
funcionarias
o Duplo Garfei Da Ordem I

E . Da Liberdade 1
SÃO PAULO, 3,

I
eteítorut, e. sim, para o que os

Tenho sustentado, nestas rápidas mineiros denominam, exp;reSmv/l

notas acerca da conduta da l.TDN. mente, tuna "iuíuca"?

secção de Minas Geraie, ·qUf' esse Que é urna "fufuca"? :No argot

glorioso partido, Uf' brilhantes tra- mineiro, "ftlf�c:l;" {; uma conf\lSão,

diçõe,s, n1<o está pretendendo que um bate-boc.a, qu., se destina a não

{I Brasil caminhe para um pleito chegar a coneiusão d'e qulllquer

,
..������������������-.-----.����----���----����__�__���-:--__----__�__�__� ��������__ .� � -,__� � ,,__�

ordem. enlfacedeurnasl�ãoou
de um problema dados.

Será digno de uma força, como

já foi II UDN de Minas Gerais, fa.
lnr com .n Ievlandadc, com a ausen

eía de compreensão com que se es_

tão dirigindo aOS reporteres do .Rlc
os seus ilustres diretorl's' Logra
reccnquístar- � autoridade que per
deu o udenismo montanhês deela
rando que ouer ir P'!r:l fi disputa
lia catete, com o alur;nado gover·
nador eleito de São Paulo. porque
ele é "a UDN de porre"? Há sen

tido moral nesta sentenças Reco
menda a linha de conduta de um

,

U
_.

1 81h
- partido que Os seus lideres preten-

Pagara·· a 013-o 't m� ues· e cnm rcsolvcr- l!m'problcma da gra-
I..' ; vídad'e da sucessão com tamunha

600 mi-I· como Ikndeul"zaça-� plllll! {alta de criterio e rjp senso d'1s

.. b 4:Jl

,.
reSflflmattilidades'( Um partido da

I!mll3stelatneoto de ((JI Crit�ca}): :��:!��:�i!;�:�l:!ii;:i:�l::S:!:=
.•

no baixo e vil calão de arríeíros.

ou homens de estiva, em pandegas
de botequim?
O povo de Minas enxerga, no ar

írh'clo !.j!;SSCB rnpazes, ia mesma

ausenclu de deusidade politica. que.
03 levaria. em 46. a se arrojarem
contra fi candídatura '\Venceslau

Braz, que era a formula mais fe

Jjz etc consolidar as i)lstiiuiçõ'les
r-estaur-adas, dentro do Estado e cá

fora no país.
No Br'a.Il convulsivo destes dias.

'n escolha de um candidato à pre

. sídcncta da RepÚblica visa tres

objettvr s· capitais: a promoção do

(prOgl'esso nacional. a preservação
das liberdades republicanas e a

(Conefut na 2.a página letu B)

'seja contrario. ° titular da
Justica declcrou.nos que o

fato Já correu pelo Itamarati,
nde deu oníníão sobre a

rnateria. Como se trata de
assunto ainda da cnnstdr raçã-,
da chnncelarta, não quíz o

Ministro antecipar seu ponto
de vista .

RIO, 4 (Merid,) - O Tri.
bunal de Recursos acaba de a.

preciar 1:1, apelação cl.J,Minis.,
térío Público, contra a sen

tença do juiz . Laurinda Ri.
bas. da Segunda Vara da Fa.
zenda Publica, que fixou a in.

denísaçã i que 11, União deve-
. rá pagar aos herdcíros do jor_

t nalista Maria. Rodrlgues, p�
lo ernpastelamsn.o cro matuti
n-; "A Critica", de proprieda;
de do mesmo, ocorrido nesta

f A ( A MCapital, em consequeneía da
vitoria da rev.Iucão de 1930.

SEUS ANU'NCIOS
Acolhendo a apelação o Tri.

bunal Federal <te Recursos NESTE JORNAL
reduziu a Indenísaeão que
:-ompete à União, para vinte t - - - - - -

-
- - - - - - -

- - -

um �ilhÕo:s e seiscentos mil --;:ATOS DAS E M A N A

ri����i�ss'd:c�d���:d�n�a ��: P eS'3'S Oe� Pol'ltll.,cOS�; ��r:�g: ��r f���\�o��;: , roDI tl
'

nalista enccntram..se o senhor

I
.

Mario Filho, diretor d::> j·:r. (Escreveu: Vinicius de Of veíra)

nal Esportes � Nelson Rodri;
------

gues. tambe rn profissi:nal da

'rnprensa carioca, como co�

munista
.

do vespertino "Ultt
ma Hora",

O p�rtido da sr. Iríneu Bornhausen, ao que nos parece.

lev.:u a melhor nas eleições de 3 de cutubro, ante o resulta

do final das' apurações no Estado, Assim é qU2, por exemplo,
o Parttdn Social Democrático tinha dois senadorej, e perdeu
um para o Partido Trcb.:o:hista Brasileiro. A l!nião Demcerá

tíca Nacional elegeu quatrc depu ados federal� ê agora te�
cínco, O PSD tinha dezoito drputados estaduais e agora b,:n••
xou para quinze, tendo a UDN subido de treze para qum

z-e.

Nas legendas municipais a UDN também superou 1) PSD

em dez mil e duzentos votos. Na bancsda estadual entretan

to, o governo atual, para obter agora maior�a, terá que �on
quis. ar .os D2pr.:sentanies dcs p�.Ç[uenos partl�oS, quais sejam

c Democrata Cristão, .:: 'I'rabalfílstá, o Populista e o Progres
sista. .

A corrupção, a deslealdade .e ,�. salafrarísmo campearam

impunes nas eleiçõs's passadas e nenhum. efeí .o teve também

prlncipelmente 110 rumoroso pleito do RIO Grande do Sul, a
safadeza da exploração em torna do cadáver de Vargas. Um

przdomtnío absoluto e mais avassalador do dinheiro, que fi�

nancíou em São PaulG a estranha candidatura de Janlo

---.....---..........-----, I Quadros derrotou Ademar d.e Barr::s. Houve ainda os que.

banc'1nd� os mutrdeiros, ganharam dinheiro grosso da dire..

çá: de certas agremiações m:.íor·2S do país e votaram. nos can..

dida:os insignüicantes dtm1rt terceira.
Um dia. talvez, com. a propak.da r.efórm3 da Lei Eleito.

í ra1, tais b.:.ndalheiras se acabarão. Enquanto essa r.sperança

não s.e concretizar, vão I_wmentando o custo de vida, a d:es_.
graça do pObrE, o assanhamento dos rio:s e a pr.omessa dos

políticos desmoralizados.

cidadãlls

CARGAS
Para Joaçaba

I!:xp"reuo Blnmenalleue LUa

Fones: 1620 e 1752

Numerosos acontecimentosde imporfancia
se prodUZiram nomundu � declaraChurchill
ABRIR-SE-A' A 31 DE JANEIRO A CONFERENCIA DO COMMONWEALTH

Al\lERICANAS -

Capital as ccnsultas anglo.
fmnCp-alThericanas a respeit-:,..
da ultima nota soviética de
23 d·2 outubro, referente aos

problemas alernãJ e austríaco
e à qU'2stão da segurança eu·

ropéia. Os técnicos das tr�s

potencias reuniram..se, hoje
de manhã, no Foreign OUke,
afim de continual' o "stud'J da

resposta sovié�il:a de segun
:da.feira ultima. Acredita-se

saber. em fonte bri tanica com..

p.eten·te, que o trabalho dos
técnicos ainda se encontra .em

fase preliminar.
OSLO. 4 (UP) - Os hor.

rores do passado dev�m fazer

SERA' POSTO NA ., <
, i·· ...
,

RUA'A fORCA (>�
LAUSANNE, Suãça, 4 CUP)' - I:'

,.. ex-rainha Narl'iman, do Egito, ri
adotou medidas energicas. para

não ser importunada pelo. ex-rei

R.aruk. �eu primeiro esposo, que

�hegou. repentinamente a Genebra.

Na clinica à qual se acha recolhi.

da. Narriman deu crdens para

que s::jam fechadas todas as por

tas à aproximaç[io de Farouk: e

.4

nestf
se necessario,
rua à í01"ça..

<lue seja posto na

iUbem r:

I,or j�S8
81'. Winston Churchill

contra todos. Sofremos (l combate

mais tenaz que já houve na histo.

. tia: ealuI).ia e difamação, Para eles

a votaçãO que obtive foi decepcio
nante. A votação' que obtive diz

bem dos ma!iniíicos resultados; por

isso não '\':ojo �mo falar de derrota

Não me sinto derrotado".

O sr. Adhemar de Barros. a J'le

guir, manifestou esperança· ainda

di' poder vencer na Justiça Eleito-

rejam ne politica, executem o pro

grama de realizações de ser"iç<Js

para o povo. Que ponham fim ao

,�áos financeiro a que um lDau go-

ConcluI na 2.a pãpru. letra E)

com que os homens Se esfor.
cem para €stabeJ..ecer uma rea

(;ão para que não hajam guer
r.:;:s. Tal declaracão foi feita
I�2]O famoso cientista Albert
Schweitl(á, ao receblfr O

pl'<;mio N�b.é'l de Paz de 1952.
O famDso humanitarista de.
clarou ainda, que o homem.
deve abolir a guena por mo.

:.ivos étic:'l3 e aClt,scentou:
"Em nossa é!'l3, isto é perfei..
tamente possivei".

PELAS ARMAS ILICITAS DA DIFAM.t\ÇAO AUSCULTARA' O I>OVO BRASILEIRO

EU LUTAREI PELA PRESIDENCIA DA NAÇãO"

.;;;)Oc.o.��!'r���DD�oeoaoa:J�r.»OfIC".�Dth...-..c.o,.�O«'�··�·ç�!J!Ii'J�·::>·-l·l�(..��.........-.-
....................,. ��OttÇao�-*"".JeDft..:�" ..":• .:>to,aD ..... ",*,,"':'-.-oec ..

! EMPREGaDAS
B Oferce-;;;e até 2.000,00 de ordenado mensal pa.

� ra as que póssuirem pratica dos diversos serviços de

I! Hotel e Restaurante.

�� Apresentar-se 'na .

�� HOTEL CAillO
�
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de �\lfeí.z
l:�.1i'- t:'4. .F-!t�dlp! Ltria c e Novembro nr.

:;'344 - Fu'ulos - '1\.'!.�:tc ,," nr. 1688 - BITIVIENAU,

V E N D E
Uma máquina l!e eSCI�V'e-r marra hí

..

� ntineutal �:
carro com 80 centimetres .. 2B1. Don: estado Tr:1t�n 11a

,

IMOBiLIARl.t\ lPIRANG.c\, a rua 1_;:'. de Novembro,

1 f R R-E NOS
Em UGupava Node
Vendem-se três. com

�1't,5a de frene. por 20
de fundos, cada um. lo-
calízados em frente a

Escola Estadual tantiga
olaria Zíegler). Local
fivrc de enchentes. Tra
tar -� r!.la Brusque, �â,
01.1 pelo fone 14Tí,

I �ifWi f.:j',t t>lin�'ilo n!!ln
1lt_1.�,,§;[!A 1\fIU�\!iI.UU\
Vende-se nma cnrn a.t')� ..

I nas l�) mêses de uso. 0'-

I ;J���::3::��:/��,:

\-Ln�.:_::;-5e um bem m, m

t2C�8 Bai t:' Eestatn nnte,
n':'i rua ShO Paul .. �; G8�).

no d.E'ü íto de Ilhota UiP

te!,ren\l \.!':iZH área "dê-.
f1Gv.t)O�} l-.,et: os

a r�'eoxiTn::·�:!=
T�LeJ�.te S�< 7nf� sacos gu""
rantído».f

t Os int \ -ress..�rdn:: ....... d�o>
! -

I rão djrig;1. ��.p em Btu-

� menau

i

I
�011� o SI'

xaudze. t10 Hotel �;;\.
JC:�€. CO< em �lhOTa com .

prc7,°)Y': 01 ário
��inlC' \T:p;r�

I

-. Nésta I
I

• "Mui) llipififi!

r. fiígestW Piífêiiü!

,
.. lllresilllijs ilili'mlllf:raííl�!

f. Júilft 6ispi'/liçõo e blla ptlt!"CASA ALJ\:lEHJ:\.·'
E':::lJeciaJizadu em 1101.1-
·Ü!.tn ;r'3r�:l ê't":nr'\1"'>'-::" r.·l�J'}� I t

&_ '\.1. .... .t- ... � .... t<:;;. !..�G,-� _. 1.

1
•

quedn::;.. etc.' lócaíízs,h \ I :
�

• .... 'I ff 'li

em P0.tl'OO CI;;l.i.��:H ri;,., ";1,4 11 I
sinha cidade t�e Itüjf>l 11l
- rua Hercílio Luz, 3 � � I i
Informações também em J t!

� i ;

i';
,._1 : I

;;

fvE"Noi-: s"E-
i'

i Um trator FORDSOr:;.
l em perfcítc estado de

I nmo;m����â;,. ::;:."���

de
IIDaRÁf

REPRESENTA(õES
.

no ramd, aceita re- I
praças do estado do I

.

A" firma, interessadas pG::erà:... tratar com o H,
LUIZ F.._ nseca, no Hotel ALAlVIJi:DA. das J 1
1';]", ou pelo telefone 1626,

f A ;'--�_.�! II��l. ih
Cal para todos DS fins 1 i I
sempre PU" depú<-!tú.j f� I�/r�rln(c'aJ"ia Hass Rua í :

Amms tie t,'3C,!}, eSpGl"�
te; -rev(}l�rt*�. :pi�t�1Ia!i
etc. � (j'l<"ml'lm�r rmn'·

B"S.A. f:, ln. ,I ?,!�, :, ",�n'l[l";i(> <'

l .. 11 \ ;M:� r!.l t ócntc l f· Jlls11Ç3 soclal.

oe 1:2 t· H�I!I �Llrlt� evp it-Itunl e illà2'penrten",'

r'"
f, 1;1 oo hnn�e�n .

�-

A· .... l ..._..i:ndm u conteeenctn lnaugu

("�ll o (·ruhnixnd{H� do fll"rt<ul. Olp.g.....
lP�r!f:nte� . '!: U :l\Iar19tlfl rtl'lh.,-t" da Unlvet'zlda:·

Prceo de OCa.�iHI_:i V'í?r (.
! ll!- C'j<l�SlC3. -pr"re�sor Pu\to Co('

tratar na nfic in a (!�1ertn{. r

f
� Lho. !·{,l-plesv:rfn.tn\G o 1\11rl1stro d�t'

• �
_". "0';.. •

ErlLtC8.cnn nUCltllHll; Secretal'lO di.�

:�H·l ",; .;, l,g:'l\ fHi n' _:)tt.:l 1 n!onn;.CLI.O e Pl'opd�andn Joce

J.1LuJ t't\}\. (�o�-l,:al�'e,""..! nlj T\I�nnJel rIa Cnsta f" murtas outras

.�J_ l*ú: 1�1.ri·o. t H1(f,,\ldu.rlHdA,f. S e f'lt1n.l�1 dO cur
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café em

Imprensa
-Os Acôrdos

Americana

De

E

Paris

tiseabower-pensa-mais na palda ��::::�?;:,�;::: =;�:�;::�
Ique na 'C a '-'DI p a n h a E I" e 1""1 o r' a I ��:��;:��: :�:edO:on::a::� t:�er: q:':;:WC:nti:�t:e���

I ',', conjuntamente a tarefa de da!:' ropeu já Se vislumbra. a alvora-
..

.

. pIen aetetívidadc 3!jS acordos. (Iii, ·õ�-um-novô" dii:i�
• ",

BgSTON, 29 �Meridio:n,a.l) - "Pessoas que, tem t,ido contato por via aérea, na sexta-feu:a
O' HARTFORD COURA.l.�T. O CHICAGO SUN TIMES ad-

ISegundJol o correspondente direto com �fr. Eisenho;wer di- ,(amanhã). (lo Connecticut, observa que tan- verte que Moscou procurará. ti.I"Christila.n. Sci.�nce Monito,r" em .zem que ele se devotou apalxo, Harshc díz que a atual atítu- to a Fran!:.a. quanto 13J Alemanha. rar 'J; maior proveíto pb:ssivet de1 Washin� .o', presl!dente Eise.: nadamente à teozía de que: uma.. j de mental d'J; .presídente remon-
fizeram concécões : com à firiali" to'dR. du'V,ida de fer'ro, porque; nhower acha, que n,êJjl hà maiS. gueNa atômica. deve ser evitada, 'ta ao dia 11 de. agosto, quando dade de possibi'Jitar Um novo Moscou S� defronta. -atualmente!outra á.ltea:n'ativa que não a ;paz, e qu:e ele consíderarâ uma. paz

I

ele re.pteliu qualquer idéia de sistema dlelfensi'Vo para a Euro� com o pleno mais eficaz atê ho�
�usta. qu� possa ser eonsegulda 'uma "guerra pnevent.iva", deela-

pa, Com eonsequencta, dIz o je ideadloi psr-a fortalecer as na.
pelos EstadlOs Unâdos constitui�' ran'do não existir tal coisa. "Ele Oourant, começa a h�l'\rer indicio'S çôes do, continente nQg, campos \

tia. sua. nuaJ-or COilltribuiçãa para declarou então - diz Harseh -

de 'que se 'li.ai fechando Q; abís- mfl'ltar, economíco e poUtico,".
I O correspondente .Tosep O. OI país como seu presidente", ql.Le> as pessoas qUe f'aravam em

ma profundo- que, surgiu com o

,$la;rshs diz que is,Bo é especill.l- Harsch diz a,intla em seu tele- guerra. preventiva. estavam na f'acasso da CED. Os prln:etpais jornais do s Es!
mente importante: agora, que CE'" I grama de \Vashington qu:e o reatidad.e falando, numa guerra O CLEVELAN'D PLAIN DEA- tados Unidos celebram a visita.

1 tamQS hã apenas cinco dias li!! pensamento constante em cons- atômlca, ai�rmando {tue nem S(:
LER, do Estado 'de Ohio, faz é- do chaneeler al;emã;oi Konrad A:'

e1eições através das quais c povo txuir a paz corno única altcrnati" quer',daria at.enção a quem lhe
co às afirmativas do, Courant. denaue- porque estã propotêiona

depfdirá se o Partido. Repuõliça- 'va deíxada, à humanidade, tan- ,vLesse falar em tal coisa" .

WATERLOWN DALLY TI� uma oporturudade à nação- pti.raI'00 continuará oom a maioria no çado em todo Oi país pelo presí- MES, de Waterbwn, cidade na- ren'der tríbuto a um dos maís.
OOiUgr;esW. i dente �titui a gr'runde iPreocu Harshc expressa a opinião de

tal do secretarto de Estaefu John destacados estadistas e decididos

I
DiZ Harsch: \ pação de ,Eisenhower, mas afir- que "o presidente estudou a es-

Foster Dulles, no Estp..do di' partldlir!os da unitlade europêía,
"Segundo pessoas muito che- ma qu'€l isso não afastou 10; prcsí- troada (lUe conduz a uma guer-

galdas ao presià;ente,:ele tem dente completamente 'da. campa- ra atômica, e. como soldado que

"I pensado mais na paz e na. guer- n'ha. eleitoral. Esta atingirá. seu é pode melhor ldo que nínguem
ra. de, qU€j na. campanha. Wlti-ICl!max

com a víagem presiden- avaliar a desiruiç.ã>Oo que resulta-

_:.. 1ea., .

", cía nos quatro Estado,> da União ria".
,

============�====-:...c._.:.__:---�_ ___:__ _;_ :..,_'--'-_---'- -'-__--'------ - -- ----,�---

PELO

"'LORD'"
ALFAIATARIA L T D A.
CONFECÇÕES FINAS PARA HOMENS

!

jRua 15 de Novembro, 592 - 1.a andar - Blumenau· S.C.

café por dia. ehá por dia,

de 3 colheres de

I Vida
----- _- '-_-----

Mirabolante 1
TRATAMENTO ,DAS CRIANÇAS

Doses e m�do de aplicar
1 a 5 anos 5 a 10 anos Adultos

:r,.tor AL NETO

chá por dia. sobremesa por sopa por dia.

dia. sopa por dia

A historia faburosa de sua al- Ele também conta. detalhada-
teza o Aga Khan encerra uma mente como foJ educado na Eu
lição para, os ambiciosos. rops. especíalmente na Inglatat"·
A lição é simples: não impor" ra

ta quão. rico, €> poderoso tu pos- Em sua juventuda" e antes da
sas ser. só obterás a felicidade primeira. guerra mundíaí foi 11m

no teu' intimo, pois ela. é, um borritão famoso, figura conheci
resultado da grand eza. ;müe- tia C: habitual do� mais misterio--
ria!. sos boudoir da l'�1Jropa.
A historia. mirabolante Clo:l' Aga I

Entret!'-nto, €Illl que p,esem as

Khan é contada por e,e prop.rio, hon:raria.s, as riquezas e as glo:
em uma auto-bIografia ,1:3 quase rias, o Aga Khan. revela que sQ

1100 paginas, qus acaba de apare- encontra :I1elicidade nos momeu·

ceI' em Nm'a Iorque. í IJJS da mai')]" singel1eza, quando
Trata-·se da '\"ifd{l; de um 110- não contiml as g'randiezas mate

mp,nl qlte fOi confidente dI' reis nau; que< o rodei:a;m.
pl'o}1rietárkr. dos me!ihores C2va- No que. ê talvez uma ;referen.·
J.os rue; corrida que se tem llloti- eia a Yasmin, a linda; filhinha
da; viajante internacional; ,o de Rita. Ra:yworth., o Aga Khanl

'l\;,r.-ido dos colunista.c; socia;w,; e diz!
o gove;rnante de um pI'Ílldp'ado Quando vejo sorrir minha ne-

ind:'ano para Clt}.)' povo ele \'&Ie tin'ha, �ontada .:a. cavalo n�s
Iitera.lmente seu Il'"so em eh· meus :pellJ!o.s, smto-me mu.lco
mantes • mais orguloso e f,eiliz do �nel

quantio oTho meus palaclOI3,
meus cava!Jo,s ou verifico meus

E'aldo nOf1 banoos ...

2 colheres de 2 colh)?)r�s de 2 colheres de 2 colheres de

café por dia.
dia.

Largamente
lnentado ,com

.

exito 110 combate
tosse, 'COqueluche, as,'

ma, gripe, bronquit(',
catarros.

3 colheres de 3 colheres de 3 colh�res
sobremesa por

plll'is!<imo.

-Indicado e empregado
com êxito seguro' ,na
dentiçáo. nos casos'de
descnlcifkação, nas

hemoptises, uas O'·

teop�tias, na diamesoa
cl!udativa ,,' n"uropa- pOi' dia. n�s por dia.

20 gotas em I .

uma colher dá· 20 gotas, 2 ve

gua açucaraCls,

dia, zes por dia.

J /2 colher de 1 colher de

café. 2 vetes cf;!é, 2 :l 3 ve-

Ilk-m I Idem

Oeitar 5 gotas
3 vezes por
dia em cada
narIna ou olho.

O Aga Khan doaria <iS aconte

cimentos históricos qUie tOrna·
rem possivel sua posição única.:

Ias
guerra.s e intrigas do século

passado na. Siria, na Péraia e

nas ft'Jnteiras 'da lndia, qUiê ter·
minaram 1>0t' acrescentar ao Im·

perfi() Britanico a pr.ovincia d�

Sillld, cujo chef:e se tornou so

herlLI'.!O absoluto temporal e .es'

piritual Ue todru a .seita. isma.eli-
ta. do munlio muçulmaIJXl.
A vida da, pai e avo dOI Aga

Kb.3;n é contada. em detalhes,

(ARGAS
Para Florianopolis

2 colheres de 2 colhE'res

'

de 12 colheres de

ehá'ao dia, em l'obremeEa ao scpa ao dia em

uma colher de dia em um cã� 1 /2 copo dá-

sopa dágua. Hee dágua. I [!U3.

'Grande eficada noll/'§'
de ampou

tratamento da siims, la,.2 vezes por
em tbda; às fases, no ,semana. ApU:w
adulto e na criànça. ('ar uma série

,

d.e 12 injeções,

bremesa,
gua.

1.,ª a 1/2 am

pOlUa 2 vezes

por semana.

Série de 12

injeções.

3j,t oe ampou- t ampoula. 3

la, 2 vezes flor vezes por se

s�mana, série mana, Série de

do:- 12 injeções. 12 injeções.
jlz�ie!il.O BhillUull'llen.. LWa.

Fones: 1620 e 1752

Pingar no conduto auditivo 3 a 5 gotas várias vezes. por

dia, ficando deitado sobre o lado oposto durante alguns ml-

vez por dia.

Quebrando Cabeca
HORIZONTAIS

1 - Dom da graça divina; 7 - Criada; 8 - Taverna; 9
_ DUI' vezes' 11 - Patria de Abraão; 12 - Renq,,:e; 13
"s, •

d
-

t s s'r �S' 16
_ Criminosa; 15 Uultimo mes () v,�rao en re o. 1 I":, •

_ Relvado; 19 - Em Psicanali�, a. parte da Ds1que mter_

mediaria entre o id e o mundo. ext-=rlor; 20 - Astro.

afetada uma vez por dill.

criança <' e 4 anos tomará de uma vez oi

-1..._-+_..........._
Q

...._..--+--

o pó idéru p�a o

corpo do bebé; Cura
tivo e preventivo das

brotoejas e aS,aaduras;
alivia .qualquer cocei-'
ra sobretuoo a, urU-

banho e qas mudanças de

cárin.

NU' R I T I V A W ,I 1 T R O ( K Ir

E, fORTALECER 'AS CRIANÇAS

VERTICAIS
1 - Mandinga. 2 - Nome de uma aranha lnnazo�ca;

3 - Denominação gtral para ,0S anuros peqwenosj 4 - Slm
boh quimico do antim:.nio; 5 - Ruim; 6 --: Vermelhidão da
aurora ou sol );lesto; 10 - M,"ÍS adi�mte;}4 -_ Unidade,
de trabalho no sist,,,,ma CGS; 15 - Mllho tlrrado; 17 - Voz,
para fazer parar Os bois; 18 - Oração dos padres .asiáticos. '
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• R""" ef'e'llIÍç-0-es ao ar Il!.y'"re'l'-
UMA INTERESSANTE

I visão do lar do. futuro apa-
rece num boletim da Inter-

NO VERA�O
-,

t
.

d
. .

b
-'

Ih
national Geperal ,: Eletrie.

" 8,QS amos e SiC::>; so re a toa a cravos D' 1
.

, 1
f' 'I:

'f
'.

eféí
-

Ii d d
.

' lZ e e que 'a 'uruca ma l-
azer as r eiçoes ao ar t- num vaso e ma eira, pe- d d d

.

I s'·' f ti"",

t d
ta e as Jane as, u ura-

vre, �empre. que o. empo ças e porcelana com de'Se-
mente será permitir que "Se

permite. Ocorreu, -a esse nhos:' cor de coral - todas .

'

terl A as t
respeito, contudo, uma mu- as cores eontrastando com �:Ja o exd.e:-lOT. jS ct �s ��.
d

, ..

taí f'
- -

bi
lao con lClonamen O com."!

'!,nça _P�IS a1'S re eiçoes nao o.�, � )et?� em, torno e, ao 't>leto de ar e ílumínaeão e-
sao mais Con1.p�tamente mesmo tempo completando- r't'

; .i.. d' 1':" 'd'A ··;t·b"�� ,.

d
.

d d
.

�
-o· oe .e r'rea e uz 1 en lCU a S(h

esPl as
• e".-cer.lmonIfl, bCO' 0,;.

- lar. Como ê 16gíco�' não hâ.�
mo um piquem.ue, se em Para uma refeição ;lLll'tO .

. ...

que, corno é evidente, as da piscina, pode-se usar fi

refeições -ao uI' livre jainai<, mesa com uma
-

toalha sim

sejam de grande eerímó- ples e wevera de franjas
nía. compridas que reflitam te-

As toalhas 'de mesa, natu- das. as cores do mar, LO:'lC?3
ralmente, desempenham um branca, com desenhos, que
papel muito importante nes reproduzem as' tonalidades
se estilo de refeição. A's toa-j

azuis da toalha, prataria em Onde
Lhas e guardanapos se lan- que se l"(;flitn suavemente,

POR MAis
çam fi uma verdadeíra orgia a luz da", velas, Tudo ÍSS,)

de cores, livres, como se a- contrlbuirá para produzir
cham de um plano decorati- um efeito repensante, rorn
vo determinado. pico unicamente por uma

O branco, contudo, não nota. audaciosa de colei-ido:
foi esquecido nessa gama de guai"danapo\S· em vermelho

arco-iria Nada pode haver f vivo.
. .'

.

de mais encantador que u-I
Mas G ro ...H é a cor favori-

,
.

. .

ma mesa colocada num, ter- ta para as l'efeicões ao ar li- uma tz-ibu da.China. QÇl-

.
raça de pedra, com uma II vre, o cor de ro�a cem todos de.ntaI, aenOlnin�da Ch'uan

toalha br,anca de uma tona- os seus gloriosos matizes, 11'vbac:,. l'!0s�o . m:formant:,
Iídade marfim, enfeitada de 'que dá uma nota romantice um runcronarm da Cànadí-

aplicações de desenho clás-' ás reuniões "a- dois"
. an-Pacífíe Air Line, que es-

, teve durante muito tempo
H--3Z5

-- ._ em- Hong- -Kong, conta que
0';. Ch'uari Miao acreditam

que
-

to::las as coisas vivas
tam 'características huma
nas- A lua e as estrelas, as
mcntanhas, os rios, .as ár
vores, 0'-'; trovões, -o éco . e

mesmo o som de um tambor
são considerados seres vi-
vos.

_ _. _,

As montanhas tem ore- '10lhas, 'olh::ls, mãos e pés. o.
.

trovão é um ser. vivo, do
tamanho aproximado de um

galo. E' pequeno mas, como.
tamanho não é documento,
canta cem voz retumban
te.

eil

J E N ft· A
ESCR:eVA DE1!ÂLHA1)AMENT"i}JO'IAS DE PRO'PRfA FABRICAÇÃO

RElO'GIOS O'E TODAS AS PROCEDENClAS

ofereée por preços menores a

'. de.
HAROLDO RÉGUSE

RELOJOlRl1 ... CENTRAL

_

Rua Floriano Peixoto, 95

Cp. 439 Tel. 1639
Para consertos em geral procure sempre a

melhor organísação técnica do estado.

n .. =

Umd boa re
propícia,
que po�e

.

lir112" e mci r COp0 d= mel. Ex
1crttI1.e·ilte o ponto -rn um pra
.0 com água fria (ponto duro;
te bala). Despeje em. formi
ar_, . S lintadns c \.1 can 11dinhos
te p.tp., I Impsrrneável, unta,

Ios, eórocados dentro de cálí..

!,�, Para introduzir cs palítcs

f 10 centro, dos pirJlitos, espe
'e; .l,·e ;;8.050 fiquem mais ou

11,nos consistente:.., Há llnlD

I .�J_,rH; propria, clWia de -Iut'Í.

i l11"s c.11c.e se colocam os piro_
I 'tos, deD·.is de prcntos. Sil,'}

1 �ncont.radas e C3!o.':S comer
.• {<. i; (�speci;iJ)jzadEl5 em art';·.-
2'08 d; conf2itaria.

ANDRE' MARTINS.Ponha um quilo de açucar
:ristaI com um pcuquüho d'a,
;::U'l. cm uma caçarola te leve
10 fogo. Deixe f,el:ver até que
) açucar fique der-retido, e coe

t.eve novamente ao fogo ·e

�E'ixe até ,engrossa!. Ponha en

.ão duas colheres ij,! caldo de

OtctIlbuldol' ..m lU.. .catarbla

D A 8

A.FAMADAS CASIMIBAS

"MOBIS"
'\{arCll l"abrll da m.elhe.

euim.ira do Br:uJ1

F O R D
PECAS LEGITIMAS
casa� do ,Americano S.A.

Rua 15 de Novembro, 473

- X-

l.lnholl fé" I1v:1am,�niot
':laTI Alta1l1tlS'

.�. X �'.

�'mUJUnftllil':"mmJ,.,"nímlll�tmnnlnmni'lnnummJUnmUlrmmimmmmnn:Fê
• '1IIIIIIíIIIIlH:i

N f�""'7n:t0tn � e__ 'IQI;. .t ......1' ,,_ ... .,.,..<õ.. �....... •

ASSIST1!:NClA fiU:DICA PERMANENTE A ÇARGO Dl!: ESPECIALISTAS
___

o

A.B�TA AOS MÉDICo'S EXTERNOS

�LETR:rClDADE .mDICA -:-:- REPOUSO - DESIN'rGXICAÇÕES
ª ALCOOLISMO - TRATAMEN'l'OS· ESPECIAL IZADOS -- ª

___�=-_.
Àv<nida MUnh.. da Rocha Nr. 1247 - Tel.ione or. 3 O 5 5

_:==;_ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA
.

iS .

P A R A N A' =
=- ".", " -

'\_ =

··_..._...__:oiII'f " , ..«l<I1 iaiOli__ >iíIU·��IUU•••IUURldl._u. "'".�-tll.ltllllll "!

Sugestões o lar
-

..

:.UM PROBL·Ell.llA -.que I1I)S, : qu� é mais cxü''l''Jrdinál'i -. branco c:.:m tJnalid3des verme
habitan.es de qualQller grlt.l·1 perf��tnn-r:'I1te arrt:madas. co,,,! lho-viva (' c-.:r dl' roSá ,:.rden_jde centrJ urbano �émos QI� len�'iJls e colchi�s. I' L, v _l'd�: oliva C�lll alaranja.
enfrentar 'c�lln ba.slant.:- 1r. __ ' Gilllbl 5. o gl'�1nd(, magHzi. ("" vere,e ':'>CUl·O com verme.
:�H!enç'ia.é o ele t!l'.,-l'.'l máXi.1111<: de ·Nc'-a IiH"(lll�. mostra ,lhO e .:-n::.::zim, Aqui teinos um

mo: parli�o do 11l1L1lmo de

':;5-, cX:,mplos �h, d(:�ol'at;fio que o.mbLnlc apropriac:o ao des�
paço, A;te. bem 'p0t1�(} tempo r:al!�am mtl"·grc:-, (�.: presti-! ,:<,,1',0 e ;'t meditação. O c:JurO Ips·de<;. rad()Tcs naú t nham de.· gltaçao C.":JIil é. ('!Opaco. Os 12-

cticáclo ã to1altdade de .seu t..l-1 cidos e as cores t r'num 'cada " tecidos de Úí combin:ml. har:
·tento para r2sàlv.=r' nnntas ::{'l". rum d -SSC<; 31YJSeni'" um es- m ·niosam.nte Cil m') ferro h,
dificutdad( 5 P!'aEcps n;) ';;30_1 pctaculo di.gno ele ,Qmjracãl�. licifl. O �?fá se tran,foi'ma �nr

�ido_ de -i'1:-'li6ioi-tn:ú em h-;i: ,SelL'; criadores se utilisaram �2:11a, qunndo nece,,;sário. lW',3

.' 'um conjunto .d-�' ((l!"rto. c":'zi- t de uma !)ú.n.::t.:;c opulenta. com. ót':-' --�nll'encia não d-2ixa per•.
'nha e banheIro. Os móve,;s

1
binando frias tonalidad.:s do' c .. b: r c,,-sa rJossibilid?de. Iprovisóri�" ]:1- .rl;�'ülarme 1',e ----.-------

no qUe se f2ier:· à$ C3.mas, ��$- .��-:a-�.zc�'!�·:.":...�.�...·�·r�,O'."!t���·;;����·;.�·_;·.-����������;t��.��t;�;;.����'������7,
tavam. na ordem d dia, e",::; t �! A .. f' lU r

-

O
t'li I

moràdol'ES tinhan o,:, recnn�l' �� A I L rá � A .. � Dez minutos d(' gin�Úca .·vo�ta_ ..
à

õl',seu espirito ir;vent ,Vi) ao e',1_ �A FABRICA DE PROn-1TO'" 'QUIMICOS "B I fi A R"� p:l.:; manhã, c voce se. �onser r rep.:lirconlendar Os mOV;'15 qUe:! repre Sll
lJ '" • � vara ,:ln pl.'!na .forma flSlca, e- vezes.

sentassem u!"! d'_I!.lo P'l:,�t �� De ANTAL KOLONiTS - S. Paulo iluminando, JS gor.duras que.se
num' aposento qu-. era. :.:. �� *. acumulam 2qui c ali, có:ríse:r-

mesmc, t�mpo, s31'1 de esta-:-, �Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas cat;,irinen-� vandó a .fle�ibiJ.ili'ad� dq ·COf..

sala de Ja,ntar e quartt' de ,1!-e. >. At
�. . 1 ' . � po e o que e mu;to lmpí::l'bm-

dorm.ir. Um "büffet" fazia �,:. ii d . ençao a SensaclOm.ll descoberta nos ultImos tempos; te, a elegancia tié atitudes.

pap,'.õ!l d::!' uma cômoda, .ou \.: _. �CONTRA FERRUGEM. ·Ii \ 1 - Em pé, 1)·"I'n� à:f8sta-
v. ,

< "O ..

ce�vers.:_ A c�lna tormlv�-!:e �� 1) Porqu(' raspar a f·errl.lgem d.o ferro use i. das. br3ços para 'o alte,:. Do�

pma. persol1-:'!hda:l(> ·'!sql;U?']- 5 ANTI-FERRUGEiI'I "BillAR" bre-�� 4-:t um lild_O,_ proquD:ln.
irel1lca, CGm a qual· er:,!l difIeI � .

do atmgtr a poslçao da es-

a convivencia. De �!a, -era \lU

I'
LImpa e conserva o{) ferro contra ferrugem querda até apob. as mãos 'no

vicioso o bom gosto de sua Íl- 2) Vai construir Casa na Praia? chã,:.. Levante_se e dobre.se·do

parencia e .��e �oit" àüvido:;:� proteja o ferro cDntra ferrugem,· usando out�.o lad�! Fà Ç;l
.

tres mo-
a "u:;' cOID;d!dad.e. ANTI-FERRUGE1VI "BIHAR'"
M'lS, aÍmal, talvez por se

tornarem tambem. vitimas da 3) Sabeis quanto custa um LocomoveI "{

falta de apartamentos e da!� ,
Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje

inflação de' preços, os dec():La_ � ANTI_FERRUGEM: uBIHAR"
dores começcram a agir. Dê

I�suas meSlJS de d�senho COffi€- p.orque c(\mbate por completQ a ferrugem

çaram à sair projetos que 'se conserva o Locomov€l.

transformaram "',u realidade
� 4) Sabeis quanto custa um Áutornovel?

na" mãos dos fabrklintçs. Al:- � Não eSpere que seu valioso Carro enferruje,
tig:s de duplo empl''!go, destl_ �
nados a levar uma vida de duo � use ainda hoje o valioso Produto Químico

pIo serviço.
. � ANTI_FERRUGE1\'l "BmAR"

'lJüve� o mais sUI'preen��n- i porque combate a :ferrugem e conserva o Carro
t e maIor c.9_nforto .

desÍI u.a- .'AVlSA�IOS à (listinta freguezia que já encontra-se à
CIo peos habItantes daS "cave!.' � '.

' I

nas" do século XX seja ° so_ .J.l'venda o valI�5o produto ANTI FERRUGEM BmAR. no :
fá_cama reVOlucionário. M�s_- IMercado das Tintas Petersen & ·Cia. Ltda., à Rua 15 de i
m·o. ,o olho mnis apurado não !Novembro, 1216.86 - BLUlUENAU.· .• ,-.,..

li
pode locallsar em suas ent.ra_ �. R t ",'

.

. :

nhGs o colchão de inalas, Bas. l'� epr-esen ant_ exC:IJ�IVO P<1!'U Sta. Cata.rIna: .

ta, apenas um pequeno movi •. rll ., Representaçoes Reunida!!. West J.,tda.
menta _da mão para que esS s .

CaIxa PQstal, 599 - Rua Sao Paulo, 2922 .

b":,los sefá!,!, se - transformem �
BLU�mNAU - Sta. Caterina.

-

..€in· camà� conÍortll.bil-issimas e ;.:.i�_M'.· �'t"�,.� ;'!'<�,..!C�ç!'�.:"y.i.O!,;.c"""""�., "." .."""•.,.�",,_.ó.o_o""'" 'il1IIi.. IIII__..__ .,;;J ..... 11"'."� 'AJ.�._.. ..".,_ "W'... tK19Ç ........l.,;.�"t'..w;tc:..\...t;:J�.O�O'O�dti....�QtKlWO�.� ...
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ülrlm; trLlballw COI!t t?lJtllBÍU!i1J1fl
,'E'H1.r".e '/"qT,o':ado. [lois sabe que
.';iíu tarço» as SlWS p=fspectiras.

'v

. .�bs 27 anos, com um

bom .empd;go e largas
-. perspectivas para o futuro,
Carlos Portilho de Freitas
re!liela que:, teve uma in
fância dífkn: ':Aos '7 mws

, 14' 'cij1.�dava meu pai no

'botequim e t.i'/tlza [JIIP es ..

tudàr ali mesmo sninhas

iiçõe», entre um Jt"Q1tpg
e ·outro. Nunc« me escue
d' da admimção de um

"neUiinho, ao me 'Ct'1\ cena
nQ1te� aga1Tado

.

no .li:l:ro,
junto ao bal'. ao : ESSf ga
rôto vai longe, disBe i?le,
sem .�eqllfr "�onrwl' que,
Pa1'U ir-Ionge, eH coniaria
mais ürnIe 'C(Jri1- -11111- 'pe)'-

<

âa:dei1'O Plano' quf,' . tij l)(;la
a

. vencer... ''-
,

Ingressando em

Esso
.

Standard do Brasil
como modesto Iné'n:'ageÍ-
1'0, Carlos, ajudado relo
Plano de Reem bô; "o de

�d,ucação mantido pela

envergar 0,. í:lj):.�s c:"
I

. Um ponto apenas perdeu o

,Atlético. cite:: tem no passivo

--------------..._-------'-�---'-------------I1'UPí, Palmeiras e União, earr,
didatos mais sérios a," 2,() lu
gar. Pe rtencc a terceira colo
c�çãü ao Paísaudú, (!lll' t,mn
liz., .!) pentes perdidos, Vasto
Verde � Guarani são compa,
!1heircs no 4.0 posto da tabé
la de pontos e por ultimo voem

'0 Olímpico, Iider negativo Cio

campeonat-, cem 14 pontos per
<lid·::;. Nunca andou tão mal o

alví.rubro corno no l'í)n·r-n1'�
ano. Dnis trinnfns e um om,

11:s1<::·. (',.:;i,·:-; Os melhóres res{;L
tados que seu to.nn colheu na

magna ermpc>liç50 'do futebol
local.

�'val
�" 1

i.,

Companhia, concluiu seu
Curso de Contador, exer
cendo hoje as funções de
Escriturário 'na, Casa Ma
triz, no Rio., Assim se

expressa Carlos, sôbre o,
Plano que, de H)50 fi esta
parte. com uma inversão
()[> mais de meio milhão
de cruzeiros, já benefi
ciou muitos outros cole
gas seus: "É uma ponte
rpf.(] leva a postos 'rnaig·al-
1.0(; no serriço e na oul« ... s

.

Ê motivo de satisfação
para a Esso Standard do
Brasit v<:'rific:u' os mag
níficos resuhaddS de' seu
Plano, de Heembêlso de
Educação, com a assistên
cia do qual seus funcioná
rios. em.CHI'50S que variam
desde os de secretariado,
.estenografia, idiom.as, atê
os ,CUl'SOS superiores, se

habili êHl11 a melhor servir
à comunidade.

S
Esso StíUldtu�d do Brasil

vitoria do campeão de
Um 'dos cotejes-,da : z-odada. +: .

Como- prevlramos, foram ('E cabendo a Osto a. autor-ia titô u-

I
.

ultímo domingo, do Camplõ':>nato: tamand€rinos batrdcs com 1'-,:.,1 utco ponto do 'I'arnandaré. _.

da Segunda Divisão .. r-eun'íu na I tre_n-ía faeiJidàd.e- .,-pélos can�-.'l
..

O match foi r1i:t:i'g'id,� pelo sr.!
loca'ôdade de' Arrozeh'a. os con- peoes do an::J' paS'.,ado. 'lJc,�· 5, ::5alvadOr Lemos dos Santo",. com l
juntos do Tnmandaré local e Flo_ tent'JS contra. 1, n�lll1 comhate muito acerto: e l','ndEU 'il. im!,ol'- 1
resta. de Rio do) 'resto, que não .aprcsentc,u 'quaisquel. tancia' dt> CrS' 1.155,00, Quadros,j'� IIIiIllI__IIIIlII �_--_. _.'l.,

anormalidades. i F'LORESTA -- Calí, Hubel'w !
primeiro tempo, !leu" e Henrique; N'arbel'to. Darcia e

.

T.
r

" I
. !

TAM'ANDARE' -- Albano, �e- I
(' Len:,j; Faustino,!

Osmar: Lo�;;;o. O;�te,!·Tíberio. '

.

)( Tomandoré 1

encol".(l.ro de 5 de de.zembro'

teri5,.caxater Huf.iela'p': Com enCol�tl'Q
. UnHa, .:ii:: Argentin-::l,

país

BLIJIvIENAU, s-u...l!154

......

Toma O rumo de
Lajes a delegação
do Palmeiras· E. C ..

----- -�-----

Cnncluidos com êxito o seu,

!.endinle,ntbs que se processaram
iontre dil'ig['ntLC� <Tc '.lois dos llJ'i,n
cípa.s cluhes de Lajes e do Pa',4
meíras lccal para duas apresen-

1t!lçÕ�S do olonco profissional t"_

mr raldíno na bela cidade serra
!
na. parn Lá rumm-á. �2. tarda

(],:, hOjC', a embaixada do Cam

CentenarÍ'.J. p::1' volta

horas, segundo adiantou

;. repcvtagem, ontem. destaca

lo mentor do gremio da Alnrnr-

da Duque de Caxias.
A viagem deverá ser feita em

uutcmóvr-ís espee�is,
rando-sc ii dt'legação
player.; considerados

íncorpo
todot os

t ítulare's.

do plantel palmeh-cnse. alrruns

jogudores suplentes e

. :r�lnis
:'oi.< ou rz-es reforços.

I A'maríhf� à tarde, 110 ma.gnifi
'co E�i:ádjo Municipal de

.

LajeFl
atu""ii o Palmeh-as contra 'J In4

í lernachmat cuja. equipe .. l1Ú. pou

• C'Oi' mêses, ','evou de vencírla o

'. Atlético Renaux p'01' 'lx2, O se

igunclo compromisso da turma 0-

S·3
.

r ícntarla ll'Jr Félix Praun dar-se

I
:í. . contra a. l�tprf!Sentaç.-'io do Lo:

geg. F,C .. domingo.

•

B
'I>" � ;::

Veja o qui a B E N D I X tconomat

faz para. Você:

f AUTO/l.:{ÀTICAMENTE, enc!,le,se
de á'gua, ;;;. :k�� n{v�f certo e tem

per2;ura ad��lll:J.da. quent� e fria,
'

.. __ ---I

'fAITTO.\tÀ'frCÁMENTE, pel� sua

..çiip .;lgjt�d.Qra, '!llVá �Ilavemeri-::e
sem prl'judicar .o.'!l feddo�,

3..,\i1TqlltÀTICÁMEXTE.
!f! rar:S1.�nxagu�ar, ��a;l.p:e em, água
limrJ. uma ou �l.la� "''':les. a sua

..:��Oll.f��r(·;;:. _:_ t- C< �

"4 i\iJTbMÀ�'r!-Cr\!\'fFNT!;� :;rH<'� 'de
(';.r,_r� (erú')vaç�o �l�. iJuà.- l'�[r:11 �
"

.'

,.; • � •
.

I •

MgtHJ d .. rQuf1J.. p�lt� OH'-!) c inJf�n·

... e mais
estas vantagens,
a BENDIX Eeonamo! não

ne�essita fixaçiio CIO

solo nem insialação especial ..
Trabalha com qualquer
pressõo de 6gua e basta

ligá-Ia em qualquer torn�lr(l,.
para que funciona

com fada efiditllcia:

..... '

,Aproveilem lambém ENCEIADEiRAWAUTA Cr$ ·13.8,30, mensaIs
. . "

..
"-� � :

AMERICAN'O
... ; -

DOME'STICi\
de NmreruhrD. 4'73 F () N E

ASSISTENCIA .1VIECMnCA
NOSSA DlVISA E' SEJ!.Xm

I· 1) 3 2
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-- os lerido_s um

RIO, 4 (Melid.) - Divu·l{ô;.
se agora, oficialmente, a sítuu

(Jáo exata. em que ;e. er(contrava
o. Banco. Uo Brasll, na, primei w.
semana da gestão do. atual G·J-

..

verno, O mais curãoso de tudo
é que os ágio» _ cuja Inexlsten
ela tem sido. ultímamente tiio

propalada, constam 'de. substan
eis!! parcela na eseríêá do 1108.110

prínetpal estabelecimento. de ero

dito.
Atingia a 89 biliões de c)�l7.",I·

roo o s<J.ldo dos emprestrroon
col'j:!edidos pelo Banco do, Bra�i1
excluía a. contrtbulçâo para, o

EMI" (F'undo- l.1:on.etario Tnl.er

nacibnal), é o que se €videw:Í:a
do ultimo .balanço, até ln, 'le Fk

gosto.
D<l'S emprestímos em conta (l

titu".QS 'descontados- pela Cart.eú':"
de Credito Geral, que ;�onCNL

trou 69,2 biliões, a maior ,Jar�i'11l
coub'l ao TesQ!Uro Naciona.l: ] fi
biliões <€I 356 milhões.

AOS ESTADO:i
,E MUNICIPIOS

,

Violenta, ,desastl'.e ocorreu dade e éra dirigido pelo mc,

1
tas. fatcr índíspensavel, prín, n'esP?rádanlente no' Iooal,.' oal1t�_ontem; cerca das 22 hrs., torista Antonio Pereira. cípalmente àqueles qu� via-

'llUo,orista deixou que seu ear,nas proxi.iú,i<fúdes
..

de Ilhóta, O acidente "erificou":se na jam à noite. .

ro fosse''õátet violentamentecem um ônibus. do Expresso travessia de um boeiro

loca-I
No momento em que o oni, no camil}1ião-rebóque,' isto

Brusquense, 1ctado de passa- Iizado numn curva 'da estra, bus se aproximava do boeíro, , porque qualquer derrapagemgelros e que só por verdadel, da e que esta sendo melhora- seu chofer notara, que tam..' provocada' ,DO!' .excesso de
1'0 mllàgra nã-o resultou em do por turma de conserva do bem um caminhão-rebóque,: frei.} ou 'mesmo uma' guinadaperdas de vidas. DER. Segundo fomes infor., trafego ndo em sentido contra- da direção pi�ra õ: lado eon.,O veiculo, que- possui o mados, a!1C'sar dE' es.ar cita, rio, iniciara a passagem do trárto, !Jcderia lançar o' oní,
nr, 28 (nr, de controle in , do trecho em servlço, no 10_ r rnsrnc. Dada, porem, à regu- bus',rampa abaixo até o' rio;
tome), proc,"d;a de Florianó_ cal não se observa qualquer j' lar velocidade em que vinha o que irül ocasionar um d",�polis com destino a esta' ci- aviso de alerto aos motc rís , c- aos defeitcs constatados i�

I
sastre de maiores pro.pqrções.

----- .. -- ..--- .. ,-:__ --� _ ..,..---- � _

I
Com o impacto' .do ônibus

jtio�ia a �á DiI�õgs �p, cruzeiros n s31�o �ftS-1 :��;JJ�T�4�� :é!��a;; ;:,�t:��Ue"a f,:
°ninrós'tilnav concrôi,lns nglo Bane:l dl\ Brasil :��:;J';:��i�c:;:itl ATAGUES AO ..-,

"b I' lJ • o - l P J �
ccnta.se um tuncio�ãrio des-I' BRIGADEIRO______________ -_ '. - ,e lorpal, outro� sofr_.;ram fc- 1 '

,

rtmentoa diversos,: p.rojetados ! EDUARDO GOMESque foram contra as par'::des! '

'

'do carro écm o ch6que. " E:1_1OS ornpresttmos aos banC,I;; ,- fl.O'.{ á.g:'�s c pontrícações, do nOS trc fstes 'conta�se a sra. Dal., ,

levaram-se a 7 bitíêas e r:rt;?; 'uli' so tntereambío de mereadorjas. \'11 Beduschí, c.asacil, de 28 a-

N• nos, que 'tev.;! o braço esquer,lhões, e, ao comercío, a 15 'O!.. os depositos a prazo, as; au-
:L fraturado e ferimentos noliões e 514 mühõas t<ltali2&11'.'\'I tarquías figuram com apenas 1 direito, além de escoriações.21 biltôcs p, 77 milh5ps. bUhão e 300 míãhôea ele crusel- Urna segunda ssrihora. deINDUSTRIA ros. nome Macl1sa dos Santos,Igualmente, com relação C,t'y

fim de dezembro de .53. os CtJ\"

orestímcs ii. iudvstria acusaram

'nua €·levaçã{) de: perto üe J 1
"iliões de cruzerros,

MORATO'RIA

(omo o atual Governo encontrou o Banco do B r a s i I

·Em C'Jnfronto com· as cifI'�:;';
relativa.'s a 31 de dezembro {ie
1953 úS lemprestimos do J311j<1.,�(l
do Brasil aoEl governos -estaduais
e muni'cipais >apre'5c'ntaram umu,

eIJevação de' qu'ase 5 biliões de
cruzeir;ls. As demajs, entidades
governamentills absorVe'l'anl
bi'liões e 475 milhões, dos quais
2 . biliões, e 415 milhões refêlJlê'!l;'
tes ás autarquias.

'

COME'RCIO.

RIO, 4. (Merid.) ---: O sr. A-' institub', Q .qú,� yéiO ac.-':rretar SE:
nisto Rangel, !)residente do . um acresciino de' oítél1ta f;' C'iri�'

.

"Em principio não, m'- s'
IAPI, falando à r.e!;Oru'lgem i co por ce:n�ó IJ8S despt:l;lfls cOlri; preciso não confundir ialên�
declarou: ! a apos;ntad.-ria, pensões e, au;' ci!. c,:,m fechamento. 'A técnL
"Representando o IAPI c,er_ xilio;; reguIar·�s, sem que 'a ré. ca aut4ria1 da falencia é f,�noca da metade .da previd·8ncÍa ceita. tivesse aúment.l analogo, meno de longo 'praz'o, EStou

so�íal, c:mpreende-se que re-, Depo;s de 'referir1.:s� a JJ,ü� cer' o doe qUe o governo sabe
Cala sobr� :ele b.,,::. 'p,art,e da ê. ,pagrupcnt9' J�õr patt1e" cta '. rã enrontI'ar meios para resol.
presente crIse. As dlfi,!uldades ,Umao, da parcela a Que está" ver a Dresente crise oe recon.(le numerario do IAPI fOl'1:m 'ob.rigada .a r,;c,',}her. agr?vôn�' .

�

. .. .'
criadas, sobretudo. pelo cum� do cpm isso � crise fi,nanceir;l, ' d;Ull" _3 prevl�eIJ-<:la sOC�11 a

primento do dispos;tív:J legal 'afirmou: . " slt.uaçao d.e est··bllldade íman.
qu.e manda reajustar os ]Y.:lle- "A atual "crise:,deve' servir' c·nra.
fícks de acordo com o salário como advertEnci.a, Quandj, sair , .

minirno. 9ruvídênda L.,�:l que mos des,ta,.düícH .;.m�i:gência. Nall·c·las de RI·o dn Suljá 'foi ctmér;;azada pOl' !lOIlSO p>=Io menos teremos' verifica�
"

, U
_____.;."'"-_.;_,__.....,,..- _,;. ..,.......;; do qU2 o que está acontecen�

�'"
','

do resultá em' últitl1a análise;,· ""
.

..,
,

PA R A F E R I ÓA 5 I da gen.p1'11lizad:o faltl?' de co�-. rIm tt2 I'·..,:apre�nsa;; do que seJa ' prevI- '
, ._. u

E C Z E MAS I
dencia'sociál.

.
.

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E t ,R i\ S I

ESPINHAS, ETC.

V"r'ifio.1u-se: baixa nos em

pre5timo,s em moratórla,
"a;rteira de Crédito Àgrícola �

Inrlustrtal.
Sru saldo, que: e-m março C",,·

te ano ascendia a 1 bilião c 8Sil)
mílhõe-, 'de cruzeiros. desceu, a-o

termino. de agosto, a 1 'billãQó �)
147 mllhões. havendo. assim, I':'I!"

ducâo d= 83 milhões.
LAVOURA E PECUAHH,

Os emprest':mos da Cal'teiI�,
Agr.'CC1.3. e Industria1 à lavoura
a�cend€ram a 6 biliões e 173 mt
lhões, e à pecuaria a 7 bilões El

546 milhões df cruzeiros, sendo:
de 70 por cento do total de suas

rperaçõ€s os recursos concedidos
por essa Carteira àquelas \illa�
ati'\idades rurais.

OS DEPOSITOS
Totalizav'arn 60 bilhQe'if <J:s de

pósitos. Con'stam. como depósitos
do Teso,ul":)' Nacional, até 31 de
agosto, 24 bilhões e 931 milhl.;'j
de cruze,iros, à conta do, "Fund{)
de Modernizaçã.o e Ree.upera<12,()
da Lavoura Nacional", refer€iTIte

,As
Benef,jcio�·

NUNC� EX1ST1U IGURL

T�lvez possamos agir, com
mais' cautela n,;-, futuro para
que as providêndas riec""ssá.
rias ..e"just::.g não ve:p.ham I}' -re
\r"lar_se contra produceutes e

pedgosas. O:mcluindo IC' res
pond;endo a pergunta se s,eria
exagero :Balar:'se da falê'ncIa
dos institutos e caixas dis_'

a
RIO DO SUL" 4 _' Promovido

pela. União Riosulelilie de Es
,tudanü.s - URE ,_ v€om 'des

.o

.

Os ({discos» Jugiram à perseguição dos «MeteOf»
Analise da� duas htnoteses sobre d origem terrestrê e extra-terrestre
's, PAULO, '1 (Mcrid.)' - 'VO']- �lficial sobre a preS!;l1Ça. de cor- 50 doIS pl":)blemas dQS espB.Ç(Js'. que tenha. sido poasive'.t prf:'Cisarmm-se as atenções <las autor1d;),' no;; estranho,:. mio identificadflS co$ecedor de muitos õ,os m,is- qual a :velocidade, assim. conro

des da Aeronautica. estudiosus f nos céus de uma grande cidaJe térios desvendadós por cientistasdo publico para! os fenomenJS do Brasil. Dezenas de pessoas de todo o munlcl.o. Esse mmem
J:cgistrari:>s llE'lo. Base A':!'Lll dE observaram {} fenomcno. Aviõ' E é o te. ceI. Aldo Viefra. da; RoPano Ales:,}. no Rio G�ande (.!é, e caça. a jat'-" prepararam-se pa sa, diretor Ilaquéte esj:abeLecimenSul, Pela primei!ra. vez em ,nos' j ra Lvantar võo em direção dos to da. Aeronautica.
00 país hã. um llronunciamentc estranhos apal'elho.s que rl2�l.Ii· E {} ceI. Aldó. que -e:sterv€!,.em

, -------...

'

..

'-

......

' ..

j :zavam evoluções em velocidades portó Alegre h,á doiS-, dias, _in",'" e altura não registradas. E a formou !'.u reporter sobre deta�É FJcn DIZER: lnoticia veio cel-e·re: lhes a�nda MOí dh,'Ulgad1O's pala
ELE TEAI VERAIES r Discos VoadorES sobre PJrto imprensa. e peJas 3.utori'dades,

Alegre. Ouviu desde sargentos·3. QfJc1aisI Estudiif";(),g e técnicos. manifes graduados sobre;). 'que d-e reál
taram-se sobre a questão: são ocorreu, na capital ga.ucha..' E
t'e'ais ott não os estranhos ,obje o seu depoimentoo" eon'lo ciotnhe
tos; caso 't'xIstam. de onde vcrrn cedor do problema., é de grande
e como. O 5EBunto. do momento vlllor pa.ra. O punHoÓ', ,assim 00"
é os Dlsc'JB Vo:tdores. A revista mo o seu pi:J-hto de vista sobre
O Cruzeiro vem publicando uma. os fenpmen(ls "registrados em RIO DO 'SUL 4 _ Corri refe
aéria de reportagens

.

sobre as div<lrsas pa.rte�f do mun'dOl. renciá à tremenda enchente 'di'
reuniões realizarias :em Monte "Objeto não luniin�, brilhan que ,fomcs 'Vitimas, marufesta,m

, ,Palomar, quandO' pessoas afir, te, que se movlimenfuva laplda- se os exmO'S. srs. GoVernador'ma.ram ter entraoo .em contacto m_ea.te" foi ôDmO' id€!lltificaram do Estado '0 Prooidente;' da. Ca-
com oos aparelhoo em forma de os estranhos aparelhos; (}IS mara dos De'putádos.

'

,discos." �i"Í< da basê _ afirmado o ceI. Fa-ra oonhecimento dos' leito-

I OS DISCOS VOADORES Aldo, iniciando sua. 'entreVista, -e res, por especial dffere�cra d<ls
A curiosidade e 4) dever �e (lS prosseguiu: er8. Alfredo Krieck,:e ·Julio

c.arecer o publico sobre tãO' pa1" "O objeto parecia parado" mui Roussetnq Filho. Presidente
pi.tante assunto levou o .reporteI': to alto'. Depois de: alguns lS€gun- Secretario EJreCutivo 'da., ACmS
o. S. José \1s Camp'JI5, no' V31e: dos ou minut�s outro objeto dele rcspectivamenlte, divtil�os �
,�c Par�iba, o�de funciona, o �en-Isa aPl'o:nmou. Pe�eceram ,:fi

f

seguir. >JS espachos
'.
te1.eFa.!lcOl'

tro de PesqUlsas 'da AerQtlJaut!ca. XOS np espaçO' d:urante algum tecébidoo 'pi;!ra. menclonâila 'en-
m pudemos então registrar a tempo, Quando QS)-Qficials doa lidade;

,
.

palavra de um tecnico, estudior caças Meteor se �ara.vam pa- "LaJmenb.> sincel'ámente, cala

� levantar v6� OS estritnhos oh- midade que asoolou esse; prÓf':"lII-----------� Jetoe se \':Üeslocaram eom , ra.pi'- pero, municipiQl. ,Informo estou
dez. Esta rapidez não que:r dizer pro'curando, consegUir' todo au-

t mais
facil ainda

acab::.r com

os vermes

dando ao

séu filho'

DANTE TOMIO

'illa possivel d';:S poderes publicos
federais,' afim amenizar situa
ção. Saudações, IrIneu Bor.nha.u
sen. Governádor".

Um produto do

'tABORATÓRIO liCOR
DE CACAU XAV il:R

* Desenhos ,l)3ra im-

o MAIS ,VARIADO
AUTOMO'VEIS,CLICHÊS�(A�RG�_

Para Caçador i,Expresso 'BIUD1enauense Ltda. o.

Fones� 1620 e 1752 �
•

..���7.����������:

.. Desenhos sin:iples

RIO DO SUL, 4 _ A eferne
rfde de 4 do andante as'.stnalou
o traluscuroo de maiso um, ani
versario' do sr _ Dante 'ramio,
assinante de "1'.; Nação" e Dire
tor da poderosa, firma Tomio
& 'Werner Ltde;, Em regosijo ao

ac(}ntecimento. na apl'azi'ltel l'��

sidencia dB\ sr. TomÍ'J, amigos (

admiradorfs {te ,Ss, tomaran

p'a.rto numa agrade,-el fEstinha

que primj>u peJa. abundancia c

fartura de comestíveis ü r,<:hi
veis. Ao distinto; aniV1'lCsal'ial1te
�" no.qsos pal'abcns,

Irincu GomES Ferreira., o cele
bre ladrão das joia,s de Ga.l'lf,
em Fbrianopolis, ,e, do cal'l'O! do
I3'r. AC!1CY Guimarães,' há dios
evadiu da cadeia IoeM., tendo

, para isso eerra'do, as grá:dt,tt H

arrombado as, portas'"
Roubou, ainda, nesta cidaêh,

{} C'lrro do 61'. Rio-smaxck ,c: fu-'
giu em.- direção 7& Cííi;üpá� petÍ'-.l

'ldaqucla
cidade sofreu utn ací

, dente, tendo> o carro ,tombado e,

se avarl'ado :muito. A 'Pt)lit)'jt�
é\ltrou em ação e conlunicou-sc
COl'll to'das ••�lêg'acia9 da znna.,

1 tendo Irillcu sido Pl:'CSO em S50

� ,... ..� l3enw do Sul.

pre�Bão enl cores

'" Etiquetas metálicas,
Para máquinas, mo

tores e móveÍs, em

cores

RuA XV
BLUMENAU

Se!;:uiu ontem u:inw escolta 1105-
ta ci�ada para recónduzir o pe'
l'igooo al.'rombadór' e; w.!'lrW.'lt iil
Cad�i:J. local.

ESPANCOU A AMIGA
Eduardo Schwartz, CQilhec.ici'9

ma.landro do Bairl'QI tlo Gal"t'w,
e's,p,.'l.neou sua am3lIlte c!i.usanUltl
lhe varioo feri�entq.s pel<J C'l':'!"

po. ' " "
'

A vitima, que , vive' mari'tr<.1l:t,·
mente ha V!Il'los ,anos' com S��h·
wartz, do qual tem tr€'5 fllhou.
qucixou"'S'()' ii. pOlicia dizendo qUI!
não 'quer mâJ.s. 'ViVer c.o.n.l alI!.
O cri� está sendo pti:i'<:Ul:l\'

f
"

do peJa ;P�lt<:m. .. , .:!i!:�.���í!iI�=m�:n&.

CONFECCINAM-SE
NAS OFICINAS DES- .

TE JORNAL

" Placas Ul'etálicas pa
ra l}ortas, escritó
rios e COl1sultórios,
{'ln cores.

I, Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




