
Eisenho
WASHINGTON, 27

j(U,P,) - O presldent«
Eisenhower inst.alou ho
.l", a comissâu especial
encarregada de estudar,
durante urn JJ!O, a re

forma arlmin ist.rat i va do
governo rlos r�st;\dr.ls
Unidos, Essa comissão
havia sido nomenda em

novembro último por
Eisenhower e é presidi,
da pelo sr, Nelson R-)
ckfcller. Nenhum de
seus membros receberá
qualquer paga pelo tra
balho,

O'ROAO DU' RIOS ASSOCIADOS

I ! ftsensibili .

--==---- ASSlS

RIO, 23 -:- No debate. 'lU(; se

tr-avou ont.ern, no Senado, em

torno da stuaçâo dos produtos
invendaveis do Brasil, o que írn-

pre5s:on()u. foi a sensibilidade
desse orgão do poder If'gislativo,
a fm de apreender a gTravi-dade
da conjuntura em que nos en
contramos,
O ,passivo de 1952 foi dos mais

ríor. •
.

".
.

.

Que vai ser do Brasil com tan.,."
to artigo ,invel1çl�Yel dentro da.a.:
suas fronteiras?' '.

'

..

Foi grato a todos :nós consta
tal' que cada. véZ mais

..

o Senado
se compenetra da graVIdade dl'+
conjuntura brasileira, '. '.,'-
Ninguem está fazen'do o'papel.

de Cassandra. Eslte país tem' re":'
cursos enormes, que é preciso
mobiliza-lo; 'mas, como' mobüíza- .

los senão se quer a tccnnfanem .

o capital dos povos que estão -ern .'

condições de no-los fornecer?'. .

° Senado está 'no dever' de in"
duZir o Executi 'TO a adotar' uma
politica de ex.ploração das nossas
materiais primas bem 'diferente
da atual, Ou então iremos todos

para o fundo do pe!ago, pintado�
de vermelho - seja do. ur'ucu
dos indios, seja da t+nta, mineral
dos russos.

DOS

Na\
Relf, Ad, " OficotlJa.
Rua !!ao .Pa1l10, '.l!U
4TOUPkVA I'IJ:CA

Blumenau, (Santa Catarina) - Quarta-feira, 28
JANEffiO DE 1953 - - -

., 'IJ li
.nd. Tel,: "NACAo"
Ca.1o Podal, ;II

co r; f AR,)t\ E DEFESA D ORDE
E DA CONSTITU/ÇAO POLI'T,CA DO NOSSa PAI'S

CONCESSÃO DA PESCA
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RUSSA EM AGUAS IRA KARACHI, 27 (U,P,) -1 gora a Capital do Paquis�

ec araria �Iumall nao acre I ar q e
NIANAS

-

Noticia-se em fonte autor-i- t�q_vinha escap�nd? à pr�i- ..I I ba;'��!Ã�;Jié\Yc;�'�;I3,e��� .zada que as autoridades blçao que constItm regra,

a RUSS IIIa pos SUl". omb tA. IcVonanr-erSeandcIo'ahri,khoWOJ.'e, cVoOmlt°oUprea_
desta Capital cogitam de entretanto há. quatro anos".

a a omlca
. uma proipição total do al- no Pundjab e em Bengala;

miér iraniano Mossadegh, pro côol em Karachi. Serão fei- onde já não se vendia al

c�rando, ,nOVaI?ente, chegar tas excecóes aos estrangei- côol. Por outro lado, dentro'

declo"'raça-O !-.urpre�a na (offil'ssa-o de Energl·a Ato""ml'ca I�ã�l�aa����� ����: !mC�á��:� I
ros e paquista�eses, que do quadro das restrições a--'

..... l
Iramanas do Mar ÇasplO,. O provarem medICalmente, limentares, as. autoridades

vVASHINGTON. 27 (UP) --. sue a bomba atôm 'ca, Frisam I INTERPRETA(JAO
1 funcionário vcI'mdho por cr'm" I f

Ministério do Extebr,iort n1ant� que são "alcolicos", Até a- de Karachi preparam uma
hs au.torid�c1e: de. Çomissão deI CSSP,5 meios que a propr.a Casa

I
NOVA IORQUE, 27 <UP) __ " O de perjurío,

'- , � estou que seu ga me e es a . es�rita aplicação,' a partir .-,Encl'gla Atonrca cstao surpresas, Branca, em 'notas publ.cadas "lO pres.U,mtc da Comissão de Enel" .

I
estudando as propostas rus- f

'

ante a declaração, atribuid<,. pc-I tempo do goVel'BO de Truman. 1 gia A' ômica, 1'r. Gordon Dean. DESCOBERTA A VACI- sas, . T R A 6 f' D I A de primeiro de' everelro,:.
la. impL'ensa ao ex-presidente anunciou três €'xplosões a.tômicas i quc se e\1contra Plll Ak"on no NA CONTRA A PO-

.
da proibição aos restauran-

Tl'uman: de que ainda. n�o esc;., na União Sovi'ética. I Oh o, d sse qUt, o. ex-pre5i�(mtc LIaMILITE I
lGNORANCIA ENTRE OS M A R I T I � A. te� de servirem ,mais de,

'

convencH!o de que [l. RussJa pos- TER1.'\ HA''lIDO MA' ! Tru�mm d'v,� ter s·r10. mal mter- NOVA IORQUE, 27 Iur> CHINESES COMUNISTAS I �YJ

I
�

. l'ret,l(lo: �elos Jornabst.as_ que Revcla.�sc que a V'l.C na contn ;" HONG KONG 27 (U,P,) _
" • . _

tn:!s pratos por cllentes, A- "

E '_ ,

M" t d
'

d I
lhe utrlbmram a declaraçao de pal'alls1a 'n[ant.l, a "OI' expen- -.,' '. ,

PUSAN, 21 (UP) - Trl.lta. lém disso será proibido aos
vllara O eXlto ii en ra a· no pais e e e .. ,q�e não "abe se a R)l3sía pos- ,med<lr.Ja ,'gO["3

.

m. grande e.:;cac
A radlO de Pequln, oUVlda e�· pessoas morreram afogada", ,

'-
'

.

mentós
.,

indesel'av'eis '.c:' ',.... ' ..

f �õ:� ad�n����t�l�:_�:'j et���1!�t '��. �:�;�;�(���i�t ;(�i,�':;b��at��'�·� , â���'i��ãn:'-:1::r��i:ri��� �:S�';����"'�i:;:::,�:!�e: "��� "�:l:lÚ:�� �:� .���:��l";�;'.:.;.>
f; mente, Dean: acrescentou: versidndc ·.}e P.ttsburgh. o>; cO" �ia de um grande numero de :*i�ld;e�{:��-����oan��t�a�� sem uma autorização pre-

CIDADD; DO MEXICO. 27 (U- AsHo aos ""l".la<.t\ê;ros l'1:flwiados "Anunciamos, em difere'ntes 0- cnt stas de ta tl'abiJ�IJ;),I"'r'l r)1" "quadros", do partido- comu- , , .

1'·
'

t' d'" oaB ões, <',ue a Russia fizera ex- l'ante do:s anns, em cooppra<::,ii.o i 111'sta em lnaterl':> polítl'ca, Re- conduzLD. cem, p_D.ssage:ros e os IIDlllar, Seja 'por mo IVO e
p) ._ O governo me,,' cailO pu- poliLeos; mas quer evitar a. en' «

"t b " t f rB
blicou 'sevéra advertência aos trada de elementos indescjáve:s. plo'di'r três bombas atômicas". �o:r sJcuh co�ga�. dasyupivert velou a radio que em 300 ��;��d�s S;Ol� ��'f�:i1s e�m;�::çõe� festa familiar, recepção ou

estrangeiros "indesp-jáveis", q�e Acrescentou que isso se refcre {a cs o ns op ons, a � f'· (:'l membros submetidos a um ou alcançá.ram à costa a nad?, banquete,entraram i'legalmen'te no p�.lS particularmente ao,-, milháres de CONDENADO POR CRI- Escola de �(dicina: da Unlvcr<'l'
exame na cidade de Técho,v 7,0; se verificou (lU" o barco eda- A'MPL'O EXPURGO

I f
.

d l't· S 'uE DE PERJURIO nade de ]"hnnesoUa, para chegar ,
,', '. d' Ú�

DESEJAM OS UOT' O
com os rc ugla os po 11,C05. egu�- cidadãos da America Certtral e .Y"

ao ponto em que acreditam te\' provlncla, de Voper, maIS e va, grande::nente sohrecarr::gado, .'

O
AUMENTO DO ,EIS uO frISOU um porta-voz do 1-1:- das 'Ant.ilhas, que entrar'im no

N( _ descoberto a mane'ra rt", evítal' quatro-qUintos confe-,?saram pais sua lotoçii.o nwximn éra. de BERLIM, 27 (U.P,) - s
, CAF'ES1;- Ini�tério do Inter'or, o México Mexico pedindo aRHo politico, o 'JYA: IORQUE. 27 (UP) '-. r li' . que l1uncatinham OUVIdo fa- sd'nta e c'nco passageiros, comunistas da AlemanhaNIlO J não pretende, limit:;r o direito de logo se ded:caram 11 at'vida'c1f'1; Um JUl'l federal declarou que o

a po omc cc, .

RIO, 27 (Meridional) O Wgais. antigo funeio.nário do Departa- orienfal detivel'(am numê'
menta de Comercio, \IV lliam R� ff'��:��t�>-"{ Camara Municipal ro�os funcionários .provin-

ca

da

o

Declarou o

Nelson NR de
almirante
Carvalho

..

RIO, 27 (lUERIDIONALl - o almirante Nelson de No
ronha Carvalho, ao assumir a divisão de cruzadores, pronun
clou um discurso, dizendo:

"A Marinha combaterá em defesa da ordem d(:, país, sua
constituição política, contra os vermelhos, inimigos da liber
dade, da família e da religião que à nós dignifica, Motivos su-.

blimes nos levarão a orerecer nossas vidas para a, salvação] do,
nosso Brasil e gioria dos marinheiros nacionais",

.Não existe f"lta�de
antibioticos

. RIO, 27 (Meridional) - °
sr, Coriolano de Gois, diretor
da CEXIM e o Chefe do De
partamento de Tuberculose
da Prefeitura e do Serviço Na
cional de Tuberculose, negam
que exista falta de antibioti
cos no Brasil. Afirmou o sr,

Coriolano de Gols que o go
verno liberou, há apenas 43
dias, sete milhões e meio dr;
dólares, atendendo tanto (JS

grandes como os pequenos
laboratórios. Há apenas mês
c meio foi dada licença para
que ci1trassc no Brasil maior
liberação. Os hospitais da
prefcitura dispõem de cstoJ
ques de anlibioticos para sei.s
mêses,

Sindicato do Comercio Hote
leiro daquí dirigiu-se à CO
FAP solicitando aumento no

preço do cafésinho para oiten
ta centavos à xicara, passan
do a media para um cruzeiro
e cinquenta centavos, Tudo
indica que a COFAP atende
rá o pedido-

'Não
.

necessitará a Holanda da 'ajoda
financeira americana no proximo anoISiIU�Ç�o.delic��a dos

O
• • .

•• d d EE OU
.

". oficiais, demItidos
primeiro. a 18 o IS • • a por em ordem as 'Inanças RIO, 27 (Merid'-onalJ
hAIA, 27 (U.P.) - A Ho- deveria prejudicar algum pos-Ilar das. conferencias da paz, "Diário' Carioc-,,-" nor'cta que as

Ianda fez saber, hoje, aos Es- sível pedido futuro, de rei- convocada com grande estron- demissões do almirante ;Pena
d Boto e coronel Adauto Melo, ti-ta OS Unidos que não necessi- nício de ajuda americana, do em Pequin no mês de véram repercussão nos 'meios

t�rá de ajuda financeira ame- Outubro .Ó: últhno, e nem de :nl�litat'es, causa!ndo má irnpr=s-
rrcana durante o proximo ano PACTO SECRETO ENTRE "grandes vitorias de Kumh- são, As medidas foram tomadas '

fiscal:, Esta pequena nação, O VIET-MINH E OS CO- a, na Coréia", "Como pes- por ofic'à.Ís superiores de alta,

's:J:s'eseJa rece�eu �o,:ecentos ,e MUNISTAS sôas, cujos olhares permane- responsabilidade, comentaado-se

lare
nta e se:s milhões de do- ,SAIGON, 27 �'t!.P,) - E'-

cem, assim, voltados para os que a situação tornou-se bastan

TU
,s como ajuda, dos Estados xíste um pacto !llllltar s�creto proprios pés, poderiam guiar �eerlel��ap'�\�����s ad:;��iÁ�:,��; ��:nídos, desde que começou o entre o Vlet:-mmh, domll�ado o u1a ões ara o ro esso?"

programa d,e asslste,ncla,' tor- pelos, comunistas, a R.ussla e .�Pm'dÇaga PCOllCl"lPl'ndogra Ra-
rante seus colrgas de farda sobre

Ch Ih

DI'
c o que ·aconteCetl e como e porque

�ou-se, assnn, o primeiro a- a ma, verme a, íto pac- 'dio chínêsa for xuspenso..liado dos Est�dos Unidos a to estabelece a intervenção _.;_.;'__-'- -'-------'--.;.:___;--'-----:---:-"":
por em ordem suas finanças, militar sino-soviética na In- .

b d
.::

O prime iro esquadrão de helí cónteros da Marinha Real A Holanda avisou, também, do-China no caso de as for- S - ....,
..

N.o 848, comandado .':leIo Comandante S. H. Suthers, deixou Ique a decisão de hoje não ças �os ;rebeldes comunistas .1!'I4'er.5 prol Içao orecentemente Portsmouth a bordo do porta-aviões H, M, S, do Vít-Mính forem derrotadas .., ,... U
"Perseus", para a Malaia, onde serão usados nas operações da

1
ASSINEM ESTE pelos francêses,

hselva contra os terrertstas comunistas, Essa informação foi revela-

I I K
.

'

·

A foto BNS mostra três dos helicópteros "8, 55" em vôo da hoje por um alto funcioná- ..::a COO em ".
..3r .=I C,'.durante uma demonstr-ação em Gospo rt. JORNAL rio que fugiu do Víet-Mính, g • '" §

. g g

,).

Causou aCHEGOU AO RIO l\ LO
COMOTIVA "DIESEL"
RIO, 27 (Meridional) - °

cargueiro "Groveland", che
gado hoje ao Rio de Janeiro,
transporta, para Santos, uma
locomotiva Diesel hidraulica,
construida nelas fábricas
Krvpp, na Alêmanha, sendo a

mesma considerada a ultima
novidade. A locomotiva se
destina à 'Estrada 'de Ferro
Noroéste do Brasil, sendo a

primeira a ser exportada para
a America do Sul. No mesmo
navio, desembarcaram no Rio
de Janeiro oito caminhões fri
goríficos para a COFAP.

carióca O advogado IE1eiÇão da rainha das
Alega tiue e$f:.i sendo vi ua ex e"'nosa e cunhada tim:3 de exnloração da s 'd 'd Os trahalhos foram secreta- da Casa a valiosa colaboração do, a depuração de todos os

'r �'l ,� )�..
.

.... -

,I"
I

atrizes do radio In;;bH�ri���Sl ;����u-se� ô�' riados pelos vereadores Ger- prestada durante o
.

ano de partidos da zona soviética'
RIO, 27 (Meridional) _ O biu ao rCDorter o retrato de ricano, Além do mais, não se tem, às 14 horas, a Câmara hard Neufert e Antonio Rei- 11952, O vereador Gerhard e do gov-êrno;' provocou ri

.

dr, Maurice Weinzebaulm, ad- 'ua filhinha Suzy, de quatro c?nc�?ería que n� Bras�l um RIO. 27 (MnrlrHonf'.ll _ A ter- Municipal, com a presença nert. Do expediente constou, Neufert requereu que fosse
fuga para o: oéste de' um,

vogado norte-americano, vem anelS, caindo em _I)rantos e cldactao estrangeIro, flcasse ,ce.ira apura.... ;'í.o 'do coneUl'sC) p"ra dos seguintes vereadores: - a seguinte matéria: ofício· do
.

inserto na ata dos trabalhos a
'f

"

d d d'<

J
-

D 1 1\/f 11 G sr, PrefeI'to Munl'cipal, reme- oração do TI_residente, o que Cl ra recor· e presi entes.ocupando a primeira pagina exclamando: sem defesa, ainda maIS quan- escolha de r�lÍnh" da� a.triz{\� oao Ul'va "".u er, e1'-

dos jornais cariocas, acusado "E' horrível viver longe do sua situação não está jú- qU'l Ilpresentou J'deranGa fo- hard Neufert, Antonio Rei· tendo os balancetes referentes foi aprovado por unanimida- e funcionários d,a zonà ·oci-· ,

de ter praticado vultosas dos entes que adoramos", Re- ridicamente esclarecida. Sa- r",m: Celeste Ayela. ('om ('n"('eL nert, Emílio Jurk, Federico ao mês de Dezembro de 1952; de.
.

dental,
chantagens em ChicagD, Está velou que teln outra filha, de '!TIOS que são apenas deta- de 23 mil votos; Ma.ria. do CÓ,l.· Carlos Allende. Victor Wee- parecer da Comissão de Edu- Exgotada a matéria da Or

f.cnclo procurado insistente- nome Judy, com 13 anos e am- lhes telegráficos a;; notícias C""ll m'l's de li! rri] voto," n /\""�-I g-�. Cl1ristiano �'heiss. Pedro cação favorável à aprovação dem do Dia, o sr, Presidente
mentc pelos reporteres, pro- DRS encontram-se em poder de que nç.s chegam. Aceitei a IÁel�;L1��?i�)af�;,r.��':;l�l�O "�\,� .���c:'::, 'Zimmern;ann (! Fulviu Elll- do projeto de lei n, 6151, que deu por encerrados os

tl'aba-IIJtestanto sua inrH'cnda e di, sua ex-c-sposa. Declarou que eausa em, principio. })orquc fa- 19;; vot.n� d,. õfnrr\\I:llIrl0. <Jssin,,,'!n:< mendoerier. cria,ojto bolsas de es�udo,s n,o lI��s,. convocando _nova reu-. "I'
d ·t· ri

,.

I f - Coleglo Santo Antonlo,' mdl- nlao para.' aproxIma terça- I
Z�n o-se VI .IlHa c sua ex�es- e anllgo (C anlosas estrelas ço da mInha proflssao, sacer ... I p01' VW· .... '·�_....l·,...� r· 111n nsslna,_1Q -----.-- ....

pusa, sra· Ruth P. cUllhado, que de cinem,l e que conheceu o docio". ° dr, Maurice Wcin-! p ln ::,.,er(, ri" Censura. 1\Iari;r. MEDIAAf PRtVENTIVAf cação do vereador Gerhard feira, '. ---.,..__,.....--,.........,,----.

querem explorá-lo. Convcr- escnt�r Paschoal Carlos M<Jg- zebaulm encontra-se hospeela- i ":' Ce\� apr��entou s"s�ent.a 1] ii J Lo J Neufert, pedindo a conserva-

sando com um jornalista o no, da embaixada brasileira J do em um pequeno hotel em: CIllCO, lllelus've um �.ssl'nado, p�.- (OUTRA O fURTO Di:
cão das ruas Joinvile eSão.

d Bd Idr Weinzebal'hn b' -t 'e '10� Eslados Unido" C b' d d l' 110 procurador geral da Repunll' n J 1,; Francisco; div,ersas emendas IntervlU O governo e en '. , '., d� anl ...< , _.

,
opaca ana, CP. e eu, 1?JC, ca e um do Chefe de polic·n. elo vereador Gerhard Neufert .

nOl�trovolnsoa'l'lmSe(:uceu cm uma da;; RIO. 27 (Mcrid;onali - O as 13 horas, lfll.na lentre'lllsta :8:nda outro terceiro, 'de um dí- GRipE: ao proJ'eto de lei nr, 1153',

di-! restabelecer' a,. 1 pOS3111 e CXI- ·\cl·,')gJclIJ. dr. G,1!,riél Vivac- à imprensa, a 1111 {e esc <1rc- ,r' -tal' de trânsito. A proxima a'
"" L para----

,lua, "falando sobre a sua in- cei" Sll') situação. I pUl'ação será s�gunda-fBira. versas emendas elo vereador

IMPEDln iiI'
1 ruo, 27 (l\IcridionaD -- Está Antonio Reinert, ao projeto --' __

!tti t. POUCIA dicação para defender o ad- sendo ubservada. pOr ordem do de lei nr, 1153; o vereador Fe-, ADEN,. 27 IU,P,) - A I soldados foram mortos,
"ogado norte-americano, sr,

N b'�
1 r •

I t �.
Ministério da Educação c S8.úde, derico Carlos Allende pediu a

I
. - , M h dO BAILE N,U�I,!TA Maurirc Wcinzcbaulm peran-

3111' _.;, I�uer Im� an ar a or em no rigorosa v;gilanc'a .00')1'(' os palavra, para agradecer o vo- aVlaçaO bri.t:a�ica bambar-, "K'e k e h y s' a ainn?-e
ut.., te as leis brasileiras, decla- passagelro.s desemba.r-�ndD� com to de desagravo aprovado pe- deou as poslçoes ocupadas \ Shaner, Chefe da tnbu

.RIO. ::7 IMenL!'olJ:l[) _. A Po' rou: proced,<nc:a dos I:0l'LOS da Euro- la Casa e aDresentado pelo p la tribu "Subeihi" As! Sh'lbehi refugiou-se no
licia e�tá 8e )lI,e pa.mnr1o parél "Efetivamente, um amigo pa e MeXICO. deVIdo 1'.0 surto e-, d P d' Z·

e

'I'
� , "

,

impedir fl eoc;li1d<lloR0 bai'I(! que de Maurice consultou-me so-' Itl. 'I IJ� .�.
pidêmíco de gripe embora em verea or e to lIT:-mermann, hostilidades que irrompe- YE.'lne9' com chversas cen-

vem de ser pro�rall1a:.:o por Luz bre a possibilidade de patro- �alS e llermllfo' ..uma VI a mais 1103 c�racter benigno. Os jornais a.s- Na <?rdem �o DIa co�stou raro na semana passada en-I tenas' de partidários, A
dcl Fucb'"o, A fe�tfl rea!izal·-�".-",·

.

t
s'nalam não haver €pidem:a de O segumte proJeto de leI, nr, f 1

-

dR' 1 A' F '" t-" • Clnar sua causa peran e as soluc,o enl Recife, em nota d:vul- 6153, com parecer favorável tre forças do su tao, e.1. oya Ir CTce 1.01, en ao,ilO dia nov". n". :lila, do Só!. <- autoridades brasileiras, ten- d I -,

h d 't
'

tuada na B�in. da. Guanabnra. do me prontificado a 'exami- ��",,�._.� ga a pelo di>rstor geral d..., De .. da Comissão de Educação, que Laeje e a referida tribu' a c ama a a ln ervu' para e-'
!mil! fsLá situ,,"n " Co!on a Nu-

'1ar caus b
c

t' C/'IRO, 2�1 (.D,P,) _I na. Iremos, enta-o, l'n�tl'tu;r partarndento Nac!ona] Ja Crian5a, cria oito bolsas de estudos. no

I" proposito da recusa de p'a- witar a extensão do confli�·
di:;ta da conh.�dc1a artista. O'

< a a so o aspec o JU- n - .u. segun o CO�lunICaça? r(!l''!bl�la Colegio Santo Antonio, o que. .lc
" �

.

prcço do i'ng-r ''"sr> e de mil crn,
rídico, solicitando o seu com- "Expulsa.remos �;S tropas u.m equilíbrio 110_yo sobre

da l:?ecret<l:!'la de Saudo e At"tilS- foi aprovado em primeira dis- gar os rmpostos da pesca, ..o, Segundo mformaço�s
"eh'os. '<bnda d reito a. c;ula c"- parecimento ao n1eu escrito- d'l

. ténCla Soe'aI de P;"rnambuco,. fi cussão,

I
levaram O governo geral de chegadas de Aden são en�'

w\.lhc'ro Ie""l' dtW3 ebnus. o,> rio. Todavia, até o momento estrangeIras e nosso so 0, essas ba.ses socíais justas. qual obsen"tl. t.ratar-sE> ap-ana,; d,' .,' d d
".. .

tra.jes: ligf)rosatllcnt" c."spi n,10 mantive qualquer contac- custe o que custar, sem he- um fa.(:o v�r'ficado auuulrnell1e. ' :
, .

Aden a InterVIr para resta- Via as o Yemen armas e

dos, ti) com Q ad\-ogado norte-ame- sl't.ar Uln SOe l'nstante, e não Reorganizaremos o regilne durante a epoca atual. fluando I
O pr�sldente, '·er eador In- belecer a ordem No trans-

_______ sóbe a CUrva de morlaLdade m- 'so Hermg, em breves .pala-,
'

_ "

importa diante de qualquer parlalnentarista", .fa.nUl recifen:>e. I'-'ras, agradeceu aos membros I curso das operaçoes vanos

sacrificio" - declarou o
-'--- ._-- .----- .

. ;:n:r��,��;'�it� c��:::;��: erão inclui os nos salários e Ia eirdentes convidados pelo go-
verno do Egito para assisti-

d·"
· .

I
..

I 111111��ne��r��s���,�i���b:rt�;,::; OS a IClonalS 5a arlo- aml 13 e
país, deshonrou o regime.

I
- �..

b d d������:�:a;ã: ;��������l;! - nstruçoes aos mlnlsterlOS e orgão su ar ina os
I:;ais, Empobreceu a nacão RIO. 27 (Mcdd'onall - A Se- gcnheiro Jair Rego 'Je Oitveiril ,·ersos saltado preópitaúar"ente. ImeéUatamlónte fou decretada a

d
'

"' I 'd cretariB da Presi'dênc·l'. da

f:epú-l"
o tPnl'nte, coron'el �.;erald,) Le- Vários feriram-se. A Policia não prisão preventiva. do ;sr, Raul

e elxou gl anc e massa a blica expediu in�truções aos mi, mos do' Amaral, novos d ,'donos conseguiu descobrir os �utor'JS DavilJa Goulart.
população sem vestes, Tu- \nistériO\ e orgãos subordinados na Central e dos .Correios e Te- da hl'incade'1'3 <le mau gOjto. REJEITARAM OS MAR-

do éra destinado aos seus ao Ca.t.f.'��C q�anto 'lo paga.n10nto lf'grafo3. _l'cspeet'va.nlente, cm- PRONUNCIADO O MAN, CENEIROS A PROPOS-
"

dos ad c ulla!» por t.empo dr, f" r' possa.do« ontem, f 7,Cl"'tm <1tclD:-a DANTE DO CRIME DE TA COMUNISTA
.

prazeres, FOl aSSIm que v:({o, salã.l."io i�miUa (\ abvn'J d" ções de seus bens pessoais, RESTINGA RIO, 27 (Merld;dnal) - Os co-

chegamos ao poder, para en�ergêncilL .AIl�nci�-sr. ,C!'le tal" BRfNCADJ<.::JR...\. DE RIO, 27 Cl\feridionali - O munist.as sofreram derrota. n'L

, d
' pagamentos ser ao mcIUldo:; n'Js MAU GaRI!) Jui'z 'da Primeira Vara Criminal noite 'de ôntem', quando, reunidosImplantar a 01' em no paIS vencimentos de janeiro, ao C0n" RIO, 27 (MeJ:ÍdionalJ - Quan. pronunciou como mandante do em. assembléia que durou'. três.

e permitir que todos vivam �râr'o do qu:,- pr�?alava,·'('. isto do ,o .

trem 'de No,;'" 19uaeú, crimc oc,!r�ido em. Restinga .Ja.- ;horaS, os· ma.rcene�ros rejeita,ram
honradan1ente dando a ca- _c: quq cl,�" s(), sen1l.m pag·')s (rn d,:e!a par'.!. a.. estar" 1 Je oo,u ca:repagua. o professor Raul Da"

Ia
1Jropost� do deputado Robel'p

1 ,flUE; de f"\'erelro. }; I oro SC!;ÇI:nc. ,"pI 'q drl pa�;<a- v lia Goulart., submetrfndo-f) a :Mol'ena, bdfrada pelo vereador
da um dos no�so: conclda- FIZERA!'>I DEC�AnA- ge:r�s, an,te". d� �hCgar ,,,,) An- julgam�nto perante o,Tribunal comunista· An�enor. �arCJ,ues, No' ..

dãos os seus dIreitos natu� ÇÕES DOS BENS c:wda, dOIS lndlVJd,ws ".-ntara.m: de JU1'l Foram pronunCiados no mome'nto a dlsposlçao aa classe
, '" PESSOAIS fego, Generalizou-se o pân'<:!o mesmo proces$O paUlo Bastos, é apelar ao Superíor Tr'bunal do

ralS de uma eXlstencla dig- 'RIO, .27 (�ICl'idional) ,- o en- entre 0[:1 -pàHlagci!'vs, tendu di- Helio Silva � Antonio dos Ssr,1:08 Trabalho,

-_,_.

Glorilicação40 éritoJ
Do. sr. Paulu Uauer! l'rcfcitü ti'::l eitlade cic Itajaj, recebemos

atenciosa 1�.t1rta d� ag'r.ar1ecinH�:nto pelas referencias elogiosas que
este jornal fez ã sua lHofict1:1 (: operosa .éldminb-traçã.o� ao a!isina
larl11.fJ.s, CI,}nl jUtjti�'at (JS méritos da \rultosa Ohra. do a.erOlJorto da
(11lt'Ja (.'!(l:ule. cujn clnl;.z'cend.inlcnto traduz o esforço cOllstnltivo
c ll;ltriótico do seu governo.

-

Senlpre tivcrllos lHa -eS1�ÕItU [a.'ler justiça. a.o trabalho do::;; bra
sileiros que. in"·c�t.ido!i <la íCspullsnhilidade p.elos destinos da cole
tlvilladc nacional, rcaEsaln a 19-\l1na cQi;;;a de l)f('vcitosa e erlificon
te. i,s('ntos de paixões nH�'::;(p1inha& c di�soh�ellt:es.

.J us1ificam-sc ;ls.siln os conl'citos .flUe emitimos sút�t"c a im.llQr
tancia e o vulto ctl) Cnl!JreeIldilncnto do jHcfeito Paulo BaueT, que
deixo!! um traço indclcvd da puja.nça pat.riótica de uma adminis.
traçãO" fecunda. cuja rcalisaç50 é digna dos aplauso. c da admira
çã.o do povo ltajaicIlsc.

E para 'Iue o esforço cOll�tl'utivo do sr. Paulo Ba.uer seja cyo

carlo atra\'és da I,osteridade, num testemunho de gratidão e reco

nl1acimen!o não só do povo de ltajaí. mas tambenl de todo o ·Va

le do ItajaÍ, ,justo 'f' razoáV'el �ctia inaugurar luna. placa no aero

porto daque-la cidade, onde o se1l nome fjca.s�e gravado

imvcreCiVCI-1Dlcntc nu bronze. Seria esse () maior lHcito de justiça qu{t: se pode
ria tributar a UlU hom,'m que trabalhou conscienciosa " I)atriotica'
mente para. o bem da c!>leti"jdade catarinens" e dQ lkasil,

ao

ono
Catete

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COOPERATIVA DE CONSUMO - DOS' EMPREGADOS I
DA EMPRESA nU1USTRIAl GARCIA S. A. t·

Resporisabilid ade Limitada '

Assembléia Geral Ordinária
Primeira Convocaci�o

. ,

o SEU CINEMA - COM RENOVAÇÃO DE AR
PERFEITA - A P R E S E N TA:

H o .J E - QUARTA-FEIRA - às 20.30 HORAS - HOJE
Um programa sensacional:

.
Dois filmes de pr lrnefra classe: -

1'0 filme - "OS GLOBETROTTERS" - Reis Negros do
Basketbnlt. - O mais famoso time de basketbalt do mundo,
numa !Jelícu1a de agrado gel'al _ _ Romance... Comedia e

Ação ... _:_ "OS GLOBE�TTERS" .
.. . ..

_

2.0 Filme: - Ultima apresentação da mnnumental produção
rr O t E I ··T t: I R' O

n da Warncr -
artigo 74, <:lo D.icreto-Lei 5.893 d� 19 de Outubro de 19�3 e . .. L· ..... . lY I B R I li DO (A � I �, U O A f O·I! O Ff

Decreto-LeI 6.2.4 de 14 de Fevereiro de 1944, com a seguinte: j A d' malucada focalizando as atrapalhações da fÁ n a'ii J ri! n u
ORDElV! DO DI/\ come la am " ...... , -

.

1) D'
- A' - -d B 1 <'e 1 D '1' maior

loucura de todos os tempos: o amor! ... - 13m fllme com DAVID BRIAN. JOHN AGAR. FRANK LOVEJOY e SU-
lsc.r!ssao e provaçao o a anço ..". ra e emons- .

te tica fabrica de bom humor I< sonoras garga- ZANNE DALBERT
tração da Conta de Lucros e Perdas. que e �ma au n

. .

.

.

.•... •

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano social d 1953

Ilhadas.
- I

A mais perfeita película de guerra ate llOJC produzída, nar-
3) Outros ssuntos de interessa

. i.
v e .

Preços p'O<J1ulares: Platéia 6,00 e 4,00 - Balcao 4,00_ e 3,�O. rando com fidelidade a invasão da Normandia, na hora "H"

Bh
a

23 _, .r
1

-� -d�- Sl�c,.13a N. B. - No sorteio, tornam parte somente os cartões dís- do dia "D". - "ABRINDO CAMINHO A FOGO" -
umenau, . ne anel. o e <7<)"

t· id D d tW. A. Nerlich _ Secretário. rlbUl OS. L reços e cos lime. . . ,

--�

ío CaDadã - D novo-
. . .Ó

-

.•

«Colosso d o Norte))

"

..

r-·'

Indusfriais

BLDl\!ENAU, 28-1-1953

Cf

usch
EMAS

Cí enaulue
IIOJE, QUARTA FEillA, A'8 8,30 HORAS

Divirta-se ganhando; com o sorteio de Cr$ 5IMO,OO, ofer
ta, patrocínio e respol1sa,bilidade da Caixa .Ecoriomica Federal,
4\gencia

.

de Bíumenaul Os cartões numerados serão distribui
dos gratuitamente no' cscrítórío do. Cine BUSCH.

as melhores marliâS .de proc. alemã pa. Ind�strias Textis
Saeeazías -'- -GonfecçóeS de Couro ....:. Rou,l,l�s Brancas

.

.. ' ... Motox-cs � Acessórios - O'leos
.

De conformidade com. a deliberação do Conselho Admi
nistrativo, em r'cuuiãc de 22 de Janeiro corrente, estão con

vidados os associados desta Cooperafâva, para se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no dia 12 de Fevereiro de 1953,
ás 20 horas no Refeitório Provisório da Empresa Industrial
Garcia S. A., sito a Rua Amazonas s.Zn., em cumprimento ao

, DONALD Q'CONNOR - JIMMY DU�A:NTE - PIPER
LADRIE - JOYCE HOLDEM

EM:

nação dos membros do gabi
nete do presidente e dos altos
funcionár,ios,' negaram-se a

homologar a escolha do sr ,

Charles E. Wilson para o car

go de secretário da Defesa,
porque ele possui 2.500.000

NAVA YORK, (Globe merciais e o quarto
.

entre dólares de ações da General

Press) - A 'expressão '''O os produtores industriais. Motors, de aue era, aliás, pre-

C·olosso do Norte" tem um Q � idente, e esta companhia, por
,J.uas exportaçoes aumen- sua vez, tem oito por cento

significado bem conhecido tam vinte por cento por ano dcs contratos para a produ
na América -Latina: Os Es- e sua produção nacional se ção de engenhos e armas de

t d Unid M d 1 d Q 5 bflí-.
• vasto plano de defesa dos

a os. m os· as, segun. o e evou e Y,
' 1 toes

•

de do- EE. UU. Assim, wu. Senado
a revista LIFE Intematio- Ilnres.e:� 1942 pa;ra cerca, de corri maiol:ia r�pu�licíll:a, e

t nal eX.lstem
.

atualmente

1.22
biliões de dólares em I �e$.I}lo c.

uja

.

.n

..,�lll.orl.a..
nao

.

se

I• dois colossos da América do 1952." dISPO� .

a criar
...
dIficuldades

- ,.",... ....--------- --- ----- - I . .. ''-
.

.• .

.

I especrars
ao presídente, no

.

I
Norte. o Canada esta se Esse progresso - salien- começo do seu mandato, so-

S E M P R E transformando num dos ta IJFE - acarretou um : bretudo em .rtIateria de dQfe-1
AUTOMO'VE.IS I·

países mais importantes do

aum.ento
de 50 por cento sa, neg.a.. apol.O.

'... �.e a

..

c?r�
..

o.

na.?USADOS
r

:

d
.

1 d Íd d C turalmente com a ler,.a 110-
mun .0. n? nrve

..
e Vl c: ? ana- meação de. um dos três prm-

DOIS fatores - observa da. A confiança e tao gran- cipaís membros do gabinete .

V,QRO 60 HP. - 1937 � CIIE- LIFE - contribuíram para de que um lugar na bolsa' Este exemplo· de· se\:eri.dade ;

VRQ�:ET Co.up&" - 2940 - RE,- a atual prosperidade do de valores de Toronto vale s��ve para dar uma Idéia de

1N:AÜLT PERVA -,... 1950 -,.. MER- 0� d'.
.

. hd à i . aLe que ponto, e de que m<;l-
CURY _ 1948 CIIR1:-SLER

,-",na a. o lmpeto Co, o atua mente 90.000 dolares, do os poderes de um preSl-
Co.NV' - 1�34 ..,... Fo.R!) 85 IIP. sua economia pela guerra ao passo que na Bolsa de de�te dos EE. UU., por vas-

'

- 1937 - ADLE,R 4 CIL. - 193� e o dinheiro que os eida- Nova York apenas 43.000. tos que pareçam, são limita-

CHEV.ROLET
- 1948 ,o.p.RI. dãos nQrte-americanos apli- J

E LIFE conclui: dO.s e efetivamente fisca:liza-
monlos· a' ''CTen·da· SUPER. {; - 19�8 - At)'STlli A-7.0" ..' l' t ,', ·,1 "G r .. " f t d IdOS'........ .y. .

•

_ 1952 _ l,'OLKSWAGEN _

caran1 llaS lnnus IldS 0.0 ..l'fd;a., ao a o a capa-

i .::���1::,,l��l-l. 1951 - DODGE - 1938 - FORD I país. .� cidade para custear sua Ninguem no mundo, consi-
COMPANHIA MERCAN-IA

CON\'·. - �SZ9 - TRJtlNPH 2 .E.lU dez págüws de mag-'.! prói.]J.ja vida e ajudar os deradas as c�rcunst.âncias, po-
T:q. VICTOR P,ROBST .PORTAS - IS51. nlficas fotor'Tufias colori- demais (] Canadá não só-

I de de boa fe .deseJar que _o
Ir- �'" - - � - - - _; - -li "A C r S A" Fone 1324 -

BLU-I·
.

5
. ., '. I governo. de EIsenhower nao

. JUENAU - Rua 15 de Nov., 983 das LIFE, relat�. a hIstona mente se transformou nu-: seja um êxito. Mas será um

P E R I) EU .. S E PEÇAS E ACESSO"RIO;> EM ,do novo C.mada. mi., grande potência econô- êxito dificil.

No trajeto. cio. :p,�lo Norte e

..

-.-. GERAL -- "Ao mesmo tcrnpo que mica como também num!
a Rua JoãÓ Péssoa, uma cane-

- - - -- - - .....,.. - - - continua sendo um dos fator politIco de suma im-I
Ú(tiÍ1teiro niarcà' Sehaeffers, ,Negócio de Ocasiio maiQres produtores de gê· portâneia no mundo (lei- 1
com· ,tampa, dourada, conten- neras alimentícios do rnun- @ental".
do. 9 . nQrn� gravado·de seu

pl'ÇJp,deft�riD, fel,Vi. QiesE;ler V'ende-se 1>01' motivo de do, o Canadá ocupa o 4.0
J1'.

. . .

Inudançá dois .

compressores, hlgal;' entre os países co-

Quem 1a en�óntÍ'ou
. favor sendo Um de 350 Hbras, e O! ..••=-

entregar l1esta .rl;ldg:çijo. OiU'tto 2� Ii1.lr�. 1l.1.c�usive to- •

1-:- - '"- ...:.._ _,_ _,. ,"':" ...,... -II do o.material de uma oficina ��lJefl"" ,�
D I E Cf5 A ... S E d� :Pmtura. r;J\r fIIieruu

Mais iinformações com

I
@ ª

H'einz Struse Rua

Amazo-l
LllfE DI

nas, 868.
MAGNÉSIA

-' C II'CO P
referenci�s às relaç{ies dos ad- """" �to

.

As homenagens.' aos 'valorosos -a'... ministradores com os servido- 4. _pJhd
tletas bil�riga:-verdes· prôiongar-se- res da autarquia. "

ão por toda esta semana, p!lrtindo Analizou longamente o ofi- f -_
....._.;._

as mesmas:d,f! várias das principais cio recebido p.elo sr. Lemos
agremi�õei· �sport�vas

.

de Flm;ia- Bastns, respondendo ao re
nopolis cujos dirigeutes e corpos queriínento seu e pediu à
sociais deliraram com a. proeza al- constituição de uma comissão

cançad.B. PcÍB..' uót\iYel guaÍ'Í;J.ição do d
.

.e i.nqU�rito para promover

I4-1dj) ,!,,1.llj.. . , uma devassa no Loide.
11-,,-.,.... ";,,...���..,..,..---;---'""""---�---1I

�1!IUilflllimlllllfrllfIIIIIJIII!IUU:IIIUllllllflmlfmlml1lllllllllllllffUIIII� 1
I .ENCONTRA-SE EM BlUMENAU O SR. KARE� II
:= ROUBICEK E I
ª Técnlc6 �specializado em mãqui�as de somar, calcular, §.'
_�

;escrever e: caixas registra d01!as. =

" �ipJ���d� e� Viena, Pr�ga e LOOl(1t;�" -'
.

::
=. Oficina à·Rua 15 de Novem,bl:'o, 11}d.it. 4a Caixa ;li!co- ::.
S: l'l.ÔJJliça' -4- .Apa�'tamento ·2' _:.. -2.Q andar. ::.

�illnllmllllnlllm)nlnmlllunlnm1UmmlHIIUIIIIJlllmllllilllnuIHIJI�
JI

.

'(ATO .DoS"lRÂBAl HADORESMAS -IHDU�S.
'fR!ASDE fiA(XCJ' l'IECElAGfM DE BlUMENAU-

,
. _.

.'
. '.. -�-

EDITAL DÉ CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

-
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-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
....
-
-
....
-
-
-
-

-

\ ;
FiLET,ItICnlAn� ,flIWDWA REPOUSO - DESIN',tOXICAÇOES - AI,COO- ª=-IL�$:l.\:IO - �ATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _

ª_ A�NmÂ- M'QN�OZ l)A, R,QC:tIA N. 1247 _: FODe. 3055 _=
_ ENDEREÇO TELEGRA'FIC{); PSIQlrrA!J'RA

....

�
CURITIBA l?.t\R�:NA,'

=
�mmnmUmU!lflllIUmJlnIIIJmllmnllJlmmlfmIUnmlIiUmnlmIIIIUlIIIIInln!!5�11��UllltlmmJlllnUIII'�

c ...
. , .... • .o". .

. < ..:_ """'''--__� � _

t���������;;:oo�;;;;;��������������� .. ... ����������
.

NO SEU 3.0 A'NIVERSARIO DE FUNDAÇÃO, AGRADECE .,À SUA DISTINTA CLIENTELA A PREFERENCIA COM "

QUE A TEM·DJiS:rINGUmO E CONTINúA À SUA DISPOSr CÃO, OFEREGENDO-LHE, SEMPRE, OS l\:IELHORES AR-

TIGOS DO, RAMO PEI;OS 'MENORES'PREÇOS DA·].>�AÇl\.���.- <"l't.,.<�. ....,

APÍWVEITA o. ENSEJO PAltA COMwrc.AR QUE �S TA' DIS'fRIBUINDq, ACABA FRE GUj!:S QUE FIZER UMA
COMPRA, CUPc)ES NUMERADOS QUE DARÃO. DIREITO A VALIOSOS PRE�nos, COM SEJAM:

.··1.0 PREMIO - 1 FAQUEIRO DE 73 PECAS. _:_ 2.0 PREMIO - 1 RELOGIO DE OITO DIAS DE CORDA.
3.0 ·PREMIO - 1 DESPEltTADOR.

_ OS CUPõES SERãO DISTRIBUIDOS AT.E' O DIA 31 DO C.ORRENPTE M�S. O SORTEIO SERA' REALIZADO
.

. .• :r;tO AUPITOllfO DA, P.R.C.-4 . � �
�������������������������������������������������.���������;��

AQUECÊI}ORE� ll� ,AGUA ELE'TRICOS E
.' .

.. ,., .' AUTOMA'TICOS .f
.

__,.suissQS nlarcà :"CUMULUS" suíssos -

,Uoller
.

Heisswasser-Speicher. .

'"II! �.'.
-

ANILINAS E :fJtO.J;nJ1;OS QUJMICOS "GEIGY
�,

. -

'.., ,;. de próeedência suíssa,

MAX
.

.... . ... ..
Rua, IS de Novembl'o, 679

� .qij,asi' dê�jjonte ao Banco lnco --

Aprendiz ,Pª,ª. ohciqa ,de ourives
(AS A HU S A D, E í

Rua .15 de 'Nov embro/801

puas moças pal'a·oalcão, de
""·'.Jetên(',i�( com 'i,ll-ática •. 'rra

.
hl' à rua 15 c;le NQvembro,
.597 _",.. , ,I'A ·DlFANTIL",
das'l'i às is ho!ras.

..

inhonetes
F�RD

De carpinteiros para car�

pintaria. e montageí:n de ca

sa, para trabaJ,ha,r em Curiti-
ba. .

Informações nesta

Illdl.;Ael40

..afia ü'
uiu.le..
.,.bor Ia .10

a4htrluleDte.

Faço saber aos que êste virem '\)u çl�le tiverem covheci
mento, que, de acôrdo com os E�tatuto� Sindicais, COl1VOCO a

todos os· associados, em pleno gÔZ'Q de seus direitos, para 'a
Asseulbléia Geral Ordinária ri. re.alizar-s.e no próximo dia 1.0
de FeVEreiro vindouro, na Séde do CLUB NAUTICO AME'
RICA, em primeira convocação às 7,30 horas da manhã e não I

..

havendo 'número em segunda e última às 8,30 horas, quando .

se :r;ealü:ar,à cQm qualquer número de �ss(}ciados preseates,
afim., de s,i:lr"ju!g?-ô,a é' àRritJ�aqa � prestação Q,\'l ço�tqS refe
renteS ao:.exercício dê; 1952, E com a seguinte ordem do dia:

1) APimil;ntaçâo e- A.Pl'ovaQão do balapço :relativo ao'

exercício de 1952.·
.. .

:,?) Aprí)vação e Discussão da Proposta Or�amentária
. - Piara o 'exerdcio de ·1954.

3} Discussão {: Aprovação do Parecer do Conselho Fis-
cal 13q.br� os itens fo e 2.0. D �

.��

4) Assuntos Diversos. .

Hm� Q ílOm fYI1(:iofi!Mnen�O
NOTA: ". Os associados devem comparecer !m.:midos de do ESTOMAt\O f Irfff,�Tn'tO�

suas Carteiras Sociais.· U:'dP:
• : o, -- Bltun<;!nau, ·21 de Janeiro d�19�'iREToRIA ELIXIRWfSTPHAtEN

Olimpio Moritz - Presidente.
. ... ���� I�mmmu,immimnmnrmlUllmllllflmlflnmnmmurmmnnlunllllmllnmllmlnnIlfIUUIUIIJIlIIUIIU1IJ'.=

ASSISr�NClA ME'DIC A PERMANENTE � CARGO DE E8I'ECiAI.I8TAB
�,..... ABERTA· AOS ME'DICOS EXTERNO!;

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTAil.O

Silve�ra'

INDI�AnOR .. DE VIAGENS
EMPRESlMOREIRA &WERNER
VIAGENS DIA'RIAS :tNTRE ITA.J,u, E ÚLU.MENAU

HORA'RIo. DOS ÓNIBUS:
..

PARTIDAS PARA ITAJAI': 7, 10 c 15,30 horas;
PART1DAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 1,5 Hora,.

HORA'IHO DAS CAMIONETES:
PARTIDAS PARA BLUMEN,(U: 7 e 1230 hora,;'
PARTIDAS PARA lTAJ'AI': 9 c' 11 hor�s.
PASSAGEM: Cr$ 15;00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camionctes
AG�NCIA EM: ITAJAÍ': Rua Hereilio Luz - (Ao la,do da Igreja
Matriz) - Fone, 373 ..

.

AGí':NCIA El\I BLUMENAU: Travessa {:de Fevuelrn:- (A-
gência Bra-Blú) - Fone, 1266

'
.

..,I;;,_*__ ". _,.:..__o;_.

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONmUS ENTRE:
LIN'l!AS BLUMENAU-BRUSQUE

SAlDA DE BLUMENAU: - (De 2.11.5 à� Soas feiras às 7, 10, 13,
H e 16 horas) - (.40s sábados às 7, 10, 13, (l 14 horas) - Ao.

Domingos às io hor'tS.
.

SAIDA DJi; BitUSQUE: - (Dias fiteis àB 7, 10, 16 e 20 hora.)
(Aos Domingos às 18 horas).

Lrn�iAS BRUSQUE-FLORIANO'POL1S
SAlDA DE BRUSQÚEi' -:(2.11.5 à Sábados à� 6, S, 15 e 15,15 h.
SAIDA DE FLORL\NO'POLIS: - (De 2.as à 6.as feira. ãs

�, 16 e 17 hrs.) - (Aos sábados, ã$ 7, 1<1 e 16 hrs.)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
SAlDA DE B,ltUSQUE: - 2.as à Sábados às ? e J6 hora•.

SAIDA DE ITAJAl': - 2.a.5 à Sábados às 8 e 13 hora••

LINHA lTAJAl'-Jo.INVILE:
H O R A R lOS:

SAIDA DE lTAJAI': - De 2.as a sábado as 1_ e 15,15 horas.

SAlDA DE Jo.INVILE: - De 2.as .a. sábado as 7.30 e 15,00 hu.

LINHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLlS
SAlDA DE N. TRENTO - z�as, oI..as e ,6.as feiras 'às "1 hora..

SA:WA ,DE FPo.LIS. - 2:a5; 4.as e 6.as feiras às 16 hora•.

_*__•__._

AUTOVIAÇÃO HASSE
Atendendo às necessidades e convenlencla '(los 8rs. :passageiro.,

a Auto Viação lIasse, acaba ç.e estabelecer novo horado dos

seus transportes coletivos. os quais. ;lã entraram. em vigor e

que obedecerão ao seguinte:
PARTIDAS DJi: )3LUMENAÚ: {diádamente}: 6 horas - ônibus;

9 horas - o:":lbus; 13,30 - onibus; 14,30 onlbus (.via lbira,ma);
PARTIDAS DE RIO DO. SUL: (diádamente) 5,30 horas - oDi

bus (via lhira;rna); 9 horas - on1bw;' 12 ho;ras - onibus; 15

horas - onibus.

EXPRESSO RIO DO TESTO LiDA.
omelhor· e o :mals rápido servlço.. de Onlbus lnterurbano.

elltJ;e Rio do Test� (Pomerode) é lilumenau. ,

HORARIO: - Partidas de Blmnenáu, Rua' Nerell RlIirIo�,
DIAS UTEIS, 3,3Q,· 9,30, . .._... 11,30, - 16 e 1'1,00 hora .. -

AOS SABADOS: -,- 13,30 - is,oo horaS, ,

AOS DoMINGOS: - 8,00, ..- 9,00;, T:' n,3o, - 13,3D, - 1'1,lR
e 18.15 horas.

.

Partidas de Rio do 'l'elito (Pumerode) DIAS UTEI!i: � 6,011
S,3Q - 7,45 .,.... 12,00 e 13,IHI horas. DOMÍNGOS: - 6,30 -

7;30 - IZjllll ..- :15,30 .- 16,30 horas.
PONTUALIDADE - RAPIDEZ - SEGURANÇA

:_..$__#
__._

EMPRESA AUTO ViAtiO· RIO DO tESTO
SAlDA DE RIO DOt TESTO: A'" 6,15, 1,15 e 1;1,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 1230, 16 e 17 HORAS.

SAlDAS DE BLUMENAU: (Der;onte ao prédio da: Mútua Ca·

tarinense): ." "

DIAS DE SEMANA.: .,...... 41$ .!I, 11. 16,311. HORAS.. . .

AOS DOMINGOS: ...:.. ãill·8.àõ�'11. 14:-18 e 19 HORAS.
-"- _

. .;,..._ _._

EXPRESSO- BLUMEHAU ..(URIJlBA
Endereço Telegráfico: ·"LIMOUSINES"

AG.!lNCIA BLUMENAU: Rua 15 de Nóv. nr. 313 - Fone: 100.2:

AGí':NCIA CURITIBÁ: liua 15 de Novembro, nr. 629.
�_.__ •__e_

BlUMENAU ..JOINVILE
VIAGENS RA!PlDAS E SEGURAS

_
.._._. 50' NO -_.-

.,

EXPRESSO AND01H1'{1IA.

II

ri Se

Laxativo 8.nt!,áddo

contra as azias.

Ação suave c duradoura;

Sem sabo!' e não

adGtringentt'l.(

UM PRODUTO DO

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
�
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..llnflnencia japonesa so�re a arte oci�ental -

,: NOVA YORK (Globe .
:kusai que tinham sido a-

'1
ccom!) Degas e Whistler, que

Press) - Na arte, como em i proveitadas par<l embrulhar logo :se influenciaram em

rHuit<ls . outras atividacies Jouças importada. Brac- seus estudos pelas obras o�

ô1.Ütura,Í&1.J1ão há fronte1- quemond mostrou as ec; dentais" .

n:s, Embora exisia &lgo tampas a .Jgun:; pintores, Muitos artistas ociden:

que se pode denomülar "ar· td;; lançrtram rnão da téc-
te nacional''' isso eonstHni

-.::::

I: nica
. j�pol1esa - salienta

apenas UIp. especto par1.icu- I. LIl"E. Contudo, foi sómen-
lar do movimento intel'ua- frescor. Se você trabalha. rc· te depois da segunda gu'er�
cion�l. Iresque frequentemente as I �'a nH�lldial (!ue �s artistas
A .revista LIFE Interna- mãos mergulhando-as crn a·' ;japOneSl!S se llbertararn,

tional, em seu ntlmero de gua fria durante alguns sc" pela primeira vez, dos re-

20 ele outubro' conta como gundos e faça bochechos c guIamentos oficiais �. e,n�tra�
a arte japonesa iniciou uma g<1rgarejos com agua fresca. ramo em contacto cou, a ar ..

revolucão n.a arie xnundial. isso acalma a sêdc c torna o te ocidental c com ;;:5 ·ideias
no séclllo pélssadc: e está a- calor mais tolerável. Tenha ociçlentais sôbre a arte abs�

gora COlUeçf!ndo a sentir os

I·
nu seu armário, no l�jCiÜ ondo trata, mnHas das quais ti

efeitos de tal revolução, de- trabalha, um fl�aSqull1ho com ver:;,m sua origem nos mes

pois da ,mesma ter dado Agua de Colol1la; quando es· trcs' japonêses.
volta ao n'lundo. I tiver sentindo muito calor, .--------�---

"Em 1856 � conta LI-
I
passe nos braços e no pesco- DL Aires Gonçalves

FE·� .um- francês chamado ço um algodão molhado nes-I - ADVOGADO _
Braequemo.nd se viu dian- sa agua e se sentirá reanima-

, .'

te de várias estampas do da como se tivesse acaba�o I - �1�1nu�I'f�rit�rh'JI famoso pintor .japonês Ho- de tomar um bom banho friO. &ua J)naqne. 55 _ f'o:Q,19: U'1I

.-�'"'::- p...,

Vlag.ens diárias entre Blumenau e Curitiba, de domicíUo à áomiclUOo Agências:
BLUMENAU: - Rua 15 de Novembro, 313 <Hotei Holetz) - «'une, 10l\�.
CURITIBA: _. Rua 15 de Novembro- J�2 "'- Fone 634..

ACEITA�l·SE VIAGENS ESPECIAIS PAR..<\. QUALqUER PAR;r-�;·

-
-

D -

III
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seus sucessos nos

A

Redator:' RAUL, DE 'OL.IVElRA FAGUNDES

11: X P E D, I E N 'I' B:
Assinatul'ul

ANUAL .. _

SEMESTRAL
N.o AVULSO

c-s
Cr$
c-s

Sucursais: RIO:·--Rua do Ouvidor n. 100 -'Fond
: 43-'7634 e i3-1997� .;;_ SAO PAULO� - Rua 'Z de
Al:trll n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181'
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás.,24. - PORTOA.';;
LEGRE! - Rua João Montand" 15. CURITIBA: -
Rua Dr. l\'Iurici, 708 - 2.0 andar - Sala 233. ;101N'
VILE: __;_ Rua Só,Pedro. 92.

tro, até 4 metros de"

comprimento, para
esgôtos ventilado-
res, águas pluviais,
etc. Peças especiais
e eonexões de todos
os tipos.

• LEVES
• INOXIDÁVEIS
• ECONaMICOSl
• DURABILlDADII.
ILIMITADA

, Agente Geral:

N .. I. ZADROZNY

..

eunlr-se-ao

médicos ele

CHEQUE

Endereço Telcg ·'INCO"

Cr$ 22.500.000,00
27.500.000,00

Fundo de -reserva •. . .. ,. " .......

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

Total do náo exigível Cr$ 80.000.000,00

Total dos depósitos em 30.6.523 c-s 680.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS .,RAÇ \S DO ES

Ti\DO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA
'I'asas de Depó·itos

Deposrtos a. vista (sem lnnrte] 20/D DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%

Limite de Cr$ 2'ilO.OOO,OO 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 69'
Limite de c-s 5\)0.000,00 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VlO

DEPO'SrroS POPULARES AVISO de 60 días 4%
Límite de Cr$ 100 ..000,00 5% Aviso de 90 dias 4:, 112%
Qet,iradas semariais Cr$ 2U_000,001 AVISO de 120 dias 5%

CAP ITALlZAÇAO SEMESTE AI.. �

UMA CONTA NO -r N C O" E PAG UE COM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARA ADQUIRIR

I
CAMINHõES

I

(RCEDES. 8fNZ I
-.-- em

17 (dezessete)
Prestacões Mensaist .

"-�-� llro-curem �,��-

OS AGENTES GERAIS EM
SANTA CATARINA

mí uut.os.

d 100
quando, Jcll1t", a essencía de bau Ide Junte o caldo de car-ne, 2 x ,-

, as; gramas de mantetea :
-. � -c- �

.4���,..��t""..,.��...����'!}o�����������f...!t-�5:;�_ 100 grs. de chocolate em tabi,� U lha. Arr,un:", ·;;t·, I"ech 10 �ob1"e caras de agua e o suco de um to-

_______________________

-

__-_:-_-_-__
.

_-_) tcs; 25 grs. de açUcar baunilha-' �.ma crO�ta ele Illa�'a de torta mate. Cubra :? deixe cozinhar

'do, 100 grs. de chocolate raladu �:t ,aSS'ldd - de sua Incfel·cneia. cerca de duas horas. Acre.,cente

Ponha o chocolatl' part.do en; i
'. U II a com creme Chltnti!l�' e �n- Os palmitos, as 'cenouras. o arroz

pedaços m'udos numa caçarola. I "
e o fe'jão (já 'clnídos), CozÍ'Ilhe

e faça-o dlSSoIYCI' ao 1"0.\::0 com' mais mil pouco f'. por fim, adido'

poucas gota3 de agua ou leit": I ne o "UCO de rmiío,
Bata a manteiga. junt? o acucar'

MASSA DE. AMENDOA PA-

as amendOils. o chocolate ciel'l"'" RA RECHEIAR A-

tido, a11l'.I.SS' tudo muito 1Jpm e: MEIXAS

ponha no gelo p"r� solidificar 'I
Féwa urna' calda' com 300

mas de .)<<1 ,toma.r o
Forn1e, en' 30 boli:1h:Js e rale-a:<
no chocolate rn}ado. D L��p L'!q

local frio ::-té o momento de ser· ,

v r. Se encontrar o cht'eol:lt" feile CO!ll I'od las' de banana.
em grãoz'nhos s'rá lU,elhor do

I
Al-tROZ cOM BOr"INHOS

::}ue o rala·�o. DE CA.RNE
Bata, as g;êlnas. C0nl ti 0 :"'c:ne;.H�i l�sta é Ulnu exc::lente l'ece'tn

até que fiql!enl :?-sbr'anquÍçada,. pal':J unl jantar enl que voce

Juut� a "ssencia de baunillD (' não deseje prepr.rar muit:Js pra
b"lll "li ,no t,·dD.; os servwos Jw1lo il A.Jl-indega de Sáo Jo')'ancisco. do Sul, depoIs a f"r'nha mistU:'lldn (·"n· tos. Es'�c ora to, f uma :;opa, for

S.êIO c: ..ec._;tÇidas cotn pontua!lciadc e presteza, dispondo para é�te fim de ') chocolate, Urna vez bcnl I f!fi!(10 lllanl Uln "ot nlO tnenl;.
tudo. acrese'nte as cln.ras bati- J Ingredientes: J� qUllo de car

das em n1;ve. n,,,xf'l\'10 SU8V�' lle moida; 1 c'bola pequena; 1

',) jXlCaLl
de far:l1Íla de l'osca: 1;3

.

de xicara ele le Lo: 1 ·0''-0 batido
1 colh: r ',le sopa de J1Io1b) ingies

IEa1 e pimenta; 1 :, cara de caldo
de carne; 1 lata d', "ueo de ta-

Ima,te; 1 lata de palr.1ito êm con

serva; 2 cenouras p'cada;;; I," xi-

I cara de arrnz; 1 í de ;,:'eara de
feijão 'branco; suco rl um ii.. '

Imão. to 'tis pasta j,unte 200 gramas d'!
Maneira de fazeI: Mi:;turc a amendüas moidas, 6 gemas. 6 '

carn -, mo da, as CPboJ.15, a [al'i- claras em neve o Icve ao fogo
I n'ha 'ele rosca, o leite, o ovo e os mexendo sempre, até de�pegar

" '1jt••
' I temperos, e forme petlu"nas bo- do fundo da pan\lla..

> ." ----�
..

--------���------������

lIIc:e,'" sem bater. F�rr·:�:L ID todaholeiro co.m papel branco untado I e pa,tde manteIga c dc.t<, so1>)'(, cl� "
' ê

lll,lassa, estendendo-a para. qu'J I
. ""

fIqUe bem fina. Cozinhe em for-I'no
• tIlIent� por 10 minllto�; ,n\:FFNR�,;ON CITY <Missou .. ')

I
CINC'INNATI - O tI' bunal

'1ual1,.lo ('ShVt'f flourado, I'eti!""! ,"-'
.

Uma nota de SCl'VIÇO d,stri- outorgou o dhrorcio i.t sra, MU
do forno o t'1bolq'ro SObl'{! um

bUlda por todas as administl'alÍ- 1011 Hedding. No curso de uma
papel grande, tirando-Ih.., () pa- vas, a��inahl á empreg-ac!lJs. que d:scussão, seu mari'lo e>'magara
pe! que 1 \-€1' arlerido Estenda elas nao devem sob P"ct"xto a.l- sua aJioança �le casamento a 1;01-
"m cima. o rloee ele Je t c, c {'l1ro- gum, "repor' "OI onlom S!!US ca- pcs de martelo.
le hrlll <fperJ arlo. (';:tl·te o 1'O1� helo� ou retificar seu "Ii1Uquilla-
depoi� de frio, �c" dUl'W'lt- ao hor'as de <1}1'1'-

BATATAS COM AL1GC'IUM ,o". Assinado pl�ln 60\"TnaYtl'
Se yocê. quer' :;ervir lIUJ"'; df'- Forrest Smith, o texto 1" CUI .H

PeiO�flS hatata:,; assadas, f'l<;<1. o tI,ue um escr:lOl"o nii.o é um im,

I <'f'guint!!: Parta. algumas hatatas titulo fie bnl�za. (lU C um "c'gun·
jn�lesa:;. POlno Si� f05Sr. fa.zé-la� tIo pcrdl<ln nao :-:� recuJlfr'a nHU<;.;

fritafõ. jlor�'>nl. C'Ul tiras hPOl e flue Pt) t cnlpo rl .... nnl fUTH:1oná

mai� gro"sé!:;. D"po'}' ';lr V-lYlld,,'; rio p<'r\ence a,o Estarlo dUI'anle
e enxuta", e,:palhe-as num j ,,_ os scssent(� ml'nutos de cada u

hule;ro, dp.J'I'''lnp :Jz<,jt" por cima ma d" l'uas hOJ'a� de trabalho,
p umas folhinhas de" alecrim. I ! I

BOLO DE
Misture bem" 1(\"{' 'lO fOl'n'> YOUNGSTOiilrN 10hio) .�- Re-

SOBRAS. conlribui-

'1uente aI é as lJata\ as ['eal'crn cent.emeI!tc pro_mov:do a I11spe- ção de MARIA REGINA.

�lIImlilmm"lml!lllllllllllllllJmIlIllIllIIllI!lIlIUIIIJIHUmllllnUIlIlIf'.:: coradas. lar .Ia CIl'culaçao o agente Thn- PH,Sse na máquina as sobras
_ TORTA DF: BANAl"IA:3 mas _Grady 1.ovl'a �Hna contra- de .carne, Ponha numa frigi'!l.eira

_:E::' N A V I L A N O, V A _= Esta l'pcpita de hOj'c é muito vençao pOI' Infl'açao ami clccl'c- me�, colher de manteiga e uma
.

It' t' t de Lurinha de 'trigo (colher de
saborosa. � J:l0I1�'O di"'Pend'''J�a. :'

1,08
soore, � �"ac'o�?I:l\'n o, �

sua apar>'nc'a e de uma igual'Fl _eu com s"arlO .Edw81d J
..

AI sopa); deixe tostar e m:sture 2
:;

L P
-

festiva, PO,5 é um Ul'nto muito len. I>.lterl'ogado pelos Jornahstas x'cal'as de leite e leve a ferver

:; ateI!! em re .....tac
-' � decorativo. Essa. +orhl fjca 3.'n- [l comissa!'i'o Allen decial'a: mexendo sempre, Tire 'do fogo,

�_
.

'.., .. oes � da mais dClic:úsa. ouando servi- -' Fui eu quem assinOU a pro junte as gemas. a carne, sal, 2

:::::
:t _ da C0111 C!'''me de Cha.nti1Iy, Eis Ul@Çi'íO <lo inspetor Gl'ad:; e claras, batidas em ,nevp. Ponha

�_ 11 I>t\RTIR DE CRS 299.00 POR lUitS __ _ <'.. rece'ta: tivesse d'] recomeçar, ta-lo-'u, de numa forma untada de manteiga

......

'" I��re·,.11t'nh:-�.2: :3 .g-el'nas dê �YO, InoY�. 0., h�n,: "'1.1 ;.. f:ont:;:�i'�nç'�n::":) C: poh-ilhaii'ã'"'de farinha de rôsca�
-

__:_
COM ll'Z E AGUA ENCANADA =: ba1:l.das; 2 1', de Xlca.:ras de 1(, te: e nao bl,lnCa com o regulamento � cnbra con1. pedacinhos de nlsn-

1 '" :dc,u'''_ dI' "-GlH'al' n\aSeH"O� to", t"iga e leve .ao fOl'no durante 15

1 pitaiia <]" ',a]: l'� d' :de,U':'!. / .' m·,nuto". Sln'a. com I'odelas fie

_ 80 NiiO E' PROPRIETARIO QUEi'lI NAO OUIZER de far''l1hn. de trigo": ,; d"� xi- ",rOBILE O a,.artHnlen1c1 de pepino.
_ VOC'f: E' QUE!H ESCOLHE AS CONDICÕES' cara de manteig;': J COll)f'r cIp R>ll-ph ,T. Larg",·,' ?tTombaelo EMPADINHAS DE QUEIJO,
- --- DE PAGAIUENTO

-

-

chá de essP.'ncii ',le )J:.'-I\n lha; ::l pela segul}',:a \'�Z em oico ,r a,'. contribuicão de DENISE.

--000- bananas em fatias. O inquento c�tabe\e';, que o la- Ponha 'numa vas'lha fund,,_ 14

= PODENDO CONSTRUIR IMEDIATAilirENTE APO'S l\1:!lne'ra de faz"!': Misture ns drão :"ó \-,,:tu:! pan se ,tj)lopl'i�\!" (;olhe1'''g d9s de sopa 'de farinha

__=_ 1\ ASSINATURA DO CONTRATO
'

= g-emaS com o l�Ue. A parte, mi:'- da seil,undn eH1e,t <l.� um tp.I'no d" trigo; 2 gemas; 1 colh�r das

OPORTUNIDADE ESPECIAL COMO BRINDE =Iture
o acuca,' mascavo, (I sal. a que pIe le�'anJ. :<JI!anrlo de dA sopa bem cheia. de banha 'd11-

_ _ DE NATAL = farinha de b'igo e a manteiga. e priJl1einl exp"c1içii.o, l'a; 1 colher das de sopa de agua

:: ponha elll hanho mal'ia. Gl'Rrlual / ! / fria com um 'Pouquinho de sa1.

=
--000-- :: mente, aCl'e6cente a m:shu'a dt> - IAmasse

hem forre as forminhas

= RU,\ 7 DE SETEillBRO, 1893 � ovos com leite, as:Ún que com('- ill"\-.....,.=; ...�:tJ.il:'� e use o seguinte recheio:' 1 co-
-

I f -. ou -- = I car a eSQllental'. Deixe fel'Yt:H,.,ln
� - ":

�

'�-�<;;';'If

\
po de leite: 2 ovos In.teiros, um

n O r m a c. o e s � EDI!', I N C o _ SALA, 3 :: banho-maria, até que fique um VENDA DESTE DIÁRIO pouco de queijo ralarlo. teve a
,

=1 crfme <lf' con�;st('ncia d;oJ.'(1"d" NA F.NGRAXATABJA for'no (mente,

õ!illlllmmmllll!mllm!lllmtllll!lUlIlIllllllllmIUJlIIimUmUnUmlllU� Cubra e deixe cozinhar mais 15 ,rONTO cmc
,

.

. ,,' '; '�"
�------------._----�----------

.. �
. ..,

Conselhos de beleza
Ptose palpebral

. _. DR PIRES,
l\s palpebras, sem dúvida, são como que uma moldura

para o globo ocular c qualquer defeito que nelas se apresen
te, afeta, indiretamente, toda a estética do rosto. Um dos má
les maís comuns que se 'observa na palpebna superior é' a
pt06c ou seta o seu relaxamento', Essa anomalta pode ,existir
riurn só lad; ou mais raramente nos dois.

". .' ,

As vezes, ainda, é mais acentuada numa pálpebra do
quC" na outra' tornando, (lesse "meüo, bem mais desagradável
o aspecto físico do' rosto.

A ptose palpebral impede a visão perfeita Obrigando o

indivíduo a afastar constantemente a cabeça para traz ou.

'esforçar-se em contrair os músculos da testa provocando, as

sim, sobre essa região, rugas bem acentuadas.
Todo esse estado de coisas representa uma verdadeira

li! permanente tortura para os portadores desse defeito, que
<chegam a lançar mão de vários .arttríeíos para sanar o mal
Inclusive a fixação da pálpebra à testa por meio de um espa-.
radrapo ou, tela adesiva.

Para COIT�gir definitivamente a ptose palpebral o único
recurso e a cirurgia estética. A intervenção pode ser efetua
da em pessoas de ambos os sexos e em qualquer idade, Prati
camente não existe insucesso nesse tipo de operação, Todos
os casos são resolvidos satisfatoriamente, A intervenção é
feita com. anestesia local e inteiramente sem dor, não sendo
preciso internação em casa de saúde ou hospital.

'

r
De um modo geral retira-se uma quantidade de pele com i

a
_

forma de y�a meia lua da propria palpenra ptosada, por- I
çao essa suf'ícícnte para que corrija o defeito.

I'

Em poucos minutos todà operação é realizada e os indi
vlduo� que a ela s.e submetem não precisam guardar o leito
ou prrvar-se das ocunaçoes normais. Apenas é aconselhável
que usem durante O) três ou Quatro nrimeiros dias 'anós a

intervenção oculos escuros afim- de melhor disfarçar os
-

pon
t?S, g.ue de,:,am ser dados no local operado ou mesmo a pos
síb íltdade de uma leve inflamação.

. Após uma semana todos os pontos são retirados, A cica
triz resultante fica completamente invisível, sendo impossí
vel, passados alguns dias, saber-se o local onde foi praticada
a operaçao,
NOTA: Os nossos leitores poderão solicitar qualquer conse
lho sobr.:; o tr:;tamento �a .pele e cabelos ao médico especialis
ta dr, Pires. a Rua �exlco, 31. - Rio de Janeira, bastando
enviar o presente artigo deste Jornal e o endereço completo
'para a resposta.

CELSO BRANCO
DESPACHANTE ADUANEIRO

MA T R I Z:

nua Bahlto�l;:.a. 23 Edificio próprio, Telefone. 2l3. Caixa Po�taI,
33 - END.TEL. "Bf(ANCO" - SÃO FRANCISCO DO SUL

SANTA CATARINA
F I L 1 A L:

Pra"a G2neral Osório, 115 - Edificio "SANTA JULIA" - Apart.
próp.rlo. 32 - Telefone, 4773.

CURITIBA PARANA'

--0-- . --o---

il\iPORTAÇiiO - EXPORTAÇAO E CABOTAGEM
- QUESTÕES ADMINISTRATIVAS -

tUllé) (Jr3���llZ..:lÇd\:; perf-::lta com escritórios e técnlcos.

Di�püc de! :H\t(!O�i p,"!ra ccpósito de n1adeira junto ao quadro da esta

ção c 110S tr�pH�hes de cnlbarques da Ponta da Cruz, bem COOI0 arma

Zeli1 para depôsito de n:'ercadorlas em geral, junto ao::::; trapiches de enl

barques na cidade.

ENCARREG.'.-SE DE Eê>'IBARQFES DE MADEIR."S E DE OUTRAS
:MERCADORIAS PARA o EXTERlOR DO BRASIL E LOCALIDADES

BRASILEIRAS.

TRADIÇ,i\O DE MAIS DE 2;) ANOS, DE SERVIÇOS CONSTANTES A'S
MAIORES FIRMAS DO ESTADO E DOS ESTADOS VISINHOS.

{1 ; N A' S I O DOM BOSCO

Rio do Sul
� Primário
{ Admissao
( Ginasial
( 'l'écnko de ContabilidadE
(
( Intel'nato

I)J:;SSüES (Externato
,( Scmi-IntcrmÜo

Di:l J!l dI' .lam:iro. início das aula" fifl Curso PreparatóriQ,
Dia:. lO, ::0 c :�1 de fcvETeiro, exames de admissão ao Gi

JJásio.
O f,lná:1io Horn UOSHI é dirigido pelos sacerdotes salesia

nos de São .To:1O Bmil.:o, que· l}(}SSuem mai:o de 2,1100 culégio5.
�ituad:o no eentro ela cidade de Rio do RuI. goza ()e todo

IJ conforto de 11m culégio mOdel'Il.D, ótimo clima, estudos di
dentes, ótima alimentação.

Matriculas aberta".

CURSOS

niAIS ainda�q-u-e�o---v-es-t-id-i-n-hNo�s��;an--------�--��------�----------��
........----�.....----�---,:::-:��;;�����������������������������

,de praia. que QS vesti�os " som olasombros. e outros do género. o ve '- ,

rao aconselha-nos saias e bIU-'
s·�s, São tão juvon+s e graciosas,
tão alegre e elegantes, quo a são
união se deu para nunca ;,lUis
(lesapareeer. Eis e: sa. azinha de
popelina em pregas Iavgn I, cos

turadas na fI errcn por 1'0'1'"03
centtrucntros, dopo.i: caindo sol
tas; eis ° outro modêlo f,anzido
na cintura, lnant'ch pOI' um lar

go cinto que se f""('hêl cm g:-ande
fivela, Eis a saia em pl issé soletl,
comaç::, lo der: cent.imet ro.. abai
xo da cíntura. Depois temos um

,

outro tipo de prE'g:.r'nl.Hs nngi
das, cost.uiadns ola .�jnr ura até
qt;tinze cent me i 1'U3: gl'ancl�: su
cesso obtem a >la!a 1'0,[B.'h, ;J ue
enorme

.

1 vêm as xem
'..

5
H pre�,�s: �iPp���S.( ..�lI� !U ou não. t\PO vesticlo

... , nao Ee carasa,. •

cortada. ;'lll guar d.t "!lu'.I ,1;")
• , .-:

l
Um Hlodêlo rnu rrn grucíosa foi

falta a sa a f-:ta com .os gra.n,le,' d:, UOlte" Lemos alll,la hluz nh�f-; v.sto nüma exposição de vesti-
bolsos s?bre os quadr . s, �1I:1I'l do formadas ti!' IIm_ s,uupl,'" vust.ido dos, fe;ta pOI' uma senhora que

q��a�a �re?:ê .. ,yel'u a �a!� .enl de a lças ; podcvá ser conrecc n- arna todas as art.es, compreond ..

p dc�taca,,�s. _u sala 1 "ta nado com larga.s alcas, 'lu �

'de::;-I
da a do corte e da costura. Esta

��n�,,�mi�/nCI'Us"aç<'1.0 ',ele pl'l'gdt-l 'eobr em todo u ombro, e lOI'lHam 5' nhora. que sabe 'pintar mara-

,

"

_-.
o, 2 com urna grande uma echarp:', de COI' coa: vastan vünosamente. fi!z uma simnles

prega !':onlente na parte,da« "0"- t,' com o ..-"stl'do e que é alc,r\" sa'a de tecido liso e sôbre esta

.

Este { o ([(I"Y,s!co iIlJ1t{r...·Z', (J8jJnrtico, ()botoado 1l/( [renl c de l1l'J-

,lJ1-odcrno e ori.ginnl. C8te (,Or!-
)lllltu pode ser realizado em li-
nho tut.tural COIn ((8 fI01'CS ho,'
ünüa» cm. ponto ele crue, A Zdu-
8(1, ê tambem em linho, numft

das cores pt'er.lo7lli?1a�ife,� rio

bordado,

esco Ihid

bre as extremidades inferio·
res. Pel);tei�-s,e ·e' fl;l.ça a m�
'1uilagem rio l::)anheiro,

MODAS CHANEL
,

�

" . .' . �" "" ,...!. . • ..V�NDA DEtiTE plARlU
NA ENGRAXATARIA

Rainha dai Modas e imperatriz
preços àpr�sentB a última novidade

195,00
,,280.,00

Vestidos BaaglÍ ii

Vestido para Praia ii

Vestido Parle

Vesiido ,Merte" à

·.V'JJj_o']'_�� $edél.à:

Senheres Comerciantes
RECEBEMOS

:nm\'1;�ERIL - C�:r.A Pi).'89UETINA
__ FERMEN'I'O l.'LEISCHlVIANN =,�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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dlvi ..verdes- Agradoudos mais' difíceis de ser batido .. Com dificuldades
bastante O 'es�eta(ulo de domingo
do

.'

seu ·trabalho·' facilitado pela verdadeiro milagre, tendo a maior
falta de potencia nos arremessos de iodas sido perdida- por Badt

deMechaduE contra o arco de Vi-' nha, a dois metros de Vinotti. In
nurü, l1\uito' pouco empregado. tcíramentc l�:;E. deixou o' balão
tnvadmdo poucas vezes o terreno de couro pular à sua frente e vio-

empataram. OS
se o Campeâo do Centenário ata-, �et�i e N'elson: Pab::;t !Nelt�el)1 Os- .:0 1-·\:Ü!'l.12irus E. C. urna eel'l...·ejadÇ1,
;OU maiur número de vezes, soube! -,'::-t do c '".;;_·L::rr'3.; C=-F-:�urú - Lav inhn). � r2� . .!3nGO nc 5éde vasroverdína um

1) Vasto Verde defender-se, sem talr-. Cnng ur-u (:r�:.lL::;', ''''.uld:';;J1H:lr e � ',:n::_dc!-dc de grandc c3a�arnda�en"l

que seus nomsns chegassem ao r\J:..r(·lL' i � ('ord�piidrlde� Eis'_'�iwn"��€,
desespero e descontrote Tjurr�. IIer:?'d�1çdo G prCil�l. o s-r-em lo . -uu.to dignifica a agr-erníação do
!\.breu e Juir. fazendo valer sua :)!"<::::ii:1idQ p�!<) s r, RudGlfo 13uerger I .ar i-o da v"elha, e .que CifUSOU U

experiência. der-am maior poten- 1'.fE. receu aos .iügadol·'�:-i � d.i.relon:�; l�'�hGr das ímurcssõcs.
eíalídade ao elevcn do více-eam-

PARA D1AGN08.TICO li: TRATAMENTO'DAS

Mchnnas DE OLHOS .. OUVIDOS
NARII e GARGANTA E quose certo que alguém do familio

tenhó pr�ferén(;o por Ol.'tro atração rodiafô

nico €xotornente no horôrio de seu programo

fovorito .. __ -Isto. ocontece frequentemente _ .. Rs

�ol"a I,;) problema Igvondo poro C050 um novO

'ódiQ G-E. tola modelo é um dos mais atro

en.les 8 da maior copaciqode do linha
G�nord Electriç poro 1952. t um aparelho CO�

poz de �ctisíozcr o toclas os suas c;cigêncío$.

rjuadros: Palmeiras: Juca, Lázaro I
8 Gordinho; D�rcio, Wuerges e I
Darci iAttínot: Luízínho, Lópes,
Ladlriha, Marzlriho e Zico (Sando- 1
vai).Escritório

.

Técnico Jurí�ico
ADVO(!CIA EM GERAL

ROBERTO WALDVR S(HMI�T

guarnecido pela de�esa palmeiren
se, foi o Vasto Verde quem pri
meiro. marcou, valendo-se da eoc
periência de Abreu, que, enti'an
do sobre uma bola vírida dÓ setor
direito com um 'leve toque de' pê
descol�cou Juca completamente.
Só então é que os visitantes no

taram não ser' tão {acÚ 'assim' su
perar Ó �onjunto capitaneado por
Osvaldo, Buscaram com mais em

penho o goal de empate, surgido
pouco antes do término do 1.0

tempo, numa trama urdida por Sa
drnba c Sm1do.al, completada com

fulminante chute de Luizinho pa
ra as redes.

terrtaruerrte chutou, chocando-se a

pelota na face intcrna do traves
.são superior e daí para fora.

Sem desantmarem; os plaiers
frico!o!_'es vez por outra íarn à
rrente e numa de suas poucas car

gas avantajarnm-ss ..
> no placard

Wuerges titubeou e 9 couro ende�
reçado a Valdemar, encontrou-o
livre diante de J uca. Com calma o

mera canhoto assírialou O segundo
,",oaI. Só veio o Palmeiras.a igualar
após inumeras tentativas. quando
Luízíriho cobrou um córner na es

querda. A ..

redonda: veio alta e

Wuarges, tirando proveito de sua

"levada estatura. desviou-a de

os

peão. enquanto os demais craques
zrrcoiores, notadamente da cicies"
cumpriram com acerto sua tarefa.

O juiz da partida. sr .. Roberto
Paulo de Lima, soube controlá-la.
muito bem. Seus erros principais
: c deram nas infrações por ele

marcadas, as quais sempre benef'l
cíavam o infrator. De resto. agra
I�OU bastante seu desempenho.

Regular .assistcncia esteve no

Estádio "Curt Her-íng ", deixando

em suas bilheterias � soma de
CrS 1.026.0(l.
-Jogararn assim constituídos

Solicitador Inscrito .na Ordem dos Advogados
Brasil•. s,eçc:ão de Sailta Cahú;ina. sob nr, 563. �

EscF!tímo: Ru� F?lIll,e S�hmldt, 42 - A -_ Sala 1. " �
EloJ;!aB�p.a�lS � Sta, Catl.tr1na t;t

������"·"""Y...Y+��,'t+"'''''��''''���oi-.���

�!!;:���\::l
,

dos OiS" i
r· inio Tavares I,

E'ormado pela Faculdade de Medicina da Uni- I,. ' versídade do Rio de Janeiro �,Professor Catedrático de Biologia da Esco-

�.
i

.

lá' Normal Pedro II . I
Assistente do Professor David Sanson �Chefe do Servíço-Oter ino do Centre Saúde de �Blumcnau,

'

.Li int-f'grou {l quaclru do Caxias ;
F. C. de .loinvile c ultimamente I
':.�:'lrn1a,·a no �nz,e principal do Bac- I
pcndL cunhccída Hgrcnüaçâo de I
�aragtt;!. ,"Caso ngr"I,.1ê�r. fic:I!'{t 110 camur-ao
dn Centr-:nário. (Uf.pu�ando o cor- I
tUl1JC onda I ele �i3. !

. I
Festivamente recep.. ;cionada a embai- j
xada do C ..R. Dido 11luz
EIll v iagcrn de regresso da ""pi-lLd p;'l'lHsta. ('"hcgH.r�!!l) órrtern a J

lI'lcri;.nopo]is os reruarlores do Al- f
rio Luz, vitoriosos na Prova

Fun-Idacão da Cidade de São Paulo.
renltzada dorrringo passado, pela
marihü. na raia de Jurubatuba. IOs cornponentes da dclegf!l.·�o a l

ví-runra toram condtgnamente re-!
cepcionados quando de seu desem- j
héll'q1Je por grande número de

des-,pol'1is1as ··ílhéos··. inclusiye 1"ign
ras de dc�;{.aql1e do n1undo social e I
politico da Capital do Estado. ,.(Cúlld1:i .na 2.a pág. tetra J)

D!STRIBUIDO PELA
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(Escreveu J .. Gonçálves. da ACEV!J senúo !ua.ntida. '.rodá.via, exi:;;tmn certos IU'ob emas que 'cu- ';, A ['�ill1h!! d�1f Ufl ..3_2!_� o hnr'�r3h';.'fi dftifRETORNA SEBASTIÃO CRUZ jamim Margarida, em virtude de estar a findar-se o' �e� ma!! � .a h_i�mtl � ....� 1�1'!J'�gJl \Y m��JI"'_ �.8 )l!!. _tI'.!I

.

EnliHmt inlli justamente �e téuha lamentado (I afas!ameri- daio e a,hula, a.tarefado !101' mil afazeres em. s�u p,!-rio�lo, nau �
'ai"' § ��

to do admirável }J:residentc Ben,jài.n.ím M�l'garida, da direção jloudr SOhldQ!},\l.!'. São problemas de grande SlgmflCaçato. lPa1ra � !1fPf.Ii'i<$ a�resenia a lIulma nO\'u�;:t!e em:
eia l�BF, cujo mandafn expirou agora e que selá:;; múltiplos lt," a I)edcita (lr{lC�l c' b(iIllJ;' an{lameutu dos trabalhos da eu Ir :u c. � h 'i)! r'V ii'"
fa'iercSl (I imFedem de eoniimial' à frente da. éntidade que sou- Esses pl'{.Í:llemas,' cab_crão a Sehastião Cruz soluciona,!', eo�- �
btl r,·rien1:n' oe fazer }ll'ogrellil' com tau.to acertw e tirodnio, cmando hl�llresses dos dubes fiH;ulo�j enm os da proprm Cll�l- �
nestes duis iiltimns anos, há. !lor outro ladu, a 5atisfa<.'ãó cntre il;uk. f:Uá<c,. não temos a l?euQl." dtiv�da de <lile Se�b;�sti.a_o �
nós tlesPu'fti;.;I.;Js. de ver, cSf"olhlthr .!lo!' unanimidade dos du- Cruz achara faellmc.ntc UI cammho certo !lara tudo. Sn,l ex" ';I,
oe,> da l:egião, Sco;uitiâo Cng, cstà Hgnra admirável !JllC já Jlcriimda fIe !'J.ngos anos.!l(lssudos noite a dentro, SVllH'.ionaa· �
teve ()cilsifío de dirigir a IAglt ·.Rlumellaucnse de I'lllcbd uu.. do, cuneíli.ando c ;Jllmihlish'amlo pelo dCSJ!or!,() i�ll1nlCnanen5:', ."
rantc um pcriocl0 que :podc fier ·a.l1ontado cnulO o de maio!Ts lhe garantiTl um Iluaiu como de conselheiro. aCIma de anim- �

• re.alizaçõcs para t> d-espOl'tQ da tena· nisb�'Hlor, turnou:se ele admirado, respcit�llo c ac�t!ldo !lO �
..

Atarefado nol' seus múltilllos. afazeres. de vez que, além IlOsc.1) àmbittl �';vortiY{), !<ltOl'CS estes �ue f?ram d�{!I$l.VOS JlO )i
de s��a atividade prti'fissioual, "à frente do fisco. estadual deste d.�5en�açe i.la at.ual el�içao da. no,ya du:�tona da. Llç-a: � {JI�C • �
município, ainda têm, Sabastião Cruz, que dispendel' 1)0:1 l>ar- I) trouxeram de volta ã dire��ãl) da c-!ltulade V0l' mms (lOIS 'i
cela. {lc seu tempo na direção do. Clube. Nautico América, não anos. �
qui;?;, a princípio, ue modo algum, aceitar a indicação de se�1 Nó::;, flue de longos anos. ou melhor, já por ocasião �Ie �
nome }Jara a eleição< da presidencia da LBF .. Toda.via, seus sua anterior admihistração, tivemos oportunidade de! alJOntar �
argllll:lent'os não chegaram a'SU1)crar (JS mais convincéntes 'a- os nmdigios de suas deliberações, admirá-h· !Jcla serenidade �
preS"ent!ld,os pe!os. d.esPol'ti$tas, pluI:\lcnauenses e br\}sqnen;;es de suas atitudes nas situações mais difíceis, não nos lembra- �
e. assiin; 'mesmo prevendo a enoÍ'uií«attc' de sacfifíciós que te: me.,. de haver deixado escallal' alguma ocasião l)ara, criticá-to ifE.rã qite dispcnder, 'Sebastião< Cruz voltou à prcsideneia da porque nunca encontramos, em sua� atihiêl,es à frente da Li- �
I;iga. .

' ga, e1'1'OS !}UC justificassem uma cl'1tíca, pu·r mais suaVe que f��. MODelS (HANEl D�ua sua

elemmd��
u.

, ; W: hem n�l"4�fie que sua lldD1ini�tl'<H:�Q, desta feita poflerá fosse. por estas colunas. .' ! T. • � l'�

'sel"l'lastalitcJll;lIS amena a su.a,:ve, :11m<\- ve7; que �ncç'l1,t�al"a tu- E é assim qUe, unindo-nos a iodes os bons desportistas I�lÍo na mais l-íé:rfeita ordem; cocrgani?:ação, pelo tl'ab;llho notá- ({ue em tãc· ·boa'l1Qra. souberam fazer voltar Sebastião Cruz :i':
veI desenvolvido !}or seu amigo e companheiro da antiga 'ad,- à presidencia (la entidade da Rua 15, aqui estaremos. comO � Rua 15 de Novembro 1393 I'róximo
ministl'acão elebede;.ma �enjamim Margarida. até aqui sempre estivemos, a lJOstos, !Jara consigo trabalhar, � �..

Con.venharnos que hão· seríamos ju�os si daqui afirmas- de mães dadas, m�lo desenvolvimento cada vez m.ais CJ;escen-
,i, C' ii)1 �

semos que Sebastião, Cruz· iria realizar uma administração te do nosso desnorto. fazendo votos' a que Sebastião Cruz })OS- � me !!J l[menau �
supc:dol' à de Benj!mim Margarida. Em absoluto. Melhor que sa realizar tod� .0 seu pr?gl'ama.t, o qual, estamost certos, há i �
a

- de. Margarida, nao precisa ela" ser c, estamos certos). 0- ve� de trazer beneÍlcII,ls os maIS saIu ares para" o espor e de Santa
I (,)I."'%��"<i:�;'':h�"-..,.,����:%._......���1t.''''!t;;;;��"x�"",,,��'4;

.

lho fles}lQrtist'ã há d� querer mantê-la, no ríbno eru que vinha Catarina_
.;_';-c.....c.;c-'-'c-c'CC"�..,_.....".;;..",,,_-----'-,,:.__---,,:.,..:---......;.__;.;_........-.--

·"W·'· . c •

•

----�-----

Fernan
fi

e SI
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDIClJ.\fA, da Urriversidádc do Brasil,

Rio de .Ianciro ----

Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
sono EX-Dssistente da Clinica de Olhos Dr.

�--'�'�'-'" Moura Brasil

MOOÊlO
Alio - falante pesado
de 10 polegadas; Diol
vertical; 9 vó/vulas GE,
com funções múlliplos;
7 faixos de ondas mé
dios e curto., sendo 4

.ompliodos; conil'ôl.e de
tonalidade em 5 posi
ções; ligação para. fo
nógrafo, com reprodu
çõo de alfa f;de1idode.

§��,i$ pl�u�das
S�ialS P�rii ã
Sahu 8�ngu à
BhuiU NaUtH1 �
Blusas Paris à
Blusas lma à

320,00
310,00

.

ttn 00JlUw·'if _

220,,00
85,00
15,00
58uOO

Bste Instituto Espedalisado está Magnifica
mente l\lontado e :rnstalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo o seu Illstrumental fOl Recentemente

Adquirido e L'11portado da Su,iç",
'. Alemanha e Am.erica do �, .

.. , ..

NQrté.
.

.

I
l TENHA MAIS

UM WlArHO
GABINETE DE RAIO X

__
o**,.ft__

APARELHO MODERNO SIEMli:NS PARA
mAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

.

ÇAS DA CABEÇA •
.

_._._'_"*"'-'--

&M SUA CA5AJ

Gabinei.e de Relratão"
, • '"_ .,""" '"".

"

.'F ••
' iI!"

PARA EXAME DOf4 OLHOS,
{EQUIPQ'-B.AUSCH,LOl'\-iBJ

PARA RECEITAS DE OCUIJOS E
RESPECTiVO CON'I'ROLE

DAS LENTES RECEl
TADAS C/VER'IO

.1ViETRIA.·
Microscópio hinocular -- Lâmpada

da ...:.., Perímetro).

TELEII'ONES:
RESmENClA:

Dr. trAvARES -1<t61
Dr. DEUSI - 107"

Oficina

'COMP�HO

fUmes e máquinas fOfográfkas
Ihores q ualidmle$

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1,436NR.

(Defronfe ao "(iDe Blumenau")
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WASHINGTON. 27 (UP) - O
írac,,""o do a=satto aliãdo de an- Camara das DepI.tadoste-ôntem cdntra o chamado "Mor II:

'����:� c�:������:t��������:�:Ui!� Acusado o oove'rno de p r e t e n II e rnos de E"�enhow r. par-a pôl' f III
:

à luta naquele pais. A impressão

rS:�:::��:�;2��:;��t:f�� desmoralizar a Justl4ça do Trabglkotr�, um rrurn ijro profundament· II II
entrjn�h�jrado. tal corno se Len- RIO, 27 (Meridional) - O ao caso do 19 dãtou .cJ?t;ungo. A�l!umas fontes, do �íder da maioría continuou Ap'

a °d ao.
.

Cap't.ôlío acreditam quc E se- . _

I
roprra ot: em do dia ca-

"<l'nhower f'Há um esforço pr ín-
-ausente da Tr�buna . d� Câ- :-e;:eu de importancia. O pro

cjp�1 .

na forma de u?, ataque I mara. Tendo sido m1TI1mo o reio r��ulando .a. inatividade
anfib o por ;raz das linhas ini- comparecimento, hoje, o sr-

1
dos mIlItares,. foi . rapídamen,

migas. «(\�'lrd nado com um assai
G t ' C r.... idi

te votado, pOIS dízia respeito
to rrontat substdtár o. e com p -I

u.s avo apanemc:....-.ci lU às decisões do Tribunal
sa:dos bombardeios aéreos. continuar em silêncio quanto Contas.

de
_ .. ---, "---.--- "'-. _A mêsa recebeu comunica-

ç�:)_ do STF a respeito da de
cisao do caso da publicação
do inquérito do Banco do
Brasil. Informou o presíden
te que diante do oficio assina
do pelo ministro José Linha
res, vai tomar providencias
_P<lra a imediata

, publicação
daquela rumorosa peça.

I O :!,Jrimeiro orador foi o
sr. Dioclécio Duarte, renovan
do o velho projeto que deno
mina "Ministro do Exercito"
o atual Ministério dá Guerra.
Alegou que essa pasta tem ta
refas em consonancia com os

: ministérios da Marinha e da

I
Aéronautíca, I LONDRES, 27 m.p.)-

L
Um padre católico e dois es-

_

cvantando novas acusa- I tudantcs Ioram condenados à
coes ao governo, o, sr. Diler- morte, e outros três padres à
mando Cruz falou depois so- Ibre a greve dos tecelões. A- penas de onze anos até prisão r..... perpétua,' por um Tribunal
cusou o governo de p�eten-I . Militàr polonês. Segundo a

Ider desmoral!zar a Justiça do Sr. Gustavo Capanema, radio de Varsovia, todos são
Trabalho, agindo ao mesmo

I
atrazo no pagamento do pes- acusados de' espionagens a

tempo C;o�o farsante perante soal da inspetoria de obras favor dos Estad6s Unidos. A
os operarros.

"
contra as secas, o que ,::em imprensa polonêsa explorou II O sr. Abelardo Mata crítí- I prejudicando todos os serviços amplamente' esse processo,

.cou fortemen.te o .goveruo do de emergência- O sr, Armando para fazer propaganda contra
�stado do �lO. DLStsed que o Falcão criticou <: política do

os ocidentais.
J?gp .campe.la por o o o ter- Ministro da Agricultura de

_.;..__.;........__- . _.;.._.;. ............ ---

rttórt flummense e que de- fixar colonos na maioria ,

nuncías rei�eradas e públicas, d�stinados às 'margens do São I I' dtanto :pela. lmpr�nsa c_orno p�- Francisco, pois o que se deve I

ns ta ô' ..:11
lo legISlatIvo. �ao s?-o OUVl- fazer, em sua opinião, é a !i- i � g
das pelo Palácío Ingá. xação do homem no propno
Cerca de duzentas casas de nordeste para ° que- devem

tavolagem - asseverou ser asseguracsas condições
estão _�om .suas portas abertas proprtas atravez das obras de
em Nitcroi, enquanto, açtidagcm c de outros melho

ramentos.
Depois de o sr. Medeiros

c-omunicar sobre às normali
.Iades nas eleições em Campo
Alegre, para prefeito, o sr.

Lima Figueiredo feb acusa

cões à diretoria do Noréste.
dizendo que a construção dos
novos trechos foi interrompi
da, não se construindo siquer
setenta quílometros afiança
dos pelo governo.

O padre Medeiros Ne1Jo fez
algumas observaçõe!' sobre a

I.ransf,"rência da Capital 'da
República para o Planalto

• •

nSaCIOnQ1SSe

Mais cedo ou mais
farde haverá
nova ofensiva j1'AQ.AM SEUS lU>!UHCIOS

NES'i'E DlA.J:Uv

me do fflhotismo administra
tivo cria nada mimos de qua
renta cartor íos que serão dis
tribuidos a felizes correligio
nários do PSD.
Ouviram-se vários oradores

sobre o nordeste: o sr. Erna-
11i Satiro reclamou contra
-

Vista-se Bem
;,Adqllar"odo

.,

se ... s

na . PERSEGUIÇÃO
JA

"A CAPITALH
xv Novembro 415

x

Arligos para

senhoras e trjantas.

Eleição na U. O II N.

Esco!hidos�em escrutinio secrato:os
novosmembros doDiretórioMunicipal
Com a presença de inu- derico G. Busch Jr.; 2.0 Vi- ,que animam todos aqueles

meros correligionários e ce presidente - Ingo He- 'que trabalham pela ielici
simpatisantes da U.D·N.,: ring; 1.0 Secretário - Ar- -<lade e a grandeza de BIll
realiso,u-se ontem, às 17 \ no Odebrecht·, 2.0 Secretá- menau.

horas, em sua séde, a elei- í rio - Gerhard Neufert; Te-
cão do seu diretóI4io mu- i soureiro - Walter Haufe.
�ícipal, cujos trabalhos fo- \ Seguiu-se a posse do no

ra� .

presididos pel�o sr. Ivo diretorio municipal da
Emlllo Jurh:, que fOI csco- j U. D. N., sob calorosa salva
lbído por ser o mais velho

I
ele palmas.

dos :lC��l1i5t�s pres�ntcs. usando da palavra, o dr.
1I1lc�a�ia d votaçao. por Affonso Balsini agradeceu

escrutmlO secreto, foram I as demonstracões de con-
1 't

.

t I J

e elOS os segum es mem-. fianca e simpatia dos seus
b d' t' I J

ros para o Ire 01'10, que í correligionários. escolhen-
gerirá os ?estir:lOs da U. �. /

do-o para d:rí�Úr 6s desti
N. no per lOdo 53-54. Presl- nos do partido, acentuando
d�nte. - Dr. �'\ffol1s0 Balsi- que envidaria ° melhor dos
111; VICe presIdente .- Fre- fseus es orços para a conse-

cução dos objetivos e desíg
nios partidários, esperando
sempre merecer a confian
ça, a colaboração e o esfor
ço dos que comungavam
nos mesmos ideais politicas

Técnico ..

a solenidade,
•

Conforme. vem sendo arn

olamente noticiado. realizou

se, domingo último, em Flo
rianópolis, no edifício do Tns
ituto de Educação Dias Ve-

'0, ri solene instalação da
:i.;.l SEMANA Dr: ORIENTA
�ÃO TE'CNICO-PEDAGO'
�ICA DO' ENSINO COMER-
CIAL, presidida pelo sr.

-::!harles Edgar Moritz, Presi
lente da Federação· do Co
-nércio de Santa Catarina·
Além de uarticipantes do
·nc1ave. aqui reunidos, esti

véram presentes ainda os s1's.

Nerêu Corrêa, representante
io sr. Governador do Estado.
Dcp. Prológenes Vieira, Prc
',identc da Assembléia Legis
lativa, Dr. IJafayette Bclfort
<:Tarcia, Diretor do Ensino Co
mercial do lVIinisterio da Edu
:::ação, Prof. Francisco da Ga
ma Lima'Filho, Diretor Téc-
1ieo do Dep. Nacional do SE
NAC, Dr'- Paulo Fontes, Pre
feito da Capital, Tte. Lauro
Martins Ferreira, represen
tante do sr. Comandante do
1.0 Distrito, Naval, CT. Má
"io ela Cunha Bastos, da Esco
la de Aprendizcs Marinhei
·os. sr. Inácio da Silveira Fi
lho', representante do Minis
'ério da Educação junto ao

-3ENAC, dr. Renato· Ramoa da
Silva, re'pres�ntante do

-

sr.

Presidente da Federação das
Yndústrias, Dr. Henrique Rupp
Junior, Diretor da Faculdade

de Direito, Prof. Teodosio Lima Filho que, além de pres- seus cornpanhcu-, s dos.'
Mauricio VI'anderlev rcpre- i tar 'informações sôbre o con- .sclhos Regionais dG-5

"

sentantc do Depal'tãl�ento de, clave, leu ofic:ío _do sr: Mini�-I do Rio grandc do. Su�';.
Educação ,Prof· Alvaro' Fi-, tro Ernesto Simões FIlho, di- ta Catarina, Paraná,

, ,

gueiredo Paz, Drretcr do Dep. : r-ígido ao dr. Brasí lio Machado: Sergipe, Alagoas e ,�s "

i'iegional cio Senac do Rio Neto, Presidente da' Confede- Santo, o meu agradecun
Grande do Sul, Prof. René !r:,\(;ã:} Nacional, do. Comércio,' Apresento a V3.. Sa, {,Is.·.
Ma rumbi de Paula, Diretor ,nos' seguintes, têrmos: "Se- protestes de elevada CQi;I
Regional do Senac no

paraná,!
nho�: Presidente - Tomando ração. (a) ERNESTO SI",

Prof. Flávio Ferrari, Diretor ::on.h�cimento, atra.véz. de ex- FILH? �inístro da E�u'.:..
Regional do Senac em Santa pOSlça{) que me f01 feita pelo e Saude .

'

':'".)
Catarina 'Pruí. Anacleto

IDiretor
do Ensino comel'-I ,'-;_':::'

Theogen�s Carli, Presidente, daI, d;)s trabalh<?s que vêra SESSÃO
. PF.EPA�AT��

(lo Conselho Regional do Se- ::�ndo 'ncsenvolvidos p e 1 o Em scgUlda, fOI reall,
;ac no Paraná, Prof. Carlos .Serviço ,Nacio�al de Aprendi- !

no mesl1;o. lQca�. u.ma,:1'Í.
Thompson Flores Neto, Presi-! zag=m Com:rcml,.eJ? ,<;oope- preparatona, afIm '�e; s, ...
.1.erüe' da Federação, Nacional íraça.o com �te �mLSterlO, no . deSIgnados os parhclp'a
dos, Estabelecimentos' de

En_/senhdO
da dlfusao e' do· aper-I 'grupos de trabalho� ":

,;ino" convidados e jornalíi:;tas. f�içoamen�o do ensin.o comer- ,CO�FERENCIAS.E Q:
, A Mesa est.ava assim 'orga- nal, desCJo ,cumprtmenta�l() ,'lROS TRABALHO

'lÍsacla:"srs: Charles Edgar Mo- pelas iniciativa� �omadas nês- .De sC�lmda-fcira "à_� �
ritz Neréu Corrêa, Protõge- S0 campo de atlvIdades. 2. -- feIra terao lugar. rin:"

,

!les'Vieira, Dr. Lafayette' Be17 Este Ministério não pode es- 'local, conferencias e paI
fort "Garcia Comandante I�onder o seu empenho, em ver para 'Professores, Dirét'
Lauro 'Ferrdira dr. Paulo realizado o programa de se- Inspetores de Ensino"C
Fontes Prof. AI�acleto Theo- minários de orientação técni- daI, sendo coordenador',

genes'Cal'li,' CT. Mario da oo-p�dagógica de ensino 00- o. Prof .. Francisco da
Cunha Bastos dr. Renato Ra' merctal em que Va. Su. vem LIma FIlho.
"'-aos d� Silv�. Prof. ,MiltoJ.\ nrestando ao Poder Público
�ullivan sr. Ívo' Gandolfi e um apôio- e uma colaboração
dr. Hen�iqu,e RL\PP Junior. . dignos' 'de registo especial. 3.

Abrindo ii sessão. falou o

;r· Charles Edgar M{)ritz, Pre
�ideÍ1tc da Federação dó, Co-,
mércio 'de Santa' Catarina,
Prof.,' Arnaldo 'Carnasciali,
n;Dresentartte do Paraná, Prof.
OscáJo Machado, do Rio Gran
de do· Sul, Prof. Lafayettê
Berfort Garcia e, por último;
Q- Prof.' Francisco d,a ,

Gama

- Aproveito, ainda, a opor
tunid<1de para me congratular
com Va. Sa. e o Conselho Na-
danaI a que preside pelos re-

' O ' ano
;ultados obtidos através ,do D 'd "

" "

..

ilano ,de torneios cultura'is
e acor o com ps, �adqs'

.

. "'; nos foram fornec-dos pe1llsando �o estlmul0 a rede. de ção do Hospital Munici'J)aí
.�stabeh:Cllnentos d� eIismo' Antonio. aquele nosóconlÍQ'
:omerclal. reconheCIdos Pelo seguinte movimento dur

.

iovêrno: Federal, e aos estu- ano de 1952:
.jantes nêles'matriculados. 4. Movimentos do doenU"

- Ciente da homenagem es- ,I3cndo 690 do sexo mase'
"''',

1ecial com que me distinguem t 791 do sexo_ fcm'n;no; 'dcSil,�
1 IIa· Semana de Orientação; tal,. 1.·181 "a.o doentes 'cl{), ..�\�,
récnica-Pedagógica de Ensi- -c P:"O de Bl�lmenau: e{)!\�'tí,�

: 10 Comercial, a ser realizada' 1;.732.;. receitas . :xCCl!>t�rl
. t', 2� ., 1 d t

farmac.;), do hOSpital .. 14 .

. fl r� � e -: o correne, ,em jeções aplicadas: 28.410:"
i'loI'lanopol!s. e a III Semana, f\'o, efetuados: 1.9.31.4-: ó

1., ser efetuada. em Salvador, I realizadas: 1 :106; exam
'1CÇO a Va· Sa. taça chegar ", na: 840.

"

Gronica Policlal---
---..;:_,_

Jcusa�o l�fi nova .. c�antale foi
,reso o in�ivMuo Werner Ewal�
Acusado de divet-sas falcatrúas com o carro quebrado. Mais

acha-se novallJent� preso na �a- tarde. Werner InI!lTIdou outr!
de a lacaio conhecido malan':iro .... dpOna 01', com um 'bilhet�, ii casa\Vern'r Ewald. Moço ainda. cOJU do -sr. Reim: alega.ncto ser o ';n
..-.pcnas 21 ao�s de idade. Werner viado 'de vViIly. Nada suspeiton
já conta com' divel'slIs t)ntl''l.rhlli, d.o s�b:r� a chantage de que s'
n� policia blumennuense. todas ,1"<1: V.lt1ma pelo n'�h'mdl·Il. /) �t

por roubo c chantage. Ha pou- Frldrlcch. nao vacilou cln entre-
l
cos dias. o cspcrJalhão telefonou g-ar n. inlJ)ortancia solicitada.

ao sr Heinz Fridr:ech e dizen"lo \Verner é a,inda acus'ldo de te'
.

..

l'fJ\lb'ldo do bo],;o do pal,etó dr
ser o sr. �Tlll)' R:chtf'l', peu u sr. Perc)' Fl·eitag-. quan'-lo s� cn

que entregasse a unl portado\' a contrava ·na sôoe soc'aI do r.N
.importancia ,ele 300 cruz<o>iro". América. um 1' .. r de "cuIas "Rav-

pois qu� se achava na, �l'adâ' ban". {) quo foi flpreencl'dn e"
8f!U poder c entregue ao leg;'
mo dnno.

• _

AGREDTU () �rr'�N(lrt
N::t Del"gaci.a. ,... ......... �, �._' I .... r' ....

lh.. i� e::,-teve Q !'ir. "nfr��lin l\I!nri�l ela
Rj1va� .f1prf�.<.;�nbínd" (!"f!" 'G� ct"'l1
tra o !';Hl"V:rlUfl [':" ....... "�,;r""
!�"lr)J·�, r'('!-ti·l{�nl,. n...-· 1,;,', ' .. �

(J.-arcia. nle'J?;an'ln ('I�/! p��1.-. :,O"'f

'lir:t seu fjthn OI r..;'T rl,� 1,1 �;nn-: .. ·

ferindo-o -llHstante n�s ('n,;t,,·
Em consequl>ncia elos fel' mp.n' 0),

r_:'Jcebido.3 o mo nor ia' transpor·
tado para o Hospital San':() An FPOLIS., i!6 (A. Mercur'o)

-I
colar. ,com m-Iho�ia 'de venc' ..

tonio. el1quanto o perverso a· Dando cumpl"m-11to ás suas rei- mentos ao;� !'espectivo3 titulares.
g-resso�' encontra-se pr'so na cn, terada" promessas de ,melhorar rli'po s' (le ter clach o n ce5saI'ÍO
dc;a pública. a situação dos' serv:dores publi- aumeutÇl á' Mag�3'�ratura e, ain,

cOs do Estadu; os!'. GovernLl- . rla depois, de ter leva.do a. bom
rlor Irí'neu Bor.nhausen acaba d -. termo ,éu desvelo' pelo bem (:s

\;lar f'ensivel Q,uinento ao .salario tal' da' 'família.. f-levando para.
'los operarias da. lmpt'c'118a Ofi- Cr$ 15000

.
o salar () f'l.mU'" ""'

.;? 1 e das Obras Publ' caso 'f\Jncioná:rios. o, sr; Governâd.:lr
Esse aumento" qúe se proces- Irineu Bornhausen, ...-olta·5:' pa,.;

''l, após acurado e demorado e:>- o operariado e da-lhe Q espera:1r
'urlo. afim 'd'e evitar falhas e in- aU'Y,ento.

'

;ust'ças. e�tá. dentro das possibi- R,·nve· f'e�rão :.�ol;G'uid�s'
'

,os

idades do, Tesouro e representa estudos ':sqbre o: rea.jl1'ltament('
lmparo real e �'fjciente a, qunn- r1.ns v.rrctinento:s G-," todo o' fw\·

05. emprestam sua. colaborac8,o Cionalismo e ta.mlJeTI1 ('Esa 1""o

',. rrm'érno;,
�

r'osa, e hODrada classe será de,,'-
O ato do -pod"r E);ec:utivQ 'lF' dament'e "atendIda.

"c_!'!e todo elog'o porque I.csnltou! Ali;í.$�
.

principalmente
.

depois
'e Um descia !';'nc"ro 'ele propor· r1e B:ilncionada a lei do abono
cionaI' melhores d'a" aos traba-, fam'lia e, (lPpoi;;; de' efe'_ivado "

Iludnres e niio a.pena$ 'um eXPo-laumento.
do sa1ar'0, renasceu ri

l�ent.� de fina.lidade ponica. eo.nfiani.ill; 'em todos os servi(�tI-
j\ssinl. d-�pois de t, r reorgnni .. res publico5 na lf�i \}o allUi{�httt

",udo :lo carreira ds inspetor es- de seus vencimc-ntos.
c

Volla O �overDa�or do Eslado�
suas vistas �ara o Dperaria�o

A cerveja preferid� peloscatarinenses
Malle; L(:pulo � Fermenln SeleeiDna�os PROCUR'RECAPTURADOS SEIS

PRISIONEIROS 'DE KOJf

Cervejaria Cafarínense 5.1f.

Joinvifle

PUSAN. COI'éi",. ,27 (UP)
Se's prifdoneil'Os d" gue!'r::t,
reanos do norte conseguiram fu·
g-'); do campo de pl""ione 1'OS n;'
ilho. de Koje, 'quinta-feil'a úlU,.,.p
s�-gundo foi anuncíado hoj8l. Mas
to.dos eles já foram recap'tura'�!o,
I Cinco foram encontrados na qh",

Ijapo�esa,
de' Tsu�hima, para 'ln

de t 'nham viajado nllma lançhp
,pt'rtC'ncente a. um c'vil sul coréfL,
no de Roje. Quant.o ao sexto

I
fo� encontrado ainda .na -propti;c
�l'h:L ]>r"sidio, junto :i ,Inen fll1Il
cru. guardada u lancha,

'
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