados".' .

Blunae,nau, 29 de Maio de 1954 ..
.

,José Ferreilra, Inspet{)r db TrHbalho
Encarregad� dei 2.0 Posto de· Fiscalização.�.._--�--------�--------------------,----------�---

firma sr. WALDIR BEN- M O lt C l-U,8 E D E

-- Cvl\IPLETAMENTE APARELlIA,l)O -
CraURGIA - MATER.NIDADE - INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
. ABERTA 'AOS SENHOR�S MEDICOS

Chuva de impr oy,iso ?

fie de ALCATRio XAVIER
Ih

diverSos lote",
J.lt-t'rdm.fJ> à. nova ponté' em

iii"ustrnção no bairro de POR
� Aguda..

lrifol'maçÔM com Arno Bee
'foCI', Rua. Bolina, 73 _ POll�
'ta Aguib. � Nesta.

� ( E ti r a, () D f
rl UI o M O' Y E I S

Antom6viflil!
.

n!'l�d�;f'
C�!Ininhõe1' u....d**
(iam,iOlletefl Ullr",d�

'!:R()Cis
VEN1?A
�OMPBA

Uin aos'� melai ..
cVitrir um mfriadO 't_r .
CognàC dê"Alc;trão X.nu,
Que .iuÍ!· ct)I]'IÓ preVímtift _I
!ftr�. bf6aqúlcU.
pullllOna� dc$íúetanclO _

,

t�te«ndo (ft 6rr1OlO
.

Repirat6ri.... A�ti<;atlU7..t.
..�tfl_. aedli;;i_VO da toai!

",ouet-S!! COIII" 11111 PiMTCl.
MM fO",. " '".' ,

COQHAC v. Al.Q,flllq lI4l1V

te co� Q Representante -da

UM mODUlO DO

__.
UlH1RIHORIO liCOR Dl CACn uVlEa I.. L,

tas; financiamento de casa zar�l.;e_H a sessãD preparatória
própr'a para contribuntcs; fi. e n,) dia 2 a' sessão plenária.
nanciam.ento a. terceiros;, fínan
ciamentos a .empregadores pa
ra construção de vilas operá.
rias; financla,m,ento à jrndus,;
trÍa c:m nivel de mobilidade
máxma; empréstimos' simples
'a associados e a longo prazo
!!_õara necessidades eventuais;
pres'ação d,e assisten;cia téc
nica e jurídica aos' associados
r.equerentes do financiamento
para aquisição de casaprópria;
fornecimento de plantas apro"
vad'as pela repartição cí.lmpc.
tente aos associados que rece.
herem financiamento ,pelas in
insti tuições.
Arrecadação - desconto €

r:=coll;ti.m�nto .

de cont:r;ibui,iÕes
tf1!>Callzajãct'.rlgOrOSa p;'r,a�m.
J;)regadpres faltosos; divida' da
"União.

Administração - adminis_
tração dos I:AP e CAP; prazo _

para os funcionários instrui_, S
r.ç:m processos; seguros d,e a-I::cidént,:;s no trabalho. ::::
No dia 1.0 de Junho reali- §

-

-
-

;>
-

I�:
I:'
I � íl,ltnllUllllutUlllUlIl"!iIIIIUflIIIIIIIIIIIIIIlIIiIIllIlJIIII!IIIU_I!!!!fllll1IIIIIIIlmlnlfmlm�lIlnnmlmlmIlUllh.:.�

VENUTTI _.,.' Rua Andra-
ASSEMBLEIR4 GERAL ORDINARIA

São c<Jnvidados os 5rs. sócios do Moto Clube de Blu_
menau para a Assembléia Geral Ordinária a ter lugar nodia 13 de Junho p'. vindouro, com i:nício às 8,30 horas da ma.nhã, afim de tomarem conhecimento da seguint,e 'ordem 'do dia:1) Relatório da diretoria, com a .prestação d'e contas 5-3.bre Q exercício anterior e parecer do conselho fiscal.2) Eleição da nova dir.etoria.
3) Eleição do novo Conselho Fiscal.
4) Assuntos diversos.

OBS.: Não havendo número Ieg�l na primeira convocação,a Assembléia realizar.se.á uma hora após; c{)m qualquer nú_mero de associados p-resentes.
.

B1umenau, 29 de Maio d·e 1954.
A DIRETÓRIA.

Vende-se um em .perfeito
'estado, .maquina 8 mil quilo.

.

.

metros, /rodados, sujeita
.. '�·

qualquer prova. Tratax: dl}:�':'
tàmente com :0 prOp!letarlo
sr: Carvalho, alto· da' Casa

ESPORTE CLUBE

�Agradec imento
Prepare -

• foture de
leu fifi.

A viuva Thekla .Duwe agradece a tJdos os parentese amigos as manifestações de pêpames testemünhadas
por ocasião do falecimento e ençom2ndação do seu esiposo

.

,E D·U A R ,D O D U W 'E,
falecido aos 1� de maio. <i:e 1954, na. irl'aéLc de 88 anos, 8
meses e 19 dIas,. e partICIpa que, nos cultos divinos, naIgreja, de Badenfurt, acs 6 d. c., às 15 horas (três datarde), .

e na Igr.eja de Encano' do 'Norte, segunda�feiradia 7. d� c" àS 9 horas' da manhã, será proferido uHl.
. .

VOTO MEMORIAL
liomenágem ao falecido.

. ,AgI:?dece. de
. flPtemão. sinceramente' o compareci.mento.

.

?

doDdo.a..

IOFOSCAL

: cessidade de qualquer atropelo por,

parte do;; credores do Tesouro. To.

"
do mundo recebia na sua época..
A Diretoria da Despesa Publica,

I qu� havia recebido processos nUn1
\ total de 45. mil de dividas desde

I'
1940, estava classificando -e pag.an

.

.

do rigorosamente de acordo com "
.

I
po,io nã,..) só aos tecniocs espe- entrada do proc�sso.' Já tinha.m °i-
cializadQs. mas tambem aos que! do ln:,smo liquidados perto de v.in-

ii, nr,adu· I te m�l' ·processos. correspond'�nte�•

.'... aos, anos de 1940 a 1949, ,num to-
. tenham expenenCla llQ a.rteza

-I
tal ele 300 milhões de' cruzeiros.Finalizando, -declarou o sr.' TO,- '

CONFUSÃO
'

l�d� Pizà que "pTocuriirâ '1:Ial" i::' 'nato: ê ·na .

.e,�quena i1ndustria.· -·Mas. acontece que Ulu dia "!"sa

I
praxe legal foi quebrada por ordem
superior. aúendel�do a uma nova

interpretação da lei, Daí por dian
te, então, começau o que estamosI assistindo. Nil1guen:l" mais se enten-j,

: de. E' uma confusão tremen·cla. Os
I

1 intel'':i'sados, coitad03, ésses então I
. não sabenl lnais como agir c é a-'! quela aglamer�ção -em todos ós cor

I redcres do terceiro andar do pala'lcio e;'a Fazenda .

Com isso surgem Ioga os aprovei. I

fadores oferecendo {) pagamento
mediante uma comis:ão ou então
comprando, os creditas: CO;lsideran_
do que hoje em" dia não há mais
nenhum criterio no andamento do.
processos de exercícios findos. ·0

l que, não sendo obedecida. a elas-'
sifícação de entràda. aumentoú o

>

I c erviço (la' repartição. sem levlN'
em conta a enorme burocracia já I����������I;llI;I�����W'.i.�, I existente a respeito.

A VIGENCIA DA LEI VAI

inc;rClllcuto

FRI61DAIRE

:��':ç\
�!Ll('IDA.��mI
.... .�

(fonileJ'.tamoll:
' '

.' .'. .

'.
Itefrigei:àdôres Domésttéos, Refrigeracão em Gt'rnl

.Máqrimas de 'lttvar,. Fog_ões elétricos, Aspiradore:. ú� "'_,
Enceradefras; Liquidillcadores etc ..

'

.

Reformas - PJn�ftra.
CAsA DO AMERICANO S/A.
,,' Beef;ão Domésti�a

TERl'tlINAR

A lei que abriu o et'�clHo espe.
cial de um bilião de cruieiros pa,
ra ocorrer tuôas essas dividas ter
mlna o S2jJ prazo de eXecução em

d�zembro proximo e tudo indica.

Ique. até. lá. a Djr�toria da Despes:,

1,
Publica não concluirã o pagamen·
to total de todos t!queles procos.

I sos,
havendo �ols n_ecessidade. cie

uma prorrogaçao da sua vigon-,
.

CHI.
.

I
.

A proposi.o; f«mos, informados
de que '0 deputado Paulo Sarasata
jã se antecipou ao governo, solici.

I t,.Il?do. a referida medida por mais
dOIS anos.

Do credito cEpcc!a! em vigor ·ain.
da existe um r,alrlo de 700 llH!h6es
d� cru�...,jros SUficiente:;. ::!1!nSt pu ,�
ra liquidação dos 25 mil. procl"sGOS

.·"--_��__!lI!\IIfI!_"� �Iiil� I :t;�:TU�N f�tí.ª,J

fundações-Execução
.,

.

L"!'�>;'_(: i ���;�.:f�f

A sessão .solene de !;!nC,Erra.
mento terá inicio às 20 horas
do d�a 3, no ',;1 atro Carlos
Gom::s e será presidida !pelo
sr. Governador Irilleu Bor
nhausen, {)c2sião €m qúe pro_
ilUl1ciará iÍnpntant.e discurso,
que interessará profundamen.
te as classes ,obreiras de Santa
Catáriná:

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A•.Comerdal
- APRESE�:rA!I: -

(lHE BUSCH
H O J ,E TERÇA FEffiA H O J E
as 8 horas

SESSãO DAS MOÇAS
A sessão que reune as moças mais lindas. de Blumenau,

Kirly Grant cm:
.

CAÇADORES' DE LOBOS
Um eletrísanée filme de aventuras

Escolhido para agradar na mais chie sessãoi.da semana.

--

(lHE BL UMfNItU
II O J E TE�A }i'EffiA HO'J E _' '"

as 8 heras
Uma mulher tentadora, cujos beijos Ineendíavam- a al

ma! O CINE BUSCH apresenta: MARILYN MQNROE, �
A natureza .desenfreada. .. A 'natureza :Çhra. çl,e. eontrole ..•
A natureza sobrepondo-se à razão! - em

'..

TORRENTE DE PAIXÃO �
• (F'Iamejante tecnicolor - .irnpr. até 14 anos)"

E' a historia de uma mulher infiel, interpretado porMarilyn Monroe, ao lado de Joseph Cotten, Jean Peters, nas
majestosas cataratas do Niagarat E' um dos poucos filmes
de crime e mistério jamais filmados em tecnicolor! Torren:'
tes turbulentas... além do o:ntrôle da natureza! Uma .mu,
Iher tentadora cujos beijos incendeiam a alma! Um, drama
cheio de suspense filmado em flamejante tecnícolorí.� .MA_RILYN MONROE, o cartaz do momento, numa' fmpressío;nante jnterpretação dramática! Uma mulher infiel que-cons
pira a morte de seu marldn, para viver livre com seu amante!� -

.J.
� -' -

.... ,

Relojoaria
CENTRAL

HAROLDO REG USE
BLUMENAU - s.c. - Rua Floriano Peixoto, 89

Caixa Postal, 439 - T·elefone, 1638

JOIAS RELO'GIOS

CONSERTOS ;EM

..... ADORNOS

GERAL

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

.:"IIUIIIIUUlIIIUJIlllmrIlIIIIlIIIIIIHlIllIIllIUIUfIIllllIllllllUlllliIllUlllllllll1l11IlliUlUmUm!lIIf.1 IlllmIUlII.I�,ª .... .

� CAMINHÕES. ALFA ROMEU i
: (Oleo Diesel) �

,d a

Fábrica Nacional
para pronta entrega de 8 1 /2 100 eladas

AGENTES
para o Vale de

O F I ( J N A A R T I ( L r D A.
Rua 1 de Sefembro Dr. 412_ BJumenau

de .Mofores
::
.

"'"
-
-

-
-

-

-
-

�
=
-

-
-

._

-

trajai

eumatismQ?
Nevralgia?

:�pliqu,e_

DO,
Linimento

ef0ito
sedativo de
imediato

San�do� é um 'bãJsátrio �e .aç�1)
nedativ,a coptnr ti dór nevrálgi�1
J:çtll1lática ou mU5<!111ar. Ut;na (ric�o
com §lLf1ador' estimula a drculaçao
@anguínea e produz tàpiclu alivh

'10fJM· P�OfHlio OU
.

lIBORJH)RIO liCOR Dl CACAU IIYIER t;--j@-:
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O'RGAO DOS "DIA'lU08 ASSOCIADOS"
PROPftffiDADE DA:

S/A .. A N A ti A O ..

A 'I A ç A O
Reda.ção. AdmiD1stração ., Oflemas: Bna São Paulo Jl.

3191 - Fone 1092 ()alxa PastaI, 38.

:,,�(t
D.lretor:

� MAURIVIO'ii XAVIEB�

Redator: RAUL FAGUNDES
",,�",,? �'fJ"R

EXPEDIENT.K
As8lnaturu!

ANUAL 11 •• "., " ••• -.

SEMESTRAL .•..••

N.o AVULSO •••••••••••••••

Cr$
Cr$
Cr$

150,.,1
80,00
1,08

L,.
SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo l.lllbo3, 11

- Fone 42.5953 - SAO PAULO: Rna 'I de Abril

n, la30 � 4.0 ándar - Fones: 4-82'1'1 fi 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Golú. 24 - POR

TO ALEGRE: - Rua .JoÃo Montaarl, 15 - CU.
RITIBA: - Rua Dr. Murici, 'l08 - Z.o andar -

lSala 233· - J'OINVILE: - Rua São Pedro, n·

IDEUTSCHE spa [TE
KURZE BERICHTE

ALBUQUERQUE, 31. (UP) - Lincoln Lapaz,
I der Direktor des meteorologischen .

Observatoriums
der Universitaet von Neu-Mexiko, gab bekannt, dass
in den vergangenen fuenf Tagen die Geiger-Apparate
des Observatoriums Atomstrahlungen registriiert
haetten, die 35 mal intensiver seien, aIs sie bisher

Igewohnlich beobachtet wurdell. Laut ProUessor Lapaz
scheint diese Tatsache anzuzeigen, dass, ein Element,
dessen radioaktive Kraft von Iaengerer'Dauer ist -

I vielleicht das Strolitium 90 - in der ,Atmosphaere

I nach den letzten.Atombomben-Versucnen vlDrhanden
isto Bei den vorhergehenden Atomspaltungen haetten

t die radioaktiven Elemente nur etwa 36 Stunden
nach dem betreffenden Versuch festgestellt w�rden

I koennen. - Der Wissenschaftler fuegte· noch hinzu,
dass die Radioaktivita'et dieses Elementes fuer Men
schen unschaedlich isto

RADIOAKTIVE REGENFAELLE IN JAPAN

TOKIO, 31 (UP) - ln der Gegend von Kagos
rima auf der Insel Kyshu íst nach neuesten Zeítungs
meldungen radícaktiver Regen gefallen. Diese Ra
dioaktivitaet wírd naeh den Regtstríerungen der Gei

gerapparate fuer bedeutend staerker gehalten, als sie
nach frueheren Atombombenversuchen der Ameri
kaner festgestellt worden war. Die Behoerden erlíes
seu ein Verbot, Regenwasser zu trinken oder zu

Waschen zu benutzen. Die staedtischen Wasserreser
voírs sollen von dem Phaenomen noch nicht in Mit
leídenschaft gezogen worden sein. Interessant ist es

aber, dass man vieder,orts der Meinung ist, die Radio
aktivitaet des Regenwassers habe etwas mit dem an

dererorts foestgestellten ploetzlichen Springen und
Splittern der Windschutzscheiben von Automobilen
zu tun. Dieses Phaenômen ist sowohl in den USA, wie
auch auf Formosa, auf den Philippinen und in Japan
beobachtet worden. Offiziell wurdee es bestaettigt
von Fachleuten der amerikanischen Basis in Okina·
INa.

NEUES, RADIOAKTIVES ELEMENT

WICHTIGES FUER DEN GEFLUEGELZUECHTER

(Fortzetsung)

Das zur Brut verwendete Ei sélll die richtige
Eiform haben und· von unseren normalen Huehl1'ern
ein durchschnittliches Gewicht von 55 - 58 Gramm
zeigen' Die Eier duerfen auf keinen Fall aeüfoer aIs
12 Tage sein. Man wendet sie beim Lagern taeglich
ein Mal und legt sie nach Moeglichkeit luItdicht und
kuehl aus. Eier mit poroeser Schale oder mit einem
Wulst werden nicht zur Brut verwendet. Beschmutz
te Eier laesst man mo'eglichst auch weg, gelegentliêh
hat man auch mit beschmutzten Eiern die in etwas
Wasser gelegt waren, damit der Schmutz aufweichen
konnte, gute Brut�rfolge erzielt. Mann sol aber den
Schmutz nicht durch Wasser abreiben, weil man

dadurch die feine Fettschicht, die auf der Eischale
ist, verletzt, und,hierdurch ein zu starkes Verdunsten
des Eiinhaltes auftritt.

Eines Huehnerglucke legt man 9 -- 13 Eier
unter. In waermerer Zeit kann man �inem grossen
Tier bis zu 15 Eiern geben. Einer Huehnerglucke Ilegt man 9 Enteneier od�r 8 Puteneier ,:;der 5 Gaen
seeier unter. Einer augewachsenen Pute kann man 20 IIbis 21 Huehnereier, 17 Ent>eneier, 15 Puteneier oder
12 Gaenseeier unterlegen. Einer Gans gibt man 10

11 I- 15 eigene Eier.

! I
<Forú,etzlUlg folgt)
----

GUTEN APPETIT

KALBSBRUST GEFUELLT

750 - 1000 gr. Kalbsbrust, zur FueIlul1g, 3
Broetchen, 30 gr. Butter, 1 kleine ZWiebel, 1
Ei, gewiegtfe gTIl�ne Kraueter, ':, etwas Reib
lmese oder TOlnatenmar-k, Salz, Zutaten ZUlU

Braten der Kalbsbrust: 50 gr. Raeucherspeck,
50 gr. Butter, 112 Zwiebel, 1 Mohrruebe, 1
ldeilles Glaeschell Weh:t5wein oder Wasser, 1
Tomate, Salz, eine Tasse Sahne oder saure

Milch.
.

Die Kalbsbrust durch Ausloesen der Knochen
mit einer Tasche versehen. Die Tasche mit einer
geschmeidigen Mnsse �'aus eJen einge'W'eichten 'gut
ausgedrueckten und in Butter geduensteten Broet
chen, der geriebenen Zwieb�l, Ei, den Krllutern, Reib
kaese oder Tomatenmark und Salz fuellen und zu

naehen. Nicht zuviel Fuelmasse hineingeben, da .sie
beim Garwerden aufquillt. Dann die Kalbsbrust mit
Speckscheiben umbinden, in heisser zerlassener But
t�r mit der zerkIeinerteri Zwiebel und der zerklei�er
ten Mohrruebe im Bratofen unter Begiessen anbra
ten. Wein oder Wasser und die zerdrueckte Tomate
dazugeben, salzen und unter oefteren Begiessen zuge
deckt bei maessiger Hitze weiter duensten lassen. Ei
ne Tasse Sahne oder saure Milch dazugeben und un

tter Beschoepfen 110ch kurze Zeit weiter daempfen,
bis das Fleisch weich isto Die Sosse, wenn noetig, mit
etwas heissem Wasser verlaengern, nochmals ab�
schmecken und durchsiebeu·

rar a fi):açã9 dos eotouos à ter

xaéh em cada caso pela j)i�eto� ra, através do acesso á pequena

já, em face ao exame dQS seus 1'1;t"opriedade,' e de facilitar a

de lotes sera feita somente a
lonas localizados

pessoas que. exerçam ou quaí- dadas, serão concedidos pOr 1n-
.

r'am, efeti'Vamente, exercer a
termedio das suas

atividade de agricultor ou cria. co-operativas-

dor, QU Instalar íudustrra rural Para esse fil!l'
cada colonía agrícola. sújoita aoI.!e bCtneficiamellto, segundo con

díções a serem fixadas, entre I.N.I.C. elaberará seu plano do

finalciam;nto das

tios colonos, tendo em conside

ração, a capacidade normal de

soh\mcia e produtividade de ea-

1rab:?lho, alíenjgenas
de seus 'descendentes.

A assímêtução do

as cOndições dos arts. 29 .. e

deste Regumento.
'MINUCIOSO PL.lliEJAMENTO

Aos programas de
.

colonizar
cargo do INIS -.proeederá através; especialmente, o eonhe

cimento da ·lingua vernáculo
da adapfaç� aos costumes

elas a da z-esidcncla obrlgatorta
do concessíonarío, no lote, com

a sua familía.
"ltravé!? do qual se articulem oz

mesmos aproveítando-se ao, má'

xímo, com, as migrações víndas vatoz-es culturais de que seja
do extxeríor ou 'de outras Te· portador c cuja acettaéão não
giões do país.

t
perturbe os í'úndamentcs tradi

.

Os programas de COlonização danais da formação social bra

devem. compreender- medidas

I síleíra,com o duplo objetivo .de assegu- O poder publico

A eoncessão posse e dornínío

de qualquer lote decorrerão do. da um, pleno
ser submetido á

Diretoria,

O limite para

contrato de' promessa de venda,

nele determinado o preço para

I·
cada caso.. de acorüo OJm a ava�

Iíação feita na forma das ins

truções
.

respectivas.
�-----,,--_., _'

::õ��l��:"�:f�;� J30g0: Exploração política' à base
�:;�ii:::�ãO�ellt!�ed:€�::�O �:� do n . O V n.. S a I alI. r. III o m··'1 ·0 ,11·10 oximo de vinte' anos, prcvístas �
penalidades para os atrasos e'

ás entidades privadas de imi

gração e COlOinização, credencia-

PAULISTAS CONTRA OS PROPóSITOS. DO EX-MINISTRODIRIGENTES SINDICAIS

Excetu�m-se as concessões l MANIFESTO AOS TRABALHADORES

justificadas, a entidades ofi-

I
S. PAULO, (Merid.) -

Estál>Chegada
a esta capital para di

cia.is ou paa-tlcularcs, para f.in_;
o sr, João Goulart ernpeníhado fundir um manãresto aos traba

de construção .de escolas, igi e·. em explorar a fixação, das no- lhadOres e ao povo em geral.
jas, hospitais e praças de ";3- vas bases ti>:} salarío mínímc pa Muito embora não visem os níveís de Sala.do Minimo

porte.
.

ra firos ostensivamente estra-I
'Verdadeiros trabalhadores de S, tada a 1.0 de maio, foi uma das

I nhos aos interesses especificas Paulo, com o documento que gramdes conquistas dos trabatha-

O I.N .. I. C. ll.)dicrá financiaL' dos trabalhadores. Asstnala-se, I decfdíram difundir assinado a- dores através de 'seus orgãos de

atividades das cooperativas,· a esse respeíto que a constitui-lliãS par 21 presídentcs deSi�di-
classe. E esta' conquista só foi

mediante adíantamentcs cerres- \ cão Federal estabeleceu. em. catas, atmgír a nenhum partido possível "devido uníca e exelusí

pondentes à produtividade dos termas imperiosos, o reajusta- é ef.idente, é logtco que essa to;
respectrvos colonos e ao salarto menta .(b. salario miníma tendo mada de posição se tornou im

Ó'JS seus serv·1Jores, ajustando em vista adaptá-lo ás conjuntu- prescindtvel exatamente porque
bases módicas para scu ressar-: ras economicas. Anunciando

U·I
fals'os leaders em face das elei".

cilnento. :ma serie. de comicios em Si'co ções·que se apr'Jximam vcm in' Fix3PãoO ministro {\a Agricultura Ar, Paulo e cuidando de mObilizH:? sFstindo em lançar mão das lUé \V"

nestas

do
C81" meios.João Cleoph·as aprovou o' .regu:', os "pelegos" mini=terialistas. tas e das reivindicações dos tra-

lamento:; do Instituto Nacional que continuam d>Jceis ás suas p'l. balh'aUores para fins eleitorais.

Ide:
Imigração e Colonização, cu- lavras ele ordem. o. ex-mÍ'nish"o

jas finalidades principais são: do Trabalho acabou provOcando TEXTO DO COMUNICADO

,assistir e encaminhar OS traba-; uma tomada de atitude co�se� :J;i do teor seguinte o

lhadores nacionais imigrantes guente p�ll· parte de categol'lza- cado dos trabalhadores

.(de uma para outra ;região; oü· dos lenders 'Jperarios de Sao tas:
,

entar e promover a .seleç:b, en- Paulo. Uma tomada de posiçãO "Os dirig�ntes sindicais

trada, distribuição C< fixaÇ{ão de que. configura uma advertenf'ill Paulo, tendo em vista a i,ntensi·

imigrantes; e traçar e executar, oportuna aos trabalhadores p�u- ficaçãlJ das p.ropagandas pollU,
direta e indiretamente o progra- i listas a fim de que não· s.e nni- cas em face elas proximb." elei

ma nacional de colonizaçãO, ten xem ludibriar pelos que' fnte:n� ções, e o ])erigo do envolviroer,to

do em 'Vista a fixação (ic' inli· ,tam colocar o pX':Jblema em l.n-· das reivindicações dos trabalha·.
gT!lJnte3' c o ma'QI' acesso aos mos eleitoreirus e demagogico5. dores como' seja: Salario Mini

nacionais 'da pequcna pwprie--! Autenticas di'rigeilltes sincicais mOo, Congelamento 'dos preços c

elude agricola. ,de SãO' Paulo não admitem 1),

I exploração das suas reivin'dica:
CREDITOS E li'1l'fAN· ções mais sentidas. por parte I"Cl.A1\:1ENTOS

I do sr. João Goulart. E aguarda· '.1
Os créditos

.. e. fil.la,!_lciamentos, :ram .·.preci.samente o dia de sua'

l----------··-- ..-;\_-.-----.
-------�----

.

SA A CO
co

principal nrubIe mn dI) Instiillto de CoLç!Úiza
- - - ção - Opiniã ri de' T<')ledo Piza',

RIO. 29 (Merid,) -- O prin- �. sul; em consequencia das se

cipaI problema que terem'Js dê' caso O primeiro. presidente do

.resolver a frente do IinstitutfJ< nOV'J, Instituto e de opinião que
Nacional de Imigrantes e· C'Jlo- o nordeste ainda oferece condi-.

nização, será Q ads migrações ções para. habitação, desde
- declarou ontem a reporta-' sejam realizadas certas obras de

gem do O JORNAL o sr .. Fran- emergencia. Aqueles

Acentuou' o f.F; Toledo piz,,"' .

que, a
.. p;reocupaç.ão 'd� Institut�' do-os para ri. zona rural.·

será o de f,ixar o homem braili: I Com relação á imigração,.
.

.

..

fOrmou-nos o sr. Toledo, Pizaleiro· a sua. terra, de vez.
a_que trat�á de

boa c'Jrrente. imi�toria de' .pai
.ses cujos n:àcionaii; já préstaram

cisoo de To]f:do Piza, da

enti'<1ade.
D.'Jva

1i't>llQII4>';!;3 em «era I

VINHO CREO'!OTAno
"fUNl!lIRA

õons serviços ao
. Brasil. Orsse,

I
mais que a. seleção nesse cas.o

i

será·uni 'dos pontos do seus pra
gramas, pois muitas vezes ma.us

[·elem€itltos se apIQveitam das 0-
,

..

portunJdade oficiais pàra deixar

: seu pais rumo' ao. Brasil,
objetivar o' trabalho.

Na opinião do sr. Toledo Pi

za, a imigração,
tem dado bons resulta!dos, no

tadamente· em S. Paulo, parana
I •

d
.
e ate mesmo no, Amazonas, on e

! os japoneses vem

.

rOVlários e, �o setor da agricul"
tum tÜ'm�am-se iniciatwas 'eon:
eretas, a cuja frente encontram

se agtonomOs br.asileiros 'dé rEal

Suas Diversas Agencias Em Todo
o Estado De Santa Catwrioa,
�j5põe t'ara

.

Pronta Entrega, Ao
Preço De Tabela, Do N o v o

E Mail! Poderoso
-�--�--_. - --�- -_ ..... - - -�

"JEEP" - ,UNIVERS
TRAÇÃOCOM NAS 4

SA ARCO A.
B L_U M f N A li
15 de NovembrVT

Postal. 590 - Fone,
(el'

Fones

tTAJAI'
Eugenio MuelhuI 53·
213 e 380

Rua
Caixa

1405
1284

Rua
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]1:' a historia de múitas'mu�-
Ihéres: você sentiu' qire . ,ele,
J'oucõ'�a '"pouco, se- afastava,
1 ,<1$ ·l1Ho;. teye.'·coragem, dS: -ser
' .. primeira a romper; e então,
f"nalmenfe, ele resolveu aca,
l: ar com tudo. Ele se fazir.l
'I"/er sempre maís raramente, oe
vneê semlPr·1!, r'llsi�tiildb,· .

âté
r ue uma noíte.. quando' você
.! iaístíu mais do que o habi-
1 'a1, ao telefone, ele lhe res.

J indeu secamente Que estava
c-usado de tudQ"isso .e que tu. I :--
d.) €stavíl acabaékl entre va: 1·.?:oIIiíIi-·. IIIIIIí .._j�tê's dois.

.
-.

,
E o pior é qúe você sabi�l

J1:' meses, que tudo havia ter�
m inado entre vocês dois. Voo
d'� sabia, porque sentia•. Ele
continuava a vísítá.Ia, mas vo
('f'sentia, compreendia qúé
"\10' havia. mais nada a fazer:
}:le não a amava' maís, e- de�
!l1unstrava. isso de t-.Jdos -os
modos: não lhe '-díiia' cóm. pa-
11;: vrás -elaras porqué nãô fiue�
!l':\ cansar-lhe mágoa; 'por ·{ta"
(we:za, mas esperava .que você i
l' rnpreendesse e parassc de "

1'rocttrá-lo, de escrever.Bic,· ele
li!' iefonarvlhe- de .

q1.001'81'- -falar

iCoIU ele a todo CU�Y::1. _:
-

.'..
Você sentia tudo tsso mas .....I!!!II!!II!!!!!I!!!!I_IIII•••I.!I!!II!!!I!Í!!!II!!!III�

,o --D.E NcT l,S TAS
DRA."RUTH'DE BORBA KAESTNEltl

. ,

-

- Cirurgiã' _ Dentista _

.-
.

. Consulta s diárias das! II às 1.2· f!.9ta� e.; das; �H às: 18 noras
'. �

. ODONTOPIfDIATRIA_...,.,. T.erças e Sextas·:feiras
Consultório: !tua ,15 de· Ngv,;', 1502 _Õ, BLUMlilNA"t;r ;"

"

.: Ao l'ldQ dos

DR·:'VICTOJi�C: GARiiÁ
.

- <::irurgião,'Dentisia -

RUa 15 de Novembro 1392 - 1.0 andar - Raio X - Fone 1694,

1.0 andar

,

.Apresentamos- -

áqui: algü:"
mas

. �uges'tões de utilização'
-

.

RAIO X -

DR� -ÉGON GREUEL
'. - Cir.urgião,-Dentista -

Rua 15. d_e Novembro 1166 -

PREOIO: FOTO HUGO

de moveis antigos que você

'poderá aproveitar ou que ser

vírão para despertar novas
idéias para seu caso pessoal.
Nestes últimos anos a de

coração da casa sofreu gran
. des -,modificações decorrentes
do 'ritmo da vida moderna.

O crescimento da cidade'
determinou o surgtmento dos

apartamentos e os moveis pre
cisaram' se adaptar a estes,'Se
não é possível,

-

como falamos
em outra óc'asião, termos .'la'ia
de janhr, sala d,� visitas e. t9.- ,.:":'

. das 'as dependencias tradieio- '

naís, precisamos nos ;idap,tar' menta muito
à situação e conseguir'inos �nde residia
dentro- do espaço de que dis,

nomoâ
.

'a maiôr comodidade: e
be1éia pnssi"vel. Para quern

I

L está COill·eçándo·. a' vida ago'rã_
i e portanto' pode 'adqufrif tudo

r novó, ná) 'l1á problemâ

I nhum- bástã, 't!1fi. pôucõ dê

I
bom gosto e,

-
tera um áparta,

mento mobiliado de acordo

I
com o espaço de que - dispõe. desfazer-se d03 move is

. �:as par� a c:ona d� c�sa que possui e adqu-rir outros. novos

11a
pOSSUI multos moveis e de I de acôrdo com sua nova habl.,

"pente 6 obrigada a mudar- i lt;'ão. Poucas pessoas porélll,
se para uma casa ou aparta. I p(l(l'�rão se dar a êsse luxo,

,-- --

I
pois eSsa troca tornacse

COII!O pre muito dispe'ndiosa, 1\ úni,
ca solução viável- ó desfazer-

LABORATORIO DE ..\NALISES CLINICAS
.

_
_ ,�L..L I N G E R

.

Rua.1:> de Novembro nr. 592 - 1.0 andar' - Nos altos da Far.
l1:acla Sani�;lls - {ex'Ellinger} _ BLUMENAU - Exames de
sangue, urma, fezes, e carro. secreçes, urodiagnostico da

gravidez. culturas, etc,
-::-- ATENDE TÇJOOS OS DIAS UTEIS --

.l\ij� D i C OS'�,;' r c,

IIEMORROIDAS,:_ 'VA,RIZES - 'e' 'ULCER.:\i;":
DAS _PERN�S: curas sem ._opctaO;áo. - Díspepaías, Pris.á!) 'de
VCJCltre, Colltes, Ulceras do. Estomago e Duodeno Dísenterlas,Amebiase Intest�l1al,. FlssurÇls. F'ístufas, coceiras do' A:hus. .

,.'
-

.. DR. ÁRY TABORDA
-

Clmica -Geral de A,"uItás e' Crianças-o-:. Consultorio:- ltoupaváSec� -

°
BLUMENAU. - 'Horário: "dás' 8' as' 12 horas.

Rcsld!encla: R!-,-a Preso Getulio Vargas. 143 -- Telé'fone:
.

1166

se prepa!�ª
um é'Ó tu� II'�'?

S� de tudo quanto hào:; for cs ,

senclal (! colocar o qUI! sobra

de modo que fique' bastanh�
espa(,!o livre em cada sala. E
lembre-se qu,e o se-grcdo
'decoração moderna é não

, .' 'CLINICA D)l;. 'OLHOS" - - .

OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do
DR. 'WILSON SANTIUAGO . J

Assistente da Faculdade de Medicina da Univcrsidade do Brasil ,;COll'ultas: Horario, d�s JO às 12 horas c das 14 às 18 horas
COIl ultório: Junto ao H, ..spita1 Santa :.T��hel

, DR. ADEMAR<- LUZ
.,.. .-_

- ADVOctf\,D0.:::--
-

,

Atende em qualqul!r eÓn)arc.:;. !lo. '_E;;flJ.do ....... Residencia: Rua
Param;. n - Fone 1602 -- Escritório: Rua t5 dê Novembro,

340 '""o- Fone 1601 - BLUMENAU
.

----------------------

DR. JOÃO DE BORBA
. '-.- ADVOG'ADO ,....-. '.J

Escritório c residência à rua XV de N,w2mbro, 908
MENAU +- �I1�lefone 1560 'z

(Fabricação da Brasmotor)
CINCO ANOS DE GARANTIi\.

tompre ..o no hlvernO'para -fe ..to fiO verio
:"',., �ªg�êO_:O �m s,uaves prestacões mensais.

1� • ;;: •• , "
,,' 'I

..

cinco anos

Aparencia que engana:
VárÍtlS substanc;as estranhl:W

alteram a' coloração e o chei_
ro e 'sa"b:;r da água. Não obs_
tan. e. a água, sem que se mo.

difi.qu.;:m sensaveimente seus

caracteres naturais, pode COn

ter impurezas prejudiciais' à
saúd'e.

Nãa se deixe levar pelas
aparem(as e, .sem.pre que
ÍWllV'er dÚvida ;sobl'le a ,

pureza, da água, filtre-a
·ou ,ferva..a an.tes de be�
,-hcÍ'. - SNES·

ADVOGADOS
- JJH.. NUNO DA GAMA LOBO D'ECA

-_ ADVOGADO --
Atende chamados para outras êomarcas -' Rua 13 df!

bro, 1161.l - ;;l.o andl\r ....... BLUMl!{;.'1AU_

DR. GENTIL TELLÉS
-- ADVOGADO �- ,

Causas civeis, comerciai,. crimina'tl e trabàlhista�
·:EscriWl'io: Alamcda'Rio Branco n)': 1l2-"À Ao l:!do-dos Telegraio5

. nesidcncia: Alam�da Duque de Caxias. 106 - Atende eilll
mados para1 as cotnarcas: do in�erior -do Estado.
FC>l�� 1710 _ BLUJyIENAU - Santa' C?tarina

ASTRAL DO DIA

DR, HERBERT GEORG
-- ADVOGADO --

Escritório: Hotel Holclz "*" Blumenau'

dinhei_
CORRETORES

ULMER LAFFRONT
- Rua Maranhão nr. 2 - BLUMENAU

te semanas, carnes, 'frutás; vetdurás,

tarnbem fator- de'economia no 'lár, pois
permite a dtnia de-casa guardar as so

bras, comprar .alimentos em maior

llua111:idnde nos dias ele feira :�tc..
.

'

'DOENÇAS�: NER-VOSAS f ;MENIAIS
,

CASA "DESAUDf:NOSSA SENHORÀ-DÁ' GLORIA
:

- -' �
-

ASSIST&VCIA M1!;DICA: PERMANENTEA CARGO DE ESPECIALISTAS
. ,-' ABERTA AOS .MÉDICOS -EXT�NOS

" .

.

ÊLETRICIDADE �I)ICA 2,.REPOuSb�-' t>1!!SIN70XrCAçOES
ALCOOLISMO - 'TRATAMENTOS 'ESPECIAL lZADOS· _-_

- .

·3 O 5:5

J C'Ü; iT'I,!:��o,,�'�g,fuU;!!R;,
�-.r_",,_..::;o..>?t��'Q-���*:":"'_'�
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� C.re:.;ce, de significa.g1W a

'nh.a., da turma preparada,

c' ampliado sua vantagem com,'

uiltr{) tento de Nilson, ti os r,5.

caíram de prcdução, cedendo 11.5

rédeas 'do' cotejo aos visitantes.
No tempo complcmemtar

tãnuaram melhor entrosados ()f

companheiros de Lange. IpÍ'ran

ga estabeleceu 8xO aos 15 rnínu-

operando também em

-UOsó, Pera, se rep€ti��110S_ aqui tos e aios,,25 Osório descontou pa,
Io que=havlamos antecipado ra os ríosutenses. Quase na fj

'ei.uç.FiQ,--aestfr jórnal, 'do" dilf1' rial do match. anulou o juiz um'

.ou .scJa." que o elenco da: Alame-' go�.l lícito ('" de feitura de E�'nc�
-õa Rio Branco:

.

.{pi .à "seJ;Ta", to, então ma, ponta direita.'

sem tres de seus prímcipats "cal'

tazes": Aducí, Nícoíau e René.

I par paradoxal que' pareça, a
,

falta destes ires conhecidos jO·
1 gadores não, foi sentida" já que
t seus substitutos c-onvenceram
plenamente, corr-espondendo
confiança que neles

téClnico.
CoÍl,be ao tinlc da Baixàda, pôr

tanto, a primazia de impor a

acessiveis cada bolso

com Livonius & Cia.

Prolongue
mocidade
com

primeira derrota ii, nõvet agre- 'Jogaram 'Pelo Juv€ntus pe

míação riosulense, embora .nân dr;' M'arc�s (André), Konder e

tenha, contado com sua força :Becker (Its) Brito, Nabor c

máxima. 'Útiiizou-sc, para tanto, Pimba; Piava, Chico, Osó.l.'iO,
de, valores bastante, n-ovos � fu' Cará e Secura.

turosos, ,os quais, não demorará I FuncioJnOu como' árbitro o po

muito, gan'hr.rão a condição de pular Chocolate" antigo deferi-

titulares. pOis qualidades .soj- do Aval e, oas seleções ca-

lhes - faltam. tarlnenses.
'

'tis j!l:v>entinos,' atê os 30 mi- Público numBrosissimo foi ao

rilrt:os' do' perto'do ,inicial, atua- estádio localizado no Bairro

'desembaraço, G"ariôas, cujos portões foram

"mas depQis do Olimp;Íco, ter
Em Lima (Perú): Alianf:a 31"""'''--''- ,._�-......--------..;....;...-;...__----------

R·�t-Weiss da Alemanha " 2,
'

'1'SãbridO)' : ri "nultej:"� -:,é·--:·:,�,,-. '

t
Em Assunção', ;(Parag-dai): j

Cerro Portena 2 x LiOêrtad '1. I
Na' Argent'm.: Gimnazià, i 'x
Velez L Tigre 2 x Newles O.

Indep,mdiente 3 x -Riv.er- Pia;
te 2, Huracan i :X 'Baúfield' 1.
Ferro Carril 2 x San L9renzo
O. Lanus 2 x PIatense 2. Ra

cing 4: x Chácarita Ó: Boca 1
Junior;; 1 x Rosário Central O. �

Em SaInt Etfene (Franç"i)
:". Crisiovão do" Rio ,de Ja

r.eiro 2 x Saint 'Ktienc 1,

Em Luxemburg·::, 'Hwlgria
la x Luxemburgo 1.

Em Brux·3Ias C1?élgica}:
Bé'gica 3 x França 3 ..

Eni. Zurích (Su'ça) Suíça 3

x Holanda L
,

Em Viena {Austda),
iria 5 x Norueg� 2·

Em Madrid (Espanha):

Resultados de jogos disptr-, MINAS GERAIS:

I
BAHIA

tados sábado e domingo últi.! Em B. Horizonte: América Em Salvador: Bahia 1
mos, em nosso Estado, no país O x Cruzeiro O· Galícia 1 .

,e extErior:' ! Em Sabará: Siderur-gíca
'

2
x Vila Nova 1. CEARA'

\ Em Fbrtaleza: Náutico
? PERNAMBUCO Recife 3 x Fortaleza O..J

I Ern Recife: Ponte Preta de
NO EXTERIOR a-

nA. TE·AS COM o
.

. �: -

..,.,_:_

••u vaior hlropeutico.
�

.

':: �:

R.::!aT Madrid

Uruguai O.
Batendo o

2 :i :Seleção .

,"::; j-

J. y.
fratamento

das funções
·femininos

ven:::edor do campevnáto
1'ano de futebol.

da Silva
1'6rm"la do

prejuizo dos víettantes. , GUARANI --:" Duníél, ,HC!1!'í- f VASTO VERDE - Valdemar,

Passou a renda 'tIo encontro que (Schram) e Aury (Henri, lNeitzel e Nelson; Egon, Osvaldo
da casa dos 7DO cruzet-os em, que); Nilton, Nélsinho ti Vel'ner; I

'
- i '

quadros contaram com estas 101" ; Ciclo, José, Michel, Correa e e Chico; Alc�u, Cirilo. Valdemar,

mações:'
-

I Klitzk. I Roedel (Marangona) e Maas.

}!:nd. Telegx.: "INCO"

c-s 50.000.000,00
Cr$ 46.000.00.0,00

BANCO INDúSTRiA E (Ot�ÉR(iO Df SANTA,CATARINA S. -4.

Sef) fUItO -dI)IT., � ·brlm�H. n

.

1Íiª t"oo ... f-. à nOite. qlu!,�d�. �
ttAnS�ço p'J?T�nrt"t M9 "epQ11F8 � rlnf�e. Mr,;tJ! q1J?r n8.S ho�
•m que ê�H hJillr:a, Q'lPf na", ho...-as cm qUB �!f} donn�,
mHl:tl\rep; ri9 pe4JJeiHH:J: inÍfili!!OR ii� RIJa Raü a trilbdfharn �net'l ..

fifoiH!!!!9nt� •.• �;ln "fi ";eflUAS, um:. 89fTlpr9 - m014�utn

�p('!II IDomeotr- _ nWyjmenlarn�J!e para. tirs.r nft B·U frrg-!!'''

lIiJ;mo I) 611m�nto que de"'''ria dB.r-I!H' !!laie ff>rça "a.n;mo,

<:abA a você. Que {> .ua m:ie a � e8clllHlcitlli. d�rendrc-Io,
l.lvrp." ,lo. Vermll", ',Ilndo·lhe LICOh "D[� CACAU XA·

VIER _ _lU verrnlIugo de ação modorad.. que ",,"8

.ar tomado )por tôdS8 a6 cri8.n�&JI em iliaoe &'lop1_g.,-.

� Matriz: I T A J A 1-

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital •. ' •••.•

Fundo de Reserva

96.000.000,00
'I'otal dos depósitos em ;U:3i54, mais de •.... Cr$ g7�.OOO.OOO,OO
AGENCIAS E ESCRITOltlOS NAS PRINCIPAIS rRAçAS DO ES'filDO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEIRO .-E CURITIBA.'

DEPOSITT� SUAS l;;CONOMli\S NO 'INCO' ECONTRIBUA, ASSIM· PA�
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

---- PHODUÇAO --

- E p. A G U E ( O M ( H E .Q U E -

Inaugurado o certame da LAB
,Dois triunfos de Olímpico e um do Bandeiranh�r sábado à f a r d, e

. Vr;t;,O aqUI (I q.Jd v o

LICOR DE CACAU XAV lER

Completamel'11I Inofensivo pora O organismo. , o

único que poiJ., sai tomado em qualquer· épo<n,
sem dlElta ou purgante I De gõstoogradôvef,
na" (ont411'\ óleo " "õo irrita o intestino

i"fpnfH. E",p�e9ado no 8rasil hD ma i, d(,:
!lO UflQS,.

o ponta-pé inicial da. conten- Tendo a assístt.Ic s número Espor ivo Olimpico.
da foi dado pelo sr, Irineu Bor- .apenas regular de espectado, Excetuando-se o cotejo fi.

nhausen, Governador 'do Estado, res, tivemos na tarde de sá- .nal, o qual teve como prota,
que, se encontrava em Ri-o uo bado, dia 29 de maio, os pri. gcnistas os sextetos masculi,
Sul. melros encontros do

campeo-IContou O Olímpico com Lange, nato de Voleibol da Liga A- nos titulares do clube alvL
Brandão e Antoninho (Gordi- tlétíco Blumenauense. do ano rubro e dá Sociedade Espor;
nhO); Oarvalho, Arlindo c .Fal- em curso, na quadra d,)

esta-l
Uva Bandeirante de Brusque,

mo; Garr'Incha, (E,rnesto)._. Nil- 1°
dia da A:1am:da Rio Branc�, os outros �OiS deixaram .n:ui-

sono Reino, Nadinho (Nêlinho) de propriedade do Gremín i to a desejar, dada a visível

e Ipiranga.
-

�,__----
__-------------------------------

Olimplco; Norma r, Norma
II. Olga. Ivone, Ays'n e' Ger�

I
� l'>lude.

'

Algo de bOlll ponde ser ob�
sel'vac]J nu 'luta final· Surgiu

'\ (1 Olímpico ante os as'sisteÍ-ite
e:m uma equipe integrada

I por grandes valores, reforça ..

i da por dois ou três excelen-

I
tes vol� ibolistas, os quais 'lhe

qão mUIto maior ;pottii1cÍa1i�
I
dnde, Bem orientad(> tecnic3.

I mente_ c submetido a ríg'oHj�

I
SJ treinarnento,' o sexteto <lI.
vLrubro pode constituir-se,

I dentro de pouco teíupo; l1UlUa
i força poderosa, capaz d'e n:5
; representar condignamente no

I próximo Campeonato Catari-

por provd SES I :';���, ,��:.,n�:::!:: :��;:
,

'.

li"" oi
-, .. ,

•

d ( B f F classificados: h;.:'o npós o encet ramento ela
r: l<ieir s possibilidad'2s,' )'n-

Contando C0111', a llrcciosa. ,', CtO- I ,. .. <d'Ollosa: a equlp e
'

a '. .•. 1.0 Raulino da SiIv'a. nQ tem, 131"0\'<1, que a,pl'eo'entou como t
pô-: ,�C aos brusquenses p''ó'la

laboração de varias di1igen'es., , cU11.<lgem de 2xO. com "sets"
da Liga Atletica Bl'u.niena�lE:nsQ I c�m

..

a>, qua.l foraIl1' 'ab'erto:s os acompanhado seu deSEnrolar, po de 11 56" e 5/!10 I quipe \'itcrio:ca a da c::lIuj>"'-
de 15x6 e 15x9. Constituição�

e do Delegado Regional , desJa -II ��<JOg�S "Ei€SPOl'tivos', Sesíanos. _

Descnvo�vendo boa. atuação, ( 2·0 Bertoldo {ia, Sil"a. da C nhia !?raE,i!eü'a de FUnlo fm
das equipes:

ci,dade, o- Núcleo Reg,:o.nal, do '.�eUUln{lO- bon'i numero de a eon�cid() fundista Raul�no da B.F.F _. no tempo de 12' 18" e Folha. Esta fb'ma in,dustrial,

I tletas. todos eles ,pertenc(;ll1tes Silva, representando a Fábrica 2,110 I em consequeneia, passa a lide-I OLIMPICO - 'fíC,Q, Rigo�
SESI, 'através seu Serviço de' abs':"�-qu::di-ói

'

de ser1lidores das de Espelhos, ganhou brilhante- 3.0 Clarindo Val·gas. 'Ja E.I. ,l'al' os II Jogos dn SESI, pois' bert, Béto, Nadinha, 1\'lesqul�
Rccreação e EspOrte, fez rEa<li· ·fí.i-mas:'inthxstriàis de' nossa eo'- mente a competição, seguido de G. Imarcou 10 :ponto;;, contra 6 'da ta e Am,aríÚo,
zal' na manhã do ultimo

-

do', muna, a' "prova correspondeu à Bertoldo da Silva. 4.0 Genésio Pereira, {ia C,B. EIG. 4 da Artex e 3 da Gráfica

'I'mingo, P()J.· volta'
.

daS 9 '1ioràs,
.

expectativá, tendo
-

bom púb.J.:co Foram estes o!3 seÍs pl'ime-iros F.F. Catarinense, ina disputa. da Ta- BANDEIRANTE _ Rolf,
sua anunciada corrida, rústica.

' ' ,

.

5.0 AvelLno,- Machado, da C. ça. Eficiencla. . Jlton, Rud�, Híerbert, Man-

I ------------ I fredo, Verl1�r e ainda Móa-
Hienlsch. da I I Y P '

.. 9 i ciro
, I I Todos os jogos foram

RA'DIO ,TARi\GU1\ LTDA,corredOres foram pre- J jl n;J, ícaro,.:�'J.t"e ,a,rb.Ít,r,ad'o,s "Uma VÔ7. AmiI;:'a, em -, ,

com artísticas medalhas 1
Seu Lar dupla Borges ?;ezo. '-,"

tICOR DE CACAU XAVIER
� ....,,,,Huoo d. eonflanw da mãe b"..U.lral

do

u. "....wfo do

LABORATÓRIO liCOR
DE CACAU XAViER

.. S. A,

---
........

....
'"
"

�

RIO _DE J1Ll1EIRO
_

f'lu..111imirtile 4 :ii: Port:

De�po�tóB de s; '�Patili::t �'{sa..

bad,::). - Vasco da Gama 1

iK São Paulo O' (domingo).

Casa

dispardade de forças exísten ,

te entre as representações que
se defrontaram, das mesma,';

agremiações.
Encarregaram-se as equipes

[uvueunís do Olímpico e Ban
deírante do primeiro' duelo,
que serviu apenas para reve

lar a flagrante superioridade
dcs garotos da Baixada sobre
os visitantes, que foram do2

uma negatividade à toda pro.
va, baqueando por 2xO, com

parciais de 5xO � novamente
15xO. Formaram assim as €.

quipes:
Olímpico: Adernar,

Waldir, Werner. Edison
Hui

Munir.

Bandeirante: N:ieberto,
Claus, Airton, Irío, João Car
los e ainda Wil'rnar.
Foram à quadra, em segui-

da, (S "six" femininos e aí
ínverteram.se os papeis, eu.

bendo às "estrelas" brusquerr,
ses a vitória por 2 x O, com

incrive1 facilidade.' Realiza
ram verdadeiro "passeio".
mesmo sem jogar metade do

que sabein. As contâgeós:'-
15_ x O e, 15�2. EÇIqipes; ,

Bandtírante: Hi1trudcs,

Mal'ly, M� 1'1)s, Rutll,
Orlandá e ainda Irma,
Hii1dcgard .

;S.enny,
Diva e

mag_ -

peh

Para a estaçào inverna I, faça suas compras na (A S',. B:U E R�,rf:í,
que acaba de receber grande, sOf;timento de SWETERES, ,i POlOVE,�S"
COLETES; CAPAS/ CHALES e'grande 'variedades em Jàs' e" .

casemuas

{ASA BUERGER artigos sernp're novosr por pr eços vantajosos, O� Rua
15 de Novembro 505 �= BlUMENAU.

, r{MJIQ;=' '- - ... -.,',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�;-ff�;�_,
RIP, 31 (Merídionaí) toral 'sobre as cãndidatúra�

Já começam a aparecer can] comunistas por outros par
didatos de Luiz Carlos Pres tidos, de vez qUe continua a

tes para as eleições de ou- ilegalidade do PCB.
tubro. O jornal comunista Recentemente a Alta
anunciou o lançamento da Côrte Eleitoral firmou [u
candidatura de Valeria Kon risprudência sobre o assun

der à senatoria, bem assim Co. indeferindo o recurso
de outros elementos apoia- dos candidatos comunistas
dos por forças vermelhas à Câmara de Vereadores em

do Distrito Federal. Existe Santos, que não foram di
aliás um pronunciamento plomados.
do Tribunal Superior Elei- O sr. Plínio Travassos,

procurador geral da Repú-

Rst
'

em fi t
blica junto ao TSE, ouvido

ara P n O sobre o lancamento das can
lU . dídaturas

�

dos primeiros

do L�la s talopa-O! �a���o��:�t:��������r1���!U5 Uu �j Ilb II les agora um partido. Sg-I
l' mente depois disso, então,

�n Brasl'l buscarã? registro 1-:0 Tribu-
! nal Regional, que e compe-

tente. Em tal ocasião será ENVENENOU

RIO 31 (Mertd.) _ Com, examinada e verificada a

perfeito senso de ccloeacão possibilidada de burla á

arrojado, preciso nas saídas Justiça Eleitoral.
rb méta, Castilho se cons- Impenctravel I} 51'.
tituiu numa "barreira" více-prcnldente
quass intransponível. Dessa RIO. 31 (Meridional) .-

quase invulnerabilídace, o O sr. João Café F-ilho, que I'titulo de leiteira, o titulo se encontra em Nratal, há A dque se não o envaidece pelo dias, continúa impenetrável CUSa o
menos não o irrita, tanto acerca da politica do Rio ,. •

que o goleiro ao analízar a Grande do Norte. Aborda
Copa do Mundo disse: o:h pelos jornalistas o vice-
"Se o Brasil chegar à fi- presidente da· República

n31. será campeão, com lei- não opina nem mesmo sobre
teria ou sem leiteria ... Ao lOS entendimentos partidã·--
contrárís do _que se pensa, I, rios que se estão proeessan- RIO, '-ll (Merídinnal.) _ A-

.

l'
. -

t_ . � .� por CInCO po icrais, '�n N)a seleção est a em ponto de . do. Entretanto alguns

mem-11ém
da chefia de Polícia, o

bala. I bros elo PSD est.ão divul- M.nistérb, da G!-1,:;n:ra r.€s.ol-
Ganhando, então, todos os gando que o sr. João Café ve,-:-, também, abr ír ínquértto,

.

t' f' 1 F·Ih;-' .
.

d' I a fírn de apurar a agressão .::18Jogos. a e o ma, quem o se 1 o nao sera mais can 1,-
que foi vítima o major Luiz

zurará? . • . dato a deputado. Gonzaga de Andrade Serpa,

neu Jat!>bá confessou com impres
sionantes pormenores como plane
jou e consumou o envenenamento

I de sua amante Dirce de, Oliveira

t, S tomava vinho, quando a eu

fermeira. Ievantou-se J,ara falar ao

Como O Responsavel
M

Objeto . de estudo no 1111 o
aumento de preço do açucar
o nnvo s�lário mí!iimo só &0.18 menUh ia do prodnlDr

socíação do, Fornecedores de Cana crezeentou. Consequentemente de,
do mesmo Ecltaú). Sali:ntou quo fcndeu uma nova base de preço pa
como plantador de cana, se con. ra a tonelada da cana mormente

gratulava com a oportunidade de em iace do agravamento das des
o Poder Publico orereccr aos ho- pesas oriundas do plantto, colheita
mens do campo um contato direto e transporte da materrá prima. Dí.s
para debate do momentoco assun- S? que nessa em�rgencia está con

to Fez uma exposição sobre o cus, vencido �',� que o presidente da CO
to da produção eanavieira não dei. FAP solucíonará jUl1t.?.mente com

xando de reconhecer que os novos o governador do Estado do Rio, o

nh':ls de salarios mínímo tem sua

I precídcntc
do Instituto c o sr, João

razãopormc, tornava-se inddspensa- Goulart. (este por haver levado os

vedl a melhoria das condições de fornecedores á presença do sr. Ge.
agricultor canavtcíro segundo B· rConclul n",*z ... l>ll.. ...tu ())

OCASO
O caso ocorreu em .fins de

janeiro, mas foi mantido ern

sigilo até agora. ° major An
drade Serpa d'rigia-�e par:1 o

Ministério da Gu-::rra, em seu

carro, quando bateu, casual,
mente, em um automovel, re
o-nhecendo. iímediatamentc,

Dueria a �uiça um ôtilist�so entre ��j;i��f::i;{f$::{���i�
-as e�l)f·�es �o �rasl·1 e �a lIoD�rll.31 p�í�f:if'gfzr�;'tig��:,;����:E�dcs de sobrevâvencía, e, tambem

não se venha a trazer agravamen,
to êl.!nlasiado para os consumido_

RIO, 31 (Meríd'onal) - Ao qu,e se informa, a Federação
PREÇO POR TONELADA Suíça de Futebol pretendía prom:v-2r o classico Brasil-Hún- ,

.

l\pÓS f�lou um dos dclegado; pau

I
griJ, amistosamente. isto é, antes do início do campeonato

l,�tas, H. Domingoõ Guitat, que mund:al todavía, tal pretensão se torna impossível em vista
"":{,trou :�tatista5 sobre a alta dos da decisão de Zezé Moreira C,":! nã.c aceitar urdios amistosos
custos. Tomou a palavra, em se·

1 com qualqu�r equlge concorrente à' proxima -Copa do Mundo.
:;uida o deput.:'io Líma Teixeira. Ainda de acordJ com as pretensões suiças, es�e jogo, d·�
pre=idente em exercício da Fed?ra- ver a ,·�r disputadO em Laussane, llo:l dia seís de junho. l\tlas
cão das Associações Rurais da I todo efite ,'lano dos suíços teve que ser riscado das cogita
Bahi;:l e como represcntant: da 11.5. cÔ"., p los argumentos expedidos pelo treinador brasileiro.

Noticias de Rio do Sul

Vitoriosà campanha ele «A Naç(io» em pró I
de ê.lm grupo escolar no bairro ele (anôas
o dia' 30 de maio de 1[15·1 ja mai.; juy-m parlamentar <la ,coC' "ido aol aplausos unânlmes. A- vóz dos moradoretl {to Ibl;'rtl

TI1�is ",,'!rã "sr.ueeido p 10:3 nw.�a' f :;cmillela do Esta':!" <la <5::tné::> PI'O\'eitou o Go·."rnadur. -C3.0 ,"I

I
f"."'·letàrlo para que a Paute. Ca

dores do Bairro Canoas. Catarina, t'!n'';'o Voll1("Y COlaç� traordinaria oportllnítlaun, paw uôas fos.u� dellolllinada. "POl1t!'
lI: que tivemo"" pnU·., nas o E;:: de Oliv' ira d"claratl') que o l'Ü· fixar a 'dat::;. L!<J lau.<;<am· nto ãa Wal'demar Bornhausen" e t!>r

mo. Sr. l.rin€u Bornhausen, di' ,'0 podIa (·o.l!tar no flass:. ü'" pedra. fumh�r!!tHl .io GruP'l muno. a venero
llami'.!o G'.),·ernadco· d" Estado. vernador. P':J.!ou tamb"lll () C::-. EscOla.!' do Bain'o C�W)ad. e ..ju,;' Desta. feita GOUGO ao GO':I1"
inaugurando a Ponte Canôas e Paulo Bornilause.l solícitan'lo 3 será dia 25 de ;;.;.'110 -lo co'·(en· nador de S_anta Catarina. _CO"
t-:omanda part: na churrascada mais complet:! harmonia entre iro· e no, Dia do Colono é h'mb�rr! cretizar um Eonhg- grandiosa. 11,

'Monstro. realizflcla n:l E3b.dl<: gov0rnant"" " go_ el'naUGs. ,,,. Dia do Operluia. Os !i.piau$os <;lon ma vez quo:; o GI'npo· l<Jscolar Si}-
Canõas. a!çandü o ",,-�:nlDl0 notaycl ,-,,,. tinuarain POr multo" minutos �. rá imiciado no dia 25 de j'..tlh I
Em nome

. do Bélírr<l I-'!"o'rt··- tre (o ExecutIvu e L-gis'a,!yc! tIS que no..,-amontc -r'"inau o

::ll.l\
de 1954.

riJ., en:. .t"D!lid:0 :rllnr.:-...:'"!!;t'). fizp l'iosulcnst!s. _Fl.jnalnlente ceDi iJ.
I
V�ncio C- o dovcrnador cnnbt'-

nu." a {Jr�;ta d�'. l1omcr."R"cl'! sl� palav'a o. Gc.;rU:URtlCr do LC"ta.! 6'Uiu term!'ilm' o S'!U vibrant� De nossa p,,,·tf-
"pra C exponta.ne2 do p:·vo -; do. Protundam!'tntc emoclonano_ II discurso_ " ,Bairro PrOlrt' .:':<l. arp110 dCJ:lw.,
Canóas. no Gover,nador do l!;sta' o sr. Irln, u BD' nllnusen L- yn Venc�mcs mais Urntl �randio· mos consignados 03 noss09
do, ao nl"sU1o tempo quc apela· oporlunida'd!1 <la a.flrUJ:1.r (jur,' sa. bata1Jla. lhores agradeClmcnto" ao
mos, pÍlbl1camente, para qu� c de toda.s as nomcnab"cns atê Cll' Eis luais uma v,,� ()Ompl"tlvnCl3 vernad<Jr lrincu Bornhausen:
0r. Ir!neu Bornhausen t']rnaS5� tão recebidas eD"l :!lia do Sul, in� a Eticlencia, da Irl1pre!n!3::l em que, 'velu aen1I)n.�l.rar ma.I<; :
,1'câ.lidaae a construção elo �;me- gav€lmente D. marol' " que mal� pró! ôa cOleUvidadc. uma vez, o seu gr.:J.n\le Jnt�rp.s: I
ja'da Grupo Escolar. Campana" de pcrlo tacar!!- seU coraçao. '!'3 6e em pró! do ensllu-o no r�zttl'lhilufádl1 'Pela." COlun.:.l.S <1e "J\ a referIda Festa .10 BaIrro :Pro, Primeiramenle fIzemos II cam I (lo de Santo CatarIna.
;,l1\:nçâ�"'. 1,� algUns 1ll ... :>eS .3S:;� !etário. Quando S. :Excia. de- punha da Pont", Canóa.s e Ilum I Tomamos parte ativa. " dCs1;L-j'rI,}'"" êcsue logo pa�samo" p "O' !'larou que iniclar!a imediata- espaço dê j;ernlJ� .r:laU·....am .. ?lTo I cada na camapnlla � a Vit"I13
tal' com o apOio do jornal "No· ment€> a construç.oo d') úlm-'ia· curto. consegl.'.lmOll o trhmro agora foi do povo a",tivO. hnba'
r� Era" " lorro a. seg-Ulr tam' do GruPo Escolar () "'n·"�iasmr·. que nã.o é nO!lSa e sim 40. povo Irado, e amigo f;O 13ai.r�o Co
hem a. "'!'ribuna do Povo·' ror' atingiu o maximo e dificilment(' ri08ulense. nôas, a. quem r"ndez,los,

poudo co lltlnuil,:' sua. Gra'2ao 'd'c' f Depois' nos tornamos porta bem, a nossa Ilomena" com't\\Q\l 2.u- luo::;.sn ludo. Con" 3.m�- �

ainda., COI" .... COlal)(lr:J. ..../I.O r-;<

t,rao:rdinal"la. dn S'ndi,.<>'<> ,,- �

'rrabaJh:a.dor�" n:>s Inrh-,,�t".'a
U,!. Construçao lO do Mnh, .;�rl

de Rio do �u1. onde {) s�u ".

Cansavel Pre:;!dent" .::>r. .1"",-

HIO, 30 IMerid.) - Rcalizou FC

110 Instttuto ri;> Acucnr '" do Alco-
01, um" reunião n quc estiveram
pre,;enles o seu presidente, sr. Gi.
lcno de CarIi: o coronel Helio Bra,
ga, presidente da COFAP; o sr. A·
maral Peixoto, governador do Es·
tado do Rio; e representantes dos
fornecedore;; de cana das unida
des federativas produtoras de açu-
caro

Iníclnnoo os trcbalhos, o sr. Gite
IVJ de Carli fcz uma exposição a

presentando as conclusões dos in,
qucrttos realizados pelo 1. A. A. 50

bre agrnvamcnto., da lavoura c. tam

bem, na Industcía e sobre as altas
das utttídadcs. Concluiu dízende

'lHe vai apresentar á COFAP os re-

sultados dos Inquezí tos para que
f' assegurem à lavoura e á rndus-
1 da um preço justo e pcsstbíllda-

-- ------_ .._---�----------

Joaquim Miguel muito lutou pró
G.rupn Escolar em. Canüa.'l.

Depois então tIvemos o ma_"
nifico discurs;) llronurnciaúo IH"
lo Deputado Federal Jorge :La

cerda, solidário com as nossa�

lNp.Jragões. A !3egulr ouvlmoEl "

11}'il1umtu 'OT>t�ii,o. ;PJ'(,fel'illn pNü

Desa�areceu O Oauglas C·41
Iniciou a
encontrar o

viajava ,com

D {PEITO

I
ORES DO DENTE

OUVIDO

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES,GOlPfS.PONTADAS
fERIDAS RECENTES.

PICADAS orlNSETOS '

f'.

-- ----- '-00;"-
---��

14 vítimas: o ônibus tombou
na ribanceira da Pres" Outra
Viajava superlotado
RIO, 3tJ l'tIerld, - Naaa me·

nu;,;. ae quaV.lrze pr s"oas salram

fel' Idas Ill! 'desastre verificada
na manha de ontem, ma RoGov:ü
P�esidente lJut.t-<l.. onde um om·

bus <la Unha "Gramacho'Mauâ'
da Viação Gramacho, liccnça
li':Z!l-79, n. de Drelenl 3U, que ,ra

fega!Va conduzIndo (;Creu ([e cm.'

quenta Jl::,-ssag(Jl!"O�: tomuou

rl0an,cctra aue margeta aquero

AB vIUmu!;'" l1Uc re1'zmemc.
pena.:; 5O-fr:l$llm rexlmen"Oll le-v'J

pelo corpo • .1.01 am t-:::.n;:J;)or,.a·
Uas para. fi HOSlliVJ.l Getulio Y;:;.r·

SEM FREIOS

{J trocB.aor do <>n.lh l' "I,

Alves, de 19 'anos de ida(i', u"

mielliad.o na . .ruti.,lQ <le NOyei'1l7'"
fBU1.C

P:";ciC, a,

a,·3�):la1.'9·
estrada.

o coletivo, ao SUbl,r Mo ..J.'3l<�.p,

1524'
que v1aJa'Vll. D5 porta co c',

"ele aces..o, sltll.!lda nas 1" O;tluu- leUvo
_

ao perceDer' que o VetCUle

d.àdrs da pOlJ..tC ila estação Ut Ia tompa.r, Rtlrou-�e ao sOlO.
Parada. <lt> LUCa:., teve :reo",n1;<1.· a;ntes- da queo.u.-

--

.

g E N H 'O R E S
AGRIC'ULTORES

Acabalho!i de receber no:

va remel'sa destes afa�
mados Tratores Canae
denses - adquh-a agora
o vosso' trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de
mop.sttação sem compro
misso.

......., COMERCIAL s. A••_..
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