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AUSTREGESILQ DE i\.'l'!IA.YDE

�A- Soci.l:;dad,E n1.'l,er-Ameri.· idéia de d,ef�s(l dlls prerroga.
cana de Imprensa será den- tívas da imprensa livre,' não

tro em breve o maís pode, limita nesse ühjetivo os. seus

l"��SO élQ do pan�mi1!!,?"rim,njg_ esforços.
mo.' Está se transformando

Congregando jornais de {O_ ;'gualrncnte num- otlvo centro

do o continente. na mesma: de Irradiação de amizades e

simpatias entre Os pOva� do
hernísférlo, servindo assim ,à
causa de um melhor conhecí,
mente recíproco.
O Pan-Amertcanismo não é

apenas uma 'Política de gover_
nos, 32U1el�lan.'\I:; :condição o

reduzirj,) a quase nada.

A sua importância está na

base de sentimentos e afini

d'ade� . que desperta e consa,

gra, de 'mancrra que os go.,
vernos sejam levados' a agir,
em virtude do poder da opio
níão que os gera,
O con.amerfcànismo não é

um travejalTlento de cúpula e

sim um sólido alicerce na

vida social, politica e eeonô,
mica dos povos contínentaís.
Dentro dessa compreensão,

quem poderá fazer mais pe,
las relaçõa, pan.nmeríeanas
do que a imprensa, em suas

Absteve-se o presl dente de falar na elaboração di(} Legislativo notíc'as e comentários?

RIO, 10 (Merid.) - Almara, sr. Arinos, disse: ',trabalhO do legislativo e a Reunidos. cada ano. nas di.

"O J C f' F Ih
.

d ti E versas capitais e cidades. ím;

proposito do discurso de
"

sr. oão a e i o iniciativa o execu IVO. n- R '1:�'1'p; rtan tos àr:s ('ptL, rcas a�

ontem do sr. João Café Fi- ateve-se no, seu discurso no tretanto desde que o sr , merícanas, os membro" da

lho, o líder da trDN na Cf- aspecto estritamente poli, João Café Filho não consí- Sociedade não somente es,

tico, JW>tificou sua ação dere, acho que incumbe aos :re'tul'ão a camaradagem e o

d dI' 1 d b afete que ,�s liga, como aín.

HA-O DEU-' ORDEM PARA :=l1tro .'0. pano das re a- lideres dirigentes
.

as a�- da estarão em contato. direto

i çoes politicas entre o Exe- cadas, num entendimento 1- com OS governos e os élemen,

CHIAM KAI. CHEK REli ... cutivo e o Congresso. Acho mediato, traçar as normas

I"
t =8 ;:e.'1resentl.:ltivos de· cada

. que faltou no, discurso a a. que tornem possível o tra- Nacão.

RAR rUAS TROPAf "-1' V
Lutando pela mesma causa

.

,

J .J naliso do aspecto propria- ba�ho do Iegís ativo. ou da Iíberdade de imprensa, a-

I mente legislativo. Não lndi- hOJe conver�ar com o �r. largam ,os '!loriz�nt_es do pa,

WASHINGTON. 10 (UP) _ O I ,> ..
- C;apanema, Iíder da'-n:al�- ,:;a�el'lcal11s:n{) '-. dao_n�e uma

11��lIllt41 presidente Eisenhower declaroU; .,;J �,. .. IrIa e convocar os demais 11- ha,1.dlldt; m�ls viva do. q�e.
-

-, ..

,

d !l'b
as cemblnações esporá(llc;as'e

hoje em sua entrevista a ímpren- deres para e - erar a res� nem sempre operantes da pO",
sa não ser exato que os EE.UU. peito. lítica oftcíal!
tenham dado oí:dem ao gOiVern"O _ _ �_ _ __ _ _ _ _

Chíang Shélt de preparar sua tro

pa para a defesa de Formosa. A

.

esse respeite Eisenhower frisou
t

que os EE.nu. âgem para com

seus aliados na qualidade \1'e as :

: socíados e se limitam a fiscali

i zar a utiiiza.�ão do material que
, forneceln a esses aliados .

Imprensa� melhor base '1do Pao -lImericanismo .

NmfERO 783

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

Pritnêiro passo para· a SOlução da
trisle situação financeira n9 Brasil

NãO rece�en ainda o relafn
so�re os «mSCDS Voa�8res»··

._
o sr, Café Filho como

(Mer-id.) O bem desmentiu que tives-

brigadeiro Gervasío Dun- sem vindo ao Rio emissaríos

can, Chefe do Estado Maior do Comando da Base Aérea

da Aéronautíca, falando. aOJ de Porto Alegre, com a in�'

jornais, contestou'a noticia cumbencía de expor. pes-·

de que já lhe havia chegado soalrnente ao Estado Maior'
, -

o relatorío sobre i o resultado das Investiga-

Souza

F A (A M
.

SEUS ANl.JNCIOS
NESTE JORNAL

,- Continuo - frisou o brí-

..
O governo gadeiro Duncan - aguar-

, ..dalibia a eYacult"ão: rla�do o resultado_ das �es.
-, '" ". ,- ".; qUIsas _que malldm reahza�

das frop'as francesas' d:_sde o dia 25 de outubr?:
"

. .'

I Tao logo receba o relatorío

.

CAntO. 10 l u�� - O DIU-} darei conhecimento. do mes-
no "EI Ahr.-n'· míorma em . . p

.sua Edição de hJje, que o go- Jmo ao sr. Ministro da Aero'-

verno da Libía exigiu a ,eva-!nautica e somente sua _ ex

cuação �a .gllarni!fão france�n
\celencia será juiz da con

da provmc1a. de �ez�an,. em Ivel1iencia cU não da divul
Marrocos. <.) Jcrnaf nao da (.u-' _,.

tros d:talnes. \
gaçao .

tasséD1. o majÓr.
Entretanto o juj� Ans,elmo

Sá Ribeiro. DUÓS analisar o fa_
to lavrou o despachJ n.o qual
discorda inteiramente do pon.
to de vista do prom·;tor. Inicia
dizendo, aqu-ele magistrl;l.do: .

p.; lo €xame detalhadó de vo
lumoso ji1querItn que serve

de base a :denuncia, chega.se,
Íorços,�mente, a conclu5ã.o.� de

que as viole ncias de que se

queixa o major é de r.esp-�nsa
bilidade 'Pelo so:fric!.o. A atitu

de do c!.>missário Gerson Fra�

ga são daquelas que 5-2 enqua.
dram n� 'conce te' (l'o chamaà::l
"Poder 'Póliciál" e aeresccnh

·0 jtúz: ,

"Acresc'ç àindn em abon,J
da atitude dos policiais o fato
de o major Serpa, esqt:tecendo
sua situação d·?_ oficiaLdo E
xercito ter dir'gido num gesto
�m.,E.nsado, pal,ávras insulte..

SI�S e depreciativas em públi
co ao., citados ag.:ntes da p.;1í
cia, pl'Dvocando. assim, a im�

posição dll. autoridade de qU·:3
estávam' investidos. (I t� ficit orçamentario', a-

C'-'nvcm' salkntar aquí. que fllU1c'ado. l'clo ministro da Fa

perante aS'h is. civís OS milí1H- zenda,. que orça ctn 15 h!�

res· ne,�bú!11 privi'égio de elas. 1.hre,3, se '(riglna. segundo I)

se pcssúem, E( nele', portantn, gOt'errio. em sua'maioi' parte,

d,:,sarras ada o item segilnd.:) cio deseauilibrio das aut.�l·

da petição em que a· suposta Guias .::, ;'!.Oenas tre,� bi1I1óe;;

vitima, o major S.:rpa. procu- �EPl'esen�nin o .desiquilibrio e�

ra erig r o incid€ n' (! a que deu [('.: vo :1.; orçamel!1o � res

cnUo'l em 'inOluínável at.ôniado po�s�blhdade. federal .

contl'a ...o exercih naciona.l.. <:
i! r ,.!:ia .d�?OIS (} sr. Alw.ro

Toda v('z que um mll1ttll'j �Ot.lZ� C?-I �a�tlO. .... '

confunrtil o EX"'rcit:r NaeiJn:li "Ua" e hC_lC _e�igl;' ue todo.

CCm.l i ::.stituieão pc,JTI Emas vai. J o paL�. con{nbltlC�iO (1':: nOV{lH
.. .

: !)(,"�lclr." ('!ln rgos para fa-

C.oueíOiI n�' t..il 11ii!Yln� ·l.'1rit RI . 'ler face a situaCÔ€;i peculiá;

Ministério do.T;;�balh?, vai I
instituto�,_ a t!tulo do debi-:

apresentar emenda drspon. to da Umao. 'Ial emenda

do sobre a d.atação de .

um conclui aquele jornal _:. foi
bilhão de 'cru�eiros, impor- sugerida pelo sr. João. Car

será paga aos los Vital, que como se.sabe
----�_.----.- está incumbido de estudar e
i!' A ç A 1l'1 '�E U S

suge�ir as medidas, visando

I precisamente melhorar a si
. 4l..lação geral dos orgãos de

J () R N A J. previdencia social".

M ft ti O R"E S 'VENCIMENTOS DOS
'ENGENHEIROS fERRO, Iii' RIOS

Volta ao cartaz o caso da
morte de Nnrberto 'Frank

RIO, 10 CMedd.) o. dendo o Chefe da

Departs111ento Nacional de ção pelos abusos
EstradnS-'de Feáo oleiteou dos".

junto' ao DASP, :atr'avezdo
orgão competente do Mi

nistério da Vb':1o, a fixa�

cão de melhores vencimen

tos pura seus engenheiros
efetivos e e:jCtranUm.erarios;
assIm como va!'a.res mais
altos para os diaristas, cor
rendo o pagamento destas

ultimas à conta das verbas
destinadas às construcóes
fiscalizadas.

.' - -

reparli
cometi-

RIO. 10 (Merid.) - V.olta Quinta Vara CY'Í!llinal. qtU!
ao cartaz o caso do suicidio

I
vem de c,�ndena\' por um ano

d·z; Norberto FÚ3nk, a pr.cposi. de reclusão. C(;nforme foi no

to da nova deci�§') do juiz D.2. ticiado: em junho de 1952 dee

cio Pio Bcrge� ·ti.Qlal' li ... sunbarc:u um automóvel Se.

� � . dan, tendo o mesmo sido l'J,e
-

'.' II preendido pela: A it�md(:ga com

1
.

1-·"
.' quatro mi'l e sessenta e dois

P a! p '1C1a
�

OS'
relovios esoondidos em. fundo

e' o I . I falso, sendo avaliado;; respec-

; .

'

'

! üvamu1t'= f.1:n 120 mil <;ruzei.
ros .:! 670 m:l 950 cruzelrOS, o

. t

b.
-

� automovel e 0" relogios.

pe.rn·.am u·Can. 0.·..

·

S C.:mo c pn:ces'So inicIal
fosse anulado pela mstancia
'u�erior por não ter. sido o aa

.

,
.' �.. CU"i'ido t'\'lVid.) com :nterpre.

:08 dI·sturbl·o'S contra os"'·on·l·bus t?,acii,;:;ctaVarat""requere�

.

faze.lo. tendo agora chegadO
uo ':::CU lérmin,:5 COm t:ronuncjà
ment.l do magistrado que foi
ident co no' anteriormente p:lt'
e'" :Iuf:'!!,'do.

Espan'cados
estudantes

solucionar o .impasse. Dian�
te da negativa, vaiaram-no
dernoraclamente, sel1do afas

tades violentamente pela

Polícia, da frente do predio
da Prefeitura.

ANUNCIEM

NESTA f'OLBA
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-

i-'!� De J. J� Muller
Encha-se em condições, de Iimpezss. consertos e

==

Ema-.:; gêraís em máquinas de escrever, somar, cnlcu-::
:lar e duplicadores. AVISA que mudou-se para a Rua::
§Paraíl??, esqpina João Pessôa, junto à casa 1VI�n�. Z��� �

I
ªmerm,·úm. provlsorsamente.' - Fone 1242 Desde .JU:;
�ãgradece sêus clientes' e amigos prometendo instalar- ª
� se em carater c1efi.Jjtivo no prédio do Cine Busch. ::

�llnli,iIUIlUmlí!mIIUmnn!IÚUmllnIlIIÚllmu'nÚ.lmnnummlUuIJJ�
BUETJNER s. À� U�DU�STRIA E t�ME:'R(10

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARlA
" �-

....,,�
. São c'onvidado'> . s senhores acionistas, em segunda con-

voçacâo, para ,<1 .;ssembléjn geral pxtraçll;dmária a, se yó'alizaT .

na séde &�c!al Ctesta sociedade. à Avenida Ccnsul Carlos' R2-
naux, '111'. 13ü nesta cidudc, na dia 18 de Ncvembro d,o corrente
ano. � 9 hor-rs. afim ti:; del�Í1én)t':�m sob�:e a Sr:glllI1te

ORDElVf DO DIA .

P r e ç e
P... 1U.1('�lt0 d , cao i tal social:
I{':'formn \)an�iãl do" Estatutos
Brusque, :} dê Novembro de 'HI54 .

. BERNARDO S'l'ARK - Dirctnr-Presldente
G01'TA_Rl) O. PASTOR - Diretor_Industrial
ROL'F' C.' li. ERBE -_._ DÜ'etnr_T('enic,J

MDIISTER[ú no Tlt.\IUF.HO,·
1::-10 US'l'RL\ E f'(}:HEIWIO

1".:1 DELEGACIA nr;:GIONAL DO
THABALHO

2 c POSTO DE FISCALIZAÇÃO

('''''' (1\'" trõ1tc-. o Hrtu;n ,",3�.l). nlínca
"a". dt). Decretl)-lcj nr. ;;.452. de
1.0 de n1_Lo (i� 1.94::1. que a1=ll��VOU a

C-..:D<õ;olida{:Do da, LCJr.; do Ttabalho- .

• 1\ Relaeüo a qU(-; ":,'e reter'� este
edí tul - era em ouas vias, cujos túl
pr.:�·�n' poder:IO ser e'ncorrtrados
na- Tipografias íocats A prirneiru
via Ievz.rá (J se lo f�d?ral de 1,00

A

EJ�E(

Um lindo chão de casa

2'lx38, na rua Jaco
Bruekhneímer. Velha:
Livre de inohente. Inf.
Alameda H. Branco 325,
com Orlando. Olinger.

Um
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IDefesa Do Novo Sistema···',Tarifârio <€Ad Vãlorem�)
DisPOSlçâo do Brasil na próxima reunião internacional emGenebral::�.'::;;;:;;�;" , ,

Jizar, un:a ,�o�caçãO. ,l'adiCa.11'e<.tlculad�s so�r0 ,a base do 11(>8>:> I"�zaçã(). -para, seus estuso � con-p:>oderã St;l' necessariG um bom ,po..", �e�,'eJ:.t e CIgarros.
_:rm sua. amposiçeo de. ulrettos a1- das mercadorias lUJportadas. r,equente parecer. J numero de anos para. rea1i�á-lo 1 Quando essas rectamaqõss fo�

fandegarios, poderá te:!:' -efeitoe A maior parte dos paíseg já'e não resta duvida de que o
ram apresentadas no anO! passa"

_

'

ile grande ,weance em �eu co- SISTEMA "AD' VA- adotou 'o, srstema . "ad valerem", ;Brasi� o! jrá. implantando gra:-Id�.
os brasileiro:� a:ribuiram a di.

iaçã,o do dónvenio,Geral de Ta- merda' exterior:' O país sul-ame- mais niOdemo, que requer maior duaímente em vez de' faze]' a.
flculdades leguslahvas, ao demo/"

.

tifas e co!tneiCi�1 os :nelas 'd� ::- p-ican'o pteténde fazer q�e $:;1' :rembor� a questãOl não eonstl- capacidade C> aptidão profissio- mo'difienç�o C';)D1p�ct3. imediaLa.-
ra no, e�aml'. elo projeto! de l�daptal" seu ;revIsto sístemà tarí- ,lilstema tarifaà!.J' abandone a Im- ) tua um item da ordem \ia dia. (I

•
nal da parte 'dQS funcionarios da mente. Iq�e, ell�lma o elemento discri

t:a.rio às normas ,comercia'Í'S

in-1PosiÇão
de .dfreitos (!�peci:(icos

IBrasu
.submeterá "as m'Jdifi(la�

IliUfàndega
do que 'os direitos €13-

_

S
ramatorío,

f dos d" 't
1 .

d 1
-

d st t'
"

ü' A A' A ELEVAÇAO DOS DIREITO
-----------__

em avor os 11'e109 "a ,va 0- ;;oes (\ sua. e ru nr-a, tarifarIa -pec lOOS. mucanea .....e UIn 1Ja" , _
.'

. '_

'.
" _

t
' . ;; -

, 03 membros da organízaçao Irea- tem". Os dIreIto§; oopecffl'cos SS,O aos 24 membros M.· citada orga- ta OiU .)'1) aiatema nao, e facit,
_ ' ,)

,

'

, ' estudarão com grande mmUCIa

I XAR OPe---

--�-,--- - .-.- -- -----

as propostas medid2S brasilei.. ,
"

L,"lbo' .

50'
1.

.� eas, pois en.tre outras eoísas. (-('-, St�ANTONIO
,- j O � tão a par de que alguns poises I

mostram tendencía, durante a
1

ímplanfaçâo; da mudança e de

pois delll., para elevar os díreítos

nlfaIfdegarios,
Por outro la!clD, espera-se que fa delegação brasileira de 22 mem

bras, chefiada p":lo: sr-, .Toão AI-'l
.

. -

, '.' berto Lins, de Ban'Os , delegado IRIO, 9 CMe;rid,.) - . Hã

f
se, o. bem da humanidade, f da Terra lhe serão gratos e I Previsões permanente ma, Repartição Eu-I'g:arid.e afín!d.àde de vib:-a- seu �deal. ,? verdadeiro a- f�mmares, entrará no am- A:té 24 de jan�il;o de 1955

ropeta das Naçõ(!s Unidas. r-os- {
. '

çoes planetarlas 110 destino quariano poe a verdade e a biente dos homens de le- o signo de natividade -
penda, nos proxímos dias, .às l,e-'j'

.

justiça aclma. de ,todos os tras, .artes e ciencías, esta- Aquario - acha-se na XII
clamações. :l:I'ancesas e br.itanicai'l

interesses ...

'

secundários, e rá ao .par das mais uteís casa do horoscopo. O signo
com, respft'lto. à discrimi1zJaçã,O l'assim logra manter sua pér� descobertas e invenções, nos Impostos Internos do' Bra31Ifeita índenendencía. Natri:.. podendo,' para. elas contrí- (Conclui na 2.11. pâglna leUlI. C)

ralmente cria com isso ini- buir com suas faculdades e i:,_DlJlmuHUlnmumulllmmmIllIllIlUlIUliIlIUIIIIillunIlUI.lUfllmDfftURRIfMII I E I mUlIlIlUlIU

mizades, mas tambem des- sua intuição.

=:=:_.,. D N 1\ AI *

fruta sempre de sinceros e A lógica e parte íntegran _. 'oenças .. ervosas e J.1'J. e n to
í

s
leais amigos que o estímu- Ie de seu bom senso. Medi-
Iam e protegem nos mo- la e estuda cuidadosamente:: CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIAmentes difíceis. Os grandes tudo antes de ngir· Sua::

mentalidade jovial, e,sPiri-l ª'tuosa, atrai e ameniza qual- ::
�-=����������=-�i.!"�!����� uer ambiente. A bondade. ::

fi .,"
.

__ '"
A T, E H r A O

"

.�: a delicadeza, a fidelidade e É
iti 't P2 dedicação de que é dotado, ª,iA' FABRICA. DE PRODUTOS QUIi\UCO,B,

'

.'� I H A R"�� lhe garantem corl.stuhcia E

I·t
De ANTAI.I .: KOLONITS - ;:" Paulo.

i�! nas afekões e amizades. ::
Reage-' perfeitamente. e Ê.

Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen. -

I mesmo nas piores situações ::.ses à Aten!;ão a Sensacional descoberta nos últimos tempos� e nunca se abate. E, se, ;:r(ONTRA FERRUGE"'... � ·

••__- _ "" 04"" ._.H. __--QA; -tn_ "".__ ' .. '111.11111••v. 'v....

�"t
realm,ente, um caminho,. se

"
1) Porque raspar a ferrugem do ferro' use -..;...........---......-------.......-..;...--'-----------'-.......----

�vela madequado, conti
j1.i. AN'.rI-FERRUGEM "BIBAR",

nua persegumdo seu alvo, N h I I
-

.

,

.., Limpa. e conserva () ;ferro contra ferrugem procUl'ando outro rumo. E' en
,

uma. conemp" açao "OaI 2) Vai construir Casa na Praia?
proteja o ferro cúntra .fernlgem, usando �li tenaz, mas paciente e com-

sabei��f:�!�:� ;!!!�:el?' I a��e;��v�. t!���ain�����:: a. r r. e c a d a ç, a'" o de dl'YI·d.avel! Nunca· se desespera, é.

.
Não deixe ó 'mesmo enferrUjar, us-e ainda hoje

.

ANTLFERRUGEM '�lllAR"
.

a ferrugem e .Iir :1���f�::�l�;r:{!� Determinocão do M. do Trabalho
da mesma fonte ::_ sua cons- �

-

CienC;;�ta do Nascimento aos Institutos 'e C..de Aposentadorias-
Para o: dia 25 de janeiro RTO, 10 (Mol'id,) - ° ministro a esta:r:em habilitados II' iniciar ve,,;-Ores ou os administradores

de. 1.917, ü genio protetor é do- Tra.balho> embora consrdera.n de 1.0 de. dezembm vi·ndouro a nos casos de<. autarquias ou ou-

Palmaliah. Este genio dota i do cmnpre:ensJvel a pretensão, cobrança judicial dessas dividas t1"os orgãos federais, estaduais e

os protegidos de elevada pOr parte das empl'esas de COJ:1_- l:esponsabili\:1.'ade peSS0!l-l. dos de:- nunícipais,
moral, intensa: fé 'em Deus, tribu;ções destinadas á Previden-

inclinação para· algum . a- cia· Sacia!, assinou portaria. Qn-I�lOstolado, natureza atraen- tem, determinando que os Instí-\te, magntica, simpatica. �O-I
tutos e Caixas de Aposentadoria� Ide tornar ponderado ou 111- e Penst'ies

.

atuem com a m�in1a I1repido, de acordo com
.

as severidade lia cobrança imedia

circunstancias, ta, daS i]uantias que lhe são, de-
--�----�._��----------------------��-------------------

TOSSE
BRONQUITE ,.
"""�OUOUIDAO .

CURITIBA t' A a A N A'

A.SSIST2NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
.

ABERTA' AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE M1!!DICA - REPOUSO - DESIN70XICAÇOES
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -,
Avenida M�hoz da Rocba Nr 1247 - Tt>lefone DI'. 3 O 5 ii
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vidas - principal e juros - pi!

lo� e'�11�1'egadores, sejam, de con-ItrlhulçoeS arrt'cadas de s€Us en-
I

prega'dos,
Odebito decorrente da retenç;�:l

das contribuições dos' emprega
Uo:> deverá ser Objf'to de aten-

JOrlAS OE PRO'PRIA FABRICAÇÃO
RElO'GIOS DE TODAS AS PROCEDENCIAS

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. 1639

Para consertos em geral procure sempre a

melhor organisação técnica do estado,

\,.
of�rece por preços menores a

RELOJOARIA CENTRAL

radas de cerefljs, lã, fiada e pell

moS' 403 mil libras e,sterlinns de l,nda, ;'C)<10S dE' al�;düo. COUl'O

tecidos de lã. ele" pelo ':!lle> EC vê que PC�I,?i·is.-
Além d.e quase um milhão de '''1' econDmiza llS I' "0

ção, especiaÍ, e na. �;ua, (!Qbt'an-:n..
pão será admitida, a menor con·'

tonplação.,
Os Instit1Jtos -e CaíXilS ent�,)l'

der·se-ço - con'Í' es devedores, aç.

forma, a que ,os debitos proveni
enü"3 'das contnnuiçõ('s de em

pregados retidas sejam liquida
dos âmpreterivelment .. até 30 (10

fih�es eU1 curso,
'

I
Para. a, íntegrál liquidaçãQ da, i

I
contribuições patronais o atraso é I
fiX!l�O na mesma da admitido, It'Jdavia, ° ac()rdo para o· pagamen-
t>.'J pFIt'cela(lo, CUlllpj�tadO'i; os ju' '}Jor AL NETO
i'OS e taxas �la lei. Uma. ilha do tamanho 'do Ser� � produzem em termos 'd'e, Bltmen.?
Os

.

Institutos e Caixas pl'ovi-, gi:pe palie ser a €.spoleta que de.-! taçiio,
'

denciarão, desde, já) de formsi fl.agará ao terceira guena. .mun-I Desde o fim dn. guel'l'a, 00;;:
,

lÓ1!l1. Estados Unidos tem ajudada.". -* =.-

.i\. ilha é Forraosa., Séf�-,� .:10
I grand.€-mente a manter o: e..�rci·�::''l'dc 'OlUme de wh;sk.�· que fll I

.-=���=���==�- governo, do, Gen,eralissÍmo Chiang t.o defensivo de Chlang-!Kai-Che-k
.
tra 110 país por contrahando ha- F E R I DAS

'

t:Kai-Chek Atualmente a ajuda norte-ar
�spinhas, manchas. úl� I No dia, 1.0 de agosto d·� ano merica.na é d� cerca. de 300 mi'"
ceras e reunlatismo em curso o General Chu Teh, lhóes de \:1>:)lares por ano.

EII·xir de Noguel"ra rc�ma.ndante €o chefe do exercito, Logo' qu!'J estabeleceu o qUat'4
I

I e mcurSQ o GeJ1!eral Chu 'J'eh, tel general em E'Iormj:lBa, Clliang,
,tua!mente: dispunha de forças mal arma-l

; "De nenhuma forma -pel'miti;r.; da'3 <e m.al equipadas.
,remos que outras lll8.çõe.s in�er- A maiQria lios SOldados, :naqfl.e-

I'
firam com nossa missão de li- te têrn1Jo, eram indi'lllÍduos qUe!
bertar Formosa". tiriham lQ,utras profissões' :iatol é,

A PosiÇão dos Esta'dos U.!1id0!j eram soldados 31lsnas durant.e
encontra,-se definida desde 27 de parie da tempb. '

I junho de 1950. Naquele di::t, o en.. E não 11a.'1a.' tr,opas prontas 'Da.
,tão presidente Truman declarou ;ra �mbate

I,
textualmente:, Com o- tempO!. porém (IS \:IoIa·
"Dei ordem para que a.

. SeU· Te..'! oe OS técnlicos norte-amel'ica.-
,

!lia Fr,o-ta imepeça, q11alquer ata� AOS conseguiram organizar 21
que a FormQsa". divisões qUe! se mantem ,em esta'"

I A ,ordem de Truman continua doO de preparação absoluta

I
sendo manti\1a segundo já mani- Chiang-Kai;-Chek dispõe i,nclu-
festou oficialmente a administra SiV6 de. uma ,p.equena mar�nha_
i ção do pre·sident.e Eisenhower. Pequena. mais �fie�ente. São 70

I Formosa tem '.>ete 'm.ilhões de m,arcos de: guerra,
habitantes, n"l. grande mai·.lria Entre esses barcos figura!i:n
de origem chinesa . oit.o- destr'.()yers do ultimo 'mode-
Cerca de um milhão dos atuais iO-, !(lrer:ecidos pelos Ef.ltados Uni�

habitantes ali S2 refugiram des- dos.
cl<:; 1945•.

d e

HAROLDO REG17SE

FORMOSA

Grande Depurativo do
Sangue

A ilha, é suficientemente dca:

para. manter a. popUlação 'que
tem inclusive os refugiado'5.
O probl-ema. são as tropas.
As tropas elevam-se a m.eio

ttlilhão. Sãô homenS 4Uê �adll

Alem de; Formosa, Chiang-'X3.Í
Chek controla. umas 35 outra
ilbas llP mar da China. lHas es·

mos ilhas - ent.re as quais Que�
nloy - llfio se acham esp'OOifica,.
mente protegú'd:w pela. aetünfJ,
F.I.'b� �� :illmtncs lJ;í2ii'!I.4I\!.
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O' HOMEM' E Ó ON�US Basta�tÉ; corihecid� nos bairros
de Londres, Leslte Wikins:n ,48 anos), desecpregado há tem.
pos e SEm rcsldencia fixa, :f�í levado a um tribunal so'o a acu

saçao dê 'haver roubado um onibus. Era ':1- terceira vez que
, Leslie ';sra apanhado pela p'Olicia' p{;!lo mesmo tipo de roubo,

ÀZÀR - Um cidadij·) (].c. Hjoerr+ng na .Iut.Iandlu, c(ilUsm.).
rava com 11m jantai' c seu nníversárto. Sem ligar para as SU�

perstlções, fizera com quo se sentassem à mesa treze pessoas,
Acontece. que, em d'�cido momento. o assoalho afundou e n1€' ...

-

sa e convidados e tudo f�ram entcr-rnrcse na adega. Fe l lzmeri; ::
te não houve m .rtss: apenas uma perna quebrada e prejui;

_ Leg.'I,-mozos mat.ariaís.

A COSTUREIRA li: A VIRGÊl'\iI - Os médleas de Reg'gj e Emi ,

-

lia (Itafís.)
-

já haviam jrerdldo a esneranea de salvar a custu- -

reira Rosína Soncínl, vitima. de urn mal sem cura. I'ois UDl ª
. (tia, faz 4 mese s, (1] Z ela que, et mfI'ente à basílica. �iu a Vir-

( ;:gem Maria. quo ih ... íahcu. deu conselhos e !l.rOID,etcu :rC!lpare. ::
(�l!r_Ihe. Recentemente, Rozknha ila passando :de nOfv1ol em =

..

-fr.ente à basfl ica quando se deparou em Nessa Senhora, com ::
quem teria conversadr, cerca de 40 minutos. E. o certo é que _

saindo dali. fi costur-sira se sentiu outra, curada do mal que
a matava,
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-
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== É l CONTRÁ as sardas, se
-

�)i sã? grandes e muito vísí-
�:�����!i����e�����!:rog������t.������������t,����������.!������������i�i������;"�� � -

:: ! veis, use
-

este processo:
�l IndlJ.Cadof Prof,"sS,"'onal �� : 51 molhe. cada sarda com água.
��

.

�. : § oxigenada; enxugue depois,��. �; _ :: .

e aplique uma das seguín-
ij D E N TIS TAS �� - ê I tes loções calmantes:--
�,<J if - ª I Primeira loção: água de ro-

�� DRA. RUTH cPr!g����n�st�AESTNER �� sRbã 15 de Novembro 900 _. B"L.U M.I: NAU i I "as, 60 gramas; água de
. � Consultas diárias das: 8 às 12 horas e das: 14 à� 18 noras i� = ,"' .r.: ''I;; :: flores de laranjeira 50' gra-ji� ODONTOPElDIATRIA - Terças e Sextas-fefras o� ::

•

.
. -

- .,.::
S d

�
��Consultório: Rua 15 de Novembro. 1502 - ,Fone 1730 - :aLUMENAU � I =:mlllllllllllllllllllUllllilllmmlflJIIJlUmmmlllmllllUIIUlllfllUlJIUllr

mas.
_ egun a Ioção: Oleo

§�
, s n. ,

'

de amendoas doces, 50 gra-§� 'H'CirUrgf:o�e�ti!!a _T fil _1\, ff .�{- I mas; borax, 12 gramas; á-
'. � Ao lado dos Correios e Telegrafos .'.- Alameda Rio Bran-

i� I c: 8"
',-------- ----

=()- �
gua de rosas, 50 gramas.�i -eo nr. 8 - BLUMENAU,·

,

J .d· d I. bê
SE AS suas unhas são

i� DR,:._VJi�'!':a!D�;tfs1�RCIA �� I
..

'-./,. (OmO (UI ar o 5Je e fré,lcas, �oles, e se partem�� Rua 15 de Novembro 1392 - Lo andar _ Raio X - Fone 1694�ã � -,

, :..,..._" com fa�IlIdade, .seu orgams-
i D�GON GREUEL fi l/e--------:- i--r=": .

mo esta necessitando cal-§� _ �;rurgião-Dentista - r-, 1/ \
'�r SINHÁ CARNEIRO r cio, Mas fa�a alguma coisa

c; RAIO X _ Rua lo de Novembro 1166 1.0 andar G* P
,

por elas' fríccíone-as comi PREDIO: FOTO HUGO �� CONSULTORA o e HIGIHl€ I"'FANTll !)A JOHN�O'J & JOHN$ON
c ,

�J LABORATORIO DÊ ANAI,ISES CLINICAS fi Cada semana, agora, trará dendo dos háb.to., da famiIlá. i,�' iIIiII��� E L L I N G E R �� llJviclades. �m cada dia que I Ele .�stará d�.rini1Íva�nellte
I

i� Rua 15 de Novembro nr. 592 - 1,0 andar _ Nos altos da Fru �� passa, seu 'pequ-�ninÇl herdel_ pr�nto para mastigar um pe-ii� macia Sanitas (ex-Ellingerl - BLITMENAU - Exames d'�ll ro l.1prendel'a alguma coisa daço de bolo o utorrada. o (!llcar.-A par:! lavou'ra�rJ sangue, urina, fezes, e:-carro, secreçes, urodiagnostíco da �i d
. -uI V � g�� gravidez, culturas. etc, �� nova. caçla Ía quo:! _passar vo- '::lue será gr:;lndemente .apre.

�� -- ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS- -- �� c� pensará: "Quanto o pobre- ciado, pois c,�ri,:mente alivia_
.• ----- " .. zlnh3 tõm a aprender.,." - t'á a sensaçã::> . ci::sagradável,b �
�" .." Não s� preocupe, entretanto. nas gengivas, or�d,� .alguns I�* HEMORROIDAS _ VARIZES _ e ULCERAS �� A natureza .equipcu_o com to- dentes ainda estão SUrgindO"
�: DAS PERNAS: curas sem operação. - Dispcpsias, Prisãc d,*� das as faculdades necessárL�; Iss" também será seu pri-
�'" Ventre, Coutes, Ulceras do Estomago e Duodeno, Disenterías �\: I para enfrentar a vida. ,neiro passo na v:da social, se!�� Amebiase Intestinal. Fissurás, Fístulas, Coceiras do Anus, IDi \ O seu repertório de faça- lhe .�"Jl' ofer:cído na l1:esrn<;t i�� . DR. ARY TABORDA �l nh<1s terá aumentado 'callsi- cco:Slao ,:.m que as crIanças'�i3 ClInica Geral de Aãultm e CFi�mças - Co!,sultorlo: Itol!paw� deravelment:>, Suas pr�feren_ maiorEs estiw::!rem tGmando u� Seca _ BLUMENAU. - Hori.rlO: das 8. as 12 h"ras, r,� " 't> l'· d d�8 Resid:cnda: Rua Pres. Getulio Vargas, 143. - Telefone: llGt � I..:WS e '"11 IP<1,laS, pJl exen�- merenda :J_ tal' e.
�� --------- � pJ" semore formn bem ((éfl.
�* DR. CARLOS GOFFEltJE' � n das. Ag:ra, lJorém, de j';'
:� Clinica Geral _. Ctrurgia _ Hospital "Santa Isahel ":� poct.õrá eX'1re�.;;á.las viSíW.'I-
�i Aténde chamados pelos fones: - 1196 e 1633 �� m=nte, Se 'você ,�fel'eCt'1' 'I1m

�� DR. O. R. KRUEGER :� :lOV:l ali!nento que n�(J Il�e u.

�� Doençn$ de Senhoens e Operações. Raios X - Consultorio �� �rade. Sua Altezi" v Irara ii
�� Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9,30 às 1? horas _��� ·::abeej"ha l'ec!c.u(h [' lar:'! um�� das 15 às 17 hora�, Residencill: Rua Ma!!,chal F. PelXoto, 2;}"�li I)eicillho d, cJ.' ,dt'''''j q 'te

"

llm� Fone- 1258 _ (enl frente ao HosplÍul Santa Isabel) �
�

* _.. �� -' l

-.

...

_ l� ..

t

*0 _ __ _

.... alIJOI... l',1'3 0,<; Cuil os.
�t DR. TELMO DUARTE PEREIRA �� Sua habilid,lrI,' manual UH'-
r); CLINIC!, GER.";"!. - l'!�pecial!5ta em Doen!;as de Cri,;mçe _�� Ihm':. j'upidall1t'clf', �� eurio-
�� ConsnltorlO: Florl�no PeIxoto, ,38 - 1.0 andar _ Fon_ 119,�" �ictad" ilj;,;aeJlv"i a rCHI)eii)� Re_idencin: Rua Paralba, 170 .,- Fone 1074 .�, c_., < - t

,.!; -- ' , .. -'- -. - ------- -�--� �� dos !.Iijt'lüS qUt' lJ C";�r<:aill J1O.�� DOENCAS DO CORAÇÃO ��. �:r.ú. �Pl' >;atis,fE'ib c.',m, JI1:tÍOI- .

c, D CARVALHO
•

.- I' 1 ra. con",_elamenta:�� ,. R.. '� �! dIClLlCl"'ld:, pOIS ;: e J:i f' (',.paz ."'" (EletrocnnüograflaJ Av. RIO Branco, ;) (sobradol --:- Ao J�d,.� r'� ," ,"",' "1' < " ,[- O ' I' 'd" t "'Ar'INHAS _ D"-
.

de _� do Cinc Bu�"h - Tratamento de neuro'es _ (Psicoterapia) �� t,lt ll)e�;-I.. ; e��il.l)lUà. ql:l':fSr ',n, II lanl )01I1 p ..
'
.. "tCOP e- \T.J • �val�. mor

� MOLEs'rfAS DE SENHOR.!\$ �� l_:C o. el'� manAm a .1 � IH ",-)1. .:pl' (tUfO PE'5lL1t!110 g�s rano

·Itn.
:to g'llíI1ha, dev", a mesma ser1::'1 �"J Cla (':> enflâ!' Ilél 1,:,('[1 tudo que '110 ll<W UlJt't'U(' a comIda que r

.

t· I
-

t d� DR. RENATO CAl\'IARA :.. lhe cair IHI" pá! -j�há'; gnrdu. i lhe é ofe,l' cidu :Jl.l r. lugar on� Jmpa, ll'ltn( (J,se (J' a'., as ]Jcnns
�* Doenças Interno, Op",raçõoo Ondas Curt!lll �� :l1as. L!:mbré _�;� d SSO, (1".: n_1 de 1 ma ar, Ítl·,{;ão. Vll'iIique (' ecngelan,dQ-st· lm(�liatamcnte,

�� ConsultórÍ<.. a Rua Nereu Ramos - fone ;� .J� lI�e d',I' qu_alquer brinqUe:! �en� t' c: � :·s ..;as :'��sibili?ade3, lQuHm�']! se vai congelar- uma ga-
.0 1226 �. ��, E�e tambea1. c�Qmec;oll a 11'15 l1l;nca_ o Íl!tce a comer, !linha Ínteh'a faz-se uma peque-t� > GERHARD HROIHADil :i ficar mte12ctuallSSllllO. Rece- 1

;e "\'cce na) qu:zer provocar ,. _

'

�i: Di...
.

..
,

L
" C c.� bcrá qualcluer r�v;s a ou Ii- "'Cnas cnuI' Drob'emas .'U Ina lnClsao no abdomem, Remoc-." EspeciaU-ta em alta Cuurgla e doe.1Ças de Senhora" - on

�.I "

- _ , � L.
,

�� s;,ltllS no Hospital Santa Catarina - DRs 9 às 11 e das ,15.3(�� VrJ com gntmh=s de prazer e I LompLxos, . va·.,e a cabeça, as patas e a gOl'
�� às 17 horllS - 13LUMENAU _ lIo,pital Santa Catarma ;�, ,;e absorverá na 1arefa

fasci-l IdUt:J, uma V;EZ que essa' se toc-�� I)RS 'l'AVAl>I�S IIE�JSI �� . !a.1t, .. - de lhes arrano ,r :_I" Em ge,'Hl, o ele'!!1 tv(üvim: J1-
r 'I' n t

'

E 1�u � • ,,1.1� e ; \. '"- ,... � ..
� ";.. �':t. J I �. . � 11'" , .'lr.r.', '1-:.... to .... •• :l TIna a.el 11h.:11 c. ;t'an(:o'.3a� rn n"u-�� lNST1TUTO DE OLHOS, OUVIDOS. NATaZ' e GARGANTA t."J ,Jdg.il i;: L J CC llZ'-ln� ,I j)( C ,:Cl- 'ü J,' .?l. JCS \ ,lII,\ ,h LI o. a.;- . .

�,� Ru" lfl de NO\'I'IIWr{), 113;; _ l.u andar _ ConslIlr.orlll: 123::�.. '111_5, Po!:'l:lI1to, nu' o (l ;"xl' \'. Z o 11111, da Sll:, cllt\llaeb ](1 11111,-s(' os mi'udos S{�pal'ada!lnent{'.
�� Tt"Jefn.w,,: Dr. Tav ... rb' 14tH � Dr. llr!Usi: 11;77 �� ,.ll'�g[!l' P(·rto de- alguma V:I· c,teja ._'ng:dinl·, ndo :w[a CH. depoÍB de limpJs e lavadas, num'�� INS'l'lTUTO RAfJIUM !� 1 i(J�is�ima rirhl� ira

. edfic;ã,:l . 'I t ,da l!eS:'U Íebdp, ell(�1I�1I1to lUnteJ'ia:l á P"OVfL de umidade e�1 DR. A, ODEBRECIl'l' ,� :ll�togl·afat'I.·. qu('_ urna ti .b;. que n seu J'lb_nto� mal con.,!;-!
, ",._., .',' .,'o:� .6.adlolerllpfn Rains X - Físiotf'rapía - MI'tah(Jll:imn, �� bllnl.pt·a dn papaI,.. J1_]e .se .�é'ntar, N.!o se 1)1" l_lei' ",··I,cJI. As gnhnIJas que. V<1,1

�� , fte,.idencta: nua 7 de Setemhro. J5 - 'l'elefonf' IH! ;: Sl1a�_ eXPl'('s�ôes f.:si<mômi. C'upe cem ês':.' ap�ren�e a�l:a-lf:('l" :[l>.<ndas niío ',levenl ser fr-

,:'I ' �.l Cit" estac tambem S� desenvol. z . Todos Us b('bes sao dtfe. cl10adas antrs de serem congrl[l-�� CLINICA DE OLHOS
_ j� vendo, �lc l1l'do mais :�lgraçn- rc,ll! s � a l11l'lhor maneira d,c \

das.�§ OUVID�i.wi:XfJ s,,\;.gíi�g�NTA do
.� j -:h �1oBs,veI. Aquela car�1íh� d, faz.�x com Q1lC ele cresç., �'e i' "�� ASsiste'nte' da Faculdade de Medicina da Univcrsida1e dt\ Brasil olh ,s arregakdos e bIqumhQ

I
'"nade n:rmaI, caJmo e feliZ, . P�RU S - Del)OIS de bem de,

e� C;onsultas: .Ho;-á:io. das 10 às 12. horas e das 14 las ],3 ho_r3"t�

I
abert:-, num "oh"! de espant.) é nã? tentar força-l�, Um be- penfldos, os perús devem ser 1a-

�� Cons�1tóno. Junto ao Hespltal Santa Isabe
roi e mutto comum quando ela lo dia ele aprendera a bEbEr Vad{)5 c'.)m agua fria e enxugado.� O G A DOS a� começa a pr:rceb2r que lugar de uma xícara, de livre e ex-l- . _'.,�� A D V

. g� , maravilhoso o mundo rea!- pontanea vontade, ao passo ,0 flgadn o coraçao e <I pescoço� DR. ADEMAR LUZ �� mente é, que sua insistencia em que ,devem se,r envolvidos em mate-
� -- ADVOGADO �-

R'd '. Ru � Suas refeições, agora, de- Ele o f'.1ça. só 1)ara não ficar Irüil á prova' de umi'ddae e_ vaporeQ
At d'

-

ri al"uer nomarca do Estado _ eSI enela. a.o,' t ," r d' A e t d ," h t
.' .�� en e em ..u..,� , .'

'

� d Novembro �� venam ser 1es P,'l' la. r - a raz o pr ImlIl o. apenas -01'_
e co.n' ;;_eladoso Paranà 8 _ Fone 1602 - EscntorlO: Rua 1" e

. b�� •

346 - Fone 1601 - BLUMENAU � feição prinCipal pf)derá ser ç.J nará seu filh:l mais teimoso � .. ,

�� �� meio dia ou à n·:',ite, c1�pen. e recalcitrante. Nua se congela

�� DR. JOÀo DE BORBA i
r --ADW�O__ �

:i� Escritório e residêncllt à rua XV de Novembro. 908 _ BLU�;li3 MENAU - Telefone 1560
.

i8

D DR. HERBERT GEORG ft
� -- kDVOGADO -- �i
o� Escritório: 'Hotel Holetz - Blumenau �

I �
DR. GENTIL TEL1..ES' o.

-- ADVOGADO - �.

Causas civeis. comerciais, criminais e trabalhistas �
� , Escritório: :Alameda RiG Br;J.nco nr. 6�A Ao llldo dos Telegraio���
! Residencia: :Alameda Duque de Caxias. 106 _ Atende cba· ���

. mado!! para .as comarcas do interior, do Estado. �.

i M A s iOÃ-�l°E NBiuMENAU
- Santa Catarina

I
�

HILMAR ZOEHRER �1I
Rua Dr. Amadeu da.Luz, 261. ii

I"'",
2a.; 3a.; 5,).; _6a, 8 - 11. �.' .' .

HORA MARCADA �

CORRETORES ij

I�!l
ULMER LAFFRONT I�

• CORRETOR _ Rua Ma,J;anhã_o nr. 2 - BLUMENAU P.

DECORACõES BEUS! iEngo. buiz Proctlpio' Gomes - DecoradOr": Rubens HeUSi
Engenharia. Cálculos, Projetos, Construçõf's, T.wograila, De
corações, Publicidades.' Representações.' Cilr'âmicas,' ltefleto.

�. reS, Móveis· FUl1c.ionals, Revi�tas est.rangeiraa•. -

!� Alameda Rio Eranoo, 86,- Telefo_ues 107_� -: 1687 �

Blumenl!Ut�,��;��!i�!�!�����!'i�i�i�����i,���������íi�S;·�!:i'.����·2����� 'Í !lA#Il!!!!-----__IIIIII!!!l!i__._••_••• • n.....__•
__..... ...... _

orgulho �a

Especializada em serviços de niquelagem e cro

magem de peças até 1 metro de comprimento, com

cobreacão antecipada - Aceita servíco em arande es�

'cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
informàcôes.

..

Ruà' Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16
Fone, 229 - BRUSQUE
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ª grande ou pequena a que-
ª leia, lembre-se de qve a mas- ,.

=J.sagcm do couro cabeludo 'é
ê uni dos meios que dão mé'··n���E������:::::§.:�����:e��:E��ê::5:5��:: lhores resultados 110 éom-'t
ê bate à grande queda e no 1�......�-....IIII.-_..----------IIIIIII�:1ã auxilio à queda necessária.
E Massageie o couro cabelu
ª do com as polpas dos de-

dos, em um movimento eir •
cular insistente,

F Ar B R I' (A D E
DE ME T A I S G.

ARTEFATOS
OFfENEY

ANUNCIEM NES1'A FOLHA

Calcano para
e:-.;pecial para
cão de terras cansadas
�omo arrozeiras ou qual
quer outra lavoura. 1n
formacões na Marmora
ria Ruas São Paulo
561. "

Continuam em moda os

conjuntos compostos de
! calças estreitas. de tecido

'I quadÍ'iculàao ou Iis�, acom-
panhados de blusa em tom
pastel, azul, ros'à, amarelo',I
muito, s:tiaves, ou blusa d�
tom vivo. Para o campó,
nada melhor qúe esse'S con

Junt.:is que permitem inted
l;'a liberdade aos movimen
tos,

um

-_

ÍU.tnbnIdor íOJIl llta. Cat&rl&a
DA.

APAM:Ál.)AS CASIMIKA8

�rNOBlsn
Marei Fa\rU da _tla.1"

: ....�i. do Bl'uU

",;- x
Linho. .8 aYiamento.

:par. Alfaiatei

�ão se adiam. porque a fatalidade' ,em Ilfes peradainénfé� '.

'Adquiria a sua Iraoquilidade
." .

.
,

através de um seguro contra

ACIJJENTES PESSOAIS
NA -

MUrTU! CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA PR6jNIIAÇ,lO' A ,SEU SERViÇO'-

". "

Casa do Ame:r.tea.no
Rua 15 de

.e em tecido

'.
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Reabilitou�se O

São' [(iiz
Depois de Inesperado in

SllC,JSSO diante 'do' Caxias
1". C., Ici rapida a recupe
j'at::ão ,'d'b onze' iuvenll do

! Sã�, 'Luiz·.A. C., 110' cerra
)ii!" de futebol que vem sen
tio promovídc peln ACE.T.
Dia 6 p-p. 0;:;' cruzmaltl-

nos tiveram que se deíron
! tal' com o Amertea r.c.

I' e o fizeram de maneira a

_;:'csmancha,r qualquer 'má
-npressão que pOi,' ventura

! tivesse ficado. ,'-
I

-

,

I

I O onze rubro atuando

I
mal teve que se sujeitar ao

: escore de dois tentos a zero.

sua lavadeira

em nossa

Venha admirá-Ia em pleno trabalho.'

Venha conhecer em ação as caracte

rístícas que fizeram 'da' BENDIX

Economat fi lavadeira automática

mais vendida no mundo!

Só 8fNDfX EconoMut
lhe prõporciona estas vuutügt!níii

t � ãutfHfitltiCQmante, enche-se de águo;
no seu nlvél certo e temperatura ade

quado, quente e. fria.

2 - aUfomdtícl!im�f\te" pela suo ação
agitadoro, lavo suavemente sem prejudi
car os tecidos.

3 - automàticomente, esvosio-se para

enxaguar, sempre em água limpa� uma

ou duas vêzes, à suo vontade.'
'

4 - flutomàticamente, antes de cada re

novação de água, extrai a águo da rOU1JCI,

pelo novo e patenteado processo a v6cue.

BólstJ flexível de Metex:�loy
Palenlo exclusiva da BENDIX. gcrantldc
por I) anos - que,' em s,!aves movimentos

CI vácuo, tira o águo da roupa, depois de

enxaguado, sem amarrotar, sem quebrar
botões, envolyendo suavemente o tecido,
num processo c',.. elimina o preludlcial '10

j
, •.• me.�s estas vantagens: a BENDIX

Economot não necessita fixação ao solo

nem instalação especial. Trabalha com

quulquer pressão de água e basta ligá-Ia
em qualquer torneiro, paro que funcione

com tôda 'a eficiência.

•

mensass

I ' 'n
Um produto da

��ct
INDÚSTRIA E COMÉacro

OEMONSTRAÇÕÉS, PRÁTICAS SEM COMPROMISSÓr

D O li f\fE R I ( A NOS. A.
SECCAO . DOl\iE'S'rJCA
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agora vim a saber. que esse

criminoso, trabalhava no

Departamento de Físcalí
sação, quando eu éra pre
feito. Adernais um prefeito
nâ o pode preocupar-se com

ceu". f O R D detalhes dessa natureza". ]TI
E acrescentou: .

FECAS LEGITIMAS concluiu:

"Pela. infamia e calunia Casa- do Americano 8.A. "Vamos ver até onde va]
de dois descladsifícados Rua 15 de Novembro, 473 a capacidade de Imaginação
I,Gregorio e Rosa Branca) dessa gente. Embalados pe-

Irl-a'
.

a Perna bUfa0 :�:t=$::�::�Eill". se devorando como certes a-

O sr. Nereu Ramos :�7�ÇADO'
o GOVERNO

Não teme

ii justiça ou

RIOt 9 (AM) _- Pessoa do entre as secções pernam
intimamente ligada ao sr. bucanas e gaúcha do PSD
Nereu Ramos, atual presí- para o Iancamerrto nacional
dente da Camara dos De- da Frente "Democratica -

.

putados, declarou a um te- UDN, PSD, PL - Tal ati

p�)l:ter que, o politico cata-
.

tude 'seria motivada pela
rmense está de malas pron- ! possibilidade de vir a "ala

. tas para ir avistar-se com; cadavérica" do PTB com
J!!telvino Lins, no Recife, a ,Jango à frente, apoi�r a

:fl� de convence-lo a rem-

r
candidatura do atual Pre

per o acordo assinado saba- s�dent: da Camara à Pre-
sldencla da Republica.

Declafaríun ..se inocentes
Minguem incluido na

. denuncia
do

>

promotor no caso Joneleros

RIO, 10 (Merid.) - o In
teresse que a'proxímà con

ferencia eeonomíca , inter
americana qe'spertil pode
sermedido pela presença de

PA.I.IS, 10 (UP) - A turbuíante observadores de. numerosas.
'politica francesa está ameaçada de nacões européias e asiáticas.
5Cr:'e� um novo revez, �' que os A "conferencia como seu Feliz Prentzel presidentesnctalí-ras franceses realizaram na ,.' ] '. " , • � '. .

manhã .re hoje uma reunião secre- nome Indica, e �IpIcamente da cormssao mixta Brasil-
ta. afir.l de' estudar se devem ou

. americana. Mas' 'Os assun- Alemanha, sr. Johannes
não cci.ünuar apoiando o governo I tos que vão ,SeI" tratados Tuegeler, diretor do Ban
Mendes France. Isto porque. con- envolvendo as relações eco- co Federal alemão, SI' Otto
tando c..m cento e quatro assentos • ". .

•

,.

n;! congresso. pesariam nns vota-I nomicas :r:a Ame�lCa e. no
1
Eberl, p�imeITo secretario e

coes co.. io a de õntem, quando a mundo, dão ambito unIVer�; conselheiro, srs. Helmuth
premíér 7ranees conseguiu um vo- sal ao certame- ! Corff e Hurich Sperl do
lo de eonífz.nca com apenas noven

!
.. ,..'

,

tn voLs .te diCerença. A Grã Bretanha, por e- mln.:sterlO da Fazenda,
,

a"

,_ - -------_ xemplo, enviará grupos de lemao, e RudoIf Zepp, do

observadores entre os quais Banco Federal da Alema-
.

. nha,

Portugal se fará repre
sentar pelo sr.. Joaquim
Souza Oo.rdeiro, adido co

mercial. A'França enviará
tres observadores: Mauríce
Víaud, adido financeiro pa
ra' a Ameríca Latina e'Con
selho Comercial e Fínan
ceiro, Julles Càmpagne
Aime 'I'eysehevr,

DE CRISE
fRANCES

-

RIO, 10 (Merid.) - De lho' Sr.
acordo com as defesas pre- ° primeiro. mais modes-

'

vias apresentadas, não há to, indicou corno testemu-Í
nínguem incluído na de- nhas o comissário Jo:rge

I

nuncía do promotor Arau- Martins e os srs; Augusto RIO, 10 (Merid.) O
jo Jorge que Possa ser res- Jbsé Lima, Jorge Souza petroleiro nacional "Cara- Espelacufa de emo! _õ �_s'
ponsabilizado criminalman- Xaviér e Nilo Martins Al- velas", carregado de gaso- V d d· Ite pelo atentado da rua To· meida. Já o sub-chefe da Iína, quando se dirigia para em esperta'n o IOVU gar I-nferesse oneleros. Nelson Raimundo guarda pessoal, do sr. Ge- a Ilha do Governador para
Souza e João Valente tam- t:-r�io Varga� ar_r01ou o pre- r o cais da Avenida Rodri-
bem se declararam inocen- 51::ente Caie Fl1hJ, ex-pre I gues Alves, encalhou, Concur d B V· Gtes e pediram: absolvição siderite Eurico G. Dutra. 'dernan.'o perigosamente. ° SO as ooecas Ivas em asparnas petições, que enviaram rx-prefeito Dulcidio Car-

I
sr. Vicente P. Nascimento.

'

ontem ao JUIZ Costa Carva-! doso, Major Ené Garcia c I pratíc , que Se encontra a
_ No,s meíos sociais de I nusítsdo interesse entre to-

_-:::-_...... � _:.._:_-_-_'"__-::.::.:.-.� I
bordo, é o mesmo que en- GaspliE vem despertando das as classes sociais daque-

frao,"o a��I'O �:p.m R (f.Gnntran�o ��aIll_�_,�OUGh��lns?e�t;;,andaasf'raotrtaaZdeO franca simpatia e apoio, a la 'vizinha cidade, que vem

a".. I H J
. belissíma iniciativa das 11'- colaborando no sentido de

lJ� � l H· i
'i� !lavlOs âuxiliares da Mari- más do Juvenato Coração que o origínal certame al-

.,! • I • ,'nha
de Guerra. A Frota Na- de Jesus, que promoverão, cance r) merecido êxito

i a IDltlatlva úo G K ü imnico 11 �\����pio�r� q:l:lret�ote'!�e�1:lC�OelP1ntrr�oa� ��e�!�t;!ã�O c���e���e::; l+br��a�;i�:�·s ViRas repre-
p v _ Vivas das Nações cujo con- t sentarão as seguintes na�

sobre as pedras. curso vem despertando i� ções: Brasil. P .:;rtuga1, - 'Jig-

A�m��a(�_��ba Afim&���i��full-I--�-�--�-----------����-�-�---�-�------

ªF:��tff:;�!lit:�;1� I �f(��;�;i1��:i�:;���� I Pli:T f' 1'1
i���i\;1\�;��;��r tf?���{�:��;�F;;: III

�

[tliliWililíôliiiíil
l�:�:;::'�:i:�:�:,:o:�::;::' Está O Bras; I. NegociandO Novo
��s 31i��t�l��tí���;�s s�o n�lJ� E .,.. E'D I N'

�

Ef.·'UUvimentarldo no tcntido dr' mprestI no"
.

.

:��:�, l!�����í�����i��e�!� ,m
_

.

O ares os·. ,

monstração de ;-!lta com- _ Es lari·<;tpreen',-ião pelos i.deais es-
C

Ilortívos do simpáticl:J clu
he, cujas .tr'adições sociai':;
constituem orgulho para o

patrimonio desportivo dE
Blumenau.

Reínaido Silva Reis.

Encalhou o petro
leiro "Caravelas"

(lo, anuncio 'acha-se- d'
retamente ligada à cir.
culação do jornal. A NA.

IÇA0 é' o único, órgão de

I circula9ão d�rJa. que pe;
netra na IQalOr13 dos la
res do Vale' do, Itajaí. I

panha, França, Itália, Sirio
Libanesa e Alemanha.

Essas candidatas desfíla-.
rão em carros ricamente ór-

CLICHÊ s

o ,governo sendo feliz. oos seus
NOVA IORQUE, 10. (UP) quinas. O "Journal of O:mH- Nova L-rque

-:- Apesar dos desmentIdos d';) I ce" adianta a·nda que se o � Fav<o" e'l
"'10 (',- J<- .,' "J' I f" .

'

I
.av ao reannaJnen_

__;- :: ,;,1"_lro. o� T

'.urna o I novo empr�stllno for conéedi,� to da Alemanlta.
.

1.,;0ffielce , �e N_\a Iorque, I d�. Q Bl��Sll c.omprometeria' PARIS 10 (UP) O P
ITo.hou a '_;f:rmar,. h::je. qU2 o i um total cl'e dois torças dos tido Soc:'alista s p-;:- !lr

:3Ia5,1 �sta UEgocl�ndo novo 1317 milhõ,:;.g de d61ares em h!:je a favor d� U�?ynclOu
:1:1PI.estU:_1? . eIl: dolares nos! OUl'_' que :,2m dq;>ositado no Europl1 ocidental e d�orf!!�
D-:,!a�iosF_un!d.�. Segund!) o: Banco da Reserv::l Federal. 'Re mamfnto da AI,omanha

.

Com
1a1'lO ln"'llcelro o "Brasl'l 'cord s

..

t·
•.

�stã C,- .

-

�l"
, ,I a.- e que, no emp1'2S Imo isto, aumentaram as ipossibili.

�or (:�;,nd.- .L_�z nos �eus es- t �nte!lor... o Brasil deu, em ga- dades de ratificaçã,:) dos a

")r"�tim::I a �onsegUlr o �m-· I antla um·] parte dessa r.eller-I cordas de Paris pela Assem-
,-. mancos novalOr- va eln curo, que m'.lntem em bléia Nacional fJ.'l3nCesa.

Exod�, dos habitantes
'

do norte do" V:eLMinh
SAIGON. lnd,) China,' 10

(UP) - O goveI'�G naéiona_
lista do Vte �Mil\h transpor_
teu hOj'3 do '.s i);li alhóes de

eSforços

um terreno medindo 12
.

metros de frente por 25
metros de fundos, loca
Jizado bem no coração
do aprazível

.

balneáriú
de Camboriú.
Informações:' á Rua

Marechal Floriano
xotQ nr. 66.

'l' Desenhos para
pre�Bão eDl c(}res

RadIOClubeBlumenau� Desenhos s!niples

inr

On�em il� I:! horas e 15 minutos. principios de bem servir à coleti_
.� emlsora, 1°:111, Rádio Clube de I vidade hlumenauerÍse, dá qual es

Bl_umenau, dIVUlgou a seguinte no-, pe"":l r.i'cf-ssária compre:nsão, p�r'
ta. ..

qu::ntc. " interrupção 'ora dieténni-
"Prezados ouvintes: nada reverterá em benefício geral.

'!'- Rádio Clube de Blumenau, e- Portan1u, cuvintes, agradeé�do pe
Li"Ol"a P,R,C.-4. a partir dc h.J_ ,1lll'rt1c!:>lUtnte pela atenção que nOE
1e eslará _for:. do ar. p:ordurando a te-11 �;do dispensada. 'aqui: fica a

,nterrupcao de nossas transmissões n:."<n I,r, rneSS:l de voltar- ao seu

'J"r. algUn� ?ias, j'cr:eplol' (' à sua atenção tão logo

E.,. �ue _lnlciarnlos os �er\."'iços de QS {,/_"ilr\,�Ü.::.s técnicas O po:�init.tun.
tnoC �ftCa,Ç"lO e,m n05'0 aparelhumeu· Á Pl"( "e;mmos o ensejo para re
UI t"cnw', '!fnn de melhorar o rél1- tC<il1' ,ula ..

•

a<Js n05505- distintos (u
'hnentn dos transmissores, com a vint.." 'lU!! sintonizem :lS dertt'ais cs
,leva.;ilo do. índices, inclusive' com tacue. das "Emisoras Coligadas de
: mud,.nl;:: c<o local das instala- S�nta �atarina". lÍádio'Àraguaia de
,.:ões,

, . Brusqi.:e. em 1.580' kÚociclos e Rã,
A RadIO Clube. com ;os providên- dio (irube tI<1 IndaiaI em 1210 kilO'-

ci[l', iUiohdas, continUa fiél aos seus ciclos".
'

.' ,

,. Etiquetas metálicas,
Para máquinas, mo

'tores e móveis, em

cores

'" Placas metálicas pa
ra portas, escritó
rios e cOllsultórios,
eln cores.

CONFECCINAM_SE
NAS OFICIN AS DES-
TE JORNAL
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