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I , tese nacionalista �o . Pelroleo
RIO 29 - Será impossível iden

tificar' debate. não direi mais es

terü, porém mais ridículo, para
os foros ele nação ci.vilizacla da

individual e do pre,tigio moral 00

"Correio da Manhã" e do "Globo".
O jornalismo carioca. tem do que
se orgulhar. As campanhas do

"Correio da Manhã .. sobre a ex

ploração do p�troleo. no Brasil.
tem sido colocadas num nível, que
é apenas tnvejávet, de intelieen
eia e de cultura. O articulista. que

UDNI
:���!C àO pl����:���c:::;�la�� c��
mentarios, que habilitam. al �opi
rríão �Ílblica a situar-se, dc�tro da

qucstão , C01n um conhecímcnto

I de causa �rfetto. tarito em li-
nhas ger;:lÍs como em detalhe. Se
há hoje no 13rasil um grande jor.
nal que guia e que guia o povo
brasileiro eru linhas nobres 'e aI·'

tas, é o "Correio da Manhã". Ele
pôs o debate do petroleo numa al-
titude de teses, de doutrina ·e de

reaítsmo, que a gente parece estar
lendo o

• Times" M Londres ou de
Nova Iorque.
Nossos confrades do uGlobo� fo

ram, ante-ontem, capazes de uma

linha de honestidade para o pú
blico c para consigo mesmos, que
os nobültn, 1<"os,·;;m o, outros con

frades, que se trnnsvíaram, no

curso das disclIss'ies do petróleo,
suscntívnis da lealdade que o "Glo
bo" acaba de revelar na sua con-

Brasil, do qUe este que rompemos
no Senado, e que está tendo Uma

vibrante colaboração de dois or

gãos da imprensa da autoridade

I �bBpa Juscelino-JufBci com
acor�o entre o r�1 e o rTl

ça com o PTB, no quo 'diz
peito ã substituição do sr . Ca"
fé Filho. Tendo militudo ínton-

t rt·
nrdr.r pela causa que abraçaram.sarnen e � P': 1. ica de Vargas. Dada a popularidade e a pref.;rendo qual fOI �llmstro. o no�o go- eía que vota o carioca pelo "Glo

vornador baiano teria flrmado

I
bo", sua atitude teve a ressonan

mesmo, durante' a campanha. um da que Se esperava. Fortale.ceram

(Conclui na 2.a 11;Hl'inrr letra 1() (Conclui na !:.a pago Letra A)

duta d� ha dois dias.

PASSO:
BAIANO

INGRESSO DO NOVO
NO TRJ.\BALHISMO

}tIO, 29 (Merid.) Proce-
dentes de Salvador, chegam ho

je ao Rio, njo' mesmo avãão, os

sns. Antonio Balbíno e .Jur'lci
Magalhá>eiS - os dois grandes
vitoriosos n, opleíto baiano. Os
circulos 'P�1itiços empi-esta.m
ímportancla ao fato, tanto. mais
rjuando Se· sabe que o futu.ro o·

cupanto d·), Palaelo 'da Aclrna
ção pàli*o'trara. hoje ainda. 11>5'

ta cidade, com o sr , .1m:celino
I{ubi�tschek. Sendo óbvio qUE
o encontro se dcstrna a um e-

["ame
do problema da sucessão

presídenctal, tudo leva a crer
venha •o sr. Antonio Balbínn -

'I r[fletlnc!p certamente o perrsn
mento dOI ",r. Juraci Magalhães
- a aceitar ao menos para de'
bate 3. 'Preliminar do Iancamen
to 'da. candidatura �o governador
de Minas Gerais.

Era (! valente vcspcrttno pela
Pe írobrás. Por ela quebrou lanças,
com tanto de bravuea quanto de

Oferce-se até 2.000,00 de ordenado mensal pa
ra as que possuírem pratica dos diversos serviços de
Hotel e Restaurante.

Apresentar-se no

HOTEL CAIRO

HIPOTESE

Não é candidatu O sr, Aranha
a qualquer posição política
RIO, 29 (Meridional) - De-I Não troquei cartas com quem

pois elos accntecimentos de 11 quer que seja. Não sou candi
agõsto - disse t) .sr. Osvaldo dato ii quaisquer pcsições :l-

A�anha :-- estou cuidando _<la I __< .".
_

',.,'''�(: H.

rniriha Vld,3. e dos meus. Não i ''l.-;;,,''''
mantenho nenhúma atividade;

acerl;:â

política nacionalista I cional, cstcdual ou privado, das

pela' empresas ded:icadas à refinação
me a: transporte especializado do pe

(!c.nhec€m suficientemente e que· u-õiao, selnpre que dcstlnado ao

me :<eUSHn de bôa fé rçproduzo consumo interno) .

.a pur�c 1'111'1 da conferência que Qualqu-:r dessas três fÓl�)lulas
fiz na Escola Superior ,-de Guerra, (concnu na. 2.a.--·-Pàgl�àletra=H)
em 4 d·: junho �lHmo, sobre o pro- .........;_ '--_-----'-----------�---------------
blema da energ41 no Brasil e na

qual stntetízo meu pensamento sn

bre o assunto:

deseja a

"Quanto à explonc:ã) de 11;)&50S'
recur::os petrolíferos -- mesmo nd
mítíndo-se (como admito) - que I
essa exploração só se .je "'1

faZer!
"

dentro de um rigoroso controte
nacionalista - I;ave,la IrêE (,rque- COn!equencIBmas fundamentais de soluções a I .

examínar-se:
. '. AS! classes produtores colabora(lll com o E:xec�tivo.- 111lparcial�d�de1.0 - monopólio e:;talal e rme-

_ _ _ no nas eleições _ Não pretende neutralizar a OpOSlÇ�O

Aumento
AFIRMA O PRESIDENTE CAFE' FILHO:

elo custo

cio sa lár;o mínimo.
da vicJa

do Gover-

Em maio
cm. combate,

nas ofensivas de . Aisne--il'>'1:ltrne,
8. Mihiel e Meu.se-Argonille. En
tre � honrarias qUe recebeu
PUI' Sil.'!l"Viços presta!d{);; ao E
lCercito' dos Es{ad·.:>s Unidos, in-
, 'I'm-lSei til :f,iegiJio do MeTito,
Medalha. de Altos serlliÇlOs e a;

Med.a,lha: de Prata, em 1945, 'Pe
la bravura de sua ação a 20 de
abril de 1945, nas pr-oxímidad.elS
de Bolüg1lle<, Itnlia..

RIO 29 (Meridional) - lembra que nunca prometeu 'I
de executá.Ias. I.

"Os resultados da votação de-I operar o mílagne da vi�a far- Tem � melhor equipe Sr. Os'valdo Aranha
monstram, no conjunto d-e ia r_ barata que todos_deseiam, - Ccnsidero ? meu gover- tuais ou futuras, admínístratí..
seus índice" de equilíbrio, a mas advertiu a Naça0.l� res. n.o a mell�or equipe que po�:- vas ou políticas:
ímparcíalídade do Governo peito do uumento de: c�to da rm coml?or, dentro das cu- C::mparec'?rei, porém. aO
Federal" _ dech,rou ont-em, a vida, como c:nsequenma do cunstancl.as e.dcs quadros d.e dEbate toda vez que 52 tornar

• _ I salário minimo dizenq.o tex. noSsas ·dItes, a luz de um Cl'l· ncce.�sária R justific':lção OU
� ,;i\�líi!.·"� ()jI'--- l! l1.unlmente:

'j
. te1'jo de co.mpete�lcia e digni- r.h:.'fcf3 dos meus atos c mi-

_ "Ninguem 52 iluda: se duele. A ol'lentaçulJ do Gove1'- n11<15 idéi'lR. Ainda agori! es�
o cllC!aredmento da!: utilid,,- 1'0 não pode Cm31lUr apenas tou co1igmdr> dado,: para re5.
des não é maior àinda é por- das idpjas !'essoais do Presi- pOIlder àqn:Jes qu/, não. con.
que o Gov·"rno tem recebido dente, mas também, s:bl'etu- ".egucm entender ou procu
a colaboração particular ele) ; do, de um ::sforço d2 conjun- rum confundir a po�ítica de

"

'. 'comérck:. e do1 in<:lústria':, _ to, no estudo dos prcblE:mns a credito can a ,'gricu1tura.
Ncccsidade da. iIl'pOSlçao rCi'olver. Reputo uma honra Tenho cp.rieza de que mais

Afirma, em s.eguida, a de- ter a ajudO! e as sugestõe,.; de uma vp;z; dcsfar;i as confusões,
cisão de manter a política C8- fé.ntas figuras das mais emi- ilÜPl1cionais ou lião, com que
feeira do seu an:ecessor, sa- nentes e capaz.,s do D12U paí.� se orocuru confundir a opio
licntando qU? enfrentará o _ concluiu. . niãô de D1'-!U paÍS".
deficit orçamentário melho-

��n����:o!iS�;\����� �1�u�7l1��� Meneghetli lera" que fazerdO�:�l����:: na oposiç�o 9.He líI

�����:���i�:��r�a�:��tf:��! dDP I�·f!J· çlWa fi rie fe II� b fiDl'manobras di(! seduçao. 'bb U U U u Ü '!li O ti.
Depcis de lembrar as con.

dições delicadas em que aSSE- ., . ... . .Presidente miu o Governo afirma nao Perto Alegre, 29 (Mend1o. CHHH fazer de publIco uma

respcito das últimas eleições, ter assumido quaisquer c.om-lua1) - Antes. d'e assumir o t1_:claraçãn �e ��U::l bens, que
o presidente Café Filb:J, em promisSos, salientando que gov.erl1'j do RIO Gn::m?e ?o sao os. !'egu�n1.ns:
sua costumeira palestra não S'i! podem proceder are•. Sul, !?�r<: o q�al iCl clello

. Parhclpa_çao -: m diversas
"Voz do Brasil". formas no breve prazo' de nas el{?lçocs d:;> u do corr.2nte flrmas (aço;'� c quotas c seus

Falando sobre a doi... embora gostasse
I

mês, o sr. Ildo Meneghetti de. 'v<\lnTc;-: n011lÍl1ni!-;):
.���������--��

autorizar importações
pelo sistema triangular.
As operações se efetuarão

mediante rigoroso crivo,
procedido pessoalmente pe
lo diretor da CACEX, que
fará o estudo dos casos con

éretos que lhe forem apre·
sentados, acompanhados de
documentação e fundamen
tação amplas comprovado
res da essencialidade dos

produtos objeto das tra.nsa-

I Fúhrk:1 de CPlnlose e Paa
.

t
� pcl S.A. Cr 4 �J3(J.OOO,OO. In.

ImPOr açOeS
tl!.l.,,!.ri;!l .r.' Comercial Bras!..
]C'ira S. A. Cl'�� 405.000,00.
En",ofr.� Nu('Í- nal Ltda. Cr$

",. 350.0nO.QO. Soco TpITitorial E�
kl ra Ltda. Cr$ 250.000,00.
lmóv:is: ':u·édi.' à rua Pa.

dre Chagas.- nr. 66 (residen
da particuh�r); idem à rua

Ramiro Barcelos, 1.481 (4 a�

partamentcs); idem - um
_ terçu de prédio à rua Mare.çoes. :::hal Floriano 781; 106 hecta

r.es de t:.:rra no 2.0 Distrito do
município de CanôaS e 40 por
c2nto da P'3zel1da Itapuf, com
660 hectares. também no. 2.0

-

t
-

1 I C
.

t ,Distrito de C"-móas.
portaçoes rmngu ares o orno esse; eXlS em ()u-

sr. Tosta Filho assumirá in- \ tros produtos de que o mer.

teira responsabilidade pe· cada brasileiro precisa su- \ I f O R Dral1te a Conselho da SU- \ prir-sc, �ó podendo faz-ê-lr:

\\MOC, do qual faz parte- \ pelo
sistema d� compen- 'P'EI 'AS :r.EGITIl\1AS

As operações poderão eÇ sação· conforme conclusão
- '.s'

.

, .

ed
�

C Ih Rua 15 de Novembro t'lifetuar-'Se em. varIas mo as 1 a que chegou o onse o '

e um dos casos em foco,! da SUMOC.
Casa. da .All!er1ea.no (11 • .11..

.0'-- c;:-.====-=;�-:1t-"""'��'-"" q::at..---

/
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I ti T E R M fD I' A R I A
de Met.zker e Píedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro - 1344 - fone 16-89, caixa postal, 736 ofe
tece os 'seéu�nles p.êgoclbs para 'venda:'

Vende-se uma casu de material nova Iivre ele
enchentes situada na Rua Euclides Cunha no Bairro
da: VêU:a:: F�lcí1ih-·..ie uma grande parte' tarnbern acei
ta terreno ou automóvel em ·pagamento.

2.a PA'GINA

Ccnvidamos os Senhores assoclados e Exrnas. Fami.
lia 5, bem como os 5n1'5. associados. da S. D .lVI. Carlos Ga.
mcs, para o "Baile Soc'aI", que se realisará Sabado dia 30
do corr-ente mes, nos amplos salões da S:D.M. Carlos Go

será abrilhantado pelo famoso" "Quint2t3 Catari,

A Diretoria
Traje c!(' nasscío. As mesas acham-se fi venda na

fazer acompanhar par estl'a:-Vende-se um violino feito á mão com ;!['CO e esto

jo, Superluxó, sujeito a qualquer' exame (' prova au

preço de ocasião.

Vonde-se úm Saxofone crn mi bemol contralto
com um' mes de l1S0 acompanhado elo respectivo c:;

tojo.
Vende-se uma casa de rnadeiru nóva livre d''C

enchentes !5ito a Rua Musanga no Bairro da Garcia. li..�
ceítâ-se automóvel em pagamento.
�---------------------------------------------------------

I Empregadas
I Domesficas

Vende-se um negócio de

1 Precisa-se rnccas Para.Secos e Molhados, situa- -

scrvicos gerais. A�ído num dos melhores
d =. 5- 1",

I
ressadas POdCrélO '�Iara Curti::; teve oportunidade

Pontos a J,.,ua ao z-au- -

"
, melhores inl'ormações IIp fazer declaraçoes a imprensa,

lo. Informacões com o
H tI'

' . I'eferiiptlo-ôe a Rua attiação, a-

proprtetário na mesma i 110" o e Guaruja. "'1nta'llf]O 0;0: resuttados ()htft!o!:!

I' 1401>
• Alameda Duouo ,je Cíl-

"'(11 110�,'n naís.rua 11.0. .J esqullla . �- �-v _

u�_

VI xias -- too, "Espero - di""" - conttnua.ri a Nova. .! ,ns EJtado·.o; Uriidos meu contato
-��-....-.' : mm "5 hra::'\],€1iros e quem a-

. I »r -ndi n admírar nestes tantos a·

( A l, I : nos em que trabalhei no Br�il.
I i ! ,cVo as melhoi-es recordàções

Cal para todos os fins
I i 'la e5tr�ita c�rdi2.1 3. d:, �in-

sempre em deposito. I t;u'a coàaboruçâo .dos brasüetroa

Marmoraria Hass Rua II
c, ?OS �rte am�r�cano3 que' a-

S- J • .- I IlU esfâo em atl'vldade' empenha
aO Paulo n.o 5ljl.

) '!-_1S através do SESP ma molho=

i ;-ia, das condições 'da saude pu-

4 II I r it! I !)!ica desbe grande', país. E que'
A " � � �JI I ro frisar que essa' cclaboração

� OI" ,. -... ,. _, .,., prossegue, fazendo -inegavefmen-

f
rema 1_�eCl1lca. Blume "e trazendo ínegaszelmente gran

I de J: .T_. lVIULL�R acha.se em , ,tds beneficios para ámbâs as
--------------- condições.. de hrnplI:!zas,. j."!on. :

nacões do conttnente";
________________

, sertos. e reformas. g�ral.s em I :tVli'ss Curtis,' por sinal, i.nfor-
I maqumax de escrever. sornar. I t t i. •

di
-

dcalcular ,� c;uD!icar\.rW!?S, Avisa . mau e'r en rega&� a, 1,t'Eçao'. o

que mudou.se uara Rna Parai. I SESP UÚl i-elatorto pormenori�a
ba esquina Jo;'io -::'essoa jlll1-"

�!o sobre todas as suas atilvida

L0 a casa Max Zitnmerrnann, dcs junto áqueta Dívíaão., Ess(

nrcvísoríarnente i01112 1242, 1,:eIatorio, é uma. demonstraqâo
, Desde já �gradece seus clien, I

.lc como vem sendo vantajosa.
, tes e R1111g0,!( prom�ntend0' I para o Brasü "a" atuação' '111t
j j,r�stalar·."e dtfinitivo ao pré- ',ESP de 'um modo. ge-;ra�l, e -', dà
: db do Cinc Busd:. Divisão de- Enfermá'gein' 'ern

l
. ,

..,.
...----------------------------

i

,

.------���--------------

·PRECISA-SE
Duas .l\1o�as "para balco
nistas de pr.eferencin
com prática e que falem
os

.

dois idiomas, Portu
guês e Alemão- Apre
sentar-se na Casa In
fantil, Rua 15 de No
vembro, 597.

Grande Oportunidade

LOTES .. VENDE-SE
Vende-se diversos lotes,
a Rua Goias, sita na

Garcia. Informações
com o sr. Hermann
Franke -- Rua Amazo
na" 360

Trator e Jeep. Vende-se
um trator Fordson e um

Jeep Willys.
"'

Tratar co� Reinaldo no

jornal "Cídade de Blu
lnenau". o

, OCASIÃO
Vellde'se uni curro de
passeio" tipo antigo, em

'Ütim'o' estaúo de conser
vação, sujeito a qual
quer prova· preço base
Cr$ 35.000,00. Informa·

.

ções com ''0 proprietário
"él rua- São Paulo 1409
esql,üna'Nila Nova...

"CASA ALMEIDA"
Esp�cializada em nou
pas' para Crianças, Brin
q_uedos, etc.' localizada
em ponto celltral da vi
sii1�la cidade -de HajaÍ
- rua Hercílio Luz. 34.
Informacões também em

- Blumenã:u, com o Agcll'
té. do I.A.P.E,T.C ..

Aluga�se OU Vende-se
Uma casa, propria pa�
ra hofel ou gl'allde fas
milia, de alvenaria, com
2 pavimelltos, instala
ções sanitarÍas comple�
tás· situada em otimo

ponto da praia de Piça�
:raso Vende-l:;H loü�:J hem
�ituados mi mesma prah
Infol'rnações coil1 f> sr.

Xavier nesta redação.

.y E N
..
I> E .. S E

11m "camjnhão 1940 pa�
ra 4.000 quilos USo par
ticular. aceita-se, carro

mênor em troca. Infor·
maeões :tia' Rua São

. :PaU"Lo 561.

Motivo de mudança, 2
máquinas de costura

"Zig-Zag", sem uso. -

Tratar com Ivo RU:i
Nereu Ramos.: t13
Fone 1380.

nDSSO país ..

Antes de dmxat' o B.rasil o que
,

.

� dará a 15 do corrente, Mi;lS

Blumenau -Rua

Pos1al

MOIO(l(lHA lttA. ·fABRI(I DE MAQUINAS"" E' fUNDiÇÃO MO�ITZ.
,

De EDMUNDO MORITZ .' . ". ,

Rua UruguaI, 30 - Caixa Postal, '14" - Telegr.: '''M.ORlTZ'.'
-ITAJAI--

"

l"ab1i:caçlio de Balanças' "de 20.. - 30 e 40 11:•• - Bombas IDlI'lelll.:l de
ll!' - Eixo para serras circularei - FUl'ade1l'U horizonta.l.1 p-'-_
ra montagem em armação de madeira. - Ferragens completa. _
Serra fita - PlaLrias &impIos, 50 cen�. de largura - CiUndroa pa
ra padarIas. :moenda. para. cana a dragaI! completa. para areia e

pedregulho. - Oficina de fDi!.éU!;:1o e flstamparla Projeto.,
I,lamentos e dema.I.JI l.n!o:rm.açÔ1la lU!. FábriCA .

VE1\i'DE-SE um;], de

HP, compl('�,Jmente
formada e em estado

12
r·:;·

de
nova. Negócio urgente.
Preço de ocasião. Ver e

íratnI' na oficina GRerineI'
com W''Jlling",r, ou nr.:ste
jcrnal. com Goncahrl\S, Tlll

período da tarde.

!,IT!nrT2nCiO alguma coisa... finnou que. 'p.pes�r de tudo,\ 11ão ,

I
Oulro ClU_ foi prO('ur�do pela re-I'" absurdo supõr-se' que Sé t"at�m

portagem é o s,r. Domingos Costa, rIo engenhos humanos desconheci
l' trL.nomo-chefc dt' Observatório \ dos do público.

lia Vila. I
I':adün.11. Disse·no.; e2sc chmtlsta I CQNFUSAO oTlCA

da <leI:: "�'I desejav:"! .manifestar-se I - Pode resultar! tambe1!l, darua
!1'_It,hc;uncntp 11 r;spelto de mate- confusão ótica com objetos COlHode C11·· na qt>e r1�clconhccc eientificamell'_! h:J1õcs de f.C"lnda!iem" atmosférica3,

cJJenle:5, Trill eH' à TUa São .

te. f ..viões en: �'r;:>nde altitude ou com

Pílllln, !};J r, FOl1s l1BO. ! �XPlmn�;jCIAS NO 1".f.l:l1I�m·:lt:'s mmqsfericlOll. sendo a

=�__��__..
� ,! CANADA i l!.'lsao visual causada pela distan.

I ...�o curso dR pale:::tra. o pro!�s .. i ela uu PO! con;d!ç:ôec l..T!1yrO!Jrias
-����__.,�--�=-�

11
-;;Ü!� .1.Jomlngos Co:ta reportou-st:,' df'; vj.sibll�d.14et - IErnbra o d!!'s:;"

I

(j í' " �"'��fiÍ 1 nl'! I p re!". ti Ul1'd palestra fcit:: na t�! do Ü.b�N'\'at<H'w Nadou?!.
�AJBl I)_",��" 11 ilt i E1C!11i-' Tl_�C!1H:� do Ê:..;:érclto' 1'€10' Id, CO!l(Jui:tH:h)�' . d1Z o sr. LeHo

IliU�JIr\\ 1lI {"'À-r "
pr'-'!t.:',�L'l' Agostinho que fez alusuc, .Gama:

. .

n '1Y i\ �JtJ ,;, 'brc' a {'illlfeeçâo de disl'os-voado- \, - t>od� 5<:!r' -';feito de auto-:.u.
! 1'{';;1 !lO CalladH1 onde já tül'Íaru �i-

�
gr��la!} d.:. fundo nirvoso ou 5upers�

f f1u ff.:tfV"J t:xptl'ieueia� de vôo.
I ttcimH', flU. '(:tueH� �abe. Hlll grace

I LJ\'H(_) SO!1nl.<: DISCOIj
\ .1" \'f;rl.nl OI! fotograIit·')�'.

I v0/\ UDT;:;:;;)

"
"

• ,

1 L!�nJl1t·� U :llud;, o a�h'Ol1QIHUp
,

� I 11 J(! dI) f:hscrvat.úrio NaC!Ol!.a]· "Cf r "

t q.u._; n l'r�:_!!.del1te U,3 Universidade - ,J_�al
f di":: f..{B.!T:q·Õ e'iCI..'€\·eu hã t.enlp0t,{,
f !_ti!! h\TO 't'!-'l"fiHnuo o. i.!uisterio do:'}
:Jf<.::I_·O-·_·,:o;ldorü;;; e q_u,:, teve sucesso

'_'_P"�·d'_;l1l�H� llO:'; tneiD�., cientificas ..

I:I1! depohnentO' que avulta. cn�
II �_. o;_} t.leul:l!<: P 'c. d" 1.t-ofe5�o!' Le ..

1111 C,lHI;l, dij"l:t(:r tio OII:;'�I!'valo!'io
N_wi.lJrEII.

N ", (_) 5 ...'\(_) J'1��NtH\l1ENOa

.t��Tr;PNOlVHCcr? .

------;- {)j dl'j�·fJS·v,l�ri!1n·"" llD�Hiv;:;_"
IUPl1!r::. n;ln :-.<ll) ft.'n{lnlcno� astrr;

'�,'H·,n1l(·r,..s DI IJl CUJ·pO�'; çelesies natu
T.�.� (I.�'" nrige;n intcr-pl?net'arla ou
;nt·...:r· ·-tre!a�· - dis .. c o professor
L�'l!o G3nw..

-��� Essa aftrnuH.'âo n50 tra-duz

t�;ll"� opini;:u pessoal: e uma assel"
";") cientific'" A 5upósiçã" d:� qUe
f� ... Tct'cl"ul{1!:l en�cnho�. !..cj=tm veí�
nd[l� controlados ou pilotados por
ba1.H qntc:'> fie i\tl�rV_-', é inírnduzi.
�,l eilt enno..: claros 'e precisos de

l O T E S

Vench'>bC lotes
Nova, fllndos
Joinville, livre

(Hm:hw'!}")�:l'Í!dl
VENDJ'�-f)g Hilé' S,if)

P;lulo, fi!;], fr'ITI'!I'} Ui
mI!':,\- {)(lI' �:n mtrs, pftr
pl'<';f'n df2 i){'élsié"l. SQd>!
miJ. n,ua Sao 1:'an10, mil
Telefol1e. lwn.

UH!8 <:�uniu1!pte 1!lICf11;;l
einnal !(, ti. _:i tipo IIHG,
para 1.000 qUtl!!E', pm

perfeito e:ilmhL Inff)r�
mações FlllUCU ltura E
rich Lubke - Rua Mare
chal Deodoru . (.Jara
ckembachl .. Ver};a,

Fluminens2. é

sempre às claras. Se algum dia
me indispuzer' com o Flumi_
nense, se 'llgíiin dia achàr qu;;
rstçu irabalhando'-eftadb. 'en-

tão �',::;r.2i o prImeiro 11 ,solicl.
tal' minha .disp:.:nsa."
Concluindo, Ze�i Moreira

observa:

M

preferia, o 'por! UP.UP::i. dt'"'_·t" rlizf'l'

qUt' :\. attllo.sfera. Ctn çaS:l dp oli.,.

ilha,; innií.s é uma perfeita "Olll-

SOLUÇA0 INEXPRIMIVEL
-- .\. e:<cquiiJilidade de tal pro

:<:1' l'lIvrot-:"ri1.l probl<:mas' objetí"
"n� ti e (!lnatllica e hiologia) cuje.

."C0111

o R D
Pl:;ÇAS LEGJ:TIlUA:i

Os

p.!? durante o hanquete que
Ih!'> ofereceu hoje o Natio'n!11
Pr�":s; C!Ul1L clt:' WH'5bingftHL

tCi13Q do A.!ll!:rl";JJ1o S ,A ,

RUA 1$ a", NOV(?!t.!lH'O, 47�

\
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Nações Unidas" Nova Iorqu�, Il mesmo' será 'sUbmetido 'á Con.- ferencia ;EOOttlomÍca d1J' Rio de
(De Norman Moi:ltelliern� " da ferencia. que a. 22 .. novembro Janeiro. Ús economístas dizem
�i:úte(L l?l'Iess) - Uma Comissão proximOl reaJjzarã�' !l:o Rio de qüe a. Organização 'dos Estados
das Nações Unidas propos on- Janeiros os mtntstros daFazenda AmericanoS. :não deve limitar
tem vasto plano p'ara.' o fomen- e Economia, dos p'aiees am;e:rdca� suas 'fUllções á esfera politica
to econcmcío : da 'Aineí.ica. L3.tí- �os. o reb.torio. foi preparado mas dev.e criar tambem as' cen
na. que tem por .firo. maJliter a por economísta doo: Mexico_ C08-

• ,. ,. •

•
•• I dições para' estabelecer melho-

cooperação e a rolidaRiedadeJ aaa ta Rica,' Cbj,!ia,
. Atg.entina, Co- res relações economícas e díssí-

Republicas LatinOi"',Americanas,

'\lombia
e Brasil'.a pedido da 01"-

par "o cetí/cisin'.J! que a opmiao
A Comis.sã>.:J'. Ecanomica ;para a ganiZaição tios 1llstados Amel1ca,-

.

'AL pUblica da Amarica Latina de-
"

I :America Latina (CEP ) das nos,., \. ' i I'� monstrou com frequen:cia para
í Nações Unidas . preparou esse No relatrorlOi .ee .destacal a Im- com as CoJifel1encÍas Pan Ame

I plano, que consta de ,9 pontes, e portancila. íexé;épciotnal� 00;.' .con."'. rlcanas".
·�tullllmlmllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlIInllllllllllUIlUUJ!. W'ASHIN�:ÓNU�UP)' O

:_
,

.

Maquinas' Registradoras
.

i �::�: ��::�� di�t�l��!�r�
_ canos, Henri F. Ho�!and, reve-

, '.··.R''., : , E .. ·A. ' e a=_ l'erã, provavelmente 'hoje, 'du-

m rante o banquete que organiza-
.' . .' _ rã 'e;m Nova IorqUe li Sociedade

,=

Industria Brasileira ! :

=_===._ !�;E:=c�tdo� :��:�o q�: DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM· PA-
Conlferencia ECQnomica do !:ti'.) RA o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA
lIe .TaI1!eilro, que começará a 22 - PRODUÇ�O --

.a de nnvembro próximo.

1_,'..
'

E P A G U E ( O M
. S Nos. circuios responsaveis de' - ( H E O UE -

=1
Washington, aereíta-se que a;

���!!!!!����:!!�����������!!:'!!�����������:: nelegaçãoo ttlrte americana sus- ..

••••• - • L -+Mí± wi •__�"G��.!J�""!!!�
�. !:n�Táq:� :i�:;õ�:���n�í;:rMAR�H)\ ROCHA:: dos governos americanos deve '

.

.

.

= '!QIl8Ii.stit' em elevá'!' o nivel de
.

.

S vida. dei SOOS respectivos p.Jvos.. ..
:: URUGUAI

O

'�ornlal "La·Mam.n:a", se referiu
sm linhas gerais, em um eomen Martha Rocha declara.

tario" ás perspectivas que ofere-

te aproxima Conf€r.encia de
formar um lar e consttturr uma

Ministros da Fazl!nda, no Rio de

laneirl). familia de muitos filhos".
,

Assi-nalltll que "uma l'epetida e Ao, fazer-me esta declaração,
em geral 'dramática experiencüa a extrao.rdiuaria Miss. Brasil a

_
il:emonstra até que ponto; a esta"

- bilidade eC'Jlnumi!ca 'ei politica cr.escenta:

:: dos países latinQ-americanos de- Não! crelÍo, qUe seja possive�
= pendei do curso' dos negociQs dos combínar com exito, uma vida de

ª produtos agricolas e materias
lar com Uma vida pl".Jfissional

_ primas, que constituem as, ba-

ª Il'OS fundam'entais 'de scu comer- fora dele;·

:::: 1:i\)! linternacional". I "Acho que a mulher que quer

-fS ARGENTINA. construir um lar vel'dadeiiramcm
BUENOS AIRES - ConSldent

t 'e] 1 t' d
. .

_

I
e 1 ea - a e on e; seja POSSI-

-

P.R O f'-E-S'�S-O--R E S
vel atingir·Q ide::!l - deve dedi·

ca�-se primordialmente, acima

= H. E. C· Azevedo
dB qualquer outra coisa, ao pro-'

priio" lar'!.
Estas deC:Jaxações exclusiv:as

de Martha Rocha ,sã,;)' feitas de

i,mpl'Qviso, . diante Jlas camaras

Medidas raditais fie televisão, nl> meu pragrama

f t
• domilnical. São', portanto, ex-

contra a ra ernl Senhores Acionistas:,
.

,

,- pontanea.s'. Atendendo as determinações legais e estatutárias, cujnpre a esta

dade Muculmana DepoIs' d,el fazer sua profissão diretoria apresent::.r' o relatorio do exercício encerrado em 30' de Ju-

, de fé ,no lar MarUJa so.Jrri com nho de 1954. , lo

CAIRO, 29 (UP) _ O Ministro Conforme se verifica d;a demonstração de lucros e perdas. o re-

de Estado" coronel Anvar El Sadat, aquele sorriso que tornou o, Bra sultado do exercício foi satisfatório, contribuindo assim para a con-

declarou que o governo egípcio se si! ft".moso no mundo inteiro e saUdação da situação económico�:ri'na;'c;;.ira de�t;, Sociedadc.
.

diSpõe A' adotar medidas radicais acrescenta: Este, senhores acionistas, o 'relatório que julgamos de noSSO 'l'1ever

t f t 'd d h submeter à apreciação da próxima assembléia geral ordinária ..

con ra a . ra erm a e muçu nana. "ClarOI está, eu falo: por mim.
Entrementes. a Poliei ... vem reali- Gasp?-r, 30 de Junho d"2 '1954.

zando detenções 'de elementos vin- Eu nã-JI conS'eguirda ter uma. RODOLFO PAMPLONA - Diretor-Presidente

culados ii organi�açã;) religiosa. Em! profissão fora do lar e, ao m,es-l DORVAL PAMPLONA - Diretcr-Gerente.

diversas 'cidades teriam sido apre-:mo tempo, construir uma vida

I'
Industda Beneficiadora G:lSparense S.A.

d BALANÇO REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1954
endidas ",rmas de guerra. em po er

famiJial' como idealiso_
de m<!mbros c,", Fratermdade. Co' A T I V O

mo se sabe. a Fraternidade Muçul-' Para .mim, o' lar seria de- IMOBILIZADO:

mana fei envolvida no recente �- masiado absol'vente e não me Imóveis e Benfcitori�s ... 8.829.80

tentado de que foi vitima o pri -

b
.

't
.

t I Edifícios e dep;.n<l.<mcias .,. 294.756.60
.

,50 rana nenI 'enlpo nem ln eres Iroeiro m;nv,tro egipclJl, coron�J

I
. .

GamaI Abbd€1 Nasser.
se para outras ahVldades.

I'
ESTAVEL:

"Mas eu compreendO', eviden- Móveis e utensílio" .

temente que outras moças pos- VeicUI?s ..... , ,. ' .

MAGNíSlA FLUIDA DE MURRAY I' .'

Serrana ......., .

ló>ome 'U"<, ,�raJh'el como
san1 ter po:ntos 'de VIsta drf'eren· Maquinismos _ .. .,. .,.

�l��}�l��I���h'�:;l ���t:w;'t.,��;':�? 1:j::,1�� teso . Como s,el diz fh'Y50ficamen-
DISPONIV'ÊL:

'0/',""' ....., /', .'" te, genera1i:ia�' é cometer erros.
. Caixa .. , .,_ .

'",. T Eu de nenhuma forma quero REALIZAVEL:

..
, ....

.�.•.••...

i

..... í".;
.

..

········A:. l·1 O"
/'

&ect.çio. A�eã�' e OfIcina: 'BD São PaÍlle ..
". -l1i1 .•

� Pone 1011 �. "aiD Postal, U�

"I

I'A6UNDU ;]

Cr$
Cr'
··CrS

SPC!UllSAiS:: R1Q 7"" Rua Rodrigo Silva, 12
.

- pon.e: U�5'5� � SAO PAULO� Rua 7 de Abril'
.. ne .....; bt andu --. !'ones: f-UU. 4-4111

KURZE,BERICRTE

DRILLINGE FEI�RT�� 79 GEBURTSTAG

HAMBURG --- N�rddeutschlands aelteste neu

liiige, Anna Witthoeft, Ermna Meyer und Wilhelrri
Bensemann aus Amelinghausen-Stottorf (Kreís Lue

neburg), .feíerten ihren 79. Geburtstag bei guter., Ge-
sündheit.

.

,

.UEBER um ÂNLAGEN F'REMDENKAPÍTALS .. IN
�. BRASILIEN

RIO, '29, (Meridiónal)) - Wie verlautet,
.'

sll1,d
die Fachleute des FiÍlanzministeriums damit beschaef
tigt, die Normen fuer.die .Al.lfstellung einer rieuen Po
litik der Anwendung

.

ausla(mdischer Kapitaliéri.: i11
'Brasilien auszuarbeiten .. Die aUgemeinen Richtlinien
dafuer wurden bereits vom Finaniminister bekannt
gegeben. Sie bezweck�n in

. erster··Linie, das Tran's
portwesen, das Elektrizitaetzwesell' und ,die Land

wirtschaft zu foerdern. Die neu: aufgestellten Normen

'. so11en in diesen Tagen .v<m der Supei'íntendentur. fuer
·.Muenzen und Kredite geb�1ligt werden.

BLUl\lENAU, 30-10-1954:

Para··..manter
A importancia

.

proxme

coo.peração
Conferencia do. Rio

s O I ic:la r i e c:l a c:J e
da

-
-

-

ª Legitimo orgulho da
-

-
-

!
-

-

-'

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

I
I

",.,

Distribuidores

a e
(1. chanceiaria o temarto da CO)l
ferene!'a íntoramertcama dos mt
nistros da .F'azonda, que se .rea
Iizarâ, .brcvenrente nlo Brasil.
Reuniu--l3e no patacic San Mar-

tin a ComissãO' lnter-Ministel'ia\, mícos e enearrega'da do estudo
formada pOl' representantes da do temarto da referida eonreren
chancelaria Milnisterios da Fa""' cm, que Sf"l'á mauguraaa no. Ria
zenda, O.Jmercio 'e Finanças e de .TanO:ro, no dia 22 de novem

secretaria dos Assuntos Econu- bro ,

ueo

BAtjCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA
- M-:arnz: ITAJAI-

Fundado em 22

Capital. ., .•• • ••

Fundo de Reserva

<te Fevereil"(! de 1935
.

End. Telegr.: '"INCO"
.

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 50.000.000,00

c-s 100.000.000,00
Total dos depósitos em 3113154, mais de ••••• Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEmO E CURITmA

1
ta, que se aplica ao meu caso, na disputa do tãtuío de Mias

mas pode n�o se aplicar a OU- Universo, Martha Rocha aprovei
"Meu maior ideal é casar-me, tPJS casos ... " tou para fazer uma visita as

POR AL NETO g'eneralízar- Oi meu ponto de vis- brilhantismo o segundo

Mart.ha, fafa-me de SUaiS ir;- suas irmãs.

más que vitvem nos Estados U� "Foi a primeira v:ez - 'disse

nidIQS'. ela - que. vii meus' sobrinhQs.

Quando foi a Lan'g Bea'!h, Uma de. minhas irmâ.'l tem tres

onde conquistou com tamanho filhos e a outra tem dois".

"Achei >engraçado de: quo !meus

S-obro:'nllOS quasi nãP.J' falam o

portugues, pois como ambos
O R DF

PEÇAS LEGITIMAS meus cunhados são america.no,g

os guris preferem o idioma dosCasa do Americano a.A.

&13 p·ais.RIJa 15 de Novembro,

(Conclui na 2.a ll!l.J:1na tetra 111)

-

-

::

�RLcl 15 de Novembro, 900 - B LD'M iE NAU ª
�ullllnllllmIIIllJI1.,�IÚIIIJIUnlllJnlllmllll1lllllllllalUII�IUIIIllnllllllll�

Indústria Beneficiadora
Gasparense S. D.·1' ,

."

ANwESENHEIT 'DElf BESATZUNGSTRUPPEN:,
..

IN
WESTDEUTSCHLAND

!' HAMBURG, 29 (UP) - Aus gut.unterichteter
Quelle verlautet, d�ss. U\ll' eine Frage u�brig geblie:

" ben ist; fuer die es eirie Loesung zu-finden gilt: ,Das
.. Statut der in Westdetitlichland stationieiten alliier
._,' te� T..vuppen:

.

Di� Deutschen erklaeren, die Anwesen-:
..... ,héit ;von Besa.tzungstruppen m Westdeutschland Ho
,.-. iléitsgêbitf,f sêtUnvereinbar mit der deutschep E)'ouve
',. :j:"iu���tàet� �l)i� .' Westalliier/te ri_teilen' diese 7'.,A�s1.�ht

. Q;ç1rchaus. PIe �e'S�ltzul1,gsmaechte wollen "lCh. aher
gêtreu rlU 'die.Erklae±:urtg yon 1945 halten, wonach den
:drei We'sttnaechten das Recht zugestanden ist,' iro' Ge�
biet de,r Deutsdien BUl1desrepublik und im Berliner
Westsektor Trup.pen zu halten.

.

.

Das Problem ist �t1so rein juridischer Ordnung.
Dié franzoesische Delegation legte ein neues Projekt
fuer die Abfassung der Protokolle voi', das mit den

Empfehlung�ri der AiIssenroinister' der Kommi\'ision.
der Sachverstaencligen zugeléitet wurqe. In der heute

nachmittag um zwei Uhrbegiqnenden zweiten Sitzul1g
der Kônferenz wird die Ratifizierung dieser'. 'Proto-
kolle

.

UE�berprueft werden.
..

'. VERSTEIGERUNG EINES
.

HANDELSScIUFFES

Rua Cuiabá, 114, atraz
do Hospital Santa Isabel.

RELATORIO DA DIRETORIA

em PorÍ;>;lI Alegr;ei o CO" foi
mandante J. G... HeSW>orth, Dilo- mantida amariuda,' como medida

to lia "Cama: Voadora", aerOlllaV de segurança para o pilotO., mas

recentemente .' constrUdda .:piela que" no dia 3 dCi agosto' .passado,
indústria aerotiautica britanica, efetuaram-'Se <is' p;'�vas' de-finíti-.
impuJ,sionada ])Or motor.els l+ ja-:, vas, seni nquela pr.ClCaução, pIe
to da'. "Cama Voadora", aeronave namente coroadas de exito.

verticalme;nte. Esclarecen�,j, Ol;! motivos de

O famoSO! "ás'" da aviação in- sua vinda. aJOl.· Brasil, informou

glesa, que já foi pilotol de pro-
mr_ .T. G.

.

:S:elyWOJl'tl). que .

está

vas da Rol'ls Royce" e comandan 'empreeddend?: . uma. 'Viagem de

te 'de um Esquadrão de Caça da
estudos peIa. Amevica do Sul,
já tendo visitado' Rio de .Tanei;-possui mais d'''7 '. mil horas

de võo em aviões a jato, tendo
1'0 e São; PalÍlo'.· Seu óbjetiV'J', na

. .' ..
'

capitaJ. gaucha, :,era. conhecer as·sido' ;'te#t pilót" ',de diversos a- DR. MECESLAU SZANIAWSKY _

Ih· instalações técnicas da -VARIG,
p,are as dJ€sse tipo.

.

' . ., Médico (lo Ho..-pital Nos..'W Senhora da LU1I

.Em declàraçõ'f!s a' imprensa, o
as quais a!Jilás percorreu demo-' Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2668

"wing commander';' Heyworth
radamente, em companhia dos Resid€l1cia' R. BARÃO DO RIO BRANCO N, 521t

., '.. , dir.e:tores da alu.dlda. EmnF8Sa C U R I T I B A - PARANA'
mostrou-'Se impl'esSioinado COiIU, o

r�' �specialidade: DOENÇAS NERV03AS E MENTAIS

\o.,�,Iume ,e eficienciá da aviação
pronunciando-se após, 'de ma- Doeru;as da pele: EC2emas. F'urunculose, Coceir't8, Man
h.eira elorrlósa, .&.:i.b.'re as m:ursos h es' h s ptc Gla"n""111' s Falta' d" regra" Exce

comercial brasileira, . 'Ie' com os
". c as, p1n a • - .

_. "a... '" ", 1'1
. 80, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotênéia, Esterilida

resultados operaclonai/S qU;eí a de, Desenvolvimento físico e mental. etc, - Doenças crõ
FAB

.'. comercial em no,ss.1Y país. .

ai
.

AMl A
." vem obtendQ' com DIcas em gel' : Reumatism(), VarIzes, sIDa, a ária cru' Credores em qCorrentes ...

"GIoster Meteor". O' famlQSQI ,"ás;� ingles já. se- -.-- nica - Hemorroidas, etc. --- I TituI,)S descontados ... .,.

.
. gUI.·.U ;Para Buenos

.. Aires, de on- ATENÇAO: Consultas em Blumenao nos dias 2. fi 38 d. 1 Dividendo não reclamado
.Referindo>-sef à, ."C.·ama Voa-'-, d

-

HOT""L ROL TZ
de: l'êgTassarã para ()! seu :país.,

_'-- ca a mes, no .� E -
,
Gratificação a pagar

'

dora", �SS'� que nada p>Juiá. re- .

.

'4��

velar, uma. vez que. os re'Sti'1tados �1IIIIIUIImínmmJllllllJlllJllllli.lJm",lIJ1l1t11nUlJlmmIlUllmmlmmllmllmIllUnt"''''' JIInUllmlm� caPi�a�o.•�X��IV.�: .,. . ..

das experienctas realizlÍdas até -
.

agora com a e�tranha .a�!onarve _ª DOen.'"as ,Nervosase' Men ta i s � F�un�:d�O� d:e: R�e:s;e;r�v:ai:EÇisn�ege�l:al'
...

são ainda mantidos- em segredo.
'ff a

IAdiantou, púr'.em .. que não há §_=_:' CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA 6l0R_IA -_;_= Fundc:·:JO�:EaNdseAv'çd�UoV.'.�dOSOScomparaçãl) C'�m o aparelhol a- mr
.

mericanó que deCOla. tambem = ASSIST:tNCIA M];;DICA PERMANENTE A ÇARGO DE ESPECIALISTAS :::

I
Cauçao d::. Dlretorla ., .. ,. , '" ,. '" .

verticalmente. pois que, eilgua.n- :: ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS i
to este; utiliza. moto:l-. comum o :: !
hélice, o prototipa :fabricado, na:: ELETRICIDADE M1!}DICA - REPOUSO _ DESIN70XICAÇOES

1& :; I

Grã. Bretanha nada teni de O.JU E. ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -- ª j

vencíonal, como teme e aiIer�ns, :: Avenida MUnboz da Rocha Nr. 1241 - Telefone nr. 3 O 5 5 ::

floob;tnJO'Vendo-se no ar à bal5e de ..�_. ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA i_jatos c01itrolaveis.'
_

_

Sabe-lSe, entretà.nt�, que, nas = C U R I T I B A P A R ANA' 5:
, :: = Mercadorias .

prJmeiras experiemcias;' 'a revolu- -

..,"'_ 1io __4DlI .. iIII __11U 1II.."t_'IA_� 11111.. 111111.." Relldas. patrimoniais

-

- .. .

I� Mo{:üle, Alabama (USA)) wurde durçh rÍch-!
terlicÍlé "\fer{uegung das 2788 TO'nnen grosse' br�si-.
lianische Handelsschiff. "Aracatí" 'zur Versteigerung
fi'eigegeben. Das bereits ,am 24. Dezember 1952 àn die

Kette gelegíeSchiff so11 75.000.Dollar- an aus'Ste}len-
de Forderungen bringen.

..
.'

.

Wl�TSCAFTSl{ONFERENZ
RIO - Der Ra! der Organisationen der Ameri

ka-Staaten in Waschington hat beschlossen, Kamida
und Italiel1_ ZU, _der am 22. November. beginnenden
Wírtschaftskbnferenz in Rio einzuladen.

.

IN RIO.

. -
'. .

-----

2,6 MILLIONEN.TONNEN DEUTSCHES . ERDOEL
. '.. ...

.-
-

'.
-

':''-IN 1954
.

.

">:lESSEN, '29 ([1P) .� In diesem Jahr wird die
deutsche Erdoelgewinrning 2,6 Millionen ;:ronnen . er.!
reichen' und damit ali der Spitze der erdoelfoerdern
deu Laender :Wes1;u,ropas stehem. Damit kànn em
Drittel des deutschen Mineraloelverbrauches gedeckt
werden. Durch neu in 'Betrieb ge'Setzte katalyti.sche
Krackànlagen ist die jâéhrlíche Verarbeitungskapa
zitaet der westdeutschen Erdoelindustrie auf 11,2
Millionen Tomien gesteigert worden.

. � .
.

-,- ---

G U T E. N' A P P E T I T

BtrT�ERMILCH.,KALTSCHALE ROH MIT
1 'I ':SWIBACK ",::'" ....

.

1 L. Butt-ermilêh;.50 gr. geriebener Zwieback,-

50 gr. Zuêker, ,M�sserpitze Zoot. ..... '.

•.••..Die frisch lUlc:{! J:'eÚl' schmeckende BuHeinp1ch
mit allen Zutatcn vérmenglm,' eÍ11igemal umruehren,
damit sich der Zucker iiUfIóest, und abf'}chmeckeri.

...

I

Kalt servieren-
...

. >R .E IS KA i TS C H li L E'
':1 L:. Milch, 50 gr. Reis; 80 gr� Zucker, 1

gelb, 2 TeeI. Gelee.
, .

.
.. ,Mileh mit dero'gewaschelien Reis zum. Kóchen

:bring�n lUld auf scI:wacher IDtZe gar werdenlassen.

Dann lHe Suppe mIt Zu�ker UTid, evtl. einer Prise
Salz. abschmecken, beiseite nehmen und mit dem Ei
g�lh.Ye).'ruéhren und kalt :stellen. Beiro AnricIJteiÍ in
:j�ezyi TelleI' Suppe ,einen Teeldeffel Gelee. gehen.
:Kiítt".servieren. '.

. '_
.� ,-

-a ..
'

�

•

HOMEOPAT1CA

303.586,40

5.403,90
105.120,00

36.853,30
160.186,10 307.563.30

1.250.000,00
15.081,00
60.240,00

1.097.609,10
4.361,BO

331.600,0(J

Mercadorias .., . .. . ..

Almoxarifado ." ...

Sacaria ... .,. ... . ..

Devedores em qCorrentes
Empréstimo Compulsorio .

Capitalização ;... . .. 2, 46C>J, 891,90

COMPENSAÇÃO;
Ações '�m cZlução .,. 5.000,00

3�093.947.20

PASSIVO

EXIGIVEL,
2.272.127,90
114.998,50

29.310,00
130.000.,00 2.546. 436,40

'240.00.0,0.0
36.078,00
75.46-4,20
58.842,30
132.126,30 5-i2.510,60

5.000,00

3;.093.947,20

GASPAR, 30 de Junho de 195i<

MARTINHO CARDOSO DA VEIGA, Contador, Cart. 125 CRCSC

RODOLFO PAMPLONA - Diretor-Presidente

DORVAL PAMPLONA - .Diretor·G:rente
DElII0NSTRAÇiiO DA CONTA LUCROS E PERDAS ElII 30 DE

JUNHO DE 1954

L
�_

,

..,

<
..

-

ARTEFATOS
OFfE'NEY

Débi�'ir Crédito

50.8.838,70
2.400,00 511,23870

. ,

Despesas diversas .

Fundos diversos .

,46'!L.801,3()
46.437,40 511.238,70

GASPAR. 30 de ,Junho de 1954.

MARTINHO CARDOSO DA VEIGA. Contador. CarL 125 CRCSC
RODOLFO PAMPLONA :;_ Diretor-Presidente
DORVAL PAMPLONA - Diretor·G2rcnte

PARECER DO CONSELHO FISCAL

o conselho fiscal da Sociedade Anônima "Indústria Beneficiado
ra G:.�parcnE; S. A,", por sew: membros abaixo assinados, reunidos
especialmente para tomarem eonhecimenta do balanço, demonstração
de lucros e pcrdas e relatório da diretoria, referentes ao exercício en�

cerrado em 30 de junho p. passado, depois de examinarem detidlrunen
te os referidos documento� e constatarem em tudo a mais perfeita
ordem e exatidã0', resolvem aprová·ios sem restrições. recomendan
do-os a assembléia geral ordinária. por su::. aprovação.

Gaspar. 2 de Julho de 1954.
Lítio 'lI1ondini - Antonio B_. SChm.itz - Norberto A. Koerich

F Ar B R I- (A DE"
DE ME T A IS G.
Especializada em servJços de niquelagem e cro

magem de peças até 1 metro de comprimentO', com

cobreação antecipada - Aceita servico em gránde es

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
húormaçoos.

Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16
,Fone, 229 - BRUSQUE
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ns GATOS NA gXrOSI<:�AG - E;.:té. dlH'rta em Paris uma
, xposícâ r } de gatos, ü 28 a q ue S� reahza na Uij)lWl rrancesu
E uma das ut rações dessa adm i ruv t.! H-,ira de -aní.
mais de luxo é' um gato br:!.�ileirQ, Aig" ,J:,T-'cld"
pantera, com manchas stméu-icas- ,)111.'3 clarr s "

orelhas arredondadas e curiosas Hstrrs na cab.eca t parcccn-
do tatuagens de indlosj. () 11'155:· gato chama 'i at--ucâo dos

C5_visitantes Pê1a sua beleza selvagem, mesmo no cxtraord íná.,
re-rio conjunte de p e rsas, s iam.esos �- ve rdadeír cs 8511">8 da
R;-raça felina. O gato brasileiro tem um andar vultuoso c ele-

gmte.
",li.�

.

OS LOBOS - Os donos de rebanhos dz gutlo Ianíger-o c ca-

prino no Conselh« de Bragarnca (Portugal) estão alarmados
C{)lTI .. : prejuízos que vem tendo com as alcatéias de lobos
farniritos. Em um, só noite os Ierozes animais entraram nu- "1 sopa!"
ma nrouriedade e mataram trinta ovelhas e noutra etimina,
ram '25: Além disso, e les agem à luz do dia, famintos.

CONCERTO - A famosa Orques trr SilllfJnica da NBC,
Nova Iorque, Iorrnada por 92 nrofessores. que se desfez no
an; passado quando Tcscaniní a deixou. vai dar um concerto
na nróxima ssman.r. no Carnegie H'1Il. em home nagern ao

genial maestro italiano, Ninguém regerá esse concerte. nis,
so consistíndo a original hom�nagelU d03 músicos amer-icanos.

H f' E' ! Ci-

O l\IIARIDO QUE NAO O E' - Casaram.se numa igt'Cjl de
Londres: Vincent J1::�leíi', 26 ancs, \etegantc. de smokfng. e

ela a ncíva de 21 anos m.crena vestido branco d" cauda. Dois
dia� depois comecaram a circular boatos de que o casal não
era mesmo um casal: Víneent fora até 18 meSES antes Violet
El1cl1 Joneen c sofrera uma sézie de íutervencãe - cirúrgicas
para mudar de sexo. Funcionários de urna agencia elos cO�'reios
identificaram O casal: eram dua., colegas que sempre anda
vam juntas, O f"to fei comunicado aH Servtco Judiciário da
Scutland Tini! pa ra que decida.

ESCREVA DETALHADAMENTE PARA A
- CA'IX-A- POSTAL 7 9 1 2 S. PA.ULO.
NAO UTILIZE REGISTRO PARA EVITAR DE.

. MORA: :NA' ,RETlRi1):DA, EM HORARIO
:ilY1PRO'PRIO.

S"IJf'-"l' que (/;: "UnH!lltos
,ngE'f'ldns IllUito qlwllk�s CHU

:'<lm dano iI saúde. Muitas
,1''''11(;;1:-; (l': ('S! mago sao {j.

ri uudas da Ial ta de sénstbtl í;
d. ri, na lingua, O 'cst'JmaglD
maltra'é)du não tem '1 oossi
hiJid;,de de manifestar-se
Cjt1.wdo um alimento é+querrte
dl'lllilis cu muito frio. Para

DE PRO�PRIA fABRICAÇÃO
AS AS PROeEDHi(IAS

RELOJOARlft CENTRAL
ti €

HAIl,U[,DO m�tH15E

�DGAR BARRUO'
ADVOGADO

co branco
ridas'

Pinte 05 moveis :1e SU&
cozinha de cores vi vas que
além de durarem ',)ID is do
que o branco, sâo -nsis ale
gres. Principalmente não

esqueça' que as cor-tinas co

Iorrc'as, vasos de flores c

tantos outros' adornos qUE
.darâó à sua cozinha um ,JS

pecto agradável.
Por outro lado, para seu

maior conforto, não esqne
ça que são necessárias mui
tas prateloirr]s e arma rios
onde você coloque com ca·

cil idade todos os utensílios

tornam-se colo-

nlli:l !<'11ll'i;:Ú1O 1-'cix"lfJ, ()!) �
Cp, ,1:-;� Te!. li);.)!) �

j';q'ê! conscr-íos ('III gCJ',d jJr�wnn� :_-;','lll}llê: a �
melhor org;lniStH;ão técnica rio ,�;;tildil

�

i
..�.

Consultas das !) as j 1
F' lias ,1 ii", (i 1101'n5. Hua
j:J 'de' Novembro, casâ
nos Iundus, :to lado da
rcpart It;iír do Imposto
sobre Relidas.

se;

CARGAS
Pare f!oriaR()poli�

H. P R O B S T
- Cirurgiiio-Dentbla -

Ao lado dos Correios e Telegrafes �- Alameda RlO Bran
co nr. 8 - BLUYLE�"':AU

madeira. .

necessários. No que se re
Entretanto. independen- fere a caçarolas e frigidei

Blumenauensc te c·� material em que .sejam rus podem perfeitamente
I -

16')0 1752
realizádós seus moveis de sentir como elemento dec '.l' ones: � e

" h'
., I.' "

cozm a. o que mais impor- 1':.t1\:O sendo dependuradas--

� - .,;.' 1IPO.o ..O��.C4('lft::l.!'.).o"C'"oj.?o.o.c�.otc·.c.n.'i� I s �,.� ::l1IC01J.t"a .....'y.'l.ro· ••�j"9��;!��.�����.�o.o.:�;.if).o.o.oeo.c.o.n.O.O�.::.O.O.O.O.Q.:;;.CW--AC.O..." na p�lJ. e ..... <: S.

��.o.ç.,.o.�
eoooo, , •

A T E N ( ÃO' ;,: I, E. finalmente, um co_nse
.: -,

"B I fi A R,1 �i I lho: para que sua coz inha
·u, FilBj[:W:� DE PRODUTOS QUI!\'lICOS r. t tenha um ar realmente a.

De ANT.-'\,L KOLONITS - S. Paulo �: I cólhedor é preci'--o que seja
�. I impecável no que se refere

R!'.IO X �

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
ELLINGER

a ferrugem

DR. CARI"OS GOFFERJE'
Cl in ica Geral _. Cifllrgla - lIospttod "Spnfa I:-.abcl
Atende chamados rid.'" fones: _ 11�6 c 1';33

DR. O. H..

I"" 511'1111\ r:;'.IINfIflC'
I_!ttc';_ � fll: HII.tr'l� 1'�r"1111! I ",

"O IU;;:OJG DÓENTE"
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. ,

e Basquete
'OS Ca-mpeonacos com part�d��

-

Dr!

de J o i D
1.0 jsg:; vol.aí feminino:

do x Olímpico. 2.0 jo-
dos I ;\1;0: 'Basquete masculino: Ipi,

Baixa"
v j I e

AMANHÃ
A's 10 horas Voleibol

ieminino: Ipiranga x Gmásti
e .

c�', A's 10'30 '- Basquete
i11Dsculin:;;' Oltmpíco x Ginás
tico (aspf rantes rc titulares).

P�r_ pr�p'fJ entrega:
• A � ••

'
J \�;. �

•

A

TRATORES

HOJE
. A's 16.30 horas -- Becep.

::ão .1OS atletas d'l Soe. Glnás-]
t:ca. na sédc d � Ipiranga.

'

A's 18 horas - Jantar de
.�onfrat.,:,rnlzacão IYI r:.:!;tau-I·ranté ela Sociedade.
A's 20. lioras - Inici dOS},ic,go!', com entrega de fH'lltl\l�"1

la. 1 �_.. IIII!I!l�

li. 1'\.

"'LORD'"
ALfAIATARIA LTDA�

LlNKE - HOFFl\iANN � BUSCH (I.. H. D.)
de Salzitter -'Wa't.enstedt· Alemanha,

Moto� de i cilindres, OLEO CHIJ. de :!.::! HP.
de 5 marchas p. frente.

'

El1uipadm; com LEVANTADOH HYDRAL1LICO
ARÁDO de nqAs AIVE CASo

O 'J'l�A'fOR 'I)fJ CONF'IANf:A l�IH�FEltlOO

SUA' (�RANrtE ECONOMIA E Ul�S[S·ItF:NCJA.
,

'

DIX
"cldereçado 'a tod'Jir os'

clubes filiados, peja Fede;ração
Aquáti'Cá de Santw Catarina;

-

o

que consíderames o esboço'
programa a 'Ser cumprido,
,,.róxixmo Campeonato Estadua'.

de Remo,
.

cuja disputa,'. como

i.labituhlm.ente -, vem' sucedendc

de uns anos para, cá. {fetivar-'

re-á dia. 15 de Novemba'o, ten''::»

OUT-ItJfK;mRI:l li. 4 HEMOt;;

2.000 metros,

(l.o PA"REO -- 10,10 HORAS

Homenagem ao Exmo. Sr.

.':lecl'etario do Interior ü Justíça
BRONZ EINCO

-e,

Cm',sse Aberta - Campeonato

DOUBLE�SKíFF :_
,

2.000 me

PEÇAS E 'A(ESSORIOS
Ji'OnD - CHEVHOLET - Linha

,

Caminhões F. W. D. (USA) até 35 Toneladas .

CONCESSIONARIOS para 'Cà1arinn:

MOFAR etc.

em deão em nossa
I

V�ja o Rue a BE.N�IX tco�omat
tal para Você;

S. A. f Airrb.MÀTICAl\lENTE e�che.se
de água. no seu n ive l certo, e tem

',perawra adequada, quente e fria.

Estrealites :_ Campeonato
rOLES FRANCHE A 4 RE·' !

3,0 PA'REO - 9,39 HORAS I
'HOMENAGEM AO EX1Y1O. I

.l?RESIDEN'l'E DO' CONCURSO,

I
,

I

represen'ante
�

.

f. e� Orusquel
:Jrlgos - ��, Carlo$ ReIl3U_ �a " IIcancha do E. C. fays31ld-u

Do representante da" Li· I mente danificado. Muro Iga Bluinenuuense' 'de" Fute·! fi'cntal e parte lateral

estão!boi na' cidade de Brusque, caídos, alambrado frontal
ôntem à tarde, recebeu o tambem danificado. Prejui
.sr. Sebastião Cruz 'o despa- 'lCS calculados acima dl1:
'eho telegráfico· quo- 'tem' 'o: 'zerrtós mil cruzeiros.
seguinte teôr:

- .,

"Opino seja 'requisitado
"Pára vosso governo in" campo p., isandú para jógos

formo: �Bvido forte enxur- quàndo Atletlcv fá!'. man
rada já do conhecimento datário. Saudações.

- Oscar
de "(fo';seh"'êfil';-'t:';:impd' Atléti:· Gustavo Kfleger, 'tepresen-
!() C. Renaux :ficol:!," seria- tanto da J..I.I31"".

'

2 AUTOl\1ÀTicAMENTE: pela sua

ação agitadora, lava suavemcnce

sev.J prejudicar os tecidos.
",

3 AUTOMÀTICAMENTE. esvasra

se. para, enxaguar; sempre em 'ás;ua
!í.mpa. uma- ou duas vêzes, à sua

"onlstie. '

4. AUTOMÀTICAMENTE. antes de

cada renovação de
-

água, extrai a

água da roupa, pelo novo c 'paten-
teado processo a vácuo.

.

CrS 1.14S�SO
•

menSaI1. " ... e mais ...

estas vanjogEm� t

Pu�t:llte e..:-du\ vo dr' �<:NtH.r., 'gat!!n.
Ilda 'por:; eno:!. � QUE, em SUDve�, mo ..

.y'lmef1to5 a v6t.uot firo (1 âsuQ til':! t��Pt!�

depol:'õ de en�oguoc:h:!1 $e!11·t:!IJ1o:�rctt:á·!
,.e�, ql'ebrcr' befêee, et1VD!"5�!t!""! iV!:!Y!"'

u!�"ie c te ctd o, '1t1rn nrocesso q:..'e. e/i

rni,...n c !:'.r�I·.á:u"'J!!f!." af.\t�q!J!:!'�ó "t-5b",

a lIENDIX I:coFlo",ol nõo
necassila fixação ao

.• t':Jo n!i!tl ins!alo:;àt"". e":J!!�e!�1.
Trtlbcd!t� r:��n tpJd1tltHsI'
r:tressflo t:I�+clguC! e b�!Ett!

l!gô-tt:! em �uc:k�tls! !I)!'!���r::!,

rt:!fO �t'5 tund!l!1s

<-om tadt! :ef!:i!l1d::l.

S. A•

.
'

.

'

I
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de
.. -

prlSaO privilegiada

perante o delegado, de Roubos mercíaíe desta pr:aç&.
,

WASHINGTON, 9 ( P) podem de ixar de mereozr a. e FaÍsificações depôs, ontem, i 'o mínístro .que reside,na ruà
_

, Aa,-_,ntes da P Ií
.

2
f dU I! devida a encâo das homens em car+ocío, :O minli\stro do Tri-, :paula Freitas" - 55, apartamento

b o ICla e er.a - .
- ,! ._ '1 1dI'

.

"1 t
. ,

d· t·
_

""�t·· I 'bl' , ,�: '1 -bunal de Contas da UPilao',·dr·I,20 ecarpu.lIJJcram>ene .qaee mves igaçoes VI," rvcram, pu lCOS responsav ..us pe os
R

.

d F·t
.

u ít comparecera. es"omarueanle;nte á'hoje zm N-v Iorque e Chi
'

, ogerio e rei as, no mq eri o I . Y,

g'
I;

t c
�", a

b d
- destinos da nação, por cúji\ instaurado para apurar ebanta- i :po'licia P1ll'a preStar dept.>imento,03 0, ou r s nove mem r::-.3 o , . I

'

Partido Naoíonalísta portorrt- grandeza e prcgresso o povo geres praticadas
h, f d

'
., 'que se faziam passar perquen 0, que oram acusa os, b '''m,-naU'-nt,e tem ccntribui; rt·

-

bl'de "conspiração' Dara derru,
�. . .

.,.
tores de retpa lçoes pu lCas

_

bar o governo' d,:·!) Estados U. do com seu esforço patrtótíco envorvíam nome il-e �utoddades i �e .s":,o asse..,<YJ.IXa.'das pela
nídos". e construtivo. J em golpes contra rírmas cor �ltUlça().

Um imperativo urgente B construção
de
Dimin.iu o perigo iminente

I pitadas, c!,::! vez que os vesti•.

B'i u�a segunda catástrofe em giçS �.l erosão nos terren�sum nau,. ante a seria amea, margtnaís ao rio o1i2r.ecem, ainIÇIl que palrava em torno do da arneaca de desbarranca,,d'e��orr')1amento de alguns rnentn, c;,l�ll?aça essa que maísprédios da rua Quinze de No. se grava com o n.ovímer.to
'Ve��ro,�.na. margem do ,�:o trepidante ,;;:rov,:.cado pelo 'n,
ltaJal�A"u, .1S!)!), p�ll) me!10S tenso +rans íto de ve iculos p.:!Jate� .�d,J a impressão geral <la prínclpal artéria da cidade.opuuao puhli�a. •

cinrcu:lstancia éssa que deve�Corrttrdo, nao se p"'.dt;ra ;p. nía ser .evada em certa consí;
zer prQvi:cões um tento preCÍ. de!". ção. Não seria nada d:es'l_

Cronica Policiai

fui preso quaD�o IUlia com a
láquina I B I O I r á li c a roubaôa

conealhavel que o iransito de
veículos pesados fosse dE:sloc;Í
do para a rua 7 de Setembro,
coma medida de precaução, o

que Infelízrnentc não poderá
s, r feito, . porquanto o acésso
da ,9onte sôbre Q ribeirão Gar,
cia torna_se ponto obrig.atório
de escoamento, de todos os veí,
culos, em cujo ponto conver

gc nte situa-Se a parte mais
atírigfda pela erosão do terre,
nc , Torna-se assim Inexequí
vel a idéia sugerida, a menos
que o h-'J:Eego dQ veiculas pe
sados fOSse interrompido até
desapareceram as ameaças que
ainda perduram.
Blurnenau. rela sua p.:'sição

economíca, indústrial e co

mercs-I de +ndíscuttwal rele
vancía na vida catarínensa e

que tambem tem se projetado
na vida nacional pela sua V8-

Delegado Regtonal désta cidade, o Ilosa contribuição ncs c6fres
individuo, Rcland 'Z::.strow, de 28 públicos da União, é digna de:
'anos de idade, casado" sem profis- mr rec-r-, na dolór-osa contín,
são" acusado de ter perietrado na g.encia de uma segunda catás
casa do sr. VOlkmann, proprtetárío trofe, as atenções do governo
da Emprêsa de Ónibus Volkrnarm, federal. A 'c,;ncr'2tização da
dali furtando a Impor-tancía de Cr$ construção de um muro de ar;
3.700,00. Roland conressou o, ezlrne, rimo nas. mr rgen; do rio Ita
sondo a mesma ímportancía apre- [aí.. Açú, mais do qu:;! nunca,
endida em seu poder, Foi preso e agora torna.se um imperativo
recolhido á cadeb désta cicllade, urgen'e ,,! inadiave1, procuran-

PRESO O DESORDEIRO do-se assim ressalvar um pa.
Ervin T=:lm:m, de 28 anDS de, ida- lrimonio' materi.31 qu::- inte

de, selteirD. residente �'!1 Rio do, :essa não só a população bIu.
prDcU3sadD. Testo, completamente embriagado, menauense, mas tambrm o

APREENDEU A POLICIA O tem provocado várias desDrdens própr.io g.�.y�rno da Unirío,DINHEIRO ROUBADO

I
naquela vila.. mctivo perque f,oi

I' tiue
tem seus interesses indi-

Pela sub delegacia d� pDlicia de preso, e recDlhido 3D xadrês da De- rétamente ligados ao progrés-aio de Testo, fDi encaminhado �e legacia désta cidiade.
, óO d:- umér' comuna que traba-

JLeenel de Moraís, de 24 anos de
.'idade, natural de São, Paulo, foi
preso ante-õntem a noíte, pelo in
vestigadDr AntD'lÍD NascimentO',
quando fugia com u'a máqtúna fD
tográfica roubada da residencia do
sr. ZadrDsny, gerente da Cia. Ar
tex. Posteriormente foi tambem
'identificado o mesmo individue ce
rno, sendo, autor do assalto pratica
do n!!.. ç.as:n. do sr. Decio Sales, ond�
agrediu, altas heras da ,noite, uma

empregada doméstica. O indigitado
crimi1l>Oso está sendo, devidamente

A HIPOTESE DE QUE SEJAM CONTROLADAS POR MARCIANOS
NOS OPINAM OS CIENTISTAS BRASILEIROS LE LIO GAMA,

E' INTRADUZIVEL EM
DOMINGOS COSTA E

RIO, 29 (Meridional) -:- O fenô' .ment ; , tem sido e "prato," do dia
menD dos discos·:Voadores, que há dos i,.cnw;s france5"'''.
váriDs anos CDmDVe' o mund6 in· I A' rorcp:sito dos fenemenDs que,
teiro, volta, agera,' a agitar a opio aqu; e ;3,;. estão sen". d'onstatadies,.
nião pública brasileira com o a· ti 1\<:5.'" Ieportag�m precurDu l.u·

parecimente "do, 'engenho sDbre os \'ir d'mt;,tas patriciDs sobre cs es

céus de PDrtD Alegre mais preci- tnmhC's Ml;ietDs qm, sobreveam a1

samente, sobre a bas� d� aviação nessas cidader; , cemo que obseI"
militar ali sediada. vando a vida cá em baixo,

RESERVA
Há entretanto, uma certa reser·

va c��:-e os inúmeros professo!'...!Sc
" h�mcns da ciência. Poucos a

quiesceram em emitir' uma Dpinião
sobre o' assunto, como, por, exem.·

pIo, o prol. 'José Leite Lopes, ·<1'1

Faculdade' de FilDsofia, e membro,
de Pesquisas

Físicas. Dísse-nos ele ao ser abor
,dadó pela nóssa ,'repDrtagem:

, � Estou cru no, assunto... Te

nho lid'", aliás, CDm b?stante inte

,reêse; <'-s rep:rtagens quz o

zeiro" ,vem publicando,.
E, em tom de "blague":'
- E' nessa revista que estou a·

(ConcluI na Z.a página l�ra C)
CDnfDrme telegramas que ontem

publicamos, o cDmandD daquela ba
se de Aeronautica enviou comuni·
cação ao Est::dD M,lior da FAB
notificando a sem"lcional apari.
ção. no último, dia 24, e testemu
ntuJda por div�rsos militares e ci
vis qU.3 ali servem.

OPINIõES
As opiniões dividem. se entre 0,5

que acredItam em que DS disCDS
veadores precedem d"qui m�smQ

da terra. ,de um"- potencia· qual-
,

quer. e entre aquele' que afirmamRIO, 29 (Merid.) -

ReS",
na presidência quanto na tuou o presidente do Supe. tratar-se de ,,�ículel5 cbntrDLadoõ

surgiu o problema da elei- vice-presidência. rior Tribunal Federal que ou dirIgidos por habitantes de

ção .do, vice-presiden�e. da A palávra dos comenta- não havia necessidade' de o
um outro, planeta, mais possivel-

R
'

b . mente ·it· Marte, que tem sidio O!lcepu hca com a notiCIa de.� ristas acerca do problema sr. Café Filho ter' prestado jeto de cuidadosos e 'lDngDs .estu-
que 'O sr. Café Filho iría a; é uma só. Não há nada de compromisso. E finalizi:mdo cos pDr 'p'rte de cientistas e astro-
Bolivia assistir a solenida- J difícil na questão. O Mi· - "a eleição só haverá a� nomes.

.

de da 1'nauguraca�0 da Fer .

t l' �.- L' h' ,
s J

-

C F'lh U fato ú que os discDs:voadorcs
•

• n1S TO ..1Ii}'�e fi ar� eXr gora se o r. oao . 1 o
são, ,,�sinaladDs n:iD apenas nosrovia Corumbá·Santa Cruz pendeu a mesma opinião. sair defini�ivamente da pre-, ceus dC'·P.ra;;il, 'ma� 'em outros paíce La Sierra. Ouviu a re- Como o parlamentar, aceno sidência da República. ses, CDmo .n'a ,Fr:mç::o onde, .atual'

portagem novamente d se· � � � __

nador Ne'stor Massena e o

ministro José Linháres.
O primeiro declarou:
"E' evidente que se o sr.

Café Filho sair do Brasil C>

deputado Nereu Ramos as- ,

sumirá seu posto. Esse as.

re 1aç o,.",esunto está minucio'sament" S
. disciplinado no artigo 79 e

i

parágrafcs da constituição, RIO, 29 CMerid.) --; A pl'OpÕ- tercambio- com paises 'da Corti- mania, riada há,' como não,

onde tambem se estabele. sito. do. const3J d� que o Depar- !lia de Fe.rro, e, QCIll!ilequentemen- com a Russia, com exceção
,

,
"

. _ tam,cnto EC'J!nOmlco- do Itamara- te se f�lou na Russi'a. Já n'J8
ce que so havera elelçao

I
ti estaria estu'dando uma opera' visitaram missões tchec'as e po- FinJandia, mas comprado à

quando se der vaga, tanto ção de troca da café com a Rus lonesas e taIrto a Polonia como landia. e lião á Russia.
, sia - Clolheu, on.tem, a DIA' a tchecoslovaquia mantem re-

RIO DA NOITE, naquele Depar laçõe-s diplomaticas com iO. Bra·
__......__,;;;,.,;_....._... "-,;;;,.,_�_";,,,. -'-,......__-'- .;.,

tamento a informação de que sil, tendo suas respectivas 'lega·

H
.', ,..'

.����������r.;��i�����!i�I·
não. é isso verdade. Nem esta Q ções n'J' Rio de: Janeiro.

omenagem aIpassagem( A R G A S Ttamarati gestionandD 'estabele Qua,nta' á Hungria, sim haV'€�
,

cimento'de relações comerCIa.IS ria estudos já naquela oportu-
'

.. lA
.,

�

Para Caçador � co;�:to��:\l;<:uve a. �espeito f�á :�:�.e f��tn;:r;:�o�::��:e�o�� c·lnqu·e'n'lena'rl·o do CI-ne BuschExpresso Blumenauense Ltda. �
i
quando de ultIma VISita d,)\ nu-

[Alberto
na en,t.re'Vl'S'ta que con-

"

Fones: 1620 e 1752 �! nistro João Alberto- ao Brasil, cedeu ao DIARIO DA NOITE.
,

'

• :.:: ventilou-se a n-tlissibilida<l€l de, in Quani,.) á Bulgaria e á Ru"! "

"�������i".i��������-... .l:' .....

Scrá.�i:alizada hoje uma A SOlenidade icrá inicio às
homenagem à passagem do, 11 hor.as no' sàlão d.e espera
Jubil.eu de Ouro 'd,:, Cine do Cine Busch, com a presel1-
Busch, em que os. Estabel-:>ci. \,'a d·� Autoridades CivÍs e Mi
mentes J<;sé Daux S. A. Co- litar..s, Imprensa e Radio, pa.
m,rcial, arrendatários do di. Xl; - a qU;ll foram convidadas.
to cinema of�recerão" uma Orgulha.se,' pois, os Esta.
pll-ca de 'bronze: com oS se. beIe*imentos José Daux S. A.
guintes dizer.�s: C0mercial em prestar
"Homenage,m dos Estabele� singela homenagem 110 Cine

{'lmentl"'l José Daux,S. A. co- Busch, cuja; direção :está a

mercial à. Frederico Busch' carg,� de HeItor PdsSo�rlllo (g(
.

Senkr o Pioncin dO! Clnt'_ rente) e Tdvio Maestrini
ma".

'

'(sub,geri:mte), dinâmicos' E

incansáveis ba1:l1lhadores €IT.

prc;l da sétima arte em Blu

Assumiria a Presidencia da Republica
o presidente da Camara sr. NereuRamos
Iria o sr. Café Filho inaugUrar a ferrovia C.rumbá-S. Cruz

Será adquiridO o ·'rigo' em
cruzeiro nos Estados Unidos'
Medida, exc'epcional em
RIO, 29 (Merid.)) _ E' realmen

te, das mais negras e perspeetiva
de impert_ção, de trigo, para 0" ano

de 1955. SegUndo nos fDi revflado
por pessea lig3d:? à direção do Bane
co d') Brasil e, da SUMOC, o, go-

o Itamarall não eslã negociando

Restabele·'ciment.o
com a

seria uma

NUNC:� EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E 1 R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

RUA PARAI'BA;
RUA SAO J'OSE';
F.UA ALMIRANTE BARROSO;
RUA AL�'IIRANTE' TAMANDARE';
RUA THEODORO HOLDROP e

RUA .JOINVILLE,
por motivo de serviç:s para mudança <1� linhas.

Blumenau, 29 çle 'cutubro de 1954.
EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATH..�RINA S.A,

Em fóco ii suceSS8u ao

Preconís!a.d3 uma
nlf.'n3U.Estarão

Con�icões
t

Direitos

Os Jorna listas Em igua Idade De
�om Os Ministros De Estado

...

Após a cerimonia de entr,é.
ga da Placa de Bronze ao Cio
ne Busch, que usará da pakl.
vra o sr. Jorge Daux, diretor
da Empresa, será oferecido às
autoridades, imprcfi83.e rá.
dio, um sabcroso coq�tel.
Bem hajam os que lutam

em prol'de um ideal e os que
têm a sdisfação de vê-lo aJ
cançad,) para gál.!dio das ge.
rações ,futuras, é o' que des,,,.
jamos QOS amigos Heitor Pa.õ
scrino e T,zlvio Maestrini, que
têm a (;argo a direção do Cio
11e Buseh,. um.) d'ót3. melhores
casas de diversões do, nosso
Estad'2-.

e

II.A.
�73

diz que "não- há contI\O!Versia,
neste país, qUe não deg,enere em

rixa. de pea'son3Jidades".

RIO, 29 {�lel'id.) - Em n·

ccnte visita feita ;pelo, mil1istrJ
Seabra Fagundes- ao Conselho,
Penitencianio o professor Le

mos Brito. president edesse OI""

gão, entregou :ao tittllar da pas-

" Desenhos para

ta da Justiça o;,m a assinatura

I
tregar-se, neS'Sas campumhas, as

de tDdDS os conselheiros, o an· paixões politicas, () qUe leva ao

t'projeto lSobre prisãJo especial, exagero dos -conéeitos, quando
no qual> cDncede ao.s jo.rnalistas se faz 'I1!€cessar:iIJ abater um àd
.y 'direito de prisão ;privilegiada v:ersario,. E ta. proppsito é }.icito
até á condenação, def,initiva, se- recordar Rui Brabosa, quando
j(\) qual for a natureza do deli
tjO.

'_ "A impl,ensa - continuou o

presidente ,do' Co,nselho Peniten
ciário - constitui hoje um dos
poderes das nações ci'v'fl.izada:s,
de onde 5€1 haver invopado. o r:Cs
leito integral 'Si' suas

..

manifesta�

ções. SUjeitas. mn1Y::ll'a, CDmD t<J-

I
do,s O'S atos humanns, inclusive
os excessDs, <la propri'a Justiç,,
as sanções legais cDminadas nos

cõdigoo" •

o MAIS VARIADO ESTQQUE DE

VOSSA
PEÇAS PARA CAMINHõES

DIS POSIÇA.O
E

� Desenhos simples

° tem?' d;:,'; conversações
rá a sucessão :presid.encia!J.

se

-AD

,Ante a insistencia do reporteI
o 'g.overnádor Balbino desment:u
inicialmente, a noticia de qut
l'epreS-€1ntaria. o, E1:'. ,Etelvina no

CLlCH ÊS
Sobre o assunto ouvimos

professor Lemos de Brib,
o

qu:e
f O R D

------- ----_.�

CONFECCINAM�SE
NAS OFlqNAS DES

TE JORNAL

'3.Ss-irn se nlanife.3tou:
- Realmente. o anteprojeto em

apr.ego coloca os jorn'alistas pro-
fissionilis em igmÚdade dos' C'Jn

'liçõe;; com os miuí.'stro'.:. dc Es-'
f ado, bachareís, oficiais e medi
cas. Isto po;r que o jornalista em

'1DSS" mem. esta; muito exposto" á
t'Índita 'dos qu'e ll1e são contra
�ios na administração publica.

- "Os crim<s, dI' imprensa -

'lrosseguiu - não, pooem deixar
de ser cO'ls'derados de mod'I di
ferente daquele: pelO. qual cnca

-amos os drmai:3. Não é que 1'-"}1

CC.l'tos casos �ses crimes não
noss;un ter consequencia'3 'da
n1'aior gl'a,\,ldade para as viti",
mas.

A verdade, porem, é que, g-E'
�·alment�. 'J bomem

'

de> impr�n
"3, ar:e etn defesa d'.!' id-.ias, prin
cip"('", (lU prppositos 'lom>a't.'l'is,
'Uuito "mhora exceda, po;!." .!lo

.,""" 03 limite:; traçados PG'u,s
{'is e J).elas conveniencias S()�

"iais. E' característico l'11CSnro

!'lo,; llOV% latim americanl)� "n·

PEÇAS LEGITIMAS

Casa do Americano
Rua 15 tU. Novembro,

AUTOMO'NEIS,

.. Etiquetas metálicas,
f-:ara máqu,ina�, mo

tores e moveIS, em

cores

IEstu�o· . sôbre OS tra�albos �a
Doia o E D r o p é i a Oe i � eu ta I

COMERCIAL VIEIRa URDIS S. D.
pre�pão CIO cores RUA

B L..U 1\'1 E NAU·
xv DE NOVEMBRO, N.o 923

,

SANTA CATARIN A

,3&

LONDRES, 29, (UP)
Reuniu.se hoje' de mmhã po�_
la primeira vez .,' d.epóis da
conferencia de Paris, o gru.
po de trabalho da União Eu.
ripéia Ocidental. (OrganizaçãrJ
do Tratad,:" de BruX-81as). Sob
a presidenci.l doe René Massi_
gli, embaixador da França {'

representantes de sete países
membros da União da Europa
Ocid·ental. devem fawr um

estudo prelimin<lr d'os doeu..

lll>Zntos aorovad.:s e assina.
dos sabado último em París .

Trata-se, ,declara.se em fonte
au'orizada, d� examinar as
consequências 'pr.,ticas das
disp05içõ,�s previstas nos qUã
tI': protocolos e nos anexo" e
fixar o trabalho dc,s técni�os
para o período provisóriO que
d€ ve durar até a ratificação
desses acórdos;. Estão previs.
ta!'1 d'lm:mte e!-lse pervodo di.
versaI! l'etmiõ-�s dess� genero,

x---

IMPORTAÇ1\O DIRETA

* Placas metálicas pa
ra piJ-rtas, escritó
rios e cOllsultórios,
em cores.

I'\�ra:

Agenles' "A U S T I N"

CHEVRO lET, FORD, G. M. C., D90DGE, JEEPS, INT�R-.:
NATIONAL E MOTORES HERCUlES

ORGANISAÇÃO ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO

,
. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




