
'I Não �á· EUrO�3
Ausfregesilo

o CHANCELER Adenauer,
da Alemanha, referindo-se à
COlUunidade EIlT<Opéia de De
fesa e à circunstancia de que
até agora os franc�ses não a

aprovaram, disse qUe não po.,
de haver politica européia
sem ou contra a Fr:mça.

Poderia acrescentar que não
havera politica 'europé'a sem

ou contra a Italla, sem ou con..

tra a Alemanha e sem OU C'OU ..

tra a própria Rl!.Ss;�. . .

Assim como nao nnagmana
mas um aPolitica pan.ameríca
na formulada' connra qual
quer país <la Améríc., ou cora

a exclu..'ião dele.

A FRANÇA é o proprb co.

ração da Europa;' -tauto pelo
seu lugar geograrico, COluO p�
lo que exprime a sua cultura
e a sua historia ensina.
Uma politica europé'a feita

contra a' França ou que pelas
suas combinações eliminasse a

França, 'seria nec·essariamente
uma politica contra a Europa.
Eis o que precisa ser enten

dido no exame do problema
dessa organização poftico-miM
litar que define os seus propô
sitos na defesa oe segurança do
Velho Mundo.

R.IO. 10 (Meridional)
Mais um mandado de segu
rança deu entrada contra {l

novo rcgulamen: o de previ.
denc.a social. Os ímpetrantes,
empregados da "CaE"� Garri
ÇOll",' julgam-se preiudícados
com o diploma legal.

PE'(AS LEGI'TlMAS
Land - Rover

"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

RIO, 10 (Merid.) - A Ilhões {"{<e cruzeiros deposita
Comissão do Imposto .Sin- da há vários anos por con ..

dical esteve reunida ex- ta do prazo fixo para aplí
traordinàriamente para cação do depósito que será
submeter aos. parlamenta- feita com a construcão dos
res o esquema da aplicação edíffcios-sédes da c�missão
dos,recurso� financ�irosh que nas principais. capitais e cio
sera encaminhado a Câms- 'fades do país para serem

ra. Fleou estabelecido a a- instaladas agencias, para
vos das re.vindicaçôes aprese!! vEeação do imposto entre que possa aquele orgão lI1i;.·
tadas. Recebendo (l.s volumes lO'S' resoluções votadas, des- lhor cumprir suas finalída-
contendo o memorial e as as.

t d" H
• T t' àÍ d

.

sínaturas,' 'l) sr, Getulio Val'� acan.
.

{l-se - le.a lva a _es,

ga:= lll��if0;"hJt( a sua slm-patia_ quantía dI; q_�a!'e�t� !:!i··
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RtsB �São Paulo." 481 f. ..

(àixa Postal, 203'
;." B L U M E N AD' .... SANTA

'.

r
- Mg�ânica .Irli E RBST

releJo.né, 1250 -

ESTABELECll\1ENTOS JOSE' OJ\ux S. a.
A .P R E S E r

-

A M�

( I ti E, B L U �tE N, A� U

Rapidez
RAMO

Hoje às 2 horasCATARINA
f E' D E S i R'U l..ri. Jr "'.��}�7

......
(Ao lado da Agencia VOLVO)

,'Oficina. m;l}êci:iiii5�1{la' em consertos " eUl:álamentos
de' metores, . dínamos e geradores- .

Acoll1p. Cont- S-:;rÍiHl\.l

ADAGA D ·E

Preços módicos
A N TI G A D.O

I H (j .! E -- UOl\HNt'O �� :l!S j .�"'. 7 I:'. II IWr1l5 - HOJE

En! �rat!dl_1 Avau! .. Pr_nÚt·re� o CjH(� Blumcnau .. apresen-.
til :

o ímpágavo] FERNAND.EC �� GINO csnvr. ('lll

o PEQUENO· MUNDO DE DON CAMILO �.!
Um.i grallde rcallsaçüo de DUVIVLEH!

A

FEBNANDEU

( I N E BUSCM
H O J E - DOMINGO - i.J 2. 4.:;:1,7 e 9 noras - HOJE

O brilhante f Ime- em deslumbrante tecnicolor:

o .TESOURO DO (O }�[)OR DE OURO

43!! -
.

. . WASHINGTON, 10 (DF)
4-- Após uma conferencia
qB meia hora que manteve
hoje com o presidente Eise_
nhower. a embaixadora dos
Éstadss' Unidos na Italia, sra.

Ciare .Bootne Luce, externou
grande otimismo acerca da
poss.vel solução do problema
doe 'I'rtcste "num futuro não
muito dístante".

.,. "Todas as cinco capitais --

I díssc ._ se sentem muito otí.,

I mistas". Os EE. DU., a Grã

"Bretanha, França, além da

I Italia e da Iugoslavía - par.. .

I tes na disputa - estão pro- �

I
curando soluconar a questão.
A sra, Luce aerescentcu

que a solução "poderia occr,

1 rer mui rapidamente", talvez
I antes mesmo que regresse a

11 seu posto em Roma, dentro de
algumas semanas.

n50 á· nodal _

Isso passa com

(TECNlCOLORJ

Crm: CORNEL WILDK CONSTANCE SMITR GEOR
GE MC CREADY, VALTER HAMPDEN, FINLAY CURRIE,
ANNE BANCROFT. LEO CARROL!

Diantz dcs vossos olhos encantados vereis o mundo per
dido dos lVIAYAS! O grito do Condor e o Silvo da serpente
guardavam 'J espendor em ruínas d':! um esquecido império .

Momentos de tremenda emoção que deixará a platéia �111
'·errivel susoense: Durante dois mil anos nínguern jamais vol
tára v v

.: daquela mundo perdido! Palpitantes cenas. nas sel
vas em meio a animais Icrózcs e terrtveís armadilhas dos
perigosos índios.

Uma das mais nuln tantos aventuras jamai" apresenta
das na t,�la! Filmada 11'0 Int s r i r r da Guaiem'lla, pela Fax,
sm deslumbrante tecnicolor, em lugares exóticos e pitores
cos!

Uma verdadeira aventura maravilhosa, em busca de uni
fabuloso tesouro no império perdido dos Mayas!
N. B. - Na. ',c,r-;ão das 2. horas haverá cunt-nuaeâu <lu seria
do

D E SALOMÃO!

o

Em I)'; e em

comprimidos

I AGUAnUJ::í\T PAfU\ BREVE: O grande festival do Cinc
Blumer au. :3 dias, :3 diferentes c grancÚosos Hlrncs SIMUL
TANEAMENTE!

O FEITIÇO BRANCO .- O CORSARIO DOS SETE MA
RES! TARZAN E A MULHER DIABO -- O MAIOR ESFE
TACULO DA TERRA - O PROSCRITO _. NAS SELVAS
DA MALAYJ\ - A RUA DO DELfi'JN VERDE - ERAM
TODOS PECADOHES�

�--.-�--_ ...- .._--_-

Elegerão.os piuaguaio$ hoje seu presidente
* H�ult')liw " hip"",'.id .. , Assunção, tu íUP) --- Uns

\1
dt1 Reuúblic». Só há 11111

eslomCH"l R c"'" bendi- duzentos mil eleitores irão às e;lllclidal:� o comandante das
C<Am�"t9 sobro o fígado. urnas amanhã, no Paraguai, f::n;as urmadas, general AI-

"MS" � para é'Ieger O novo presidcn- I ffedo Stro.:?ssener.

I' f::'\4���C;����i-kllrjjRW����:��:':,�� )]ll\']r.1.,1�:��).Ii'.'Ca.lU�t :�'íl'!JI\qi!}'( }K\� ,J)i�DI[�UQJJl'i'\ill�n1lIIT J)IlJJ}I'il:?7il(��P�Q,i)��J:\r.2JIIT7lIUll\�mllr�!j

1 �
2I&���<W'��="�,��.- _'_' - •

':
-��.=, "�_;9._"�_.,,. "&"'. �__'"�t�=:�L.�__ ,g�<,.;. .{,w.}. --"" ""��"" -,. �_.�...!&i"�.,

���I�' •l� �

;

CA RACTE Ri S TICAS:
fAP,RICAÇÃO,

NAS CÓRES,
VERO[· AZUL. flV.ISI'

.. f�l(Jbili·,'.(Jd(Jtes IOlcrnis

.. Me.!f'IO rl!; "';0 flo"t-tcmpcmdo

., 1 CIOf; dI) 1\11(.\

f'OSfíJ de ol!)<Jdão bfCIl1(;P do 1.(J

" 1 elo pé olgodõo

A Iv1AIOR O�G4N/ZAÇÁO MO[IJLIÁ�IA

SÃO PAl)lO

'-

VENDA NAS fJ6AS CASAS DO RAMO
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:-F'avQritislnO na.aplicaçãodos àgios
,Garvalho Sobrinho: negociatas maiores do que no tempo da CEIIM i vOqr�:� i:i:i�a�e::t��u�u-I . � . -

. -. . : projeto, estabelece que os sal.
,

O pt;0blema_ , da, �plIc.açao, meçou o.. seu �curso lamen; to essas proOmessa_s (Plano A�

I
GIOS. MaIS �diante, o sr, carva-I dos dos agíos de cambio regu-d_?S ágios motIv()u� dOIS díseur tand9 que, ao Invés de elogiar ranha ou Instrueão 70) e as Adiante 'o sr; Carvalho So- lho Scbrínho decla,rou: . lamentados pelo disposto noS<�s d?ranti:! a sessao de ontem o .. m1nlStr,Q .OsvaI�o Ar.anha, declarações do sr, �[arcos de brinho analisou tambem a en- - Quem podera afirmar; art. 9.0 paragrafos 1.0 e 2.0 dada Camara :do� Deputados} Fa pelo pr1l}'leIro �mv.er.:SarlO de Souza Dantas, 'presld�nt·e.. do 'travista do ministro Osvaldo em fac.e dos maus antece -:11- i Lei n, 2 ..145, de 1953, terãolaram a .respeító Os, paullstas sua admímstração, , Já trans- Banco do Brasll, a.o, Justificar Aranha a reSpeito. da Iocaliza« tes de que vem sendo prodlga

í

a apücaçã das alíneas I e IICarvafhn Sobriilho ' e Mario corrido, tiveSse que afirmar o 1 o lançamento do emprestímo ção dos agíos. a politica de crédito do Banco i daÇ-mesmao Le:, <e o restanteBem, este :Ult-mo .a:pre�ntan�;" f�acsa�o das prome:;sas def�a- 'mterno P.e so milhões de con, do .Br:asil, que novam��te não \ será aplícado desta maneira;do um proJeto. de. Ieí, .
, ClonarIas, pnODunCladas ao� tos de reis. .

� Onde -está.o -dínherro? assíst remos ao favortttsmo e

I a) _ dcís terços no .
estabe-O sr. Carvalho'SobrInho co quatro ventos. Pos em confron j A MASSA DOS A_ Onde estão os biliões dos mís, , - ->, lgíndo o CDn .Ieeímento dé 'preço

.

mtnímo
'

,
'

,

ter-í g' '? a corrupça,',), UlrI .1 .

-;
_

'"" ••errosos a lOS.
selho dos En'lprestnnos Rurats? . com opçao de compra, pre.fl_
Se antes as negociações eram . nancíados, para. gencros ccn-,
feitas à base das licenças. de li siderados de prnneira neeessi ...

importação, agora, passarão a, dade no consumo l,Ilterno;
ser não a prazo, como no tem_I b) --: u_m �erça E,estante le ..
po da CEXIM, mas à vista dos va� a ancmeraçau; através
b'liões de cruz-eiros que () no- d,::s tramites legais.

" .

.

(Fabricação da Brasmofor)
CINCO ANOS DE GARANTIA

(ompre-o no inverno para le-Io no·veria
Pagueo-o em,sUIves prestações mensais.

O sr. Osvaldo Aranha havia
respondido categoricamente
que "estão no 'Banco do Brasil

I
à maneira- 'de depositos em

contas particulares". C;0l?Si<;!e;.
rando anormal. essa srtuação,
porque via nas palavras do mi
nistro a confissão de que todo

.

esse dínheíro está em gir-o, em
circulação, o orador apoou o

que sobre o assunto já havia
dito o financista José Maria
;Whitaker. Entrou depois, a

criticar o recem.crlado. Canse
lho Nae-orial de Admínístração
dos Empl'estimos Rurais,' des,

l
tínado à aplicação dos agios,
apontando o fato como prova

! de "deserdem administrativa,
í criada :pelo proprío governo",
Comparou os futuros "empres

t tímoj, ruras" na base de ágios
ao jog,o do zebu.

RESOLVEMOS

indispensável ao bem estar doméstico

e a saúde de todos. Õ refrigerador é

PE'ÇAS LEGI'TlMAS
Kaiser - Frazer

"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

NAS ESPESSURAS DE

Fraqueza em renl II
VINHO CREOSOTADO r

!!IILVEI:RA

.Um refrígerador conserva duran- .

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

�.,
TEMOS PARA PRONTA ENTREGA

.

•

I
.

"BRASTEMprr é, de distribuição exclusiva de

COMERCIO E INDUSTRIA

W A L T E R S C II M I D T S. A.

----BLUMENAU
Rua 15 de Novembro, 1495 - Fones: 1095 e 1243

Caixa Postal, 63 - Filiais em

RIO DO SUL <e JOINVILLE

, ,
,

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 ..

PROFESSORES

H. E. (- Azevedo
Rua Cu'abá, 114,

"L O R DU
AlfAIATAriA lTDA.
CONFECÇÕis� FINAS
PARA HOMENS

Rua 15 de Novembro, 592
_ 1.0 Andar _ Telefone. 13«5 _

BLUMENA1t

JI 'PEDIDO

( Ur.ião dcs Ferroviários do Brasil:
Orgão Divisionisfa
A Servic'J Do Governo

,

A vários R,nos, através de um decre.o fascista, o governo
tirou dos ferrov ários o direito de possuir sindicato. Perdemos

Buerger

•••

'

.... '" ...... o'

i IQuebranio Cabeea
/ � 8 -4 5 6 ;C 'iJ

ARTIGOS DE

-_.,AI
L-���--�--4---��---r__;

,z

� .

./
ti
6
r
� ."��.__,.,;,,.L__.I-�""'_""I--_'____'"

EM

l' 5 1 4 !LUMfNAU

HORIZbNTAIS:
1 - Borboleta. 2 - Observarás. 3 - Barco; batraquio.

4 - Retrucar. 5 - A narte de trás. 6 - Cientista (fem.). 7
- Prejuízo; bebede ra.-a - Arvore brasileira (1'1.).

VERTICAIS:
! - Chama. 2 - Desservír, 3 - TIpO de éa!çadc; mdissc ..

luvel. 4 - O infinito; magoa. 5 - Nota musical. 6 - Im
põ�-se; ser dono. 7 - Qualidade; governanta- 8 - Planta
vívuz e medtc-nal; imuf,Jçv.
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"':'BliUMENAU, 11�14954

estantes

- Fazem anOl! hoje:

esposa do sr. Gerciltt., P,' A_
lexandre:

- a S1'U. Helga Stark, es;

posa do ar- Emilio Stark ;
- o sr, Wieg,.:-ld Passold,

do comercio .Iocal, e

- o sr, Nelson Sabno Nas'
cimento. residente nesta cí,
dade.
- Faz anos hoje a 'scnhorn

N'via Pereira, esposa do sr.
José Jaime Pereira. funcioná;
rio da Varig.

.

- Farão anos amanhã:
,

- a �rta. Este�' ;;I:os A_;ljOS,
resident� nesta cidade;

- a sra, En:a Mayer, espo.
sa do sr. H. Mavcr e r,'i!sídell_

. te em Massàranduba;
,

::- a sra, Olga Schuhardt,

A:-.i!)c\ E SlNTA,'VUl.A A '

� . "

CABEÇA. Cl:lORA,J::_ DORME,
que tem CABELO PENTEÁ:\T{L ..

e mais CEla novidade: SAPATOS
PLAsTICOS que dão mais realce ainda :

, X-X�'f
1 BNÍ'ATINHAS: Faca um

puré de .batatas consi;tente
Ponha em forminhas de pa

., pel, pequenas bol.inhas fei-

1
tas .çom o puré, e em cima

; uma azeitona sem Cal'OCO.
I'

.

i Ponha em tabuleiro e leve -

o sr. Erwin. Kraft, res'_

I ao 'forno para corar. dente em Passo Manso;
•

- Q sr. Gercino Souza re-

�'I:" b
"

b'
sid.e;lt� �ledtà cldad�;

.

I
, .

- o sr. Hercilro Marchcti.

',I::, ",-" O rn � a '. e"'r que . lind�m�ar".if'sideiÍ.te em Tím�
& ... -.,. . _ .•• '. t .

, __ , __
' ." "

ti" ' . bo, e .

r
... para limpar uma pe· de tintas é vernizes soluçâo..de ,'águi{ e: an.1q�ia� - o ��'. 'Heitor Ân�eric), re-

II �a de veludo cotelé, lave em cicies, ut.ilisa uma misturo éo..
. .

cidade.
t agua quente sem esfregar. de 30 por cento de, amónia. ,,...

" '

1 Faça .enxugar pendurando '(); 40 por cento de álcool e IfAnlMEnos
1 em um. cabide de matéria 30 por. cento de água raz"e _ Acham-se em feshls {JS

,

: plástica e passando-lhe um
" ,11111a mísmra de sal de cozi-c segtlinles lares:

, 'pal�o limpo. Não passe a
:
.. a� �11ancha-s :�:' pel"f!-l- i,�a dissólvído em vina- � do, ,s1·. Sebastião e 51'<1.

I
férr o. me se hram com. urna leve ,-gr e. Hílda Pereira COUl o. nasci,

... para tornar uti�izáv'ell' �1I111U1I1(lIl11l!lIrl��"t:J\IIIIf,�'rt.Ulllitlllllllllll�;�'J-��IIlIlUl�;�II�111fIIII� : m�,lltQd de �1'�C' nlleltl�na; R" •

- . ,,' � ,W .

i"
,

.

� - - o S1. e es lllo. aínert

I
a, graxa para sapatos que se:: l'SE d800'·'·U"TO'S' O"

'''_' P!i'_�''':'' ;_ 'f: sra·' ÀnÜa Rainert. com II

cou na lata, dissolva-a com I § u r:, " '

'. ª : nascimento de u'a
.

menina:

! algumas gôtas de tereben ti- � C O p a L 'S " " � .. --:- do sr, Adolfo e sra. Tus-
I na. = -= : nclda Moser, cem o. nasclmcn,

I
-

'� 'I. ê: to. de u:a_m2��'�p:
I

',- 'I
a úmidl�d� do sal cip. ::

(Companhia de Pdrolco 'c A�f�ito) :; - .do sr. João e sra. Lenir
: COZll1 la se e muna mistu- :; Cor-deiro, com o nascimz-uto

11 rando ao sal alguns grãos Sub-Produtos do. Carvão. 'de Pedra e' do Petrolco, ,=- de um menino, e

de arroz. _ I:?lperrncabil'zant.es para madeira, F�rr�s e constru, ...,;.:., dó' sr. Manoel e sra. Au-
<;0€'5 em geral. , . '.� o.'

,

-

'. , ,
= ':' --, ;.,

, j . -: Reprrscntaçôes Clipper -i� táa Itlij'p'j 35 U:tI''!c!lf:tb!''z :: toma Nascimento. com I) nas.

i ... a porcelana preciosa
-

ne 1135.
" B�l:f��ENAllf � .: t� -:-,<: ,,:. ª :imento de u'a menina.

! se limpa com uma escovi- t; '" ,
" .' t • ''', ",á; '"

"'-1
�E

'
.

I I
'. b' b .1II111U1!1H1I1I11Il1ll1ll1I1I11I1ll1I1I1I1JIflflUmJIIlllllllllfllllllUimíwlflli= � � . s��' 'T!gS�ll11entos ue')}'·

I (nl�,l����:ae fa�::�' �:1�1::'iDS Um DDII·".I� 118'0-" ":M'"a:''r':',-ri"'e",":'c",o'·' .. �:�;,�d,!-,a,H:�.,�i::1 �:�"�::.;:�::
� dUnll'(llTI mais, deve-se mer- ti I. U '

II í, �ulha-las,. antes do uso, em
A

"

' .

I' 'VI"l':lAlfTrr
. qui está uma receita pa- cor,a,'''r,:, b�m' d.e tt.'I,dÓs ,.0,S ,.ia-

. ,
. U IlH.,J

agua e vmagre.
f 1 1'a prep�rar ? marreco· <ou

.

dos ... Acre���Dte'· euhí.o,' .. <:loi� , 'fÀRtOS NEUfERT
.. 1 '

.. : o cobre se 10rna bri- o patol a moda dos caçado- '

copos de vmho seco e agua, I .

'i
lo

'" ,-
..

___ i lhante com uma mistura de res. Depois de bem limpa a : élguqs 'cravos da {ndia e!. ��ha-'Se há difl_� nést", cidade. el"

: sal, vi11agre e fubá, que e.' ave. ponha-a em uma caça-
t
um,a

.

c81her çte {óm:ite fr�s-; ,.�.;"I.;I "':"'" s�us pprelltcs, o "enc·

I .

'1" .• , .- ':' I Lodo .cld;>da<> sr. C<1rlos Ncuf�rt,

aplicada, a peça com um pu re:la sobre uma camada de co s�m"p� �s ,e ��;rnent,es P,?I> : prQ�ssor .cm Jac�rézinho. e_tadl'

! no polviJhaCio de cinza. La- f�llhas de aipo, fatias de ce- ,
sando na p�n�ira .:C,ub.l'a ..

a j do P,,-xana !! p"j do �r: Gçrhard'

d· 'f
.

, d' d t
. I cacarola e deIxe .coZInhar Neufcrt" vereador mUnicIpal. O sr.

VfHie epOlS com agua na. noura e pe a<,;os e oucl�ll "'t:��" 'Q" ,1 :':;.1-" ".'., {CI!1'IOs Neufcrt.llum gésto dI' cor.

pura. nho de, f':lme.irp,., UJ11 P,DUCP·. en,:,:�.m�nt�(. " lJ�p':'fP ,�,. a,,:,ló' t tezJa, c�tev� õntem, etu visita ,a

de sal e uma pitada de pi- ii oest.IYE\:r ,cQ)!:Jça, .pol;lha.-:a eIP j' rcdaçüo' dês te jornal, cU.ia gentilc,,"

menta, Leve ao fogo e faca,1 �ma travessa, corte-a em� ragr�dec�mos,.
----.-- ........_,...--,-........._--,......,......,...,;--.""-"-'--'--..",..,..-:-. '\ quário�. �ese:}�9J?d,u:':'ec o,mo�: .

. O'"

_�_____ _,_n__ . º___
,

_ ,

_L , 111� qu�, f!cpl). ;t1<l �açarola" a- ; �
- -:cham se hosp�ctado" na

O E �' f A D U R A S tOM PT E TAS c�e�ceIite QO gramas 'de pe- i_c!d�d,e: ';.
. « Rlllll,1hos em conserva cor- '. j: ,��TE�. REX; SIS. Ar.

SERVIÇO GARANTIDO tados bêni ;nliudo" fl:ica"iel'- npldo, c'!w.rmatL;. Benno, Ael-

H E I N RPRftOSH MOHDIOcolsZ I (I G E R-
ver, pór .5 roinutos_".e �""detÍ:'�,,- ,?ert e,_famU:'a. José dos R�is.

i _ 11 me. lentamente. ,�obre' a a- J�rr ,H!--üS, Car��s, Alberto Sui-
.'

'[-O, .Mend.es, e, sra., ,Dirceu JVI,:'l-

.:......,;,.;."i-';O";OO":;;';�"-"-ói4-..õ..;!��,._...; L1:eíriJ:, José: Mar�ovich. Savin
. I:B�rn��'di, �dilson Albu�u�r'
A ':que:, :PQrival .da Silva Lino,

o' oi >. ',.' .

,
.

J<lYme .Arruda Ramos e filha.
David Sa�t'ni', Ed�y da C�sta
Ribas. Antonio Jósé Brennei

bsen.: F);'uI1cisço àloffi .;rnr. Nel.
� son �Rischbj.etcr e �r�., JORé

.lY{orãe;; ,�qst.ro, Mur,il.'J Batista
{' Deodoro' Brueggemann e

neto.

: ,E!f>'IlEL FIOLET�: srs, Jain'
Smnpaio V',eira, Jaco Pedro
Brunn ç sra .. Am'1.deu de Pal1

. �� Cf:..sti-o e sra., Valentin Wol
secki e familía, Ernãl1i Avilfl.
dr..Fqmc;isco Sinken, dr. Dan
t.e Nàtorano, Germano Passero
J.J,'.ão Rosa e sra.; Higino Ben
to Santos, ·Ricardo Schubert (!

Auglls;.inho Junkes· ,

PRECEITO DO DIA'

esposa do sr. Heinz Schuhardt
residente no suburbío de For-

taleza;
a srif. Hildegard Mar

ques. esposa do sr. José Mar;

ques;
-

, o menino . André, filho
do sr. André Sada:

,

CIRURGIÃO-DENTISTA

Tesfo Cenfral

.
- 'Ins'stencia prejudicial:
"--Um dos defeitos COmlll15

Vcstit;ns do l11CSl1W estilo � Um 'lcl5tido para 'i(j�bs·,.as
de tamunhos diferentes qu� ocasió:es, agradavel. :_",e ..��..

llml�!ll ser llr'mdos 'por dtla�can�ador para pess�s 'm)t- f
irmãs ou l)Ul'.. mãe e fiLha: duras. ,Sugestivo a.cáb�men-·

': ,OJ!TI oiinio efeito', to em feitiO' de recortes� '" . , c: '. "'_ ' •• ' ".�

�p!!!�m!í:!!!!!!!!��'�!i�!íliílll!!I�!}!!Hlln�fl�I!!�J�!!!HHm!!n!!',!j�!!m�!!!!!II!n'��!�',!W��,��jf��:�!�i!��!!�!����I"\!nª
� L A D I S lA U K U S I K O W,;� 1\d"f�,';":'" "-" "': .. ,,5.
; ItEPRESENTAÇõES S
ª,(,AIXi�., f()�Tlp�. �07 "

1 ,", ,>' .", .' •• :..
. ª

:� �._ U J, LT 1\1 .li; li.! 1\ tj l:.HfI lá di" l'iJiH'í'IUhi'h, ãm�, Lo A1111:11' � S, (.aiann:1 :::

fJ.U!!!m!llilllm liIiIIIIUUllillWmUUtllmOOmmUJíUímUUllt!tlllilIIlJnlltIlUI!llItu!lmnllliJ.iiiUtfIUUIUJ1

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

� :LtDhQI, �; :�d�menttt!Í
p�rJ Áitiliatft
• ]t-

ito. XV.>13rut'" ex. po.tal, ua
liLUM'ENAO

H I
_. &_ ,."t..
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Figurando novamente na lista rios ,'nos, ? se ddxont::n' com o

dos concorrentes ao título máximo Atletíco Renau:!>, em luta na qual
do campeonato da Divisão Supe-
r-ior do:! LBF, após ligeiro estagio' e�150 em jogo dois jmntoc.

. .

I O· bugniríos, logo mais. rcccpeío-
na Divisãó secundár-ia, vo ltn » o r:.,,1.r�10 o "vovõ� na ltoupavá Nor_
quaorn do ·Guar::ní. d spois de vá,' te. animados por forte desejo dc

vítórín, embora r�conheç::m a su

pertorídade Incontcste do adversá
rio, Vam.os ver se a equipe do ou

tro Indo -do t :rio1 cm seu tCl"nivel
"alçapão", eensegutrá razer juz.
novamente. à alcunha de' "iahta'l_'
ma da LBF".

"". ,

8At�(O INDúSTRIA E COMÉRCIO DE· SANTA (AliRINA S. A.
- Matriz: I T 11 J A I -

Fundado em 22 de Fevereiro de 1935

. Capital •. ' ••.••

Fundo de Reserva
c-s
Cr$

50,000,000,00
46.000,000,00

su. 000.000,00
Total dos depósitos em ;H!�115Clt maia de ..... Cr:l;i H7!U)OO.nuo,uo
AGENCIAS E nscerromos Nj\� PRINCIPA1S PHAÇAS no ES'l'ADO
D!!_: SANTA CATAIU Ni)" NO RIO J){!; JANE:mo l� CUIU'l'IBA

lJlçpOSrl'E SUA.S l'X'UNOl\1fAS NO 'INCO' E CONTJPBUA, ASSIM, PA�
nA o AUMENTO DAS J'O;:;SI Bll,IDADES Dl�� l<'lNA:NCIAlVmNTO

-

DA
.

--- PRODUÇÃO -.-

IEscalação prováveldas ,equipas
I
K a,i!aÓores' �ara os OIalGDeS �o certame �rofissional

Estamos próximos à etetívav , GUARANI x C. RENAUX
-I Tei:cirinha e Tate.

cão da rodada in icial do Campeo ,
i Local: Ituupa-ça Norte. ArbUro:- UNIÃO x PALMEIRAS - Em

nato da Dívisâo principal da LBY. ! Wi1-on Silva•. �scolhido de comum tnnbó. Arbitro: Salvador Lemos

.ío .mo em curso, o qu., re dará: ''\I'.:.-!rdo. dd.-i S:_ll_tú�. cscnlhido de comum

I na tat'c\:!' d z hoje.: acordo.

Abaixo ai�n.•sentamos a prová- II GU(;fI"al.1Í: DI!l�iel. SChrüllll1: e 13r�iiio: Lauro. Dorner e Molinha:

I ve l .constituição dos conjuntos que. Auri: Nittcri, ,,,'e1'ne1' c: Nelstnho: Velho. Chico e Gessner; Sanson,

estarão em acâo nesta cidade. em! Narrdi.nho , Lulzínhc, Michel, Co r - Menga rda, Schippmann, Matzi e

'I'Irubó, Brl1sq�e e Gaspar. bem i r,,". I e Corrêa II ou José, Alban:i.
o

'

mo a relação dos juizes escolhi-l Atietíco: Mosírnauu
..
Aronsínno e Palmeiras: J'uca, De Lucas e

dos parn dirigir os prelios. num' Ivo: 'I'ezouj-a, Bolomtru e Branco Lazaro: Ge, rc!':nho. Lacava (Wuer'
total de quatro: : ?ílolJ J: �2ctr;.t·3ky, 1511el, Otavio. res' e Nagcl: Jona-. D::rinho (ou

Marzãnho C

I:::
,
,
,-
I::;

\"11 :rges) Mor-inga .

3adinluj.
PAlSANDU' .x OLIMPICO

Em Brusque. Arbitro: Ernani Fcr

-eira. til'. Liga ltajaiense de Des ,

portos, segundo ínrorrnações e07

Ihírlas pela reportagem na séde da

."ntide.de (1". Eu:>. XV de Novembro,
-

<atvador Lentos dos Sa.ntc�u,· co
mo noticiamos ontem, ncgou-se va

controlar o cotejo. em razão dos
tamentúvcí; acontecimentos regis··

.

trndos no estadío paísanduano, na
-

'oportunj('3de da segunda. eonten-
-ln {.!.UC: �lvi_verdes c alví-rubrps

-
ustentnram p?r.a decidir. a posse

:1 �'l t c rccírn colocnção no .Tornejo
E"Jr�.

. :::lIIIlIIUIUIItHHllílIUlllUIIIIlUIII!1111lIUunUUllIllUlllmmnUUIIlII1II1l!!

lê C
.

1111 SI> t S n §

ii ,asa I,Y lever I'" �

!� Comercial
1=
!ª
j§
I::
lê

E

p,II;� maior

dI:; t'lIdil lil,n

e

";rmÍ<:a (.;nmf",sti1,,)
rolumétricu (respirllçflO) ':
mecânica ttrubulho)

De EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Tc,lcgr,; "MORITZ"

---ITA.TAI---
Fabrlcação de Balanças de 20, - 30 e -iO ks. - Bombas Inglcsaa ,1e

1 1;4 - Eixo para serras circulares - Furadeiras norízontats pa

ra montagem em armação de madeira - Ferragens completa8 r-:

Serra fita - Plainas simples, 50 cento de largura - Cilindro5 pa
ra. padarias, moendas para cana e dra.gas completas para areia e

pedregulhos - Oficina. de (undição e estamparta - I'rpjeto" or

çamentos e demais ínrermações nn, Fábrica,>

RELOJOAR'IA SCHWABE
IMPORTADORA

O'TIG.\ ESPECIALIZc\DA -:_ CONFECÇÃO
1\'�NAS

DE JQIAS

liSSISTíl:NCM. l\lÍ�rHCA l'.lmMANFJNT}i� A CARGO' DE'I�SPEClALIStl'AS
ABER'tA AOS :MÉDICOS EXTERNOS '.----.----

ELE'J'RICIDADE Mí;DICA -� REPOUSO -- DESIN70XICAÇõES
ALCOOLISMO -- THATAMF.NTQS E:SP'ECfAL JZADOS .-,�

l\vcni\:b 1\-1.unlHn; da itqthll Nr, 1247 = rrdc-fmu' H.L

P A R AN A-

qu-,trn
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RIO,; 10 (Merid.) - Terido pode. também, ser :feito den
Cm vista a deliberação do M'- tro do prazo' de oito dias, fi�,
nístro da Fazenda, o Diretor xados D-O artigo 38 .segumte,
das Rendas Internas do Tesou, salvo relação das notas pro.
1'0 Nacional expediu circular míssórtas, letras de cambias
sobre o' pagamento do selo ou cheques cuja selagem só
por verba em papéis cujo .ím, poderá ter. lugar c1en1;ro da':'
nostc seja superior a cem cru- quele prazo antes de serem.
zeiros- Declara mesmo o díre, sacados, aceitos, pagos ou ne

tar que a selagem por verba goelados e terem curso sob pe,
em papéis que, por essa for na de incorrerem em infração
má, é facultado o pagamento EX-VI, dísnosto no artigo 73
do tr buto nos termos do ar- das referidas normas gerais.
tigo 27, Inciso 2, as normas ge- :
rais vigentes pa consolidação'
das Leis do imposto do selo,!

CÊNlRO-CUUURAl25 DE I Rl:'o l:ª(�l:::�:r�9O pre,"
. sidente da Assocíacão Nacio;

JULHO DE BlUMENAU, !l-,tt de .Maql�i�a.s, Veiculas .e
,

. I Ac{�SSOr1Cs, d TlgIU:S2 ao :presl-
A novel ;lgrcmi�çã(J cultu-., dente da Repub lica demons-

< ral, denominada "Centro cu.: t,nmçlo � nece3isldade urgente
tural 25 de .Iulhc ", de Blume.! ue manifestação do governo
nau, Iniciando sou programa sob�e .a manutenção ou revo.,

de atividades, rcalisnrá no gaçao. da c!rcular numero .19
próximo d-a 25 do corrente, das d retor'ias das rendas In

no ·'J'.:atr:'J Carlos Gomes, um t.rnss que m�nda computar a

festivo I Iltero.rnusical, com cobrança do Imposto de con

um programa bastante "hte- sumo .aos agios pagos por mel'

ressante, para o qual foram cadort';ls Im!y{}rtadas .do es,

convidadas as autor idades 1,:;- trangeíro antes que os Interes
,

.

- '

sados recorram ao judiciário.
O presidente daquela anti;

dade refere-se a ccmunícação
que Q Minstro da Fazenda di
nig LI à classe, tendo em vista

loc/aacãrga

Estudo da revoga-

Rio, 10 (Merid.) - o pj-esldtm-.
te do Banco do Brasil submeteu-ã
consideração do presidente da Re-'

publica o proces-o em que aPre'

feitura MunicipI'.I de santo 'Auge
lo, Esti?do 'do Rio Grande dO Sul,
pede ao Banco do Brasil um em

prestimo para aquisição de maqul ,
nas agzleolasc-

'repare -
I 'illara d.
ItI filha
'_ó'"

o chefe do Exe.cutiVO profezíu o

despacho "sim". E acrescentou: _
"Compreeride-se que o pedido de
financiamento referido neste pro
cesso possa _:.r denegado por falta
de garantias reais e 'bastantes, re
feridas pelos proponentes, mas o

,,<ue não S� justifica é ínslsttr-ce no

'rriterio àJ. tr:".ct1ção. zesponsavef
pela insUtui':ão de privilegiaS e !TIO

nopoíícs ;ll':'!r. de rt·trog:ldo e con,
traria ".03 ínterr sses do pais, pc-

IOFOSCIL
•

Caodidalo " sr, Brochado Rocha
pelo PSP ao governo gau:ho

Dego;ado' O lavrador a golpe
de foice. no meio da disputa
_.... foragidos, 'ainda, .es d,ois criminosos,'

".:,
.

RIO� 16 (Merid.) - Verüi=

I
cimento- da autoridade .pelo der 0S criminosos;' não yendo;

-cou-se ontem um crime de Iavrador José da Silva, resi-I por outro lado,'. conseguido a

.morte na altura. do quílome, dente á margem do Rio Cor- purar ós motivos do barbaro
tro 18 da estrada dos Bandei tado, barracão numero 2.4, na· crime. .

,

' .

.

rantes, prcx'rno ,ao barracãC! estrada dos,Bande.rantets, em 'Ao que parece, '(:s crjmíno-
n-o �4: onde um h�mem .fo i Jac�repagl�� .. Em�on tenha

ses .desentenderam-se com a
pros ..�ado com oerteíro golpe r�al�zaa.) dillgencías pelas pro \T�t'ma' T)or questões de servi.
de foice, xímídades do local em que 0-

- ,

O comissarto de, serviço .no correu o hcmícidío, o cornissá trabalham no

26.0 Distrito Policial ciente, do rio não conseguiu localizar' o
:corrído rumou para o local e nstrumento ut'Iizado' pelos- :�>';. IÍIIII"._IÍIIIIIIII.__IIII-.....,......IiIIil.""'1III1conseguiu

.

dentífícar a vitima crfmíncsos. '"T'údo 'iridiéa
.

po,
como sendo Juvenal Felix rem que tenha sido uma foi
Cardoso, sc lteiro, de 21 a- c-e a arma do crime, p.o-is a

no" de idade, lavrador, domí, vitima encontrava-se com

ciliado naquele barraco. cabeça separada do corpo ..

DEGOLADO Depois de solicitar o Gan-
O fato foi Levado ao eonhe, curso da per cia para o local o

ccrníssarí., fez nemover o ca
daver da vitima para Q . np.-'
crotério do LM.L.

FORAGIDOS OS
CRIMINOSOS

Durante a madrugada de
ontem, a vitima teve uma d-e
sinteligencia com dois outros
lavradores, moradores naque
las proximid.ades.· Segundo fi

---
c-cu apurado, oS dois vizinhos

IPiJla l;.11 ":-:l-::-:-:-:-�-S:·.�" �:\�1�í�j�� �D-e·z--q·u-allllllillt·r·illil·h"õ-e·s-·'d-e"',III,,·,·O-I-'·s·.'.
IfECÇOES DO

COURO CABELUDO.

E-
'. .

'.

, mais Dot:mtes ciclotrons de la, e sé supoe :que· aI!1bos fa-

XP· los' o,..,o' No R 1·O construção hum�na. ram transfo1'?lda��:S'd'eml·::�ner�
.• O dr· Marcel, Schcin, inv.as gia, como: um ,âues e' llZ.

tí�ador c:.ent�fico. de raios co� Acr.esCf!rito1.( .0' sabio que a
m

81"'1' f d d
8 miCOS da Unlvers�dadt:; de Chi particula':d'efst:<>,perta pode Ser

uma mina por um mi I ar no UI I I .qulntal cago, �!_eveu a p.a!tlCula er;n um �'anti_pro�ó1J.h de há mui�
,

• o • uma reumao da SOCiedade FI- ·to procurada;'.' -:oe, 'pg'de trazer
RIO,:lO (Mel'ld.) - Em Ma falecer logo �epoi.s.de rr;tedi� granada como a principio chc mãe: do info:rtimacro sica Norte-Americana, ontem como resultádÔ. o enriqueci�

rechal Henn!?,s reuisErou.se, cados. q melll110 Jal.r retIrou_ gnu a -,er propalado .. Varias Juar'2z. aqu' r·�a1iZãda. mento dos ·.Conhecimentos hUe
ontf'1l1 pela manhã,

�

um dolo� sc �<;:pOlS de socorrld'::l e Os�. pessoas r·:;-sidelltes nas proxi_ D. Jovita declarou em pran
-

Segundo o cientista, a par� manos com .respeito ao, átomo-
���e����_��,q��� ��lm�����a�a������.�i��������i��;'�·��·�·�·�·�����������������������������;�II�ram a 'lida tres crianças- ment·i) _penetrante no :abdome) ! je guerra teria sido ali enter. sido o ,causador da. 'tragedia e locidade e uma ,energia de IO fat:J ocormu quando VH. prod�zldo por u mestIlhaço fL rada pelo sargento do Exerc:- sim um individuo. de nome 5,000.000. de vezes mai'Ür que'
ri-os meninos, nQ quintal da cou lll�.erl1ada.

, I to . Alcebiad-es Santiag'0 .

que Osvaldo de tal que atualinente a dQ átomo de mania fissio.
l'ua Piracaia n. 178, d-esenier_ TERIA SIDO O'SARGENTO em 1950 faleceu mist\:'!r'osa- v�ve em companhia da viuva nado.
ravam um pedaço de ferro· A polic'a do, 2.0 distrito mente em consequencia de um do sargento. A particula 'fol apris'onada
Tratava-se de uma mina que compareceu a,:) local e consta-. ferim:!nto produzido p(lr faca. A policia tomou todos os de- -em um c:njunto' de placas
explodiu com forte -estrondo tou que se tratava de uma; O militar era irmão de dna. poiment-:s .g abriu' inquerito fotográficas colocado em um
quando um dos men'nos des. mina explosiva e não de uma Jovita de Oliveira Sant'ago, para .esclarecer a ocoi:rencia. baTão de sondagem, à grande
feriu tim gOlpe mais violento. altitude, que :f�i elevada a u-
Um 'deles faleceu no l:Jcal, ma altura de 31.000 metros

ficalÍdo com {.) rosto completa. sobre o Texas; n.o inverno pas
mente desfigurado E' ele Jua- sado, durante o desenvolvl'll1é!1
r'2z, de 14 anos, filho de João

:

I
to dê'! um pr·dgrama de Ínvesti-

Cirilo Pereira, r.esidie!lte na. O M..�!S VARIAnO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAIHINHõES E gação, patrocinado pela Dir.e-

::�iti:���!�:á�st����id�:r:� COMERAcUTIOaMO[.VEISy' IAE' IVRosaSA, DISOPRosUIÇ.ANPS!· ,S.' 1".'" ::s;:h��j�!���!����l�::
solo, gr-tando por socorro. ' netrou no c.onjtUlto de l1elicu�

las ,iotograficas "como uma:
FALJjjCERAM NO HOSPITAL bala attaves de uma laranja".
As vitimas, agoónizantes,' fo_ Uma vez d'entroO, chocou-se

ram .!ransportadas para o Ros RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3 com um proton' comum do a-
pitaI· {!arlos Chagas e ali in. luminio que c.obria o pacote
ternadá's. Trata_se de José Se B L U M E NAU SAN T A de placas e prodúziu na peli_
v;erianq. da Silva, de 14 anos, cula uma fotografia qUe os'
ftlhci -de Jesé Lino .de Paiva; O � homens de cieneÍa oentendem
os irmãDs Ronaldo, de 8 anos de grande interesse.
e Jair, de 4 anos, :flho de 3'or I

.

M � Q R T A ç A ° D I R E T A Segundo Sche:ii, . jamais se
ge Morais dos Santos, e Ser_ encontrou, atraveS. da Qbs.er-
gio, de 4 anos, filho de Ange':

"',

Agentes "A"U'S T I N'" vação direta de uma. partícu-
la Machado. F'oi ainda con- la individual, ')riad� que ge
duz da para .aquele nosocomio aproximasse sequer das tre-
Oscarinha Maria d'; Jes.us, de P CHEVROlET FORO G M r OOODGE JEEpr m-:ndas velocidade e em:rgia
29 anos, solL�ira. domicil'ada eças para: "

.
. \.., , .lI' . dos '10.000.000.000-.000 (dez

!la rua Visconde de Orem, em NATIONAL E MOTORES HERCUlEf quairilhik?s) de volt.� desta
B�i.lgu; que se achava nas pro _ .• _ _. ..•• _.,J partíCUla. Com' est.a .astl'ol1-am.i
�dmidades do local onde ocor ca cifra não tem comparação
reu a explosão o ORGANISAflO ESpE(IALISADA alguma o m·anio fissionaveI,

Os menores Sergio -e Ronal- ,,� que s6 tem 100 milhões de
do não resistiram à gravidad� � volts. E .:s mais j:)otent�s ci_
de

<

:.!0U� ferimentus vim.l'J <.!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!JII!!!!!l!!!l!IJ!!!!!III!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!.!!!!!!!!!!I�!!!!!!!!!!I!!!!III!!!.!!!!!!�l!J�!!!���!!!!!!!!!!I!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'J!I!!!!!!l!!!!!!!!!!� dotrc!!s p!'odttZi:ill p�rticula� � �A!\,!g4!'!!!!!!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!=!i!l'l!!!!!!II!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!i!!.!!!!!_��l'!!I!!!!l!ftf__

"RIIO' SIA.. Imlíistrlll • Com6rclo - A,. I. Cu", 240 (Mo6ta) slo PAUlO-út. .,$1. r...
flUAIS: 110 DE JANEIRO • PÔRTO ALEm - .E(IR

.

Blslrlbuld.ro fxdusl•• em BLUMENAU: elA. MERCANTIL ViCTOR PROIU
�ua 15 d. No,.mb"" 579 • Caba P.sta' 126

RIO, 10 (Meridional) para candidato do PTB ao

O deputado Brochado Ro- posto. O sr. Brochado pra
cha foi oficialmente convi- tícamente está desligado
dado em nome do sr. Adhe- J do Catete e elementos de
mar. de Barros para candi- sua :r·..uniHa estão 1,raba
dato ao governo gaúcho pe- lhàndo aberltamente em

la legenda do Partido 80- Porto Alegre contra o sr.

cial Progressista e peque- Pasqualini. O deputado é
nos partidos - informa o esperado aqui, não tendo
"Diári.o Carioca", acen- já chegado ontem por mo
tuando que o convite· não é I tivo de doença de uma fi
novo. Há tempo foi formu-llha.lado ao sr. Brochado mas
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