
entre Q PSD e 'O PTB.

Não aCf itou -o sr,
RIO; � {!\'!e:r1iU .;

0ISenador �;g.t..�Ü:.ll!e.·
use

.' .Ivo ({� Afptil!<:} deela-

rOH f!O "Curndo na Ma-

nhã" �lne 11I1u �{;�Ú:a a

. -_...:.._.- '._._,_.�

,_

:rIO X já estava sem dú

Ivida no céu, desde que aba

[Iado pela guerra doe � 1914,
poucos dias depois ele �ecla:,
rada: entregou ao Criador
o seu grande Espirita.

.

.',

Ele foi .o Papa da minhaANOS:

SIDIRA' O GOV
SÃODEENCE

Importante discurso deverá
pronunciar. o sr. Bornhausen

rá avistar-se com G Presidente
da Republtm, a quem dará
conta dos resultados do 2.0
Corrgrésso de Prevídencia So-' .

c-al em Santa Catarina. i
Está marcada oara hoje a I

sCSEã,)· solene d'o ·,�nccrraJnen- fto do conclave, que será prc,
sidida pelo sr. governador I
rineu Bornhausen, que de
verá pronunciar írnnortante
discurso, qUe terá repercussão
1a\'o1'av,;::1 nos me'os trabalhis .

tas. Mostrand.0-se solidar:o

lETR ('
com o movimento sindical o

_� __ 4,) DO IESOURO PA ... ch.eie do executvo catariri.en_
se, terá nésta oportunidade

RA ANTECIPA.R A Rf.. mo:ivo para regosijar-se com

Io êxito dos trabalhos cb Con.

(EITA E 1:1 11n·o gresso de Previdencia Social,
- A .' r

.

�K �: demonstrando assim suas sim.

On, .IMf.lly·O 'pafas e a.9,;io moral e mat::.
� ri 'fA. . �1_ �.

ria! ás legitimas l'eivirndica-
ções das laborlos8s classes tra
balhadoras do Estado.

�.

'\,\'.\,\, ,·\",,\\�\,":\�X\!·:·
Durante o ena de ontem prosseguiram OS trabalhos do 2.0

Congresso Reg onal eLO! Prevldenetg Social, instalado nésta cí,
dad�, no 'I'eatrn Carlos Gomes, sob a presídencía do sr, Elias
Adaírno, presidente �a Ccmíssão Nacional de Previdencia So
cial, ten.d.::c comparecido o representante do sr. Prefeito Muni
clp�l, vereador Federíco Carlos Alleride, qUe r+digu uma sau.
dação aos conv_Encwna1s, fazendo votos para que as finalidades
do conclave sejam coroada, de pleno êxito. J

N<;t sessão I;'l,enária, presidida pelo Sr. EIiss Adaímc, fo:
ram díscut das .mter�ssant�s téses e j_ndicaç�es sobre Os prn,
blernas de prevl�e�cla SOCIal, que estão a exigir soluções, pa
ra maiores beneficios aos trabalhadores.

Dentre as q�;estões debati,
das destacou-ss a situação ca-:

Iamitosa em. que se encontram
.os miuciros da região carbon-,
fera do sul elo Estado, tendo O
resp-2ctívo delegado feito 'uma
explanação suscínta sobre a
realidade dos fatos, O que des,
pertou gl'andc' interess-, por
iparte do plenário.
Foi constítulda uma comis.

são de convencionais que deve

l humanidade católica i)�ocl:i
mou a saa futura ascensão

I aos altares e noticiaram-se

\ os primeiros milagres pro",
i dúzídos com a invocacão do

I I seu nome,
I PIO X foi um. sirnples

--__......_--__,;...._. pastõr de. almas, elevado á

!tIO, � U,itl'id.) - 'r>I<:- l,·tlb\,:,;,,�

IxemPlO,
vai à bortes, 11111,C,,: .lu :na

•.i.s .•al.ta digni.da.d.B.
da Igre,

.

do "O JORNAL", numa ,'-islla carnaval, etc., sem qüal,-!un la.
"especjal" esteve a candíctata LI guarda-cestas. Nunca.pensóu que n)(:ai�"
presídencía àa. Répúbl�.J.. '1".'.'.-

_

- ACEI'rOU O ;:1,R.
.

AH1.N()� Se sôbre ele o voto do Sa;..
ta-se de Hercilia Henriques AS

.'
A,ª,TlCULbcÇÕES lXj

er . Coléaio do des::tparecld
se dizendo possuidora 'de SR. ,A.. BERNARDli:�

I·
{). o.

c -

"',

programa de r'&fCl'Illa. dó . Bt;{:311, RIO, 2 (Meríd.) -r-:-: D "r. .\ mento do grande· Lean
preten_de <.tispu.tar o ple.i(.c· :'" fOnso Arinos aceitou, p;·:atlcu XIII, quando O mundo todo

})rcximo anuo . mente, as artiç.�l1ações,1" .":; desejavaque a sucessão pas
Dop.a Hercilia, ct,:,el' �"}'. .

Artur �ernard: s que n��ced" � J' sass.e ao.' famoso cardeal
dídata atravez do Congl'eS5!)

.

�\" formaçao da frente pollt íca rr.i- Ram õla
nodal Politico Religioso. ]l'aia.1l, I neíra, declarando que em prll1' . pOa..

,

do à i-eportagcm 'üj>::Ise. ..e cípío todas. as formas C;'" .0""" I Estou �erto de que. em

\ "Se for .eJj:lita criarei o :Est.a· vergeneías das ferças. pad-idã.· i sua humildade, havería de

r
do D.emooratico. OL\:S.Lã.') • .sOC�.·8.]i�. rias CO�. o O'.OjetivO ��. sustentar I preferir q

...
rue não G. eoloeasta" . .o qU2.1 com 5:n.;;0 arrtí-clerfealís a Iegaltdade demoerâtíca devem

I' sem nos altares; que c dei"
. ta falará diretamente com Dt''U'�,

I
.' ,

o· Deus Cristá� dos c'i'ang-'i'il,,!i (ConelU& na 2.2. pl1mnJ. !..-tta D" (Conclui na ·z,,. paglllo; let.Ta $"
- ','.

-

�. . �

�:':'n."':!',::;."'�::'''derl'in�;cl Em'·b··
..:

ad· O
.'

co'··m··I"s·� 'rio-'
• m���iO�Ci'CHj� diz-se jornah5l� , rlag O. .', �a •...

I
[) f'SCrlto:.-a. tendo p'tluHc\ttC1:J ü;')'

��������lí���!U,�����.�i��íi��:�t�L Padilha realisou um <{show»�I Adiantou -que é part;tiaria. t�'.

confacto
.

COln a massa, lai'.;;';"

porque não-compreende '.:01.1')
:
• .:..

ma pessoa possá -_ sair -à
-

rua t;'Ü:�1

guarôas especiacs Ela, por .te

\ I
Da. lIel'cHiru quer ser �n'esWenic

. Se für eleUa criará fi Esta�n
Democrático Cristão · �ficlalisla

RIO, 2 (Meridional) - O 1 perdeu· ik noção das suat%
.

Geraldo Padi- responsabilidades e caiu no\
ridículo Constantemente
embriagado, seu único peu..

samento tá parecer valente
aos jornalistas.
Ontem, COll1pletal'uent.e:

embriagadO', Padilha grita..

LONDRES, 2 íUP)'

--I
sia de que esta perdería a va que bebiaporque queria

Fontes ínformadas díz'em amizade dos naÍses Inue- e ninguem tinha mula (;H.'l:�
, que a·Indla auvextm a Ru&. p€]ldentes �)() ..�",uLd�Asta,�. 'lrerririi!).".is�o�<'é\�n"ci.(�hei?·<-�----,-,;.._--,-,;.._���,,-:---'-+-',-- se apoiasse a atitude

.

dos ide Políciã, nem.v lVfÍ1üstro
.

cJmunistas indo:'chi11'8sês da Justiça, afirmando:
em relacão aos Estados de "Na Delegada onde
Llos e .Ca�b�dja. Tal ad- tou nenhum jornalIsta .eu",

Il!l! !!!II'

t
- "

b'll!!
.vertencla mdl! teriia dado tra a não ser com ordem

I O·
"

.

r'aç'aO p.U I·C» lugar à misteriosa viagem escrita do Ministro da Jus..
,

.

.

.

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

. UI
'o char:cel(e,r sObvíéticoM'MOLI·tiça ou do Chefe de {'oH"
olov. C:e "elie ra a.

. o�� da". Daí passou 11 faz.er aoa

Cam a ra uma de !1.u'nC'. 1" O.' :

-

C ·.o,�.n· .. t.�o··· o P'�as l�d en t.·e ('CU, n<l: S211l3na passada. Dl� meaças aos profiSSIonais da.

..' �.

.

". zem élmdit os mformantes imprensa, dizendo: para'
{.,nele.. foi inicill.do o

p.rüce�- i j� líder. é.,. um consumado ju \ pl'2si�ente da RepÚ?}ica
.. oe.

(lUoe Molo.tov ����:1t.ou a �e- eles. só a bOfl'acha. .

50, ofereceu parecer contra·' nsta, .�sla persu.adida disso o fara pela voz de ClllCO de- nebra CODI no, �,." m�truçoes. . _.

rio. à denun�i�l, den.do re.la-I·e
discutirá

..o.·.c.as.o pela pa-l p.utados
do PSD e de outros capa

..

Z d.e da.::, .r
apOlO

.

qu:-. p

..eq.u.en.. a.
Inl

.•tlt.ld.:�: �.g.10"LI' da matena o deputado lávra de CÍllCO dos seus prin CinCO do PTB".
I 0S russos VIn.::dm.�ando a ,merou-se �nte d gIltana do

Vieira Lins, lider do PT-. eipais of3{1:res, não numa O líder da minoria, sr. recusa� dos V�et-Ml�h , �e I de�egad�, a. porta do .te:'".
B, I tentativa de obter do plená. I Afonso Arinos: � A UDN, desatuur !1qlleiCS dOls ESLa-1 celro DIstrItO para aSslstrt'

Ouvlcos hoje pela imo
x. io um jt.l1gu.mento. conde� I

(Condue ns z .... P;l;OI:ID... :etn Dl elos. ; ao "show" do com'issáI;io; --

Intern".!cl·on!lI-.za a-
.

d
�

t
� prenSH sobre n rumoroso natório 60 bresidente da'· .

,. -

lUla ç O a energ�a a omlca
ft

_ proc;sso que v;� agiÚm.do República,. mas, .aproveitan· Adverte. o Mlolstro

Fechada a porta 8S negociações I �;.�����'a�;:�t��:;"v����� ::.��:�f�{�;�:�;��:;;::�:,apelo 80 alto tomando contramanobras
en.tr·e os Fstarins U' lI,"du"s e a Ru�sl" Jl fi Gu.�t���)el���m����í�_ ��� �fc:o:ba�í��i�i�;::g;oPO�í�!de l·n·lnreSl'ado� e' C'fl'"ar ·a· '··coo·'·u".··a""'·o"ai liU II d fI tou certo que a ,Cama�a ::105 Chefe do Governo. I ti �., .'

� .

____ ...

Deputados consld:ra�a lm� A maioria tambem não
.

WASHINGTON, 2 !UP) I
O pl'esidente Eisenhower ra preferivel fazer essa per- r<oc�den�e. a de�1uncla .CO�,l� perderá essa oportunidade RIO, 2 (Meridional) contra manobras dos inte- (IE' por' tudo indispensá�

_ Il'alando hoje a impren- haviã sido interrogado so- gunta ao secretário de Es- t� J !)tesl�enL da .Rep� pota defender. com fatos os O Ministro da Marinha fez ressadcs em criar confusão velque b pessoal da Mari;;'

SH, o Dre::ident" Eisenho-! brc o ponto a saber se as j , b?�I,C8, der�clda pelo cldadao an:mmentos da administra· longo apelo no qual adver- g'eral. Esse documento, re- nha se 'p'recavenha' cl1ntra
- .__! ,.<l00, sr. John Foster Dul- v)'son Leite Passos o .

wcr declHou que o teôr da· propostas contidas em seu 1es, em quem, disse ele, tem
. .

..... çã:J política na pessôa do te o alto comando milítar vela o "Díário da Noite", tais exploradores da situa«

l'é!sposta soviétic3. às propos! discurso de oito de dezem- absoluta confiança e que,
O processo que já transi-

. __ • ._,.. _ _
embora não t€nhà sido re- ção, que de modo algum sê

tas norte-americanas de in-I' bro do an" passado na'ONU pessoa'lmellte, dI'I'l'ge as con· tou pela comissão especial,' - -

ii cebido COlTI·a devida im.por� preste a facilita
...
r

..-.lhes a ta..
oJ •

_ -.;li, ." II i ti I1v suúi-;i&iS ,õíli[ruiilllllll
telfnacionalizc..ção da ener-! devlam. ser considerados 80 versações atômicas com di- está vazio de provas con- ..... .

.10.F.OSCAL
. 16 do .� tancia pelas instruções ·.que . refa em torno dos seus late..

gia atômica, s:b a égide das. bre as razões pelas quais rigent'es de Moscou. Jrárias. Tudo não passa de I '... - �1 . contém, de certo modo se resse íJ1COllfess'áveis". '

N<:ções Unidas, fecha a por-! julgava que a resposta 50- informações 'e al�gações 11""'·fi.
•

j ér�ícula ao memorial dos Em seguida diz:

ta por enquanto, à execu-l' viética impedia sua execu- Eden e ftIo>lutQV con- sem sentido, sem cr>nSisten-;;i, •
I ceroneis. O documento afir- «Hem compreendendo as

ção dessas propostas no es- ção imediata às propostas ferencÍaram cia. A propria oposição, cu- II ifilS IUlOUUO fOllllfICUlt!· ma, inícialmehte: dificuldades financeiras que
pirita em que foram formu-,llorte-americanas; o sr. Ei- GENEBRA, 2 (UPI -- O o pessoal vem enfrentandO!

ladas.
.

senhower respondeu que é- sr. Anthony Eden recebeu e os desaju.stamentos dos
hoje de manhã às 11 horas (Omec'Ou a. c,�n'Cd à

.
- II vencimentós que ainda e"

o SI;, Molo'tov, com quem ,- l g tr B.,.V_. .,'.. um.. ·

·

...
iI gue.rra xistem entre OS militar,es, <r

conversou durantoe 15 minue J
.

t ".. I governo iniciou
. p:rovidên�

!��i1�i\�n�;,��ri.g:� em gr.ànde esca Ia contra os verm�eihos I.• ;��ri.��i�:tdJ!
do permanente da India nas .__ atender ao aumellto tio cus",

Nações Unidas e com quem .

.

-

. •
- to dos gêneros de r.n:imeira

teve demorada conferencia. ... 'O inimigo em ·varIOS pontos'" necessidadeN'El cogita d:�.fa..
RIO, 2 (Meridional) -I em crime no Rio Grande do O sr. Krisma Menon ainda . .

.. ".' -
.

..

. _ _ zer alteracoes n-� oratlIlCa.,

Na. Pl'Ím.eíra Vara. Crími- II Sul. O Juiz Rubens Silva não fixou o programa das HANOI,2 (UP) -.A opera-I de um serio ataque com p.er- . HANOI, Indo-Ch�na, 2 (U�' te quIlometras a sudeste dei. �. .�". .1:>",'., ..

çãO:J de força levada a ,,,feito das de .seus defensores. P) ..,:..... A Fran'çà 'começou-1:io- Ranoi,. Os aviões francêses .con ç?,o paJ.'a ·a guarmç<>.o espe..
11(11 de Caxias do Sul, no oficiou o Catete afim de novas conversações que te� l1t� trianguto de Phuly Num I je a travar -uma, guerra . em tinuaram esta tarde seus at!l.- Cla11 elevando�a de forma. 3.'
Rio Grande do Sul, está que o Chefe do Governo in- rá aquí, onde perluanecerá Di�h Minh,. ao s�ll do ,delta, 0- Peh quarta vez consecutiva gran�e escala c()lltJ:a. os c;q- ques em maSS3 contra oS' ver- preciável".
sendo processado Fredc>lino 1 forme como> e quando e on- até fins da mesma CD1'Nm- brIgou o Vlet_Mmh a se rdu-I U Dosto de. Chonoi, a 35 mi� mums�as n�s arrozaIS e .aldelas melhos. Esta no!te. numr:r?sos Na parte final. do ' doeu";
Bratz, empregado da Trans-

'1'
de poderá depor, te g-ar nas montanhas, mas ,em [lhas ao sudéste de Hanoi foi em licIta do delta do no Ver- aparelhçs frances;,:> partlclpa- . t···· G 'lh b 'I .,.\

.

di��çãO ao .oéste, e 'parece .que; vlolent:unente atacado, »e1o melho. ram dOI luta em Cho�No.e, n men O O sr.·. Ull o e� SÇ1",l'"

porta:5ora Aurora por se ter _ • deve terI}1mar ho!e, As :!'or�. inimigo l� x.zsistiu V:'�orllGsa- ,,' _

sessenta qu'lômetros ao sul enta:
apropriado indebitamentelOec!araçaO do Congresso chileno, ç�� fran�esas te.rmmaram O.t1-lm;_:�te. Os rebeldes foram ::e- fleIJo.5.deYl:1;a,; .. operaçao, de Hanoi. ajudando as tropas

! r.:)amen.? maCISso e�_Exke- pelldos, tendo o posto recebido. p�.a_madru!5._!lda, ",m que a à- franco-viét-namitas a repelir.
de importar:cia superior a.

S O'" brm. a sl·tuaç�iO Ifa ç.1I'!l:.tema�a n01� e a .hmp,"sa da reg1a-o 11(;)1:-1 durant.e a n.oite passada apoio I v açao. france.sa. arr�zou �a o quinto assalto consecutivo
6.000 cruzeIros. Entre as � li' II li iU _I te (1::' Mlkoy,�, na estrada prm-j djréto da aviacão de caca. grande base. comumsta,- a VlU- dos comunistas do Viet"Minh�

testemunhas de defesa, ar- cipal número 21. A operação

I
....

-

. I'
.

..."

roladas, estão o presidente SANTIAGO DO CHILE,
I
pela !Soberania das n.ações prossegue a oéste e léste. .

Mais ao sul. na provinciii ·D" t .Ab· - .ad· . .. A C'' .". 41 !)..
.

r: '.;1 .....•••...
da Republica, deputado Eu .. 2 ruPI - Depois de uma do continenté, pode condu- No délta .do. ri? Ve.rI�lelho�: de Buich, 22 combatentes :l)(j.-! IS ri UI o 1""'\0 . oftorlO .

o �rlm�
- .

I al'" 1
-

d
onde <\5 nrincl-!)als atIVidades j.ram nlo.rtos .em

combates na I.
-

..
.

.

.

.
.

':." ' ....valdo LOdi e Samuél Way- sessa� especla para an 1- Zlr a so ugao os graves do .inilnigô tiveram por teátró r.eg·ão dI':! Hanthein, quando a-

O A-
.o ••••• ".

• ...

,

C
.

d Pncr, estando a precataria pc zar a situação da Guatema- problemas sociais e econô. o sul da. r.?gião situada a les-
.

tacavam um batalhão tl,tlve·f ..

"O''''U!!H1!S�' 'on�ra" u·
.

ar
.'

'. e.., t·
.

dindo tais depoimentos na ,la, a Câmara dos Deputa- micos dos nossos povos. A te.de Hanoi. 73 s,(Jldadàs viet_ Vi.et-Namita. Foram <?olocado/'!_. .
..11 � .��;ir 'V . I. . ..

' a . 6IXO_o
s t V C" 1 d dos do Chile aprovou uma moção, aprovada por trinta

mmh foram mortos � 10 ou- lTItnas 11a estrélcta naclOnal nU-I ... '

.

.

ex a ara rlmma o tros. capturados nas operaçõe3 ni.s�o cinco.' �;r,:ndo. Hanoi à
r

. RIO, _2 (Meridional) °

Rio d'e .Janeiro. declaração, manifestando·e três votos contra dez, re- de ontem.
.. Halphong, a�.eIla; yItal a>o por I 111'<ce350 dos l1Hl.tadores de

sua firme convicção de que pele ainda qualquer ato que Um. p'cqueno posto .sItuado te de Tonqult1 e fOI pelos ar�s Nestor Moreira' loi disitr.:bui_
Pela segunda vez o sr. somente uma política de possa violar 'CF' princípio da no. qUllom�",ro dezeSseiS, uns um trem 9.ue bateu numa mI: pelo Cartorio da ::primeira Va-

I- V
-

1 d f 'd d d b' t
- qUlllze qUilometras. desta Ca_ na telegUiada· A estrada fOI

Getu 10 . argas e anD a ') raterm a e e e paz, a- 111 ervençao nos assuntos in- pital 11::> estrada nacional de .,berta a.� traférro ontem à tar. ra Criminal, t�r.dç sido reIl1;2-
como testemunha de defesa! seada no respeito mútuo tos internos nos países. tr"n'" li' �. "1' ;J, 1" '-"o ti.dos nelo.iuiz FalIS.. tio.";Nasci••.1.••• '••1 ª 8,lpUQn.,. c" U w:'pO a '."-. ..."",

Jldverlencia da· India à Russia
quanto· .iI Questão da Indo ..Cbina

IUO,2 (Meridional) - O
,;overno vem. lançando loe
t1'3s de câmbio do Tesauro
Co1no open:ü:;ao normal em

antecipação à receita para
financiamento do orcamen�
to federal vigente, A�ssim· a

. . .

venda dos 'títLÍlos �stá fun-
damentada no dispositivo
eJa lei dos meios, que auto
riza as operações dessa na

tureza para cobrir eventual
desequilibrio até o limite
de vinte por cento do mon

tante da despesa ou seja,
tendo em vista as cifras do
orçame1ito vigente até no

ve bilhões de cruzeiros.
Segundo informacões

mais recentes, c'esse t�taI
já foram colocados doze mi
lhões de cruzeiros das Le
tras (�O Tesouro.

A sessão solene do encerra_
mento do 2.0 Congrésso Regio_
nal de Previdencia Social te�
rá lugar ás 20 horas de hoje,

. no T,zatl'lJ. Carlos Gomes, cu

j.o acontecim.ento assinalará 1um marco decisivo na v'da
sindicaL catarinense. .

.

Discutirá a
RIO, 2 (Meridional)

Na sessão da proxima sex

ta-feira entrará na ordem
do dia da Câmarél a primei
ra discussão da denúncia 0-

fen.:cic:a pelo estudante Vil-

son Leite Passos contra ü

presidente da República
com o objetivo de capitular
o primeiro magistrado da
Nação pela lei do "impeach
ment". A comissão especial

rgla se�UH�a· vez o sr, �etnliD
é a r r o I a Ô o cnmo tust«munba

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ô8 �afi�D· �an· Fraijcisco
MOI0 ,,(1 U B E
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Rua São Francisco, U7 - Fon�§ 2661 e 1043
·i

e 'C' R � T r.e A P A R A NA'.

�.� C,)1\-'.U>!,l'��AM.EN1'I� APAltELHADO ::__,;:
CIRURGIA - lVIATERNIDADE _. INTlmNAçÁO

RADIODIADNOSTICO - F,ADIOTERAPIA .

ABERT.I�·ÁOS SImIHJlU1:S MEmCOS ' H or E
as 8 horas. ,
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Jean Kent na �llper d:eJ:i'piósaJ revista. musical em
tecnicolor:(:
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-;::,�;�;ASSEMBI#EIRA GERAL ORDINAR,IA
:f·São con�idàdos os srs. sócios "do Moto Clube' de B1u�

lrfel'lád··::,tlara a -ASsembléia Géi�l·nrdinár.ia a ter lugar no
dia '·13 de Junbo p, vindouro, com 'início às 8,30 horas .da ma,
nhã, afim de tornarem conheciment<i ,da seguiI;lte ordem do dia:
1)

. Rélat6río' da diretoria- com a prestação de contas se;
bre <1 exercicio anterior e 'parecer do conselho fiscal.
2) Eleição da nova diretoría. 'Ó': ,

3) Eleição do novo Conselho Fiscal.
.

, 4) �un_to_s di.v:é�>1os, , ,'.. '. _OBS.: 'Não havendo número Iega] na prtmerra convocaçao,
a Assembléia realizar.se.ã uma hora após, .eom qualquer nú,
mero de associados presentes.

.
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. Blúfííénau- �9 de'Maiô de

A DA M A

s

�JOtª�a'"sc um, q�e saiba ler, e esere-
� -- _- ;:� _-

\J'@f correiamente em �)O rtuguês, inglêS e' ale.. \. Alfredo Bh1C'l8 e Senhora, 1101" €ilte íntermedío, vem

I manifestar sua profunda grat'dáo a todas as pessoas amigas
'·.�qtle Os confortaram no doloroso transe por qUe passaram cem
o falecimento de SUa querida YOI,ANDA, ocorrido nu dia 29
da maio, na idade de 15 anos. .

,A" .. D-'l�ret,oriá Á,;'.' """'.álme·iras.:.'Espor(e...·.'.Cluoo,··· faz dente: a,·o�'.: Agradecem muito esnecíalmente ao Hevd. Frei Lucano,-\J rtl
. .o-.F�l\I: peI::;s con foi:tador';s palavras rori.:>feridas aI) túmulo, einteressados que á:' extra_ção da :RIF� 'do .automovel 'CUE- 110 distinto ;medico Dr. T. Kechcle pelo grande carinho comVROLET, lançada para -Ievanfar fundos para a construção 'que tratcu sua querida cxt int.a durunte a knga enfermidadedo seu'Estádio, dar-se-á, ·inadiàvelmente. no dia 23 de junho

e ao sr. Hans Schue idcr com o seu côro pelos cantícos sa,deste ano, pela Loteria Federal de São João.
crus"Outrossim, concita aos que quizerem colaborar na cam,

.

Prcvaleccm.se da o.portllnit1'aclr� '!'iH"a' convidar para apánrra . do nosso' Clube, a adquirirem seus, bifhetes o mais
mssa de setímo dia que será cclebruda na' Igreja Matriz decedo possível," podendo fazê:'lo na Casa' 4:c:1 Americanry ou Santa Inês, no sabado dia 5 de [unho, ás S horas, pelo quedirétamente com os Diretores do Palmeiras- E. ·C..
agrndeccm de antemão e confessam :'T:_US sinceros agradeci-

.

Blumcnau, 29 de maio de 1954."
.....

A DIRETO�JA m#nl:)s.

PALMEIRAS'

te� � '" ..�•.�", Ali! ,q.&;ll'·lfi �y ce pe"so!l!lmenle a"I;b�t� �h'�� IW,..J �!� � b! -... ;J U
;
i

� [,\ ��;� iA � [ij l. A. j ii Rua (el . 'Eugenio
1""L�C,.. , g,:� lF",,�>J"�' ���bi 66' I TA J A I'tj'. h:;;; i,t:j.i ii ;j:J mo ttilfLt<.iii ii \i'I�Y91f '"
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B L U M EN" A U S •
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[J � � � E l] "" SE: Preço de ulfiria' hora
,

Affiembiéia Geral ExtraQrdinaf,i�. '
.

"

• _ -'
j,

.1 V E ti DE ... S iE Os acionistas_da sociedade anônima "Jv.[:ru.:.tIARi� BLU�l.}amt'�O l;Cl'o:ea-sc no tra,_·
. MENAU S.A.", sao convidados para comparecerem a -assemv�:,[Q da Ru_a Nm.'eu R::l.1nis a :5,500 metros de t�ras Cl?m,ma�1 bléia geral extráordinarià,. � ,�e<!-lizar-se �o dia 17. d.e junhnaU1lmeda Itlll\ Branco, um Bro- I deIras e matos para tenha. uma

de '1954 as 15 horas, no escrítôrto da soc edade- afim de d.::!�ç:he de ouro :?eprescntando um I hoa parte pode ser JiOf;eado ou pa� libera:i-€� sobre a- sElgúinte-
.

: '.::' . ,'. , .

]"Cl,·:J. Quem achar é favor' en-I ra criação, tem oUma. .:'-gua�.e mui-
, c.' ·ORDEM DO DIA'

ll'egá .. lo na Radio de Bl��ne- tas fruteiras, terra boas para Ia: 1.'0.) _. Prorrogação- do 'prazo de duração .da soe' edade.l1:1U que, será bem g'ratulca- vouras, vende-se t�tl\!l pelo preço . 2.0 _' As.�\llntoª·, diyérsos de interesse &OCIa1.
. ijo. de Cr� 2,50 _:_ dOls, cruz�ll'(�� e BLUMENAUi'..31 g,e maio d-e 1954.

.

cincoenta centavos o' :lJletxo quadr�. ERICH STEINBAGH _ Presidente'dó, aceita-se propostas. para�',?u-i" I RALPH GROSS - Diretor.gerentetros terrenos, tráte o� ilif<:lr:tnl!" ou.-
.', ,FELIX &TEINB:AÇH- '- Diretor-técnicotros negocios de ocasfão com Gas- ' - .- -"-'

par I. dê Lima, ni -'RU�' Aiit,õ�l? _..i ;...;
...,.. --'__

Zendrão - GARCl.V e'" . ?'"�'..

Saciedade Recreatiya e
�",\�?�. .." .,.:

.I R A N S' P' O RJ E
A SR.A N E L

caminhões para serviço cer

I !.

to e garantido no tr�sp{jr:

ento

ft;rai�f\ 1)1:.:!; � H� II K �J s;

::. �I 1) ��i O' y. f TS
�,"�iÍ)m;,�w\'l� Ut1,di.,�
C�ml111hõc!li Usad�

'4�;m;:.�,01iU)��j Ufla,fil"

tc de Ilrodntos A GRANEL
\ '''��1\�t

.

1·'ornec6 'Ianques JUl6 iJ�.

Vva. R(,)SA DE OLIVEIRA, filhos, genros e netos
profundani�nte ;J�n�ternãdc� com <), fafgdtTI'2nto de
seu inesqúêCivel espôso, paI, sogro ,e avô',

.

UJU MANOEL ..

'

DE OU'/EIRA
vêm pai I';'eió cles\e agradecer· a todos ciu:e os r:onforta.
raln neste doloroso transe, bem c,orP.),.'a· todos aqueles qU;2' en,,'.íár;un· t-':legramas dé�!lêsãmes;" corôas e
fiares. é mui esmlcialmente ao sr· Dr. AbeJa'rdo' Amado
Freitas' e demãis chefes do D<;p;irtan�anto Nac'onal
.de Esfrad:s de F,erro e tamh:m aos furícionários daEstrada' de Ferro Santa Catarina, ,enf;rt1 a .t:·d<:lS a

. queles 'qlíe acompanharam o extinto até a SUa ultim:t
"mor·ada.· .

. Aprovci�a o ensçjo para convi6ar aos· parentes e a
·migo� do extinto para a Missa de 7'0 Dia a r'2alízar-se
no aI' ar Sagrado Coração de JeSUE, às 7 horas do dia
5 na Igr�ja . J!o..lL1tl·iz.. .

.'

Até l.1WO taboleiros ])�l'a
:ii'{;i'ularia, l'<lspadm:, sev�l]çlre,
? �emajs pertencentes a.mdus
tn'Ja.
'l"'a!al' 'Com o S1'. Guenthel'

�m Gaspar.
_

=�.

UntS ê:\�VEt�DA
V0I1(1í3m�sc fnVel'SO� lotes,

\\';l'ó:dmo ii nova ponte cm

êü!!st.mcãu no bairro de pon
e", AgMda•.

luâo':l'mat;õe:o; lJom A31'110 Ise.e
kCR'. Rua. Bo1ivla, 73 - ron
ea àg�.Hlil -� N�sta.
=e��--=�----�------�

BA,' L E
, : .. Temos! � prazer de convidar os srs. SÓCios' e Exmas··
:;Fámil' as p;u'a assistirem ao grandioso BAILE DE ESPllUTO'
SANTO. que será levado a 'llfeito em nossa séde social sábad,o
dia 5 de junho, sendO' abrilhantado p.elo renomado Jazz "CA_
TARINENSE" .

Antecipamos os nOSSjs 'ágradecimentos pelo vosso h:m_
rosa comparecimento.

.

Eluinenau; 25 de- maio de 1954.
A

SINDICATO DOS· EMPREGADOS NO (OME'RCIO �nmmmummmul!mmm:ummlfml'mimm!!UlmmmllmHmlll§ I
DE BLUMENAU §' tiAO VA' A fLORiA�OPOLIS §����__I!II!IiIIlIaI_IIIII!IIIIII!II_IIIIIIIIiIIII""""""

E D I T A L �: Qlldlldo precisar de qualqúú informações, o� de �- encaminhar doeumcn:os a repartições publicas o'u tra. -Pelo presente edital, -em cumprimento' ,ao' disposto no' ·s' Ülr ele ql1alquer ()utro inter.esse 'inclush.re compra de .:=arL 8 letra "i" das "Instruções" aprovadas pela Portariâ"Mi� =;;;:::'.. obj40s, dirija_seá" ª::iIistedal nr., 48. de 8!4152, cbnvocn os associados dêste Siri:'tercssmlos facilitando () pa- dicato para" a votação no pleito para eleição da Diretoria, E_'� A
.

6 E r� ( I' A. M g: � ( I' R I O -_=Conselho Fiscal Ie' Representantes da Entidade 'no Cóns,zIho _. ii. K!J
_da Federação. .

. -,;;;:: :::-A eLeição será, realizada no dia 6 de junho' c'�rrente, e medúm1:e modica CDIlUi!S"O, será imed' atarnente aten_
E ,;_, ll'ler-se urgentemell� das 8 �s 18 horas e será. proc�ssada _perante � 1V�esa C?l-et.o. =: dido. - R. Tsajo, 12 -'-- End. São .Jorge - Sala 4,- ou :::I
n ..c,,, .

" '

r ra deSIgnada e que funcnmara na sede do Smdlcato, a rua :: R. Tenente Sllveira, 16, Edifício Parthn.en, Sala 103 -

I � 15 de Novembro, 642, 2.0 andar, sala 1.. l·': F L, O ,R I 4. N O:p O L I S.��:.J
� te com o. Represant:tnte. da í Só poderão votar OS assoC':.adlJS quites, contando - mais ::: �-,

-

-
,

-

-

-

H' .. '." .-", ,f ,,' ,�>

! . <
."

:'1 de 6 mes.e� de inscrÍl�ão_ no quadro social e mais de· 2 anos ::rlmllllmllUUmllmllmiml!lIIlmmmlllílmlmlmml!IIIIHmmlmll�'

..
"::":' '�':;'",:�ílIn.�6'. _ I •

.

'"'
. '.

de· ,e::,e_rclCIO d� � proflssao, a menos qye se encontrem nas
.

f:·,.�,�'l.u�;,,'<�:.:J '!!'f''l'f.? eil"om fuma sr. WALpIR B�N'1 Co�dIçoes\ preVIstas :no art. 540, paragrafo .2.,0' da �,L.T.,';n.>" ",_"f(���l D1;i\7� .' '�', maIOres de 18.an.os, s<l;beI?do. ler e escr.ever. e que _estIverem'. "':;. .. � ;,11.bS. L. ,�I.• "",._. 'u1@.
VENUTTI _ Rua Andra" no gozo dos dIreItos smdIcals (art. 2 das "Instruçoes").

"'. ;�.':i.ai'J � Ace,ia"dDii<
,7;

.

I Os .asSoC::lidus de>42rão> comparecer d'ul1ante iO horá!r�of.:,'J':�: .. � -� CHEVROL.ííl:o.
I de funcl'::nam�ntô' da Mesa Coletora, perante Ii?staEl, muni_':= 'Linha :;:" de nl'-, 4-6 � rfAJAI. dos do recibo de quitação de mensalidade sindical, ou decla:.."'_T.;'!i � p ��:� ,li I '!I raçã� do .Sindicato para sGprí.la, l;>em assim, para prova de",'.J�O '!jOl'VI.:r.;R<...I�.,�

..

_ sua IdentIdade, com um aos segUl!llt-es documentos: - car-" Jrl,1i,"O�,TADORA 8, ,A,

\
li ii! lU i\ J! f E t.eira profiss·:.onal, carteira de identidade, caderneta militarBLtTMENA� ." L �1 LI �. "" J

I ou carteira de Instituição de Previdência Sócial. .

g,;m .�f1 d� Novem�r(J, 981 I .
.

.

'. O aSSlacado f!)oder� obter informes na Secretaria da En-i
.;'l

- At·ASA
_,
-_��1'i'�ii�NE .' CamilJnet.s "CryS:h�r", em I tidade sobr� o local. em que .deverá, �otar, sendo-f.ne facul�

I
,,�degl'amau; V '-""

,perfeitó estado de ;::onserva-l tados exammar as llstas. de dllitr.bUlçao eLe votantes·
_________._, ._._., çãQ. 'Preço de :1casíão: CrS I

• B�umenau, 2 de Junho de 1954.. _""".'" ",,"''''.....''\'.•"�'.,,;� """""'-"��'��t ;'000'" 00 Infor n�",-)."''' a' nnl SmdlCatOl dos Empregados :t:J.Q ComerCIo tle Blumenau..+.",,,, � ..".v"'-"'u_ ..... ,.c.,.>J".. �. 4,"', � V. li,. , "" -- L

FABIO MAGNANI P ",i$
_ �: ,João Pessoa, 77. ' J .

'. resld!i'n�€.1':

�"'nt�'" s' t\I'll\lnÇnr:� �

I I
V; ,;� �1;�:i: ii :\ t. éi��'U vLiI

1�2
.

.

\'i
" .'�" - �

. � A V I S O .

�}� $â'li!1M di') 4.:2\";1,, 4:I!PO� �.

-

.1 acômpanhand.o O voto do,� il>� t�tl>�€vólv�,r�:�af!::; �i, l\'�Hdou-se para a rua Dr.,�· . s:u repres.entante na, Comis;;� COl\:U'ftfl...l.tl--SE ���
mac.::u da Luz, 261, EdifwlO I saa �speclal. v<;ltara p!'Jla;?i im.;Jr�õl,!

f,�Hi. . � I R.1tter HILMAH �O�INEH -I concessão da lícellça -'so1ici-,;..� .. Massagens MedICl!1als.
t d N- t ',·'d .;,� .".... ,�., _, a a. ao mnos glan es

;� ���,�a1 }:;;e�t:!i e (aça �� c ......o1i o,'

I

ilusõe� sobre o desfecho da
�

.,_ BLUMENAU - � ALFAIATE \ votaçao, n;a:, entende�nosI ;:!ií�n 1.5 {}.@. Nov't l�ii� d s�r nec_essano, atravez de
� �� I .' .. "'.- 1 dlscussaa do parecer, se fa-··

.�" ,?:_wlE��-.;·"<�, ..<::·<:?.::�:-:-ec�-�;���.;....C'���....r'!J2fk� J PI eClza-se de lU!! QJ..LCl:l , l' t13 reIe..rrdtt[l festeju�.j, t:lljo ,H'O'
. .. ·,,.,,,·,,,Oc�·�_�,�-····�� ".e '" '" ,

1 compde:nk" Trati'lr na Lord I çam
,no congresso pe as VO� '.. • '1' •

i,cl 11 � I.U. f �,�
AHaiabr'a Ltda., Eua 15 de zes au,torizadas de varias re

grama Sf,ra. ,1,�VO rle cuid,idnso5
,.. §.';. M .. �l ,. M U

'

No\'embr-o, 5U2 • 1::r andar.
'

presentantei:t do povo, em
estudos {; flllUtO j)"m org:Hniz:J.·

( f',· R� h I discursos, qUe sejam feitas do.

�iJiff!lJ íf' �ifllEnuAIUN on el arla .
iat ue o advertencias gráves ao go-

Fez chegar a Soco Despirti_",,��;�,l� "'g n;; lUfA III
verno e denúncias funda- Va e Recreativa União de

Precisa-se urgente uni con- mentadas à nação sobl1e os ·Timbó. ao conhecimento daTécn:w CSllccialisado na confcc-' 'feitcil'o pratico apresentar-se crimes e loucuras com que presidencia (da Liga Blume,-o:ão d'� pernas c braços artificiaes Rua 15 de Nov-embro' 486 I.nauense de, Futebol., a relação
- ,

e ap:ueUlOS ortopé'. Fone 665 - .Joinv:ae.
di"os em gel·al. in- K I

dos nomes que compõem a
dusive para. conigi'r

li T lista tríp1ice dos seus repre-. .

, fissi9�al.defeitos flSlCOS;
. ,

. .
sentantes !para . as futurascintas :mc[licinais, PnnClpalment.e a guelTa tal a reuniões do Conselho Div.isio.:{nn{1as l'ara. bernia ' .'

1 d d t 1
•

c meias elásticas Xa::;SC1H para a toda a eter-, pnnClpa Causa ora e a i1Ul-
.

naI da dita ,entidade.
_ tendo trausferi_ nidade. êsquecido.num can- pu1so, pelai ausenc�a e morte de Defenderão ,os ;nteress,:;s da
d" sua resiUcncia to do ééu. milhões de homens... um de· agremiação alvi-rubra, nestas

senvolvimento que faz da Ale- reuniões, os srs. Alfeu de
D manha um país em que quase um SOUZ:l Roepke,'Gerhard Don_

,,-.�.,� -

'" ""'l' 111'3 '!ie funciunários são femi-iner e Walter Penz.
.

: "

.

.

521 - VEUIA -, •

E
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'

h

Ionde já. SI' �mcontra ��� :�}��:� ::lÍ:'ea����: d�:: :�no:� q::Oem: �e:ã:�e::'::: l:. 'ClllllllllmlmIUllml!mmH�lIIm;mm�mm'III�;;�-;��;I��Hm;II!'lmlJl�;j'�í-U-J-H-n:-;-n-I-Il-U-I-H-H-I-n-!:instalado e em COll· eleições apésar da ação perti- 'COlnscgUi1do um I>osto. Dusias de!;: ',. .

."'::diçi'ies para atcnd<)r e d f
. .

t d
.

't... h = '-naz. agI' ga 01'" e con USlonlS a

laca
emicas travaI am no Can- =

=;:::'''i�ntcresàdos em ::�ta;:����e:�� ;J:r :�������� ��i; ,se1J;lO ���is�e�ial e_ GoveXrían:,m-1 §
. c:.'- A>M I 0-. '·E

.. S'.' ALF·'·A': ·0' EUseus Icp!'csentantes auton;;a' jt.àl
na 3:d�n1straç� da Cap.. taJ. :: .

Go._., OH credenciados.. Tambem o substItuto do chc·,::: -Outr�ssin�i '- J - •

=

XAROPE .. :: 1'::1:em!��:��o�:!!:n:.�í�:�)l.e� ª
( OI D' i)

.�!

tcrroO''J\.TXO'· mo Tribunal pertencem muito 15 eo seSCh
_St���",�J,' .. ��> I

juizes .feminin?s.• :H,á um. n�� ! 5 ' d a ,;?-,..;;TO infinito. de �\llh�res !lue sf'li §:.
dedicam ao trabalho das fabri.::: F � b 'I

...

� q 5 I d M 5

11.(�S'
a:; mai; diversas pxofJssões. ª rá· rica F�aelona e

-

atores =como pedreiro, marceneiro, ele.� ::::, =

tricista. e-�ssim g3Jllham o s�u Iª- para prorda entrega de 31/2 toneladas �fi:::I' p.ã;ão s6 na politica In�S' �anl�
I
ª

;

A G E ti J E S '.�' ;::=:::ê..bem no cuidado [leIa existentia g. n. ii r a O. "V· a I e, €I A li ii i a i 'j'.
Ilxterioriza-se a maioridade das ., ::: : ii .... I . ,� :

�mulheres na .População .alemã. .1 � O F � r i IM \ A D I I f' ii 'li' �. A g-Elas. nOO querem fazer t;Ofl,-'� D

." i! � � �

�!� b'
'. � .

4�1\ o:' i! !'t' n�
.:C1Lrrenci� Ms homens - maS. ª n.na I IJl ...(hem. m iU. .. L iJmmen�U

l colocaram-se SOl l�dO 'dOs homens ê' ..

=i l'l@rquc em n�n}erosos ca.sos .--- =
�I ',', �. =

1·,IIi_--i1iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii�iliiiiJiifiiiiiiilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiÍi1iiii!�.iiIiii�·
.

pr�ci:;;a�__ �ID���a:�'IlI�_

homem, �mmmmmlüjijUímUQiJiIi!lMimlili4iimilil!!nrnm.HnUÜum!mÜurnmj-JUJHjJjiillmnl!-mmmnnm�1 �"!!! íQ :... �_

.. _".':: .. � I E!.__ __ .��_-'-.-__,--,--....:c..

A EI\'lPREZA .URSO ·E

FILHO em ItajaÍ, necessita 10lAS

gamento dos mesmos.

'ANUNCiEM
,. ..".

NESTA FOLHA

"0

(
,

nllltu iilho nnoJ'1"., -a Pl"hH13 !l !!ia tmln ..• fa .. J� nn,tr._ 11,lB'I�" $
f1Antt-�('o A 1=!rf\flrl�. �1t1 t·.qpon::tft. � rlorlJl�1, MM. rplq.v- nas ;I.)7"&.(3.
em Q_fJR êi� hriO'.,!3.. fl'l>1T ntUI nftl'as p.m 'ltlA" 4J. • .q. dnrJTl9 •

lYii1ba.ros fl{.\ peQuPou08 in;míw�� d� RIUl �i'.Ô!() lr:1fH\.lharn ��\�Hl"
.of08a.meDb� . M �á� OR ,,·�'rmAR, qlle 6fltnpre: - 1ímr.1"'ui;]i
.p08- momento - rnovirn!mta.m·Rt-l pflra tirHf fh!J I)··U ori!f\...

,1liHmo () alimento rpie rl�v('ria dar�nH} 1rIabl; t'lr\,'� '(\ iin'ttHl.
.> i;n.bé li. 'Voc.ê, {lua é sua. mãe a é eSt1laf6cfda.. dr-;fpjI(Jn.lo.

. Uvtlô'O dos vermes, dando-lhe r.WOR- DE CAC!,\U X..\·
VlltR - 11m "erml!ugo da �çiio lUodera(l!l \jua UIlH.
...r hUllado por tõ<las

.

aR cria.nça" em id"de ""eolar.·

C>ODCel'tamOB!
Refrigl;lradores Domésticoll. R,eirlgeração em Geral
Máqumas de la.var, Fogõ�s elétriclJs, AsI,lradóris de J:".l!:ne�cadeiras. Liquidificadores ett'.·. r' •

. .

":
Reformas Plll�gr&1

CASA DO An-IERlCANO S/A.
Secção Domestiea

a aluaI aduiii1istraçaà públio
ca está 'comprometendo
futuro do país".

atuàlmente
.

coiú'

para. Blumena.u,

veja aqui o que '" o

LICOR DE CACAU XAVIER _IJ!!1If_
. Completamente (nof(!nsJvo para o orgonismo, é 0,_(�,

ú'nlco que pode ,ar tomado em qualquer époc",
õ$em dieta ou pUTgc,mfe I De gõstoogrodével,.
nao contém óleo e nõo irrita _o intestino
Infontil. Empr"gao:lo no Bra.1I há mali de
.50 anos.

'(j.ltão 'h�egavc�71en;re, em'
hoas nlãQs. a 'pontkração, o calcur.

I
lo, Z honestidade que norteiam as

atividade!!' d�' S�cretário da Agri-
cuitura, estimulmn a equipe de téc-

.

nicos que' labutam nos seus servi':'.' exercito" yue '''.l reáliz.aráo 1',C
ços., e. da harrriPnia reinante surge Palacio \:los E:sportei,' ,,;ii l�:1.yis.o t�abalho equilibrado"e co.mp�nsa- de' Vinte' "- tr.;:s:· do corrente :ati';o. E'- neste meio de atividade quatro ;'rlo �'ulho. Emr2cioziár onde ggor;' surgem ';S pos.

.

tos de suinicultura de' pJ.o do Sul
tarão (� Ve,)d�

- I ..

à LICOB DE CACAU XAVIER
••.".rmlfugo d. conllanÇQ da mõ .. brosll"lr.. 1

e Ibirama, e, é organizado o ServÍ_
ço E"tac.ual de 'Inseminação Artifi·'
ciaL Ox:,.lá, o genio. da desordem.
parcialista deixe livre o engenhei
ro Victor Peluso JI:. cultivar a ar'
vare da' ()rgan�zação racional da
agricultura catarínense.

go de venciInentcs e vania- '

gens dos militares afim de.
melhorar a distribuição. das
gratificações previstas e sa-.
nar as lacunas existentes.
Nos estados e distritos na
vai;:; 'e ba;;es 1:),ouve sensível
melhoria e conforto para o

pe�spal, . grCl_ças ao plano
bem executado".

.

Rua. João Pessõa,

Anotamo.: entre o mundo oficial
que 'forniava a comitiva governa.:
mental o a�onomo Lauro 'Fortes'
Bu;tamente, proficuo diretor da' Pro'
dução Animal e o õeput:::.do Clodo�
l';CO Mqreira. aÜvo $Iresídent�· da
1"ederação das· Associações

du aus intct'i!,s,ados a

PROlfTOS . CONSIRUCõES
•

. Sondagens para
.

fundações-Execução
çõe,s

Responsaveis t'ecnicos:
,

Itenato E.ibeiro Cardoso Eng.
Wi:llmy Bitt�mcourt :_ Arquiteto

Civil

Escritório: Rua Hercilio Luz} :35 - 813.
Caixa Postal 186 - Haj<'1{

TOSSE
BRONQUITE ,...

'��ouQt]t.nÀo
�_..:,...__...l_�' ._ •

.

.'
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Ameaça·· de
Solidariedade continental

FAGUNDES

.Cr$
Cr$
Cr$

.�
'

' "'."
. .

SUClJ'RSAIS: RIO: ...,.... Rua Rodrigo UsOOa. 11
_ Fone 42-5953';'_ SAO:PAULO: Rua 'f de Abril
n. 238 - 4...<snchr - Fones:

.

4-.&2'1' e 4-4181
.

BELO HOBizÓNTE: ---: Rua Goiás. 24 - POR-

TO ALEGRE:-Rua' ..'Soão Montaurl. 15·- CU�

RITIBA: _Rua Dr. Murici, 'l08 - %.0. andar. -
8a1a 233 . .....: ,J01NVILE; -: Rua São Pédro. 'J.

KURZE

FUER FLUGZEUGE DER RAFFLUGVERBOT

LONDOW� 2. (UP)- Der Luftfahrlminister
untersagte vOJ:laeufig jeglichen Flug .mit den Appa
raten "Swift" der RAF, Es handelt sich bei dies'em

Typ um ein Duesenflugzeug �it V-foermigen Flue

geln, welcher den schnellsten Ty der britischen Luft
waffe darstelIt: Die. Fluege' sollen unterbleiben, bis
die·Untersuchungen ueber . einen schweren Unfall ab

geschlossen sind ,der'sich mit diesen Apparaten in der
vergangenen Woche zugetragen hat.

LUFTFÁHRTGESELLSCHAFTEN
BRASILIEN-VERKEHR

RIO, 2 (Meridional) - Zú den zahlreichen
auslaendisehen Luftfahrtgesellschaften, die bisher
béreits Brasilien allf1iegen, k,ommen deml1aechst zwei
weitere. Ende Mai will die Schweizer Gesellschaft
Swissair den Verkehr zwischen Europa und Brasilien
aufnehmen, und innerhalb von vier Monaten kommt
die belgische Gesellschaft Sabene hinzu.

WEITERE

GESETZ ZUM SCHUTZ DER ZIVILBEVOELI\.E

RUNG .WIRD VORBER�ITET

BONN 2 <UP) - Nachdem der-deutsche Bun-

1 destag deu 'Btiitritlt Westdeutschi.lands· :Z1.i" deui 'Vier
.

Genfer Rot-Kreuz-I<:onventionen: von 1949. gebilligt
i hat, bereitet die Honner Regierung jetzt einen be-

I soudeien G�setzeutwurf vor, um die' Zivilbevoelké

! rung bei einem Kriegsfall ode):'. ein.em anderen bewaff-
neten ;K:ónflikt zu sch�et�. Dieses Slondergesetz

1St notwendig,'um
.

die bereits best�heAden Gesetze

a-? cIie voelke�rechtlichei.t.. Schutzhestimmun.gel1. der rVIer Konvenb,onen ,anzupassen. Das 'geplante GéSetz
'ilIDfãssf'vo"'râ1Iem StrnNci!'séllriften, rini diê. nach
di;!n GeiÍfer Korivel"ltiorien .

verbotenen Tàtbestaende
unter Stráfe zu stellen. Wegen ihres speziellen Cha-

I raktersollen diesê Stra:fyorschriften nic?-t in.das .deut
sehe Strlafge.set'zbuch emgefuegt, sOl1diern In emem

Sondergesétz. zusammengefuegt werden.
__ "_...-...;_

.\��:��U.!f:����=-I
..

(Fortzetsung)
Die Bedienuhg der Glucke is.t einfach. - Es ge

nuegt, wenn man sie taeglich ein Mal vom Nes1:
nimmi und abseíts vom. Nest fuettert. Die Renne kan
sich ruhig 15 - 20 Minuten, spaeter segar bis zu ei
·ner halhen Stunde, vom�Nest entfernen, das schadet
den Eierl1 niehts. AI� _Futter gibt man der Glucke

Mais, besser jedoch :weizéÍl. Eine einmalige Fuette

rung am Tage geliuegt vollkommen. Dás FuHerbe
duerfnis der Glucke. ist nicht. gross, man darf aber
auch ein Tier nicht. àuf dem Nest verhungel-n lassen.
Es gibt naem1ich' Glucken, besonders ab.er auch Pu�
ten, die so hingebend biueten, dass sie ueberhaupt
nicht vom Nest herul1tér wbllen. Solltel1 sie das hin

gesetzte Futter verweigern, dann lnUSS man das Tier
taeglich mit einer Rand volI Koerner stopfen, denn
auf keinen Fali darf eine Brueterin zu sehr. von Kraef
ten k1ommen.

Waehrend die Renne gefuettert'wird und auch
frisches saumeres. Trinkwasser in der Naehe ist, bringt
maIÍ das Nest in Ordnung, d. h., man saeubert es,
nimmt ein etv1.angebroclienes]!:i heraus.

Die Brut fller Ruehnereier betraegt 21 Tage.
Am 20. Tage beginnt meist sehon das Schluepfen, bei
dem lilàn die Gluck:é- moeglichst wenig beunruhigen
so11. Alie 4 ___: 5. Stunden, nicht oefter, n:immt mau
die schon geschlliépftenKueken und Ieeren· Eierscha
leu heraus und 'laesst die GJucke bis zum.Morgeu des
22. Tages auf dE!U restlichen Eiern' sitzen. Dann hat
es keine Zweck mehr laenger zu warten. Die heraus
genommenen KúekellWerden inzwischen i-n einen gut
ausgepolsterten Karton in der Naehe· des·Ofens Luft-

.

loecher nicht vergessel1) gehalten. Man Braucht sie
nich1: zu fuettern, .

man darf aber auch nicht die klei
.

nen Tiierê in der Brattoe11r,e scrunoren Iassen, weil
man glaubt, es waere nicht Warln genug.

GESCHMQRTE

1 Kalbshachse, Salz, 2().� 3i} gr. Buttei, Mehl
1 ZwiebeI. l·Mebrruebe,.l EssI- saure Sahlie.
BuHer héiss.machen, Rachsé salzen und in der

heisserl iButter -allseitig braun braten, etwas Wasser

beigeben und langsam in geséhlossenem T()pf mit den
Gewuerzen garschmoren.

: Die Haehse kann Zum
Schluss mit etwas kaltem Zuckerwasser bepinselt
werden, sie sieht dan:t;l. wie glasiert aus. Zu Tunke
wird d�r Bratensatz mit WasS'er und etwas angeruebr
tem Mehl aufgekocht und etwas Sahne hinzugefuegt.

1\{utti
Was willst dli denn schon wieder

von. Fragen geplagte Mutter. . '.
Mutti, wenn'em Neger'einen B:def

Braut schreibt und der weiní éJ.abei,. gi6t
Tinten:kléckse ?

. .

rra inter-americana
pore evitar certos

guerra íuter.amert...

..

p�rlgos
jornal liberal "El 'fi':mpu" esQ

orever

CIDADE DO PANAMÁ �
--- namá hã. de seguir ante a'

-POS-I
tentes entre o Pa-nama c os Els- meios de combate as ideologias conversações com a. finalidade cana ou uma viokv,:ãc l!ua,lquel'

Aos problemas que surgem àa � aíbilfdade de uma
..

conüagração tados Unidos por razão 110> fun- comunistas nas Américas, estím" de encontrar soluções de acor-
das soberanías desta região é

alaxmanÚ

situa.çã? Crlad.a,. n.à A-I interno
acíonal é. mUit.o Claro.. 01 ci'Ona.

mente

dO'. C.
anal

e. '.l:1a
aplica do com a. tradição e os m-mcí- algo que não terá justificaçãO •

.

mõrtca Cantr-al, consagra meu Panama cooperará com ,0S·Esta- I ção da .tratado que esttpuíou sua que talvez fosse certo que as
l>ÍOB das nações amertcamas. Há que evitar isso, e procurar

governo.ás roais intensas e con- dos Unidos na··defesa. do Ganal construção, muito especialmente nações mais dírctamento afeta- com que a sotídarledade conti-
-

"ti i' t il.,�. 1 P
-

dí
•. lias pelos 'fato" que estão ocor- GUERRA INTER t I

- .

b t 'dcenciosas atenções. A a tude do [ln el"oc�u.co no. qua o. amama a rscrtmíuação. que em. matéria � � � + - nen a nao sela que ran a a;

Panamá ante' as atividades do. I e Estados Unidos tem interesses de condições de trabalho na zo- rendo, e que tem.dem a afetar a AMERICANA I nem violentada p'0r uma preo-

comunismo internaciáinar ficou I comuns e vitais. na do. Crunal se fal': sentir ..
contra convivencia pacifica no contí- BOGOTA (AFP) - Sob ° ti� i eupação excessiva. quanto a ccr"

definida com toda clareza na os eídadâos panamenhOs em sua nente, levem a cabo prontamente tulo "pela. paz da América", (). tos perigos"•.
décíma conferencia ínter-amert- SOLIDARIEDADE própria patrda.

::: e�;::::: �:equ�:;::as .: N�Oq�:!:E::: à sottdarte- LIVRE EMPRESA QnsnenQ�S' gS' exnnrlgpo-OS'��:OS��ã:omuC::�t��;�na!a �:� ::�:oc��:�:�!::ãO�n:eR�;�:�:: deE:::t::S:��:':::ã:on�r:��::e!,:
a p Gil II pU Uy b

Nota da. RedaçãO) -,- O Pana-- do Panama. se inspira nafi�m.c sistema 'da livre empresa a con- Oe n.nrm.all'se o �ercaôn'Jmá jUlntou com outras 16 na- determinação de que a Améri- correneia que as agencias do () U U. �� ,:
ções, e aprovou na Conferencia ca se mantenha 1iv.re da' pene- govrno dos Estados Unidos Ie·

ue Caracas uma "declaração de l tração comunista .� de toda' for- varo a cabo. cOntrá Q comercio e V·
·

d "b' I-solidariedade" 'a:uspiciáda, pelos '1
ma de

..
domjnío OU influencia. lIO.

.:
a Industrta panamenhos e outras

. Igencla a prol lção pe O menos nos pró ximos seis meses
Estados Unidos a faVOr da. pre- ��tica que sejam contrartàs . as medidas. que estorvam o desen- RIO, 1 (Merid.) - Durante ção do ministro João Cleophas, AUMENTO DE _;:'ItE(;OS
servação da integrida'de politica I normas do sístema 'de moératíéo volvãmento da República e a- seis. meses e "até que �e nor-I Na exposição que encaminhou A propósíco tio ü'-'llpacho pre-.

das Anié:ricas e contra a "inter-I de governo.

'1 gravam
cada Il,ia mais a situa- malíze o mercado, do pais com ao presidente da Republica, es- sidencial a exposiçáo do ministro

venção, comunista Internacío- i Quanto a situação, existente çâo economica,' dão, lugar a que a garantia. plena do atendimen-. clarece o sr. ·João. Cleophas que da Agricultura vale acentuar que

I nal", I
no Pana,nlli pOr causa dasiatâ-": a propaganda comunista, não to das necessidades do, consumo' face aos coeficientes percen- no ano passado, o' assunto fC.i

A Guatemala foi a Jlnica na- vid_ades comunistas, estou. con-,o,bstante sua rorma, exerça €In" inte;rn�.", serão suspensas as ex I tuais médios postos em equa- ventilado pelas classes produto
ção que votou contra e a Arge,n- vencido de que contrlbúem

'

pa-I tre as massas um efeito que em :portaçoes de arroz, segundo; ção, pOdel"ão ser exportadas ... ras acusadas de forçar a mado=
tina. e México, se abstiveram}

..
·ra o exit'J dessas.atividadl!sccer-·.outras cilrcunstancias não teria. despacho do presidente ida Re-I 29.466 .. 502 sacas. Contudo, é ne- ração do preço do arrOz. Fil.u

O rumo d'a Republica do Pa- tos aspectos das ;relações· e:íds· : Com respeito aos melhores publica a.o aproiVar uma ex,posi- cessaria consl'derar que os _'"lrC"OS subi�que. apesar evidenciado �.,
da safra de :1953 não ter sido ram porque haviamos exporta'io
pequena e, pelo contrario, ter o arroz que nos faltava.

I si'do maior nas tres Estados NOs tres primeiros meses ue

I
prOdutores dia que a de 1952, não 1952 entraram no Rio,. proce-
houve exportação em 1953, seja dentes de Goiás e do T,riangula

! pelo aumento do poder aqmsr Mineiro 29'1.347 sacas de arro21

I tivo do povo brasileiro, seja, tal do tipo "amarelão", quando em

I
vez pela. excessiva exportação 1953 só recebiamos 50.92i> sacos.

acorrJda em 1952, exportação 0- POrtanto, C'Dl igual período da.
I <lcorrida "'-m 1952, que consumiu quele ano clIltraram a menos .•I
que hOuve necessidade da im- 243.121 sacos ex'atamcnte do aI"

I
porlação do cereal em cerca de tlgo prefexido pelo carioca.

,158.000 sacos. Se a prEvisão da Em janeiro, fa...-ereiro (' mar�(J
.

safra. corrente po'de oferecer u- de 1952 chegaram aO' Rio

Uma

<�; .., ..... t • •

COIIfUl IS IMPUREZAS

e

que se acumulam nos

pistões e nás partes mais

illlportanles do motor,

provocando enguiços e

encurtando a vi-

da do seu carro.

<
..

c,

contém "aditivos"·

detergentes evitando a formaçãO de crostu8.
. . .

d:isf301vendl) os dep6�;it;js formildos pelo carvão'

ressequido c lLaü elldo as impurezas em suspensão
no ó!t�O Sí.:;;�J fprrna de diminu tás partículas.

�e âfrüZ
conSUmi�Of

até �ue
interno

-

. ma sobra de mais de. dois mi·

I lhóes de e.acos concluiu o mi

I
nistro João Cleophas, OCOl"re que

I
não há. stocks visiveis da safra

passada .ao mesmo tempo que
hã necessidade 'de stock de equi

.

J.ibrio', a fim de afastar a possi-
billdade de repetir.-se a importa

I

ção 'do ano anterior, essencial-

i me�te incOnveniente á economia

I �A ·ENGRAXATAJUA
I
naclOnal. '

I PONTO cioo

IQuebrando Cabeça

760.192 �acos de arroz de todas as

procedencias contra 460.012 em

igual periodo de 1953, a menos,

pois 300.180 sacos nO primejro trl
mestre desse ano.

VENDA D!i15ft OlAJUO

.J

.i

I HORIZONTAIS: 1 -'- Nome muito comum na lingua i'ng1e.
I sa; navio· 2 - Alameda; levantar. 3 - Traidor (figurado);

I malvad'a. 4 - Prendo, seguro; porque (antigo). 5 - Aluci-
na (figurádo); bairro paul'stano· 6 - Lugar intimo e reser

vad). 7 - Antes de Cristo; negativa; contração (pl.). 8 _.
crença popular. 9 - Que flutua; comunicação. 10 - falta
(k� sorte; festa noturna.

VERTICAIS: 1 - Cama; música popular brasileira. 2
Choupo; confusão. 3 - Porto francês; o mesmo que sbhá.
4 - Artebat;r. 5 - Entusiasmo. 6 - Movimento; caminho
(pI.) 7 - Casal; instrumen1D agríco1a; mulher. 8 - Sufixo;
rosto; morrer. 9' - Nome de homem; sobrenome. 10 - Di.
ferentemerente (pl.); de outra maneira.

'

Emaciooanle Demonstração De Fé:

Sorene prociSSãO COlOS
res!os morlais de Pio X
ROMA, (UP) - Mais de um

I
ataude 44' membros do Sacro

milhão. de cq'ffiovidOs fie.i� a3sis

I
Colegi'Ü de Cardeais! (li

corpo. di
tiram, â tarde de ontem a· pas· plomatieo e alto.. funcionarios

sagem petas ruas de. Roma dos da Igreja. O ataude' foi depos.itac
rEstos de S. P.io X, em uma e- do- em frente ao altar-mor,. afim
mocionante 'demonstração de fé de ser venerado pelos fieiS dura.n
sem precedente
greja Catolica.

nos anais da 1- te uma seman,a.
UM MILHÃO

Encerrado em um 'ataude de O cortejo 'de ,ontem foi a cul·-

c.ristal. e cadaval' foi conp.uzido minação das cerimonias d,a ca:

emum coche dourado d", Basi� nOnização.. O atua� Pontifice,
lica de São, Pedro, 'onde se rea4 Pio XII, não, aeompanllOu a pro

lilzaram, ontem, as cerimonias cissão, porque seria. uma. illipru
da eano.nização, para.a Ba" dencia, dada sua recente enfer-'

sitica de Santa Maria Maior; midade. Não' ()bsblinte, foi até (J

O co.che ·!>stava co.berto. de era_ 'balcão de São Pedro para cOnJ

vos e lírjos brancos e folhas cede.t· sua benção aos quarenta
verdes de carvalho,. De

.

todo.S ois 'mil fiéis reunidos na praça, 9

angu!.os se podia contemplar os assistiu ao. so.lene pontificial da

despojos dO' novo santo, envolvi- manhã. Um funcionario, da. 1>0·
lieia declarou que a multi'dão

que. acOmpa,nhou a trasladação

dos .em uma eapa de veludo cal'

mezim bordado de ouro, .e> pra:

.ta;.
Na Basilica 'de· Santa

dos restos morlai!s (le S. Pio' X

Maria passava 'de um milhão de }ies.
Maior. que. se achava iluminada soas, <Ia. maior -que já. se Viu "m

:por 4 mil velas, ngUfll'dfl.Vn1n o 1"071111: mml ntn orgll'l'\i7.ll{lo",
, \"
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I Enquanto .a Asia 'eonti
nua a figurar- no' I1ôticiáriO'

'�16s jornais, SHa influencia
continua a se .fazer .sentír,
de' forma mais agrâdáveI,
em nossos lares, pois 'mui
,_tas das últ'iín:ás idéias,' em
raatéria "d:e" decoracâo do.:
méstica, foram ,iri'�pira�as

,

'Um refrigerador conserva duran-

,�' a

Ao lado dos

--------�--�-------

Rua

.

bolo de r..Ava é uma tradí., mente com as cebolas. louro. sal e I ne as cebolas picadas. farrnh-i, e
ção internacion::l ainda conserva- pimenta. Cubra a carne com água i.a saguh-, mexendo sempre. 1 XÍC3-
da por esta éra r evc luclonár-ía, em fervendo, Tampe b_m. Deixe co. ra d�. caldo e 1 1�2 xícaras de Iei-
que tanto os vesfidoa dI� longas zinhar por uma hora e meia. Re-
caudas, como os diáfanos véus es- i tire do fogo e separ ; o caldo da nha sem 03 ossos, Sirva
voaçantes estão encurtando mais e i carne. Pique as cebolas. Derreta: a ràda: bem quentinh::s
mais. E' o método dn <imPlifiea-1 manteiga em banho maria. Adid�':' ;:;adas:' E'
ção em ravor "" economia. Os bo- -_�- _

.. '

',_.����_,._�_� _'-""'_-'-'--

los. verdadeu-os monumentos ar- ....---- •••__•.••-------_-IIIII__...._ÍIIIII._ÍIIIII..... _tisticos de �çúcal", erigidos em CO�
�

lunas ostentosas, já ftram substí-.'
tuidos por crcações mais simples e

tambem menos C:ispendiosas. Con

tinuam, entretanto, mdispensáveis. I
As ccnreítarras jodsrtam se en-,
carregar dos l'leSmQ�. ]::orém" as

noivas econômicas prmsarâo em 1
fazê lo em ea-a. Para tanto. neces- i
sítarn aV<!liSS c"e uma boa receita

'

Um "!lOUCO de iII" ÍAg"lnacão, e uma
I

dose d" p ..ciêncla. (JS adornos po- i
derão ser adquiridos I.dS casas do

Iramo. O bolo sera o ce ntro das a

'trações na .nesa de doce", O "buf IIet " , o.e 7e ser scrvído em outra
mesa sep.lt"J.,1a, a fim de evitar a

glomeracõcs desr.ec eesárías. Quan
to ao ·'nlcnt:", düjJendsc.. sobretudo
da hova cru qu� fôr servido. Se
você planesa um cuz dápío variado
que inr:!l!') coxính ". empadinhas,
croquetes. etc., trê� pratos maís
consistentes completarão a lista
sausratõrtamente, Sugerimos o se'

guinte:
Sal!jÍldil!1105 - Cunsorné Pe.

rú com farofa _ Sorvete ou pu
dim -rr- Café
A fim de substituir o consome

.por um prato fri(•. se você aszím
o preferir, recomendo então maio
nese de peixe ou salada russa. Ou
tras variações ficarão à SUa esco

lha nos "menus" abaixo:
a) Maíonese de peixe - Gllliuha

Iassada com legumes - Sorvet.e É!

Café. .

b) Salada ru;.;sa - Rosbüe com

verduras - Frutas em ('ompÓl.à.;--;
Café.

c) Ovos recheados - Vilela as

sadia guarnecida com batatas ele.

gumes -'Frutas ou pudim - Cal;é .

d) Creme de tomate - Maionese
. de peixe - Galinha à la King -

Pudim - Caíé.
Infelizmente não temos aqui es

paço suficiente para descrever to,

das as receita;. sugeridas acima
mas não poderíamos deixar esque
cida a tão famosa

{�abricação da Brasmofor)

DR. EGON GREUEL
- Cirurgião-Dentista -

RAIO X - Rua 15 de Novembro 1166 - Lo
PREDIO: FOTO HUGO

LABORATORIO DE ANALISES 'CLINICAS
E L·LI N G E R

Rua 15 de Novembro nr. 592 _ 1.0 andar - Nos altos da Far·
macia Sanit.as (ex-Etlínger-) _ BLUMENAU - Exames de
sangue, urina, fezes, e-carro, secreçes, urodíagnosttco da

gravidez, culturas, etc.
ATENDE, TODOS OS-DIAS UTEIS --

DOENCAS.DO CORAÇAO
"

. DR._"C,Afl.VAL�O;. .
.

IE1�tJ:o""rd;ografia) Av, Riu- Branco, 5 (30bradô} -" Ao lado
Cine Buseh - '1'ratam,nto de neuroes _:__ '(Pskotenpia).

MOLESl'IAS DE' SENHOHAS

CINCO ANOS DE GA.RANTIA

(ompré-a:no'in'vernc' para le..lo rio"vério
Pagueo ..o em suaves prestações mensais ..

"llRAS'l'EMP". é um refrigerador
que agrada, pela.s suas linhas aeredí
namicas, é garantido por cinco anos

com asslsteneíá técnica,
� ..

'

te semanas, carnes, frutas, verduras,
etc .. Por isso. tornou-se um elemento

indíspensavel ao bem 'estar doméstico

e a saúde de todos. Õ refrigerador é

INS.TITUTO XADIUM' ':'_ �._

. DR. A, ODEBRECHT
Radioterapia Raios X -''Fisioterapia - ·r.retabolismo,

. Residcncia: Rua 7 de S�t"mbro. 15 - Telefoi:Ie 1H1

tambem fator deeconomia no lar, pois

permite a dona de casa guardar as so-

bras, comprar alimentos em maiorCLINICA DE OEHOS
OUVIDOS - NARIZ - e GARGAtIi�.rA - do

DR. WILSON SANTHIAGO
Assistente da Faculdade de l\Iedicina da Universidade !)oi) Brasil
Consultas: Hor'ár'ío, das 10 às 12 horas e .das. 14 ás 18 horas

Con-uttórío: ;.unto ao Hc;spital Santa 'l,'abel
,!- "

quantidade nus dias de feira etc ..

GALINHA A' LA KING

Carne de galinha _ 8 cebulas
descascadas - 1 folha de louro -

--------------.....,...-------;-:----,...;-":""'"--.;...;,-j>II;,l 2 colherinhas (chá) de sal - 114
de colherinha' (ehá�, (]'e -ptmerrta --

113 de xíC:'l'a �de manteiga - 113
de xícara de farhí.ha de- trigo -� 1

xícara de caldo de galinha e 1 '1\2

Atende

.

DOENÇAS NERVOSAS �. MENTAIS
.

.

CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ainda ·j�E1etiso o' alvi-ne'grQ 'de Testo (entral-S clubes, por enquanto no certame da 2a·
Con:titu'�, sur�reza,: �cir'l

\0. �:finitiv? de sua parte, até <lsce�lderam � D;vi.s�o de.Hon- pela qual decidimos notícíá, gados d_s gremins filiados,
:qUe nas d'l2se1"'·.e nata � dlgna o 1:.J:p_ da semana em curso. ra: Guaram, Uníão ,3 . Vasto las com maiores detalhes, nas es.ava a valiosa taça que o
.de :de�fuque/�� 'âti(ude 'çlê' to.

.

NO' .Camptº�flt6 da D'vísão Verde-
.

próximas ,edições,
.

. C. R::nal,Ix .foí buscar em l'u-
dO,8 .

os.. C1U�é,t a��a1hles�.� eJ1)'; secundárfa" ': çl'everão fjgurar Inúmeras deliberações, du- Um detalhe 'nteressante, ! barão, .

>dI��ominada "Copa
atividade, fIhados' à St2US

re-I
estas -repr-esentações: rsntc a' reunião, foram toma- antes de fina llzarmos estas Norte-Sul". Um belíssimo tro,

présedtalj�é�1 .�� r;.�.�.i��lmar.. ,

' :�iti'âZOI1�S, ,�r{)gl'esso : (C das c mtorno de várias outras cons.deracôes, sobre a mesa à teu, que fica de Dosse tran;
cada �}ara a nu;'!!;! df.;!>.":ante- '�l,mdeiiantei;, de B]ume11.JlU; razão qual.t1vçram assento os dele.. !sitória·da.. l;:ga.localt.' "_, '"

·

_ pntelll, na "�,éde �da :entidade Pl'igor' de 'lftmpava .Cerrtr'al;
: lk .da ruà XV de ,No;vembN�' eon, Florestá'd,e Rio'dó Testo; Na,
:i!� ;yôêàüa' pelo' ll.r:es��ehte da; ctonal: de ROdeio; Caramurú,
!

I
:m:'$lha cOrb. 'k'f.in�ílidact� elo Ç!e� 'I'Imbó: e Serrinha de Vila

,

-: , :s€r�m de6a�W9r'a�itllls: : aS- Ú_upinru, havendo possíbilt,
.

l .
.suntcs relacíonádos com a de des de surgirem outros

1 realização dos campeonatos o- concorrentes, até amanhã a

J í. ficia's da pr�eii'a é segunda noite.
.ii ,Divisões. ' , �:.; ; ,'.'

"� .

Asstm procedendo, demons, A'nda scbre O,S trabalhos
i.� traram las agl'ern',ações seu de ante-ôntem, na séde da
I i iclésejo' sfúc,:i{j: de::"colaborat LBE" 'podzmcs .

acrescentar'
R .com a :L:B.F: tia: tatefa de ói;� .que fazendo' USo da palavra;

! :'í 'ganização; dos" �ertame�' da ao abrir á. sessão. depois de
agradecer a presença dos re"

presentantas de todas as aS

socirções filiiü:las, dirigiu' ;O

,,>)'. Sebastião' Cruz cumprimen,
tos rios i:lÍtibÊi,i; que tomaram
pirrL� no-Tornetc Extra recém.
fÍ'nd'J, 'réssà1tí:mtlo ainda o

feito alcançado' pelo Carlos
Renaux, ao sagrarcsa campeão
da citada d'sputa. Relembrou,
ela mesma :fi7rma, a façanha
do ricolor brusquense, que
trouxe de Tubarão a "Copa
Ncrtc.Su!", 'de:;:>ois' de bater

cdade o quadro do

I •.

:1'.,. Como' ti'vemris oliprt,unida.
,. dC" de aritecipar..: nit' semana
passada, visava. a presi��ncia
da "mater" dó futebol local.

· )13 "rnésa reik'uda\" da' últjni�
·

, terça':fcirá; conhecer o ;n6m,e-

�i I TO exato de particiPátitês._t�n�
, to do camoeonato prof SSlO.

.r..a I, como do' da Seg-undona,
para providenciai', po��erior
mente, a d<lboi'açã,� das tah�
Ias de jo�os

.

dos
.

referidos

campeonatos, ein novas reu-
•

. níões cujas datas já�'fQram <fi-
, I xadas.

.

. 'I'arnbem o 51". João Alfrodu

I. AsS!lU é quh estão. praticá- R.:be1o, representante c',. c.

'Tmente .nscrltos no 'certame da E. Paisandú, numa feliz su

l Divísão de Bonn, os 'ségi.1in- gestão que contou com a a

I .tes clubes: Palrncirns, Olfmpí, provação de todos os presen,

:! co; Vasto Vetde' é Gbàrani. tes, 'propÕ:s f!:J�se consignado

i10dq; desta c:.,:dade;' Ãtlético m � ta \.lm voto de louvor à
I
Renaux .e Paisandú, :ambos de brilhante o:nquii� 1 do çam-

I

i Brusque; Tí.rl)� 'de Gaspar e peão catar�J.uel1se 'no Sul do

II Un�ão' d'e 'Tirhh6.· E�ist� ái�� Estado.·
i ·da uma' dúvidâ:' ó Verá� €ruz. Mereceu aprovação u·nàni

r :Nenhuma' deciSão "a" res�2'íto me, da mesma· forma, a con-

1

il:fomaram
'airld� ;

65

;diri:gentGs·I,,{gnaçã.:>
·em· ata' de um voto

; . do gremio d'é .Testo' Centi"al, de' "bo:s .vindas", par�ido do I

! : esp�rári{lo a d:retão da entJ', "lna 'oria;r'; da LBJI' às agr�-I1,��:�lu�pr�rmdame� ����'da Squndo� que .n�_. �� �_� �_�
� . ,

'

! -,.__----��

, " T

;presente �empô�ad�, os
prometem transcurso
.�mais brHhzl1ti!s.···

Luz, campeão da L.

�IF' ·l·····"t·········., .··,Q'i,.Q
.

.

"
. ;. �,

. .

#Ittf;

agre·mlõçoes
lã· Divisão

•

apenas
Expeli,mentado� 3a·�feira os 72 refletores do

.
. ." . .

d' fi P It.. o. '�"I)'e gi.'-"ndo em tornu do aCohteci-- ilOssa J'''pol't''·�em',·. oohm· à '.ia.i'·Pessoas dê destaque nos me'io"l!! ria� submeti os t',jos. os' 1'2 _e-
I

_ O!' 'VD·_ a lias a <lOraS, o... '. .��.. -

;r-� .

sOCÍaj's, e .. f;;;p�rti:os .�.��t�. cida.-I tortS ili)_stala�05 . �aquela praça :cspouear c"_ grand � q'Jantidade de mento comentárills üg mais l.j·· de ..·,'., .,.: "

.. �'::', ,- " "." ...•., ,:-

de, dfi'lgelltes das entJda:.Jes e \ de espOl'tes,"os· quais.' dentro em I
,

. sujeiras; Um trabalho, a!l11lh'ti: I' Sob!'!'; a"ina'llgmoaçao ,óficta! do

club�s' 1>hlm�na:*nlles,·. �pre:s:fri.-.I bré��, P�SSibilit�.\'ão a realização} f{Jg�f'HS, ft',ram !ig!)da� pelo I::l� vel da,Empreza. Força I..uz "ane., notá-vel··em'preoodimEnt.o- d1).": 'agre
t�ntés da cronica" esportiva 'fala' d(} Jogos 1l,uturnos' de futebol em PauLO Melro as chaves com .�� ia Cal.rl'l·ina, feitu com lf-'ntidão, fniação·"da. Baixada; ·:ainda ··,[la,d2.

da e escrità, erifií'rl;'·.ceÍlt"{-nas 'de
.

,. ' .. :. quasi 55.0 �'ceso� os refletores ii .verdade, "mas cnm uma pel rei
'

� ··possivel adiantar,-' já que''- 'Va'

cni"ibsbS �tljrig'·já.·i·it�-.�.'e.'
.

téfça-feh'a' Blúri1enau;:-" tn.�n'3formalido em ficando quase que perfeitamenL€ jão única, .'.... ..'

.

, I ri�Hl' ohru:s ;estão" par' gu,l" C01ICL;li.
.

.' .! . .'

S fã.. :uoite ao estâdio .

'.

dO. G.reluío·· rnállliade "Um' velho. Bonho dos
.

Devemo:.; ,U;6ntnar que OEl ,t'P- I r!ns,. em S:l.I' !:stadlO. e ·_urInos
. ..' .'

dL� as���iatjvo de ilu!lünad� o lnagni.[!co gl'�!!!lado de netores ainda" no ·re_t.!J·' 'reg!.dE_�'! (la
.

.r credlt9' aorf ·boatos. qrie,:;,�ir"'.
iuteltO].. <!L�� pos:sue O clube rln i\... dos, {] tll.H.� L1erá pro\.ridenciado I �!t!lR!"_ peltt. 'c!!.b.de'· sô�!e!1te; (lav'
tal!!e-d.a ruo",Bran�!), 1tns pi'oximos diar:: pe!oí� técní: qu..l a 'dois·, lne·ses· ��!:'€iSe!lfl�!e-.

"�!;�';?:��::�:, :: �:P::::!"�
:

:����':;ii:;��1;��::",�i:I,_�;!�;;:p;;;,�:;;;;;

Para a estação invernaL f8t,:6 sua_)' comprus na' (ifri B U 'E' R G É I�.
. .

�

,que acaba de receber 9 2nd;:; sortimento de YN:nRES, POLOVERS, ��
TOLETES, CAPAS, CHALES e grande variedades em lãs e tasemirà:st

'I'CASA BUERGER artigos selnpre novos,
.

por pr eços vantajosos.
. 15 de Novembro SQ5 BlUMENAU.

'e"; ,.
••

.. f

,peJo sr. Sebastiã'O ci'uz. Inicie,.!-' !
--'"

-;mente O' ·preiidente (ia;'entidad,,:
�����!S���;�-���&�.�����-�������i�����I_!!lf1!l.���U:!J..�I�'.�W�,�.�_�!l\�m�� �t��'IF!i�í'&í;"� _

.
__�t.il..6!'.... I'�_�""�'. U" _ m_ .. ..,.,...__

,lócaI '(lUi�' saber· se".c3.s agrenliár' ......�__ --'- ._�_-'.�,.�---'--"-�.=c...
·

ções locaÍls con-cordafitúri' com' ;).;
efeti�áção do eotejo ... ·e;· tarribiml

.: em· eseom.u - sei•.í:iCjogil.lf.oré.. -ao l!olU�

;;bmado::-1{1cal; 'Par;l, &r combate

.: ao Carlos Rena;ux',:· ea'l1lPeã;O" . aó' .

.

li

Já .-esta a.s�::-nÚ!.l�a �ri:ra"a Ua.tã: :P!ent�1 :.3, '��eaUi;I��� de luna p'-"

d:e 13. 1).00·'mes andiwté- á come- leja. entre 'os selfciom,Hloti de

, ,mo;r'ljçào .4Çl.,Di.:::. do 'F\lteboI, eln 'B1illrieilau' e 'de Brusqu[., idéia
·

�o&Sª, ,CÍAAd0, .

aconlecimeniu que �m(;)djaJ1!"lle.ntl,'> aproyaua por

já. se .to;ni!)ll ulOua. Jjadiçiio !)(l1 ,sel!§ pares
.

·disputado· fi.O

Previna_se contrá.o' in�erno cOl'nprando já "'0 ':seu
PALETO' oU CAMISA PI!: LA.

..

.'

Faça_l'l!::" hoje üma .yisita, verifique o nossõ gran
de sortirn'lCntô de Côll1iS3S de. lã xadiês e combata o' frÍo
,com .r;rodutos KANIJER, Os mais bem feí�os.

. ",.,

.

,� : � ; ,', ','

1851

BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA s. A.
- Matriz: I T A � A I -

Fundado em 22 de Fevereiro dç 1935 End. T,�Iegr.: "rNCO"

Cr$ . 50.000.000,00
Cr$ 46.0HO.OOO,OO

Capital . _ '.. __ .

Fundo d� Reserva

!l6.000.000,OO
'fatal dos depósitos em 3113!54, mais de Cr$ S"/:}.OOO,OOO,OO
AGENCIAS E ESCRI'fOR:tOS Nf\S PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA CATARl NA, NO RIO DE JANEIU,q

.

Ê CURITlBA'

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO CINCO' E CONTRIBUA. ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

.

--- PRODUÇÃO--'
.

-E (HEOUE-

MU IIJ ft C ft I B R I H E N sr
DE S E G U R OS GIR A I S

Agora operando também e n�

'ACiDE"NTES PESS:OA IS
a cadaaccssiveis boboPlanos

Informações cem Livonius & Cio.

Rua 1;) de llovembro, - Blum enau

reguIQ.gerp.
Estádio do Gremio Esp.ortivo' Olímpico
a

Ca 'Q Buerger

--_
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PARIS. 2 (UP) - No prcxímo
mês, qualquer pessoa residente

ria França poderá comprav um

camelo, Corn efejí;o. o exercito

fran,ces anumciou . hoje que- pC'Tã
á vénda nesta capital ao preço

Não têm interesse os EE. UU. em tomar �:,:t�:::: ':::i;;':i�' ,,::,';�::

resolução na questão asiatica
- Declaro�' aos jornalistas' o presidente Eisenhower --:-
WASHINGTON, 2 (UP) '" Eísenhower

declarou que estudavam díáríamente to-: Se que as discussões ";"�iSe
� E�. sua entrevis.ta cole. té�l�icos milita�es e .diplo. : d�s as possibili�ades de: a-I gênero entram no ;qu�ciro
tíva a Imprensa, hoje, o sr. mátícos norte-americanos I �ao no��e:amerIcana no su- das oonsultas períodteas,

-r:;�iiC=��iP��;=:=�:'::=:::�E:S='��l este 'aSlatlco que pudessem que se desenrolam entre os

devoram a lOúd

••
e

servir aos interesses dos Es Estado Unidos e. seus alia-
� .....ufllhol �.Jhe

'

tados Unidos e do mundo dos.

A solenidade da instalação foi
'

' livre. O presidente Eise� ,WASHINGTON, 2 (UP)
singela e por isso simpática, con. ��c:!U!.c;tc:!:!� nhower havia sido' interro-I- Em outra-parte de suas

,(uistando para o pr:felo·t.:.o..:M::ax:'.:M:.e:.,�__-===�=��====:w:-=:.=�::-'==:·======L gado sobre as declarações a- declarações ao jornalista,
- tribuidas aos senadores nor- esta tarde, (} presidente Eí-

Leu'almente em vl-gor' o aumento te-americanos e segundo as senhower revelou:
.

quais o governo dos Estados "A Russia fechou as por-
Unidos 'enviar ao Congresso tas a um íznedíato acordo E' deveras des�r:tlcertante a atitude que .vóm �it'sl!1l1in�

d t
·

b
· -

d
· ·

t
um projeto de resolução pe sobre o plado do governo

do a oposição ao goyerno do sr, Irmeu �e'rl1jllausell, que tem

as coo ri 'DIGoes os In�s·"lltu �S dindo autorização para uma dos Estados Unidos de usar
'cl1{bntradol séilt10s ;obstacu.Ios á l'ealização 'do \<;eu progra�

,

.' ma admrnistratiV'cl,' fecund()1 c. empreendedor. No r�giroc de.;.

ação dos Estados Unidos no a energía atJ>mica somente m(lcrático, em que todas' as l'cpresen'l:ações partidárias• .qu�

I
suéste asiático. eu. fins pacíflicos". Sr. Luiz Carlos Prestes ,rep:-esentam os legitimos anseios e aS!JÍrações do !lOVO junto

partir de Maio serão leitos os descontos Depois de ter Se referi- RP,)""D'·C:,·a-se ho, I·e' O ,suma'r-lo ��z��V:��tli�i�!t����::e�e��::l�on���:!�a;��:�it:: ��r:�
.R!Q, 2 (Merldio.lal) _ O I

corda' com o que dil>põe o de- nagead.:J com um a1n10ço por do aos trabalhos que se rea- _
'

zer preva12eer I njunções de ordem politica oU pessoais, em. .

lVIlll1stro do Tral:z�Üho infol"_ creta !lrcsidencial, !lois ;;,)<1"05 elen"ti�ntos das classes' arma_ lizam no pentagono e no
flàgrllli:ie detrimento aos interesses colet'vos, quando todos

mau a re::-ortageM;llue o au- OS servid:.res, ass.Jciados das das na Fazenda Serro Alegre, departamento .. de Estado, o
os parlamentares" irmanados num só !lensamenio e imbuidos "

lÍle�to das contribui<:ões para instituições de previdencia, es- de propriedade do comandan_ d p O'C'
'

SO t P I
dós ln�sm�'i:;! sentitnentc!S/ deV\�ltiam cooperar pa.ra que se

,os : llStltutos está h>galmente tão su;.'.:!�tos [l novo sistema. te Paula Leite. Trata-se da cPlraêrSoiUdeqI1utee 'uEmiSaendheocwl's'ea_1'0'·' .. C�O�'J- O 'r es . coo ra rAS' es. cCaOtnaCrrl·ent�inze�me. e torném reali,dáde .-a.s reiV'il1.d.ic.açõe�., do pOVO

cm vjg, r a '!Jartir do mes de Referindo's.'.! as tabelas dos primeira tomada de contacta .' "
,

r-.
.

o'
'

maio. Quan'o a situaçã.) d_; sálarios da classe, adiantou do sr, Adhemar de Barrós c.nu cet ta' t d
'

.

, ii. O odiO' ou ressenffmentos llO'ltlco_nart:idarws dIssolventes

I d rAPe
nen e um proJe o e .

'

constituem" a', ""'l'na, de ,um'a" a·('ml'n'lS"t""a-ça- ,,' bem, l'nj�ncl"�!1','d��
pessoa o acrescentou que as mesmas não tem 'o elcm3ntos militares. Apesar I

-dA'
'L. ,.. v ",... v. "',

que �asará ad�scont3r d" <1- maior interesse nara: os traba- da reserva mantida em torno
reso uçao esse geriero não RIO, 2 ü\1eridional) �

I
decrdada. Amanhã reini- quandol lCiS governántes urocnram cl}nesnonder 'aos anseior>\ de

lhadores em gerãl, Qois repre- do almoço, inf.::>rma-se qUe v�-
havía sido estudado. Em O 9rocesso contra o sr..Luiz cia-se Q sumário com altera justiça e os reclamos d-a .coleÍividatle 'hlllnal1à., Os prillc:pio�.

VÃO DEPOR OS SRS. sentam auenas medida de oro rios generais, almirantes e ou- resposta a uma pergunta so Carlos Prestes e seu Estado, ção dv estado de eois'as. e os pl'ece:ios constl tucionais devem se ajustar' áS. conscie:n",'

dçm intúna, afim de facilitar tras patentes estávam presen. b
-

'l't
.

h' 'b ' , eias dos representantes do !l,OVG, que devem honrar os selis'

lACERDA E d
-

d t
.

re as conversaçoes mIl 'a- maIOr, a tres anos corria No anco dos reus estara mandatos como verdad,e'ro" nalarunos, .das liber.dades cívl'cas

lUTHI:RO a arreca aça.:) a �'�n rlbuição t.es entre ,�lás O general C'ro h
_

. ,'" .1"
, .,

. •

i 1; O ia' o de não terem sido bai- Rezend'e, e almirante Walde-
t"8S que aman a se abrirão' pela terceira Vara Criminal ex-capitão Agilberto ,A.. e. dos legitimos inJe'l"csses do !laVO p�ran!é o' Parlame�tó,

xadas 'nstruções não impõe 3- mar Mota. nesta Capital, entre os Es- com vasio absoluto no ban- zeveda ""mbora' s comunis-
! desse mesmo, IlOV?' que 05 elegeu: conSCiencIOsamente, conf.Ial!-

diamenio para a majoração tdaos Unidos, França, Grã':': do dos réus, apésar de se.. t
..

'

t·
o

'd d
do na sua hom.estldade de carater e de�ve',;;.I, !)cla causa: :pnM1..

dos desconto.s, contorme 3C
Afirma-se ainda que outros

B
.

as Ja es eJam enVl an Oca.
'

pensou.
encontr,:s de.ssa ord:m serão retanha, Nova Zelandia, o rem 17 os acusados, todos esforçes para libertá...10.· O
levados a efeito. presidente Eisenhower dis- eles com prisão preventiva advogado Sinval Pahneira

ingressou com petição na
qual sustenta ll. ilegalidáde
da nrisão. Os 'lutos estão
com- o promotor Orlal1do Ri
beiro de Castro.

.

governador
T. C. ,Jamundã, envlaun especial' doía 05 aplausos r:<o� seus munici. tura para agradecer à homenagem DUBLIN, Irlanda, 2 (UP) dentais em Berlim, em

-

niaio
à Ibi'rama: Revestiu.se de bela 50" peso F:.lou em nome dos agrtculto-: , ao Go\OcmadC':r Irineu Bornhau-

- O sr. John 0:8te110 foi de- últímo. Tal Informação fui da
lenidade a inauguração do Posto res ibirarnenses e Prefeitura Mu- seno sígnado nrmcíro ministro do da a conhecer por fUnciOOlários
de' Suinicultura de Ibirama, nicipal o chefe do Posto Agrope� i lnegf,velment�, a atuação do Go.

Eire em su�stHuição ao sr. Ea- dos govern.:;.s aliados.
'

o acontecimento contou com a cuário de Indaínl, agrônomo Rena-
.

vernador Irineu Bornhausen no Se- msou (I,:'! Valera, Este, como se

JOGARA' ,DO",."\"'T,",O
presença de Sua Exeefênela I) Se. to L.P. de Sousa, em scgulda o tor de asststcncía à agricultura é'

, abe, .sofreu .al?pla derrota nU1"1b

nhor Goyernador Irineu Borrihau., prefeito Max Meldola convidou SU"l bem significativ!>, atê me-mo fe-
nas ultlm� eleíções .parlame�- O SCRATCH URUL

I eu que S� fazia acompanhar de Excla. o senhor Governador do Ilz, po;., encontrou. a cooperação
tares depoís de C!0mrnar o pais GUAIO .

vár ios secretár-Ios de E_tado, entre Estado a percorrer as dependencías dínâmíe c lcul d d h i
durante 'quase vinte anos. SAARBRUEKEN, Sa:rre. 2

os fluais se contava o dr. Vl-ctor
1

.

a e a a a o engen e -

9 400 REFUGIADOS '(UP) - A seleoão de futebol
do posto p.::.ra da-Io por inaugurado ro VIctor Peluso J1'. na Pasta da

.

, ,

,"'., ,

Peluso Jr. digno Secretário da A-' 'Agrl·cultura. A organlzaçãc. dos ser
DA ZONA ORIENTAL do Uruguai, que partâcípara

senôo 112 'ocasião, no escritorio i:nau U BERLI"'.. UP) N d ümd S
;;ricultura. . viços técnicos assistenciais dos ne-·. lVl., 2 ( -:-:-' ove

I
d� tara, o mun o na

.t
urça;:

o Posto d� Suinlcullur:o de Jb i-
gur.ado o retrato de Sua Excel..,n-

godos da agrkl�ltura catarínes=s m�l e quatrccentos barline�s�s . dísputará um .match .amrstoso

rama é dos primeiros e serem íns-
da, e f:'.lou o dr. Victor Peluso ' or.entaís buscarem refúglo domingo proXlmo contra 00 se�

talados em Santa Catarina, está dí.,
Jr. digno Secretário da Agrícu'l- (Conclui na 2.11 pagina. Let ra, E) °11<:s setores das potencias ocí, lecionado do SARRE.

'

retarnontc .;.ubordinado ao fomento
rta produção animal, foi construido
sob a orientação técnica do agro
nomo Renato Luis Pereira de Sousa
que seguiu planta elaborada por
t êcnícos da Secretaria da Agricul
tura. está situado, aproxímadaman
te. a cinco quilômetros do paríma ,

tro urbano da cidade de Ibirama,
suas ínstalaçzs abrigam vinte e

s�L suínos das raças duroc-jersey
c caruncho, sendo esta última a dle
maior simpatia na região suinicul
tura do Vale do Itajaí, a obra cus'

tau aproximadamente trezentos mil

cruzeizos, pc rérn não está suficien.
temente concluída, teJlá que ser

ampliada de :.cordo com o cara ter
do interesse e neces-Idades do fo
menta à suinicultura.

Posto ele Suinicu ltur« ele Jbirama
Presente o Bornhausen

ministro da
ao alo

.

VENDERA' CAMElOS o
EXERCITO fRANCES

:ruo, 2 iMeriü.) - No Jui'z
lia Vigessima Qumta Van: '�!;'i
mina.1 nu Pi'oximo l(�a Oi�',e SIc

tão tomados os d',po;'n",at"s J,
Ca.rlos Lae'.rt;a E, Lulúéro

\,,,r., ADHEMAR HOMENA ..

ga�, ela qu..:!xü Ci;me <,ptC.,,"I- GEADO PELAS FOR_
t�da por e�,:. �:fJu\.ad., CC'r,t!:, " ÇAS ARMADAS
dl�;,tor do !llDU06; ue la'I'Il"Il' \ RIO,2 (Meridional) - ° sr.
sa . Adhemar de Barros foi home-

Eln rico o sa'aria mínimo

Prometeu oMinistro do Trabalho
so 1ucionar o." nlveis em Minas

o SERÃO
FATIGA lJl OLHOS
Quando tiver absolu
ta necessidade de
acabar um trabalho à

noit., lembre-s. d.
que Esse esfôrço de·
masiado exigido dos
seus olhos podo re

sultar em vermelhi
dão e ardência. Ao
acabar a sua farefa,
aplique aos seus

olhos algumas gotas
de LAVOlHO.

RIO, 2 (Meridional) °
M nistl'·J do Trabalho recebeu
hoje, numerosa delegação dd
empregadores de Minas Ge-

rais _!JUra r2iterar a solicit:lção
ao, governo no s.entid;;:. de que
seJam revistos os niveis do sã
lario minimo nas regiões mi-

neiras, alegando que caso con
trário, terão d,o susn'end"er u
ma:or :':larte das 5ms a�ivída_
des. O sr. Hugo Faria prome
t;;u que estudará sduçãQ ca-

paz d,J conciliar os interesses
dos elnpregadores e emprega_
dos.

Na Copa dD Mundo

Realisaram OS craks naSuiça
o primeiro treino coletivo

-_

SERA' PUBLICADO • dos cafEicultor·�s realizada em
O ESCANDALO f Jaú. e que dizia r"'es1)eito ao

SÃO PAULO, 2 (Mer'dio- �ontrabando de mudãs de se

naI) - A Assembléia aprovou menieS de café para o Para'
a im-diata !lublicação no Diá- guai, Salientou qUe o:s cafe'_
rio Oficial de tódas as peças cultores ha muito tempo recI ...
do inquér; to _relativo ao escan- mam do governo essas fi€m�n_
dalo cl!: projeto que beneficia- tes! para melhoria da nossa
ria os candidatos a f'scais de produção.
rend'l, no qual surg.em como __,_�---- ......__,;_"....._.:
implicados 'o deputado Adnt.

---------------......-----.....-----

::;�,�:I:;;::':ç::sos. Imp res �sÕ a s Da A lam ci.nha
LUTBERO-LACERDA

PI��i����itA���=�:�t�;��av� D as não 330 n,en�Dm «elemento nrl'n�in31) o·a' "OI,ltl·C'proximo dia 11, àS 13 noras a P U P P li
pr'meira audiência relativa à De nass!} "correspOindente parte de todos m<ídus no campo
dQt1J?ixa-crime apresentada pela BONN. - A :República Jj'ede- pOlI'tI'CO'eputado Luthero VargasCOIl-'

•

tra o jorna.lista Carlos Lacer
da, determ'nando a I"ntimação
dos dois interessados·
Como se sabe, o sr. Lacerda

é acusado, de haver assacado
contra o autor, atravez da te_
levisão e radio Globo e colu
nas do "Tribuna de IInpren_
s�", inúm�ras calúnias e injú
nas.

RIO, 2 CMerld.) '_ 1n1o: ;"p, L ro do exercicio, cabendo 'lhe a au..

3X. Ricardo Serran, d., "O GlO· f tarja de Inada menos dE' tt'l.:tl
110", óra. ona Su,;ça., que os jo&'J.· goals dos cinco. o. lXié;{'_t "'.:;..,c,.l,.
dores na_::irmais réul1záram F." no marcou dois tentos quà.n\lo,
ia manha seu primeiro coLtivo, entre os suplentes e mais uilJ
d€po.is àa chega'da 3. F:nl'0l'a, A no outro quadro após passar a

pratIC.a tc\'e lugar no campo d�' 'bstituir HmnblJIto riO quadn
propna. cOncenÚ'ação em Maco· p.rJncipal. Mauríno Indio e Hum
lin e, seu desenovh'1m'!'-ntlJ 1.""1; berlo comp1el:aran;. pelos reser'
bom nível técnico no rendim�.' v·as. en!luanto F.oàrigues e Julí,
to de todos os craque". Ilho fizeram pelos cj'eti"lOS,
A equipe principal obecJ..ceu, ....

JllcülIm€nte. a me8m<L eonstitúl·
çã.o das eliminatorias SL.l·alll � ti'
canas, cOm excessão feHa pan,
o setor guarneciodo por Cabe·

'lão POJ."tanto, Djalnla Santos Pi,
nheiro e Milton Banlo'!" B;'u'ndJi!
Sinll0 e Bauer; Ju1:nho.
bcrto, Baltazar, D:td.i·

RIO, 2 (Merid.)

sendo vtilldidofi ingrESSOS pa:.1 :;

estreia da seleção do Brasil i.
Copa do Mundo,,' enfh:;n.u..u'<.lG: {j

.M:exico no dia. 16 em Gen rÍla.
cuja capacidade maxima', é é
31 mH pes.ooas. O }'nJ\,'O (bJ L'
gressos em moéda naciOnal 1:(.1"

respOnde precisamente a. 140 0:.1 �1

zelroB e a pfilcurn e im;,ní:'!�.
comprovando-I'!'t}, aSIJim, que \1,3
fato há muito ínte..,l',5se ma ";,>

!.r'ein. dOJ5 pUjJil'Js Ue \ill)z.} j.j ll
'-- .; Ú. c::, iw l'e-il'a..

Como se modificou pouco a

:riat�éza femini!na. que apesar de
CONTRABANDO DE to� emamcipaqãOo ela; confia a
Sf!MENTES DE CAFE'

, ,

PARA O PARAGUAI jeliéfia da ma :politiCa.aA) ho'

RIO, 2 (Mer'dional) - Du
rante a reunião da junta ado
ministrativa da UBC O repre
s,�ntante de São Paulo, Sr. Cas
slano Gomes dos Reis lev.o-u
ao conhecimento dos presen_
tes os' resultados da reunião

gu(.s,.

Castilho extll'Citou-6,' lHt

,mplente, para. enfrentar 11. G',:<lI
f'lVa titular e '.li vai :a. c.onsUl'ti·
ção 'do qua.dro 11.>:ul: Cas! "�le
Paulinho, Mauro e Zezé; EU e

'DEquinha; Maurinho. Ftubcn".. Ir:
dio, Pinga e Vilson r,l:�rdru,

qUf:.: é fil'ho de Zezé t.r.Ql eha.
O zagueiro lateral eS'111crdo

Alfredo, não tomoll V3.: te ';,!I u�

Falo e isto po,rque se enc"'\"'�:r:
ntacado tie erisipela TI" pern"

direita, emhbra de a'�ol"L�'J co.1> f'

"opinião de Paes Barrelo, "l,'

Ga·�o não insplnl. euidnik, 1,Í;i;

p"€ocupando o 'dc'parm"U-ênL:; l1!i:
dico da 'CBD,

RIO, 2 (fi:[rrid.) - Os .!"e.'''rva" I
irnpuscram,'se por ,cinco tentos;:> Ih'cs, após haverem lograuo v"

n'll:'l�em de tr(�s fi \l:rn. 1111 f" ��"":
IH !i'fll[H). Ptl1g"3. f'H fi [l.ô'llllJf', ••

'

·11.TilliTiilfIIiiiZiSRiíIiIliliiíiiiiiiliiiiiliiiliiiiZr:_iiiiiiiiiliii__._iiiIIwlf'

o MAIS VARIADO ESTOQUE
AUTOMOVEIS, A'

o

11\[ POR'rAçÃO DIRETA

DE PECAS PARA' CAMINHÕES
VOSSA- DISPOSIÇAO :

E

COMERCial VIEIRft
..
BRDNS s. a.

------�- . .

M� que são 45 mUlheres eon

tra. 46,f; rr'epreséntantes ,ruasculi· ,

nos? :m como ó "oasÍs no< dese["' f
to. .As mulhm-es não tem no

I

conjunto< um mo.vÚn-;nto princi,
paI n'a politica ....::. "pois, desde
que 'ruí linhas entrEI os'JlarÚdo�

Imexattl,. 11 pequena banca toma

� fM2.���!��!·�i�..s!.�!�,A I
i' ,r) de mais de 40 anos

Di:::-50 que <li <lirganlsmo muda completa.
menf1l de seto em sete anos. O certo é,

. . •

" que com o passar do tempo a saúde $fl
modlflcll a _t!� m:llta. p�5soa5 de mais de 40 anos começam a

aparece; cI!$.lIrb!os, m�lfas :rezes cie natureza séria. Entro IH

t8� o p�mclPal e o dls:urblo da .be,xigo, uma fraquua cujas
'Ulgenclas, que 50 manIfestam prlnclpalmante ó noite 'quando
u esta bem �uQn!e na· cama, são muito irritantes. Essa debili.
dada da bl!lClga. til um resuftante de disfurbios renais e si fó,.
desprexada, poderá tornar-se perigosa, transformando·se em

t:�culo$... p;sdras. ou �istife (i?flamaçgo crônica da bexiga),
No� ha mela mais rcp�do e eflca: da conseguir alivio deu�5'
pert!?'os do q�1!I uma serit; das afamadas. Pilufos De Wifl pato
Olô Rms "" BeXiga, CÓnhecldas em fado o mundo,

PllUtAS DEWITT '

,
,Pora 0$ R,ios e Q bexigQ .

(Jd vrolfOs l1i ;fQ ,f ffiO 1'l1UiM, ,.. O GRANO� f MAIS feQMOMKO f

RUA XV
BLUME'NAU'

DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA ás', mulheres 'o papel

úma lTIsignificante minoria. Seus

'�5 mandatos plU'ecem que. que
rem impor a prim�ra 'Vista em,

outros Parlar

Agentes "A li S T I NU

Peças para� CHEVROlET, fORO, G. M. c.f DOODGE, INTER ..

NATIONAL E MOTORES . HERCUtES

ORGANISA(iO ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




