
tramavam o do remier l
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O'ItiGAO DOS "DIA' RIOS ASSOCIADOS"

IMural ue �olilico e �e prolessor r

..

Austl'cgesUo de Atllavde
pugnan{e e desucredttudo se'
os praticasse nas relações
C0111 os amigos, clientes ou

subordinados'!
A resposta será natural

mente negativa, a menos que
se queira consagràr o princí
pio maquiavélico de que 05

fins justificam os meios •

Imaginemos, por exemplo,
o seguinte: um professor L'On�

sente em abandonar a cátedra
a fim de dar a sua colabora
ção como secretárío de um

governo.
Nada podia ignoJ.'�lr da a

ção desse governo, apontado

NAla
todo país como corrupto e

corruptor-
Não obstante isso, pcrma

J nece no cargo c posterrormcn;
te aceita que o seu nome se-
ja sufragado pelo partido pa
ra substituir na chefia do go
verna o seu patrono a quem,
promete a fidelidade política

r
que, nesses casos é Implicíta,

, Imaginemos ainda que a
ben eflciár.lc dos embustes, das,
(rm113S e dos negócios ilícitos
passasse mais dois anos ampa-.
rado no prestígio pOlítico d�
partido e só ao fim deles vies,
se a público Ij'ara romper com

sequer a noticia, () chefe e denunciá-lo, na jus·
t if'ícativa do seu nrocedímcn-
to. COl11u réu de todos os cri-

1
mes que eram notórios desde
° começ-o da alianç; entre
ambos ... Sei que se invocam

I gral1�!.é:s razões de patriotismo,
e cu idarlo com o bem púhlí

l C) para dar sentido ético à.

I semL'1h,ante a�it�lde. Mas te
nho senas dúvidas a respei-

I
to da autoridade moral de
que ma tomou.

•
A menos. é claro, se puder-

I mo� adn�itiI: que a 1).1,:ral dr);
pulítíco e diversa e ate 0]105"

I
ta il nv:'ral de um protesi' ..

�
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Há uma lei moral para o

homem público e outra, para
\) cidadão nos seus negócios
parttcúlares?
Será lícito a um politico

praticar em sua vida públi
ca atos que o tornariam xe-

A 6 E I R O D, A S SELVAS'

QUADRilHA OPERAV
PORTAÇAO DO CAFE' NA 10

e
RIO, 2·3 (Meridional) -,.. O inquérito administrativo que

CIl·rre :_;igilosàníímta na Superintendência da 'l\1oeda e do
Crédito, nelatívamente à reexportação do nosso café, vai en
trar em fase decisiva por êsses proxímns dias, com a tomada
de depoimentos dos responsáveis direten nela fraude. As in-
vestigaçêes 'revelaram que as irregularidãdro não datam de
agora. 'Vêm de muito tempo e se faziam quase' como forra
do -hábito., Contudo, .nem o gnvêrno argentino nem o brasi
leiro têm a menor parcela de culpa no caso. ,'.

'

Estas informaçó,03 prestou-nos, ontem, c procurador A
deman Vidal, que acompanha' o inquérito como representan,
te, do, 1\�ihlstério Público. Embora sem entrar em minucias,
pr!nClpa!s .açusados, porquanto o assunto é delicado e ainda
nao', �ora� colhidos todos os elementcn comprobatórios da
parbclpaçao de, indivíduos estrangeiros nessas reexportaçõesfraudulentas, o procutadcr Ademar Vidal adiantou-nos alzuns
aspe�tm� h�teressantés dos fatos já apurados e que eviàen�iam
a exístênéía de �m� qu�d�iIha que de há muito vinha ope-

,

rando n,esse comt'rcIO crnnmosu, causando imensos. prejuizosao Brasll.' '. '

.D�IS INQUERITOS - serem 'perturbados, Aliás. pa-.In:clalm.ente, o nosso entre- ra tanto. contav-am com o au,
Vlst��o friSOU que houve ne- xüío de entidades jurídicas e
cesslClat;l� :de esclare�er o la- de pessoas de destaque, por-do pol ític] .da questão, que sozinhos não .pederram€nv�lvIa interesses de levar a cabo suas àtívídades
naçao ,(!stl'3.n�eira, E .], fraudulentas. E é a exata pro-prro

.

diretor �a ,lV[oe�a e do P?rção desses auxilias que esCrédito, �r. .Macicl Fllho, em ta se procurando determinarquatro dias fez uma marato- com investigações e arrecada�
n� a S, Paulo, Santos, Monte, ção de documentos,vIdeu c Buen()s Aires, colhen- '

do elementos' indispensáveis
à instrução ·dês dois inquéri
'ces, um policial, em S, Pau�
lo c outro 3llministrativo, nes":'
ta capítaI., O polIcial já se
tncontra lfa ,',Justiça, para os
fins de dirqito. E o adminis
trativo esta sendo, ultimado.

NEGOCIOS
TRIANGULARES,

No curso das investigações.
que tiveram a assisÜmcia de
um reprfi;Sç1)t,ânte" d? Banco
Central d:! Argentina, sr, Car'.
1;;s Bidar, 'o cscâlJd310' ficou
restrito a úm", ql.lf':::tão de
natU1:,:?za irikrna: _.' Provou-se

" ,�.t(� ,),10". ;j'lIÇSJlM�;;,,'SP:,lirll;tve�.,pa��
ÜClpaçao de"agc!1ies,," entida�
des e . .!.Jersonag�ns afeitas ao"s
ch'.mados "negócios trlangu-
lares", E Esses agent<:s vinham'
or:,2rand� há alguns a'nos, sem

Beria estaria na Espanha

Supostos pia os de sabol
labricI5 n rte meric nas

t\t,

I?l

"Procurari���um:; homem de bem para
dirigir o s d e s I inos d a n�ção"

.

t .

d
.

tld na('l'Ona'�'s 11m nome mineiro para a prC51- ldeal COffiWll •
XIS enCIa e' par o.s , "il'nda quu fo's P [d udencia da Repúblca. ma·:; 'Scm RIO, 23 IMerid.) -- O ,"r. A-' . � ;; e a 'a ar lURIO. 23 (Meridional! - O rna- -

.

t·.. d dI ., B lt" desmentido. Os obst"'rVadores cs- ;nao se JU'S ldca a eclosão e 11,-
"ue esses' entEndimentos p;;ssam lemar üe arros \'0 Dl'a. a VIa-rechaI Eurico G. Dutra t t

..

I t
,....

.

t d
' .

d trangeiros em Mos(J;}U aliás niio ii
con ccmen os .reg·onals. S.o e par('ccr aos outros c\1tad:a.,s. uma Jar par o o o paiS, segum Q, p'1.

Ique o"problema da 5uce�Sã.o pre- . -

Ta Minas Gerais e depois indo lhe dão. credito.,mposlçao. I5idfnc;al já saiu dos bastidores
'Depois, ligando o rompimento para o norte e nordeste.. numa.! PAN-MUN-JHON, 23 -(UP) �,

para plrcno debate ,público. E' a
do sr. Lucas N. Ga.·cez COm o te:utatíva. de desfazer ou -articu-IUm porta-vós da sfo.rca-s india
ar. ll.,. ,df,l Ban't;ls ú ttucc'�sà(> pre lar, de qualquer modo, enten!li-I nas anunciou que' serão adiadas;
lIi4:;n'C!al.: t) depútddQ l);r'jr:k:A;l'i'm mli:nWf polçticG!S, - (l�\S;"lrUculad0!'l j por ,v!n�� .. e (!llatro llOra!! ,as "ex: .

deU-lhe cstà intcrprctac/,·]: ''dépo!s i:la:,:,rl;igem dó'; gO'vr:l'natlhr pllcliçÔés" ·d>Js 'ligj'!IJI€',,;
.

a\is.i:Íos e ; c

"Es'pecificamente o !'c·mpi_ Lucas
_

N. Garcez. Depois da comunis'tas, '300$ .scus réspedivos !
mento do- .sr. L. G,;.rC2Z com o primeira quinzena de outubro patricios que recusam o repa- i
ar. Adhemar de Barros é :;jg'ni- voltará a assumir a dircçã.o do triam€lnto. Essa doutrinação de- :

ficativo para os! intc.re;5sas de PSP cml São Paulo ficando' à veria comec3.1.' dep,ois de amanhã

�
,

b
frente do p,osto ai e' ;1. luta eleito- I e não se d�ram aoS! razóCo!" do a-

,

I' I
- Minas, com vistas ii. 'Sucessão. .,

'eve o, mais a to a J.etivo, p',o itico :::po�OJ:;��er����qt�e:m���� ll:�
1'0.1 de suce';5�ão aq �r, Garc_'�_",_i_dl.:.....an_le�llt_·o.__� _

cl G
::���:�.�:,o;�;�� �:ou: S senso elo presidente alaRIO'!�:i�e�pa_���:�;���õ��;�;_��:�'�������; Pf60UAMODA... Cofap o label e to do ferrorece haver mais dúvida da que a' tive .com o',governa-dor "'Luca;:; da seu govern'J, em São Paulo, RIO, 23 (Merid.) Substi -

11 t Teço'viagem do governador Lucas N. Garces é a parte referente a su- o sr. Adhemar de Barro� teve.
-

.
-

RIO, 2:> (Mcrid.) - Aien- respeita d:t rcaçao que vem - ou 111E' lOr, con 1'a o ptuindo {} escandalo do "Ultima dcndo � U'l11 apelo do Sindí.., sendo feita à referida p8rta- teto est"beiccido, produt.ores,'Garc(!s ao norte d,o paçs teve o cessão p.residencial e {i entc'udi- mc':\mo ao seu la(10 o ex-M nistro -':1" d« ,

1.. ora, a mo a agora na Câma- catr) d�l C011"trução Civil.. des- ria, salientou que a COFAP distribuidores e consumI( {)�m.ais alto Objetivo polítiCO seja mEnta a que cehgamoll. A arti- da Guc.rra marechal Eurico' G. ' "
-

't 1ra e a nova comi'ssão de inqué- ta capital, feita :-;01' inlermé- niio tcm int(;r�sse em prcJu- res, reor.csentados es es pe oSP'01' sua iniciativa ou delegação culação da mesma dev.e ",,�ceder Dutra. E Lambem pele';;; seus"t -

,

- _

b'
, rJ o contra o jogo, Falava-:�e eu dia do seu l)resldent8, 51'. E- dicar queu1 quer que seJa. engenheiros e C0111pan laSde tercer.o:. Isto ,me>:>mo se depre e condicionar'u' das (fltaduai's, o movimentos o generàl Cal;ic·b <1'"

'

O f t
,.

éct'ttre os doputados, que seriam duardc V. Pcdern�iras, ° 1:0' Pretende apenas defender os construtoras, a o e 111 1 o,errde da seguinte d(�claração ffi- que significHi que 'J cand,dato ao to d'a Costa tem aspiração a.o convi\la.dos:() general Eurico Du ronel Helio Braga resolveu interesses dos consumiflores,. se considerarmos que o ferrota êm Recife à imprensa pel'J futuro manda.to pre"idencial d'e- pos1.'J, como se percebe das !,ga- t.ra, brgadeiro Eduardo Gomes e susp<,nder, "per alguns dias", e isto fará,
, está sendo vendido a 18 e 20�overnador Etelvino Lins: ve ser "scolhido iniediatamen- çõe.s politicas que vai apurando Lucas N, Garces, entretanto o a pl.lb!icaçã) da portaria da _ Essa quzstão do "'tãbcla_ cruzeiros, pelos distribuidores.-:"_..-...:�,;-';;;';"-�_..-...:--:--:-:���;';'_�-:�--=--;;-;7r:-;�-- t�".

2',: ..
no propl'JO' Sl;lO do PSD. PGde-'se calendário de convites para e-;;te COFAP, tabelando o ferro, mento do ferro está se apre- quandO às usinas, pelo queComo um jornalista Ih/?" inda.' asslÍm, considerar já. plena a (I mê,5 não marca n€nhúm ,dc/Ss.)s O ceI. Idino Sardenberg, sentando mais dificil, mais nos foi informado, entrcgalllgasse 'Be o candidato qUel propu- boJ,ção do problema 'da suces::;ão r"Jmes constando apenas o do consultor técnico da presi- com.plexa dlJ qUe parecia _ o m2smo ferro a 7,30, a Hüne;nha 'éra o proprio �;r. Lucas presidencial. M:nistro da Justi"''', procurado- dencia ela COFAP e um dos

I
acentuou a auv'rídade, Por 660, ,Tafet e 5 cruzeiros e

Gar'ce'" � "1' Etel' J'n L" .... "....
,

'1
.

1 1 I)'OUCO a B'clgo Ml·neira. A'-, v ,.. , v o ,ns ,-,cu ------

.. res Agenor Feio, Secretario, da. �eus c,onsellC'll'oS, ia ane o or,- incrivel que pareça, co10ca-es'a r'esp,o'-ta bem .

l'f' t; .-.-_

I
t t t b 1 t COFAP, ao estabelecer o 1.)re-v;: '''', slgn lea ,- -rrÍõ7"'23 (Mel'id.) O iir. Al- Scg1u'a.nça da. Bahia e ex .. chefe em a nossa repor agem, a ram-se contra.o a e amen o

co-teb .em 7,30, tomou por

a '��;�a!�veé "��� ��te��:�'rn:��� fredo FI'c ta:; D as antigo uirdor I �:r�t:�:ad���r�� Jaucqro

gc� Chega hnlllJe ao RIIIIO o chefe ��J�fe °d;r;��d�ç��. e���a��o�;�, da RadlO-ClulJc (lO Brasll, requel •

'\
' U _ dellcia não devia, p0is, düs-paulIsta é. p.c',Esôa que: enccrra t.o f' RIO <;>" (H 'd) Oreu aiencia da ell1issôra ,c:; •.} sr. '" -." �"Aerl., - Che. fe contentar os produtores, umados .os pI'edjcad'os pa.ra uma can- S d P 1 ,'� R d -

·didatura". amuel Waynel', procé!>so disfri- e o lcla..... 10 e .Janeiro

d
ii\""

t d'- d N
II '.'tZ que não forçou reduçã-o:buido, pelo Juiz da 1;.(j. Vara. Ci- chamou ôntem, em seu gabinete

e
�

s
.

o a IcaraO'Ua
diJ:; seus preços. Ao contrário:Enquanto isso sucede no set.ol' .

... t . -

d I: a
'V11, A radio teve, 'ha poucos os "Ire ores 1ia estaçao eaR-. rixou j)re\:o sup-=rior <tOS pre.político do nordeste. o .sr. Adhe- 'd' d t' d ' '

t d 1mar de Barros vai desellv�lv2ndo ���:� t���:at!�O��a��0!e ��iSd:� n���i:m:��nq�a�U:el,fEX���!s:�,:
. . _ .

. (eI01c1idC�'lS. lXI'�Í!:�Ui ��r0:1��r.g,sua atividade por outras bandas, RIO '>3 IlVr .

) Cl Cl f d E t d t çpejo do local dos estudios que que veicular ataques a'J prcsi- ,�,.
-

...ena. - 'te- ,le e e s a G cel1 ro-a-
lJl'o"seguind�. raciocina:Sabe-se,. por ú:xcmplo, que o Ch",- d t dR' bl' b dI' B 1

. .

ocupavam no (dif'c:Q Trianon
'

eu e a e pu loa asea a' na gou laje a e e1n e ama- rDencano vem ao DOSSO paIS _ Ora, os proctutore:> CO�fe do Partido, Social Pxogressj�- '

d t �
-,

. _���""""'*.'.'=';"'''_,'C.""",,"""",-.,,,. , .�.. oi ameaça o� -del.cl'e o,s l�:s da ca�'?-. nhã desemban:ará nesta em visita oficial, como par- bramo realmente, �ta, caso verificar a impossibill- ""'.........._-...'� ��.�""'-""�J �
,"

'

dade da sua candidatura, lança- !:a de" :,93/: n�melos__ ,)36, �.e _l-I' capital o presidente da R.e- t'e da Sela viagem " Amért- ces. nOlda deviam reclamar,·E
- VEN1i.t\ UE<)TK lHA1UV de d"z�mblo ue 1,940 e 3 ue Ja- 'bI' 'N' o::; 'di$iribuídores fi) consuul.i;.rá à 'Sucessão 'do JSr, Getulio NA ENGKAXA'I'AR.!A nEliro de 1,946. pU Ica aa _ �cm'agua, ge- ca do Sul. O gellPral 501110- c!ore:: com mais ]:aziío <linda.Vargas o nome dO' sr .. Camo- PONTO CH1C "''l!l�i'-��fl neral Anastacia SOlnOZa. O za se fáz acomp:.<nh?l' (.1€ Este'" teriam oficializado. CO,'l"U

�ua esposa e de UITl grupD \) ato da COFAP, l'.ln preço·
-

...J' out" 'j3 \':1:.ham pagando. Teele cerca �!e vll1te pesSi1as, 1110S ':'Eosim (I caso suí.-generis:nclusÍve O lVIinistl'o do Ex-
em C!'.'" c prúprio consumidor

terior, sr. Oscar SevilIa Sa- é eqntra o tabelame''lto''. E
cassa. por que: A explicaça,J não
O -','s2-nbarql'e d ger:-

estarú l1G fab de que os COl1l;-

:;�
LL_

';
- o .� trutor,es pagam um preço ierQ

)'31 vOluoza esta marcaoo

I 1'0
e cobram dos clientes, que,

pa�'a às 10 hora" no aero- �ão os verdadeiros cousun1Í

})'ll'lo �10 G<=tleão. O visita!,

,'elor:,s: !ll:eço, 11�ui�o. superior?
t:t> "ora "(,('pbido nç.lú PP"_ Fm.ühzando, ac! escentou 11

�
�

�.
.. - ,'�'_ . - �

auior'clade:
::ild:.:'nte (.h Repubhca e s.:-! - O cas') está sendo bem.
nhora Getúlio VD>'gas, lod\; i exanünado,' como merec,"" ;:t�

C Ministério 'e g::tlnne:03 C'i_lli�l;;, Prorlutor'?s, distribltido"
,

'1' O'
. I r�s e constrUl-ores quereln a

v'� e ml II:é:reS, ;; dOIS pre- líber:,t::âo d(l produto. Mils Q
Sl:l',�nte, r:111 segUIda, passD- cd. Helio Braga não. parece
{C,mdul na 2.a. pág, letra R} I disposto a atendê,le,:;. Qu� há

expeCl..llução ,e exploração no
��i����!��;!-'������������i-�i�;g;e;���..!�� 1 rnercado de Ierro. é l1otõrio r

• r·��. "'!'�AI"."l�te-. .'''�.�.''''Ô.':!.�'.C.�.t".. IoJào será atonselhavel. pois,��" .;:;"::"._IIO>to--'..,..�.S.o•

.;.f'.':;'!.('.��.!.J.:".}."'� qUe Se deixem as coisas COll10A S MA· li: estão. Os intercssudQS, ao pc�

to, à�relll um prazo dr'. alguns
VOLTl\.�Al.\'I OS AF_'\.:- �: dias pnra a publicação da por�MADOS Con..'I-PRIMI� .:�I iaria. prometeram, nesse prà·
DOS I� U F I N UE �=! w. apresentar sugeBiõcs que
ROEURlNGER, ALE- t�l' possam sv]UcíO!Jaf a qUf:slão.

!� MANHA. �� de outra maneIra,' E_:;h1mof. à
�C:��������!ii��!;�'!;�;�.��;�.���.=;;��'!;!':�!� espero d-:ssas sugestoes ..

NOVA IORQUE, 23 lUP)
Informam de Gib·.,on Lstand E3-
tado de Murulland, que surg.u
mais em íntcrrncduu- o' de La -

vrcntl Béria. o. cororret .rui,o

Amoss, chef LI de um :51;1 v ço par
tícular ele inform<H;áo' polit.ca,
revelou t'.r r'ecebído há tempos,
na Alemanha, supostos planes
sovlét.cos para sabotar í'abr.cas
norte 'americanas. Tais doeu
mentes lhe. foram errtregurs em

Munich por membros da comiti
va ele um major soviêttco que
dizia l'CprCsental; Bér.a., ADIOSS

acrescentou que «luvídava mui

ta da autent.íc'dade desses pa

peis, mas de. qualquer modo), en

tregára 05 mesmos ao. governo.
de washíngtcn para estudos.

MADRID, 23 (UP) - O Diá
r'ío ABC diz ter uma, informação
segundo. a. qual Lavrenti Beria
'estaria E'Gcondioo na Espanha,

não podendo. entretanto coní''r- '.Iuancional·am
mar tal mUcia. Segundo "S3CB Idados, teriam chegado. a E:-;pa- -"

nha agentes do Burt au de In

vestígacôes Nortn";:U1l2rícano,
com credencíats assinadas pelo
vice-presidente Robert Níxcri 'e

o. sanador Mac Carthy, para se

entrevistar com o suposto Bér'ia
e identificá-lo dennítívamcnte.
O jornal publeou ai'nda, uma I>.Jn

ga e fantástica historia sobre a

maneira como Os tripulantes do
avião de Béria saltaram em pa

raquedas, deixando que o apare
lho vaaío continuasse voando o.

mar e desaparecesse nas á

guas
MOSCOU, 23 (DP! -- As

toridades soviéticas ainda não
deram a menoj- atenção à noti
cia de que. Lavrent.í Béria. t<óú.·,ia
fugido para Gi� ilIii!il
o radio nem a hnp.rensa

Fraqueza em geral
VINHO CltE050TlillO

iULVElltA

Il
n

----._...

que, CODl Ua "...,.c:!M'7 do

UlIeUIÓ.,O 1I,ot IH

ueu UVHR t A.

LAVRANTI BERrA

OFORENO

........� "t.

...... kroondo Mogolha".

Prepare �

o futurá de
seu 1Hb9
daríâo-lh.

Fraqueza' Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

Não
.

c�nsíd_el'atnOS ré!.çs' deSI}erSonaliz.aç�,o 'e �em, tão_
pouco, "púxa'-sa.quisIno" algum em propalar que, o atual Go

vernadl)l' do Estado, dcs�ruta, realmente,; de ,real e consag�a�
dora 'lH.lpularidade no oeste de Santa Catarma�.Os dez pIe

feitos�ue, e,m mesa l'cdonda, ,trataram"CO?I1 S, Excia., perante
a ,ímlll'er 'Já; dos altos interêsses eCOllomICOS daquela famosa

zona d? vinhêdo, da. m�l{tcira e do t,rigo,' '0' fizer�m, na mel�Ol�
"c urais tocante harmoma de e,?!end�entos, As l�umera� lea

Hzacões inauguradas })n oeaSlao da lmllOnente mstalaçao da

Con�arca de ..Videita pem com'o a enaIt�cedora, e concorri�is
sima mal1üest ,ção de aprêçQ. tributada, notadamente por m_

dustr:ais, ,co:rherciantes, C010110S. ': agricu!torel3 a� Gove�a�1t�
}uHlcsto, dcm'ccráticô c cavalheu-eseo, que SUbIU na_�:Vl(la a

custn
. de hU}l1i1cle e honiado trabalho,. deHnem o progresso

de nossa terra e a retidão de seus homens, de bem. O grupo
VJcolar Adelillll, R�,gis, () silo hermético, a ponte- 15 de No-

vembro., a':' ccnstrucão- do' campo' de 'aviação de Videira, o

posto tl:i.tícola de Libcrata �, também, o de suinoc\lltura e o

importante conclave ass�ntadl) pa:a brévt;_ com as asso�ia
çõ'es ruràis' do Vale do R'l.o do' PeIXe.: c&nflrmam a louvavel

inténeão e:-manifesta C1Jcrosidade do sr, Irineu Bornhausen,
.

em b�ncfíc1ó pe Santa éatarina. '
.

'.[',Istemunhas insuspeUas do que se. cOl'Ístatou de objeti
ve, útil e'·.empólgante, na !)l'oveitosa excursão 'a. Videira,. com
escalas em' Ponte Alta ,e Curitibanos,. fQram, além dos par
lamentares, . 'os preclanls desembargadores Ferreira Bastos,
Flávio '!'avim::s da Cunha. Melo, rEl;pecHvamentc, presidentes
dos Trib�riais tle Justiça e Regional Eleitoral e. �inda, o ilus
tre desembà1:'gadc-r Osmundo Wanderley da Nóbrega e o' Dr,
Pl'ocuratlOl' ,Geral do 'Estado. ;

,

Q, diátio "A Naçao", por intermédio. da sagacidade de
lVlaul'Ício-, Xavier, juntamente' com os '51'S. Wa.ldir Grisard, Pe
dro Faufo., Cunha e Waldemar Luz, reIlresentantt13 da' im-
l>rcnsil ofiCiai e dos. periÓdicos "Nova Era", de' Rio< do Sul e
"Correio: Uos 'Campcs", de Curitibanos, -organiza'l'am ,a "co
bertura ,jo�riaIística" que, com perfeição e fidelidade; retra-
tou ao povo· catarinense as profícuas e fecundas realizàções
do atll)U (iÓVCl'DO.

Instrumento·de suborno e· arm r3
o

.

governo . escravizar . Ira ai a Dr s
"

RIO, 23 (Merid.) - ° sr.'
Oth:n 1\1acler, apresentou, on_
tem, <19 Senado, um projeto
d<� lei que visa a extinção do
Imposto Sindical. A iniciati
va do, rcpr::sentar:te parana
Euse l'f)vog-à os artigos dp. nú-
11'erO 578 a 610 e ,s.�ús pará_
grafos, da consolidação das
Leis dJ Trahalho dispondo,
ainda que o lVLinisiédo do,
Trabalho distribmrá' às enti,
dades sindicais, na proporção
. das suas re.spectivas eontrí
l.'ulçõcs, no último ano do re
colhimento do Inipôsto Sin-
dical. o 5ald) ·em dii1heiro do'
Fundo Social Sii1diC:íl e da
Comissão do Impl):;to Sindi
cal, existent.e no dia. em
a lei· entrar em vigor.
'mesmas cDndições, igual

tinr) será dado ao produto lançam mão, para dominar e Legjslal.ivo (" outras do próque resultar da venda dos a- até pscravisar as massas tra- prio Executivo' por determi
Ci:rv-c's dos citados Fundo � balhadoras tendo em vista naçã") direta do presidente daComissao, cujas liquidações interesses pessoais e objetivos República, têm constatado asden'riío E;sür concludas den- político. S,!:!ria' cc;oso e per- inúmeras fraudes e irregulaira de 3 meses da vigência d'l feitamente dispensável, ali- ridad,:;s que cometem, com Otllei. 11l1a1' razões ,1u.stífintivas des- sem ordem superior, aqueles
Na justificação do seu pro- 53 afirmação, tão públicos e que manipulam os fundos pro

jeto, diz o sr, Othon Madcr: notórios são os escâüctalos c venientes dessa arrecadação,
"

contribuição que sob 'l abusos que se pratLcam com cuja legalidade é muito dis
denominação 'imprópria de os recursos do Impôsto SÍnài- cutivcl. Esse tributo não, foi
"Impôsto Sindical", está sen- cal, ao lado dos constantes criado por nenhuma lei esp,�
dJ exigida de tc(bs os qUE! desvios, desfalques, c p.ecula- cífica, nem nunca figur.:.u no
nestE! país ainda frabalháni ';! tos que ocorrem nos dlferen- orçamento gemi da Rcpúbli
prodllzem .. em v;.!z de concor- tes órgãos públicos, subordi- ca. E' -uma 'instituição rema-

rer p3ra a expansiio e o for' nados ao Ministério dD Traba- nescen1.e do Estado Novo e

talecÍl;nento do verdadeiro lho. Por certo, não se verifi- que vem sobrevivendo íncx
sindicalismo tem sido instru_ carjam cem tanta frcquencia plicavelmente, à revelia da
mento de :�,'uborno e corrup- e em vulto tão assustador, se Constituição. de 1946· Ainda
cão dos 'IDmens ,� das illstitUj- não existisse 0. f�migcrado 19U� �e chegasse a prov�r qt:e
ÇÕéS, Tem servido,.tambem CO-I Imposio. As Comlssoes ::Ie 1n- e,hcita a Sll: cObrc:nça, Jnm,u�
mo arma de que os governos quérito, umas de iniciatIva do (Condue na �.a PágIna,. letra 5,
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fABRICA DE MAQUINAS E fUNDiÇÃO "MORIIZ"
Rua ..Urugu,ü/,3il ...�! HAJAI -- Sía, Catarina

Fabricação de. balanças marca ."l'Ilm�ITZ", �e 20, 36 e

40 quilos. - l\láqui:!{la�: para ·JJa��l.rIas. 'rnl!r;enàl'laS, bombas

pa,ra .água - Ofic!?� e5tamn�tfa�la e fundll;ao.
"

Preces 'corCülIllal" na fr.brlca·
.

ED�IUNDO MOR!'!'Z -:- Proprietário.

PROCURA�SE AU"-'l:.IAR de escl'itol'io de lll'efe.
renda Gem 'pratica. Exije-se referencias. '

, Interessados queiram dirigir se !lor carta de pro-

" prió punho á Caixa postal 142 - Blumenau.

�"'..'i�.:r;;m...*#w>w....���...&� !'

10% SOBRE TODAS AS FAZENpAS, BEM COMO:

r»: uma moca para serviços de escritórios, sendo ne-

cessárío que h1e -,} português e alemão.
..

D.á:sc _pr,E;�er�nct:� é} quem possua J) curso gínasíal com
pleú:f':õll parle. OrdenR�G inici�l. �,OOO.OO cruzeiros"

·

As ,inter�'ssi1das .qU€il'Um dirigir-se. pessoalmente a Trans

portes Aéi,�JS Catarü�(;rú;c:; 8iA - Rua 15 de Novembro, 459,
- l!.:dificio Busch,

'

r

R ADIO S e'Radiolas; Artigos para
'"
presentes: Brinquedos; Instrumen

tos de música; Discos, etc.

Além disso: novos notes de mercadorias a preços reduzidÍt3siniõs, ',' de

Vende-$t� um metor
De 90 P. S. - Diesel 2.500

à,3.ilOO rotações - Fabricação
alemã - Proprio para .moví-'
mentar mdustrías. Negocio
de ocastãe. Tratar com 'Paulo,;
à rua Itajaí, 2261 - (Escola).'

<'."-

Eis aqui algumas 'provas:

VINTE A SESSENTA POR CENTO! (20 a 60%).
#g

.1(
,

Automóveis Usadoo
CamJnhões Usado!'!
Camionetes Usado� ...�

Sedas lisas por 9,80!
Trobalcos por 11,50
Blusas de lã de 175,00 por. 75,00 : "

Bolsas (varniz e Nylon) de 78,00 por 59,00
Casimiras (Cambraia) de 67:5,00 por ,398,00
Chapéus: a qualquer preço!

'

Camisetas de 4,80 e 5,80
Camisas pa. crianças, Fan taz. de 32,00 por 17,50
Discos de 25,00 por 22,�O I .W,ÇO .'Ç) 15,00! '

'; ,

Cortinados a todos os preços - etc. - ét'e.!TR:O C A
'" VENDA

COMPRA de uma moça para copa cru

cozinha, que esteja disposta a
h' para o Rio de Juneíro com

uma famüla que possue co
nhecidos. 'em Blumenau, Tele._
Ionar para 1234 ou Hotel Rex,
até o dia 26 do corrente.

(Jonce&osionárlos:
CAl'<'lINHõES F. W. D, (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L. H, B. Diesel

Peça� � Acessorlos:
F-ORD ._- CHEVROLE'r

,�Linha -, V :E N D E - S' E •

CAlWJIONETE F,'1
UP, 23 mil reais.
Tratar: F. Reuter
Rio do Sul, Caixa Pos-

tal, 78. I ENTREGA IMEDIATA em Porto Alegre
---� �'-'2_

de 24 _ 40 _ 50 - 90 - 105 .- 125 e 200
Cavalos. ' VENDEM: Kurt Weil & Cia. Ltda.

� A_' fmr.UJI Z ' ( i fi ,

I f- J
,. em Porto Alegre. Caixa,'Postal D.O 'N:S - Tel"�

�lUf:tfií�ÜfN)Ê l!d�� ve!�e_:ea�erre��emedin_ L�.legr. "WEIL" Porto Alegre.

fi, 'p' f"�f� '."'i1..,ii" 1;0 7 (sete) metros de frell-
'fj'��!.,r� i/' j::?iT�l(i 'i(B ' ,

."'��� �.,"'., "'� "' .�', �" s ,!f' e 40 (quarenta) metros

C_, " _. t"':""_":---.�, ,j., Iundo, situado à Rua 15
fi Díversos roces na h1il< • "O' �'€'" 1 N b II: tembro. O'tlmo lOéC!' ".1';: me i: I f,e , :veln r,o no atua Ho-
t radil! '" ',ornérch" '

r ! te,1 Sao Jose negado ao

i; , x x .'! �'

' ;.' Carl Wah1e'· _: Nego'cio.
l] .. rerreno no Bair'ro «a ""ard,., , ; út�r'H) e garantido 'de" valo
t,� à "fi.ua En[�cnhei!'o Od��f",'?ch",. I:; ,.:..,..,. � � l

'

i' medíndc 32 metros d� :!;4êI:t,; ': e
- : {'4CJJ;�O ralJl.Gta.

i: por !i(1 metros de Fl:udi�. • ii, Ofertas e condições de.
!I x " x I. ; pagamento por via aérea-
;r i.

-

terreno de 1;: 1Y12t1'D� pOi: j: � •

i! 50 no Bairro de BlWl Retiro, iI 'expressa parra Caixa Postal
II com uma casa de materãul. I! .111'. 1344 - São PaUlo-
II x x x . I' Capital.
!J 1 bela casa residencial no Be- "

Í: co 'I'irnbô. situada num terreno ! i
.

ti de 116 metros ��e rrentc por j: �
Ir 28 metro= de j11ndlJ. Pr.eço de ;1 i
iI,ocaEiâ(lo Facilita_se pagamento. ii i Uma casa tipo bangalow,
II j[ '" "i I! ; pnr prer;c, super-convidativo
;l 1 casa na Rua Bala, pouco a- :i ,(;\,!vic1o a ,iag"m, A referida têm o prazer de levar ao conhecimento dos seus distin-
:: lém do ponto final do onibus "

; Casa ffi.?de 7x';. cQm terreno tos aJ3sociados, que haverá REPRISE DO BAI,LA'Q.o .dos
ii da Itoupav.:. comtruida hã pou-i: : ele 20:,37. DO�sUirldo a:llda 0- alunos do, Oonservatório "eurt 'Bering", no S.A'BADO",
li co tefnpu. ÓÚUW Jacal para II i Uma chara: tudo sito à rua dia 26 do corrent�, as 16 horas', (4 hóras da tarde). Fun-.',
II bar e restaurante 'li! )utro m- L ! PRUDENTE DE lV[ORAES ção esta detiiéada aos filh:os dos sóCios desta S,oci�dade"

·
U mo de negóciO, l"adlitll-s® no li! 244, Vira Nova, Informaçõe�, com en:�radá franca :rara os mesmo;"

''',,'

II pa��ento. _
' I: \ por.,;bseqnio, na oficina HAS- i ,"'�".

I '

,

x X ::t " SLI.t;R, co mo sr. HBRBERT

I
J----......�.-----.;.....-_.- .. ,.;."..._.

II -1 .Bunga:ow no B�urr() da V,-,- I! ST,I!.UTYG'l''I:\IE'" ',-,.__--_,_....;.;-----------.......�.-;.:....."-"-.-.;...;;,.-"---....;.;

fÍ lha. em es�,ado d� novo� Terre- H f �_.u� ".I.. d.\..

! t "I' "�I � �l! no de ,:';-41.1 rnEtro6 lluGdrr:do!i, li I �""'�---, ..

�'-----�-l U om,ov."O,
i'

U ,eII O'tima �;itu!lrá", 11 ! V f: t� I) � = , r:
t "''''" ..... " {!:a Cad JI;J rus í:f� $ L

iI :t' :négoclo' �c '�ç:co� e ID,üim- ii Um chão de casa �nedindo

DlII do;, lllj. i'u'a 15 b"n� Jnl'taltodQ:I lu,;;; �Hli' 33 Inctros, sJtn na
,

..Uill8naU,'- ii e corn t.:')S iref;_'tH_'!�i s. 11 j..i,,"*2t" /.\ flI ...
�

;::;
, -

n �: :::4: � ii
� '«.tu':! ..1 _J.��u�a. -

li Divexs-o:.i· t€rre�10s ii! r;I:�!i!a� �r� !! 1 �l�f{H·?naçoes. D.:l Rua São
:, tod'oa 'Oi!' bairros da cldsu",. ' I, f,<:n!�] D.O 3359.
t!

-

·X x x !'
:i Divcrsos lotês e caSBfi na �)re;g

"

:! de CEtmbOriú. ;i
li ' 'x x x I; lt� tf\�'T/!R� ti r.u'I.n' 11
\: 2 engenhos de serra no mu- r

1.Jll.1
,e;;lri'1 t;<!;ll!J.ll 1i.1U{.tn..1'i

11 niclpin de Ibirama a 11,5 qui- l\
ii lo:metro� da estação de Mata- ii Pi'eeisa de (lois bons ofi-
i: dor. ' II piais de alfaiate.
:i x x x il PAGA SE REAl
; 1 casa resj'dencial com um II Rua Nereu Ramos, 3

· :! terr�n9, qe '(59 m2, no centro li
II da' Cidade. !J

II .

x x x i: II 1 recularia. 1 fabrica de oleo li
ii de S'3ssafraZ. 1 serraria qua- :i I eiic em, !'3vista o êestaca
,i dro de cení:o. 1 fAbrica de I: ! mento ln�xto das forcas at'-
ii pasta 'mecamca com 2 sarra- li I

-

-

11 rias' "Tlçot" e reserva da •• I: !c.adas que lhes
.

prestarlio
11 30.000 pinheiro" adultos, 1 II 8.S honras de 'estilo,
llllnda fazenda com 50,000:000 II! Aman�lá mesmn O pre�i,
H metros quadrados. tudo sltua L! ,-l"'rd., SO"l'oza t .' 1

II do no município de Talá. li J
.. � ••• 'G, � -

,

ela um a,-

'I' ,. x x x II ,mosa lntImo na k,gação da
I L�te5 em Curitiba llituados II l�icaragua, às treze horas,
li 7l'11;'diversos pontos da cidade. i1 Lo;,::ro depois visitn.rá -

pra- M
li Terrenos de grande e rápida' 'r1'" -.:j

,

'. _ .....
u �

,

.. '
'

.
'

, _ '

II va1orlzar;ão. Otimo emprego de I: Sh,.ente u,a .RepLbll�.:l n\) noyo OflClO de lnro;rmacoes.'
[I capital, II Catene. A's dezoito horas Neste, s�licit;im�'s" sob;e' á .

f!
,

x x :li: ii haverá sessão solpI"e n,a rI? i': cat-égoria de 'Vencimentos >e
fi �onsulte-nos quando de- I, ;'oria da Univer';dad'" .-10 o-ratificacõesf i;.;. t d

',.

iI'
II seJar efetuar qualquer Ir .,. �

-',� ,� ,!
",s a o CIV

I negocio imobiliarío: II e' nQ casado, o nome dos
I' ORGANIZAÇJ\.O BLU- II
!l !\��NJ;,.UENSE LTnA., I'!j f'na 15 de Novembro I
,li 151,f}" 1.!) andar. sala 5, i
_:1 1fi72�· H

MOFAR
Pick

I
,

,

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro, 983

<IA C I S"A" .- Fone)1324 ;";..,

Telegramas: VÁNDEMEENlt

LOCOMO'VEIS "LANl" e
: Distribuidor em Sta. Catarina

D A 8
.

,AFAMADAS CASIMIRAS

"NOBIS"

Linhos e aviamentos

para Al�ajatcs 11360� ex. Postal, 388

Tomando diàriamente
·B I T T E R estomàeal

'

. ,O .

i I enco�tN'.l a melhor acol4i
" ! da entre madeireiros e tée

_________.-. �-----..--.�......--..-'"---"'-_l'
I
nicos, pelos resultados' que

, .poderà t:::<"7€S par.i as �ti
I vidades madeireiras Delc'

poderá advir uma assisten
cia mais afetiva e ampla
para a Industria madeirei
ra' e mesmo 'para os plan
tdores de iodo 'O, país.

.

A Diretoria da
SO(IEDADE DRAMA'TlCO .. MUSI(Al "(AR..

LOS GOMES"

B

•

Geral Extraordinária
Convidamos os snrs. socios m':Jtoristas pr'ofissionaes que

fazem estacionamento em todas as praças désta cidade, e de
Empr.2za de transporte coletivo, para a Assembléia Geral Ex
traordinária no dia 25 do corrente, sex:ta-::feira às 20 horas
na Séde soc:al à rua 15 de N'ovembr,o 340, para à discussão-o d�
assuntos de alto interesse da classe.,

CONSELHO REG:If)NAL ,D1j: 1j:NGENHARÍA E ARQUJTETU-
,

RA J)A OITAVA REGIãO' ",
"

Pelo pl�esente tórno <público que o Snr. AUGUST HEIN
RICH HEI;lWIG. ,requereu a este C0l1selho, o seu' regi::,tro co'
mo PROJETISTA, !8 título precário, para 'Ü' Município de
l?�UMENAU - Sa.nta Catarina, de acôrdJ com o Parágrafo
umco ,do decreto-lel nr. 23·569, de 11 de dezembro de 1953.

.
FICam, pois, convidados os :profíssionais interessados, já

regIstrados l;este Cor;selho, a Se pronunciar,em a respeito, pa
ra ,!ue lhes e concedl�D o prazo de 30 dias a contar da publi
caça0 do uresente EdItaL

Pôrto Alegre, 3 de setembro de 1953.
ENG. WALTER BOEHL _

conjuges e a residéncia·
De posse disso - prosse

guiu ,� cada' :func�onário
deverá�fornecer relação dos
seus bens para que' possa
mos confrontar com dados
que fremos solicitar aos
cartórios de registro de
imóveis e aos estabeleci
mentos de crédito. Portan
to, creio que deverá demo
rar algL!-ns dias para que

. s� possa marcar a 'data de
uma nova reunião.

'

.. J ..
,

em espaço de tempo relativamen
te curto grangear ;,levado núme
,1'0 dI? ,sinceros amigos;, No ense

jo (lc ,mais um 'aniversári',), qUt
tt'v,nscorre hOj�, acamos muit.o
justo uiua li(Ünenagc{m" 'dá 110SS!l
parte, muito emIora saibamos
que com esta nota iremos ferir
8i modest1a que< é um dos apana
!1ios da. personalidade marcantE
de João.> Boaventu.ra.

;l�
. ���'I".. a:�� ��t����: �

:e �. �.;. ,....;��.k� _::.'

os aIvi-
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PAO COM SEMENTE

i>E CENOURAS

1\4 d�. c�iher das de chá'
de sal.

Uma pitada de pimenta
1!2 colher das ô= chá de

.·tre's
Quando isso acontece, o ré
curso (> usar algum sucedâ
neo r:i) pão 'mais apetitoso,
I::mbol a um pouco mais ca-

ro. 1)2 xícara de manteiga

As; ;;C�ít:� ��aiX�,: fO�'neCi� I,' '�l�:a-se
{tas ncl j Instituto de Econo-' a rr;'lu1.téiga:

.

Domésti-ca da

sementa de cenoura

o témnêro com

'r:ra-se .i casca

.
l:m: pé, '3!)oianuo-se a lIlll movei. faça movimentos

cITcular,Ss com uma' perna. Mude de lado e faça o
COll! a ((uh:•.

(:Olll as

dehafi.·

,j \ BRONQUITE ...

, I· "l!t.ROUQUIDAo

, lonabr nd
I
I

I
I

I
I
!

voes estiver, cansada, sente-se' e
relaxe 0$ muscuíos durante at

guris minutos. Não espere até

que e,..teja cxaueta, ao fim de
todo o trabalho que é er'roneo,

FazEndo do,:;. seus serviços do

mestices uma gínasttca díara,

,
1", .,'; 311él espessura e,

: r.i :;- (;:._��.: _-. corta-sa o mesmo

I I', •.i Lo�p i =, com intervalos

c�� duas p e Iegadas. Espalha.
se a mistura de manteiga e

tempsro em cima do pâ o c

dentro dos cortes feito,s.
Co loca-se numa

assar e aquece-se

não muito quente,

forma de

no forno,

durante

BLUMENAU) 24-9-1943
rlE

vinte minutos. Serve-se quen

te.

CAMINHOS DA POESIA

r
L

BISCOI'l'OS "FIESTA'"
2 xícaras de farinha de ü:L

gss: 3 cc lheres dos de chá de

Jermenta: 112 colher das de
chá de 's'al;' 114 d·'? xícara de

ia ralado; 2 colheres das

sopa t1:: pimentão; 3i'! ele xí
cara de J�ite.

1\f1iS1Hra':!(: ::I farinha de tri
go com :) fermento e o sal e

J. gordura, até que a massa

-adquíra uma consístencía ma

cia. Ajunta-se o' leite c o

pimentão (: Il1Ex:--;;:C com um

garfo.
L::v:!,-sc ao forno quente

durante lU ou 15 minutos.

LEVE O RE(LAME
De seus produtos à maio
ria dos lares do Vale do
Itajaí anunciando neste
jornal.

PARA O BOM
E X I T O

Nenhum cuidado de be
leza pode dar bom, resulta
do se certas regras, muito

importantes não são ob
servadas. Quais sâo? Aqui;
'estão elas:'

a) 'dürma as oito horas
'necessertes d2 sono.

J)l controle a sua alimen
. taçâo, adaptando-a em qua
'!idade e quantidade; as

SUE:S condições fisicas, esta
ções do ano, ao genero Co
s'eu trabalho.

c) tenha as suas horas de
descanso, de divertimento,
ao lado das horas de traba
lho;

d) siga os habitos gerais
de higiene, evitando o can

saço demasiado, o excesso
de fumo, ce bebidas alcooli
cas;
Finalment2, a última im

portante regra:
Faça um pouco de ginas

tica todos os dias, evitando
ós 'exercicios pesados, os

que exigem muito esforco'
limite�se à ginastica sil'n�
,pIes, leve, ,equilibrada, e

mseguirá atingir seús fins
bcneficos.

Ilka Brunrlde Laurttn
Talvez no ar... talvez no mar ...

Estava em viagem esquecida
mas levava a bússola de um rota calada.
111as cnegarja uma tarde ao repouso das curvas
:::':l1'U1'a na madrugada nascida ,:-111 neblina

onde o ar S2 encontra com o mar
c a nostn lgia da terra é a pa'rte branca
das sinfonias sem nurto.
O'uv ír

á

as br ísas das nraias
e as ondas recGstando:se .rras ancoras.
Sentírá o sorn-o dos ventos
que ",2 abl'a'çãm ;20 fac·; das velas ..

Embarcaria os olhos pela mar-esia;
cerraria docemente as conchas
e C01no U111 sonho nas areias 1110rna;;

dorm ir í.z . ,. dorn'iria.,. dormiria ...

Tr:tduc;ão de Yvollise M.

AHIVERSA'fUOS . Emiqueci(�o de
•

I tende o feliz
FEzem anos hoje: I 'f' d ,.

, , .
\'en lCa o {na

- a nlE!1ll1:.t. Ines, filha l rente rnes.
do casal Clsudio-Carmella l(:10 Oliveira

um li)!' "�"'J::t\
-a srtv. Norma, filha liA il:Uí!H:J

:lo 'sr, ArDO Grun-r e �,ê:t,!
Ana. Gruner, i
- o rr.enin i <Nij�,ol1, f:

um menino,
envento se

15 do cor-

--- Esti veram hospedados
}1<1 cidade:
__o HOTEL REX: srs. Ju

lho do ca-ir , .It fi::juim-A!'i.l Iio Schaia e sra., Armindo
Pi-ren-a; Brodt, 'Valter J. von Krue-

- o menu-c Os.nan, €1- ger, Hugo Frei, RoU. Ernes
lhe d�1 sr. �VP1")!:: OL�(l! to Schwartz e familia, dr.
Loech e sra. EU:..' L� _ ''', Aroldo Perderneíras, dr.

reside�:t[' no f:L.h -') de It '�,I Fernando Braga, Ary Mo-
pava .vorru f.' LV ...

• nesta rId-1 ti Heit P
.

.

nz, 81 01' assanno c e
ta �ompktG seu �- t) an ivo'- I Jrge DQUx.
sario: .

.

I
- HOTEL HOLETZ -

-_ o sr. NLrin Cavaco, 81'S. Jão Olinger, Francisco
r�sid�nie no bairro do

\ Sunari, Herbert Glasen
(,arCla, e � happ, Manoel- Lessa, 'Carlos
- o sr. Luiz Carlos d ,:; r Wanderfieh, Claudio Sta-

Sd'1�'::S, de cun�,-: cio Ioc.il weschy, Aristides Lauz,

(AS:4�lENros Fernando Braga, Brasilia
no Wohlers, Geraldo Schoe

- Cont ru :'1 matr ímorrin
ontem, nesta cidade, com a

men. Henrique A. Schlos-

'1 sarek Silv3110 da Camino,gentí srta .... 1:. .na Bohr,
filha úJ l.r .•), lÚ Bohr.' Leopoldo May e sra., Ubal

SUl Teel.%.1 :.:1.:-1 o jóveru dino Schmidt e José Wol

Cérvasi.. ";, , ... ,;1:, fiiho cio I gner.
sr, Ca!'lns {:: HB. AE la

!:::'{:h,mítt..

NASCIMENTOS lHEDIDA RADICAL
- Na agua potáv'81 não

tratada podem ser encon!�

trados germes banais, ino-

- Com o advento de um

robusto menino, ocorrido
dia 15 deste mês. na Sec
ção à-2 lVlaternidarl'e do fensivos, e germes causa�

Hcsp:tal "Santa Ic-abal" dores de dóenç'as;" 'como a

acha-se Em festas o

'"

1a;"d� I
febre üfca, as disent'eri�s,

sr. Paulo Souza e sra. Ma- a colera. Essas doenças sao

ria Souza. evitadas guondo. se ferve a

- T.ambem o lar do sr. água, po'is o calor destrói

Edmundo Rachmi e sra.
os micróbios l"2sponsaveis.

Arlinda. R:achmi, acha-se Defeuda ,-;ua saúde,
hebchdo sómcllfe água
fervidú, quando ·essa

água não tiver a ga�
rUlltia da Saúde Públi
ca' - S. N. E. S·

�XAROPE,
St?ANTÓNIO

ASTRAL DO DIA
Por HAGA SWAMI
24 de Setembra

.J.upiter,· á tarde, prome
te exito aos prudentes· Re
ge leis, r;nan(;<1s, esportes,
compctií;ões, e viag�ns.

Os Nascidos Nesta Dta�
tu - Pod "m ('onlríbúir pa�
1'a (I progresso do país.
Possuem aptidões cÍ(-mtifi�
cas e sacerdota:,s.

•
. "---�.-�-

.',

�

1.
!

2.

agl?l'a {'om. as pet·flll.S

Endereço Tele, . "lNOO"
Cr$ 50,O'ÓO.ooo,OO'

40.�OO·OOO,oo

750.0{)O·OOO,OO

.

:,�:
_.

!rfJÃ�fonfl n.� 1ll$1
Cdu P(Jfttld.' ",
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voce estiver ca.n:Sa,da., sente-se e �
relaxe O,S musculos durante al

guns minutos. Não {!,spex'e até

que e'ilteja exausta, ao fim de
todo o trabalho que é erroneo.

Fazendo dos seus serviços do

mestices uma gina"tica. díara,

.ulher
r'

I
' Éspessura e,

�E CENOURAS

s �:\:c·,'. corta-se O mesmo

I i., i _.1: nem e, com intervalos

(�� duas polegadas. Espalha
se a mistura de manteiga e

tempero em cima do pão e

dentro. dos cortes feitos.
114 ch�, colher das .de chá
'de sal,

G:;loca--se numa

assar e aquece-se no forrio ,

não muito quente, durante

vinte minutos. Serve-se quen

forma deUrna pitada de pimenta
pã·[l mais 1:2 colher das c.e chá de

um semente de cenoura
1'0. . 112 xícara de manteiga

, À�� �c�tta: ��ai;;o,' f��neCi: I·' �i�::i:a-se o temjjêro 'com

te,
BISCOITOS "I·'IESTA"

,� '. . , . 2 xícaras de farinha de tr-i,
nas' p€b 'Instituto de Econo-' a m'an'tciga: T:ra-se·:.\ casca d há d, 150; 3 ecIheres d s s e c la e

Doméstica da General f do não e corta-se o Ilã·) longi- f;:'l'meniü; 112 colher das de
cerca de chá de sal; 1!4 de xícara de

[ gordura: 112 xícara de quei
jo ralado; 2 colheres das de

CB'n(liada sopa de pimentão; 3j4 de xi-
.

.:\
'

cara de ]:'He.
i1� ." Mistura-se :1 farinha de tri-

go com o fermento e o sal e

J. gordura, até que a massa

-adquira uma consistencía ma

ela. Ajunta-se o- leite e o

pimentão e mexe-se com um

garfo.
Levx-se ao forno quente

durante 10 ou 15 minutos,

LEVE (} RECLAME
De seus produtos à maio
ria d9S lares do Vale do
Itajaí anunciando neste
jornal.

PARA O BOM
E X I r {}

l:m pé, 'anojando-se a um movei. faca movimentos
circularas com uma 'perna. Mude de lado e faça o
con: a �l.ltr�J,

.

Nenhum cuidado de be
leza pode dar bom resulta
do Se certas regras, muito
importantes nâo sâo ob
servadas. Quais são: Aqui;

. estão elas:
a) durma as oito horas.

'necessarães de sono.

bl controle a sua alimen
tação, adaptando-a em qua
·lidade e quantidade; as

SU&S condições físicas, esta
ções do ano, ao género do
seu trabalho.

c) tenha as suas horas de
descanso, de divertim.ento,
ao lado das hora.s de traba
lho;

d) siga os habitas gerais
de higiene, evitando o can

saço demasiado, o excesso
de fumó, ce bebidas alCooli
cas;

Finalment2, :} última im
portante regra:
Faça um pouco de ginas

tica todos os dias, evitando
ós 'exercícios pesad!cs, os

que exigem muito esforço;
limite-se à ginastica sim
ples, leve, ..equilibrada, e

mseguirá atingir seús fins
beneficos.

.

I'",i'a ltJaxar os musculo;; do venÍ'rl.'. dótc-se (�om as

{lem,IS nílbr:u'!as; éieve ':1' bacia' i' torne a abaixa-la, (lcixan.·

���������������������.����������������������_ldo Que �6 mriwu�s fi�e� b�DI hOUXG9.·

as pernas,
(lll'inteiro

I

I
I
I

agm'a ('om. as l)Cruas

BLUMENAU) 24-9-1943

CAJUINHOS DA POESIA

L
Ilka Brunrlde Lauríto

Talvez no ar.,. talvez no m,ar. , .

Estava em viagem esquecida
mas levava a bússola de um rota calada.
111as chegaria uma tarde ao relJOUSO das curvas
F'ar-tira na madrugada nascida ern neblina

ondE o ar 50' encontra com o mar
c a nost31gia da terra é a part� branca
das sinfonias sem corto.
Ouvirá as br-isas das uraias
e as ondas recustando-se .nas ancoras ,

Sentirá o. 801)1-0 dos ventos
que s,:= abraçam ao foc·) das velas "

Embarcaria os olhos pela mar-esta;
cel'l'pria docemente as conchas

.

e COITlO um sonho nas areias 11101'nns
dorrnir-is . .. dOl'111iria... dormiria ...

'I'raduçâo de Yvonise lVr.

.AHIVERSA'RIOS Enriquecido de
1 tendo o felizFazem

.

anos �oje:. I verifica.do dia
- a rneruna Ines, filha] rent mes

do casal Claudío-Carrnel ia ]
�C e -".

do Oliveira I \11 a

J "'I�'!l'r'tl'
-a 51't·,. Norma, filha uA g;_1�iA:)

lo 'sr. Arnu Grunr-r e 0:-:1·1 - Estiveram hospedadosAna Gruner: !
na cidade:

- o lT.'t:nir.) ,;,r,:ilf·,on, f: - HOTEL REX: S1'S. Ju
lho do casr., .Jc a':tuim-Ar�i.l J' �.

.

A' d.10 ...,cllUla e sra., rl11111 o

P"X""lI'a', TI d 'U! 1... bro t, vv alter J, von Krue-
- O menino Osman, ü- ger, Hugo Frei, Rolf. Ernes-

1110 do sr. vVi"l"!í�' Orto to Schwartz e família, dr.
loech e s ra. I<�tb> L-:- _ ,:.,_ Aroldo Perderneíras, dr.
residente> no F:c.h -o de It ':. Fernando Braga, Ary IVIo�
pava ::"o;·tc c (,Vi.' nesta fLt- PaSSaI'1',no <etítz, Heitor __

ta completa seu :: o êH1ÍVC':- Jrge Daux.
sario ; _ HOTEL HOLETZ
- o H. NLiriu Cavaco, 31'S. Jão Olínger, Francisco

rcsidento no bairro do Sunari, Herbert Glasen
Gnrcia, e \ happ, Manoel- Lessa, 'Carlos
- o sr, Luls Carlos d ,;:.; (Wallderlich, Claudi� Sta-

c)' lt'''''.� ('1(' "1-" • Cl'O I' 1 A" tid L., 'C'.-", c U. 1.�. OC.I l \\-;esc 1Y, Arrstic es auz,

CAlAMENtOS Fernando Braga, Brasília-
_ Cont rain matrimónio no Wohlers, Geraldo Schoe

ontem, nesta cidade, com a
men, Henrique A. Schlos

gentil srta. 1 .. 1;, 'na Bohr, sarck, Silvano da Camino,
filha do � r. ,j' LÚ Bohr '.; Leopoldo May e sra., Ubal

sra Tero.,' :.:(,:'1
. dino Schmidt e José Wol-

o jovem

I O' crr

Gérvasí.. t;,: ,_�.;1�, filho 00 gnar.
sr. ,Ca!"lns f:: sra, AE W

'�chmitt.

NASCIMENTOS

um menino,
envento se

15 do cor-

lHEDIDA RADICAL
- Na agua potável não

tratada podem ser encors

trados germes banais, ino
fensivos, e germes causa

dores de· doenças;
.

'como a

febre tif:ca, as disent'erias,
é':. colera. Essas doenças são
evitedas quando se ferve a

água, pois o calor Gestrói
os micróbios r2sponsaveis.

Defenda ima saúde,
behendo sómcn1e água
fervidá, quando essa

ágl�a lião tiver a ga"
ralltia da Saú(Ie Públi
cu' - S. N. E. S·

- Com o advento de um

robusto menino, ocorrido
dia 15 deste mês, na Sec
ção d-c Maternidad'e do
Hosp:tal "Sanb Isabel",
acha-se Em restas o lar do
sr. Paulo Souza e sra. Ma
ria Souza.

- T.am'bem o lar do sr·

Edmundo Rachmi e sra'
ArUnda .RachnÚ, acha-se

�,,{AROPE
St?ANTONIO

ASTRAL DO DIA
Por I-IAGA SWAMI
24 de Seiembra

Jupiter,' á tarde, prome
te exito aos prudente·s· Re
g-e leis, r;nan(;c:s, esportes,
competiçües, e viagens.

Os NCl5Cidos Nesta Dta�
ta - Pod<:rn contribuír pa�
ra (l progres[j<] elo. país.
Possuem aptidões cicntifí

sucerdota:s.

I

I
I
I

\

I
Iítndereço Tele, "meu"

.!' Cr$ 50,000.000,00"
40:000'000,00

750.000·000,00

sim-

1 - Bandeira; invocação mistica dos indios, 2 __o

Do verbo acarar: atitude. 3 - Citar. 4 - Presenteia; corte
são. 5 - surpresa (interjeição); ·eontração (pI.) 6 - Espe
cie de eetace·o; isolado. 7 :-- Doente, 8 - Tanto; tipo de p'Dl�
trEma. 9 - DesÍnenciá v,erbal; casa,

;reJ.t!:rGn� n." Ü"
; C� P1lI4W,' n&!

'I'.!egruq - ""ALAUS"!

--,.--, -.
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BLUMENAU, 24-9-1943

Agora em São
Acómpcmh(lndo, o, seu
,'.

C'")( i

c'

,E$portes 'eQl'.Rio .

d� , Sul
"

s l--_;__�"'------"'-�� !Duque r CnD�orfia·· �omin�o mo �o
.

�nl! . RIO DO SUL;. 23 :� Fi- :do' pelo Correspondente '?e ida tabela, mesmo contando
nà1izand.o o call1peonato de Ibirama, aumentc[i consi- a seu favor com o fator

1953, pa1rociriado p�la Li- deré.velrnente o interesse campo e torcida, teve que
-ga Riosulense ' de Despor- do público" pelo, embate. se ccnformar

'

com um, 'em

tos, teremos no próximo em' apreço. W que fomos pate de 1 a 1, cujo r-mpa
domingo, . nesta" cidade, taxados de selvagens e ou-

. te foi recebido colos con

cluas pelejas interessantís- trás barbaridades mai::;;'
,

autentica
símas. O primeiro, 'prelio op'ínião indigna que ex:cheu vitoria.
será disputado entre o Hai- de justa repulsa o brio ela Perdendo mais

,ti e o Uniaó;" de IbÚ'aliTiL nossa 'gente. ,

"Iioso pontinho,
Após os ataques mesquí- O ultímo-éncontro da tem que vencer o ultimo
nhos e indecorosos fqrn::p.- dada. reunirá l?a;� u�a. compromisso, �oITlingo p1'6
lados contra os d!esportIs- vez os eternes rrvais do fu

I ximo, .nesta cidade contra
tas riosulep.s� pelas colu- tebel ri�sulei1se: Duque '8 a aguerrida h.pr��sent;)f;ão
nas de "A Nação", assina- çoncorcra., do Haiti, .Iocal.

, ' --

Duquistas e concórdia- A assistencia iíosulense,
nos aguardam com incrível tão .sstupidamente atacada i

ex?ec��ltiv� o resultado do
I pelo ,cro;:1�sta:' de IblraJ�a, Iprrmerro Jogo, tendo em .estarà mais uma vez unida,

vista que uma derrota do! c"oncital1d.o
.

os ranazes do

Ul1i�o' frenf,é ao Haití, dei- i Haiti a um fe ito briH�ante.
xara o Duque e"o Conccr- l

<,
--

dia em, condições de díspa-:' NÃO fOI A FlORIAMO""
tar o titulo. máximo do I ",' .

C" latual certame. Com a vito- POUS O' A RBIlRO JA ..

ria' ésperada do Un�ão, o
'

U' � nOR LEMOSDuque e o Concordia rea- W,�&I
Iizarân .a .partida final dís- Consoante hav iamcs ínfor-

putàndo o, titulo de Vice- mado na edição de sábado

f tuguesa e Bonsuces�o, CJm 16 Cér.ripeã?� .

passado, recebera a LBF um

f- 10.0 Canto do 'RIO, com 17 Segunc:o conseguimos a- fO!lograrria' da FCF, no qual
� ASPIRANTES" - Lo �lu- purar.: Cascudo ' será o ár- .esta ú.ltima solicitava de sua

� mínense, .com 2 pontos.

perdi-Ilbitro
das :dtias .pélejas pro- filiada providências no senU'

!>d:Js ---:-2.0 América, c0!;t 6 ..:.:: gra:ma}las 'para',� domingo do de que rumasse o sr, Sal-

: �.q V�sc.ü, con: .7. '
..

�

, próxinló pesta 'cidade, e vador Lemos dos Santos para
� JDVEN1S -' 1.') FJàU1E!ngo 'oxalá Q titulo máximo con Flori�nópoIis, afim d,� arbi

! ,," Fimn'j!l';nse, com" 6 po).itps tinue em, nóssa ql-l�rida Rio trar o clássico Avaí x Figuci
; j)C'rdidos -'2.0 BonSticesso e da Súl, paraJ-gaud�o da�ue-

s i Bringú, com: '7'-'- ,:�:o �otafo�o les <lua' :,coópédm� �il1' prol. C-:ntndo, muito embora ti
I eml;

,

:1. ":" i

••

'
.' das maiores aspirações dos vessc' í' cado .. H5s::ntada él 'vi,,-

i ART�HEmo"""'::�eni�es, desportistas riosulenses.' gem (lo p1ljiular apitadpr,tnl
l'elo Flamengo,: co� Q' ,tentos�

. ,

nf."f) Stlce(lClu, !,Jojs a Fect:;ra-
I, T()TAL DE RENDAS: SURPRÉENDENTE ção P'ln";,;em;{.'. DlIl:'I.'ÍlH·PH'1l

I CrS J 5.100;988,10:�"":':: f'
. EMI"AT:f.�' 'EM' !BÍ- ..

'

: 1J c0Hsultat1a �;(,bre " W:r;;;ibi
I

I TAÇ:/I, 'E::"'ICt�N'C:rA �,f..j RAMA, ,', !idade da vinda dr� UIl! de,

i ! l�lumin,:i::tsê, con� 120 ron�qs I
� I

�io dô 'S�l� �3 --' O Gl�é sem júi:r,,·,; ao' !1(l:5Si ?í-.;tado

II
� 2,0 ,l:'Iam�Jlg�: com lD,4 '- ml? _Espo�tl\rO COl1cordw, r:r:n:rol:!t' '.I' Fln-FÍu

I�..
G Bot�fogO',:.co:m 1�3;,', �",' upos ter SIdo derrotado em ;n,óo, u>lhlJra télrdi�llH('T!l,(',:;

i PRO'XIMA �Obi\:PA �

I seus dominios, pelo União. tendcu ao F,'elido da FC.!", ,Cll
I Flal'!1engo x Ban�ú � ,i?,�r.l�:J. �� !b��ll1a, eshwe no úl- viandv à Capitál do Eslado o

! d3 Rio x Flql).>i�p�;.,._.,_''M.ilST; timó, � domingo "í)reHai1do sr. M;;n';,ci Cll:marãcs, tendo

.1 �o X São CristõVã'? - Bôrisu- contra o mesmo adversario a el1tida(f� da Rua XV sido
I

'! �l�sso x Botafogo·......:. Ohlria X em Ibirama. cientificada' do. f!:to. em" apre- ;1'. i �méríca _:_ Ma�;ur.efr� x Por. $UrgÍl1do· como fral,lén co com anteced::l1cla. ':u. se-

i t)Jguesa·
' ,

favor:to, o atual pontéiro ;i'a, sábàd� à noi1.�.' .,1'
,��������

i.������������"""""mB"""�..am"&ea...�Ui.U.'��',,;"amB.&S�é�e"aR!p�

[od. Telegr. "HOULEIdSRSSY"
TELEFONE: 37-2111

,;',. ":�'����}
OFERECE.LHE 'Z:;;:i;<t<'i:"."!�._

HOSPITALIDADE E CONFORTO

�VEN'DA NOVA ANHANGABAÚ, 931

Completo serviço de restaurante Há, lo corte'
· Localizado no centro, comercio! da cidade. "

· Próximo a agências de ônibus paro Santos e Rio J
• Anexo a garoge com estadia e lubrifi.coção. ...�
· Apartamentos de casal a partir de Cr $ 200,00.

,

""·i"';;:�"'f,-:,��ff..�-:�""!"J.:·��,�-� i

SÃO PAUlO-BRASll'�,
"-...... ,

I Com a partida entre' equipes .futsculi·
! nas do Bandeirante e Ipiranga começ'ae_

-_

rão, sáb��o ns es ID1!30nato§ de volei'
. �... . . .

r A Diretoria da Liga Atléti- Eis como ficou ':rganizada
I ca Blumenauense esteve reu- a tabela:
: nída segunéjs-feira à noite, T U R N O
j juntamente com cs rspresen- Dia 2619!53 - S. E�. Ban-
tantes de algumas agremía- dstrant a x S". R. E. Iprranga
cões filiadas à mencionada en - Mr.sculino.

I {idade afim c.e proceder 'à
.

Dia 3019 �. S. R E. Ipíran
I elabor�ção da tabela de [ogos" ga x G. E. Olímpico - Juve-
I dos Camoeonatos de Voleí- -níl e Masculino. ,

:
bál 'Masculino. Fleminíno e Dia 3110\53 - S. E. Bandei-

. Juvenil deste ano. rante x G. E. Olímpico . ._

, JUlgou-52, a principio, que Feminino e Masculino.
. OS certames volefbalístícos da ,R E T, U R N O
cidade fossem contar com a Dia 7110153 :__ S. R. E. Ipi�

, partfcípação de bom número ranga _:lC S. E. Bandeirante -
• de "equipes, mas infelizmente Masculino. �'
isto não S2 dará. Serve o fa- Dia '1(JjlO - G. �. Olfmpí;

I to em apreço para ccmpro- co x S· R. E. Iniranga ...i.:;-Ju
var uma vez mais a falta de ven.I e Mascultno,

�,

interesr.� dos dirigentes de Dia 17110 - G. E: Oilímpi
nossos clubes amadores no C:J x S. E. Bandeirante -'- F,'.'!
qUe diz respeito à prepara- míníno. e Masculino.
ção de suas equínz s de�i,
.modalidade esoortíva que con

fegor no B,ros� aviões do tipo t 3 com número elevado de

I fans em Blumenau,

"Popular" (mistos), com desco,! Por Incrível que pareça,
apenas tres clubes fizeram
'!';lm inscr:çã:J: ,Soci::dad:e Es
nortiva Bandeirante d" Brus
que, 'Sociedacle Recreativa e

Esportiva Il)iranga ·e Gre
mio ESlJortivo Olim!)ico. O visã? da Liga Blumenauense
tricolor

-

da vizinha cidade de Futebol, no sentido de qiJe
I tem constituida� apenas �u�s ::0'2. façsÍn representar na alu
I equines masculma e femml- elida compet'ção, empl'e.stan
I na; õ gremi9 de ItouDava Se�: . Entr:ê estes clubes enc'on-

'1 ca nã'l possue sexteto fen1ull
110, .enquant) o Otínwico é ,trmn-se União e Floresia, dois

I dos 'narticirnnte (I único a dos "gr:mdes" do :futebol':, de
ser l�el'Jl'eSel1LHdo nos cam-

nos�a Scgünc'·:na. O alvi-ru�pconaÚ;; das tres categorias.
-

E' lmnelllavel. principal.. br:J c,e Timbó end21'eçou.à· eU-
mente, a ausEncia do Gr::mio do-lhe, dí'ssa maneira, maior
ESlJortivu Duque de Caxia::5
no· certame' masculina. �,�m"

pre concorreu C'�m sexteto.'
de categoria. nos campeona
tos lJassad;::s. r112S agora, in

felizmente, tendo em vista o

I afastamento de vâr!os de seus

Representante� geraiS da K l M no principais valor,?,;, deixou de
sul do país '" inscrever-se.

O primeiro encontro : ficial o que não deixa d.� se' cens-'
de 1953 será bvado a deito tituir num ?contecimento de

I
na tarde do nroximo sábado, -

'

.

em Brusque. "entre .(Js sex- rara expressa0. para o. pu-
.

tetos m3sculinos do Bandei- blico esportivo de' ArrozeiratARU)S RENAUX E PAI- ranI.:- e Il?'ranga. Haver� �a\n I :: para .os fans de noss.) fute"

:iANDU' NA PONTA DO �e��d��rtldas quartas-ICIras boI mell�r. "

,

•
,

c'ERTAMÉ DE ASPI
RANTES

Sendo o primeira o fazer tro_

�,
P!\j"

fos, aVARIG é também o pi�

Promoverá o �;,manda;ré
'Esporte Clube da kcali:da:d,�
de' Arrozeira, domingo vin,
dcuro, grandioso torneio a

mistoso ele, fuícbol, tendo,
para tanto'--'convidado' alguns
d.:.s club.2s -da Segunda' Di-

to oficial de 1S"'.sôbre as tor�

neira de sua economia. E note:

conservou�lhe o confôrtol
..

brilhantismo.
tidHde local, terça-feln, um

te1egrama, so1icita!�do de sua

prc.s'dcncia autorização para
EnfrellÜ!r os florestinos, 'na'
peleja ele honra 'do Torneio
organiZ'3do reeI:) Tanl<indaré�

... A-fim.-de n"lelhor atenue:r a seu crescente 1111mero
de C()n.�,lllnidores1 ,RODOLP�O KANDER. s.

'çoM�f�CIº "l!i', '.

UIDU':STRL'\, .

Í1�a.ugurará ::hl'ev�
'tU�X�UÓSO VAREJO' à

l-' ,

EXPRESSO BLUME NAU - CURITIBA,

Perdeu, IllUito de seu inte

resse o 'campeonato da cate

goria de aspirantes do corren

te ano. A 'principío tudo cor

i'eu normalm,el1te, para mais

tarde ct.!esinteressarem-se os

dirigentes' de n:::ssos clubes
,

. pelo ápoió mOial e técnico

,que d,everiam dar às suas e

quipes de reservas,

O conjunto secundário ,do

Paisanâ'Ú' iníciou bem o cam!
, '

d 1
peonato, mas, P?ssa os os

Iprirueiros cOI11.pr:missos, CO- i

meçou', a recuar na tábua de I
classificà(;ões, víndo, a ser �-I'cançado J;iela l'epre.sentaçao
de seu �aior rival, o Atlético;
com quem divide agora a li';

de rança.
'

Será decidido o titulo do-

'�mingo, na prelíminar de lnais

, 'um dássico brusq1.lci1sc, 'Onde'

li o time', profissional tricolor I

.�
correrá o risco de perder sua!
invencibilidade, justamente!
no prélio 'em que fará sua

I de�pedida do f.!amllconato de

Partidas de nIumenall às 6,00 horas
Chegadas em Curitiba às 12,00

ParWlaos de Curitiba as 13,30 horas ..

Clwgada� em Blumcnau à� 1�1.30 horas

Serviço de DOM.ICILIO A DOMICILIO
'

OFEltECENllO COl\[FO,ltTO E SEGUitAN1;'A
A· g é n c i as:

'BLUMENAU: - nua 15 de NOVembro, 313 (Hotel Blll",t:I:,)

'}'Fone lOfl2. - CURITIBA: - Rua. 15 de Novembrô, 22 - }o"one 634
A El\IPltEZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS

PARA SAlDAS A QUALQUER B.OR� !Ú
'EXPRESSO BLUMENAU - ClJlllTInt\. T.'I'nA

'

',�,....
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AFirma o sr.

"As dificuldades
assu �iram aspecto
Personalidades iminentes têm ·-manjfestadc SU3S

o país. nunca assumiram, a

nosso -vêr, um aspecto tão
grave como no momento qL',':'
estamos vivendo. Personalida
des eminentes e cem largo ti
rocínio da carreira .públíca,
ouvidas acêrca da crise que
se instalou nos quadros da vi
da brasileira, têm manifesta,
do as suas apreensões, embo
ra se mostrem confiantes nu

ma reação das fôrças sadias
da nacionaltdade, capaz �de
vencer as tremendas vicissitu
des da hora presente. Os ho
msns de partido acham que a

crise é de ordem politica e

reormendam medidas renova

doras à seleção dos valores
destinados à vida pública. Ou,
tros dizem que o nosso mal é
a falta de caráter e pregam a

necessidade urgente de se er-

guer um. dique à onda de imo
ralidade que ameaça sufocar
a nação, cu] o organismo já a

oresenta alarmantes sintomas

de desftbr-amerrto moral e de

generescência dos costumes.

um éxíto sem precedentes na

êsse justo e merecido, po.s, o

sua Instóría artística, êxito
público que assistiu o espetá
culo não regateou aplausos
aos seas organisadores.

No jantar de gala que lhe realizando il? Oéste

catarinen-,
Boas estradas, entretanto,

foi oferecido domingo, dia 20, se, o qual durante muitos só as teremos quando i:rem
pelo governo e população de anos viVEU à margem da ad- dados 20 Govêrno, pelas elas

Videira, o governador Irineu ministração pública, esqueci- -

�.?S conservadoras do Estado,
Bornhausen prçnunctou o se- do dos homens de Govêrno, recursos I::xtraordlnános que
guínte discurso: sem o amparo a que tinha di- permitam a pavimentação das
"Meus Senhores' reito pelas inúmeras possibí- prínc.país rodovias catartnsn-
Na vida pública, sempre lidades do seu território e a ses, nas condições já referi

tão cheia de vicissitudes. há oper:sidade da sua gente. Uma das ncs discursos .que fiz em

momento-, que compensam to- das mais prementes necessi- Itajaí, Joinvilc e Juraguá (lo
dos os d.ssabores qUe acaso dades situava-se no setor 1'0- Sul.
nos afl Igíram em longos dias dovíái-lo. Tratando-se diZ um O grande impulso dado i\
de canseiras e vigílias: é quan- grande centro industrial e a- cultura do trigo e a rêde de
do se Ilr: s oferecem oportuní- grícola, com capacidade para silos ,e armazéns construidos

dades como esta, de campa" ser o celeiro por excelência no Oéste catarlnense devem

recermos perante o povo pa" do sul do Brasil, justo era que se também, aos esforcos do
ra entregar-Ihs alguma coisa S? Iha dispensasse a devida a- meu Govêrrio e à alta

-

com,

útil ao seu trabalho e pro- tenção, para que ':;_} escoamen, preensão do Senhor Ministro

gresso, devolv..endo-lhe em to dos seus produtos não Ios- da Agricultura o Doutor João
óbras de ínterêsse coletivo -o se prejudicado por deficiên- Cleophas, no que tange aos

dinheiro dos impostos pagos cías de meios de transporte, problemas relacionados com o

ao Estado. Considerando a ímportân- fomento agrícola e a preser-
Vim aqui, meus Senhores, cia desse problema, e convan- vaçãc ncs centros produtores,

para, em cLlmpri�ento a pro- cido, €.mb:ra. de que não con- Como decorrência dêsse in-
messas que vos fiz quando da seguir-ia resolvê-lo em bases te resse, tivemos, êste ano,
minha última visita ínaugu- definitivas com os recursos uma safra calculada em cêrca
rar vários e importantes e:n-I ord.nários da receita pública, de 200 mil toneladas de trí
prcend montes, c 'mo sejam: procurei, ,na medida do pos- go, sendo que as estimativas

O Grupo Escolar "Ade'lina
' sível, 111:1no1'3r as suas estra-

R
." , para o ano vindouro superam,

c;;�sadaobra longame�t� re- -

(1:1s, enquanto, porrn outro la- c'.� muito, êsse número.
- pelas nece,-,sldadc3 do me empenhava junt.> ao Tornou-se palp;'\-,el, assim,

da. �o�ular eS50Lr de, Videi-I Se�h:r Presidente 'da Rep�� a açã; do Govêrno nas obras

�ar. ca instalação do Posto de. bl ica para que fôsse incluída que vem dsseminando pelo
• ,ulllocultt�ra, cuja importân-" corno efetivamente �fQi um� Oeste catarinense, tais como

Cl,: l-r:e dispenso d: frisar, verba de 50 rnílhõ rs de cru- estradas, pontes, escolas, gru
POIS e evíderite que a sua zcir.s no orçamento de 1954, pos escolares, postos agrope,
ex'stêncía estava fazendo f'al- destinada às Obl'PS da BR 36, cuár ios e várias outras reali
ta a esta próspera Comuna, 3. grande rodovia federal que zações, cuja enumeração me

Iígará esta Iuturosa regiâo dispenso de fazer para não a

aos !1::rtJS marítimos, e a Iz ngar esta breve expcsição.
l':;u31, mesmo antes de imeia, Meus Senhores,
da, já se tornou conhecida co- A,s agruras e dificuldades
mo a "Estrada do Trigo"· I de tôda ordem que assolam um expressivo

Noticias do Rio do Sul

Em novembro visitará Rio d� Sul
governador Bornhau�en

RIO DO SUL, 23 - Quando que afestam a capacsdado do' vísttadas pelo Govf.',rnador Ir'nc,u
Deputado JORGE LACERDA d 1 d 'd' C P fc"t ,XT lda passagem (a UZI ia arava- rero o na emar Bor'riha.usen Bo.rnhau,sen quando de, 'Sua pré-

- . _ "

na governamental por Rio do' também sfrão inaugurados pelo xíma visita, No setor educaeío-
sidente da Ass?c}açao Médica Sul rumo à Videira, o Chefe do Governador.do Estado de Santa
do

1
':a�e do Itajaí, dr. Affon�o

I E.'{ec�tivo c,J Estado de Santa I Catarina, entre os quais desta

I�a:sl�l e o �r. Alfredo Joa � Catar/na, atendeu ao corrv.te do I camos o J.al'dim e Praça "Er.

:rI�Ck'Cp1'eslde�te d1ãd AtS�Ol 'iJ-u,<tre _
Prflfeito Municipal de membergo PellizzeUi" a Inten

�la�� dor�erfla e n us na fI Rio do Sul, marcando pa.ra o. ! doncia de Rio do Oe,t[ e S, Ex-
.C 10 OU. •

d 01' d 19-3 da '1'" P 'f 1
Na ref2rida reU1�lao ficou i m�s ..e no;r�m .o

..

e il, a sua • ,la aramo. ar o ançamcn-

assentada a conv:cação de
pr,melra vllSlbl ofiCial ao to da pedra fundamental de. dl-

ama reunião com a maior llluncipio. versos grupos escolares n'J, inte-

oT.::vidade, dos pr�feit::;s e ve_
Entre as grandes realizações a IrÍor do município em cuja cea

I r :adores dos municípios do s�rem inaugu;adas por S. Ex' 'sião estarei pre'Sente a:; .�oJenida

l Vale do Itaj�í. Ao que fomos Cla., o sr. Irmeu Bo.rnha:lsen, des dEI inauguraçãO' do G:upo

; informados, néssa reunião se-
destacam'J'S as duas pontes, s(u- Escolar "Hermann Blumenau",

,
rá defi.nitivament2 assentada do uma �o coração d,a cidade e <em Trombudo. Central. As obras

J l:calIsação d:> Hospital Re- a outra ligando I) Bairro Prode- do calçamento da cidade }JS com,

gional para Tubercuksos, ao
I tário com o centro de Ri.o. do truções d'J' Posto de Saude e do

ll-:esm:> _ ten::po que se estuda- i Sul. Outro.s emppreend'irnentos Rosto de Suinocultura, serão

ra i1 flxaçao ela contribuição
��---------------------------------- --------�----------�----�-----��----------------------------

o exmD. sr.

Brma deputado
provada
o Tenór;o que

sua
•

InocenCla
•

SO, soLcit?t! o

co:;n�ar�cimel1-1
inv�{'�tigad(,rc:; de ,poli.da .

e

to da Policm da Exercito, ql1,� soliCItaram ao_ runclOnárw

sQlucion::u ocaso". Augusto Silva autorização P.fL

vVils(J.l e Naval ra penetrar na galeria do PIe-

Tenorb volta .a falar sobre Illário, 'cnd�, tambem, C.'3tava

Wilson c N 1\'a1. Di�se ma�s em serviç:" o contínuo J íJão
uma vez que eles eram Oli 110_ Vicente de Macedu, cujo pe
mel1S qu:: de fato interessa- dido fo! atendido, pelo m�n

vam a sua defesa. Isto porque danado funcioná'rio da P�Jr
I�stivcram com Tcnorio todo taría (lasta Assembléia. Dc

a dia e a madrugada do
me.

.

D:ssc mais que amb�s po
diam provo r sua innc:ncia.
principalmente no que diz
respeito ao coneLÍrso ma teria!.
d:J. crim::. Sobre Pedr:> Teno
rio repetiu o que dis!:',ê.ra an

teriormente, contando o que

l�i? hav:a dib o homem eGO
slderado "chave" pela PoH-,
da f1uminense,

Nota da AssemhI.éia
fluminense

A r:r,t:,2ito d1 notícia
'vulgada, segundo a qual
lidais teriam, 1.:) dia da fu
ga de "Pernambuco", invadi

?o a Assembléia F1umÍnem;e
� sua procura, o presidtnle
l'aqucs I';Qrta cUstn;:'uiu a Sf'"
";[1 1Jl1 e llot.l·

. HC�t!1 /"'el'!"'t!neia ri �L1pOSf;r
ll:v:asao clt' e!'lt 1 -\:-1� [1';1,
L'lalS da "�e·,:.!.-:·!nri.l 110 '�::J _

t&nça. .io ed fi.::" d.'- 'A;<;��,;
�l�.iH Le�islativa, no sábado
ulumo, dm 19 deste mês es
b Prcsideneia esclarece- qw:!,
l';TI abs·:;ll.lto, tal não ocorreu.

�o aludido dia compal'ec{'t',lnl
il Pm't:1rill \�e"b Cns;"! dOis

do anuncio acha.-se di
l'etamente li_gada à cir
culação do jornal. A NA
ÇãO é o úniCô órgão de
circulação diária que pe-
netra todos os lares.

COlmA CASPI.
QUEDA DOS CA·PIT�allll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




