
IA carta -mais forte I
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PARIS, .24 _ Destinou o sr" idéias que os dividem nesse pun·'

Mendes_France, na primeira entre- to .. > ..

vista que deu á imprensa, ontem E' um esforço de eonce•sões rc

um tópico das suas, declarações, á cíprocas o qUI: promete o chefe do

Comunidade da Deie'Sa Européia. gabinete, a fim. de se cheg".r ao

Dispõe-Sf.: o primeiro ministro a ia que ele chama "um largo acordo".

zer, na Assembléia Nacional, com. Designou o sr. lVrenrles_Fr�nce o

NUMERO 664 homens de reciproca boa fé e. de general Koenig e o sr. Bourgés

.�+��_�...,......-;�._�_...,;__......... � � ...._.....,__....__...........;.,;. .......;....._....;_�_....,;.,...;__;.... ;_...
igual patriotismo, um confronto das 'Maunoury p.ara que ambos filtr·em

--------....---------------------,;,..----...;..---....-.f as opiniões controvertidas em toro

�. no da CED. Todos deverão razer-

A
I se ouvir de maneira-leal e COI�lPle.
ta. aconselha e sr, l\IT",nde�_France
Ao que se dispõe. o novo governo

frances é, em suma, tentar extrair
um denominador eomum, no caso

da CED, do qual (im:� sesultar a

linha de conduta do país, em pre
sença do mais serio problema qt<e

ele é chamado hoje i:! :liscutir: J1il
Europa. Os chefes de um comité
de estudos jã foram eseo'lh ido's A·

gora é deitar mão :lO trabalho, que

--

PAI'$ A VIGENCI
OBRE O SAlA'RIO MI'NIMO

.... ..... ""- ....;.--___ venha tirar a Fran.:;a cio vexame

EsImmuiO a' I-nslab -, � ,-d'ade ;:bi:::'aeI�:e d:����ltr:� q:"':'t��"�LO,
,

ii ..
.

.

I tepor esta ou aquela circunstancra,

Ia'm-R'II-a a emenda' dl·v·u·r·eísta �1:::1;.aq�:s�;!S ::O:x��<�j�!en�-_.\��:
pau. Conhece·se hoje um caminho

I para detel' os .russns: ser.o impedir-

I _

que a ba];n� politica e lmlittn: �i'i:)

\ REPUDIO A nÜC!ATIV A DO DEPUTADO MONARQUISTA CARDOSO-i)E-I��:��: =�:�"l:�� :�= ���!�çaQe���
MIRANDA - REAÇAO DE MON. ARRUDA CAMARA E DE DANIEL FARACO viva de modo alarmante para a

'" . I
União Soviética? g' armando 05

J RI�. 3� (Mend.) -_ "DR Em�r:d.a r�p()rtagen�.. D. He�der Camf�ra, Barbosa, secundado por Çlovi" Bc"
povos livres, ara ue armados, ie�

Consütuciouaí tendente a possíbttí- BISpO Auxíüan do Rio de JanClro, nflaquia, Augusto de Fr"'lta>, Jus·' h - I Pt'd qj e: ., do'
t dí

.

B OI
•• 't d d

.,
. 111 am e es au orr ar e a nm ue e

�r o IvorCIO no rasu, so : pos- a proposi o � emen a conshtucl�- tiniano Serpa. João Chaves e 10m: ..
sarmar fi impostura dos russos.

sívet _alvaguarllar '" mtenção d') nai que o �epu:",do_Cardoso de Mi. t03 outros que esmagararn ja hidra

t
Críou:s;-paraI.;so um Fistema

autor. Trata_Ee 1l0r'�'11, de autentico randa, CU1:!� hg?çocs com S!. Fa divorcista na elaboração desse 111v' d f
.

N r t
.

to d'
.

t d t d TI'· 1
-

hecída t'
.

erensivo. o con men e europeu,
prore 'vc r�ls a que o epu a o rru la m�erJa 5�0 con e�, s, a- numen o de díretto, que e {I nosso

as duas forcas mais' importantes que
Cardoso de MIranda. o ne se ctn ca> presentara na Camnra aínda esta Codrgo Civil". d.everão fu�cionar, na estruture des
tnllco, !'l:rá com cerrcza o primei- zemana. F'inahzando, assim ,·c expressou se sistema, são a Al"!'fi'inh:J. e a

ro a rctirar" - Cleerõll"OU ontem ii Como preludido d" discussões monsenhor ArrUda. ::-::m];l�?" "D�S_ França. Aquela já ratificou o pac-
-�-_.__ - ----- que por certo serão ceacesas na tarte. atendendo a .1;J!!ll<'-:) rracro- to. Mas a Frãnça, não. E o t'-'11100'

Camara a apresentação da emenda nal, com a maioria esm".g,'c!,:'ra antí
urge, reclamando rIil"- fr'Hlces0s' a

ii Constituição o deputado Cardoso
de Mirand" nestes uttímos oito dias (Concllll na Z.a. pâ!,;1n'A letra Gl IConclulI n. %.10 1).IOI'''' 11!tn 'IS)Regressou - de Portugal

missão aemnautka 1105 quaí; defende seu l'orrto
vista.

A PALAVRA DO DEPUTA

DO ARRUDA CAMARA
-- "O S�. C"rdoõo de Miranda a;

presentou nova emenda á Consti·
liD�a não a�resentoo �ar�cer o I
Ir rue Dr ado f ru D in Trav3ssos
1--;,10. 30 {j'\4_erid.' - o �]f_ CU· nos, segunrl_.,) os quais o Supr!::

radar gera.! da. Republica. drch,- mo Tribuna! julgaria. !Joj� a

reli-noz que náo tem (l llwn)! m�dld"," Um·irra;r cuncedida pclo

'Í fundamento a noUt:ia divnlga'lu ministro Ribeiro Co>da, {fU'" cie'
na manhã de hoje pel::s matuti·_ terminou a suspensão da !'xeeu'

ção do cecreto do salario tnlni-
mo ·.no país.
ExpliCOU o sr.. Plínio Tra.vas

sos;

"Ainda não apresente: o meu

parecer, o que deverEi fazH' a-

RETIRADAS
fRANCESAS

AS FORCAS
,

DE HANOI
HANOI, 30 (UPJ -

z z z

emitidos por
dos,
Informa que para a co

bertura io deficit verifica
do TI)' primeiro
f!jram retiradi;>S
sos. GfPositadOs 110 Banco
do Brasil éproxilnadamer:ih�
seis bilhões de cruzeiros,

.

Adianta a notá que o finan-

_.

da ind�pendente e· são capaze:. de ciamento do café. que no
to da "Declaraçao ConJunta" pu- o fazer. '. ,

I blicada pel::! Presiden�:: Ei.:enho· Acolb;mos, com favor,. os pro� °

ano pas:ado er� feIto a ba

\Ver e P�nle�ro Mimstro ChUl'ch!ll, I cessos de desenvoh;,imento 'que

\
se de mIl cruzeIros por sa

na ternunaçao dv_ conversaçoes conduzam a esse fim, onde aind3 C.9, processou-se neste pri
. anglo.americanas desh capital e

(C 1 1 n�.gID"·. letr.
<>r> mf'l-rO !"emest-re a' ba'se de

!ciue
é o segundo e último' comunC

one n na z.a:...... - G"" - -

cado oficial sobre as re:eridas Con· """" ..,.;...... ..,.."""" ...,.----"----

versações:
. ;'No mom�nto em

rise na bancada da • tt
I .

na G ar d s eputados
VOTAÇÃO DO 'IMPEACHMENT' - NOTA
DA AGREMIA ÇliO ., - POSIÇÃO DO

DO PRESIDENTE
BRIGADEIRO

o seguinte comunica_

(lo: "A respeito das repetída�
noticias t;le haver a. UDN no ca'

50 do "impeachment", desrespel
tado dEtel'minações do brigadei
ro Edual�do_ Gomes, dQ que teria
l'E'sultado uma crise partida ria,
o seu pl'€sidente deputado
Arthur Santos, declara {) seguIn
te: "A n,oticia é inteiramcntl

Lá prejuidicand'o OS EE. liU. ano em curso exigiu, no destituida. di fundamento. O Bri

Enquanto isso ÍfJnt0s auto- nleSmo semestre, Uln au--l gaddro Eduard·:) Gomes não

rizadas voltam a diZer '�Ll'e
mento nos recursos de três deu 'de1:..erminação alguma, nem

'1. bilhões e quinhentos mi- sugeriu orie'!1tação no caSQ, A

talvez já não seja mais ne- _. pessoalme·nte, que mano

-r-essa'rl'o realIZ'ar' a con1" ..'ren- lI10es de cruzeiros, e que a
... _ tenho Com ele contactos repeti·
cia inter-americat�a extra- at�al lnajora9ão para dois Ç,QS e que me honro da sua con

ordinária no' Rio (k J :lnei- ! nul cento e cmquenta cru- fiança, nem sequer falou-me só·

;r.o, desde que o p.rüprio gO-1 zeiro� p�r saca, exigirá uma sobr� o �sunto ..
Por' out.ro la?o,

d G t .
'

.

t
' amphaçao dos mesmos re- I o Dlr€tOTl>J NaCIonal d� PartldG

verno a
_ ua. emUla. '25 a e- I não se pronunciou sobre ;a. ini'

liminando . OS çomlmista. (Conclut r.a :..a pagIna letra A) ciativa que.. nã-o sendo nossa

lhóes de sacas correspon
dente à metade da safra do

fo a 'Ad-::nauer. o Parbc�) nef.1()n��'�<,2"·

,
ta 'Cristão conseguiu e;'"

l (Conclui ue �.e pâ��

\
'.
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zar- a suposição de anuência ou

concordância com o que foi feito,
ou seja. a "sust<j,ção da vigência

quer qlHl fosse. do decreto", !
II O J E QUINTA FEIRA

De resto - o ministru Ribeira as 8 horast
da Costa -, agindo conforme agru,

I
JI I ORLANDO VILLAU, LAINA .DUVAL, LUIGI PICCJH. Jft_L

adotou um critério de grande pru- 1\ ME BARCELOS, em:
dêr:�ia, em ,beneficio mesmo, da

I as obras criadas ou ae"itas, 1'8-' UMA V I D A P A R A i_o O.D O SlIma0 Fede! aI conforme tornam vela uma tendencia acentuada I
- - - - - - - - -

. .

.

claro estes concertos de. boa razão para ajustai' '.essas mudanças a Um dia, êles conheceram lVIARINA, jO'VCln bonita c: atra-.
,�a lavra cl.� - Temislocles Cavaf-

uma corrtínuídade de processos I
ente, e ,os trcs> jov.cns sonham. com um fnturo melhor-

•�Rnti - "O dispositivo é da maior "'[ � I d t d bformadores especificas, que, 3; "as essa ta!mOnla ura, mm o P�uC(} .. , por ea a !BU am 1=
rctevancia mesmo para fi artmínís-

Iem de lhe darem uma relativa (I ,onava �arlna. aquela JOVCIU merga e .!,lacata.
tração interessada em atender ao .-

Eram dOl'iS amigo boe ,'",,",' -, ' .

estabilídado lhe conferem

estru-I"
'

. �,S.. '. D.l"",. e lllsepa�aveJ�, um n�u.s1CO e ()
cumprimento da lei, devendo pre.

tura e caracter pró,pl',;OS, outro. escrttnr, VIVlaIn .'?1,.!frent.ando �s lI!alO1,'C;; ,dlflClll�aflesferir a não execução de um ato
MUSICA POPULAR para se con:re.rvarem fl�S ao_!( sel�S Ideais artísüeos, ate que

seu, à sua nevogacão po,tet'ior e

Musi I e d I
apareceu MarIna, que vero a por fim 'CD} suas' earreírast

ao restabelecimento de uma situa,' USltca popu ar que s �\ o Um drama como! jamais Q cínema nacional apresentou!
cão interior, por ato judicial. po- comI?os a. por, autor conheCI';":!' UMA VIDA PARA DO!S hoje no, Cine Busehl
'dendo acarretar danos que envol- 8° dífunde e e usada ,com maior ""';
vem até a responsabilidade pecu; ou menor- amplítulle, por touasl NO PRO'XIMO DOMINGO NQ CINE BUSCH

��

níária da Fazenda Pública", as ?anladas de uma ooletívídade. Marlon Brando, Greper Garson, James Mason, Deborah
Por outro lado, é de supor que Essa. musica usa. ')S recursos \ Kerr, Louis Calhem, Edmond O'B1' en, John Gielgud, em:

a propria União Fleder'al esteja de mais simples, ?U mc,:mo, l'udime�l I J U L I O (E S A Racordo com o ponto de vista ora ta.res, da. +eorta e .tEl_CnlCa rnusi- .

c'....pedido, porque, se não fosse às cats cultas, 'I'ransmlte-ae por O" fihn d f ti 1 d M'primeíro 1 e 'o .es iva a erro a ser lançado em
meios teóricos convencionais ou Blumel1aul'

,

processos técnicos identicos de dí;
vulgação

.

intensiva: grafia e ím
dío difusão. Tem o SBU nasci>
prensa musicais, fonografia rã
menta, difusão -1:. uso geralmen
te condícíonados às modas, tan->

. internacio',

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAU� .13. Ã. Comercla�
APRESE�T�AM:- _

(.1 N E BUS(M
H O,J E

( ( I N E BL UMENAU3.915.a20

H O J E QUINTA FEffiA H O J k
as 8 horas!

YVONE DE CARLO, ROD CAMERON, ALBERT DEKKER,
WALTER SLEZAK, DA"i'ID BRUCE, em: .

A I R R E S 1ST I V E L S A L O M lEr -

(teenleolor)
Co, msuj, dança de FOGO, Salomé transformava os homens

deslumbrante,
WALTER WANGER; produ.to:r de

NO PROXIMO DOMINGO NO CINE BLUIVIENAU
Pedro Arméndaríz, Arturo de Cardova; Estela Inda, em:
O M A N T O D E S·O l f D A D'E
Uma óbra ímpar do cinema mexicano! Um drama tur

bulento .de nossos dias!

I

""'ee..

4����;�'�;':--i;; d

e a Inglaterra ás voltas CJm , um

CONCERTAlXI0S:

governo trabalhista os rU.;S03 não se

que a França não .li'(a não, parérn, contiveram em -eus projetos de ex

= sim, á questão da unificação mítí- pansão euro-asíátíca.

_

tal' das forças de c!efc';a da Euro- Um dos meios que se encontrou

= ' pa, I adequado para enfrentar a cobiça
= do imperialismo russo roí a CED.

:: l E' rora de duvída .:pe nos phmos Esse, o bastião, do Oeste, erguido
:: I russos c e inclui a mm-eh-r para o I em defesa da civilização ameaçaria
= I Atlantico. Não pretende 13 União i pelos apetites do ímperíalísmo E:Si
:: Soviética apícnas deitur mão nas lavo.
-

águas quentns do Bosnh"r:> e do! A tndeclsão dos Iraneeses em por
- Golfo Pérsico, se não "negar �!é I tícular do exercito europeu, cons;

ao Atlantico através da marcha soo' I tituiu .a carta mais serm do jogU
bre a França e a perrinsula ibérica russo na Europa conünentc neste

- Se não fosse o plano do exercito momento,

=
europeu, onde estariam hoje 03-

� russos? Qucnl os deteve, fi p�lHr
_ de 48, se não a r,�militarização dos
-

Est.ados Unfi:Ios, da .Inglaterra e !
da AlerrúmÍ1h. que agind'ó' ainda a N E S T A

ltefrigeradcrcs Domêstíeos, Refrigeração em Geral

l\lIáquinas de lavar, Fogões elénf'eos, Aspirador.es de

PÓ, Bncerradeíras, Liquidificadores etc.,.

Reformas -u� Pintllras

C A S A D o A M E lt I C A N O 8. A.

Secção D011Ú.tif�a
Rua 15 de Novembro, 473 Te}.: 1532

NOSSA: DIVISA E' SERVIR
F O L H ,A,

.-

a PeiteI' Filial

Sim ii CASA PEITER..fIUAL propõe ii sua numerosa freguezia compre? r.1�dfo mais
barato durante 25 dias, em sua

GRANDE LlQUIDAÇAO DE INVERNO

Os pr.eços terão .inormes remarcações, .principalmente nos artigos de Inverno pa�
ra SenhOfJi$,r .Mocinhas e,�da�ças�

\ •

'$f.!
.. F'''''}-!; \ -'(' .. ��

Aproveite, pois,' esta oportunidade para corop,rar artigos de muito bom gosto e

muito mais em conta na
.

\

neeessârios, No que concer
ne aos Estados antigamente sobe
ranQ;; ,e agora. sujeitos à servidião.
não seremos parte de nenhum u

corda ou tratado que cOllfinnn ou

Iprolongue eSSa subordinação "on�
trária à sua vontade, No cas" da"

nações atualmente divididas contrll I
a sua vontade, continuaremos "

procurar a realização de sua uni
dade por intermédio de e1eiçõo" li..
v,es sob a fi�ca1ização das Naçõc,;
Unidns. a. fi1TI d:c que ,�s:;rw clciçi1fl-.
',\lE')anl C:OlldllZir1;1'" Equit,-)Íl't,'íltH0nlr:-"

Gr nele Liqf.lidação, ele
,que começari Seggunda",feira, dia 5 de Julho

.1.
,.

Rua 15 de "Dvembr()� Telefone 1Dl1 = BIUM'ENAU

., �. ,y
- ,

.�r. •

"" •

• .,"".... _, \� '. �

/" r
,_ • � • <

,
'
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[

alarmante
mundiais

Canadáe "L o R DU
ALFAIATARIA lTDA.
CONFECÇÕES F�AS
PARA HOMENS'

.

Rua 15 de Novembro, 592
- 1;0 Andar � �elefone, 1345

B L U M. E NA' 11
.

No Canadá o: excedentes' de

trigo alcançarão> este ano nivele
recordes. O governo de Ottawa
Jnforma que durante os primei
]:OS nove meses da estação _,

tu.?l (iniciada a primeiro de a

gosto de 1953) houve, um declinlo

'.,;):!��II&��:il.C����:tO�I16!���M�� Idê 25 por cento' nas exporta
çõei de tri'go canadense, em con

:fronto com o movimento da
--"-.- DR. MECESLAU SZANIAWS�Y --.--' €stação antertor . Quanto .a",,, F;�
·Médico . do HOJlPÍtal NOSP. Senhora da Lu.. t:J.do:lS Unidos, cacula-se que'· no

COrulultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92""":' Fone 26611 periodo> lie doze meses antcrto-
Resid-encia: R: BARÃ.O DO RIO' BRANCO N. 529 res a 30 de junho cor-rcnte a.s

. ,

.

C U R I T I B A :._PARANA'·. ei'portaçõés não. alcançarão 200
Especialidade: .DOENÇAS NERVOSAS E MEN1.'AIS míthões ee "b�shels", em con-

Doe�as dà pele: Eczemas, Furimculose, Cocem!!. Man- :frontQ CQm 317.000.000 na esta-
chas, espinhas, etc. ---'\ Glândulas. Falta de regras, Exces- ção anterior. Na Australía, c
80, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida� declfnio d'as exportações está a'
de, Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças erõ-

,

nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Málária erõ- tingindo a 36 por c�n�o. Nn

___ nica'_ Hemorroidas, etc. __-o lmaiOria
dos paãses europeus a

ATENÇAO: Consultas em Blmnenau nos dias Z' a !t de produção está alcancando ni

. -.__ cada mês. no HOTEL Hº.LETZ veis elevados ·8 recentemente a

r.c��������������OC�!SJOOjiiOOC"DtDOIIIOOfiIODCI.'" França.,· Turquia e Suécia tem

50 modifique a lei em vigor, ha- �"nr,rb,do parte das suas safras.
verá maiores restrições para a Até agora,' este ano a Russia

safra de 1955. não tem sIdo um fat·.)r de. im

portancia no mercado ínternacío
naí 'do trigo .. Na estação atua'
as suas exportações não foram

alem de 25 rrrílhõ es de "bus

heIs" havendo mesmo rumorea

eh que .aquele país estaria ãn

teressado na ãmportaoão do ce

rea.l ,

AUMENTA.."If OS
"STOCKS" RETIDOS

SITUAÇÃO NO CAN�A

Folcloristas do mundo inteiro estarão reunidos no Congressr, .Internacienal de
Folclore sob os ánspieios d a Comissão do IV Centená rio - Importantes temas
sêrão debatidos - OneYdaAlvarcllga apresentará um trabafho definido musica

- - - popu lar e musica' folclórica - - -

do regularmente. Essa é uma

das razões pela, qual a queda das
exportações tem sido mais acen
tuada ao caso &JS Estados' U
nidos. A baixa do trfgo exerce'
rá. uma grande influencia na €oIconomia das nações exportado-,ras, bem como na do ReiI:o:) U-.
nido.. f

.

Jóias de ouro e platina - Re1ogios' de todas as .ma:r�.

cas - Canetas '?ARKER".. "COMPACTOR", etc

Oculos "RAY-BAN" e outros -. Tudo isi-o oIer'eée

Será realizado em São Paulo,
de 16 a �!22 de Agosto próximo c

Congresso Internacional' de p);
.clore, pllomovido' p�10 In�tituto
Brasileiro de Educação Ciencia
e �_I!ltura, sob '.:IS auspicíos
Ccmtssão do IV Centenário.
Nesse .certame, que reunira foI

elcrístas da renome íntemacíonat
e representantes de instituições
folclóricas do mundo ãnteíro, iro

.portantes trabalhos dcstínados a

esclarecer pontos de desentendi-'

Embora varias fatores tenham
contribuído para a

'

perturbação
atual do mercado, a causa bâsr
ca são os grandes "stocks" man

tidos por quase todos os paísei
exportadores. No inicio de maio

os quatro principais paises ex'

portador es - Estados Unidos
Canada e Argentina - possuíam
1.814.000.000 de "pusheIs" em

"stock" em confronto. com.•

1.377.000.000 e 748.000.000 na

mesma data de 1953 e 1952, res

pectivamente. Entrementes, as

exportações caíram acentuada
mente. Durante a estação terml
nada a 30 de abriil ultimo a=

vendas feitas par esse países al

cançaram apenas 421.000.,000. de
.

""e15·1,;em. tolifronbJ c.... ,...

578.000.000 e 61':il.IJOO.00o. de

"bustels" nas duas 'estações an

teríores. Ess:c eclínío deriva do

aumento da produção nos pai
ses normalmente importadores.
deseJ\Jsos de .economízar diy.isaE
estrangr.iras. Os Estados Uni
dos tem também cõntribuido pa
ra essa tendeneia com o IOl'lH!'
cimento de fundos para a com

pra de tratores e
� outros equí.,

pamentog agricolas.
-

ções, c .. rrar camanho o desrn i.ei levado grau de repre3.ml.aüvlda- Embora o governo entaduníden
.dímentos e. coníusoas possíveís' (> dE> nacional. E ao meS'110 tem- ses tenha 'desenvolvido grandes
assim, poupar tem!J.;) e discus- po ;tue possui a capaci:h:L�leo., de, esforços t;' fim de manter .) tr-í
sões a todos. F'll"am U·�];8di010S van?-s transformar e sub-stituu go a um nível de preços de cou

para essa. justif.ica�.:,th alIOU!}" (Conclue na 2.::; pâg1na letra K) correncía, as cotações tvm c::,'-
documentos que He-nato Almr í- ,

••;� ••

pelos menorej, preços;' a

RELOJOARIA tENT�nL
Rua Floriano, Peixoto, 95 - Caixa Postal, 439 -

Música Folcrórica [ Música Popular
Nas Comemorações·Do IV Centenário

Telefone 1638 BLUMENAU - Santa Catarina.

r"C,,","'A7.F.NDO D1l]

SENTENDIMENTOS

"s désentfnrlimcntos ."urcridos En

tre as folcloristas e outros que
pude, im?:ginar. aparecesem".

o primeiro :polícia aviador da

Força Aérea Holandesa, o. dete

tive H. Verdeleln, de 35 anos,

iniciou suas funções Ievantanao
vôo do aeroporto de. Schiphol,

atualmente, 'em automovel,
ta em período superior a.

hora.

CRI�..DA A ASSOCL�ÇáO
DOS PILOTOS DE LINHA

é Iei-

uma

forneceu, contendo rela-

tÓiiiJs de trabalh>s U � (,l'tra'�
reu'1ió.:-,S do fol(" \" t,,�

nelatóríos dos trabalhos 'la

AÉREA

Desde o dia, 12 do' corrente, es

tá funcionando em noss-, país .a

Associação 'dos Pilotos de Linha
o avião está equipado com ra- Aérea, com a finalidade de con

dio-telefone, pelo qual. pode, se gregcr· t::>d·�s os comandantes,

comunica!" com os postos p':Jli- f pilotos e co�!>iréÍtos qué sêrvem

cia'� e carros da patrulha. nas companhias 'C'.Jmerciais.
centenas de emiss'Jras

locau-I
tores, Úm sido muito gr�nde. ESTAÇÃO PÁRA HELI- o.s estatutos estão sendo e!a�

l'eglOes cafeeiras do Diariamente, chegam dezenas COPTEROS NO CENTRO borados e o vegistro da novel
vem trar.r;mitindo, l�e' de cartas de agri'cultul'es à sé- DA CIDADE organi'zação já f':li providencia-manalmcnte, u programa "De de do IBC, to'das elas de ouvIn-

As definições __

.

prossp.�u?
.. Foi inaugurada em W·au'rloo. do.

fazenda f Ir, fazenda," organiza� tes do programa, interessados
.

.

'

A
.

neida Alvarenga --:- "ão. ebM.C: na m'argem meridional dq '. ,:;r;.?-�' PREPARA-SE A FAB P -

m
-

f I 1-
. . - . do pela Seção 'de Rádio e Televi- em fa'zer c')nsultas," pe'd';r escla ..�'. TS E

. USlca o c OrIca il::L mUS1<:8 - misa em pleno centroJ de Lon-, RA COOPERAR J.•.uu, -.

que' �endo usada. no l' � são dó Instituto Brasileiro) ('0 •

t d st- I
, �.

. a n ma e c 0- • reclmen os, ar suge o.es.
. dres, a primeira estação pa ...

",)
FETIVA:M:EN'I'E COM A

letivamente pelas classe in<:nh·" Café. É um in.�ciativa Inédita no Alem desse programa () Insti helicópteros. Realizaram-se di� MARINHAç:+�_"ilfzadas! p.l'"G'\'t:m B il PI'
.

A. propósito desse trabalho C:l da. criaçã,) tambem ,tnonÍm,t e
ras. e a pnmeIra vez um tuto, Brasileiro do Café vem ,a- versos vôos 'de experiencia, ten- Prepara 'Se a Forçá Aérea Bra�

ja divuIg-ação' vem sendo ãgunr- COletiva 'dE'las mesmas rm eh :t- produto agrícola merece as hon presentando, ainda, varias outros do em 'Vista o :estabelecimento 1, sileira pará ântensificar' sua
dada Com .2. maior interesse ))e· dação e acomoda","-", ,lo. ":.')'·as ras de. um programa radiofoni- D' t·t F d I O

. .

l' , .

,.

h d""'" � v 110 IS. r,1 Q e era. .pl'l,n,cIpa j de uma ligação perman€n�e...•..·. p()t.·..•co.operação com li ]''l:arm a elos que se dedicam ao estu"l<i po�u. l,ares ou "'ultas (lU" l)erd",.. n" p�rmane t E 'nterese que ' - , : '"
.

'

,. - - �� � . n e. o 1 deles e 'Resenha CafeC!,ra , que belico'pteros, 0ntre a n.)va·· !'''� GUErra.ôe.:.sa materia,' a reportagem te- m.'.'o o�d�
� ..�,

ve '.:Iportunidade d: 'Úuvir On-'!- se originarAm. Essa mtb�1. M:
tem despertado entre Os caf�icul a RádIO :M:inisterio' da lÚuca�ãO! IÍgare"" 'e () ae.ro:p;;rt� ·d�.:�api� '. Nesfl="sentido foi iiliciado o

d� A-:varenga. Dis·se. inidalmeu- rhTa· de.. processos tácnF:0s fer- tr.ansmite c1fariamente, às 19 ho

I'
tal britanica.

'.

'curso de helÍcóptero, sob o co�
.te a conhecida folclorista: - m,a.dor,es .""Ul·to Sl'�_"Irs nr,,-(' su A E F I ( I E N ( I A 'u d

..•

t·· d d
.'

v CCelso de'- �H "_"... ras, an o as pnnCIpal.S no lClas A duração. do trajeto, do. ae- man o o maJor a .

"Ren'atÜ' 'Almeida me pediu um bordinàq<Ís a quálc'm'.� t •. ; 1:;�'Za-
t

. "" . referentes ao nosso principal pra roport'.J ao centro da capital, po i
Maced�, c::> E'quadrão de Trans-;"'<I'Jalho' para sPrvir 'de base â.s ção. Tr,ltnsmite-se par. meios pra da anuncio acha-sl' 6�

I'd'scusso-e do" 3 ·t�· d' t t- d
.

.

1 dutQ, bem como as. cotaçõ,es do dera'.' 'assl'm .ser reduzida a u.ns porte 'Espe,cial, cuja aula. inau.gu.. .s ·0 1 �m o e' ICOS ce oraIS. Nasce [, Vl"e in· feiamente Ugada à c r�
. mãrio, em (!ue s� propuzessem tr.ins€,::ament,e 'ligada ., ath';rll1- culação do jornal. ,A NA dia nos m-ercados de Nova Ior� 20 minutos e eventualmente,' a' mI foi dada pelo ceI. av.· DIa-,

definições e elrment'Os caraC't€l'i

I
des ,é interesses ·oCÍais. Con- ç.ãO é O único drgão de que, S::mtàs <;:, Ri:t d� J'a�ei:ro'l uns dez minut;;::. Ess:2 viagem,' cIécio Lima de. Siqueira. .

zsd�res (<8. musica :')lclóric� e da diciona-se às te'n'dem ias mais circulação diária que pe- T"mbem � Rádio Tupi apresen- -IIllIlIllJlIllIlIlIlIfIllIllIllIlIllHlIlllllllllllillIllIIllUlIIIIIIUIIIIUlIIIIIIIIIIJ_5
���lc�r�����r'n:s�:r::��:ttti:; :_��is i:tey�::::�a� ';�d�;�YlS·�.�l:� ;:r�on��i��\t��:i.la ta as cotações, diariamente, no

= . =

tiva que accmpanh"" as defiri- letivas, o que lhe conf<:re um f-' programa.. "M')milnto- Cafeeiro", � Ca fi a W ,·1 ry S ,.Dver t' S III �
gnmmmrmulIlU1III11UliUUIIUnlliIUI1lIUlUlllllllllllllliIlIliIIlUlllnlllllIIUIIIIIIJlllllUllmmUIIIIlImlIIUU!. transmitido ··no. Grande Radio �__ �

.

.

'.' lf.... .

.'

�_-

L A D J S tAUK'
- .Jornal das 22,30. 'Para as demais

5 .' U S I K O W S'K I ª emissoras o mc o�ganiza um � 'C,om'·ercl·�1 �=.g . ª noticiario especial, cuja trans li

ª CAIXA POSTAL, 4(}7 Telefone 1345 § I, missão' é feita sem.pre, nas edi.. _ _

-

- B L TI M E NAU Rua 15 de Novembro, 592, 1.0 Atidar - S. Catarina ª ções n>:>turnas dos jornais fala- -

NOV I'
.

D"A'"DES
=

I
�""lmIlUlIlI!,,•.!!,jlll".'.""IlU111""I."III"IIII.IU"íl��II'.."""UI"''''''''''I''"llo;; da,.

� ,.
!

_ ':m d i s c ri s �
-

-

- POLYDOR ! s
= -

Acaba de r.:ceber a =_Gnmdes novas remessas de sucessos. Entr,z muitos:
HOLDRIO - KLEINES - ECHO - EINMAL AM :::

RHEIN - A BANDA DE MUSICA ALEGRE - UE-
= BER BERG UND TAL -. ETC. . . ª=.....II,••_U a T '

......
' ..., �_.

.

'."'1'l'
_

:: A C O R D E O N S: - BERING - TODESCHINI - -

:: PAUtO lSOPRANI HOHNER - =

: SCANDALLI, - pelos menores preços· ª
�IIIIIIIIIIUlnll'lIl11lllll11lllnllmlllllllllllllllnnUlllJllllllmmIIIlIllUlI�.

ment::o, I"ntrl' os estudiosos 'dessa
mJl.téria s'Or_.ã-J apresentados.
Merec) des�aque. nesse sEnti

,do, o trabalhu de autoria 'de O·
neyda '-AI'Varenga d�finindo a

música folclórica e a. músira .po
pular � qu o será apresentadI1
por Maude' Karpdes( secretaria
geral c'i:;, , Intern.:.tion?t Folk Mu"

üJuncil.

Conferencia Internaf'!i::n:'1.1 . de,
Música Folclórica,' e

.

um . pouco
pelai comunícaçâo de .A ,Q('rt.f1 M"
rlnus à. 7.a Qrinferencia, . pude
ver t:;'!1de e pr'rguc esta "ll1j)ll'
cando I} carro folclól�l�O. A])7
dei assim na' jmtificativa todos

o� f�rro r..dondo fi"!!m�"!e:
dCdbddilS

Quebrando Cabeça
-4 ! :I 'II r' (J :z , ttt;"j;f,IZii�iieJ ",-

�-"
&xt"rno, 'Pintura <! Dlleb .11�i!"tô
interno, Esm�lt"do ii fogo

-I
1:

.....�i---+-+-""""

JS

- ar'

Da afamada marctl I.P. L �eionado p�t
Mótor G.E. norte-americ,lnO de116 H.P.

re�"" f 1 - Ausencia; ferroVíario. 2 - Es
i vniar; s.oma. 3 - Ser 'mportaltt.e; rapidez (interjeição). 4 --:
Feição; firme. 5 - Alveja. 6 _ De graça; dollar. 7 - All_
mentJ muito núttitivoi .fim. 8 - Fibra vegetal usado p�ra
comecão de moveis; artista. 9 - Momento oportuno; SuiIXO
de poderos.o. VERTICAIS:
.' 1 - Surra' sepultura. 2 - Chamar em voz alta; titulo. no-

I biliarquico· 3 _:_ Desgraça; cheiro. 4 - Sobras� quase ede. 5
.

_:_ Soberania. 6 - Antemeridiem; formosura· 7 - Chave fal
sa; cena. 8 - Gemer; moda ,pl.). 9 - Dificnldade; m�dica�

� l1lf'n.to� .

. � . '.

/
./

(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"ROf'AMnOLI.:"
� .nvo�,.

5 colheres d,� SOl);!

cheias' de assucar,
..

5 colheres de farinha de 'cri
go.
� colherztnhas d�
to.
Batam-se os ovos inteiros

com o assucar (ccmo para pão
de Lot) até que fique espesso.
JUI1.a;se o tr:go c D ferrnen
to.
Forra-se urna assadeira com

papel celofane e unta-se d e
111 ante iga sem agua, despeia ,

. se cm cima a massa e Ieva-se
Por numa caçarola 1 chica, ao forno, tendo.se o cuidado

r.l de agua ,e 1 de vinho hran., de não deixar escurecer mui
','J doce e 2 chícaras de ';.�Sl .. - to. Logo que estiver. assado,
� , r. Quando começar a ÍeíTE:l'. víra.sa o mesmo sobre um. pa
:; '.ltar 4 maçãs grandes corta, no, numa mesa, retira-se o
;t, O' ern fatias, flnissimas. papel e Imediatamente derr....l
rt onsegue-se isso, cortandn,a ma-se em cima goiabada der;
I' im Q cortador de pepinos). retda. geléia -cu doce de Isite
{'ninhar ern fog,] regul rr até Com a ajuda do pano, vai-se
cue a calda comece á tornar enrolando, com cuidado, até .0

1 Juta, e esteja quasí seca. fim. Depois apara-se dos la-
De xar esfriar cornpletaruen- dos e cobre-se com creme de

t-�. Este recheio deve !S"T f'e i.. manteiga e chocolate Mante i..
10 '"nt;s de se preparar a rnas., ga batida com nssucar e eh :'
S'l da torta. Depois de descan, colate em pó. Enfeita-se C0Pl

çJda 15 minutos a massr, ún , bomba apropriada, Imitando
t :-Se UlTIa forma com mantei , um trnnc., de árvore.
t:.! e farinha de rosca oenetra-

.

c a. e ferra.se esta C";U1 li l1l11S_ � IIIIi\IIIIIIiIII!I �
!,',

.

feita no fundo e lados da
L 1'1'1a. Recheia-se então com

a compota de maçãs. Antes de
:O'� forrar a forma com a massa.
rctíra.se um pouco desta "

deixa-se separada- Depois que
a forma ,::!stiv,�r pronta. euro

Ia-se com as mãos numa mesa

Lmpa a massa formando-se ti-

grêuHas.
'1 ':�)l!Kl'{::nln" rlf� 1'''1'11'''),.
lo.
112 chícara de assucar.
125 grama!' fl{,� nl<ll1!piga.
:� gemas

'

2 colheres de sopa de le 1('.
I gema para pintar
Peneirar- juntos a fari"h.; o

:í �I"mente .� o assucar: juntar "
J .anteiga misturando berr.,
.' mtar as g,emas e.::l leite, unir
1 cm e alisar ligeiramente a
1·, ssa com as pontas dos de
"'].5 amassando o menos pos
f vel. Depois deixar descansar
J éi mnutoa em lugar Irasco.
.! ntes, deve-se ter pronto o se
! iinte recheio:

lUOE.LLER.

1':1:; .rini:;sinl:1s que se vão pon,
do cruzadas cm cima da torta.
11 pois pintam-se

DENTISTAS
DRiL n.ÚTÍI DE RORB1\ KAES'fNEI'

- CU".lrg-í;\ - J rerrtistn �

Consultas rliúri;ts d:lS: H n� 1::! hnras e d;i;: 14 às lR horas
ODONTOPUD!ATRIA - T(:r,:as e Sextas·feiras
Consultório: Iiua li> de Nf V., 1502 _ ELUMENAU

ras porque não queria causar
lhe magoa, por fraqueza, ruas'
·�sp.i:rava que voce eomproen,
desse e parasse (le procurá lo,
de escrever-lhe, de teleÍv]lar-rí�..aa....�ue""..���..�..�a."�""�"�"��'����""""�àij��..__.--.lhe; de querer ralar C0i11 �le a

todo custo.

PErCAS
I

Kaiser - Frazer
"SAlVIARCO S. A."
;_ Blumenau -

Dn" EGON GREUj_i:[,
-_ �'irl!rgWjJ�f)e 1UF'!;1 -��

ltA!O i� -- HIl� 1 fi de N'nv'!:.'Htbl'O 1 Jf_.f1 _- j,(1
PfH�DIO' F(_1TC, HfJ�;fl

CRAVOS
!

Para fazer desaparecer os
cravos, OS pontinhos pretos, '

prepare a seguinte lcção: aJ
cool a 90.0, 100 gramas; tin'lfura de benjoim, 2 gramas; Icanfora em solução, 2 gra-
mas. I

Com esta loção faça com

pressas quentes, e depois es

cove o seu rosto: para pro
VOC<l1' fi saída dos era-

H. P R f) B S T
.. - Cirurgião Dcnfi:ía _ ..

Ao lat!o cl'tm Correios e Tclegwl'cs .- Alameda Ui" Brnn
co nr. ii .-. BLUMF.:NAU

DR· VICTOR C. GARCIA
. -- Ci r u.. rci�IJ�·Denti�ta -- "

:nua 15 rl.e Nlll,renlln'o Larl2 -- t.o andar -- Halo X �- Fone 1 (;!14

comprar alimentos

quantidade nos dias de feira etc ..

I,ABOIl.A.TmUO Df; 11 NALl::)ES
i�I_.LIN(�Eit

H_11a 1:; de fI<-!VE1I1J,!'.} ur :1!..J:� _ i ,_, rlnrl-'l' .-_ [fI]J a!l,_,;: '1:.- F;J}
!'l-':!r:ifJ :_;i!�)J1 a:; f p";�,J�IJ!11J:r'-_�1') __ HLnLvl !·:NA t_f - r�K.;:nn(,·i (T�
r�-3!!gIHJ, U! !fl;�. 1t'1:t:">. t-", carro. �ef�[cçc:�. tll'nrfi:.�gHn5th�o da

r::r.tvll!c7.. f·uHunls. f!l,c,
:\TE:NDI� TODO,'; OS D1AS 11"('[0;1:';

iVIEnICOS

lJi\S ,PÍ':HNj\S. r'lnH."; !-€'111 op�ra(;ão. - Dispcpsias, Prístto de
Vel�fn!. ("n[1I,€",:,>, líkf.?l as di) F�stonLJ.gn e Duodeno," DisJ:'!nteríasfAmel)H15e Intestll1al, Fl"uras, Fistulas. Ccceiras do Anus.

DR. ARY TABORDA
CTillí�·::\ r;('rai de Ad'11lt ...1 .... e Cl'lani'aS - Consllltorio: ILuupavn
Seca - i3LUMENAU. - Horário: das 3 às 12 h�ras.
R"sld'�ncia: Rl�a Preso Getulio Varga", 143 - Telefone: 1166

Filiais

DR. CARLOS GOFFERJE'
CUnit-" Geral - Cirurgia _ Hospital "Santa Isabel
Atendn chamados pJ!3s foue" _ 1196 e 163:1

DI!.. O. n" KRUEGER
Doença..: d(1' Senhoras e Operaçôes. RalOS X - Consultado:
Hospital Sauta Cat.arina. _ Consult3: Das 9,3{) às 12 horas e
das 15 às 17 hora:'). Residencia: Rua lVlarechal F. P.zixoto, 253

Fone 1'!5:: ,em frente ao Hospital Santa I�abel)

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CLINICA GERAL _ E p:ciahsta em Doenças de Criança

Consultorio: Florbno Peix< lo, 38 _ 1.0 andar _ Fone 1197
Re_idencia: Rua Paraba, 170 __ Fone 1074

._.�_. - --------

DOENCL\S DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Ektrocardiogn>fial Av. Hio Branco, :; (sobrado) _ Ao lado
do Cine BU.eh _ '.fratal1l�nto de neuro es _ (Psicoterapia)

l'IIOLESTIAS DE SENHORAS
----_.. - -- _._-_-----------> F A ç A

,A N U
NESTE

1\1 SEUS
N C lOS
JORNAL

DR. RENATO CAMARA
DC.l1cas Internas - Operaç;õef:; - Ondas Curtas

Consultória a Rua Nereu Ramos fone
1226

• eu:w.

DR. GERHARD HROMADA
Especiali.:.ta '€m alta Cirurgia e doenças de Senhora,; _ COtl
sultas no Hospital Santa Catarina _ D"s 9 às 11 e das 15,30
as 17 horas - BLUMENAU _ Ho<pital Santa Catarina
INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

AMDRE' MARTINS
.I}\itrlbuldor em 8ta. C"tlLrtlu

D A 8

;\FAMADAS CASIMIRAS
" N O B I'S Ir

,-

·Marc.� Fabril da melhor
tiNImira do Braal1

- x-
t J;.,lnholl e AviàmcntOtl
i�
•

plU'J Altllln.te.
._ 7,-

DRS. TAVARES c HEUS!
Uu" )" de Novemhro. 11:15 -- 1.0 andar - Consultorí ... : ]232

')3,,.!ef<ll1'-s: Dr. TaVHp.s: 1461 _ Dr. Heusi: ]fi77

INSTITUTO RADIUM
DR. A. ODEBRECHT

Radioterapia _ Raios X _ Fisioterapia - Metabo!i:;mo,
Rcsirl�n<:i,,: HfW 7 n{' Set"mbro, 15 - Telefone IH!.

CL1NICA DE OLHOS
OTrVIDOS -- NARIZ _ e GARGANTA _. do

DR. WILSON SAN'fHIAGO
AE.sh!"ntl" d'l T"aculdad,! de Merlicina da Uníversidarl" do Brasil
C;Otl3u!ta';: Bl'rflrin, dos 10 '" 12 horas e das 14 às I fl horas

Con ulf/'rio: �_rlInto ao flc�pHul Sant,a I.GabeJ

J\nVOG-Anos
nu. NUNO HA GA MA. LOBO H'ECA

-_ ADVOGADO --
At�mk t'hal,,:HJ,,� �"!ra rlutras COlnan'óls _ RI!;1 15 df! novem··

hro. 1lfifi _ 2.0 andar ... BLUMENAU

DR.AOEMAR LUZ
�. ADVOGADO

Atel!de e!!1 HUal'.lfter co!narea dI) .E:lfado. ,,_.__ Re:sitter�f-la -

Rua
Va.ra!!�, H --- l<·n".� 16G!).- - E�(-rtF.l!·in: Fila 1,:-," r'� _NtIV�!nbrOi

:an _ Ii'm,� 1';111 -cc BLTH'IIENAlJ
.,. mm�___""--

OH. JOAO I)fi; B01nlA
___ AJl''-1.7L$(-:;'A(1.f"'} __-

�;:;crif";,d-.:... 'i' !""'t:;ldphri� _� tIl'::': "'f.V rlf' r·l·}v{'tfQl'ln,
l\.1Jsrf.'-\.U � ')h1f-fnnp. t�El.fl

UL!JMENI\H

IHLMt\lf, zomuum
!V11\St;,\,>Ji:NS MEDICTNfdS \piplnma Alema.',! •. -

Dias: !':as.._ 3as. -- 5&:0. e ;;extas-fef ras,
. nas f5

às 18 horas.
Rua D'l, t\n1adeu

l
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Div}são

M U -I q I C I 'A R I N E I S E
DE SEGUROS GERALS

A gora operando também em

Planos acessiveis a cada bolso

..,.-= .

Informa ções com LIVONIUS & C lA., 7U

Rua 15 de novembro, - Bhrm enau

_J.i.M_.4

!!
:

,4
s;.- --

Todos os times. sem exceção'>
tem possibilidades para levar de

vencida o sensaeíonaí "Iriitlum"

E�1. apenas '20 minutos de com

bate podem os mais categorlza
dos tombar diante dos que são

tidos corno mais fracos, ou mes

mQ
,

serem desclassificados r.a

cobran;;a das penatídades má

é fatal' preponde

}"�nte, na. deelsão dos" cotejos.
Sendo assim, não oontítuírâ SUl'

preza venha um dos partícípan
do Torneio

ficar com Os louros da vitória.
.

A tabela dos jogos, sorteada

na primeíora
de junho. ficou

Novas lIusellcias, Novas :Multas ,

Nã81�gam DS clubes às reuntões do CD
Por terem de i'xado de campa" nu campeonato a intciar-se no decepção no que diz respeít o ao

rece- à sêde da Liga' . BI�m3- ! dia. 11 do corernte 'havendo, co desinteresse das agremiações pe
nauense de Fut.ebol os �'epresen. mo é lógico e perfr ítamente c·...m las reuniões scmanaís do Conse
tant .s acreditados junto. à re- pr-eensível, uma .serãe de proble- lho Dtvíaicnat, mormente ago ,

ferida entidade, do Palmeiras. \ mas que deveriam ser debati'los' ra que bem próximo esta o íni
Paísandú, Guaraní e União, nao.1 e solucionados com certa ant=- cio do certame da l.a Divisão
funcionou uma vez mais o Con cedencía, afim de evitar futu- F'cram novamente castígados
selho Divisional, na noite de 1l"IS aborrecimentos não só i di

'I com a multa regulamentar de

terça-reíra.. r€ção da LBF e juizes da DD Cr$ 50,00, Palmeiras, Guarani.
J!i deveras Iamentavel o que coma aos proprtos dirigentes Paísandú e União.

dos clubes, que vivem a se' queí-
em se sabendo que já na tarde xar de .irregulanldades para as

de domingo vindouro teremos a quais dão pouca atenção.
realização do To:rfneio Inicio p'l.·1 Falando à reportagem, nâo cs

Ta as equipes que vão intervir condeu o sr Sebastião Cruz 5:1a

VENDA UElSTE D1AJlIO

NA ENGRAXATAKU.

i"Ol''TO caro

. \ que limpam comple
tameIl�e o motor

lca seguinte manei-
�JfJnllnmUln.mmmmmmi!umUm!UmmmnUlmlfmnnmmmnllmmmnmllml�UllllllIllllllUJr
5

.

j
- -'

jogo - a.E. Olimplco x = :.

§ DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS �.me. x

=CASA DESAUDE N_QSSA SENHORA DA
.

GLORIA �.
ASSISTtNCIA MÉIHCA PER.MANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ==

:._
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS =�

-

mLErrRTCIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESIN70XICAÇõES �
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -- f!:
AverlMa Mm:lhoz da Rocha Nr, 1247 � 'I'elefone m:. iI I) 5 ,� �

�

!
�
=

.

. �
,_"""...."""".....U.lOo•••••uilur� .. fIIl.J.tlHfi::::.."i1.lIlIaHfnnnm....nmldJUWmt"'.!iP'IhQ tll(UJIIJlIIIIII:!,=

Tupi x Gua.ra

G. E. Pa'llandu x

V!')nr."d'_;r do Lo x

ENDEREÇO TELI!�GRAFICO: "PSIQUIATRA

JJ Fora De Blumenau
!,Como andam os certdmes j!linvíhnxe e ilhéu

Para os Jeitl'!·ps 'Pll' acornj.a- nato juiuvi1r use Operário e r'n- ricu , 'lu" t rm dois punt'),; no CAXIAS 2 X ATJ...ETICO O -

l!lllam
com Interesso OH a.contccí- xías, passaram maus bocados passivo.

1 .Iulx: FJ'anCÍse(} Libio Mini

.mentcs prtnclpais do futebol ca frente aos adversartoj, que t.i- A rodada que passou fJfe1< Ci�U 'Renda: Cr$ 13.110.00 - Goa ls :

jtarinense, aprcsr ntamas abaixo veram pela frente no ult.irnu os seguintes dados técnicos: I Vi e .Io-I - Alinharam os caxi

ldetalhes diversos em to rno da Ii·Jmingo·. mas dcsobriga.rurnse Em .Io invHe : OPERARIO 2!enses: Pucini. ,iTago'e Ivo; Jo(\L

.
situação atual dos CC!'t'1.nle{ (1.1' satdsratórtamente de seus compro x S. LUIZ 1 -- Juiz: Al't1mr' Gunga-Din e Hoppe

.

Cleuso!1,
.

a L. J.D, estão promovendo. míasos e o que é melhor. susten I Paulo Langc -. -eRnda : Cr$ Juarez, Per-iquito e Ví. Neste pté

I I
taxam a liderança invicta dTJ' 2.210,00 - Goals: Nascimento e I lia ímperaram a víolcncía, indis

AINDA LIDERES campeonato com 1 ponto perdi- Bujão (Operaria) - Chadéco \S plína. e deslealdade. tendo sido
,
í'

d·). S"guedhes os passos Q Amé Luiz) _. Atuou o quadro "'eonc< I ex�ulsos da cancha Juarez P.

dor com Héléo, Adhemar e An- Chíca ,

tonínho ; Vico Plazera e Mario ABSOLUTO O AVAI

A .' RO'i I � José; Mingue, eDn, Bujão, Bran Na aCp;ital do Estado. os ul-

a I' Gõlu I
'dão e Nascimento. t.ímos cotejos tiveram ',>S )';f�

Em S. Francisco <!>J Sul -
. guintes resultados:

[l1��Uli�n
.

._-�-- G���!��:�::;:�E (} x

!UJpluU "{ O M E T li " AVAl 3 x BOCAIUVA 0, tcn�

tos' de Manara e Rodrigues 2.
O clube alvj-l)cleste Qcupa só-

DOMINGO Ji\ECKLI� E DARlUS

allt.crioarcs, dr; vários mllIle!Ull ca,11)i1'as. "!n�pn' Entr" Blllm"t::.w lla.iai . zinho o prilllEiro. lugar na labe'
! no "'1. - o",irl"s: (;.:10 ]IJ.:!H -

la. d," J'jJ1tos, com 1 pp .•• Se-
i l F' n() __ 1 �L�Hl ht;.

_ IO,OH':'" guem·!io o Paulo Ramos
..
:e 9 A':

.'

{le fABRICA DE MAQUINAS f fUNDlCÃO MORITI
. .

De EDMUNDO MORITZ .

Rna Uruguai, 30 - Caixa Postal. 7<t - TeJegr·; ,"MORITZ"
---ITAJAI---

Fal>r!raçãQ de Balanças de 20, - 30 e 4.0 ks. - B�mbas Inglesas de

1 114 - Eixo para serras circulares - Furadeiras horlzontata pa
ra :montagem em armação de madeira - Ferragenll completas -

S"rra fila - Plainas simples, 50 ceflt. de l�rgl!f'a - Cilindros pa
ra p,..Ja"'as, lnOendM para e�na P. dJ'a:;as co.mplet.as Pllra "árela ·e

pe'Jr�� ••lhH' _- Oficina <]" fundição e esiamp"rlà Projetos, 'or
ç�U!eflÚI<; e Ih�llhti'G ÍTtft'imaoções na Fáb.rh'a •

... ?l

&ES&&t ZOO; A amas

C'r$
C"$

50,001).000))0
4Ji.flOO,mm;oo

n6. O(lG. OOO,Q(I
To! al dt,� rl-eptnifu5 em :i113154, mab dIa <.,.. Cr:$ 879.000.000,00
l\,(.a�NCJAS E I';�CRITORWS NAS PRINCIPAIS 1"n.ACAS no ESTADO
DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEntO .Fi CURITIBA

.

-.

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSI1Vr· PAp
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

.

-- PRODUÇÃO -

PAGUE COM CHfQUE=

i
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WASHINGTON, 30 (UP) que durante muito tempo o

I
gressíva d?s russ<:s. e que a

'""""--:" A proposito da coexís- povo norte-americano tam- coexistencia pa�lflca dos
tencía .pacífica w

nos' países 9'em procurara viver em povos supunha boa vontade
comunistas e nao eomunís-. paz ao lado do povo russo. doe uma parte e de outra

. tas, 'seguidamente preconi- I O presidente sa1ientou que Referindo-se de novo ao

zadá por Churchíll Eise-
I
os esforços norta-america- comunicado conjunto, 011-

nhower observou h�je em
l
nos nesse domínio haviam te mpublícado sobre as con

sua entrevista à imprensa I esbarrado núma atitude a- versações anglo-norte-ame.
... rícanas, o presidente dos

Será realisada a reunião dos Estados Unidos declarou

chance�eres americanos no Rio

. t

x���t' \\ '1�.�i<".' ;!:"'", .

WASHINGTON,
_

30 (UP) I ministros das relações ex

-_ Circulas ligados ao :teriores americanos.
governo dos EE. UU. de- Essa reunião está prevís-
claram que a mudança do ta para o dia sete de 1nlho

_ próximo, no Rio de Janei-�overno na Guatemala por
enquanto não modificou c ro, para estudar ü "perigo

que constitui a infiltração
ponto de vista norte-amerl- do comunismo internacional
cano sobre a utilidade de na Guatemala para outras
uma reunião consultiv... dos regiões da América".

I Estoiba honesta ele I
I '

I candid3t'o honesto

'i<7� ,

A FO'.ÇO MOSTRA UM FLAGRANTE COLHIDO
VISITA OFICIAI:. DO SR'. GOVÉRNADOR IRINEU
SUL. <Clichê confeccionado neste Jorna]).

_� � � �_I�il�n�� w�umaEMre�IR��S�ac��������
Fe'sta iUll1l·n!l. nft G E Of.'mp,·co ela de pessoas que superou as �a foi lefloada, bcl'l:ta e ateada

,

I ;.1" 'UI • • "

f
.

.

. -

O
. as 21 hrs. pc.o maior oiert<1n.

Sera' a se'de 1\ oc;a I dos ,.m'pa t',-co
'

cl'"ube ;á�l:O. �V��:��SI:e�::S�:�e se
: l�'g�:��;n���:'�;çe[�1tãà�;O�!1Cl��" Iocalísavam as barracas, 1'es-11):2o.5 diversões e. atcatívos pre.:\,; ,

, taurantes, bares etc. éra .p8- vI�mente 'lrg H:13Btl,O,".' como,
"

sejam: Museu ZOOIOgICO, pren

I I d
..

I di·
queno para comportar a enor, t das, leilões, rifas e um íntíri,

rao' nf'm!J a D."':.u «(arral� :4 a 0grl�» m� massa humana que al::oe ctavclnúmerodeoutros.entr·:;_

.

Ui U U U U [I - ii �����r�:i:o�;;d�e a�3Pr�����: ���i�:�c�:: ���Th��� fe�����so�
1 '

t N 1 dei di âb d h b bid dI. aves assados e bcb das pro-A exemp o Cios anos an e, aque.es OIS las, sa a O, po, c urrasco, e I as, ro U tiara culminar dia 24 u'Jr 0- kngando 5' a h 1;>, :, nr-ores, o Gremio Esportivo 0- 'e domngo, o Gremio E. oHm-I da fortuna, �:vinho quente, lli- -._ ,
. -

,-
-

.

J
,_

.

_._ � ,f)!1 -�,ll;",e s a,o
Iimpíco 'vai proporcionar aos pico sr rá transformado num nhão, curuja '2 outras gulo., ca�lao da !)IOClSSao de �ao pa�roelro da �greJJ ate as prr-
seus sócios e simpatísantes, verdadeiro "Arraial da Ale-I seimas, Joao, que contou com, varies meiras horas da, madrugada
nos d'as 3 e 4 do corrente, as gr a", €m cuja festividade A's 22 heras de sábado terá milhares de acompanhan-

da 24.
,

tradicionais festas [unínas, tão participarão as figuras

carac_llugar
a extração da Tombola I tes· Centenas e centenas ,de

-

"
1

ao sabor do povo blumenau, teríst.cas, que encarnam os em benefício do G. E. QJímpL forasteros, :::;rocedentes de va,
'

ense, que vem se afeiçoando, c sboclos tí-iíocs do sertão- co, com..o sorteio de lindos rios ntntos do: Estado e do Imp Ir ' bcommaturaf interesse a esses
'

Haverá um tabla?-o amplo, prémios. Todo sóc!o. ou Si!ll_!país,:tambem ,troux,eram, sUa e aram os anca .. '

entretenimentos típicos e para danças, ahrIlhantadas

I
pa ísants que adqu rir seu m, adesão ao fascmante movimen- •

'd d dcuriosos c1� caboclo brasílei, por um grande eoníunto mu, gresso, na entrada d,) campo, Lo religioso. fiOS man a O eroo
'

sical, havendo a nda no cam- (Conclui na 2.a pagtna Letra Ji.1 Segundo o esmerado progra,

segurança

Es!e ano o Rotary CI�be. de BIHmenaul����pi:;EE�;;�;vai comemorar seu Jubileu de pralali;!::.�i������,:�:,:�
Como transcor�eu a sessão sarna·nal de ontem :.e��:�,�!!:iOre������od::����� nal) - Impol'tante,- o Par.

, lIas dos banearíoa pl1CSOS e.-au- tido Sociàl Progl12S'sta realí-O Rotary Clube de Blu� ra do expediente da sema- última convenção rotaria

I
de interesse geral, Iembran- menta .para 36 meses (lo calculo I zou, ,hoje, à ríoit�, importante

m>enau realisou ontem, a na, que constou de várias, realizada em São José dos do a "todos que o RotarY C. 'c::. salwio 'do be.ne'ficio>. o re· reunião de seu Diretório Re_
sua costumeira reunião l:le� I,' cartas e ofícios. Dada a pa- ; Pinhais, onde fôra em com- de Blumenau comemorará, querimento, com 713 assinalurafl t gional e do Gonselho Delibe-

I de bancarias, deu entrada em 'l'aíivo, com três itens funda-manaI, com a presença de! lavra novamente ao com-, panhia do companheiro ainda <este ano, frUas bodas juizllI ontem.
.

•
_ ,_

! mentáis:_ eleger noV.o O:)Dse�grande número de rotaria� I panheiro diretor do prato"'l Freschel, representar o Ro- de prata, estando sendo
]lOS, Dando início à sessão•. c-::l0, este dirigiu uma sau- tary Clube de Blumenau. programadas várnis' festivi
o companheiro presidente I dação ao companheiro

Sto-j
O companheiro Arminlo dades em eomeruol'acão li

ecmvidüu o conlpanheiro, diecli:, pelo seu regf'8SSO, a- Tavares, num belíssimo tra- tão grande ;;l{:;olltecirnento.
Starke, do Holary Clube deI' pó" longos meses de ausen- baLho, narrou trechos emo- O dr. Waldir Campos.
'Brusqu8, palia. hastear o da, em viagem pela Euro- ciQnantes da vida de Tosca� convidado especial, usando
pavílhão nacio�al. -, rI pa. O companheiro Stodi,:_ck ni:r:í, �qu� aos .87 anos de da �alavra, agradeceu a a-

O companheIro dIretor agradecendo a saudaçao, eXIstenCla, deIXou a batu- colhIda qUe acabava de ser
do protocolo, saudou o narrou alguns fatos de sua ta, que tanto emocionou as I alvo e, em, brilhante im�
companheiro visitante, bem viagem, enumerando os platéias mais cultas do [' provÍso, enalteceu o pro
assim como ao dr. '\Valeir Rotary visitadós. I mundo artístico. '

. grama rotário, e diSSe d'a
,Campos, convidado espedal. O companheiro Julio za-I Usando da palavra, o

I
satisfação de que se sentia

O companheiro. secretário, I drozny, fez breve relato do companheiro presidente, possuido ao· poder comun�
,

a seguir, procedeu a leitu-l que foi dado obse:r:var na. expediu várias instruções
I
gar em tão agradável com:..

- �- panhia, dos grandes ideais
.

de paz' e de concordia, j us
tam'ente num momento em

.que O mundo Se debate na
mais tremenda das crisesIIIIIll

.111111:0

COITRA CASPA,
QUEDA'DOS ti·
BElOS E DEMAfS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
iÓNI(C)' CAPILAR
POli E-)(C'ELtNl'IA
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