
CONTRA

ElO. 5 (I'tierid.) - Faj1ii:nã,:)
hOje ã imprEl1Pft o ministra
cio T:ruha.lno (,DI�fit'mou haver
Q nrestdentc Gc-fulio Var!�ns
concordado (0010 a suspensão
do pagamento das consigna
ções em 1'ol11a, nos rnêses de
novembro c dezemhro, dos
segurados nos institutos de u

poss-ntndor-ín e pensões. A :-:\1:;.,

pensíio do desconto abrunge
rã a-: constunaeões sobre íruó
veis. Ao mesmo tempo infnr

mou que o Ch�í.'ê do G(J\'t"ruü

concnrdou C01U U concessão
til: um mês de proventos, a

ututo di.: abono de Natal, aos

aposentados e pensionistas.

O'RGÃO DOS "DlA�RIOS ASSOCIADOS>�

o M E N S A G E I R O o A S
ANO X BLUMENAU. (Santa Ca tar ina, Sexta-Feira, 6 de Novembro de 1.953

fi dos

........-_.

10 O PRESIDENTE � VARG O
O AOfFUNCIONAllSMO

'10 presídente como mes o

Iponto· de vista de Aranha
RIO, 5 (Meridional) - Ccnforme prometera, o sr. Gus

tavo' Oapanema compareceu ontem ao Oatete, a fim de saber
do pensamento do presidente da. República sobre o projeto do

deputado Gurgel do Amaral. que dispõe sobre a concessão do'

Abono de Natal. Como se recorda a representação federal do

PTB, em sua última reunião, deetdãra não só apoiar, a inicia
tiva do procer carioca, cr.mn ainda' solicitar urgencía para. a

sua tramitacãn, O Ieader do nartído no Palacio Tiradentes, t<J
davia atendendo a, um nedído do sr, Gustavo Capanema, con
eordo� em aguardar o pronunciamento! do ar. Getulio Vargas,
que ontem foi tornado público,

Falando aos ,jornalistas acreditados na Casa- o proprio
sr. Gustavo Capanema declarou que OI sr. Getulio Vargas, ao
ser consultado, manifestou-se i\a,voravel ao ponto de vista do
ministro Oswaldo Aranha, que é contrario ao projeto, tendo
em vísta a precaria sítuaçâo financeira que o país através,
sa.

Interpelado sobre se os

a"'l
tavo Capanema disse que o

gícs dos IeIões de divisas. por presidente da Repub lica, sem

exemplo, não dariam para a pre em sintonia .C�:ml o pensa,
cobertura do Abono, o sr. Gus (Conclue na z.a pagina letra F)

p OJETODO ABO
Importações p
s leilões

Ia COf
de 01

pi

Coairole dos preços pedidos
res

RIO, 5 lMcrid.l - O

pre-j
Helio Braga favoravel ao

I
era .; d.sse _' enquanto 9.

sidente da <;OFAP avistou- esquema do ministro da Fa- �oi.a�ão ,do doê.ir for alta
se na manha de ontem, com zenda para resolver a nOSR3 nhJ� certo aumento nos pre
o ministro Osvaldo Aranha situação f nanoeira, E' de ç.·S dos produtos que e\:;p •.n

E.' to' I falou a '0 l' _ opinião que os leilões de no- .em G.8 importação, Com o
u LIt ( e OS] rna IS

1 1 dr'
. .

tas sobre os entendimentos ar�s, a em _e mora_lzarerr. tempo I?ürem, e a medida
as importações trarao, de que maior quant !:::arle do

que ,,;em ma�tendo com o, futuro beneficos efeitos, dobres for posta a venda a

objetivo de situar a COFAP pois muito concorrerão para al tc cessará au+omatrca

dentro da nova politica o reerguímento econcmico menta e os preço-i declina-
cambial, do governo'. do país. rão. F'acarnos vrtcs, todos os

Manifestou-se o coronel _ E' possível que de mi. brasileiros, 'pala que o mi-
nistro da Fr.zenda tenha su

cessào pois a vitor!» nào s<�-l
rá somente dele, mas (L)
Brasil.

Malenko Im põe condicões
,

Cumprirá ogóverno com as
determinaçUes da comissão

Sr. Winston Chu rchítt Pres, Eisenhower

(TEXTO EM OUTRO L O C A L)

Movimento secreto

Prosseguindo, declarou 00

C'Gl. Hel o Braga que reali
zou entenxímentos com o

diretor da CEXIM, com o

RIO, 5 (Merid.) - O

Mi-, pergunta
fóra do assunto, diretor do Banco do Brasil.

nistro da Justiça compare- mas foi imediatamente res- E ficou assentado que a

ceu à Televisão Tupy para pondida pelo sr. Tancredo. COFAP continuará como VUas Boas: At;tllde impatriótica o
debater sôbre o problema 1 Tal pergunta se referia sô- orgão .responsavel pelo a-: RIO,;; r Mer id I _ "Haverá tem- Imprevtsíveís são aqueles resulta, CONSOLIDACAO DO REGIME

de n1cnorcs. DIU ospectadcr, '

bre se o governo cumpriria bastecímento, com ° centro- '

JlO de ",I,ra, no' decorrer de 1955, dos. As manobras que agora se �i, Comentando o problema éos go-

entretanto, formulou uma as deterrninacôes da co- 1e da importação 'e da ex- para tratarmos C':l sucessão presi- Leram, as combinações ou acordos vernadores de quatro anos, que dei

! missão de ínquértto sobre portação de generos alimen- ríe nc+u l
,.

-, declarou-nos o senador que desde já se negociarem, serão xam os seus postos em 1954, acres-

I O" escandalos do "Ultima tidos, Em consequencia, lua
Villa s BúaH, více-pr-estcleute da U, sempre precarios, pois que ficarão

� � D. N, nacional. Manifestando-se dependentes das surpresas que

I Ir" d 1
nífestar-se-á ela em toda e crmtn.rÍo ao debate no momento, e ler -ccrem as eleições ,954"'.

I
'ora ,

.

respon ene o o sr.
qualquer líeenca para im- asshu 'contrariando p ronunciarnen-

'I'ancre;o cIUe O g'overno es- -

.

�

, ,

.

" portação OU exportação de tos de �leaders" do seu partído, '1-

!'i ta no fIrme proposlto de •

d' I
' CJEXIlVf firmou: - 'Dois atlas ainda nos se-

U
'

,
.

, f d �
, '- ,rrenoeros pc le a a '.. ,

cur.1prn o que or t-terml
F'

.

d t b 1 'e!"". -
_ ' lCOU mn a es a e eCl ()

''BEID"IM,' 5., (,Utm}, .-. "!'ri:S.iJo-', n,é.'do pc.l1-l-corfns�a:u,· e attt,o;,� '�",' �":":";"';:�""'r·"'''''·;'.'o-:'''''':qu!''
·-....u·

\'ens pOlont\'''es, ('J'ltre (las urna ,_. ....r <'O:> LHl.!!U ta... qp -

meça UL' y:rlÍ" c, cinc',) �1Il0'; con-
rlzado pelo plenarlO da Ca- COFAP velllia á faz,.. r, para

a:'buiram [dlave 'Sa- a -Alemtlnha. mara, ]\I1e5mo antes da can- atender 'a necessidade do
�c.muni:;ta (' alca!l,�al' o' '.·:plOr o· clusáo do inquérito o go- abastecimenttl, não estarão
ciJe,üal de B,-rlim. AErmaram

vern'J já havia tom ::.do (;i- sujeitas. aos leilões de do-
eles qUf� (�r.. l �pu pni.5 h� tl'int::t lversas provid2ncias sem al"�s.
II cinco mil ,,'llonêses luiUlulo no

movimento s(·el".·to de I"'sistên- que a' cOlnissão detern1inas-

de
da

sobra em
....

sucessao

---------- _,---- ---'-- -�----�-

anti"'tomunis�a
na P o I o n i

C\itiv�u;ll(.l.te, .!'::rvico ilnpatriõtico,
A de·.j;� i(_nT�u:ão. os desluand·J.s.

as negoéjatu� gt'l'adUr'h de inst,u�
lnneos 1IkJ.tu�, que caracterizanl<::. o
periodu guveUHJlnenta! passado p

Finalizando acrescentou palid::unent'e �c refleti' ;:,n no pro-

que as n01'n1.as definitivas jJosiléalanHent,' c3quecid, inquérit;:,

sobre o assunto foram fixa-I d".
Danco, do Brasil, ...gr;]v�ram-s"

:h}Oreln(ldo nesses dop; ultU110S ;;I-

das em reunião de que par- nOs ó:) atua) govel'<Io As negocia

feiparam ,O presi�ente da

I
t�,; dos bOIH'" de gUlTr�: da e:,tll�

COFAP e as autorldad-es en- ',' do Instltuto do (:'lL�. da hqll1'!,

a d d
_

d ;�t;:1C dos 'ongelados ingleses, ela
carreou �s. a exe�u<;ao a

li"01"'";IÍO da importação e export;,:-Inova politica cambIal. I ção e tantos outroH, que tarjaram i
,

- - ----- de negro o primeiro quinqllcnl:J I

H ePr
n t'A n.i. · �,:, �}, 1'1l,1l1 t- jlli �f)

.....

p r
�

v a t v 'den te
desta tt'l'ceira Hepública,

� � �
-if

:<'I' � i "'" _, � -II" iII;· ,·najor�tdns no sp.�!undn eOlll os (.�.;-
.

II r..� b 1 (� u �., J i,l � li ,U . ,; !"a'Flaio� da CEXIM " (',.1 COFAP

que �je tornul'arn U'r"!30S da tortura

"'uila pn II' 1111&!1 de lim'p n b� r�!:, imen t n, d I} P ;1 í (t ���l�:�i��: �:����:�=i;�:�o��:��;' �.��':
li � lia li '"*' I"b I ti li .u Id duziu (.) Br:]::!lJ 'I ('�:)3 sitU2(;.t) uh; r:

Inante econoh1Íct)-H"1 "lnceira. par�l a

Liquidação rái)ida e total como imperativo de urde_" nacional ��alm�n�;���':���1�ld� aA�:���::�e��t��

se.cia all.ti-c(,mlllli�j a.

(OGMAC" DE ALCATRÃO xAVlf::Q
J

RIO. 5 CMerid.) _. Ao ueh:aI"

() gabinete do presidente Gl"tu·

S, 1>AULO. 5 (Merid.) - Com a

pHblic,";:\o do Aviso 70 da Supe�
rilltcnd\...llcir: da Moeda e do Cre

dito. inicia-se no Brm:il 3 ,"oIta à

�anith1.de econômica.

A pressüo financeira do Estado

sôbrc a pl'\.H_lu�·rlO consLituiu utn

dos J tilOlll,:110:.:; de intp' vencioni!>nl;)
ln:1ís lJeSorÜ:lltado (lHe nossa histó
ria registra. (l ,�wi'-rno, tendo pro

vocado um:!. d',s\'alorjzação interna

do cfuzeil'O :'il_l_� llv� tirou pelo nlC

nos 50 '-;� do poder aqlli:;iHvo� Illan

teve "ntr�tunto sua cota,50 no ex

teriOl' nos niveis de lH.:!H.

�rl1 consequ(�ncia. ã rnedida rp.i'�

a olurgC!ln entre ii Inocda int-:.rr.a c

a extel'!lQ aliln�.;nravl (J� prodt.itr ':_

��L(l:J vez l!!.!$::i C'{JlU:::i' : do rne-rca

tio int02t·nrlci,·nul. ao ;peSnlO ten1 ..)o

que 0$ sinllJ lres estr�ngeiros .ent:-:l

",lil1l aitumente favoreciéos, fon"l!l
(:u a corrente importadora.
A expressâ') numéricil. cf", tal �o

l�tica se renece nos dados relati.... os

rG no�so co:nércio extc::-ior de�te::.

t�'es ultimas anos:

BALANÇA COMERCIAL

j EIll biliôes de cruzeiro:::i-

De um saldo de 4,6 biliões de uma corrida �nt:''ê "aumento de �31n cnconlr�l.· 11111:,\ sohtc�ltj ";;:l1\',J

dora.

Toda n at..:nç:"'i") n.lcinnai, not:.dH

li1ente da pDr�e c.lo�: p�j:·l:.1nlenhJIes
I� dos PUt·Uó:Js poHiif� )�;. (leVê �e

,�oncentr:1r .... -=�·�t� pr!)hl�tn'l (.�c �:?l

\'nc:ão pubU(�;]. �eQ1 s � oP!'"Vi,tT P!l ..

1'u a(!uelc ou1ro da sucessão �.)l
.. ,!:jtM

denda!. 11arn o qual haverá, Lern!JiJ
de �;obra no dt'c(Jrrer de UJ i3,

,ril as alividades' pnHtico-putidá
f'i:! � elo Pais ser.ão delicadas !lt!�tE.�

r�sto de ano e no vindouro às elei-'

ções para, a I'enovacão dos rluis ter

ços do Senado, ele toda aCamara

Fed0ral d'1S C�maras Municipais,
dos prefeitos e de onze governado
res de Estado.
E serão os resultados desses plei

tos que orll1ntarão a escolha dos

cnndidntos a 'futuro presid'::mte da

República, Inutil, portanto, será o

dispendio de qualquer esforço fei
to desde já nes"e 3entido, porque

MALENKOV

Mal nko, impõe condições
i aceit'veis a o· Ocldenl
o gaL Eiseuhower critica ii resposta de Moscou

__ uNiio existe nenhuma diver-' ,1,iO Varga.s, com

gcncia enlre o pGllSamcnto que ve- de avis[al'- ':", (t st·. O,,;valtld A

nho de e"pender e qualquer orien-I ranlra. diSse 'lue O d,,"'P:V'IHJ fó ..

ta<:ão do meu partido". l'a normal. QUlrndn, illtt'rrogado

1950 1951

37,2
1952
37,2

cruzeirns enl 1950. pn<:;snnlos a unl preços de nlercadori1.s·' e "nunlen

deficit de 11,1 biliões, em 1952, c to de salários", um "eirculo vicia

uma coitagna"iio nas lroca8 com aso"

estrangeiro, em 1953. I
Conl tOd8S ns possiveis falh�s. na- t

tur,d� no e�labelecimento de novas, SalArio e preços têm um deno

diretrizes. a coragem e a visão do; minador eomum: a mni?da. O feno

ministro Ooval<lo Aranha são dig- 'I meno econômieo de concorrência c

nas de enorme reconhecimento. Kiste c"�ntro de cada uma daqucla�
A situacflo anterior, ('íssolvendo, categorias: o excesso de oferta ,1<'

nns tn:-w_ du povo o valor dn nloe .. : 1n50 de obra bnix3 o nível de sa

da circulante telll Sft,) Paulo tive ..-: lários. {lsshn corno !) exceS:30 de OM

mos de llHi; � 1953 um encareci-
'

f�tla de mercadoria, baixa o seu

mento do CLLsto de vida de 130"; I. I preco. A e�cusscz de oferta, ou ()

conciuzi;:J n tlHI ló�ico e ccnseque:l-
I
Excesso de pi\')�ura. nunla e not: ..

te d _�C.111t�11Lullen.to publico. I tru_ condt._tzem à ·elevação dos vrdo ..

Em vez de uceitar as l'esponsabl res cem que são pagas.

!idades da situação, entregou-se o i Recriou-se a COFAP, uma dns
govêrno à política da intervenção 1 mltquinas burocráticas mais irl'€rl
estatal uo dominio {, OE preços, prê- \ listas e perniciosas já existentes no

tendendo sugerir ii. r,pinião publl- país, manifestação típica de uma po
ca que o meeani,mJ dc desvalori- lítica econõmica de emprohreci�
zação da moeda tin�a ('_í1H10 cnu�a mento nacional.

DENOMINADOa COMUM

WASHINGTON, 5 IUP) (- Ululada peJa' três grandes },O'
pr,�, idC'nte E'senhowcr decll\rou' têncías ocidrntais para uma �llHl
hoje (IUe a ultima n'}ta da Rus- diata conferência SÔbI'C a Ale·

manha e a Austria. E logo ele
C12�'jU: A URSS "parece cuni!
nuar buscando a maneira
impedir tal conferc,ncia, exP in"

si:1 indica que 1\5S: país procura
"criar tanta" dificuldades como

,ejam possiveis" para impedil'

vêrll'o continuará disposto a
' ais"

cutir quarquer questão �om '1 U·
niã':l Soviética, sob condiçojes que
proporcionem Uli1a base c'Jarr, <f'

segura para um acôrdo",
ENOONTRO OHURCHILL-IKE

LONDRES, 5 (UP) - O pri
meiro min",;tro, <ir, "I,Vinston

Ghurrhíll, manifestou, hoje, o

p;ropósi�o de consultar com o pre:
sidente Eisenho\'il'er. dos Estados

Unidos, a respeito da nota em

unla. rE"união da'6 quatro grandes
potencias.
O pl'e\idcnte

ri0 condiçõe5's iniT'\t1ssíveL� êiC('T ..�B

norte' americano li'!. Comunidade de Defe-9 Ct.

____ __..= ..... �__��""'__�. � 4_· �__ � ...�--- -- - - _._ _......._____ - ---- ----�_._- ----

r�rJi�ia: do si::� �nla de se.���!·:l:J.��
r;..._ 'fti"'\�a da Org tnizaçiin fio 1:"J.�
t H'O do Atlan� C') Norte e Ia [,0-

fl'Ôtü da China comunl';!'.t' Ftl

sou, ademais, qu� � f.""lZ tn'-:nJi':1J
é ainda "o objetivo primordiai
�lo povo e do go\'êrno r.'}lte 31.1�
ricanos" e afiJ..mou

que os sodéticos

teu ]l'::lje aos jornali,tas. nu CUl',·

ao de un1a entrevista à iInpt'eu·
sa, uma declaração em que afil'

m�, que a nata l'oviética rec"bi(�a
ontem rejeita a propostn for·

IM

c?nvite que lhes {oS cIirigi:::o pe·
las três grande" potencias cc I'

dentap3' Para uma reunião r,k.."

(Conclue na. Z.a página.

1931

;�2.5

Parecer
Branco

aSSEMBLEIA LEGISLIlTlVa DO ESTleo

do ....deputado C Iso Ramos
na Comissão de · Justiça

111m' 37=

EXPORTAÇ\O

moças -
IMPORTAÇAO

FLORIANOPOLIS. 5 IMel'jd�onal) _ Apreciando o projeto de reso- r,m ouvir SÓbl'C tI matéria, em primeiro lug'�I', CShl Comissão que dirá

luçiío n.o 5'53, q"e reestrutura o quadro dos funcionarias da Assembléia' da sua constitucionalidade e legalidade.
Legislgtiva, o deputado Celso Ramos Branco. designado relator na Co- Assim, relatando-o, entendemos que, do ponto d� vista propriamen
mi,;!'üo de Justica, apresentou bem fundamentado parecer concluindo pe-' te constitucional, o projeto está conforme, Não l1\lS pareCeu ferir quaI-
la con,;titucionalidade e legalidade do projcto. quer dispOSitivo da Lei M"Íor do Estadia.

O parecer em tela, que abaixo transcrevemos na integra, nno foi no- A iniciativa e legítima, porquanto comp€te <;xclusivamentc à 11s-
tado !!innl na Comi,;,i<o, em virtude do pedido de uVis',," fOrnllllndo semblêia Legislativa dispor sobre sua organização, criação e provimell-
pelo ,r. E';lh'alet Pi":,,, lider da bancada do P.S.D.

\
to de cargos, estabelecendo e "Iterando, consequentemente, o padrão de

E' O seguinte o pare<:'cr: vencimnttJt; de seus sel'\'idores (ex-vi do nrt. (l,o, § 1.0 da Const,

'Na ses"ão de. oito do corrente O Presidente da Casa apresentou em Est.l.

plenúria o Projr,.lo de Rcsoluç;Lo no 5 53� cuja emenda estabelece: Nadn er,cúntt·amos, üllnbeln� qt-le se pudess.e incrilninar de ilegal no
"!\'Iodifien. o Regulamento. rc�rganiz!! as carreiras, eria e reestru- projeto. Seu texto nrlO afronta qualquer norma de lei ordlinária. l'v'Iesmo

lura cargos na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Sal1- porque 1! pl"opo5içúo l'ep('lc. com singular fidelidade. conceitos de reSO-

ta CaturÍn ..! c dá outras pravit\!ncias".

\
)ueões anteriores. e)n pk�HH vigência, lueree:edorns do apoio da Casu.

A proposição contou, tanlbenll - por e�rto enl lnaniIa.sta�ão de ,a.. Betn de 'ver que não e=-capa à conlpetência da rvtC!"2 a iniciativa de

poiamento. - com as assinaturas dos srs. deputados ENORY TEIXEIRA "propor à Assembléia i1. criação de lugares nécessários ao sen'iço de

PL'1TO. G.'l.LLOTTI PEIXOTO e FRANCISCO NEVES, �U3 Secretarin", em consonância com o disposto no artigo 11, inciso IV

Em II de outubro foi despachado pelo Lo secret'lrio da Mesa li Co- da Lei 11.0 2. de 23 de julho c!", 1948 - Reg. lnl. Ocorre, todavia, que
missão de Financas que. em �essão de 20do corrente apreciando a pre- {I ilustre deputado Volnei Colnço de Oliveira, nu apresentação do llroje
liminar �uscitada pelo rdator deputado Júlio Coelho de Souza. C<elibe- (Conclui na 2a. página letra A)

Novas manifesiacõe�
•

estudantis em Tri ;ste
TRIESTE, 5 • UP) -- A p� ícb

dif"l;.-iohtl'u a jÚt03 de agua Jffia

�!eJllol1sj l"l<:ií.O do- (H tU«:lnt c na

trega da zona -1\- rle 'rr:este
I

:regu d nzona -�A�-- (12 1�1· 3sb"
:l Ilnti". O" p:;(udnntes enflcntu
---::lln Os p[J.lic-.�ais a socos e a pe
:lrad.a�: nUlS quan["·J St� Vira!!l (n�

I.'harcados até nos ossos, resol\'e
"n.m deballdar,

------_-----,---- --------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



transcu(so do nosso

da cidade . de

.0 . D'tS'C .0 N lO ts P E C ta 1
éespdciolizada emmvindo a .nessc

1HERMES,', .'. .

..•

'0 Ql,I.�tro aulas prepa�tó:ri,ag
P9r s�ma,na,.

.

, Rua Engenheiro Ferraz, .89,
hã A_�amedà Río Branco.•

[MD�ESTrAS L DA·· BEXIGÃ I
Esta frQquezo atinge pessoas

de mais de 40 anos
Dh:�s. qUê 4) órganismo muda completa.

o' mente de lete em s�fe anos. O cedo ii
.

<tue com 4) passar do tempo a saúde se
Iftedifica • em muita� pessoas de mais dê 40_oÍlos eomeçqm ti

0pClr.�ef .distul'bios, muitas VóI%eS. de n.atureZQ séria. Entre es

tes 4) principal. li 1:1 disturbia da beKÍgo, ·uma fraquezQ cujas;
uigencias, que se manifestam prineipalmertte ci noite quando
unuta bem quenfe na cama, são muito irritantes. Essa debili.
dade da bexiga. é um resultante de disturbios renais e si f6r
:deJpre:z:ada, poderá fornar�se perigosa, transformando·se em

calcules" pedras ou cistite (inflamação crônica da bexiga).
. ,Não tio meio mais rapido e eficaz. de cens!Bguir alivio dusn
p.rigos· do que \Imo série, das Clfamóáos.· Pílulas De Witt para
oS: Rins e Sexigo, conhecidas em todo o mundo.

�'PILULI1S ,O-EWITT t

.para os Rins: e a; bexiga
EM. V/DNOS DE lO qoo PILUL';'S. o GR",�pE E:MAJS ECOrlOM/CO I

Com força Motriz novo 26
H P, a oleo crú. Made4'as e

Caminhão- proprios por pre
co de ocasião.
.

Ver e tratar com Helmuih
HoffmalID, .em Presidente Ge-,
'tulio, muniçipio· de Ibirama.

CONCURSO PARA O
I. A. p. I.

RtX s A.
�

.

Assembléia Geral Extranrdínaria
Z.a CONVOCACAO

Pelo presente edital ficam convídados os senhores acio
nistas desta sociedade, para comparecerem à Assembléia Geral
Extraordinária, em segunda convoeacão- a realizar-se no dia
17 de novembro do eorrente ano. na sede da Sociedade Dra;
-matíco-Musfcal - Carlos Gomes, sito à rua 15 de Novembro,
às 17 horas, para deliberarem sôbre a seguinte:

.

ORDEM DO DIA .

Lo - EXtensão da construção da nova ala projetada-
2.0 - Novo aumento do capital social.
3.0 - Assuntos do mais alto interesse para esta socieda-

de. '

Blumenau, 28 de outubro de 1953.
Gustav Frank - Diret-o!' Presidente

H;Ó I E 1 S. A.

Por:p-reço õe ocasião. e :1101' mo�
tivo de ;mudança, um bem monta.
.do B:u:·. com pequenas acomoda.-'
ç&es, situado no: .Bairro do �a.r
cia. Otima. fregu.ezia. Tra.tar eom

ó prapri.etã.rio, à. Rua. Amazonas:
1Ir. 3.725, (ao lado da Cine Gare!a),

Assembléia Geral Extraordiuurja
Z.a CONVO(JAÇãO

Para o caso de não se realizar a Assemblf éa Geral Extra,
ordinária em 2.a convocação, por falta de "quorum", ficam
pelo presente convidados os senhores acionistas desta socíeda,
de, para em terceira (3.a) convocação comparecerem à Assem
hlé.a Geral Extracrdínaría. a realízarcsa no dia. 17 de novem
bro do corrente ano, na sede da Sociedade Dramatico�lVIusical
Carlos Gomes, sito à rua 15 de Novembro, às 17 i12 horas, Is
to é. meia hora após àquela" para deliberarem sobre a.Ordem
do Dia do edital supra..

.

Chama-se a atenção dos senhores acionistas que de confor.,
midade co mo art. 104 do Decreto Lei nr, 2.627 de 26 dese
tembro _de 1940, a Assembléia eD} 3.a convocação tem pode;
res para resolver com qU'ãlquer numero,

Blwnenau, 28 deoutubro de 1953.
Gustav Frank - Diretor Presidente.

D • J
,

, f
núnistros das Relaçõe.:; Extel'io
\''2S . das quatro gran:des potr.m
mas. a fim de s"ren"l debatidos
os problemas da Alemanha e

Aús!:.t'ia.
DTVIDIDA. A. FRA.NÇA.UMA m�çll :para.. balcão" que

fale dp;is idiomas. _

'

Informações na. COl_lfeitaria.
-T(!�njes. ---"�ua llhNov., 962.

Um toca-disco p�mt corren
te éontínua e alternada; para
várias voltagens� .'

Um voltímetro. de· 6-150;
O��{lO e. il�6.(iO

.

volts, marCia,

"ÉIEl\olENS�·. Ambos os apare.
lhus:: CrS 1·50(1,00. Iúfortna�
ções cQm ,ALDY, neste jornal.

PRECISA-SE
�BtlA L G,;O M:htT;A· "foMOçafi'pleferivelmenle :

..'

com por,álica.
.

'! :R�pal ;de (�menor ida�
:def� para oficina de

• 2

d�(;ourlves e .servJços .

I,.,

;versos"
CASA 'KUJADEt

,Rua 15deJiQ'iembro, 801.
o

�
"

' •

"
-

•

-

estamos
arredores

DE

ou
21i1 aniversário,

Blumenau e

pneus ti

-10 r
,(QnsultemMnos

concedendo

e

compromrsso

r.lação e C mércio
ao ladô do BrasilBanco do

:!1I11 li Ii 111111 ii í"mm1IIIIIIIIIIlIIi ru II i II 111111mm I! lil!! í!! i� t! li! 1 i i lliiillii..:;.

� INSTITUTO DE �
.leio. aguardando a maruí'estacão da Comissão de F'irtarieas ve da Mesa

-

OlhOS., Ouviaos Nariz e lO Garoanta �
em pról da definitiva for'rnulac âo do nOESO juizo e entenL.lin1t�nto da 0- d D

�

por-t.unídade e conveniência da matér-Ia ora relatada. '.' OS rs. EE' o nosso parecer.
SALA DAS COMISSõES, 26 de outubro de 1953.

(as.l CELSO RAMOS BRANCO - Relatur. I'::------------------------------------- =
I:
iê

:: !:
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AUT{)MOVEL FORD DE LUXO

mento" do sr" Oó'valdo Aranha
,era de parecer que tais recur
sos tinham destinação especi
fica e não r".diam. portanto.
ser aplicado!;' da concessão do

Ibeneficio.
O sr. Osvaldo Aranha, por

seu tnrnlJ. indagado a respei
to p'I!]a reportagem "Associa_

PARIS, 5 (UF) - O Conselho da", na üsde de ontem. foi Ca Ide Ministros da França reuniu-. tegóric-c;
��e, htlje, sob a pre'Sidencia do - Os agios não pertencem
ehefe do tkJvêrno. J.),:.eph Lan.ieI.. a·o Govel'''-O mas sim ao Banco
a fim de �a11lina r a resposta soo do BJ'asH.
viética &. r·1"oposta ocidental de O leader da maioria na Ca� I -

>' . entrada dos produtos no estabelecimento, pelo comer� 1::::;Uma corrente manifestou-se favo- mara <:indfl na SUB. palestra I::
Lugano...Suíça, no cor:rete mês. com os report.e:res, declarou ciante ou industrial adquirente (Art· 106, do Decreto

I
�

Uma corrente maifestou-sE' fav';)- que realJnente é delicada a 26.149. de 5·1.49). I::l'ave! ii. cQutra-prDp<lsta. l'llSSa no nossa situação fmanceira, pois E, lemb�·ese. . .

:::

sentido de que a China comunis- a. Reí?'ôita não atingiu as es-
R,eg'stro de firmas -. Contratos e distratos de socied:L Gabinete de t;�;n_.'6.r.�1fII1!.\ltf . 1: b Cc' . "50 da pl'O�

tnnat�"\,;l" prevJstas· que de res 11011 5\# ur< o
,a �m en�_..par Llpa,..

I
to foram ultrapassadas, nÔ que .des comerciais - Legalização de livros comerciais, fiscais BISTURI ELETRICO (pa.ra opel'âções �emJetaGla reUnlao. se refere � D�·spesa. e fichas de empregados - Contabilidade .- Registro de sangue)-

. '.... .',... Em consequenCÍq; o leader Marcas Patentes - Declarações de Renda _ Etc. ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemeu"
... R E ( I t'A S E do PTB, deputad,:) Vieira Lins, TO no o STUEBER modelo. 52).

.

.

I
r: .. .J, ""

.. :desish�: de apresentar o seu
' LLnATU oz:. l LTDA. - Rua 15 de No-

ã INFRA-VER.MELHO ;;;
.

.

U f
pedid;, de urgencia· oara o vembro ( 642 - 1.0 ando - s15. - Edifíe·io Banco "Inca".::::: AEitOSOL (Aparelho in- =M{)tocicJ:�ta.. E·S.A.•..d� 12

. rgen e

'1
projeto do �r· Gurg.cl do Ama- .

-_ BLUMENAU -- "'ltrl; "':ira nebulisação no tratamento das slutli-BP•. eompl�tamente retifH��da. ralo oue .tambem. p<:,ssou a ser .. .'

com pistãO' original, funoio-
. • . mera

-

"'que,;:.!ao aberta" dentro lidüíes í'mm operação). Electrocoag·utação.
'iúmdo c0!ll a. máxima. precisão Pesso� C:?,lU alguma prab,ca. d'o partido. O deputado Gurgel

- IS Diafanoscopia etc.
e g.aranha. �re�o: ..

Cr$, .•. �
de c_arpmtl?ll'O, e tambem de

I do ADl�ra!, contudo, apresen-'J I E _*...._- =

23.600.00. N1!gocIO urgente. proflSslonal� cOll!;petentes. , tará (. projeto e se.licitará a �F-r";qu""a Em G··�rai
-

J' �:':!: Gabinete. de Relrac,jf) :Informações .. com. J.·G911çal-. Informaçoes' a rua Jaco· referida UL'gencia, cons.oaníe da da riqueza do Município. .. .... '" -

=
_

.ves>,· na,:G.r.áfíca, Tu....í.·.-;u nes�! B1'Ü�heimer' (Velha) •. ou.·Rua declarou, ontem. na Carn"ra. Toda l' despesa da adminis- VINHO CREOSO'j'"'ADO PARA EXAME DOS OLHOS
...

,te.J.ornal.
J.'

'. Paraí.ba. 201· 'l'nclusi"e a� .proprl·� leaQdel' trac
..
ão s�ma. apenas, setecen-

k·

I ª <EQUIPO-BAUSCH-L01\iJ:J) -

,� "
r .Silveire. f:::; PARA RECEITAS DE OCUU}§ E

=

Vieira Lins. 1 tos e trinta e quatro mil cru_
1= RRSPECTIVO CONTROI.E

-
.

I
zeiros o qUe representaã ci-
fra. talvez sem exemplo em A N UNe I E M.;;

.

DAS LENTES RECEI- �=A N. U N
.. C .. I E 1VI

. .
todo o Pais. de quatro por. cen-

- TADAS CjVERTO-
rh � METRIA� �N E S '1." .A F O L H A to ..

· havendo Municípios em,' N E S T A F O L II A Microscópio binocular _ Lâmpada de FeuG =

que a pel'centagem é 80%". -------------
_ rIa _ Perlmetro). :::;;

-------------........--------_;..---...;.------�-.,,;f. - --"..._- =

�!tIlU�mnunHlmlmlmmmumnumlUmmumummlmmnmmIUUluumUlUmIUlUJu...llummnUl.'ª :: Gabinete de Traumafolog'ia Ocular :
'.=_-_ ·.,..bODNI"'aS N.1r:l..D..,V.OS'N.S. .11':1. MD'Ii.a..'t....âl§ _�_"

- EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI �_-D �1fS �inii ,nl.... DnfA;ft\ ii!lI' PEN'l'ADOS DE OLHOS - EX.ECUTA PEKL� =

::: :::: - mAS - CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS- �
.::: : I == CAltA SIMULADORES.

� "Cala ;_de _ Saúde NOlsa Sellbora da Gloria § I ª _,"*4...._

= Í:l :::

I
= H o r a r i o: �-

AS��TI.NCIA. .iD:'DIC A PERMANENTE .Á CARGO DE .ESPIlCULI8'.r'u 'lê ª
In�tl·lutft funt;on� lie m'!}nh� e ..tII. .tardel.&BERTA AOS ME'DIoas .�BNOS 1: 11ª § 1I<iJ U I Q iii ali ít a -

ilRua 15 ne 'Ncv.:ti'35·· ti annar �
;; k � !!;- ==. E TELEFONES:

-=-

,

:: ,t,:: RESIDENCIA:
ª ·S Dr.. 'EliVARJ!;S � 14d! 5
:: = Dr. BEUS! ..- 1674 :5

. -
". '."ª 5 lO LADO DA CAIXA ECONOMICA �

�dUümmlillmwullumllmmlmUUUmimmmilmmUm.ummmmmrnmrumm::tlmnHlI!mJi'ffiíílliim·� ·rr.iiUmUUnUliUiíifUiiIIUlllllíliiillliillltUllIHUiiiHiíliiimiiiiiiiiiiiim�

Vende-se l�m automevel FOl'd-40, de luxo, 4 porias,
completamente reformado, em estado de novo, por

'

motivo de mudança. rl'l'ansfere�se� pelo mesmo moti-

IVO, serras representadas, diretamente das fabricas,
! com artigos de grande aeeí fação.

I Tl'�tal' com (} Sr. José JUl1kes - INDAIAL - Sta, Ca
.
tarma,

A
to eH1 }J]en{l)�io. salientou seu proced imerrto enm a tnvocacão de sua

qualidade d(� memm-o da Mesa, reportando-se ao � 1.0 do art. 13 do eó

digo interno.
Exarntrianrxo, POl'1.�.n10. nos ângulos da constítuclonatícíurte e legali

dade, o projeto afigura-se-nos assente e perfeito.
Rcgimentalntenie. n50 estamos coagidos a dizer' da oport.uruoade e

conveniência daquilo que se pretende transforrnnr em Resolução. Esta
Comissão foi chamada a se pronunciar 1."0 só pela constitucionalidade e

legalidade da matéria. ("01110 já frizal110s a1r·ás. O órgão técnico de dis
n-íbuícão originária cso projeto foi a eg'tég'ia Comissão de Finanças, don
de proveio. 1.&, dirão (JS pr.res. quanto :H) aspecto financeiro da propu
sicão, Mas. niriguem melhor que a Mesa. faiará da oportunidade do pro
jeto. elucidando o plenário em todos os seu" aspectos. com detalhes e

mmúctas. Além de que. ê imperativo regíment«t ouvir-se a Mesa COll1

estreita obediência ao S 1.0 do art. 11, que obriga:
"Nenhuma pr-oposrcâo que modif'íque os servi�o� de Secretarín. ou

:15 condíções cí'e seu pessoal. poder:'! ser submetida à deliberação. sem

o parecer da Mesa, que terá para isso o prazo de .72 horas".
Concluindo, opinamos peja constitucionalidade e legalidade do pro-

1=
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Calendário Fiscal rrprogresso"
IMPOSTOS A PAGAR - ASSUN'ros FISCAIS

NOVEMBRO -Declaração. de Meno.res: nesteInicia'se,
mês, a entrega das declal'açõ.es de empregados menores.

DEZElvIBRO - Declaração. de Menores: Termina. neste
mês, o prazo para apresentação das declarações de em-

pregados menores.

IMPORTANTE - Reg'isiro de Inventario.: De acôrdo com

o art. 6.0, do Decreto Estadual nr. 355, de 2911153, to_

das as firmas deverão possuir .devidamente .legalizado,
o Registro de Inventário de �1ercadorjas. FicalTl dis

pensados désia exigencia legal as firmas que já pos
suam o .exigido por leí federal.
Nota Fiscal: Deverá ser datada e assinada no dia da

.

_, DE UM COSINHEraO ou: cosinheira para' traba
lhar num'IIotel em Apucaranà( NORTE DO PARA-
NA', -:- .

.

Orde:t1ado inicial: Cr$ 3.000,00 mensais.
. 'J.'tat�r no! lIOWEL; REX" CQ:m José E?duy.

�LET:RICIDA�E, �'D�CA - REPl)'{TSO - DESIN'rOXIcAçOJ:S - .�(}OOa
LISM:O - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. - ,

A�NIDA MUNilQz DA ROCHA N. 1�47 - l'one� 8018
ENl)EREÇO TELEGRA'FICO:PSIQULft.TR.A.·

.

.CURITIBA
.

P�RANA'

I CI S:I
ES'l'ABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial I�·_.n A P R E S E N 'I' A IV1: -_

��. I.. _�, __ .•.. ..:.;.._�: 1

(I N E BI.UMENAU
HOJE Sex13- Ieirn HOJE
A's 3 BOl':'lS:

"Hexes irH:endi�fituH
com St·el'ling Havden e Barbara Rush .

(I N E BuseH

I
I

Un� für-\v;st,. (�om JUhl� l\lI,<1e Brow e :1 continuação do Isenado "Capitâo Ameriea '.
.

I

HOJE Sexta-feira HOJE
A's [-1 Horas:

"0 cavaleiro mislerio$oH

F'ocrnado pela Faculdade de Medicina da Uni
versídade do IUI) de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Et1co�
la Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Servfço-Otorlnn do Centro Saúde de

Blumenau,

Fer a
II

eun
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,
---- Rio de Janeiro

Ex-interno efetiVo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul, David de San.
son, Ex-assistente da Clínica de 01hú9 Dr.

Moura Brasil

PAnA 111AGNOSTWO E TRATAMENTO DAS

Molestias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

I!:�te Instituto Especialisado está l\bgnlf1éla�
mente Montado e Instalad� com :a maIs
Maderna Aparelhagem para todo f>

Qualquer Tratamento d� sua

especialidade
'1'0((0 o seu Instrumental foi Recentemente

Adtluirido e Importado da RuIça
Alemanha e Amel'iCa {lo

Norte.
�....
-

GABINETE DE RAIO X
__

o ...
_

APARELHO MODERNO SJrEMENS PARA
OIAGNOS'rICOS. EXCLIJSIVOS DE DOEN

ÇAS nA CAREÇA.
_"';'iIiI-_,_
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OMAO DOS "DJABJP$ ABllOOUDOa"
.

noP.DD�. DAi

IlA € A N À º A IliI
-

A NAÇAO
Beiblpa. Adimlntra,l. t} Oflcl.na: &u Ih PlnaR li.
IU1 � Fone Ui! - Caixa 1"6!1ital. 11.

·Colocado
I '

,

'

o

�������al���:i�:�� Redução napotên,.cia e .na
da e nossa Influencia se re- base, tenham '0 direito de
duziría grandemente, ou se ,8'oflu'e'De-Ia 'da Inglaterra intervir, ,€nl caso de "amea-

I riam mesmo eompletamen-
,

' .

> ',' ",' "

,

ça á paz mundial" 01.'1. de
te suprimidas, e isso não a- "disturbios graves";

1 penas no Oriente N,tédio, O, sr: Paul Wil,l, ians opi- ciente de técnicos permane- 4) que a Grã-Bretanha te
mas

,igUalmente
em certas

I
nau que,

eln, q,Ualq,uer a�or çam no local;' nha o direito de decídir o

'regiões da Africa", decla- do eventual com o Egito 2) que os mesmos sejam Que constitui uma "ameaça

11�oU o sr. Paul Willians" de- so�re.o Canal,. o �ove:no uniformizados e tenham ã. paz".
pu�� oon�n�o� f�arr �rtamoo&vena�l�r. ======_,�_2_,_-.-�,�,--��,-�,--�-----��-���77��

I do €m Westen-Super-Mare f . Gafanhotos' e lagartas(Sommerset). 1) que um numero suÍl- "

·Quebra do Cabeça Alarmados o,s .

�il3�.4--t;��"'jfi""'--'�) gauchos e p a 0·11 s I a s
�,--+---4---!-----'..l-----'-I:----+--+--..,.....-r--� Helicopteros para salvação dos Trigais dli Sul

SAO PAULO, 5 (Meridia garta. traordinárias que ora estão

rral) - A Sociedade Rural 'A intensidade do surto sendo tomadas.
Brasileíra, a pedido, dos a- da lagarta esté ano ultra: ------=......=--=---"""".....-.._............----�-�

grieultores paulistas das re- pas�ou en tudo aos an?s an

gíões que fazem divisa com ter�ores basta�do assm�laJ
o Estado de Mato Grosso, que a S�.eretana da Agrícul
onde foi verificada a eXis'l �ura p'ôssuia, ao apareci
tenda de densas nuvex:-s. �e \l1ento das primeiras larva;gafanhotos, acaba doe dírígír . quatro vezes mais "cafeno"

I
um apêlo ao sr· João Cleo- - o preparado que, vem
phas, ministro d,

a A.g,r, í.,C
ul- '\ s,e,nd,o emprega,'dO, contr,a". a,'

tura, solicitando províden- "
"

.

Ci3S no sentido de conjun praga -'- do que .Utl�lZOU,
tamente com o Instituto Bio I quando da ultima mCl�en
lógico de São Paulo, iniciar I

cia do :l1aL�Mesmo, aSSIm a

a sua ação na zona infesta- extermmaçao d� laga_rta re
da pelo terrivel flagelo, e-I clamou as provtdepClas ex-

vitar que o mal . s'e alas- _.;-�.....;.�_�=4=�__;._ ___'.... _..:....;..__;.;.....,.__..:..:..... __:__.........;..-_:_...............-=;'".--.......,..,.............,.p.,-
tre.
PORTO ALEGRE;, 31

(Meridional) -A praga que,
...... HERZOG VON EDINBURG AN STELLE VON I A. L. A. Capital . . .

1 tei
. . I

HORIZONTAIS: - 1 - Matas de p'nheíros. 2 -'- Céle; macia men e surgiu nos tri- \PRINZESSIN MARGARET
bre mendigo de- itaca - Amanhã, 3 - Fundear: 4 - Existe gais do, Norte do, Estado 'ILONDON, 5 (UP) - Die Koenigin Elidabeth - Xarope de frutas. 5 - Lugar de contenda - Letra grega. vem sendo eficlenternento

E h 'h 6 - Língua romaica f�lHda ao norte da França - Serpente b itid li "11.1 'c 1 Irichtete heute am Parlament eine rsuc ung, 1 ren
fabulosa. 7 ._ Metamorfose _ Percebe. 8 ,_ Igual _ Chamar com, a I a a. 1. 1'10 our, ro-,

Gatten Herzog von Edinburg als Regent an Stelle der
I em socorro, {} -'- Número par ,_ Guarida. 10 __: Sadio - Con- rém, a lagarta está ataean"1Prinzesin Margareth zu ernannen. Gleichzeitig bat II traeão (pl.).

. .
do com -:rioJêncl<'. os C<UU' II sie 'lie Mutter-Koenigin Elisabeth aIs lVIitghed des VERTICAIS -. Cada uma dus_ semen-contrdas na pll1ha pos de t r go ,de _ C.!f;,:l.P,aV,.t1,' II

,l
.

;
- M,:;alheiros. 2 .-- Viajar -'- Pon;a,) de arcos. 3 - Horq do _staatllchen Rates zu ernennen· I' ,ofício divino _ Anlllàç·âo. 4 _ Pn�to da ateira. 5 :--: !lcper- Lavras, Bagt.', Sa 1 {.abr:e! I

, I clIssão - Gan:a de casco de madeIra. 6 - Intel'Jelçao (de e Cangaeu. t
•

nm ERFAHRUNGEN MI� DEM GROESSTEN I i repulsa) --:- �o(,'ar. 7 - Cidade da Ind�a .. -;:-' Apr·si�na. 8 - �egun;lo COmU!l:C3c;iJo le-
I

HUBSCHRAUBER DER WELT

I T,arnar;'sc Jeitoso. -- A�ll:�r,H1.
9 - MUltHlao - V.Il'zea. 10

fanica do ministro João:
PHILADELPHIA, 5 (UPI - Die ersten Erfah-

- Iso.ad-) - Dcmça e"D,..1hola (p1.).
Cleofas á SecretariD de A,

I
������� �l� ::.mO������:�n. ���:��f;��e�e�:;�r�! II Deseja� rl Ir3'- m !lnter rela- ��u���� �c�l��le����;o\�� I
handelt sICh um emen zwelmotongen Tandem. Je- LU U l ti liçópteros que entl'.,rã::l ime

,

der der beiden Motore hat 1 600 PS· Der Hubschrauber
_

'

.. diatam'é'nte cm serviço nu

kann 48 - 72 P'ersonen transportieren und bei mili-

'çoes com 'OdOS n� p!ll"e"
Rio Gr�nde d..�Sul, pulveri- itaerischem Einsatz 3 Jeeps un,

d eine artilleristische i li, Ud U a i) zando ll1seÍlcldas sobre O!,

I Ladung mit Munition oder 40 Mann in voller Ausrues- tr:g.:lis. Anunciou (I titular
tung aufnehmen. Er kann auch aIs Transportmaschi- i I R

· lO,

cd" •• O reato!lmentol da Agricultura, tambci11; I

1
ne fuer 32 Verwundete au Tragbahren eingericht'2t ,

. 05sla 13 p" .ii II I que ob!eve do lVIinis:.ério da
v;rerden. ,

.

da's'-· couver's'aço-es ACr'Ol;:Íut!ca penH',,,;ao -pa'
'

,
, ra que a a.a Zona Acrea pa�

I EI1S'rE ELEKTARTOO-MI\JAtAN�r'TRZIEEB'NTRALE Nu'r TEERA, fUP) - .An':i1'! to, ao Irã, de24 loc::�oti:,a'; Léclpe êa lLlta coni.r.í a la
� c;ando qu o governo lra11l3.- por uma f nna bl'ltalllCU. iI LONDON, 5 (UP) - Es wurden Verhandlungen no tomaria tod2S as dispo- cuja entrega tinha sido a- Borahi e Adhema: comi zum Kauf eines Grundstueckes in Schottland einge- sicões uteis para o reinicio C::iad::: sob ,o gOVél'nO Mos, ::J

I Ieitet, auf das di'e erste EIektrokraft�entrale der Welt 'I d;:;s conV2rsacões com a -U- sadegh, serãQ pagas dois a- O mesmo idealimit Atomantr!ieg fuer rein industrlelle zwecke er.. ;"ião Sovietic>a, referentes nos após sua chegada ao Irã
b t i II f· d d 't rUO... (l'YIp'l'idional.l -- Cin�u,'au were en so . aos litig:os entre os dois pai a 1m ·e ar ao paiS em�

lo::� políticos nlaÍ!1 cl·.. ('�a �ll')"'. p"�'.t;
ses sobre questões de finan- po de reerguer sua ecOl�O-

DIE FERNGELENKTEN GESCHOSSE REVOLU- cas e fronteiras, o sr. Ami- mia. O sr. Amidi N01.lri a
'rIONIEREN DIE ZIVILE VERTEIDIGUNG di Nouri, ministro da lnfor- gra:leceu á Inglaterra esse

LUFTBASIS CARSON, 5 (UP) - (Colorado mscão e porta-voz do gover- gesto cordial e declarou que 11 con:segllir com?l'ono!s;'o el Fo IGeneral Lewis, der Chef der zivil2n Verteidigung, no, "revElou que foi a URSS s'eu governo encomendaria ral com o ex lidEI' rr·a 11;;'<,' G, I

.nl'kla�rte in einem Presseinterview., dass die fernlIe-' t t
.

d t 'Ih m m S
N5.o w:;r:Jrrl a existenc;a dE mo- f'-'

� quem a 27 (b, corren e, 0- am a, ri os, nas es a,
'/imentos neste sentido. m;1,�! ;t-

I
lenkten Geschoss� die b:sherige zivile Verteidígung mau a inic:ativa de pedir condições. 'i;,r:tUlll nu<. trl! CC"")'''' 'li,. ,'J fumwuerfen. ln San Francisco, Seattle und Los Ange- "o reatam'ento das COI1Vel'Sa-

II ,r.ito é p(l'"lv,.�1 \'i.;to 'lU;' r' ",!
d h F:raquelZa em gera I I fles sind die Umstellungen schon so weit ge i'e en,

I ções. I VINHO üítEOSO'l'ADQ f) A'lhem:;," �l J:a'TOS de·,'t':a '''1'1';I dass die seit�erige Flak, durch die neuen Einrichtun- Foi O sr. Pavel,Atrosch0n tlIlNmrnA didatar-sl.' ao camp,03 Elige(;.-

:'1gen ersetzt werden kann. kov, conselheiro da Embai- o �:r. Hugo Borghi t:JmlJel1

I SCIIWERES FLUGZEUG UNGLUECK BEl SAN ���ad;::í:�6�r��e �:���� E.sellhu'"wer comuto,u' g"FRANCISCO 1 este país, quem fez o pedi- I II USAN FRANCISCO, 5 (UP I - Ein schweres
I do, ao vir apresentar seu

Flugzeugunglueck <e1'eignete sich in der Naehe des
sucessor, sr. Bazarov, ao mi

pe de mo te'li o t' ad
I

Flugplatzes von San Francisco. bei dem 11 passagie-J•11n10is.tro do Exterior irania- na '

'

r � r!l J or I

re und 8 Mann Besatzung ums Leben kamen. Es han� ., UI
delte sich um ein viermotoriges Flugzeug der "British I ° porta-voz do governo

I
.

Commun"vealth Pacific Airlines". Der Apparat '"'lar acentüou o desejo do Irã de
\
n m O y � K!1wa'k'·tazum Flug·e in SydneY in Australien aufgestiegen und

Ima:o�etsercoommetlohdoOrsdoesSlpt<,._,lSl'sle·es� U ,'U U ,"
sal1t!? nach einigen Zwischenstationen im Stillen 0-

'- '"
.

'! zean in San Francisco landen· All der langen Reise
e Íembrou a resposta dada Washington, (UP) _ O

von 8600 Meilcn fehlten nur noch drei Minuten. Der ontem ao sr. Anthony Eden, Departamento de Justiç:}I Pilat hatte durch Funk schon mittei}'en 1asen, dass er do Foreign Office britaníco revelou hoje que o presi
t zur Landung ansetze. Es lag aber ueber der Stadt eine pelo ministro do

ExteriO,r \del,1te Eis.enh,OW,
e1'

comutou,I
dichte, 400 Meter dicke NebeIdecke. Darin stiess das I iraniana. a pena de morte que se ha
Flugzeug geg'en einen der Berge, die den Flugçlatz O porta"voz revelou via imposto por traição du
von der Kueste trennen. Die Truemmer zerstoben in

! igualmente que soeu gover· rante a guerra ao japonêseinem Umkreis von 400 Meterri. Da die Bewachsung no tinha aceito a proposta Tomaya Kawakita.
des Berges seh1' trocken war, entstand cin umfan- britanica sobre fornecimen- Informação oficial obti.greicher Brand.

da no Departamento revela

que Eisenhower comutou a

A N UNe I E 1\'1 I sentença quinta�feira ulti�
ma, para prisão perpétua e

N E S T R lo pagamento de uma mul-

1 ta equivalente a dez mil do
lares.

Ulretür: MAtmlCIO XA.ViER

�ã�to:t: BAUL FAGUNDES

Ê:IPiU.»ljLNTi)

ANUAL ••• •• • •.• ••• •• • Cr$ 150,00
SEMESTRAL ••• • _. ••• ••• ••• Cr$ 80,00

N.o AVUL�.o . , •• , .•••••. , .. " ••.. , .. Cr$ 1,00
Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone
4-2-5953 - SÃO PAU L O: - Rua 7 de
Abrll n, :a8 - 4.0 aüdar - FOJlfl&: 4-8Z77 1& 4-4131
BELO HORIZONTE: - Rua GolU, 24. - PORTO A�
LEGkE: - Rua Joio Montalln, U. CURITIBA: -
Sua Dr. H1ll'lci. 'l08 - �.o andu - Sala 133. JOIM·
VIL:!: - B�a S. Pedr.,II.

DEUTSCHE: SrftLTE
KURZE BERIClITE

SOWJETISCHE WISSENSCHAFTLER WOLLEN
DAS ATOlVIGEHEIMNIS LOESEN

LONDON, 5 (UP) - Die Sowjetunion beraupte
te heute, dass sie mehrere Typen von Atom und Was
serstoffbomben besitzt. Diese Erklaerung wurde heu
te von den russischen Wissenschaftler Voitskowitch,

I ueber den Moskauer Sender gemacht, Voitskwitch,
erklaerte, dass die russlschen Wissenschaftler das Ge
heimnis der Atom- und Hydrogenwaffen loesen.

,�:t.�.IUiI"
ASVL F'UER DItEI TSCHECHISCHEN FLUECHT-

LINGEN
BERLIN, 5 (UP) - Die nordameríkanischen Au

toritaeten erklaerten, dass sie den drei tschechíschen
Fluechtlingen denen es gelang den westlichen Sektor
Berlíns nach einer Flucht durch den kommunistischen
Gebiet zu erreichen, Azyl zu geben.

REZEPTE
FISCH MIT SAUERKRAUT

250 gr. Sauerkraut, 150 gr. Fisch, 1 Essl. To
matenmark, 5 gri Butter.

Das Sauerkraut im eigenen. Saft garduenstel1.,
und l1.1it dcn zerkleinerten gekochten Fisch, der mit
Tomatemnark bestrichen oder Tomatenscheiben be�
legt ist, welchselweise in <eine gefettete Auflaufform
einfueHen. Mit Butterfloeckchen belegen und 1 \2
Stundc ueberbackEl1.

SCHNEE!{LOESSCHEN MIT VANILLEMILCH

114 L. Milch, 1 Ei, 20 gr. Zucker, Vanille.
Milch Zucker und VaniUe zum kochen bringen,

das Eiweiss zu festen Schnee schlagen, evtl. mit et
was von der Zuckermenge, davon kleine Kloesschcn
mit einen Teloeffel ausstechen und au! der Milch in
gedecktem Topf kurze Zeit ziehen lassen, dann die
Milch mit dem, Eigelb legieren. Die Schneeklo'esschen
schmecken kalt und warm gut.

HUMOR
Werbender Lebemann IZU einer reichen Wit

we): "Abel', meine Gnaedigste, was schreckt Sie denn
ab, mit mir die Gegenwart froh Zu geniessen tll1d
vertrauensv,clll in die Zukunft zu blicken '1"

1V.itwe: "Ihre Vergangenheit".

3

sr. I-Iugo Borghi, afirllUln! nt�o
ter !'uncaTnr'nto q!le o '01'. Ad!',e !
mal' de .B:rrro estaria indim,. :-,

paz no Oriente Médio, eu-;
quanto Israel e os Estados
árabes, não se sentarem an-

A comutação da pena foi
aplicada em cumprimento
as novas disposições vigen
tes no Departamento de
Justiça,

D I A' R I O

QUALIDADE Probel

CUHITlBA-
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"�����������������������"�������1i--jJa�,�p;od�emOR ver, na" ruas, os

vest.ídos "em mangas, E muttís-
; snnos dos vestidos de,verão pró
:XimO'!'1erãa com mangas cur

ttssrmas e multo J'requentemen
tf< veremos aplicada a 'formu-
;ln, prática: enil:e fôdas, do ves- bNl.ços 'honito�� são quasetido decotado e sem mangas,' '"""": ...,... _

, completado por um boleeo que, o
tornam maís usâve). 'De qualquer

, modo, estaremos por alguns me
: ses de braços nus a,será bom 0-

cupar-sn logo de itlrnar a estéi-
, tíca desta parte do corpo á mats

perfeita possível.
Comece l�go a, eliminar os pê

los lluperfluos. R'ecoüa, a' um
dos muito depilat6:dos ;;, veMa' c,
m�lbpr ds: tMo!!, a cêra.. que f
s�m duvida 'o mais eficaz (�, de
,piIatõrios. Se os pêlos são pou
'cos, recorra à pedrapome., com
:espuma, de sapão que- p�ssará.
com leve massagem circular sõ
bre todo o .braco, ,insistindo de
modo, parttcuíar nas partes mais
rifefadas pelos pêl<Js.
Se depois da depilação, sentir

uma Gensação de irritaço ou de
ardor, ,'esten_da sobre os brn,ço's
um pouC';) de, creme, se, possível
um creme à base de pepino que
é refresçante e abranquecedor,
A propósito de pepino saiba que
as' indias do Peru.,', famosas pe
la. beleza dos seus, braçO-3' man-_.

I As unhas dos pés devem ser têm fresca e aveludada 'a sua
- aparadas de maneira mais sim pele passando um pepin� f'resco,

.... I pIes, jamais pen.etrl:!l1do

mUitO!'
'

.

_
, nos cantos, E, 'durante a aplL

_ Ma
-

" ,-,.'

'd _I éa<:ãó 'diL esmalte,' até que se-
� nao se esque�a e que de

que, separe os dedos àos pésw�ra t,ambe� dlspe!l;;�r-l,hes l com mechas de algodão. N
um emdado mtern1edlano Isto
é, conservar as unhas dia a dia
para que sempre se apresen
tem bonitas, ,sem aspel'esas ou
lascadas,
Bonitas, semas'Peresas ou

lasca, o remédio, é preventivo:
aplicação c,Qrreta, Use -esmal
te que não seja muito grosso
nem mu:to fino. ApliqUe qua
tro camadas:

Ivid;s�;i;i-
1___ �"�,",_,_J

•
_ ".';;liu" ;.,-,.' •• t,.� � a �

Dois sonetos

De braço$
nas massagens. e,'tas repetidas
com muita fJ-,'quência, pelo me

nos durante um per-iodo inicial.
E' bum confiar-se 3, mâos expe-

vão tirando uma fatia- raros e, bastà olhar-se em turno riente..l, �'- a pessoa que c>,jull�"a
para ver que ',as n08,�lS contem- ao anatomia, pode' t rnbaíhar os

poraneas têm 'quase sempre 1,J'!l- musculos €ln prorundídade; redu
cos muito. magros ou muito g1'OS- zlndo a pouco a pspeSSUI'g, da

sos; Para os braços muito Ú1U- -gorduru onde se' acumulou,

gros é aeonselbaveí a gin'á>lt.ica ]'fasS'agísl:a expei-Ient e saberá
também que. depois da massa

COtU os pesos ou com o: exh"ns')-' gNn redutiva, é necessúr!a urna
I.'es 'rifados à parede

:

t' ('(>IH (iR massagem e;timullllite e vivifi
punhos presos a gl'OS'ilOS CO�'dÚ[ofl cante. 'l'aJllb�ru a)p;Un1as frícqões
{!la�ticos, Neste modo, 08 museu- eorn arcoot canfoÍ"f(do e duehas
lo"" pouco desenvolvidos relu- de agua fria, ou r.plic::lI;õe'-" de
ruam forma. e consequentemente compr-essas nloU�[!d:i�, em ágU3
a. linha do braco melhora. muito. fl-ia, ajudarão a dru- nos seus

'(ll'l"edOl1da-st' e 'tor-na-se agradá- !.tl'aços aquela, firmeza d,> con

vet ii. vista 'Para os braços mui- tornos que o emm�l"eCilTlento faz
to forte>s o' único l'ell1.�dio Eli't-á pel'd"I', ' 11 4J4:

nós

Que era a cegueira minha e de nascenca.
De súb.to. chorando. quase louca.

-

Tu me pedias, - "Dá-me lu boca!"

EVOCAÇ�;;'O N,o 8
Nem sempre alegre foi nosso noivado.
Obsidfuda,' vivias, com a saúde.
Esforcei-me, querida, quanto pude,
Para ver nosso sonho realizado.

Quando você comprar 1;�rn
belo frang(}jovem, gordo <e
forte, depois de bem lavado
e 'esvaz�àdô, cozinhe-o se

gundo estas indicacões de
uma ótima cozínhejrà:
Corte o frango em peda

ços pelas suas junturas e

faça-o fritar; em uma caça
rola larga e baixa, COn). li
ma mistura de, 20 gramas
de toucinho e 50 gramas de
presunto cru cortado, uma
colher de azeite, sal e pi
menta; quando: j frango es·

tiver .bem corado, tiré com

uma concha a gordura su
perflua e ajunte ao frango
quatro tomatés cortados em

'pedaços e sem pele e sem
sementes; complete o cozi
mento em uma hora, no

máximo, fazendo evaI>orar
':} mais que seja possivel o

suco dos 'tómates e meren
do sempre para que o fralíl
go não agarre no fundo da
panela, Sirva com fatias de
pão torrado.

o I1')SSO enlace foi procrastinado
Muitas vezes. A clirna de altitude
Foste levada enquanto do alaúde
As cordas eu tangia. desvairado,

Interminável foi a tua, doenca ,

J':m solilóquios. pelas noites f'r ias,
Os "lhos 111e11S fitavus, e não Vi;lS

ponta e o contorno fiquem ás
peros, ou serrilhados,
Unhas muito crescidas per;

dem a resistencia e quebram
se com facilidade. Mantenha-
.as em tamanho médo. Dê.·lhe'.>
a de'vida' cantnbos; a fiin'de
'evítar que Iasquern- Use' a li
xa ou a liriha Rpênas dus ean
tínhcs para a ponta, Nunca ao

, eontrártc. E não use unhas, em
l,garra', A fd:ona óV.1I é' ti mais

I elegante
e também a mais re

sistente.

Não é d ificjl passar v.

rOU-j para
umedecer a roupa de

pa, Mas os pequenos "na- UH' outro para a roupa
das". 'a que", não 'damos a-" branca. Numa tijelínhà es

terição n1uitas vezes são irn- pecial frepare a goma. O
portantes para evitar des
gostos e cansaço ao cuidar
da roupa. Antes de começar
o trabalho repare nestes de
talhes:
Evite que a tabua de pas

sar ou a mesa sejam muito
altas ou baixflS demias pa
ra você, Em ambos os ca-

'

sos os seus rins sofrerão,
provocando dores nas' cos"

tas,
'renha ú mã,; uma vasi

lha mm agua limpa e dois
panos de aJl1üdãü fino. Um

EVOCAÇÃO N,,::) fJ

Tuas rnãos eram brancas, muito finas
Translúcidas e quase transparente:;.

'

Doce enlevo era vê-las, pequeninas,
Colhendo rosas pelas tardes quentes,

Amarelas, vermelhas, purpurin:ts .

Rosas de variegados tons :ardentes
Entre rosas, 'as rosa peregrinas.
As tuas brancas mãos deliquescelltes,

As tuas mãos tinham remigos de ave
Palpitações estranhas, semelhandü

•

As pandas velas de remota nave.

Nas tuas miíos -_, C-:JlllO ficaram frias!
OC'ultei minha face, procurando
Q'ue o pranto meu não viesses, F. nuo 'vias,

, , '

SENHORA CATOUCA DE BLUMENAU-

�- " �<

Mar, SombraS o I JOSE' S. ROCHA FILHOA comissão (la feí,,1a pede a fillÍzif de entregar o

I seu trahaíhot ou bordado! a,té'p d,ia 4Al-53, .na. POÍ1:11"
ria do Convento.'

' AHIVERSA'RIOS - o sr. Julio Becker re�
,

�jdente no bairro da Velha;

NASCIMENTOS
1\ão temos a pretensão de

Il<X!;; 'o corpo e durante mui!.:) � Transcor-re hoje o anivel'"dizer-lhe alguma coisa de no- tempo desde o prime:ro dia, I"áriú natalício da graciosa sen�
vp.. 'mas:':a aproximação do ve- ll�as será bom não !;pguir esLi f.i'l'rD deve estar ben'l limpo í1Drita LOoUl'des MarIas, filha dol'liO e:,especialm,ente,da tempo :;:x0!11plo; 'se não ,estiv.er cedil A t . - Maria Ht'lena "Maria, "

t d � stea"
'

t' OlI', li, onlO l\far,Ios,' gerente. do cra'da na praia, leva-nos a falar de ter o memlO lilN de 0, ',- e un a o COIl! e .lna ve- d LjOl'nal "Citlade de Blumenau", e oud.es os nomes que re_.lhe dos banhos de sol, d,o brcn Je. la); passa-f,:. primeiro so-,

'd.l.. I d 1 'I
-

n - A' aniversariante, Os nosso> ceberâo na pia batismal as in.zeaménto' ij pe e, a c epI açUd l ode ,acontecer que, nau ob- bre um. pano velho, para a-
EtC',' ta�lie certas precauções á n(1\-- l' b p

par'abens. teressantes g.emeas que vieram
Começamos por dizer,-lhe te o ardJr da pele periUl;b� ü l:,a1' em, ara �:le a gom.a enriquecer o lar feliz do sr., , "

I d! ' d - Fazem anos hoje:que a moda não e�{'ste mais Sé'U sono, ;�ão PU:/i(' que Ull naú se pren a ao erro, el-
Odilon Krapp, funcionário dodo bronzeamento acentudissi- la!:G'O-se possa consegui:' aI. te-lh? Ulll acolherinh�, d'e - a men!na Mareli, filha

mo que, há poucos anos. era II gUlTl resultado;' re['ürra sim- aleooI do casal Aurelino-Nilda Cor_
Posio de Malaria, desta cida-

Ílni�a. f,:rn�a: de p.le,ganCia de l?lesmente ao ,talco usado (;0,11
•

�

b :.". '. "_"" ,,',
àe, e de sua virtuosa consorte

verao admltJd:a, HOle que :lS �<Jtl1ra. Obtera mn t�rande fé'-
UseI \, L se se�lpre a cieiro; da. Maria Krapp, tendo o aus-tonalidacl ..s da maquilagEm I !I':!:!erio (: nda manh5 toda;; ;1:;' telnperatura do 1e1'1'f), As - a srta. Iracema Trembes.," • ['icioso event<J se VErificadonormal são, orientadas 'para o I i ,,1:t,uHa�'ões ,e tndo ard: r h>-

l'OUP&S ao I)Qssar deverào filha do sr, Antnl1io Trem_
I '1' t b

-

d 'd lt:l dia 28 dt: outubro ultimo nac aro, e OglCO am en1 que o 1'ao esapal'eCI o, l'LSl1 HIlC () ;,eslar separadaS. As seda9 lJes; •

brol1z�anrento- deva ser limi- qUe não teria obtido untando E'(�cção �:: Maternià!ade do
tado a umà cor de biscoito le_ f, pele, ficam para o fim, quando o -- a sra, Irma Vieira, espo· Hospital "Santa Isabél",vemente tostad,'); E: pasemos ao nunca b:íslall- feITO não >estará mais tão 53 do sr. .J'éli:ia Batisla Viei-

- Na Secção de Maternida'Múitas mulheres e entre as te'faI'ldos pe!ns superfinos, A- quente. Bem por ultÍlno I·a;
el"'gantl'ss'mas u o 'o

. , TI" .'( d '1 d de do Hospital "S'anta Isabel"" I, q e no an pas g 1',;1 eXISte UI a var 1 ' .�j( 2 e
passa-se o nylon corn o fer- , - a sra. Auria Kloth, espo-sad,O dedd ram não se bran- sistemas de d,?piladju que 131':' ,ocorreram ainda, os segllin�es

z�ar, :assim rosea, O upálidas, mitem resolver ,Q prQblemél, 1'0 quase 111,01'no. sa do sr. Victor Kloth; nascimentos:"fiz2ram tipo" em meio de:1- pelo menos l11omentaneamen. - a sr. Ralf Bruckeimer,
ma pequena população de "cri te: desde 'a pedra_pomes cora Para os apartalnentO!l foi uo comercio local;

- Um menino, filho do sr,

ou]as", E' então já uma ques- i:SjJUma de sabão ó rxa finissi- D-:lI1ato da Silva e 31'3, rvJ:ari"idealizado este secador da - o sr· Vitor Garbe, resi-tão de gCisto pessoal e as leito- ma ml1 fJi�("I" desde o depiia!:' da Silva;
r' f

-

b n
_ ,

"l' 1 ' " tualhas. d,ente nesta cidade, eJS ara,:> e 1 �m nao exp01�- r lO em pas,;j:1O ,qUlC o e iJ-
- Um lnenino. flho do sr.,se demasiadamente ao sol. Tal- llalmente�; 1:'-1'3 (!\)(' e o 111o'tO

.., _t"O!'O!::;�!9tfit;h)!U�;.J!Ç:�c�c�o.G!p!-';'!ú!D��V����ifOf�(N-.ola""""""WftO.c ' , � � Osv,lldo Babi�re.s (.i sra. Do-vez já "tenham .

pt'r�ebído que nHús r�pÍ(i,) e l ih. FZ. Nno sào �
oôjj··.fj ...�.�.v.�Q .. �...Si ��,-'h_';;C.IIi·.-=..�·,Q,",�:Ja... lil... 0.0...... "oa�&'_''';:l�:::.t::IiiC�=:,c�.�::Qc�Ail'�i·����.��ljol�ii��;�� 111,) V) :.' ,1 hc'. menos defini- I!� �

�1,J���e;�:�;�.�'(t��)r;;>V��Ú s���ani�'� li fR IGIDAUU ��
I
('u de ',luit,ze ,,:"1', ouil1ze d ';]',; �.��J sem tt"r ',) !lr,�it:;',S[.o· de ter 11W -i
pen tea'b fjU" oure 1 ada a vUa '��l,Ifr::ll1Camoltc :1dfl VdllO� COino ,:;I
não podeJ'a (' .�,13 f:llin:z.e dias �j'eC,�l'l'':':'r ao àepih11o!'io sem se �� Concertamos:
lamentar e .saIr.. !' de complexos �: Jt�fri�'erado:res Domésticos, lteirigeração em Geral
terriveis, � J\�aqumas, de lavar. Fogões elétricos, Aspiradores de PÓ,Re11etinlos iodos os siste- � l�li"eradell'as, Liqüidil'iradores etc, .. �

.
" Acha-se em Blumenau, a ser-

mas de delJiladiu sã!} bons em �� R e f o r rn a 1'1 ro i II t li r a iii viço particular, o Sl'. Ant'Jnio
bOr:1 temporái'ifJs, O dràrna, �� .cASA DO AMERIOANO S/A. Silveil'a Filho, do comércl.o, de
portanto, não (�xjste; nlPlH cHs.. �l S€(�ção DonH�t;;tiila CUl'itibanós, que deu-nos o pra-so, os cas:'s d�sespel'<1clus, S�Q .� ,i'j"j" �,�."

'1i-�Y;� :zer de sua visita, Ao distint-Dpouquiss.imos e I'PI))"csentam t� Rua 15 de Novembro, .173 tr;L !5lt2
�-

visitante os votos de feliz esta�'c>l1tão 'uma, exe('I�ÜO elo qual" �� OI NUSSA DIVISA W SlrrfoVHl • t� da em nosso meiofrnncamenle, nfio l1',,, llúdemos t� " '

,.oi 1<' ·tiv r I d 1,

cupar "�n�Y'��""""'''''",,,,,,.,,.ooc,,o,",,,,,o,,o,,,_c_'�.''''_''Q9< '�""""'">. ,.. .�
--,,- �s e alll 10spe ae os !lao:

.

�

pJ".'IiG.....,:.ii...afAl:.ac.LJ.c..'!'-lioa�.uao5<-J..1t�,�!:.i��.c.������t������.����� cidudf1:

'IVD�"?1I1.\JAlll#LE@S�&���%,*,%��� �:
.. HO'f�L REX: S1'S. Nico

"

Ila
lVlandal'JI'Jo, 'Max Henri/que

Gerken e sra, Mario Meti, dr.
Li('in:o Hneppner Dutra, Ar
t-tll' Jacinto, Heibr Labts Ro
1011'0 Kl'aus e sra., Alblõrt�
Moser, Alberto H, Appelbaum
Eliceu Machado Cardin e sra.

Levy Lothano Janz, .José R-a.
duy, Juge Thell e sra" HeI'.
mann F. Nietzsch, Luiz Mar.
tins, Siivio Zappulla, dr, Sa
rYluel Euros e sra" 'L.M. Ben
joja, Bernhard C. Eifler, dr
Nelson Vidra Amaral � fami

lia, Arnaldo de Barros. Gas-·
tão, G, F. Doering, EenatD
Rodrigues e HenriquE' Schief_
ferdecker e sra.

EXPQE,SlO BLUMENAU
'""'�:;; "J._ � H.'

.

LIMOUSINES NOVAS DE LUXO
,'" �J.!.I\.Pl:Pl'!:i:',-"SEGURAN"ÇA - CONFORTO
End. Télég::' Blumehau e Cpil�íl�il: - Ul\WUSINES
�"�- �:r"'!, ]tWS� ,�.�tl_Ll(O ,

"EXPRESSO IIJ�Ull:Ul'N�UrC(l�l'I;f:a,(". concessIonário dos ser

viços de t,rafi6Portes �ol
.
.,tiv�ç ND.,,'lAiI'iOU!l!NES de 1�UXO entre

,

e CURiTIBÂ;. ;VIA :J�ffr'\GUA' e JOINVILLE, avisa

partir dI' 16 do ,dnífÍ"nte',trafegará na. segulnlf;s horárlt>li:

,,�',,'
1 •. '

;:J' 'f-'�'.
.

(URITIBA

10l.'es Babieres;
- Úm menino, filhiJ di) sr.

\oVaIter 'Trap e si-a,. Hilda Trap
e

- U'a menina, filha do sr.

Herbert Erthal E sra, Lili Ec
thal .

OURA

1.'f'UA.

VIAJANTES

TeciDOS e· �rlll�riD�OS

Aproveite a riquez.a dos a

limentos, cozinhando,-us' com
casca. - SNES.

(J

I,algumas, ru=as aparecem

[mais marcadas' ou melhor de
cidid.amente claras sobre o

I
fundo mais escuro do rosto e

isso, qualquer uma de nós sa.

be, não é agradável de ver,

I Entãoi, banhos intensos de, sol, exc1usivamente quand::l estIver
bem segura de que o seu tipo
tire, vantagens disso. De outro
hlOdo, a quantidade de sol ine"
vitáveL
A todas as idades, é preciso

eV,itar expor-se muito brusca-I
mente e muito longamente ao
sol e de expor-Se Sóbretudo
sem uma oportuna proteção.
Creme' e oleos filtrantes'se en·

'contram em tal número no

mercado que €xiste só li emba�
raço da escolha; em qualquer
modo; para dar-lhe um conse_

�ho _ caseiro., lhe> diremOs ue

tambem O simples óleo, de a':'
m.endoas doces serve muito'
bem pâra isso. Especialmente
nos primeiros dias, unte-se for
lamente e não se contente com

untar-se' uma só vez ao dia,
maS l;'epit�t"In-ais' vezel;l a apli-

• cação. ,', ','
.

,

.

E:� qois-siste,mas de expor-se
Siftl}. d,a],1o ao���pl;,'�xpol:'�se por ,

�eçoes.. sempr,e. maiOres, come_Icando co mos pés e as pernas
até �.b�rríga d,�l>!as•. pQ,r �in- '.

Ç.o mwutt;lS' nQ,'prltn"u:o' d�a .e
aumentando li zona -eXposta de Ic1j.a em dia, até exp.or. todo o

cor�<!. J:::om a b�r-t�ç1l: da praiaé lacl,lnno �gt,llr esta teS-ica, IPode :tambem, êxpor':se to . o,
'

s�l; tres' �iJ;1'�ltOS nO·P'l;?:n1 o.},dIa, depOIS cmco, gepOlS' seUl
'

e assim pht,' ?lalJ,te. Bá'�)1Ulhe-1, rei? q�w expoeJiQ' im�U'ne1Uente , ,--......------:-r:--------'!'----..........--------------o:-------;

fina 15 de Nov., 1398

BLUMENAU C. POSTAL, 588
Inscrição 154STA, CATARINA

PRECEITO DO DIA
- Desperdício evitavel:

O aproveitam.ento das
mbsLancias nutritivas de al_
guns alimentos depende em

grande parte do modo, de co

zirlhá-los, Os legumes, assim
como a batata, o aipim e ca

rú, perdelll na água os sais
minerais que contem. salvo
quand.o são cozidos com cas-

,e o m U fi i c a ç ã o
A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS - Sucursal Paraná ..Sfa'

(alarl�ªt estabelecida ii Rua 1S de Nov., 166 ... Edifício José Lourei.,.
�o 10.0 andar .... tod. TeL uETMA" ..- ( U R I T I B Ar
comunica aos seus disfintCls clientes, corretores e AmigQs. que mu..

. dou seu esçrUório em Blumenau para o prédio Paulo Scheidemanlel,
à R�a 15 de Novembro, 0.0 810 ao 1'0 andar sala 2 &< ondf! continua
atendendo denito do 'horário normill.

' "
.

•
� "r.< _" , • " ,

(ia.. Roavist a de Seguros
Escrilóri() de· Bhnnenau
(aixa Postal! 253
Telefo.ne: 116l
Enda Jel.: 'fIM!

cu.

ASTRAL DO DIA
ir :

por Baga SWiami
6 de Novellibro

Os astros requerem bastan
te logica e compreensão para
i que o dia passe com relativQ
exit.o.
OS NASCIDOS NESTA DA_

TA � Sâ-.p bondosos, mas de..
vem cultivai' energia. Serão
ricos.

i.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I Em ictribuicão à vís.ta que Rio do Sul. onde (;o!ej�l'� a.
lhe La o Hait

í

no mês passa- rnístosamenro com o time "ca ,

t'J! � I do, a S:,c:,-,riade Desportiva €:'u13" da Divisá,) Pr.nclpal rb

r'"u..:i,...3 Vasto Verdr-; rejiresentuda por L.R,D ..

.

Q li( g sua. cptégl?rlz:,da equipe dl;,
..

Recorda-se que 110 match
, Juteból, vrce-eampea do ce1'- disputado 1J1:'10$ mesmos clu-

t.une di; Segunda Divisão ck hes no Estádio Curl Her-íng,
53, d.:.'vet:1 apresentar-se de- Os u-ícotores trnmraram 1)0::.
pois de .irna nhâ na cidade de 5 h"ntu;; contr., 2.

BLUiVIENAU,'6�11_-1953 ':q,
""-

,-'U'_ r c_in'o " Haiti'
Llf:

,,1111

,
I

E o' Estadual agora vae en

trar para a '�curva do hospi
tal".

Passou o "Vovó" pelo "neti
nho" sem ma.ores alardes ou

confusões.
Em Presidente Getúlio a

coisa até que não foi tão dura-
Inicialmente não andou

bem, pois o "uni a um" da
primeira etapa pintou um qua
dro meio turvo para o trico-
lar.

"

Na etapa derradeira porém
a coisa ficou tricolina e o u
nião 'despeda-se do mríméíro
estadual, que marticipou, em

mcnt s de 25 minutos.
7 x 2 uma contagem que

não deixa duvidas quanto à
vitória.
E' bem verdade que o arbi

tro numero um do -Vale não
andou as mil niiiravilhas.
Meio confuso, deixou ini

ci3Im0n1e de apitm' uma pena.
lidade a favôr dos !birámen
ses, para depois assinalar al-
go que nunca havíamos visto D:a a· dÍfl vai firmando rigir o sensacional chóque
em futeból. Um g;Jl sem que a h-bola chegasse a"se aproximar Wilscn Silva como um dos de depois de aman a na

da linha faial. mais capacitados árbitros "ilha", entre AWlÍ oe Ara:·
Todo mundo viu que a re- do futeból catarinense. No- ranguàense. Sua responsabidonda andava pela. caSa do vato ainda na dificil taréfd lidade será bem grande,"metro e meio" longe da lL '

nha de gol e só Wilson enxer- de apitar, necessitando m'es mas afeito a jogos desta na-

gou o gol que roi assinalado mo de muito tempo para tureza, Wilson Silva está
sem maiores discussões. "amadurecer" completamer c2pacitado a �evá-lo a bom E 'C Tupi-Guarani de domin_ M,

I n I n t
�

T d
' .

1 gel demonstl'Oll com pl'opl'i c-- Ii�) O "O
�n n a'Odepois� I��S��r�:Ót�:a,a�;:oa� te, vem ganhando pouco a 1 érmino pois cat-egor;a não dade que a conversa ('nlre 'J]- &i! : " }.' 'i

'J
i_fi .,.,t! lif�'

.

Po 'confianca' de todos lhe falta, absolutamente. dius lliiu upresellta sn)Jeranü. 1'1"';:' �01, "'1 . lU" li"final não :nfluiu na contagem. uco a ", �

_.="._. _

Agora o Vovô vae para o os nossos clubes e d'e agre-

e t �
.." "

. ,J; � �. • II'" I' � ,
•

I'oesie encontrar o Cruzeiro tniacões de outros centros nu' Ira' fl·n fi ao eCII�a�3'" o e 0eu' t�ta�m� a tlilOr�mUúatie �e ti,.m1mr1f�!,á� (� se� lemo ue !��MOp lWpltü J
(não confundir com o raquiti- esp'o-rtiv.os I"d;anta,dús elo, II '.U.rl ) I r �- � fOe <l '

ii fJ bn . fá €.: E w' �.1 Ico Cruzeiro m�éda).
� L

\!J
. U ' tJ ) 'iM�aflH� OU a�mm�.- na '1.. l�} \

iJ U t I{ r,}, . K f que U�dÜa q]e an�af
Sim, vae encontrar um Cru- Estado, onde, aliás, já ��.. I

V

��l��,p�ra d,ix" mu ;to",,, - fruta de bum cada.
'

Cn te io Com u jn í o , ra r' n II U3 ense ;lIl1iJ �1�ild ie ;Htlld�
•

fi i1"edil: d� Ihn d� an0, �.om !lleço_� red�zidj),
�:;'���:;;"q�:n:t�;�m c:�,,�� fo�m��ven:,�'r;;��:;ta;:::n% J O 9 I �m i(t�ª$ as mercadoflils, Almn ce I�do Islo. ii (AíA I\IlERGER esta
�éti��eR�����i��:te3��m��t; de A'rbitros da 'Liga Blu- Avaí x Gremio Esportivo de algumas festas p - pula-

II'!}.�er�,,;t�.ndOI com �rncorrltO$ ejiledaisr 0. se.o, .fIlil1:�MavHh(uo �.()ftim.entoo Cruze·ro. menauense de Futeból, tem Araranguaense, é este um res para todo o dia 8, na Ca-
.. _., n -

d
'

Com 9.000 de ajuda de cus- no Campeonato Estadv.ul de dos encontros que compõ'em pita] do Estado, encami-' de t�rmS�$ e$�orfe e de' hom, retem ..euqunma3. rorianh)u nao elxem
tu e com 10.000 destinados 53 explêndida oportunidade a roàada de domingo próxi- nhon à "mateI''' do futebol' I • E" l �. A A � "(ASA' RUER:xf��:lv:��e�t��!�á�ic�n;��� para consagrar-se definiti;- mo do _Campeonato Catari- barriga'verde um pedido 110 I�! 'V,i"iUa ra G[a�de � enaa, ,$paCiaa tte I-�m oe no oa� _' �.

'

", .

�

·sará "máu comércio"· vamente, tanto que seu 110- nense de Futebol, Os dÜ'i- sentido de que a luta com �tR"�-�- Jtml,1::t de liovernbw, 505 .. ., bem no cGrae,.ao da cldade� -

-0- me está bastante cotado pa" gen1es do tri-super-campeãJ o campeão da LARlVI fosse'" ,

O Estiva também funcionl1- ra a direção de importantes de Florianopil's, tem'Gndo antecipada p:.r:t Hrlulllb::í ii
rá d(jmingo. E com êle o Bae-

""J1COf!tros da citada disIJU' 1 d
,.

t"l'de.pendi, de Jaraguá.·'" LJll') passive ecreClmo nã �

Convém o praiano não se ta. âYrecadação da partida a A propo�;ta dos aZUlTiE,
<::s�uecer qu� o Bacependí_ já Secrundo uma'noticia que ser levada a efeito no' esta- "'onttdo sepU!H1.J fora )11"('-fOl o Campeao dos amp'2oes, b '. ',' .

�

. ':' lO>

na ocasião em' que derrotou ,? procede de FlqrlanopoJ:s, � dll1ho d� F. C. F., como c�n / v.1'to, nao eontou com a a�

Canoinhas que havia derro�n- F. C. F. escolheu-o para d.::__::=�uen�:.��::__programa�o I qUÍes�êl�cia do Arar.�nf.?wwn
--o --'-.---'. .

"--------- "--, ,'-i?,;' se, cUJos' ll1cnlores Ja 11'eta-
, 'WífflnÔWpj�17!i\Wm]lr��1@1�"mr���iM'1��eWlÍ)M';wn� I ram um avião especial para

!� eonduzí-Ios dcnüngo peb
,� m::mhã a Flo}'ianopolis, As

..

sim, está afastada de todo
a possibilidade de qualqner
antecipação para [l etapa
que se avizinha da magna
competição do peból do l'�s-

t��Na�a loais tem a lazer
ál o canl�eào

Divulgamos. na edição de \'0 e alto [lspirHo aspcrfí
cor:no das mais

scnsado-I ção n� campeonato gaucho

I d�
se, �st5o caplJcita�os .'� I s�a . v'erda�leh:a caieg<wiR

I
CJ;x"dro coeso; )�ui\o }10l�110' F�arta-feira última, uma \;0.

nal�.. de 19;)3� os rub�os-�egros DL. d!ef ao F.l;ll1.dl�. esport.í tecníca, pOIS formam um geneo, tantn e vercaue qUL nota referente à atitude to-
lendo obtIdo boa coloca- da Cap1l31 do r,Jo Grande 'lO lc·cal atlH!çOeS dignas de o famoso onze do ESPUrlE' mada pelo sr. Eurico Hos- A E F I ( I E N ( I A

.. �- --- .-- .. ----. Clube Interriacicual. consi terno, presidente da Fede-. do anuncio acha-se tU.

·:0G.·�.me;Rtando ,sem .m -o·"1 íC1Ja .. .. ..

���'a(�:� 1���1���j���;eà1,t'iu���;�J(� �����'il;�q���,ca de�:Ol�:�i: I-;��;�:l:�Ú�����}'�Ú�:�- - - .

.

.... brasile i ro , graroctcs (�it;c'-' l-- XiHl o procedirnento do C. - ..

circuIa{:iio diária que p,,-dades teve para abater a -�. Erancisco MUl't:n'211i, em netra na maioría dos la'
"Ierr.nhc" nos dois turnos determinado caso ao qual res do Vale do Itajaí,
'::0 certame portoalegron- !'oi dada pouca ímportanc.a
se. decidira segunda-feira últi
Lançando mão .:te todos ma demitir-se do ímportan

os seus indiscutíveis recur- te cargo que vinha exer- Em virtude .do mau terrr'
ses técnicos, passaram os cendo com rara habilidade po que imperou durante
colorados pelos nacicnalis- ex brilhantismo.

I
toda a semana passada, viu-

tas não sem dispender ingen :;e impcssibilitado o Icaraí
-0-

tes 2s1'o1'(;0:::, vencendo-os Como é natural. os clubes de excursionar com seuUma ndada cheia de chó
por 1 x O e 2 x 0, fato que filiados à ent.dado náutica �1uinteto de basquete a Biu·
.atesta claramente a uoterr' sed iada na Capital do Esta- menau, onde enfrentaria sá
ciali_clad'e do elenco q{ie lH:S I da, considerando os relevar, »ado, dia 3], a reprssenta-.
visitará na segunda qUinze-I

tcs serviços prestados pelo :;ão ::0 Ipíranga. Ficou re

na de novembro. conceituado desportista de- luz da a noitada esportiva
A estréia do !\Jac'(lnal C-ní I

missionário e o QU2 signífi" lHS (jm.d1"as do elnrje an'la

Blum�nau Gs�à <,,,sentada p,'[ I
cu sua pi"es,ent;a à fi'�nt(' c() ,cUllbo ü dois encontr{3S,

1'a o (ln, il du cU!'i'ellte, tC�!I· !'!.:HlU Calill"lllenSe, nad c.:UlJ- _ill! de VU;I�i e ulil 1'0 tlf� bÜn,
du po!' adVU·S.11'ld o Grd11ÍO ,::nrdarurn corl1 ,:eu afasLl- ;};tU cc':",J, L'lJlrc- n,' invc'nis
Espurliv<J Olímpico' A 2�, l1it'Jün, l'UZ:lU pela qual tu- ipit'allgllistas e do' G. j�.
(�()J1ljng,,), nwdil"�1 frí'!;as do \'(Jll'Ju ii ealma, í'eVtlg;'[" ernfesslJr Trilltbdc· Érn '.10-

(�(Irn (J P:dlí1éil'as, servindo g�)ndG SUtl dcc-'Sild (] sr. Eu- !t i b::1 venCi::u fi Tt'idnc]e pOl'
.á pl';'H;a de espui'les do Cam ricu Hosterno, para satisf�l- 2 x U. triunfando (J Ipií'rll1-
peão do Ct'lltell:11'iu de pai· (;ftIJ daqudes que o tem (:n1 .,')1. pDr seu tUl'l1r:::, na porfia
co ]Jaca uS duj�; Íc')'.jndi'Jsu�.; cunb CÍJmo pess!w de illdis- "e basqu'," te, pe13 contageln
t�spctúeulos. t:Li Li vel valor atlm irlistr:l1 j- . dI· :�.:t x 15.

em torno da ,temporada ',. do '. «ferrinho» em' nossa cidade �eVO�Rusua ÜeCisão O �res. ôa Fl��Intensa, expectativa

do o Caxias. e êste por S1..\á vez -0- . I Dizem, que o time do negrr.
suplantado o América que vi- O .Arnr'anguá vem a Florf,,-

.
nbo Dirceu está em ponto de

nha de um, empate co� o ce.: .nópól.ls. via aérea" disposto

;ll
bala-

rit ba. vencedor do Atlético ·desfibrar o "Carnepão da F_- ,-0-

.Mineiro o derrotadorrdo Vas; bra", . Enquanto tudo isto aconte.,
CD, Campeão dós Campeões .

ce, o' Campeão do ano passa-
sulamericanos. Paréce que a

I
do viaja para Tubarão onde

ordem foi essa. em todos os V&E' encontrar o "bicho papão"
casos. a luta 'entre os Jara- VENDA DElS'rJl; DIARIO' do sul. o Hercilio Luz do "T'e.,
guaínos e Itaj a ianos será du., léco". super-campeão da Liga
ra. NA ENGItAXATABlA Tubaronense.
·Ãz;�do-BaependI não eStar

o Olímpico no Estadual. Se es

tivesse. .quasí que poderia ir
,para a segunda chave ...

NAO VEIO O UARAI'

PON'rO caro
ques que movimentará mui
ta "verba" em todo o Estado.
A FCF, depois de domingo.

estará mais "proza" do que a

Bolsa de Valores com o dula r
a 125 cruzeiros ...

Wilslo"Silva fiO rG.artaz

�S&8J1ti�Oseu oom� par:a a �irt Ção
dO 'lOOt&� Avaí x !raranguaensu

,

Z",õdo ti f.'!(imeira o fazer tra.

fegC1r fiO'Brasil aviões do'tipo

"P"j:lUlor" (mistos), com dêsco'!
,

t.. yfj.:;igl d.. 1S"I.$We G510r!

,

tús, fiVARIG é fgmbém õ piq

-o--

A [·nchente que "assolou"
B['USCjiW d:!TI 'ngo último. i"
lJlllldúLl complétamenie u Es
túdio Augusto Bauer, dillgin
.:I:: o !I;vd da aglla mais de ml1

In&lro :wima do tapete véTtie.
Uma fotografia flagrante d"

:Jcc>ntecimelltu enviada para \J

Rio ou Si10 PallL! deixar[� to
do o rnundo boqui-abertu·
Pregresso llot<lvel dirão:

"Um campo d:! wall!:l'"polln
com alhambrado. A turma l:í
déve ser meSlrn de briga ...

-c-

Cavdlheiros

.1
�'

ODAS CHANEL

u
Dois

.

cluh,�s j:'!, esEio ii
l11é1rgem da disptita do CUT!1-

pe()llah Cdarinense de F'u"
1:eból do eUi'l"l:nte an('). Um
deJef;, corno niDguem deve

'gnol"ur', é u Unifto de Tbil·l.l'
ma, presa Ecil p:lra LJ Atle
tic-o Renaux, [.lil]' qlKi11 füi

201t.'adü de m�üleil":t
ei"llal duns V'{;Zt:S

.las.

sensa- I r'ntre as equipes do, Cltibe
:�t"t3!li� Atlético Cl'uz'eirG de .Joa.�a�

ba e Aliados de Lajes, .0

pl"meiru campeão da zona

oeste de S:lJlta Catal'Ína e o

.segllrdü vt�i1l.'edor- do ceTta=
me da Lig:i g'2n'[H"lfi de DeS

portus.

J\!f II itos dos de-:-:p,}j'Usl as
Jocais, no eldanlo, pÜt!CfJ ou

naja sabern :t l'("Sjkílo dos
lei ic()]!lrO�j fiUt' se ft�riram

Nu impossibilidade de se

'lefrOlJtarern a 25 de outu-
I bl'o próximo pussado, pois
nes�a duta, lJor' deliberação
da Federaçüo Catarhif?h�e,
h�ve de ser dec.:ididü a 'dis
puta ofici&l da e:dUde .,de
Lajes, Aliados e Cruze{ro
jogaram, três dias após, is
to é, a 28 do mêS passado,
quarta-feira, em Joaçaba,
quando empatar'am em um

goal. O prélio, pOl'-. ter sidü
levado a efeito 'em dia útil,
financeiramente foi l' n fra
casso, porquanto sua 3ncca
dação não chegoLl s;q�er a

3 mil cruzeiros, fendo a F.
C. F. prejuizo superior ;1

cinco mil cruzeiros r;om sua

realizacão.
Domingo último os mes

mos quadros travaram em,

Lajes a partida dccisi,..a e

para surpreza de lod<Js ir i
unfou o Cruzeiro por 3.x 2.
com o' que vju-se o Aliados
desclassificado do Estadual.
O espetáculo em apr-eço ren

deu a importancia apreciá�
vel de Cr$ 9.895,00.

----------�----�--------------------------------------�------

no cerlalllR e�la�ual �e
�a U�a r.iosulense �6 �es�nrto�

2.0 Premio Um belo ,Vestido fase_, o lJnião confeg:u� \L �3,:'Y' fi.(_�

Vt"WSái�io para os hl'U'.7=�rlJe!1 -.es. l�

por mais paradoxal fJ1W 1-"
.. ,',",-,

ruI C!xutan1"nte quando 81'e)1['ó'

flt'nn V�)Z os ü'icolo!'rs g·olean!t11.
SI��rl'.�nt_1o pn1 Ficgl.lic1a 10, teuV) -"':I'j

"n1Tmi e. exata,mCl1te, )·ep ...tim(','

um'nnte a fase do, cotejo <'111 <1\"

nwlllol' atuou o l)eJotiio d" }\_;",':í

"lnho. viS!Ü'.IlClo constan1pl1\["1\;"
tl meta de ped1'·o,. ]Jal'a '11m; de;'

t'i1l2eil.1�, lances, jn-:-ta n1f·nt r: B;]'�

{'o:'l"!!1usões fnl'harllm as Vf2('S :�"

&r<till1Piros visitrmtes,-, em 0'."

tras surge a figura lnlpreS$)o
IMJ1te do gOleiJ'o alvi.cnlesll". 1').

pel'undo sensacionalnwnLe em tI,

l;o!.tull,idadt'" �eguidas.
AF.sln1.. tivernn1 ocaslõol�� j \ II

,,1Ul"J pará mnrCal' os cinc{}. flvan-

'} t�S (lo HVOVÔ" ,�(J- pOl� vàri::; \-!�. '-,

zt!t:3 \"�I)!J:' o afc.o .... sua n1�rC(·. n�.

da nUlis eonseguiranl. flue r!QU(;

I" bonito goal de Otávio. A pt (.

pt'ia intf'rmediiil'ia. �om BranC[l�
B91mníni e Pilolo, Dt,H'OU ao gO["

'fl11itns vrzes. o CpF' a1 esta, nfm,,·'

ó.f1..'f:3'tiva th:utl't) il!:c"'r;;:[,:.s 1.':0i H;;i,h�·

l·ações. O placard, contudo, ficr,'l

1m

1.O Premio Uíl1 casaco de pele

o Certame C �t3r-'r,ellse d" Ji] q. no 1 x J, co1'o:111[10 os esforf:,}'�, Otávio. Adcl-bnl (' Joyne
figsioniljs em 1953 pro�s�gnill r\i:+ (.1'JS i1Jir"lnlen.,:�es. principallH.-3};:.! � UNIÃO Pedro, Pileca t:

tardo. de rl')mingo últÍlYio. 1.0'. de seu extraordinbrio gllardiüo. Bt'andes; 'Vê' ner, Cláudio e Sa

qun,TJdo pela seg-unda vez EftiVé, Veio o sC'g'unclo tem]1o (' :J tu g'üí; 1501ani, Cm';'Js, Fcy, Arno ...

1':lm fr(,nte i\_ frente as relcr.s! 11- sá: io de tentos parou' nó 1l�1!"'�" AJceste.

laeõ('s dI) C. P_ Carlos r,'Ol,'1U": 1"0 ':, de"fl'ut2nd') 03 Criwpeú',:ó Arreéadaç,w recorde vel'ificou'

bi,campeao da LBF e STJ U'1"'(, ,o1'I'Llos J;� Flllitlf,Cil' b!umCt1:J.I" se em Pre,i<J�nte Gdú!io e "tn

-le IlJin,ll,a, c'amlwi'i. da LI�D ·"l.i.C ,II ot!lra', np''''1:unidndf''; v�- ioda a regiiio controlada pela
.

'o I (,,"Dltado de 9 x ::: do })I'i" t·:! gol. a'" Stlil éxiio tut1n.via. O,' Liga RiosuJense: CrS 9.480.00.
,

medro eott>jo autorizava li c.ii"" '�oals elo U,1ião [I)ram (;(m"i�,\,v Al'bitt-agem \)oa de ,Vil�on 'Sil

ura n prog-nosti(�al'-·.;;e favnrr�"el- ào�, ,.) pl'inlch'o no perí'Jdu iní·· \ra, conl tlpena" unl p1T-O caPital

wente no Carl'Js R[maux, 11lt','�" i'l'll [! o S('glllldo na <'lapll '�u"r de llpnhuma. influência nn, rjICci-
•

1. 'I.- 1 .... -

d t 1 O 1ento ínaugur�ll
nlO p(ll'que é patl3�lte :_,. c}rc;I;·:lli.'l 1:.1'::I)1(:n nr. Ha ('CIJlança {4e lll'l! I SilO o nu: el .

hrde el- forças 'nllrn conr;'Dl1I o pena n1á�·.:in1n. tendo en1 Cnrlos e do União não chegou 3 ser assina

das dutlS equipc-s....i\sspgUl ·i·o:'�\.\ \ '�a.gui ;·5(?'US a\_d.c�·es. Ot {l'.:io :�. !i' lado. porquanto no lance 'enl que

ns obserVac10rl'S, to<layia qlle ,", <tc'rbaL .To,"". L.;n"1. '1',lle e Füo-- Mosim:.nn foi VP]1cirJo. nas ime

fat(H'es
.

CU111pO e tOl'e�da �erian! tJ� csb'-'s os nlu�'c;]dol'('S lX.d'a \1 djnções da gl':Tnde área, quase

"B 1 I" �Obl'f' ,., !,inha. pelo avante Car-
HI-I:.llldicapsJt l't,:Hliidcr(l'veh; n .'".� l.)l1ze ue l'USl qt . �,,'_,l_

vaI' d(J cünjunto de Illirama e l�oi enfim, uma ,.'tôria (iJ 1':1"'. pste atirou para. o, :1:,"CO. :�
• ue por isso mpsmo o campfR� I moela, I11UJJ,) f{Jcil mc'mo da ('. balão, em sua tra)dona. iCll

rio VaI!' do Itajaí c1cyerb '{",,',{" quipc dirigüln por Helio Olingc':, Interceptado pOl' Ivo a _um n,e

ln-tu' seus ,��fOl·C{l.g })hl'B não ;:f) {l qunI c1'" cl<1:.�!="incou 8('U lJl'l!{j{ 1 J {t'O lnais ou nIenas da hnba fa-

'I 1'0 opOllcnlr 11(·;:ta cammh�,(h tal, conforme opinião unânime
f.l'er (jufLlj1uel' go P(�.

At':r,nteceu apen:1s (J IH'in1�ir'-' !"l'!l'n :1C\ c:é1.ro v�ta_(li_ota). daqueles que a�s!�tir3n1 o lancp

do tópico considl"l·:l.�O f"ia '1"'- A.s e'luipcs as�,;m alinh,u'em: olt' pert'J. ,Vil )on Silva, col0cndo

CARLOS RENAUX - Me:·l" fora, do lance. quase na mr-tadf'
,la cilncha, consignou o KonL
Um ,·tentu elo juiz", pOl'taril [J. ' •

. Oferece aos seus distintos freguêies �m todas as compras -de va ..

motivo ,-d'a,Ior superior ti (r$ 300,00, três valio�os prêm�()st ,como

passagem do seu 1.0 aniversário de- fundação.
. �Os prêmios, que serão 50rteados dia 18 de :Nove�bfoj' no (ine

de:MODAS. (HANEL e sao. .''.' .-Bhinl(�lliUl acham ..se ex�osfos ,nas vUrines

. os seguintes:';, ••
" o",

,�" níc'a. pori)ua..nto 'pn) l'nr)p�efj'�,r�\ .,;.

�urn. nH'snlO m:nn () plftC.fu·d d(:o
1 x 1 11m'rm!" toda "priíheir.\

f' Jj

BANCO INDU'$TRIA E (OMrRClO DE SANTA CATARINA S. A.'

,3�o Premio, Um laileur de lio_ho --- Matriz: I 'f A J A r

Capiüü •• .., ••

li'nndu de Rf'B�l'va
..'1> ii jt .:. ..

End#reço Tele. OfIN:CQ>7
'"' '.", I Cr$ 50.000.000,00
. .... .,_.. : 4.0.oooooe,oo6";' • P ii.

:Visile a MDDI_S CHA_til 90,000.000,00
Total dor. depó!3itos em 311315:3, uwis de 736.000.000,00
AOENCIAS E i�SCR.ITORIOS NAS PRINCUJAIS l-n.AÇ \8 DO ESa

TiUJO DE SANrrA (�A'l'ARINA> NO JUO DE JANmUO E CUitfl'DJA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA'
O AlTMENTO DAS POSSIBiLIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO�'

--- DUÇAO

E P A 6- UE COM CHEO UE
c.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.la. categot'i:t: Cl'$ 10,011 -- olu. l'"te,;oria: Cr$ 20,00 -

�- ·1n� "!li pg'oriaú f�l'$ 20.00 ARTIGOS N A

M IFESTA(OE
A CIDADE D

'O iíIÍ

TRIESTE
Exemp lo ele trabã lho digno
ser imitado por outras
Ipiausbs da iiDurensa do Rio ao

,viuito se tem falado e dis, plaudindo a ação operosa di}
cutído sôbra a ação dínamica t sr, Hsrzílro Deeke. cujas tra,
e profícua do prefeito Hercflio I d.ções cívicas e morais cons

DI.; :ke, que à tésta dos desti- tituem um paradigma de tra,
nos administrativos do muni- balho construtivo E: exemplo
Cl)10, vem se revelando um de patrotísmo ímpar, dignos
tremem público Inteiramente

I
de ser Imitados por outros ho

devotado aos interesses da co, mJens públicos resnonsaveis
lE tívídnde blumenauense,

SO-I
pelos destinos d:1S comunas

h.cionando 'Os mais diversos brasileiras.
pj oblernas da comuna dentro Ensejando esse conceito de
de um critério de llç50 patrió-I operosidade do governador
tica e particular car.nho ps-lo do municípío, cuja repercus
bem da coletividade. I são tranpôs fronteiras, não po ,

Sem isenção de ;.;1 111'0, mas 1 dísmos deixar sem um registro
apenas seguindo 0<; ditames

f
o que vem c1:: publicar o "Jor

da consciencía, fazendo just!- nal d ; BrasI", do Rio de Ja
ç:.! acs ho.nens que trabalham neíro. que, na sua r.dição de
com honestidade e íntegrída, 30 de Outubro p, passado pu
de moral. êste jornal vem �- blicou o seguinte tópico:
cornpanhnndo de pérto e a- - "O que vem de ser defi-

Urge a refórma
j"J.ORIANOPOLIS, 5 (Merid,) - A reforma da Sect'etarta da Assem

hU" t,t"gislativa é, COl"O temos acentuado, um imperativo do cxtraorcn
r\id iu ôPsellvo!vimento dos serviços atrtbuidos àquele órgão técníco-bu-

,
roc.. :,i:CO, F,leil seríu. compulsando-se os anais do nosso Legislativo e

to!y;:,!ldo cíêncln do volume dos trabalhos da Secretaria, provar o assêr
to '{"<' uvuncnmos. Além do mais. não seria lógico reclamar dum depar ,

t!'Ha Ido com situacâo especifica, dentro dos quadros administrativos do
Esi"" '. ;;, crtstullzaeão em moldes antiquados, empecendo o próprio cres

C'ir.... '"r[o :i maneira de ponto morto em meio :::'0 dinamismo auspicioso
que !lê' evidencia em todos os setores do serviço público,

,'"t,;rln (. que ú \'elha concepção do burocrata, senhor duma banca
ri'i['II":'l lUi,'; mnís varlndas formas de ntívídades funcionais. sucedeu, por
ton.. f1hl'ti', o pt-in('ipio da ê�pecifi('n�ão das carreiras. írnpltcando cada
un.» delas o r,pel'fei(,lo:unf�nto técnico e a competenc!a prorrsslonnl leva
tÍ.1 �1. um p1:'J'rn ,Rr::íu de eonheetmentos especínlizndos. Nem o Estado -PS ..

ca; .ou ri e�s" Imposftívo da evolução dos p�OCESSOS de trabalho. no ob.Ie
jet .v» 'Ü';; torná-to f?f�i·i-enr;:. parn as modernas exig;�ncl:ls da admlnísrra
c:ãq 7.uh1it·a.

! h�s:ia ft"inn:l, I,fa" que dever-Ia n SFC'retaria dn Ass�mhl�i�!. ('(':: Santa
CE;f[;1 ma pt·i'lTlnUi·.-'t?r ('!�t.ft_nque a tais corr-entes vttaltzndores das attvt ..

da.I, � (1dnJ.íni:;tl.":lti\!:..�. rptr�intún.do na Iutransigêncta de rotina 2.pel12S
ern i-azão de Ii-r.eli)n['�i(o:;; pnHti('ns-partidãrio� ou por falso escrúpulo de
OI" iern 1ítUHh-;.eirH., qn:uHlo é et.�rto que toda rt"onoT11ia, em t::l sentido,
lli:lt3 contrfbuirá pnra rtespel'rl1lt::'io do que para o proveito- desejado?

Cotn efelt(). !l ref"struturação preconizada pelo projeto ora em curso

na') comL;sõ"," tél!hic�,� da AssemblH:: ordem, os servi<:os. dando-lhes
hi€T3rqui2[tc,'ÜO l'n_eir,n,a] l? assinalando aos encúrgos O máximo de espe ..

cializaç::!o para gari1ntj,' o nlá:dtno de proveito comUln. Por outro lado.
o funcionário deix:-s;i de ser sitTlples diletante na c3rreira, para inte
grar-se no H:U papel, de relevante shfnifictu;ão públicll, com ti soma

de responsabilidades eorresponó_nte a essa l'e1evância.
Essas e ou tras ("oílsidel'a(;Õe�, estejnJllOS certos, vão prevalecer nas

delibt'ra<;ões do" i)u,-tre5 parlalll:'IlÜlI'es sobre o projeto, que não tareIa-'
l'á 2. Ü· n plenãrio. ol\d� os �elt:·1 nnhres signatários. representando diver
so,_ partidos ,Politicos, t('1";O o lJl'anr de vê-lo Rprovado.

Prefeito Hercílio Deeke
menta cic impostos- de quase
cinco milhões de cruzeiros, A' tf'nso entre o- Ocldente e o Ort

vista disso, executando ou -ní.e oi", só p rdu rru-á como

contendo elementos fínancel- nos.ilve'mcnt.e até nnmontnrá
;'05 para execução de muitas -Ievtdc às condiçuc,� Impo.ssive ís
obras ute:s e melhoria da e- o;,UplJln,l:1s p,-,b Rus':ia, 1':11'>1 li

:illcH{:fh e .saúde, as despesas ma Ü'I'g'Ull nu gurrrn fr'ia. Tal (.
'!o Jyo p;l�sado, �Orl'('sponden- fi iI<lpre,'Hiio iIl(miC,,�lnda pelos
�l) a rece I LI l'stlillacl_a, _foram r mc'o,> r.fiC!:lhl nortr-amertcnuos
rixadas ern onze mdhoe.s e

quatrocentos mil cruze.ros,
O pulo (lu receita excedeu.

porém,:1s cxpeciativ;ls mais
l'isonhas, subind) a fluaSê de_
zenove e meio milhões, com

um exces&o superior a oito
milhões,
Avultou na arrcc[ldação,

tornando-se a eHr'! mais alta,
o imposto de indústria e pro
fissões, o qll.� é um s'nal se

guro d'í) aumento dns llUvida
df.s locais e consequente subi-

lumentará a thHS80
Q�Ci�eDte

e n t r e
e o �rieDt�

WASHINGTON, 5 tUPi ,- A

cou. l\fa:nifestam eles ',!ue l';'l I'a

C� dessa situação" a organiza�L.'t
i) plano do Exercito Etiropcu d,'
cio tr-atado do Atluntico Norte e

vem SN' cada v' z maio' apo íad JS,

c'nL vez de serem abandonao ,I"

eonf'orme pretende a Ru síu.
�••iI.1

.Iiant e da ultima nota de Mcs

em
(CollcIUf- Jla :.l.a pág;na

Esl rye antf:l ônte;lJ em Blume
nn ti () Pl'�lf. La f:.;,' ct e BelforL
GHrela. Di,"·"·T de E'''íno C<.>
'lie'l' ial tio Minísté"i-J da Educa
:;-ÚOJ o qu!!.l pnt \',' (UH, rc-;.tniã(j
,�C�;l �';·')fes301·t:.3 de div'e HO .... edu
candá'los IOf'ai', tr',',La1l'dn de as

-"lnl os �fT� lno·'_"e- ao e:1:d"- 1.

l"ri� r::!l rruní-", 1c"."n:l�_ :1 lff;:t ')

os viu nascer c qu,' lr:n'to e pê! I do:, Oi' ctlvinlc:,;, f'.i : orga'li'ada I HC-::Cí,lio Dccke -, �l·. h'f::rcilic
l'OU dos mesmos, cuna me:,a I'ctl::nda na (;1:a] se I

Medelros - Dr_ Arl' PereIra -

Apresenta!1do o dj�tint.) ,,:- cog-itou eh fundação de um Ccn-, Dr. Waldil' Campas, 'e 1,0, te.' 31·

-;it3nte, falou o pad'e El'n da tro de Estudas Pedagógko. e111 do aprovado por unani'midade de;

daquele estalie;lecimen'·) de cosi·
I
Dlumcnau, !('mlo na oC3Aão, ,"-

'" t'J. hi incluídorL'AVôüiAMm'Nii À li A-'Aô A l C,AH t�D�;�
/fJ n

SENHonES AGI ..ICLUfORES. ,
I 67\J\ � ROVH;lTElvl A C>Ct\S1..'.O E ME-

1\ -....,..•��-'. ,,,ANIZEf.,.1 SUA LAVOURi\ ADQUI-
.{INDO UM TRATOR

fês sentir aos pre,pnt fi a Imp ,

"W 11 T E fi L O O"

COIVi TODOS OS IMPLEMENTOS
POR APENAS CR$ 34,900,00,

NÃO PERCAM TEMPO
DIRIJAM-SE A'

COMERCJ,\L VIEIRA BRUNS S. A.

AnionÍo. aprese ltUl o Pl'''[. c�

",ontin1011fqs de rCF:ll01i ",hi!idtHlc';,
:lenho do" jlrincipios d('m('(�riiJi
;>n� ,.. "eligiosrs.
Dada a. deficiencin,

que em brilh,-,nte úl"a-

l!t. cat<'g-otia: CI'$ _.-- 150
�:J. c:ü.e�!ol'ía: CI'O - 2,30
5a. categoria: Cr- - 7,50

23. categoria: - Cr$ 3,00 -

-- ha. categ'Oila: Cr$ -- :;,00 --

Acol'dão, podiam ser apre
sentadas emendas á propos
ta orçamentaria, uma vez

que essa proposta era c7a
e�{clusiva cempetencia do
Executivo, No caso negati
vo, então dever:a ser obser
v..,d,) o que estabelece o Re
gimento Interno, no seu ar

tigo 39, � 2,0,
A questão de ordem tem

fundam'ento real, pois se os

deputados não podem ter a

"iniciativa da proposta or

çamentaria, tambem não
podem ter a iniciativa de e-Imendas á ?-1csma" - tal co- WAF:nTNnTON, 5 ruP) _ o
mo se define naqu'Ble docu- <enndOl'. dr'mocri',t.a TheoUOIO
mento, "

Crcen exortou o presidente E:i-

Como é natural, o assun-
• ...nhower II tomar medidas {liso

to é de suma lmportancia e
piplinar'('S ('onfrôl o �el'relfll'io Ila.

� F'or':a A{,reu, Hm'old Talhat, E'·ilM.-..

.

"'A-'ií,(L oor resolvido
- JIl'YW Il�;'> Nlt e. ultin-"J" SI)g-un<1O 'n,-.j i-

::te afogadilho. O pt'esiden te "nu; dn. .mpl'('mm. disse "li) Mne

Volney Collaço de OIÍ\re it'U dl'id 'lUI' os EK UU. Jwpt"ntll-m
não poude solucionar a con,- "nvi�\l' homb,i;;" a.tômicm' para a,

suIta na n1esrna data de sua E"p:'1n.h�1-. O,.,J. o pl',;r.lclr'nf" l�i

apresentaçãoJ pois precisa�, sílnh-ó-wel' nimh " 1'01'''0 l','nihiu
todos (JR funr]rn:ir'jf'" f:.I?(ll� (1[;:11-

V:'l estudar bel�1 a D1uterb.
fl.uc: declnr:H:iíQ solo!'" loomllll :t-

� :na sessão desta tarde, lonHem,.; s m ' """'f''' [J"'!" ".c: o

cunforme nos asseglll'OU, é c�I(oe dn cilTni"') d, <",,-;, ;;:, n

que resolverá 11 delicada llHl1,Ca, Se n;;" r,)!, PV,,:,I '.',th

questão de ordem, notando� lt'::u',sgr(1ssão, di;, o l' .... 1(}ç';- 5

ordem presidencial sCt':í' J(,tt'::J,
se muito interesse nos me- mor-t:a.
ios parlamentares e jurídi
COS pelo pronunciamento do
brilhante parlamentar que
ora preside as atividades
legislativas do Estado.

'0.1, .. �''l:,J '1 r' S r '�u(�a ·10re'J do
.sul do País, no senUd:J (,(\ se �'()

r-:.:tli. ar o éllsin'o em todo o ter

l'itó,Hio nacional uma yê:-:i qUl:: a�

l!:.H'Olu.,; VêlU se preor.uT)H,nd::> tão

("nnH�n1e COln :1- instruçflo da

I
nO':�il juventud,' L!"i':a'1�h eh' la
rIo o problema da educação, o

nua! r.ií.� é mini�tr'l.clo paI' 70''
dos paes de l'n.milin, f]ue
v'âo l'vando u nt;�isa

P'U':l. um c'-'ma

1poLg(Hl t ..;�. �J a� :Íij1enC.a.

Ará,; a confel (oncia, ' dis]J nc'a
� .:� homenaç;;em

Uua 15 de Novemhro. 92Z Esquina da Rua Parire Jacobs

-

'ag
Estado

pOde o orç�mentu do
s o f r e r emendas

do p!wino

FPOLTS. 4 IA, lVIcr..::urio-' I d':�nia da nossa mais ::Jta cor

- Quanrld n Super�1o Tri-j +e .

de Jhst'r;a, o (:,eptltack�
'bunal Feder�ll, aprecIa!1: n a I C �n P, :m,,}5 Branco, da U

rCl'l'cseuta(;uo do governo' D�'J. ao ser posta em vota<;ãJ
oa��íi:nense, proferiu 8::U':1 pl'!lposta orc;alnentaria pu

éelcbrc Acordão sobre a lei: ro. 1834, levantilu uma ques
nUn1ero 22, decidiu por H:W Uí.o de· ordem de extl'uor

nim�dade, que "ande falta ,nn: ria importancia e d,:.'s

<:om!)eL�nf;a para inicJtti- tÍt",Hda a ter a m:.lior reper
vas de projetos de lei, tam- ,cussão em todas as corpor
be-lIl falta c.-;mpctencia para ral'ócs legislativas,
apt'c:,entar emendas". Consultou o nobre parla

.

Baseado nessa jurispru- mental', Se em face daquele

('111 nO!"fi0 pd�, e ltlv�fldo em

eontll. flue 51 �i, da T"pu!a.;iio ii
composta de jow'ns até 19 nno<
'" [,ln ,,,, o 1H'ohlema tia educa

ç50 {� ele pnOl'nlr irnpc."'lanf',�!1 P3.
1"" �1 f')t':nfl(;fio da nc'<:sa pát'!'ju_
d"Slb que. e ,tes jOye!lf< que hoj"
fl'enuentam "F hanl'o·; "'.'I'nln","�
scrão 0S manclatal'io,; elo ,le"'t.iúo
da' llu<:iio. !lO dia d' amnnhh, f

não rccc!wndo, eles os en"'n;J.-
lllf'1Jtos ([tI.' incute no hOluem, o

1.'(·1 i r-1 f>i n de rc,::-:} ·"'n ·'[il)i1idadt" f

ti' lle('êneia, ,nadn }lodcl'iin
!'r,(:pr :i p::i.trin ext' emrcid.'l I1Uf

ADQUIRINDO

.._-------'�-----------�--------

BOMBAS ATOMICAS
PARA A ESPANHA

Bolsa Oficial de Valores
de Santa C a t a r i n d

013SERVAG5.0 ItJSPECr.\L: _- A "SUMOC", comunicou a

e"r", J:ô!sa que [l partir do di:! l4 de Novem!Jro de 1953 ilnl']u
.sh·-I' I, 08 Agias minimo� fIa,'a as diversas 1'(I,tl'g'oria, serão os 31'

gl 'nlr,1:

3a. caleg:n'ia.: Cr$ !ii.On
f5!l. c:ürgnria. cq; - [iii 00

NôÍl7'C (Jor{j(/.'J Dlna-ma'rqu€,:us

S I �IJ
ESPINHAS, ETC. ;'!

____.J

Exaltação de Scweilzer 30
novo espiritocristão de paz
PARIS, ,;; IUP) - o mundo só per;::uotas que lhe dirigíu I'.

poderá con " guir a paz, si for nited Press. O famo>�
üstabeleci§o um nova c'.;;pírll'J, misskmlll'io ."-e em'onUa na cMÓ'
mai,; l'azoávl'l (! mais moral que n�:l, de leprm:;os que dirige er.1
"'0 passado () no pl'�sentc, leso Lamburfln.e, nas r,)} e;itas-da A'
·'Ji o ,1U(! declarou o dI', Alr:eJ't frícll francésa. A�resccntoll que
::;chweitzer, la.tl.re,ado recente" "o individuo' j)'lda ,(' deve hmtar
"lente com .(J Prêmio Nobel da em humildade c ffiodcstia (',�is
Paz, Cm resposta telegráfica às tã,;, contrJbuir l)ara.· o E'urgimen-

...
to desse novo espírito".

RUA xv DE NOVEMBRO" -�------�-_.

;.!_t. c!üegol'i'l: - Cril 30,00
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