
« ualquer nova agressão
LON ANGELES,

californiU'/
23 ,UP) - Os Estados Uni-

(�OS devem advertir- à União

Soviéti'.!u que qualquer novo

ato de agressão comunista se

rú repelido COill bombas atô ...

mlcas. Este apelo foi rormu

Indo. ho] � pelo sr. Gordon

Deuu, ex-presidente c.a Co

rnlssáo de Errerg ía AI.3mica
NOl'tc-Amel'icana. Acresceu-

toU ú sr-, Gordritl De311:

��4

I. Pf-u:::;o que Chef{OU o

rnomentn ern qUE' dE-VC.I�105 ser

Imuitos l'l.lT&51 e nnlita dh'e-

10·'; e-1J1 Iin.�:;�:u.: .r(·J�H;Üe!.l com ,Cj

HHt,fíia" •

O'RGAO DOS ,"DIA'

o MENSAGEIRO
ANO X

� .6LUl\tENAU, (Santa Ca,farina, SABADO,

s

Favordvel a Comissão de: )ust;ca
,

daeorovecêo
f

,
,

• -

proposiçe«
RIO, 23 (Mer'd.l -;- Nos prl- No PSD como se sabe uma I fe .Iou () deuutado AdeoaleIo

meiros d.as de novembro o I comissão especral �xam' na c, Mosquit« da Cos[;.l um dos

deput�dJ Hulísses pllim�rã5's; pr?je�o. Af.fJllS? Arinos. A I lIll{:.'.grantl·s (Li C(ll!�iFsü(l 10:::

devera apresentar a Com ssao prmcipro parecia que seu", r, ':131 do PSD:
de Just.ça parecer s�bre o

I membros cc nsldaravam incons '
.,- "N;i t'�ltltilÍ') de nO';;:D

projeto Af�onso . Arinos, de! Ltucional li matei-la, pois a'/ partido, quaudo pcl: pr imei

transferencla de votações- IU-I creditavam que a npruvaeâo I, \ t,; e t[':.l'ILl da mat. ría.

forma,s2 que ° .sr , -Hulissr s de seus itens estabelecer-a no I d. ,.! 1l'ei o u e cru pn'e s estu

G:uimal'ães não tem mais dú- Brasil o voto indir; to, conde- ! (1<,1' o projeto acuradarnente a.

vida sobre a constltucionalida- nado pela carta de 1.946. En.)
11.11 de que c];':'ois de adotar

da da proposicao- tretanto, após estudar o assun- 1I)()3 uma idei , náo víéss. mos,

,Ac: que tudo. indica a.CJ- t i, alguns delz s mudaram de I ma s tarue
,

:J sorrnos surpr.·

rrussao de J'ustica se rnanííes- np níâo. ond idos corn urna decluracâ.i
tará favoravelmente à mat€' Ouvido sobre o assunto

PC-l
de íncunst tuclmu iidudu".

ria. la reportagem, a�sim se maní- Prossegu+ndo disso o sr. A
, dr aldo Mesqui ti da Cosla:

ExploFrAaT°nSDd'AoS
E

1\a1
A

cNAbuva ��i.�i;:i���!i�:��i�;:i�;��f�j:���
1\1 une. contudo, a I1LUS C:J.

Lgas de partido, que tendo a

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA j:l'�posição sido 'apresentada
Há mais de quinze das que, no sul do país chuvas ter- por um íurísta da cornpeten

l'�nci3.is vêm causando enchentes e estragos à 'lavoura, Em da e da envergadura do sr.

Suo Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e ,\ff..nso Arinos, deveria s:r

nonnes são os prejuízos infl ingídos aos agricultores. As anti= €siudada cri,teriosamente. De

gas estradas de rodagem, principalmente na zona se rrana dês- pois de feitos os estudos, ver i
te .E�tado, (':lC,-;ntram-se em má situação, de vez que [ámals fiquei que, segundo a conce í

eXls�lrnm ali, (,esd.e pr.cas éras macadame e material de re- tuacão cIassica do projeto, sa,
vest imcnto próprios,' Lisfazia a todas as ex'gências

Já no Vale do Itajaí, como sejam nos municípios de Gas- eonstittl�ionais no t?c31nte à

p.a�, Blumenau, Indaial e Ibirama, tal dificuldade não se ve, f?rma dmet� de eletça,�, As
rífica, porque o saibro e granito são mais encontrados e dês- srrn sendo so me cabe dl2,er:
se 111-:)(10, mais completa, eficiente e segura é a pav:mentação - "O projeto Affonso Arí-

A taxa rcdiviária que no Estado a nosso vêr bastante nos é constitucional".

poderia �.l1xiliai' a const.rução e cons�rva de estradas, foi na
�":on",ue na z.a .págtna, letra CI

Assembléia Legislativa, inexplicavelmente, refugada nela
--- -

b:.mc�da opis�cionist:J. Com o atual surto progress sta da �ivi'

E"ljza�ao,:;e _uglganl-JlI, entretanto. o movimento no comércio c
.J

na lndústria e, na v";l'dade, intenso é o transoorte de inúme- II
ras e va r iadax msrcadcrtas, Ieito hoje por veículos rnoder ,

"

)1!jS, gruudes c pesados.
Os atc Ie.iros c dilúvio d'água imp,�d'l'am mesmo, .por al-

-� ;.guns tH�S;"J {�·�msit�)·'H.a te��n� mertd'�oll{t1, do Pl,�;!�j�, op,dt1; :.� .

.

'.� '. COlistnllU tl slstcl"fU'l' rhdovHl.l'ló r>rll �pOCtlli de ttafegu '.lr!Ul-tó ,

'reduzido c, !'lÚ recel1l.c ex!)ressão'do atilado deputado .. pesse_
disia GCiJlúii Pc'xoto, se organizou para servir apenas a vei

cuLs clt' carga iníerior. a da transportada pelos possantes ca-.

minhões (],;> t:05;:;0 tempo e onde, também, os lamaçais danifi
cam sensivelment::.!' até as excelentes estradas de São Paulo,
Distrito Federal e Min'1s G",rais, di.!'icllltando assim as viagens
dos motoristas.

Aquelp parlqm':;IlLr tijucano, po's, numa manifestação
elo<;1t�ente, desapaix'�nada e sensata, imltllizou o propósito
politico dos que, u,;and::> de exploração, hipocrisía e ma-fé,
tentaram s�m êxito, nesta conjuntura. indispôr o Govêrno
peranle o pOV::>.

ex-governador Otavio Mangabeira
s. PAULO, 23

(Merid,)!
verá permanecer coerça de l'efariacIo com a elite. E' um ;:tnalfabeto, nem um aventu- , quando reina absoluta de

- Encontra-se desde ôntem dez dias. Fala,ndo à impr<:n-I
homem que não sendo um ndro, mas perte!lçendo à e-I sOl'ganização no país. E pre-

nesta Capital o sr. Otavio sa o sr, OtavIo Mangalilelra
(., d

• l,ite porque é formado, sabe I ?jsamo�, jJor l�s�im.ável que

M;:mgabeira, que 'd
disse que "é prec;iso restau- nse e combushvel falar ao povo. Porque sen� lSSO seja, admItIr que afra-

aqUI e-
rar o padrão de dignidade, 6

-

B h
t,o os seus an�e.íos e conhe vessr:.mos un:;'a f&53 que

P--I-O-----I---------t-----d�---.------�- �����e�m�� �. M re�na ��m� ili&��� e w�������".

OU mor o na ques ao e Irlesle l pios que tradicionalmente LONDRES, 23 (DF) -. O Mi- tem vocação da vir:a públio .,---,.....----c,--.-.,-----".....;.."..-..........._:_......,..:.__.;----

Intransigentes os governos Ital'·ano e :l;:�;�m a \'ida em nos-

�:�:\;:��,�::;�;:�:� gi::et'������ ca'�onCIUindo o sr. Otavio
O ex-governador da Ba- c'diu Utili7�'l1' � e:":I·e.ito 'pura c;.. ManO'àbeira declarou s�r

l"ugusla�D pard dl·Sentl-rem O p oh'lema
hia atri�u,iu a�s,,�u�nz� a� 11��tu:�s apo�t���:l����a�el���l �:h���� c�nt;ário à�uele� quo af;r-

'.

r
nos de c1.tadurcl d lastIma 1 do t ball t

.

t tnaill que n'lO eXls1e no Bra

.

vel �iÜ.ta\ão que atrave5sa' ) ����l'reg:ã(�� ;lê'��eC'�:V�ç��'IH � si.l cll�a �a;:r g"olPes, "i;
LONDRES, 23 IUP) - 1"on- !.ibnno c rem':'!' Todo; os pas-

\
dt: Catan.ia e Pizzone

mos,
.' ,

dec,isão [qi motivada pelas (1if:- ditadura -- 2.cenfuou - só

te!; autorizadas dizem que as

,perto! de Referindo-se especwlmen culdades quc a falta d� COl1lbu"tl- . 1" .

sagl!if'Js C! tripulantes morre- Catan:l:Íll'O fúram invadidos pe· t., â pOll'tl'ca paull'str>, () sr.
ve-l já está causando ao· tnife' :C llnp anta quando oro.VO

pontencia.:; ocidentais chegaram ramo Segundo o consul Jean 'l;ls águas, que revolveram as
.

-,
, t d 1fl' "'a l'f

t Ot
.

M b' dI' I
go. G:êser a a ... po 1 lea,

a um ponto 'n�'Jrto, em seus Ei'a tal, o ataque ocorreu ôntem casas, deixando Os caixõ(s a
aVIO anga 'êlra ec a-

<csforços para promOver uma pe!'t."J ':'0 Monte Herman. ao ia!'. rou que o sr, Lucas Nogue.í-
conferencia com fi ].taUa e fi --;:' PIOn- ENCHENTE -NC{:' MESSERSCHMIDT SO' ra Garcês "é um autêntico S· IIugosl;:l\-in. �'�hre c probl(\nla de SUL DA FABRICA 'uOBILIAS Iml) es."\. ITA'LIA m entrá,ve à I�ot'al .

do I)uís" ..
Tt·ié�:tc. A INan<;:l Inglat�lTa., e ROlHA, 2.3 IUP, .- As autori- LOS ANGELES, 23. (UP) Aludm:do' à l)eSSÔa do SI" !
mE. UU. nfto cou'::eguiram ob- d;::des declarom que n inundação Acompanhado do fruno,so e}ijplo'
te,' daquel'o. doi', países, ne no sul da ltali�, é pior que as radar almirante- Richard Byrd, Jânio Q�tadros; tec�� gr::úl- i Jllhúmu trantiigi!nc:a quanto as enchentes qu" as'solnram a chegou a. Los Angeles o proCes- des eloglO::; ao prefeito de: ( ..:8
o:mdíções cm que s:) celebl'ul'Ía !lle,sma região em cinquenta () SOl' Willy Messerschmidt, profes S:io Pallo, r isando:, JU
�al confel'pnci'n. um. As nL'ê:L' ma's castigadas durante a gu,errn. fabricava os

ATACADO PELOS ISRA- foram as de Reggio Calabr'a, ma's conhecidos aviões dr> cnça

ELITAS UM AVL\O SUE C')senza, CatanzalQ c a costa 0- alemães. Entrrwistado pela im-

CO COM PASSAGEIROS dental da Sicília. Os c2tnítérios ·(.onclul na 2 e pa,,"u!. let.t:& .B1

A BORDO
------------------------

o

FPOLIS.,23 (Ag, Mercurio)
- Pela resolução nr, 4924, o

Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Cata:ina, no uso da a-

precaução
pa lítica cambia I
«Não está havendo

em
reitação da

iii

vigor
créditaI)}- "Vejo em Jfnio

dros aquao qu= se

no .Brasil: a União
RIO, 23, (Mel'id.) _. "Ni'lo está

havendo nem haveil.'á falta de
DEFLAÇÃO DE CREDITO

Na opinião do ..sr, Lu�z
gUbra, a cconem,ia e as finanças
'lacionais não estão abselutameo-BElnUTH, !l3 nIP) - O COI1-

suIado suéco (.-'[ll Bei[ uth aCtlso'u

a f01',;a aérea :
s· aêHta de ter

afaf!8tb um avião de passagei
l'OS �uéeo, que caiu l"nl chnnur..;

nu l'cgiü:J' fronteiriça êntr�: o

�ruzeiros", declarou ontem á re·

p·o.rtagem de O JORNAL O sr,

!t Luiz Migliora, pl'esidente do

Il Sindicato dos Banqueiros, a p"o

pastio;> de noticia veiculada de

que essa seria o pr.inteiro re'3ul

tudo decorrente da adoção da

n'Ova pO'litica .cambra!, com a 1'6;1

Uzação de leilões de divisas.
.

Depois de declarar infundindo

:t informação de que 3. (\$c:;tssez
do cruzeiro é devida aléni dos

pagamentos antedipare:Js das im

portações, ao deposito ém cru-
.

.

'1'
'?ciros dos .atrasados C\O,merc'ai3

lho de Souza. que se bnscou o de- I) presidente do Sindicato uos

putado L�n ... ir V�l:gaS �erreir.a, pa- Banqueiros asseverou; "E' poSo'
ra en�'ltlllnh��<" conslde,",.""o «o

I l'ivel qu,� 'JS impoxtado.I'l's e. eo

p.lenarlo ,a de. _tia il_utorl� Culn � I
nlflrciantes em geral não venha,m

fun d � dumnun' as mngcncHts

com"I enco.nirad,Ql facilidades
a abten

Utucionais, na org"nizaq�o de no- ('5 de nUtuerario mas isso õ
vos municípios na fronteira. ' ,t�n� fenomell0 por' todos espera
E,sa emeI,da log�"\l rapldo an-

do, jú que OS estabelecimentos
damenlo com �P.DlOd.dC tO"da5 as I bancarios teriam 'que, (fu faée;
bon�adas e. em ,..," lsCUS�Oe!l sn�

i de uma n'6vp. politlca fina.nceira
ceSSH.':\S, obteve voto Un:.lnlnH� dos i : -t'- t
c:'�put2do, presentes, de modo que

a ?da nw) expüllmentada en re

poud� ser convertida em lei, Em. noS" ccrcm'-!,!c de certa p.rpcau

virtude dela, irnporl:ll1le" )lucleos : ção. ,O> ([u.e rJ�tá justamente fa

sociais de Chapeei> encontr� p;;s� 1
;>lendo".

sibilidades di! em:mciflucá4 e ver I Apesa�' de ser esperada Css:i

Objetivado, assim, aspiraGiio das natural retraç-ão .-do credito que

mais !i!gitimaF e m:lÍ� 'carat.· I n'a oJ!'inião _dO ;..flI:, Luiz l\I\�1iora
O deputadO Vicente Sc{\neider., '�esapareCel;a. ta,o logo os rumos

que de maneira tilo assidua; vinha 'ta nova p:J.1itica financeira sc

propugnando pela autonomia da-, jam d?finido� 'e se possam aeom

queles nuclcos, colheu a oP'ortuhi- oanl�ar sua tl'ajetoria, seuil re

{"ade e, n:1 �essão c1é ontem, �ubme- sultados e úbjetivos ela. não �"

(Conchle a.a
.

pAglnil. l"tra 6) previa, pois tem. hayido ponde-
--------��----- -------�----------:--���������-------��-�����:==::2;

II
ii

Fraquela em geral
VINHO CRE0'501'ADO

SU.,vEIHA

i Assembleia legislativa.

IVitoriosa a cam�an�a �a ��N pela cria�ão �e
--�------�------------------�-----

novos
F'POLIS., 23 11\. l\Iercurio) - ....6,.. xercicio, jú que ainda não foi ela

('arnl11lnh:'1 dn Unifío Derllocrútjca borado fi nova Divisão Territorial

N,�cjon31. I(mcada at:'avez da As- do Esta,k), oportunamente requeri_

IOl'mhld.\ LegiHlati\,!1 peja emenda da .pelo mesmo parlamentar JulirJ

c<onsliluciunal CUI.'Iho <te Souza, a Coelho de SOIl2,', em virtude de cu

f:l\'Ul' da (.'ríul'':tl) de novus nlunici- ! jo l'cque-rin12uto J3 roi designada a

pios ctn nO:iSO E�tadOt c"tú oh1.l.!ndo l Con1iss�10 Espceial incumbida de es ..

<"""to muito nllspiciGSll. ludar a materia. Mas alguns desses

de Ibiran13, -que compreendeJu Os

justos ansdos daquela coletivida

de e já de ha muito lhe assegura

ram plenn solidariedade. tanto que

a Prefeitura da atual Comuna, já
rnnndou consLruir. enl Presidente

Getulio. o prerolo llarn funciona

mento do ftituro govertl0 mUniCi

pal,
Ilrtportante tambem anotar. que

RIO, 23 (Mel·iclion.all \" ,1' ,pois n ,Tuiz quiz sepal'U,·

voga,do Evandr,3 LIns l,(:1ulterio . do ll'Jmicíd!Q, quanuo
encarregado da acusação ambos são Cút·l�eJato�. !.Jii.o �:e'

,:ular contra o.assassinato d.O' de I'ode nr'�S" ca;<;o sepa.l''ar· (i nlGral
.'e,c,'Údo Bonilh'3. dl·os!' ': a. ·Pl'úpo>.'i- do di'·eií.o, Quan,] _) um indi','iduo

to' do não pl'onunéia'lllcnt,:) lIo s:e. cn60nüa tm �'itnaç:::' J me 1':..1 e

advogado João' Atl:l.f<:\."<b: .�OJ'rl)ta a 'ele assi.,tc o direito dI.

uA tw(da<;ã.(Í d� ."I;."10ría 'evi�lrir a agl'l)ó:siio inju�ta, mas

dida. pelo ilúsLre ;íuí'Z. da FrilTIé; - não c,:êio' .se,." o mora!' s'tllacão

t'fl. Vara C.r5nli�al il;t.pOf'·ra,r-ia, �nl t;'ara. aÚj,uenl acon1panha..
do

-

th1

gráve dan:J, à sociedade gegun' ",'enhcra cas,Hla, num qunrtü de

lo el(", um ladrão. nu atô
.
de hotel. escuso. Is&') [oi l'PCOnh2c'

assaltar "lia residcllC)a, o 'lo p'lll) p:'oprio ,Jui?, proferindo
(lh'cito de elimina" à 1,,,1,, I) do- ab'.�clvitor.'a

no do tnr�;::lno� '.�{'i u$tci r(la�is�e
\'iolentamente, tentando ·p'I:íÜ!, o

fl3salto.

A dCc'sno ii

EIllbor-n !l referida e'llenda tlucleos Vel'�lO a Sua justa ['spira ...

c5.o aten(Hdi;l� eOlnt,') o de Presidcr\..-h�j.a ln�:rado apl"o\.�a(;:io. foi, ��nl

t'�lvid.a .. ,a lnnda pl'opl.l130ra de Ulll

f:ranut! lno\."iinento rl'lunicipnlisi �l e

IHuitt}$ os distl'itdS qUl', ctn eOJl ;e ..

qucncia. ainda este uno }ogra!'ão
v::,r cllllt"edida ii stt�pirr,da aut�lno

lllL.... para. 1\1)- !)I'uxiIUO anu, figura
.t Cl\\ no nl'"-lpa p,ellgr:;llco de Snntn

Calurinn COlHO novos conting[ln':es

na gr"'iUt' batalha do nosso pro�'r;!!i-

te G�:tulio. � ser (!'e�ln!:!nbr!ldo do o desmenlbrnnlento Ilno virá etn ..

rVIunicipio d_" Ibiran13 e que Ievn- baraçar a vidn economica e !inart

r:'l. para () seu tl'rritorio, os distri_ ceiru do municipio de origem, com

l(,s de Ricardo Richard e ""limaor. pletando, I\,sim, satisflltoriamente,
EY lun'1 zona d� forte densid�de todas as exigencias constitucionais.

.JEfnngrafica. porquanto possui luais Foi enl virtude disso que O d2PU"
de :!O lnil ahnas e conta COln uma tado Cassio Medeiros apresentou ii

r�nda mais do que �uficíente para Assembléia um projeto de lei que

'al":1ntir-se uma udministraçüo au, cria o MlInicipio de Presidente Getu

(Olloma capaz de peI'mitir 1'3pido e

II
lio, cuja inst�laç50 deverá rea-

pronlissor desenvolvirnento. lizar em 1954.

Alem disso. a causa da emanei- OS NOVOS MUNICIPIOS DO

pação cc>nta eom o pleno apoio dn OESTE

Camara Municipal e do Exeeutivo Foi, por certo, na emend'3 Coe-

tiO.

E· pos!'>i\'cl (fl((! l1t�rn todos os l'!U

clcos enl condições legais de con

quistarem sua emaacipação sejam
heneficiados ainda no corrente e-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



aul\as p�paratpi'ias�, as' 15 horas

'Ferraz, 89 -' Alameda Rio

�,.. FATURISTA .. ,_

Prneuramcs uma Faturfsta com pratica
possa �ornec6r referencias.

Apresentar-se a Companhia Hemmer Ind,
Com. à :rua São'paulo, 2741. - Blumenau,

,

'

BLUMENAU, 24-10-1953

,. ,.

unrver-sumo

',:inuando o seu raciocíío, que
coduzia a essa conclusão, 'o pre
s.idente do, Sindicato dos Ban

CJúeiros informa que ",lliío é de

f�ação monetaría porque é o, pro

ill·h Banidv dOi BraSil!, "qUe. Jnv�
mentaneamente retira d,a círcu-

apreclação de seus pares, o

projeto: de lei que cria os Muntcl

\)ios de Ttapiranga, Mondai, São'

Miguel do O€ste, Dionísio Cerquei
ra. de Palmitos, de São Carlos, de

Xanxeré e Xasim.
O nobre representante de Clmpe

có justificou plenamente sua ini

ciativa" mostr-ando qUe não sobre':
virá o esfacelamento do vasto e po

peroso Município de Chapecó, por- ,

que não obstante II grande perda
de area tcrr ítor-tat, sobra-Iha uma

'extensão geografíca muito superior
à maioria dos 'munieíptos catarí;

nenses, e toda ela foríemente cut

tivarla, cheta de' iniciativas eeono

mícas em pleno .desenvolvímento,
teja no setor agrícola, seja no co

mercio e na industria.

Doutro lado, todos os munící

pios. bastante iolgados em .area,

contam, por sua vez, com rendas

volumosas e sempre em ascensão,
de modo que se encontrarão per
feitamente aptos à resolverem, seus

proprfos problemas.
A tudo isso, - salienta o orador,

- se deve acrescentar a cota do

imposto de renda, com a qual se

beneficiarão de maneira especial e

com forte reflexo sobre o progres-
so do Estad'o.

'

Nestas condições, ti Assembléia
tem à sua disposição :farto mate
'rial para pronunciar-se sobre a

municipalização em apreço, sendo

de se esperar que o assunto conte

,com a rnelhor boa vontade de to-

Of�rece �os seus distintos lregu..

êses em fodas a� comp'ras de va-
.

.. _. � .'

.

,.
.

lor sup�ri,or ii (rS 300,001 três valio�os prêmios, como motivo da

passagem do seu 1.0 aniversário, de fundacão.
. .

.

�
...

.

Os prêmi�s, que serão sorteados dia 18 de Novembro, no Cine

Blumenau acham-se expostos nas vitrines de MODAS ("ANEL e SaO

os seguintes:

1.0 Premio Um casaco de pele

2.0 Premio Um belo Vestido

lo Premio Um faileur de linho

Fr�queza Em Geral
VINlIO CREOSO'l'ADO

Silveira

Visite'aMODIS 'CHAH:EL

Rua 15 de Rovembro 1393
, "
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De acôrdo com a conceitua

ção classíca a que aludiu o sr.

Adroaldo Mesquita da Costa,
a eleição é íridíreta quando o

I-
,

,'_.,,,
'

eleitor vota numa outra pes-
' ',1-sôa para que esta vote no can,

di�t�r�fet�ua 1t�����ênl���os ,�Sm..��U491llV��1�14m\yjlVlA\WAQ1j.WJ1��IIIW�Y.ID.!W�lQUl).��:
d!od�s�������� ���c�roddoal���; Çalendário.. f:iscal "Prou_reSSO,r

' "

'

"
,'" , "

' ' , , ,

seus' ítens, dois ou mais par-
"

IMPOSTOS A PA.GAR, - ASS'tJN,TOS. ,FIs..,C:_..,A""",,-,I"S_,tidos podem fazer uma alían- -

_

'

.,.�_'-=--

ça cada qual com seu candida- ,�OUTUBRO -_ Impo�to Predial U.rbano: Paga-se, neste Ito à, presídnncia da RepúblL .11:Ies, a .2�., prestação ao Imposto predial urbano na Prefeitu'
ca, A votação obtida pelo me- ,1'a MunlC.lpal de Blumenau.' , ,':' ,i

-

I

nos votado, deles será transfe-
. OUTUB_RO - ImpôstC} de Renda: Vence neste mês em

I

rida àquele que tiver obtido dias determ'inados, o Adicional Restituível (5�. cóta) ao 'qual
maior número de sufragros- se refere o Art- 3.0 - Lei N,o_1474 de 26111151.
Acontecj, coisa semelhante

A

NOVEMBRO - Declaração de Menores: Inicia-se neste
quando um leitor vota num mes, � entrega. das. deC:_laraçóes de empregados menores no

determinado candidato a de- 2:,! Posto �e !lscahzaçao do Ministério do Trabalho Indus-
putado e esse candidato não tna e Comércio de Blumenau.

'

é eleito. O voto recebidio é DEZ MB
-

.

contado para ti legenda do A

E RO - Declal'aç_ao de Menores: 'I'errnina, neste

Partido víndo 'assim a be _I mes,
o prazo para apresentação das declarações de emprega-

, ..' .

�ne d.as menores.
iIClar a, outro candidato da a

,,.

MP
, .

gremíacâo-
- ,I OR!ANTISSI�O -:- Todos os empréstimos, bem co-'

O projeto Affons A' m,o .

os s�prlme�to� ·�elto.s as SOCIedades comerciais, índus-

não obriga nenhum
o art���OS, tr��us.e fIr��s' mdlv�,duals, por �stran:��s, OU', ainda, por seus

'fazer alianças. POss�ilit, � p:oprl�s, SOCJ�s ou
, titulares, 5!stao su)elt�s ao pagamento do

penas alianças N-
1

t
a, a ?elo. proporcíonal: quando nao houver título (promissória)

gund� alg 's' a� em, �e- devlI:amente �elado, representativo da dívida. o pagamento

convenien�� 'poiua tqu�rd m- d? ,selo dey.e\a ser efetuado na ficha de contabilidade, ou no
es e a o, fôlio do Diário em que a operação fôr lançada, na escrita do

devedor.
,

,�, ....... ,..�
(Notas do �rt. 49 da Tabela, Lei 32.392, de 9:3153, D. or.

Federal - S�ç�,(l I, de 1014153, pág. 6306).
' I

,

E, lembre-se...... '

,

Registro de Firmas - Constituição de Sociedades - Dis
tratos -� Contàbili�ade - lfegistl'O, de Marcas e Patentes -

Declaraçoes de Retida - Etc.
.

'

VOLLRAt:H,& STUEBER LTDA. - Rua 15 de Nov.
642 ...:.... 1.0 And, - Sala 5 - ,Edificio Banco "Inca"

BLUMENAU
,,- ,

(impr. até 18 an�s)
Silvqna M�ngano, a Fabulosa, comó é conhecida em

toda Europa, vive em Lobo da Montanha um dos mais
piéantes papeis doe sua carreira, depois d() grande $�-
cesso que ,alcançou em ARROZ AMARGO.

"

O Lobo da Montanha" grande pelicula que reco-'
'e'::lrrespondência, uns reco-' mendamos a todos amantes do bom cinema.
mendando visita a São Paulo 2) VIVIANE ROMANCE, Í1a empolgante pelicu�
por ocasião das festas de 1954 la francesa:

'
,

,o outros contendo frasas du_ . , '

sivas; à ,alta sigp.ifica('ãn do, MAYA, A DfSE1AVEL
acontecim�I:lto que- vai ser ce-I ,Ilebrado. " Úmpr. até' 18 anos) ,

.

.

, ll;sse g�sto inostra a larga I ,Grandioso filme do moderno cinema francês
;repercussa·:) ql1.� tem em 1odo - -

'

o _País, os' pre�arativos a q�e

'1������ImtA�
,

�eaOe���!�eest�a��es���â���:1 . i ' "

'fR'IGiri.llri�"
� �--

,mente .comemorar (1 seu, r.l' ! '
. ' Ui'. lU:

Centenário_ E. a circunstân-' , �' ,

cia �e, �á haverem diversos ' ..............�.; 25'� �"
mUDlcIPlOS tomad') a mIeIa- - � �

t�va da, propagsnda, qUe es_
I��_I::X,I (,1 �A '_!ir: ,J=.�

t�o fazendo tanto pebs' r4:'fe- f" �-
rl��s :p1;ocessos com;) por meio, Concertamos: .",,-;--

de Jornais locais f: servlços de ' R�frigerfj:d6reS Domésticos, Reirigeração em Ge1'2l
__ ,

3!J:o-:llalante.s,_ )ndiNI.. de mal- lUaquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de PÓ
I]ielra auspICIOsa', 'J empenho Enceradeiras" Liquidificadores etc. _ .

'

que tÇld-os põem em que o IV ' .n e f o r mas 1", i n t li r a a
Centenário da grande' Capi- C:ASâ DO AMERICANO S/A.
tal seja

.

Secção Domestica

li.=�
._ ,

""W"',y.�
Rua �5 de Novembro. 4:73 teL !õ32' ",:" .. , "

,

., NOSSA DIVISA E' SE!RVm .,
.

(

'prensa, Messers-chmidt declarou

qUe agora, eó se dedica ii. fabrÍ-'

cação, de lUobiLias' . e automó-

tizaSão de' um<t grande aspL

j
a conclusão das obras do no

,raçao dali classes. l)l'?d:utol'as VO' ramal daquela f�rrovia� es
de todo o VaI� do �taJaI. tá }li'évísta p'al"� OS próximos
AO' que estamos mfol'mados meses, terido sido' batido' .' ótt-

f
' tem, 'o ultimo prego da. 'liEa.

, . ção fcnóviária Bhimenau_" 1-
,

lhota; que representa a penuI,·

€mbriaguês, provocado desol'- tim� etapa d'o tre('�{) compre'

dero 110'Hospital Santo Anto- ��dldo entre esta Cidade e Ita

rijo; onde se en'contra int.erna_ Jal.

da sua esposa, que 'é pl'ofesso- -------0----
....-

ra municipal.
" PRESO POR SUSPEITA
Por Se achar perambulando

Pelá rua São Pauló, à noite,
sem documentos e sem desti
no, :foi preso e recolhido ao

?,adrês da Cadeia Publica, o
mdi'viduá Niltón Mariod Se-

de os técnicos em contabilida_
de da Associação Conrel'cial
estudar os balancetes publica
d-:)s, para que a casa melhor
se habilite à defesa do públi�
co consumidor e do comercio.

[IIE

ESTAilELECIl\!lENTQS JUSE'DAUX S. A. Comercial'
,.:__ A P R E S E N T A M: ,_._..J

, _._��
'�1!f��"� .��y��_

HOJE � Sbado HOJE
A's 4 horas:
1) Michele Morgan, Ralph Richardson:

O 'mOto CAlDO
2) Monte Hale,' no super Wertern:

(oração de Vaqueiro
A's S horas:

'

Grandioso programa duplo com dois Filmes Franca-
ses:

1) Madeleine Robinson e Jean Pierre Beck em:

REBENTO SELVAGEM
(ímpr- até 18 anos)

A pungente histÓria de um garoto educado 110

CaJ:npo, que c�ega a cidade traiçoeira e fria para en

fl'�ntar_ a .realIdade e perder a confiança em sua pro"
pna mae. '

2) VIVIANE ROMANCE na empolgante pelicu'
la francesa:

MAVA, A DESEJAVEL
(impr. até 18' arios)

,

FGrandioso fUm edo moderno cinema francês.

,

I

BtUMENAU
HOjE - Sbado HOJE

(I NE \
\
...

A's 8 horas:
Colossal programa duplo:

,

1) Silvana Mangano, Amedeo Nazzari, Vittorio
Gassmi'mn, no mais realista filme italiano dos ulti
mos tempos:

o LOBO DA MONTANHA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O'SGAO DOS t<J)�P! ASSOCIADOI"
Jl'aOPBIEDADa DAr

8/A «.A li A IJ A O»
.

-

A NAÇAO
Itetbtçlo. JUUmintraçie 6} Ofiemu1 .ati. ale r•• ao

IUl - Fone lUZ - Caixa PGital. U.

Dire�or:· MAURICIO XAV"fEB"

�d:d4,\l': BAUL FAGUNDES

lIIl X l" E D IX N '1' II

�bu'dl

ANUAL ... ... • .• .•• Cr$ nO,no'
SEMESTRAL .•. •.. ••. ••• Cr$ 80,00

N.o AVUL�,O , ...•... Cr$ 1,00
Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

4-2-5�53 - SÃO PAU L Q: ,- Rua '2 de

Abril n. 238 - 4.0 &>lóar - FODes: '-I�'" e 4-bl1
BELO HORIZONTE': - Rua Goiás, 24. - PORTO A

LEGltE: - Rua Joio MontauH, 15. CllBITlBA: -
ana Dr. Mudei,. 708 - 2.0 a:ndal' - Sala lU. JOJM·
VIL]!;: - Sua 8. Pedre. '2.

DEUTSCHE SPALTE
I{URZE BERICI'ITE

.:�.���'�!k"
• .4

VORAUSSICHTLICHER GUMMjIJ\iANGEL

Herr Luis Gonzaga Nascimento Silva, der Di
'rektor d/e1' nationalen Fabrik fuer Autoreifen (Fábrica.
de Pneus Brasil), aeusserte sich der Presse gegenüber
ueber die Eindruecke, die e1' vor einigen Monaten in

.

Belém do Pará gewonnen habe, wo er an der Versam'
rnlung des Konsultivrater der Kredítbank vón Arnazo

nas (Banco de Crédito da Amazônia) teilriahm. Diese
Bank besitzt das Monopcl fuer Verteilung und Ver

kauf'vun Gummi im gesamten nat íonalen Gebiet.
Der Auskunftgebenêe habe mit Bedauern festgestellt,

, .dass die Produktíon von einer Erntezeit zur anderen
nur sehr weníg zugenommen habe, waehrend díe
Beduerfnisse des Marktes dauernd aunsteigen. Er

sprach die Hoffnung aus, dass es gelíngen moege, die
Produktion so schnell wie moeglich zu erhoehen, da
andernfalls mit dem Fehlen dieses wícbtigen Rohstof
Jes zu rechnen isto

FLUGZEUGE DUJ�CH FERNGELENI{TE GESCHOS�
SE ABGESCIIOSSEN

ADELAID;E, Australien, 23 (UP) - Es ist hei
den juengsten Versuchen in Woomera gelungen, mit
bi-Itíschen . ferngelenkten Geschossen Flugzeugo ohne

Pilot, -tiie" in einer Hcehe von 16 Kilometern flogen,

I
abzuschiessen, Die Flugzeuge v..rurden in der Luft von
deu Geschossen verfclgt und zerstoert.

SONDERBARE TODESVORBEREITUNGEN

I
,�.

ROM, 23 (UP) - Die Frau Gíovanna Gugliot
l ta aus Nizza in Siztl.ien fuehte ih!' Ende herannahen
und beschloss, vom Leben auf ihre absonderliche Art

IAbschied zu nehmen. Sie kaufte sich eine Flasche
Bier, zog ihr schoenstes Kleid an und legte sich in
>einen Sarg, den sie kurz zuvor gekauft hatte. Auch

I'
ihr Sparkonto in Roehe von 200 000 Lire hatte sie ab-Igehoben. Die Geld'scheine dienten ihr aIs Ietztoes Ru
hekissen, Wenige Stunden nachdem sie sich in den
Sarg gelegt hatte, wurde sie von Freundinnen tot da-
riu aufgefunden.

115 MO EUROPAEISCHE EINWANDEREIt FUER

I
BRASILIEN

. VENEpIG, 23 (U:F�) - In einer Sitzung billigte
; das Internahonale Komltee fuer europae5sche Aus'

I wanderung den neuen Plan fu'er die Aktionem des
Jahres 1954· Danach ist neuerdings die Auswanderung
von 117 500 Personen aus Europa vorgeseben. Italien
steht in cler Reihe der Auswandererlaender mít
25 000 Emigranten an erster Stelle. An diese 25 000
wel'den sich weitere 4 300 Auswal1derer aus der Zona
A im Freien Territorium von Triest anschliessen.
Dann folgen Deutschland und Oester;reich mit 9 000

I Griechenland mit 6 300 und Hollan,d mit 4 400 Aus:
wanderern.

.

j
30 00 von diesen Arbeitern wérden in die Ve

,

1'eil1igten Staat'en v.o� Nordamer.�ka zugelassen, ...
I 25 000 nach Argentrmen, 20 OOo. nach Ausu'alien, ..

115 000 l�ach Brasiliel:, 5 200 �r.lch Venezuela, 3000
nach ChIle und 4400 lU versclriedene andere Laend'ar.
Sowoh1 Argentiuien wie Chih=: wiesen auf der Konfe'
1'enz darauf hin, dass di'e Ein' ,vanderungsquote in ihre
Laender in der Zukunft befleutend erhoeht werde.

--.--

REZEPTE
-r

l\'Ji\!ldlENDER .AP_'FEI..KUCHEN

ZT.lm Teig: 350 gr. Mehl, 1)2 Pk. Backpulver,
100 gr· Zucker, 1 Ri, 15(', gr. Butter.

Zum Bestreuen: J_ Essloeffel Semmelmeh1.

.

Zum Belag: 1 kg. Quark, 200 gr. Zucker, 2
Eele'l", 40 gr. Saterkelnlehl, 50 gr. Rooinen, l1i2 kg.
A€JJ(cl, 100 gr. Zuc.ker, ,I Messerspitze Zimt, abgerie�
Iyc' ne Zitronensch�,le, 10·0 gr. gehackte Mandeln.

Zubereitung wie Muerbeteig· Kalt 5te11en.
J'.fach 30 lVlinuten auf einem gefetteten Kuchenblech

, ausroHen. Den abgelal.lfenen, durch eiu Sieb gedrueck
ten QuaTlt mit Zucker, Ei'gelb, Aro.tna, Staerkemehl
und Rosinep. verruehren. Zuletzt d'en -Einscl1l1ee da'
l'unter hel-:.en. Di-e Aepfel schaelen, vom Kerngehaeu
.s� befro1en, fein l'aspeln, mit Zucker, abgeriebener
ZltrOll'cnschale ulld Zimt abschmeckoen. Den Teig mit
Semrae1n1ehl bestreuen, Ul1d die Quark und Apfel
ma!",se schachbrettartig aufsetzel1.

Mit gehackten Mandeln bestreut, gewinnt der
·Kuchen qU Geschmack. In guter Mittelh;iize etwa 45
- 50 Minuten backen,

HUMOR

die
"Síe verlangen Lohnzulage� Dann bringen Sie

Gruende dafuer".
"Zwillinge, Herr Direktor."

HORTA OU POMAR

DIERBERGE.R l�mbra,r(} que atingi'
e Iímpesa de jardins, hortas e pomares
mos a época do ano própria para poda
e Orel.'ece�lhe, com. desconto especial, es

te útil conjunto de 13 artigos que o sr,

irá !Jtecisltl.' em seus trabalhos.

1) Serra de podar , ,... Cr$
2) Canivetes para ,enxêrios .

3) T,esoura de podar , .........•...

4) Ráfia .

5) Cêra para enxêrtos .

6) Adubo "Hortodier" .

7) Fungicida Cc-O-C-S '

.

8) Inseticida sulfato de nicotina .

9) Hormônio "Seradix" , .

10) Garfo para afofar a' terra .

11) Colher para transplantio .

12) Vidro de vitamina "Vltaflor" .

13) Pulverizador "Sears" .

Graves

25,00
50,00
70,00
20,00
'7,00
10,00
18,60
22,00
25,00
29,50
J9,00
�5,OO
10,00

351,10
35,00

316,00

Bonificação especlal 10 %

AG despesas de frete correrão por conta do com

prador
Dirija-se a

ER-BERGER

Contribúa com um bordado para a Iesta d,e 22

de Novembro. Estará assim auxiliando a Constru

ção da Nova Matriz'

1l-1eu queridO: amigo, e meti g-rande C11de. dr. Getúlio ••

fF .

Tem razão de 'se· achar pronfundamente 'consternado, com
o falecimento do nosso magnifico Viriato, um dos melhores
homens que conheci em toda a minha vida. .

.

Dotado de um coração cheio de bondade, generoso, no

bre, desinteressado, c senhor ainda perde um grande conse
lheiro. ,

'

Dizia-lhe as coisas do mesmo mede como renreendía ao
irmão mais moço, quando ainda de calcas curtas, em São
Borja, aprenda o j\.-n"c. .

Quem se aproximasse do ministro Viriato nela sua afa
bilidade e inteligencia, imediatamente tOl'nav�-se seu amigo
e Seu grande admlradcr. .

Pa�sou a vida defendendo os interesses dos pequenos.'
Sempre fJel, aos seus pontos de vista, não sabia tranS,igir e foi
uma voz que se ergueu sempre contra as irregularidades que

- tem sido realizadas no atual governo. .

i Poderia ter exercido uma influencia extraordinarta, mas
I Viriato Vargas preferia manter-se, tranquilamente, no seu

I modesto apartamento, do que ir tomar o café no Catete, é
part lctpar das intrigas palacianas. O mano Getúlio é que visi
tava o mano Viriato, todas as semanas ...

Varias vezes, tive oportunidade de verificar o seu respei
�o não ,pelo irmão mais' idoso, mas pelo cidadão de probidade
matacaveL E, tambem, vanas vezes, com .a franqu.eza de gaú
cho, Viriato cri.t:cou atos de Getúlio dizendo-lhes coisas cruas
mas sempre revestidas de lealdade e da maior sinceridade.'

Há um outro aspecto admirável na vida deste :natricio
qu� nos dei�a tan.ta recordação, pelas suas nobres vi�tudes.
FOl sempre Jornalista. E fez questão de sempre declarar C'Jm

orgulho, qUe. o �e� maio.r t�tulo era o de sef jornalista.
'

Revoluc!onarlO autentico, ajudante de ordens do gene-

I
raI Vargas na campanha de 1893, foi exilado;)', onde se portou
com galhardia. Voltou ao torrão natal - São Borja - como

um vitorioso, Sem .ambições, recusou porém a sua eleição pa
ra deputad.) Federal e fundou umpequeno jornal "O Uruguai"

: em cujas colunas defendeu a sua linha partidária. TraDifferin
do-se para Porto Alegre, continuou a militar no jornalismo.

· E fixando aqui a sua residenc'a fundou logo o j.ornal "Bras�l
Portugal" e o "Diário do Povo".

'I
Perdemos um grande amigo, e o Brasil um cidadão' de vi-

da exemplar.
, Um abraço muito sincero e a expressão de solidariedade

i pelo duro golpe que acaba d,e sofrer·

I BARRETO PINTO
·

Centenário da cidade de S. Paulo
Recentemeút,e a P.repidenl

cia da CCnVssão do IV Cente_
nário enviou um ofício às
P!\efeituras Munic país, tanb
de São Paulo como de outros
Estados, fazendo'lhes um apê'
b no sentido de 0ue cOlabo-1rassem para a m:H()r concor

rência possivel aos fest2Jús
comemorativos do i'ln:J Pl'ÚXl
n1O, encarreg,uldo-�'Õ! ela :'f.fi·

I xação, em ruas e lC::J�adouros
públicos, de carlazes CJtlP lhes
seriam op,jrf,iHwm::nte envia-
dos, bem c'Jm) sug<!rindn ou- I
iras nleios d.2 propaganda que
CGm o seu (!OIlt'uno pudessem
.ser utilizados.
A resposta a êSSl' 'npl�JG não

SE. fez esperar· Imediatal1H'n
Ü� começlrar.1 él chegar à Se
cretaria GemI da Comissão o

fícios até dos mil'S longínquos
município,;; elo terr!tol'io' na_

cional, como dl) Territ(,I'\O do
Guaporé, de Mato �}l'OSS{, e do
extremo SI.1I.. n'):; quai,; os

[,refeitos ;;:e punham inteira-
I mente à disposição des argu-

I nizadores dos fzstejos p"ra a

cooperação solicitada. E - <)

I que é mais digno' de nota -

muitas dessas respostas. que
I se contam hoj.:: 'por centenas
têm vindo acompanllHdô.l�l cie
cópias de carbzes cxpontant'a
mente feitos por diversas pre
feituras, e de carimbos qUe
muitas' estão 11sando.em Sua

,..
(Conclui na 2.a púglna ·letra .Dl

PROfESSORES
II H. e C. AZEVEDO Ir
I Re!:. no Mln1sUrlo fta JIldu_ II
çlo 'e Saúde: Francês;' portugue1l,1
Ingllê:r, MatfrmáUea.. E"""'9.o&ral1a, !
I Daiilogza1!a. CorUlIPon4eucla II
I fi Geograf1&.

.

II

II Ru� Engenheiro Rodo}(o Fer� I
I raz n.o 89. -- Atra.vessa. I
I Bec:o depot. dt. �ua lIlaranlllo. II

•

I da Alameda Rio Branco. I

Estrunhávul, sem dúvida, a atitude do condutor parIa
mentar da malorra, eis que o próprio PSp foi, tanto em 1951,
como em 1953, a' forte base Estrutural d:t eleição do deputado
Volnei Colluc;o de Ollvcíra à Presidência da Assemblé.a.

P,:-r mais extensa e análoga que possa ser a interpretação
do citado dispositivo do Estatuto, não atingiria ela o gesto
dos funcionários, em desagravo ao seu chefe eventual.

Decorre o prestígio do Presidente da Assembléia da ma

nera humana, .oirdtal e amiga com que Sempre procurou ve

lar pelas reivindicações do pessoal, Irnprrmíndo <lOS quadros
respectivos sentido moderno, com, grande seleção técnica, de
sorte a permitir a todos indiscutivelmente, o ingresso nas
carreiras novas e reestruturadas.

A advertência do deputado Estivalet Pires, partndc de
uma inteligência ágil, d� um jurista estudioso e culto não
poderia deixar de causar, como C�llSOÜ, a rnaís viva se�açãÍ)
de mal estar.

.

.,' ., ... ,

Veda o Estatuto - e mída mais -, promover manifes-Itacão de aprêço ou desaprêço, dentro . da repartição, ou to!"-

nar-sa solidário com elas. .

E' bem de ver, corn clareza e evídênca, que o legisla í
dor pretendeu .ímpedlr manífestacõcs, discursos, no local do I

trabalho, impeditivas da bôa marcha dêste.
.

i
, Os funcionários da Assembléia de tal não óJgitaram, nem

I'cogitam.. .

Querem, tão somente, através da Imprensa, levar a pú;
blico seu veemente protesto contra infâmias e calúnias assa-

cadas contra o Presidente. '

,.

!Quando mu'to, admitindo"se, analógicamentc, fosse essa

atitude manifestação de aprêço, sería a mesma prestada fóra
da repartição ,:)nde servem. . IE' um gesto de solid-ariedade moral, .seI? infr!ngir disposi-

,
.. .

Uvos legais de espécie alguma, para cUJ� �mI?edlmento fal�c� 1 Crustaceo decapode; caMa de casca de madeira (pl.),
competência não só ao nobre líder OPOSICl?r:-st�, co.mo .ate a -.2 Verbal; f�rça (fig.) -:: 3 Tolo, moleirão; ime?latame:ntc
Mesá do Legislativ.::>. Sustentar-se o contrano ImplIcarIa em - 4 Fruta; SUfIXO -'- 5- Mu:to grande (pl.) - 6 Pms amef1Cá

implantar num regi�e ci,emocráti<;!o er:n p.le,no e. pro�utivo fm;- no - 7 Batraquio;, plant_a da ,·familia das rosaceas - 8,Fós

ckmamento, restriçai de franqUIas ll1cbvlduals, ;0 compatI- cai tr,ansporte - g CobrIr die cal; pega fofo...:...:.. 10 Dq verbo
vel e exnlicável sob o império dos govêrnos de força. , assoar; abandonam.

,,'

Ainda recentemente - conforme ampleJ noticiário da
. .

imprensa do país,' inclusive" OEstado", de 14 do corrente -

o insigne sr· Nerêu Ramos, Presidente da Câmara dos Depu
tados recebia express'va Manifestação de Aprêço no recinto intensa - 5 Procederá, terá ,:rigem � 6 Améaç.ada _ 7 Na
daqu�la Casa do Congressó, partida de seus funcionárÍ<ls que vegador Qusado (p1.) - 8 Tanto; vaga - 9 Azedo,

,-

'se solidarizavam com o Chefe peI;;.. honrosa condecoração � (pI.); armadilha - 10 Badalar' assim s,eja: .

conferida por sua Santidade, o Papa Pio XII.
"

. .

. SOLUÇãO ANTERIOR
..

.'

...

Em tal oportunidade ninguem lembNu ou lembraria a Horizontais - Cca, travar obra, alibi, l:tro, adão, eterní-
.

existência de quaisquer di.s!)ositivos legais ou ,estatutár:os, ca- , zar to, odres, ameai, az, embarrica, Iibar, arar atar edita .

pazes de superar o incontiào regosíjo do func'onalismo do I ror, glosas.
'

..
' ,'. ' •.

Legíslativo Federal, cujo interprete, naquela mani.festação, I Verticais - Coleta, lar. <:bito, eito, ,arte,. amabar, arrom�
s�· Nest'Jr Massena é o dinâmico ,e culto secretário do sr. Ne- ; b.ar, ondear, rã, irar, e1, alazeirado vidas,' íris, ,abar, acata.·
reu Ramos, . .

. n0,· azar.ar.
.

10
1

.tnEl(j}{Q
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peca!' por orgurho. por outro
'nde, a <,,;.lidão nã·) é a campa
uher-a i'déü dá juv,ontllde, Hoje
ém d.a 'IH) pOde s...epitar 'a amiza
de. e a compannetrtsmo, SC'Dl que
':sto obrigue a' um amor.

Est.1.mos, felizmente vivendo a

�dnde do ""ompan1:'ti>il·ismo". E

nunca chegamos a conhecer su

,'cientemente nosso cOl'açãIY, pa
"a (f'ttgllosticar com' exatidão

lluando ,podu Wlscer e?se doce
,:cntiment.o que é ma;s suave que
n pulxão, DIaS' tatvcz nia is Jll"9-
fundo' e .mais elevudo e��p[l'itú!tl'
ment.e.

sua
'

tTistn·�a? Não< s.lgnifica isto
causar IUn dano talvez :ineparãj
'vel a. quem. se mente amor;',
, .i. l:esposÚ. li uma, interrogação'
tão generalizoda .deve-

'C'
_

'Ll.lIIlOUSINES NOVAS'DE LUXO
,

_ RAPIDEZ;.-, SEGUnANCA '';- CONPOR'l'O
'End. TeJon:.; Blumenau. e Cu.ritlba; -'LIMOUSINES,

AVISO :.0 PUBLICO

Partidas de Blumenau às 6,011 hora.

Chegadas em Curitiba às 12,00,
Partidas de Curitiba às 13,311 horas

Cbegadas em Blumenau às 19.30 horas

SerViço de DOMICILIO A DOMICILIO
.

OFllRECENDO CONFORTO E SEGURANÇA
A g ê.I1 e i a 5:

_

BLfJMENAU: '_ Rua 15 de Novembro, 3U (lI"td lIoletz)

Fane -1002. -,. CURITffiA: - Rm" lá de Novetllllro, 22 - Fone 53t

A EMPREZA ACEITA VIM.ENS, ESPECIAIS
_- PARA SAll1AS A QUALQUER HORA _

E:XPRESSO BLUMENAU - CURITIBA, LTtlA.

I'
Prepara-se um� água cle uma limlJU que seja da

'sâbão momã" dIluindo sa;, mesma' temperatura. Em
hão d2 côéo. Quando a so- seguida passe-a ainda para

Ilução -estiver, espumosa outra tamhem sem expre
mergulhe a s,�da vári:as V<)- mer õu torcer. Na última

.

zel';, sem exprcmer ou es- água de1ta-se uma cóiheri
fregar.

"

nhà de borax, ou de goma
Depojs passe a s(!da para quantid'ade para um litro

de água morna.
, ,

,
Se ii seda for colorida ou

,

em vários tons, p.<tsee-a ,por
água com vinagre - uma

, colher de sopa de vinagre
por litro de água.
Para as sedas escuras, ,de

uma ;só cor, pode-se empre·,
gar t'ambsm sal, na, mesma

f roporção do vin:lgre.
Se à. seda tiv?t' tendencia

!
a desbotar, lava-se a peça

,

€'1'1_ 'água de farelo, morna.,
EJ1? seguid,'a" mergulha-s!"'1em' á,gmi. limpa ,terminan-
do em água dí! vinagre. l;

���������������l',
,

1
�,; "O��P�A1,k,4.�M .eD1,o"�I.,
DllSflSPlS14S. PRISAO DE VEN'l'B�. COUftS,
A.M' KBlANA. FISSURAS, , COCElltA ]'lO &1'11118

CO&AÇAO. PULHGES: Jl.J:NS; 6k&:IG.f. fl'fGAf)I'

I.LJl�-:-� _.

1I�
- li -;

S �]t-J[-X-:�-_X-:I[ 1 r ,Á�DRe"."ARlINS
Cólel, Imrd•• enro Hores r :r�;�:;::

;' MA(fERIAL __::_ 15Ô g de ,l�: de 4 fios;' alguns f"os de di- I ' N O BIS'
versas·eores"para-',j»"OOrdad'0; íigulhas ,de· tricô n.,3

"PONTOS, EMPREGADOS - Gaitas 1 3 1 (o ponto dir, casimira do Brasilé J,'lreso'POf trás); jel'.sey� .

. ,

� Linhos � X�viaméntos
I . pará Alfaiàtes

I' - x-
,

Rua XV, 1360 - eX. Postal, 388
BLUMENAU,'

-DIt ARY TABOROA-

Para inspirar à criança o

culto da família, ê neces·

'sário inclui-la em suas f,:!s' .

tas, em. suas alegrias, em
suas dores.

uma pá,ria.
Teça rm torno dela a tra-

'ína dá' tamiúá. Fafe-lhe de
não

,.����,�.�fu���
,

; ,�:� �'. óõ'ó. (lPli,ifó "

Tpial dos' depó�!to$, em" 31lS153t 14I:J.is de __ , , __j _ 7B6.ÓgO:.�OWÕ9
AGENCIAS E ..iSCBtrOBIOS NAS PRINCIPAIS PRAC \§ OO'.ES
TADO;DE SANTÂ' CÁTARINA; NO RIO DE JANEIRO JJ: CURITIBA

Que as festas de cada um

;sejall'l ct:!leh;rÇidas com uma

surpresa, um 1?olo, um pe
queno presenté· Conhece
mos crianças qu� para o

dia do anivél.'sárió do casa�
mento de seus pais - que
;elas pham;un a Festa de pU'
p�i e mainãe - prepararíl

. uma; verda'deira
. sess,ão re

creativa. Que sejam cele
bradas as festas de aniver
sádo dé cada um, sU:�esso
num exám.e, de um' neg6-
cio, etc..
Felizes as. familias . qw�

partidpa,m plenamente des' !
tas festaS. FeEzes as ft.\mi
lias para quem o NahÍ é

,

o1,lh'a coisa que um "re
vEüllt)n�' .
Além da familia, dos pa

.
rentes, não esqueçamos a

Pátria. tE' honrando a lhe'
'

Il1ória dos seus herois, que
a criança ap!'E"ld.; História.
P�qemós Lnúgina:t

1 -:- e

'!l}esmo s�nhal: .�-tl_ma efe
tiva solidaJ;ied.açI.i com;'

, • ,"ô!)1Ri ou nll.l1'Idiul, mas ê
tei:..( .pátria; ámadn e servi'
d:<t que. poderemos traba-llhar em pról dá paz entú '

DS homenS. I

ca��o. aastm tnrnbern não se deve

repelir de UI'1i véz. a.ii.tda, uma

palavra de alento, pois com [sso:
tàlv()z;: prtvamo's o outro de levar

,J ante uma obra benéfica para
�ua alma.

nar, com o nascimento de um

menino; ,

- do sr. Sta�islau Schle«
wínsk e exma, esposa da. Er�

cílía, com o nascimento de

menino, e

- do sr. Oscar Krug e es

posa da. Anita, com o nasci

mento de u'a menina.
Esses nascímentos ocorre

ram na Secção de Maternída
de do Hospital "Santa Isa
bel".

Fazern anos hoje:
- ,a menina Terezinha,

filha do casal João - Edel
traud dos Santos, que nes'

ta data completa seu pri'
melro aniversário;
� a menina Alzira, :filha

do casal Afilio - Hílda Ci

prlano;
,'I �! ta. Iolanda .1un

k'f'ls, da sociedade local;
- a sra. Marta Corde+

1'0, residente nesta cidade;
- o sr' Nestor Schaefer,

do comércio local;
- o sr. Augusto Pisd..er,

residente no bairro da Ve
lha;

-_ o sr. Germano Hus

cher, residente no bairro
de Itoupava Norte,

HA�(IMEHTOS

Portanto sem fixar sen'Urrien-
lOS que não se l�tJss,uern, devr--ae
-rceítar a camilJanh5a" a nmízade
e o conforto 'de um homem que
pl'l;tende .

ajudar-nos eflpil'itual;'

VIAJANTES
OS MAIS UNDOS DESENUOS
O' MAIS VARIADO SOR'.fIMENTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas

L O J A S PItO S D O ( I M O

Estiveram hnspedados na

cidade:
HOTEL REX: sr-s. Fe!ieio V_
M. Borges Renato Rodrí

gues, Apolinario Rocha, Wil'
Ií aru A. H. Crouch Carlos
Schmíed, Anterior D. Batista,
Victor Lucas, João Pelizzettí.
Admar Hugo Schroeder, Sieg
fried Ríegler, Joaquim SaaI ...

f.eld, Walter Lazzarini e sra.,
e Carlos Wabner-
HOTEL HOLETZ; .srs.•José

Rua 15 de Novemhro 960
- -.......;. BLI;J\oIENÀU - -�-

PI Estão em fes1u,'i os se

guintes lares:
- do sr. Rudolf Zumach

Alí está, silencioso, num

I
tem vocação e, como a a-

I·
canto da sala. Tem um as.. vó, atê há pouco expressa'
peeto fúnebre e isso entrls- va seus estados espirituais

. tece levemente a doce avó no piano. Mas agora está
de coração jovem. esquecido. De repente, o

Elà o estreou, hã anos .. ' pássaro deixou d-e cantar ...
e recorda que o r.oívo, seu Uma tarde - por ('on

primeiro noivo o viageiro fissão dela, a avó sabia que
que um dia part!u e do qual um último encontro pedido

,

nunca recebeu notícias, es- pelo pretendente ia realí
creveu 'em S'.'!U alburn, de- zar-s , viu pela janela
pois de haver-lhe cuvido que a neta regressava. De
tocar a Ser,-naiD .de Schu- I'a-se uma reconciltacão?
bert, o soneto de Herrera e Eru o rompimento definiti
Hessig que começa assim: vo? Paueü depois ouviu,
"Teu piano é um enluia- que ° piano soava. " Era.

do .silencioso e pensativo"... uma sinfonia de júbilo, de
Ela foi feliz e o piano felicidade reencontrada.

era seu confidente. O piano Ilavia l''f'ssusci-
A filha nã(, quis estudar tado é a pôr tuna penetran

musica; mas a neta sim; te doçura no olhar da avó.

,� srn. Doraev ZUl113Ch, com 'Wagner, Acari Vargas, Salva
O nascimento de u'a menis dor P. Vazquez, Daniel Bas,
na; tos, Cíearj Reis, Francisco Fi-
- do sr, Isidoro Bacea ti nhelro, Eugenio Rossa. Hilda

::;1'3· Anna Bncca, com o nas, "brando Nunes e sra.,' Renato
cimento de u'a menina; Gonzaea e sra., dr. Moacir
- do sr. Rodolfo Morettí Tacirio, Otacílto Ferreira e

e sra, Gertrudes Morettí, com sra., dr. Luiz Amador, New-
o nascimento de um menino; ton Lobato Braga, Bruno
-- do sr. Em.iliano Chan- Guirio &nalt.i, Antonio de

doa e exma. esposa da. Alei- Pádua Copriva, Jorge Barros
e sra., dr, Rubens Sampai-o,
Paulo Funfarrte, José Berlin
e sru. e Hel'cilio Correia.

PRECEITO DO DIA
Vida scdent:íria:

O repouso depOis das horas
de trabal1lO é indispensável.
Mas não 'é de descanso que
precisam ,os que se dedicam a

ocupações sedentárias e mo

;notonas; esses, elu vez de re

pouso, devem pr·!)curar r,e·

çreações que exijam movi
mento e :.ltividade.

Se tem vida seld:ent:íiria,
procure dedicar Ulna nu

duas horas por dia. a., jo
gos esportivos, passeios,
caminhadas e exercícios
ao, ar livre., - SNES.

ASTRAL DO DIA
24 DE OUTUlm.O

Marte e Urano prometem
êxito >[) dia todo aos que fo,
rem discretos até meio dia.
Favorecem forças ocultas,
magnetismo, telepatia, desco
bertas, motores. ativ,dades aü

3r lívre, e vh,ger;."
Os nascidos nest9. data, do'

t.dos de larga, visão, conse'

guem elevaç§:o garantida,
l!J jiio de am-o,r e feliz pop,ir-.

A ·E f I ( I E N ( I A
do :mID1CÍo acba-se di.
retamente ligada à cir
culaçãu tio jornal. A NA
çÃO é o único Jrgão, de
circulação diária que pe-
netra na maiol'i:t dos la-
res do Vale do ltajaí.

C O> m. uni C ti Q. a o
A COMPANHIA BOAVISTA 'DE SEGUROS' � Sucursal Paraní-Sla'

Cafarina1 estabelecida à Rua 15 de NoY., 266 .. Edlfído José lourei..
;0 1Ô'.o and'âi .... Enil. Tel. ,"En.1A'" ... ( U R I J I B A,
cçmunica aos seus distintos cliénfes,� corretores.e Amigos que mu-,
do� seu escritório em BllImena.� Piua o prédio Paulo Scheidemanlêl,
à Rua 15 dá Novembro, n.o �10 - 1'0 andar sala 2 .. Ofld� continua
alendendo' dentro dó horário normirl.

'(ia. Boavlst ,a de Seguros
Escriíóriô de ,Blumenau
(aixa Postal, 253
Telefone: 1 t61
El1d. Tel'.: ErMA

.'

;
,.

i

__ • ._.._,_ -'-ot- - _

A PRONTA

ENTRE GA
_'.

��\l\,
CrS 1,0.854\,00 k �x!ernQ, Pintura. ti Ouc:� lI,<il'lt;i;l,)"UI, "'�' Internal ESMalta{;lQ.1J f.'Oglã r

'

i!.;k..... 'it�;�,
, "., �.

De f"rro redondQ flItJMf�:'
" �., ,,, dCdbddd$ , " ....""�_

..

-... -��/ \ ,''''1"

,;r.� I�"!I:'.U 7
__

i!lk'. De bortilch<1 ÓCit. com perf€;l�_�,

vecidmento

CÔMPRES-SO_R '-."..
;lo?' -

'll
"

.

Da "famada marca I.P.L. dc:io�ddo POj'�",11 Motor G. E. norte.dffil!riCdllO de IiI;.N.?,:
,; ilWr3N:U:U:lI..,

'.

Autamdtico, re9ul�dg po, Tflr.:fil'lasf.;;;:'
to norte-americano. 91arca R.P,NC�'

.,.

';;,
IlIlegli1', (.�c 12" me�es

nr. 808 BLUMENAURUA 15' DE NOVEMBRO;" , ,'.
, _"-, -

.

I
j

I
I

alia 15 4. Ne"em'br., n�G ln

1'elefOJ1é' li•• lU.
Caixa rutal, III

' ,_

F-NepIUU _ H.JAÍ.AU;� !
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nu
de encerrar

Relernbraremos, entre
t.ros certames organizados pe;
la Liga Atlética Blumenau
ense, os Jogos da Juventude,
no ano passado reunindo nú
mero aprox'mado de 200 a
lunos àps colégios oe' ginásios
locais; Jogós Trabalhistas.

Los.

'Prepare '�

• • future de
seilJiluo

CAMI,SARIA KANa�R
QUANTO, ANT,ES AS SUAS" CAM!-

Prepare
(} futuro de
seu fillt9

�,• dando-Ih, {fMARCA DÊ qARA,NTIA

-.

,.jÕ .. .-

:�_!- ..

BL�lV�EN",,:l{i' 24'-10-1�53 �itllt
" ,

.
"

suas atividades

,-,',".<.,:,J/J.iij�_�
Dentistas

'�------H--P-R-O-B-5-J��--;1
,

cm,URGIAD Dll:N'l'm'1:__ ;"
AO LADO nos C(HW,Jl:!t:)S l� 'fELEGRA}'O§A' ALAMEDA !UO BltANCO N. 8 '

------

Médicos

D R. CARLOS G O F F E R J'P
CUNICA GERAL - CIRURGIA

CONSlII/l'ORlu: Rua IS de Novembro 5H5,Fone 1550 --: (acima da Farmácia, Glória)A'I'I�Nf)E CHAlHAD OS PE.LOS JWNJ.;S:
119G e 1G:;:�

-

DR. r " I L o HÜHNE
Clinicas G,er�i e,Operações no Hospital Sta. Isabél.E:,peclulLStd em Cirugia e doenças de senhoras.Dlp�omado na Alemanha e no Rio de Janeiro. .lratamento pel�s Ondas unràssorii�as. ",

DRe O. R. KRUEGER
,

.. l\'[ E' D I C 'o.;' ,. ::'

Doenças de Senhoras e Oper ..eões, Ralos XConsultól'io,: Hospital Santa 'Catarina_'
"

Co�s�lta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 heras;Reslden�la Rua Marechal Floriano Peixoto 253 �Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa l;abel).

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
...
_-- CLINICA GERAI._'

EspecIalista em Doenças de CriançaCONSULTORIO: Floriano Peixoto. 38 - 1. andar
Fone: 1197 '

, RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - �one Hi74

DO CORAÇÃO
DR, CARVALHO
(Eleetrucar'díõg rafia)

Tratamento de neuroses - (Psicuterapia)
Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

MOLESTIAS DE SENHOitAS
DR. RENATO CAMARA

DOENÇAS 1NT...�ItNAS
OPEnAçOI�S ONDAS CURTAS

Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3
,

Fones; 1433 e 1225
'

DR. 6EBHARDT HROMADA
lt!lpeclalista em alta Cirurgia � <k,enças de Senhor._·

Consultas no Hospíta! Sarrra (Jatarllla
Das 9 às 11 e das 151/2 às 1-7 hs,

,

_ BLUMENAU - a08P'lTAL l""JoN'J:'A CATARINA.
OUVIDOS - N.&mZ E GÁRGANTA

'

INSTITUTO DE OLhOS
os .. - DRS. TAVARES e HEUSI .... -

RUA· XV DE NQV., 1135 - �r}. ANDAR

iNSTITUTO DE RADlUM
-- OR. A, ODERJU�CJIT. - •

&lld'oterapla - Ralos,X --'- Fl�!oterapla � Metabo
lismo - RESIl)ENCIA: RUIl; 'I de Setembro. 15

�'ELElt'ONE. .1441

ClIN!CA DE OLHOS,
oUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA _: DO

DR. WILSON SANTHIAGO
AI.latente l1a l!'act!ltlaàe de lHeã1elna da Untversldad. do Bram

CONSULTAS: Horário; das lO às 12 hol"d.S � drutli ,':
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

'Advogados
ADEMA�R- lUZD R.
ADVOGADO

,.Atende em quaisquer comarca ·do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: - Rua 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. J O Ã O" D E- B, O R B A
,

A D V O G kD ,_0;\ > '. "

scritórl0 e resídêncía àrua XV de Novembr41"DOJ.LUMENAU __�- 'l'efefone,-1560 c' ,'-,

FONE-15-31

DR. HERBERT 6E9R6
ADVOGADO

fj;S{�ltI'i'01UO:

Corretores
UlMÉR LAFfROtif
CORRETOB

Rua llaranhão N. 2 BLUMENAU
.....
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(a[sam as inundacões os patronos de .1,;;ão Ataide.
• [orem, não perderam tempo e

vitimas na Itália fizeram uma petição ao mugis-

REGGIO CALABHIA, 23 IU- trado, solicitando a imediata

P) _ Forte vento do norte dis-lsoltura do réu, citando decí

pers.ru ,,,final as pesadas nu- sões do Supremo Tribunal que
verrs, causadorns d/2S aguaceíros em casos ídentcos, decidiu pe_
�u: imun�aram esta r-egfão nas la liberdade d�s acusados. .

ultimas 30 horas, Com 1SS0,

de-/'"",par ceu o pWigo de novas EM MONTES CLAROS
,

' q- Nume- C)SQS g upos
I e trabalhadores ccnt lnúnm em-I O advogado, ao [I�ixar o
" 'il- 1'1- na taref", de t'enlClver: Hospital da Po licia Mn itar e�'

:.S(' ']',h ',,� d,' ca..�a" dc.struidas,· tava acompanhado por pa�en
a prccu+u ue Vlt mas. Seg'\lIldo t.:-s e L' minhava com d ssern
- i\,I' ni,;j <-"io do Interior, f! núrue t';rd<;J. náo revelando sentir o
1'0 d (l��allnl'Poidos su.b:u parn fcriméntv na p. rnu. que de
, ." +uc- � t'

. ·'i:" e o numero de 1. 'rm inou a sua internação na.
'erIde.. ,mm. cem quele nsocomio.

Iao, 23 (Merid.) - O ad
vogado João Ataide, autor da
morte CIO delegado Newton
Bon ilha e do comíssarío Raul
de Campos G')y. em face de
um mandado de soltura, expe ,

dido pela juiz Olavo Tostes,
foi oosto em. liberdade às 20
horis de quarta-feira ultima.

Até então, supunha-se que
o advogado deveria ficar pre
so até o pronunciamento dJ
Tr'bunal de Justiça, que de
verá apreciar a sentença do
presidente do Tribunal do Ju.
ri, que como se sabe, foi favo
ravel ao acusado, reconhecen
do a legitima defesa.

Após a saída do hospital,
João Ataide renuereu ao juiz
que lhe fosse dada permissão
para embarcar para Montes

Claros, a f m de cuidar de seus

interesses, no que foi atenní
do pelo magistrado Olavo
'I'ostes.

Ilustre embaixaàa
visita B I u m e n a o

PROF. GUSTAVA BARROSO

na ansiedade do
lVIADALENi\" - F'lagrau te
tom parentes qUe Cf' aguar (lavam.

l....cornparrhado de uma 'emba:xada de professores
e alunos do Curso de Museus do Instítuto Histórico
Nacional, achase em Blumenau desde ôntem o sr
P f

" .

1":1 . Gustavo Barroso, conhecido acadernico e r'eno:
mada autoridade 'em assuntos históricos nacionais.

A ilustre caravana, que visita Santa Catarina a

convite do Almirante Carlos da Silveira Carneiro,
comandante do 5'0 Distrito Naval, com série em Flo

rianópolis, e sob o patrocínio do governador lrineu

Bornhausen, além de Florianópolis, já percorreu os

municípios de Laguna, Henrique Lage, São Francis'
co do Sul e Joinvile, onde foram feitas conferencias
e visitas a pontos de interesse histórico e geral.

Essa excursão a Santa Catarina será encerrada
COíJl a visita em Blumenau, hoje, à Prefeitura Muni

cipal e vários passeios pela c.dade. Segunda-feira a

caravana emprenderá seu 'l;egresso, via Curitiba.
A onbaixada que ora visita Blumsnau acha-se

assim constituída: professores Gustavo Barroso, Nair
d,l Carvalho, dr. Felix de Mariz, Geny Drevíus, Dio
genes Guerra, Maria José de Souza e mais as soguin
tes alunas: srtas, Terezínha Ganem, Maria Luíza Pi
m ;nt::. Reis, Ecylia Castanheira Brandão, Leda Pins

dcrf da Silva, Gisel ia Antonia Gomes Leite, Rosetta
1 Rabello Pougy, Aletta Maria TrompowskY Livramen-
to 'e Pascoalina Stilben',

.

Represenhmdo o govErnador Irineu Bornhausen.
acompanha a caravana seu ajudante de ordens, Cap.
'S mões.

Eml dois meses a C�FAP teve
um lucro de sessenta
I RIO, 23 (Merld'.) - O sr. parte dos varejistas. num total dos, cs operações de abasteci. de' utubro, sendo que neste
.

Luiz Brunot de Castro, em I d,,. Cr$ 1 8.375.311 ,40, tudo em mentes, entre 25 de abril e 30 deverão figurar os lucros do

l'ellni�o _ontem re.alizad� !Hl 'I im'los,to d� vendas H�e!'canlis. de junho último�" apresenta- arroz urugua o.

Associacão Comercial, exíbin- Mais ad ante, o diretor da rum um saldo positlvo de CrS EXAME CONTABIL
do documentos oficiais, afir_. Assocíaeâo Comercial regís- 57.O:H'1.624;1O, o que permitiu Referiu-se I) sr. Luiz Bru-
mou que a COFAP, de ja.neiro t t!CH! que o presidente da C.O. i rosse ofctuadn uma amcrtíza-. n et ú'! Castro a vários
a agosto deste ',mo, mcvnnen- F .A.1"., em documento, dccla- \ cão de Cr$ 47,ll69·834.S0 no dé- ; ----:_ --
tau vendas tlim total de . . .

ra qUQ. "conforme se evíden- blto da COFAP a diversas for·l .

Crs 340.283,546,10, Valendo- cía p,:!l"s balancetes apresenta- t nececrores, que montava a Cr$ I -

se de um suplemento publica- 1135.717.003,70, em 22 de abril I
�fa l��.t) r;�f;��o o o������l�� Não houve empréstimo I

de 1953.
. . IiipliCOUae cada mes, Mal'c'o foi 'o mais O H. LUIZ Brunet de Castro

I f.I f
,fo�te, .com c-s ü·�1.635.170,] o, pelo Banco do Brasil l:"d untou .q.u.:; s� acreditou em
e janeiro o mais fr",co com .

saldo pOSltlVO tao grande

por-I: Cl'S 2�.749,064,50.' íUO, 23 (M,',"id;onal) -- O sr, q�le e�t� �;ublicado no "Dlá-

U 9 pe .

I .A!;slIl.:l10U' o .sr. Brllnet de Marcos Souza Dantas, !,reshlc.n-! lT) OfIcml . � acentuou:

Cast:o que se realizasse tais te (lo Banco do Brasil f,.'anJo
- Em .69 dtas a C.OF�AP gl-

movLmentJS de vendas "o CO- ôntem l�'J "'o.bín·�e I ,,, .

'I'
nhou mms de 57 l1ulhoes de

I .....

.

t d' 1
b C o m tll!:. 10 ..... f C" 'l1t"U pohc1aI Ja regis- personalidades de destaque no

merclO a aca lsta evaria [1'1_ dI'. F'lz.enda. di�se P 's ·ornül·q.
CrUz,.lros, ou S€3an1 ..

' . ..
-, � �

-, .

. .

.

d
ra os necessitad,:s cofres da "N� 1 •

J ,�. Cr$ 827.067,00 por dIa. Mas trou, por varJa, V,":'Z€S, a nova comércb ou na 111 ustria, o

Prefeitura Cr$ 918769570 de _

,lO' lOuve 110n11uluo. CO!lCf'S-

\ h:uve desnesas de compras á� I moa:alidade de agir dos v'ga� v;gur;sta, em nome de fulano,
.- ., �"C' d,' emr)l'e'tínlo ao Estado

- ,

-I ., . . 'd' d t 1 f 'g d'
_

o " ,vend:s e de serviços auxília- rIScas, nes.a CI aCit>, <lU e o e e ona para um amI o es-

--�,----------------------------��------jB&w����udoB�OO'�,n��Wd2C�, ... �mpo�a�o �m��dM �,p����� �ee��ue

Selos .ie Consumo dAe VI� fi d RI
Lia Bl·a"ll. IIouv'\ "im, a ooeI1n-·19.640,03670 O que revela mais vantajosos, dadas as ciro ao pGrtador ou recomendado,

. 1iI� S � fi O n ra de um crecrto ele hilh�e� d' I que o resllitH�10 bruto, re:11, da cunstancias de' quese reveste a importancia estipulada. Co_

U II' f '-rUZCII'OS melli,:n�e :LU" rlZ'lção I COFAP. foi de Cr$ , , ...
I a vigürice. O meío lltílísado m) é natural, muitas vezes,

'xprcssa (1), Mm'sll'o afim de! 76.708.261,40. As perc.�ntag2n3 : p e I Ü' s "g o 1 ui s tas" con-
as conversações por telefone

nu valor de 10 mi' Iho-es de CfDze", 'ro á\t'�.
,I:; �1n,l' s_oluC;ão imediato H()

.. :�-I foram: 79.19% no bruto, e .. : sisle do seguinfe: conhecl':!ndo não permitem identificar, pe-
[Iln crl'nch com bonus rolab- ,58.9:0% no positivo. Aguarde- perfeitamente as amizades la voz. a pessoa cum quem se

mos os balancetes de Julho e' que devem exist r entre duas faI!, eis p�rqu; a Íac'lidado:)

��IB�"lBãíli�ãi"IIII"IR�iã"ii�lIiI""Ii��liil"II"Iã"Bi�liliía'.-�'
de haver boa fe por parte de

PI€SI, em Porto Alegre, um dos membros _da q�Ja�riUld I"'LÀVOU RAUAM EiP( A Nil'i7ÕÃW4AO"eÃ�t( A N (E Dt 10 D 'Od·S Id qu:�� I;:íe�e :u�de!���:;�u,
,POHTO AL�GRli:, 23 (1\'�e- quantidade assustadora. Defraudaçõés. O caso coube

'" vme on�em, cOÍ� 3 DrJgal'la �

r1dional) - Ha poucos dias O sr. Carlos Gadl'et enc,:rre-I ao inspetor Darci Barcelos. SENHORES AGRICUI mo S I
FarmaCla Catarm.ense, quando

o sr. Carlos Armando Gaàret. gJU do C:lSO a D�legacia d.3j Este, após alguns dias de (ii.
• J'.1. RE! o seu gerente �e�ebeu um te-

stlb'(;.Í1?fe d.-:- policia d) Esta_ ligencias, deteve o indiv:duo �-:J!ROVEITEM A OCASIl\.O E ME- lefonema" sohclta�do en�re-
do] �()[ p�=�urado peles srs. n��I.'í"�r f:tv.nra'vel H€l1nque Perein, um d:s Vén ,_:ANIZENI SUA LA''TOURl /I. •

I gar a J<;,se C�ha Fllho, a lm-

Max:lO O�orlO Brusque, Godo- t'1l. \1\._ ... U 1 dedares, ,em poder do qual en- • .

\ 1. .n,DQUI I P?rtal!cra de .....1'$ ,1.500,�0, pe_

freClo Claudia Reverero eDur-. contraram 16U folhas de �s- RINDO tiM TRATOR I elido esse que fora leIte} em

v<:'l 1Tcrreira de Abreu, insp::' ao projéto Falcão tampilhas, além de cintas eS_

tores federa s do Imposto de pecia,s de sêlos pdra garraíZls
Coe'õull1o. ESf,2S iunci�nários BIO 23 (Mel':diGnuJI - Fo no valor total de 18 mil cru:
s:lícital':'m à políCia que iII. <l.pr·m·ado peja .ConlÍ'';>,io de Ju� zeircs, A pr são àe Henrique
vestigasse as atividades (1'� .'ça. POr' lh1an midade, (} pare, ocorr�u no dil 16 do C01'1'211-

desr:onheC1dos que estariam (ceI' do. sr. João P�:·ma, favorá- te. H2nrique, intel'rigada, tn-

\'end. ndo nesta capital selos jvel ao ��'Jjeto Armando F�lcãO, di.c�u as r;."s�oas daqui e do

de consumo desviados da Di- tevoganuo os d!cretos dItato- RlO de JaneIro que compra_

retoria de Rendas do Rio de riais do radio. O sr. Gustavo r_aI.l1 os selos desviados, A po'

Jan 'iro. Segunao as su',s de- C'apanenm. entretanto, não a- hela obteve. também, pistas
'

clar"t;õc$ à pll1Ícia, o d�1Tame bl' u mão eh:) substitutivo que �'e' de <_lue na rua Palmeiras, 233,
de selos desviados. em PortJ Irá ap:eEentado logo qUl' o pro- ha\"l3 l�egular quantidade dt'

Alet:1't', l sta\'D sendo fe'to em jet'J de�iça ao plen:i.rio. estampIlhas furtadas. Dando
.

uma "batida" efet vamente a

.a3\'i1\ilD1lô�'illn�':Ml)j:7t1jti'Slí,n"iilÜin'm�� polícia ali upn:,�ndcl1 60 in-
_ -___ - ,:;, lhas no valor de 6.720 ('ru-

e! r.á� zeiros e 180 cintos no valor de

B
3.63U cruzl'iros·

8 Fie 'li apurudo que o desful

Ista se em
qUe atinge a mais de 10 mi:

_ lhões de cruzeiros. A Políeia
procura deL;or outros menlbros
d� quadrilha. que operam no
RIO Gral1d.::- do Sul.

"W A T E R L O O"

FPOLIS. 22 (Ag. Mercurio) - O projeto que reestrutura, o qundJi; .

!
do funcionalismo dá Assembléia Legislativa mereceu da Associação dbs .:�.
Servidores Públicos uma expressiva moção de r..plausos, endereçada, á�" i'
dr. Volney Colaço de Oliveira, ilustre Presicente daquele alto pOdêr; "".

I do Estr.{);J e com referencias esp:Ciais tflmbém aos deputados GaUllti,::.::
, Peixoto, Enorí Teixeira Pinto e Francisco de Souza Neves. signatârlQS;�,' "

Rua 15 de Novembro, 922 Esquina da Rua Padre .Tacobs íliIl do elud:do �rojeto.._' ,',>. ; '.

aI ASSIm, a repercussao. que, na classe dos funcionário3 publicas �a' ,

,a&.U2 !i)lllZiiW,U:a II 11l1li1'1«_ ,"IM X:;:::1I@Q;;illta,"!lIIi0�"i,$1IIll!I(/fI!J),. ;;X'��. I ref�r�a tem
.. obtido., v:m acrescentu:-se agora essa concreta maniie�-�<�':

Flllnane·lamento da la'voura ��';�Op::a 7c��u�� :�fe�ti�i::!:n���lV�LZ��: ��,l�Vi�C:a��a,!ao:d:��;::r::>
laboradores e patrocmadores do pmJeto a apresentá-lo nesta oportunt�.-

-

dade., '
,.:.

SÓ atingida pelas geadas
aarovada pela CDmissão de finanças

_

[no, 2:) (!\IPI'h!.) _., A ('�1l1hol')S s"t'Vi(:lS de tt'nnspOl'!('s n"l'co!1. construção du sua futura

S("I
dm à sua feitura. com base no interésse dos serviços atribuídos â se�

"�o •

'I de 1,',n:IIW�I,; "LI S .,.1" arp')- ,'tem de,'envolvido l1e maneie:; di'.
,'ou onlf'l11 j1fJl'<""1 ,', ',1.!' ;\,,1'1

Iti't.�
rnPid" no Brasil. I. .

n'i} Rales favolrnn'l (10 ])1"',h'IO ISEN(;.3..0 PARA A I 0. rclator cO!b,�:rOll a co.ncesoao por falta ,\} amparo legal.

da Camara qUf' rlispií,) .."I"" o MANNmSMAN ; �I� .1�.I1,oVd (Li. .UIll:iO, P: (,VJsto n'J I ° a�êlo que a Associação .dos Servidores Púhlicos do Eslo(to,
';nanci::l'lnen10 th laVOura do cll' nuas "on' '>: óP.s do f.:én'HI" --'1 �r ll ...o �I, p:u agrafo ....0 do (le,) SU3 mO<;30 de apleusos 'ao proJete. endereça. aos deputados em gel'

fé determinanllo pOI :111 "11(' 'J' a d" Fin'an{'�s e a c!l\ J �t·
.. I eta-Iw n.o 1,760', de 6 cle setem para quc"O aprovem, senl delongas, seria inócuo se não quisess� so

, t" ",' < U., Iça . bro de 1\)<16 uma fo 'ma I" t d f
.

lít'
1Ó �,.ja cone .lido ao.' lI" .:' '''('. aprovaram ontem par::cercs fa- -er' tua

I {e
.• eon.]

u o rlsor O earater opa lCO em que foram vaza�os o>; pensame

cujOg ,imov�is SI' ,1ifllc.n 'lil3 \'oraveis no projeto. da Cam,.. •. :!.
eessão J- pc . ad aedlflcan- rle confiança daquela entidade de elas&<! na superiorldad'a de vistas

_
dunlf7 (tlle COt"rc ,l"\; d .. I'

-

d d' 'd' d f
!'"g-i"il� ating;das pí'l:L.'I n' [1,1<, � {' lU' COncede Isenção de dir",ilos .

'.
.

8••0n: e no {�. nossOs pal'1amentnres, que terna e lei lr a re arma. Ac

que t,'uhalll sOf."idG �l!'f'il!Í: 0" (' taxas a :tu].Í('riai!j LllI' ,rb1'I",; ,

,.. ·:to �e, s�pel'f cie" já rtogu]:J,{:' I que-todOS, fazendo confluir os seus votos para o interêsse da

O Capal',is dI! afeiur a 1"(11'111",,0, ., 1}f.I::J cOlnpanlúl. alt'mii Manim".1 na. l[!gls,a';'lo "stl'ungpira, nGta- tecnica e prüfbsional da íun�ionaI�smo dA. Sec:etaria, hão de Sel' roe",·, "

'lUf' 1 J,ro.lu�io do'.'! S('US ('[ir ";1 �l <"'u man i' dE'slinaflof' ii con··tnlC'ii) c I d�nwnte a dll. Alelilanha C:Jdigo recedlores da estima e das slmpAtlas dos serVidores publicos, aIé
,

não 'se r'rm,r>u [l paenr 'J rlipl"'i mfti" dp 11m peri()do nlHlllJ. InstaJa,,{ío de !'11" g-runde r!li,t':ca alv,1. arts, �012 cC 1017> e de contribuírem pUl·" dotar a �asa de apar�l�"me�to condigno ;\ í
.

; .. ,

paagrnento do ord(!11!\do do ma- ! de tubos em Belo Horizonte. Portugal (Li',1 n. 2030, de 22 U::l (lCC lhe compete no organlHmo da admllllstraçao do Poder LegiSl{\tilÍ(�.':,.
VCl'nlelhu" " O< qn,", <)('or1" li uC To.'ubrUI foi aprova(.) o Oli:�-I

A isençã.o nfto será up!ícn.i1a J�O�9�18)' de Santa Catarina. '", ,.', "

'a!!amf'nto do ordenado do rnn,- menta do 'MinisV'I"o d" A"ro la"" <;t nlai friah< c1 .. ([ue huja ,,;nti' ,r
"Í' ,., devia "'I' reHll a p�. '''fi ,'1:<1':1. 1!lr.·t clf' apor,l" C"lll Ú

1"0
país.

<')!l dólm'ciiialla fóra (lo r!r:h·jt relatorlo do sr. Ct'.3fLr VC1'g-Ul'il'f' 'r.tmhcm [oi nf,rovado 1'",:1.
.

n� :"' nui!], B"er con�;dcl:ado enl rtn-::n rnlr�"ã ') n 1 f);)�. ;tUnR df'Li[lC- Conlissão d� JustiG::t parf\'ú{'r- e,'
fac"'. da disciplina. camhial vi- lias sofc.";;:'.} 11m a.umento

cl"jsr.
Attillo V:vacqua, fa"I'.,·av'l

gentf', que a sub<:r,dina tn S luas' 447 milhMs ue c�uze'r'l:, 'l.0 projeto, que autOri7..a o po·

perações CUI certas e detm'mina- As l'uhv ...nGõe� nel0 distribu'da'� ,ler Executivo a ceder aO Insti
das condições legais. ccnform: ás cO'nlpanh!a.s nacionais d.> :t- iub H1storico e Geogl'afico B"n.-

I ,circular da. fi'qcalização - bnncÍl- vínc'í.'l nlontnl'�,'l n Cr$ 'I '1,,'. I'l tc'l"'ll'O-, ft'll <"ue, r,i e

'I.
I ria. O Pre�id('ntc do Banco (lo 90,000.000,00. ]!'rízou o rell1tnr rlifi('ado o S.ilogeu e abrir, pe10

, i Bl'Hsil enviou â. QUinta. Vara Ci- 'lue graças nesse !lux'lia. ás

I
Mini,tério da Elluca<;ão c Saude

_
-=- j' vil um oficio expÚeando o !lSSun- ísenções de impostos (lo ú. ass·'';· credito especial de Cr$ ,.,.'

��'&.:::�$� to. tencla tecnicn do- goYel'1�o ti que 5.000,000,00, para auxi:lía;r a

COM TODOS OS IMPLET...1ENTOS
POR APENAS CR$ 54.900,00.

NÃO PERCAM TEMPO

DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

NA ENGRAXATA&I&

PONTO ('mo

RUA xv DE i�OVEMBRO ,Nr. 415
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