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rarnha da .festa, entre
I'xuberantes pendões de trigo ma

duro à espera da cotnetta.

RIO, 9 (Merid.) - Vem
causando viva repercussão
no Rio Grande do Norte a

divulgação feíta.: pela im

prensa da Capital da Repú
blica, radio e tribuna da
Câmara dos Deputíadcs,
das possíveis fraudes ocor

ridas a 3 de outubro na

quele Estado. Aproposito
o presidente Co TRE do Rio
Grande do Norte, desem
bargador Canindé Carva
lho, telegrafou ao ministro
da Ju-stiça e presidente do
TSE comunicando as pro
videncias parliL apuração da
verdade, tendo instaurado
inquérito regular nas zonas

de São Pau1p, São Miguél
e Macaíba, locais apontados
como principais focos das
irregularidades nas elei
ções.

Nessas tres zonas, se

gundo o telegrama, as uni
cas que constituíram obje
ta de comentaríos da im-

prensa, foi atribuído à Jus
tiça Eleitoral em acumpli
cíamento com outras sec

ções, porem o presidente

<:om a

(�u,de ou afirmativa menos segura,
de uma autoridade, qualquer que
ela seja, contando que traga no pe

digree a marca de brasileira.
Por exemplo, no trabalho tão in

teressante do sr. Clemente Mariani,
em resposta ao ministro Osvaldo
Aranha, na questão dos ágios, e

xiste este trecho:
"Para dissipar qualquer duvida

a respeito do fato, desse Fundo

permanecer na contabilidadle elo

Banco, ao lado do saldo real dos

ágios, esclareço que isso se deve ao

fbt·O de que a sua suríctencía ou in
surtctencía pare cobrrr as opera
cõcs a cuja regularização se destina
-

somente podcrá ser apurada na

ConcluI na 2.:1. pãgin2. letra E)

rá !JTcvavelmente hOj-e
I, governador de Minas,

l axanre suave, a:�r�J;i'\,'d cerno

uru ;'i"' ·,::1\0". UJ. ",1.,,, seus unes

,t;- ... · -,,,12. �"'t'rL'lt:' r(',�'Jb.iL:je.
�f..hnr�.d... etc

;i·-

-------

_ A\L. milhão de toneladas, que já se a-

I fig\lra em
-

pleno êxtto, pois só do
:� prod'.l· Rb Grande espera-se uma produ

ção superior "- SOO.OOO tonetaãas
para o ano em curso. Etn Carasi�
nho próspero município ri,')gl<an.
den;e, reanzou.se a Festa. do 'l'r'
go, sendo escolhida. a mais bela

jovem 2. quàl foi eleita .Rainha, teu

Q<.ministro da: A!:rieult�tra .
com,

parecido às festividades" levadas a

efeito com raro brilhan�ismo e en.,

tusiasmo. Na foto, o tit\qal' da i\�

sn, Costa Pnrto tendo

�ao compareceu a �ele�a�3o
americana à rece��M rnSiH

(ARGAS
Para Joaçeba

BXpl!)$IIO nlum.e�uense Lt4",

�ones: 1620 e 1752

Nações Unidas, 9 (UP) - membro da delegação nor-

Nenhum dos diplomatas te-americana havia dado a
norte-americanas acredita- entender que os norte-ame
dos junto a ONU assistiu a ríeanos se absteriam de

recepção oferecida, ontem, comparecer a essa recepção
por Vischinsky na sede da em consequencia do novo in

delegação soviética por me- cidente aéreo.ocorrido do
tivo do 37.0 aniversario da mingo ao largo da ilha

revolução russa. Esltava Hokkaydo e no qual foi a
presente a maior parte dos. batido um bombardeiro B�

chefes de delegação. Um 29.

Sugest.ão poro a transferencia do lo·
cal ond� deverio ser construida a no-

- x - X -1< .. -. demais membros ti:. Carnara, E' que
A seguir encontramos mais uniu crtndo vereador, apontara, segun

questão digna do maior interesse do estudos próprios, novo local,
p únllco. 'I'rata-se do local onde se- mais propicio àquela construção.
rã levantado '1 futuro edifício on- Segundo seu ponto :1e vista, a nova

de funcíonará a nova Agencia dOR Agencia dos Correios e Telegrafos
Correios e Telegrafos desta cidade. deveria situar-se em ponto centrai,
Inicialmente. fõra indicado e .l" tndícando, para i55D, uma área de

estar is rm demarches o terreno L'- terreno localizada à rua 7 de SE

calizado def rontc a Estação dO! I ternbro, nos fundos da firma "Mo.
Estl'ad;l dc Fer'ro Santa Catarfna, veis Id'2al".

que seria doado à Federação para A sugestão. se aproveitada. ira
o Ievantamento desse construção rá beneficios Indíretos à cidade, já
onde funcionariam serviços de in.. '

teresse público. Entretanto. o ve

reado!' .Ioáo D. :Muller. na 11(;>11111.
tíma reunião da Câmara, apresou
tou Importante sugestão. que -Ie ..

verá se!' estudada pelo Executivo :;

que. construida 110 centro de nossa

populosa Blumeriau, (, novo prédb
distanciar-se-in, tambern, da pert ..

gC"R ruargcrn ·direita do Ilajai-açú,
cuja fixa<;ã'J artificial até o pre..
Conclui na z.a pagIna letra G>

Eletivt;U a ·ln�l3terra B a�6SaO
3a Iralaúo �e 3e�oran�a �a :bia
MANILHA, 9 (UP) - ° termãdío do seu minísteo,

primeiro país a tornar efe- Frank Gibbs, ao sr. Carlos
tiva sua adesão à carta do Garcia vice-presidente e mi
Pacifico foi a Gr§ Bretanha nistro do Exterior filipino,
que apresentou hoje, por in"lno

transcurso de breve ce-

rímonía dos instrumentos
----------��------��--'------------

«Encor-nOUDegaulle a França �jil1�:��:��:;:o��
_

.
� Jl,

. CIÍlCO e um documento a·

1 t d
lIJ!ItfI

n
li

C 1"" » nexo ao tratado de segu..

U. a e;9a co C 1 €in I rança. �útua pa�a.o s�dés-
te aSl;ÜCO e fOI Inspirada
pelo presidente filipino Ra-

frnnces. .

premler
Boncour, que foi �embro
da Assembléia consultiva,
pronunciara uma alocução
na qual recordara o "pre
sente Natal", que O general
Degaulle dera à Assembléia
Consultiva. sob a forma de
um segundo tratano fran
·co"soviético "que, penso -� HONG KONG, 9 (DP) -' c-ses e uma compensação ti.
disse ele - ainda está em O radio da República Demo-! nonceíra peles bens públicos

" N· cratica Vie1õ-Nam anuncia ! deatruídcs", Declara o. me.
enfim a acão presente de vigor. umerosas perso-

que o g.ener.al Van Tien

Dung,\r:.orandO
que fOI l�vada pelo.:;

um rigor éivico, que é pre- n,alida::Ies 'as�istiram a ce-' chde da delegação de ex-er- franceses grande parte des.

ciSo recuperar para

nOV05\rlfioma
realIzada no Pala- dto democratico, enviou um H!5 h:::ns, b�m como <Os a�qui

deveres". Antes, Joseph P. cio d� Luxemburgo, esp€!" l'lH!rnorando ao general chefa vos. lmped1odo o funCl,ona_

ciaImente .os membros do da delegação das Forças da mentúdc certos serviços, no-

N U N C 1 EMI· A
. l:nião Framtesa, pedindo a I tadamente os Correks e Te •

.

A . corpo dip omatIco, cerl- astituição dos "bens públicos Ilegrafos e Telefon!i!s.
F O L R A monia foi seguida de uma ·levados de Ranoi pelOS fran-

.

recepção
legados
sultiva.

mon Magsaysaí, proclaman..

em honra dos de- do o direito das nações u

à assembléia con- síátícas de disporem do seu
. proprio destino.

discurso do

Exigi s pelas - viei·namitas a

restituição dDs bau;s publicas
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A INTERMEDIARIA
de Metzker e Fâedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro - 134<1 - fone 16-89, caixa postal, 736 - ofe

" rece os seguintes .negocíos para venda:

v, e. deseja possuir a sua casa própria .na bela
Praia de Camborlú? - Então não perca tempo; vá
hoje mesmo adquirir a Sua data no belo Jardim Sereia,
receni-criado com, grandes vantajens para o laborio-
so povo, do Vale do Ibajai. \

Informações com a INTERMEDIARIA, de Metz- 'IIker & F'íedier Ltda., sito à rua 15 de Novembro nr,
1344 - Fundos - T218fone nr. 1689 - BLUIVIENAU.

\

Aluga ..se OU Vende-se Duas Moc:ns panl lnllco·
llistas de pl'eferencia

Uma casa, proprla pa- com prática e que falem
ra hotel ou grande ,ia- os dois iâiOIí1US, Portu-
ruma, de alvenaria, com guês e, Alemão' Apre-2 pavimentos, instala- sentar-se na Casa In-
ções sanitarias comple- I fantil, Rua 15 de No
tas' situada em otimO! vembro, 597.
ponto da praia de Piça- I_�-""'��_<����

__��__

raso Venue-se lotes bem
situados na mesma praia ,;----------�-�-
Informacões com o sr. O ( !� l § fi O

D_:�:::����IaQ$().o.r..ao.u*,,�.(J.ijc;:-.::s..:;�.:lft('�"'U·C;1IC"'·�_ji
a �

§� ARMAS E MUNiÇÕES !i
� .�
�� L\rmas de ca\�a, espor..

��

���Oii te, revólveres, :r.ist!llas tietc. - Qualquer mal'- ��
ca COlUP.RA..ll'L.St: ''"

i (as� Pes�A e (aca ��
q • �

�� - BLUMENAU - g�

Ii Rua 15 df! NOT., 1301 ��
y ...�ec'<!l'!."'......�n"'Ç!�I.:-.•,.....f_'")'!lO·':s(��L�.:.. '

'�I
�o.oeOtlO.atlO1Kl6OC':'4c�CtC�C"_�:l� ..

VENDE .. SE

ATEN[Ã'O!
, ,

o'flMo
.

EMPREGO \Moco .ou senhor encon

tra
�

boa colocaeâo para
viajar corno secretário
e

. procurador de uma

senhora que realiza
tournées artísticas, In
dispensável apresentar
refereneias, , de prefe
renda que fale dois
idiomas. Ordenado Cr$
5.000,00, Informações
no Hotel Elite, com a

senhora Jandira Moraes.

PRECISA-SE
Precisa-se de um padei
ro para trabalhar em.

Indaíal- Trata!' com iI

sr. Afonso Sang.

VEHDE .. SE
no distrito de Ilhota um

terreno com área de...
600.000 metros quadra
dos, com maquinário e

terreno pronto) para ar

rozeira aproximada
mente até 700 sacos ga
rantídos.
Os interessados pode.

rão dirigir-se em Blu
menau , com o sr. Ale- )
xandre, no Hotel São i

José, e em Ilhota com o

proprietário sr. José Ja
cinto Vieira.

Por lD.Gtivo de viagem
1 fogareiro eI0trico Da
ca Grande;
1 fogão fi

PaterilO em
qU,erozene
e.,;tado de

novo.

Informações Travesisa 4,
de Fevereiro 97 - ftltl
dos.

PERDEU .. SE
Relógio de Ouro
No trajeto dél Rua 15
de Novetn.bro, entre a

Rua São Paulo e CÍn8
Busch. A' pessoa que :1

,t!llcmüi'ou pede-se en

tregá�lo na Agencia la·
ciíl (.e Samarco S.A.
mediante bôa gratifica
<:ão.I

(
pára. felicidade dos bJumEnau·

enses idlmtico espetácub !deverá
'�m �!lr.Ur em Blumenau no

mage's1;<>so ]Ja!co do Cin>ê Busch,
dia 9 ou 10, genti1ment.. cedido,
pelO dinamico gerente rIas Em

presas Daux daqu.:!Ja. 'cidade, que,
fambem ,empresta decidi'da €0-

1abbrá�ão ao gran'diJ.Jso enl pr\�·
elldimentn das bondosas Irmü"

g8.Sp<L1't:l'tse'S, 'que, .para que al

cance o seu Qbjet.ivo. neces"it{!

do àpoio gel'aJ.

M :3nnmfl�mmmmnlllmnníHfnr::

Dizem os dados colhidos I de inquilinos da Cadeia Pú- � MO',VEiS' ESTOFADOS �
Junto ao delegado J'oáo Go- blíca, resolveu c aterrde-Ic = ;::

mos: "�umildemeniev, �:Fabdcàc5es e lVÍodifica-§
O individuo Antonio W. Os 'lesados foram reem- § côes � Decoracões paraS

�1,? Miranda Castro, dizen- bolsados e o pseudo doutor, S Janelas'
J

�
do .. se- dipilotnado em Pe- "gentilmente" tratado por =

F'b
•

d M'
• :=

§ ii fica ' e oveIS' == o SR, FERREiRA' DEcuaria e V.it,erin.al'ia" ex-"elemen.to.'s"do Dest.acamento. -

"OUZA CO"1 O MI
ploron varres críadores no�:'te Policia desta CIdade, fOI §'f ALBERT KUENSUER:= �ISTRO

.,l -

bairro da Velha, conseguin-: conduzido até o Iímíte do � � -
,

,--' a ü sen.rdor Fel'n::ra de "50tl-
.io arrancar desonestamente Município, onde, como ar-

- :: 2<.1. relator da R.ec·zHa no NIon'-
consideravel ímportancie. remate, ouviu as palavras S Blumenau-Rua Paraná -ª roc, à tarde, manteve Ionga,
Citado malandro, espera- alcquentes dos soldados que :: 227 - Caixa Postal 582-= c('�iiel'�ncla .com 0- míill,�t.ro

- .....1' :::. ,., <)
:' �ug.;�no Gudin.

,

a prOpo'lIl"
va fugir às garras da lei, o acompanhavam: "Des�pa. :: Fone 1 ,0,"1. -ardas l'éf.eridas,mor.hficaçõe::; na

porem, quando menos reça e cuidado; Blumenau = = atua ; legislação 'i::! .imposto de

d ' �nmmmmnmmmmmunmm":; _

renda. '

;J2raVa, foi preso e tranca- é terra de gente- 01' eira '.
fiado no xadres, t3to· por-'
que não possuía OS doeu
mentes autorizados que
identificassem,
Após levar na "conversa"

meia duzia de criadores e

de posse de consíderavel
importancia arrecadada,
Antoriio W· de Miranda.
Castro, dito "doutor", pIa.

!--------.__""...;;;..-'-..............=:

nejava desaparecer, po·
rém, tropeçara nas malhas
ia lei,
"Levado para fi Cadeia
Pública, o espetalhâo, em

verdadeira confissão de sua

Vende-se um negócio de arte, disse que. estava di�- fSecos e Molhados, situa' ,Josto a restituir todo o di- t
do num dos melhores riheiro cobrado de inje-",
pontos da Rua São Pau- cões, remedios e mais: d'e:.
lo. Informações com o sapareceria de Blumenau,
proprietário na mesma desde que a justiça assim o

I rua 11.0 1409 - esquina I perrnitisse..Vila Nova. ' O delegado .Icão Gomes,
I ---_,.-_.......��__,.......--.I que já se acha as voltas

f com o numero astronomico

(Al f �--

Cal para todos os fins I
sempre em deposito.

I

Marmoraria Hass Rua
São Paulo 11.0 561.

ATEtl(iOI
,

Vendem-se três. com I

17,50 de frente, 'por 20 !
de fundos, cada um,. 10- !
calízadós em frente a IEscola Estadual (antiga !

olaria Ziegler). Local I
livre de enchentes, Tra- !
tar à rua Brusque, 95,

\

ou pelo fone 1472.

fRREHOST
fm

, i
, PROJETOS PARA

EDIF!(lOS
Francisco Tresk Jnr.
Engenheiro Arouiteto .

Rua Alvín Schrader 111',

621 - Blumennu.

.--------------------��

Ven(\e'se um carrü
-

,de
passeio bpo an tigo, em

otimo esLdo de conser

vaçfw, sujeito a qual
q:.1CT' l:irova' pret;o bolse
Cr$ :35.000,00. Informa·
ções com 'o proprietárití
u rua Sito Pt:ulo 1409
e3quina Vila Nov3..
'---�---_._-�---

Vende-se diversos lotes,
a Rua Goias, sita nu

Garcia. Informar'{)es
com o sr. Herzr�ann
Franlw - Rua Amazo
na

- 860

=======--=��-=�==-==>"

VENDE-SE ti
Um caminhão 19<1:0 pa� t
1'a 4.000 quilos USo par- �
ticular, aceita-se, carro f
menor em troca: Inf�r- ,mações na Rur.\ Sao

1 í·Paulo 561. [
�

----------��,�-,�,--�,�-�� f
,
;

ApI'el1dizes de ferreiro,
ajudantes 'mI quasi ofi·
cial.
Ferraria Olinger, Ala·
meda R. Branco n,\)

325.

Um lindo chã;) de casa

24x38, na 1"llt:t Jaco
Bruekhneim:er. Ve1ha·
Livre de inchente: Inf.
Alameda R. Branco 325.
C0I11 Orlando Olinger.

pOSlçao
_ cendo em segulda- com enor;
== me' velocídade, Segundo alega
:: o informante, o objeto, nos

:: l prlmeü':s Instantes, apresen

::! tava uma luz azulada, p'3:ta
::: depois transformar-se em eôr

H

Viagen� Di;"rias enb,"

ITAJAI E BLUMENAU
Hotário dos ônibu>.l

Partidas para Itajai:
7, 10 e 15,30 horas

Partidas para Blunteu!ju;
{l. 8 e 15 horas

,lIorári� das .eamíonetes
Partidas para Blumenau:
7 e 12,30 horas

Partidas para'�Itajal:
9 e 17 horas

AGENCIA EM ITAJAl':
(Ao

Ém idioma

subvcncào ele Cr$ 2.4.000,00;
Comissão de redação para
labCrar ," prcjeto de Lei.

ELA sábe melhor!

1i'
'

,

qU'o,às 23 ho'·ag. q�,
<LV�to:u nos eeus de J'oã'j p€,s�

1'0a' eMrmê ;b.ola iÍ'eirrielha, que
dselisava vertiginosamente com

i;rande 'altura, -detxando um: ra8-
"�ro . luminoso incandl',scente. Sa

·Íí'e�toti. que, pouc-:}s segundos
untes, a c(}r�ente elétrica baixi:lU
repentinB!llle.nte. em. tQda a cida-

assume

um balcãd:,' à espéra de uro fiegüê$
roeuos'exigént.e. O primeiro passo pa.:rà
uma hoa compra é sempre a leitúIIl

anúncios I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU, 10-11-1954:

':.t\ CACEX TRAÇA SEUS RUMOS DE AÇAO
RIO, (Alt, ;Nacional) - � car-jvem d�en.volve:ndol no .sent�dOJdaS ou mEsmo paralízadas, bem ,p!'odutO'S seCUlldárí�s é encarado eealízar a prazo médio e as de de rr.or-da estúveí e rit.mf, ncr-

taíra de ComerciO' Extenor do .vem desenvolvendo no' sentído como no de promover- novas atualmente. sob ÍJ;'e3 aspectos - maíor' fofego_ No primeiro caso mal de preços.

Brasil fez !diivuglar 'Ide reativar as mossas' exporta-) fOntes, de divisas. � às de carater- imediato ,cu mui- apre-sentam-se às viáveis no

que ções secundâeíae, ora mnperra� I O, plroblema de exportações 'de
•
to' próximo; <JS que <l'evem SC, cor-rer dos próximas meses vi- Vottarido-sr, pois, para a ques-

,

'Isando a obtenção de' 'divisas com tão das exporla,ções imediatas,

o máximo de presteza, concor- cuida a CACEX de verificar aa

I
rendo desta forma para dímínuíe cuida a CACEX de ve�'i;iear as

lo
desequitibl'io entre o. seu to- p<:sE'ihílida\ies de voltarmos a;

'tal e as exígenclas de importa- exportar fecula de mandioca,

,ções básicas do pais. N� se po- tendo reunido para. eSSQ 13im !:S

: de prever para o incentivo dea- produtores e exportadores de
I

I
tas exportações mais do qUe 50- São Paulo e de Santa Oatarina.

'luções conjunturais dê carater f:\frf!.o sucevslvamente arttculadaa
I de emergencía, a não ser que os setores de óleo vegetais, cera

uma súbita e ímprcvísta valori- ãp carnaúba minérios etc.

i zação dos nossos produtos "le-

i nha '" verificar-se como por Apesar desta sua de" h,ã<) ã;

: exemplo, por- ocasião da eclosão etapa pr'mc.ra não S� J�scurará

'ca guerra da, Coréia_ Et CACE;;: r mbor-a em it", mais

I As segundas ditadas '�ó se t..r- modera'Jr,,: dos estudes aelatlvoa
!

: narão possíveis a partir de 1951'1. 2 uma pranírícaçâo 'i� atrvrda-
;

O terccíro caso demanda planí- des expec.cc Ta:' ,lo 'í� a praz

j 'icação, gr-ande organização, e a- o médio � pura :;is longo at

l
huntlâncía, de recursos, a�_ ,P2.'� cance,

[Pequenas notícias do Riol

dEi conlõrto ao seu lar, sem peMJ; no !clt 1141to:1

.

COM COMPRESSOR HERMETICAMENTE FECHADO

-- x-

Comércio em Geriebra, acarretou

LIma despesa mínima para o Te

scuro Nacíonrú, em virtude. 'de
serem nomeados vários de SGUS

integrantes entre aqueles qus já
astavam -.,;crvindo ma Europa, J..

iespesa com a c1e�egaçfuJ' atual ii

pouco, mais da quarta parte dos

gastos feitos com cada unia das

delegações anteriores.

. BRASILIÂNISCH-K()LIDilBIANISCHE
. .',

'trNTERI{ANnLUNGEN '

.

.

.

Dishililhlili'(H�:'

ç Il 'Clmarcial IOljlof1adora Lida.
lIIi 15 de Ili_bro. fiDS -- GlUMfligUf

JARDIM BLUME'NAU

f'ABTOS - PARTa SEM DOR - GRAVIDJ:Z 11
- COMPLICAÇõES --

dencíal; os polftícos, porém
já começam a tratar do as

sunto, pois, na .realidad�,
falta pouco mais de um ano

A Força

Quebrando·Cabeea
"HORIZONTAIS: ' .

1 - Ac:modaçã::; Inutílménte. 2 - Devorador; art€' (la
tim). 3 ___:;Línhas que marcham no mesmo sentido sem tocar

4 - Contração; do' verbo. rebolar, 5 - Doze meses. 6 -

Fámcso personagem da '1endl", governanta. 7 _:_ Povoar. 8 -

Registro de uma sessão; do verbo toar. 9 - Pomba selvagem;
vento forte.'

. '"
' ,

Os russos estão decídídos a .ram o' campeonato mundísá de

vencer os Jogos Olímpicos de salto em paraquedas. Os fran,

J956, Neste sentido, uma granja ceses quase caíram !de costas ao

está 'se de- ficarem sabendo, que nada me-

da Ur.iâc nos de 800 mil jovens soviéticos

praticam o salte, em paraque

das em mais de 1300 clubes do

Estado,

Finalmente, C'Jm extraordíná

d'O' desgosto dos ingleses. os

soviéticos conquistaram o pre-:

soviéticos conquistaram o cam- mio príncípal na famosa regata

peonato mundial de pattnação de Henley até hoje- conquistada

em Toquio, O patinador russo pelos ingleses,
OJnlD é posslvdr tanto' êxito?

A exptícação. é facil: o' Krem

Iín, está aplicando aos esportes t.

Boris Sbilk>J!V derrotou todos os

concorrentes no meio, de' uma

Iremenda tempestade de neve.

o Em fevereh'o, os russos bri- disciplina totaHtaria que' existe

lharam na Suécia, conquistando em to'dos os outros setores da

vários triunfos nos torneios in- vida russa. Os campeões sovlêtã

tern�_cionais de esqui. Desta for- cos são verdadeiros prísíonetros'
ma, derrotaram os astros es- \lo Estado.

candínavos, até agora detentores O corredor Kazantsev - que

(CnQclul na. z.a llãgina. letra. B)

Os surdos�mudifjs e e seu I
Salão' de Drles Plásticas de quase todos carnpeorratos de escapuliu recentemente para o

I RIO (A' N {' esqui. Os canadenses fc'ram mundo livre asstm se definiu:
g. ac oriai) - Púl' secções: deesnhn, arte decora-

mícíatíva de sua direto':a s:nho-' t.íva escultura .csóultura, deco-
sempre considerados COUlO cs "Uma das maiores desgraças

I
"', 1 I melhores de J'ockey dl3 mundo .. , que pode, acontecer a um russo

ft', Ana Rim.efí de, Fa.ia. Dóría t1, cativa e desenho' anatômtco, A-
Entretanto, 'em março 'deste ano é ter alguma habüidade esporti-

�nstitut� NacibnáI ,te' Surclús- i
tunos há qUe tem trabalhos em

Mudos lnaugurou em suas, d'.'-: quas; todas essas secC;ões. Na

�en!dêncjaS' o I Salão da A.rtes secção de' escultura destacam·se

l?Iástdcas. Essa mostra �er;i re-; os estudos de máscara romana

..etida, anualmente, ii!lrant� :lma: I
'

,

f
.

,
' '. "

' I e mascat'a .anceaa" a COpl3. da

)
qUInzena a ser fl.xada ,no per i. ,- S h

' _ .

ii t t b
-, en ora da Concelçao, a P'(,liJa

,

{l en re se .2m 1'0 e ,mar!;;> do de, Socrates e banhi,bs C111 bai-
, Rno seguinte.,

'

foram der;rotadc,s na Suécia pe- va �le se co,nvcrte em um escra

los russos. v(', da sede' de gl>Jrias do Krem-

POr ocasião do campeonato

mundial de basquetebal. que se

realizou na Italia pa:ssado
mês de maio ,os russos surpre

enderam a todos, sagrando�se F O R D
PEÇAS LEGITIMAS
C�a do Americano S.A.

Rua 15 de, Novembro, 473

'de ,Tc50 campeões.
Do,is nlC'ses mais tarde!, n'a

I'de França, cinco russos - 3 ho-'

mens e 2 mulheres - conquista- � ..."

ASSIST�NCIA MJmICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
,
__

o

ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS
'

ELETRICIDADE M1:DICA - 'REPOUSO - DESIN70XICAÇOES
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -

Aveilida Munhoz da Rocha Nr. 1247 - Telefone Dr. 3 O 5 5

-.

ENDEREÇO TELEGRAFICO:

CURITIBA

"PSIQUIATRA

P à R A N A"
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TaillDur'f I) 1l0JudnS' "',0'r9 fi inuprnn
�

A .JOVEM sevprcparave pa-
I li a li ,V·fi Uu ..pU U UIYo nu ���of:�ci�� :��l���r�J c�:r\ °Çi�:�
o Inverno é a estacão das Ta;ll�), ln este ano o tallleui- de ver-niz. -qu� acabara de C�lU

mulheres ,::legantes poís per� deverá ,c!: a peca Têl",lS impor;: pr<Jr., se ,partiu. em ., doi�, � ço,
mite f;IJl".aSentar maí: r luxo (;0 L:.nt" d,; sei: gu,·rd,:-roupa. A rr.o- se IosiÍ� de naríd'. EVlü"m:.
que qualquer". e'-'\iação -do :,�r mail,. 1l11pcrtan.t' para'. n r.en;.c'nte' I)' úegot;;i(1n't� (' erlga.
no.

'

tallleul' .� o m:e,t'. Depois.> 5,3' !)iÍ�:;.·.I'tão: b,;�.v;ia'_Jn.odQ d� S�]-
Sem o veludo a muda. do- .voce IJJ8suít· diversos tail; <::(-1'(.:1' D cinto. a ;iovem,1�ão1ti�,

inverno não scriú' tãc linda! lcurs, V:J',,10 as outras cores. nha � utrt s,' e o 'vestido'
.

sem
E' 't:ascin'lnte

-

a contraste I Más o 'prdo em estilo classí, cinto nâ; oodta ser usado. En
que ncs oferece o veludo :jun- :::0 é propr!o para qualquer.o- tão a jovern prímeiro ;fez �e
tá .,!Qs outr.Çs .. tecidas. Tanto, (I .eàsíão e se voco usa-lo .eom ,u- S(.spsrar' a mãe. pret.endendo
lã corno- á '�12da :)I::rmitem U in,i 'ekgante bh:'�::l, de rendas d:,b um cinto qu'; em casa,
veludo (tótrió:' adnrilo. ,"" hrancu ·si.�bstitnll':'i até o vesti .iáo extatía: ou Q. dinheiro pa-
Oa, tecidos xad�'�zados, 05' .'5:: �lr3 '8 cock-iail, ao Inver., ra comprar U,lU out��, mas

:í'ailles aclornacios .ecm. veludo no. -Para qualqu.er festinha à Lambem "str. lmp"sslveL.. de:
tornam.se mais ríccs e diz-se ,;oite, poderá ser usado o tail, p:'ls (> iu €I.n prant;;, nao foi
até .que tornam 'mais jov:::ns 3 l� 1.11: 01'86 com (,1.1 sem os a, I a; enco�tr.o, permaneceu na

pessoa que j tm:;, Os veludos :::�s()ric"'. Para ti Imite é, \')1.'12- ::,,"ll1â a tarde Inteir-a pensan-.
de seda-são permitidos sõmcn., fnivcl lF"'l' j'.í2�' como p�r(l- CD que m.nca 5:; casarra, que
te para cCmbi,nal'. CGm rendas. la:i r- hJ'i1l1,:lr!18!J. enquanto. du (; r�amol'ado nau a qU':TCrI,l
I�,iíl .!CS ou chiífnn, etc. (�;1- ranú:! o dia as p,2dra� sorni- rn-us, e outros absurdos. '

rruanto o veludo." ,ic aJg,�ctão preciosas, .n,�res na laprla' e
pl'e:«ta-se pura qualquer outro Luvas t= bols,1s cm cores dur ,

tecirío, lh'�-.ão rl-'!ais vida.
;t�vi,_

�

ílr: u�·:-r· ,SélP�ltOry de
A mIJe\:! dI' I,-'!"d,}', 1"",('(1(;';'-"" ',:dlf) ba ixo e"nl f) 1ciílleul" pr«.

f8Q anrecii1do:\ l1f;slí-. iUVP1+nfJ 11 ... t.o . ..;p rpliz: r ser ��!leg{'Hr';:;� ()
ci,-ph;-,-;� muito \')1.01"1 '<1'1 velu, '."I'ilp"ll nanl r, ';1;lleur sempre
do. 1Js�U\l .. 'iC �Jf)l()rnr.:; e C'olete!; {!r:\�cr;.� �'5er 1...'ÇqH�'l0. Se PJssi
"'ln Vt'lncLJ com S<:',F nsc CeS'" vel bn\llco. da C< r das luvas,
p as échen'<,l-< c ciiltUI'Íles lar .. :Wl �t]lfío Ófcl�, Sim as (uva',

. �n� eHl 'relud;; or�:'r( ('-em linda ndré' o t\lill�ljr> pt'"lto� à -n:it.c.
'�onlnlSl', �.'DrCl um;, toileHe 1._ �·.evcá\o ser ):)r;ll1['n'." C �80 f) seu
l-'.'ganl�, "("::,'''or[o prIncipal.

Os taJ! ,r'll!';i em \'.�ludo man_ O cll"lL; voltnu a dominar
:>he��er '1 cfIJ:lbinal' com u.ma (,.. \(. 111\12rpo. Ríco,; p borc!3.d::::s
çdça cGmlJrid� sã.-, muito

prO-I
��'lJi'l' cs vestidos 02 n:i!e; ,em

pnos péll'f:: vlB,Iar. Para dar u_ lu é vC'ludo �.bre os taLllell1'5
ma 110Ül vl"g'liaJ, ClC seu bi11 e ':l'�fdos finos. E para a saia
leu!' d� '1")0 \1aSsaô". bast.. c" I r;'"'I"'i1': bordado nada tão l!l1-
locar .. llw \1J11.1 gda ele vehldo I r:o CL)ll):; o lv'qUC'l1J lJull:J\'cr
" tal'!,,:;::, f;e o E'!:'tílo permitir prpto. IJol'ctad � a ouro sob u

"ma v,:'z C(; ". cluó.\ sobre o:: I chaillc, C(']l� o mesmo bél1'da_
bolsos. } do,

Mu lto-, rirão: Todas estas
lllstórios ncr causa de 11m cln .

lo p��r;;(t(;,? N�:-:S( l?1'S<1 meça é
;H1E! !d.c:t::<· ))01" nao se d.svem
'�'/"l' 'r:l.��(�íÜ�r=.�;...r taIs insig-
;Ü(jCill1(li,l,�! O" 'f111e falnr::m
ilssim, �nrém. núu terão razã.).
Para a -moça a que,tãe do cilJ
[D é importante. Para as. ou-

,

. TORTAS SIlVIP,LES
. E

BOLOS CONFEITADOS PARA CASAlVIEN'l'OS,
ANIVERSÀ'RIOS, PRIMEIRA COl\tlUNHAO, etc.

IIR

Limpa e' conserva D ferro contra ferrugem
2) Vai construir Casa ha Praia?

proteja u ferro cDntra ferrugem, usando
ANTI-FERRUGEl\l �'BmAR"

3) Sabeis quanto custa um LocomoveI?
Não deixe o mesmo enferrujar, use

ANTI�FEJ;tr�UGElH "BIHAR"
p.orque cQmbat.e por completv a ferrugem
conserVa o Lócomov€l.

4) Sabei� quanto custa um Automovel?

Ui: li II

Calcario pa�i1 lavoura

Rua Carlos Richbieter, 480 (Caixa f)'agna)
T e I e f () n u': i-3-0-1

Calcano para lavoura,.
especial para 'recupera:-'
cão de terras cansadas
�omo arrozeiras ou qual�
quer ouira lavoura. In
fl)rma�'ões na :Marmora
ria Haas rua São Paulo
561.

,NA·

Hepresent1:l.nte: Represental;ões
Ltda.

Rua 8i;,0 Paulo. 2922 - Caixa postal, 599 - 1-

toupava�Seca - Blumenau Sta. Caiarina,

r4U�IUA (ATARINENSE Df SEGUROS GERAIS
UMA ..ORGANIIACÃO A SEU ·SfRYIlO

. ,

AMAZONAS
A !elbn-a !"epefindo () de- f;tÍ<", I;':ll!! pades e1p. "P.I;Cl,o",

:;WUllO tCl'Ú uma linda bar-I· bem C01l10, a s.\ia. .' Blur:>a,
I'.! Íiill'n a sua saia de- feltro.. çhnpeu e sapatos "em ver�

Faz-se () cavalo CUl ·'bl.":Ul� llllelho"; os cachQrxos e ;cer.: (l\IUnI:;LO :n:e
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a
praticada; peio

(Jlvi�rub,o paro
ra o G. E . Olhnoíc.- o conto
aO. i,artida ,01tr.9 'essse clube P.
'1 ,s,.E.· B.uideirantc, rea'liza-,
do em 11l'9154: considerando
:aue:' CO!:11 a . contagem cll!:,s']

. p(\n{o plra o G.E. Olimpie ....

acham-se empatados por :pC'l1-
tO{i gànhos 'as equipes da S.
R.E. Ipi!�ang'l 'e o G.E. 0-

lilppict,; ccnsídersndo enccn.
trar.se terminado o respeoti-: r.��:::::::::::::::::::::::::::::;::��z:::::::=�::;::;:z��z::;::;:z::::::�::.::::;:

as.·

Bàndeirante de
levo·ntar

arusque
titulo .de

dá
54o

cie do jogo para as· 21,.00 110-
ras cih dia 1�; do' corrente
mês; IV -'-- ADl"C'I,"ar o jGgo pr-e
Ilminar -cnf re _os aspirantes das
respectivas assocíacões, corn
inicio às 19.30 horas: V - In
dicar OS senhores HÜdebrando
'Esteves de Moràis

.

e
.

Félix
Praurr pura funcionarem

1110 árbitros para o jog.!) dos
titulares.
'Bllllnenau 8. de' novembro
J,2 '1954.'

.

,

Ar] CUllgUÇÚ . de MesquH?
_:_ Diretor de Basquetebvl
': �l)rovado:
,

JoáquiÍn FlóríanidPresjden�
te da LAR.

l J D As
CONFECÇÕES FINAS PARA llOl\1.ENS

Gépi e

Maas.

R D
PEÇAS LEGITIMAS

Eri-

Junior).) 1'01110 o mais f1'8<:0 dos

programados. Aguardando até'

às 16,15 heras a chegada da c- i
quípe ',1 e'Arrozeírn, ordenou fi;

!
ar-bít.ro J. FOTI<HI'a cjllp (.� l,-i-

colores locais dc�scnl" "akl'l.

{(:Papou}) ,

Vo�ei 'Fe.ninino
o alvi-rubro O Gi'Unp8Ul1ato Extra, de

Classificação 130al

..• � mais ip

estas varttager!5.
ti BEND!X E�ci"omnl n?l�
necs�i1rJ fixa,;ã!:l t.ltl
AOra nem tnst<tlnçõo SSp&t:la�.
Tmbolha com qua!q.iJ�r
pre.�õo tle 6gUCl .. b&$tfA
Ogá-Io em qut>lquer forn"itt;.

,

pará que ftíncio!'\ ..

��m;fadci ilfíi:1"néla;

Garantiu para si, o Gremlo]};.s- pr.6·sentação do Lpir'anga ,
no 8C'

J
retas o PalÍ11Ctrás .. que tiveram I.'egrl.amcntal· dr 5"[':iJ. "!,6:' (I que

portivo Olímpico; a eonquísta do sun!.,:lo· encontro da "rnelíror de l:16 se conrormar asslm, com o- os ccrrsíderou vitori<:'3'JIl.

\�'I'rOf�u.·:B"reaerk.j: .Busch Jur,': Ires" deCisiva. do certame, e!l-lült��!fJ �n,:,l':r'M após iuicio do;

J :-!,o Ievantár sua eqtupe de VO!t?! centro este dIsputado na qua.....
' 'l1B.J� ausprciosos. PRJ�LI(_)S ..JOGl�.n{)::-; rt;

.

fenli'nillo, na tarde, de sábado. .lra da Álàn1'!da Rio Branco, na Aí vâo on dados t écnícns das 8EUS DEJTALHE!:'l,

[I' Carnpectrato EJxtl'a 'da. inódált- úrtírna sabatina l;'IlOl'tivH. peleja.s Ilnals 'J'J. Campc-,,-tm.l o. S!;�llS DIO:'l'ALHE:'; I
dade organíaado e eOd1!trolado I Na meesma data, IUJ. quadra bem como ·,sU1I. elas;;ificl',çfi'J' fi, PI'Ogl''''f'O?' x AtnH�!_'na" 1. ,�II'pela Liga'. i\.tlétiea Blumenauen- "ohel'la do GinA,:ir., Pedro tr, ga- nal : Loca l : Campo do Floresta em

�e.i

!
»antíam ,,', prqUPIl:J;; flue def'on- Olímpico 2 x Jpira.ngR 1 R.ia do Testo, JUiZ: Antonío M.

O s€..'l:I<:1:.:> atvírubro, que a- Qem o TL.,'lt1dc o turcc íro pos- ccrn parciais de 14x16 .15xl e da SilYIL. Rendn : L:liOOO, Lo

presentou boa rcgularídade de I to na tabela. de P:,ut:':lS da inte- \5x8. Local: Quadra. do Orimpí- tempo: Amazonas 1xO. g':.a] de

produção em toda" as p:-u1:idas, ressantn competíçáo encerrada W, EqUipes, Ohmpico : Ccli'l'U Ma.as aos 23 minntos. Final: __

»a.s quais teve de intervi,,; vcn-l lia I} do corrente, com' outro :VC:[l), R�th. ltilb-udcs, HEllga'1 F'Ior-rat.a 3xl. g'oa Is de Pas"'o]d.

I CcU de maneira categórica a r�·; esp,lrn"dido t.rtunro sobre as ga- 'l.ysll e Nor-ma; Tico e Unibú. HOS 1:\ 16 e 20

Ipil'anga: Asta, 'Mariana, Mer- mí outcs , Quad.l·os: Floresta

I·
"_','_0'_'

, .. ,..
�dprs; Eloisa (Tvonet

, --".\nna c Cali, Huberto e Henrique; Nu,'-

D It�1 1
�dlil. Juizes: Cang'uçú e Ali, ber-t-J, Passc,',d e 'Tule; Fre'Ji.

:'. "

e,: ..•: ,a,:, '

' n. E. 'p, Trlndad:a!C�iSPa;: BÓ�����o�:�ú�o:��nJ:o�;:�=:i�

'l'l31lro 'lu'_II·I.er' 2 X �[·:stl"'va··� '2 Prlmla,1e. Equipes: Q�;��:il��'
II 1'1 - , fi:mmi. Anemarí'e, Ruth. Miriam,

EntlJsiiJ)mo, na ;:idade praiana :hf.:::��:::n�:;�;, ;:::��'�

pelo (e f/f a m·�· de 1954

Às FARMÁCIAS
E DROGARIAS

Finais: 1.0 Olimpicó,

Ipiranga, 3.Q Prof. Trindade.

o Laboratório Licor de

Cacau Xavier, tendo sido

honrado com a concessão

exclusiva para preparar no

BrasÚ os conceituados e

conhecidos produtos de Sir.

James Murray e San, de

Dublin, tem o prazer de

comunicar às farmácias e

drogarias que está habili
tado a fornecer Magnésia
Fluida, Agua Inglesa e os

demais produtos de Murray,
agora fabricados em seus

laboratórios de acôrdo com

as fórmulas e processos

maaço).

Está em pleno andamento o

campeonato da D1visão de'
H:ni'a da Liga Itajaiense de

Desrbrtns. cujo deE.envclvÍ
mento VEm sendo acompanha
do com o mi:lÍs VIvo interesse
e entusiàsmo nos meí-::s' espor
tivos da viiinha- cidade praia
na, sup;;:ranêÍo 'mesmo a má�s.
oamista exp:.<:ictativa daqueles
que . aguàrdàv.ltm seu início.
etn que Dése i:; réduiido núme
ro das équi!'Jes·que nele tomam
Dart2 e são· as ,seguínt,e.s� -,Esti
va. Lauro' Muller, Tiraderités
e Tres -de Maib,

O encontro' dt! abertuta "do

cértamç reuniu.a :n ,de outu..;
bro prõxim::-' ,passarlo· oS eow

juntos db 'Pir(1d,entes e .Tr,�s
de Maio. triunfand{j o prlm�l
rc com dificuldades. pela con

tágem mínima 1 x {l,

; Dl'mingo último, foi jogàdo
,. ,clássico " Estiva x ,La)1.rD
Muller, cujo resultacLCí finala
�l1",Olt 2 Donios oara. cada bano
do. Foi õ seu término, '3 facq
inicial;' ccm e scóré de'2 'x

.

O
!'avoráv�l aos ca:tnpeõ·�s 'ao" a':
no pasSado;" nÜls reagihdd v:.

gorósàinenl,e na etapá Cbl??ple;.
mentar, -ctiiánoo fié6u redUZI
do . a 1 ij homens àpen.3.s; fu
gIu o Lauro de um -revés qui"
õareciá inevitáv..:.l, gráças à
irtar.caçã'J de dois tentos..
lVnotararri aS p.o:mtos do E-�l.�

\Ia NécjuÍnha c Felipe c· os d�'
LM1W M1!Her. Alvaro e QUCe
brilha.

Abitragerri cérta' do sr .. Is
raél Corrêa, dec·!}rrcndo o cs

pe1áci..llo s:m quaisquer "'-\
ncrmálidéldes. Arn�cadaçã'o;
Cr$ '1.200,. Equipes:'

.

ESTIVÀ - Medeiros, Marú
'e BentQ;. Genmho, Osní e Ca.
reta;, Didico, Néq<,Iinha, Mané.
ca, Pimlii1ho c 'J'ilio(}.

. LAURO .Mt.fl.LER - .João.
CGnder €i Tanta; Darcí, Zéqui
nha e Dú; Pedro), Caléça, QU·3-
brilha, Edésib '= Alvaro.

DOME'STICA
e

- FONE
MECANICA

SERVIR,

DE
.S./.

( A V A 1 H E I R O S r vistam-se com

gancia usando camisas, K A ta -D E

as mais bem feilas3

ele�
Rr

3 Tirar entes Rua 15 de Novembro, 1105
13 '8 x 'l'ecelagem
1., Goals: Moaoir 4-

1. ',G'::>aIS: 'Moacir 4,

úrland,o, e :R.ci

.
Grafic!",·. Arnol-

DepOis do empate verifica
(Í{) 11_ match entre alvi-anis e

àlvis-ncgros, assumiu o Tira.
dentes a 'liderar"ça da tabéla
de c1a.sificação, selu ponto p.gr
tlido. Er,j' segui1.do lugar colo
cam_se Estiva e Lauro Mullçr,
com' 1 vinde· em último ti

\Tres d.� Maio. com dois pont:;s
perdidas.
Tiradcnks' x J..;3.uro Muller.

l[·.,te o chóque (]lly vai se fer;r
dcmingo Vil'dourn, no estádIO
du _ !\1�tr('i1 iI) Dias. t

�

era g ç !'7T7w'crspr q 11 ?
?

Cia•. Het'ing' 'i x Eleh'(), Aço
4. . Goa1s: Aldinho 3 '8 Cordeiro

\

/
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tece ser contado em seus

I
em boca. Eis porque o hu

mínimos detalhes aos n05- mano deve precaver-se
�os leitores e ao povo em contra o humano, nos dias

'NOVO TENTO MARCOU geral, p3ra que a muralha que correm.
NOSSA REGIONAL DE �ireventiva da d:sconfiança I,' Blull":enau, cidade pac�taPOLICIA

; impere ante quaisquer con- e ordeira por exceteneià,
. tatos, ou melhor, negócios cujo povo, simples e bom,

Entre {):s multíplos casos com pessoas estranhas. vive exclusivamente de set

que enfrel�t� no�sa Regio- esforço próprio, é conti-
nal de PolICIa, ves por ou- i A vida, hoje.' é dos es- nuamente invadida por es

tra surge um com timbre �ertos, segundo ditado' que pertalhôes, acostumados ao

de novidade, que bem me- comumente corre de 'boca "móle", que vivem de ex-

pedientes Ilícítos e que Ie-

:X�!;.;;;;·::�;;;�
-

áAMAprovãdô pela Camara Municipal o convenio
�:�ldá�o.���!�a,n��:as�egf�� 1= do entte � P iOIWlurg e D S 11 O U!�:�:iió���::l:e2::1 irma i u reus· u •• ••

���!�:�;����ialBl��:����IResum1 dos trabalhos re1Uzcldos ontem no
arrecadador �o Estado, é ('I Sob a nresidencia do sr. In, tros assuntos, constcu : Parecer da Comissão de Hercilo Deek.e, quanto às pro;

ponto preferido pelos pro- go Her ing, realizou-se. on, Cartão de agradecim. nt-i de Leg slação I; Justiça, ' apro, vídencias tomadas referentes

Iissicnais da rapinagem. tem, mais uma sessão na Câ- Dcn Daniel Hostin, Bispo de vando o convenio firmado en, à execução da Ieí 102.

Entre os roubos comuna, H?-ara Municipal, q�e contou, Lages; arqu..i,V'�. Oficio da 're a Prefeitura e o SAM- ! Aprovado .s projeto de lei
.

h 'aInda, cem os seguintes V'2- Associação dos Servidores DU'. que abre crédito especial de
com os qUaIS se De ava� .as re.:d:res: .reão D. Muller, E_ Publícos Mun.cípaís, cornuní,
voltas, ontem, nossa polícia, milio Jurk Christiano Theiss. cando a eleição de sua nove

constatamos mais um, gra- Antonio R�:nert. WiJs.:n de G'retC!ría; arquivo. Oficio da

cas a eficiencia de nossos! F. Melro! Rodolfo Buerger, Pr.�:fÔtura Munreípal. [un-
o P CIro Zlmmerm nn e Arv tando cópia das, atas baixa-

t d es d o,rdem .e a
•

man ene ar a . i Taborda. das durante o mês de outu,
(Conclnl na a.a pilgma ,etra M) I Do expediente, entre ou- bro; .:rquiv,J. Of.CÍ.::, da PI"2-,

feitura Municipal. juntando
prjeto de lei que abre cré
ditos suplementares. na im.,
portancía de c-s 477.000,00;
à Comissão de Ff.nanças.. I

dem, idem, ldíem, ,juntando'
projeto de Iei que dá o nome'
de Curt Herng à rua parare.
la 15 de Novembro, ligando
as .::rtérias Padre Jacobs à
Mal. Floriano Peixoto; à Co
missão de Educaçâr e Cultu
ra. Idem id.�m idem, [untan,

se reduziram a 4 toneladas. Com um aumento moderado, nunca do projeto de 1-;,i que abrem

supra-ler a 10 por cento, F'íxado créditos es::eciais na impor
êsse aumento, a modífêeação do tancía de CrS 420.000,00 à

regulamento será feita medían- Comissão de Finanças. Idem

te criterioso estudo, e revisão da idem idem, respondendo ao

matéria, ao eontrárío do que requ.::rimento- do vereador
pretende o Poder Ex�utivo' com João D. Mulhzr ; cópía
seu projeto ora na Câmara dos \·ere.,:d:re.s e arquivo da
Deputados. ginal. IdEm idem idem.
Os inl.:lustriais de tecíos rea- referencia ao telegrama en;

lizarn sua convenção C<Jm a par- viado r;:.ela Bancada Cat::>ri

Ucipação de represelntantes de rlo;,nse ao Congl'esso Nacional;
todo o país, na séde de seu sin- cópia ao vereador Pedro Zim_

éLicato. Os trabalhos de ontem m(rmann e arquivo da origi_
�oram presididos pel-o sr. Alvaro

nal. Idem idem idem, respon
dendo' a,: cfici-:· da Câmara, naele Souza· Carvalh'J, 'Vice-presi- 1

.

. , _ 'lua foi pedida provid':'llcJ:l3dente d�_entIda:je: As conclusoes
ao .@-cverf!t:dor do Estado, sr.da reunxao �e:verao ser dadas a Ir:n:u Bornhausen, atinente

conhecer ho�,
,
I ao requerimento do sr: P,o_

�. ! dro Z'mmfrmann, que SJliCl-
li' A ç A M c IS U S

I
tava c pagamento dos atra

't\ N n N C lOS zad:s a's funcI:náríos da Es
N E S l' lJ! J O R N A I•. trada . c:� Fen:o San;] Catm';_

r:a; copIa ao mtel'�ssado (sr.
Pedro Zimmermann e arqui_

Graves �correncias em R�cUe vo da' original. Requer;m�nto
do vereador Antonio Reinert.

ramover ln s estudantes o «ouebra' .. ��rJ�;f.es:��:1.�::Si:��;;iiII providencia aõ nrefeto' H':!r_

queb-,r;�» O': transportes colel-Ivos ����f:��0��:1:�!j�!1��f�� ii \ publIca; a_:lrovado o requ�_

RIO 9 (M 'd TI' 't' f " 'd"" .
rimento do v�r€(:dor. ReqU'�_

, erl .) - e ,::::gra- empresa, CUJOS eSCrI OrlaS 0- corr�ram <,o JU .<;_Iano e con� amanheceu sem.0111bus '" po_, r'm.:nto d: v,ereador Pedro
mas de Recife informam qll� rmn d retamente \ameaçados. s�gUlram, rev::gaçao dil porta� ,Pl!l�res �e �:·v�meI!t.:r.am à; Zimmermann. pedindo au
as ruas principais da Capital Os disturbios tiv{ram ori_ r.a, SEm qualquer: amparo le. pe ·:m d!r.eçao as fabricas e, menta de vencimento para c
pernambucana foram, tEátro. gem na aUtude do prefeito gal. estabeleclmentos em que tra- � S( cr�tário do Exec;tivo; ,

ontem. de hora,; de intEnsa a- que, quando ér,� candidat3 a Inconform:d:::s ,os estudan� balham. I Mesa para reso1v.;'r.gitaçãJ em virtude do "que- (,epdad: ffderal! baixou por- Ls programaram um movi. _-:-.....-::-- .- ....;. � - .....-....;. _'_ __br>::-quebra" l.evado a efeiL taria ccncêdendo 50 per cen- mento de protestos que dc- Nol,·cias dA.. Gal:4.,Darp::r Dopular,-s lideradcs por to de abatimento aos -eStu- generaram à no·t li r.: �

estudantes, visando os onibus I dart::!s nas passagen� das co- p!'drajament d��e o�i� .Dq a�! . -

t I d"pee,.lmen'e de de'"min'da! 1 tlVQ,. 0' pcopr,etários re- ;��::s�':"o��'��ri��t�� �: i ESPe aco o e oraça e b� Ielaserá
.

o
Plano nara baixar os preços ;,f�;.:��!;��ik;�ª des'I,"I'e das ilUDe' t9J·• ViYa�' 'das Naço-e'"r a sede de uma ,empresa de " U ii JJ i) I 'It

" � Iir .:\
traIISportes, um dos guar'ti'as

" "I,.
.
",

dos g ef'rl,' e, .r o f!,tf\;� dA, liam.� entl·CI·OS do predio fês ,uso de r.evolver GASPAR, 9 - o. sensacional parense mas tambem das cidft- A parte pdncin.al desta'It, ,e refl1gjou�se em seguida no e interessante Conourso das Bo- d
�'

.

t· d R d· I t
. es visinhas o�dei o mesmo pe- P91gante disputa terá. lagarm erIOr a a 10 n ernaclO- n;ecas Vivas daS Nações lan"a· 1I ' '" a sua original,idade tambem dias 27 e 28 ,.:m Gaspar. nQ Sa,

naO' manif ' t�
.

'd·
fio ha dias pelas beneméritas despertou o mais viv� interesae, Ião Cristo Reil, quanao será co-s. .. es,an ... 8 mv'� 1rar:n Irmã',;; do Juvenato Coraçã? da.

gemo Os técnico.> elabora- o. ,edIfIClO ,�nde estava o VI_ 'Jesus desta cidade. por vários
num atestado bastante eloq�en- roada a :&;meca ;vencedora} e

ram um plano que consiste gla. desalOJando-o e .:2span-1 t·' ..

1 t'
te do, seu pre'Clestinado êxito·, haverá interEssante representa-

•
'

1,
-

d d f· cando-:. Foram destruídas vi_
mo l��. e.�rl�Clpa men, e pela o.s detalhes \tesse sensacioJ,nal ção teatral pelas Bonecas

na msta acao a re e ngo- d
.

d f'd el':Jglavel finalIdade que encerra, pmpreendiment '

"ue toma"';;n parte' t�_10'S
;f: l' "'::l

. raças e mOVEIS a re en a' t· f d d !, , "", _,�. o que vem mo- '" <=v "'....

rÁ "ca, aorang�n o os .malO� I empresa de transportes. Os
es a, a a o a a:'Lcançar .recum

I nopdl1zando a'S atenções gerais componentes do Jardim da
'"1".S centro", OJnsumlcores mOVEis for,:ôm jogados na rua

bania sucesso.
, do público de Gaspar e cidades fancia S. José,

do país. Admitem que só

as-/
e quei1!lados. A Policia e os; DeS'd'e

. o. dia dOl seu limçamer:-. adjac�;nes,' de acôrdo com o (ConcluI na 2.a página letra

;;im OS precos dos generos' Bombe1r:>s ac·::rr·"ram ao 10- "to o; orllg'lnal. CO�CUl"50 tem ti" q,?e Ja' Pu.bl!camos, marca para
"
..' _ .

cal para restabelecer a ordem. do 'ampla aceltaçao e geraL co· dIa 15 pl'OXlffiO a ;primeira a-
�,'SenClaIS poderao balxar. Na iTiunl1ã de- h:.je a cidade laboração, nãoJo só do pCl'>lOl g'as- presentação em público das, se-

----__,--------'"------ ,
_"'- '"-___ te Bo�ecas que representarão os

K�II�������.i���i!�!���������li!����coo·010.Ctla.o.CMtOlIo.OIJO.C.��2�!Q�n.�2�C*:ItC.ooo.ttü.09(...JttOeO...'\�olK...a.n.c.cr.cee�...,.o-tJO•

.,....--..,��
sete paÍt3esj a'saber: Brasil Pox-.j:':l -........... O1Ic.oe�........""'�....,..v ............."",,_,., '.:.eo�o.o.ç.,.O.l'Mtooc.r�ecHJC).O��.OOO'" ' .,

� � \ tugal. Espanha. FrançH. ItaIia,

�i O MAIS VAlUADO ESTOQUE DE pEÇAS PARA CAMINHõES E � lt Siri���baneza e Alemanha.
"

��, !� A Idela da apresentação 'elas

i� AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇÃO'· ��: candidatas em público, antes do

I COi ERCIRL VI[IR8 DRDNS" II i 1!����1::�a?:a�Fc�:Eui:
io

� IJJ t q ,':\ 8o� 1&

II' Si:up.atia
e: Jm�ressã,JI::o nosso

,

" - !iii iii pUblICO', que dia 15 proximo de.

ii
'

, I ve.rá dêiirar d.-e: >emoção. quando
� RUA X.V DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3 ' , ?m carros ricamente ornamenta-
� B L U 1\{ E NAU SAN T A C A T A R I N A

i dos e traja!das ca.ra.cterística-

i � mente, as sete Bo'nequinnas d€"s-
� - - - X - - 8 cendentes dM sete Raça',;!. d"s'

i
filarão garbosamente, pelas' prin-

I M P O R T A ç Ã O D I R E T A cipais ruas de Gaspar e Blume-

H A"entes '·'A U S T I N" na�� poreparativos 'o a� providen·
�� !:I ii das par'a essa aprfcsentação j{\

I P CHEVRO lEI FORD G M C DOOD6E JEE S'
vem ,semk. ,tom.ados ha di�'l �

ii
eças n;tm: r �..�,' , P , INTER- I �!;d'ete:O�e�!�d::r ��a��l':a:

J

f-o' i'liLrí I NATIONAL E MOTORES H.:RCUlES ifl��;��g::a:of�:r�or::õ��le,Y��;

II
� p quantos tiverem a felicidade d,

=�t"��:�=:·�� ii ORGANISAÇiO ESPfelAUlADA PARA VENDA POR ATACADO I :!��:d�eve:'"'=�"h.!�
�

,.
� I outro desfile, 'e&tando mal'cadn

ilI••IIiII.IIIIi. IIII!II._� �������������=w��� ,li data de 3 de dezembro. 1

\ '
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PrDntificou�se O «doutor» a reembolsar �EG��R:::�R::��T�ELgt�:::E
suas vítimas e . «desaparecer» de
nossa cidade

T I

Fe�teja�o o &RotBnario �a morte!
�o ue rito r jlmei�a G a rrel
LISBOA, 9 (UP) - Fo

ram iniciadas as comemo

rações do centenário da
morte do escritor Almeida
Garret. Essas comemora

ções, elaboradas por uma

[omissão presidida pelo dr.
Julio Dantas, previdente da
Academia Portugue.sa, a

brangem uma série de im
portantes manifestações
públicas das quais a primei
ICa teve logur hoje dê ma

nhã no Mosteiro Gel'oulo
mos, ende repousam os res
tos mortaís do famoso ho
mem de letras, cuja guarda
será entregue à "mocidade
portuguesa' até o termo
das comemoracões. Urna
bateria salvou 'anunciando
o !ni�,io das homenagens
enquanto batalhões da "mo
cidade portuguesa" desfila
vam COm seus estandar
tes". O Chefe de Estado es

teve a tarde no parlamen-

to assistindo a uma sessão
Solene que teve entre ou

tros oradores o eminente a

cademic., JUlio Dantas,

onlr. O aumento de Im ostos
os ind striais de tecid s
i�enlmma i:Uewacão

� ,

:RIO, 9 (Meridional) - Ontem.
�a convenção dos índustrras de

tecídoe, foram postos em deba
t� >;), aumento do Imposto de
consumo: e a exportação de pro
duto.s texteis para o exterior. O

!lr· Vicente Gallicz, secretárto
gerai do Sindicato ela Indústria
de Fiação e Tecelagem, leu uma:
exposícão do ponto de vista em

terno do qual deviam girar as i
discussões. No que re,speita as:
.export3.çõC'3 de tecidos foi, em

RANGOON, Birmania. 91 tão. assinalado que a retoma'da

(UP) - Em batida realizada .

.

'

durante toda a noite, e que 9'�s mer�a�os estrang{',;ros ,deve-

ainda prossegui'l na manhã de lIa ser s r13n:ente en-carada, _em
h?je, a,Polícia de!'ôye vinte e 1cz, da reduçao das €xp)rtaçoes.
oIto cl'.r,gE'ntes polihcos esqu.er :rec')me�d��a par:a a .conserva
d::;>tas. A ação pclícial visava Qão de dlv�'sas no' exterJor. Refe

impedir um desfile preparado lliu-se (I sr. Galliez à espantosa
11e1::'3 esquerdistas, para come- I �ueda 'de nossas exportações tex

mo::ar o an:versário da revo-I teis, frisando que em 1953 esta'"

luça) rus.õ,). '

no imposto de consum9" Queda firAS exporiações
relação ID:> aumento. do imposto
de consumo, os Industrtaís de
tecidos reagirão contra qualquer
!modificação no atual regura
mento, Aldmitirão, entretanto,

(AMPIUUIA (ONTRA OS
POUTUOS ESQUERDIS

TAS NA SIRMAN!A

GRAVEMENTE ENfERMO
10 CARDEAL BRUNO
CIDADE DO VATICANO,

9 (DF) - FontE's dê! Vatica
DO ':nformam qÜe O cardeal
q'u"e!)�'.. Bruno e'itá gray,�'
rnpnte enfermo. e que ,o Papa
já 1h€ e'lvku sua l}Qnçáo apC'l_
tó}' ca. O cardeal Bruno t2 TI

70 �lno" d.e idade, .ç cerCa ce
10 di3s ': traz sofreu uma in
tá've:lcãc cirúrgica, ltndo pio
rado neste.s ultimos dias.

RIO, 9 (Merid.) --- A co.
missão dos técnicos, in
cumbida de estudar o setor
dos alimentos do pla'no
SALTE chegou a conclusão
de que apenas quarenta por
cento dos legumes, verdu
l'a's e hortaliças encaminha
dos ao mercado, chegam a

mêsa do consumidor. Os
restantes sessenta por cento
perdem-se inutilmente por
falta de transporte e arma-

zenagem.

Segundo -estudos tambem
realizados pelos técnicos do
Ministério da: Agricultura, o
Banco Nacional de De'Sen
volvimento Economico só
110 Distrito Federal e São
Paulo dispôem praticamen
te de entrePostos frigorifi
eos, mas que apesar disso

apenas trinta e cinco por
cento dos produtos peraci
veis encontram condições
adequadas na armazena ..

Nações Unidas, N. L 9 (U
P) - O comité politic,) prm,
cpal d:J, Nações Unidas ini
ciou hoje o tc rceíro d:,} de
debates' sobre o mano ElEf;"·
nhower de "atomõ.s para a

paz". Esses debstícs adquãrl.,
ram h:je um novo aspecto,

Di
Gr

* Desenhos simples
* Desenhos para
pre�6ão em co.res

'" Etiquetas metálicas, .

,para máquinas, mo..

tores e móveis,

um terreno medindo 12
metros de frente por 25
metros de fundos, loca
lizado bem no coração
do aprazivel

�

de Camboriú.
Informacôes: á

Marechal Floriano
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