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Assís CHATEAi1BRIAND

LE.?vlE. S Paulo 21 -- O DU�)l!_& rla nvtnc ãn. se tenh:'l podído tt-ans ...

co, llUe nos du �l noura de �1l'3 Iei .. 'lotJllar do du para a norte, ellt

t':-.tntuhru:1 por c-erto. a 111- �Uill t;:�pJllto dotiidu ih... v!sflo e ue

-t"lr-}U..·J!1: t:oHJ (ll1i� sr- 1ala, t!lHltl I ddHjU �)lHnf1lj"fI'�l:iVLJ::!" 1::to nao

ut'st::J cotuna I: OHni utJ !")PfJ3.UlJ. d.l ��I l HHlti '''''1 .. 1 .'l·outeeldü. l"'ul cpr,

pt"r�Qnahuru.. it':' dto .Ull1Hlu�,tr��d"l

Ild
que- 1)]''1;." ' ....x n 11 ..1:, del.lU,) (10 bri"""

J
f prübo e êrner.tO'-::u \10 uJUustll.1 d!.!: : .. ttJfl.l1'IJ l"'l.jt']'u I\iío1.lt'!'!. lUU nomern

1/\.�ron.i\_IUl''=:f CulHO s{_�l .. j {__J.ue UJI1 .I_e lJ.t"gO{,ll�� �llétJhL<dl:t e Que- .. u

hU-nU.1{1. ::. tuJu (HU_r!li das .!'il(-in::� j d:'(H',ü_ e uue ... le 1cllh.J POrll�O f'�""
,vd,ü'-oc " luz du sol, na t.hret',w

.��:==:;;;;;:P'l'!i'''';'''''''''-'''''-----.....---�----'---_''''''''_------____
-- -------- .-------- I j .... um" pnstu , ondé há tanto que

11�ltel' éC0I10nu .. is, a comecar da Us ..

I' a dos brigadeiros e da infantal'id.
do ar. 'I'em o MUllstel'tO do Ar, 110

I Bl así}, tantos ortcta!s generais, qu�:>_
V.iPOS deles �)ndU111 por ai, sem

! ''''..·llU'''S:lO. Não ha SCI'VIC'O em qu«
l ernprcgú-Ins Eles foram nomea
\ dos PID quantrdacte super-ror- às rte ...

! :e",idndes do MmietérHJ,
I HOJe. t;:SHAl conv reto de que
I 1U!liUio. em 4:', o l'orollpl N-eI'O
i 1\1UU1�3 aunridrrnnu ti carreira di>
I
Hulnar HU\.'(), eh." ub-elleClli. a iun

-al--a--Ih-a 1,:::l:::;t�;:U�lJ:�:'l�I;�'Rtr�;: :;��'���
,

I ,r a (!L.,> o fiZessé voltai' Lembro;
qHe fui 11111 lhJ� que o. procu

11.tl"_d�l. lJt�l...l .H1iuIJ·�t..'�hl que nutro

J!f pt--Ill .. e-u �esln. o Si'U gf'-sto f"spl("'11"'

reSSO I lO de renúneia, Iargando tudo

!

tJ .(IUr LH111 ..1, t"nr.-tlJt a iH� tlp par ..

I 11l' pura guer-ra na Italía. Viera,
) \ ('r-IIl!"" e ... te OUÜ o excelente sol ....

pOVO ri", que (j fi eoronet .Tulio Ame"
,

}IL' J du; ReiS, para pedir que eu
o mesmo pcl'igo de 11"0 ter renova- de ser a prrrnerra tomada de for, ,! 'Intercedesse Junto ao coronel Ne
do o seu mandato. E isso pnrn o I d" sucessão presidcncint, P se ren- 1'0, a fim de que retirasse o pedi
poltttco representa tuna verdadeira ltzar em 19:J5. precisamente um n- do de ref'orrna E assun me falou

concien.lt'iio, Em 19:;0, loi o PSD, no depois da renova,':'" ,) cnroue l Jutín Amerlco: "Ande,
1H-l. 101-'0. o SP"l1tHH' quP tanto .!ld ...

N .. 174

RA

do

SONDAGENS mrru U \ .1} ...J} lIuhl,ar e- u folha di"

E:.;1.onlo� intrrr-mudcs que tel'\'u;u� de L'oinIHi1í"tlle du coronel
'J, purt idos neste momento

IH'OCU-1 N",<), e drg:l-Ih" que u pedIdo que
rum conhecer as enndícõos em que !}H.." rormulamos traduz (J senti-

(Conclui na z.a P"!!' terra 1) I (COflC!tU na :� a p:i.�, lena AI

REFOIH'Ai\mNTO o limiar de uml
Inovo uo. o d pal!Tantos Ieaders do PSD e da U

DN estão atentos ao problema lia

renovacão. A (",lul'" ,�·n dl.� tH·lel.d3-

<:"0 partídarta e a h:t111lha da pre
sídenclu da UDN aJI) v isum OUÍl';1

coisa :-.1-'fl:JO o reroreamento das ll

nhas jJarl/d[jri�s, Altlbas as agre

míar:ões em declínio, desde li ulli
fila eleição preocupam-se em prt,
paI ar seus ::->ctúres. arreginleniar-se
devidamente I',un a baL'lha de
L954. Enqu�'l1to isso eln ascencão. o

PTB. e o PSP do sr, Adhemar de

Barro", contam com certeza quase
cE'ga aumentar suas hostes e até

nlesrno. equ).p;lrarenl-se �os gran
des de hoje, no pl(,'1arlO do Pala-

Plano Federal de Classificação de cargos e

salarios m total de 200 mil servidnres

_ , c:Jac1-
JU\'hü') pelos Egel1tes que COI1-

ul!.'lil dll1 penetrar no movi
mento comunista ç em suas fi
leirils, permitiu ao governo

nabari
ElO, 21 (Meridinnêd) - O

r João Café Filho promul-
• gnu o prrJjelo de lei aprova-
do pelo Congresso e que <luto

I riw o g::lVerno federal a abrir

t ()nrol'l ene:ia para os estudos
'l,livLS à cO'lsin1ção do tú

I ' lig,llltlO o Dlstrito Fede-

I .,- ': l\ lL�1 OL, .lU :Ivez da B,ua
dõl GUül,,,IJ<II L

Varios projétos do "Po nto IV" considerado.s ur gentes pela c C A P perIgo e a Iastrar-s� às
ii febre amàre la si Ivestre

i portanle de' Hldps, surgiu da lei de Outro projeto diz respeito ii as-

ferrcvj�fios
dt! Brasil

[erl1ldo-se a notiCias 1elegraflcas C0l110 JLl tendu �ido rpgJstr�1.dos 28
pl·üct..'dentcs de S P'Juln, qU-2 dcio J (:..l')05 iatal� de 12hre �lInal'cla na

- --------- -� --------

I
cHI,ul" dI' Presl,kllte Prudente, de

h d.J flt! {lurou quet OllC'Juhneulc, ate ago-

KetOr\llan�O OS ve�r�os 1,1, 'o h." lU tomadu conhecimento

tempos dos carros

primitivos

clt.. 4 L�"ISO:-> f:J.1'u::.. t'OIllprov:Jdos pe ...

la u.utup�Jn (' (,X�U1)eS de lahorato ..

no� ALas acre,eent,ird,11 mi nH'illeo

desde que se carnctenza a febre
atlJareI� enl CO:h.,(.1 (1t� f1101·tt do do ...

Ldva

senl lnnis resistêncHl.

NOVA IORQUE, 31 (UF) enle, Sdl) ulJl'Jg ... rlus !l comunicar o

- - O�� j(Jl'L1ai� l'egistrmn asa- :)(,(,1'1'ldo fIf' ",'1 VI�'O competente pa

U,;ra"ão de N:JITis e Fred de t"1 que 'elatn prUCedl(,aS a autopsia
i"-I llJ111hln,J 110 Estado de Nova e ()� eX'llt.;>';:o de laboJ'HtorIo.

iorqut' r'ep�lS àe experimen- Fm.,lIwnc!o dis"e o sr, Waldemar
l:Jrei!l seu t:arro "li rallkll'l" Antu", s que tamhem em munici-

J1 .1(,[: III J �JO� 11 lS !'lIdS da ei- pios do Paranü surgirUlTl cusos de

ILrroU;�rio ,lo naturaln1.eüté: deit_'lHhi.1, t� .��t Jiii(' .. u�.".lJ.li e!t·) qlU::'

aiU-lh.>obre
ail13rela :::'11vc.stre, dccnça que

�, I'!lU' � � \1I� '"' ser atacados pel, dU�ll- n.: e i tu 1"d"," i,1 igJi {",::q(' elflpre cos1tlJl1:.l apnrece.r COlll. ca-

Esl�dft,'" Un-.·dfts If (,l<j:,'repcC,",'L[}ll
,vel'lt, lL.: ld' ,', l' lIlJ'J'lll.II,l j'"l<'1 epidE'I11ICO !lesle período do

U �"'9ll UQ ""\_ ,." � l] !=;l'". Waldenlar An.- I aindú 4U I , 't i ltl: Ll l' �jno. TodaVl�J. Jd hdViuHl sujo en-

ttunes que, no .. fil',tnh.'!pios eUI (fue: :ete alJ(JS c.., ....
' .. \U (dll '�Il; 111 \' lodos J.1 l' o 1t1t'H'es atacados to ..

xararn O C0l11bOiO sínisira- a febre .'mal'ela sl)ve:,tre, qllt' ,na_ I f;!,inal de eOl'IU <11',11 (, '
.. 1'" : los os !,,,'1(,', "",(',,';"l(lS p:lra a va-

eu g�rillnlt?nle aquelf's quP u ..dJa� i f{ ltu� aPJJll � U1IlU :) t .l,1'1. tt'"

I
Clua<,..t I d lu ldJln.,.1Ü C' tUTubate àdo e!n lH'deln; e graças u is lh,'", IH" n:wlas, surge eom l'nrat"l'

I
do .1" o,llÍlu l,llll!lell1, E do terrl,' 1 ,'" I" 'I'" t",,) as mes-

S(), houve a}Jenax vinte e E-:}"ltdE:JhJt'O, u Servico Nneional de lneSJlHJ ir\!!ti I .. 1 ft'1 r .. h. 111 Li mu .... (� 1· 111 d , !�]',iVldade da

seis fe! idos. Qa!'.o i1 rfllil- l"ebre Aill l'el' hllll" lo�o prOVI(!EH- fOrll("( ala ('ullJ (J l dl1 tI iJ{) IJl i- ).1 rt:' 'h'__' (j " 1,1 J fi· 11'hznliiinte
..

(l,'z.e-lll as
elaS 119r:� d_elJt�l r U.,JLtl prúi>eltt::"t1UO

I
Jne-iro ,h',�1r,O de:-;cfe St"Lulo ,t,lU- J I L \:11111.1 UÜ !�i�1 .1

})eSSe O l)ttlllCO, _

a V:.J.Clru':U·�tO de- tU<lü:-; os h!lIHtantr� dn (':-"..ta lntacta HO solida {'dI' � ------- _

autoridades, na certa teria do local. tll> l'"lT;lIl,Pll\:lS ,IP;11 alu'"ld I' �" .. ,,' ,''''''''- \1'1 il, {�::J.0<!

IU1\Tidn ltlOl'toS. A '.eglllr, o lHl',-lor do SNl�A, r", nn Psll'jiJll '>l l!!!'TtT !�l,\RTO

I

lUa, 31 (Meridional) -
,Intells� onda de calor está
I ass,'�alldo a cidade e já pro
I vocou duis incêndios ôntem

lo m'lmeiro numa depen
dêl;Cia da Ordem Politica e

combustão espontânea,

I
do os bombéros evitado

Social da Policia Federal e ,

t
- que as chamas prossegms-

o ou ro no armazem qUInze b II a d_] 'd t U Ih I
sem no seu tra a 10 e es�

úo cas o nor o, m ve o ,-

O d'
"

d
b d

'

-

d I l'd I trmcao. pre 10 SinIstra o
se ra o a rua os nva 1 os I' , d' ,

d d d t-

'1 l' d e e propne a e a can 0-
em aue esta oca lza a u-·

1" B'd' S
.-

-

,-

d "ra 11'1Ca 1 u amo, que
n1a reparbcao, on e eX1S-' , ,

I +' -t' '1 d f 'I I esta ausente do paIS, Tam-
"la ma ena e aCl com-, -

hustáo, inclusive numero- I bem um outro incêndi� foi
sos filmes arrecadados pe- l debelado pelos bombeIros,

II 10s comunistas, bem,como: e que quaser destruiu
outros documentos alem de ga anrwzenada.

I'e:, cOtlseq Ilêllcias graçu:; ii
t'alma d. I::; !JassageÍl'o:;, O
('(JmboI'J de ]litssclgeirus

calor no
uttl!"ll {'ilrthIPlL'U chot:al'3,n

_

s,� de !reli te, :l toda vt·loei
. dade, 15 qu,ilill1wtros ::10

ti

d.
I sul de 1"01't Sl11ith, As lo('o�

locen lOS' motivas engaVf'lutD1l1, di

!. verSos v:tf:ües ,de::il'al'l'i!a
"rail1, e enl sega Ida, () trf'ln

v;'iria� armas dos ulltigos Je pusageü>os se incendiou

nazistas, da ':'poca da guer- lev�l'ldo os bOlllbei�'os (!ua-
1'U fuí llH:elldl<,do, Os filmps tro horas pf<I-a extmgull' ()

incend13ram-se atravez fogo, Mas {JS viajunies dei-

, �,�"........._��=_w=__=__�� , .... -------

Assembléia teg�slâtiva do Estado

Onde andará o deputado Francisco ves?1
FPOL1S" ao (A, NLt�l'curio) - Desde o ll1H'lO do COlTí'n- k�!r,1 llU dia Sl'gHilltt-, :1 hUl'u a!1razad�, No\ dlllc'1l1e, entretan

te anu legislativo, u bam'ad�l 1rhbalhisla, quc, lia allterior, �c tu u Llt"JUi:ldo Fl'al1t:Is!:o NL'vL"s dcs;::narect· (�O Hutel onde se

:mtelwlltara cindida, mosü'uva-se coesa sob a batuta do de- PI{('Ulllr .. \.' JW"'wdadr) Co (�el)o!de o de�utado Paulo Marques
I1HtU(;O Paulo lvlarques, que, ind,iscuUvelmente, se tem 1nos- I al1dou ;", �lI'OUll',l dele em tC'da a 1I1etro:,ole braSIleIra.

,

irado um lide}' alilvo c sereno, Graças a essa coesão, o gover-
I Na sess,fo dt:' ontem, o lic;cl" trabaHlista deu cOnheClll1.ento

no do Estado l)aS�OU a contar com maioria na Assenlbléia Le- 3 Casa, du JI.sucesso de "ua vwgcm ao RlU, e no enseja teve

gislativa, e da-j a _1�1l't)\'<Idio de inúmeros projetos encaminha- pal:l\'�'as de cril!!.!:1 c ele! veUl1L'ntt' c�)tlden;l�'CIO ao colega �e
dos a essa corporucão, lVfas eIS que surge novo imlJasse, Ao bancada, o qual, C:'Hl sua L!(,pdula, e.ôtaría traindo a proprla
sei'em colocados P!11 regime de urgencia, os Dl'ojeios de lei bancac1a e o partido Acrescent o orador, que do ato, �o sr

�
de origem governamental que aumentam os im!;)ostos de ven- deDutado Francisco Neves não :'Jodem ser .responsabllIzados
da;;; e conslgnaCÕel-i. do selo, bem como a taxa de agua e es- •

os demais re!1l'csentuntes !letebistas, que ah se encontram a

goto, o deputado Francisco Neves, que sempre se havia bati-j postcs !Xlra dar cumprimento à palavra empenhada,
du contra tais amr,cntos, dentro, aliás, da doutrina de seu par- O dii'curso do.del1utado Paulo, �Ial:ques causou forte sen

tido, empreendel,1 viagem à capital da República, Com essa sação, e veiu confirnur o que se dIZIa a ,boca _nf:,quena, de que
ausência fit:ou 111';:10 mal situada a bancada trabalhista, pois o güy<,!'no do Estado contaria. c:JlTI " a�JO!O unal1lme da Asse�.1 a mesma havia 3E"umido o comoromisso de dar anoio a tail" bléia nara o aunv�nto do salarJO famula, bem como da ratlll
leis, consideradlb indispensáveis Ipelo Executivo -EstaduaL I ca<.;ãa

-

do con\cmo ,",ob!'12 r: a!1l'OVeltam�nto do �streito do
Para trazer de VO}ld D deputado Francisco Neves, seguiu para RIO Uruguai, SE' re1irasse, da onlE'm do eha, os !)roJeios de lei
a Capi1al da Re!1lblica G deputado Paulo Marques, mas "ó a I ql'C ':isam o aumento clt';. Jl11!,ostOC:, ",
muito CllStO o !l(JIJI'C lider poude loealizar seu companheiro I Pe!') ç;"n()�j o. pre�'t::se }l!e,_l�em hn le, Ultlli1:l sessão do
de baneada, Do elll.'Lll1tro résultou um acordo p:.1I'a nova pa- ;)no h;'\'(,1':1 llwnel'O lldl cI \ )l.ttOt:;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o SEU CINEMA - COM RENOVAÇÃO DE AR
PERFEITA :..,- A P R E S:E N TA: .

li o J E - QUINTA-:FÉIRA - Lo ele Janeiro de ID53 -

A'S 2 HORAS - Sessão da petizada, .alwe�{7ht�(lo o filme:

�Cow-Bc:.rvs em aesfile*
:llll'eselltando ms·lIr.'\ióh�s "coW-ho>ys"· do cinema: RÜ'Y: "RO�
GERS, ALLAN "ROCKY" LANE c MONTE HALE.

Cllmpleta o l)rngrama,·u goza�issima cQn1,�r;Ua com
pATETAS" - "COMPANHEIROS DE FARRA".

;�i,r 'cioifndjj filmiEM»
o filme campeão, com JUDY HOLLIDAY,

CRAWFORD e WILLIAM HOLDEN..

ltTE81111H�S T81fUIif71
de regulação int.eiramente autcmattcu, dispensando o

reostato, nos tamanhos ele 120, 110, ·100, 6fJ, 60 e 30
KVA. oura 22ú/120 volts, pura' entrega imediata do
stock de

.

•

E
,r A. van KA I ( K fJ

Dirigir-se à firma· RODOlPHO KANDER
5;0 A. Com� e Industria I falar com Luiz.

Guilherme Piachuelo 319,Richier,·, Rua
CURITIBA

Agente em Blumenau: N .. I. Zadrozny, Rua São Paulo,

Máquinas Industriais' P R E ( J S A .. S E
As melhores marcas de pro

cedencia alemã para as Indus
trias Textis - Saccarias -

Confecção de Couro - ·Rou
·pas Brancas etc. etc.
Maquinas esquerdas e direi

tas para sapateiros.
Maquinas tipo Singer 31-15

p:.ra Alfáiâtes.
Maquinas ZIck-Zack com 1

ou 2·agulhas.
Maquinas de alta rotação -

;J .200/5.000 pontos.
!Max Konradt - Blumenau

Rua 15 de Nov .• 67�

De uma Casa residencial,

��\�a��i�:�\o�� n�i;eJ�a� ��� INstnuTO DE APOSENTADORIA. E PENSÕES DOS
modos, Dá-se preferencia a tI-

.!:flJlI'U'Et:. ADO«' EM 'IRAM rpORTEi'
.

Ema casa sita _em Ito_upav� Sê-I
U"iYIt UA J .'U J

�ã�.Informaçoes ne,;ta leda-. AGENCIA DE <BLUMENAU

eU1

iii

.arU)o»
{EM TECNICOLOR _._."-- .Ceusura ll\'TE.!)'·

A primeira comedia a conquistar o premio máximo· da Aca
demia!! O filme eamoeão do ano nos Estados Unidos! Uma
historia original, interpretada com tanta fidelidade que con
quistou o "Oscar" do ano! Não percam: "NASCIDA ONTEM"
_. o filme perfeição. . .

.

diante de si, a carreira de aviadcor tar dinl)(,;ro a torto e u direito,
comercial?

O que espanta nn atuul minis- res e cru:::enq,;.
tro da Aeronautica é a tendencia
do seu espirita para trabalhar den- \1 - __ -II
tro de condições compativeis com �1';;t'��t"�������""'5 recursos do país. Quanto

tOdal1':
" ;V 'J

.

�
a gente pedia uma estação de pas- i �
safeiros. de luxo. ll? Galeão, e�e A 6 O R· A SIM .�soube poupar cruzeiros, aprovei- �
lando pavilhões velhos do parque . �1i!�tar ali exíste�te. Fez u�� es- Compre seus pães e �taçao de passageIros recondIclOna- .. seus doces·pa,ra.as :festas de�
da muito melhor que Londres, Zu-

�
Natal e Ana Novo na

. �
rich, Genebra e outras cidudcs eu-

ropeias. Panificadora TOENJESAgora, na liquidação dos fundos
da Campanha Nacional de Avia-

�
�ão. seu parecer _ o parecer que

.(

Pães e doces diàriamente,
CAUSOU UMA VITI- prevaleceu _ foi dos mais práticos desde às 6 horas da ma-
lUA O INTENSO CA- e inteligentes, Salgado Filho dei-" nhã e, à tarde, (lãs 15 horas

LOR NO RIO >.:ou no Banco do Brasil um saldo e.m diante.

RIO, 31 (lVIerid.) _ Segun-
,1c 1 milhões de cruzeiros. .

1 1, S Em que empregar esse dínhei- ,�����
que, anufa nwnte, a ba an- ('O o erviço de Meteorologia-- .

I
-

h'· d' d
i·o? Como bem aplicá-lo? Qual a

ç'U comercial italo-hrasilei- ame a nao a 111 <leios e me
lhélra na temperatura no Rio

forma de tirar do seu emprego o

ra, deve apresentar saldo de .Janeiro. Tão l10UCO são
melhor rendimento para a aviação

eUl 11OSSO favor de cerca de p�'evistas chuvas nãs proxinlas
civil'?

trinta por cento. Acreditan1 vmte e quatro horas. De acor-
Reuniu-nos em um almoço, lla

, .' .', 1 _

do com o diretor do Servico
ma residencia, a senhora Salgado

o� reSPtOn�avel� pC O cBom�rl J
de lVIeteorologia, dr. Francis- Filho, com os três brigadeiros Ne

CIO ex erl0r flue o raSI, co de Souza. o dia de ôntem
ro Moura. Vasco Seco e Raimundo

dentro de dois anos, estará foi tambem o mais quente dos ,\boim, a fim de resolver-se o ca

com a sua dívida saldada últim.os cinco a�1Os no Rio de
,0 de ....ez.

li.' r
' JaneIro. Em dIversos pontos r o brigadeiro Nero Moura en-para ,conl a a Ia. .. .. .. d?- cidade a temperatura re- eontrou. de s"íd?. esta solução .

gls�rOU on�em 39 �raus ou I 'iue recebeu o aplauso imediato de
..

malS. InfOlma-se aInda que! todos: utilizar o;; 4 milhões de sal
ocorreranl peIo menos doze' do da Campanha e mais uma ver_fadores crOl1lCOS dos organis- casos de insolação, com um 'ba do governo, na recuperação de

mos da disenteria. caso fatal. ElOO aviões civis. danificados nos

.�. hangares dos Aero-Clubes. Dos
, ��'�:�ti..t:;!�;'���"§..����� Aero-Clubes fechados por falta deP a r a A d qUI r f r �\ recurs�s ou de animação, seria 1i

�

I
"ado o material neles largooo. pa-

- ( A M·I N H õ E S

I�
ra ser entregue aos Aero-Clubes

'MERCEDES I��:�s,
que voam, que !ormaxn pilo-

.

8EIZ Não foi uma solução excelente?
•

_

l'�ê.1da se itnporta, por dois ou três

anos;. e, nesse meio tempo, se a-

___ em proveita um material de voo que

1 I
ajnda pode oferecer elementos de

.. 7 (dezessete) Ilrabalho. por dezenas de mUhares

Pide hor�s de võo.

restações Mensais Hoje, aqui em Leme, já ,ri três
aviões recuperados pelas oficinas

---- :prlrcurem --- do Aero-Clube local. O "-'\;ugus- ..

OS AGENTES f:.ERAIS E�A to Severo", do:!do, faz 12 anog" pc- !..HJllnmllmIlUUnmnmIlItJIIllmnmmnnllmllnnmnnnmnJlh1Dn�t\} .'fl I:, Segúrança rndustriaI,· está '\raan- :: 'O ii;·IH O g;a O' .·D A..8 a
..... _, ... ·SANT-A (ArU\INA II "t'O �ho�no um {'?Oli�rí. Foi recupera-

'

'VARIZES:E ULCEBA� �.,.UI{
"

(O a meses. DO!s outrüs vieram ..

_
.'''''8 PERNAS:··euras Bem operll"'ioIÓ ·10 Aero-Clube de Quitana. qut! .... .,. ."

Bis·f .� Id II j t
II

S j i I fechou. Mandou o brigadeiro A- - OII5l"i::PSiAS, PRISAO DE VENr.ntE. COLlTES, 5$

J ,rI DI ores e U omovelQ I boim. dir�tor geral d�. AeroQUu-:: �M�81ANA, FiSSURAS. COCEIRA NO ANUS ii
... ..

.

O II • � I ::�t�e�::iI� ��:�!�l':ueal�G;.��ah���;: CORAÇAO, PULMõES, RINS; BEXIGAg FIGADO .1'<>� I graça.s ao prefeito Pettit, com nrtl

DR A·R Y T A B O R D A- ou -

!�
grupo entudasta de ativistas <lo

_ -:=_=:
-"...

.

'

-;li
H A V I

ar. Da !to.,to ver :! animaçIáo, 4)
.

_

-

I A <:ntusiasmo pessoal do pesso::ll de
� '\!E'DICO ESPECIALISTA --- ã1,ome em t'll'no do seu Aero-Cl�I-··

II
., 81' "'Uniea Geral de HomeU5. Mulheres fj 'Crlançu

. la-ja·.I �",. umenau .. '" Jo�cab� ,1.
iJC. A gente aqm parece <!stn� IlIOS

v

g. ii {i dias heroicos de 41 C 42. tanta d'=- ;; lTOUPAVA SECA:·" ti Íl, e lS u i'l·hs. súrMENA"Ç .

�����!::!��������:",:::�::_�:::_;:::
.

.ç.!�=�...;.����"',;��...,.��<';.�:� mciio se er.contrn pela causa rl'", "UIHlnin�unltlJflmlnfnl1ll1nSlnII.UfnrUfillnUlUfnJlllnUUmml.mu.

I�R'�I��-==�=<:-Th4� ��·§-���������;-%:��������:�Rs����i���bt�:iZl�";;-iii5!����"�<S����I';'�I'�··'., FINO GOSTO - A MELHOR ORGANIZAÇ1iO TECNICA DA CIDADE - Oferece () ·mais completo sortimenta de' _

-I
"

. ':1 . Q. J-'O r I a ( w a e
Jóias - Re16giOOsb"7"tArtdigosdPara p:z:esegntesl- PRorel',!l�nasd- Cr.istais -dAliançab&lde fodos os tipos e Quilates no mais fino -.

,

. , acabamento -=- ]� os e a orno em era - e OglOs "': rnesa e pare e, de o so e pulso e Desper-tadores de todas as
.

.' .-_
, marcas Alenta e SUl<;a - Ca.netas ParJter e Sheaffer, as malll afamadas marcas. -- Rua 15 de Novembro, 828 (ao lado da

-.

Casa das Tintas lIering -- Te lefune Ui32 - Cxa. Postal, 391 � Em:!. Telegr.: "Reloschwa.bc" -IU,UMENAU - S Catarina��:l:e:��������������������fpi:.����<.>t;>.'?�����������������

G A V I S O
coslovaquia com 34 refu
giados dentro dêles.
Que espécie de pessoas

escapa? Não devem ser elas
os verdadeiros inimigos dos
trabalhadores, denunciados
pela ideologia comunista -

os "exploradores, os bandí
. dos capitalistas, a classe

FORD no Hp. - l!J37; Chevr. Cou- média burguesa, os desvia
pê - 1940; RENAULA PerUll':": cionis'[as, os burocratas
1950: MERCURY - 1948; CHRyS-
.LER CONV. _ 1934: MERCEDES cosmopolitas", e assim por
'llENZ - 1939 •. FORD 85 Hp. - diante?
:1937; ADLER .4,' - 1936; CREVRO� I Poucas eram pessoas de IILET - 1943; OPEL 6 - 1938; .

b t
..

M···DODGE RINGSWAY _ 1952. recursos su s anciais. ui-

"A·C 1 S A" Fone 1324 - BLU- tas delas são as pessoas
�n;N.ÜJ - nUa 15 de Nov., 983 que se presumiu seriam be-

PEÇAS E 'J\CESSO'RIOS EM neficiadas pelo comunismo
�- GERAL --

- lavradores que devem
trabalhar nas fazendas do
Estado; Iogistas e artezãos

rícanos e traduzidos . em
. portu- que, agora, se tornaram

servos industriais.
O fluxo de refugiados,

na Iugoslávia, da Europa
Oriental, tem crescido fir
memente. Entre os meados
de 1949, e março de 1952,
ocorreram 7.000 chegadas,
incluindo 3.000 da Albania,
1.083 de Bulgária e 1.310
da Rornânía.
A imprensa iugoslava

tem noticiado que aqueles
que escapam da Bulgária
dão suas razões COlno sen

do: falta de comida, adesão
forçada dos lavradores às
fazendas coletivas e a fla
grante colonização de seu

país pelos russos.

Assim prossegue a gran
de procissão de fugitivos
do comunismo - é uma

propaganda anti-comunista
expressiva por si mesma.

Morlo a tiros um

polida I comunista
BERLIM, ;3,1 {UP}_�)q gQ-::

verno da
' Alemanha" 6tiérítal.

afirma ·que ."bandidos" ma

.aram um policial. comunísta
alemão a tiros, perto ·da: fron
teira do setor ocidental de
Berlim. Mas pelo menos até

I agora, as autoridades orientais:
não apresentam o .caso corno
incidente .polttíco.

.

Leva-se ao conhecimento dos snrs. Empregadores e segu
rados vinculados ao regímen désta Instituição de Previdên·
cia Social que, a partir désta data, o recebimento de contri
buições e demais taxas devidas ao IAPETe riassar

á

a ser efe
tuado exclusivamente pela nossa Agência nésta cidade, à rua
Dr. Nereu Ramos, 41, Edificio "Da. Rosinha", parte terrea,
que se acha habilitada para êsse fim, extinguindo-se, por con
seguinte, tal encargo que vinha 'sendo atribuído ao Banco In
dustría e Comercio de S. Catarina S/A., filial déstà praça.

. Blumenau, 30 de dezembro de 1952.
João Manoel Mafra - Agente
João Ranulpho de Oliveira

Assistente do Delegado Regional em S. C,

S E:M 'P R E
AUTOMO;,y'EI:S -'USADOS

...I.tE DI

MAGNISIA

COMPOSTO

Banco Naciooul .�o �Dmércio �. I
.....

Séde: Porto Alegre - Fundado em 1895
- ...... - ........ _-

8
A Filial de Blumen au formula aos seus

guês.
TREINAl\IENTO NOS EE.· UU.

clientes e amigos votos de

e ·PROSPERO ANO NOVO.

FELIZ·NATAL

I
'I.-X-X-x-x-� ...... S, --.1t - l(. -X-lC-:l1

A I
rente de toda a Aeronauticu

c{)n-llleronaUtica
civil entre as sU:JS· en., I

." a sua reforma. O proprio J.;ri- te, e o seu povo.
gadeiro Eduardo Gomes pensa co- Com 600 aeruplunos recuperadoz
mo eu, pensa como todos: o co- a aviação civil brasileira poderú
mandante do i .o Grupo de Caça viver quatro anos, no mínimo.
não pode abandonar os nossos qua- Um ministro de cabeça quente,
dres: , com a mania dos brasileiros, que
Fui pessoalmente, proeurar- o �6 o que é novo é bom, �í estnrra

coronel Nero. Ele não estava nos importando um milhiio de dórares Iescrttortos da companhia de avia- de novas células. Aqui, renovando '

c:ão comercial, onde trabalhava. I G� motores dc certos aviões, o hrl- IFui ver o pequeno herói da FAB, gadeiro Nero Moura rejuvenesce e

no aeroporto Santos Dumont, hu- I dá novo ânimo " aviação de tu
míldemente a inspecionar o tráfe- I rísmo brastleíra. oferecendo-lhe

, da Companhia, à qual alugara I Células que, reparadas, podem per-
Lal:att".
IUltl-Aelil,o
_tr...

&lIIlu.lle_
8"_"1' " do
•4.uill'.l1t".

A Comissão Consultiva de Ad

ministração Publica aprovou; aín
da, o relatorio sobre o envio ime

tliato, para treinamento no estran

geiro, de onze pesoas: tres d;l ad
ministração policial do Rio. duas
da administração de trafego, tres
do serviço postal ,federal �

. ,uma
para cada uma das especialidades:
material, finanças e administração
do pesoal do Distrito Federal. A
C.C.A.P. é presidida pelo sr. Luiz

Simões Lopes, também presidente
da Fundação Getulio Vargas, e

_ tem como viclt"presidente o ;;1'.

;João Pinheiro Filho, presidente do

ConseTho de'Economia Nacional. A-
lem desses nove representantes
brasüeíros, tres norte-amertcanos

mtegram esse orgão destinado a o

rientar, no BrasR. a aplícaçâo do

programa do Ponto IV.

( seus serviços. Foi duro. Foi tm ,

placavel ante o meu apelo, que
eram os apelos de seus camaradas.
Recusou, por toda a lei, volver

à faina da aviação militar.
Era porque já sentia aberta.

rertarnente funcional'. Um ntinis
h'o de {Ln'os vclhos sabe muitas
vczc!' tOl1lP!· problemus de admi
nh.,.tn:(;;H'). (! resolvê-los co;n mais

acerto, do (tue uln espírito Ímpreg
nado de !:lovidade. dispósto a gaS-

mento de Arécio e René,
estando garantida tam
bem a presença de Zico na

extrema canhota do con

junto esmeraldino. ARA0 REBELO
Advogado

5elll �al;er C01UO f>conomiznr clála- u. ·,todulo do

til. liCOR DE CACAU mlEft S/I
...�

PROfESSORES
Será o ano de 1953 de
fartura· e preços ··baixos

Atende em qua.isquer co
marcas do Estado
- BLUMENAU

! II It II
I u. E. C. AZEVEDO I
I Reg. no Ministério da. Educa- I:'
I ção e Saúde: Fr:l.Ilcê�, Português, !
IIngllês, Matemática, Estenografia, I
1 Datilografia, Correspondeucla. II
I e Geografia. II
J Res.: Ala.:mêda Rio Br;luco, II
I Bêco depois da Rua M:mwhAo, II
J Casa, 89. II

Edificio "INCO"

RIO. 31 (Meridional)
Falando, quando do encerr�-l
menta da reunião extraordl
náría da COFAP. o sr. Ben

jamin Cabello declarou que o

:mo de 1.953 será de fartura
e nre('os baixos. Adiantou.
aind-a ó< sr. Benjamin Cabello
que tamanha será a bai'f3. nos
preços que sera necessarlO a

intervenção do governo· para

r evitar prejuíZOS aos produto
res e lavradores.

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

ASSINEM ESTE
DIAR[O

E

Agradecimento I

J

HUMBERTO llERl\llES HOFFMANN e seu filho RICA�
DO LUIZ. nrofundamente consternados com o' fal�cl
mento, a .29 de dezembro· último, de sua inesqueclVel
esposa e..':mãe,

M A R I A M A T I L D E H O, F F M A N N

externam oS! seus mais Sinceros eprofundosagraded.mén�
tos a tódQS quantos lhes trouxeram suas palavras . de

pezar e tambem de cónfôrto" pessoalmente ou em
_ tel�

gramas e cartões, bem como!llg�adecem i!e coraçao as

sras. Das. Olenk Mosimann e LUlza RovarIs, ao Dr..Ge
lásio Fl'citas, às Reverendíssima:;l Irmãs da llosp.1tal
Santa Isabel. à Familia do sr· Augusto Ramc:s 6 aos

parentes, !)el3, abnegada assistellcia. e !?e,los. valiosos au

xilios nrestados nos momentos maISi dlhceIS.
Agradecem sensibilizados o grande cortejO-,.as flo�

res é, corôas que acom!lanharam a. saudosa extInta a

sua última morada.
Outrossim, convidam !Iara· a Missa que em. s.ufrá-

aio de sua alma mandam celebrar na Igreja Matriz
ta cidade de-Blumenau, às 9,30 horas do lU'óximo
4 de janeir01 de 1953.

ue encontram ..nos

Municípios. Outra não

beração
. tomada pelos membros da

.

Comissão' de Cr;eat;lção Partidaria rão dentro de 30 dias. As 326 ca-

da ·PSD .na sua primeira reunião deiras da Camara serão disputadas
O mesmo está acontecendo com a quase em igualdade de condições
UDN que tem planos semelhantes pelos qU2Ü'O grandes partidos: o

com retnção às convenções esta- PSD, [! UDN, o PTB e o psP. Os
duais e municipais, que se reattza- ,calculos otimistas dão 10 por cen-
1- - - - - '-- -- - -II to para os restantes sete pequenos

.,- ifVilimpêu 11M l·ntofindl�O· parttdos, 37 cadeir�s. �estand�. as

12 U �. . UIU V
. 289 para serem. d.v,dldas. "mela

, ,LIa. i�'· . :di
.

que tern-Icameute, por quatro, ou
. no IYlU1ISueno uO r.ejam, em mediu de 72 para cada

partido. Pelas perspectivas - se-

Trabalho gundo os calculas .eleitornls, em

que se leva em conta à media de

RIO, 31 (l\l[ei"idional)
.

c:rescimento, prestigio. pesoal· dos
Cerca das tres horas da candidatos, governos estadu,,;s ·e lS54.

drugada de hoje violento in- ehefia partidaria - uma superio- 11- - - - - - - - - - ._:.U
cendio irrompeu no edifido .\..Ldade, de 10 R ·2{) deputados, de -:c.... �. ��
decimo andar, sala' 1.923. O

lum
partido sobre os demais, sI?rá!II. . ..

do Miflis�éri? do Trabalho, no o s.ufi.ciente para a conquista dn. B I fi t nE"AUR 'Nt:E .fog.o . fOI VIsto pelo guarda marorw. .

AR: E; H: J t Ji 1 .

municipal que chamou· os nOIS FA'l'OS CAPITAIS U ., RUM 8 I· ..

bombeiros, que apagarmu as A renovação terá, assim, uma BVl
. . .

chamas, n1as que, assim mes- iniluencia capital na orientação dos·
mo muita coisa foi destruída .. trabalhos do Parlamento, tanto na

.

O ��rvlço atingida faz parte> Chmara como no ·$enado, ónde d�is
do Departamento- ·Nacional de' terços de repre�entantes concluirão
Imig:ração. seús mandatos. Pára os obSerVal(d�O�-��::::��:::�:::�:::=;;:��:E�..
--------------'-------------------------------------------------------------------��

mais um rádio G ..E em

t quase cerlo que alguém do família
tenho preleréncio por o�tra atração rodiofó-·
nico exatamente no horório de seu programo
favorito ... 1510 acontece frequentemente ..• Re
solvo o problema Ie,vondo poro coso um novO

MA-119 i'c ..•
Alio· Falante pesado
de 10 polegadas; DiQj:
vertical; 9 ...ál"ulo� CE
com funções múltiplos;
7 faixas de ondas mé..:,

..

dias e curtas, sendo 4
o�p{jodos; conlrô/e d& ... '

foná/idade em 5 posi- :;:
ções; lig·ação paro io-··
nágr%, com reprodu�
çõo de alfa fidelidadfl•...

ródio G· E. tsi� mo·dêlo é um dos meis Citro-

Gnles e de maior copacídade da -linha
.

.

_"
"

.

Genercl Electric PO(C! 1952. t um aparelho co·

paz de �ot;sfozer a todos os suas exigências.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r e a b e r to Bem é � i o a cfi�e;e&OD.��iCI
,

, (For um observador eCO-i1oml('O da A\:uNi
...

Mü5('Oll' no dia 23 de

setem-,no,
;;1'. Dean Aeheson; o se' S. PAULO -_ Acaba de ser tornado público o teor

bro..
,

{. na qllal se Jaziam p�e- c)'eUIl'io do Exü:r:ior !Jritâll!- do impor-tante documento Que trad L1Z a mantfestacâo do

recímentos sobre a matérfa. cu, ;;1', Antnonv Eden, e o rnr- ponlo de vista das classes produtoras do país, sõbre os

. secretário geral da NA'l'O, [ nistro dos Negoeios Estran- graves problemas nacíonaís e Que foi entregue, há dias,
. 1geiros francês, sr. Robert ao 'Presidente Vargas nor um grUDo.de industriais bràsí-.

,d Ismav, Informou, ontem, Schuman, tinham feito cornu- leiros que compareceu ao Catete chefiados pelo industrial'

aos correspondentes na eapí- picar à URSS. que aquela sua paulista Antonio Devtsate, Presidente da Federação das
tal da França, que o seeretá- proposta de 2:! de setembro Indústrias do Estado de São Paulo.

do -de Estado norte 'lllllPl'ka- <1im1n {'si:1 (lt� p?, O Conselho O memorial em si, extenso e vreciso, define muito hem

da NATO, ql!p.ltOm um ínte- e com franqueza devéras snr!)repndente, o pensamento 'dós'

resse du-eto nu m-ganízação ertadores da riqueza nacional. race aos problemas mais pre

do Exés-cito Ellr!1pel�, peb mentes do país e revela a di"posiç5o séria de contribuição

r-ont ríbulção que a Alemanha que move a indústria brastleíra para o restabeleetmento do

lhf' prestará. ligou .. se à deeí- equilíbrio econômico e o desenvolvimento de todas as fon

sün dos tl't'S ministros, ainda i ..s de produção, preservando, assim, em íntima colaboração

4UC até agora se tivesse man-
corri o govêrno central, ti indispensável harmonia social.

Lido ii margem do debate 80- Primeiramente, o documento foealisa -a atual situação
bre o estatuto do país ainda cambial que diz ser o resultado lógico da'grande expansão

ocupado, pois dos quatorze
das importações brasileiras durante o ano findo, que atingiram

membros do Pacto do Atlãn- cifras verdadeiramente astronômicas, jamais registradas em

tico, só três são ocupantes .e
nossa história, em contraposição ao declínio visível das ex

�Ó estes, em princípio, teriam portações brasileiras. O mesmo vem oeorrendo., frisa o me

portanto, títulos para discutir mortal, no corrente ano, quando somente nos oito primeiros
a unificação com os russos.

meses tivemos um saldo negativo de anroxírnadamente onze

Esta associaeâo direta do bilhões e trezentos milhões de cruzeiros- na nossa balança co

conjunto de potencias do' Pac- Inercial.

to ao problema da Alemanha,
E' esse tremendo "déficit" que vem preocupando a indús

que os telegramas deixam en-
tria de todo o !>aís, já que tem ela que adquirir no exterior

trever. sem cxnlícar muito
as matérias !lrim.as e os equlpamentos indisnensáveis ao seu

bem, deve ter sido calculada
desenvolvimento e à 'manutenção das suas àUvidades fabrís,

'para impressionar os russos,
com a consequente possibilidade da subsistência de centenas

na medida em que estes se-
de milhares de operários, colaboradores da indústria na cria

iam impressionaveis, com o
cão da r iqueza nacional.

interesse oficialmente genera-
Passam, a seguir, os industriais brasileiros a nreconizar

lizado de países até agora
várias e importantes medidas ao' Govêrno da Renúbl íca su

teoricamente estranhos ao
gestões essas que corr-espondem a média das oninlões do� dí

assunto, pelo destino daquela
ferentes Sindicatos patronais, e. que postas e111 nrática acre

nação. ditan:, amen�za.rão· sens.ive�ne11te a
�

gravidade
-

da situação
A iniciativa de retomar o can:blal. brasrle ira, e �'(ntarao que a indústria chegue a ces

debate em Moscou surgiu. se-
saçao, ainda que parcial, do trabalho nas fábricas.

gundo as explicações presta-
Representam esses pontos de vista a súmula das medidas

das por Iard Ismay, de um re-
estudadas e debatidas numa larga série de reuniões em que

Iatór io feito pelo sr. Antho- to:n.aram parte representantes da maioria .dos ramos indus-

, 1l:Y Eden, das condições de 0_
trtaís, e, seus ca�itu�os _ma_is importantes, são os que se refe-

cupacâo da Alemanha. Nes- reJ!! aos cornbustiveís Iíquídos, ao trigo e à narldade do cru-

-�----------....;.----�-----.._-....;..--..;.....--- ---------""-- te relatório, (J secretário. br i- Zell'O, nas transações internacionais, não sendo descuidado
:ii

tânlco mostrou que a pol.ítíca ta�beln� em conscquencla da crescente Imnortancía da lniIle�

T F U I J
0(' íntegraçâo .completa da A- �����gs.elll nosso pais, as posslbllidades de expot'ta(;ão de mi-

r 'a· e
.

g o
.

.'. III
.

t·
lemanha Oriental ao vasto Indiscutivelmente docur t

.

,

,

' , n, a e r a "I' <:'l('!'11,·1 soviético de apóa-j ,

'f·
-

. o ocumen o em aoreço, nela sua alta

'.
"

"

';{lerra rtlle inclue a Russia e Slg�'ll 'lcaçao .e
. rel�vância, l?1C�eC� s�r' estudado 'não só pelas

s sa1.élltes continúa a ser rot;sas au.t?ndades con;o, mnda, e digno de ser conhecido pe-

lho de 1952. Os refugiados se de treinamento militar 'levado a c1.e:to com redobra-
o !)�VOd )a que, atrave,; de�e. poderemos ter o exata conheci

do vigor ou melhor com re- mendo o pensamento_ das forças produtoras do naís e verifi-

representam um nono de intensivo, doutrinação co- doJ)l"'da' víolencia a'o mesmo
ear a sua preocu!_:Jaçao pelospl"oblemas palpitantes que afli-

t d I'
_

d

ti'
.

t 1
. i

'
L. .,

• gL'111 ao Governo e ao povo brasileiro.
O a a popu açao· os se 0- .DUDlS a e gera meJ1.e mas teJ�po em (l1:e, as forças. poh- A sua alJres�nlacão· P.'d . "

.

res 'Ocidentais. condicões. elalS par3l-nulltares, CrIadas buü:ão ao seu' govern;
ao �:e�1 el��� VaI gas, c�mo contn-

E O êxodo parece estar se Est;l corrente de refúg'ia- lWLjl1cla parte do pais ocupa- nos �)roblt'mas naei �
para e:; U O't( e ate e soluça0 dos mag-

I
Sp tornam cad'l 'Vez mais ' d- t d

o alE, r€prcsen ou, por parte das forças

convertendo em debandada, : dos representa um proble- '.IJ:'}:hl11t'l1íe fon;'I� militare�· l�ro li oras, uma e�or:sb'açao da sua explendida disposição

1 O·
-

t 1·

1 01 J'�l t t' l' ;;�'" (J',ljl':)S'J'J'll'l\"I�'I';; a R'I�"I:a·
(�e ('to�l?el':t1' e contl'lbml' l'om os (Ufel'entes setores governa-

) lS fi pl'oporçao em SlWl· ma J\1la.Den e, vexa '01' (} ." ,.... ., , . . , ,�.� lllPll fllS
-

Ctl'e p- r
-

t (- d
-

'- 1'I'1,,1'("l 'j "li'" J)OII'('I'(".• cio 'di' _ , ... �
• �- l�

I o cer o sera clevi amente arneciado pela
do agudtUl1ente de 5,000 em par:! Berlim ()eldental, on ,.,.., � M" �

oplluaO put) u:u.
-

,- lr.
.'

.. ,,'1 II:, Alr'manha,
maio de 1952, a 7.000 em i de

L ,} campos de refl.lgia- l<:' IlllliL,J jJl'ovavel, j)01'É-ni,
junho e l'TialS de 10.000 em

' dos forarIl criados. ti 11(' :l tomÍlllita�'ão feita ,H)

julho. Em 28 e 29 de ju-I As preocupações tomadas I<.J',·1ll li li , d�· qtíe a Pl'Oposta

nho de 1952, aperia!}, mais j nos países satélites certa� dl' 23 de :;df'lIJbro contínúa

I dc· p.\. se illspire também no

de 1.000 pessoas foram re- mente limitmn a pl'opon;iio IWOIJÚ:;iio de facilitar a rati-

gistradas cada dia. ! de fuga. Mas há almas a- ncação, pela AIem:lllhu, dos

Um aspecto 'curioso do vcntureiras que fogém em He,ordos d,: p�z e do pacto (ll�e
êxodo da Alemanha Orien- esquís bicicletas em cami-

tt'la o Exer('Ito ELlrop��I, po!s
_

' ,
I
"'mo se sabe, a oplnJaO pU-

tal, é a elevada proporção nhoes e aeroplanos - e em I bJ icl.l a�emã sempre ligou. as
de jovens e policiais, Os jo- um caso - mesmo em um .

duas cOIsas e hes�ta cm apOIar

vens estão fugindo da COl1S- carro anfíbio! Em 1951Iu$. �cordos referidos ,pe�o re-

'. _ 1" • • ,

J f'(!1O de que eles preJudIquem
eriça0. ,Dos .1..500 polICIaIS houve o famoso trem que 11' unificação do territorio na-

da Alemanha Oriental que I
fez uma arremetida para a' t:íonal.. 1?e qualquer maneira,

desertaram desde J.aneiro liberdade saindo da Tche-' a pol�mlca le_ste-o�ste sobre a

(
...

. Questao al'!ma esta reaberta e

de 1951) a malOrJa qU€lXa- (Conclui na ;!:l pãg. letra G) I Russia tem a palavra. I

IDebate
Eârreto Leité Filho

.

t mo, reabrindo :1 questão das

_�

Os .ministros ' rl� Relações I eleições gerais na Alemanha,
J;:xterlOres ,das <xes grandes como preliminar. pal'a. o res

potencias ocidentais, que se tabeleciménto da unidade
acham reunidos em Paris ]?a- deste país. que a· Russia tinha

.

ra tomar 1';)1"te na conferencia deixado morrer, ao manter
'do Conselho .

do' Atlântico, se em silencio sobre à nota
conseguiram imprimir à 'sua dos Estados Unidos, Grã Bre

.at.ívldade um' novo dinam,is- 'tuüha e França, enviada a

BANCO INDU'STRIA E COME'RCIO DE ',SANTA, CATARINA
- Matriz: ITA lAr

Fundado em 23 de Fevereiro de. 1935 -

Capital integralizado
Aumento de Ca:pithl

Endereço Teleg "INCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00

Fu,pdo de reserva '.'

c-s 50.000.000,00
30.000.000,00

Total do não exigivel Cr$ BO.OOO.OOO,OO

Total dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS .PRAÇ \S 00 ES

TADO DE SANTA Cl\.TARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURI'.rIBA
TaEas de Depó.itos

'

Deposítos a vista (sem lilnite) 2% OEPO'SITOS A PRAZO FIXO.
DEPO'SITOS LI:MITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'110,000,00 4,112% ·Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de c-s 5JO.OOO,OO 4% DEPO'SITOSDE AVISO PRE'VIO
'DEPO'SITOS' POPULA.R.:ES. . Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000JOO ' 5% Aviso de 90 dias 4, 112%
('Qeíiradas semanais Cr$ 20.000,00) AVlSO de 120 dias 5%

--'. CAPITAl..IZACAO 'SEMESTRAL
,CONTA NO, '''IN C O" E PAG UE COM CHEQUE

Por Dennis Bal,'dens
Aqueles que estudaram o

comunismo ou não tiveram

oportunidade de vê-lo em

-----------�,------_--

DOENCAS NERVOSAS, E MENTAIS
.

Dr.. Arnaldn Gilberti
§ DIRETOR CLINICO :PA CASA DE SAU'DE DE N. S; .

-
--- DA GLORIA --.-

_
CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde

de 4 às 6'Rua Candido de Leão 39

Fones 4212 e 3055

�lllllllilll!li!lIIIIInmiiJI�I�If.I�Ii.I:If�I:miiíiii"unmmllllillillnllll�
=

r:ri;':ttaJUi�1 ��---.[:
externo, Pinturd d Duc:o Bt4nco-'_'
interno, Esin,dtado oi fogo

.

De borracha OCd, com perfeito
Yedamet\to

G -I A D E S �
De ("rro redondo findmenll/' •

acabadas

'J,I I' H C O
De lõnhdS mod<lrno� e ,fetll'ffiE;;'lti)"
hermético

II!IJ :Z·J';'6Y·X.liJ·
E�tdmpddo, esl.Jnholdo( com

Id� parti gelo

,COMPRESSOR
Dd afdmadtl milrc� I. P. L .. cionildO p@.

l MotorG.E. nOi'te·tlffieriullodõ; I(IIt-IJ", 1

r'- 1I'j�!'jiiiirro"""',..,ijijiiijiiiiiii/., Ilm-t3GnM:n:"�1
Automtitíco, fegulado pm fh�G�

'"

to norlc'ilmeiicdfteJ. f1iiif"� RANCe,
GARiNfTA �

IIlIJ!l<;l''''. de 1:! ffie,u'

"-

RUA 15 DE
.

HOVf MBRO, 808'= NOVO E DlFICIO
rr H A ( O n

--

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADO __:.

�d�ncia ,C'J, éscrltórt••
- BLUl\tENAU _

'n!�::���:� U::S--f'PLANTA0

Acha-se de ·olantão.
. de 29 a 4 de Janeiro de
1953, a Farmacia "Sani
tas", ex-Farmacia Ellin
gEr', á rua 15 de Novem
bro, !l.O 588.

TELEFONES MlJrr..
CHAMADOS:

POLICIA lOl!!
BOMBEJRO� 1148
R O S P I T A I S.
Santa Izabel '. .. 1196
Santa Catarina ." 1133
"Aunicipal .. .. .. 1208

Assistencia Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tenda Publica". que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, li

qualquer hora dQ dia ou
da noite.

PONTOS DE
AUTOMOVElS:

Al. Rio Brunco .. 1200
Praca Dr. Blul'l1pnl!ill 1102

e I !78
RUJI B. Retiro

imposióiipl,ar
uu

NA FA 7.F.N!lA
J\.'lUNlClPAL

d (ÔJ'I,:3IU:.1S 0'(,) fl<!paJ:d
OlsodlLt! U 's\olW ;}lsi! ..�ue.l
,np ·opl1.!QO.i UpiJ<JS l;lls:i[

,
'�n erp o 9fP.

f.ml'!e.p oumStTo,;} dp sexTll
. NA COLETORIA

FEDERAL. IDurant.e ê,ste' mês será
feito o adicional re�titui
velo

-. Tailleurs ...

.

,
, ,
, ,

de Natal e Ano
i

Próximo' ao Cine Blumenau
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\ A. HECEM-CASA?A tem

I
. H' U ·M O -R .

I convidados para o Jantar de .
.

que sai' triunfante da cozinha diz o marido [ustamente orgu-,
trazendo sobre. uma. bandeja lhoso -- Tem um aspecto a-.

I
um gigantesco peru bem tos- J petosíssímo este peru, E com
tado. Trata-se do primeiro pe- qUE {) encheste, querida?' ,

ru que a nova dane de Casa - Com qlÍe o enchi? - ex
preparou, aliás a primeira ave clamou a·dovem espantada ..'--
que sai pl'eparaqa de suas O que queres dizer? Eu não,
mãos, e ela eSDia com urna cer sabia 'que ele estava vasío.
ta ansía o rosto dp�' convida
dos. Um coro geral de' elogios
acolhe o apart'c:itrrel}to do prn-
to, aos seus

Realmente magnifico. observar

XAROPE ---!:J

St?ANTONIO

QUARTA PAGINA

, ..,.

Estamos todos nós fi"

aZafama)
'enxuga-lo antes com um guarda

dos preparn rtvos p"r,' OS festejos de napo S(>CO " untá-to depois com

:fiIn de ano As runs enehern"sfl de- !natlteiga. Cor-te urnns í'atlus Iinq..s
gente an5io�n em adquiri.r prcsen- 'jde rouetnho e de toucinho d(.?JL�-
tes e � 11=Pi�tranç'as pera otcrtar aos ,'11\0([0, coloque .. as sobre o peru.

filhos e arrugos ;,/Jols do que o prendenuo ...as com patítos. En ..

seu valor mater-ial, valem êles pe- volva dt'p<lis o perú em unia rulhn

]0 signific«do e aleg rla que pro- de pape) Jmpcrrncável. bem unta ..

poretonam, não s'-' aos que rece- do de gordura c despeje sôbre êle

bem como, prtneípatrnente. aos todo u môlho da vnsí lha em que

que 05 dão, As igrejas também se esteve mergulhada. Leve para as

enchem de [íeis que vão rezar nos sal' etn forno quente, assando prt
pés do Menino-Deus, agradecendo metramenta os lados, depois as cos

as grac;uz receoídus e "suplicando tas e por último o peito. Regue, de
outras mais, come; saúde, paz e vez em quando com o môlho, f'u

narmonta no Iar, E os corações rando arrtes os pernas e o peito
saem �hejos de fé, confortados pe- corri um garfo. Quando estiver berll
la esperança de que no ano pró- mole, retire o papel e deixe dou-

Nulricionisla·chefe da Cio.

- 'F.a�em anos hoje:

.

-:- O sr. Hermann Speth�
mann, gei-ente 'do escritorio
de representáçêas "Pólo",

I
em Itoupava Sêea; .

- a jovem Etila Reh@lt '

residente em Massarandu-
ja;
- a srta, Vera Gsrrrí, da

'sociedade local;
- a

.

sra. Nani
[l'oes, esposa do sr. Orlando

IFoés;'
. .

,

,

___,_ fi

i'ssp tempew por denh'o e por fo

ra. e· deixe-o de molho. virando

rar. Retire do forno e deixe es

friar um pouco antes de trinchar.
A farofa do papo deve ser ser

vida com fatias de presunto e fa
'tias do peito e a farofa do corpo
'acompanha a carne escura.

E assim. mlriha amiga, prepare_
se para saborear a ceia de Ano
Bom. ,. e receba os elogios que
você bem merecerú �

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

xtmo tudo será melhor, se Deus

�ui:r.er.
NQ jnterior dos Iares preparam

se as íamilias para corncmorur

condignamente a data, Como cele
bração especial consta a trndlcío.,
nal ceta de Ano Bom, que reune

as famílias e os armgos em adorá
vel coníraternização.
Muitas das leitoras escreveram

me pedindo a receita do clássico
perú, Aqui vai ela, com os votos
de que seus predicados culinários
6ejam devidamente apreciados.
minha amiga.
Dizia-se antigamente que o pe

rú é o úriíco arrirnnl que "morre
na véspera", isto é, na véspera
4as festanças e ,idos banquetes.

:Hoje êie morre até antes, sendo I &
eongelado. sem perder o mínimo �
sabor e frescor. O essencial é que
ileja temperado de véspera, a fim
de tomar bem o gõsto dos tempe
ros e par; que a carne. fique bas
tante tenra.
Os principias que você deve se

guir pura fazer um perú digno de

elogíos- são resumtdamente estes:
Antes de matar o perú dê-lhe

Ium copo de caninha. Mate-o quan
do ele já estiver bem caído, cor

tando o pescoço ao meio. Pendu
re-o pelas pernas para Que o san

gue escorra bem e a carne fique
bem branca. Depene-o enquanto o

corpo ainda, estiver Quente, sem

usar- úgua fervendo, Chamusque
o em fogo forte e esfregue depois
com f'ubá, Tit'e o papo com cuida
do' para não furar; abra o perú em

baixo, retirando a moela e as trt

pas, lavando tudo em ab}'ndante
água corrente.

Faça então o môlho, no que de
verá deixar a ave até o dia se.,

guinie: uma bacia de cozinha ou

numa vasilha grande ponha pouco
mais de meio copo de caldo de li

I'n50, nleio copo de unI bom vina
gre. uma garrr:fa de vinho branco

seeo, sal socad.o COUl uns dentes
de alho, ('ebaia picudinha. bastan

�e cheiro vertle, louro, mangero
n!l, pinjenta du reinu, uns crnvos

da Indiu e, se gostar, umas pimen
tns hem llll1assadus. Fure o Pt'l'Ú
todo com um garfo, esfregue bem

.

-.'
QUE para se apanharem

fotografias, da altura de vá
·rios quílornetros, que reve-IIam pormenores completos, é ,

necessário o emprego de 1el1-1tes que consistem em quatro
.ou seis lâminas do vidro mais Iperfeito cuidadosamente pre

I paradas; e que cada Lima

.

dessas lentes é do tamanho de
. um prato de [antar.

QUE, há um século, a apen
dicite aguda era um caso de
morte certa,

QUE, economicamente. a

Africa é tão jovem éÚle enor
mes zonas do seu território
e suas imensas riquezas ainda

QUE a agricultura consti
tue o modo de vida de mais
de 73 por cento ela popula
ção da Ind ia,

QUE, somente para utilida
des civis, os Estados Unidos
consomem anualmente 600
mil toneladas de borracha,

. .

Vestido em du:" peças, em algo-. COln·llOllca fázellda e pouco

tra-,
.. COln quaiquer retalho v(jt'

dão ou seda de �o: li�a, sala e.m

I
ball.o, a leitora. -. poderá fazer :1;. �ç pod�r3Í fazer essas. três lin-panos. O casaco " lIlteuamenle a-

.

das blusinhas de facll execu-
", blus� que hOJe apresentamos. nas- ,ç�o; pt#icas é '.8(jonitas, Uma

bcrtondn na frenÍl·. A go1:t " guar- '. ! Jlfa, Um laço, 'um babadinho
:necida eurn 11m viés em tom mais ta Seglur I) esquema.

. .prell'ueado são detalhes qUeíorte. : M . tm!palU . mais enc::mtlJ�J()l'illi.

estão pruticamento
plorar.

por ex-

Fique belá em ·5····""

Vestidillllll para nwnina de 4 a 6

anos Em all;odáo estampadu, gola
t. \'i�SE�i de piqtt.t- lH'311co, A saia

,l(� sU�J)ensorios � l'rauzida fo tem

b�lhalUnhos romo eílfeite-.

Primeiro Dia - Volte à na

QUE a temperatura no in- �u�'eza, Desintoxique-se. Su
.

I prima
a maqUIlagem, tire o

,tenor da terra aumenta com esmalte das unhas. Coha pon-
a profundidade e a pressão; e co, evitando alin'.entos gOl'du
que o teôr desse aumento é, rasos e. sobretudo, repouse.

, ,

d Estenda-se por um quarto deem media, de cerca de 3 I1ma antes do almoço e do
gl'aus centífrados Ipr quilôt jantar., �Vrle roupas aperta
pietro, embora varie enorme- d:,:s. .

Apllque no rosto

:mente com as condições 10- cÚ,rnpressa de chá. de
mlIa forte e quente.
pense mais em nada,
SEGUNDO DIA

cais.

de vez em qUDllllo para embeber
bem,

esposa
ler.
- Tambem o lar do casal

Mario'Klock-Alzira Klock,
acha-se'enriquecido .

desde
o dia 25 .do mês recem-findo

à base
tância
afinidade

,( -o N Fl1 T A cR I A
10 E �NJ E-S

Oferece para. o NATAL:
CriststoÍien - Pfeffer

nllsse �.Spitzkiicjreii .:_
DO,ces de Natal _____; NozeS,

� �arzipan.-
E An';l1:GÔs PARA .

. PRESENTES Rua 15 de Novembró - 1336

PASSEIO

ESPQRlES
_ USO· DIÁRIO

Feridas, ltsjlbíhalll, Man�
ébU, UlêerliB é Reumatlll-'

Oferece aos seus dlstW.tos clientes e amigOS,.'

ai ,e'lí. ncomp�.rã.veLs artigo.
CINTAS BOLAS
BOLSAS MALAS
REDEAS PASTAS
(JOL�mAS '.

. CARTEIRAS "

Só na tradicional "ÇA$A DAS MALAS" que V. S. encontrar� a
.

matar- e· lllaiS ,variado sortin:Í.ento em artigos de eoul'O.".� ..

completa
aos

CHAPÉUS

�
AMENZONI

SO' N40 B' ,f�9PRIETA.'�IO QUEl\-l NãO QU�E�
.

, _ --000-'-- . ,

VOC� E' QUEM ESCOLHE AS CONDIÇõES
.

.

_ '_ DE PAGAMENTO _- .

. ..-;" '

-000-- ,

PODENDO CONSTRT,JIR I1I.1EDIATAMENTD'. A ASSINATURA DO CONTRATO'..

--000--
OPORTUNIDÀDE ESPECIAL ÇOMO BRINDE� DE NA'l'AL � '.

--000--

Comercianles CERE.Â.LIST-A
C J\. T A, RI N E N 'g, E

Telefone n.o 1306
Caixa. Postal. 299
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A NAÇAO
._----------------------------�----------------------------------------------�------

BUJMENAU, 1.o-1t1953

OliDl� uRla
Iri CO"Rt a _ .�... mo
Derro� 'ou mesmo em�ate Si�Dilica�ao ruina�total�ás suasi�&lliH'GO�S no &IIIIPOOlllo �e 52· DiSpo3to a �Blen�er o l.o lu�ar o Doze �e. UnoPor es.tr.. anho . qu.e par€•. ,

co blumenauense decidirá
'

a.
s rod

..

as esportivas locais, n.
a tabela d;

..
pontos per�l- res, pOIS luta:a ele, d�reta-. �o�1tI'am d01S prat�:, per, lecimento" se vei-ífioará, veste-se de um sensuciona

ç"" mesmo com um: dos con- o campeonato do ano que, bem como nos meios espor- dos, colocaçâo esta que nao mente pelo titulo, mteres- .fmtr"mente equiltbrados pois se assim acontecesse, Esmo inédito, prometendotendórss de�i:hitjvámente a-] ôntem se findou.
'

.: .tíves do Vale 'do Itajat e is- permite uma derrota, nem sando-lhe tão sómente o Perdendo, tudo ficará BC. scfreria 'nosso futeból um emoções as mais '(ü:iadasfastado do titulo máximo e

I
Tal acontecimento, indu- to não causa espanto a nino síquer um 'empate, cujo re- triunfo, sem o qual terá a mesmo, empatado o eam- gálpe mortal, bem assim dignas mesmo da verdadei

a exemplo do uue sucedeu vitavelmente, torna;;.s€ as- guem, conhecido que é o gistro seria desastroso pa- amarga decepção de ver os peonato. Vencendo, propor dar-se-ia um escândalo sem ra categoria de um espetátam]jêni" em 1951, o clássi- sunto üj)rigatório em todas, prestigio d,e um pr�lio .en- r� as pretensões da equipe I tr,icolores brusq�ense� .

de clonará ríquíssímo presento precendentes na histor-Ie do cuia que sómente as agre-_'
,.

-'"
..

.

.
..

.

.'

.

". t tre Palmeiras e Olímpico tão hem comandada por posse do galardão maximo de ano nOVQ ao Carlos Re- sóccer blumenauense. miacões das Alamedas Du-

�j.��<:>�p.''1,j.�R�
...

,x.O,c"''''.'.·�'''J-'''''''''�'''''E·''.K;..�T��O·��R·"'�:!'''''';'�E�1,>.�.S��s:��
....

· tradição. sem. par
d

..
o a.550: Renato Ben.ito, atualmente de 52, Uma luta de vi�a �ulnau:c, que d.esta feita aguai O certo é Que a pugna que 'de Caxias e Rio Branco

.

.
. 'I

. -, '

'" eiatron de nossa cidade- dividindo -a liderança com de morte para a agremlaçao dará o resultado do ex-Era Palmeiras x Ol ímpico re- podem apresentar.
para eínema, 16 m,m da Íllutâ:lialtnellte afamada t. ,�resce a 'expectativa em (l Clube Atlético Carlos Re- da Alameda Rio Branco .que BIu, de cal�aróte..

, . '

-

marca. ,torno do 'mesmo, à propor. naux. tal como de outras feitas, Ao ponteiro convem a-

=_�I:::I"'"IllIll"'""'I"''''IIIIII'''R.hlllliEII:llillr,Il.lumS!.IIII11''Õ.m�__�"8' e r I H o w e I" I ção que os di.as vão eorren- Se nos estendermos em olh� com �espeito seu mais penas �,v,Ítórül, enquanto .,.
,.� '==j do e o entusiasmo de todo consideração sobre o mo- perigoso níval de todos os aos alví-verdes duas chan- . r.:.:A,.' !!':.pal'a amadores e nrofíssienais, bem como da marca

.

.

'_ _
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,
o público blúmenauense tor numen.tal espetáculo pebo- tempos. ces se apresentam vitoria ::

-
.

êna-se cada vez mais forte, [Iístíco de domingo próxí- '?"_' ou empate. Uma destas
- Vollrath & Stueber _

. o projetor para o seu lar. ! notadamente dos fans alví- mo, chegaremos à fácil O Campeão do Centena' duas assegurarlhe-iam a
PROJE€ÁO co som Imuécavel! rubros e periquitos, aqueles conclusão, nós e qualquer rio, é verdade, tambem tem não deixaria de se constí-

_ li1'SC�:rSreAgVULSam�selse:( .J..;.:..._.:i__)
EPREÇOS: abaixo das tabelas oficiais!

1 dominadospor'maior ner- leigo no assunto, de que as responsabilfdades neste tuír numa satisfação para a ê ABERTURAS E ENCER'R�ôSDEESlJIU- ::F l], M E S vosísmo, dada à colocação responsabilidades do, cam- compromisso, já que é sua numerosa legião de fans I == TAS '. '

_de 16 mim para aluguel e venda; Rico e: belo sorti- privilegiada de seu dube peão de 51 são muito maio- obrigação lutar sem esmo- palmeirense, se levarmos I § RE'GISTROS DE FIRMAS :' mente próprio recimentos, em defesa de em conta que o time peri- i ª CONTRATOS, A_LTERri(10ES DE CONTRATOS :'a'�� \V I L t Y S I E V E RT seu próprio prestigio, mas. quito é integrado, em sua::: e DIS�'RATOS DE SOCIEDADJi]5 COMEBCIAI8\o. "V

a verdade é que a preccu- maioria, de valores bastan- § DECLARAÇÕES DE RENDA :
paçâo de seus players, com te J'óvens, I =_- IAF�GALIZACÃO DE LIVROS COMERCL\IS, FIS- ::- J VAIS JíJ DE EMPREGADOS ,_parada à dos alví-rubros, É Muito se tem falado em § Ganhe tempo e dinheíro confiando os seus ii!
muito menor, Explica-se () "marmelada", agora que se :: serviços por nosso íntermédío ,ª
caso, se atentarmos para o aproxima o chóque-reí des- I ª Soa 15 de Nnvembl'o. 642 . 1.0 Andar - Sala 0.0 ti =:
fato de que os esmeraldí ta cidade, mas nossa repor-I= . !(Eillficio do &noo dNOO»l -' E

- -

tagem pode assegurar c'om :;'IIIIUIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUlI1II11111l1IillllllllIIl1lmml. �

I
nos vao a campo nao paril .

alcançar um titulo, mas pa' absoluta precisão que ne
ra decidir o certame. E' e· nhuma irregularidade ou

1e. portanto, o fiél da ba- visivel propósito de "amo
lança em cujos lados se en· lecimento" se verificará,

, Estiveram ell açao terça·feira
adversários de domingo,

Na Baixada e na,Al::me- lementos titulares dos dois
- O nosso conterrâneo Wal

da Rio Branco estiveram clássicos rivais de nosso
dir VidaI Fonseca e o gaúcho

t·
.

1 d t d d futebo'l. Nede Vitória., ex-defensores Pinto, com a demissão deem a lVlGa e na ar e e

ante-ôntem, os craks do 0- Hoje ou amanhá, mais. do Avaí e Figueirense. r.espec- três de seus membros, os srs.

limpico e. do Pr:lmeiras. nrovavelmente sexta-f
. 1.ivamente, como notIcwmos, Hélio Sacilotii de Oliveira, e

< eIra, C
.

I Cl d' R 1
.

dA'
.

1 "

O mau t�mp.? não permi.- serão levados a efeitos os
vieram a esta a�llta proce-, [I

'lU l� •

oe

ngfut�s e

prl�u�oI 'lU a reahzaçao de coleh- "aprontos", anunciando-se dentes de Monte •• egre, pas- om, JUIzes e e lVOS e mio

'vos plenamente satisfató- como certo, na representa-
sal' as Festas de Natal com lVIoreÍl�a, auditor

..
; rios estando ausentes em ção alvi-rubra, o reapareci- seus familiares e amigos. Moilvou a renuncia daqlw-
1 ambos os ensaios alguns.... w=wog=-.-",n; � "<>r'-' =r=. * A.mbos. nos POtH;OS diu,s que llOS esportistas o. fato de não

'" lLonelu. na �.a 1';L�. letra t:)
Uqlll perll1unc;::cral1l, foram t0rel11 eompal"(,cldo os l'estan-

M e d i c o s

..;:.!..•.J� ���f>;�;·�B�ici�c�-e�·s�x��(ss:(_B=n�l·�!'4I�SY'��K:��]�t1.,:' I :!:�:�,':;�:�;;';,::;:::.:.;;'�;.:�,P:;� �? '�::����;�:��:�f:�:::;�;,�
-------,.---.--'-..,.......,_.-.......-..,.-------'----- � � I i I JI PI 7� ll,elll,jl' conceito. Defensores julgarnC'll1.o do protesto for-DR. TELMO DUARTE PEREIRA �

� Depositários da S.. I' que sfto do C. A. Monte Ale- IJ1\1I;1do pelo C. A. Guarani,'ª

..

'

'. CI-B. SWlfT DO' BRASil ��.
de llr9cedencia Poloneza -

�'1,. gre, vêm demonstrando SlWS que solicita ',.'3. os pontos da-.--.. -. CLINICA GERAL .� . �

I
" , por 11lil e trezentos cruzeiros. '1'2

. . Especialista: em >DoenCas de ·'Criança.
,

.

Ofel'ia espí'dal de Natal da firma
.

� dussc;.; 110 certame parunaCll- pal·tida do prílneiro turno com

CONS:;;;;:�;::���!:!m:t:,,:8-::-F:�:n,�:.� 1\'t�!!l, L_::::!����'��L����ENAU I {�!t���t{��:E���0}{ ::�,�F�;l;:;:.����0/��;:�
-� , > > '" ........ _,. ...�'''''�;.���''"'''''�...,.,�� do �llltes vmdo ao nosso re- rh; tlos senhores lnembros,li U S f N tE' .

.

---- .

I portel' apresentar as suas des- i:neaminharam aqueles espor-

IVO "'nI9sm9 dg derrota vO'ltou a rondgr fi selol' dg 1901op0110'1.9 pedi�{::�ú!::!ci;:d��!iS
I
���i�el�:�Cic�e àF�;:���ç�'�n���
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. 00 Ou II If Uu Juizes, . . ciando irrevegavelmenie dos

P 2 TO II
'.

d d
.

Anda ús tOlltas o tribunal de l:argos que ocupavam.
DOENÇAS INTlniNAS Ir x� YO afam a c'alr as teman a os 'l!de Wilmar • e a goleada não veio Justir:,a Desportiva dn Fede- E, assim, ficou sem .deC'isão

OPERAÇõES ONDAS CURTAS ' � BRUSQUE, 29 (Do Corres- um' clássico vCI'dadeiro têm :lvança.,dos do Paisandú no jog d D
" ruçfto Caia1'inense ele F'utelJol D ruidoso t'aso Saul.'C u!,.J:.' T' AI _f F

.

3

'I
d t W· S t )' J' ,

'.

','
a cr. a prúXlll1a vez, sa-

c-'OI11 o· ]'lllg"nleJl'O dos d· l'V"1'- Q t t
.

d
.-

�.
uns wr.m: .

rávessa ':I: ue 'everelro, pon en e . an os - 0- agora o.l)o1'tunidade de 1'es- AtI ,. f'
.

f u l L .. uan:o ·empo am a Irao OS,.
'

-

q. L,te,. o e,llCo ,_

'OI mal.S. a.v.o-
beremos nos portar quandoFones: lt!33 e 1226 !l"ando, na tarde de domingo 'aurar suas falsas con'ce

-

d G -", :;0:;: casas rehicionados com o desportistas IDeais pertencen-i'. - L.' pçoes. I CCI O. r�.lnue" oportul1lda- terem,os de .tratar COln um-...,..---------...__----..,._-.....,.---------' � frente ao Atletico Renaux pe- ·0 'Pa'sandu' 1 'ld
.

d d . futebol de nossa terra, ies aos dubes, sU)Jorim: as ir-DR GEDHARDI ·ti·hOM'A'DA
"1 , , lUlJll e �un a es pcrder<.lln tambem os ata- classlco. Seja este ou aqueleK.· U A K lo certame de extra profissio- na sua constituição técnica e cantes tricolores mas a lei da o mais credenciado é mister

De maneira alguma tom regularidades que estão sen-
ilais da LBF, no seu último produtiva, soube aguentar compensação aí está para COD- que adotemos o máximo de cOl'l'espondido ao que dele se do verificadas no '1'.•J. ·O.?
compromisso, o Paisalidú con- com lucidez e bravura a po- seriar o que de erro poderá ponderação, para não levar·�eguiu, em grande parte, a- derosà esquadra de Leléco _trazer '.::1 afirmativa. Não se nDS pela frente o que nospagar aquele pessimo concei- que, diga-se de passagem, nes- iludam os qtie lêem estes es- deu domingo o Paisandú: _

to de que vinha sendo prece- ta liça não teve problemas de ,ritos! Com mais dois ou três Caiu como só um valente caidido, face a bisonhas atua- ,�'i;pécie alguma. Estiveram elementos possuidores de me- e a maneira como tombou é·;ões. E foi por isto lT.C.3mO em ação t:;dos os elementos lho1'2s conhecimentos e mais
que o c�:)(::l;:;L,10 de domingo principais, o que implica di- descnvoltura, o Paisandú não
no magnífico estádi:) da tua Zel- que para enfrentar o Pai- mais i)recisará preocupar-se
Conselheiro Richard, at.·.inE'iu sandú, o tricolor utl'll'zo'u-se c 111 for'l11aça-o ele tIna es� '0 a

..
l

,

-

naux porque , sinceramente,:l culmihancia dos grandes. de sua força máxima, da 'sua quadra futura. Ela aí ·está. d(!sapaixonadamenie é um:':lassicos, porque, sinceramen· I nata, ;E com ttído isto, a go- Faltam apenas reparos que se c6njunto cUjo podel'ío é ine.Le, o que presenciamos não leada pretendida por 'muitos. subordinam a providencias
foi a lutá de uma poderosa não, veio. Não veiu e não po- que não eXl'genl grandes sa- 1 E t J tI'gave. ' Ot,O es c pac eno, to-máquina frente a um bando deria de forma alguma' ter crifícios. A propria cronica da esta pujanca tricolores en-'com menos qualidades e aCl.1- vindo. Os dois a zero expres- e.3portiva, e disto nos peniten
;:;ahdo deficiencia. O que vi- sam bem o que foi a conten- ciamos, pecou lamentavel
mos, foi duas esquadras iguais da com uma primeira fase em mente preconizando perspec
em tudo e por tudo, lutando que apenas um tento verifi- Uvas nada abonadoras para o

1eoninamente, palmo a paI- cou-se, para vir outro no pe- bando paisanduano no que a-

1110, com domínios igualados, riodo complementar, defini- brangesse as suas possibilida.
com ações idênticas· E isto tivar a assiilalação do marca- des frente ao Carlos Renaux.
foi realmente um ré.!,)to a altu dor· Tivesem os atacantes al- Inclusive a nós, os comanda
ra especialmente dirigido à- vi-verdes mais traquejo, mais dos do, tanque Wilimar, mos
quele;:; que só tinham o pen-; clarividencia e mais objetivi- traram o quanto podem e o

! Samento v?lt�do para golea- dade nos arremates finÇl.is, a quanto realizam, mesmo en
• das astronomlCas, 'para esco": estas horas, o goleiro Mosi- clausurados na sua lnodestia,

1 res 'quilometricos e contun: mann estama lastimando a1- cobertos por este clima de.
dente�. Estes que naturalmen- gum tento. Porém, para que corrente de negras jornadas
te ainda estão longe de alcan- i�ste não viesse, dona que, psicolàgicamente só po-
çar as reaís 'características de voltou a intervir nos deria vir em'prejuizo de um

uin susto enorme? Susto, sim,
Porque como nós, outros ob
servadores, viram nos olhos
ue tricolores a agonia estam
pada, o medo de um::: (;érroi:;,
ou de um Grnpate que a cada
h'lÍnu{", parecia botar por ter'
ca os seus sonhos de campeão

IVimos uma legião de fans ba·
ter-se nervosa e atordoada é

.

só refeita 'de tantos choques I

I· quando o árbitro, para seu a·I_....... _;........o.o....;...;;....;..;o,.;.....;.'--'- ....._

livio, trilou o apito final. A
assisiencia que em conside
rável número lotou as depen
dências do estádio do outro
lado. saía aos poucos do gra
mado. Aqueles, evidentemen-'
te felizes e exultantes porque

I as suas cores triunfaram; es

tes, int.imamente satisfeitos,

I �orque Derdel'am brÍosameJi'::
te, sem que a anunciada gO-I"!eada viesse. O marcador, co· 1

'

11:0 que a mar�elar a concien- Iela da gente, la estava impas, ,

civel e imperturbavel mar�

rando ainda os 2xO, Era o fi
nal de um embate gigante,
Um grande que vencia e um

maior ainda que perdia como

pel-dem os lfrat1des,

}/
\

do

,.f
\

Rua 15 de Novembro, 1526 - BLUMENAU
RA'DI0S SlEMENS SC IIUCKERT;· Antomatas

�'-- Thorens -��

DISCOS
.

Acordeaus Herinz e 'I'odesehlui
',' �������,.�.�����'f,;C">.,;;.">��"'}.��'<'j."'*��....�; .....���..,..�.

CIRURGIÃO·DENTISTA

Raios�X

Máquinas de Escre ver, Somar e Calcular
.

tôfres, Arquivos e Móveis de Aço
Contabilidade Mecânisada
M,áquinas de (osfura
Motores à Galolina

Especialidade em R.adiogratia dentária para,

qualquer exame médico ,....;....-.......

Rua B:rusque Telefone,

MOLESTIAS DE SENHORAS
DR. RENATO (AMARA

bem a amostra de grandes c

venturosos dias para as suas

côres. Venceu o Atletico Re-

1:specialista em alta Cirurgja e doencas de Senhol'u
Consuitas no Ho'spital Santa CatarIna
Das.9 às 11 e das 151/2 às 1'1. hs.

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA. CATARINA
.

...

INS'I'lTtJTO DE OLHOS
OUVIDOS - NAiRIZ E GARGANTA.

oi .... DIU. TAVARES e MEUSI .... -
RUA :XV DE NOV" 1135 - lo� ANDAR

INSTITUTO DE RADlOM
- DR. A. ODE�RECRT -

Badiotehipia .......: Raios-X :-- FisioterapIa - Metabo-
. Usmo � Rll;SIDENCIA: RU!!i "J de Setémbro. 15

,

'}ELEE'ONE, 1441
.

OUVIDOS - NARIZ :-" E'GA�GANTA .,.... DO
..

DR' Wn..sON SANTHIAGO
JUll!l.tente dll. 'Faculdade de Medicina. .da. Universidade do Brall11.
CONSULTAs: Horário, das 10 às 12 hóras e das 14
ás 18 horas. -;- CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-
pital.,. Santa Isabel

.

(roll domingo em ação· E sa

bem lá o q'ue é aguentar um
Atletioo super - aparelhado. {cem todos os dispositivos em

"

perfeito funcionamento, sem Ifalha, suportá-lo sofrendo a

penas doi;; goaIs e ainda darAd,vogados
DR. 'PAULO MAlTA FERRAZ

ADVOGADO
Especialidade: Defesa dos empregadores perante a

Justiça do.Trabalho
ESeRITO'RIO: Rua 15 de Novembro n,o 339 - 1..:.1
andar � Telefone 1447

Residência: Rua Bonifácio Cunha S/N - JtIumenall

DR. BORBÁDE
ADYOGADO

.J

n li
t

•

•

" II

I

os lle�re
esperava. Encontra-se no mo
.nento' acéfalo o orgão disci

plinar da entidade da' rua J.

Noticiaria esportivo da Capital

latornlram a Monte
FPOLIS., 30 (A. Mercurio)

Cumprimenta seus prelado� ê.un�gos, Ire ..
guese$ e colabora�ore$, augurando�lhes um

FEUZ NATAL

MALAS DELE RUSSI

NHJONRIO RUiSi

LADISLAU ALFAIATE

vÊNDá Casimiras, Tropieajs�' AlpamlS, Cambraias, dá.
bardines; LINHOS: Nucion:ais e Estrangeiros.

-------000-------

Agora PELO NOVO PLANO DE PAGAMENTO - Em
----000

.

6 e 10 prestações - E mais SEM ENTRADA INICIAL -
-------0001-------

Não precisa fiador - Com todas as garantias quanto à
---'--- QuaH.c!ade -----

RUA 15 DE NOVli:MBRO, W. 588 III 596
--- BLUMENAU ---'--

Suba um ANDAR e e conomize' Dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONTRA CASPI.
QUEDA DOS CI· :

BELOS E DEMAIS

i

.... CAIXÕES fO�JfBRU ....

SIMPI,ES E LUXUOSOS II
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II
II
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II

- Preces l'.rúdkos
El\'IPR�SA FUNERA'RIA
KREU'l'ZER
Rua São Paulo. :\48

Fone: 1168

BOds Festas
os artigos

da

A cerveja preferida peloscalarinense s

Malte, Lnpole �. Fermento �eleciDna�os
Casa "A CAPITAL"
PRESENTES FINOS

CervejariaCatarinense $•."

Joil1uille
PARA

BOffi&HS - Sennoras w �riaDças

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




