
"Na nnssa declaração de vo

to fa;,emos crftlcas ao sr. Ce
tiHlo Vargas". O sr, Lopo Cor

lho, eonversanrío a. respeito eom

os pe!:Eedlstas ganchos, cuja
"

tendeneta é no sentido do vo- Ito cnn t.r" o sr, "Getúlio Varg!l.S
e eontra o "'impeac}-..ment".
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4M

(DP) - Os quatrocentos mil
membros da ("·nnf-edet'Sção de
TTaÍJfühadofi2": dn IvTé1doo es

tão Ili:f.:Ilnrando 110je seus avi..,
sos TE"�\;iils d'i. greves, em

1328 ernpresns. Desse manou
preteilt:h::ln dar forç'll à sua a ..

m;;·,.;rr de Ó'êflagrar o que
{'harnanl urna "greve geral re
vuli.lcionáriaP � A eonredera

�ã.oJ qu-e (o. o setor mais pode-:
rnxo do enamndo "Bloco de

Unídade Operária". rlecte um

:mmento de vínte e quatro
por cento nos ::alãl'ios dos

{Continua na 2,1'1 pág, l<;tl'a Fi

O'lU1AO DOS i'Ul&' RIOS

- o MENSA6EIRO D
BLUMENAU, (Santa Catarfna) - SABADO� 12ANO X

clnor;ão da' Pampa. Hn't',indü -,essa,;'" o',

o em 'dlois individuas qEP. sendo :ga...���
.

. j)il!di�os "ii renours", nr-m 1'0':, iSS:Ô'
RIO 11 (MerId.) - O sr, Prosseguiu o .sr, Hamilton deixam' de ser dois "s!t'ugt;le,f�r lti ..

Hamilton ·Nogueira, na sessão Nogueira, '. acusando o presJ- guelra: "O Senado da Repl1-" fer" d:l' página dos F'ar,'''po,". U]j1 ;

de ontem do Senado, comeu- crente da llepublica lia indi_ blica, respocsavel pela cartaf erigenheír«
e (}. om ro, Hdvow,;!d;O -,

·

tou da tribuna a perda da po- ferente pais "não pensa em lVIagna·e pelas nossas institui� e· professor, carregam �, Lm"'l, lil�"'·
com.- membro do Conselho da outra c'o'sa 'senão em conser- ções, nãc pode.fcar indifoel'en- tão, na li�'a 'como GdYib,,!,jj enti'Qtt

Or"ánização Internacional do var permanentem,:;nte a faixa te ao ocorrido recentemente .. na revolução, porque :Iãn rJOd:ra:az.
Tr�balho cedido á Russ.a. O

l
presidencial, que nã,ó'{l.Ode ado, em Genebra. ·Protestamos COD dela desertar, uma vez l'I'3muüo$;

representante' carioca criticou mitir passe para O,�ttra .p.essoa: • tra essa m�dança, embora, em porque não podiam deb�,,;' .de, cÔ1;�
o governo, que, segundo' de- � ma}s ,adlan�e: Verifica-se, I verdade,

nao depe!lda somen- rer. um páreo que 'estav" mndUl'O

clarou, passivamente aceítouo na acao mlenclo�almente con..; te' d,? voto 'do .Br�sIl. D.evemos ,para -ambos. Tanto " etu.�,.mi1E;li'Q,
argumento de que a URSS é ius:: do sr .. �etulH? Vargas, pro reagir com energia, pOls,a ha, como- a adlvagado são g:wíba.1di1x.Ofi..-.
mais industr'larízada do que. 0. posito de nao ac.rrar, os .!ln�-I·ver mudança, �la deveria s�r talvez .sem

.

o saber tEnnj'al�l' d_�S�' .

. Brasil, cabendo a este, POiS, mos de tra!?alhador-e� br��lleI- para ao delegação. de um. l!alS} montar �llIltas peça'> [J:l ma�mll,�:'"

'ceder àquela nação o seu lu- ros, que sao comun�stas • de que p-:rtencesse, reatmente, a de rabeldta d� um f: tk Q\hrc.. Ere$;
gar,' vez "q1!''i! 'O sr. Getuho,:Vàr�as II (Conclue

na 2.11 j,&lr!U.. t"�flI, U'
.:
(Conclui na li: a pt·\';m'i �l"'t"" C).

em desespero de causa; estfi na = _ - - - - � - � �- ,��� -. , =.=

linha oomunoperooãsta, val-e
, ._, .... �,. c. • • _�.�.

, , , ('
. , • ��zef;a�:�1á���eto:: :ol�:�' I> FalIS da Semana, ,

.

I
���ll': r;é���ar�����!::�fa� �lic::�i:::�lld�:;�l:�:i�add: I 'I' rrogresso o"e, !Ir"e�'II�en'le' ·Ietol�·;a)

.'

nao �e faz sentlr �penas nas mocrac ah; ,_' .

'. li

LONDRES, 11 (UP) _ uuza real melhoria nas ex- .questoes- de ·�rdem mte� do.- OBJETIVO� ,DESORDENS' .• '
' h,·

.,
.. pM.s, . mas de um �o�? deSmo- "O, sr. Getulio'�argas,' .- ,.

.�-

O governo. britânico aco-.· portações brhânicas
.

para , rahzante no extenor . ,disse o orador _ nao quer lr- Escreveu.
lheu cõm satisfacão as no_lo Brasil. MARECHAL EURICO GASPAl'i.'buTR.<\· VARGAS CRITICADO rítal: os comunistas, para qu�,·
tícias do RiO' de janeiro se .- -- ,---- ------.---�- ---� numa horpa de incerteza eles Quando foi da visít-a do sr: Governador do EstadO :a Pre.

....
'

gun1do 'as qU!=l.is a libra-es: Van Flee' fO-I Reall·zar «Inque"ri-to' )')'I'��:;�:t�!do:a�<ges�������lf� �i�e���i:.et:e�da�i�i,Ci��ce��c�nt:�1;�i�o��·��13�;�:��\p�\.ter ina estana em leilão, ' '.
.

Vargas d\eseja fazer tudo para pular,
.

.

l:»ela primeira vez, na pró- .'" ,
.

" que a suceslIão .presidencial Principalmente, '!;I:!los reprÇl3entantes dos colonüs ale-

��mgao�::�n�� ��: :i��:'� S'oAbre
.

D SI·luaça
....

o' No' Sudeste Da'" IIS·18 �:� � .. ;;���a�De�ci�sen�él:�1to �eil������;�J� ���:;u a(���;!t��vi�n;�tt�l1:;O�hl��:;yS�:
'

Pretada em Londres como
.

'-..

.

. outubro, EiS' porque procura a discursaram divers?s 0x:adores, inc:lusive Os srs. prefeíto WiJ.,;,
.

. nular as .classes trabalha([.�res ly Roth;nburg, LUIZ Rlgo, padre Adalberto Ortmaw! e paSeindício de que a posição do .. ". Nest·s cond·çê.es, não convem tor Walter Blass que, d'e modo incisivo e I/braule, '\!1t�ypred
Brasil, no que se refere a Elevado o num'ero d'e Ofl·Clea·IS na '\ eh-IDa naclona.ll·st� __ atacar, a J.=!.ussia, Devemos

a�éttara!ll'
os legitimas anSeios e d.evados_ sentiment.os.' di! hóspl:"

esterlinos, melhorou _ a-
-

. ."

tlI I dar ,Esperança de esJabelecl- h1eu'o e gen,zroso povo daquele dachvoso iOlT,'!ü, !J<".I·t:J de
.

'.,. . ,,.......

'1
menta das ,relac;ões comerciais valorosos � audazes !)ioneil'';:,s. '

- "

pesar de qUe a quantidade TOQUIO, 11 (UP) --: 01,Ilha
Formosa", . Mac Nel� e com o generaI ::,urgIram. :ess�s rumores e quem sabe d:B +eata:mento Em negê�;'jo aO transêul',go do jubileu de Fr;;'sldocl'f;� ',_ ,-

dessa mQ.é?a que será po�- ;.ge1_1.eral James ,FI:e�, .,em.....:.D�.cl;ar�u o .. ,gen�ral. ':'9ue Hull, coàn.a,j,1íl�te:-do,' !iht� t i;l,epo.is:d����o,xtfJ ..gene� .. �as., ;;ioS&0S��r�aç� di]?lo.ma-- Ga;.,ú�t}-"""D:t;esid4ifi, â -Sl'.' }j��"����en, �lêt}�il!t �tl"' ·�iia'li)',:�:"·
ta e mleIlao, trezentos mIl baIXador extraOrdll1.arlO do nao lrIa a Iudochma, recu- premo 'das Nacüe3 Umdas. .ral WIllIam' C. Chase, c11e-j' fIéaS '.., ';.' � , gu;rar 'p1'ol1<;uas e benemerltas reahzaçoes em UH) dü. Sul �.
esterlinos, é considerada' presidente Eisenhow.er, sando-se fazer qualquer

•. I fe do grupo c\:� coriselhei- RJ<.:AÇAO DO SENADO.· Ibnama, aos lançamentos da. peqra 11.l?dam.entn} . da pón�
rr' IpR 11 ('UP) C' "1" .

'- _.;- ............,.- - -- de concreto armado sobre o. r�o dos IndJ,os. e do gl·lrp:... escó..
·

modesta, Assinala-se que chegou hoje a esta capítÇl.l comentário de ordem mili- fi =, -, lrcu- ros ml !tares, norte-amen- Si' __ _
'ii id� lar do. d'strito de Mirador, Tais acontecim{!útos, qllt'" cuhhl..,· .,:

será neceSSêlna considerá- procedente de Washington; tar ccrn referencia ao su- Iam rumores nos cIrculos can:s, que acaba de passar I erJI Um SUlel 10 naram com o imponente e magistral dE8fil.e de inUfrl.éros cár�', ;.:

vel expansão nas

importa-I
afim de realizar "um in- deste asiático.' Van Fleet geralmente dignos de fé, 111 dias el'n W2shington. t

.

" \�, r,!?s alegóricos que, �� ,espetá�ul,ci de estl.lpen,dü e rJTO ci�:" �
Go-es do Brasl'l pela Gra- q'ue'rl'to geral a respeI'to da conferen'cI'ara' com o secre- de que o governo dos EEI' a ercelrl guerra Vlsmo, recordou � .hIstorIa arl'o]aa'a. é!-0s prllnell'í'Js eim�oenta ":.'
_ -,

.

'j' .'
.

anos dte. lutas, dif culdadl2� e' sacnilc1os, d,os :wtt'!'H>;..:;adqs ,.
'"'

;Bretanha antes que se pro- situação do Japão, Coréia e tário, adjunto da Defesa, UU., medIante cons'elho do YllUN,A 11'(�JP) --=-.l!ma'�!�'�lbande'rantes daquela lJróspera,regiâo, .' '"

".

_ _ _ general van Fleet, teria de-l ,ru. f,m no:;sa ·era atomlCa B �'':1.- . Interessado, pois, ao que seguramente. nos inr:HTI1'YI.�al�'

Te·c;.,' '···U···'· .·de 24 mail cruzetjiJlr'os para
cid ido elevar de 800 para

posslvel,' pOl�'1tW represenb.:la.!está_o.honrado �.preclaro gover��nte do Estado, D:h t:mi,.
. �,

" .•.
1 u� .a:sassmuto em m?-'lS8 " .,111 clu.sao do magu1fl<:.0 templQ' cat�h.co daquela c ;(�i,[k, bertii,1;)00 O r:u�:ro de oflcla:s I S!UlCid,JO para a prop:"la poten- c,omo pela construçao de um hospItal e maternidadf' em Alto

e sub�oflclals norte-amerl- i cia agressOra ES3U afirmativa Rio Krauel.'
..

.

d I d
-

d
· canos destac'gdos junto à I foi ffita: pc:'; fisic� a�st.ríaco, dr'l ..

Assim, acima d?s jnj�mçõ,es partidár�as e lealme�üc soli. "
'

.

O'S'
'..

.

'e'·S"·COO OS e prevI encla China nacior}.1lista d'entro 1 ;r. Her.nng, que �,ed!sse acerta danos com a ,adm-mstraçao doo E�bdo, �a? de c�'l1"egl!ir,'poi'
'

, " .. '" damente cotn mUltas anos de an certo; os habltantes de Preslden,e Getuho, m::'li:!rt" (; rnaila'do quadro rmhtar. Por: tecedencía, a cl'iaçíí.O da homba proveitosos beneficias ao h2m.,estnr ,d·" sua gentE.. t: H<1 pro..
'

outro lado, as ilhas rrachen atômica..
.

.

greSS;j· de sua terra, ..' .

.

-- fixação de uma escola de contribUições -- �e�:l�"e�l�%��:� ��e:e��
JHO. 11 (NLerid,) -- o sr. divulgado, :a uet'enninaçi:Í.u

_

do excedente. .'\. segune1;i metro defensivo da .!';etima
Oliveira Santos, chefe do de um salário base, pari'L parte trata da determina<:�;o frota, Mas, inclica�se, que
gabinete do ministro do 'l'ra efeito do pagamento dos 1 do salário de classe, já re- ��ssa decisão não, constitui-Ibalho, ouvido pela nossa ).'e- por cento para "Os Institu- ferido. ria objeto da próxima pu-

fportagem, inrormou que já los e Caixas, O que se vi· Finalizou ü 'w:.s:o infc'['- blicação oficial, mesmo se
estão concluídos ós estudos sou !foi o estabelecimento mante >esclarecendo .que 'os fosse provavelmente des
para a fixação de uma esea· ele um salàrio de classe, pa.. empregad:ores, de. acordo mentida�
la de descontos ou contrÍ- ra dirimir duvidas u r'espei- com entendimento que· t(�W A decisão, no entanto,
buição dos ü'abalhadores tu do quar,tum sobre o qual ele com os presidentes dr! 1,erÍa sido tomada depois de
para as instituÍc;ões ,de pr� deverá:) incidir os 7 por Institutos, já pochm'Í efe·, terem os generais van
vid-encia social. Tais estu·, cei" �,G, (IUan10 o trabalhadol'l tuar os dscontos da 11 :IW! Fleet 'e Willi.am, convida
rios, que vão se..' submetido!!, percober o salário em quan- contribuição o consequente

I
do o governo dos EE. UU,

il consideração do presiden.. tia quebrada. N�sse.. OI1S(I, I recolhimento úqú�b.s :,1.:.;1 í- pura encarar :1 situação do
tt? da Republica, não objeú· será feito, sempre, o arre- tuições. ponto . ele vista rc:) lista,
varam esclareceu, (!ontw- dondam'ento Ou complenw1'l
riamente ao que tem sido tação progressiva. Exemplo:
_-__ ,

'___' quem perô!ber salário de

PRO!BIDO O PARTIDO 1.010 a 1.100 cruzeiros, pa-
gará o de--;conto :,;obre 1 J fJ0

COMUNISTA NA
COLOMOI!

&10, 11 (Meridi(mal). - o

ex-nrestdente Eurico Gaspar
Dlitr3. confIrmou à reportagem
que deu inteira liberdade aos

d"patadas para. seguir sua (l�

rlentaeãe p3f!i. 3. vot:u.:iio úo
"Impeiwilment" eontra o sr,

Getúlio V:ií-gas, adínntanâor
'Emiti, pOlém, minha opi

nião pl'sso:ll ellntrátia. à aeaí-

tação da denímcia.. Não vejo
razões para o "impeachment",
ouvíuo tambem ao respeito, o

o Brasil lug�ar à
I iJlêrnacionalOrganização

FA QA M

Na
sr, Lopo Coelho, declarou que

a atitlille fios deput:ldosl du

tristas, eondenanüo o "irll
pe!i.Chmi'ilt" não. importará em

simpatia política e nem deve

presttgíar il atual governe, fri
sando:

ANUNCIOS

NESTE JORNAi.

DOMAT

�rUl:eirm;.

Esto�a 3 lr�eDtioa os motivos
�a tunlürencia �DS ��anc�eleres

InciDido Da, receita da União 15
mil.hões dos .. agias c dos leitões

. - �-
'

RIO, 11 .(Meridional) � Confor- "diz em seu n;'tigl'l sexto
�e noticiamos. o sr: :To=é Bonifácio intercàmoio con'�r0'al com
apresllntoU', ,emenda na Câmara in- rior ficará etll:ordir.3do .. ao regime
eluindo

..
na receita' orçamentária dç .licen<>a até 31'1,55, Assirr;, se a

para 1955 a importancia de 15 mi� I lei não f(l� p:;:nrrDgpda' a p'\T·t-i,r. de'.
iiiões de Cl'uzeiros dos :lgios dos' jsneiro ';indGlIl'(l, r,,,o haverá 'mll!S'
leilões e diVisas. Aproposito, re" \ ·leilões .de ci'nlh;áir', ill�a'ncarll:lo '.:il
eorda-se que fi 1°1 número 2145,1 iniCiativa ·do l"('.rore!;ellt�Ilte·: da'
c1ÍSciplinol1 fi cobrança dos agio3 i UDN, Se �\:r!"ova'.l�., apenas a ·.l·eeel."

ta
. dos . aglO.; deste :u,o.
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.. gradecimento·1
I
í
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-
-

� � jI (J J I!: � S.;.��-\DO -- às g h01"aS --- -II O J ETvI;'''', Espos",. Pf}i:lO-,?, I;:-lTl,'w, Sobl'inhLêIÍiis':'.' OnnhadaE . ,�..,. O
.

Pe lo »clTIIHe Í8fiLnl'ltÚU '\\'illy Rimn &,',1;:11' nskí, 'I' PROGRAMA DLPrL , c�m duas grandiosas fitas!
HADINE' GRAY,. 9· W, FlSHER, SIEGFRIED BREUER, na obra primae parentr.s, e-xternam o profundo e

I
"

_

. _ _ cio ITiúderijo" ol'ine_'_Dia__aleIl1�_�t�. ,

HE'í'út, reconn- cnnento e a grattuao _

f',(',lt1pl'{; Lmbl'Elda, a todos aqueles que
. A fAVORITA DOM U N D Olevaram ao inditoso d:esajJSí'ecido, as I

últlmss h:menagE-ns, em ;:;gradechn€i1_ I
!LIEBLING DER WEL'l'i

.

to ptml'OJ'sdo 130 Ihnô Revl11o. Pastor A j,jlltoria de uma jovt:m que chegou do' imeri<l:l', e com seu ta ..

Laun, HI.S múscos a cantores do gru, lant •• i? b cleza. conquista o mundo, .. E veto n ser A FAVORITA DO
po IvIu.siê"l Carlos Gomes t'lH nm1'ie de l MUNDO! _ Por ela um sober-cno deixa o trono ... e ela ·troca o pal-
12t'í.1 dilo gente H2Ín.'i ,Geier, :iOS compa- I ('O, que. lhe dava fama e ríques:l, peJoamol'! - Uma brilhante hístó
lÜieÍl'_B (1<-, n-ahalho, à Assocíação dos ,ria do cinema alemão ..

- A FAVORITA DO MUNDO, uma história
MnlOl istas de praça, pela abnegação I ti" um amor r-nrn

â nf-leo t

com que todos demonstraram a soltda., :!! Pihlle: KIRBY GRAN'l' e JEAN CLAYTON, em:

:r:i€dad<: humana, corno es�ende,,.:= tarn, - O L O 8 O F A N TAS M Auem a os arn igos que cunrnrtai-nm com
flor é S e pajavras, e cornpartüharam

Ficam convocados a comparecerem à Agencia de Esta
tística, à rua 15 de Novemblo. 1425-Sobrado, os propr'ietáríos ou responsáve's por indústrias de qualquer natureza,
que se' dediquem à. .extraeãô, transformação ou benefjcia�
mente de, qttaisquer' produtos, aflin de, obterem os bníetíns], Segunda .. Fe 'pa, dIa 'l tit' JUi1IVí de ·Úl!l.!. fali' ceudestinados ao registro da produção relativa áo ano de 1953, I Wílly RlEm, o nosso Jnesqueeível WillV,cs Quais serão fornecidos gratu.tamente. ',I_J�viido pelo destino dp Delis. �"·j'dium(]s em nosso

. Estão isentas do preenchimento do fcrmulárto as ofici� I convívín, aquele que com seus dotes,' em vida, conse, A historia de uma jovem que c1iegou; do rnteríor, e com seu ta-nas' que se dedíquem aos "Serviços de Confecção, Conserv l. guíu um es!)aço N,I nossos C'ê'l'ações. C:bre_se de luto, lento e b�le7.a, conquista o mundo, .. E velo a ser A FAVORITA DOvaç�o e Reparação" (alfaiatarias, ofic:nas mecânicas e ófj.� uma colet i vidade, ctn" sente a saudade de VElo desapa, lv:UNDO! .- POI' �13 unl sol)erano' deixa o· trono ... e ela troca o pal-cinas de consertt:lS em geral). .

I feCeI' um afll-go d:1S hOj'as Ch'la;;: e Íneertas, um ente C'IJ. flue lhe du"a fama e riques::, peloamcr! - Uma brilhante histó·'FO-l' ""'''-do O prà"'ü até, 30 do corrente mehs, para a d, e� I 1 .

'd \ riu <lo cinelha alemão ..
- A F:.VORITA 'DO MUNDO, uma história

-!-L.lW... � UUHano (IUe eomatleraV3 11 to ui; c:m IwJú eXt"mp!o \voluMt.) d"'" "•.& (3) V.I.'SS, d" :tol"nru1ário. de','ict-amen_te pr_e, I '

1 1 de \1m amor romântico!.
,.... "'''' I."",� ..,. .

. .Ce a ma .uunana beul j'ol'mad<a . .:::nde a U;r ilna, a siilce�enchidas, .

,

I ridade,,, tel'l1ura. ('; o amor ao r;i:oximú ELO: I.lZi,. 1:0_1110 I
NO PALCO:

"A lel' g«rante 'o ��g'l"" dno deélara",o-e'" nl'psta"'a" "'OS. .,. � j ü GRANDE SHOW cml'I j;R'l'IS'l'AS INTÉRNACIONAIS:
- ". ""... ". - ..,. - U.<_ -

. prepol1enCÍltl eru sua pESSDU, 'servÍços estatísticos. As declarações lançadas n:s questioná. 1 "S U ( r. S t o· r D f 1 9 S í fi'pessoa que já tenha experiEncia na GALVJÍ...:.."\1I- rios não podem ser utilizadas 'contra .o d�clárante para fins I ' Fal,e,ceu e desa11ar'�ceu €111 vida. mm; sempu' cün� I I: ... J t: "f·
.

t b'-''L.:'·''
.

t' '5" , tJnual'a em lembl'alv'" Ell! tndos o.� ('or'"('o-�,S ()Ildl' '·'on.. '" '°1 t·
,.1SCªlS� ra éllLUS ....S ou ou 1'0$ qua., quer . ' "",., ".' � - vm:t. nn •.13n" .rev,otrt l!luskal, roro üs ,,"guil1tes artist�ls::rvlECANICO�AJUDANTE para máquinas au1o-' A mesni,a lei, prevê a multa d_e duzellt.?S cruzeiros (Crtli I, viveu e sernpr(' c;.nv \'erá, n.� grata recordação d·;: I' 1}... R O ir r T 4 M f R200,00) a vinte :mil cruzeiros (Cr$ 20,000,00). para .os casos de·. mais sublime ('ünqüista dn homem, que em sua virla .6 I Apoo'.:'I'ão ser admitidos Jmediatamênte. reius3., atrazo Olt So<:>negaçã·o di:lS :i1;tfol'mações pr'2stadas para irnnsitou pai'a a HUlior gl'lria de sua exiMenda, o do I

{am'ba calltma " han:.rill:l ','spanllOJa, apn;s;mtaJ1do wli'indo F€perró-
F'úbrica de Artefatos de M,etal. - Rua Hermann Hel'ing" .os levantamentos esta.t1stico$ oficia!s. l'econllecimoltl1 te gratidão, de todós. ql.f: (j eOllhece_

! !'Í(2) )i'�1tr..tn:::eirN·o! E .� D E F [
...

R R E I R li r

�lt5 _:_ em frente à Fiaçã.o da Cia. Hering. ,

"

'Para (jS ésc1afecimentos que se tornarem necessários, ralli.

.

• ,

. ..;..;;_.,..;..;.....-----,._.....-----....--....----.....-_..�"-�-- � cà 'esta Agência à dispôsição dos interessados. W 'll:l-�, e�1.�:� longe de nós, vetando l),'1' nús agora.E S T ;E N O' G R. A F A 1
.

'Bhunenau, 4 de junho de 1954. nll'ls saIba W1IIV, que fostes com Deus. l11)l' que assirn \ r,:mton lias emissoras naciOllaisl'1' ,B-ENJAl\UM LIMA {) Todo Poderoso o quiz, para ml'l mundo n)..;>lho1', (I I •
..] da Ag�nda Model>o., Padrã,:) H I, mU;'J(io 'flue l'ealment,.: merecias, Wtl1y 11,�S$O grande I 3) E O U A R D () S E R R Aanngo.

_,
d. I

ou Trota"'SII - no,

i Canlm'
.r...�__����&9ffiãW��.FEF�=��5W�fY�§���..���u.�___,1 4)

I maestl·o
niíl. Re-:.utnindo, se estit ,gallh::lncIo dois luil e seisc:tl1G: cruzeiros, COllltodo ordenado agora só pode í'('mprar t.ania lUeI'cadol":'; "umo antes
conlprava com rni! e. trezentos cruzeiros. E se· ante� gõ:.�nhav'h d')js roil.SEUS re�Ul'-I}S l11ensais de3\�alorizarrun en1. s.etecen1os et'uzeiros, que re-'to determina essa truta. "até que p�esel�tam seu prejt:i:o nu, camj)llnb:; de aumento. Porisso, a c1as�� Iséja aprovado o prim�iro PLANO asalanada, nesta polthca, flc?' <:>u<l(1 vez mais pobre.. <õnquanto que !l ...__ill_IiIFÜilióil<iliIliAl!ll!!l!!llíi-'••••S__IiII 1I1 • .....DE CUSTEIO DE· PRIWIDENCL· do tuba.l'll�t.o, cada vez muis rico Se o empre'gado tevé prejuízo, o patrãoSOCIAL". .. ! ganhou. Conclusiío: quanto maís :e aumentarem os trabalhadores, sem�Lo A Federa�'ão das Associações outras medid:�s. C-OtnO congelamento de preços, melhoria dos m:L:>s deComerciais dia Brasil éilviou o .se· transportes, distribUição racional do credito, etc., tanto mais de 'eql1i�gllinte cabograma: librad!a h{l de ficar :\ nOES:l. e5t.rutUl'n cconomic!l. Em outras palavra�

"

.

�Pr€'sidente Associação C<llner' 'l'emas à bancarrota. Politica sol'ial.l-ruba1l1ista não é esia qUQ vemo;
A EMPREZA lJltSO .E dais Brasil divulgou seguinte no- )lor ai. A i,to. muitos, que dizem o que pensam, chamam de demagogiaI-

ta deverá servir- orientação essa barata, Nós, elltr�lamo. proferimos n�o lhe adotar nenhum nome. MasFederada bipontos abraspas DÍ1:e� o (}UG gD.;:;tBl�iarnos tI..: Ver era que n l111SRn gente tivesse Ul1l3 yid*, tnais
·

.A·Iuga�se unl apartamento" Vende-se Ullla ótima con. FILHO em Itaja:i, necessUa toria Federacão, AllSOciaçó€s Comei' digna e mais lmmana... não il"e !(lÍnguas'e oprimida pór sário_ de·tl.l''ú todas as insta1ações mo- fei:taria com. boa freg\}esia, I .'. dais ':sr;sil ;"g para orientação co- iam',. A designa(:iiü, niío é 110\''', ... Governo já '" ell1pregou diversa,J"J�Tfl'a�·,. c�zinha. amer:�na, io:- onde tem a, a�zncia do Rápid{) caminhões na:ra st"l'Vil'o cer-: mercio geral vg torna publíco vg vezes e1ll sellp.. 111alf,3ratacl<1s e <lesHl,.l'alizados discur,oti, Todavia, r,';c:;;an eletrlco e lnstalaçoes de Sul-Brasl�elro· Vende-se por ... :>: solicitará .Presidente· Republica sé, ,c1':' ,df·l1I�., n".'!x,u'· aqui UH'" pe(t1Jen" �d'vel'tencia: 4,ue Oti tubarõesilglD cluente e fria. Informa- 'lDotiv<;J de muda'nça destà ci�
,

.'

digne reexamin!ll' recente Regula- ptream UH1 !Wu'liÜnl1o ti ten,})" " que meditem sobre às caUsa0 que,(Dr.'S n�l Casa Caça e Pesca.
t
,dade. Tratar à rua Lauro

I
to e_garantido )lO transpor- mento Ilistitutos Aposentadoria Pen determill1il',-.m (I CEtc"",,, d" célebre Revoluçflo Frnnces" e t:lmbem

I Mueller, nr. 11 - ConfeÍta� sões vg dadas graves repercu5sfie. gub)'e fi. s''d'lf, 'lu a r,_pbreza lev� em consequncÍ>l do' levante. Eles estão··�",-,,;",,���,-i"'�"."""";,-".---------- ria Imperial - Irr:AJA1. . te de lIrodU..tos .

A GRANEL 'decreto 33448 ivg primeiro maio. IlO mesmo pé d" igualdade. Dizem que uma criatura aViSlld� vai" por.J,.rJAndAR DE ESCRIlORIO I VENDE ..S'E OU ALUGA-Sr! 'I
.

'*' .iit,_ Wiãt'fe., "
195� vg acarretará eeolJomia Em- duas. O� qUe :lel'editam que O Era'iI ainda não estú ;\s portas de.

t
..... ..,.. •� presas vg já tEndo nesse sentido uma 1':Vúluc:io Hnd"m engãnaclos. Esses i!1Cl'édllh:�s que Se compenetl'emFornece Tanques aos m- elabora".� extenso men-.orial será pOI'que, nessa marcha, só um milag"e po(Lrá nos sãJv�r. Segundo osPrecisa.se de unl, que esi.e-

entregue Chefe Nação pt Enquanto jorllai�. o Minictro da Guerra advertiu o Presidente d" República }H,S�:lf[ quit-2 com o serviço mili- Ha<tel em predi& novo, com teressados facilitando o pa� isso vg .;e Institutos recus!!rem re,
tes termos: ·'Pr:..siden1e, .. ,lautOS cnminhnndo sohre um vulcão".tar, devendo ter prática de todas �nstalàcões necessárias ceber . contribuições referentes?�critório e que :fale portuguêS tudo comn-Ietamente nov<t. maio e meses subsequentes vg sem U

lque
teremos I'celtltn o atu'al lU'c

·

, .� gamento dos mesmos. lUe ',aienl�lO. OrdenadiQ in'cial, Para maiores detalhes é COU;. obedi:enéiia, salario ,teto doi3 mil' "ddl>nte 'do PTB.
,Cr$ 2.Ü()O,ao· Informãções - venien�e tratar pessoalmente cruzeiros salvante 1Íipotese previ;- ON ""IIIIlHjIlilI!l"b�;wê>"l"iIi�_ii-l_-__II:I!!I l!Elil!!!j!:.l'·i1I!l'_-.WiIí'IIt.'.'_--iiiliiRã-__iiiiiiiiiiiiillil',Exigir â Caixa Postal, 274. I com o prO!lrietario na Hotel Entender-se urgentemen' ta rei 1136 vg 1950 feeha parentesis tará l'escll'ado o )1111,"1 ti.·

,ge-I
C , SüL'L'A

. Real em PIÇARRAS. F'e�eração acollselha clJmercio ge- nH'al da, vitória" _

Admtece, jJOj' out!'n indo, que

Ple;çc.de ultima hora J V E N D 'E �
t E' I te com (} Repreentant.e da raI'que vg afim salvaguardar ini,,· Surge. .enti.vJ, a P"i'gulItrJ SO'I11m grupo d .. amigos do >lI'. Joo

" . _ .l resses' ernpregados e empregadores tJl'e " ftlllll'n 'Jnlilico do "1'.•Toho GoularC tendo I:ntx'" ele;; ',) SI'. Ao senhor Hatherill re- l')orque não são SUfl'cl'ente-S t:: I . ""g devem não llw é licito reter 'V E ti DE,. 1.; I WALDIR BEN· 1nis. contribuições vgo efetue dell0si-' G·.JUlart. Uma .IDi!Ú) é ,'''!'la d ..s Lutel'O Vargus, vem insistindo plicou polenicalnente Míss lnente fortes.I Uma. casa na Praia de Cam� to judicial me:maq '.té pronuncia-. de já: S�l'ii. calldidato, fl de�)1Jja- �Jo sC'ntidu d" qUI� o .mUg-a titu- TennYson Jesse. autora de "Os hOlnens estrangulam75.500 xàetros de terras com. ma- boriu, com uso> de 1 ano, per- VENlJTTI � Rua Al1dra- mento definitivo Pr:;sid,mte Reptl- ção' pelo trabalhismo gaueho. lar do 'l','ubalho cotlcorrn ao se "0 crirne e OS seus nloti- af::-gam, -d'egolam", escreveu',' '
.. ,

e :matos p�r� lenha, nma
to do Hotel_ Tonges. blica Si>!1n. referidf) memorial fe-

"d t t d r
Gel!'''' � �

I f -

- Den.. 1 • nado· pelo Dist.ritu Federal. Co vos e !e cu l'üS ·es u OS SO- lV iss Jesse, "pO"Clue teln

,',

ü 1 t d ou pa-j
n ormaçoes na. Farmacia "

I
cnafipas pt Saudsçoes cordiais pt.· =6 mOi o. meno:; pO.l':I, ;l't�.

�
Ima �a:r:e po e s��r o ea o

e muI Santa Te1',ezinha. Itajaí Tele. j
de nl'. 46 � ITAJAI. Carlos Brandão OIivei�'a Presiden' quentar o PaJaclu Tiradet!trg do mo se s;abe, [j üi Eldtoral no bre a criminalidade, a qual musculos suficientes para'

r3 cnaçuo, t.em otlroa agua, ..

f' 1" ,

'd f d 1 I
tltS fruteiras. terra bóas para la- one, 80.. te.

que para Se "cabrit", é paclfíco mais permite a cllndidatm'a ao 'e en eu o seu sexo exp i- isto. Só poucas mulheresvour�i., vende-�e tudo pelo preço I ='IIIIIIIIUnlll�IIIUllllllnlllllllnnIIUUitííiiilifimiHiijiímUitiiiUHHiiliiíiiiiUliííi1iHHUl!iiilii íHiiitiiíiiiiiíi!! _=�_" ,.""��',"=,,__ ,,_�_��' mesmo posto por "ftrios Estados, cando que as ry,lUlheres nla- poder:' m iazer o mesmo; e-dI' Cr$ 2,50 - dois cruzeiros e ,= .

� ,

( sBndo I)mi,lHX todavia. !l'} qui' ta_m l11€nOS, .VlOlentalnenj:,e!las, então l"1'1ais fracas, de.clncoentll. centavos I} metro

quadra-I: ,;;::
r ao 1 I d ddo, a.c�it-a-se propostas para (IU- ª § se refere ao eRSO em :,p.rcOç ,is- J Je O sa ICO prazer e vem recorr'er aos venenos".itos terrenos, trate ou informe OU- :::

� pore'" r.'-b!i:cam, e liÍ e::tão lia sua to: candirtato a deputn'do Ndl'--. fazer sofJ'er a vitilna, n13s; .

t-rO:l negot'ios de 6casUio com Gas- =: � pErfeiT.l lJ1at.urid&df', deh1l'o do ma mI por lima unidade fedel'lltiva. I 6par I. di! Lima, na Rua Antonio I:: � nequim 42 ti.) ll[<J'lb:,ldillO !J3ra o
e por o\ltr'a., á SE1Illt.ól'ill, �------------- .ZentIrãu - GARCIA. :: � qüal 11"-,:cer:::1Jl. t: ollde agora Se

j t 1 t
__ .

I::: � SEntem à VOllf(;,1f'. ' Dia.nte di>l,�(}, tel'em':lS, sem fi' l' O R OH �a men e 1�10notono e despro_4" � U r n li DI:;:: := .

d .]
.

VJd:J qe estlmulos?'" !l;; n I{ U J; E § o mtelectuaííslnu. de uma hOl'ri· U'Vl( a, \lma, cemsulta ao TSE,
'

. .

-

= 'iel seeura diO' sf'ntimenw local e E se de fato a, mesma foI' fa.- AlF-AIATAR' A '"fnA I 8 - Está atormentada, .porAi 1111' O M O' V � I 'I:

I ê::_ A J II S T", D 0··'1 f' S ���__ de colorido )'",g1OI<a1 do tí:a!;alhismo
-v'Q-,'av,;J, """l'''mo'' � '. IA lu.

'1
preocup�çõe.s d-2 que não s,�

IA \l � L � U
-- cedeu lHE"!' à� úiid",' do Jflistel';oso ">,, � v ex-ministl'n

CONFECCÕES FINA c>., pode livrar?Âarom6n1a UBát'iéll'::: T' O R N E I R' O S � ,;.'!Sl' .", ,.; � oee�_no d'almn gmwha. Idiota fÔY'a 9. pe;'correr a, cidade. !I, discur- • '"."�
1

.

t 'i r .PARA. HOM\2NS 9 - Permite que os incus-
(:amtnhüe't tJ:*d.. ::: � '" tii' eSj)ecu ar com o IlSI:ende,l e 1 !l limo sal' nos simiieatos. l'tle,nOS preo- nua. 1;;. d.� Novembrn '92

<1'1"'....:.:.,,"" UllIlidd
_- M E- ( A N I ( O S =::=_�"

dos doi: garibaldinos gaúchos dos
d

'

]' d
'" ", -

l cessos ou as decepções do pas
"""'.uu"....".,.

_ dOI's' "gaI'llards" qtte ""o an,nnl,a- ('upa o com a sua e elÇO I) quS, '_ LI} ,4t.lldar - 'relefone, 134", • o "

sacb a façarn sentir_se alllar�iuterl'ogar a verdadeira alma do impulsionar a votação pal·a. sua B I. tI ]\f }O� N A II

f E R R E I R O S gurada ou vencida?';; ; :rn:�C1��aa$';�:� " que dr! flito legenda,
10 _ Está carregando 'um

OFICIN� A HOH L ri ;;ita�::O,er..!>���I'�e��u�:zerG:.�i:a�� --��F�� ------1--- �:l�às:b��·��d��?trabalh{)eres.
.

.

.

, A .

..,

t ãti ª_-. ��re:O o�::�tl�OI:�C::la::,eno:: ::'1 W1S memhros, para "ompen- � t���,��, .�.'<J, ��:',i�':,rfr�::��'��,:�;:r�� re���la J��l���asg��s�: �; :a:i�
__ Grandf! do Sul.. Ali I rodeios! valQ� sar o encarp.chnento da vida deix'l'u =t' ser di\",fl.:"·�Hi() fllH n )�s·�

ga) mas quase todas podemS E. ( A�· prodn7ido pela rec�ute cies- ultimo \.01'1 ·nl.·ir:r p i H·cn.-�o ernI T O U P AV A _- I'es e f2ngues se confundelíl. Pe-
ser J 1"501 id s· t l'

,

_ dir método, reclamar ordem, impol' valorização clla mot'da mexi· 'A Na�ã'J'" "A':>·lr.:!;,'.<!o [o(71e C;.>n- •.
, ". as graça a 111 e l�

"ãna. ma, ralou", ",""ir O dr ?""ICl Ecr,' g�l1cja �!lteracões nas suas a.M A R ( III O D t A (r h 8. ':
dir,ciplina ao rJogranden;e equh'a-R U' A

.

J'
_

le ti pedir ritlTIo Ú· vent.:mia, Um nhausen. <.uio rliM,ur3D ';'oi um \'H- til udes e na SUa maneira de_ .

_ Rio' Grande ben1 ordena'do, bem D dadeiro "l"ri� p"r., que "']:(VO viver. Ulna contagem entr.� 6
-

• t tUi I
� J

-

saiha es["')�her 0133 P' ':',;-.!rnas t:'f"i-.mummmumUnmmUlIlIlIUUnUnnnUmUUlUnUnUnmmmmunWUUmmmll.l I : nu UlIll-.mmn� penteado, bem �duca(ltinho, ficaria .'

çõel', c<lnài<l'Jli)S que \"abalhcm Em a 18 mostra alguns pontos crÍ-;,.'IlItínmnlJmUnmmmmllumnumtmmmli'mIlJJllllmnUnmmmimmmmmuJtUmmri':HHlm:WtUU� tamo inintE'ligivel quão inassinliln democracii1, Sr. presidente. pa
perfeita har':n1LÍ:l COlO L Clde c,o :icos rcsponsa,'reI'S pel,Q s�tl

=-
. .:: veL Com um Ju;;o ou um teuto- r" que o Congress'l Nacional

�ª _E hl'osileiro, eandidalo� a0 executivo não S".;ia acusado d'e cuniplicL. Ex�cutiVj. nC';:,!r;') 1 � rra(I')�.. .(1 i cansaço. mas tudo ,:sso pode,hde ne.st� a to qUe el1vergo_ perfeito ent�ndjmento l'el'lfu'Qno. ,
.$

C' A' M I � H O"'" E S ALfA R-OMEU
:: bcal, neste hora n�o haveria

nha a ,nolltica c·xterna do Br9_ em Rio do Sul, onde o Executivl)

"'I
ser evItado ou lllodi:ficad,�,

�=-:. '.
.

:�'.,: .'
.

.

.

'.
".-

.'" ::::=_= "3� g���'�: c::: nC;::,�i��t�sel:�tc::� �';��� ���Ç�e�a;1��t�:�n�:��; �is����l:�iVoO p�::r:�::fn�i�i�I:1C�:��j�,� �:l�� !o::! s��t��_�eháC:�!:�.'
nrótestn" StlllS palavras finais oram C01';":- Convem ir 'o • me'dI'_

italianos, e �,ão Rio Grande e cava. I,. "'. .

,'"s por !J1'ulrmgtid", salva de ) .l� pr curaI.\)= :: J lo. o Rió Gl'ande brigando, n Rio
-- .._..--�-,------

CO.Ê
'( O

.

•

I)' É I Grande nas fOl'mulas da sua vi�a O 11 ;,s",

=_ .

.

le"'O Dlese
'

=_ t nos quadl'os (ia dila pnisagem, rIe'
- pelo fatO' -- diz, ainda o dt.;!. ��.v�����-''''''''-.6;.=Ó'=

d = gente ,·t{lpageuse�j. ;t._���::' a E No S';nado, o sr. Alber PasquaU-' pacho - de ter-se tornado pro':: :: ri; ti'Ifl o OI' 'd1etache: do que �e abs.. pr-iEtii.rio d� :n.esmo veiculo. I)

I
- .....

b N' I d M"
-

t l' .n-' novo pl'oprletano pnssou a reu-
- ,,#.. .'

t
= ell1 d·o que a 1 se p:l1?sa, .l• .1.a,c; essa:: .rO' rica o"',on' a','· e, ,0" or.:::::ll!' :::: 'inadvertencla do urü\'crso exterior 'nir :l� condir,õps })r"vistos na l('ia .

. '-.. � a

e"1 reri nele só 3parentt:. t; assIm fl.f':a tan1hnn'1 p('inni�tn=
"

,!

I
.

t d 8 1 i'i t i. â ::: (J pl�it(l gaucho, eom duis can-
ou d;ebçnhlri$t'a da PeúP'abras:: para pron ,i:en regi, � I;, lüefiult ..

, :: .lidutos penil'll:ulat'es, con.'ltitui u- antfE dI? 'lH.,mú.·!,.,E
E f :a ·1t1a· libertação da alma regionaL', Foi: - -3Z',tese"nt::r �, �1,."ff.l'::: A G N T t;; S· E Posqualini e Menegheti, ::em "pe1'- ,-- o que' dlecidiu'

.

o sr,
.,

Mi-::.
::: sifloge", são um e outro um 1'eu- n1stro no process') tn .. o 47. i8C· í I-

...=_- P a r a o V a, te d e I f a li a í E dez-vaus do Rio Grande éom a Sua aprovan,do parecer do s.... C,1Y1<
.

história, com a SUlI tradição. com sultor gera.l da R€pub'íef!.- .(,' r- O f.: I tI' N 'A . A, R T" ( l T 'D' A.
"," ! �«'

r.
_

os seus caudilhos, as suas espadas,' Nestas condjçõ�s - eonclt,i _J

Vendem.se diversoS
.

lote$. :: u suas lanças. os seU ponches é o parece á DirBto,l'ia GemI nue <'

jJrró:s:hno ii nova pont& ettl � ". 'if"f Rua. '.,' de Sefembro n',·.' 4-7� BJumenau =, :eu sub-consciente. Porqne 'Um e ped1do l1ãt:> lri"'l'l;--CC atlll',;il;lel"
tliinstntção no bairro de Pon-

i L outro, não sendo a fronte!ra nem, to,
.

,

-'

..
.. 'til Agada.· .1:: -. a hertmça do sangue espanhol da

I
Acaba. agol'[1_ o flilnlstro da

I11llf�):fma�ac§ com Arno Bec" == ê§' melltli;;agem, são �ntretanto. o in,: Fazenda. de indefeI'ir II pretf'H' I
'

�tll', RUa BOlívia, 13 ;.._ :Poa- ::
. '

- consciente, o mistério e !) segredo são de act:m'lo eom G refrrido
r

•

f;l,il ,ãgi:>tb -= Nmsta. J �1r.mmmmvWltmmJJ!JJmlmJUjUUUUUJlJmunrmfunnmuumJUJ!i�IJ�,il,mUUf!m.WUUU lIInmmIUlI,.1 (�Il propria quer�ncià. i?a1'''C,",p. .
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B l Ü M GRÓ(Hlí��KIASSEM:St.EIA GERAL ·.EX'l'RAORDn�ARrA
'Convid:�ç.s.os Senhor€s.�I:i�n'Slas desta Sociedade na� Ira a Assembléia ;'!Geral Extiaordinát'ia, a réalízar-se UO (lhO(

I2.1 do corrente mês. às dezesseis horas, em nossa séde social, .

à rua Caronêl Eugenio MuelJ:e:r, ,5:3, em Itajaí, com a seguinte
ORDEM no DIA

1) Reforma dos Estatutos eliminando o Conselho Consul
tivo; aumentando a Diretoria e creando o carga de Di-

- réDi> E.."llect,l;tiv<J; .

21 f Alienação 'de' bE?ns sociaís;
3) CPeaçã.o. de.'Su�id'�rias, e

4) ·Outros ássuntce de interesse da Sociedade.
Ita.jaL "j de Junho de 1954-·

.

'

'Ass: v1:CTOR FELIX DEEKE.,

ABDON nAVID SCtl"MITT

�i6nári8S com el�eriRDéia
�8 serviços �e escrUorio.
Exige-se reFerências

I ,.. . • .. t�·'
t�·. rn o pezar.
Outrcssrrn, couv'dum a tod,-,s'.si:;iil' ::, missa SGlene em lembrança ,2 <leão de

Sé!' realizada Di:. 1;1 do eorrenta. Domíngo, às
l'as na' Igreja Evangelica

j • -

A ntecípa ....se os SÜiCETO;3 agradecimentos.

para as

grr:ça"
�

fi;

9.45 ho,

VCi1de-se uma distante da praia 300 metros; reeem.eons;
�:nJ:da, toda de madeira de lei, com 8- quartos, sala d'e jantar,
:'J'Sil,fl, cozinha, quarto d-e banho etc: - Aceíta.se automóvel
iDu ('amiolH,te como parte dó pagamento. Informações em
;Blumenau a rua 15 de Novembro, .1513, 'Ou em Itajaí com {)
f,li.l'. Ban.deira na firma Navita,

PRE(ISA"SE

PRECISA-SE HABII.

�Ohl p,srfeiia redação em. :português e bons
alemão ou inglês,

YABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.
Brusque -- sta. Catarina

Uma litnousín-: Cadilac�46.
em perfeito. estado· Intorma�
cões. com o proprietário Bru=
no St,:run!:;k. Rio do Testo.

Mudou..se para li rua Dr. A.
madeu da Luz, 261. Ed'iflcio
Ritt-er HILMAR ZõHRER.
Massagens Medicinais.

TERRENO
•Vende-se um medindo 27 X

867 metros' quadrados. Situa.,;
do à rua São Bento. preprio
para loteamento. Tambem
vende_se o mesmo em parte�.
E um negOCio de seo!.)s e,
molhados, por' preço de oca�'
Bião. Informações nesta red�-
çã,o,

.

·

Um acordeon c(lm 12 bai
::,,0:,. tnarca "Herimf', e:m esta�
{J,{; .ie 'novo. Preço de ocasião:
'Cr$ 2.80(l,OO. Infoxmações n'l

3m)aiaria Wille, à rua Hein
:odcl1. Hosang, em :::rente à Fá
brIm: .de Chapeus Nelsa.

1 R-I N S. P O R T E

6R A N E lA

.....""'...

f��
-� ..__,_,.��

LOTES A VENDA

...

K'§TABELECIMEN'l'US JoSE' .DAtrx S. A. ComerclaJ
== A P fi E iÇ_E r( .... A-:M: :.' . '.'

tI N E

'001 supe'r eletrizante filme de aventuras] Os mais temErOZDS pe
i-rgos eles viveram " sombr-a do LOBO FANTASMA! Um filme que
agracIará a todos os amantes dos filnl�s de aventuras!

-

<.tuaIs $êI'la,,!-l os perigos que trazia consígn o LOBO I;'ANTASNI.�?
Nilo perearrt lwje no Cí ne BJuml"nau, este programa duplo!

i (INE BUSCH
11 H O J E � SARADO � às g horas - II O J E
I PROGRAMA DE PALCO E TELA!
\ NA TELA:

I NADINE GRAY. O. W, J<'ISHER, SmGFRIED BREUER, na obra prima

\ clt.} Jnud.:r�lo _ cinema alemão,

I ,', f A V O R I T A DO MUNDO
,LIEBLING DER WELTl

argentino, aprest'ntando (lS últimos sucesso .., musicais!

R I r A R D'O BERDAGUER
5)

tJ. phLnísta� apresentando ao }liano l1nl. repertório 'V3.1"ia.do!!

P I N T f'R r
S P I R I D O ,H

r,nHOSO �I1AGICI). de naciouaJ�d:H\'-" ,!(rega.. a}lreS'f'lIt,ando f:lllt{lstieo�números ,Ie mágiea entre toda '11!atéi,1!
.

SEM DUVIDA, u�r ESPETACULO rNVULGAR !

Relojoaría
CENT.RAL

HAROLDO R E G' USE
BLUMENAU -' S. C. - Rl!a Floriano Peixoto, 89

, Caixa- Postal, 4:HJ - Tdefane, lG;�:�

JotAS RELO'GIOS ADORNOS.. ..

CONSERTOS GERAL

l

FR IGIDAIR!

Concertamos:
Refrigeradores Doméstico!!, ReirIgeração em Geral
Máquinas de lavar, Fognes elétricos, Aspiradores de P6.
Enceradeiras. Liquidificadores etc,.-.

Reformis' Pint�r ••
,

CASA DO AMERICANO SIAi..
SecçãG Domest!ca

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MACAS COM TAPIOCA
Amolecer 125 gr, de tapícr

sm um pouco de água- Vel'fer
essa mistura em meio litro de
leite fervendo, e, cozinhar,
brandamente, durante 20 mnu
tos mexendo sempre. Descas-
c r r algumas maçãs tenras: ar
ranjar em um vra1.o f�ndo
cue vá ao fJrnD. Polvilha-las
�om uma camada de -açucar
em pá ,e derramar por cima
ia tapioca. Reg3r em seguida
com um copo de vinho tinto,
perfumar com casca de limão
.u laranja. Coz'nhar no forno.
SErve-se quente.

PESCADA COM MOLHO,
TARTARO

Cozinhar o peixe em água
e sal. Com temperos usuais.
Colocar em uma caçarola ums

colher de manteiga fr,esca c

urna de azeite. Separar as cla
ras das gemas de 'ovo. D'Iuir
a gema com uma colher de vi.
nagre, sal pimenta. Derreter a

manteiga em banho maría.
Quando estiver ínteíramente
liquida. juntar a gema do ovo,
e ,� azeite, mexendo: constan
temente como para um creme
Con.inua.r até que a massa �d
quira uma consist-enc'a. espes.
sa. Temperar com cebola moi-

llJ"'umas pequenas fatias da e pimenta. Cozer o peixe
pr�sunta defumad'::>

.

cozido. sem abus�r do molho.
Tirar o centro d'e p.oucos to-·
mate' e encobri o macarrão PURE' DE NABOS
r.reparado. Pulver'zar com fa- Tomar alguns nabos novos,
rinha de pão, 'misturada com cortad:s muito finos. Leva-los

pedaços de queijo cr.eme, So- ao forno com água. Juntar sal
brir com uma cdherinha de e pimeClta. Acrescentad 2 co

manteiga. T':Jstar em forno

IIheres
de boa mant-eiga. Cozer

brando. Em lugar dos cÇlgume- em fJgo brando durante dua�

los pode se .epregar beringe- horas e depois abrandar .o fo
las. g;. Dep'Jis de cozicfu pa�Jar

Di\;S PERNAS: curas fem operação. - Dispepsias, Prisão de
Ventre. Cohtes, Ulce,'as do Estom!l80 e DUDdeno, Disenteriãs.

,

Amebiase Inte;.lÍnul, Fissuras, Fístulas, Cc,ceiras do Anus.

DR. ARY TABORDA
Clínica Geral d·:! A<l'ulto� e Crianças - Consultorio: ltoupava
Se= - BLUMENAU. - Horário: das 8 ás 12 h"ras.
Resíd�ncía: Rua Pres, Getulio Vargas, 143 - 'l'eleione:.

DR. CARLOS GOFFERJE'
Clínica Geral - CIrurgia - Hospital "Santa Isabel
Atenda chamados pe!;)s fones: _ 1196 e 1633

1II ..... �_.........-_....._ - ._- -

DR O. R. RRUEGER
Doenca; de Senhoras e Operações. R:úos X - _Consultorio:
Hospital Sant� -Catarina. - Consulta:' Das 9.30 às 12 horas e

das 15 às 17 horas. Residencia: Rua Marechal F, P:ixoto. 253
-

Fone 1253 - _ (elU frente a? Hospital Santa Isabel)

ac _l- � l:.'t

inimigo, O ll- i Í!'[IL'l';,':;[U :",
nico tratamento capnz de d'-·,--! 1"", (" 1· _,.

1ruir se r"'cicall1'{'r'l'p a "a'z i
v " .1 ...

--, ·�;,·�l 1';:.i1J1Tl:':"111. Angeb Fer-
-..... c:., J_

-:- "'--1"1
q]0 ��l<'lLtf' JJL:_�ler:: [1"...- l!H:H_t_: ,"'I· l\er1'"'l1(!o Fl<l�l·l Walterdos peloS e por lTIelO da 81C_ co', julf;:] Clt-" U ,,,�j U1' _, c'l,h�l _ :';"

'. ".. I , \"

I
trícidade médica ou melh:>l': I';': lIl,l. lJ[_;i·t�I;·:,',,,·,!,_, ,;!�lJ':i,! :

_,.

C01T:,nte ti'e alta frequt'ilci:\ I
Lu·. /\.( O:,�·l',!i;)IIl. !.:,I' ,·"loS,O .. !

em a�licação de .qu::.n1idadt: gU!'Jll'

�o estado atual da me:_lici.lI'! I t'3.:1. ou U:(Ll'�;�. glêlllduLl· .l'-b: ..� ,dela ao ,li' livre traz
e ess·z o cam nhJ tt�TapelILco f pratlca� enÍTé1dT11D� lGdus .os � � ...�,- :,d�.. !)I011·_!.r.;Cl·0 " "anda e ,;

• I ��._I� __ .e_,,__cL·.C1 ..... \Ah.... '_

segmdo tant:J n:s hospitais l'v- 1 l':mccii'� l,f�"'nús ,·w1íC""lo_�'. . .

t b lh. l-'
---- _1. - .... _'--<\.. -�;. 1111:YU:' ·.-2.:11:1osa no ra a ')

mo nas clInicos particulares D2!'�1 Gue CF ;),3;' ç ,-,,_,; � ',1 i'"'Ol i· . �.' 1 o' ,

� . ...

f
- -

,_
J_ --_ ..

-� -"_"'- - ... _-

� 'D12!1.. CtU2.. s a�un03 que es_

espeClahza�as europel2.s ou s:do i!ltciral!1emc :!!út:,j�. Não I U;d<lfl', ao n1' li\·�·e. ou em Sn_
norte-3mer;canas. se obl"m �'nl'i1 a 1°1",') p;ic1 � -, . ,

la arm�ntaçã';J do seu marido cJmbustivel .!Jara reabastecer , "

- . L -, 'I ._,� Dc.·m '::éJ302S. gr,zam ma .;

com .o m€smo cuidado e cari- energias gastas. O afmento é A técnica a usar é bastanL r:'::'-' \1<.11' ,'I' '; ,'L'",!,(,l' r2�nlt2do. g
'.l{cd,' e 1er'O j'1.!illt' ::acilidudn;

nho com que -VOce vela pel:l i ã unica fon.e que posuimos pa deficada e d2ve agir Só p c: _

isio ',., c s ;:c.,. j.; EÊlO c� ·��,pll1'(,- ') C,.1 �,]JLc-,(l;>r.
sua felicidade. Já eS�amos ca'll 1 ra re:wvar farças e suprir does. re�amente sobr.e 03 bulbos ou

·�er,: "c·m d ,t:i;:lLnl.
sados de ouvir falar em dieta- I gastes da maquina humana. A
equilibrada, v'taminas, calo�

"
def ciencia da ali!uentação é raiz·:s dos pIos destruin::lJ-sE'

rias -etc" mas, não será demais um _9asso seguro Em direção completamente, sem que ha- f.. :·c·_·o .. l:»". " �. )["··:·,-ll c

repetir aqui, u mponlo impor- da anemia. Comece bem '::> dh ja a menor marca ou cicatriz:
tr.ntissimo: - o café da

ma-I
com um café variad'o. Suco de A d':r é pratic.:tmente nula. i q:";·,�l;U:Jl;".

nhã, Minha amiga, nã,) deixe frutas, le·te, café, torradas a. 'TI�'l' 1 .,
seu marido sa r do casa depois, rnant!��gad813, 'gelé'ia e OV.QSI

Dêsse mJdo a hip2rtricose.
-\ d�.'i.:

- '- � 11

I ""'Odpl {} s.Jlicíiarde ter tomado as pr,essas uma Jã dediquei uma coluna es- por mais antiga que seja. ('on5 ,J �':.,'
simples xicllra ,de café. mui. I pecial sobre as mais variadas t tuida por pelos grossos ou f'-

I CO;12 luél 1'� de Junho

t,�s vezes sem leite,_€ Itnasti:an : �o:mas d� prel1�rar. ovos. TC-I nos é uma molestia perfei1a.! cb ]J�l:. e {,'1�':::cs, �11J lTE'�;C'.J; Sr-:-,rto pbusiveis G;é o almo
?O um peda�o de pao� Entr� c ,leI prazeI em a]uda�la Se V?_ �,' ; E"q:;er',r.l;q;l. Dr. P:l'L's. " Bll:], '·G. é DOSSi'.,er aprovpibl' a
Jantar de ontem e o almoço ce me escrew;r. E quanto as menL cUlaveL I _ .' , ,. . �,' �,. _ -.
d

' . ,.. I 'I iVl'�"'F'O 31 - li " ee r"1"'lrl' "n·· l'''al''('�O n1"''''"1�1''' c. JI'P'as 12, ,eXIste um penado pro-, gele as, ja se encontram pron_ _,. ,; �
-,.

-. .

.

." ' co •.• - " .��" - d C< ..... , ,-" , ... L .' -

Jongad,:! de muitas h.nras em' tinhas para Serem servidas. I Nao e demaIS aconselmn! Daq�:'ncb (!l\,:é r I) pre,,�"tp a,' t terina' o dia todo ,oae" Hé!gO_
que o organismo está p'edindo Pergunte .ao seu marid,,, qual que os doentes de hipertricesc figo deste: ':"l:'] :�' �. :_iluér':'t;ú I '_:"s c�e ""He), aSSI1nl:1., 111I1IH'_

I ,.. a' .._.. .

.

.

.

I �;:t:�ha ��ubogt:������� li
d�vem ,evitar ÇS processo::: Q" COl1::Jleto ]".•'1':' c' r' ,�,y,<,,,. I ,::r;cc. eS:�0rti\·(;.� e \ i:lg(,>fl�.

.

.

. casa, Não se esqueça ·tambem
- ,._=._�--��� �=."•. ,-,.•�.

� "JS NA.SCI:""03 NESTA

l.·AQr\ElO de comprar "bacon" para os PSI C O r'< DAT_E." - Discl'l"�os. ,espll'ítuf!_
fVl "J i ovos gritos € um vidro- de mel sos. iniuit-vDS. ::,'rinh8s'-:5, �_

.

10 melhor será consultar a li8-

VI \v'E CAtklha abaixo antes de sair p9.�

I ra fazer suaS compras.
Para o café da manhã.

I Frutas - ao na�ural >cu su

l co de frutzs em lata·

i Cereais - aveia etc.

\ Ovos.

I Mante:ga 1?u margarina:
Geléia.

I Queijo
Mel.
Presunto ou bacon .

I Pasta de f'gado - :fresco OU

I
em lata.
Leite.
Café·

I
Cha (substituindo o café).
Nesb listinha .voce encon

trará uma boa variedade à sua

disposiçã':. Arrume bem a me

sa com as maravilh.as do seu

exoval e sirva ° café da ma

nhã com um sorriso.
1sb opora mi13gres para o

bom apetite.
Exper:mente es:a receita pa

ra o seu café de amanhã.
Panquecas com geléia
1 112 xicaras de farinha de
trigo_
2 112 colherinhas (chá) de
fermenk) inglês.
2 collv:!res (so:pa) de açu�
caro

314 cIte colher (chá) de sal 1
.ovo,

I xicara de leite.
3 colheres (sopa) de mantei
J'(a derretida,
Peneire a farinha, fermen-

to, açucar e sal. Em recip'en
te separadO, bata bem o ovo

e adicione o leite e a mantei.
ga. Despeje a mistura lenta-·
mente sobre os ingredientes se

cos, sem bater. Frite as pan�
quecas em frigideira untada

I c:: mmanteiga e tenha o cu1_
dado de virá-las somente uma

:vez .. Sirva com geléja .ou mel
quente.

_ �, .. _ .

na peneira e servr com. peixe
grelhado e batatas.

CENOURAS COM TA..
LHARlM

Dsscascam.se as cenouras e
cortam-se em pequenos peda
ços Coze-las em um pouco de
água salgada. Quando estiv,'?
rem tenras retira.Ias: CozinhaI
o talharim dur snte dez

los e escorre.do com as cenou.

ras, Aquecer à parte um pou
co de oleo de parafina. em u
ma caçarola .e juntar as ce

nouras e o talharim. Misturer
tudo, bem e deilxar aquecer
durante alguns minutos.

sem estar pessadas. Descasca
las e cortar a polpa em fatias
red.mdas; não muito rnas.'Ser
vir cada banana numa taca de
crtstal.

.

Juntar em cada taca uma ou

duas fatias finas de Iaranja,
. polvilhar tudo com açucar de

BANANAS AO VINHO

I
baunilha. Por fim rega.se tu
do com um bom vinho tinto,

maduras tipo bordeaux. Serverncse de.

P"R�FRIG�HI80Rn "BRa STE
(Fabricação pa Brasmofof)
CINCO ANOS DE' GARANTIA

(ompre-o no inverno para le ..lo no verão
Pagueo-o em s,uavFs prestações mensaisa

"BRAS�EMP" é um refrigerador
que agrada, pelas suas linhas aeredi
namicas, é garantido por cinco anos

com at:>sistencia técnica.

Um refrigerador conserva duran-

te semanas, carnes, frutas, verduras,

etc .. Por isso, tornou-se um elemento

indispensavel ao bem estar doméstico

e a saúde de todos. Õ refrigerador é
.

tambem fator de' economia no lar! pois

permite a dona de casa guardar as so

bras, comprar alimentos em maior

quantidade nos dias de feira etc ..

"BRAStEMP" é de d:islribuicão exclusiva de
. ,

Prosdocimu Sociedade Anonima
"

Malriz: Curitiba.... Filiai.s . � JÓinv.iltli. Blumenau e· Maringá
� .'

-

Junto com a grinalda e o

véu as recem-coroadas rainhas
do lar adquiriram, entre ou

tras, uma seria r,esponsabili
dad:e - manter a s�úde do
3eu reinado, Se por falta d�
interesse, ou talvez por falt,l
de .:portunidade, i)S m.'stériú:i'
da coz'nha ainda permane:!'.'Iu
indecifráv.eis às novas donas
de casa, devem ,eh, lembrar
se de qUe o Principe Encau
tado é llIT, homem le carne e

osso que t"abalha, lU:;'a pela Vl�

d'" e ch-=ga em cas'il com fome
e canSaçn; que afazeres, preo
cupações e responsabilidades
são fãtores dependendo dire
tamente de Sua energia e v:ta.
lidade; que é ,pr·sciw velar pe

PARA SEU,

. '.'�

pois de deixar mea hora na

geladeira:

ENSOPADO DE FIGADO
C;;rtar algumas fatias de fi.

gado de vitela. Para cada fatié!
de vitela partir u maceboltnha 1 Polll;:b,2senEI·. fi1h�, do sr . .'\�

em pedaços redondos. Colocar i dnjfo e sru, Irma p(lllkl:tls,>�
as cebolas cm uma caçarul , ll:p1'.
com oleo, sal e pimenta. 1\;12- do sr , OS\'ê!�d,) Pei-e ra,
x�r bem até que fiq�ICf!1 dou- filha . i ., . ".

radas. Juntar o figac10. cle·xa'l.
'

i C,Ln�l·l.'l�TLi.l _n:"smen.e nesta

do) rei gar. Está cozdo c:uando Melati: I
(UiÜPjl:l. com a S1'1,,:, D.Ie." G-f-

se pode espetar o �·1t·f:) >,en11 -- _I ':::1·1�, . .:'. .. �: I)Ç'o' C'" "'-!'i nerosa da Silva. lilha do sr,
que apareça uma so g�t� del·é:!. d,� so« I-"'.·C:" l',c_�. •

a Juvcrrtíno e SI"! '�e"'.'I"'Ç" d:
sangue. "T�

�".L c .......� l.J1o.. w...,;h �"

�� :: sra. l_gr.: .... ���(:i'l'<·!' !� 13íJva;

GRUÇLD'ADE �l'l:�J::'l'C.d� .. ,_'., ,:'" '. � _ .•. ,. ': I - .�o. sr. C.�l'lO� Hass, c�_
Lo.

- 1... !, ..H lU 11:J �.. ,.- dC; .

" -1 ! !l},L'l'Cl&no residente nest, el�

,

ro Sr;.nt:! C;'iari!1a; ! Linde, com a srta- Alice dos

FEMI 'l..HN A 'c c' •. ', c,. -r, •
'." �. •• • •

_ 1'f� j-' �

>

�r ,.�� �;��. ���lTl_���••\r:�.� _��_�11IT'���,-" � �:.:nv1s, �iJl1�: da sra. Albertina

I "1"·'--' 'o, OI. ;:L. , ..... ", J!'···i:üves aos ;:o,ant0s e

ESTA' em c�rso D": In�la l;:es: í - do jovem. Te�,'!lliQ Th:':ss,
terra �r.l1a CU�lOsa, po�err.llca 1

--- 'ê : ".'. i:-�Cér:' -'C, ,:""Ô'::!,,;.! ijl110 do sr. Manoe! '= sra, c«,

q.�e dIZ res?�Ito a cnI?1:1�-les:,c_;,: C:c é:' i',',;I;",;'1,'" í..,c;d-'l'(!l<1 'I'hciss, com é!. srta, Ivani

h�ad� femínina. O lDIClO

I
W e. i ,',Ial'í:.l Csrcil;oso, filha do sr ,

f?l cado por C.H. Ha.the- - o Sr. /Ü'l,í;ido j\.I:cL'�Li. f:CliAntOl)io· e sra. Mar.a Cardo.
rill, chefe do departamen- c:me1't�;o 1u..:2.�; , so.

10 de investigação criminal - I' !'T. !;",nl n ·:i3f.::HJ:nw.!
de Scotland Yard, o qual residC'üi,_. em Tr,_",'bl :., L _".1
'disse en1 uma conferencia J 1""1; I
que as mulheres são muito -- I) "c. [Is):); r' ;;z,e·h!." ,,jJ::l-! . - ./;cham_se em festas c:;

mais crueis nos seus cri- cher. :·,··.·,;u": ''"- li,:·.' �, c;d"c!c.! seguintes lares:

mes. e j - c:\j sr , Dan ie
í

Sc!1111ilz c

Os homens, de regra -. ;' .'1'. .',ErEC'., !l'Pi >: 1I!i.,,�,1 sr,i. IVIal'ia Schmitz, com o

- disse Hatherill - n1atam I j'(.'�' d','Ll,(, ,'J" Jl.�iLi;' _1. I ::.''-C\i11e·1í.LJ de ml1 .!'l1cnin,1;
rapidamente, procurando I I - c1,l !>I'. Erineu D.echamps,
não fazer sofrer. Quando, I ,:, Sra· llJIelita Dech:1mmp, com
poreIn, uma mulher deci- i", lE.;cimelY.O de '.1'01 =>.ellL

diu matar, recorre geral· .í>'l.;�i n I !l��:

mente ao veneno e consegue 1". 'I;�·:;t·_
-

--._ do 21'. Jeão Tavares c S1'3

até contemplar pJr dias e I ;:.'---�o l\:..,jL·. ':',.;1. ,?Ia!';,' Rosa Tavares. corn o
I .

semanas, sen1 un1a sombra i son�lO",: . ]l:lseirnenb de u'a men'na;
c>e compaixão, a sua vitima: - c·, . -- [;>j .�r. José lV[ar�ll1,�S l�

f! l' • \
•

torturada pela agonia". ! :):J·ll':n·:o r- .. t, '-·:'1.1-: !"::l. Jj1ldegard Marques. Cül11

I ......,"<'IU' na 2.a p3g1na !etra LJ eJc.. lncni-

I '

I Conselhos
I

!'L'Ll n na Sec[;ão de lVIaterll1.
(:0 I-li.):i�j�;';:ll "Snnta IS�l-

QUE VEM A SER A
HIPERTRICOSE?

S.ob este �0l11.e. tão dificil

r
traiml!"ll�l" "1[\-1,',,:;1)>

I de.Slgna-se clen.IlIcamente ü pur Jeig;-" " ',;u :" 'j]
excesso de Il,elos, sobretudo zem prt'jllizn·�. :!�"i'·,.; .,;�. 3
seu paarecimznt0 em lugarp.s

I onde a pele feminina deveria
ser 1 sa, c:mo no rosto, culo e

---_ /uham_sl! ilü\;11 ·Jadn:; na
tiJade:

- HOTEL .B.EX: srs. <TIl:io

Pierre
Brambilla

Dda

Gr<1-

=-;--:J�'l <20;11 rp:2 St·U E!lho
-.:' � ... .::7\�tu"3' ::t ��sâUtí�n· Ú-O :.Ir

(. r' !.:::·f,

.� divcrsües,

.Se v:Jce passa o dia sentin- I
2 _. Não está sati:::j'_0ii.�( CUlT'i. . D Sr�GR:EDO DA CONSER_

·do-se 'rritada, cansada, ou de-lo eE'\prego CJUL' e:_Cl'ce.
..../"�"çji_O DA PELE

I
::C'i; 1J�,i3t'S frios a cútis fe_

prim'da, há bons m'Jtivos cer- 3. - v:,'C �olJ prc:::';;�{l '�:;c!l- c'l'ni;la'está ma:s sujeita às in-
.t::mente para e:;:çplicar essa fali '" (JL'e !Il': c:. L'lll:O::tl':,"-ú ''_ ')1_. �1110:,('j,";; do clima que nas :>'(j_

ta de vitalidade. S·= o médico I PC! 5mi,_' :pr, I r" D:11';, tL,do .) "U. í. m,S trOl?icais. Entre�anto, 11:1:
lhe garantir ··qune não há ba-I t:.enl para far']"! :_ '-::,"ks clImas

..
a 111ul12er,defcn_

-

..., �"il el,11cad" epldenl'''
se organica para explicar fi 4. -- \.r�\�[_' '��: ��'�d-,:'_11h� C':I''11 � ;'ürr:c c; -us,:; '-do ê�"elne Nív:e��
sua constante fadiga, as dez pe5!::(1�):5 (!l-ie tt_:.ll n t1:�dJÍt� (;�. ,-:"lr":E'er\"c-tndo_a se:inpre bela e

perguntas do teste de hoje tal- tr:rar. i;]QY1l'lIi1E r "u L. w i_ I ·;IJ..·Cl;i1: E' qLP {) Creme Nívea
.; ! '2 j�) unlCO prep2rado com Eu-

vez lhe permJtam descobr,r Ài'r-d,':
, __ ;·'tc. SUb"t{l11C;"l c·entí:l'icà dt'

que voe·:? não tem an'lTI'J ou :5 -- }!�.slÚ eln (_'(Jndíl';-j:__'.� L'sÍ- : '�rrll;c�·2 afinidade CC'lTI as célu_

energia. cas l)!·PL':�!·it._4.s OLTt. d n1: 1:tl;:;-� �.�_ : �H�� d:l ep.idern1e e que. send,)

ATRmUA 2 PONTOS A CA- ío)'('" li ,�:o,,:clb '.,)1' c"ta t'bsorvida dá-lhe re_

Si��ell,:·Li. rnaci·2�: � elasticida_
DA RESPOSTA AFIRMA'l'I- ô -- L'._,_';L: t''': g!'r�,l 1!1P- CréIl1? Nívea desaparece

VA nus (�,_1. sPle hOi'clS pux' dia. ,;--_r:� d�i:,,=-:Ir l'�'sí�iuos brilhun ..

1 - Vive exposta a muito '7 - .;<:. ,; ",'Li ":;iY:c.'J ,·w')j_ \ ·c;. E' ) ]01l:'lho,' que se conhe�
; f':": 'pJr::l c\<lnr l·ugas pr'21n� ..

barulho e confusã9? (C',IH'hl ",! ?:' :J::�j";1 lt·:r:l. G? 'illl'as.
-

a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ite42taFt "AVI.. FAG1JN11iE8

;���
j; X l� E D I JÇ-N T ...

Assinatüfa$:
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SEl.\IESTRAL
Cr$
Cr$
Cr$

150,0'
10,0'
1,0'N.!) AVULSO " •••

�6���l .

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodri�o Usboa, 11
- Fone- 42-5953 - SAO PAULO: Bua. '1 de Abril

n. 230 � 4.0 andar - Fones: 4-82'1': . oe 4-4111

BI<�l,O HORIZONTE: - Rua Golá. U - POR

'ro ALEGRE: - Rua. .João Montalln, 15 - CU.
ltl'rIRA: - Rua Dr. Murici. 708 - 2.0- andar -

'!iala 233· � JOINVrU�: - Roa São fedro, ti·

IDEUTSCHE SPD [TE
RURZE BERICHTE

���i�, ú--b ""- .�.f-- ,ilit.!tGé '*...'��:
GtTMl\IIPRODUR'l'ION UNn ·VERBRAUCH

RIO, 11 (Merldíonal) - Seit 1939 ist dfe Gum

miproduktíon Brasiliens von 13.444_. Tonnen auf
24.573 'I'onnen im Jahr ] 953 gestiegen. Der Ver·
hrnuch an Rohgummí íst dagegen ganz erheblích

groesser geworden, 1939 waren '€s 3092 'I'onnen, 1949
ueber 20.000 'I'onnen und im vergangenem Jahr
33 3tH Tonnen.

ENGLAND WUENSCHT A'I'OlVI�KON.fEREN7. r\'UT

EINSCHLUSS SOWJETRUSSLANDS

LONDON,l1 (DP) - In den zustaendigen Lon
dnner Kreisan erklaerte mau, Grossbrítannien beab
skhtige nícht, ohne die Sowjetunion ari eíner inter
natíonalen Konferenz ueber die friedliche Verwertung
der Atomenergío teilzunehmen, ohne vorher díe Er

. gebnisss der Abruestungskonfersnz, die augenblíc-
kl.ích in London ahgehalten wird zu kennen.

HANDELSVERTRA'G BRASILIEN-JUGOSLAWIEN

RIO, 11 (Meridionalt - Der neue Handelsver-
trag, der zwisehen Brasilien und Jugoslawien abge
j schlossen wurde, sieht eínen Gueteraustausch in Hoe-

i h�
von zehn Millionen Dollar von jeder Seite vor.

DIesel' Umsatz soll innerhalb elrres .Iahres erreicht

I werden. Der Chef der jugoslawíschen Handelsdelega
I tíon, der sich seit einigen Wochen in der brasílíani

I schen Bundeshauptstadt aufhaeli, erklaerte betreffs
Ides neuen Vertrages doer Presse, dass untér den bra

! silíanischen Artikeln, die nach Jugoslawien exportiart
I werden sollen, Haeute, Baumwofle, Kaffee Kakao,

!Kaka?butter. vegetabilische Oele und Saatgut fuer i

Oelpflanzen, Carnauba und RoIz (besonders Piní,en-!holz) figurieren, waehrend Jugoslawien an Brasilien I
I

Metallwaren, Iadwirtschattlíchs, Instrumente und I

l aehnliches zu senden gedenkt. Die Abm.achungen be.]I schaeftigen sich auch mit der Festlegung der Zah
lugsweise zwischen der Bank von Brasilien und der )
Zentralbank von -Jugoslawíen.

I{ANADA NAHlVI EINE MILLION MENSCHEN AUF,

nm '1'OTEN DES FLUGZEUGTRAEGRRS
"BENNINGTON"

"W;�i"4i' ''''·F=J.,.,....,...,..-."....
'�",,*,'..-

(�UONSET POIN'r, 11 (DP) - Nachdem zuletz1
gemcldet worden war, dass die Explosiollskatastro
phe au BOl'd eles nordamerikauischen Flugzeugtrae
ger� "Bonnington" auf 97 Seeleute angesti:egen sei, da
drCl VOn deu in das Hospital eingelieferten lebensge
Ia-el::rlieh VerIetzten gestorben waren, wird nunmehr
bekannt, dass weitere drei Seeleute ihren fuel'chterli.
chen Verbrenl1ungen erJoegen sind und sich die ZahJ
der OpIer demnach nunmehr wirlrlich 3uf 100 Meu.
schen erhoet� hat.

OTTAWA, 11 (UP) In der kanadíschen

�achkriegseinwanderung wurde diesel' Tage die Mi
lflonen - Grenze erreicht. Das kanadíschen Eínwan
deruugsministerium wíll in Ku'erze die Ankunft des
millíonsten Einwanderergruppe stellten díe Englisch
spreehenden Laender mit rund 315.000 Menschen. Es
folgten 120 _ 000 Deutsche und 100.000 Hollaender.
Kanada War das erste Land, das nach clem Krieg wie-
der deutsche Einwanderung zuliess. .

f

I
OUTEM APPETjT

.HlJEHNERFRIiiA8SEK

1 SUI)lle�hul111, Salz, 2 L. Wasser, SUllpengruen,
-iO'gr. 1\-Iehl, 10 gr. Butter, Zitronensaft, 1 Ei_jlgelb, 112 EssI{);effel Kallern.
Das gewaschene und ausgenommene Huhn in

Isiedendem Wasser mit dem Suppengruen gar kochen.
Dallll aus der Bruehe nehrnell, das Fleisch vorsichtlg
vou deu Knachen 10e5sen, und in Portioustueckchen
teilen. Aus Fett und Mehl eine 11e11e Einbrenne ma

chen, diese mit 1!2 L_ der Huehnerbruehe zu eimw
dicken Tunke auffuellen und mit den Gewuerzen ab
sehmecken, das Fleisch hineinlegen und lauO"sam da
rin ziehen lassen. Mit Eigelb kurz vor dem AUftragen
legieren_

.JUNGE HAEHNCHEN VOl\I ROST
-1 junge lIaehl1ehen, SaIz, Wasser, 40 gr. Buíter
'()der 100 gt. fetter geraeucherter Speck.
Haenchen an der Unterseite, kurz ueber dem

Darmausgang, aufschneiden, mit MítteI- und Zeigefin
gl(!r ausnehmen. waschen, salzen, dressieren, auf den
Rost legeu, mit Butter bestreichen odeI' mit duennen
Speckscheiben umwikeln. In den heissen Backhofen
stoellen und die Fettpfanne darunter schieben_ Nach
50 Minuten mit Salzwasser begiessen und die Tunl{E'
mit dem angéruehrten Mehl aufkochen und abschmec
ken. Dazu frischen Salat reichel1.

WINKE FUER DIE HAUSFRAU

i

I
MOHRRUEBEN REINIGEN -- Mohrrueben

:'�lni�t �1an a,m besten und.schnellsten indem man

::ile nllt cmem Nfetallappen IDrahtschwamm) abreit.
���l:;-�-""""� = .. AJ; ....� "... _ e _" .. ,

f.
.

i IJ .... � ) .

./�_J .', �j_, �..Jq

1 em cada 6 fumantes prefere Cigarros

� l
,."_

.

,

·i."',

'��-�;"
�:-'��" ,

"� .

�_,_, "v-' -

!..r�, � ;

''';;'
��;�(

o fim de manter ii vendo

ra G que tem de

de não poderem, .n? prazo
:

um mês o Banco,
'

Deserrvolvímento
-

EéonQluico' e a

Companhia <de Alcalis dar ínrorI
I·

prestímos e outros, ··para ,reaÍizu

ção dos fins .a que' se .destínam

essas! entidades" .::_. declarou na

sessão de ontem do Senado,

sr, Alencastro Guimarã:es

mentando oficio do··' M·inist.erio

FATOS DE MAIOR

GRAVIDADE

- uma preferência nacional

Frisou ainda Q

Ouimal,ã,ElBI' não, ter
de fazer qualquer restrição·

probldade da administração
Banca. ,de DesénvoJvil�le�t·;;. Enl'
hora nM' pudesse deixar· de a

centuar "a circunstancia de

que tão . pr�mtt' u requerimento
11.0 1 era apreselü;do: n·csta Ca"·
sa e divulgad" pela:

"

PRODUTOUM

•
,-----,------ -,- -'- -_.-. ---

BBcrU�Bscem 3�ila�oes lr a b a I D i s t
C f.. d d d·

.

um boletim de infQl'inações. so-
.....on Irma Q Q me t'te e OIS gl"evistas ,bl'e SU3$ atividades".

BUENOS AIRES. 11 I AFP) =

I
centemerite inci-dent{'ll, ,t.enqo

.

0I
drl 'lTiolencia.. dicação pal-icial; os mfl.nif�sttln, "Pretendia.:..... disde o genad'.),];

Diversos moviment'.1si 'grevistas lllinistro d{) Interior B01'!Il'11ghi Aludindo 3, es..� situação 'o te" tentaram (;orrcentl'Ul"se '(H- r.....:. com esse flxpedjent.e, desfa7.Fl'

t�m oc�rid� �Itim�meln�e e�i- adver:i'(!Q, qu,'" o governo ;&0 vtspertiollfl situaciOnista "La .E' ante do llalacio" do, gOvel'uo-, {)., M ímpres"ões qu� ]}Gl'ventllÍ'il

g ndo .-.,05 �mdlcatPs l� m;vu�ao r podtl'a; ,subtrair-se ao d<::yel" elo p:>c'a" denuncia n. infiltraçfw co: que cOllileguiram parcialmente. : causassem' �s: illformaçóes '.

dos conv.emOs I"Jbre- salurlOS, manter a ordem. Para isso, deu) ntunisbi, !no,S sindicatos. Assinfu

p�inciPalm�nte os dos lnQtalur'l inBtruções a PoLicia ptkà que lou qU':l
.

os comunistas dizem

gmos. Reglstram-;s'c mesmo l'� sem usar de força, evite atos I apoia.r os atOSI do, Poder ]5X[;CU-

Qu--eb'-r·a-.o·u·o Cabe·ca ...
!�:�a�:re:C���Cf:;:lt:::t�i'e�

_

.

v€s•.Gritam, quando acham 0-

portunOJ, "Viv':;t Perol1" e entl'e,

mentes procuram fazl'!r c'Jtrt1 <til" I
os trabalha!dores se, :desvieul do:
caminho ê:I1cetadQ peio ,presiden j

i

a s na lrgentiuaas

5 6 7
,
-'

1
z

.3

4

.5

6

')

8

,9
1...-

A$ora
.

operando também em

3 VIT.I:fi.IAS
lltrENOS AIRES, 11 (AFP)

A Po1i<cia federal confl�mou

lÍORIZONTAIS�
1 - Acometeram_
2 - Apaixonada (pU.
S - Grit3ffi.
4 - Prolongad;)'s_
5 - Coherto de areia·
6 - Conduz·ram.
7 - Desejada.· Delis,

meda.
{} - FreiI'él.

Ala-

mo;rte _de dois operarios e a, (.�

::dstencia de outro ferido em e5-'

tado grave êm co'ns!equen'cia das

desordens pro;vocaãa.s pelos gre
vista;; 'metalurgicos e partidários
do ;reiniciO! d<l' trabalho, ontem
nos suburbios desta CapitaL A
Polícia cemfílrmOu . igUalmente
que o Íl1,eideonte entre ambos 'Os

banfdoS! na assembléia sindical

IIada certo :'al-nda' sobre ·0,do c�rren.te termin'ou Com qua,�
tro fariidoa.

Os pe.rtidarjos da gl'BVe de- '
-

VERTICAIS, ::::1:re:'::'rn.::;; ,;,m,�: futuro pOlítico de . lano
As qtlatr..;J primeira le:' Refere�se o comunilCado. 'poli RIO, 10 <Merid.) - Com a as paro o gaverno, após as mar7 do gO\tBrno da sua. tt-rYP..

tras. - saca. J' -

t
.

. .

Ih d d ,'t h t I r d
-

2 EShid�i; _ letra.
clal 8,

• entatí�a do� �l.ssidentes
cc a {} nome e s€!l1ador (mas· e eOn ra mare as em 01'- 11 agaÇaO

3 SacudIas. nos "(lIbmos ums. para. lmpedJr a berto Pasqualin� para concorre n'J. dos nomes 'dos s;rs. Alberto E CêL'to que, a(m os ent�lldl-
-:1 - Colega.· I rejn:kiO do trabalho bem

.

pel':l PTE á sucessão· do gene- Pasquálini c. Brochada da Rocha I mantos preliminares que ag;orà
5 - Próstara,' I E t D , t
fi _ lVlulher estrangeira..

a U:rna reunião· efetuada 1:.'a l."nes o' ornelles no Rio G. que acabariam sendo· "degola- I apon
am o sr. Alb.erto Pasqun.li.

7 - Campôão__ senhora dis�i,dentes numa praça ,Fentral do Sul� escolba a :ler ratfiicada d()S·�•. Mas os fatos estão a mos- ;ni, o sr, Joií.? GouIart teria sai

(pI.), quamda. manifestaram o proposit.o ainda pela Convenção do gie-. trar 3o&'01'·a. que <). pl'oprÍlJ- €x-' do candi'd.ito da Convençã {!uj�
Ruim, luz que e_ de :apodera;r-,se do, local dQ, Sin- mio. tornem-se Uma verdadeira mhiJsiro do:.T�·abalho- trabalhou ',ma.ir.ia. obedece a ·su'a oriEtIti'{â<r
mana dás 'Pont<lS dos' ..

d d di'Ct:J.to some:nta desistindo incógnita o futuTn pOlitic·o do pela escolha do senn.dor gâ11- ,I };t.3as assim não ._. ·i�.e os. t.2cíd'o fi. .
'

no. facle. da. persuasãO' policial. sr• .João,Goula;rt. É. que se espe- (lho, demonstrando assim ne-' quando, tIl:....rto no
.

- Iii - Mansão� :na.tm-ante, 1lesobeCl�éce�d'" � nome iilldicado ;nhum lnteresoe """l-� �� -

t"
.

U· '" ."
, ,

•

..
• �- it!-" ,,"'....qui;; '" (C:.nchü

acessiveisPlanOi a

In,forrilações, com

Rua 15.

ANUNCIEM

ESTA FOLHÁ

"
ü

1
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9.0' que C'Jm . .um encontro inter

tão
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-USf PRODUTOS Dft

C O p a L S. II.
.

Os jogadore,si das .seleções de I nossa terra uma par-tida de

fU'lliqUida
será dividida em pa'de's zínha cidade,

mossa cidade ,e .da de Br'usque," teból que há muito tempo [S' iguais C'lltre a Assocíação �o�', .De mOdo' mais hr,'lh:iJnte 11

18'tl:l�nhã à tn:�d,,; vão fazer
.. �a I.per'ava. presenciar âg€,�i:e do e� CI<.Jn�\Stas EspGrtivos. do Vale dtl .nifioativo '.MO, P9!Íe.ria.' ser

mars bela pl'il:ça de; espo�tes (lI! I port.e blum€nauen's, cUJa r<,nda Itajal e sua, congenere da vi- 'do,

o sensaciona! combate. de :::

gigántesctis cOt,tln';,o é, na realí

dade, Ó' espetáculo programado
ta-rde, Ide domineo .

nh:i: n� Aí. Duque· de c�xias, a- _

:::
à,ndà que não i se possa negar

qualidades a;J "scratch" local, cu

jas pOssibii.i�acles de vitória não
, .....�.! são de todo- dcspr-eaívets �

(Companhia de Petruíec e Asfalto)

-

S
Duas f'.)rças poderosas Entra Ê bem verdade, que Le léco.

rão em choque, em defesa
'

do para obter êxitO' em SEU trabalho

do assocta- d13 preparaçãO' do ccmbtnado blu

Sub-Produtos do Carvão de Pedra e d,J Petróleo.
= Imperrneabfl zantes para'madeira, Ferros e constru, _

ç;{;es ern gs ral,
= Representações Clipper - rua Itajal 35 - 'I'elefo.,

- ne 1135. BLUM.ENAU
-

-

.u i i Iun I! í1 II ill ill1!!11111111J1IIIIIlllIl!11,rl !!l111111111!1I1l11l !11ll111 IIIfIUflh -:;

é. do tricolor,
..

perdeu' por 3 x2 o Avaí goals (le Otávio, após uma de"

a aum.. cO'tejo' que fésa .paroíal di!" Bragnó1i num

pouco- brilho; teVE', como' �Ónsê- chute de 'TeixEiTiuha e Braulíc,

quencía do estadia. escorregadio chutando um penalti que não e-

1.0 tempo: d� lxl,

dos maiores cen- menauense, necessitaria pelo
t'I'OS �p'::lrtivos do, EstadQ. Em menos de duas semanas de t.ern

Brusque está a. hegemonia. do i po, .afim de d,ar-lhe maior, p.r
.

futebó:J 'catal'inense, como fruto
I
sona.lidnde, isto. se justifica pi' lo

de uma =erie de proezas me- 'fato de não eixstir em nnssa

o t
'

'

mcraveís assinaladas pela Te-
I
cidade um time que', coma. o do U ro caiar I-neu'sepresentação do Atlettco. Renaux, ! Car]o:ls Renaux, possa -servtr- dE ,

Lá se encontram div€rsOs; dos base à .seleção- representativa
mais càtegorãzados jogadores bar., da L.B.F.·. JOgadores entre os

que val* Iriga-verdes; em suas respectivas quais pouco ou quase nenhum
. ,.C.

,

.

.

.. ong'· ,'eposições. Hélio Oling€r, couve- emtendrmento, terá LeIéco de

nbamos, não, ericorrtra.ra, maio- jlançar lia Equipe, tOd', eles, Pé'quinha,
Hcraek" de ta�ntz!l>r;:. n,fi Pa.ran'a'l'esi d,ificuldadeS para compor u- contudo estão no firme propô \i!:J� llil "

ma equipe de primeira linha, (la: I sito de colaborar- com seu t éc- Nâo 1'8.1'0 os jogadores que

do ,·0 numero,', elevado de boms nico, e se batalharem com o en- voam de �anta Catarina para

jogadores que estão ao seu dis- tusíasmo que está a lhes

eXigi-t'j
tentar a sorte no- futebol para

p�r_, As· clrcurtstancías atni:is o duelo, marcarão 'honroso re- naense, conseguem pi-ojetar-sn
nos obrigam a apontar o t.ime sultado ante o selscíonado bru;. d � forma extraordinária, no as-

brusquense como favorito para quense. I sccíat.ívo do vizinho Estado.

Novembro, 592, 1.0 Anda(
la I e f o n e .. 1345

'.S.' CATARIHA

arfa (apitai o C.Renaux

·�sp(lrtiva., para a qual' pouco,
'iga. ao Federa�ãt Catarirtense de

Wlitebol, jogaram quinta j'eir'á .... ri

,!I1o-ite -Em Florianópolis, .', .a.�i'3tÓ:. qualquer fonna., f';i bástante ine Outros detalhes sobre

i;;amente, Os corrjuntos titulareS· recida a vitória do Atlético, tro:

alterações inoportunas .qua fo

ram introduzidas em seu ataque,
" .

no per iodo complEmeritar,

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

Inúmeros craeks barrtga-ver
des, como todos nós sabtmos

emprestam seu valioso concurso
a diversas fquipe.s· ouritibanas e

segundo 'a opiníão abalizada de

conhecidos cronistas da ' Cidade
Sor-r iso, são tidos, todes eles,

como dos melhores em slUas rCs

prctivas pO'sições no peból ar'a11-
car,lano.

da vitoria,' chegando inclusive

ensa.iar utri '·baile".
Dave a queda de produção

time azurra principalmente do gramado, .mas que apresenteu
íntensa movimentação, dada ,á

dispo.slção com que. se atiraram

ao combate tod·.)s O'S jogadores.
o e;ncon-

xistíu, .uma vez que PilO'lo ma

tOU o COuro Do' peito, dentro, da
área, tendo o' juiz éonBignado
um tóque inexistente.
Fi'!laI: AuêUc6 3x2, tentos de

Bolão que centrou a bola dn.

põnta -direita, 'indOo a. mesma

, €ilcóht'rár Mósimànri' desprelVeni
do, e petruiíkY 2, &5m

.

arremes

sos' bem colócados.

do

BANCO INDOSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S. A;
Péquinha o ultimo dos cat!ui-.

i!1EnSrs que () Coritiba arregi
m€'nÍ'JU para suas fileiras, apó.
um i·nicio um tanto titubeante,
está se firman,do pouca ,a pouco:
como um das valores exponen

ciais <100 quadl'>J alvi n.egrO, nii,íJ

cemo centro-média, pos.iç1io. que

ocupa.va quandO' no Paisandu,

mas sim como médio apoiad')r_
O loiro craque brusquense foi a

figura maxinia (lo classico Co·

.ritiba x AtléticO, domi:nbo pas:

oodQ, cujo placard acusou em

pll,te de dois tentos. Comentan:

do a atuação, indivJdual dos

players do '·campeonissimo." do

P!:raná diss� Il "Gazeta do Po-

De

,do Avní e Atletico 'l'tenaúx, "de
..

,,������..Q..�������

,��s:::peãO do Erlaclo, que há" 1 (L I N I ( A M E' D I (A HOMEOPATlCA
�ito tempo não conlti.:ée '.} a· l --- DR. MECESLAU SZANIAWSKY ---'

d t
' '.'

ç"
� "... "·"l·CO' d'o u();:pital Nós,f''''', Senh,ora da Ln.. "

niargor de uma erro, a
.. na a-

' � ,.. �� •.� � "'

,
' ',••. ,' .� Con"ultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - F<one 2'6'

ItHíal, aCrescentou outro s�gl1ifi�. i Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
reativo triUlllfo à longa série de J c U R I TI B A -,- PARANA' ,

ll'esultados p'jsitivos que veln l Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME�JUS
'. .� Doeru;'as da pele: Eczemas, Furunculo,;e, CoceU"ts; Man-

ll!.Ssinalando dEsde: 19M, já que � chas espinhas, etc. _ Glândulas. Faltá de regra,_ 'Exces.
!bateu o super-campeão ilhéo pe

I so, Flores Brancas. Frieza sexual, Impotência, Eeterilida

,�ó àjustado e clássico marcadór'" d�_ DesPDvolvimpnto fís!co e mell�.al. etc, ;o-' Doe�ç�1 crÓ-

d," 3'" 2. •
IDcas em geral: ReU1l}atJsmo, Varizes, Asma, MalarLll crÔ-

'" '" .�" _'_- Dica - Hemorroidas, etc. ---

� l\i'ENCAO: ConsuJtas em. Blumenau nos dla� 21 a !t de

�. --- cada mês, no HOTEL HOLETZ --o-
,

"����"""'_"'���"'A�"''''''���1:>.�

- Matriz: ITAJAI-

Foi, regular O' desemp€nh()

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital •. '., ..•
Fu rido d� Reserva

End, Telegr.: "INCO"

Cr� 50.000.000,00
Cr$ 46.000.000,00

sr. JOão .sebastião da Silva na

arbitragem. Alinho� (). Atlético
Renaux com ;M:osJmann, Afon

sinh()o e Ivo· - :Tezoura - Bo

lonlini e Pilolo, Petrusky, Isnn

_(Tale) Otávio, T.eixeirinha e

96 _ 000 . 000,00
Total dos depósitos em 3113154, mais de ..... Cr$ 879.000.000,00

." ,
I

AGENCIAS E ESCRI'fOR'iOS NAS PIUNCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO IUO DE JANElliO E CURITmA

para igual com a turma

quense, daí ter sidO d(Js mais.

S' 1). ,V A S T O

Tale (JO'ine). Atuaram pelo Â- , DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM, PA·
val:. Brog'nnli, Vi.ldir e Danda! RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA
- GUido, � B.J:aulio, €I

!lranam,
" Pl-lODUÇAO _

Duarte (Barbato),' Vá lace, Bo- .

! :�:) (:�:��e::�rigu� (Amo-

I' ...........-:aJW>lAM::��!-!!���?��WW......

I ._"_"_._'__ ' ......_..__

Só no primeiro telUfIo conse-,

guiram <JS lO'cais jogar de. igu'al

justos o empate de 1x1 verifica- VERDE

Rtubouóo Ipiranga O títu�o de vice'campeão
nos 45 minutos iniciais d� luta,

·,t'mbora, nascesse! o tento do. ban Convocação
dó alvi-'Celeste de uma penalida- Convocam: s cs Senhores associados psra a- Assembléia

de máxima erroneamf,nte ap')n- G2ral Extraordinaria, a realisar-se em nosSa s'éde sJc;al ás
20 horas do dia 15 do corrente, com a segtlin�e:

Ia.da pelO' árbitro. ORDEM DO DIA:
Na fase id.erradei;ra der ..m Os � 1.0 A}t.: ração dos estatutos Soci"is Uma nas' máis escandalO'sas, ,ar- D H h" j. ',1 ••

ICri .t\ ��r!!lb'l�l I
neil'a a

avaianos, Ióg'o aos primeiros ins'j' 2_0 AssuntJs d vers,:s..
' bítrage�s �m paJi;i�s de.,b�la·1 eu S.OW em omVht2 GJmz I';; l IIJ "'� {fui afim de

.

_ _
,'. Blumenau, 9 d,<e junho de- 1954. ' , ,

'

tantes, fi lmpr_essao ,que, estavam I A DIRETORIA "

ao· cEstO" nestes ultifi':JS te:mpos; dá modalid,ad<.!, '!)a,,)l,Oit{l do, ...,Jti� �tra_etz <;La CaCpita.l, �sando de
I Capital, quc< acabou 'vencendo

mesmO' decididos a ganhar ao par' 'Obs.: Nãà 'hllveúdJ' numero le'�al ue assoclirdós na pri:' verifiéóu..se em J'i)iiÕviIé� sêd'ê do
mo sabado .. Atuando u)l1tra o atitude facciosa deEclassifiuJu I de maneira pouco convincente.

tida,_po.is c>Jm apenas 30 segun.� meira convocação, a. asúmble.'i.a func',onará ás 20.30 horas CanpeO\lMo ':', Estadual Juvenil "! d a 23." I
I d quinHtQ' do Doze de Agosto da um jogador do- Ipiranga da ma- pela C':J'ntagem e 25 :'Il

d(J;' de ações obtiveram vanta-: COD'l qualquer l1ljlnero ..
e SOClOS present·2s.

. ,., _ ,.,.

"

.. ' ,', _.
.

..

gem de 2xl �a contag€m, can, ., • .,':�immunuumiimlmmÜIíUiWjmmmlUumummmnnmIlUUflnllmUlfnmnIflUIIliillilíilll* UmnIllUUtll_I_� Capital do Estado, na terceira
�-------_......._-----------------'---

= peleja do· certame, quando prO-
13" conquista .de um gOal re.Ianipa� '._= -_-'" . duzi'll esplendida perf'jrmanee,
go.. O lan(le não. assustou .:i.<lS ;__ DOENÇAS NERVOSAS·. E MENTAIS ª_ foi v6Jrgonhosamente espoliado ú

l)l'usqUe!fises, tanto é assim que, "f,iove" da SOCiedade Recreativa

pross.eguiram 11'.)0 mesmo' rit:rnO
I ª CASA DF \AU D'E UOSSA··· '.SENHO'R A DA GLORIA '5 e Esportiva Ipir'anga, pelo

dei 'J'ogO, para igualar o placard i = -- n H i!
,

1-
- '''juiz'' que acomp'a�hCu a €111- li' r •

d Ald l u l/!leiro,
aos mesmos cEderá o C.

'Wibs17 minutos. Acentuou-se,': . = \��K fi1I!1fCO � t1!U!lrnl
.. !io ,'O t\ 1

_ ASSISTítNCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPEClALISTAS - baixada flo.rianop'Jlitana. ..ti,"!"'�··... �"Q \-<;l V N_ America eu 'out-rigger", a

'depms disso, 0., do·rninio dos Ni-l-fr ABERTA AOS l\'1ÉDrCOS EXTERNOS ª Vinham estcrdandn ('5 dirigen, I Desejando o maximo possivel, fim ele que el'ifrentiôll1 a guarni .

sitantes, que aSsinalaram aI- í:: ":: Chegou a causar rEvolta entre teR da Socieda.t;c Eecrfativ>J,' € 'para o trrilhantismo <da festa� IS, ção ipiranuulsta na provfL má-

gHns ;ini'llut<Js mais tarde o.

!l'úa.J,I ª_ ELF;TRJCIDADE MÉDICA - REPOUSO _:_ D'E1SIN70XICAÇôES : os assistentes que se enoontra- EspJrt.:va Ipiranga, uma forma- 'pO'rtiva anunci;ada para a dat.a � xima do ;rogram'a. Atitude oa-

-)'ii__�iiiiijjj-......."!"��"._' ALCOOLISMO � TR t\TAMENTOS ESPECIAL IZADOS -- _: vam n,n Palacio dos, Esportes a la, c'·a.paz· do possl'bl·j,!·tar a p�r
' I h' t d clube do, al-

II
k �

-
, ti

-

'de 20 do corl'ente €i tambem ho vaI [ll·e.�ca es a o

AN04REf*MiRTI'H',t.''_'''''.:. :;'.; Avenida MunlHlz, da no{:ha Nr. 1247 - TeIefonf' lU', :I O 5 5 .-: racciosW3de com que o apitador tl'Cl'pa",a-'o, �'O p'are 1'19J'�; '!lI' lt d X l' d
.

.u. J.
-

�., o· � ,.. •
-

mena'gear os campeõess conti,. o- a Rua, V, t 19rra . C' l'egls-

'I. ª ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA _= da. FAC dirigiu o- encontro, pois portante da Regata ,do dia �(). ncntais do "quatl'J" com timo- tro:> especial.
Dlliirlbuidor em !lu. Càtjl,tiJo' ..

suas marcaçÕEs absurdas pre- nesta cidade, a.lEm da sua guar- '
....." ...._.;_...... "-__

{i.i!AMAD�SA �_4SlMmA� i � C U R ! T I B A
.

.. A R A N A'

�1!:::::::�0el��::::ae;::s�� i�.: nição, tambell1 as do C,R, AI'].,

(.,
....«:»t2'..

1fi··dll!1!1j
..

gad·... d E d·- d" N O D I f ",fi.
-�•• iiJj;n.jj;;-:;'l:!!I.2Ci!F!"I:2S!!Si"�U·�Q'1'!)llSfl!lt�UUl;n6"Jn·h� _·Uifll"'dK...�.fiff*••DW'f!•••P!U·,...,....� ,u.flnl'lunll"

a • J �

Luz. S a"1u �n }' Sn a o o s t .;, 10 O,Marca Fabr!� da,J�elbor'!
-

- -
- ...__ .

,�:d:::�::n�:eã:�r�:: s:a ct:,::�� c·a�m:��;:n:!:���:çõ;: c�:�t�t;�:, ,. � t.,.l. . _a
.

u!!imira do BiàsU I Bill ( ". ca sobre a partida, assim
-

0'12

enr"::.ossua.. ofurt�tral..,�.. �,,(�.:.,,bal;,c,as'''lla'��OI.IOl1. O"mptCO O Sr. 0ebastlaJ Cruz
� x - '. I - ampeond...... t... 0. a VIsta CX:';:::e�:'�=:n:l ::Tt::::vi1e;�� J'

-

:�.� � ',-

'� .

'S
-

. .t&,-.

LInho! e 8viamento' II!,
mas o fato de nio po e1' a fa!il'j <::'vlcUTE, NA BAIXADA, /A ELEÇAO DA L.B.F.

!)Ilrl Ali':ai!ite. garam na preliminar !'ta"rodada SIa guarnição de Florianópolis OntEm à t�.rde, no estádio 'lo roupa. e uão sabemos como, surgiú

,_ " _

" Uder do ce�iame paranaen$e () Férroviario ... , ,

da. nO'ite 'as equipes '.do'Doze de trazer' até Blumenau sua C1:1 �:�:I:u �:��::Y:7 ��:�:i:o'l(ler:�l :::�, ���a.a ns� �:;:a�� f:;::or�::
.Ru. xv, 1�1I0 • ex, Porta(J'iJ". lo, A. 'P.::1." , Agosto e do _.Ipir.:nga, vencedore, barca.ção, prcpria. fc.!'çou os 'J1'-

:lUtos, nenhum dos jogadores con- com os quais ,organizou Leleco is-

BLlJMENAU Set,<e rJdadas já f.: ram ve,�- Classificação '., ..,_'..Lo Ferrq� NOVO (OH.'.(URSO os florianopoÚtll.nos por 25 a 23, gan.izadores da competição 1'('- "oeados para os treinas da sere_ t.o que na gíria se chama "linha,

cidas, do campe::nató pro- viár o, sem �='.' � 2:0 Agua .. I numa pleJa em que foraUl ni- mistica a pensar numa soluçãO ção blumenauense estava ainda �ontra defesa". Comparecendo à·
�.iliiiiiiiliiiiii_iliiiiiiiiiilil_.iIIlIII----'" j f Sst'on�l da Federac

..
'ão· Pi:lra- Verde e JacaréziI1ho; ,cOlÍl 2 P paraça-o de candidato t .

f
. aniformizado. afim de participar do praça de esportes alvi-rub'ra, a tu·

, �
- -d tida:me,'llte superados pelos blu- para o problEma, que ja 01 1'('-

Vl:NlJA VESTi; llIAK:lii> .', naense' de FuteboL' d.: 1954, - 3.0 Atlétic,:· e: Coritiba; 'Rua,Guabá. 114: _._ atraz (/ aprOnt;> ,h referida selerão, com ;lo 'assistiu o sr. Seba�tião Cruz,

NA ENGRAXATÀKÜ', t cuja s:tuaç-ão atua! é a �egujn- com 3 � 4.0 'Palestra Itália Hospital Santa Iza,bel... I menauenses, mas o juiz Erko solvido satisfatóriamente. \'isfas it partida de nm:mhã contra. 'lne não ponde esconder !lUa. in-

PONTO CRiO I te' I,"
GUBranI (P. Grossa), COln· , <o,.,oIe)1 írrusqlll'nsp. I iígnação !leh ocorrido, indignação

.

- .• ..,..""�' 5 __ 5.0 Mon�e Alegre .e Bló:..,

P'
,\:>I'",,;ma)Un ·]I0S de Le!ec'-" '!\l� ,,,<- ChpgOll !éO auge !la negar ()

1i:.�·F',iliiAíiliiiBIIiIR-ICIiiilll,iIIii.IIIID-tiiiill'MIII',IiIiO•.U·.UIN·ííií'A-t,·'EiIIIÍ,!EltI/lliliU·iií'.iu·D-i:'iiIT(iIli!i=!Od!.iiGi.m;;�,Oil'l!f'.R�/l!!!I.ldTZ�.. cd;Id·io�s!.�r�znc��' ;(J�n�o;-p!:: '.- t: ). g, '. r Ru, S S U,.i eH

'

::'l:',�; \u�i;"-�l"I��t:'lO"t:;::'r;���;:'

I
:Il,�ri(�i;��s rl�'l �;�'Z��C:o, umso��;ta::

I: J •. 11 A IVi � _.. !: ·':il.lí:I!lO dn inido da. p�·át.ic�, e �ua 'I']) 1 :.·úprio presidente da. LBF�

De EDMUNDO MORITZ' ARTILHEIROS --"-'- Afinco; '1'''''" "iio dem(TOU: ]';:\0 �tin�.mos, com este boicót.e

-

-' (Ferrnviári.':;});: ·con1. .. _·,6, tentos -·,1 �.. ,-.�.:t;:J tr-!llOS bóIas' pal'a treina]"!, j] O!Íl�!.ljCO. OU melhor, de certos
Rua. Uruguai .. '36 �,C.aixa Pm,tal, 74 - '.relegr·: "MORITZ '

M AI ) '5
.....:,___ I T A J A I --'-

'
- Nesto t . . egre, corri.

"

A'" p'R'
.

,'. '

A" 'DE C"'.A",M.·pO
Sim. não tiver? ordens (011 foi

Fabrica�ã() de Balanças' de 2li; _ 36 e 4.0' irs__ Bombas Inglesas de - Duil' O (Coritiba), COm. 4· .

• '. " ,,' OC,'.U-R" ,
.. proillido) II zelador do material es-' eleme:llos a. ele ligados, que, não:

·.i 11>4 _ Eixo para serras 'tlirc�lares _ Furadeiras horizontais pa.'
.

. portivo' do Olímpic'!), pal;'3< ced·eI' ;;abem zelar pelo sell prestígio -oe

.ra moniagém em armação de.' madeira _ Ferragens cOffi!>letas. _: PROXIMA· RODADA'
,

,"
,

.

a� pelotas di} dube ao ensaio con_ clube cem por' eent<1 organizado,

Serra fita. _ Plainas simples, 50 cento de largura _ Cilindros 1)a- Hoje à tarde: Palestra Itália: EstãO,8cm cll.n1po :pr()prlO �o .. f.,," "or'boa Hgaita" j'lIlltivo dos pJ:�,;er" selecionados, ao selecionado da Liga 'Blume-

ra pada.rias, moendas para cana e dragas completas x_ Gtla���í de POht�,. Gross�, 'l'm,:;m(lnto, Amazorrà;s e Progres�
.lv t" A E f I ( f E ti ( I A ·detalhi' que deixIIU a todos boqllia- Ilaue.n;.:e de Futebol. O ep·;Ú.dio

pedregrullos - OfiCIna de !Ulidiçã� e estamparia - e,I) CUIltlba. Amal1.ha. At�étl-, SO ,dois dos mais serjos c.andida- cede o seu o Ni','erol" do anuncio acha-se fi!
,t>ettos, em $e snb ..ndo que na. úl vergonhOSO de ontem, nio' há dú,

"Ilmentos e dnmiLis in.forma"õés na. Fábrica.
'

C-o x Bloco Morgenau aln"'''''1
' ,li tima quarta-fei\'a, na Alameda ·Du. vida, atingiu priúcip"lment.e ,,' um

'"
v"

('ln ·Curifba. ".� ·t-os aG titulo
.

d� campeão dO re'tamcnt� ligad:\., à eir� 'lue de C"x;as, colocou o Palmei" desportista d�_ qualidade do ,�r.
4", zzm, .. certrune da Segunda Divisão do cnlação d'o jO'rnal. ,A NA ras, it ·disposição dos respoush'eis' S"bastião Cruz," em quem <> ui'es-

,àno em curso. As direçõ.'s de ÇA'O é o único Jrgão de,

IPelo
preparo do selecionado, IP'an IIIc0 'olímpico, como "ilha agrem.ia..

circulação diária que pe· de núrnêro de hólas. çào qualquer, tem encontrado um
amoos os: clubes continuam man netra n.a maioria dos Ia

I ..
!\'IeSlno assim� ord-enou () técnic:o defenSOl' in�!lns:ív{�l de .Slf'lt'S

.,.

inte-

Ündo entend.imentos cOm, os
res ..do Vale do Itajai. que seu, pupilos mudassem 'd'e' reiises •

dirigentes do Niterói F.C., nO

"lO':

,"N,) Coritiba há performancfs
de gala, como as de Adai1, Fe-

dato, Fabio e Renatinho e jnin
cipalmente Péqillllha" o gigrmte

mais injusta. possivel,
favOrecer o quinteto da do gyamadD".

F,l\ÇAM SEUS
ANUNC10S
ESTE JORNAL

Cederá o C. N. América

---
....�.

.

-

..
..
...
•
.

ÍI .sentido de que oS' mesmos lhes

aluguem o gramado da dtada

ti·e.inQs se

alv,i-celeste

e rubro negro, lJem como jogos
tiOS qunis s·ejar.l.l ll'li.lnd !1tãrios�

As '·demarc:l1e,;

o· ínOmcnto,
:iridicio algum de '4ue venham 11

,ser enc;:rradas com êxito tendo

c"'lít vistas; ,as quantras ab,mrda.f.

que está eXigindo- o' Niterói, gre

mi'O flHado à .LBF, para ceder

seu estádio tanto aOs amazo·n"n

ses, com'.) prgr€ssistas,

ZYP-9 I

I RA'mÓ J'ARAHUA L'rllA- '1
. - Uma Vôz Amiga' em •

fi!?u La!'

.: .. ,:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Creoica �: Pelieia'

Agrediu. a borracha
, �

cunhadaNa defesa intransigente dos in- )11O€S, vem debatendo o momentoso. ferida legislação te, suscitado ve

Icresses não só da= classes produto- caso dos descontos dos institutos de I emente� protéstos em todas as ca

l'US, fins lambem dos prôprtos tra, previC:<encia socí al, assunto êsse I madas trabalhe.doras do país.
balhador-as désta cidade, a Asso, que está preocupando sêriamente I Na sua' ultima reunião, realisado Estev,� ontem, pela manhã,

llíc:a,
a sra, Olga Pedró,

cíação Comercial e Industrial de ambas as classes, haja visto o fato' no di:! 8 do corrente, a Associação na Delegacia Reg'onal de Po.- apresentando queixa contra
Blurnenau. em suas ultima, reu- do decréto que regulamentou a re- j Comere",l discutiu. além da vígen-

O
.

seu cunhado José Pedro Ko-
____________________----_______

cia do novo salário minimo, o caso (ULTAU A VERDADE I ning, alegando que o mesmo
--"-----------�-----------------

i-
das contribuições dos institutos"

Ilhe agredira, na rua Augusto

Bd I
..

E MSI
cuja _lntese foi a segúínte: 'O GOVERNO FRANCES Otte. às 17 hor,as q,e ante.ôn,

ver encl�· I agre
I .o o SALARIO MINThl0 entra- tem. O audacioso agressor,

U ' I �:� e;;o;!!�:' �:::t!a:e!�� :: !�: PARIS, II iUP) ���:sa���;;1u ���nt��lasu�or��:
• gamentos, descontos etc. com base �e jorr,al "Le �fonde" acusa ho- nhada vários golpes, ocasío,
em o novo satarlo serão efetuadoR je o governo rrances de tel' "-1 nando-Ihe ferimentos contun, t;endo balas.. Conhecend,:l bem OS'

somente .. par�ir �: .jt�lho. I Cnl�3.:1Ü' a 'V�rdade sobre a Ill�O' II dentes no braço esquerdo, no h�bit:os das crianças pela .prediI�_2,0 A contrtbuícão para os Jns- Chtna, medtant» uma censure ante-braço esquerdo, nas cos, çao as guloseimas, () indiVIduo dI'
titu,'Js de Apo.entadorta e Peno rtgorosa. Afirma que só ce per tas .'e na região lateral do �igiu.,se a um menor, oferecendo
s ões é, de 7% (!"ete por cento em

I
mite aos corresponãentcs pino [qtt,e'xo. Na DRP foi instaura-Ilhe

05 honbnns, proeuranda assim
face do decreto 35. 441l de 1.0 de tal' a srtuação militar cm tau;' do' o competente inquérito' pac conquistar_lhe a confiança. Usando
maio findo, O artigo 97 desse decre- cÔr de 1'JSa.; Quem 'diSSEr a v' 1" ra cpurar as responsabíltda; de boas maneiras', conseguiu ludi·
(Coudue tlll il.a PII!OP.. letl'& fi} dade será logo, expulso, ' des do fa.n, bliar a. boa. fé da. erlanea, convi-

#, a

propnc
------"--

ITALINO PERUFFO

P-uUtit:anleilte faiando o Br-nail se encontra às portas da falencia.
�.:.._ crn ma tét-In de po lí t icc, estamos ratídos, que havemo. d'e dizer da

. i(ua{��io €conúmica? Pura Fnn tasãn, opinarão os afortunados. Vamos

lltltiLJ hem. pelo menos p��riJ alguns nunca- andou mntnor. O leitor já
r \�C O c�_pricho de passar os olhos pelos balanço: que as grandes
.-mpcesas publicnm? Melhoz que não o f'::'ÇH, é um conselho de amigo.
t-} pod i r eeonómíco, corno os �tualS demagogos o estão denorntnandn,
,'everb snbe r que a gente pobr z, do Brasil já sebe ler um pouco. Hoje
,IH diu,sCtlln a proliferaç::io de cocíedades anônimas, qualquer um p':ld!e

DI·spensa em massa de opera'rlllos emol:;E:ll' ()t, lucro, o[i"i�,l,: qu; se crnbolsern �, custa dos pavorosos prp.ços

I _,

,

'

,::t': f:,úisa:.�, Já se falou e escreveu de maí : sôbre isso, e tarnbem sobre

r- núelvid:.t.le dcs aumentos gerais d e sálartos, principalmente quando

�'���'�a;;�av��!''';�IE'�!;; <���ice:;��; !e g�i:P����:I,a·p�;a t���::Õ�:mlen���o ��
va r ,- a s ti· d a d e de M III n a's G e r, a 1111 S;-.alários e outras pulha.') são tn. t;'�llmp.llto� d z: �egljcics.

�

Qu�nrlo se es .. '

I SnO!}2.IT"l .a� eampannas, aumentam :-�'3. n1erC":l41r.f'la:; em quarenta por

'-':l1.t_". \""nn-l o
_ �r.:.tex:o .d_,� a1.i�Elnu do custo �::-;. p��d�lÇão; ,�uando __

se t
.

1-1f:.tlva a meurua retnvídtcatórta, tornam II snmemar- Em outros qus � C · d,'nt". Oi. cínquentn por cento, eorn o mesmo pretaxtn. N? �im, o custo

I onsequenC1Q O
lle vIda aüfiH?nt.:. En1 éempor c:nto, enqli�HltG que 09 !:3.1.árlos em npe-
l1:lS vint,· é eÍlll',: OLi n:inm pac .,,('mo,. E � Po�[) l_lão reclama, Nã� I�'ABIRA, 11 (J\tklridio· iras empresas da r�egião. A- (Meridional) - Dirigentes dicações dos
,E(:lama. porque mu Si' (lá.conta elH IJili'la, Na !Jrlme,ra. VgZ" se retrm,

, nal) - A Cia. de Aços Es- legam todas que nao podem! sindkais desta ,Capital 1"8U- rnineiros.f'-�p('r.G.nao �_:i' recnnlp�nl:;act.J f'·mn o ':.unzeu_to que ('I5tü plelÍenda; na l .•

I� 1
.

S A (A - 1· !_..
- .";nf" �t' d',:Fglloda. "ntusiasmOido !leia viU,ria e c,mvnll�ido de que gel.':' mais peCIalS �a )lraS . . ,.- pagar o novo 5a ano mlnl� ,m ;arn-s.e, Dli em, para ,

lS�

".,'0, !'5queí't, a primeira nita. Ele pensa ter cido aHm�ntado, quando CESJ.'l'A), dispensou, apro� rilO. cutir novamente os novos
foi diminuido, Seu dinheiriJ �gora '121" ,..hli!1!l,mta p"r ""nto mmo� do ximadarnente, 600 opera- Arnhit"ntí3 de intl'an� nive:i,:; de salario, acertando
que valia antes �a eau:panha. M_as, [" pr'_'c+:o atmtar h2m,. que está rios c outros 900 estão sob fluilidade me::Udas no sentido de in-valenuo nlenOE nao é 50 a parí'ela aereSClCl.3 a!}s seus venCImentos, é

. ..:I • •
_

..

Iodo o orden::.c:'�, Por exemplo. um emprl?gado 'lue ganhava dois mil an1(�aça de dispensa. A Cla. tenslflCllr a campanha pro
l'l'ilzoir,'_, foi alimentado em ti'inb por "..ato, passa a ganhar delis mil Vale do Rio Doce está taln- BARBACENA, 11 ,(MerL- manutenção das bases 'fixa-
" $d',{'�ntus [cruzeiroF.. Mas como o padrão de vida aumentou em CPfi

bem, demitindo emp'rega- dionaI) _ Continua aqui o das para M:inas'"D�libe.T(m-por cento, o qne adquiria a.ntes eom mí] cruzeiros, eust3. agnr'l dois �
�

_

(Conclui na 2.'" piigln.. lptra I) dos, O me;mo fazendo ou- ambienf,c de intranquílidf1,- ',',0 que urna COrfllSSaO, lnte-
de provocada pela decreta- grada por presidentes de to·

ção do novo salario minimo dos os Sindicatos, irá ao Hi(l.
Mais de 500 operarios e co.. na quinta-feira pai'a lev:ai'
merciários receberam ,co- ao ministro do rrrabalhó
municação' de dispensa por aO' sr. Getulio Vargas me-

parte dos seus patrões, Es- moriais contendo as reivin-
tima-stê que .o numero d(�
desempregados em : Barba�
cena, até o fim deste Ines, ,

será de 1.000 aproximada
mente. A situação entre em

pregadores e empregados é,
alarmante.

salário , .

mlnlmO em Minas

EaR prejuizb da população

Lalicinislas do município estariam
exportando produtos sem ordem daCOAr

I NãO obtiveram «�abeas-c6rpDs» I

! os tri�ulantes UO EI Mnuja�M I

"Esta comissão ' recebeu E�L.O HORIZONTE;
denuncia sobre a exporta- (Meridional) __: N 3. Assemw " '-,--�

á!:�cl����i�l;�ti��m pO�::�I��éi�l!:!;S�;��: �i�:6r�:�la,S'S'a�la'do por, Ia'drõe's o carro\r;:mho solicitar de V. S . a �obre o� efe�t�s mal�ÍlcosI, I" .

�����ai:�;, ���U��i!�P:� �� ��;;l���:��o,e��:a�;:ilp'aga,d'or da Ce'ntral ,d'o Brasllil���s�ea�i:7::�s:.a do�,��!�� I ����in��n:s�li�;�;:.:an�� ,�l��I, .

'

'

"

,

"

saudações, Apolonio Theo- balhad?res em todo o Esta- Morto 4) pagador quando lutava contra
philo Bouret, presidente". dO'. Aflrm?u aquele parla-

,

mentar, am::1a que (I conl'

sorcio àlhambra dispensa
rá, em breve, cerca de 500

empregados em
, aJividadc

em Salto Grande.

Atravé,; de um telegrama
que acaba de receber da

COA?, Q Associação Comer
cial e Industrial de Blume-

guns lalicinistas dêste mu- ,contróle em flagrante pre·
nicipio estariam expo.rtan-, juizo para o consumo' da'
do seus produtos ilegalmenw população aataril1'ênse. Eis
te, sem a devi:l.a autoriza- o telegrama recebid::l pelo
ção daquela instituição de presidente da ACIB:naa foi ínfOl;mac1a que al-

RIO, 11 !rv'Ierid.' -

Suprem) Tribunal Fede:ta!,
na <"essão pIenaria de OI:'

te!:,}, adotando unanimemen
te o vaio do ministr"J Ne'"
SOl1 Hllngria, negou provi·
menta ao n�curso de "h-.:"
beas-c�rpus" impetrado p�;.,
los acusados de contraban·'
do a bor�' o do barco }J2::
queiro "El Moujahld".
A decisã;) recorrida é d.J

Tribunal Federal de He':l.1l'
";üs, perante u qual f:Ji iHI'
pe l'ada diL'elam�nte a Ol'�

delH pelos acusados 'Nfarc81
("hp\!:tli(lt', Claudi Pa.schÜ!1d
MarÍE: C'1'istine I.1i1schoud.
Henry Fil1Y, François Pie,':
1'(' TIobirn c· Augusto Le r�Li.f.
J1N" pl'PSOS fJrev2iÜivan1"'lI
t.e ii dísposi(�ão c'o juiz) ti.
10 ,a Vara Crimin�ll (:""l�
Distl'it 1 Fedc'ra1.

liu essa defesa dos acusa·

dos e confirmou a decisâo
['€ocorrida, porque o pro ..

('esso, smnaris.sim 8 do "ju

beas-corpus" não comporta A A::sociação Comercial e
o exame de questÕ'es de fa- Industrial de Blumenau, pe
to, e a denuncia, no caso, lIa sua, d.iretoria, to:nou .

as

descreVE" fato considerado necessanas prOVIdenCiaS,
crime previsto em nossa lei devendo serem punidos os

penaL transgressores, na :eventua-

Prosô!egllirá. assim, a a- lidade do fato ficar devida-

çã.) penal. mente apurado.

Pl'cocupução dos
J)i"l'arios

TIro, 10 (Merhi.} -- (J :;1"..1'.(, atirur cont.ra os mC5.ll''''.

Pa.Po'!!c1ol' da C;;ntr.1] do Br2,iJ, rúnte a lulú, o pagac! '.' '!a
ane.'Co à composiçilo do S1>-6, e lral do B,\lSil rec"bcu urro"

que d'ixou ontem' '3 e�jn.<;'.' na cab-ça caind,) mOfO ll(! va'

Rons "dt. _ m S: Pa,111." t'�l"�fl gão. Süu ajudante
daH 17 h:'J·,.l:":, foi 3.r:::i'll. HtO cf):-.tinuou �nf)·f.!rüa !1'1n c,.:

gador 'da Central, que morl':n

defendendo o ca.rro-caiXa. d',. e·

trada de ferro é o 51'. ])f.,'.!lfoEl n

(J-

Sa1:auna. pr-.Jxüno de r\,fO�l
Cruzes pc'" 11m ;!["J:w ."-c

I
drõ!'s. ':,

O pag'ad'),� e SC·J aj"l�.h .).ll··

I opu7.el'am :::c�' aS!''1.1r,.i·lt;; ", "

II estavam r:.rm'J,dOfl e ,),>];!, i".' ,,\

live.'.ra Andrade, de ;15 llUeS,

a;judante do pag�,d{)r que, fi': "",

ferido na luta é o, sr: SahÍlIQ. �l(;n

lanha. O canO' lovwva :J:l m;'
lhórs de cruzEiros l)[Lra pag,t'
menta li'JS ú.'L!.halha:1ore.'i dro, C'r

}\ELO HORIZONTE,

so. Este, vendO-se s�nl :1 j)r.3�i
bilidade de fuga t�ntou suicidar·'
!" c()m um tbJ nfi carJeea,
O fato foí levado 0,0 (oonheci·

menir; do 'delegado de l\r'lgi d2t_l'
f:ruZfs, flue tOmou :1..9 T,r.\ihllil:'4Í.>'I
providencÍ!13. l'1ais ta�de a 'JCCt'"
rencia foi comun.ieadfL ;, Delp.gft.·
ela de Segurança PeS,;;oll.l ,r,f>
S. Paulo c $olicitamdo o fT'll

cursO' do seu titular, que tam ..

bem sf-guiu pa:::a Sll.OaÚ,ia le·
vand:) tÇl(�') pespo:-.l (�(\

cnp" ci:all.zn,doll.

tloticias de Rio da Sul ,.

linda a recente visita do governador
Bornhausen a cidade de Rio· do Sul ESTOCOLMO, 11 iUP} -

Coronel Hf!rbert
FtIO DO SUL. 11 - V:,!Uos hoje, quais o Estado contrihuiu de ma' fUh!!, do sr, Al1kmio ChndinJ, sau·'

.) ll1o.is re ,umidamente passiveI. di, neira deci,iva. Após a 'o,:plarú�çã') dou o Governador. O sr. Lauro
;'ulgal' ;; parte, linal das comemora.. sucilltn Ja orador, tocto'J ')õ p>:3�3n·' Fortes Bustamente leu .'), seguir a

':ó:_ r(','li7."d�'i Em Ria do Sul, quan l:s percorreram as der-,�n,l, nd'ls da ata de instalação do i'o"t'o, enqunu
do <1:1 vi,ita ofidal (',) preclaro GO-I nossa iVhr,'.nidade; hC;lllllr. ótima- to o sr. Faustino l'v1urara, Õ'm 110me

'/t'l'nadC\l' ti" K;tarl,l �,O nosso muni- mente in'ÍJ�(�ssionados com ns ins- dus ffi'oradores da l':J� ..üidad" de
cir,'o, tala<:ões dOladas de �()dü. 05 '.·�qui,' Pa-tugem, apresentou os agradl'ci-
Pel:G 17· hor!."':.s do dia 30 de maio. :-=;itos da \€t-cnicn. muderr.3.' nlentos 2,0 Governador, �J lf tão !inn

fipdo., tiv :1�10S a inuugnraçf10 rl.a PreeiSqrl'€.nie às 21 poras. teve rosa visita. O dr. Vitor Pelut:o Ju
llhJd"rni,simu e muito bem in,r:!ia inicio o !hil", de Gala( ofel't'<eldo nior. Sec,etário da Agricultura.
rb J\1:tiermdude "Maria AllXili�al)- p�la Direto�'!a do CIllbe de C;;I'.1 e dis�e do pufeitn entendimento �n"

r',,", ,\IV,,? :�'J Hospitnl Cruz..irG, Tiro "Di", Velho". o quat f(.i abri·, tre os governos da União e 110 Es •.

pai,rimonio do Municipio. O ccnhC'- Ihantado �elo h�\rmoninsj Jazz dá t:.do, do qual resultou, a r'êaliz'Ipão
cido cng3nheiro, dr. Gino De Lo!to. Força Pún!ka <to Estâ,l,) Especi"l- de tão importante Posto, com as

enc!irrc:gado dn3 óbras e esfo:rç�10 mente con�i·:l!!do n..!los djyigentes dependencias, inclusive te1."r€:no, de
Provedor do Hospital Cruzeh·o. �aU do "Dias \,,,111)'. o rrefmt'l lV,mn;· 12 hectares
d::ndJ o Govl?rnador e Com:ti;ra, a- cipal de Rb -io ,>ul )cseerrou o Pa·' Visitando a: obras do Grupo de
presentcu um halanço compleb 50 vilhão Nacionai que r-n.::!Jhri'l I') �e-' Laurentino, o Frei Tito recebeU' S.
bre os serviços efetuados, �ar:! <'5 trato de S. Excia., o ;1'. Gov�rn(l- Excia, erguendo Vivas ao Gover_,

dor. o qual foi in3ug�raclo 'no Sa· nadar. O sr. Argeu Thiesen. oradot·
Ião Nobre da conh"cirla sociedad'� oficial de Laurentino. diss.e da sa

riosulense, Falou na ocasião o sr. tisração do povo em rEceber. 'Pela
Raymundo M::yr' Sobrinho, Presi· primeira vez. n visita dUm Chefe
dente do "Dl:!;;: Velho». emlÍtecen� do EX1cutiV'o de Santa Catarina. '€s
à� a figura do nosso distinto gn_ pecialmenh convidados, estiveram
vernante, A seguir, em br�ve,� pa- todos os comp:mentes da Con\itivu
Im'ras, o sr. Irineu BQrohau'en ma Governamental e Autoridadeo d�
nife_tou a su:!. gratidão, tecen.do pa Rio do Sul. n::-. residenci:. cll::l sr.
lavras de louvor em torno do Clu- 'Hermínio Girordi, inHuente chefe'
be de Caça e Tiro "Dias Velho" politico do PSD em Laurentino.
que é motivo de orgulh·) para e5t� No Ginásio Dom Bosco. o orador
região. foi homenageado por professorres
Dia 31, às 9 horas. <IlaU'lUr:w;,a e alunos. enquanto o Padre Vitor'

d,Q Posto de Suinoculbu:l. �ítU;GO Vicensi, Direto):' do nosso Educan
na localidade de Pashgem. :> Pa- dal'Ío' e, da' Escola Técnica· de Co
dre João Batista Del;ale, cJmparc- mércio "Dom Bosco". proferiu a.

ceu com t'.'dos os alunos 1" Esco- plaudida oração;� Etlcerl'::.ndo, dis
las Reunid� de Pastrlgem, ()11 qllàl cursou o Governador que felicitou
é Diretor. Após o.\\'!r'nos o Hino o� 'sái�sÚmos por realizarem em
Nacional, a menino: Arlcte Clauõino Rio C') Sul uma 'óbra. tão giantes'

ca em pró1 do 'usino em Santa

-Catarina.
No Grupo Escolar 'p,mlo, Zím

mermann# S. Excia. foi saudado

pela Professora Apolonia Gasta!di

'que de m!lneir:t entusiasta, exprimi
miu o peIts.!lmento do tradicíonai
estabelecimento de €t1sino desta ci

dade'
,No Ginásio e Escola Normal "Ma
ria Auxiliadora" inúmera' home·

nagens foram pr"stadas <lO Gover
nador. com oferecimento de bt'las
corbeiles enqua�to !1.S ::;lUn'lS em

Foram tomada::
didaa para

Alt?gai',ün ali e l'eilu .1,

ram perante o SUprerl'f1,
que a :míoridade po�ieiai
não podia proC',cSs::1T o pr,',
cedimcBío penal an!['s (�R
decisão administrativa, "di

processo que cone na Aí,
fandega, para apurar a ,=.

xisiencia de c:mtrabando.
lVIas o ministro Nelson

Hungria, dando magnifica
:ml.'l de direito ljenal, l'Cp'!·

rB r tUo Secial
A's 12 11,ora5, almoço intimo, o

ferecido pela Sociect.ade Médico
Odontoi6gica 'e Farmaceutica de
ruo do Sul (SMOFRSl, ao Exmo_
sr. Governador, Autoridades e Con
vidados Em roome da Sociedade :!'a
lou o �. Jayme Dorigatti, mui dig
no Secretario da "SMOFRS" que

declarou, inici�ndo ,<eu aplaudlido
discurso, embora pertencesse às fi.
leiras do, Partido Social Democritt
éo reconhecia no Governador Õ()
Estado de Santa Catarina um valor
pOSitivo da tenEl barr;�a verde. Foi
alvo dos melhores comentari'.)"
discurso do representant2 da "!"MO·'

FBS". Em nome do GO'Iernad'Jr,
proferiu' as paI:'vra..; d;:. agradeci-'
mentos, O dr. Férnand" Ferreira

de Mello. Secretário da EduéaçãO' e
Sande.
Depois do opiparo almoço renJi

zado no Hotel Royal. '\ Com1.tl""
manteve agradavel palestra com os

pr�sentes, rum"lodo a ,eguir para

o municipio de' Ibirama.
'Twlto no Banquete oferecido pc:

laS classes conservadoras.. b:m como

no B'ail� ·dê Ga-:'n ;,,10 4'Olas ,r��l,(�n

e ainda no 'ruawço da ·'SMOl1'RS".
a reportagem d.! "A Na<;â,,!, cstc"e

'�"tl",da '

, ,

COMERCIBl . VIEIRI DRDIS
.

S.

'ieram ao Brasil eslD�ar �e �urio
os �rojetos aS3istenciais dl FI�I

RUA xv
BLUMENAU

DE NOVEMBRO, N:o 9 2 3
S.A NT A

NU N c: H EXISTIU
___ ..__�, �_",_._�,,,,,,_o . __,�_. �_.""._���"::_'�_�' r- " ..... , •.

R A S,
ESPINHAS Erro

�...�"'7�';"""":';'���"'�.':;.�'., :.1 .�,_ .. liZIl!:r.I)�",":,l

'Antes de rin.li �1,'rnf� esb >(.

portagem. dei; ,inm"JS "cres<:�nt::.r

que, do prog-nân p7r ,1ÓS úpresl'l'I
tado pelE'! R-dio, 'VIlral'!r.l'. f'Ül.FtC'll

VARIADO ESTOQUE
AUTOMOVEIS, A'

RIO, 11 IMerid.l � Encon·! ° .9:'. ROblO',C't Davee'poflsui
tram-se 110 Rio desde onl em os! vast'l tirocínio como educador
S1'S. Uaur"ice Path" €' Robf','!"t! f: admín.istrador êm "arlOs pai·
D'avee, diretor executivo do FU'1' ses do mundo. Sua mais r"cente
do Internacl')nal de SQcn' ,-I) ,. c,xperiencia foi na TnôJ-Chin::t,

Infancia e dirEtor r"g-ional ela onde esteve a s·'.rviço <.;a alta, (,O

mei>;na instit.uição' na Ar.F rica missão. conl encargo de d;r!gi1"
Latina. Ambos integram a c!J- os estudos (cClnomicce de tode.

missão de programa -<13 FISI 0- a região,
1''1 fm viagem pl1los p'líse'!õ 'ame:
l'icanos para pstudp." d,' p"pta
I}f; pPJjetos assi:'t Dl:in;;; �lU(l
demandam imediata ex ..c�;G'i,o, I
Du-rantc a ultirnn gUErra o "in.!

PaLhf: foi d.iret�,': da Cnn V,'r- 'I'lUclha .\n\l��icann p" -a 'L cerro
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