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TOQUIO, 1 (UP) ""':'" O
',.:prinwira m':nh;ü'�1 Yos
hída, falando perante a

eomíssão clt} nssuntos :flS- .

trangeil'oB du Câmara
Alta, depL.rüll não acre.
ditai: E,:j:, este o momen,
to �d,�qnado para qne o
.T�'pão ingresse mima a

liança militar do PacifI;
co. Aliás, acrescentou.
nem 0::1 Estados Urr' dos
l1f'olH quaisquer Oiür""
pa íses pediram ao :;u�
111'\0, quer oficial . quer
extru-oflclalmente, que
participasse de 1:11 alían,
ça ..

ANO X

I
C,.

Será encerrarlooconclaveco'mtrm
discursodo governador elo Estad9

e', prov.oearvem tentlJú gl"andc repel'cu�:iã{) na. vida nacional as rea.ções
.

fO('illn c,.rg:l.Iúsadas a; virias comís-
I' manifestações ,te p,r',tésto das classes .l'''Gdu{oras e tra.balhadoras sôes que estudarão, em sessão ple
eonrra o decreto que regulamentou a previdencla; social no país. De nàr-ía, a ·l'eali7:.r-se hoje, as tO< es
IOdos' os recantos rio BraSil, o chefe da. nação v.em recebendiO men ': Sl,;estões destinada' a dirimir os
sazens de }Hotésto daquelas elasess, que exprimem seu pensamento problemas de previd,ncia social,
'i":>b!fé a,; f!<ln!llJqUeucias d(\sastro�s e cont,'aprOdlU(entés e mesmo vrsando ampliar maiores somas ele!
lesivas aos seus próprios interesses. béneficir s aos .egurados- nos Instí :

Através do noticiário dos jornais de São Paulo e Rio, sabemos I tuto .

que tanto as clasess prcdutczas como os sindica;tos de operários. reaü., Corno já notícíamos, 'o Ir Co-r
zum reuniú"s' para discutir o momentoso caso que tanta celeuma. vem gr êssn Regional de Previdencia 50-causnndo. Efetivamente, nos moldes em que foi �egulamentada; a. pl'e, i cíal, que conta com o compareci,vtuencta soctal, agravando a situação das ctassss interessadas, com o

r
mente de cerca. ct� 200 d�legac' '",aumento das contribtlições para os instituto", os descontos estabeleci repre�ent::mdo 85 sindicatos de vádos pelo novo decréro constituem flagrante sangria; ás economias não rios municipios, se re�tlisa com os.' da, emp resas nartteulares mas tambl'm do próprio, que terá SU31 apoio decidido do governador Iri_1malM' )J!lrle de S'acrifieio.
neu Bornhausen, que vem prestl'j: giando a cauca síndtcal em SantaScgundo s� depreende das úuí., para o rumcroso "'1S0, acha se reu, Catarina, graças ao E.oU '�spirito I

mas noticias do Rio, o governo fe� nido nésta cidade, desde ontem, o compreensivo e patrióÚco, visan:\nderal permanece no firme propô- Segundo Congrésso Regional d� Pra assegurar a tranquíndzde e o bemsito de nfoo ,llle1·31." o d;creto que videncia Socí al, cuja instalação vcr
í

estar das classes obreiras. O chefe
ficou_se pela mannã, no Teatro do =ecutivc,f cata1l'nense ��v",ráCarlo� Gomes, sob a preside�cia chegar amanhã a esta cidade, afim
do sr. Elia..: Adr.lma, presidente d.a de presidir a zessâo de .encerramen
Comissão Nacional de Prevídencín to do II Congrésso de Prcvídencta

ISocial. Durante o dia o,?' ontem Social. Nêssa ocasião o sr. Irineu
_� .... i Borrihaucen pronunciará um díscur- um. voto d� confiança que permita. a. eontt--...;.-------.-""""-------------------...;.- I SO, de transcendental importancia nuação da' conferência de Genebra. Sentado atrás do

D" ,,"C·Ii cartada esl.a' .

' I
e interesse para o operariado, de- no aparece o 1I1'e,idente da As·;e·mbléi.jl, A.n;dré -r.e
vendo o ilustre governante íocali- da. Unlted Prr'ss, "ia aérea)

Izar divérsos c:;.pectos da vic]!a .na··
ctonat.

J·u u'
.

ando o sr Ja'Dcred" II. :Conf�;';;,!O �!::�:ri:endo previsto,

U terá lugar hoje, no Carlos Gome!:,.' ii ! com a presença dos convencíonaís,
=_.....:::;..._..;.;.;_. .....

'
a sessão plenária do II Congrés,oI Regional de PrevidencÍa Social, de-RIO 1 Ovlerid.) - Em Uf" ée seu colega ds Edu·) vendo as. corníssões .discutir o se-

resposta à entrevista :1.0 sr. cacão Salienta-se que o sr ,gUinte ternário: .

'I'ancredo N�ves O sr. G. Anto�io Balbinoi ao il1ve�' doB:::���!�� pro��:�i�s�:Omj;::!ia�:Arinos pronunciou veemen de. ajustar-se com o gover-I exame clinico;' apúseritad�rla ordi··_
nador, .pr'efel'iu luta. aberta ;>ária,. peT'-ões e �enefici?s; a�xi�o�:cori't -a difé-f'éW'á', d�"'q'ue 'iO: n��ç!,e; l'I'uXi�o:mlitt1mO�lO; ,:.11.1.

. �. 'xlho funeral; au.'<:lho r�clusaol des�sr. AntonIO Balbl110 conta' centraliwção das instituições; unifi-
a UDN' e demais agremia- cações dos planos de beneficios das

cões que não aooiam .
_ ins�ituições: prazo, mi�imo estabe

�

d
.L

h'
o go leCIdo para a reahzaçao. do exame

verna or da Bai la, en� clinico.

quanto que o sr. T:mcredu I Assistencia Social ._ a�sistencia
Neves está jogando sozinho médica �mbulatorial e domiciliar;

� d'f' 'I d d h I
,\ssistencia médica .a íamilia dosna I lCI carta a e gan ar assoeiados; assist::mcÍa a materni<

O Palacio da Liberdade. (ConClue na; 2.& pl.lCJna J"ua n:

r'egulamentuu a prevldencia social,
apesar 60 clamor g2ral do opera
rio brasileiro, Com o touvavcí obfe
tivo de estudar io problema. procu
rando 'sugerir e hldicar soluções PAltIS

CAlI<L4RA

Tanto na Camará quanto.
.I}ado as declar-ações' do ministro da
Justiça foram objeto· de réplica, O
sr. Afonso Arinos, ao chegar de
l\'�inas resolveu ocupar a tribuna
para a sua' resposta, .

E Q fez em linguagem violenta,
embora frisando que estava. procu
rando ·:·palavraõ,

vernos, para quem o chefe dte Es
v?do tem todas as virtudes, enquan'
to que os adversario� elevem ser

tratados com violencin'� despre-'
50" .

K..�MPLA, Ugarodll, 1 (UP) _ uma áusencio. de quatro mcõCs,
Os ingle.srs proclamaram esta durante a qual se' tornOu uma
no.ite o· estado 'de emergên;:!i'a das pessoas m::i5 famosas do
em Uganda, prCY\'Íncia anele os 1 mundo, voltou hoje à FI'anCla �

-te discurso na Clin1ara. A nacionalistas aftica,nos iUiCi'?_-1 enfermeira Genevieve d� Gal:trd
,

ram ó bOicote 'las m',rcadorias Terraube o "anjo de Dien BUniInpressão deixada I)eh re- hritânicas, ° movÍml"nto é oe Phu". ° avião que a traz \'laretida oração foi llli;;;, já e- protesto p lo exlio de 'rhc'r K�,I Indo-China, rumo a Paris, [J.tpr
:x i';. '- '[li t3 en tre IJ",," �. baka

..
o rei de Uganda, ma.n(h,ct) I rissOu em Marselha hoje pela

T�l�.��:�'�;�:) d� ���.li<l'c :l�' �� pelo��������1a;�:;�:'s� I ma.n:;:Rv�:d:;: ���:;�:ANA �OcnhafJI' � fi O 'Ope'ln".lliJO DE DIEN 13IEN'
A MENlli;.... DE 5 ME':>ES Ilfi tiUI) a 'U flAlh' U:..:r:;/1 eurn \"ariac: ) �1,.. �:, '''':

1
'

,
., '.. PHU"

.

I
RIO, 1 i lIIIeridi{)J!lal) -- N3

MÍL'.,.la-lsIC.'Cs:'a-�'cral'dH'ol,r'lI eíVIAmRSELHIA'
1 (UP)

�I:po� I �::Fo:;!;�d���:�.l�:���b:��� linslrU�àO....

S lalla na lUar.la Severm::t, aI! ClUeo m_'·

I
ses de idade, mIJe. de Severlna

T
:

."

N' éon:f.ia-· nceit::m o' conceito de que "a 'di-.' Jacinta "',Js Santo3, renl�,ente HANOl, 1 (UP) Ha I Vlet- amIta seria·
. vergencia. d.; opáiões honestas" . e-

U·m p r 11 quedl·sta brl'tao-Ico! ����h�nr�n��n���u;��es�,�!a'\'�too �:��:l d�r� ��::ã�U �f�;� I �:asa s�f�!:�en::1e������� qu:;a��i�����b::::���tr���ea���larou.ti il I ante-brac;o esquerdo quasl d.es. alguns americanos especia- t men't.e nos meios. ligados' tambem que os Estados Unidos conii �
\ carnado pElo· fa.to do ter �Ido

, "1· '1
.

d" f ti'nuarão em seu empenho de uti··.,.-, . n" , " ,
. mordida pOr uma rata7.an�. l\ lIstas para trabalhar çom g,j.",ao a to-coman o· rances

lizar a. energia ,atomica com :fins
� 1.0'1 I;:S�,<? INGLES AO GOVERNO EGIPÇIO l"ELO IN-I pequena faleceu pOuco deJXlÜL Estado Maior do general I na Indo-China que tenha pac:ifieos, s,�gul'lOS de que p.oSMS

CENDIO DE DEPOSITOS EM POR'f SAID

I MANIFESTAÇOES 150fJA-, Navarre. Liga-se essa ch.9- sido decidido confiar a lns- esperanças sobreviverão até q�e <eIS"'lAILIA 1 (UP)

-1
�- - l' dos ofícialmen1'"' DAS CONTRA O CA1<'B p'ada a certos rumo'rl:>s se� I·trucão dess'es recrutas e a· conSllmam negol!iações mais mfru-'H

'. :. ,,,ao �v� la F I NOS EE. UU. �, ,: _ ."' . .

._ tiferas".. .Um paraquechsta bntal1lco em maIS de quatrocentas s. PAULO, 1 CMeridi'ounl) gun:1o os quaiS a ll1stru�ao perfelçoa:rnento dos qUal I Falando no banquete realízaoo ,esfoi atacado e morto pela po- I mil libras.' J James Sentr Kemp!!r,. ,mbaix::t- aos recrutas ':elo l2!X'erclto (Conclue na ii.:. l'ágma 14ltra K), t:: noite .no Hotel WaldoI�-'AstOrl�,i)Ulacib egípcia nas ruas de
'-�----"... '-_.

I por
motivo eb bi�cent�na:no da U-I

>,. ,

M
•.

I nivers!dade de ColUrnbla - da. qualfsmtl!ha, q,:_ando , cond�zp Camara ODle.pa, ,

"
foi presidente' _. Eisénl'iower afír-�::: �a;�;,:���t�:������t:l;��� Voto de conu'ra'lu·l·aço

....

es P"e'-Ia' passa'uem ��:���ete:m::oco:p;::'�: �: do apenas, na propria Russia �_A. carga foi pilhada e o ca-
.

"

abr�
..
a grande perspectiva de uma I esta .determinado a dominar o mUn

.

.

r
-

f" d'dO' ','" "id� melhor para todos". do pela força. e o émbuste, Coni'�11��)�UJdoO�oi���� ��if�nico
d

- ..

e: sa" 1--" d''efun'daç'a�'o' de •.Maça
....

o 1 �:�:;::;�� �o��:;� �;;::� "�sS;:d;;���:'te��::�·roi, :n�regue às autor�dades O aO'IV r r o '

.. .« » r
. i':i?�ra' aléançá ..la

-::- adu�:ntist:' de liberdade é de paz. Com!'.',po.brlÍumcas pelas autondades .'

I Xlg'j-se some_nle, que os,.. .
.

. de cads. naçao se concentrem nas ---..,...-..,...�_..;-._,...,..._..;_�:--..,...,.......,...__..,...,......_:_.....O';;";"--'.;,;;.-=..,;,,�.cglpe;US. ._ .. _,' , • Sob a pre·.idencia do sr. Gerh:!rd Neufert, reuniu_se ontem. ás iét� de lei n.o ,3Qi5:4". CI\\"', ih'ma '.contratos c?m as empresgs de �rans- ati'0dades q= �[)ndU�em <lo. umaI r(lte:-.t(J_!JJ:itai��CO H horas, a Camara Municipal, com a presença de6 seguintes

ver�ado-I
porte, coletivos, nés�a cIdade; .Jt(ntando ;� .e>.(emplares �a le1 n.o vid>a de ahundanc12 e n,ao aos mstr�PORT SAID, 1 lUP) re_; Antonio Reinert. Emillo Jurk, Ary Taborda, ROdolfo Bu�rger, 500, que or<:a a receIta e ,d'·spe:a do mumClplO etrl. 1954;, luntando il mentos �e· mort�, sublta;, que mI-O consul geral da Grã.Bre- Fulvio Ernlnendoerfer, Martinho Cardo"o da Veiga, Pedro Zimmer- projéto de léí n.o _3t:g4,. que dispensa o Hospital" Maternidadia _N.S. lhôes. de homen; qUe estão, a�alJm:lon e Wadislau Constansky. da Gltwia. do pa!iaownt<:l dI' tn.""s e "mol·.m�hto;; a<;rad,:cend. a esta mente em "armas, possam dedlcar�tanha apresentou ao gover- Os trabalhos fOram íniciadcs com II leitura, p::lo segundo secre-', Ca.marn pela ap;io""l;ão dll' relatório des negocias administrativos, re- se ao trabalho, produtivo; que aSno -egípcio uln protesto ofi- tirio, da ata do. se são anteriGr, .a qur.l foi aprovodà sem' l'�striçõ..s j ferent" .

o ?no de. 1953; juntando um requerimento dó S�ndicato dos ind"strias de '�uerra se dediqu�"ncial en1 consequencia do in- pros_eguinCD com II leitura. pelo primeiro secretário, d:l matéria do 'rra�alhad<lr.:s, ha� Il1a:istriM de F�n<;ão e 'l':C'71agem, bem como o a produção. de 'artigos de; consu:mq.i O ntário de de ó- Expediente, que constou do seguinte: OfiCio. n.o 73;51, do sr . .l?re- I projeto 01, IH fi f, 32,54. Que autorlZ:l, adoa<:ao de \l!l'l
_

1;erreno per- Temos procurado e con�muarernnsc�nd O V .l? ,
P feito Municipnl, camunicando o rea?b.imento ,l:le ,noS's!! circular 11.0 I tencent:;! ilo municipio,. ,}to ,� rua ItaJ_<Il, para a construçao de sua, sé· .proc;urand.l fazer. com que esta pe.ri!Sltos bntanlCOS em Port 1 ,,1' oficio do sr, Carlos., Blccochi, convidando esta Cumara para u I de; re'llle';-imellto 'tI (r 31 r,'f", 1'\0 vereador Fulvio EmmendocrUr. pedindo pectíva seja ,uma realidade»" '.Saià, Diversos hOlnens ar· sessão de encerramento. dO 2.0 Congres.ôo d:: Previdencia Socilll, nésta I a nbertllra da rua Henrique Clasen; l'equerimento n.�. 38[54, do verea_ R!�ferindo-.::e. as negociaçes "im·Il1.adns penetraram nesses cidadll; oficios do _r. Prefeito .Municipal: �lIntando um requeri:ncnto I

dor Gerhurd Ncuf�rt, re!erindo-'Sé á i�;talação. �e energia :létrica proêluíi;Vp.s" que �s� te:ril feito� 'Zo;�, . ,

úl
' do sr. Man",1 Francisco Nasc'lTne"b, pcc'l,ndo uma' indenizaçao de em Testo C'1nfral, àpelanC'::> ao sr. Pr<afeIto MUll�clpal, nO sentido de. f! Rus:;,a para utihzar' a enel'g>a.tideposlt�s �o saba�o bmo

Cr';; 60. GOO,OO para dcsocflP= O prédiO do São .José; juntando o pro-' I entraI" �m entendÚnentos com, a Força e LUZ. Santn CatadÍ>a; reque- tomica .com. fins, ,paCifiCO!;; o P::f'-C, depols ele reduZlren1 OS
• ;_ _ _ ._ 'rimmto n.o 39:54, do vereador W.adisl:m ConstànSkY; pedindó votos.. de sidente observou:'guardas à ilnpoteneia, ha- I peZllr pelo falecim-:hto- do sr. Os�vaJdO Schneidel' e "da sra

..Tereza VicJ "Nós nos prop.omos a ..continuár". '11 ' d' 'cendiado I"---fj'
.

::
.

--- Siil fll�'tiSf�tiüiS fUIITE. nUtill1II
.!5 tOl" Proust; requer,mento .11.1) 40,54, do vel'endor Pedro· Zumnermann. cóin esta's e outras negociações, conViam �l ,13 o e 111

. _ l'

IDFD5CAL
. '''d. .. .pedindo inior�ar;ões ao .''1'. Pr:-feito Municipal sohre o cargo de Di.retor fiados no: me ritos da .ca?sa, re�l;s-OS deposttos. Os preJUIZOS

�
.

. .

• F". f.... dt, Expecji�nte, previsto' 110 projéto de lei n.o 26154: requerimento n.O tas na avalia!)ão da intenção soylé'.

•
-4

. .

41154, do' vereador Pedro Zimmermann, pedindo ao sr. Pref'"ito

MUni")
tlca e convencidos. de que nossosaNIlO" OE1ST)I; OlABIO 0' .

• C, '* t • cipal, .inforn1ar Se foi abertc ínquêrit.) 'quantc ai) fech:Ullento, da Es_' pro�ositos e esperançáS. sobrev!vé-NA f':����AliUA - .••Ui ...EI ...· fIlUflnll6.� ,

.

.

.

(CoD,;i"i' ,"� :li.. p"Pi7.ii ifltr&.ffl ,,);10 até qUe i:e consumam negoeia·

Neve::;

dor do.'! Esta.dos Unidm;' ...,:ffl'in
lio-se ii campanha contra o ca

fé, disse que a mesma ú fruto'
de pura e simplesmente' . mani··
festações iSolada.. p:ssoais. _

que
não rpflelcm Q.S pe:nsamfntos do'
povo e 0.0 gm.'erno. nOJ'tncimel'í
canos

ae ····oliciais
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\JENDE.SE lu (dez) mil metros quadrados de terra qua
ii plaina, <pró'pl'io' para eonstrntr até 25' casas,
com caO:a de niaderra e grande número de aI'_

veres frutíferas,' 'sito à rua '.José Deeke nr,

329 - Preço Cr$ 2�O fI(JO,OO.

cc a re.r n a 1",ARA,NA"
�-- CJMi'l,.ETAMEN'I'E APARELHADO -

CIRURGIA' _; MATERNIDADE - IN:'1l'ERNACAO
RADIODlAGNOS'rICO - RADIOTERAPIA

ABE,.l'À AOS SENHOJtES �E,ºI?OS

ANUNCIEM
NJj;STA FOr.. HA

quando, e- de navegação,' outros na. díx:.mãn de'
y.fstiam civis em' condições cultuo' estrt.das de ferro e, autai'tiuias.
raís e mcrais superiores para. o 1 C-oncluiu, afirmand.o que t> sr, Ge
dssempenho daquele cargo". tulio Varg.as,' di,zendo,:�e' '? "paí'

"
dOl1 pobres 'a' irmão' dQs trabalh.'l-

I Disce então que, contornando .a dore,se - nada mais fazia' dp que·

. ' � ,.., _" �
questão. o sr. 'l'ancJ:e,do' Neves não, pr9teger a, ganal)�ià di!-= empresos ,':;'

manhã sobrevoara aquela r e- E�ta,do, l!l,a�lmelitara,ül:se li" 'qUis .decíarar que o sr. Getulio empregadoras, pois conhecendo a e.,
.'

r;ião, em viagem para a OM'fA, nOlt; d; }l.OJ" para a Ss ra '-:0, Var-gas, 'desde o eomeeo do seu an xistencia de thllitas 'd-elà�, que 8Ur"

C�lIlcit!!lSÍ$ll,rleIU D I <1'lfremtando, falte, cerrucâo. co- CIPO_. ::al.anda se d� um loca: J t�rior grwerno pl'UCllrOU sempre ferem lucros que variam- dJ3 300 a

('C/>�HNH6ES F, \'\1. D. (J'our I 'Jmentl, o limite minímo 'c< �e díf'íeí] acesso, pOIS o t('rren�t cercar-se di! elem,entos mtütares; 4,Il00 por centro e estandO: ,wa-
Wht�el Drive) I f;_egul'a,n�a de ,voo da71uela 1'''Gi;tO : muntnn�lOSI)" ;�omei1[e, al�lanha desvtàndo os d:, -sua- função técnica do' da lei de"lnterváwão :niÍ d�:;

'�'ti,é.·!'O..l:U!:S: L. H. B. DI�l dade; assistencia dentária eompla- crianp. neceuitam I e
d .. 7,000 peso Devido a cerra' .., qUE. as _turrJldS de SOC01"O se para 0_, çe-empepho d1 cargos ci- mo "-economicq ;"= -nada faz para'

G'�aif � AcessudGií'1 ta: acsísteneía rarmaceuuca: assts, ção, pl'(sume-se que I) coman- uproxnncrao dos dfstroçils de! vis colocando oficiais de cavalaria impedír essa extorsã9 d;l' bolsa ]la .

if,(iRD - CHEVROtJ!Mil tencía hosprtalar- serviço de rea- IOF O S "'&AL I dante do ap'al'elho desviou n da

llJOUglas.,
I e infantaria na direção de empresas 'pular".

- Linha - daptação profisional·, reaiízaeão de ,rota para nao Sé' chocar com:J
-- - --- --- --------:-'. .."., _--""-" - .....

�O�AB
� ,

A"TTO COMERI1IAr..
todos os exames complem:entares ,

, i Serra da Piedade. Voando a.:.. ·"HiUilmWíflnnUIHH!íIllilHummm_H.JUHíJUlUUmm.iliUlUimUUmmmiHumnnUttlUUii,,iiiiUlunlllw
lU v no proprio serviço da institUicão I proxímadamente a 5,000 pés. ou='

. '::

�;(>OR':rADORA S. Ã· a que pertence o �ssociado.
•

(1��I'W.N�a'lds) \ seja 2.000 pé:.; aquém do I.imi-te, E S
BLUMENAU -I :n. v e 1- S Õ e Si .-, c O n .-;-' -' ,

:') ;.�;\ não p�",e�s�p�!l:l �l�f!: .f,lil!Ul-Vn .. �l1i _ª, =

�:f(li�g!; NOV;�!r�'3�� l t r U ç õ e s d e séde� Ílara • filmOOO tôDico'dos tist.emu ,i;-;;. 3'� ,I:lireção da Sena do. Ciljtj. O a-

\
�

.

� .

entidades classistas; financiamento ÜerYOie;jj DUljéulü. ,_.��,R.',j",. l TJ3,relho voava normctruente, a' :;;; �

T.,legl'lImss: VA.NDEMEEN'E de casa propría para contribuintes: .; "I; l té nua se verificou o víctento � �
{:�:�=.""���=='-�-��- financian'1ento a terceiros. financia_ • "''f

140 '�i: J .

�

t
.

f'd
' -=

.-.ii

\�.",2'���:f"�-,,ç-.-�
r= ,.; ,\ \' ���, I llnp�c o l�"ntra u re _:n " "er�'a, I ª �

t..-
,,=e.�a. " �. ." uOü$ m�lItos a empregadores para cónsJ I :>f'gUlJDdo-se a eXp!OSllO e " lU' t §

�

�J -

S
-

MU- -(�ES
trução de ·vilas operarias; financi,,- eendio. � �

i;:" jj,l"�MA 'r t �I ft
-

mento.,à industria com nivel de mo 1=
==

1�1
��!!�ilA !, I J'U.\I hilidade maxima; empl'estimo� slm_

RewiIOU"IlOS ainda que <1 FP � S

pIes a associados e a longo prazo
ANO êstaVll. :t:eduzido a um a �

.... d
montão de ferros retol'cidns .i' � ;;

....ll'mae c C;!1<,,1i. �ó;r-' para necesid�cfes eventuais; preso' tlnha-sf:- an�nas idf'j'a, dai) pon-,':.
. =:

te. revolyel'l!s. pi.stát- tação de assistencia técnica oe juri�
,-' , -

tas das asas. r'ue menos safrp, ;;: S
�':il �,as etc. qualgntõrt' dica aos associados requerentes. do- r

' ...

1-� �./oU·lJlII. COMI'SAM.-SI: financiamento' para aquisição de ea B
ram e Os corpos dos tl'jpulantes :';;l ::

NA õa propria; fornecimento de plan_
e passageiros, comp!pta.ment"(' ã. ,S" ,

tas aprovadas pela repartição com.'
cal'boniza-dos. estavam esp:11ha'

I :=
:='

petenie nos associados que l'ec-e� cola AgriC!lla' indicação n.o 11'54, do vereador Fulvio Emmendoertel',
' dos no local; que é ',le difícil a I:: ,', §,,', '

. d-
.' 1 . Av'-rs de pe'lueno l)'lIU, 1-

-" "

ber::m financiamento pelas intitui pe lI�ao ao �:. Governador do Estado, um estudo sobre o :ll1mento do cesSO. .'1. 10
.__

-

·'.n �
., :: Er' .'

"
�ões. salâi'1o :famlIia <:!los empregados ida Estr�da de Feno Santa o,ta- 'Voaram a baba a1tul"- e o _' IH ,:: ';;; !"'.

Arrecadação - desconto e reco_ rina.
.

. lotos pudEram constatar a f')t' :: "

=" ..

'

'! �ime_nto de contribuições; fiscaliza

I
Na ?rde� da Dia

_

constou a seguinte matéria: aprovado em se- I tensão da catastrofe, p():;; !JiH §
'. S',

�ao rigorosa para empregadores fal gunda dJ,;cussao o projeto de lei D.O 29\54, que concede 50% de d'es-- havi? esperan':(1 dr. f'ncaútrr.;t·, :::
:l,

lOSOS: divida da União. conto na taxa de m�lhoria á Sociedade Dramático-Musical "Carlo� se qualquer !lobl'e\'ivêutl', :: S',

Administração - &cJIroinhitração

I
Gomes"; aprovado em segunda qiscussão o projéto de lei n.o 20'54, S"gundo apuramos, c!H'ga:'nn' :: ,;:'

elos IAP (! CAP; prazo para os iun ,que, dispensa tio pa,gamentt> d� taxas e emolumentos ,o Clube de Caça do Rio alguns pal'aquedistn.:: que!:: ':

. N;� ,dia. 1,0 �UnhO realizar-se�'á e, Tu'o "�onc�rdia"; a��ovado o projéto de, l�i n,o 301M, 'qu:> auto-! se .atirarão sobh� � local.
"

POI t:: 2'.
ClOnarlOS InstrUIrem processos: se-I risa o Executivo ,1\1IurucIpal a conced.,r concessõeS ás emprez,s.s de outl.o lado,. guarnh;oos do CtTp'l ! =

= ,

guJ.'OS de acióente.: no trabalho. 11ra�spnrtes coletivos, nésta cidade; aprovado >cm primeira discu"s:lo o

I de BombeiroS drsb, c�pital pt'�' E .

' :: ,,' ..
'

� �essão preparató�a. e no dia 2 pt'OJéto de lei �.o· 31154, que dispensa 'de pagamento de taxas e emolu-' deíel'm.ina,çã,o do gove!'l!a�lOr de I :'tIUUlnIlHUmIllIIllUllUHlIIltIllUUlllnillUllflmmUIII"UlllllmUmnmUHilUI"HlHiWI'tII'd-�--, .. --.-,S
"

fi sessão plenária. A sessão solene' mentos o Ho,;plt&"J. e Maternidade N, S. da Gloria; a requerimento do !_. ,

"

...
" .... ., h.IIIlUUlhlh'l ..

de en_cerrámento ter:á inicio às' 2Í} vereador Pedro Zim�ermann, foi adiada a discussão do' projéto de

.

'.I,
' ..

horas do dia 3, no Teatro Carlos le1 n,o 21154, que concede uma subvenção anual de Cr$ 30.000,00 á O f I' ( I li A
I!l.

Gome", e se!'á presidida pelo sr.
Sociedad� Dramápco·Musical "Carlos' Gomes": permanece em pauta o f 11

Governador Trineu Bornhausen 0- projéto de lei n.O 23154, que altera o padrão de vencimentos dlO !iscaI., E' ( N I ( Acasião em que próminci�râ im�or.' 'l.mçador; aprovado o requerimento n.o 37151, do vereador Fulvio Em- , T/ ,

,

tante discurso, que interessará riro_ mendoerfer, pedf.:ndo a abertura da rua H�mique Clasen: aprovado o ,

"BLUME"fUndamente as classe� óbreiras' de requerimento n.o 38154, do vereador Gerhard' Neu:llert, referenl1a á

Santa,Catarina. l�stalal:ão de ell(!rgia elétrica eln Testo Central; aprovado ,o reque. ,

:I"lmento n.o 39.5i4, do vere::>dor Wadislau Constansky, requerendo votos Ide pezar pelo fr.tJecimento do sr. Oswaldo Schn�ider e sra. Tereza Vic.
tor Prohst; apr-uvadc o requ-erimento n.o 11'54, do vereador Fulvio

tante mineiro, fendo "I
Emmendoerfer, 'Pedindo ao' sr.' Governador d� Estado, e�tudos sobre ','fi Certa a equiparação d\o salãrio-i'amilia dos empreg::.dos da Estrada de Feri'o, '

altura declarado: Sa t' C
'

• A

' n a a�arína, 'para Cr$ 150,on. ,
- !-Ia tres anos qU? ouço I

Termmada ia di.;cuss!io da Ordem do DÜ1., o sr. Presidente deu a

o l'eaJ,,,,jo de v _ excia, e "CL�- pa'avra a quem <'leIa 'Juizes,;e fazer uso. O vereador Pedro Zlmmer- I

�---,

Sal' o g;nvcr o d' t I
mann requereu que fos� enviado um te1egrarna de saudacão "O, con-

I

t:'UicSO l'e::i1me'llle violento. no fundo
,,-,' n

_

e l�ep o. gre�slstas, componentes do 2.0 Congrésso 'd'e previdencia
-

Sociai, que
'

1> 113 forma, para :re!;ponder ao ti-
- E v, eXCla. :linda não se se inicia hoje nésta cidade, em 110me da ba";cada do PSD. O vereador

h:íar da Justiça.' a quem dirigiu e- convenceu disso? _ indagoll, Zimmermann foi apOiado peja.:; bimcadas do PTB "C UDN, O vereador

pneto"_de ",lOgral.infanti�·' e OU", rnp'do, O sr. José B:,nifacio_ Ary Taborda requereu que se consignasse em -ata um ....oto de con.

tros. D,"se que =nda nao havia' gratulações ao brilha:n,te ,orgão da imprensa local -A Nação", �ela ,

"G1nprecndido o papel que o minis_ MenSageul em estudo passagem, sabado llIltimó, dia 29 'de Maio, oe m�.i" "tira, K
'ira desempenha no governo, cuja Para responder aos ataques ani,'ersãrio de sua i'u ndação; o v",rendor Pedro Zímm"!l'nlann. referiu··

'
. ,_.

P?litica, qUeh�ando � t:adição que do sr. José Bonifacio, que ha. do-se ao al'tigo do prufes;or Joaquim Sales, publicado n/1 .Ternal "O dros desse exercIto a lnstru

�'mba do ImperlQ, nao e mais feita via "'obrefud d t d
Lume". requereu que,.e consignasse em ate um �'otn <1" agradeci-' tores americanos. Precisa�

:pelo MinÍ',tério da J'\lStiça, mas a.. ": O es aca o o me�to :pel�s el.ogt,:osas !ref�re.neias ,feita,s a este Legj"til�,,,,, :R.equereu se Ila me"ma fO.lte que
trav�s de agitações demagogicas do $sntvel entre os v�ncimen_ tambem um OfiCIO ao ':ref�ndo artIculIsta, agradecenao li honrosa de-

�

•. , .'
')

lVIin,,,téi'io do Trabalho. Depois de tos dos militares e o nevo sa- ferencia_ o vereador J\:ry Tabord'a requereu, 't"e ii" tran.:.crevesse em gc:tneral eH. J?anlel, ql1:e
JriR�t' mais uma vez que preciôa- lario..lmínimo. fOCU�>::lU dep.ois

ata o aludJdo artigo. ,
,

dirige a missão americana
V:l faz"r esforço so])reumano para a Ú'b E

,o Y�re.ador Wadis�� Constansky requ=reu um telegrama de con� junto àos esta::los as,,(�da-
�'ontel' na garganta as palavras que .1 una � sr, .ernando Fer_ gratlllal;ce3 ao sr_ Pref""ito Municipal de Presidente Getulio. pela pas- d' -

t 'i. 1

t1'aduziam a sua �furia justa" ? a
ran. Em l51ntese, declarou o .ag�m do cincoentenárí� de fUl1d;ção dqquele nnmicipio. ?S, nao apresen OU a� pe

"li" ;"digna,iio declarou que nos rel?resentante trabalhista: l!l�tada a Ordem 'do Dia, o sr. Presinente deu por encerradbs os dldo ao alto ,comando �ral1-

:-.t;,qw�� do_ ministro "no chorrilho _ O govcrn'o, neSSe caso
lrabnlhos, con"oeando niov.a 'reunião para a proxima terça feira. C<3-S,

"

,

;

d" expressoe5 :feeundas. no tumulto d '1" •.

�----

tltal' de pilhéria,;; e frases desprQ�
.

o s� arlq'-�lr:-'mo, a)?enas
vid"" ",-té mesmo do senHdo de cunlprlU a leI vIgepte. Se nã,:;

diguidade. a Que falta tudo - inte- tomou outras providencias, no
llgencia, sabe!", compostura e edu" sentido de ben.eficiar as de.
cação _ falta tatnbem a verdadeu..

' .

mais classes, como a d.os mili�
tal'es, é porque' os atos respec_
tivos dependem de lei .esP�-1c'al. Aliás, podia adiantar o

'Sliii!iiiiiuili!�iii__iii'ilIl2i.I'§jT7?BlIr_l_r__IIII!III_�1lI1 governo está estudapdó o rea_ I

( O N S E R T O justam.enb, das classes ,arma-
'

das e, breve, remeterá Men-

DE RfLOGIOS sagem ao Pod2r Legislativo
pÇlra a decisão final.
- A UDN, na 'hora de as-

I
sumir as responsabilidades na'

direção das coisas' públicas,
sempre lava as mãos como pi_
latos, Entretanto, só é oposi
(;ãô dentro do congr.essQ:

'

fora, nus cargos pJibliéos.

•
. A radecimento

I ViUVá L'dia Schrraíder e filhos. ainda
cnnsteruados com .;:_, infausto falecimentO' de
mão

Modelt;;s Art'istíeost Pa
ra Ca�àmcr�tos. Ani

versál'i.ns, p;:!ll1eira Co
nlllJlhão. e' Batismos
IN� 'O!t:rrlACOES COM

S R ,Â: N �O L l E R

&:atomó'Ye!a
(ll'l.nililhõ�
tJ:iüill�n"t.

Ct.rlos,

(ENTRO DE
i\ Ui (1 M O' V E I S

FA ç A M SElJS

ter, n.o 480

TelefnlJe, i. 3 - {} -

A& encomendas devem
ser feitas sempre com

antecedeueía (mínima
II •

TROCA.
VENDA
(;-;!OY:PRA

ANUNCIOS

NESTE J'ORNAL

consêrtos

e refornaas ,gerais e�

maquinas de escrever"

Rua xv, 1369

(�ii Pesta e (aça
�- BLUMENAO' -

�',," 15 de !'in,. 13\111

f

I --- que seja fornecido 01'.

�ament-,J completo do custo, da
instalação de e.nergia :elétrlc::l
em Testo Central:
II - discriminacão do ma.

1erial necesSario. com a indi_
I�ação do faltant·i ,para efetuar
if"l serviço;
III - qual o montante com

que a populaçã'D' de Testo Cen
iTal deverá contribuir. mone
!ária e materialmente, para a

detivaçãü do serviço_
Sala das Sessões em 1.0 d-e

junho di? 1954.
Geth:,rd C,J!'. Neufert

VereBdor�'

.. ,. J.
de
MUEI.LER

Fape, 1502 - Blumenau
somar, óalclllar e dupU
cadores,

).;lI (Au Ja!Íir, Ita Fa. mae1a Pfliu)

1--- SEIWIÇO RAProO �

�JíII;;.;t:: .# t&ê'-------"?iir"6-tv-Y5W- N sempre gO'1;·erno.

PROJrTOS CONSTRUÇÕES

OF'lCINA
ESP)�CIALISADA

rül.l'l. São i"anlo, !1<l3 -
r:rOl.!I"AVA SECA

'
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BLT.JMENA'U.

3.0 11'1, IO{,lllidade de NovJ.

EI'f'lTWII, lllllniCij,llÜ de If.;i�'aH1fl

\"'Gl'41 l� dt':')i[Uili'nu(;ãD de HRoürl

6.0- na looultdade

de FÓra, muníetpto
com a denornina�üü

dador R.oella ",

de Campc

I
11,Dn1Ina?,S.Q dE- ··C;au)pO� :�:J iE�H.

fte Laguna, 9.(t na vüa de Sa111 fi (TH7. dn

(1 r?- h('ia;üt:.ni frjn:..b6� JnUni{1i�i() �t;.", 1 )'''Tt.'� "l j:l.i��j
..:::l1ll ft. demomínacâo iii: P_J l,}lt:;;..\

Tmü! ainda () (I· ('['t, i o ti" CIJ,}f;'

tituiçãu du Fundo de g"tabiliza

<rIo, qut' permitirá ii Companh'a
!lm gra-tlua.l aju::tamcnto 'Jus la'

rifas de prêmiêl,; e, ]>e10- HPU au

mento criterio,o e "istemáticn.

atend'!' aos caROS dI? l'atástrof�

que, sEUl contudo s"rem COIllUll!l

como são em outt'os' países, pc,'

del';;'o corupl'Ol!leler a econcwh,

..lo agricultür " :t própl'ia p�iahi

lidad.' da Companhia, E!''lf' 1"111"1

do será. constitui�lo por um::! par'

te dos lucros das oj)el'açõe" por

'Jotaçõez G,"'::amcntiíl'iilB da Un:ão

e por OUtl�üf.l � peuJ'::o� fltí.- f'lreu"l

I d�signa,dO" lJi"lR AiiS�',j}léi" C:'
ral de acionista;:. 1>"1('.'1 :!:,slD-,

mais uma vEZ evidellC'i�tlia [!

preocupação do Govê!'no em as'

sistir _lsternàUeamente essas 0_

ptrações, de tão grande a!c::m·

Cf! social, sem no enccn1·'o pf

ni\il'ar nêsóle última terreno. e.

vitando tr,ansformnr uma ínicii'_

tiv:'. eminí)l1t('m"nt�· :;ccul'ató" ia

I P!Il outra de earai o.' ",�cial o flue

! fug'ria j,nteiramente à idéh há

I sim. estahElícida na lei.
,

FINANCIAMENTO DOS

PR,EMIO:.s E COBRANÇA

Di;;põe o d,'creto, a re"lleito,
:o:oo1'e dois problemas lJás;co3 na

complexa. estrutura 'do !,eg-uro

ag.l'o·prcuárÍo. o do financiamên:
t" dos pI'êmios e sua cobrança.
Possuindo Q país uma gra.n!1e
rêde bancária. e um número ('1'::

V.1,I" dI" B,]!l('c"! que financiam n

agricultura e .a pecuária. aBa'
lUf'ftn flOf� dois prnhlerna� acinla

"'lErá; Sai' {lin.eOintrll!la com f.'1,

eilidade, de um lado !Jr,nefician

I 'tO o agr.'culto" que llãn se. preo·

cuparia com a importância de

prêmio que lhe será financiada

pelos Bancos e de outro ti pró
p! ia Companhia qu'-, corn rr:'- ,.

zida verba, de dcspesas. faria a

cobrança do prêmio ràpi{!umenü

I
em todo o país.
O artgo li l'cgula perfeita·

b�-..----_.._---_- IIIiIIIIIii.l" "III__IIIIIl " " ....
'. mlnte a matéria

..

acima aborda

da autorizando o Banco do Bra'

I Gil' e as '1l1tidades que concednm

ou venham li concedi:l' fjn.':1nC:'l
menta às ativida:lc" rUI·al�. C\

I ce]f>orar 8côrdo com !l. Compa

I nhia para o fim espEcial de l'f,··

I tuar o finan.ciúli1cnto dos
. ���"

'rnios dos seguros agro'pl'CualJOll

IOU a. sua cobrança,
A FAZENDA TIl O BA1;fCO

DO BRASIL FACILITARc'\(

Siio muito nmplas as aÜ'ilmi·

O' p:r€.':i'Jelnte da República as
. alnou decreto dispondo sobre "

funcionamento da. COmpanhia

N curs 'de t t'''''t} se. ÀS eíasse 'produtoras tem fa- ,cio, indo à tribuna, repetiu. o
I
Nacional de Seguro Agrícola: a-

o o s e ar 1-6' {}. .

f
.,. s, '.' que já havia dito em discurso provando os SíUS ClStatutos c

nhOr 13ra�ili(} MaChn.d� Neto, cí- Ihado lamentavelmente na.
_ tar�- anterior': o s�. Getúlio Vargas dando 'Outras providên,cia'3

.

ta a seguínte observação de Ruy ia de; levar ao 'Povo os Ideais 1, f'
. .

d A nova. Companhia e uma �o·

.'
ao Ixar os novos nLVets e sa- "

_
,

Barbosa: . que defendem,

11"
"

. cledade poi- .açoes de economia

"As classes conservadoras, as Porissa, o povo _ e não um
amo-mmrmo, procurou vm,

}nista., com 'capital de cem mi-

. '. ' gar-se das classes conservado- lhóes de cruzeiros subscrito pe-

que representam O' capital e o grupo de eons�lraõores - esta
ras do grande Estado, com las entídades d!!' economia ruis-

e a ri· levando- () Br.asIl para. a Esquer-, '. d l:'lOqU�'I'O ta balneárias e resseguradoru:;
-

. U1TI vero.a e ro .. , _

"
'

e a fecun- da, preparando, o ambiente pa.ra nonlic'
pelo Tesouro Nae,ional e pe,3�

O' estado
-

to'do podercso que po�,
-' sociedades de seguros. e de ca-

âd� ! pitalização em funCIonamento

! no país, destinando,se a explo'
ra.r o desenvolvimento prOg!',,�,
�inllll�nte as operações d::. se

guros agro-pecuários no país,
O seguro agl'ícola é. no Bra·

sII, uma.' no'lia, experiência /TIêss'
�elor d? ?tividl'de hum:lll:l,

Não é apemls ;1 exUmsiio 11'1'. i

toriaI do país, mas a div€r_,;;'.l:l'

de, de seu climü qu,' ohl'Íga :!l,

segura,dor ('xpedmentado, !TIl

(Jiar ê�sa. nova ei apa, do Sf�glll·O
com as ea_utebs Í'ndi:;pcn�.í.v U.

iJ. ,�strutul'acfto dI' todo um pla'
a"'-pal' du tÜll'i1d"ill"J

-1.0 na jOcalidadt): d� SL rra ��G t .sel'
ClelnEiltino Er1t-;·'

Pitoco, muníetpío de

IH1pm".n-f '.7,0 na Jói"aHdacE de VIla S.:(O"
I 1.0.0 na vria, dê ;, JC.iiD llatls.

gu. c�n'l. _u, �enQnlit1at;ão '1..12 .4DnH va:_ nnin�ciPi� de L::t�i1�:. ,P:.ti.J I -. r1Í.Un:(liPi� ria _'J.'jj:i:a.�� �����
tor lfi'ectel'!CI); Rol1a". ii aenommaeao �de- H_Jvrtt.l l::<lllhdi- a uencmmacao f.h� ·t·lnfc;;::::� ... '"

l'i.Q na vila, da LU2i?l'il9.. munt-

I
:Lãel> C!1bral". PatriciQ T,'l;:,If,j'S Ems,!"

eipio tI", .Toal�übll, com a donomt- tI. O na vil:. de BG.1;aina do SUl, II "

-

'b ,. . �.

ti L' d
. ).1.0 na Iocalídade ,tlt SantO

í'Ut,'ão dB "Padre No rega _ mumerjno e ajes, r-om fi, e-I .

" Antonio do Laurentino, 1l11111ic!O<

da
r pio oe Rio do Sul, COI" a tltnO-

GovArno DOS &3 rgns púnlicos e o�osiçao só no Congresso I :::::::i.'�:;:�:�;::�;:��;
RIO, 1 (Meridional) - O completo colapso- o, trabalhi�-l insistentemente F' r.!�presen-I nomin��:.o (1" "CG\\;'llEl Pedro

governJ es.á estudando o rem- ta Fernando Ferrari aparteou (Conclui na z.r. página letra II 1
FeddPJs.

"

[ustamento das classes arma

das. Esta declaração foi fei

ta ontem da tribuna da Câ

mara pelo trabalhista F.ermm

do Ferrari ao. deb�tei· com o

udenista
.

José Bonifacio

questão' do salár'o.míntmo-
Estava em discussão Q pro-.

jeto Lucio Bittencourt, dis

pondo sobre o congelamento
dos preços. O sr. José Bónífa-

Pela primeÍl'B vez, oe Brasil, am�la e �efjnitiva
Assistencia � e c Dr i tá r i a lã L a vu u r a

possa justificar, através dos "':-, eões 'JG uma entidade {!iJ!UO .!\

nefícios que prestará à. ccletlvl-
-

COmpanhia Nacional ,de �:'f(ilrQ

dade, uma. tão 'complexa orga-l Agrícola, com um capltal (1" (:r$
nização coma a que cfrtamcn., 100,000.00000. SEU cawp" ,t·' rn

te te:r:1 a .nova- Companhia, ! vcstimento do capítal ' '1;.(,< i e-

Es�'e plano será. S''I11p1'e uma servas acumuladas é ilJe'_":le'.lA\O

função da conveníêncía do pnís, J'á\'d e pode afirma: " .. '1\1':, !l

das razões de ordem técnica no p:>r de urna técniea r;p'j!'af:", �,H

campo do seguro e das possl- suas opr-l'açõe� devem t 'J:1!hfm

bll.ídudes econômico-financeira'i estar iH'o})êri !ldllq jJ[)!' (:jJ;l;'[llnas

dá Companhia.' ESSlL matéria ,. e compenf.aUOl'a3 :lT)]\<,,11:0('" "lua

rerrulada e ao mr smo tempo que mesm3S. c0nstiiuindu e:',;," C011,

re;tring� as operações da CJm· junto de rcaJi.zaçõ:s um p1ogra·

panhia. aos planos CJue t<"nh3u Ill::l. '.ie P.'�·ande akancc (co!íômico

sido p'éviamente apr"ovados, 'Já fÍl1anc�iro. Um tal progl'il!na de

lhe, no entanto, pod('rrs ]Jara e verá ser Efeiuado de J,F1do a

fetuar estudos que julgar ncces pl'o]JOl'cicnul' I1I1l giro ('Om,i",lte

s:í.rios, destilúmdo-os :l. apl,>,>ia dos capituio, pmpcnh�ldo:" . j)!1.1'1l

.�:tO dos órg�1.O:s C-OfHpF:fentt.l:-:, unI re.sult:!do mais
.

snÜ:lfRtOl'in�
lnas. para. que tal SI1('r,I:1, (, 11(''''

O FUNDO m�

ES'rABILIZA (;.\.-O

t"l(1SSal�ll) qlH.:� 08 61'g-âo� v·,Vf-rU!"L·

nll'ni."is p'i1I1,'"dmn to,1;;.'· :i,o filo

�íhI.·Hle!1 no senihio, elE' s:tinf.lll'
o;: Ens colimados,

}�e�s�s cOll�:U,3CHt n �,1 i i�,o 12
dõtcrmina. que n Ministél':" (la

Fazt'!ula. e <) P.alw" di'> Brasil 1:1.0>

cilltal'�ío, d ...nt.rn .de snas ]'esprc'
tiva.;J eomp:.tências, t0<ia:� as o

pcraçúe!l (l::; C'ompanhh,. inelw,;�
Vf! a...t; nl1an Dp2raç�fJe.$

� corrI � �;.::..

ter.lOr.

o REFI,I,:::XO NO NOSSO

SISTEMA ECONOl\fICO
O seguro será :pr�dominaJlte.

.:-l',mento €stabilJ:7.i1.d<>:r do' sistc,
ma economico geral CID llale pC!'

lfL imensa massa rural
-

qu� úã
1::8neficiar, f,;l'llillldo ail'at:ntc e

l"-nmnemdol' o negócio agrícola
c'm si mesnlO.

O seguro ag'rícola virá eCiD';>,i,
buir COI1lIt fator decisivo para o

incremento 'da produçãO. Sentin·
do-se real�ellte, amparado, o :1.�

g'l'ir.n1í.{I�' c o pecuarista não· lO.!'

cWlI'áo di'ante do primeiro obs

táculo, pois {) seguro cria essa

indü;pensável tranquilidade, qne
; fator decisivo para a. fixac:-�o

à terra e pt'xtanto para o flo.

re�cime-nto da agricultura, p!ll'a
:t l'stahilidade da f'lmllia, e ain.

da para o ioftG agravamento das

con'dições de vida dos centeop

ul'ba.nos; s2·mpre. procuradNl
quando o agricola se vê tangido
da sua gleba 'P"Ja adversidade.

O'l fatores economicns aí impe�
lem o hOJ'acm para uma nova ar

'l.'entura. e cle a vem procunlt·
nu liíoral. mudalido de pl'ofiss;;.�
tornando· se ,,[to raro um ina,

daptado ceÜ1 f'�'avcs .prejui:7.os
paar (} paÍS, que assinl v:li per.J

dendo aos POllCOS o precjOso bta·

ço que tr'abalha a terra' e que

é, afin�l, quem nos dá '1" COmeO",

De"e Q nQ,�SO agricultor, csda.

recido coror) é J'€eeber a notícia

da implruntação do seguro a�" í

cola no. país coma uma medj,la

de sua. proteção, pois se tOrl!'l.

rá o s€u mais valioso .insti ;1·

menta de tr·atalho.
Se tivermos assegurada (t pro·

dução em grande el'cala, a" lYlb

lhoria ,de cOndições de vna. pól' J,

todos será uma de suas con,�e·

quencias imediatas. pois Ilas(::'�

rãQ 'al'lnazens e silos Cl;Ü'a(]3'1.

escolas, ihospitais e nãn lun'(·d
mais distfi.ncin sel1ar!llilJ.-, o:� ii -,�

mens.

,.

'"

9114 'IIOeVTO DO

ilIHlfUI$iUO liCOR iU CACàíJ IHlfl I. L

"'\ I
'�€i 1/

�
� puh",,,""""" dedufct'4nd.....

rl>l't»lecc:nõ.. Oj 6r'{i...

_pectOl'lUltc • ""dat'YI) 4il�

'c:,I'II�-) � � ",,,,Ml·S! C<>l\iO UM P'I<To,
-_� MAS TO.fiit o

co........c ai .1CArüo .!lAlIIII

CO!iWl<: de J..lCistr::!<) Xavier,

qu� IOtUlt como prevcudft 1.IQ

tlm doe Ulc:Ihotot mel.,. •

",viur um f<!ofr!ado (; temaf •

s. II. ANUNCIEM
N[';S'I'A FOLHA.

Quebrando Cabeça
� 2 :, �·V5,·6 'I 8 '91'

HORIZONTAIS:
1 � Maucheiro; 2 - Limpar as escamas do peixe; 3 -

Do verbo orar; 4 - Revoltais; 5 - Oportunista: 6 - Fala: 7
Sufixo (íi2minino); 8 - Doença; g - Narina,

.

VERTICAIS:

1 ..:_ Fedor; 2 - Comprende, .!)r2dru de moinho; nota

musi�al; 3 - Invocação mística; 4 - Am:ntoa_se; 5.
Bondosa ('pl.).; fi - Suavizará; 7 - Famoso; 8 _ Fei�o;
encanto; gemido; 9 - Malieia.
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R1,l� Babitonga. 23 ]i!di.#d. ''PróPrio, Telefone. 213. CI1� :Palitai.
:!5 � il1�"1),TEL. "BB:ANCO," ._ SAO' Ji'RAi'iCISCO DG SUL

SA�A CATARINA

��VIDA.-,
. .

,

•

o PASTOR DO ESTAQIO .,...- ,Q, �tel1 �yq{l_g��\� nÓ:r�·
te.amerteano Theod.o.re :Hicks, está :(a��n.® ';lgQr� � seqs ,"mi.-..
Iagrés" em pleno ,estadio do Huracan' em Buenos, Air�. Com .

as suas orações, ele t�;:·m. co�eg�i:do <lUviª-r os, �)fri,ro��s d�.
:milhare$ d-e �S9�S �ug-estionad�$ c� o- \ppd:,er' do l\QVQ- tau.;'
maturgo, O pastor. não aceita dinheiro ,p.e�as SIJ;�S pl;'�ações.
mas apenas para auxiliar Os gastos,d,eo5tz:ente� , 40' �l�:Ç!l
do estádio e da sua, prQpriª orgaIl,iz���Q,.. Q� @$is!�mteÍ! a,ão
o que !podem, mas ca,lçula-s,e que o pastor :aicks vem oJjt�n_
do dessa fOJ;'ll1a, d:iar.i�ente, !ll,il'tlar:f$ de pesos, o que lhe
vale uma íntensà campanhadesencadeada pelós:jorn�is.,,'

OCIRCO - Na praça, pi'liJ.CÍpal de
USA) o círco se Íri$talára, dando início <fi, sua temporada com
:p:�rspectivas de sueessó. Logo na estréía, em meio' ao espetá..
eulc, eis que inesperadamente dasaba um', tu,fãQ e a tenda
c�'i; pondo em panieo ._8 artistas e os ,esp�ctador�s' .(mai;: de
1.500). Pois no fm d,:? tu',lo não �QUV� �t?�h.tun, mor.o
f·,ride.�

IURJlhlfllllllm""'.""IIIIHUlIIIIIIIUUIIlIiIÍllllílllllolluru_.ê ,

1 Maler�!�l!)� �ltr i
= r.ur:fos - PARTO SEM DO.-- OU'flDU & =
.= __,.;, CQMfLJCAÇ6B8-

' =

5 s.v.co F.E·�?llAT'" !
ª CONSULTAS IIE'IJ'CAS, �.àA�lS - .. __

'

n '.0'" i
f"'UIJIII"III1"III"llI"fUJ�I"�rllillfj'lIlíll,ill'I"U'H"UlIIHflIIIIII'- .,

'CElS·()

Praça C-€neral Os61'10. 115, - Edlfl(jo "SANTA .J:{,i'lJA" - .;..pJU1:
l1l'óprlo, 3�;;I::���one, 4'173.

'

\",
Cml:lC)

.

..fuz�r ,Esse delicioso ba-

�l B Ih-mpORTAçAO -'�XPORTAÇA(} E C:;:::EM'
.

;:�:::t:�::te�::dO?Cl!��: ���:II .3ca· au em«nt·el·g�� �IO'- ,QUESTõES ADMINISTRATIVAS - . Ifrequencia. de coztnnetrfnhas g . Walbem como todos os servigqs juntQ à Alfândeg-a de Silo Francisco do' Sul"
"

.-
jão executados com pontqalÚlad.e,e presteza, dispondo,p,ara êste fim ci. mexpertentes, Eis, em resposta".1 ,',�

,
.,. com uma colher de pau.

proce_1
xendo, uma COlher de, azeite, euma ol'gani:l:ação perfeita com escl'l�ótios e técnicos. um processo- que .'nos ioi crísí'na-

A_
"

'., ,dendo as-Im, depois de poucos ainda leite de novo azelte m
'

U{.I por uma, .aenhcra ItlLhana: •

.

"

'�" an

Dispõe de páteos para t'ep,ósijo de �adeirª. jUnto ao quadro da, esta- T' "'1 d b Ih
,-uunutos O< azeite se tncorpora tendo sempre o fogo baixo eAR t' 'tI d .... d P .� d C b" orne meio- qui O e aea au,",..0 e nos fapl� es e em"arq�es =ii OD.... a. ruz, em c:om(l �a-

, . bem ao, bacalhau; acr-escente; a- continuando <L mexer até que tu-zem para depõsíto de mercadortas em geral, Junto 11.011 trapiches de em- preferIndo o .. de carn,e brancae' , , •
. ,

, barques na cidade.
. ,

.
, não o,' de càrne amarelada, e

gora, duas colheres de l�lte.}a dO. esteja bem misturado.
.

. -, nh d Ih' '-

f 'lferVidO,
e depois, sempre 'nie-[,Este trabalho, de -arnantaígur"ENCA'RRÉGA-SE DE, ]!:MBARQVl!;S DE MAD�� 1} D� OUTRAS po a

_

e mo o em agua ria,
,

'

'

�CADORlAS PARA O ro.."TERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES por ,48 horas. Depois ferva (l. ba-
- ...,..�--�--�---'--��----------

���".���o":;:;:"'�����":r�� A'S =!q,:�U�.:;��::�lq; III1F.I:IG'I] III D.BD f@e. soque o bacalhau.,
' Il � 8 1111 t)

'pQnl;ta, Entãa� �m uma 'panela
molhe com um terço 'de copo de

't:!It� azefte. e leve ao ',(o$'o coro.

'BRIISTEMP
o ·vestidoe a cintura

.

(Fabricação da :Brásmof6r)
-

de Vinte e c��o 'anos,: teia, 0.1-,

ta ,cam.a um' granad'piro, larga,
c<lmo' um boxeur e além disso

Um refrigerador conservá duran

te semanas,' c�rnes, frutas, verdui'as,
etc.. Por isso, tôrnou-se um elemento'

indispensavel ao bem -estar doméstico

e a saúde de iodos. Õ refrig�rador é
tambem :fator de'economia no lar, pois

'

permite a dona de casa guardar as so

bras, comprar alimentos em maior

'I'ome banho diariamente
'de preferencia p�la ma

nhã, ;;10 Ievantar.se. -

SNES,

ASlRAL 'DO DIA

chama

, '

CINCO ANOS DE·GARANTIA

Compre-o no, inverno para te-lo no. verão
Pagueo ..o em suaves prestações mensais.

'A moda da cintura' fina não sobre o' vestido, dé lã. são os

cliirã, mesmo se em algu�' mo' mais vistos. Se bem eS:COlhidos E'

:.itll,os se 'Vê a tendência a não bem usados dão um tom .perso
mareá-la e a transportá, la peru naUssimo aõ"" rums sirni:11es .e in.

b�xo, sobre os quadris' Resiste cOlar" dos vestidos.
p<q'que é uma moda' tipicamente
jovem, que consel'va à. figura fe

minina uma linha esbelta, mes

mo com as sáias ll,mp!issimas,
que são valorisa,das e e!nriqucci
(las pelos cintos.

,Cintos de toads os tipos e pa
ta. todos os gostos: drapeados em

faixa. em ;centraste de co'!' e de

t-ecido CO mo vestido; 'em pele
cij,easica eiíporliva,

'

ou' alto; em
colete, feitOR :para acentüar a a

legânóia da cintura, Agora <IIia
-' .�

o. ,íntere'sse ,da.'! _

mulheres JO-
;venli e e,tl�'l é �rj!gi'd(). para 01'1

{v.é�tldos sifIlPle..'1,'; pode ReI:" extz,i',-
�s:m.�nte pl'áUcc} \ol'nar, mais: e�

Iie!gante: um vesti�inho ,somente

iiiUAArui-O,-ll:W o' QiJlt9.
'

,

,:OS cilntQ,-colete cu em faixa
,�a.peaa'a em' ceUm Ou em faiHe

.. "'1' &. c À M
.

SEU S

ANUNCIOS
NESTE JORNAL

"BRASTEMP" é um' refrigerador
que ágrada, pela$ suas IhlhaS aerodi
namicas, é garantido por cinco anos

com 1'.13s1steneia t-éenica.

por Haga Swami
2 de Junho

S O -'H: O

Restauradar
'I

Com um bom sono hipnótico,'
mé;smo as i:noças fEi�' po'<le�ã� I
,encontrar 'T9ar.ido. A...<;sim ufir-'I
mn. i), boletim de medicina Co de

'

hipnotismo< de' Londres, que c1-

cun.TIRA e'Mariogá

"Marca Fabril da melhor
elBllnlra cdo Brà511

"

'_ x-
e avIameritoi

paú AlfaÚitElillquantidade nos dias de :feira etc..

:DOENÇU" IUVQSAS E M_T1IS
CASA;�DE.SAUDI t{�St\ SENHORA DA�- GLORIA,

ASSISTENCIAMtDICA. rEJlMA�.NTEA CÃ1tQQ DE ESPEClALlST�S
,

AB:E:ltTA AOS"l'UDI€OS'-EXTERNOS .

" '

.::.." '

ELETRICIDADE MltD'ICA - REPOUSO _: nw,s INTOxicAÇOES
ALCOOLISMO _;.;,. TRAT�"TOS ESPECI.A.:L1IZADOS �
Ave�ida Munhoz ela .R,ocb� ,N:r. J24:� -:- ,T�,fo� ilt;:!. 3,.o.ii 5

ENDEREÇO TELEGRAFICO: '_: "PSIQUIATRA i

"BRASTEMprr é de distribuição extlusiv.i, de

.Prosdrcilo· Sociedade Dnonila
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a

, Trouxe consigo de Tubarão, a, Liga Tubaronense de Desporte"

;embruxada do C. A. Carlos Re-I instituiu, ,para, fica�' de posse
naux de Br-usque, ante-ontem, a transitória do venCEdor da série

J'-Copa, N'Orte Sul", troféu que a I de dois c';tejos anuais 'entre as

equipes campeãs da dita entida-

1==;',,,,,,,,,,'- � _,_ - 'de e, da Liga Blumenauense de

F'ut.ebol.

I'
Timbó.l (Do Corresponden, í esc�r,2 para dois tentos, ccn, fesas. Finalmente aos 21 mL !.m'l·, Norberto e Octac'Ilo ;

,te). ' c!umdo bom passe de Albani. nutos da etapa derradeira as- Ballock, Valter e Leonídes;
Retribuindo a visita que a' Exibindo um futebol vistoso. sn iIou O Baependí seu pr'- Jorge (Americano), José, Ed.

equipe titular do Club� Atlé, i passou o União a comandar mein tênto, p'�r intermédio, die, Ivo, (Toribi,'1), Horst (I
lico.Baependí fez a Timbó, em tIS ações, só não am;1liand'o a de Americano, aproveitando vo).
'16-5-54, excursion';Ju domingo contagem por falta de exito uma chance, Não deixou,

con"
União - Penz, Curt e Don..,

�'Ultimo a Soc'eodade Despor- na f'naliz�ção. pois chances tudo, abater-s� o União, que ner; Ralando, Chico e Gts
'iiva e Recreativa "União" à não lhe faltaram, EnquantJ "bombardeou" vár�)s veZilS suer,; Sa�o,n (Gnilo), Alvin
':eJd,ade d.2 Jaraguá do Sul, on_1 ist:J. 3!)enaS r}Or 'lreS w:zes o are'} de Sarnir, mas s':'mpre (Araújo), Avelino, lVL2ngard�
de. �ua. repr,2senlação princi-. viu"s,:- ameaçado o arco de sem lograr nOVo goa1. Peks 'e All,)ano.

.i[lal travaria uma segunda pe- Penz, qUe jog:!va em tarde 35 minutos, Toribio - qU!! ,Arbitro: Fernando Taranto,
Jeja amistosa de futebol cón- inspirada 'e cuj:s seguras in- desd? :er adentrado na cano ,com regular desempenho. Pe_

X', " ,FI',a,ue I'reo n�.e;tra' -9 Baependí, c'ampeão in- lervenções não pos3ibilitaram cha praticara o jôgo brusco, c" u por permitir a perll,laru�n- �. ...

vistO' de ,1953 pela Liga Jara- aos rapazes do Baependí en- no qual é contumaz - numa eia em jogo �o atleta Tor'b:o, TeVe, andamento na tarde ,impor-se com relativa facil;.
lliuàense de Desportos. contrar o fundo das red·2s ado desleal jogada cO'1tundiu sé. cli.h violencía. não sO,ube do ultimo domingo ° c=rtame dacka às duas ofensívas.
Ainda d,:?sta vez não fJi versárias, nem quando tive" riamente e d", consequecias

:p:rÚ'ni:r.' 'da �apita� dJ. Estado, �u�ndo I Tiveram os alVi�negr�s' "lÍ.(VeIicido o' Un'ão, pois o 1'.2- ram a seu favor. aoS 40 mi- imprevis ve's, o meia Alvin, Ocorr€lncias: Constituiu AVal e F guelrense estiveram: ma chanC2' de curo .para' mar.
sultado terminou �!11p<ltado nutos, um] l� nalidl!de má- qu," teve de ser retirado (1,2 D' ta d'ssonanie a desleálda_ no gramado da Rua Bocaiuva,! cal' tim tento, ao serem' fávo.
�or ,dois tentos, Não espelha x'ma, que f.�i esplendià'amcn- c1mp:. Após �sta lamentavel de de Toribio, eiemento des- local in�ariavd de toda e recidos com uma pen� maxi
o mesm� o fi'el resultado, j3 j)� defend'da pelo arqueiro Jcorrencia, chocl:,ldos e abati. tituido do; menor SI�nS:J' de qLTulquer peleja- do futeb:Jl ma, cometida pelo zague'ro
que os rapazes timh�enses fo- \.lni�nense, Nesta prim.2ira fa. dos, os unionenses passaram a responsabilidade e tratamento, da primeira categoria d� Flo- Valdir na temp':) inié:al.' Ju.
laln superiores ao seu ndver- se. que terminar assim com a atuar com certo desinteresse. como al'ás, já de muito é co- ri,�néc.�dis, pl'oporCionantlío l[nho desferiu do tiro das on� _

t:ãrio. vantagem de 2xO para o U- do que aprov.::!itaram.se Os lo. nhecído e pelo qünl se d'Z"stu- outro clá;;sico iI Dla�éia ze j::trdas 'mas'Tatú d�ÍendeH !'_',-�--"",,-.-_,";";",-,---"";"--"""-"""'--�"""'�'=�--
" Armando seus ataqu,::!s com nião. nada de produtivo apr.c- cais. ,.:'ara empatar a partida "ça, pois de futebol POÚCo, pri1� 'iheoa". ,espe;acul�rmente, m�nLmh --"",,--�-,�-----....,------..,-----.....

Jnt�ligencia, já aos 8 minutos sento� o time do Baependí, �os 40,�inutos de jogo, pór ,'tica. ,LasHm��el ol�dar sua' O match não esteve à súas r,ed'es iútaqt?s.': : S' O l-f fi�a fase inicial inauguraram que vlll-se completdment� ,�,n- mtermedl') de Ballock., ,próp.r:a._ conêl:lç�o de pgador e tura de sUa indiscutível tradi.
' ,

'1, "
'O!) tirI).boenses o marcador, volvido pela super'oridade I

. ,Dutros cl'ados técnicos da pê ; a primordial base do esporte ção, isto em virtude, pr[nci- Outros detalhes da pelejrl '

,1=lw:mdo uma bola alta é man- dos t mboenses. A:,ós ° des- leja: Local - campo do C·A. e vor seu j!)go violento e des- paln1ente, de não ter sido ás- Funcioncu ,1�::J apito
'dada sobre a meta do Bae- cans..: regulamentar, princ

-I
Baep:ndí, em J'iraguá do Sul. leal causar danos a colegas siIialad'o um g.:Jal,siquer. po':! Ósvaldo; Sérgib Ramos, mais,

pendÍ: Albano entra na j.:�a- I piou, a fa�." complemen�ar, n,o- Quadros: B�ependí - Sa.., d� esporte. a,? r;taguardas conheCidO por Bigu�. Arreca-
'4a e desconcerta o arqueIro, tanuo-Se pequen,a rnli21ilona -,----

'.
dação: Cr,' 15.995.00', iquip�: ",c;__���"""�""'"i """ �"",_�-'-��'"-"-'""",;'__"::

;amZ;e::�a�:l�::e��::� a��- ��St:��:ac �:�'a:��:e�::. âit::' ENGUiÇOU EM WARNO·'VCI
.

Da�::IGUd�a��áU�:l:ir M��'f'-!�os;'�e:=;::E;:::�� ,�;:�:��;�:����:v;:%�€� a 'LoColÍI.otivI' _"�o: lÍubrD.�tlegra :�;�#�����::�,�i
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, .INDAIAL - (Do Co�res.., ',?S;,l1J:ed,1.!).h�s del'ijcid,as, pelo fDi estJl:

.

"'; ,,'

e Lat.i�3.ri.�; 'Alemão: .Péq,uf-.
pondente). - Jog8.ram' !do-

rü;�;"
W�rnow. Atuou

-

m�ito
.

Miéo. Atàtiba e' Arno' nha, Justíno, Danir· e Paché.

Blt'CtilU!! "fe'tro MODa
A

nl·C� ming: DaSS<Ldo Ila loçàlidad� Q,et:n a';e9-�ipe l()c��, tando o' ke, Seifert e Arno II;' Stru- .' .. , .

, ", u Jj - b�t, _

'

.u
tI:.;o Warnow as representa,çõe1i �extetÇl de.Ben,s':vo- coÍxlo, quin� ye, MárÍQ, Norberto, Vald.e-, ';Figueirense

ti _ d.) F€'rroviário de Blumenau e te: o ofem,iv:. ':iua. formação mal' e Vitório.
15 de Outubro de Indu'aI em ..

'!I�"'"i!iI.iIl!Iii.'�i!iIl'"ii.i!i�II'''iIIiliiiill-_iiiiiiiiiiiiiiii.J iiiii_,l:mneficio da. co.nstruç:úo
"

d� l . , .. ,' ,', .

t
' " -,,�,. .

.

ri

Igreja d�sta cidade.

,i

Prolongue
lua mocidodü

com

OFORENO
(Qüilli-_lilUilf Jiitâual)

O moderno
tftitamento

ati' funçõe5
fiiminirHlJ

ii

'kioilil.. ti..

P'.vI', r.riiiiildo
-....�

Uil�tD d" l
LAIORnÓRIO LICOR J

DE CACAU XAVIER IS. A. 'ii1

Fundado em 22

Capital •. ' •.• 0$

Fundo dê Reserva

o
#

scere

em'

2 a
�, lliearquia. versârto quand.ç}

barão- �,ciárafu, a. :collitenda C01_ll

inSpirà�o, Mosímann
o triã.n,gul,o sob. sua guarda, pra·,'
ttcando um p'lIInhado de

O" campeões de Santa Ca tar-L-

na, cuja delegação foi alvo de lhe frente, desta feita, não. a',

'magnlf.ica recepção por parte do quele Atlético desfalcado e:õi!ltl';';
,

I mundo desportivo tubaronense. baraçado do prélio, em Brusque.;
foram totalmente ielizes em mas um Atletíco dono de "todas'

mais uma jornada de carater in- a.; suas virtudes técnicas,

termunicip'al, .j-rpreaent.arid o o como um relógio de fama

futebol de nossa região cem o vdíal,
queira. Sadí, endereçar- lhe

Teixei:t;inha esplelldido. passe dei

cabeça, Embora hesitando um'

mandou a bola às red2S." lira fa§:e. cOl].lp'"eIf:len,tà:t; perdeu
'o espetáculo. um pouco d,e seu

brilho. já que Telxeirinha e, seus
segundo goal, vexdadeír'l

companheiros, satisfeitos' com r
certames estaduais. o conjunto trico�or" viram con- mente espetacular, Bolomini Ian;

vantagem de dOi.s goas, Iírulta
A equipe do REreilio Luz, que- firmado tudo aquilo que �e .i':l,- çou em profundidade a. seu com-

Iram-se, a. garRintir - o. resultado,
tivera oportunídada de demons-, lava, a respeito da S,\1a tão, dt'- panheíro. Este venceu UJp., ad

fazendo apenas éxibi'Ção. A de'

fesa, com Mosiman.n e p_rlnd
pamente Tezoura em' plan-, ;jrE-

mesmo brilhantismo que tanto

tem caracterizado suas Inccm-". Os aficcionados do futebol

paráveis campanhas. quer nos lino que ainda. não, haviam tido

campeonatos da LBF, quer nos a oportunidade de 'Ver em ação No

mw

MUTUA CATARIHEISE
.e

UE SEGUROS GERaiS

bem
destacado o trabalho do

.brrú. pticava ver.", gasparense, em quase

ap"enac; nas c"'lnClLqõi'S, cnutan-io tôdo o transcorrer das ações,
"pouco à meta contrária .

I in�.'imo na primeira f?S2, quan

, Atllal'a,�1 �s_ equipes "nm f's', elo chegou a estar perdendo
i tas cnn�'ihtmçofs: • por 2xO,:à altura d,} 35.0 rni.,

AUético Renaux, MosiD}�n�l, ruito. de, Jogo, Em duas !nves-
e Ivo; TeZ1H!1, 'B'o' tidas fulminantes, contudo, I,

l-,mini
-

c Pilolo; Pf'triFky. 'Im..l, gualou o scóre, em an?na,:l

lt Otávio; 'I'éixerrtnha !l Tnlf!.,
"

60 ségímdoií de tempo. Nó pe,
I'Iercil.io Luz : Sadí, Dídi f' t1,ft-., l'íodo derradeiro os "íi1dioY'

, ., I

,t;o. Cati<Ílo, .rUa,rEZ id?ini... t; Gio' viratr't'sua rnéta cair p�la tá.
Ivani (�i�i)" Eflua_ui, �ü�e iRe.. ce j'a ''lli:i, (!hegar�m a.� empa,

nato), L.a7.3.l'O f! Vamu'. . tal' novamente e 50 nos derrà..
.

Desempenho dos methorr-s te-

A gora operando também em

ACIDENTES PESSOAIS

Infnrmaçôes cem Livonius & eia.

Rua 1 5 de novembro, - B,!um i:-nau
. , !: ;� ,,'

'
-

COj_lcenamol: .' ,

Reírfge:rado.i'9 D(}illéstlcfJs, Reidge1'lu;ãtl em {leul
Máquinal;: dó(; [li.var, Fogões eíérrtcos, ASp�.i'aduJ"�!j dti, ..�;
Enceradeiras. Liquid1flcadares etc .. ,

'

R�tnrm�. Plntur�."
'CASA 00 AMERICANO S/A

Sec,Ção Domestica .....
-

�- ". :

Avaí

H E RBST
'\

\- .�' �
•

- �.! --"-,
--

,

Rua Sio Paulo, 481 f... .. Telefone;
(aixa Posfal, 203

81 U M E NAU MO.. SANTA
(Ao lado da Agencia VOI...VO)

Ofidna especlali�arla em consertos (" enrolament(j�
de motores, dínamos e gel'UdOl·es'

, Recondidônamento de coletores, para dínamos e

motOl'i:'ll de qualquer tí.po.
.

�- Serviçm. de torno, e mecânica "fi geral�
bó[ ,blumenauense, vários d'()
de;l rprtenc-ootes ao' Palmei.
raso

A equip& indaialense, mes-,

I
mo assim, triunfou pela signi.

'

flc:ltíva contagem de 5 ten:tE;lÍi, :

��..�pa"""""""�""�""�-=R3EC��� a 3, recebendo. desta fo�a,'

Perfeição ...

A M A I S
Preços módicos
ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

1250 Como preliminar tivemos, o
encontro DiNll F,C. x C.J)i, I':Warnow, vencendo est_e ulti_

fmo pela eo:ntageID de 2.:li:l, '

ffif,recidamenl,e.CATARINA
D: encontro pl'i,ncip:;l :go

df'll1 Js dizer qtÍe a ,equipe vi.
s' tante jOgou com v:a.rios, jo-

•
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Logo que a atudlda aeronave
deixou de comunícar-sa ecm '0
controle de Vo:) da Empresa to
ram tomadas medidas para .sua

Iocalízaoão, partíndo para a úreu
presumívet do acidente vârícu

João Sampaio Brandão,' que se

destinavam ao 'Rio de Janeiro;

Jos aTbone, Deoclecíano de Oli
veira Isaura A. de Oliveira, \Vil
son ;Betordi, Zacarias SimaJ'l

Deocleeíanó Ferreira 80\lZa" Ma'
ria Ferreira, Maria d::. Lourdes
e Maréa .Fatima N PimEnt.el;
Guiomar· Soares. Pimenta e B-r

nardínl N. Rocha, que .!Ce d.eil

t.ínavam a Belo Horizonte.
AUSENTE· O Co. PILOTO

Tambei'h a agencia. de B�h
Horizonte disiribuiu uma nota ofí-

voou o local do acidente ccorr+

do hoje com o Douglas (\a "Na,

cíonal", na Serra <lo Cipó, o qual
fez revelações sobre a posslvel e

mais plausíve l causa do acíden

te. Pelo que constatou,' 1) co

mandante 'do aparelho, Pa.ulG

sabíuo da Silva, desviou-o. da

rata, em virtude de fOrte crera

ção reínante na Sç;rra do c.'pc Ic adjacencias, tanto quç os des

troços foram encontrados cerca

de 50 quilometros do rumo CeI'

to que o avião devcrla seguir.
.evelou-nos o. pilot(} que pe1!1

A policia local esteve ás' passagem por esla cidade, I "senhorio"

voltas, désta vez, com um Conduzido á Delegacia I Esteve na Delegacia Re- DU 2 DE .HJNHO· DE 19540 - 11l1,lI. Lieita'lll.o'

d
-

d RI' P Ii
.

d
.

1 d P 1" M'
US$ Chile Pronl/.l 1.000 1.00ar

Ia rao e galinhas. que as- egiona a'e o reia, o au a- giona e o icra arra US:\) Japão Pronta >l,OOO 5,000 16.000 2.000

saltou a resídencia do sr. E- cioso ladrão de galinhas de- Schwarz, residentg no su- USS Nci'uega Pronta 4.000 1.000,

milio Lichfeld, donde o me- clarou que vendera o pro- burbl., do Garcia, queíxan- Franco F'rances Pror.ta 1400,000 2,100.0QO .,550.000 350.000

Iiante roubou 12 "penosas". duto do roubo ao' sr. Paulo do-se contra Lauro Tilman,
Coroa Sueca Pronta .�.OOO 30.000 15.000

Entrando em diligencias, as Reich e na Gruta do Leão, alegando que o mesmo, ssn- DIA 3 DE ,JU�IIO DE 1954 - 102.3. Licitação
uutor idades policiais conse-l em. Itoupava Sêca, do inquilino da casa de sua US$ Espanha Pronta 2.000 2.000 1,000

guirarn descobrir ladrão Oswaldo Brokweld foi propriedade não queria pa-I
US$ Filandia Pronta. .(,000 1,000

, da O l' ,

d I 1'·· h
,USS Grécia Pronta 3.000 2.000

que tem o nome
.

e swa - preso � terá que respon er gar �s. a ugueis e. tín a o I US$ Polonia Pronta 3,000 l.OOO 5.000

do Brokweld, residente em I por crrms de furto. I propósito de continuar

mo-,
uss Tch:coslovaq. Pronta 1.000 1.000

Irida ial, e que se achava de Foi agredido pelo l rando na mesma casa seln Coroa Dinamarquesa Pronta 7.000 14.000

I cumprir com as obrigações :::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::==========================�-------------------p------------���'
devoram o

SClúde.
I perante o senhorio' Compa- i I4. '.u filhol Dê·lhe I recendo ambos á presença
, do delegado João Gomes,

ILlCO� DI CACAU XAVIER. ficou combinado que Lauro
_. -W-I. c...lIe......._. �f'OIikI<w gj U

'" _lo"5O_'. pagaria os alugueis. Ao sair

I iii f!r f! t'S!)n te con le renc laa \ ��7����rifi������E
' _I__....._......,..................;.. _

,; II u u� u I esse motivo detida e devida-

.-
·

C I G
; mente fichada.

i'erlglosa no ar os omesjl Dirigiram insultos
pelo telefone

ú,;sde hà dias, se encon-

f
'o, cuja palavra tem sido Ernesto de tal, Adolfo

,: L: nesta cidade Frei RJa- muito apreciada pelos meios Neves e Luiz Neves, todos
ventura, OFM, procedente católicos. Orador sacro de embriagados, telefonaram
(o HIO de Janeiro, que aqui' vastos recursos, pela sua para a resíddncía do sr, I

'

.

V'
LI �II 'mediatamente, as aulot'tJ3.1c�

,'('lll, a convite do igario brilhante inteligencia e pa- Martinho Cardoso da Veiga aeronautícas e os diriF;<!�têa .tn-
';,:'1':\1 da Igreja Matriz, dós lavra fluente, Frel Boaven- e pelo telefone dirigiram 0-' quela companhia tomaram a"

i:; ci(í,/ide, para realizar uma jura tem conquistado gran- fensas á esposa daquele cí- providencias de praxe, (L fi:!'.l

,,{'.-t-ie d" sermões nas 110v'e- des simpatia>' e admíracão de provldrmctar SOCOl'l'Oi<, m.·;.;
.... ., H - dadão. Procedendo a dilí- t' t

.as d.o Divino ES-IJiri!:o San- entre os católicos, Inativo a e a nof e ainda nii.o haviam

J:!encias, a palícía conseguiu chegado ao local do si1l11111'('.

I�:::�qlfc os seu.3 serm�es re- descobrir OS autores dos in- ! NOTA OFICIAL

I hglOSOS vem impressionan- lt Ad lf L' I . .

•
.

- su os, o o e UIZ, que A prcpostto a Na(',!onal 'l'mrrs-
do Vivamente.

.' 'foram recolhidos á cadeia' portes Aéreo�, por sua agencia
Ao que 'estamos mforma- pública estando ainda no I do RiO, distribuiu o ,�:egulnte C:J'

dos, Frei Boaventura reali- encalçd de Ernesto que ain_lm�nica�o
à .imprensa:

A demericb de hoje assinala a zará, na proXlma sexta, d
-

f'
'

d
A Dlrct?rla da Tr&IlSpode�

pasarictn t!) aniversário' natalicio
f'

.
a nao 01 encontra o. . il!,-re{ls NaClOnal Ltda. cumpre' o

Li'! gentil ... "impatica' senhorita 01ra, as 20 horas, no Teatro .

,

M�,r('elill!l. Aliée elos S:mtos, fU:1- Carlos Gomes, uma confe
piomlria no <'o1ll1{.rl'ío désta cidade l'encia sob O têUla "A reen�
f': i:unhl'lda tlü ;,í". IVlullrieio Xavier,
<lil'.. íOl' ,�,'rfMe rt;,stê jornal. Peios carnação", de grande inte
sal.S predj('t,dn.> l]1:',l'n;,� e virtudes re:se doutrinárlo-l'eligioso
d,; <:01'_(;5», cc jovem nataíiciante e. que provocará profunda
goza de merecida Gstima -: consi- repercussão.
derac;ão "�utre suas nurnel'OSB':: anlt

gas. motivo porque na feliz data ::'te
fi Arborisacão' da AvenidaCUj33 lU]lllenagCJ1S nos f5socÍrU-il:JS. ,

Presidente Varga�'

Cóta; das dísponíbrhdades ('amhi"ir 11a bolsa Ofiei:.l
res de Santa Catarina.

svíõcs não sôment.e . \-:a I'l"C-pria
empresa, como da J;'AB 0,,,,1 r,.,

Imperial te AerocIube dê Belo

Hcrtzon+e,

hoje seI'á 111UitO hOlnenageadu,

Do 'rabajara T�llis Clube receba
mes a segu,inte carta:
"muffiêuau, 29 de Maio de 1954.

Schwarz; 1.0 Tesour�iro - Lothar

Aproximadamente às 16,<:0 h')·
ras, foi a aeronave Iocalízada
na encosta da.· 8e":r:::; do. c!,põ
;:<'<r('a d,', 60 qUilometro's de Ita'
bira, completamente d.an�fica,h.
As causa,c; d:o' 8.cidente.:sã."
agora desconhecida!!.' Dado
e"ta!do e'm que se ·Qncontra. n

a';ronave há poucas €3'pC'ra,nçns
quanto à sobrevivên.cia de seur;

pas�a.geiroE e tripuJ':l.TIi'es.
Após parl1clpar das hul'cF.s, fj:!

direto.res da. �mpl'lf.l::t en'30n
tram-se em BElo, H.nizentco, 0.1'

g'ani�ndo cr.:r:i'Vana de socorro,

::.Iue partirá pal'a o.' local de> in
fausto acontecimento.

Stfa� MarceUna
dos Sanlos

A'

"NAÇÃO"
Nesta Cidade.

Prezados Senhore:.

5chmidt; 2. Tesouréiro _ Rartwig
Rischbieter; Diretor Social - Le.
"mIro Victor Bana; Diretor Espor
tivo - Dr. Egon 8tein: Diretor
'I � Tiro - Paulo Wittich lt€rillg;.
Conselho Jj'iscaI - ·I{urt· von ,Rert:'
�vig, Armi Baumgarten, Elmar Hei�
llecke, '2 Raul B�_rreto Lima.

RIO, 1 (Merid,) - O pI'C'fei
to ',lQ Distrito Federal aprovou
o projeto de arnorização da A
venida Presidente Vargas, quP
será iniciada hoje. 8et'ão plan
tados cento e oitenta pés de arvo-'

res nas extremid::des dos refu

gias existentes desde.a Ig.1."2ja
da Catlldelaria até a, Prac:a Onze
de Junho, onde começa o cu nni

Com a presente temos o prazer
de cOlnunic:-.r qUe. em Assembléia
Geral Ordinaria, realizada em 24
lle m':s em curso, foi eleita a no'

va Diretoria desta sociedQde, a

liuaI regerá os destinos deste clu
be, para o exercício de 195411955.
A nova Diretor;:: compõe-se d'::Js se·

guint.,� membros:
Presidente - Heinz Schrader·

Vicç-Presidente _ Antonio Gome�
Coelho; Secretário Geral - Wil·
mar Luz: 1.0 Secretario - Irineu

Prepare ..

, futuro de
seu fHbl

IOFOSCAL

V _'''fi. !1 COFAP C,f)111 �s infc"l'lna.çües
J·t:('f�H1 r::mcllt(· sr,]iC'itarlnfi por (:--sse

OJ·!-;if.O rmra t'ntüu fioplibel',ar sohre
Ll ':f5Snl1tú,

{JIeitearll Ü:. plautudo:res o l1rl�ço
dt� :244 erUZt�jro<; pela tonr.:tladn. de

rígm:c.samente secreto_

misso.

S, PAULO. 1 iMerid I _. o "",

Al·tur Palmer, lleCI'Etárro g' ral

da, �omissfto �nterna:i?nal do a�' i
gr. lao qUE ,\relO pal'tlclpf'.�· da dú·.
eima tETce,ira r(!União desse 'cr-
::;&0 :.:. 7 de junho, quando serã
instalado, dedarou quE o. con

dav(' tratará do incremento da
--- COMERCIAL VIEIRA BRUNS s. A. ---

produção do algOdão bem Gomo
do aumento do consumo e escoa

m�nto dias estoqLt'e;; acumuh_

das, .A ccnferencia terá Cà I'a tu'
Rua 15 de Nov�mbro -. Esquina da Ruá Pe. Jacobs
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