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II Abuso de autoridade· 1
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S. PAULO, 30 - Caiu o gover
no comunista da Guatemala. E-se:
governo, através de um engodo a;

bomlnavel de elementos catÕlic!)�
do país. fez, na pequena República
centro-americana, a eampanha per-:
versa de deformação temporal e "s�

plritual de milhares de almas. O

aos catôtícos

CIA
'-

0<10 compraremos 8 paz

preço de apaziguar os russos
(hurchill por seu turno volta 'a preconizar ii Hcoexistencia pacíficar;
V/l\.gl-:l'lN'G'rijl��', 1 (Ui!'i - �

presídente EisEirlh(HVer 'll!:';!le
j" que eE'tâ ue l1c!lf'do .".], .. !i\1'

\'\i'i!l!'ton Churchill em (ruI! o

ocidente deve cncontrnr a m�l"

ncíra de vIVEr em 'paz eon

HuSlIla" JMrem ací-eseeutou .:j,:"

tl'l·-nil3ut.e que os 1;�8la'i..�o s l[-l'�[�':��
lh'i", comprarão a paz ''0 l"":::;.,
&;: !l.fJazigua,7 ,� l:omutll"\'J.

t 'wm sua enh'!':'VIür" srn-. U'lJ I,
com a iU1p rcnsa, po.; n ü ! ,,11 '!I!;I

qlil& .suas palavras fos!Õe,a tlla'

I
das textualmente Ei�f'HhJVél'
disse que jamais OH �',i ati'JS V"

I
ni!log tomarão parte cm YH:r:!lé,'.!l

acorôo '''que sscravtze n [il�

guem",
Deelarou que estudado t!"dil"

as propostas que sejam fúi'mu)i.{

das para resolver 'paclfie:J.mp",ttl
('8 prohlernaa mundíais, p:r;1 í�

agradâvets" .

Vemos assim por Ü�rr.g._U1n giJver·'

no que era uma calamidade para
sua gente e um pesadelo pnrn Q ne

místérío.
Não poderia haver govemo 110

continente mais anti-americano do.
a-: que o do coronel ArbE'nz..0 seu

exercicio importava em 111>1[\ inV3Q
são russa do hemlsfér!o.
Ele fulminava com ? sua petu�

(ConcluI! fi& %.. plôi1nlio j"':i'lI. fi)
- --------�--....._,.----- -_ .......... -- � .......

Conclave de cientistas

Pc;JrQ supressão
bomba -de'

da
hidrogênio

.. h

LONDRES (UP) --, 3�i; J :�i.
trocinio da Assocíacão 1'![tll.1d.,a'

d� ,_Parlamlllntares para �"f,·ál1i,,·.'
cão do Governo dO Mundo, vai

reunir-se nesta ci'dade nCE j:':
melros días de setembrn

'grupo 4e homens Ó�; ciend "

A reuníão r.ojetada:. tUJ't< '.l�,:;,:,
Conselho Municipal

de L011tiN�..3 �'Ltb a llresldfn{l'l:;. -�"": ...�

Lord B!}iÇ!. Orr, PrEmio �'l'�Jl�el ('to

na Industrial funciona plomáticas e comr-rcíats Chrisolm da SUÍl):O_, r,,':'r. DD�'

diante, o consumo de, carvão os dois mundos. magk da Alemanha, 'rJ:fof • .)')1:,'1)13
OU outro comhust .vel, 111as pe-

C(}ntrário ao uso da. força

I de Castro do BmsH, '1">0. r'. ;::'1.

la desíntegração nuclear do á- gia.
ReiterOu- qu� as ditas ideologias PE" AS rard, pror. Ar,drê Mar,-,. c' " i,,: ..

tomo de uranío, "VITORIA PROPAGAN- têm que coexí=tír e observou que 't A. Lacaasagne, 'da "'l'dl"::l ;';->,.1'..

"Com a introdução de uma DíSTICA" embora a força pudesse trazer! Kaiser � Frazer R.F. Kanhn. da lnglat'.',i'0\ 0;<1'.

usina elétrica atomíca, dEu-SI;; A Comssãó de Energia A- uma reforma, duvide que seja a_'
"SAMARCO S. A." Kri-shma Mmlo11, tli!: indfa, 1.::1,.,'.

um passo decíslvo para a utí; fornica tem dito com frcquen- conselhavel o uso da força, se se

_ Blumenau _
eLo Szilal' e dr. J'. F'. El:gU�lf, (t, I.

1·'
-

ü' d
' • - .. põe em J'ogo :! sobrevlvencía dio IIizaçao pac ma a energa a- era que a naçao, que prrmerro Eeotaaos U!�jétos, prof..:i(. GY.!lj·,

t"
. mundo. i

omrca. .

(C(lllr.lu1 na 11:•• pá,glJJa letra m O primeiro ministro fez suas de-l.. ner !:rlrdal. da !::jUÚ�I;j, '" ·"{O.�,
"OS homens de, cíencía e os M. 01imphnta da Au:;tr:,:..a,

�;��ç:r��:i�a!�f�1�f::�is�!��IJui g'am e' 0'---'e seguu'd-
-

a ,� e' 1;;-"a doA!����:m�1'p,,�!���S���€2'�;�,�:.'
Vldas 'por energia atorníca com '

. Iiiiil ttstas, figuras r:<:poul'J'«'i,,:·õ' I'''!�
c:upac:<L'lde de 50.000 a

···.·1
'

.

'. . cultura nos camll'Js da. fi'Ji{'!l., Ii!t

lOO'�C·?Agi!��.I:lJ} :.pJ�?S !dasuspensa
.....

o dos sala' fl·OS ��:i:�li�I�: sd(j�I;�jl��·��i3�lJ���i.,,::;��:i��

\
formulaç.ão. l]t;! unUt j"f;�[H:1�.'lj�íd,",

WASHINGTON, 1 (UP) _ ,ção que expr-ima o N,mlfin,�·, ..�"')

.. S.e os rUfas tem j� €1X!- �un-, �'tUICIUI·do O P8',ac'er do 'procurador ��in�:°tli�'t :;:!��'�X���:�:� ��;;��
raçiks

.

do ilU{;tre :politico mi. cl�mamen o U1�a USIn:: In ,us:.. ;
-- VV'IJ" documento !lera _sulmwt'iuo f.l, sif.�

neiro estudi-oso dó assunto; sr)
I
t�'lal. ?-e energm ato� ci!, )s�O i

'

, g'uir 11" 3','rl:lciac:
..
l'í.u dO' 4.'),-, aCu-

resta- agora' a med'da salvado- SJgmflca que OS Estpdos Um-, RIO, 1 (Merid.) - O pro- çõ"s do g::.verno e o parecer posto a pres,ervar a auiorida- P

l'a da emenda a eSS'il. ConstituI., d_s ,perderam a corrIda para o curad-;:;r geral da Republica já do sr. PUnio Travassos e, tam-l d� d-o Poder Judiciar,o, Se tu- gnesso AmJ.q,l de Orr.-aniza<;iie i.!fI',

ção qu� causoú O err,), iremen_l emprego in.dustrial dtessa fon_ concluiu seu p!ll',ecer a respei- bem, para Dfeerce,;:- sua opinião. tudo correr normalmente, f! Governo Mundial reunido de 4.

do de cujos efeitos dan'9sos es- te de energ.lu � se,gundo se co �o do mandato d·:· segurança a res�!::'to do mél.'ito da maté- se o ministro Ribeiro da Cos- ') ttf� �� Fs<í',� !i!1�rt'l
tão_ todós agora se qU'=ixanrlú'l�entou hOJe, a raIZ do c·omu-. lmpe�rac1o c':!1t!'é' � decreb til:! ria. ta compll2tar seu� estudos �11l (',fte assuntl) 'e tam:bem ()" ,da-;

porque o Supremo Tribuhal nicado de _\1'oscou:_ _

. sal�no m-I; mo. Este I!arecer O ministr0 Jos::! Linhares, breve .praz.:>, t,2.r_<:0-á, na pro- rev.isão da Cara da,:; N'!!Çi5Eg

Federal, _ por mais n;Jtáv�l! Os ·ES�ados. Un-<l:0. �ao pos- sera anexaao aos a\.!to� DO pr(;·· presidente do SUpl'I:!IDO, convo- xima· segunda-feira, o julga- Unidas e da c!'Íuç._g,',) 'd� u;n Jl]'t111

que s{:ja (} esforço dos minis-j slle� usmas. mc1ustnals de �- cesso em apreço, e, .amd;t hn- voC':u para .a segun(�a-fe'Íra, menta do mandado de segu_ CIO Int:Crnadonal nUI'f! o 'De>l<',l"

,

' nergIa at::mlC:l, mas construl- j{., provavelment�, dele tc- um_:! reunião do STF, quando rança contra o jularb mir.i- volvimeni:o l!:cOilOít!k<J "Ü"" Y,�:m'l�
(ConnJui na lt.a pagIna letra Çl ,I ram um m ..

_ tal'; propu1sor de ,mará conhecinwnto o ministro será julgad? f) r::::úCt sso· 1110'
'

é!�,

Ribeir,) da Co,;tâ, do Stmremo NADA DE-Ai\'IEAÇAS
Tribunal Fedel'al, que é c' re- A sessão, entretanto, não se

lutor do feito e a qnem c'J.rbe verificará, s,::gundo estamos in
c:mced>:r a suspensão iiminar formados, se persistir a amea-

1 da v.genc'a do :-,to baixado pe_ ça de greve para coagT 9 Su-

\' lo sr. Getulio V'·lrgas a p"l1n'=l- prem.;>. Tribunal Federal a um

1'0 de maio ultilnc.. pronunciamento imediat.o e fa�
Sustenta o sr, 'Flil1io Travas' ,voi'avel a.ps trabalhadores ou

&;:·s, procumdor g",ral dtl Uc- aos impetrant::s. O ministro
.publica, em seu parece., a José Linhares, an que se ila.

constitucionalidade d'O decreto be, não !lermi�Irá, de forma
do salar'o ro1m:th), pet:frh,�- alguma, demon5::ra�ões de f!Jl'-

VATICANO, 1 (UP)

AI"CIUi:
"E' uma traduçã•.) do d�ssa mah.eir�. a tcSe .e�- ça d� qualquer ndureza. Sob

prop sta sobre a ref.:rma dI) rável em vir.ude da q p<,ndlda pelo consultor JUr:dl- coaça,� real, Ott ameaça, p<ir
calendário jnscrita na ordem siftla a Pif::oa no primeiro' co do Minl"terio do Trabalho mais disfarçada que s'eja, o

do dlud da' 18.a Sessão do Con- doming,:> depois da dtn cheia sr· Oscar Saraiva. pres dente dà mais alta Corte

selh� Economico e Social das após o eql�(nól?io da p(mave-' A exemplo do';l' �lU':;�o:orre� de JUsti�n nãn l''7alizará () es

Naçoes Unidas, io_ .objet;J, no ra. Mas a IgreJa que i:<xou es- com, a Procurar!(J_t'la '_Tetlll, _e, perado Julga,men-Lo.
5a n:gra certarnento;; tambem � passiveI qu-z (1 mm;s,tro R bér�· Nesse sentIdo, a repartagern
terá o' pod,er de n1lodificá-la: ro da Costa não ;esgote O prazo obtev,ç declarações do pro'pr.ío
caso graves razõe3 aconselham de cinco dias a que tem direi- lninisfro José T...inhares, que se

na a fazê-lo,
.

to para estudar aS informa- mostra calm.o, tranqui1o, e di:;

LONDRES, 1 (UP) - O

1
panharãm-um avião de p,!s

Ministério -das Informações sageír:os britanico, ante-ôn�
Britânica anunciou oficial- tem, num percurso de een

mente que vai abrir inquéri 1 to e cinquenta quilometros
to, para verificar a notiica perto do Labrador. O vet-e..

de aU'e um disco voadr,t rano. piloto capitão Ja1I'es
grande e seis menores acom. Howard, da British Over

seM Airways está preparan
do um relatorio a respeit�.
Tanto Howard quando o:;
outro's dez tripulantes e

mais: uma duzia -dentre os

passageiros dizem ter vist:o
um grande objeto negro.
que mudava de Dorma, e ou:

tras seis menores em perfei.
ta formação a uns oito qui�
lômetros de �distanc!a.

I «mSCOS voa�9reS»· teriam si�o)·
I vistos �or um· avilo � ioUlês�

48:54 do vereador Antonio l'I.einert, no qual pedia a abertura da rua

de ligação à Alwin Schrad.er-Pastor Hess.:>; úanscrevendo o telegl'ama
do presidente da Associação Brasileira de Municípios, sr. Osmar Cunha;

Juntando, o projeto de lei nr, 37i54, referente ao salário_famili.a; pa-,
recer d!\ Crmissiío de Finanças, aprovando os balallC!�tes do mês de

Maio; parecer da Comissão de Finanças, referente ao requerimento
da 5.a Região Militar, no qual pedia um terreno para a construção do

Ho.pital Militar; parerer ê.� Comissão de Finanças, concedendo às alu
nas da <i.a -êrie do Ginásio Sagrada Familia, um auxiliO de Cr$ 3,000,00;
parecer da Comissão de Legislação e .Tustiça, sobre o projeto de lei
nr, 26:54; parecer do vei:e�dor Martinho Cardoso da Veiga. referen
tre ao oficio ·da Ci!',. Telefoni(!� Catarinensc; requerimento nr, 57!54
do vereador Gerhard, Neuf,,,rt, pedindo ao Executivo Estadual infor

mações sobre a lei nr. 100; parecer da Ci:ll'nissão de Agricultura e

Comércio, :::provando os balancetes da DiretDria de Fomento Agro-Pc
CUâl'io, do mês de mar!:o c1? 1954; o vereador Pedro Zimmermann. pe_
dindo a pa13,'ra,' leu o.:;, seguintes requerimentos: nrs, 55154, referente
ao inseminad'or

..municipal; requerimento nr. 56'54, refere;'f,< às €st1'o-

(ONFI'AM OS fUNCIONA=
RIOS PUBUCOS NOS

SENADORES

Na Ordem do Dia constou O seguinte: aprov"-do o projeto de lei,
�7!54, ,que revoga a 1I,i nr, 33151 if.> dá nova redação ao decreto-'

,

U:::oncIm !Ul� lo.,a pagina letia J\)

RIO. l,1; (],ferid.) - Os s<lrvi
'dores ptiblicos tem esperança. d�

que Os senadores, amanhã. na

ocasião de receberem 0g subsí
dios, cOlnpareceçam .

realmente
ao Senado, podendo a 'emé,nda.
dos quinquenios s'er "otada. apelan�
se ;P'Jr todos os meios para qnB
os sena.dores compareçam 01-

aando o empmlho, peB.so!l1 do
funcionaLismo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



um (a) e0ii�es.�Q.n=
dente.. .

� � ... r "., � �

Cartas do pro'pr�o pum-I.Q indicando idade a em

,:!?rego úcupado' !:IiÚeriü:rinéní'e para a eaíxa 'posta!'-
5E3 - EÃig.e-se �efel'ei'lci.�.

Camionete Perua eml'idl!aéàd;t .:_ FORD ]'. 1 8 cilln-
ih!},;; - Fabricação issi. 'Traiar na Eua NerCil Ramos,

�och,

Os pretos lerão enormes remarcatõesr� principalmente nos arligas de Inverno pa-I. , 1.

fi Senhoras, Moei nhas e (rianels. :�d�i,

.

,
. \

Aproveite, pois, esla 'oporfunidade pira comprar, artigos de muiro bom
muito mais em conta na

'

�'ii.u�omÓl'ett
'V.luíÚ:mÔ$i
(;�Q���

íillaii�
iJ�ü�
iifi'iÍ'4

CIIS_. c ; - '.

'_".
"

:1:nOC'&
yi!iNiJÂ
í:,iOiiFi!,.iii\

o mais sortido e maior estabelecimento de modas na prata, .

Rua 15 de Novembro, 643..651 - Telefone 1011

biSO ao Comércio e a lu�ústria

�aiizou {J Cil'ílfe do E:l!:��mt;-"Q
�;,C'ipai,
F!Ji, � taegut<; ofere.cido Ur,I)

,.:wquetel ao. prefefu:o Jânlo Qua·
drbS', e demaís vereadores pre
lIlMltiit, $_CáSíio em quê va:das, '�e�
1IIIónS{r.àçííes iie !i1eto 'à. São Pali
[UI .1'IUIl _ 'lba.nitl!stÍldáS pflolos
�q� >4<ai' '�ub& H<imens (Js

��Bst� llrÓgraman'ón-. pa.t!i. f'
�� �ês. uma grandeo' fêstâ
�i'ativa.· do nr éentsnário
� .�'ãa :PaulO\,', ,

.

.

� Empr.esas de Transporte de Cargas, abaixo as

sinadas, avisam aos seus amigos <; freguezes que, em
virtude de estar impedida por motivo de reconstrução
a estrada da Ribeira à Guapiara no Estado de São
Paulo, as mesmas Empresas, atendendo um peddo ge
,ral tlo' Comércio e Indústria, resolveram transportar
as mercadorias via Ourínhos, desvio este, que aumen
tará por mais ou menos 400 quilometros o '-trajéto ,

Assim sendo, todas as cargas e-",pedjdas e recebídas via
durinhos sofrerão uni adcíorral de Cr$ 0,60 (sessenta
centavos) por cada quilo, a partir desta data.

Blumenau, 29 de Junho, de 1954.

RefOTTtl,
CASA DO

Rua:
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cJesen\lo,v;mento,�:=;nc:Ju5triàl

Impressões' da lI!emanha

Um Sãlto A B er
cheio de contrastes, A um 'lado

.

-

�
- - t elegancía, e luxo, familin.'l to-

, ,,_"
-:, _"..' I mando refrescos no l'<:staurante

BERLIM�· Mmhas. se.DhO-1 gamos, .

portanto a Ilha, C0r:'i')

I
moderno ldo aeroporto: ao outro

ras e m�us SenhOr€�. atmglm�s os berlmense� costumam deSl-g: uma chusma !le gente- mal VCS·

a frontell::a de Bertím e ater-ra-
I
nar .a sua. cidade. E antes que tida, de sapatos fi pedir conser

mos no aeroporto. de Tempelhof 1 se de por ISSO, estamos no tr-an
I to com caixas de papelão a ia'

dentro de cincoJ - m/nutos". A! sito mais intenso. poís BtrJim es f ze� de malas. São xefugiádos da.

"stew?,r�ess" no seu unírcrme

a-I
tá na situação agradaver de:

zona sovíétíca que d:vem' �;&
zul dIStI�to e elegante l('vant�· t:,r o seu ae,:"oporto n� c:ntro da: guâr de avíã» para a AJcmnnha
se; 'ii,? mícrorone e começa p dI';; CIdade. DepOlS_ da Prlmelr�: ?,ran.· Ocídental. As suas j'i"iünomi:1fl
tl'lOUlr os sobretudos e as ga--j de Guer:a, nao se permItIu. aI. �

,-', ,; , ...
" r r

bardines pelos passagrh . .is . O construção de casas na.

al1tIgaltraem
os .,olt,!11e,nto,:, �íU'., ,l.I ao

piloto já deu il1�'Cio à manob1:a parada de exercidos � campo de ��ssaram so:o o c1onl�lH� �I�S ���
de aterragem. da uma curva pa- manobras- 'dos rcglmentos ,<la .víetes, OS dlas i1e augu .ua .1

ra a esquerda e toca a faixa de guarda imperial, prevendo desde i fuga- ". a espera no flCaml?:ui1cll
concreto. Diminuindo gradual;

I logo
a construção de um aero- I to do acolhimento pelo dI:'. .da

mente a velocidade, o ,avião 1'J' porto sufícírintemente 'amplo ,"'. partida. Os seus ol�al'Ci: (:!1'1�"1�
Ia até ao imponente cdíficío de bem situado. Hoje. metade d:}- se para. oeste. CheII)S de -('''P

aeroporto.'
'

I aeroporto
está sob admtntstraqão ranca.' enquanto que à '.UH vnlrn

Depois de termos voado peco americana enquanto que a outra �mn Cm t')do!'; m' ,JJ rE ,lllh'. ,U""

repor-tagem corredor' aéreo por cima \la zoo é dirigida por alemães. roport.os .int.er'nnclnnr ls H" cu'

113. soviética da Alemanha, ChE' Ofexece:·se-nós um ql!ach'3i·vem, as mnís diferentes linguas

Uma joia de arte mourisca- oferecidal�����:�::::::;�:0�i::�:::
O-elo po,'o de H'

-

o'm's a' clllldadsa' de S ,'aulo �:'\:��E�;;s��I:'��;;�:;���\������
,

"

-

_

,

Iii. ��;�����e�t;1;,:��tapj:�:���"��.��13���
,

-

apnutando para oeste. Beenraa-
AO IV CENTENA'RIO - DIPLOMAS CONFERIDOS ria, e o presidente do Clube em

mos o Inverno d= 1948 MI 'Iunn·
PRESIDENTE DA Cl\1\IAR A MUNICIPAL rãpídas palavras, agradeceu a do os rU;;SOS blo(j\1param,,� cr.:

presença, 'do prefeito Janio Qm trarias qu; levam da Atems.nnn
Na sêde do Clube Horn;, en., (ia belos arabescos,

t
mebro da Comissão ExecutiYil da dros na séde da errtídade e lhe

I Oddplltal n Berlim (' fel precisottdade que congrega os mem- Trata·se de um autentica. joia autarquia. e Alvaro Roberto Mell_, ofereceu o tHploma. de sóeío ho- abastecer fi mctropole com IH

bras da colonia síria radicada

I
da �r�� mourisca a simboliza]' ades

_Gonçalv:s, do Serviço 'J" R" rrorãrto.
.

'leU'1 milhões de habitantes pG�
em São Paulo, f':lÍ prestada sigo grabdao do povo de Homns pela dações Pubhcas. I Agradecendo. lI'OU d2 palavra via aé'-'c-'a. Chegavam nessa al
nfficativa homenagem à cidade hosípfaltdade que São Paulo det o presídente da éâl1lara Muni- primeiramente ,o deputado \Yi·

tura 500 aviu('s
_ por dia e Í1'c'I

cípat, vereador \Vi1iam Salem. i.l liam Balem, que díscorrru sollJ'e ztam os ::'l'tivos e generns de pri-
comparihado dos edis trh�nl-é J."'i·· •

·f· d d 1O sigm ica 'o- a iomenagcm .a- metra necessldade: Berlim prc-
lho e T':lIedo, ;eiza part icipou da gra'decendo I),s honrarías que lhe

festa, sendo também homrna- eram prestadas.
geado p"'la diretoria do Clulw I O pref.eito Jilnio Quadros fina
'1ue confedà jj §f:1l10< 'de ;;ôeic }.izou Q sessão com uma 'ol'ação
honorári'J.

em que enalteceu Q colaboraç1in
da calania osiria. São Paulo esp�_

lha a sua contribuição na .sua

industria, no seu comercio, na

sul cultura. enfim. em toda-3' ;;as
manifestações. da 'sua gente:

.

O presente r€cebid'J' do povo Mas já 'dfixamos para' iras a

de Homs era altamente vaÍioso Praça da "Ponte Aérea" e atra··

para São Paulo. Uma homena

gem prestada pelos' munícip'es
J
de uma cidade d,imante. do Ori

ep.te e que no entanto, esfava
intimamente !igal(.!a com a capi
ta]. llaulista. qUie p o cadinh':j on
de ideais. raGas e aspirações' se
,fundem num=mesmo desejo de
servir sua gente e ao Brasil. fi l1()me int.exnacional.
(CoDclul na Z.a pâglnl< .letra II . Dr. R,nIf Neuhaus

�.�'�--'

feria 'viver sem plectl'icid:t,l".
fiem aqueeimerrto, com a alírn: n

taçãn l'cduzida ao ,mínim.o. a

perde,' 'n. liberdadf'. No p�deBbJ
d,) monumrnto inscreveram·:;e
O"l nom'�"! do.;;' aviadores 'que mor

reram !':TI acidentrs quando, [1.-

1J!'�':ú' do nevoeiro e da temue·;-
1ade de neve. nbaster:iam Ber_

y€s�'am(ls ar;}1ra a c,;dade_ lahorio

sa, extremamente .actiya. com 03
seus noyos edifícios, o transito
intenso e-C;s reclames luminosos
D')i>! minut.es mai.s, -iard,e. esta
mos comodainente il1l>taJ.:;t.dos no

'

hall de. um hotel mgderno e to
mamos um refl'tsco com

_

um

IIDe Minas ao Morde!le
Por AL NETO

k:lude a porca torce o rabC'
dentro do panorama brasn�lro €:
a agricultura"

--

•

Sem uma agJ'icultura prosp'O·
ra. o progresso nacional é im

poosilVel.
A própria industrialização de·

IJ!l1de ga .agricultura, Organiza'
doa esta, •.) nOsso parque indus
triaI sofrerá exÍJansão incvHa·
veI.

proporcionar ao peqeuno agricul�
tor os elementos de' que neces.si
ta ,para pl'>JgJ.'edir,
Enir;;: estes elementos s'e df;.g·

tacam o credito supe!'visiona:do
e ã djfusão de principios de 9.,

gricultura, higiene Co educaç.ft,O'
em geral.
A ACAR é uma iniCiativa

_
ii.".

sr. NEI[lol1 R'.)ckefeller. que obte.,
ye. im'ediatamente o apoio do

gover� de 1'I:inas.
""Na verdade, O< gõverno minéi-
1'0 cóntribt� C'J*,,�e Ü(}

capital inicial.
-

O acordo entre Roc.kefeller e

Minas teve, ao principi1o, caratel'
experimental. De"i.1a. dura-r trfs
anos.

Tão grande foi o exito 'da ini
da.tiva. que o acordo foi renovo;
<lo por tI'les anos mais, de 1952
atê o', fim' do ano. em curso.

Por s"=r assim o governo fe,
deral prepara-se para estendeI
Ueo Nordeste a obra que- 'Vem sen

ao, .realizada pela Associaçã.) de

I Crédito oe Assistepcia Rural no

estado de Minas Gerais.
A AssocIação de Crédito e. As,

Elisiencia Rural - ou simples
mente. ACAR - fo.i fundada -no
dia primeiro de janeiro de 1949.
O objetivo desta j:nciativa. é

Quebrando.· CabeC'a

8

9

VERTICAIS;
1 - Canção: cabelos brall�

c-;s· 2. - Pa;xão; pIco. 3 -

Desquitar. 4 - Des'te lado; et!�

'90:::0. 5 - Regist!'o, de uma

sessão; contração (pL). 6 -

Astro; letra grega, 7 - Inun
dado. 8' - Remunerado; la�
mento. 9 -:- Aldra'Ya; cavar.

I

I HORIZONTAIS:

1 1 - Aqui; bolsa de couro
, adaptada às mesas de bilhar, '

-
-

I que
serve de receptáculo às bo

i las do j·:Jgo. 2 - Ante-mere
i d-,,,m; afWldar na lama· 3 -

I Eu, tu e ele; intimo. 4 - M,�io
de transporte; pessoa. 5 - Va

I
lisa, 6 - P·orque; matilha de

j cães. 7 - Sed'� reJig'osa; dia.

jleto falado antigamente
'

na

França. 8 - Que não é pro-
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fi ovos.
6 colheres de sopa de fa-
rinha de trigo. ,

2 colheres de SOP'l de fa
rinha de batatas.
casca ralada de limão e 1

pitada de sa •.

Para a calda: 3!4 dê litro
de vinho branco doce, 2t)i]
gramw� de aSSUCUI' e 1 Pê
dacinho de' canela,

"VENTO LEVOU"
3 claras, bate-Ias á neve,
e juntar:
114 de quilo de aesucar.

114 de araruta,
1 colher de chá de bicar
bonato, ou ferrnento.
Colocar uma eol.ieralnha

i'e chá dessa massa, numa

{- rma untada, assar �m for
:i o modCl'ad,o.
rARA APROVJ�ITAIt A�

GEMAS;
DOCINHO Dl!; GEMAS
3 gemas e 1 :)\'1) �nteirú,

114 quilo de RSS1.!Car.

114 quilo de trigo.
1 rosca ralada.
I colbsrzinha t�e bícar

i' bonato ou f�nnento.
Bater as gemas e clara

c ln o assuear, [untar os

,fanais ingredientes. Assa»
corno o anterior: "vent 'e; le
vou".
,

VIRGENS ALElUmS
100 gramas de assucar,

Bate-Se o aSS'UCIH" sal ge
mas e a casca de Iímào até
ficar um creme espumoso,
adcionam-se o trigo, a �ari
nha doe batatas e as claras
bem batidas. Faz-se peque
nos bolinhos com o aux.Iio

SERVIÇO GARANTIDO
PREÇOS lVIODICOS

H'EINRICH HOlIIN6ER
CIRURGIÃO-DENTISTA

T e s t o' (e n f r a I

erQJ medfOSO.

ho� e � EÍ;:,},õ.1
�

'i
,::�
-tez-se � �udÔtcioso
com IDFOSCAL

• fõdo para o 'sangue'
.. fósforo para 'ó cérebro'
.. cc\h;jo peno o", 055011

o MÂIS MODERNO FO�T1F1CANTE f

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S.A.
R. friir, IÍl �IlYa, 18 . Tel, 32,ma· Eml. r.ltl. "Nutr!!" . C, P. U8•• S. PAULO

• •

em água morna

Se Você· E'·
·Cusat.·· I

OCUPE-SE da sua beleza
nó modo mais 'di�,çr"eto pos- ,

sível, Não, se deite ,cpm a ca-
'

beça c�ia' d�':gr�fl1P�n�os
f e o rosto untado de creme,
� tanto mais" que o creme so

"

bre a pele não faz be� de
noite, porque a impede de
respirar, Se tem ,r:tecessida
de nutrir a pele 'com uma

..subsl anda oleosa, bastará u

ma aplicação de vinte mim

I nutos ao dia, por exempl.o'lI OS vinte minutos que VOC'ê

I gasta p�r? tomuF o seu

?'�-l'.nho .

.�-=--=--..-==� _ �.. ,""a_

l'ÊNUA ,U:�'YE '-'.Ít't.h!º
NA Ií:N6RA2LA.1'A&l4

,

l

tem a p,�1� feia, agora que o

bronzeamento vai desapare
cend:-, E todas se olham ao es

pelho sem a despreocupada
confiança dos dais passados,
mas CDm olho atento, pron.o
à colher cada clefôo'i10, cada fa.
lha.

Já as prim:'il"15 aproxima
ções com os vestidos de cidade
hav' am dado ::J alarme, Oh, no
campo' e na praia corno se e:1-

gorda! E' verdade que se fa
zem díz líciosos pu>reios mas
em compensação mas em com

pensacão como se desenvol ve
o apetite! Bem, co::_ramos ars Ireparos, a preparaçao para a

estação elegante-

CONSULTORA O� HIGIENE iNfl\NTIL DA JOHNSON & JOHN50N

Tantos conselhos já ';foram' dados, tantos artigos escritos,
que parece supérfluo dizer mais uma palavra sobre o assunto
-Entrx tanto, er.aneas.naseem -diáramente.jé díàríamente jovens
mãezinhas se vem frente a frente com o problema assustador
de dar o primeiro banho no reeem.nascido.

,

]).2 acordo com pediatras e psicók.gos, o banho deveria
ser o acontecimento mais agradável do día, tanto para a mãe'
como para o filh'nho. E isto voce poderá conseguir com facil
lidade se proceder corretamente, logo, desde ,o primeiro ba-
ilho. , M3S existe tambem a que

O segredo de um banho agradável e bem sucedido é ter perdeu peso, na temporada na
tudo à mão antes de começar, da água à roupinha limpa. Co- praia e por isso deve procurar
loque tudo em ordem de uso e em lugar acessível. Geralmen., equilibrar essa perda. Porque,
lte, você precisará sabonete para crianças, esfregão, água mor- quem reduz o peso abaixo dos

lna, toalha, talco !lara crianças, oleo para crianças, algodão, mínímos norma' s expõe o 01'

palttos, roupa limpa, alfinetes di", segurança, um cobertor, pen- ganismo aos piores perigos !"
tt' e escova, alcool. ,não tem d::fesas cont�a uma e'l

Comece por -voos mesma: lave bem as mãos e esrfegue-as ventuaí doença. Por ISSO quem

IComece por você mesma: lave bem as mãos e esfregue-as perdeu ,peso deve procurar
ser morna quando ,expédmentada cem o cOlov,elo I;: não penha }cc.upera-lo OJm todos os 1

mais do que alguns centímetros na banheírinba- Feche portas mel,��. A, tabela �os p,e:os a-I
,� janelas para evitar correntes de ar. " e .eis que chegou o prc;xlmatlvos aqui esta· como

grandemomento., guía:
Dispa S;;.u jovem herdeiro com cuidado. Alfinetes de se-

PESOS APROXIMATIVOSgurança deverão ser espetados num pedaço de sabão rserva,
SEGUNDO A A'LT'f'TRAdo nara este fim, ':.U em outro lugar .gualmente seguro. S'3 o "'

'"

bebe estiver sujínho, limpe-o cem um !!Jedaço de algodão em- Altura
l>:b'ido em óleo para crianças. E então, coloque-o devagarz]., 1 m. 5� cm.

ztnho dentro da banheira, sustentando as costas e cabeça cem 1 111. 58 cm.

sua mão 'Esquerda. Nunca deixe a eabecinha do seu futuro 1 m- 65 cm.

campeão de natação cair para traz. Nada O aterrorizaria 1 m, 70 cm.

mais.
' '

, Iillüle dose 20 :.lOS

Segure o esgregão com a mão direita e mdhe o bebe com 50 quilos
cuidado, começando pelos pézinhos. Depois erisanoe o esfregão 52 quilós
e lav-e seu filhinho, começando com, O';)s braços, pernas ,2 peto, 55 qu'Tos
Em geral, não se usn sabonete no rostmho, se bem que isto 58 quilos'
dependa inteiramente da criança. Entretanto, faça o que fi- iios 35 aos 50 aIíloo
zer, nunca deixe que sabonete ou água entrem nos olhínhos- 55 quilos
F.nxagu ..o ,e coloque;o imediatamente sobre a toalha, enrolan, 57 quilos
do-o nela. Enxugu..�-O com bardlnhas suaves e polvilhe-o ge.. 60 quilos
nerosamente com talco para crianças. ,

62 quilolS
Oleo para criaços deverá ser ,aplicada em lugar,es verme- Quem adquiriu peso deve_

lhos ou irritados ou Ié'nde a pelE- pareceI." seéa: Algumas gotas rá antes de tudo vigiar a ali ..
desse óleo, �plícad:as com suavie masSagem no .couro cabeludo meniacão. Não se por em je_
manterão ,os cachinhos macios como s.edR. Uma vez vestid;o, juro, n,Jas s,'egUír um r.�gime ra

Ivoce ,poderá limpar as narinas .e ouvídos com um pouco de al-
gOdão enrolado num pal"to e embebido em óleo ;para crianças. ,

INão se esqueça destes pequenos detalhes, EIs fazem parte do �programa de higiene, tão importante para a· saúde do, bebe. ,11(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliJ
Em geral, uma criancinha está pronta para o banho diá

rio depois da primeira semana de viga. Caso, entretant.::r, seu
fmI'ilno estiver resfriado, ou houver qhalquer .outra r:izão esl
pedal para não _.$o:: dar o b!lnho, substit'lla-o com, uma' suav€,
m:.>s completa masSagem com óleo para crianças· ,

Uma vez passad.) o susto do -primeiro banho, urna vez

p('l"cebido como coro�a! fúdo', o. qll� for, necess�riQ ao., alcance
da mão, de modo á nao 'haver buscas aflitas atrnz da toalha
c:'\m a mão dir,eit.a, ,enquant;l que o bebe está escorregando pe
rigosamente da mão esquerda, voca concordará com médicos
e DS'cÓlogos: .ó banho do bebe é um. dos momentos ma.iS' agra_
di�;e!i �, dia! ." _., - - -

'!I:�!I!lt:�!i1!I1!�C�Sl:l.�::m�1Olrl

RELOJOARIA SCHWABE
Il\'IPOR'rAnORA

)"uCA ESPECIALIZADA - C()NFECÇAO
FINAS

DE .TOIAS

Relógios Omega, Rolex, Eterna, Mido, Cyma. Eska, Stu�
ia Tissot Classic, JUlIghans. Khenzle. Zenith, internationaI,
ager; Artigos para pres,en'.es - Porcelanas --:- Critais ,:rinos
Dias em ouro e platina, Alzanças de todos os tlpOS e qmlates
o mais fino acabamento: Canetas das melhores marcas

'arker 'e Shf,';'ffer - Grand'9 sortimento de relógios de 1V1e-
a Pm,'éde e DespE'rtadores.

'

'ma ·o'l'ganiz!tçãn qUe quanto ma's cresce

oferece·
RELOJOaRIA SCHWABE DE ASWALDO SCHWAB�
cLUMENAIl �- Rua '15 de No-v., 282 - Fou;;, 15016 - C�n:a
,

'ostlll. 391 � �ü(I. Tel�g!,: :·Iteh:n;eh�:v�b!�' � Santa Ca:p -

- __ tar�'l3a (aQ ma!) na C ..sa llruJ ,j,!,Jlt:::.:õ}'-...
- -,

-,"--
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BLUl\IENAU, 2-7-1954
',..

TORNEIO DO
CENTENARIO

;!IIIIIIUllnlUHlUnmmlUtlmílmUUllllUíUUílUIIUIIDlIIURllIllllmlUírumunnUUiiill"" líiiíjiimiiilm�
-

. .

i DOENÇAS NERVOSAS E' MENTAIS I
�.. CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA . i
...

ASSISTEN(;IA MEDICA PERMANENTE A CARGO UE ESPECIALISTAS i:: ABERTA AOS 'MÉDICOS EXTERNOS . ii
: i
... ELI1:TRICIDADll.1 MÉDICA � REPOUSO - nreSIN':'OKICAC{)ES 'I
_

ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECtAI... tZADOS -�-

. �
AVt'uidit ,M,mhnz dn nocha Nr, 12117 'telefone ur. li O !i'�

I� ENDE'ftEÇU 'j,'f<:r...EGliAli"rCU. "PSIQUL�Tf{A

.� C U R I T J B A � P A a ANA' -

!"'! "",*"__t,,,,"UaUfllliaUUnUUI _'__'•• l!.ut�nnlf.,:,q"JlJtU"II..unlllfWUl"Ia:-...U"'_." I.tluniiiiiitk!

;N,:ss1l. r·2portagem teve {I.

portuntdade' de avistar.se com

o 131'., Demétrio Schead, que se

n1:o,.sfrou 'rem o' impre.<;sjonado

Troféu {(freder�co BUSGh Junlor�
fIlIIIiiI_...I1III!ÍII...---_IIIl·...-.........--...�.........lIIIIII!IiIiIliiiIiIiiiIIiiiiiiiii�

.,
. r :

'Em Ineados de agosto· a inicio de um
::ampeooato extra de volei feminino, da llD·
A Liga Atlética Blurnenau- dos cudadosos, por parte da sa Industral Garcia e vártos

ense, em sUa nova fase de ati- direção da entidade presidida outrís-

vidades, d.e}?ois de un: perto. p;lo sr, _Joaquim El.rrianí, a Neste notável -empreendi,
do de retraimento cujas cau, elaboração de' um prograrn I mento. contará a Liga Atlét�
"as são conhecidas pela maio- que possíbtltte a 'mpcrtante ea Blumenauense com a co:r

'

r ii dos adeptos do esporte

a-I disputa,
da qual partíc'parão, persção inestimável da !'l)'

rnadcrtsta desta �idade, decl- além das representações dos Frsdertco Busch Ir, que ofe�·
diu, numa irriciativu de méri- clubes filiados, equipes das I rece rá ao clube vel{cédor va.,
tos. dos seus dirig2111'�s. orga- pr-incipais firmas .rrdustrí-us .liosissim:J troféu CO'TI �t O"

n izar para meados c:e agosto I de nossa cidade. I'guínte denominação:'
L ,,_.

vindocro, grandoso campeo, Assm � que se acredit� V:.' "Frederico Busch Jun'or": .

nato extra de voleibol. para nharn a figurar no torneío os

I Outros prêmios serão ínsrL
equipes feu:!ninas. c�m o pro- ôext,:=to:,> do Olhnplc a, Palme", tuidos _e conferidos às repte
póstto el?,lpavel de ,ll1�reJTlen-1

ras. Ipíranga, Ro�ol:f? Ka?d�l sentacõee melhor classíffe:i
t::r, a pra.ica da refenda 1110- S, A. Co�. e Indúscria.. FUJ;lr!-1 nas, o que nas deíxa antever.
dalidade esportiva iem n : ..,50 ca de GUl.llS Alfredo Heríng, constí.uírá o Campeonato Ex�
meio. I C .mpanhia Brasileira de FIl- tra de Valei Feminno um a
Vem sendo objéto de cs!!]- mo em Falh'l. Artex, Emp!'.::. contecímento gigantesco.

Nova pr () v s

"Gnlpe" patrocinada

Agora também em

ACIDENTES PESSOAIS
Planos

, '" . c'.

ateUlvelS atada bolso
.

.

.
.

Infonmações com LIVONIUS & C IA., 7H

pelo

esportiva
((SES/�)

novembro, - Blúm en3u
.

-- > r RIO DO SUL 1 (Corre,,!,)
Assinado pelos S1'S, Valter R'Jus
senq primo e José Zimmerm::J.llh,
respectivamente Assistente So
cial e Encarregado no Nucleo da

"SESI", cm iRo do Sul, recebe
mos amavet convíte para, a "c'

gunda grande competição 3, ser

realízada nesta cídude dia 11
do fluente,
Desta "eita asststh-emos a. cor

rida de resísteneía num percur
so de 5,000 metros. sendo que.,
lll,ais_ de 255. atletas; ja BP, .íns
creveram e estãn res Iizandn e-

xcrcícíos 'Uiál'I•.)s. l',

Estará m jogo a bela Tat:a
FORD, divers-as medalhas e DU

tros hem, premias,
Uma das grandes at.raçÕf'5 da.

referida competlcão séri}, a I1r'

se nça duma equipe do Hait.i tr'.
O, o simpático esquadrão do

Bhin'o Proletário (JlIe i'nt�.rvil'ii
com seus azes !]ue, frahalham Ui

Alfajataria Carioca.
_As mais imp{ll'tantes firmafl

!l,e R.io !lo Sul. cooperand.] com

o "SESI", "'sião pJ'est.ando· va·

lioSG apoio em to'dos ·05 shltidos
vi:::-:n'do não ,ac-;nnS:1 cnnqllista
do T.rnfel1 para ao e'lui'pe vrn

.'pô ;r. hew como proporcionar
ars "eu'J subalh;rnos m..�mentos

FABRICA DE MAQUiNAS E FUNDlCÃO MORITI
. .

De EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30 -_ Caixa Postal, 74 _ 'I'elegr-: "MORITZ"

--ITAJAI---
Fa.nricação de Balanças de 20, - 30 e 40 ks, _ Bombas Inglesas de

1 114 - Eixo para serras circulares _ Furadeiras horizontais pa·
"I monta�l'm em armação de rnadetra - Ferragens eempteras -

Serra fita '_ Plainas simples. 50 cento de largura - Cilindros pa
<a padarías, moendas para cana e dragas compretas para. areia e

pedregulbos - Oficina de fundição e estamparia - l'roje[,o�, oro

çam.'nlos f'ãbrlca.

(onfronto os

F in a fi s tas
Está assentadn para depois .locais o favoritismo (Li pur-

I
",. de amanhã, a tarde, a 1'ea- I' tida, mas é evidente que o

.: IUm·�119 jIiza;;::ãJ ,do,ptilileiro cotejo. onze de Vila ItoupavJ, :se
,

i ti 10»: peliJ cat11'pecinato da Segun�, lutar com sua coslumeil':l

_'.Q �. '. "

.

, ,da _Divis.ãq, em nossa cid'l- ',dispc',siC;;ão, tl'ansformar-se·á
,,<mpenhaocarao.dcmus-'l 1" 1 ""f"l-;' , •

b·. ,( e, ü qua reUnlra na can� ',num ac vel'Sllno [i! iel d't�

!:la�:sta d_o _fa�oso esqua- cha do Niterói, no Bairru i SP1' bntido.
{lrao "verd�-amaroe]o, leva 'elo Garcia, uni duel()· de·
um cmtu��i)-' ,cl�elo d.e ;t';1- bí;,as c'ar,;tdeÍ'ÍstieaJ, os

-�-,----

bos· e 30 Pj' rneu'{} l1�dl�lO (lUadro:; du Arna'z�:nas .e Sér- _

".
"

. J'.
lUO DO SUL i <Corr'sp,)

d d 1:: 1 EII) maus lenç s
Tn.icianrtn a SPJ'if� l\Hlhor d�

e �ue o J?ga. �Ot /1'1151 e�l'� �'illha de Vila,. I�oupava! fi
-

- -

. O· TI eis, Em disputa da Taça
se contur:�1\l2 sal \ el(�zmen '] ustamente u;; i l11al1sta::; do "Curl: GETlUel''', (premos domin-
te �m dlIeçao ao campo, 'l'ol'l1eio INnício (lUe tev�'. do�leIUaça�O d··o go proxima, no Efltadio Canõas,
MUltas v'ezes os espectado- 111gar' ')'1 ,.

• )' 1 IH em f' i). I ti U (i ,

:1'
- o primeiro lembate fio novo clás-

reS riranl às O'araalha"ias ao
- ,a _I _l: _ll) ,t

sJco do futEbol local; Entre o
.

b b -'. do Testo. podel'JiJo Juvent.ns e o en(úsi'as-
ver o pequeno UlaS5aglsb.; Se o t'onjunLo alVi-CeleS-ISiiQ CI�stov�o t:l Haití.
e:nTendo at:-u,v:z do, campo, : te demcnstl'ou naquela 0-

(J I' U , , _

com os pOhClalS SUlCOS em: ,

'. I Enquanto os Juventmos nan

d l�
•. ',portul1ldade, estar 'em per-. RTO 1 íM 'd) _ D

acreditam na possibili'dade dum
e- seu a l:ance,

I feitas condicões físicas ê. C' •

- "

f
.- _en , � ,ri"vez confiando p11mamente ,110

.. " .>,
d

: üUlça In arma-se que esta

I
triunfo somos de Q"lniáo queI teCl1lCaS para a ar ua cam,· , ,
,..,.' ,

;' . nospedada na casa do con· o publico desportivo de Rio do

; panha desta temp�rada, r�- 1 sul brasileiro a delegdcão Sul terá oportunidade de asis

,!velou. bons predICados.!- (�() São Cristovão, P,�lo
i gualmente, o 'elenco do Ser
i rinha, que poderá surpr�·

I·€nder· os amazonenses, <;c::

I por rjarte. destes houvd'

1 qWllquer descuido,

i �J��'lde par:_ t�_lado _.d:.
"(OMETA"·

f'_· .,..._.

lJARIUS

Jlela 'Vitonm. e a representação
do Juv"ntus está. pai' sua vez,

capacita\la para, unl gr>1nde em

ba!'''',
VanlOs. porta.nto. 31}')lar o iu

tpbol :riosulenReí, comparecendo
ao Estadill Can('as, domingo pró
ximo para incentivar os atletas
do :;,' cla'se por todos os Íl1eios PlIr;l

\ '. legiiimos rnaiora,is do. nosso
ht�ebol,

F A C A 1\1 .9 � TI S

ANtJNCIOS

i

j
i

I
}

!
�,
1

,

r

BANCO INDúSTRIA E COMÉR(IO DE SANTA CATARINA

{i'un{fatl{) em 22 de Fel!.ercirn . til' 1 !)35

Capital .. '.. • ..

li'unijo de Re�el"v:'l " "ao. " .. '.

,End. Telegr.: UINCO!'

Cr$ ,50,000.000,00
Cr'$ 46.000.000,00

, .
96.000,000,00

Total dns doePO:HI.<)fl em .iH!3154, mais de ..... Cl'$ 8!f9.0{m,�O
.

AG:ENCIAS 1': ESCltl'l'ORiOS NAS I"RINCIPAI� PRAÇAS 00 ESTADO
UE SANTA CATAJU NA, NO RIO DE JANlmtO E cURlTmA
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,NÃO HOUVE AINDA
(ASO DA

SOLUC!O PARA O
•

BAlrA
RIO, 1 (Merid.) _ Para

01
G'Julart convidou ontem para.Icaso 'da Bahia. nÍÍla houve, aín- uma contereucãa o deputado Ma'

da, solução definitiva. O mínís noel Navais, pnestd nte- do PR, Itro Balbino aguarda o regresso
.

do sr. Jurací M::;galhãe.::. .afim de pretendendo leva-lo, a ouvcers-rr]
resolver a sttuacão. O sr. Joãu com o presidente Vargas. 1.fI I,

ESPETACULO IMPRESSION"ANTE. E>E
g�- (ARA TER TlP ICAMENTE NACIONAL

RIO, 1 (Merid.) - FOi a-I' o j':rnalist.1 recunerado a li
gredído por CUca pessoas o b,:l'ciade onter.i à -noiie. 'I'cdas
jornalista Euro Luiz, díretc r 25 entidades da classe solidá
do periódico humorístico "Bi,
nomío", C1U'� se edita em Bela
Horizonte, A' agressão se

guiu-se a tsntat íva de se-

questro, pratcada pelo advo, E I_ IM'��t.�o jr������� e 1�i�st:�f: :) ta rá noi-e o p, sne t'B ' 3tte
. Bouhonbsgos.

Humberto Anastasia foi ÍlI-

cl C/'
preso pela polícía

mar sa.isfações com Euro em ,. ""
,

"

'

.. Esteve n.a Delegacia Re.j;yrúO de uma rotícía envol, ma 5, proxlmo o
.

nosso m,un o. gional de Polícia, o sr. Ed-vendo sua pessoa, publicada '

I'" último edidio d'e "Hino- mundo Preis, sócio da oficí-
�t] r' Euro reagiu corno pop- Marcianos e terrenos pronlos para frocar amistosos a c e n '0 S cina de galvanização à ru� S. SALVADOR, 1 ctrE) '_ A'.(U. Foi [lreso 011 flagrante São' Paulo,' apresentando ltl,3'() hOl'as foram inicIarias/, ,'mando ,A,J'ilst:·sia. enqU:lIl- ,

'dto o jorn'il s'c se dirigia p:lfil
O jllar,üa l'�ul t·, q,.k té'" .�'t' quele mundo vizinho 110 llO�.�Q,

10
auxilIO dos pod<rosos upar:,· queixa contra o i110í'Vl uo eqnV€rsações dE' tr.egua pan�'

(' Pronto Roeorro. vido à fe;rtilidade da illl-"'f,;ina:;aG EntIl� nós 'e 05 llossiveís n';;"l"J,[l lhos de perscl'utar os atAsl1los irl João dos Santos, emprega- luta chi'! na Guatemala. 0"
Quatro lwr'-l'; l'ep,:is da hi- de tantos. 'esta H1UitO peltu 't:€ nOg ha'Ve.rá a bagatela, de· 61 I·,j terplanetarias dos modernos �n: do nos serviços ,de ag:út da mens que partkipam

t -, quando (\ jornalista ia r'�- nós. HOje seri\. o dia do seu mais lhóes 'de quilc-rnctrQs. Não se' ,,1 I genhos d; ..,st�dos da as�ro-f ,m' Prefeitura Mtinidnal acu-
rencia reun.iram-se no, palil.'�.l':'

, ., ,1 ;l'<.'I'.se do H "<;p:tal, recõb,�'._, proxil}1O crUZllmento Com a nos_ i�possiv( 1 uma troca de a..:ew,t. ca. M,:.qu.,'nal'l t�a mD.ts pe�f('IW
I

� ,
,

, presidenf!Ull' salvuc:·Jrenho. M,EXICO, 1 (UP) __ o A

JÜll�<t!
governo guatema.1e,l1S,

c:JJlunicnça,) (!.� (me havia s _
sa terra ond� us d, nb;ta'" "',' O fenomE no não se prH:I a :J i se-nsibllidü!,te, estao. ""lOS'atadas sando-o de ter roub�do dl- 'l'om'am parte nas CUll'V:,:-'Sq;t ':-�' Militar da Guatemala lJI.'l!Isldida o prazo até amanhã à�

�l() 'freso <:m 1lagrante. Re-

\
tã'() desenvol\'endu i·;;len,,1...·!l obS!:erv,:"ão do povo. P?i:l (} PIO'l par?, Marte, na r,;.;,pectativll; dI.! I versos, canos 'g.alval11zados, o coronel �lf(.tlgo MOZIZ:0p' P&lH, pel� ',c�mnel .EI�,IlCO, 1\1011:1.0I:, para civis. ÚI('}tfil , 'IL1'(!-g,�

q\',�l'eLl "hahf3!.-Cl'rpus" e J forços n') se:nU,'l,) {[Ie oÍls'-'l'·.':tr ti, neta, �ao podera oEer VlS�? �,�.ll. qualqu'l" :sinal., (1'<1<\ d!'tnlln�le U· O m�lIante fOI preso .. sen-! J�nta de Gov�rno da Go�atem� pedlu;'.. a COlnlSSaO mUr-anlln
juiz anulou {) JJagrante, tend.) e:s:istencia de vida. eonsci!'n�" 1!f\' precIsao.a o�ho, nu, mas sim

�!.fIlll ma. comun!caçao dos Wal'ClallJH do cs objetos roubados 3- la, ? corQml Carlos. Ct\:stilll>

�l-I �ana: de. Paz �ue desista d", :IlO'-- -------, - -_ - -

-',-' Por nosso lado f""Jeut'at'cn.:'B ' 1 'd '
maSl. chefe dlo €"'CercltQ r�voluclO_ letada lfllquerlto ,sobre a .. iu:u·Noticias de Rio do Sul . eomunic'!tt'-110S dllq�d. pr�e�dldos e deVO,Vl os dO'I,nario; e o pt1E!si,den',e' d() Salvr,,� qo na Guatemã'ia, _núlHlums :"

Bpe IO dO,s S"rveDtua r'810s· i ,n:<:::t:;;;1�"i��?�:,,:.�: I�O dono. ... d", o,,� 0""",.,, .. ... N,oo"gn. - .0"'"''
.
U .'"'"

�
I
nossa. De um mlx!o geral c l)'i'B"

de', , J. U s t ,. ç a aposentados �;:i��C:�Op���:�: U:'�r;:;:�:i:il�
, ! pergunta,: lmr que f,O a te"(ll

-

que é um planet�zinho insigni.n·'
, C3!llte entre seus' gigàlltCSCC:ol' iI

'RIO DO SUL, 1 -- O� sembléia Legislativa do Es- (as.) Volney Colaco de Oli- mãos 'do sistema wJlal." SI�ri�: �
s�rvenduários inativos de tado de Santa Catarina en- veira

" '

l1�.ico cOll'templaó'o com � v!da:,

.,
t •

.' ,No,') pl1rc;ce justo ta.l prnr.lleg1D.lHo do Sul, reivindicando VlOU ao sr, JulIo Roussenq Estamos conVIctos de que ':li) a i'!"!lcia bwWe. sempt'll Il1J:,'J
tl restauração da Lei 103, Filho, o G-espacho telegráti- S, Excia. a humanitário Go I réspasta a essa indagação'.
promulgada pelQ então Pre- co que abaixo transcreve· vernador Iríneu Bornhau. Marte tem atm<lsfera p.8x("ci�'a
:' idente da Legislativo Es- mos para conhecimento' ge- sen mais uma vez demons-' com a da terra.. . s�a composiçao
'" d'- 1 d' V I 'C I 1" "E 1 ' :. , , lê idJep,ttt:'ll, a dutaç:ao dos dhts c

l_R, ua.' .1. O �ey O aço, ra. . sc .areço presa,do ,:- trara a superiOr e

desapal-j'
do,;: nnos q1lase n. m"_,>ma da. te?;

de OlIVeira, en,Vlaram élJ ml�o p,edl,?do, comunIcar de xonada justiça de sua aqmi. 1'3., as (PU, [l'O (,_'lt.uc:ões, 'Vegeta'
mesmo (I segUll1te telegl'a. maIS slgnatarlOs telegrama, nistração amparando aos çãO. Isso já está provada, Nada

ma: irei interessar-me junto Go- servidor:s do Judiciário 0.- Jlor:m, qm;;nto â. exi�tencia '�l:
d f' d l

-
, , .

}hab!tantes
como, nos ter1'1l!:\l' ,�,

-:erna or a �m ar, so ,uçao f
travez o patroclnlo do ilus· Podf>xii:o ngo:rll., �v� cientillta.s Ter-"Diante decisão SUDí'emo J�lsta ant.e mconstItUCl0l2a1 tre ropresentante dr. Vol� djzel" se há" ele fato, seres 1�1)Tribuna1 julgando inconsti- hdadoe leI 103. Saudaçoes lUey C. de Oliveira. {CmH,lilll lla 2,1'0 p!llnüa IP.'tl1<tucional Lei 103, promul�

gada pela ilustre amigo, fi�
('ou nossa grande classe de

l'lamparada, o que'profnnda
mente Lamentamos poi:>
qu,e a lei anulada constituh
110ssa tranquilidade, ampa
rando noSsas familias apó<s
:1'Jecimento serventúarios a

posentados ou não. Solictta
'mos, assim, brilhante par
,lamentar int'eressar-se jun
'to humanitário Governad0l"
lrineu Bornhausen !"estau

ração citada lei, desde j a
'.rofundM;$iti reconheci
dos pelo amparo' que pIei.
teamos. AfetuosoS abraços
serwntuários aposentados
Ulio Roussenq Filho, Ivo
Ribas Reis e Aldo Rodri

gues de Araujo",

Em Sarda Catar iaa, na rc- Iguarda"as com
�.;'ii;o. �o íítoral ,d� Laguna, Nos meios sociais e prlncí-

\110
ano passado no G. E, O� lcs, com 1.060 votos;

lHl!l;lCJP.? d.e 'I'ubarrío, funcio- palmente entre os sócios e Iímpico, devem recordar o
nura a Iábrfca de conss rvas e s mpatísan.es do G E, (JHm. brilhanttismo e êxito di:' uue MISS BRAflL fERA'g; rduras, dispondo de cama. pico, re.na intensa espectatí- se revestiu .a tradicional f"e'i-I J J
l';�,� frias. Nas reg oes elo pun- va em torno do) programa dos ta tipicamente nacional, tudo
unal, no municipío �l(' Aqu., festejos [unínoj, que o ,'impa. fazendo C1',;::r que os festejos
dalina l: G:,mpo Grande. se.t

tico clube da Alameda Rio deste ano, organizados com
l'Ü) tambem construtdos ma, Branco levará a eí elto ama- muito carinho e capreho,
t\idouros para carnes ú·igürl. nhã e domingo em sua séde corresponôam à €spectativa
f-e�d�s com aS mesmas cu.rue-! social. Todos quantos assisti, reinante, superando mesmo RIO, 1 (Merid.) _ Míss Bra-IF1'lBnC'8'l das demais e nem ram as fest.vídades junmftS aos do ano anterior. síl.vsrta, Marta Rocha f'::;i rcce-

Durante os dias de sábado bi'da Em aud�ncia pelo 1\Unistro
e domingo, a séde socíal do da Educação e seguirá aindaG, E. Olímpico será transror,

hojepara Sâ<i l"aulo af.im de parmada num autêntico "Arraial
tícípar das comemorações pelada Alegria". cuj.; programa

tlp'csmente regional, consti-, sua eleição, promavi�as pela im I
tuírá um espetáculo ,de gran, prensa local. Marta Rocha. na I
des atrações e intensas emo- proxíma semana ;s�t'â,rccebida
ções- peJo presidente Getulio, V'axgas, lAfim de proporcionar mui. devendo seguIr para. lOS' Estados

t

ta alegria e ,entretenimentos �:'_dia, nove. ; IN,
aos associados, foi construido Crl-g-Ic-a-"-P""o-I-,·c-·.-a-'-,

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

um tablado ao ar .Iívre para
danças, as quais serão' rm, .

��1����1�1�� ���i�� aplaudi. I\,'g'rediu. g menor à f:aca,'
,

As 22 horas de sábado rea, '

Usar-se-á a extração da Tom- .

I'
'

"

"

bola em benefício do gremío, qua-' qu'er' mO'tl·V·Ocom o sorteio de belíssimos
,

.

,

premies, aos quais" concorre.
rão todos OS que adquirirem
sua. entrada ao campo, cujo
b'Ihete de ingresso terá um
número. A's 23 horas terá lu
gar a cer.monía da proclama
cão da Rainha dó Arraial' dn
Alegria ,e suas respectivas
prínos-s. Esse Interessante
certame I's'á despertando de
susado interesse per parte dos
sócios do G, E. Oli1Jl!!lico, ve,

rlz3.ram-lH� c�1m o jDrnaliE!ta rir cando-se já a R.eguinte a
agredido. puração de votos: Norma Tc1-

entusiaslno

CHEFE DA

A � S O ( I Á. ç Ã O P R O f ISS I' O N A L DOS
CONTAB(lIST AS

A DIRETORIA.

BLUMENAU
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

A Associação Profísstonal dos Cantabilstae de Blume;
nau convida a todos os scus assocíaríos nara a Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada -no dia 2 de Julho
próximo, às 20 h�ras, em sua sédo soe'al, com. a seguinte

ORDEM DO DIA: '

a) Elaboração de lima tabela de remuneração d0S servt,
cos a ser adotada pelos contabilistas locais,

b) Assuntos diversos.
Agradecemos o comparecimento de tcdcs
Blumenau, 23 d'r." Junho de' 19'54,

,

-

Depois de agredido ia seno
do sequestrado n jornalista

Tão logo teve conhecimen
to' do' apelo acima, o mai.;;

jovem parlamentar da As-

I O MAlS VARI:tDO E�T�QUE
AUTOMOVEIS, A'

I COMERCIAL VfEIRO BRUNS S. D.
fJ RUA xV DE ,NOVEMBRO, N,o 9 2 3
;íf BLUMENAU SANTA

DE PEÇÃS PAJlA Ci\iUINUÕES
VOSSA DISPOSIÇAO :

O

DIRETA

Agentes
Peças para: CHEVROLET, FORD, G. M. C, DOODGE, JEEPS,

.

NATIONAL E MOTORES HERCULES

ORGANISAÇÃO ESPECIAUSADA PARA ·YENDA '.POR

"A U S T I NU
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