
"

fUO. 2:J (Mu![1.j .'- ,O) o
PreS'l.den'... do Senado
nromulzou o deeretô leQ
gíslatívo que apr,qyou o

cOntrata celebrado em

14 de Outubro � 1952,
entre I> Ministériô d!li
Agricultura e r/ Estado
(h oanta Catarina, para
administração ,

e exp!o ,

ração da rede!" de arma.

zens existentes no re

f.,:,rido Estad?, vsando à

preservação, das saíras
de cereais.'

I ANO X

o MENSAGEIRO
_BLUMENAU� (Santa 'Catarlna� - G.a feira, 30 1954 NUMERO 692

RIO, 28 -_Passou

ontemfa data' aniverSaria, da Indepen:
deneta do Perú_ o embaixador

e ,li. sennoea RIlsell ofereceram.

no 'Palacete w.: EmbruXada., em

Botafo.r;o, um.a. bela e concordo'

díssíma recenção ii sociedade e

ao corpo diplomatico. Em nome

do governo 'do seu país O< embaí-

"T;YE QUE FAZ R EMISSOES PARA SALVAR

A VERGONHA DO� BRASil NO' EXTE'RIORN
Bipõe O minislro �a F3zen�a a

aplica�3n �os a�íos na lavoura
'Pro�bição da marcha sobre
Goi" pede ',Salazar a Nebru
Mais duas notas de profesfo encaminhadas a N o y aIUO, 29 {M'2r�dional) - Terminada a esplanação que

ft;_z na CQI!fed�raçao, Rural Brasileira a respeito da aplica
çao (los agIQS a lavoura, o sr, Osvaldo Aranha colocou.se à
disp�sição dos presentes para responder perguntas sobre o

assunto.
Na ocasião �alaram os representantes de Goias São Pau

lo, E�tado do RIO, Maranhão, Paraíba, Minas e Paraná e o

presidentn na Associação Rural'. :�5te
-

último, fug'lm1o ao

assunto, apelou ao sr. Osvaldo Aranha no sentido de que'
f2sse autonzado_ o Banco do Brasil para efetuar o pagamen,

to das subvenções concedidas às associações rurais que em

virtude do atrazo, estão. em d' fículdades.

EJ?1 resposta o sr- Osvaldo Aranha, provccando riso, dis
se, muito a contra-gosto, que há quatro dias liberara aquelas
verbas ...

LISBOA, 29 (UP) - Duas
notas enviou, hcj-:" o gover,
no de Portugal ao da a In.

dia. relacícnadas com 3.; di.

vergencías sobre Goa, Damão
e Diu- Na primeira nota, o go
verno adverte Nova Delhi de

mais 01.1 menos disfarçada da I adotada pelas autor-idades

fronteira portuguesa". Na se- portuguesas". Nas atuais cir

gurida, anunciada esta tarde, cunstancas, salienta a nota,

expressa que Q governo de o gowsrno não pode aceder

. Nova Delhi será "responsá
vel pelas consequencías" de

ll.a ,!epreHeIlUllll!." paulista havia tratado da questão do ma

que -dlzVl,_se apreensivo pele quínarí-, 8,grícol.a dis,'� 4HH� 'llltt
fato de um elo:; candic_klt,(lS nc

Ifar.,se_ã
com os produtos dos

governo de seu Estado Lei- afiro agtos, Mn',:o' entregues aos a

m�d':i que dispunha de tr'i'il b',· grtcultores qu(' Se limitarão a

lhoes dt; agtos para distribuir assinar promíssoi-ías, acr-escen ,

aos �gncultorcs, de sua pi-ere, taudo que, Se devorverão {)II

l�'n�la, o Mjnlst ro t�.a,nquil!7.I�ll_' 1!ào I} dinheiro, pouco imp';l1'1 'l;
o. dlzerulo liue dos cmco bihôes importa que desenvolvem o tra

de agios arrccauados em SãtJ balho e a produção».
Paulo ele já devolvera trcs, res RIO, 29 (llIer1dtnalJ , __ ,r) �1'

tando, por-tanto, ap"Iw's 11m, Osvaldo Aranha. respondendo
:·cnd,\ por outro lac.�.) exagerada a as perguntas rsferentes à ques

afirnwção <'o candidato. Aliás, tão dos agias, fes exposição tio.

acentuou (I sr, Osvaldo Aninha Dr'! o esforço do g{lycnw T'I'i

provocando risos, coneulteí ,I! s-entido de recuper-ar o crl'd1tn
aceitei as sugestões de todo o brasileiro no exter-Ior' acentuan;

pujs, mas não tíve, no entanto, d" q,ue: a sttuação éra vexató.da

facilidades para tratar' do <1S. em virtude dos atrazaríos mas

sunto com f) ilústr-e candidata 'que agora, no entanto, muitos
que enl São Pati,]') lll-V'.)T""H.',_." já foram sHlda,I·(Is.\ o (I,nlil,_';j

em maternidade dc ideias a. do BI'asil está limpo lU) exte_

lheias. , . (Conclui na. 2.a p,\gina' letra H)
"RespOllüendo a inc1ag-açf-e,'1

do rCJlrt:'sent�mt.e d'-) MUl'3Ubão·
{} i.'1'. Osyaldn Aranha elogjou 3

cultura. dO oflbaçú di<:enc1o a.

char ser uni dos jJP::;úuto" 011C

com a assü;t.cncia. '! arnpa--;' �le.
"id':!:';, poderá figurar 1]4'lnt.'·o de

POlltX, em igualdade de concii.
r.Qés�''C"õnf '1Fcâfé,"': (':on1(Hitquu�
tal' de divisas pai'a, o Brasil.
Ao representante dfL F\lrll.lhn

informou que' acabara de entre�

gar ao gove 1no um plano de a.

quisição pe:o gOVl1'!lO ela. ti-flh'\l
de cisa! c agave no corrente a.

no, O)lllo wmbem as safra� 1,<0::",
sedas, de modo a dcsafog!1.r. �YI

produtOres.
Em respostR a interpele.çãa se

WASHINGTON, :::9 (,)_P:J
O presidente Eisenhower con,

decorarã hoje, com a <<nwdaltjã
da liberdade» a enrrraeíra dI)

Ex-ercito fr-ances GeThCvievc de

Ballard. Tcrrauba, o famoso an-

30 dI.'" Dien Bicln Phu». A conde
coração terá. lugar na Ca'J)!l

Branca, pouco antes- de un:ti!

hora. nora local.'

CleofasR pele A Cens;ura Dos
:-D:i;pi,A'e�n" ·s-?,·'··:N"à'ei;�'�(.�;�a:'�; -·���t�;$,�J�';�)Z)��

�. .

�&Ii�"� I:r�' "'U'� OJ.� ·ao

V-godos
'de Portugal nesta

.

eemente nola da seteão i\ernamb!�cana ... Etelvina Lins retific!l afl'rmaco-e's'" do pital, o goyern'J :ndiano
• t' y

,
' je;ta categoricamente as

��CIF:.E;, 29 (Meri.dional)

-,
nrlmb�c!LnOS (3. fim !e 1,A:éw _PI;'. ,Regresso a Pernambuco, <>]1_ to do Diretoria Nacional fr:J. U.

duaS ultimas notas por:�gue
O :�I. Jo� Cl�o�as regressou,]a IC'gltuna autonomia do Esta. de ,d-eyo permam!cl',. ?�4 1) 1 u� DN, divulgado pelos jornal.> I'L"

sas de" 24. e .26 do
•.

cor•.�nt:=.

hOJe, do RIo. lj 01 festivaTilente do'? mino da -ampanha A rd f'rm J
- Cl f' A n" ta lndIana aIlrma prIl1-

b'd
.

'.
I c' gua are. I ou () 'sr. '-:>ao co as que cipalmente que ,� recent'" in

�ece lona Aeroporto e decla_ Lõgo apos otlvi(Ào pela repür·llmos com a conscÍencia trauq.li. ,não r€conhi:!ço autoridade para 'dente de Dadrã é o "r�sul:
IOU. ao!, reportere� .que volt.ava, tagem da Agencia lVJ:erididnal,

lIa
o pronunciamento do eJe[w interferir na decisão soberan.."iI gdo da ""olítíca d opressão

satIsfeIto ao conVlVlO dOI; p-cr-' declarem: r2.{]o pernambucano, que não se desse supremo orgão pa'tidaria
- e

L '"" cJ 30 I
.

' ��:a��e,in:l���!��iie�: de:�� ��it� �u��nvellç;'�né�;��d�� ·4r--O---,--dl·--'·I..,--.S----O
....

e----s--'-p-a-ra�um.;..._,_;_'a�"-I''U"I".',_'
OC..:II

.....,
• " .' mesmo, pensam p:Jder -eXIOl'C,t:l' ainda reconheço autoridade nes

'

U .,zaçao e mI Japoneses ���I����i:ci�ad�o�C�Çã�·t��;I���i��t;�.iO a���rc���rio a ���;t .. .

.

'..
'.

.'
. ,

-

cI
- acentuou - sobretudQ por., conduta romo homem publico, d' ,·da O

'

· � .. cl A
· qUe esta campsnha orientada e ou m.iJnha dc1ihemção resultan_ e I U m'or

em Iversas regloes .� m' ...::lzonlB dirigid� c.-:mtra n:úl!" de n1>tu. te da resolução d� meus velhos' . .

g U t'cz-a tao p-rrsonahshca, em que cOrrll'ltLnhetros de luta. g,j <l.Iil,be� \,'

Confirmado o aJ'u"te para a remes"a dos em'lgrantes
I ����a:���:e�a���s d����:;�:; f��en�;Í��ita :ia����:� i�� Denuncia já do armisticio clama ·Rbee

J �
,

...' "}
I
subalternos apatleClHI'I, v:l1eri Diret.-:>rio Nacional da UDN que

para dar maiores estímulos a eonduzido por pàixôes' injustifi_ WASHINGTON, 29 (DF) -

n:ili:rant·zs, terras cuja super- outras bas'2S estabelecid,ls &\:1, todos aqueles q1.le def.hdcm -a. caveis. lembra.'s:e de reCOfr.er D presidente da Coréia do Eir,,l.

fIC e ultrapassa 15 milhÕf�� de teriormen.e Delos governos e autonomia d.," Pernambuc(). To_ ao falso codjo'ü de ét'i:::':J pum Syngman Rhee, exortou, hoje,

acres, pelos ór.ts:ãos oficiais. �alíen-I dos aqueles que estão, cada vEZ censura que n°ão m€! atinge, nem JS aliados ocidentais a qU>e de.

Cada familia de imigrante t,:,u que Ja cOmeç':u o aJlllSte u mai. -cvidencié'.ndo pelos fatos val-e, sobretudo, pai'a a.f�wr -Il �larem findo () arm.is�.ici,{· f;! .",' se reinicie P. lut.:. pela libertação

teria 3.000 acres se conse. s,:r exec�ltad�; d�baíx? d2 I'l; I pelOS rumo dos a�;ontedmoelltos auton':lmia da ��nv€nção �sta.. mecem, imediatamente, a crj.ar de seu di'ridiào país, RheH tll't

guisse cultivar nos mesmos gvrosa fiscal Laça0. AInda ha que " escolh� do seU governante dual, cuja deculru:> obedec.l. A- os ex-el'citos de- seu país, para

J
um. franco apelo aos legi'slado�

15.000 seringueiras, pouco d�sembarcou e1-X: B-:- ilão pode ser processada como centuou ai.nda o sr. João CIeo. lançar um «contra_ataque» ffl,OS res norte_americanos, rl!.\lnidQs

A pr:póg'to, falando á nl):;. lem .um Ja.pones. que ;1aO ql�b instrum�nto de -amhições pf".; {as: ":J;:Ia campóe-s? de homens :·:lmunistas. 11{1 CiJUgr'essO 1,),a1'3o que o�n'té..

sa reportag·ç-m, o Sl', João -:�gUlr o G�aRore � plos:eH�:l\l soais, pOr elemenb:>s (_'stranl),o,� 'livres, que fazem politica val-

DtSA_PARECEU UM Gonçalves d,e Souza, dir-etC'I: -Viagem pata. --:anto.l._ ()l1fL. c.l- á vida ._.stadual ou com') desen .. tad:ls ao Estado e !não á.outraf

- � do Instituto de lmigra"ão, COIl tretanto f)l lt:nnedid � o ,; 'U
". "

•
- �.

-

vo'v'mento de um plano em revii)es, nem rnuitci lI1eni:iS int(�.

PASSAGEIRO DO
firmou a real'zH"ão (ler-se �I- ..3"'senlbarq'le sr'Ild' abrI" leiO L I ,.,.

". • u,;:; '," �·o • ,,' verdade :.,tão alheios 205 vitais .tesses .elf'itorai'S de outra.'l sel'_

,iu5te. dentro de bases rigoro- a retornar ao Japa!)_ .

t d TI!' ]v r-n.c.s".

"OUrEM [,II "
!'a$ para a l�calização de imi- Contestou tratar-se d,:: urra In eresses o, sta, !', �

�.. [; ri tJ.J ABEIH grantes j,,,pone32s! que �erã') área de 15 m:lhõe:; de acres, REPUDIO A' CENSUnA

concenb·ar.los, em areas dlv.er- (Conclui na 2.a página let-.-a F) Com relação ao l'rominciamen·

I sas da Amazonia, ist-o é ,n".1 � _

t'/�������� ;tu��!) 'Eliza�' ����i���,i�sA��a;�U�P��é; E�;�IVi
..

tof
..

IOSa Iln� E�tadftt:: Unidos a
heI h» malldo_,-! um radio d[, alt'l dos do Pará e Amazonas,

U., ii ti !>iii
..'

mar, c.m viagem para NOWJ Não será, assim - acentuou campanh!l enRlro!! OS "Iandestlonsr']rque, mtiol·mando qUe um pa5 _. uma eonc;-ntraçno num. ',;ú - (I U:tl Q b lF

s-at;C-lt"J (i'-:sHlJal'eceu C «possi. região. D'"ntl'J de d<)is a ;tre�j
\(elm('�te�. caiu ao mar. O Que, anos, deverão chegar ao' BT u
em Ehzabcth p'�!de a tOllos fi:. �;il uns 3 m'l imigrantes de:; ..

outros navios que esteja:n- ale!'. tinados á aludida Tegião. O �_

ta. na zon-:t em qne -esta navE'· juste resultou de um E'n1.e-ndi�

gando. m�nto com. o Instituto e d�·

l'm W;o,slülÍb\on, a sra, JJwight los <b "asco?, destiuad;Í à coleta

D. Eisenhower, esposa no, l.residen de fundos para assístencla a. ertan

te dos. Estaflos Urridus, recebe das ças aip.l.i�Hlas.

mãos de Karen il.llJrccht, de San Rarefi, ,.:'. mcnjn� d,,· Seja da

-\_ntnnio, Estado de Texas. uma. : !')a5coa d� 1951. que: CQnt...": cinco

folha. de Selos da Pás1'ioa, comi) i anos de idade, jamai� andou sem

parte da CamDanh� ,'nua! de Se. o ,:mxilio de "r�relhos e muletas.

Os 1 ecursos angartaãos com

venda de Selos da Pascoa, durante

a campanha nacíonat são destina

dos propórcíonat- tratam!:'n!" mê

díco e círuegíee;" comprar apare

lhos c muíetas, e manter trabalhos

de pesqtrísas., na esperança de que

as criança.s aÍciJadas - como Ka

ren - possSlU ,'oltar .:1- correr e

brincar como jovens norm.."'.is,

(Foto USIS).

ver,enei" de qu,e não será

permitida a entrada em ter

ritórios portugueses dos in

dividu('s que !lroj,:::tam. a 1n
vasã,a.

Rejeição de r-iehru
.

NOVA DELHí; 29 JUP). -:-:.

Te1:?grarna procedeIlt,� di)
Toquio já d'vulgado uelo O
JORNAL, rev,eloll qu� o g.,�_
verno bl'asileiro havia autori.
zado a imigração de 30.000 ja
poneses para a região' arrwgo_
nica, acrescentando que se ..

riilm _!}ostas a disposição dos í,.
--------,

, rareceres aproYa�os pela
1 ComiâSHn de Justiça do Senado I

RIO, 29 (Meridional) -

A Comissão de Justiça do

Senado aprovou. parecer
favorável ao projeto insti
tuindo nas faculdades de
medicina o ensino da psi
cologia méd ica e medicina

psico·somática. Outro pa·

recer
.

aprovado permite o

ingresso '(1e mulher.es na

Polícia, Tambem foi apro
vado ü parecer favorável

ao projeto regulando a a·

qu isição e perda de nacio
nalidade bem como a sua

reaqui:sição e ainda o pa
recer do sr. E'erreira S'ou-

Zé! contrário ao projeto que
concede prioridade aos ex

combatentes e admissões
de tarefeiros ao serviço
público.

ça contra os imigrantes ile

gais mexicanos. E' que du·
rante o primeiro m-és de

campanhã contra esses clan

destinos, os chamaâos "cos�

tas molhadas", os pagamen.
tos do seguro contra desem

prego na California dimí:
nuiram de 15 por cento e

Mais revoltado ainda, o 1'l".

João cieofas disse cat.eg'orkn:
«Repudiamos & interfer.enci'9.

indebita, a intervenção desca.

bida e insolita. ,de forças ,esb'fl.,

estranhas :á vida -do EstadrA. A

intervenção oI'ientada, cet'uml4'-l"J

te; com o proposit:>- D-3.mboem da

as autoridades atribuem 3ervir ao aventureirismo poliU

essa redução ao fato dos 00 qUe intehta fazer de. n"!1!\'!It�

- Estado ,:) ponto de apoio ,ás amo

cidadãos desempregados te- bições mais vastas;). .• I
rem ocupado os lugares an- Concluiu o sr.•Toão Cl-eep)u--..<

Ites tomados pelos clandes- a.firmando: «A suc,;;ssw de PI"!:

tinos, nas fâbricas locais. (c::íni la- ?,a.' página. letra. C)
--�----�--���--������======��==�====���==.

7 CIIRO HOTEL
GRILL ROON

AGUARDEM

Washington, 29 (UPI -

.o Departamento de Empre
'gos da California calcula

que os patrões e contribuin

:tes daquele EsLado! econo

mÍsaram cerca d'e trezentos

e vinte e cinco mil dolares

por semana, graças ii cam

panha de guarda fronteiri·

PARA

SUA

B R tV E

IMA UGURAÇAO

Como deve ser processado. a
i campanha .eleitoral

novas

*4 li

REPRESENTANTE

Important.e firma de Anilinas e Produtos Qui·
micos, com grande estoque no país, procura repre
sentante para todo o Estado. Da-se preferencia a

pessoa qüe fale alemão. Cartas para CORAQUIMI.
COS indicando pretenções, referencias e possibilida
des, para este jOl'nal".

=-
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1
Procuramos para a seção de varejo, um moço

àtivo e conhecedor do ·Tamo,' com bôa aparência '8

que fale português e alemão.
.

.

'

resentar-se n,? firma �ODOLPHO KANQER
nJ ....e Isid, - ,Rua .15 de- NQv; 727. .

"
�

_..... -. .

,.

ou ele :';BUS ccndid�to5. _-,.

eS';;;'-:-fi t;lnlbclH é fHCltlt.::Pj"J rJip-:ta'
n1ente -- por 1TiCÜJ rk' Cêl'L. 7es;
ri, fazer ;')ohrf'vl)�r aVÍó�_:s

propélL:n.nçia. (lUfO
nlcntc Jiccnciatlus e oh;;:ervi Jll H'51nonn(l� legais '·igent ,:s. IEnt.retant-i-J, n30 � erã pennit!

ít.:l'J-I·nas proxinlÍd:l(':;s d;1.s sedes dos

.Executivos Federal. dos Estmlos,
'Território_; c r .. sp�ctiv�lS pre{citl,l:
ras D1.unicipa.i..:;; da,:- Camal�';?:' Lc-

�islativas Fcd :r8is. Estaduais c

Municipais; dos Tribunais Judiciais,
hos.pitais, casas de E:ludc:. e_scolas.
bibliotecas públicas e teatro,>,
Esclarece ainda o T's.� .. que a

fixação de cartazes ou faixas nos

edificios pBrticul"res ou d" domí
llio pUblico dcpc':derá de previa
.tluto!.'izaçi;,o do propri:tál'i.o. locatá·'
rio ou da autoridade sob cUja guar
da e!ltiverem, endo que neste ul

timo caso, a autorização comjedida
·dor, a um p;'rtido ou candidato será ex-·

,Explicou {!�le embora·· SP.iildG' tensiva. automáti��m�rite, :!os ue
eontrál'io a inflaçã.o era ':Jbrig'9._ maÍs .

,lo a emitii" n.('re"C'f�nt�lldo: Não sendo considerados meios li-

,,,T;'I'� de fa.zer emissties para citas de propagam"'i os qu� possam
comprar dolares pc:.rn �2.lva" a causar dunas ou prejuízo á coi<a

_vergonha do Bl'!1sil no Exterior pública ou particular, torna1'·se-á

onde as dividas �, �ll; D,t·,'fl5;.(1dl.lS .passiveI de repressão o emprego de

cometlciais SUbiam a cifras as_ tinta ou pixe. nos muros. edifícios.

trol1ôlnicas. monumentos e amuTadas.

Tratou ,da ca.mpan.ha, (I�, s�n(l- Entr� outras medidas, dispõem Ilh)!" Gillettp C':mtra (l café bra�:;i,. ainda l'ii instruções que TI::'. ��e da

leiro .nos Estado.;; Unidos >esc1a_ c:mpanha dCl�:)ral, _as adnul1lstra··

recenpo a,s razões .da fixação do � çoes mUl1lCip�.�S faraD colocar em

·teto, <?dial1tando, ,que a· Jk"$il lugares apropl'lados. quadros 1)a1'a
, ---��""';'��-";";"-"':_--------------�---.U a fixação de cart::ze'i. e em. ,cHSO de•

export·:;u este ano mais de !i'61S

bHhê>cs e 126 milhões de cruz.ei_
1':;& ,tl� café. qu,,, \110 ano P?,sR'tdo.
,Afinn<)U que >t�:::dSti8ro ôntem n':

Bancl:t do· Brr.sil doz� bilhões

�
783 milhões de �ruzcitlos, ba

...�mlo abtmdancia par'1 funGÍ-J_
da lavoura.

\
I

. ', �,. • , �.'t �

BlUMEHGES(HAEfT 'unll, SAMENHANDlUNG
..IU.

'

,

VERKAUfEH !.
aeltestes 'lU1D. bestas Blumengeschaeft in ·Curitiba,

(gegruendet 1918) rnit angesehlossenem Verkauf von
Kunstgegenstaenden,

-

vollkOIDni'8n neu eingerichtet,
ist wegen Zurueckziehung des Besitzers, preís:wert
zu verk.aufen.

.

Auskunft gibet Willy Gremel\
RUA·ALFREDO BUFRElVI 66,

Curitiba - Paraná;

�,
.1'

I
-

i V E, N D·E D O R

I Para aumentar {J quadro c�os nossos vendedores,
necessitamos·de lnais llmà pessoa idonea com prati-
ca, e que ·tenha condução propriB..

. ,

I Exige-se -referencias e carta de fial'lça.
Interessadqs podem dirigir-se por carta ou apr·e-

i
senta'r-se pessoàlihe:qJe no Labor. ODIN ·S.A. - BIu
menau - Rua 15 i!Ie Novembro 147,

I
!

de Metzl::er e F'iedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro -- 1311:4 - fone 16-39, caixa postal, 736 ofe
rece 08 :3egulnte:.: negocib3· para venda:

Vende-se um terreno sito á 'Rua ,São Paulo' com
as seguintes deminsões: sendo 23,90 de frente por
56,00 c:e fundos, estando eonstruido no lnesmo ·uma

ca�a de materiaÍ de pouco ·uso, uma idem de constru-

'ção .antíga e mais uma de· madei·ra.
Vende-se um terreno sito á Rua Sete de Setem

bro com as :::eguintes deminsões, sendo ·19 m. de fren
te por 37,50 m. de fm'idos ao preço de 140.000,00.

Vende-se um terren'Ü com frente para·Rua· Sãc·
Paulo com as segu:intes deminsões, sendo 15 m. de
frente 'por 30 m.: d'ecfundos.

Vende-se·'um automovel Chevrolet 19·11 ·em' es
tado de novo."

..

; .

Um terrerIO:'com casa de materiàl tendo o terre-
110 3.686 metros ql1adrad05 ao preço de 130,000,00,
sito a'rua Bejamin Constante. Um terreno com duas
1wsas· sendo .uma de m:;tterial e outra de madeira,
t'cndo o terreno 1.600' m2 -ao preço de 1000.000,00,
rua Bejamin Constante.

.
AUXltIA·R
PRECISA.SE "de um nloço para o cargo acima, que

tenha bons conhecimentos básicos, saiba datilografia e
estejá quites com <€l ·serviço militar. Os candidatos quei.
ram dirigir-se ao ender.eço abaixo, por carta de pró
pr1, punho, informando sôbre grau d� instrução, idade
e .pretensões qUJ;!nto a ordenado.

Mútua Caturimnse· dé· Seguros Gerais, Caixa Pos
tal nr. 184 - BLUMENAU.

VENDA_lOTES A'
Uma carroceria p8ra

uuibus de ;{5 pas'sageiro:;
em perfeit:J estadv •. In
formações na Oficinn
Breitkopf, com. O sr. Er
nesto,

Vendem-se diversos
lotes, pl"óximo à nova

ponte em construção no
. bairro de Pontá Aguda.

Informações com �r
no Becker, Rua Bolivia,
73 � Ponta Aguda
Nesta.,I

R

I
I

I, ProeuHhY[õ· um tornei·
ro-mecanico. Para tl'úal':! '

J quer Íliformaçáo. dil'i_·

II' gir-se·à Oficina UÚÍ.ver
u sal, der Arno Roedol, à
I ru� São Paulo, 1527·

I BLUMEf\fÁu.

VENDE�SE

mil e duzentos metros

quadrados), cóm :;r pàvi·
rrlentos dívi\::lidL15 em

q.uartos amplos e con�

fartáveis, -Local aprazi
vel e próximo da rua

15.

Informações detalha�
das na Organização BIu
menauense Ltda. rua 15
de Novembro, 870, 1.0

I·
,'.

�.�'--�.----��������

1.:ENTRO DE
A IJ lO, M O'V:E'I S

'Uma casa Da Pr!!!a de (!am", .

b!Jriu. com uso de 1 ann. m::r-
to ·ao· RuteI Hongcs.

' -

Informacóes ua !:;'a!'!!lada
Santa Terézin1la. naja!"
fone, 1&0':;

'Um ·arn'lazérn ·de ·St'cos
e· molhados", situado :'em
local prÓXImo' ao êentrD,
caprichosamea-ite instala
do, ,çontando com boa e

séleeionada freguezia,
garantindo�se 'uma ' óti
ma renda. Preco· vanta- J
jo,sissimo_ InfOi'maçóes·jna Organizacão' .Blume- I

nauense . Ltcl;., Rua 15 I
de N'ovelT1·br:Q, 870 a.o a,

... "L '. _ '1.

A lItomóveis Usados
Caminhões Usados
Camionetes '(·';ados
TROCA'
V E.N. DA·

C OM,P;R A
Concessionários:
CAMINHõES F. W.

(Fou1'; Wheel; Drive)
TRATORES: L. ,l-L

Diesel .

Fe·ças ,e ACéSSQrios;
FORD'� CHEVROLE'l'

� Linha
MOPAR

AUTO' COMERCIAL
IMPORTAD@RA S.A.

BLUMENAU
Rua i5 de NtOvembro, 983
"ACISA" - Fone 1324
Telegramas: "VANDE,..

MEENE

f
I

Uma· . caminhonete
Chevmlet Ano 37. Pu"",
ra melhores info·m·ui�·
cões a Rua Araranauá
1242 .. _ Blum�nau.

__ �s

Fi.

';i#ll
..

\ot li:xceJ:'.0. na '\'-":'6..::.:. pela audacía, pl"':sirlcnle compor-ta a ..,.lrHtegí,;

IjO com que ;;.1
í

rrnn postulados de go- e:.:� tattca do soroado, slmul.tanc a-

vcrno de sólida envergadura. Não mente corn ::'s l;Irga" vrsr.das d!Q:

_____ew_lIiIiI_WiI'l>!a",
I se encontram todos ps dtas, no politico.
i mundo. chefes c'O Estado da ela- E' uma fortuna, p:::ra uma

na-I
'

.

Sa A. !.rivid'Om:ia do general Odria. Ele ção democrática. disciplinada den- ESTABEL:E?.Il\'H<:NTOS
I é, no hernisfer io, c-rmc um rotam- tro do quadro nrcs,ídencíal, eri- - -:,,".

- A P R
.

I pago de intcilgcncia da sua pa- eontrar . um- chefe de Est::do que l ..

,. <ria. como um.rrato -das suas força' realíze 05 ideais de governo. �GS I H :·0 ;y:. Ii: .

Acham-se á disDtlsição. dos. 'Srs. acionlstas-ina séde sO,?lal, t espir ituals ma:" .Iurn inosae. Atra- Set15· cOncidadãos com o p'splnto
T Arua Floriano Peixoto' 11.0 26 (Edifici J Mutua)', negh\, cida- I ve s de ['1doS os 5<:'15 r.tos, :;J� e mais lIlto e a conscíencía mais pu-

I

d�, todos 08 documentos" que se l'e-.fer,� o art,·_99'. do d-ecreto- f o homem de ;;over�o que toma ra e desinteres-::da,

( I N I: BLUMi:M lUlei n.o 2.627 de 26 de setembro dc 1940, relatívcs ao balanço I contato, " C::clD momento. com as Chateaubrlanrã, o Visconde, o s;; "nA _ fdo ano 1953/54 encerrado em 30 de j ..nho-do corrente ano.';'. llinhãs me itras doi' processos mais Grande. em UHO, se l'etirll para

B n (' ( H �

. -rI avancados da civilização e da Vallee "ux Loups, onde se preten-: ( I N E UI ,J •ASSEMBLE'IA GERAL ORDIN�·RIA. .' "I·ct;lt�,r�. 'Sua vitori'a no�' comícios,' d� ;10: ·Bonaparte :teria vindo in-
•

S��:i convidadcs .

os �rs. acionistas a com��ecerem á As- �omo prcstdent ; l'onstitucional. cogníto um dh e passeado _pelo \sembléía 9-era1 Ordlnarla,.a, reah�ar_�e 'lffi·cdta�···de agosto significa o triunto c de um lead'er,uJ·a,.��simdeepna,.O_s. doc�:"dseon�a::is ad�\ s��: 1.0 fiLME DO fESTIVAL DO, 3�O�AHI,VERS,ARIOde 1,954, a� �� horas na secc social, a rua.·F�r�ano Peixoto ,\ que não fie curva "vassalagem � " '""'"
.

_

.n.o 26 (Ed!flCIO Mutua) (9').1 Blumenau, para <LIlberarcm so- j
das fo1'1,':'5 obscuras - traiçoeiras de pintura p alí .encontra o .retr". ,DO (I M F ,8 l cU AlI t .' A Ubre () seguinte: \ do l1"cíon?Usmo noliüco e econo- to de Chateaubnand por

GIrOdet'j
11 .. Um}. I

.
.,

,

_ ��DEn.! D.O DIA·
_

.

! miCO,"" O

•

g·rooso dos pOV05 e dos O arttsta expusera cob o anonima- ... \.II l\pr-esenta�a?, QlSC�ssao .e aprovaeao do Balanço &e-I' governantes latino-americanos, ho- to de "um hcmcm m�dit::ndlJ se-
Dand uma nota alegre a este' festival' �u� vem alcan,Tal, Relatórão da Diretoria e. t:'ar;.cer do Conselhe: r 15- je, marcha para ;:-.5 formas gros- bre as ruinas de Roma".

çando gra�de êxito, os Estabelecimentos José l;!a\L'C S,A. ·Co-cal, tudo re:f.erente ao. exerctero findo em 30 de Junho � -seíras do' jacobinismo. Confusa- - Ele tem o ar, resmungou anunciam para hoje como penultima fita do ;festivalde .1�54. .

. t mente. inconscientemente, todos napar te, de um conspirador

\2) ElelÇllo, do ,Conselho Fiscal

I são escravizados ii propaganda to- desce pcln chaminé". li' O'!l\ , ..1\ «' P E C A n_ R E S3} Assunws diversos
. _ tn1itál'ia. em eujo �onteudo eS5en- 'I lU:V li _ iiBlume�au, 23 de Julho .de� 1904.. cial _e -:.neontra fi luta� aberta QU nosso conllllll \

Fredenco Henschke - DIretor-SUperintendente sllrd". ccntx"- OE ;:nnde� Eslad"s Don Mé'.ubt:! Pr?do, em ;;:c::u

que peieú�.nn contrn a holcheviza- rado ·;.xilio de P::::riS4 Todo o ano

eno do mund-o. Qu?_ndo penso cu tinha .:-: .:ens?ção que ele rea .. "

= no seu pois, senhor enlbaixador .. oarcce.Fia, eu) _Ljmrr� descendo .:le�

ª

I
rr·� .veJo taTU c�t::'(-'J de coI,r;><:tttlo :Paris. em -'i"�nr;J:flor�s. através de

=� aflunico c@nl �le, Minha -entc11te "l:nl�� chaluiné.

E l'nent:al COUl r) PC!l'U é ("?ntpletH. Se

I:;;::

I
ufin n:le 1[1 u'asse tiu!oJ'lf]ade. j"l;;lJ'a E!n fün, I')- g�l\'l!'r-.al Odri� firtnou

Ef t':iuto:. 11land�rj.:: ht:t;;:;cp ..... ern Lnua n stm ::.utoridtade legal� e cu lhe

:: )11l1:5SÕeS De ht .. trotores peruanos

,PUde
dize!"!

.

:: i para recdveal' as .elit.% politicas - Meu terno e Sl1�...ve amIgo: a-
. a

S!
brw;lioiras. Com pr?zer. em Nova final o ,d�s.tino l�i cl�mente par.a -qUaIS seJan:. o de dar

== York,· Londres ': P?r1s, converso, a SU3 feltcld�de mterlOr de pan- templo relugoso á
ª uma vez por out!'? e'1m �s coU:· siense. O Perü é diri�ido agora por \ das necessidades de
:: I horadore;; do l'�t!...'qol'(Unanu Anl- um h01l1-::nl que re�h2a tod9.5 �51 .

:: 01Ué!O:r. do "red�'eEsenlent" nacional su;:<; írtéias de governo. Confere o C0mUna.
::: do Peru, o dmIlHc!vr venturoso da' presidente Odria a Don Manoel O concerto de amantlH

,

:: temh:ncias jacubinas d':: sua pa·· Prado a gra!)H de govern:!r o Pc' noite no Carlos Gon1es terá I
:: tdH. qU(� é o gene!'::!l Odria. rü SeJill ter que ?bandon.:u· esta

A 1\'1 E R I C A NOS. A. :;;: Dizia-me. UH'" uoHe cm Munich, PC-tosÍ- fa�cinante qu� é Paris".

ª o general LudcndfJr�f, que. rlentro Ti!! a ventura, lneu c�!ro embal-

_ ;: I do hanet de tlnl !:ioldado. ,!lÜO po- ",{t�dDr. r)t.. se cheg:-H: a ser, 110 cara"

= t delTl c.::ber e�t?.s du�s COiEaS! O r') do EstRdo, unI governante

E � niilHar e o pDiÍtico. O gntrd dQ S�U t!antico-PacifiC().

=1

::'lIIlilIIUUlIIIUllm' "UUnmmmIlUmlliiUmmHJU!.!J!llmmmmml� ; .���,==,�==���......o..��"';':""";;"""";"'_"";""'�"""'''_'-'-:-----

ti

't""" " ',,"io ,","",,n,,;, ,�,- 'euo ';"'""'1 com "b""",� ",,1!.i.'��b_U�i$�;:ngE__IR_B__!I!IIiil_m IIIIIIIl!!!!iI_Il!IlI!!._.-1IIpropriedade da Uníão, dos i.tstauoí sita por qu��lquer pontel:_" t€rri..

RESTAURANTE

Refrigerado�es Domésticos, Refrigeração em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétr;cos. Aspirador-es de

PÓ, Enc.eradeiras, J..iquidificadores, etc.

Reformá� -0- :r i n t II r a li
...

CASA DO

SEcçAo DOIVIESTICA
de NoveInbto, 473 - TeL: 1532Rua 15

NOSSA DIVISA SERvmE'

Ter-:ritoriü5.

Tele.fone l03e -- BLUMENAU -- Santa Catarina.

legi.slaçao CQ!!!U!!1�

C} fazer r: propa;and.a.. .l\<Iunicipio_, auta!'quias e socil!d.a.(!�s
,d;: economia mista a propaganda

I politica, favonavel ou' cou1r:mia
qualquer .cidaú;o ou partido. "ob

pena de·. deteução elc 15 dhs "

seis mese:;.

ti .que �crá !.crmi!.idl'

Jóias de ouro tO platina - Relogio1i de todas as lr).ar-

eas __o C�H1etas "P.ARKER", "COMPACTOR", '3te·

:: E', assegurado aos papUdo� P')!i
! -ticos registrp.dos - dir;i1-o dr:.� il�.

rdepend'nleVtente d? licelWi\ <Ia

autoridaclle públÍl�a e do pagamento
,de qualquer contribuiç;:i'):·
. a) fazer inscrever, na rt'nch�ada
de !lU.:! sédc e· dependcncias. o

nome que os dt�sigl1°, pel:! r,;)rma
que meUlOr lhes parecer;
,bl instaLc.r ';> fazer funcionar. nor.

malmente, das 16 ;:'5 20 horas, alto
HAROlDOREGUSE

flllantes ou amplifieadores à� voz, R,ua FloriawJ Peixoto, 95 - Caixa Postulo 439 -

�nos locais acinla ,referidos, assinl
como em veiculos G') SllR proprle
:dade OU à _1.lfi disposição. em trnn·

H

f:�_'Z.c-l0 qu.;-Iqucr parti,;u-

Vende.se um· armtlzem:
de secos e molhados, com·

boa fregu2zia sobm� balan_

ço, inclu:z:íve um frigorifi
�; Informações neste JOI:.
·,naL - .-.-.

que c consequentemenl,�. o f'c ..

rgistl'O'
da nullor Hl'('Cl"'I'lar;:io

()l':;t.(' <;a,mpeUllil.t,r) 'l'H: Vr:m ('i111

sand,; 'S€llSllf,ãn 1)ft ZO!1ll soh II

I!l':iUri";dlÇlJ.C' , da �ig'a Bl'JnIBn<l,lI.

ensc.

1--�- S---··--·----·-·

ELA

lTIunicou Clll1\ a policia an1cricana.

sendo eSsa providencia Lonlada pe
la Ch=fatur" de Policia e pelo Mi.

nisterio das Relações Exteriorc=. A

proposlto, relembra-se que em

�«J��i����i�������!!i���� '1943 houve unl vultoso derrarne de
i;<; '. c. O. rlo!ares f:'.lso� nOS Est��os ''tJnid05.

D;. AR.MAS' i.MU.NIC.ÕES �2:0i.o- tendo o F.B.L conseguido desIJara'·
--

-

_ tal," o bando de falsario.::.
� ? _. , .. g�' Entretanto. 'alguns mi1hõ�s des-k· Armas de caça, espor- .�� se!f ·dolares saíram ih Amel'iea. a

! te, - teV'Ói,,�res, pistolas ,i creditando-se que
l estejam espaLha

,�:,! efc:"Cu Qualquer mar- �. dos pelo resto do mundo., especlal··l�. ea, COMPRAM-SE *t ·mente tU\ America do Sul.

:�··(àsa ,Pel�â�. e .(aça II E
-.

j�ª - BLUMENAU - �� f' ilntN'f)�tl1b!" i!l("t·,m�·

i� Rua 15 cit.e Nov., 1301 �� rIe <,crro;n; üaHo." "b!IIIi.(..1. ,-.

�:; coa ..

�.gg��������g�����g�g����&..����

Quem não sabe ,escolher, .nao sabe·
comprar t Escolha V .. também o me
lhor, lendo todos os dias os anúricios.
Um anúncio �empre lhe tra'z notícias
de produtos, preços ce, lojas -., e lhe
indica o caminho da melhor compra!
Nunca esqueç�: um produto anun

ciado aSSUme.. a 'r-espnllsabilidade ,·do

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rExploração comercial·
ela energia atômica
WASHING'l'ON, 19 (DF) - A

-

como se faz atualmente. Espitula

Camara dos Repi-esentantes t\� (Conclui na. 2.a. pãglna. letra.

provou (} pr'Ojeto de lei sobre �_

SAUDAÇõES TRABALHISTAS
Meu querido Chefe e meu grande amigo dr- Getúlio.

.

Num daqueles bOmbásticos discursos, de grande ef-eito,
mvocando Paz e Fraternidade, entre os homens e entre o

-povo, �depo�s de citar Jesus Cristo, de quem diverge as ve

z�s, nao deixou de reconhecer que é a Paz de Cristo que en,
rruará e msessão até 'lu,z ,ue

_sn:m -o amor ao próximo, a assistência aos pobres e aOS hu, consíga alguma [arma de Iiraí;

m ildes, e a piedade aos caluniadores!
Logo que cheguei da Europa, repetiu-me, ainda:

"

� "Seu" Malazarte, muito preciso de V., na Câmara
n;tas �m tr�v�adas! Sei que estão criando lendas sobre o meti
sl!encIO• Deixá-los �esafog2:r! Sel!l_ódics, rancores, ambições,

_

nao cD_!lheço as fer!das da Ingratidão. Estão zangados, porque
- 'lhes nao dou confiança... No frigir dos ovos, havemos de
levar a melhor! ...

Falei-Ire, então, da campanha que vem movendo o Car;
tos Lacerda contra o governo, e especialmente contra o Lu-
.tero. .

.' Tirou uma longa baforada no seu charuto (fornecimento
Flores da Cunha) e perguntou-nLe:

' ..

- V. conhece o Sermão- do Monte Alverne, sobre a Ma.

!�d!cencia? I?e,;,emos. li agradeeervlhe. Quanto maior é a in-
'J�rla e a calúnia, mais p.oderosa será a nossa situação peran,

funcionamento. da magistratura nos TerritórÍDs!
te o povo. Não se constroí com a falta de serenidade. .•

II - Adernar, na zona, fazendo "shows"! Esta aflito
. E é mesmo! Diante de tanta falta de serenidade do Car, para "aderir" ... Aconselhei-lhe calma e' tranquilidade,
lps Lacerda, vem melhorando a situaçã-o do P.T.B.. E' o

porque a sua hOra chegará.
(J,ue est:'í0 sentindo no coraçáQ do pOvo, c dentro das massas

III - Coitado do Br,ochado. .. Zangou-se CCrn Dutra,
'trabalhistas.

. p�rque, em boa hora, o nosso Condestável t)re:fl�ríu na

,_:--. E eu, que há muitos anos nã.o, parlamentava com o v-2Iho, Viação., o Clóvis Pestana. Vivia agarrado ao ·seu pal�tó.
Frade (isso, desde o tempo em que ajudava a missa ao pa- P:�to a ll�argem, quan�o·.o Segadas Viana ddxou a pasta,
��e - hoje arcebispo D. André Arcoverde _ que muito di- p .lS deseJava ser o mllllstro do Trabalho, o coitado do

. .te,rente de Dom Jai,!l1e ... ), ao chegar em casa, procurei re.
Brochado quase morr,eu!. . .

-

ler. o -fam?so serma�. Sobre Maledicencia e, por sinal, que
Agora, repe](ido f.lda conven'ç�o do PTB, entrego'l.�se

àbrI -a págma ,em que fala d<:s ,excessos da colera e dos deu_ a9s braçc;s do chef.z do populismo. O povo gaucho po-
tes d-e ferro, a quem nada resiste, que _ quer devorar tudo

rem. quelm·:u-o cm praça pública, com 000 Juda's 'Bro-
em pedaços � calçar !los píés os l?róprios ámigos, inimigos, o� chado. . .

.

'.

mortos, os ViVOS, os Justos e os rmpio. . .

IV - Cle:o�as' saiu-�e_
galh;-;rdamente na' Câmara. Deu

Certíssimo, das h::.ras - incertas,
conta :,dn:lIravel da h�ao, protegido pela bandeira da u.

.

BARRETO PINTO
D . N .. cu.}O preço da hberdade é a ·eterna vigilância. De-

p S r.� h t
- ve1!l0s, amda,. reconhecer a louvavel atitude do .Briga-

; • - J.JIt:;VO c amar a sua 1'1 ençao especial para a entrevista del�Ll qUe deIXOU o Flamengo" tomando um aviãÓ até
,_. do' magnifico Corregedor da Justiça do Distrito F-['deral Reclf.e, para m:strar ao Corddro de Farias o erro em

�.semb.arga�or Már�o Pinheiro, pedindO providencias' candIdatar-se aQ governo de_ p,.�rnambuco .. Mas quem .é
s� re o pro'vImento as vagas, para a reg�larização do

_ que tem a coragem de conter a indocilidade do Cordeiro?

_�I� g�

"
-

---�-�
(

n mrn1rYd'Wtih

-

,

Q'BGAO DOS ·J.IA'BIOB ASSOCIADOS"
""':,;;Í.

PBol'ímDÁDE DA:·
ilA i A Ii A ç A O ,.

,_

A Jt A ç ,. O
""lleda.çáo, AdminJAttalião e Oficinas: Bna São Pau'. lII.

: t
.. 1191 - F�e 1092 - Cálxa 1'1llltalJ 31.

- r . ��",,--ct�-"""""'O!f.
" • 'tf!.��.A.�����

D1ret9r: MA1JRICIO XAVIER

i ':l; .i!
- \'.. ": � �","".-

nergia atomíca, solicitado Pl:!ho

Poder Exce.utivo em virtUde do

qual a ·industria privada t<JrG,

permissão para explorar a f��wr

RAUL FA61JN:DE8

BXPBDIENTtI.
AMsinaturu: gia llucloear. J

'Ao mesmo tempo, parece que

estão cedendo as táticas obstru

cionil'ltas IbO Senado que impe
dem a aprovação de uma medi,

�J.UL •• � •• � ••• Cr$ 150,01
Cr$ 80,Oe
Cr$ 1,01

• ... ..... o".. -.

SEMESTRAL
H.o .AVULSO • v.. .. � ••

. SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
-Fone 41t.5D53 - BAO PAULO: Bua ., de Abril

.. 1St - 4.0 andar - Fones: 4-827'1 e 4-4181

BELO HORIZONTE: - Bua Gotú, Z4 - POR

To ALEGRE: - Rua 10le Montaul'i, 15 - cu.

RITIBA: - Rua Dr. Murici, 'J08 - 2.0 andar �
Sala 233· - J01NVfi.,E: - Rua São Pedro. lia·

da similar. Os senaores

cratas contraríos ao projeto

doe l�i aresentaram aOS dir'ig�ll..
tes dos respectivos blocos uma

fórmula para par fjm ao deba,

te qUe entrou em sua tereetre

semana.

Os senadores deil1'Jcratas 'lnt'
se opõem ao projeto de lei lle ..

cídiram limitar seus e::forços a

quatro omendas importantes.

Ademais, acettaram urna sug"�'

tão para não pronunciar longos
tliscursos sobre as emendas, po·'

rem n�chaç!tram toda Iittmação

oficial do debato.
o Jlder do b looo republínaco

senador 'Villiam F. Knowland"
dis;;e que a Camara Alta contí;

t'l-çtio do debate em gernl, que
abl';?,nge todo ,:) projeto d!1) lei Q

as emendas.

Segundo o projeto dt) lei da

eamara dos Repl1e&entante�, as

empresas privadas terão permis
são para explorar a energia 3_

tomíca, utilizando a d-esinteg

['a,,\'ção nuclear como fonte d,g ca,

lor em �'ez de carvão ou ,água,

·1

Prolongue
sua lIIocidade

com

tratculumt.

das funçi••
f.Minina,

..

u. """0 cio

LAIORU6RII LICOR
DE CACAU lAYlER

S.l

noticia de ullima f)ora' , !

Comuaica que acaba de receber um cnor,íDe·
sorlimeDto de

ARTIGOS �ara JNVERN�
como" sejam

CASACOS � pULLOWfRS - CAMISAS DE LÃ- (APAS � BLUSAS
DE LÃ � MEIAS � SAIAS DE LÃ, - PALETors

D I R E T A M E- N T E
DAS MElHORES FABRICAS DO PAIZ, EM MODElOS

ORIGINAIS DE PARIS
e está vendendo pelo prêço de custo da f1ábrica a fim de se desfa.,
ler do enorme sorlimenio!

OPORTUNIDADE

FERRO
ARSYlOSE I Produto ii hase

.

ferro e arsonlco.

EfeUo surpreendente
de na anemia, falta. de

apetite. fraqueza··· em
geral; convalescenças,
etc...

(ODYLOSE
Schmifz

. Largamente experi
mentado _com .muíto
exito no combate â
tcsse; coqueluche; as ..

ma, gripe,· bi'imqult�;
'catarros�

,

de codeína,'

(ArLCIO
BABY

.

Indicado e emp-régado-
.

Preparado a base de' ': com -êxito 'seguro: na
dentição. nos casos de
,descalcificação"

'

hemopp.ses, nas: o�

teop�tías, na diatheS>e
exúdativa e neuropa
'tica.

chloreto . de cálcto

I S�lução 'de prata ,coI�
lOldllL.

------------�.��.�----------�--�,--�------�--��--------_.�--�------------�----�������-----

JOLARGOl
,

..

TRICARVÃO Carvão animal gra
nulado puríssimo, al
tamente absorvente.

BISMOL

CarbonatG de Bismu-;
tho em, .0)"0 de oliva

esterilizado, rtgorosa-.
mente' neutro, abso-"

e

o T I L
-----�.

Pomada secatíva fi·',
namentc perfumada
a base de oxydo de

zinco, oxydo amarelo
de mercurto, acido
borico. flor de enxo·

fre.

,feridas, assaduras, co

ceiras, inlbe�lgem.
sarna, eczemas, etc..

PRODERMA

I \'
Ação pronta e 'li_egu ..

\A base de oleo de ,ra contra tÓdos os

chcnopodio.
_

Cada co-
.

vermes. C!'Ilside-rado.·
lher de chá contem o específico da ver'

1 gota.
-

minose. -:
-

: -

TEXILAN
pr, finamente perfu"'
-mac).) 'a ba=e de tal

co. acido borico.
mentol, etc ..

A
E' O ALIMENTO IDEAL PARA DOENTES E C.ONVALESCEN'l'ES DE TODA,S AS IDÁDES .PELO SEU

ALTO VALOR NUTRl'IIVO E FACIL DIGESTÃO.
"

,

NOTA: Em virude dos ótimos resultados obtidós,·na ;mãlis� da "Farillha�Nutritiva.: _Wittrock", ",' �eita
no labora tório da Marinha· S;' Excii: " .0' Ministro Inaildou;·<t»dQt,á.J.Q, n03,_'H<:Hlpibis,.o. N-?-viOs.. .,ordem. :pu- c.

bIÍcada
.

no biário oricíal de-13 de Abril de 1946:
...,' .

,

. '." ," : I; .. : .....

Rua

.
.

.

.
- ;

.

Dislri buidores: "A R A U J.O. 1 R lJ 1AS. & [ lA."

Conselheiro Saraiya;.41 � 4J;.A,�-J�·I.efoQe: �3·,q334.- Rio de'Janêiro
• .:,_

0

••

A VENDA
",

NAS DROGARIAS.; E· FARMatíAS.

IPLANO DE
_ quistada pela força alravéz dO'd mantiYer.em:':�d3.s, as.

rebeld�s de Ho-Chi·'Míllh. . � -,liVres nãQ p�iS?rp. assustàr�·

Não há razão para ter med,:J Depois da; Indochina deverilo se. .�. - ...

-

.,

..

da Russia. .
ser .cdnq�listadas a. B�rman�, aJ o General Gruenther· afirni'_!D

O poder militar dos bolche_ 'l'hallandIa, a. IndoneSl3. c' a l:'-e,,_
;
textl,laJmcnte:, __',

-

-,
-

i vist�s, si bem seja grande, é ninsula Malaia,
...

.

I
inf�rior ao das nações livres.

.

A próxima presa S>crá o .Taq' «.As forças do. mundo livre,

O que acabo de te dizer aml. pão e logo a segu!z' a. IntUa. especialmente 4�vido ao nOsso

go leitor, é o resumo de dec1r..
.

. Conquistada a India, os ver.; poderio aéreo, sãO .Ílluito. me,is

I !>I1ções do G�n�raI Alfre-ú Gl''il.. melllOs t-erão facilidade em d{l� f01'tes do qu.e lOS do bloco boI.

I
enth�r, Comandante Suprem':] rninar os paises áro?bes e a Afri- chevista».

das Nações Aliadas 113 EL\1'C" ca! Gruenther. acentua que (, .soL

I
pa,;

,. ....

.

.. j

1'l1o meio tempo; O,,> E:'Jtado, dado verm�lbo, 'si bem fimatL.

I!i Ninguem de de bcia fé pile Unidos, o Imperio' Britanico e zado, nem porisso é sU:Perior ao.

I
�m dúVida as inl.ellçõfls dos bol_ Amenica Latina, terão sóssobra.. soldaoo das ,nações dem�icí-.á.tI.
chevistas, do> numa enOrme crise .cconom�..

'
.

I
' .

Estas intenções tem sido Il._ ca.

nunciada·s deede que os ver<me. Até aqjui o plano de conqullJ�
lhos estabeleceram a dItadH't'ü 1 ta do mundo pelos comunis-
na Russia. tas.

Resume:m ..Se e1m�, para e ::.í.tIJ. Dito asstin, ,a coisa é imf}1:'�!'
plesmente, n"l conquista do mun·· sioltmnte. Mas 0- fáto que;: si se
do.

Per AL NETO

Segundo documento, publicada
!Cm -parte pela revista:VisM, ,)

,Kremlin considera q1.le obt(':,á II

conquista do n1l1I'..1O denl!'() 11>�
20 anos.

Este documento 1:-)1 apresen.
tado 'Cm :M:t>8COU, -no áno p�ss:'l._
do, pelo Primeiro MlnistnF da
China. cornuni5ta., Chou En..eL

Os principais pont()s -do pIa.
no guerr.eiro indicaIr. que a A_

sia será. (1 objetivo imnílta.
to.

Entretanto, Os ,?c"liuellJlJ!l {ln.

sejam evitati uma. gü,elTa nlUII-

• dial em futu.ro pró4�m<J.
! Pal"a isso pretendem realizar

I·
uma ofeilsiva diplomática. .

'Tal ofensiva diplom.1iti.(�I'l.. ��L.
. mejaria ob�r o isolamento doa

Estados Unldol'J. ,

o plano prcve que, sob a ca,

pa das palavras de paz, 25 mi·
lhões de hmnellS se:rito p'rerrJ\lr'!l.•
dos.milítannente no leste c' llfJ

sudeste da Ama,
' . .

A expansão da marinha de guer.
ra soviética é impresCéndive'l
para';- a -consolidação de quais-
quer vitórias asi-át1ca3.
Da 'e1Cpansoo navid doepelndc

o reiniCio das hostilidades na

Coreia. No mom·ent,çl em que
dIsponham os- belonave�1 :5u.tlr:l

entes, os vernie1llOs investiroo
novaniellte contra 03 9or'IJa"
nos.'

,

·.A 11l{fór:h'Í'I'l(l flÍ"V'.e Sfll'

.. Agora
,' ..

operando também

acessiveis a cada bolso"·'
com

Novembro,
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·E VOlTA
<O';"�

evocação" de suas iecordações�
de infancia e da adélescencía,
- Que bons téi:rlpos! '

susptrou Marta, meneando a

cabeça vcr.melha·.'- E .pensar
, ..,

ot: CImOS El\'1 COF?ERENCIA - Cegcs de' '\'ários paí_
ses, homell,� c mulheres, cstão reuilfdo.s "em" Parls, na sédé'
da UNESCO: estão vendo o que é possiveI fazer1parit unifi,;,
car as an :,taçõ,<s musícaís, segundo 'o sístema. Brul+Ie. Cada

(lclegari'o ,ttem. a �,eu lado, alguém que 'o guia, mas ninguém,
lê' para eles: q_�\ancIÇl qu..ér�)1l ler, alguma' coisa, algum docu
mento sureíto a ,dcbar?", eles nassarn os dedos pelos papeis
ríúlre"dos pelos féle;'Tcis (Já escrita Brífl«. Na maioria, aliás,
eles estão ,d,� a�()r.do ew que é necessárla -urnamodtftcação do
sistema Braille, .contando que .se estabeleça um sistema, ín..
ternacioria l único, Os cegos, neSSe pontO; estão :enxergando
longe.

A yA.CA - O I?ell1or ,hotel �e Quinteros (Valpaiaiso,,{}JiUe)�'
esta Situado na fralda de um mente. Pais nesse hotel estavam
os hospedes ,almoçandc., tra.nquitamesit«, quando ac:ontee�
rcmpervse o této UG meio da sala 'de refeicões e estatelar-se
no chão uma vaca, v!va. e ruminando, O a'nimaI estava pas_
t_�lldo, .ari perto, rolou !leio> morro e foi b-ater no, telbado, que
=0 aguentou I} peso. '.. ." .. "" ,.,... . .. : .. ", .' .,

'

';,.. .:_ Fei ànos' 'ontem a sra .

Cecilia de Oliveira, esposà" do
sr, Wàldoiniro de Óliv-eira,
funcionário da. Empresa F,or-,
ça c Luz Sta. Catarina S.,A.,
nesta' cidade.
- o dia de ontem registrOu

e natalícío .do sr. Ernesto

"Vet�h, proprietário da HL
draulíca Cruzeiro; estabelecí.,

Pazem anos '�hoje;

o TUMULO - Um 'grupo de operari-;s 'que vem trabalhando
na reparação de uma estrada, nas imediações de Ankara,
descobriu uma pedra enorme que,' depois de removida, dei
xou aberto uma pedra enorme que, depois de removida, del.'·
guiram pelo corredor estranha e Si' depararam com' um tú-'
mula cOm Inscrições hieroglífas - túmulo que, segundo os

peritos, data de 4 mil anos, pelo menos,
' ,

" -::.'

{fabricação "da "Brasmofor}
CINCO ANOS UE JG4�ANTlA '

Compre-o 00 inverno pàrâ J�:lo �no �,�erio
Pague-o em suaves préSfàções 'ménsàis.

"BRAST�MP" 'e' um refriger_qdor
que agrada, pelas süas linhas aeeodi
namicas, é garantido por ..cinco anos
com at5s�sten..cia . t�clÚ�a. ,

�, '

A ARCA DE NOE' NO GELO - A exyedição {lil'igidà' pelo
norte-americano John Libi atingiu o cume do monte Ararat,
a 4.450 metros de altitude. E o que 'descobriu aí foi, ao. que"t
tudo indica a Arca de Naé, encalhada no gelo. Os nesquísadc,
res se depararam com uma' esnéeíe de 'carcassa' de 'embarca!
1i,ão, comi rorma refangu-1�r· M�;iJD,t�r�n(ente :céloo.aa: íd,e
bloccs de gclo, de dificílima escalada. Não !>úderain 'ai)}'b:"
ximar-se quanto queriam .. em virtude de uma tempestade' de
neve. {J,eS$da a tmpestade, o amerteano tentou ir aíê-li"l\i.;
ca, mas surgiram dois enormes Ul1S0S, que o fiieram ��ã;ter
em retirada. John Liibt espera visit;Ír a Arca de N{}é,eúi'iigos-,
to.

"
,

" ,'"

;.:'

:::'

De Um refrigerador conserva duran-

lJafCl
1 1'-'1 plt1, ::�

.,

_10,�-'-

te SeH!au_!,w, carnes, frutaa, verduras,
de .. 1!oris&o, f,U1'!wu-se um elemento

ilJdi�penhavel ao bem estar duwé;;;l1�u
€ a saúde de todos. o" refrigeradu!' é

lambem {atol' rle'Ee;l�lOmla 110 lar, pois

perajHe a rlV!W de casa guardar as so-
n ,'

brmi, comjrrur alinlel1LOS' em maior

, (ju8utídade 1IU8 dias doe feir1:l. etc..

,.-'

"BRASTEMP" é dê distribdicio .excJulbià, dê
, ' .

Prosdocimo Sociedade· Anonima
-,"

..
_

_, 1 'f, "1"

Matriz: Curitiba ..• filiais
_

Ih.menaa e ,Maringá

PrJ.I'Cl n P<1Í mais quer ído, sábio e, bondoso do

mundo. eis iJ presente mais útil. agradável �

..proprtsdo: {I. LEHBR,\NÇA GILLETTC: PARA o DIA

IF)�: PAt�: Linda r:1Íi;D. em CÕ,23 sugestivas,

Fundo de Reserva ......

End, Telegr.:
Cr$ 50.000.000,00

, c-s 50.000.000,00
'

iUlIIIUlllmnnllllllUUlllUnlllllUnlUUlllllllllllllfJJlllJIJI111111111111111111':-

I, N, Ã Ó ·Y Ar A F t O R I A N' O p () t I-S ;-
== QUllndo.,.pr!,!�i;la,. de qualquer Informações, ou de

==::=
...

'
"

'

encaminhar, documentos a repartições publicas ou trn, =
ASSISTi:NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAs

tar de qualquer outro Interesse, Incluetve compra de _
ABERTA AOS �DICOS EXTERNOS

objetos, dirija-se à,
,

-, ,

'A' G,' ,ilL tI,',e: I, A ,"M E R (,U "R I.'O =_=,. -_--
ELETRICIDADE,mDICA'- REPqUSO ...,.. DESIN';OXICAÇOES

� ALCOOLISMO - TRATAMENTOS. ESPECIAL IZADOS _

,e .1Il�diante nigdi�a.. c.omissão. será imediatamente aten. �. E Avenida Mlinh,oz da'Rocltii:Nr. '1%'7 -- "Télêfoné ilt. S 4) 5 5
dldo. - R. ,Tsalo, .12 .- End. São .Jorge - Sala 4. 011 ;,;;. g ENDERECO TELEGR JI.'T.'IICO
n, 'l'imeúte SilvelrÍi. IH, Edincio Pal'l:.hneu, Sala 103 - ;'I�

,

" - ,'� ',. ,: ,'" .� .,,'
:

lP L O R I A,N O P O LTS. � i;l C U R I'T'l"B,Á.
�iIIH�mltlmllll;lIilllnm;mmlllnmlfllUllIllmllll"UltlllmUlmU!m�' �""_'lIil\l; l1IIDllJlllnir:I_�

Doençâ's '

Nervos,eis e
�

':C�SA DE SAlJD�, NOSSA SENHORA DÁ
Mentais
GLORIA

Fuudado em 22 de Fevereiro de 1935

Capital .. '.. ..• • 0'0 •• ,

,-_.� Cr$
Total dos depósitos em 3113jM, mais de, .... ' Cr$ 879,000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS FRAf;AS DO ESTADO "

DE SANTA CATAR! NA, NO' RIO DE JANEIRO ,'E CURlTmA
"

- "PSIQUIATRA
P A it A N A"

-"-'�'
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,

Esso uma maiores descobertas dos Laooratórios Essa �

com

p."

.

,)

MHH;�d�n�1
,

,

C<n('Jçtl'Frj,')fjç�,!� d(1
f'Jtn!A (HlSOt.H�i\ �S,$O,'

!,II\'PA o MQTqf( J ,.

A GASOLINA Essa com

,º,ç,í\a "Vlfo·MàrOR�u
limpo o melar, dó funcio
namento moi s _ �;jc�enf c.
mnior rendimento por litro!

•

t';- ; • t �

p.rHH,IH;fi ,º MOTO-R I ,.

Q QQi�iv,p d�A,ÇiAQ
""lfO·1;'t10rORAu evlia e

formação ,tle' resíduos ne s

válvulas ;l nos 'pblõin -

dando vida moi� ionga ao

motor,

PUXA' MAIS! - O onde;
da limpeza do AÇ ÃO
JJV'TO�MOrORAilpcr'
mire qua seu carro puxe
melhor quo n do' v.e c iii
"pedir' mó is d�Je .. , numa
monobra rôpida .. , ou

numa subido! ',- "

"
'

HJNCif;NAMENfO MAIS
�.cONOMIC9 !

.."', Mantido
mais' limpl)" ti ,molar ÔO, cer- .

.ro: '!respfrci",-'melhór,' e fun·:
dono 'mais' 5 v'a v em e n t e, _'
ecollomiia;,dó ���O�t?a.,.

Lr:eS''O' ,�
,',

,

�' ,
. 'Ç .sempre O

..
'"

-.. "

� � /" �' ....
' :�� �f2: �:j.;<-...

'

"

� ..

.

"

-

... ,-.- ""'''' :: '!." <h__ �' � •
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Dallars falsos em São Paulo, nesfa capital e no Rio Grande do Sul
RIO, as (Mel'idl.) -_ As autozída, A respeito da quadrilha, surgiu

de" da Delegacia di> Roubos e Fal-' corno responsaveí um ind!ividuo co

�;i:ticaçõcs estão -

trabalhando atíva- nheeído por Max Nikaw::. Entre

mente, a fim de desbaratar uma tanto, este nome não conta nos

quadrilha. que, se presume, esteja arquivos policiais como qualquer
agíndo "nas principais cidades do pessoa desembarcada em nosso

paía, passando doIares. falsos. porto.
Estão os polici::.is cariocas tra- Consultará a,' policia.

bulhando .de comum acordo com amerteana
seus companheiros de S. Paulo e Na tarde de ontem, ll. reporta
Rb Grane",,, do Sul, onde tambem gem ouviu o delegado Mario Luce
foram aoreendidos dólares fal
sos, todõs em c�dulas de cem. As

investigações, que já datam de
alguns meses estão sendo realiza
das em sigilo, conhecendoae, até
o momento, George Merz, -o geren�
te, mostrou-Iha uma- de 1 quilate,
azul-branca, perfeita e outra de
feituosa. de

-

3 quihtc"'. O estran-:

geiro levou "- prim,ir"" dizendo

que ia mandar avalía-Ia na Joa
lheria Magiar, c.1izixando como ga
rantia 500 dólares em notas de

na, que Vem pr:sidindo as diligen··
cias. Disse ele que esse novo caso

é decorrente de queixas recebidas
há longo tempo. Não posso afiro'
mar que se trate. ro;almente de do
lares falsos, per falta de elernen-:
tos ja remctí ao Gabinete de

Exames Periciais os dólares, a fim
de �erem zxamtnadcs ".
Disse mais ainda que já se co

'Conclui na 2,a página letra B)

RIO, 29 (Ág. Nac.) - Conferenciaram demoradamente,
Os 'srs. Adhemar de Barros e .'1 governador Irineu Bornhau
sen, ficando assentado o apeio do PSP aos candidatos ud'e
nístas ao Senado.

Findou o perindo de descanso que
a tabela concedeu ao C. E. Paysandú
Próximo obstáculo do ponteiro invicto e abso luta do tampe9nato: Palmeiras Brusque

cem.

Horas 'depois, regressou, dizendo
que fie/Iria com os dois brilhantes,
dando mais -doís mil- e quinhentos
dolares, ainda em notas d � cem.

Em seguida, _e retirou.

rcaddado,

PE'ÇAS lEGI'TlMAS
Kaiser - Frázer

"SAMARCO S. A."
- Blumenau _;,

Serão mantidos os acordos
políticos enlre o PRP e a UON
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