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verno (.illviará em brc'\'c men -

_sagcm ao COngre�<;() lltopontlt,.
medidas cotnpternentarcs . "
noV:/. Lei de Acidentes tio

Trabalho corno sat.ísfaçiio UH

PTB,. uue flUiz censurar f)

presidente d'l ttellúlJli,'a por
não tH vetado a recente lei
ü" Acidentes do Tr:,balho. O
Presidente da República,. con
siderando que o L\PC, IAPJ l
e V'.PB se acham

allarClha(IO�1para tais I}l'era<;õ�s, vai es
tender a . essas instituições II

priviJegiQ em questão, que .iá

(Continua na 2,a pág. letra F)

para plantio. ínsetícídzss, vitami
nas. antrbió ticos, surras. maquinas

�,,:,:::;��o:l:tl:i����\,��:�::s : Aplauso's III

a'
r s>: cleclsraca"oit�.s1run:(..ntos agrícolas e para ex-

ger� ISptoraçâo do perroleo, tratorns, ara> Ome fnrpaoü, apare lho-, e objetos ;! lipara tn<di�l".n. cirUTE\' 1 odontuío-

:�;�:,:::��'�;��;::;::;;;!;'"�. anti � cotonlstiste 'de'V a t'Jccs _. g .. " li,lil para :WLiÇão, que- r ::t.rc=ene.
é

íeo para motores a cxplo-·
sdo e :rafa fornos e calo ef ras à Ma·ll"fesl�ço-.es· de pe 51ft I."dad s dip'lnma' tíeasvapor - .. não Sel'dO Or.íeto de li- I li r una e & Ui. '

,C"'1�3S l�:::� bolsas cltê :0 de no- RIO, 14. (MCI�ct.),� "E' .. dí-, nelo .. .or.csidt;>nle. . ..cla .. Rp..ruíhl.i.t1<1. " ._ -.o..tt.='L>:'>'un... _ .•.. __ ...._ .. :._., .. _Ul:cs.:.denie .G:f.túHa..,:lLr'lr_t;!;J.S,_..fJ">j ...\·en,l.Jro ',l"t •.le ano. fici! 'haver um "atnertCano·

quel
dti'f"ante-ü banquetEf ofeYecfdo ....

O· :sr.....·GabrTd"-natía:il'�· {'ém" 'StlI"I!Il:mt'ru:�L lm���.;;e,,_·"'<f '.

Na se�"mlp (""tcgcria rõrãm in- não r,ntenãa e aplauda a de- pelo embaixador da Espanha. baixador cubano, declarou:- boraan�o uma: questao qt1;€
cluidos a:. ou de outro"-, pasta qui- claração do presidente Getu- cOm a presença do conde de "Estando, enfermo não pude para nos amerIcanos constl_
mica. m<tc!elra c C13Lllc;:e; goma lío Vargas quant,o à caduci- Verágua, como parte do pro- pa;t'cipar, pessoal:nente, das tui �S5Ul1tO ,de grar�.d.: rele:arúbicr., gis, br-ritina. ,,,{alto, a- dade do reg[lne cOlo_nísta, ao

I
grama dos �este,jos �e�a pas- solenidades que, com a pne-, vanct.'! para as. relaçm.s !!anminnto, C',Olt, zinco e5tanho. menos para as livr,9s terras do sagem do DIa da Amenca an- senca do 'conde de Verágua,' amencanas - declarou

.

sr.
chumbo lâquel, gasolina comwn. Novo 1Ylundo", de.clarou ou- te·ôntem. desêendente direto do desco- Dario Batera I�aza, embalxa-agt.a-raz, 12"ulháu, :1\'e1a, bromo, tem à reportageln d

.. Helder � "
'

,_
bridor da América, foram tão. dor da Colombla.

iodC', s!:lfatno monoac:dos, coran- Cam:ra, bispo aux har da

I
Falando tamo;m a .:",>ssa brilhantemente realizadas no t (CODchU na 2�' pllg••ena 0'

tc� ca'c'dras e tUl'bi!'1', a vapor, Curia Metropolitana, comc'!'!',- reportagem, o sr. �estot Ce- D:a ó'a América. F.orisso. ti-: - - - - - - - - "_'_ - - - - - -

rol.llllentcõ, peças " acc55órios de tando O discurs.o pronunciado vall�s. Tova�, embalxador da ve qu,e escutar, pelo rádio, o

Aumento' p' a' r a'�-------------------------_-__ Bollvla, assim se expressou: discurso do presidente Getu-
"Como ,�mbaixador da Boli.- liü Vargas, o que fiz com vi_FATOS DA SEMANA .

1 d
.

Via, ap au o sem reserva, a
va satisfação. Suasp�i'�;s _

R 14 t"" d P f 18t
declaração categorica e eleva- FPOLIS., 14 (Ag, McrcUi-e a orlo ".' o sr. re el o I

da de s . .excia.·, o pres'dente prosseguiu - de interesse in-
rio) - F::ram coroadas de.. da Repu'bl1'ca do Brasl'l, sr, disclttivel, se me afiguram � ., ...-

. .

t t d êxito, as n,egociaçoes UllCla ..Gctull'O Vargas, n,o sentl'd'" de como perfeItas In erpre tes O
d E� .v.

t d t d
' das pelo Sindicato os m-

E
.

que os povos devenl gozar li- sentlluen o e o os os palSes
3D b 1

.'screvcu: Vinic:'l.ls de Oliveira amerioanos, pois t:dos dese- pregados em • sta e eClmen,-
Houve tempo ,no Brasil, 18m que certos prefei- berdade e soberania,'p;re- l�mos ver os povos irmãos, tos Ban.cários no :Estado de

t 1 b 1 t" 'f' 1 d vendo todo coloniani-smo. A- qLle ainda não gozam da sO- Santa Catarina preSidido pe-os E: a oravanl re a onos PI lOS, rep etos e tiradas
1 t 1 t t'cho, pois, - concluiu - que beral1ia nacional, cedo con- o 110SS0 a cn ,:so con erraneoencomiásticas aos Governadores e de fráses balôfas as palavras de s. excía. tem quisLrem sua indepenct2ncia dr. Carmelo Mario Faraco,destituídas de sentido prático. Notava-se também, nes.' um consideravel valor histó- e autonomia". no sentido' de ser reajustados

5
' . '.

d l'
. rico", os vencimentos dos bancár:osa epaca, a l11conVemenCla a po ltIcagem, prejudi- t' t" t "'0 tema -'1"" dl'scurso do catarinenses.cando a prestação de contas dos Edís do int.srior. Interpre e ti€) se)} unen o ... '"

Hoje, entretanto, com o surto agigantado da ci
vilização moderna, os prefeitos têm que se instruir e
desdobrar �m dinamismo, trabalhando honesta e in
descontinuadamente, perante os ólhos abertos do po
vo, para fazer jús à confiança que éste lhe depositou

Não basta, pois. existir dinheiro nos cófres pú
blicos, para que se revéle um autêntico administra
dor. E' necessário que a pessôa, à t'�sta de qualquer
gestão, tenha louváveis intenções para com sua terra
e, sobretudo, vontade férrea em realizar alguma coi
sa de útil e d:gnificante, em benefício de sua gente.
Governante que vive de fuxicos e mUÍl'ctagens, pensand:} somente em desviar jabaculés e prejudicar o po
vo. não mer:cc sua estilna e nem, tao pouco. desfru-

I tará de tl'anquilidade no padeç,

I BIUluenau. pois,-nesse sentido, é venturosa e pro
gressista, porque possue em Hercilio Deeke um admi-

I
nistrador sincero, .operoso ·e honrado.

O relatór:o de 1952, referente aos negócios ad-
(t:oucme na 2.a pll,;ina. lt"trllo Gl

Deu prem os governosestaduaisas
determinações contra o jOgO de azar

DeCI;lfOU o· Ministro da Justiça na comissão àde inquérito '.

Os

ANO X

LIQUI
CONe DIDAS
4otoriza�o o Ban�o 'do Brasil
a realizar 33 novas 8pera&Õe�

RIO, 14 (l\'Iel'i:dional) - O "Plano Aranha", pelas pro'fundas modiflcações que trouxe o sistema cambial, centínúa
sendo o assunto número um de todos GS cireutos financeiros
e econêmlcc-s As opiniões divergem. De um modo geral, en

t1'etan!o, a nova Instrução da Superintendõneía da Moéda e
do �redito, que consubstancia o referido plano, está sendo re
cebída _fa_vora:(elmente, sobretudo, porque -elinlina o poderde arhitrto da CEXIl'I-I, promove a redístrtouícão da rendanacional e� favor das entidades rurais e Iavurece as exportacões do pais.

Conforme foi divulaado, as agencias do Banco do Bl'U
si! já foram autorizadas a l'<:)a!izllr as (J])crações de exporta
ções conforme instruções, isto é, com bonificações de cinco
cruzeiros por dólar para o café e 10 cruzeiros por dólar pa
ra outros produtos. No tocante as importações o mercado sõ
mente começará a funcionar na próxima sexta-feira, median
te leilões das disponibilidades cambias.

Em sua reunião de ontem o conselho da SUIVIOC apro
VIlU a relação de cinco eategortas (te mercadortas irnporta
veas de acõrüo com aquele processo. Os pedidos de inclusão
dos produtos não mencionados na relação poderão ser objeto
do exame elo Conselho. Esta é extensa. Na pr.imetra cate
gorta figuram, entre outros as seguíntes produtos:
Adubos. gado para reprodução, Iocomottvas. carvão pare cleLriei-·

plantas medicinais e para agriCUl-'1 {�ade tubos para man':1i.eiras, tin
tura} sementes para plantio, enxo- tns. e tc.,
rre, óleo de figado de bacalhau, 1 As d;, i'i<" para :11';;:,., f ação de

ql�erose-nc. gas�li�a para avião, I cascltna cohrurn, ó

leris e Iubrifi ...
leIte seco em po Irttngra.I, batatas [Conclui na 2.a paginA letra BJ I

RA'

RIO, 11 !JvIerid,'1 - O lV.(il.W·
t.ro da. .Justiça, falando õntcm
perante a com,ÍS'5ão parlamentar
üe inquéritu (;ontra o jôgo, f;on-

co!) e relig.io.sas, jurídicas e d�
l.tica. Se não exb;tis5En1 l(Jutro�
n'1.otIVfJS mais,. teda a dcvastôlÇão
da causa da cconon1ia das cías-

�iderou invia"rp,l é inconstitucio-
seS pobres. Disse ln.ais ('ue t�nl cs ....

timulado pOl' todos os meios Onal lJ.. idéia da �olicia .Fedel'al ;,>ressiio contra os jogos de azar.Espccml, <'lc fiscaltzar o JO�o ,<!m. pensando. Jogo que tomou post�do o teTritól'i�. n�ci�.�1.a.l.. �J,,�.e j'P,
cln úar provü1tndas de granmnda que no ca�o da ,doIro,. u ....

de ;:uIt'.)_ Tem recomendado· D1e
i:onst.ituiçãQ, qucbra.ria a auu.')- {lJdas de repressão ao jOl;o, ma'3
nomia do:; {:stados, :pondo-a em, di""e das dificuldade da auto
perigo em outras circunstanci"-"'.: II rid�dc na l'cpre'ossão (�OS jogos de
J\Ianife"toucse aiml<J;__ contra a azar nos e�tados. _

A autonon;ia
reg-ulamentação. dos jO_?05 .ete. a'-Ide cada umdade �e uma. barreIra
�oat'. alegando convicçoes l"Jltt1- 1 e os governos na() cumprem aS

inslitulos

o M E N S
r .sLUMENAU,

A CEXIM AS
ATE' FINS

o pali
mar.timosNovamente 'flS'

.RIO, 1·.. (Meridional) ....:- Corrs- dares, possivelmente
ta que está dependendo.' de êxito I país, ou. '�lo, menos
a greve dos ma.ritimou marcada Federal, com a qual já estarãarn
para. 1'. zero hora do dia dezesse- comprometidos, no Rio de Jànei."
te 'do corr-ente. com a deflagra- r-o; os, màrcenetros ;vidreiros 1)

ção dl� greve genl1".�s trabalha- empregados', da Co�:panhía Te..'
. .,\- lefônica:

.

Nos p'róximos d,ias· es-

Churchill sera 1'8ureado ,Ilera.-se. novas adesões' medi'l-nte
.

.. pacto de; ação. comum,- assinado
com' o. Premio Nobel juntamente. C9m os c ,marítimos,

englobando as reivijldicaçpes de
muítae classes,
NQ sentido 'e evitar isso e iO

sucesso do movímento liderado
pelo comandante de greve, dos

marítimos, sr, Emílio' Bonfante.
de Maria .. Q .Ministério do, Trfi�
balho at�a've� a. ordem'<10 dire
tor do Departanlén1;o· Nacional
do Tr"balho proibiu, consíde
rando prejudicial aos interesseS
era :p.ação os;:i;lemento',s .estranho:l
aos sindfcatos que esti....essem' em

assemblêía e que falaSsem nas

reuniões advertindo que seriam

punidos �s diretores que os per
miti'ssem. Afirmou lJ "líder da

que ·não hã de se

diante da minoria. E' preciso Cõ

ragem pára enfrentá-los ria -hora,
decisiva. Os maritrmos tiveram

ESTOCOLMO, 14. (UP) ---

Fontes autortzadax dis;;(ram ho

je o' primeiro Ministro inglês
'Winston ChuI'chill, cujo domínio
(la língua inglêsa muito contrt
buíu 'Para 'Seu sucesso na. vida,
secá laureado amanhã com o

premio Nobel de Literatura. A
decisão oficial entretanto, só será
conhccida amanhã à tardc quan
'do os membros da.

. Academia,
Sueca de Literatura

os ' baucarins.
Assim é que, na última sex

ta-feira, dia 9 do corrente, pa
Delegacia Regional do Minis
tério do Trabalho,' nesta Ca
pital, foi assinado um ,acior'
do cujo t�cr damos abaixo e

que majora os proventos dos
que trabalham nos estabeleci
mentos bancários em noss')
Estado.

..

Eis o que diz o item pri
meiro do Acordo:
I - Os Bancas que assina

nrn o presente acordo

conee-Idem um aumento de 20%
(vinte por cento), indistinta-

.

CCoIlcln.l na 2.a. pág, leua J')
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marechal
auxilio

11to de
r u s s o

Hão . deseja o
modo a I g u m o

Asseguram fontes a�toriladas de BelgradO
BELGRADO, H IUP) - o

I
tro nações inte;ressada�" 1::'SO é,

marechal Tito nã') deseja, de os EE. UU., a Inglaterra, a !ta
modo 'algum o auxilio da Russia lia e a Iugoslavia.
em seu �hoque com u;;! potencias "x x :li: ;;:

ocidentais por causa de Tr.iéste. WASHINGTON, 1-1 (up) '_ A
ISS'J é o que asseguram fontel) viagem do Sflcl'etári(} de Estado,
autorizadas de Belgrado. Acres- ',:;1', Foste!' Du11cs a Londres, :pa
centam qUI) a exigência soviética 1'a. conferencia.r com 05 chance
de que· se convoque o c<lu:;;elb'il lt".t'c:;. .jnglés e francês, está sen-

\ üe '.segurança das Nações Uni- do illterpretadta nos n1.eios di

i das para solução da, contenda, pJ.omátlcos como prova de que

I· fru.stou
a intensão de Tito de ro- surg�u nova crise int{ll'nacional,

solvcr {) assunto 'Sem estardalha� muito embora o Departamento
Ç'J, numa conferência. das qua.- de E'atado negue tal rato. Dizem

esseS circulos que as potencia,>
ocidentais não eperavam uma

reação tão violenta do marechal
Tito, a proposito da tlmeaça de

re'5istir pelas. armas a entrada
dos italianos em T1'iéste.
CONVENIO FERROVIA'RIO
BRASIL-URUGÚAI
MONTEVIDEO, 1-1 CUP)-

As delegações Ie.rroviãri�. di>
Brasil c do Uruguai. reunidas
na cidade fronteiriça de Rivera.
chegaram a. um acô1'do .para a.

'Venda. de pa...«sagens diretas e. fa
cilidades aduaneiras, para o's pas
sageiros. no tráfego (nitre 03

'

dois países. Esse acôrdo, aprcya
do "ad-referendum" dos' dois
,80\.pernos. .estabelece que as p__s

iradas de ferI>;} urugua.ias vende�
l'ã-o passagens, diretas para, Por
to Alégr!<, Santa Ma.1'ia., Ace<lUl,
Bagê: Pelotag e Rio Grande.' Por
sua 'Jez a viacão férrea . do Rio
Grande do Sul venderá passa,
gtlns -<Hrétas para Móntev.idéo e

ouü'a,s cidades do Uruguai.
TRAZIAM .!'fA BAGAGEM
MATERIAL DE PROPA
GANDA COMUNISTA
BUENOS AIRES, 14 (DF)

Sessenta. e qua.tro passagf'iros
do;) transatlântiCo francês·' '�Bre-

CAMIS

COMPREM O QUANTO ANTES

DE

AS SUAS

NATAL, AF1l1'[ DE QUEPRESENTES

LOS COM A MAXIlVIA ATENÇAO.

dete�'1l1inações, náo 'Sc p.odcndo fiais contra o jogo, di5.Se- ;'iínda
agir de outros llli�ios, Finalízo�( () Mínistro:
o Ministro dizendo que o govet'- - "Se a nossa. legislação ê
no adotarâ pl'ovjdencías que se- lllais severa, enb:'etanto, está' em
jam sugeridw3 pela comissão de defidencia de organismos c pe,,
inquérito e que ° presidcnte da .soaI encarregawJ da rcprl!Ssã.o.
RcpülJ!ica niío pensa. nem ja-

. Como melhores medidas de re
ma.is pen::;>.)u em mandai' oficia- pressão ao jogo s.ugeri 'melhor
1\zar o jogo, nem mesmo em ca- a.parelhame.nto do Ministério Pú- tagne", que assi,..tíram ao' 'COn
racter t�mporarío e legalização Mico· Federal, dando aos procu- g1'es.so internacional da juventu*
na!> estaUc1Q9 <i·e turismo. Alem radares mail:l1..autoridad(�.noderealizadoemBucarcst •. ia
disso, o :problema. do jogo rcgu- 'Sentido de agir em severa vigio- ram detidos na CaPital argentl
lamentado, será I?-�a.is do. esfera. lanela, em pa.rticular, ·no comba..: l1a. Segundo uma comunicaçã.o
legislativa do que do

e:xccuth'.').!
te ao mal e, as cIasses; devondo

t OfiCi3;I,
em 'Sua. baga�em fo.i en-

apenas pumr (JS infratores da contrado farto, materIal dI! pro- JApropo'sito -d1'S medidas le- lc.i". '." pag-anda cQItl.un'iata. ,....--------I!'fI---IIIIII!!l--U1l1!111m--�__IIIIllIIlII!I__I!im�--M---!iIII.,=��;;i------------------���---��_.
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CIN M
ATENÇÃO! Grande venda de primavera da CASA ii O J E - Simulfaneamenie

(lHE BlUMENAU
AS 8,30 HORAS

.------- Rua

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
--' A P R E S E N T A M:

BUERGER - preços jamais vistos em todo o seu variado sortimento de tecidos leves
para o verão e roupas feitas em geral.

\ NOTE BEM: - Em artigos de inverno. descontos de 10 a 50%. - APROVEITF.M
o A S Ao B- U E R G E R ,- a rr;:.is popular da r:i1ade,

ASSHORA8

BUSeM
Rar.-l x», 505 - Fone 1134 "BIRGUER"

Urna fflntásti�a re apresentação da, Atlântica! - 08-
[,ARITO, MARIO BRA8INI, MARY GONÇALVES,
Yi.c\RA numx, NELSON GONÇALVES, W�NDA
LACERDA,. RENATA FRONZI, CIRO MONTEIRO e

G1\O' E SPa, ORQUESTRA, numa d�i3 maiores f''\)

médias musicadas do cinema nacíonal: '

. • .rrtrato, d�vendo seren;_ inaugura...
f�;...� quando da -próxima vístta d

oreclaro governador lrineu Bcrn
hausen, anunciada pal'a a seguü
do quinzena do prôxímo mês. d",

Na oportunidade, n

sr, Silvio Lobo S. Thiago destacou

I
I Apresenbr se na OFICINA
EI.ETRO - ME{jANICA T.

• Dl" -stada pela população, eu"} HERBST. - Rua São Paulo
éncca anterior. P.eb centrá- 481 . Fundos-
j lo: "em completá-Ia, exten- tf :;; ,,� n é: '\ [dendo-a aos que, por qualquer �' 'i. �, ;} i" � �.� •

r"01;70, ficaram esquecidos. Uma casa de ma�l!!iR'a com
Em todo ·e caso, cedemos a t.'.:rreno ZO m�(ros de Jl',',nte

cnm 250 mts, de fundos- Tra_
tar à Rua Benjamim Constant
nr. 3.11 g (R�beil'ão Jararaca).

PRECiSA-SE

Um para escritório. Emprego de gr�nç1e futuro
Um (OU rapaz) para serviços bancários; balcão; etc.

Um (ou moçg: ou senhora) encarregado da secç�? de
DISCOS.

l < � I

Uma moça, ou senhocã, para.. a �cção de

brinquedos. .'

Informações nesta re.ldação.

c'ais.
A Campanha está sediada

no 2.0 Andar do .Automovel
Club. que lhe foi "'cedido pelo
cel, Santa Rosa, presidente
daquela agremiação.

"As palavras de s, excía. -
continuou - são profunda
rnente c' ersntes com o senti
m "",10 urner+cano, iriterpre.,
1 ; odo �jelmente OS nossos de
"._i�I=- no senttdo de que 'os pu'
',.'; 1l!1'," dependent.:s e. q.u�
I ,fiel l�g al izados !1:1 Amér-ica
" !1� r-mrcru sua soberania, a

o..lindn di, nosso continente
(lo, resqutcíos do colcníalísmo
a,\ê!f'l"onico. pelo menos para
r:l���, qlJ' [t'rjamo� ce há mui-
1 1 n,-)���'� Iibertlade nacional.

Autonomia nos l'C=gOC!OS
internos

'I'arnbem a reportagem pro
curou ouvir o embaixador da
Hulanria, de vez que -esse país,
juntarnente com a França e

Inglaterra, mantém na Amé,
rica terras coloniais, tais co

m» as Gu'anas.
O sr. T. EJink Schurmaun,

representante dos Países Bai
x "', declarou: "A Guiana Ho
Iand'eza goza da mais ampla
autonomia para seus negócios
iJlt�'rnos. Além díss», - prns
seguiu - fi governo da Gula:
na mantém laços da mais só.
lida amizade com a metrópo
le, que para o pov> e o gover
no constituí índíscutível van
tagern, dada o auxilio e ns

sístencía que recebem da Ho
landa".

..-

p·O �T
.1

MA'ornere-erecenrco

t "SCARITO, o maior cômico do cinema nacional, num
di: seus melhores filmes! Um grande elenco, numa
t stupenda comédia do cinema nacional - "�ANTAS
�.UA POR ACASO" - HOJE, às 8 horas no CINE
n,rSCH 'e às 8,30 no CINE BLUl\'IENAU. Preços po
pulares. - Acomp. Complementos diversas.

do anuncio acha-se di
retamente ligada à cir
culação do jornal. A NA,
çÃO é o único órgão de
circulação diária que 'pe-
netra na maioria dos la'
res do Vale do Itajaí.

Concertamos:
Refrigeradores Dontést�cos, �e�rigeraçãí? em Geral

•

I Máquinas de lavar, Fogoes eletrwos, Aspiradores de l"o,
Enceradeiras, Liquidificadores etc.,.

Reformas - Pintura!
CASA DO AMEIUC�'10 S/A.

I
'. Secrão Domestica.

R�;' 15 de Nov�mbro. 473 te!. ::532,
• NOSSA DIVISA E' SERVIR. •

�� ......,.."",,..__,,� �

����.2'!�:i��������������������).

- Vila Itoupa-

estabelecimentos comerciais e industriais de
.Blumenau têm um limite na, sua capacidade de anun

_'ctar. 'Todo o anúncio desviado para a imprensa espu
r.la ou adventícia significa um corte no orçamento
d<estip{ldo às 'publicações de' tradição local, que so
frem com isso e que perderão sua expressão e seu com

portamento tantas vezes <elogiados, pela falta d2' re
cursos, se não se por um paradeiro nessa situação. E,
convem não esquecer, é essa im,prensa que normal
l:n�nte Se encontra a postos. nas ocasiões em que a po
pulação dela precisa, para a sua d-efêsa, para as cam

panhas de benemerência e para sua or'entacão em ca-
";03 de interesse coletivo·

- •

Ha leis que regulam a publicaçã.o d,� jornais, re
vistas, e programas cqn exploração compreíal de P'"'
b!icidede. '

Essas leis ha anos não vêm sendo observadas enl
LJ.:i.U1L1"C1""'1aU--, Cl�O�:jU::;-1{ue LT611XO;:; vJ:.;:n:;'\J·-�u:;t;151,t.,;x.':')'l: �. -ue�crIJa--
',recerem numerosos jorÍlais e revistas cujos responsá
veis não preenchiam as condições nelas estabelecidas
para ,o exercício, das atividades em que se empenhe'
ramo Lesaram anunciantes, assinantes '8 emprêsas for
necedoras de materiais grMicos, prejudicando com is

I 50, além do ma'is, os jornais honestos, dada a desCOit-
: fiança adquirida pelos lesados sô1Jre toda a sorte de,i I oublicacões.
:

�

Op�rtunistas costumam aparecer, de preferencia, i
nos fins de ano, aproveitando-se das festas de Natal Ipara obterem com mais facilidade os anúncios_ Sem
p::-ê foi assim: Vamos ver, no corrente anos, quantos.

Hparecerão.

t�ndo Se transferido para a visinha cidade de Itajaj,
à rua Camboriú nr. 2, e na impossibilidade de �e des
pedir de todos os seus amig'Ü5 e conhecidos, o faz por
intermédio deste, .oferecendo seus préstimos no local
acima mencionado,

-

João da Rocha Mello, engenheiro. da ETUC.·'
Blum�nau, 1,4,-.10.1953.

!OÔRES NI CINTURai
\

Quando me verei livre
cantes, l'ut"no e proru r no serão

:)k� dessas DÔR.ES?objeto de soucrtação nas bolsas até

3!l dc no ..cmbro prnxirno Da ter-
" � A eausa provClval de todos os seus mQ'�

c,'1m categcrta estão 05 couros de les li o exeesse de acido uric:o tlcumutado.
"( zei-ros e v.telas, s.�rh':l..,tes de 1i-'.... IA, .... no organism.o. Os rinS que d1!veriam fil.
nh'), rumo �m folha para capeíro, l .or,. 'j"'" tear e purificar o sanguer eslão falhartclo
gor.oa·lilcu. barras e v",,'alhões de

'

no seu funcionamento. Eis a razão pela qual V. S. se acha.so-
r"I1"O e ;'<;0. latão, lãs t'ppeciais, li- i 'rando de dôre� crônicas nas costas, dôres reumatic:as, noiles
.,1"J. <evada. malte, hzc;te de oli- : mal dormidas e cOMtantes rigidez nas articulaçõO' e musculoso
d, (' " .. r.J....hos 4e comu�cação.: Com confiança dizemo� que nõo existe modo mais rapido de
"",Í"res di",s�l, máqu! .. '\> " apare- í eliminar do sangue o exc:aSiO de acido urico e outros venenos
ti,,· e<peciiicados, Ch�SfiF com I dolorosos do que um curto tratamento com as universalmente
l.,.'j"res l'::.ra ôllibu� p ccminhões,; afamadas Pílulas De Witt para os Rins e (J Bexiga, tão recc:.
J'. ,', ]1"If automove.s aviões, na- ! menciadas pelos médicos. "

":'� drmal; ôe fogo, �,I'>' �

s DE WITTD.' rt'1<,r'" cat, "oriE<: madrepero-! PILULII .

"

la. :-; ... .L}\.J�J ,r-. .... HIl€. _'esso. mac· ..... , i
p"!r"..rs,' ,1'''1iS; 'é'meIXnS, 'r'o�es, castiJ:; �'Ug 05 Rin$ e a bexiganhas, bOl; de nylon para fabrica.! EM VIDROS DE 40 E 700 P/LULAS. * 0, GRANDE E MAIS ECONOMICO I
<;hO de meias, azeiton��:'!, alho. má ... t .... ..... - __- -_--quinas � apareL�bs e:,pecificad'.s,!
�('\Ida etc.. Na quinta ciat.egori '1:, !

111';:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,"::;::::::::==;::=::::::::::=::=:;:::::;:::;::=::::::::=:::::::=::=Z::::::_�!:'::::;:::::::::::::::::=�:�::::::::::::::::::::?"c"dos c" produtos nã!) especifica-
menH Incluidos nas categorias an

tu',ores.
Lo/,!o depo.s da reunião da Su�

!,crllltendêncip da Moéd:a, e do C 'é- \
,',10', o Mim,tro OsvaH,o Aranh:t i
.J f'cebcu os ;iornalista�. prestandu I

n\a�s esc:lar4:{inlentos sohre o "'lOlJ(l}
[!.1.:!�;'lniSnl0 para o com;,.�rcio exte .. I

( doI. Afirmou aquele titular: !

\ �·�.�tou co�fiante, E nunca er...1.

J �)'�nha vida et:tira tão Lrallquilo e j ((i ='::nti !oY'l.tn f�OHfi�nç!\ conlO ....:.g._'!,'1

i!
(

f De qua1qu'er modo, ca,?e às a�i()ridade� CClmpe- I ,'1,' "\� �'''_ r l,dos i!1teresse� jn I I

i tentes observareln com, malS atençao esses Tatos, fa,- !
lI,PP P;ll" • !i zelldo com que a lei não seja burlada com a fací.lida- I
/ lc.nd�'ldo " uma perg""t::: ';1 III

.... - r':;t,rtagem. o l'rIinistra Osva!d) " ..-::;;:;::;; ==;=� =::;" = ;:;: iii; ::::;:::::;:: :::::::=:=:=: :I i de com que vem se observando. 1't.nha disse:
, ! -.---.-----.------ ..--- .. -.-- _.- -----.--,-- __._r_.......

I 'I

Caba, tarnbÉim, ao nosso comércio e indúst�i�, '.0 plano é d'�claci�nário. ,Pri:- I S,I que já se encontram' satu�ados desses golpes publ'Cl- n,a!r.�mente porque rebra. atravez II' t' ; n : � Pl'flf'ão aos opórtunistas da I
ii·, mferença de preço de compra na;

.

22 de outubro às 21 horas na F •

.

ar"os, l1eg�rem s�o.. CcJ,,_up_ �' . : �,

•

'" +. I e venda no câmbio a importânci::t Artigo XXIV - Na eventualida- r.c,;I ilnprensa, eIS que e JUSt,amenl.€ sua boú 'Vontade ... "�)- eonsideraveJ par!l a ·conta espe_ de de .hav,er disperção do primeiro Artigo X-"CVI - Todos os cauos

Ilerância com <eles qu� estinlula tão desagradável si- ;,"ia1 do Bnn.'o do Br'l�il". Depol� ?!nco. �uranb os primeiros 20 (Vin ,:compllnhantes ficarão na contin
• , ! iuaç"'o �e se n10straín dêsejosos de cooperar conl�, i pOl''1\lC \!�'" 'mportáncia '!ai ser, _e) qUilometros de cada etapa. o qencía de cederem o lugar ao la�ioI . I '"'

.•
d., u •

, ,
, f (�w'nrt.:í ada r!.u ne's..::nvoh7:::1entc cL"'l Cq{:i'O -do Arbitro Gera]. Que iení u.�, 1110folist:. para o r;fical que a F"

I i imprensa, ajuuen1. aquela que esta sen1pre pres:e1l18 I prcoc!u<o rural "'J país: _ De fa: ,) 11l::merü 1 ,{[m), autori2d.::'\ d<eter- P.C indicar;
;.. j nas ocasiõ'es de necessidade e que, reahne11te, ernoora to - '"-"pjje",! -- () governo dará minados autornovds a ultrapa!;,;a- Artiv." XXVJf ,- 'rodos os C:lSO<

• T
!<k��'l!lll�·!t".

',:
C01TI {JS sacrifícios que todos conhecelU, espelhanl, co- �·i."c e T1"�s (;l'UZe'rQh por dólar ás ,,,ln '" caravana. Mesmo nessa e- ni", pl'evbt"s no presente regula-ContúÂlbua CEüttrl m;u ho;rdado l?l�ra da fel3tca detr22 ; ; tidianamente. o que Blumenau e o Vale do Itajaí pOS- de. exportaçtões de ca,fé e dez ,cru� vcntualida� os outrüs Carros de· mento. serão lesolvidos pelo Arbl-de Novem ro. stara aSSIm 3UXl 13n o a ons u- ! I d l'h t'd d '

. .

I
zeIros a ou ros produtos e retIrara ver-iío conservar-se em ordem nu- Ira Geral, de acordo com o codigod N 'R.,- t

.

r suem e me or e operam no sen 1 o o seu malor das ÍU\portações 30 e.t5 cruzei mérica cresce,nte;
,

internnc!onal da União Ciclistic..ção a ova ida rIZ· , .

dI· 'to ' ,,- -

A ti xxv .

I'��"l!."��m<õr,,��Jt;� 1 (senVO vrmen . ros, .ou mai�. cCnfor,:,e o leilão. E', r go - Os responsáveis InternaclOna;.' �W"Jj'�Ii�'�' •
,prec!samente es�a diferença que pelos carros acompanhantes deve- Artigo XXVIII - A entrega d.os

,
,

- f constituí a verdadeira "punção rão inscrever-se e reÚrar os respec· pl"cmios aos vencedores da prova.S A monetária", ou seja alivio das tivos números à Avenida João Pet>- será efetuada no d'ia 26 de outu-JOÃO DÁ ROCHA •• I pressões inflacionárias". soa n.o 120 - 2.0 andar. O prazo bro, às 18 horas, na Séde da fir-
Assembléia Geral Extraordinária' , I' Para ilustrar os efeitos rn.âximo para as referidas inscrições ma p"trocinadóra;

CONVOCAÇÃO da inflação que o governo procura será impreterivelmente até ó dia Artigo XXIX - A Federação Pa-'
deter a todo custo, o sr. OsValdQ ranacnse de Ciclismo, assim como
Aranha recordou historia interes'"

r
fl fIrma patrocinadora da compe-sante. Do camponês que antes da - lO tição "eclinam de tod.., e qualquer

guerra ia ao mercado com dinhei- lnent.�, a tod::s os Funcbná-
responsabilidadc pi"oveniente dos

ro no bolso e voltava trazendo seu rios que trabalham -em seus
acic.4:'-ntes materiais ou físicos. quecarrinho. com mercadorias com- Estabelecimentos neste Esta-
por ventura venham a se verifiqart praMs, Depois com a inflação pa- do b d
com os cOlnpetiQores ou peblot"'.• so re os or enados resul-,. rou de ir, com dtinheiro e carrinho tantes dos últimos acôrdos
alheias à prova;

e Se sentia feliz quando conseguia firmoadas, aumento esse qu� Artigo XXX - O fato. da inscri-trazer mercadoria no !bolso...
'

,,50. para a participação na '2.asera pago a partir d,e 1'0 deRespondendo a outra pergunta, julho de 1953, não devendo
Grande Prova Ciclistica Dr. 13:e1'-

o titule.r, da Fazenda declarou: ser inferipr a Cr$ 30000 (tre
Oh,S 1\t2Cedo", a título de disputiih-

I
'Até 31 de dezembro a CEXliVI z�nt:s cruzeiros), nem supe:

te ou simples acompanhante im-
funcionarã para liquidar as liccn- rI0r � Cr$ 700,00 (setecentos plica no conhecimento, sujeição e

t ças já concedic'3s c para desempe- Cruzeiros). acatamento do prp.olmtc regula-I nhal; as 'funções previstas na in5� f mento;; trução 70
•. Neste sentido compete F

_-
,."""...-"",,,,,,lp:..�; á mesma elaborar estudos e pro- I Art.igo XXXI - A "2.a Granc:re

f
pôr a fixação das percentagens das é exercida pelos institutos dos

Pra\'a ClcIística Dr. Hermes M,.disponibílidade� cambillis a serem Transportes e Cargas e !líari., cecl�- sCY'á dbpufada em comemo-
a tribuidas " cada categoria de pro�

I
timos. Esse projeto de lei se-

mçao ao 2,0 aniversário da finnaI dutos importavcis pelo Conselho
'

rá uma complementação da patrocinadora e, em comemoração'<',a SUMOC. referida lei já promulgada.
,10 Lo Centenário da EmanCipação

I I
"fl!itic'l "to Estado do Paraná. cuja

, ,12rt'�a s.:rã dada defronte das LO-
I ias de Hermes Macedo S. A., à

1
mÍnistrativos dêste notáyel município e apresentado Hu" Barbo do Rio Branco, 209. às

I po,r S· Excia. à ilustre C,âmara de.Vereadores, é tra- f {,4;; horas do t't11Jl 23 de outubro
.

.. ·:lrt- 195�.
" i ! bglho f�ndamentado, limpo e cr,iterioso, que demons-

, Artigo' XXXlY - SerÍio Arbitros
ónn >1"'1]"",;)0 I 111r2) pe1il sipcerig.açle de seu têxto e fid�lidade de S!eusll (I", Honra os Senhores: Dr. :rierines

j ! documentos informativos, a ação enaltecedora de um 1 i :'''I'ecro �- Patrono dia Competição;
í I homem que, descOnp.'�cei;tdo_ dificuldlldes e obstáculos, I'

i ��;'f�:\:���tiP�;:e�a �eg;�I ! ve.ll.1 tr.�pàJ.haildo 'pela.mhl9l' zrÇl..n.de*a, e. felicidade df i Abreu Pil'�s.� pr�id:�te a;,oa�o��
I Blumenau. ,/ I ,

�elho RegionllI de Desporto�. ·Sr.
As inaugllraçocs, prognuuaua.s para o::; (lia� !;,1 c /i i '��Jd�ma.· 2:0'·<:1" -- l'!f"�i,jç�[c ihI I' .], .

d d- .

b
-

�.. r! cue! �ça_Q l'<3r�na�!'-� o:. rIr.:; C'C1hm'"

l-J uO me5 V!n ouro, ,1"1 ]Jante 80 re o Ita,1i!l-Açu, em

II
,td!fO XX.:t!!! _ ,\tu".·� -�o;;,��Houpava Seca; 'do grupo escolar da-Velha e- -da (:'<:! ,"'!'b,tlf> r;,-.::,1 da '��,�- G!"Ud;1 dda pública, l�O dlS�!!to da: í56d�J ,�áo l'6a1íz,a.çÕ6S lJll. ,: !:'!';'l.d Cldistlca. Dr. Her!11:,s l\;ace

J por certo, multo hao de contribUIr também para o I ; do '.
o sr. GarJbaJd'o MUOlO. Vice_

i d -' .

-

, , ,
� I I Pre';Jdente da Fcderação Pesen\,";:Vlmento desta Comuna, no' atual governo do I : se de CkJismo ou o P laranaen ..

I
. ,sr. au o Bartllsr, rmctl J3of.l,lhausep.. '

1 Curitiba, Qutubso ds lS5J.
•

de 1 ou 2 enl��ei

Precisa-s'e de u�n empl'egudo !)ara, serviço n'Dturno,
que faLe dOI s idiomas, - portugdez e alemão, que seja de '

: IJJd:i,�n;_a e que esteja quHe com o. �e�viç.o milita:-. J
Os :nteresG:,dos devem se dJrlglr a portaria. do RO

'):1':1... REX, .; �·u., 7 de Seterpl;Jro, nr. 640, e tratar dIretamen
te corri o Gerente·

TA PErES
OS MAIS LINDOS DESENHOS
o MAIS VARIADO SORTIMENTO

Venda� em suaves prestações mensais só nas

iOJ4S PROSDO(IMO
Rua 15 de Novembro 900

BLUMENAU

SENHORA CAlOUC! DE BLUMftUUI

,

Pe}o, presente edital ficam c,onvidados os senhores acio

l}Jstas .
desta sociedade, para comparecerem à Assembléia

Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de outubro
40' corrente ano, na séde da Sociedade Dramâtico-Musical
Carlos Gomes, s:to à rua 15 de Novembro, às '},'] horas,
para deliberarem sôbre a seguinte:

I '

QRD,.:M DO DIA:

1)
2)
3)

Extensã,o da 'cónstrução da nova ala projet'ada.
Nov.o aumento do capital sócial.

esta

Pe10 presente fi�am convjdaà,os os Senhores Acio,
nistas c1está 'So;ciedad.e, a ccn'lparecerem à Assembl�ia Ge
ral Ordinár a. 'li, r� ,Ji.�<1r-se na séde social, nesta cidade
de Gaspai·, :-. ).,.,,� Du"l,. (1;, C.07:ia" �In :,!" 10 horas do dIa

'1(-' rl(.�l�i;!i_"1\'J �'f_'�'�f Cobr{z a se_

e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corndssâo
cámbio com o Exterior, do Ban

CO do Brasí), órgão consultivo da

Cartéira de Exportaçã() e Impor
taç;;,o, a fim de, que sejam ado

tadas provídências capazes de

solucionar a crise em que se de

batem 0'5 importadoreH 11'.)rdestí
nos de bacalháu. se.ri=ettte 'Pre

judicados pelas restrições draco

ntanas ímpostas pela citada da

carteira na concessão de licen

ças de impOrtação dê�se produ
to.

_ �,';n�r1� amiga Di', Getulio,
,;'I,� h.:;-"t.."!�.�:;!:):l "en�re LS lY:.in:s(érizys da ...L\gricultura

_.

::� t.;nrt;;t"n'�l (:H"�r; urcvl em B:lhcte anterior
_

:,:.4.:: .. {;�:':"�l:�:: H5 :-�H' ÜS� .L-\ COFA.P, netos seus co�
, r-. " u 2 ':j;i': "":J. ,1" 11l1n!H'Umisso assumido. E o qui
'< ,

;·'·�'i;.F!_:2 :,:?,' ':endi,h a !CrS 2!l,OO. O fHei mig'non
'

',1; � A�,�nH�i� a f.�O cruzeirns o quito ...

� >::,.a:'i-:05 .f�1:i·,ne '� seis (.'i'uz�ifíJS o quilo! Pois hCln eUl
:._ , .'0 �'�'l' �fJ'" "uhi:nlln em ·1 eruzeiros. Como me:� de
,
.. '

." .. ; '" usu dos departamentos <la COFAP ]1r�:,S :', 1':')'1m;<101'e3 do balcão, e de entre-

Prepara-se os EE.UU. contra
��� ffl�o'[;!�em herdou algo POSSIIVel·S ataque� a·tom·lco�excentr ico. Apesar de ser um 3 �aristocrata importante e mi-
Iícnárlo tinha simpatia pelo NOVA YORK, IUP) - O; uniformidade de pensamensocíaltsmo ; era um firme pact- S 'd d

'

fista e estudava 'os costumes ecretano e Esta o, John i to ou pelo menos de expres-
dos morcegos e dos pássaros- _

Foster Dulles, disse ontem �são, abolindo a toleran-
-

LATIFUNDIARIO
r que o presidente Eísenho- da".

Quromelo herdou se�l titulo wer não tem intencões de
em 1940, o duque boicotou a o

•

Câmara dos Lerdes. porem, converter os Estados Unidos
um an J depois ocupou sua em uma "fortaleza mate->
banca "para ajudar a alguns r'ial" nem de suprimir a
amigos" que haviam sido in- líberdade de pensamenternados em campos de con,

centração pelo governo britâ
nico como eSTrangeiros índesé
jáv-::is.
Há pouco tempo havia pro

pugnado pelo. estabelecimento
de estreitas relações com a Chi
na Comunista.

O duque de Bedford era um
elas maiores Iatifundiarios da
Grã-Bretanha 'e- possuía um

grande setor da part,€- central
de Londres, onde lugares fa
mosos como praça Russel Ta
vistock e Worbunr Place per
petuarn o nome da família,

O duque nasceu tem IS8n·
SeL! nome era H istings Wil
liam SaC'kville Russel e seus
outros titu los eram: Marques
de Tavistcck, Barão Russel e
Barão Howland. Em 1914 con
traiu matrimonio com Lbníso
Jowitt e teve dois filhos 10 u
ma f lha, Seu herdeiro é o
marques de Tavístock, de 35
anos de idade, que há seis a
nos reside na Africa do Sul.

to.
Disse mais qu;; há alguns

que estimam que o perigo
'comunista é tão grande qus

PREPARAÇÃO
NAÇÕES UNIDAS, (IN5

A. Australia foi informada
ontem á noite que os Esta"
dos Unidos se estão prepa
rando contra possíveis ata

ques atómicos e que o mun

do livre não tem que alar-

t<tlJelar () IH'e<:(Joteto Ih arroba do boi
", ".":1:0" l,al';t {i abatedo r 11l'igorifico).

.�" �

�..
" ,�, fd.<d�:;lc;as a���t)r1�a�-i� De efeitos contruuro.,

" ":.): ',,: c \,' <l'ist€'>;[i, mas é um fato incontaste, O
:;:" 1,:" �,� :;I:"�O {lc-vor2l(:o !,clas sauvas auturtdades,

<, d_":!."':�:: �jH�� tomar a seu cargo o controle e a dís
.

__

' _c"i' H :','< ';,;;1, exercendo a fiscalização imediata,
-.' .,: ,': ,; ,;!;._l. ["i,'omcicH·se o Ministério da Ag1"i-j� '.':, � �.'=':, (�,;l'?;r='::i1TH.n .. eanariernes, as turunas dos

.

-s., pp!' 1:::.:::',;"", {lI' lllP!.H[;�o {lentro de certos órgãos
:� . _." .":., ��{;:;'�S�'':;'Hü'�:nl vencer, E ai telTIOS ,... doloroso.

.,' ,"c :�I': I .�.:,."t; subiu, invé'i de descer no nr-eco.
[·,)Hiato com o povo, E assir:l não po

�; ; ",'.:" ,:.n1f,· li;15 iJcqut'l1'n()s e dos humildes. Tu
;, .', ". <:-,:;:� ,CJ ,,'.als, enquanto encareceu vertiginosa-

'.;,) ,::, :'!<h. "I.'Fl pr·;cos absurdos dos generos de prl
.: "<C:. '��'!1i.�(_:. JS ��§�, situaçãe t�n;:le a agl'avar-se, diante

- ','C'.;, 1.'" ,·(·t, jà e'll -rfel'vescênei::l. '

I! ;, 1, "

t-'. VOo d:rctau>eute, pelo JH)\'Q que abando-:
,'. ".. '1(U l l�'a:·üd2,r'-·os Eduardo, Cristiano & Cia.

--

_

:"","" rn"sádl':me eiei'!o };elos trabalhadol'E.l5, pareCe
_:

_

• t:,> �'d' Ü l!::�d'�';dli os saltir:lbancos fantasiados em
, J:; '!_':.j_ri:.1.

•

,).5 e:;!J�ol'adol'es [10 !)OVO, os admil1istra�
. ::, 'iH,' �(ld nunm dominando a situação fOi'-
"fH·:?�COeso.

'

<

� "_� _:�_.. ,<-:�t�� !��'\.}:!·J:eH.d5J t'Cl:1 Essa questão da carne é Uina

,," �':. '",'z � in."l.;�!hfl:".,s ,ksccs úii.imos t.em�lí)S, devWo, tal
-; '. ? ',: :t'�b (,:1 t�O:f i:::. à in::er,'cnção indébita do Ministério

:+ i
_ ::�:r .r:�. ete.

, '.!� ,_t.�lf�i;;t��· dehllhe�; e ]lá tle J>lC dar l·azuo ..

�_ �i.)� .���:r; �:oras ii1e(�l·t ;:5.
IB.RRETO PINTO

Prepare •
o futuro de
seu filh
t!a�do-l1t.

IOFOSCAL

e eis uma

r

!

I
I
I

HOR!ZfrNTAIS: I
'_, 1l"II·l;llll·id [r01lXa de unl semiton: cortar,n cabelo;

--' :-"'Ll,.lll�!r: _)l'Llli:::I. ;; - Recitei; distar; letra grega; a- I
: ��'"

�

.... tdl'a lF'utla Ci!'! ('81{'ulrs astronon1:cos. 4 - AIJelido;
.� 'l,._�:'< D2Ll'c\::,uilo: dC!tJI 5 - Nome le letra (pl.); deste
l1"-lc,' \<1,'llO, .; - DislRr: n"ta ll1US.; j()rnacL�ar; pron. pess,
d -_ 1-: ,Y� de letra: vira.:;5o. acha graça; eu (anL)· 9 - O
i'::- ,,, C ,"�';-�C:1dJ co':m ('�cri1a: nome (1e letra (pI.): progredir,
-:_, r -� s'�"_':_'_': ::.ler.i:lho .. i 1 _'- (�3ntigHs: resides.

GiLLETTE AZUL

pronta

L

'-]�R'T[{'tL1IS:
--- .\.h ;,.l'H. 2 -- D.' !11<,lis a m:lis; tornar a ler, 3 - Ex

,;'_', t', L o',él :<lli';. -.l -_ PrOel1l'f\; não c�lilpar,GCe. 5 -- Atrai
; .- 7 '7 - ':'0 b, !""Ln. H - Trarsferern para {lutro dia; traço. 9
- 'o,C',,' �;r,',_:a: [I[é!(tl.P 00 p"ralisia· 10 - Assalta; insiste.

�Ct ��
\ ":dJl:: �1�� ll'�\��� :h' t)\'l'ih�l :t" (":1I'llPit'O •

•
"

."".,1·i ',,-lu ((.,' ',I "Di,,"k1 Popular", de LiliJ)Oa).

CUSTA O

QUE O PACOT1NHO
DE 10 LÂMINAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_'-. :.. _.,

NAÇAO
... ' .....

Gilot
lcn de Ma; P.' �ltualmcl1te expõe
na Galel'ie Lelcis.
- "Vê-lo ouvi-lo trabalhur

junto dflle. �xpJicd, F�:ançoise f'u
tando de Picasso, é seguir·a es
cola mesma da Liberdade. :ra,
ma.is senti, de sua parte, qual
..uer indicia capaz de esmorecer
'OI· meu entusiasmo dt· "�:5flosa e

ue artista. Ele me aconselha.
sem a p;rllocupacáo.J ,de exercer

,ntluencia. Aceit�, admiro suas

opíníões. convicta de que suas pa
lavras representam a própria '1"

vidência. Graças a êle, tão só
mente a; êle, descobri', em pint.u
ra, uma nova língull.!;'em",

Estrategia : l�minina
,

SOPA FLORE1·iTINA··
,

I
melhora-a con� um" pouco d�

, Esta sopa ital,ana é a base .leíte ou d·'; caldo d,E: .caruc, Sir
de feijão branco, que .deverá va com fatias, de pão fritas na
ficar de molho de vssperaoe manteíga. "

cozinhado, no dia seguinte, em SOPA DE, CEBOL1\S
aglli1 P. sal. Quando estiverem MuHJ f'acil de d gerr, é es-

I
cozidos passe-os na penei'ra. ta SOP} 11'3nC€5a. hastante co- 1

deixando, porém, um pouco de murn em Paris, ,Faça fritar na Quando o inanôrncl ro desce
parte- Faça um bom r"fog'ldc manteiga duas cebolas corta-

(I zero, a tendz ncia do termô-

I
de pedaços de toucinho de f'u- das emfatias e quando estive- metro 'ém subir. acusando. Es

. melro, de tomates c salsa pi. "ern douradas, juni/,_!, polvilhun '�e insf.rurnerito entrentanto,

I'
r,�da, e jun�':}l ele o puré ob- :1; ligcirany;mte. um,; colhcrt, não respc.nde jm.:-diatamentc,tido dos felJoes cem o caldo nha de farinha de trrgo, e d(:-

1 ao aumento de temperatura,em que, Lram cozinhados, a- poí" di';; alguns jnlnutos, um ]i i só o fazendo quando Essa já
c?,=sc('n�<llldo se for neczssa- I.ro. de agua �u, d� caldo de .sal' I nllll��lLi um 11m te perrgoso,
1'10. mau; agua, sal e um pou- ne, sal e pimenta do rema. podendo C0Jl10 consequencia,
co de pi�nenta elo reno. Acres D.:::;xe ferver por me a

hora, haver, cor f:dta ele Iubr-íf'ica
�.enie, log� que ferver. caramu mais cu menos e enquonto �s- cão (munôrnerro a Zd'O), for
lOI; cu Iacínho de massa e no, pera corte em fatias, um pao- mreã.: d:� eXCeS2l) d" calor, 'J
fim, ponha os feijõ:s que deí- zÍI.lho 2 faça'a, tonar,dos d�is I 'ine' nod'erfl fundi!' as pa'lc"

I
xou inteiros. la !los. Dil':lJonha em uma forma! moveis do m:t: r, acarre\andu

SOPA DE BATAJ'AS de vidro, de bordos altos,! ,érios pI'eiuizos� Assim. quall.E' uma sopa ddicada e nu· �lm::l camada de fdias de pão .u o mar;ometro descer para.

I
tritiva e c:m ela poderá.iniciar <: c1eyois uma, camada dG par- !,era, pare o m·�.t)J' e investi-
LIIn .,jantar com

.

('o)JtllcJ.ados: ITIezao ralado, alt.':.'!rnando as. gue as caU30S.
, Preste .at-;nção para que não �im pão e queijo p<'!ra termi

'I' fiqw, muito densa, porque nes 'naI' com un"l abundante ca
te caso perderia muito de SUa mad;� d� ,queij:. Tirada asa"

1 finura. Faça ferver as batatas pa du, fogo den-am:;-a lenta
,
melhor se forem aln.�relas, P. lDent:?, através um coador, SD.

I passe-as 113 espremedor. Po- bn: as fatias de pão, dE! modo,
! I1ha Em uma caçarola uma boa que fiquem bem çmbebidas, e
! colher de mante ga, junte o pu !en�·:;; forma ao forno, até ql:eI tê e, qUánd.:: tiver tomado sa- a camada 4e qllcijo fiqU2 bem
I bor, derrame na' üõçarola meio doura,,'u, Qu:renc1o, poderá
jlitro de leite ê meio litro d� d lOpÔr:, a sopa tambem em va· Qt:and� tim carru derrapa, o
I ('aIdo de carne, deixando co- silhas individuais. de vidl':- ou .nelh_or procedlimento. para1 zL1har um pouco. C::mo de C<Jlii ::1'2 h::rro ,Esta oUma sr;pa é �'ür-mos C�) d 2rrapuH'm é

j �,ume, prepar.e na sopeira a ge- acompJr:IH1da de um vinho ,;:,l'<,ll' a ô:rcção, deixando qUi:--..._.7---'---'------.::-�"-m_':'-.,,.,..--.------.....;---.....;- ma misturada com 'purmezão branco, fF?SCO, e seguida só de ;)b.se Encaminhe na direeàü
;alado e d'errame nela a s,::pa: um :Vl'at: leve ou (-,e uma sala- ,h derralngern e, em seg'ui-1 r. esta estIver mUito densa da nü:;1;J,< da, r,'ío sllavement.� quant(\

I o
•

jJossiv'r!, recuperarmos a li·
��'\,�����������""":lI.;"'�,J;,�.��""__�'" .lha desej1<da. Isso tudo, com c'

;. ii} (& Itl O B & O IDA 8:
.

'.," . � carro prefer�ncialmente d,2sen
'ARIZ � brdad';. rodando livre. Não se
I V ES E ULCEEAl.' � dev,':.'!, em hipótese alguma.

�\� : 0.118 PERNAS: c1Íras .em open.ç!ii!l � \"dl' (I ln� 0, qU'� .aumentarátlft;:A. � Y -Z, 1 (U;!lY�l":S1AlS. PSlSAO' DE VENTRE, COLI'1�S, " a rodagem, podendo produz��'
Swift do Brasil S A "',t I i1.a·:UUANA, n8S'CRA&_. COCEIRA NO .ê.NUS I efeito;; catastrófico., , , -

I CORAÇãO, PULMOES. RINS. 8E1rIG.A., f'lGADQ Os tules e, as rendas náo de·
portanto, i

' ,

"I
vem ser esfregados quando la

R
vados e n.em tampouco espl'e-

:=---- DR. A. ;Y J A B .o R D A� midos enü'e as mãos. O mais
aconselháVel é m,olhá-I,;JS re-

._ 1!iE'DICO ESPECIALISTA petidas vezes em lima solução
-:-d� s'lbão morna se as core:>mmtea Geral de Hom�. Mulliereo tí Cr1lui� f! 'fo:rem delicadas,' acrescentan-

� ��L)'E,2 um pouco de amoniact��
������;$:l������n��X3I��Xj���",���"'" � na água a ser utilizada.

c 31111 espremendo suavemente
o resto ela, água devemos dr.!'
..car escorrer p.;-:r si.

- nome do espôso, e ativ:dade que. exerce em

tra_tando d� senhorás;
cidade ou localidade on:::e reside.

Essas infprmações 'nos' são necessárias, pril1ci
palmente 110 caso das pessoas que já possuem regis
tro de aniversário neste jornal, a-fim-de que pos·

",sànios �onÍrontá-las com as indicações que possui-
mos ê·á,tualiz.:<i-las, se for o Cé;SO' ,

ACESSORIOS
(OLORIDOS

para
I>

menino
Modelo de NÁDEJE

MATERIAL: 500 gr. de Iii de 4 fios; agulha de tricó 11, 3,
PONTO EMPREGADO: Je1'3cy

BAN(O INDU'SIRIA E (OME'R(IO DE SAtll í1
- l\fatriz: ! T h 1 A I'

Fundado em 2� de Fevereiro de l!i35

Capital
Frmdo de Reserva

T(,Jtal dos depósitos em

s

Se
Se
Se
Se

te chamarem de covarde oe de imundo.
te taxarem de ignóbil traidor,

,

corrtra ti se revoltar todo o mundo.
prccurarem aumentar- a tua dor., :

Não desesperes, ígnóra a vil ralé,
Pois a verdade e a justiça não se atam;
Desprésa, pisa a turba com teu pé,
E mostra que os covardes não se matam,

f:.? cometeste um cr ime dos otcres
Te red;miste com o teu arrejiendímento,
E te torrieste um herói e até um santo ..•

Há hoje eu: dia criminosos ainda maiores,
Que covarcses. olham teu padecimento.
E gritam: Judas! como fOi pcssivel tantoj ,

..

ANTHEL

AfllVERSA'RIOS I _ .. - o sr. Pedro Borges. reSL-

r • i dente no bairr-o de Itoupava- Transcorreu ante-ontem NOTt�,
o aniversário natalício da ex,

ma. sra, Eraclides Pamplona,
esposa do sr. Daniel Pamplo- casamento

Elt.rudes

As manchas oeasicnaúas 1)(:
la transpiração e G brilho de
I ivado do USO continuo de u

:m, rouna, sãn os inimigos mais Itoupava Seca, Ao distinto a

jll1]1�:,cáveis dos vestidos. E- niversarfante, que':' nosso par-
x is!e. p-::ré1l1, uma :!:ol'í!1a prá_ Ií I

.

tÍC'i1 de combatê-Ias, cUm'nan-
ICU ar amigo; o nosso abraço

('0-<':-; com uma solução de á- � votos de felicidades pelo fe
I!Ua e ::1l1wniaC'o ,� cr l1stiiue l:' liz evento,
PIa, 'mpezCl eficaz. - a menina l\Taria. fillLl

do sr. Curt Pershun;
- a sra. Alvina Linke es ..

posa do sr. RodeMo Linke re'
I siclenie em Rih2ir&o Branc'o;I:>e um cano atirarmos d� Se cm. SUD cidade llão lhe é I - a sra. Nagjba Bruckei-!nn oitavo Hndar ele edj!íc�o possiv 21 adquirir. já prontos,

"eu c�cqne com o solo sera tao (�ses ule;s e quase indisp,en-
1}1.�r. esposa do sr· sar,gt'::J. Ed'

'iotento quanto uma bat:da a" saveis acessoriQs para0 seu ar-
mundo Bruckeimel';

"nu quilômetros per hora l�laJ'ic, fa(u·o em casa, \r'2Ce - o menino Reinaldo. filho'.!UCl' S� arriscar a cair de um
.

.fitavo andar? Basta a cem quii
knnetros 1)or hora·

!lO. 000, OOO,(I{J
'W6. 000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \8 DO Es..
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO' E" CUR:r.rmA

Ml'l'curio c Nlarle vaticillaJll
I:J1gL1lJla SO"'i':' aos que 1'.)1"e111
',l11uib razoél\·eis. Regem comet'

.cio. transportes, correios, me·
.iicina, assun10s militm'es ,e po·

DEPOSITE SUAS ECO NOM1AS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA líticos.

o AUMENTO DAS POS SIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO- I
OS NASCIDOS NESTA DA·

':�'"" �'. I
--_ DUÇAO TA - São mentes obscl'vado_

�� I
res. estudiosas, aptas á quimi-

, f P A 6- U E ( () M (H E QUE c� .= ii .medicina. Suas obras,l
,

. I sao. 1Yl1lll � lucrativas. Inclinam
�roE':;�;z,��"7>1iã;';lJ.'Oi�m��Ulii�::!lP,Mi.rw'il$.l'S-!'\?!. l�C a mUSIca.

na.

- Fazem anel;; hoje:
- Transcorre hoje a efc-

méride natalicía do sr. Oscar
João Lang, proprtctarto do
"Bar Florida", no bairro da

com a gen1il srta,
Zendror., dia 10 do corrente,
J j cvem Alfonso Zanis, co,

merciário residente em !\in
tIo Sl�j

_.. Com ,] idi2 advento de
uma Intercssant , menina. 0-

do sr. FrHz SieglEr, industri.ll
t'esidente em Itoup�\'a Norte,
Cê sra, Irene Siegler;

I
- o sr. Lourival Correb,

I à.2 Souza, diretor do "Grupo
Escolar Luiz DelfüvJ", desta
cidade;

- o sr· Walmol' Nascimento,
do comercio local;
- o sr. Augusto Maas, resi

dente em R;o do Sul;
,

- Q 'SI'. Ricardo Kabiízch
residente nesta cidade ,�,

'

,
�

de

Marca Fabl'il da melhor
casimira do Brasil

- x-
Linhos e aviamentos

para Alfaiates
- x-

Rua XV, 1360 - Cx. Postal, 388
BLUMENAU

corrido dia 6 do !!lES em curso
,]a Secção de Maternidade do
Hosp.f:,l ··Sé!.111a Isabél", acl18-
·'.2 ('11, .testas o lar do sr. Ericll
LucIcr e sra. Sídollia Luder.
- 1'a11111e111 (J lar do sr.

-------,-��_._-

ANDIE' MARTINS
Distribuidor em Sta. Catarina

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"MODlsn

Endereço Teleg "INCO"
• • I •• Cl':;); 50.000.000J)ü

"10.000'000,00

3iegiridt Hosier t' sra. Gel'da
H'131er. acha-se enriquecido
('01"11 ') l!asC'Ímento de um ro

busto llL'nino, telldo o feliz 12-

"Enb se registrado dia 5 de,:;_
�e niês.

._- EsUYt-"am hospedados na

cidJde:
- HOTEL REX: s1's. José

Lifschwits, Cassiano Froes
,

L�ralesio Soares, Albano Jor-

ge Amb.rJ1'. J:sé l';lcaretta. Os
waldo F;gurelli f2 sra" Kurt
Och e sra·, Alcides Fialho An

dujar, Ervin R. F, B1"2ueL e

sra. Maria Vieira,
- HOTEL HOLETZ: srs.

Pedro Vieira, Daniel Mordes,
e sra·, Osorio Rodrigues, Ser
gilio l\-Iarcelino, José Esteves,
Orlando Gracioso, Carlos Bru
Veltoline, Pedro Valtrick As
no, Darciso Batista, LI8{)�'Jldo
trog'lo Ferreira, dr. 1'2dro
JUllckers e famiIia e Ervino
Neitzke.

PRECEITO DO DIA
Ocics:;idade e saúde

O trabalho e o exercicio d.e.
habitos de cada dia. A vida
\-em fazer parte dos nossos
sedentária é prejudicial à sau

de porque enfraquece ,:;) orga·
nismo ,8 acarreta muitos ma

les .. entre el,?s a gordura exces
eiva ou obsidade.
Evite os males €la OciüGida
fIe, l11'IH'urando trabalhar e.

I' JU'atic;lmlo assiduamente um

eSllHI·tc qmlIquf'l'. _ SNI�S .

il1TRlil 00 DIA
ti')!' Ha�a Sw:!ml
.. ;) fIe Outllhl'H

EXECUÇÃO - COSTAS: Mont" 130 pt. e tricote 9 car, en' '1>t. ,ier
sey Depois faça 1 c-.r. avo sobre o <.111'., para dobrar a bainha, e conti-
tiuue então em pt. jerseys tricotando 51 crn_ retos. Rebata agora, em ca- ���gfjg��'���ot;������g,eigj�;���;!��J��ei�j�������it��!i��i!,!.g��!g�ii�;·I��4;�'����������i!i�';�;�;����!��!.i��!;���;���&���;'���i�;!.;r;��f;gi��!;�i!:��i�;�;�:i�;���o�i����3rt!i<li0l\�atl4�i�;ff �*da la(1,0, para as cavas, sucessivamente 4 pt. 3 pt. 2 vezes e 2 pt e 1 pt.

�:Continue então reto e quando tiver 70 em, de "ltura total, rebata 15 em.

:�em 3: vezes para os onlbros e- o,s -pt. restantes do rneio elU Ulna vez.

��J FRENTE; Monte 72 pt .. tricote 2 car_ em pt. jersey" 1 caro nv. .� ��sobre () dir. para dobrar a bainha e !!ontinue então elTI pt. Jersey. � �-;tricotando 13 cms. retQs. Rebata agora, par3 a abertura do bolsai 32 pt.
6'1'

: f�a 24 pt. da borda da .frente. Sobre uma agulha supl<lmentar monte 32
: �:pt, para o fundo do bolso e tricote 14 cm. L'i� alturai. colocando então es- •

:I.tes pt. no luv.9x dos !.'t. > rebatidas precedentemente. CO!1tinue agora a

./,F......
I� ��tricotar ret" sobre todos OS pt. Qu::.ndo tiver 51 cm. de altura medind

;>' �;,da caro avo rebata do lado da costura. para a cava. 5 pt :l pt" 2 vezes
.,.-' OD2 pt. €'i 2 "Vezes 1 pt. Continue .reto. Quan(_j, começar a reb3ter os pt. pa,- 6" .,,,'- ��ra ? cava, C01l1eçe tambem a' diminuir. p&ra_ o decote. 1 pt. de 4 cm. �,. ��//.:.-r c'

em 4 cr. Quando o trabalho medir 70 cm, de altura, medindo da base, in-
..,..,..... � &iterrompa l'.5 dim. do d:;:cote e rebata {'ara o Ombro. 15 cm. de pt. em :0,<,3 vezes. Faça-a outra Íl'&nte ifuaI, vis-<.vis, porém sobl'!! a frente esquer ��da faça, a 52 qm. ('12 altUl'a e a 24 pt. da borda da :frente, mais um 'bolSo ,,�pequeno sobre 24 pt. ��

MANGAS: Mon.te 60 pt. c :tricote 10 c!n. en1. pt. jcrsc��. Depois a,u- imante em cc,da lado. 1 pt. de 3 em. :3 Clll, Quando tiver 49 bn., medindo
�*da base rebata em cada lado 3 pt., e depois pt, por pt Quando tiver 60
��

cm� de altura, total, rebata os pt ... enl. UIna vez� �i. ACABAMENTO: Monte 10 pt, e tricote uma tiT� cm pt. jersey
g�envi!!:!:ado, (1:úmentc -1 pt. no fim (',a car" avo e tome 3empre juntos os 2
�iipt.- ultimas da caro do dil-_). do tan1anho necessario p�ra contornar .as
��frentes e o decote das ('qstf'S. Faqa uma bainha na base das Juangas do
��e na base do casaco, Aplique a tira env\ezada nas bOrdas da :frente
��e no decote <'.as costas, cost.ura-a e dobra-a par o av. Na fr;ante esquerda
��fa(:a 4 casas, a 1 á na áltul!' do começo das dhn elo decote e fi ultima na
;;eautura das aberturas dos bolsos, coloc:.mdo no meio destas, à igual �distancia as duas outras casas. Faça 3 listras de cores d,lferentes, bor· �. �"

�=:���!:���$;:!:��������::=:.:::...p�m:.:t:_..t:o.rCidO (prenda um fio 'vermelho de 2 cnl. 2 pt), �,� - -o 0.0 o -.08a.o.rn:J;o.o.r::.cO.o.;'.08ntlO.O$o.o.ollo.o.no.c.:"·�J,.c.oao.rl��"c�-.c�!O.,",.D9D.'J.neo.o.c.n.CI.C.O.C.O.O.0-C.CIK'.Ó.::,.o.:I.<J.�.j.o.a ..�.oa"".r.:!lC.nof:;"D.r:1l".".O"""""'Ô.D.OSDOC.""'.O.D·�').��������.c��.c.u.:J.o"08'''.:...::..,.o.ç.o.o.c.�-.o.iJ6�c.\)aI'::.;:}•.Ú.�.C..04"'=",."'.D-a.�.O.o.c.ov.oto.o.o.o.v.ú.?tto.o.::.().c.('lIcC:D.oa:;.c.�.a-C,l,jGc.CQ.l.c*",<')",-,,,�,,,)"".()..o��.o.o.occii,::o-060.��----------------------------------------�
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ao.

o Floresta
•

-,
' <"�.' , •

- do Testo
alvi ..verdes.

, I

terá com que se cUstra'r o de'!.. ,;1enda, mormente agora que

oor.tí.rta locai,

principalmentêl.;l,U€
<) pJbI:co citadino certltl

_!qu=1= que vai com assíduída- ·_ou-se dama vez por todas da

de ao,; nossos gramados, l:'!!,W verdadeira capacidade do tí

qual tora a peleja programa ! me florestino, merecedor, sem

da. \ dúvida a.Jguma, à esta altura

Re,,!men.h�, uru enccntrc el1� I dos àcontecimentos, é1e uma

.
tre Ollmpico e Fl�resta, ap!);;;

I
�ron:oçãCl à Divisão Princtpa:

� que,!a sensacional do prl- na LIga B ..umenauense de Fu-

meiro em Ri'a do Testo, do: tebói,
.

.míngo passano, -muito reco- Contand.i com e éj:nC!1rso

cuelovU na Ala;neda R. Brancoentre
de elementos [óvens, é verda-

\
',,'0,, ainda que lhe sejam des

.de, mas qus em drversas opor- íavoraveis os fatores campo e

tunídades doram demonstra- torcida.
.

",;ões de suas inegáveis qualt- .

'

.

dades técnica» o pelotão atvl.. Mostra-�e mesmo curtoso l

.públíco esportivo di"" Blume

'nau, por assistir a exibição dos

fkrcstinos no tapete verde d:o

Baixada, não pelo s'�mplell fa·
to de desconhecer suas possl:
biltdades técnicas, mas prin
cipalmente pela façanha 11-:'

de que foi autor domingo últí-

Importancía em dinheiro arre

cadarâo. as bÜhet:.!rias <1.' C'f:'

túdio ot) Olimpico·

verde, vencedor com justiça
da disputa oficIal da ::Segundo
na neste ano de 1953, possue
,credenciais sUÍk:entes para

-enfrentar
,
de igual para igual

ii equipe da Alameda Rio Bran

Pel' "Estado . '.'

Éaxiasl Estiva e !ui I Atlético, jogo�
IIUoja noite em Jninvifu na eapital

.

Duas partida� uma amésto- I b2m o'�rtilhelro absoluto de -

50 e outra ofichI, vão, ser rea- : sua equIpe.
.

.

9i.
Iizados esta noite, nas cidades I lttoi árbitr-o o �-r� :Ej:rnanl; �-er §;
de .Joinvile e Florianop:Jlis, res

I
reíra � a formaçao do A;tletJco ::

pectívàmeate defrontando-se esta: Mosimann, Afonsinho e ::

naquela os times' do Caxias e :t\'O; Tezonra, Bolomini e

Pi-,:=Estiva,de Itajaí e nesta última lolo: Petrusky, Rolf (Pilolo), § n.f:',nUCIDADE ME'DICA - .REPOUSO - D'KSIN"rOX'!CAçtl�S - ALCGO-
os conjuntos represenbtivos Otávio, Esnell e Joyne. :: LESMO�,. TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. � _...:......-..
do Avaí e Atlético. C.:<iu em -Júinv.ileo:: i\�VENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - !1'4:me, 301$11ús alví-eelestes da terra de' Paysandú _

Lauro Muller medírã» forças .t'i',mito?m o e�ênc{) profi=Ia, ENDEREÇO 'I'ELEçXRA'FICO: PSIQUIATRA
corq.,";a.:'{Yl adversaro �e milite; .nal.do C.E. Paysandú cxcur-:::.

'

ÇURI'fIBA PARANA'
::;

r�speIto, que lhe retnbuir:á na sionou dia 10 a Joinvile, afim 1= ,.
'

,

' , " '
.

::;
tarde do proximo domingo a de can match R luz dos refle-::

....

.'

.. .

::
visita a.. ser feita esta noite. t01:e5" báter'se com o Caxias. ::;-4fl�1UUH!U;U( ..�lIl1l!ml!I1HUtml.!!lml!mHUml!"tllmmUfnllmIlH"'''!lImA""m·limmllRlJQlliTl'HUlI.'":

��e�.!���i��a I!���\n�s °c�·�� re�di��r:;ó�s�;:àl���!ri��"f��� rl-I-,a- g'ran'de: -pi r8V'a� cl"cll�SII'!:oIl,P� ---.-�fr He-·----rm-e's�'
.

·........,__Ma-c'-e�do '

�Ienc!ado para vitoriar.-se, cou ulÍdal .Dor :3 x O. Reaciona- ,li "
.

..

fL ii ii' . »
����n!�:��nseuo�o��t;�:�f��� �::,n �:: �� t:;�t��tCoOf�;f:'l1.e�" ,

.. ,!,I V :.� m". 111. .' .

��ma��:é!jc��� ql�:;�j������ �(;j;i�h:���'�i���a��lo��:�!� A. !ii4�ir' �POlt:tapi nato e�pl1H��;'8� rin me
A

� O!i1
caram nol�IOsO .empate. os goals alvnrerdes. U ti I li UIs I tiUI 1 li le � b \.1'1 . iJP �. � , u iiu .tU (ti li UI�a CapItal do Estado, ÇOlU Decisão do ceitamedá. . .

lO � ,,(!J '" ,<

() titulo de: super-call1I;eão qU3i LARM
.

S t ·"·!mal flliftmnreendtllrar 15· uoU�t" da. 31nn mls "''!'!Ida uma pela� prl"U""se ga1:mtldo, o Aval dara Domingo a tarde, na prm,ei ua e apa IlIr IUUIUU!l1" RiI ti 'ifUUiliO» fi • UU • IYU ilI

���n���pf�����Ct� ����n�l� :a das contenfias �ecisiva�:ft0 cipais ,artérias de Blumenau,. Largada em Curitiba, dia 23
cançqr Q. tri-campeonato. ,,�n;�:ona�o .�a· �:.ga Atlet:ca Já d'�mos " pUblicidade. em duns {estlmuo os trab,,�hos de organiza- mitido ,. 11b'1stec.imento alimEniar � UI1ÍCO: - N:l eventualidade de·

.

V C
-

d
. - l-J. .. E,J�:-,· MlnelI_a,.l a,;) degla_dJ� el'(ções p�ssadas alguns 'dos prin-.) ç[Ío :'. c::1'go d� firma l)atrocinado-' nem o'ncOIlIpnnhnmento de veicu- se.r determinada a corrida-rehíglo,

.

ene �.a uras pen!ls se os, esquadroes. do Gremlo
"

,"
'" � \; d'a -rapdiosa dispu� ra, 1o�, ':'",,,do )�o:'�'m, permitic";l a tro- ncnhum", "juria e nenhum abaste-'

em HaJal Ó C. Renanx ;e-.:tranguaense� de Ararangua. cipa," d_ta )es < g ,,'. -', _ ,,'>
,�..... _

,...

d' L' BI

I'
C· .. D .�?'.- .._ ..

' ta cíclistica que jl_ flrJua Herrnes f ,.-,\!.·hgo II - A. _ . .1 GRANDE, ca de Bi:-jcle1:":_,j ou o .seU ('011S€1'- d'l!�'J:-tr"l 5era aUlodz;·:a.L)' :H""!j corre-
I.) Dl çampeao alga u- (;., ,(:hn�rCI<lrlO e C,-. CJuma, os

. " _ li � C�_
' PPO" A. CICLIS'l'ICA DR. HERMES �o ! dores:

lnenaU.a e 1 F t b'I 'h' 'd' 'd' t' r Macedo S.A. fala .ea z •. r na --' - v.

"
,.-ns (e ue, o , ex� l� �HalS .VI jr�m .en re SI a _1-

gunda quinzena do we� em cur�o,,' MACEDO, seril disputada em 3 Ariigo VII - l\:::l saída de caela, Artigo XII _. 0" ,"ont!'oles em

u?-se na ta::d� de sabado �lh- ,:;er�?ça da dlsI?uta- T!'ata.se da 'TI.a GRANDE PROVA lTrcc) eiap'c", nOs dias 23, 24 e 25 ..tap,,/,'s Clcli$i�.s deverão, obriga-,' ,,�cí;' etapo serão fechados 'GO (S�c,-
mO em ItaJal" contra o 'TIra-, 'lHO logo seJa apontado o M�S MA.C� t'" outubro ele 1953 com as seguin�· tilriuli,,,.ltt', apresentar-se munidos $entn) minutos ,;Po's a cheg3t"a do
dentes, triup..fou com dificúl- campeão da entidade acima ei CICLIS'rlGA DR. RER1. '" - l!;-, - ,

.
,

.

DO" uJ' "IIle�"l'ea-o e controle te:.:- clui101n�tra.gens; . t'io;:; r�s��{;tivos núnH'cos, nas cos- pl"i1neiro colocado. f.icando rrctolna-
ó"des por 4 x 3 Otávio assina- '. tada., a Federac,ão Catarinen- . c a s, •• " -

.

t�Cllico estsrã .a cargo da Fe-deração� 1 a etapa -- Curitiba � Joinvile tas, ccnn unI tnbuha' G'_' socorro as :ticanlcnte, (!e3clnB31il(:'�{H:S os I"�-t ...
lou todos os tentos tricolores l

ue dará inicio à série de jogos
P"ranaen�(' de Ciclismo t cujo de-, IH' quilometro:;;: 2,2 etapa -

.rOin-l
"0<1:,-;. .! distas que ehegarem depois dest"

enquanto Iu!z Razzini, ex-ata- ge1.) certame estadual na zona ',' viII' _ Blw:nenau _ ,123 quílome-
, �.' Uníco: -- O cicl!3ta que não. prazo; .

cante do PalmeÍras" foi iam- ,;u1 dr;: Estado. senrolar dar-se-á em tres sensa-
.

C-
,

donais etapas. tros; 3.a.,etapa - Circmto na

l-I;;e apn:sentar nas C'ond:ções acima,: " ..tI!!" x.t!r. - O ciclistA que des

P,-,dalist.:is. os mais cr.erl=nciados; .lade d� Blu.rnen�u (15, volta.s de ficara sujeito n tel' a sua partida in' respeitar as norrnas e as leis de e�

I do pais, paranaenses, p,aulÍstas. ,c�-_ J:700,:utS. c�.da umaj - 55,5 quilo

II ::t'{;CWd�: sen1 qu.�lq'ter direito q.: p�r,tivid:de �ara COl� os seus cole-

riócas, gau'Chos e· catarl.ncnses, lnl- n!�tro�. .

.

-

�. - ... �c:lglnaçaO ()u rec urso � � g..::ts ou falta!: com () «evicto decoro,

�P. -.\r'�-r;_rf"-··:�ci;l ;.� �-·1'}i�i�!u. l·.é:/iüíl;-�!� deve srthcr qUe o ifa.f�a_ -clarão a pro'�a ,a 23 do corrente I TOTP...L - 322,5, ..
p...rtigo Vr�I - 5el"á ex;pressamen! será imedia,íamente desclassificadiO

partindo d,efronte das Lojas de, (TRESENTOS E VINTE E DOIS c" proihh:lp o uso de qualquer reci- ! e proibida a sua continuação na

Hermes. M:acedo S.A. a Rua Rio E MEIO QUILONIETROS). piente (le v.'rlro; 1 disputa independentemente de SUa

fi'H ... ll(l':;;:�jtt lJ.: ti'�!,I.i{,. (; '1:,�'H·.,;Ôl\,) ,'�,·e.7.e!'<lS(l é IHl'.,C,. das c:,.,� A ti 11- S' t tt'c' • t· ""- A d d I 'f'
-

O t t',

,'Branco Curitiba, precis?mente às. r go 1 - omen e pa I lpa- :,1" 19O �A·- .",0 vence 01' e ca- c a55l Icaçao. presen e ar 19O re-

t .. ::"� erÍ:,:Ht�;_��-i {)ê,·..se li��·li .....í;:":--;·(, P�"�: in ti:!. cH';;.!nha hrasneira � A(f 7,45 "ho�as, cujo <iesf�cho terá por ção da prilvB_ os ciclistas selecÍt-na- da eiÇ\pa� será concedida uma boni- � fere-oie neu 60mente à dü:pu-ta co ...

tH�:·f�rj�. :;._H;�H=n�(�:.; f'!:r�!1i �.."ç.o��h�.; �'h" i:{Ht(!i�h(�ll tO:--i nu [�.e t:-:;rdn.. palco nossa cidfl.d�, �3. 2�. dos pela Federaçãp Paranaense dt:.. ficação dê 30 (Trinta.) segundos no : n10 tambem n?.s localidades de per-

Premios de grande valor estarão Ciclismo, <ls,im. como os ciclistas cômputo geral da prova; \ manencia;
em jogo, havendo nã�. sómcnte nos especialmente convidadcs pela fir- Al'tigO X - Após cada etapa, o Artigo XlV - As reclamações so-

meios esportivos é'.i "Cidade Sorri- ma patrocinadora' lideI' d.':! clasificação geral usará 0- bre qualquer assunto referente à

so", mas tambem ,noS de Joinvile § Unico: - Se�á expressamente brigatõriamente, " clássica camisa 'prová e sOQ qualquer raz1io 'sõmen

e Blumenau, espectativa e interes- vedada a participação de ciclistas amarela; te deverão ser apresentadas ao Ar-

cO,In, it'·gde inferior a 18 (De2:oito) A�tlgo XI - No caso de não ha- bitro Geral, 'pelos representantes de

=: 'Hfl !�K!;!:i I,Hfl i!����ntr! ImiHf3��ill�!liHit,i!�tlil�m�iH i�! II1!IIU!11Uf!!mU'li!nUll"1U111 fmmSOi!IJ�IIUnlml'â
-

=

..

-

�
-

mo.

Das maiores, por iJua vez,

"em

é a responsanütdade ,h)foI

cks alvt-rubros. Jogando.
casa", estão na .;lbl'igUão não
só de revidar à altura o revés
sofrido em Bíp do Testu, como
'.-- reahílitar-se de forma <J

Saúde No®sa' Senho�a da Glorl.a
A::;�1•.,·l'ENC.I!A ME'DIU A PERl'I1ANENTE A C.<UtGO {l>(;:

ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS
ESPECIALISTA'

-

-

satisfazer plenamente .à sua

Ilegião 'de :fans.

Aspectos Interessantes de'
I

verá apresentar o cotejo de

domingo na Baixada, acrcdl.
tamos, razão pela qual boa

curso

! '

,

I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

I Convida-slt! os senhores sócios deste Clube a com

parecerem à. séde social à rua 15 de Novembro, 340,
I nara o dia 16 do corrente às 20 horas, para a: seguinte

'0
L

ORDEM DO DIA:
1)

,

Assuntos diversos;
I 2) _. Eleição' 'da Ntwa Diretoria"
J A DIRETORIA.

. ,I-Lóitam a zona de co

bertura da ZYM-6. Rádio
lVIira-dor. Vendam mais
nEste fim de ano, anun
ci�ndo na eInissora de. Rio
do Sul. .,.
Solicitem a tabela dlJ

preç,:s ou a visita de um

corrctor. ',- Caixa Postal,
61 -- Fone 151 -- HIO
DO STíL 8ta. Catarina.

se dos rnaiores. por este ?conteci

�to ait:nnente significativo. cuj"
parte de\ organização e.stá aféta a

um' estabe]E;c-im�nto . comerei?l que

l,u·lo.movel &InU'H' �e ,I",:
assina1alios serviços ,tem prestado a

""Esa .do, desporto nos Estados' <,\0,
F:iraná e Santa, Catarina, notada

l/U-c,r-(1 nD qut? di� 'r:e�pe�t? �o incre-

R I
- ;, :a",[!�" da prática do ciclismo.

.

O Dl e o a Ui;: �:;,����::{;:!:�:���E�;::::::i
,1 a ····ILa GRANDE. PROVA CICLIS-
,I· ,

I'
TICA DR. HERMES,. M;ACEDO" ,a-

, qui está o"Regulamento Ger�,l ela
.

I b�radp :P.3:T2. a nle's,maJ c�n�en�� da-;

j ,dos prçf!losoS sobre. a ccn:rpetIçao � ,

i ;_r1:?-0 í.. - .. _\_ ·2.& GRAN1)� PtlO-

_nnos; '.er disputa õ'lrante uma parte do

percuso, o Arbitl'o Geral podlerú
inten'ompcr, n prüva em qualquer
ponto e det,.:'i"ninar uma corrida con de Corrida, devidamente credencia

do pela F.P.C., para que O mesmo

(t r�·prÇ'fiEnte. As reclamações somen
te serão 2.ceitas quando não apre�
sentr,das na linha de chegad'a, sen-Ido o infr;lt.or pas�ive! de p�nição;
Artigo XV - Caso se verifiquem

chegnrJjls em blocos numerosos, o Ijuiz de c1,egada anotará o numer..:.

I dO$ que lhe foi possivel verifiçnr

l
e considerará os demais, como em

patados, con�ig.n3�do o l.neSnlO tenl
00;

11 Artigo XVI - As fra'cç5es de se

gundos não serão tamad'as em cantIl

pelos cl'onometrh;tns,

Al'tigo XVII � No C,ISO de sc ve

rificar tH'l1a ch(og'vda en1 hlúco nu",

zneroso, os corredor.f'� t1cverão a ..

pl'esent;i:r-se ao Juiz de Chegad2, e.�
nUl1ciando o Seu nonlf; c n:lp.....ero ..

sendo considerados desistent.es o:;

que assin1 não procederem, istü s:z.rn

qualqucr apelação;
Artigo XVIII -- Havendo emp(lte

no computo geral du classificação.
seril favorecido o corredor que ob

tiver a melhor COlocação na últ.ima
etapa;
Artigo XIX - A$ despesas pro

�o'·el:tie:ntes da hospedagem e alirnen

taç;ão dos ciclistas selecionados e

convidados estarão a cargo da fir..l
rlla patrocinadora, a contar da che

taàa dos cic1lst2.s" en1 Curitiba., dru-'
ral1te as e"!.apas a Seren1 disputadas

I
!l �ua vo:..ta a Cut'itiba até o embar ..

(rUe dO_s n:Jcs�1.0S ao� �eus destinos
q_ue sera no dIa seguinte ao termi ... '

1·10
d� prova. C':'.so o ciclista deseje'

iJerin�nec€r por In�"s teD"lpO nesta

Capital, correrão pc!' sua conta a

.,. rJespC$C1 di: ·estZ'.Clin que ultrapassar
� () ca�() acima.

, § Uni(!o: - l"ica exrlWdo do
..

pr=:sen te artigo o abastccilnento .(;t-

Ementar ("urante a disputa.
Artigo' XX - Será perniitida a

�nscrjçã(j de ciclistas que não forem
'slecionados :pela �',P.C. atI convi

.I;:\do� pela firma patrocinadora, fi
,'""do em tal ce-so, a cargo do inte
cessado todas as despes::s de ali
Ilentação, estadia, ",tc.,;
Artigo XXI - Os' ciclistas

l"rtigo 1V - 03 ciclisi!\s sdccio

dados ou convidados r'ela firu13 pu
. trocin ;t!üra� deve ,'!.'L.O ''C0r:! lrn1ur sua:

inscríçõ�3 .1',< S;:rle, d-l firma patrQ..

'�inado � a �j ta a. Rua EE rUo do Ri�
H!"anc(I 1:J.!J. 1.0 andar. Em Curiti ..

ba :11:1 24 (Vinte e ("uatro) ho:�",::-;
.• J;tt�.;; do ltllcio da COH�petição;
Al'tjgc- V - A disp!lb da compe·

t:ç�1n cescll--;olv,::r�se-á segundo ��

n :'lnaS 1:.1ilJtllais senc10 permit.iJ.a
a troca d,� ,."das �'ajuela mecanica
�:,.;i1r ,,-�c-rrJo D trOCE de hicicletas:
Artigo VI - O abastecimenlo a

limentar �ó:nente .erã permitido a·

pós o� primeiros 5Q (Cincoenta) qui
)OHIC-Ü os d(;. c.ada etapa e antes do::

JO IDe7-1 quilometros finais di! pri
li:1t·ira ou segunda et.ap��

tra-relogio, saindo pr-imeiré!Illente
:;." L1iU�n0S da

ral;
cl::)ssificaçâo ge-

};'.êR?·.:rZS I\lL.L\..

�')U t:':-GcÍrladora

';:,
'

7'

que
7f,·t"e111 c.!r-sc]assificadlos serão reem

i'3\'cad05 para Curitiba. da etapa
�'&l� quu se deu a dcscJ�-!_Sfjfjcação;
Artig,' XXII - A F.P.C. orgalli

f,.f4r.-á. a. c.;;:ravana de automoveis dos

'leOlllpàrihlmtes, Segundo sorteio, cu
Já ordem deverá ser mantida pela
.�:-líllen::çã.o qUe recp.berem�
Artigo XXIII _- Os imtOluovciS

:J.e'Verão COP.1'@�'-·\l�·'�e� ob!'il�atnria.
lltCUV:, CJl!. utdt"'_!�1. !!!!l!!eT.!t:a rhll �l1lc:.

;

(II:; p!"ímell"�5 �� 1\·"1.nh:,) !.JUi!����.=
h�3 d'€ cadd -::ts.pa n- t'1"!11:l'";�'""�-
;Ol'"t:3 serão ccnlP�!!dO ..�·; ��-c�!t;;::

trem em.."liltimo lugar. Em caso -de
t l."ei�c�denci", 'o transgressor será

I pro.lbld!, d!i' qontinuar na caran

\ (Conclue !l1! Z.a !:Agln�, letra D)

BLUMEN{\.U, 15.-10- i953

I'
. UlM,ÉR LAFFRONT

.

. ,

CORRETOR .

_..
� . .-RW; ���o �,,:,;__':":�r�������

aos camneões

A') ensejo deste accntecr
mento, is dirigentes d a agre
míaçâo da Alameda Duque de
Caxias, premiando o}; esforces
e a dedicação dos jogadores
que tão brilhantemente con

quistaram para sí o Carnpeo
lL:!�O d] Centenáro, aos mes

cil,:S rarão a entrega das me

Jali1as. a que tem direito, meda
lhas estas" artisticamente tra
!:iálhadas.

TOSSE
BRONQUITE: "... �

"""R.OUQUID!Q

1'a

jCAROPE
St�ANTOr-�IO

A todos os cr.:ckes que o th�
f enuerarn na memorável carn

panha de' 50; o clube nresírüdo
pelo sr, Aggêo Guerreiro en

dereçou convites para que S,;!

---,--- ---

ii Fraqueza em g�ral
11

.

VINHO· CREOSOTAno
li SILVEm,A,

Indicador
D e fi t1 s t a. S

cmURGIAO DEN'1"ISTi�
AO. LADO DOS CORREIGS E TEI..EGRAFOS

A' ALAl\fEDt\ !UO :m:tANco N. 8

j..J , I'

!VI€OICOS

D R. CARLOS
CLINlCA GERAr. - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua 15 de Nove;'l1br';J, 595,
Fone 1550 - (acima da Fnrmúcia Glill';a)
ATENDE CHAMADOS PE'LOS FONES:

1196 e 1633

DI. T H I L O MOliNE
Clinieas Gera! e Operações no Hospita! Sta. IsabéI.

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado :o:a Alemanha e no Rio de Janeiro •

Tratamento pelns Ondas ultrassonicas.

DR. O. R.
1\'1 E' D I C O

Doenças de Senhoras e Oper-a�Õt=S. Ralos X
Consultório,: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 hilras.
Residência Rua l\Iarechal Flori.ano Peixoto, 253 _
Fone 1258 (cm frente ao Hospital Santa !sabeU.

1
OU< ''''�''

-:-: ..;..____;,,_.

j. , __ ,,_ .. , D�•.
JEl�10 DUARTE PEREHt4

CLlNICA GERAL --

I
Especialista ém Doença!'! de Cl'iant,(,.

CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 � 1. and�r
Fone: 1197

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 _:_ Fone ;'074

DOE�A!ARV��H�ORAÇÃO I(Eleetrocardiograiia)
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia) \ .

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao 3ado do, Cine Busch

-------�-I-O�l-,E-S-"T--IA�S-D--E-·S-'-E-N-'I-1-Ü-.�-h-·S--�-----1
DR. RENATO (AMARA

DOENÇAS INTl�tNA8
OPERAÇÕES -, ONDAS CURTAS

Consultório: Tl"avessa 4 de Fevereiro, 3
Fones� 1il.33 e 1226

HROMADA
Especi&uBts em- alta Ciru�gia e uoença" 'de tienhon\tõ

Consultas no Hospital g�nta iÜat?.iYÍ1lS
Das 9 às 11 e das 151í2 às 1'iJ ns.

_ ELUl\olENAU - HOSPITAL ';;AN�A CA'}7ARINA
o.uvmos - N.ffiRlZ E GARtiANTA

---------_ ...."'"'-�--...__-----

INSTITUTO DE 01..1-'108

.. .... DIU. TAVARES e MEUS! '" ....

RUA xv DE NGV., 1135 _:_ 10. ANDAR

iNSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEERE(}air; -�

Badlótcrapla - Ralos-X - Fisleterapia - MetabG
Usmo ...,... RESIDENC!A: !lu;::. '7 de Setembro, 15

""'ELEFONE, 1441
.

CUNICA DE OLHOS.
. OUVIDOS - NARIZ - E GARGAI\,'TA - DO

� . DR. WILSON SANTHIAGO

I
Anlstent., (II!, l'actlldade de l'acãlcfna da Univetslda4e d<t Bra.1l ICONSULTAS: Horário, das 19 às 12 horas e das U

ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junt.o 1.'.0 Ho!J-,
pital Santa Isabel

ADEMiR
ADVOGADO

,1\ tende em qu::nsquer comarca do Estado,
Residência: - Rua Paraná, g - Fone 1602 .. "

'Escritório; "_ RU:l 15 de Novembro, 3.40 - FIl'ne. 1601

JOÃO
A D V O G AD,)

:;critódo e residência àrlla XV de Novembr\},
LtTl\lENAU- Telefúne., 1561}

FONE -15�31

DR� HERBERT
ADVOGADO

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

iZ5CR!TORIO: fH1TE!, Hm,RTZ "'� fH.'UM:ENJ1U

Corretores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Coma o faz periodíca- cões policiais em geral,- A respeito devemos dízcrmente, o Instituto de Apo- urna vez que os carros.que mente cst :'1�.lt(. seguinte: Com efeito, ha bas-
sentadoria e Pensões em param para prestar escla- 'tante anos, num grandioso
Transportes e Cargas (T. A. recimentos ao IAPETC, au- movimento cívico, a que se

P E C
- associou toda a população da

. T. . .), instalou e ja tomaticamente, tem de es- 'IhWASHINGTON, 14 (UP! _ o 1 a, os restos mortais dosdeu por finalizada as ativi

I
tar munidos de todos os do- secretário assistente de EstadQ c( gn. s e valorosos patriotas

dades doe mais um dos seus çumentos que se fazem ne- John Cabot, declarou que, os co-
sacrlncad03 p:;la sanha

postos de fiscaliznção, para c�ssários para os c!u-.:! se de- munistas estão procurando <!('5.
Moreira Cesar" foram trasb-

b d l'd d d'
. truir o 'prestígio d'os EE. UU. na

dados da ilha 'de Anhatomi-f:.a er as anorma I a 'es
I
!cam a este serv.ço.

America Latia a' t .1 rim para o Campo San�o daexistentes na documenta- .Queremos crer que estes..
n , a ravez ue- u- Cap'taL

'

_D-e acônlo com {) art. 2.0 da referida Lei Uf. 1.985, -

d t b lh t
-.

t I d
ma c,�mpanha tremenda de ca.-, Acontece, entretanto que,çao 'cs que ra a� am nos pos os que sao lllS a a os lunfas_. Falando 'p.erante a Fe- I' 110 local onde 1"�'v'l'a"m' SI'dr)a partir do dia 22 de setembro de 1953 os seguros de .

d t t
'

t d
.

"SErVIços e ranspor es e sem epoca cer a, evenam dera«ao' .dOs Clubes �eminin'.)�, enterrados. naquela ilha, e is-'acicelltc-s do trr.,balho dos empregados da indústria, cargas, tendo o mesmo aI- ssr criados mais a miude, Cah� dIsse que surgIram br<:- to no' declive' de um outeiro

1comércio, bancos, consiruçõc", sOclêdades civís, em- cançado pleno êxito ,cm seu pois assim muito teriam a ��as na solidax:i_ed�e inter-ame apár,:;c�l'am ,e f;ram encontra�prêsas conc8ssiollárias de serviços públicos, sodeda- mister' lucrar tanto o Instituto co..
lIcana, a qual Ja nm se mostra dos p210S bravIs rapazes d'odCts de eronomia mista, etc., asso-c!ados do !APl, mais tão firme como ha oito�" Clube de Excursões, da' Ilha I

i Os postos de fiscalizado mo as repartições policiais nos attaz.' numeros,:s' ossos humanos, d_�'I",lA.PC, IAPB, poderão ser realizados por apólices emi- i ão IAPETEC, são de ine�ti- em geral e em consequen.:tidas, indistintamente, pdus sociedades e cooperativas . .

U'
-

. r l' '�'" Nufie·as de Ri dISI)
,>,

_:_:_n_�_:_r_(_�_r_:_:_�_�_:_:_:_:_:_s_�_u_p_o_r_�_�_i_t_u_t_o_s_:_�_a�j_x_a_s d_. ._P:Q:·�_I_lr_:_;_�������,�300mi-I cruzel-ros a' ca·mpaDha da. 'realizo:l-:-e, dia 4 do fluente, con- sidonte da Assoclaçao do ComerclO

N :f f d
corrida fenta cI.e Igreja, na qual e Indústria de Rio do Sul.ão ).10S oi 'orreei O pe- tornaram parte destacada, como Em palestra _com a reportagem.

'-IDanCe-lra em prol da'crl-ança
la repartição cor4petente festeiros. os srs. Willi Hering, An- o sr. Alfredo (!isse ter aproveitado
dados que nos possibilitem tonio Heckmllnn, Otavio Haul, e sua estadia' no Rio Pilra, alem de

a dar melhor informação Hcnrique Craemer,' Após a SOleni-1 assunto da' .firma que dirige, ira
dade da MísSil, resada pelo Padre tal' dIretamente da instalação do

Ihl·iIIt-IO do IDAvlmenttlt "�r3 reculh.omento de recoursos aos n:::S50S leitores, 'em ou- João Batista OeI,;ale, teve inicio P2rtido 'Democrata CristãoII ... lU U pO II :ra ocasião, porém, vo�t�, a ·Festa Popular, que constou de Rio, do 'Sul. E assim é maisRIO, 14 (Merid.) - Foi

I
to da camr;ml1ha

!inanCeir3!
das de recuperação, nos moI' remos ao assunto com rifas, leilões, churrascos, sem fal- partidó que surge entre nóslançada, ontem, a campanha rOTElm recebidas c(:;'ltribuiçõe5 des das melhores' ex'stentes maiore detalhes 'a a, e

'tal' a bóa �1úsica. Foi lncansaxe1 preparativos para a campanhafinanceira da Campanha Na-. ql1e asseguram. desde logo, a no país. Set'enta institUições .

s , p r q.u o Padre Joao p:.ra que a rendi) célere se avizinha,cional da Cr:ança. O ato teve SlW'.'l'SO da iniciat ",� e dãG - maternidades, asilos, cre- 'os leItores possam avahar! atingisse uma bôa cifra, e seus es- VITORIO, FORNEROLLIlugar na séde do Autlmovel wr.J idéia da g:::n :r"sídad;,� ches, internatos - estão fi- ') valor destes postos que o forços foram coroados de pleno Rio do Sul, 14 - A' data deClub� do Br�sj.l, sélb a pr2�i- quo? encontrará junto .a:-,., nos- liadas à Campanhã:êen.trõsa_ �APETC vem instalando êxito. '

, mingo proximo assinala mais um'denc�a d::J. minIstro AntoDlo �c;:; hOl!1en3 c_e i1et;,�Cl,)S. Da das iÇm suas finalildades SD,- t' t 't" ../ NOVO DACTILOSCOPISTA aniversário do sr. Vitorio Fornero-Balbmo. Us:u da palavra o 'ra PClxot, oe Ca5t.ro ir): I'('- em ouo o ern 01'10 llaclO- PARA A DR DE R. DO,SUL li, ,cidadão rnuito relacionado "sr. Clemente Mar·ani. para �'i'ü;c1rt a contríbuiçio de clll- (Conclui na 2.a página letra Dl na1.
I Rio do Sul, 14 - Em portaria conceituado nesta zona. onde. diri-iniciar a cam11anha expond; ;',<'1,105 r.1'l l'1.'uzeiro5: eb sr.

.
datada de 28 de agosto de 1953, o g6 a. importante Indústria'e Co-aOS pl'csentes os (objetivos do '':I.l;:zmann Jordan, 100 HIil futebol em Itaj-"l!i Diretor do Instituto de Identifica- mércío de MacIeirasmovimento, Falou t�lmb('m o rT,\.(�ciros; do sr· Goncalves ln -

M' l" L 1 1 cl'

���'!1���:�i�scl�aC�!�pal�1�a�lOS �;�;:ll\�� J�n;�1:�a,d� l��t:li�;.�:� Illuara' dOI'-ngo n a eladade' . ��:�:oãP�:�����r:�ic���0�I�d:a�: t ::�V�l:��;1:;:r�l�:;:L;::���:;Primeiras ccnll'ibuicões l' 'I�s', U em virtude, da dispensa de Mario I to, é benquisto entre nÓs.No m:mento do idnçamen' No seu pi'lmeiro dia a cam-' .

'Sch1iehting, para ter exercicio na CONSTRUTORA IRMÃOS'"

....,"" '''''�•• ' punha recolheu contribL;içÕE's·

C '

· I minl de Rio do Sul. I BREVES LTDA.n;) total d� 5.600·0fl(),(;!) t�'in- prataDa o a x , a S
João Forbici é bastante desco- Rio do Sul. 14 - Na qualidadeShingman Rhee nao co milhões, seisc::'ntos mil

I nhecido pelo nome proprio, uma de engenheiro chefe do� serviçosc,'uzeiros e, 'para fi' realização vez que todos O conhecemos sob a à cargo dia Construtora Irmãoscriar,á dificuld:lldel' ('2 seus planos ;;e1'o3 necessá- ltajaí, 14 (Do Correspondente sídente capaz, esforçado, sin-, alc�nha �e Konder, o arrojado .za- B�ev�s, nesta cidadf>, acha-se em
_

Está conf:rmada par� o' a:�f\I:!'" r:8, lima arrecadação anual de
Domingo, dia 18, em Ita,inÍ, cero, honesto e corajoso, país I guelrO

1011'0 �o Duque de Caxias. I Rw do Sul o dr. Silvio Lobo S.

i
2;:1 deste.mes, seglmdo. t_V�tn_J

!lAS all·!!.Jos
mai" de 5.000,000 cruzeiros.

no camp d C N M '1' se não fosse'o sr Arnou Teixei 'NOVO TRIUNFO OB'I'nJO PELO Thiago., PrQ(\urando ouvir SUa a_O oportwudadc, de .noücIar ·na�� Q'U Iniuiativa particular ' o o .. arCIlO .

I UNI-O DE IBIRAlo '

I d'
-

d
-

te < estréY dI.)Dias, viJltarão a se defrontar ra de l.\!lelo, nome que merece I .

A' lA b,,-lisada opinião a respeito da !:. I�a;) e ,�n °m, a "
.

'.'
PAN MUN JOHN, H (UP)

A Campanha Nac�onaI da
amistosGmente as equipes do E,cr gravad;: cm letras de ouro

UlO d�. Sul, 14 - Acompanhado
I
eluoe AtleLlCC: C.a�lo� Renauv

O portn,...vós oficial d? governo
Criança é UllB iniciativa par- Estiva e Caxias, num prélio! nos anais do esporte itajaiensc,

.

�tl� OflCW, rec('!bemos durante a <Conclue na 2.a 'Pga, 1etra K) no Campear ato Ca.annense de
sul-corEano ticulll', apoiada peb Depar_ qu,? prcll1ete revestl'r-se r'te> não teríamos as Dartidas aci- �lbma semn.na, o prog. rama doprometeu hoje quo, bmento Nacional da �.:rianca.

- -

�-

d
�. Grandc Feshval da SoclecIad DO govêrIl"J de Shyngman Rhec S .- grande brilhanf'smo e que por II

ma ,prcgrama as, pOIS graças. t'.' u',_ ..

c es-
- \.ã[: principais di!'ilzentes e f por lva mao I r gnão criará dificuldade.< aos 8,-

� certo dEixará a torcl'da local, aos. es orças. deste desportista._ . en e OSIJO. a. con-
" animadJr2S são as srs. Tsvlla f qUl·t d c t Of 1na.dos, qua.ndo (Js. comullis�as Balbinn, esposa t.lo _'111'nl's'tr� muítas vezes cni suspensê, e- i OI pr�m?vldo o interc�mbio

I'
o a ,o :mpeona o ICla da_-

v
�. • ,ftrl:ôbohstlc.) entre as CIdades ..RD, CIU 19,)3.iniciarohl, amat>llã, a doutrina- Antoni,} Balb no; CnIrct!' lVfa- m.elOnando como 'emOCIOna I d Brt Bl J

.' O pr"lio entre a representacão_- do I' t d' '1
. . .

'n gr dI" '. A d l e Isque, umenal.l ,e 01n- - ,
',"

'�'3,O v·n e e OIS mi e qUl- riam, esposa do <;r. ClemEnte U 1. an e c éiSSlCO. suas vile. IllOS\llel1Se, do Halti, contra o con-nhentos prisioneiros de guerra Maríani e Cordelia VItaL eqUIpes. esperam poder.r. c'.)l1�ar Ve�emos, por fim, parUdJs junto de Herdli� Isolani, foi' disanti-comunistas. Os vermelho!l A Campanha é 11m insiru- COl:n suas forças maXI;nas, de futebol as quais farão vi-I putado com V1S1vel !SuprcmaciaIl'Otificaram a comissão neutra menta da coope�ação do po- pr:'lS, como velhos ndversaJ,)s brar a tor�ida dc< ItajJÍ, ,ande

I
tios ibiramenses, que levaram fide repatriamento que desejam co- 'la com !'Is autOridades gaver- e�nhccct;'-se o suficiente para vcrcrnos classe, conj\into pre
melhor pela elástica contagem deme� amanhã. às oito horas, as n�mentals para a proteção da

'

naó dUVidar das possibilidades paro f'sico e técnic'.} dos'qua- t) a O. Boa r,"isciplina e ótima exi-sessoes em que tentar.'ío con�'en- Vida da mae e da criança po- do adversário. dr:..s f&t.::res que contribuem hição dOS novos campeões da LRO.ccr aqueles prisior:eiros a vOlt'J.r. br�s. Entre as. obra� projet':!-' para' a b,:;leza d:s espetá�ulos f prandn chul'rascada 1'oi dcpois 0-para tr<lll! � cortma de ferro. das para esse fim, fIgura uma Motiv.). de júb '10 para toda pebolisticos. ferecicla aos club�s disputantes eSeus agent-es; deverão fa,lar a eclonia de férias para criano Itajaí esportiva é sab'"r que ria demais eonvid'ados.' precisamentemlI prisi<>nml';>s de cada vez. ças .enfraquecidas e necessita- dir,eção da LID txiste um Pre_ O sr. Arnou Teixe 'ra de;i" 18 horas. A partir das 20F�'"
''[elo fez prolD.'Qov8l' dia 8 u� horas todos participaram do Baile
ma festa para a entrega dos da Vitoria, que transcorreu num

premios aos que Se destaca- ambiente de frãnca camara·cIagem.
�·ani. no campeonato ,de 53, De nossa parte, temos a censu-'

ll1�ugUrando O retrato dos pr.s
"ar o fato dos nossos "maiorais",

sLdentes anteriores ·da LID puque e Coneordia, tercm primado
srs. Abdon Fóes e Oswald:; pela ausencia, umn ve:z; que não 'ia

Mauricio Dutra. . ,fizeram representar, confonne' n-

Esta festa, todas as porfias 'iiantou a, nossa reportagem" o sr.

que presenciam'os e ÍPcmos pre
HerminÍo Cé, presidente da LRD.

senciar. enfim, a eJ.evação do 05 atletru do União Jogaam
futebol de Itajaí, deve-se ao

com as faixas de campeões e du.
"maioral" da entidade local,

. rantc o baile. o sr. Hermínio Cé
que conta com a colaboração fez a entrega do Diploma de Cam
dos dirigen�à5 máxin'l.;lS de to- peão e medalhas aos venccd'ilres.
das as agremiações :fliadas. Pambens, uni�o, e não esmore-'
Ao sr. ArnoLl T;Jix,eira de lVle- ça p;:m a conqUlsta dG novos lou
lo fiOSSCS narabells e' os de

,� para o futebol patrOcinado pc-'
todos os desportistas itajaien' t la L. R. D...

ses, acompanhados de votos I ,ALFREDO J. KRlECK· ,

para que nUnéa esmOTPCa r'ln' RIO do Sul, 14 - De sua viagPnl
:':Oíi . notúvel tl'aTiuUlO.' •

i\ ("apltnl na Uei1úbHca, regresSIlU,

CONFIR ADA A

Conforme já noticiamos
amplamente, nos próximos
dias 17 e 19 do corrente,
estará no palco do Teatro
Carlos Ccmes, a notável
companhia teatral alemã.
de Buenos Aires, "Deuts
che Buehme", integrada
por consagrados artistas a

lemâes, os quais já realiss
ram f spetáculos nésta ci
dade, há cerca de um ano-
Na sua vitoriosa tournee

pelo sul do Brasil, a aplau
dida companhia de opere
tas vem merecendo os

mais Justos elogios da crí
tica da imprensa nacional,
confirmando assim os seus
méritos artísticos já muito
conhecidos pela culta pla
téia blumenauense, que,
mais uma vez, ira aplaudir
uma companh ia teatral
german.ea de grandes re-'

cursos na arte de represen ,\

tar operetas e comédias
musicais.
A "Deutsche Buehme"

deverá encenar no palco
. C;o 'Teatro Carlos Gomas

Confcrme noticiou o nosso

colega 'associado' "Jornal de
Joinvile" na edição de on

tem, oco�reu na cidade de
Joinvle, na madrugada de se

gunda-feira última, uma tra
gédia impressionante, em que
foram protagonistas dois jO_
vens amigos, que na socieda
de jçinvi1ense desfrutavam
de geral conceito e símpatia .

Trata se de Jorge Paulo Boet
ger, de 30 anos de idade, que
exercia as funções de quími-

Uma das vitimas é fUbo de tradicional falnUia brusquense

o "COl\'IITE' LOCAL CATARINENSE DE SE-

C,;) da. Drogaria e Farrnaeia I empregada, que dormia nos' suicidas para ingerir a bebi-
Catar nense, naquela cidade, aposentos da parte supericr' da da m.rte. Proceddo o

_ .���:::!:�����������!!!!!�����������!!��:!e Kurt Rasmuessen, natural do prédo, ouviu um movi- r exame para apur. r o cénteú- W. tll1jilS4iiI4......�.......;eh
da Dinamarca, de 25,anos de menta .extranho em baíxo.] do da droga ingerida' na miS_j

.-.---�
idade, que alí residia há pou- motivo p r rque desceu para � tura cem a cerveja, ficou es-

A· dCDS meses e 'era sub-gerente observar o que se passava. Ao clarecido tratar-se de cíanu-] 1n ada "Este Asiátic.o", agencia desc:el', deparou com ambos reto de potássio,' cujo ve�en,?, \
. .lOcal. Ambos os Jovens resi- os )':l\f_ns agonísantes e, in-, segundo se presume, teria S1-

diam numa casa de pensão, à ccntínenü. atendendo ao pe-; do ad'quirido pplo químtco

drua Otto Boehm. Na nc ite de dido de Kurt, chamou o dr. Jorg'2 Boettg=r, 'II Dncgarfa
'.

e:segund.�-fei;.p, ci,pois CI= ia- Caetano Leão Cabral, que e Fnrmacia Catarinense. A
,

zerem sua refeição, os dois, ccmpareceu imediatamente ao Pcl icia de Jninvile tomou co
jovens resolveram jogar uma I local, mas já era tarde a pre- nhec monto do rato, não' ten,

.

FPOLIS., 14 (Ag. Mercuriol .

partida de xadrês, tendo na! se nça do médico, que consta- do conseguldo apurar as cau- O sr. Osvaldo Mel lo, cm nota
ocas�ão uma empregada lhes I tou a morte dos dois jcvens sas, de+crmínautcg d� treslou- peh. 'mpr:_?nsa local, teceuservido urna garrafa de ccr-] por envenenamento. Foram cano t.l.C;.:J (I's J.J1S jovens a considerações em terno dosveja. .

,encontrados dois cópos, cem migas, il�f' encontrando mes- Fuziladcs de Anhatomírim,Momentos após, a mesma I que se utilísaram os Jovens mo qua�e;:l:r!r' vest'ígío qu ; lembrando que os rEstos'mor-
viess-, cscl 1'f;{�('T o fato- tais ele todas as vítimas já ha-

d d
. I O Cl)�p,; d-. Zerge Boej1.g(r viam sido inhumados no an->

atl·Y. a es' ql�e. é ftU':, d ; nad'ici?ncll �a- ti?'o Cemitério púb.li�o da C�_III l�,ha te 131':': que, fOI ,'�m ...
- pital- Nestas condições, naa

vid ; o'>.:" él�dJé cidaci-...� :-:)1' cabia o enterro simbólico
te-ont.(',·\ ;1 1:I1'1le, tendo a ü') prcgramado pe lo Clube de
lorosa : f !lcid repercut-cr- Excursões da Ilha conforme
cem p.::;flilllla . moção n.i !:I}' nossa notícia ante�·or.
cieda�:e bt'lI�q'.LlCllSe, onde c
jovcln �I �""J� era gra.. ":p_

Seguro� de acidentes
do Trabalho Encerr,ou suàs

mais um posto do IA PTEC
GUROS" comunica que a Lei nr, 1.985, de 19 de se�

tembro de 1953, publicada no "Diário Oficiál" do dia

22 do mêsmo mês, REVOGOU O MONOPOLIO para

o seguro de' acidentes do trabalho em favor de Insti-

tutos {\' caIxas de ulloscntadoria e pcnsõe(}, cuja vigên·
cia se iniciaria 110 ano de 1954.

RUA xv DE NOVEMBRO

x

PA

SENHORAS E R A

Pch;j", d'e bons atrativos te�
rá lugar em nossa cidad!!, do
mingo à tarde. Os mentores da
Sociedade Despurtiva VasL
Verde concluíram com êxito
as demarches que .vInham mau
tendo com o Haití de Rio do
Sul, para uI1l cotejo anr'stoso'
entre suss ,equipes principais,
na tarde do dia 18, no Bairro
da V21ha.
Ontem pela manhí"i a repro

tagem de "A'Naçã")"; em con
tactá com um membro da Diré
tor;a vastovcrdii1a, foi cienti-

au J O M B I L I S J. a SI
Para rodar com legurança e economia equipem o vosso caminhão
ou automóvel, com o famoso Pneu Goodyear "Bandeirante". _

Comprem Pneus Goodyear "Bandeirante" na COMERCIAL VIEI-

RA BtUNS Se A., à rua 'iS de Novembro, 923 - esquina Padre Jacobs4
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