
"1�"
'"

�
fF\
!

i

pela primeira vez o lerrivel ,iras da paralisia infantil
O'RGAO DOS f'DIA' aros I

, �illn �oixole em Piea'iIIj I

New York: cais especial
aos produtos brasileiros

LONDRES, JunÍlo - Eü, que
t2i1ho a pretensão de sentir um

pouco 11 inglaierra. EOU obrigado
a f€eOllh",,,,,r' e proclamar que de-

ia não sei nlàis nada. A Inglater ..

:ra é hOje para mim urna coisa. A
Coroa<;:io de uma Rainha-menina,
outra E outra hem diversa. muito

divero::a, que linda tem com a velna

MENSAGEIRO S E l V A s
BLUMENAU, (Santa c« tarína - Quinta-feíra, 12 de Novembro de 1953 NUIvIERO !i25
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mo, 11 '(lUe�idionál) O· ministM Jo�é Américo fa-

lou ontem há. C��nara sôbre () problema da seca, tendo se

3:ntecipa1l9, como cs outros trt,i ministrps de Estado que e

antecederam este mês na tribuna dá, Câmara, a qualquer
pronlluciitlnenta. do. plenârio sôbre requerimentO' de eon

voc:tção q1ie havIa sido, apresentada peln' de!lU'L'ido Arman
do Falcão.

CO�(Í' de praxe, o ministrG leu mfnuciosit exposlçãG, a
que deu vivo colorido !iterario, SIl·bretudo na' descrição do

drama das' populações flageladas pela calamidade de três
ancu de seca, l)a1'a depois se submeter ao, interrogatório dos

deputados. Em seu relatório,
.

o mínístro retrata a situa-·

ção do nordeste e mostra OS planos do govern{) para socor-

I re1' aquelas popúlações tão martirizadas pelO! fenômen:l in_
clemente.

'.

. [
�.."POLITICA ,NÃO IN-, l'ama.. a'o seu antecessor, ten_l.
�l'�RVEl\I NAS OBRAS dó sld�2 aprovados e, manda-I

,,0.. del?ntados:�rmando Fal- dos exEcutar pelo .sr. Souza,;

gao, .Joao
_

Agrlpmo .e Pllulo I.'ma. ° deput.ado insistiu com

.....arazate f{)ram os prime 'ros uma pergunta sobre as obras I

:l mterpelar o ministro até novas executadas pejo orador,
cerca das, �l horas. Os cea- que citou várias em Sergipe,
rellses consIderaram satisfa- na Bahia e ',outros

.

Estados
t�}rjos -os escla�.e�hlJf:ntos con- nordestino, quer Th:.l setor ro
t '�os na expOSlçao, m,às o pa_ dcnriário quer nos demais re·

rallJano, adversá-rio do mi- lacionados corn a defesa con

nistro, insistiu em' indagações tra li seca.
sobre d'fm'cntes aspectos do (Conclue 'na 2.3.

problema, .dando aos debates
em certos momentGS, <Q cará:
te� de um áspero (Hmogo po
litico. Aliás, as insínua!,;ões do.
interpelante, relat{v�mente à
execução de d.et,:rminadas o

bras, 'o ministro n:"o se conte.
ve c. bradou:

A política não
tra'

'"
'

'. D peniCilina pode .matar

;';:i';i:;::';.;!);}t;�IPerigo. visivel no· abuso . da
aplicação dos anti ..bióticos
RIO· 11 tMeridional)
Porque nao experimenta

umas 400.000 unidades de pe
nicilina'.' Este é o conselho
que ll{:j.� em dia ouvimos de
qualquer pessoa flue acredIta.
ter curado uma simples gripe
mediante o 0"0 de antibióti
cos. Sábado último recebemos
um telegrama via INS,. infor
mando que eminente médico
amertea.ro responsa.bi:lizava a

terra e aUl'e�micina pelas su

per infct'r;õe!-: e alergias fa
iais El�\ vbta da notícia, nos
sa reportagem entrou imedia.
,tamel1te t'n1 contacto com' G

professor Silva Mello que a

léin de ClíD�CO de l'enome ê
também diretor da Revista
Brasileira de Medicina.

IvIALEFICIOS

blicar'cs na revista que dirige.
os ,qUais t- ntaremos resumir
'para os !pitores do D. N.:

\) t-o cil'les se intitula "Mor
te súo.ta pela penicilina" .�

fo: provocado por urna con

sulto d:rigida à Revista Br<:t"\i ..
Ieira d:> ).Vlec.icina. Perguntou
J; médieo-míssivista, tendo 00<'

base uma observação em sua
cliníea particular: "Desejava
saber se v. penícil: :1& em cer,
tos C�s()S llode ter !'onseqUp.!l
.'!ias desa�trosas para o org'1'

nismo, tornando-se mes1"f>o

responsá, el pela morte do
doente, subItamente ou elu

tempo m:,1is ou fil'r.OS curtu.
Faço a pergunta pe-lo fato d:
haver perdido um doente que
apresentava, pequeno!'! distúr.
!.:ias circulH':órios,,e que hIt;;·
ceu pouca tempo 'elepois dl'
haver inic_!ad'o um tratameu.
tó pela penicil!na, depois d-e
uma afecção gripal'. O «.17.
Silva Melb responcleu citan·
ib um caso publicado pelo A
lnerican .l'mrnal Df Patholo
gy, de Junho de 52. Morte sú.
bita de um doente nas mes

mas condições, tendo a ne_

cfopsia revelado lesões e irr,

ta!,;ão da sua 111UCOSa, acom

panh'8da de dôr, ardor, sensa

ção de queimadura, boquei
raso fisuras e outras manifes'
tações de estomatite. Além

d:sso, não é raro' haver peso
e dor no estômago. dificulda_
des de, digestão, írrit.ação in-

testinal, cóli'clas, diarréi� e

"Adolío K6ndc,r", â Rua João·p'es- mesmo manifestações mais

soa. no bairro, d::: Vd�,ll, F�lará'l'l()

I
grav�s, tais como perfura

ato. ,o Sr. In.petor Es�o1"r. ções de úlceras péptidas, agra-
Inauguração dos relral{1s de E.' vamento de processos intesti-

. nais, sobretudo de comes ul-
(Collclue lla 2.a págIna l�tr3. H) ccrativas, hem'!)l'rágicas, capa_

zes de condicionar a morte do
doente. Em outros casos con

firmando a observação de an

tros autores, temos visto sur

gir. mesmo pelo empljgô de
pequenas doses de aurêcrnlct,
na, corrimento ou apenas pru
rido nas partes pudendas, re,
gras precoces e abundantes,
tendencía para aborto, dimi
nuição da lactação e pertur
bações do estado geral. desde
a sono Iene ia e d:siúrbíos vi

suais, até diminuição de refle_
x·:::s e alterações sanguineas".

COl1':eçOll por diz,!;!r que Q
[cnõmc'no níto se processa'la
somente em relaçac ã terra �

aureomicma, ,Tambt'm o aba
"O da atÉ.! então, c,.l1sidenda
i.lócua penicilina, podia call_
';)1' nHúf'fícios ao (lrganisUlo
bumano. lV[.::'strou-I"os em se

'guioa ·-:10.8 artigos "eus tI'!-

RIO, 11 (Meridional) - "Den

tr·o e mbreve. o p}rto de Naya
Y-ork cCntará Com um cais ex·

rlusivamente para recrber os mi

nerios importados do Brasil, estu
fas pat'a. armazenamento de pi·
nho do Paraná, e reservatórios

espeCiais para. estoc.agem de '.1-

leos vegetais brasileiros", decla
raram on,tem á reportagem de °

JORNAL, os s1's. Robeli: Ulll'áih
e Joseph 'I'odd, respectiva,mente
ebpfe do Intercmnbio Comercial

() diretor do· Planejamen1.(j da, Ad
ministra�1io d,) Porto de Nnva

'l:ork.

'l'éll<lu desembarcado i-:tl.b3do

ultimo, procedent:es dos Estados

Unidos, os citados funcionarios

da Admin'istração do mai')!' e

mais bem aparelhado porto ame

ricano dever:io d�morar-se flo

Ex-presid 'ente Truman
A I N D A E l\I F O' C O O C A S O .• .)

.' tTexto em outro localí

'Ii;inelf-'�' 'Bornhausen
ri,�v e {lU

, "'�vO�tO Agr.ipirió�pôs .em

dUVld� a legalidade;! de algu
mas. doações feitas pelo 111.1-

l1istro r.ara so(�orr.j às poou
laçõE:s ílagelad\.'ls, p'or intêr.
!Ylédio áe representantes, do
'21ero. (orno o bispo de Caja
zeira, que havia rcçebido '1m

milhão de cruzeiros. A respDs
ta do ministro foi' ? seguint,�.
inds;va e cortante:
- Se V. Excia. quer saber

do d,�st'no desse dinheiro· que
vá pedir c·:ntas ao Vigário. ao

bispo!
O Sl�. João Agripino qui.:;

saber quais os planos que o.
ministro tinha trazido para o

gTI.'erno, ao que o sr· José A
mérica respondeu com 'a de
clarnçã<) de que todos os pla
r�OE; �dütados são ,de sua cor

repc:ão. ,

Muitos e�e os havia
encaminhado, quando- no
exercício do. governo da Pa-

. Bornhausen, que ,aqui será alvo dll�

mais significativas' manifestac;:.'.i·.:
de simpatia 'i' apreço.
O prograu.....�l: (fie homena�ens '!'u)

sr ,J"ineu J� rnhausell está a��im

) ·gr nizado:

DJA 13: IS. Hl,30 hr.:-as - Recer"
�ã', do EXll>o Sr. GOV<'rna:Jor do

Estallc ,e' Comitiva n� divisa d;'
1\'ü. ,,':eipic p�!as Autorh!3.des 1="-.;'1;1

� rt-fsoas �e {\estaque ,}la cc.nlércio

e indústria;
�\'b 17,00 hc�as - Chegada

{l'''' ie ao o:dlficio da 'Pr..feltllra

l\'.�ll1;ciPaI. f·a, dação nHe:a! por um

)"Ti'esentantç da Câm 1"3 c.e Ve

r J..'(;ores. Hec�pção do :lu�tr� vl!!i-

'lO Ç!lltllrlnelll'e terá profunda re

percuSsão' nr vida social e políti;)a
,de Blumenau, ao se considerar >IS,

imp'lrtant€,s obras púbÜcas que ,,(:>_

p'elo sr. Irin.eu
Bornl1aus('n nésta cidade" cujOs
melhoramento:: reIie�irão sõbre

.

�
.

maior desenvl}!vimento da· comuna,
tá�'t<,< 110 C;U<.l r-c refer, il instruçJh
púhl!ca, c'Jm.,,·à seg').r[nça e 'o ln'l
ior r.rogr&�s() do bairro de ltouP'l'
Vd Norte. euja populn;;ão se verl<
benefi('j3da' lom a plJnle sõbre, o

rio' Itajaí-Açú, a sua m1xima (l,s!;i
rn<:ão (1�(Ia 'tornada realidade.
As inaup.urações do Gl'UpO Esco'

la,' do bllirrC';dtl Velha c do nov.'

Urgente uma decisão

Serà exercida pressão sobre a França
paraa sua aprovação do Paclo Europeu

Senl substifuido o

'presidente do I.A§P-I.
RIO, li O:VIerMionall - NcU

cia-se �ue (l presidente ,do. IAP.l,
sr. Affo'l1s0 Ce.'.a.r, será substituí
do.) do cargo devendo ser nomen

do o sr. Silvio Sançon, líder sin°

dical e ex-prefeito de Guapol'é,'
no Rio Grande do Sul.

AREQUIPA, Pel'ú, 11 (UI') __ o

Um grupo di! rl?rugiados bOlÍ\'j,'f;

nos, rcunidoB: ne�a cidade, r-e

solveu (Hrigir u nunnnifesto il:-:'

Nações Anl��'dcau�'3) . a:'"h�Jl�;iH -to

que a "BolivJa (; presa do comu

nismo". Outrossim, decidiu l'1m·

hem dirigir-se ti Cruz Vermelha

Internacional, para �nliclt'ir qUI)
mande uma comissão :'l BolJ\'Ll

afim dI" vprifi�ar sobr!' a "'.tI,

tenda de campno de COllc:enUft

!)lio n'a,quele pai....

WASHINGTON, lJ, r01') 'rom Clark e o, antigo ,;ssi"t,):t·

Os Eslad'Js U·nido�. e a Crá-Brc- (.e de procurador geral L'lm:U·

ta.nha vila ex,'rcel� fo;rte prfss.io Ca:ndlc. foram intimados a de'

,o)),-e a França na proxima COcl'· por, na Comirnã.o do Congrecso,
ferencia das Ber2nudas ,para. .s')))t·e o "caso" de HarI'_Y Dext",

que aprove o 'lua,n'lo ant<'?ii .\1 Whifer. Cand'le declarou que terá.

pacto europeu. Tanto Eiflenho- satisfação em depor, ao passo

wer quanto, Cillll'chill devr:t·:"J que se acrf(lita que Clark n1\io

deClarar no sr. :fo"rph Í.a.nlel q.'t,� qt.endcl'á à intimaç5.o. Ainda M

il urgente itma decisão sobr" (I ignot'a qual Será a atitude de

problenul. do W�n.rmamf·r·to ld('·. 'l'l'uman e BY1'des; mas tJ. co·H

mão, tendo ü!ll vi· ta a !ltit.1de Ih' é qUf'o, ambos recc!Jpl'fllll as il'tti ..

RUflsia

AINDA EM FO'CO () ('A"
SO Dl<: HAH:nnV WI·n-

ma,ções.

InEiQ.terrá) que presumímcs havé�
connccícío, em OUtl.'O-3 tempos. O�
estudíosce d:..'l Cars.têLW" do· tempe.
ramerto britânico deverão' vil" a:

este peis.. quando se c!)1'Otú'f'm
reis, para entrar em eontaeto COlT�

um tipo humano, .. quase em anta..

gonismo com aquele personagem,
no qual identificamos o indi'ilidiIO
desta Ilha p..cuüas-.

F.stamo�j aturando agora aqui
uma ti?ülpe�'atura espirltuat e sen

timemal de lal modo elevado, que
o clinla inglês pnrece tlp.Teriol"ado!)
'Iong" do frigido ambiente que 5"

costuma l'espirar. no seio da CD.,.

munidadie britânica.
Eu já disse em outra ccrrespon

dênela que nunca vi uma eoletivi�
dada, numa hora de Júhlto, clulrtil'
tanto, como ontem, no Espetáculo
dr! COl'oft<;'ão, dentro da Abadia de
Westminster. Dentro e fora. .l';m
um almoço que ffi'" ofereoeu' Iad:;>
Abíngdon, foi um O",u� nos acuda,
quando eu disse que não havia
chorado. na eared!rai, diante da
fer\'orosa e augusta Boleniãsde ôo
;;isacreII ...f\. nona da casa, Gi�e IJ
uma senhora ti·] rlcas prendas lêS..,

pirill:mis. nH� ralhou com um $01'<2

rrsn de pir,ri;·r1e. Confe=sa que, não
IliHlo ido 'i ADanlo entretanto,
cl·cJ·...lrn ern c h'a f:Ír TI o e5pn�;n"
·Ji�i te da irüng�r.t· tia ir ie-\lisão 'l'a�
dos os ourr. S r..... f Ff Pl�'S ao ãga:oe,
homens e mulheres, repettram a
mesma conríssão de l-1C:v Abinc ...

dono A presenr,-i da Rninha no ,;�
deo, em sua fragilidad;:; de meni
na. '10 assurn-r- )'t'!'spon:iabHidade tão

pesada, 150 nUa) FU::l·H!l roo ingi(;9.
seja qual .1'.' n classe I',lJoe el;'l
1'"." esente, uni misto rte respelto,
d � obediencia e de teÃ nurn. �.:,ra.
!;hte, que foi cap:l', ha oito � dez
anr.s, dos m uorcs hi?�(J�!'mos. ev 't�

h, I "l!la a<:n.) temI'" ral 'Dal'a lun:t
E,fi1ude ln�·Jti(·a. dentro ela Il'l1.:S
bela eadeia unUicadt,ra tk lllrl'nS
(Conclui na 2.:1. página letra A)

Rio até à.manhã. I)lH1.1\<10 emb'lr.
cari'tO pa.ra uma hrf'Y" visita a.
S. Pau]o p Santos, r-::eguindo. de
pois para Montevidéo. numa via.
gem de estudo cOllcer1j"lIllJ.� ás
condições Portua"ia5 na, Al',..��'i
ca do Sul, visando a in! roduzlr
no porto d" Nova t&rque, melho ..
ramen.tos e illHtalaçóf's Cél.paze3
de incentivar o c'Jl1lpreio illter-a4
""'}{))'ic[fnn.
A pl'oposito, n. Adminillt.ra.ção

do Port.o de N-ov3 Iorque já tem.
no RI'. JOSf'ph Marçal, com e'3cI'i�
lorjo á Av. Pr(·;iidcn!:p V:ll'glL'!,
S(U rcpresenlanü-, pata n. Ame..
Tica eh Sul, e pretende, dentrO>
em pouco, rl,bril' n'Ovos ·C!i:eritori'oa
"Ill tndfl., a Amér.!ca do. SuL

OH altos funcionaria" da graB
de o1'ganizaçfw norl p'n.mel'icana
frizaram que 49 1)01' (>ento da
carga 'Ilo comercio amf'rica..,o
com o mundo - qupr de Impor�
tn.�iio ou exportação � pafSam
Pelo porto de Nova Iorque, Quan.
to ao Brasil, 60 por' cEnl'J de
nossos portaR, entrando em' con.
GÓES sân operadas n:quele porta,

'

daí o. import.ancio. que 013 srs.

'rodeI (� Unrath estão nlrihuindo
ri visita. que· I".,tfl')· fazendo aoa
!lOSSOS protos, entrando. em con�

t.acto lamhem com pntidades dn
con1f>rf'Ío e da indn<:téla naC1D�
naiR.
O!l SI'R. 1'o<1d. e Unrnth revela.�

ram íJue uma das pl'P.Ocupar:ões
atuais dn direeiio do porto na
Nova. Iorque· era a de '.<dmplificat<
ao máximo, a Imroeraein nos
processm; tIe ('mnercio, qt{"r pa�
1'0. imPortaf;W 01\ exportação'.
Foi 1'('c"nl.�IlH·nte cr'i:ulo um V!lS

t-o servh}ú de jnforma<:õ"s fiO;"i

(Cüntlue na. 2..a página. letra. ii)

VENCEM AS ELY,:::l(:Õ[,�::.,
REPUBLIbANOS NOS Novamente

.

�aralisa�3 a �omissao
�n Inijoerito contra o jo�o �e azar
RIO. 11 (Meríd.) - A Comissão

Parlamentar de Inquérito sobre o

jogo está paralizad:a e não reini_

ciará seus trabalhos enquanto a Co

missão de Justiça da Ci'.mara não se

pronuncia' sobre ii convocação dos

�ecretários dos govc·...nos �.sta_'

duais.

aüs da. :;t_intiga e tra�Jicior:at. '1"c11-
_gi&.o, inclm,ive levar em ,procis'
'São 3-, veneranüas i,mugen.;; de

Sant-ôs desta Igrêjà;'·
,

çl?-, Fazend�, e Viação para proce

der, o. ll>vantamento dos 'bens patri
moniais do Estado, ::ilguns dos'quais

: s.erão. vendidos éClm ;li autorização
'da Assembl:éh.

Garcês, a·

A dr,lllora do pronunciamento d�
Comissão de .Justiça estariá send:\
interprdada em certo, meios co.

mo de.'orrencia do po!'!er que os

banq:.p.toS e jogadores inveterado'!
possarrJ. e estariam exercendo COln
o pr':>p(lsito c1� deslnoralizar as in.
vestigc,('ões.

Sobre o assWlto o deputadQ
Bilnc Pinto, l·elator do parecer 50..

bre a convocação, declarou:
-

.. A Comjssão de Inquérito P01
de ouvir todas as pessõas que en ..

lendel· para ii apuTac;ão da verda
de: 25 autoridades policiais e em,

preiteiros d" jogos são os denUl!�
ciantcs. A dúvida surge quanto à
convocação G\Qs membros dos ::;0...
vernos estaduais, em virtude d()
nosso regime' federativo. A constiq
tuição é omissa a esse respeito, ,Po-e
isso. COlHO relator da materia, de...
vo c.riar uma interpretação que não
brigue com a 1\utonomia dos esia�
(los.

O depuladc, Augusto Meira �ec!a..
rou: i
- "Acho que o Congresso n:Iio

pode convocar os secJ:etarios da
Estado, pois seria uma interven!:llo
inédita. Julgo insolito o procedi"
mento da Comissão Parli1mentar (i'e
Inquérito. O jogo é qll!��:�lo da 1"()4
lida que autua os conH-nventores
e dos tribunais que condenam ou

absolvem li' luz dús procpssos.

Lembrou (' Gal. M.lcedo SO.'lres
-----",

que 2 CDI j'Í estudou a assunto e

chegou a !Olmular um projeto. a-Iinda não l1vr,.vudo. Contudo. o paE- N
so inicial já foi dado,

--

A N UNe I EM·
E5TA FOLUA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por motivo
teda a QQ,SSQ

especial de 'transcurso
-

do nosso 2:1-
clienféla do ·cidade de: Blumen'ou

O DESCONTO ESrECIAL
espdcializada em' pneus.

bôa e

S,ejá bemvindo a nossa loja

HERMES MICED s. I. Importação e Co ércil
Rua 15 de" Novembro, 1256, ao ladô d0 ,,'Banco do Brasll

Oferece-se

Por :preço .de oeastão e· por mo

tivo de mudança, um bem monta

do Bar, eom pequenas a.comoda.:
ções, situado no Bairro do Gar

c'la. Otima freguezia; 'l'ra.tar eom

o proprietário, ii. Rua AlI13.Z0D:U Il":::::::::::::::::::;:::::::::::::::::;:::==::::::::===:::::::=::e:::;::::=:e:::::e:=:::::::z==:::;;:e==�
nr, 3.725, (ao lado do Cine Garc:la)� .� - �.- x. - S

..

--:- :s: _,.X'_ � - ao -

Necessita-se com urgênciade umap�ssôa de con

fiança que fale português e alemão. Interessados
queiram apresentar-se pessoalmente na FABRI
CA DE AR,TEFATOS DE BORRACHkBLUME
NAU LTDA - Rua São. Paulo, 2190.

EST4.BELECIMENTOS JUSE' DAUX S. A. Comercial
'c', _'-, A PeR E.�:S,E.,N T A lVl: -

A Família Pabst, enlutada com a morte de seu

irmão, fjlho e ·tío, JOHANN PAPST, ocorrida no

d,iía 8 do corrente, vem de público agradecer a Em

presa Industrial Garcia S\A, aos Contra-Mestres da

refertdal'Empresa, a todosos colegas de trabalho, ao
Revmdo. Pe, Frei Raul, à Sociedade de Atiradores
Garcia Jordão, ao Dr. Angelo de Caetano, bem co

mo a tôdas as pessoas que enviaram flores c corôas, e
acompanharam o féretro até o Cemitério Municipal
de Garcia.

.

Comunicelrn que a Missa de 7.0 Dia, por alma do
pranteado JOHANN PAPST, será realizada no do-

.

mingo, 15 {lo eorrente, na Igl�eja\'de N. S. da Glór.ia,
do Bairro de Garcia.

Blumenau, em

(IN E BUSCH
Vendem-se diversos lotes.

Situação previlegiada, proxi
roo ao centro. Preços vanta

josos. Facilita-se os pagamen-
tos. .

Informações com I) proprie-
tãri-IJ. Dr. Herbe.rt Georg - R·
16 de Novembro, 313 - Fone
lõ!H.

'

H Ü J.R- QUINTA�F·EI1ÍA_;;_ às 8 HORAS - HOJE
PROGRAMA DE PALCO E TELA:

NO, P.AL CO:

(ENIRO DE
A UI O M O' V E I S

��..

,fábrica de Máquinas e fundição f!MORITZ"
�speciaFzada em fàbricasões, de

.

balanças marca
. "MQRITZ", de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e, 114 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fu�dição '
Projetos, 'Orçamentos e demais ínformações na Fá-
brica: ' 'IfI • "", 'fIW 'lI,�. ,-.FIliá'!&;',''1'/'' "·"ili.lllllT<-'"
Rua Uruguai, 30 - Itajaí - Santa Catarína

JA'N�(S.I
O príncipe do violino, cigano! .

Uníco '{'I>petáculQ em Blumenaul
NA T E I, A:
HANS ÀLBERS, no famoso filme:

O BARIO Df MtJtmCHAUJIN"

.:;
.

. '." .. �. "

ro.-.--c"""-.O.COC.6.""C,""",,"".�"";��
IA;;S'�'� ii
� Armas de caça, espor- !

I�� porte, revólveres, pista- §i las etc. - qualquer
�

� marca, COM:PRAl\l-SE � I

i* NA
, �rl

'I (asa Pesca e Caça I',
�� - BLUMENAU �� -----__

I Rua 15 de Nov., 1301 ��
ª·.-��C 0.0900080.0 oeoeo � H

_,. �oc�oc""".,:>av<ro�G'O""eo.c�o.ae!�� 'I'rabafhador'es de Blumenau, à A-

AutomóTeilS Usadoa Excia. o Governador e do patrono lameda Rk, Branco, ao Iado do

t� ctUniD:hõea Usado. T P
·

d Dr, Ad'olfo Konder, falando na IH. Correio-:
,.

. C1\wb-netes U!là�" erreno na . rala e casíão um professor do estabeleci- A's 11;45 horas - Inauguração
rltL -

( b .,
mentes. da nova ponte de concreto armado

L ,i'.- � T R O C A am OrlU A's 16.00 horas - Abertura d::l. sôbre o Rio ltaiai-Açú, em Itou-,
-

'"". V li: N D A
-

• I exposíção dos trabalhos escolares pava Sêca, Falara no ato o verea-r�:,M.':�� -, L.·: I no Grupo Escolar Mnnicipal "Ma_ dor Dr. Gerhard Ueufert.
rt.!k.!, .. ,C O MP R A ... d.-t I Vende-se um terreno na praia chado de Assis", em 'Uoupava Seca. A's 12,00 horas"':'" Churl'ascada
I' �"""!,, 4"'..... de Camboriú perto da' praia, Jantar livre. oü:reclda a S. Er.cia, e

..
,Comitiva

fiT"" �.: Iocalizado em, lugar alto eóm A's 22,00 horas _ Convite d,� pela Sociedade Esportiva i! Recrea_ !
, Cooces!ionáriOtI , 28 meh'ü3 de frente e 38 ditos Tabajara Tenis Clube 'a S. E;ltcia. tíva Tpirnnga em sua . séde social, ICAMINHõES F. W. D. (Four

I
de fundos, e Comitiva para o seu baile tit� a- no bairro de ltoupava Sêca

Wheel Drin) Preço: CrS 65.000,00.
.

1
n.... L li B Til! 1

..

Pereí
níversázío (de gala).

-I i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!�!!!!!!!!�!!!!�!!!�!!!!.�"R,t\TOJ:U!lS: • • .........ese Ver. e tratar com A. ereira, DIA 15 - às l'; ..45 horas - Mis- G :.P� e ACe$SoriOll

I
Rua Hererllo Luz, 68 - Caixa' sa na IgrejaMatriz..

AFORD - CHEVROLKT Postal, 64, telefone 387'-= I
'

-

L·
".

..
A's l(},OO horas - Lancamento C},LC um fer.01'1<'r!"O p .. ramente lê!'-

- mha - Itajaí- '."-'--" ' ..
. ....

'

v__ ua pedra fundamental do edificiQ. O mínístro fez questão de que sería posst "1:1 conceber. O 1)(" ,O,"'!lCl, e�ecjfi"a"t'nt� de pa' te. '.H O P A R
, ..,fi

,.. -- ..
' , .

'da Íberia, 'que 'compõe a Espanha. 'cornerclannes. em 'virtude do ma.

( (LEfTA ,"�I frisar q��e havia logrado ob, f ro: mo de �ntelJl �'" �<>��a ã santí- , ...,.

____...,. ---- BI I f ter rendímento de trabalho' daoe de ho'p., na '
..ra Bretan1la Hoje.' acàrdei segu!:"o de qUlf

..

�, qual estão 'eles hoje ao par da
-

. Cavaleiro' ··;'trav';ssou a Mancha; e' nova p'JIítica cambtaI adotãda ..

.

O"RG'A'N'IZ"A(A-O 8LU 111uito lnaior do que o reais- _!,;"lIne, CO.11 efe.ito; I esta fi':SS-:l ' ,

,

' ;.

depois del'xe-a calOr al"'�r _
irado na administra,ção ante- lima condub :lfllOrflSa para com.a

('stá na lnglaterra. de lança em pelCl Brasil evitando-se, com is'ia
, • 'unncle so.. ll=n nara senhora - L't:: na

1 .. ri'ste. passeando 'perda de'tempo e, enlbara".o� {)11

MENAUEN"E tJDI
.. � "'"...... ... ,

dame t b d b ::,i')l', a érn de tl!r conseguidi:' =:!.' Soberana, (",;e " "penas 'I l,' - - �

,

-J. As marca "Centl"un". Vêr e tra� 1:1 e so re ca a om roo liberacão de verbas l11.uito 8U- '3;;(,t'''Ca. Eh tOrna.'deoios, na ln. ,j"nuo a garantia d� p"z de espi- tros prejudiciaí", ao com ',1'cio .

tal' na :parte da ta.rde à rua TermIne ,Q -exercido fazendo periores. Deu conl0 exenlp10 teflr;c,ade do:; ,�U;;, S('I'tl", na .",.).
J'Ho e vic',,! longa a urra doce ra- ão_,,· dois' pov.QS.

tem PlSf5 venda� 15 de Novembro. 1135 - Sa- a cabeca executar um,movi- a liberação de 100 'milhões de f"',deza d·) S('\I sl'rhn:ento, na pan}a. rie olhos mei"ll�. a qU"ll Finalízanckl, Oi'< funcionários datil til 11' • la7' �
.

b d 'd" d s E' o d".,,·rcadeia toda a paixão df! se:_ Administração do Porto de Nr,-
II 1 .erre�� no =-'rro da Gar-'· 1

.' menta rápido de rota"ão. I:rUzel1'os para o ras e pe:- gri."lO!eza ,1; ;""5 ...·Irc< e,
Vir c.!e��e amante apaixonadO.• �..D<U ......

O " '

d l'm" �"? I quena acudagem. mtc{'mo de a!n:>r. 'llle oferece c:t- va Iorque afirmaram que o go-II.. R ..,.._� -'- .

o Odebre"ch+ II s pes e ga II as' n'
'

t
- Siílnente o D'íJIU Quil.!hote se con-.. ua _ep.ueu- ..

. ,
• e NINGUEM NEGARA' ri. 1'01; é ' ""óxi:no ''te exal aç'lI) vel'no nar1e-americano adotou 1Í-

fi medindo 32 metroJl de frente II V fi n de .. s e vrtaveis para quem ri, cho� VERBAS AO NORDESTE d.� santidad:', C:Je ('aja qual CO'l-
cpntn, neste bJeco d", 4': milhões

II "O � Fundo II
v dr" jngleses. ag.uT?dos a um dog·por v me ....os ae.

_ _ ra, \'1·"'e. em uma palavra.! A questão das verbas,., anl- ,.�;::ra, a um� m-_'!her:, ql�e para w_ .

! \
- \'

�
T

� n·;}. ;.1 UJO - sônlentp: }:�otegerI :I!' x :::
EVl't u la

!
planlente focalizada na exp') uOS e modi!o oi j)Hfel�?O. .

C 1\I 1 terreno de 15 metros pOl I 1 R.ádio llnvo para força e ,bl!--. e q .·e e s se marçuem sic.ão' escri.ta. serviu tan1b'�',1J� E::l toda 9 I artE' do PIundo, ()
Fai.tha. fugindo C<.n1O.J ava ei·

I "O B
.

ti B R "'M I t I 5 I 1_ 1 R d lrremedla"relmente Ut.. r�' quic.hotesco,· (if"lS fatC'$, para vi-l,u 110 auro • om e .....o. erla. c,. va vu=s;
1 •

a l� - '

_ ,

>

.'

• n e, para que Os de.b,at.e:; se . uni' S' i.erano é lHl�a en.t}dal·e .prot�to.II com 'umà casa de material. 11 novo para f<!rça, C�! "alvu todas a:ô nOItes, as suas pal- masseln. O mlnlstro declarou 'a (.c povo. Ele eXiste par� prD'
VEr lremindo rlentro rlsta abstra-

II' X "I 1 d "lJ =al" 1 I d d'" Ç,hl Cllorule: qlle� a SciJerana, fra..li:: li: , as; aeor con
_. ,nlveA� " uebras e a região em volta que, nesse particular, a res- ::>,Ac;onar a c!'qerr-'Ti' �, equa a Il.

II .1, be�a easa residencial no Bt- I' ,l20 haL'lros; 1 bICIcleta usa�a; \ _ Ih li ponsabilidade do deputado 1 S'la gente, _. ;'obettr:ra die »egu- gil, pequenina, pr<>ci',a ser posta

II CO Timbó, situada num terreno I para senhor::. - Inform<t_9oesl
ao::; o OS.

era maior do que a dele. pO,r- l,.'tt, <., .de _.'''''·CU,,"�,�, e .de p_:csp_:-
n,) �:mtuario do' imp6!"io, e ad'ara-

II de 116 metroS de frente por II no Hotel ElIte - Rua h de LEITE DE BELEZA que a anrovação das ver....as I, '!j>l'le. Os lng!e$es. porem, suo tao. dü f! protegida por todos os in·
.

d P d II N b 11"8 I ,"" IJ., gle. 'es, insularf;s', 'e ultramarinos.I 28 metros de fun O. reco.. .. oveln 1'0, ".'
,.

I
depende do legislador e não diferent,:s d"J c�m'.;:"�, da es-pécie, .

li oca�üio.'l'acilita..se pagamen'ÍO. II I Eis aqui a receita egípcia dos membros do Poder Execu- qll� :a.qUI el�; '''.''·���f.;m, o papel
11 Z :li: X I dI',

"

. tivo. ;'Ia r.<.J.nha. Cada

ln91
oe.Julga IlIO ........,_.••_......

II ! C1\1!I1l na Rua Bala. pouco a- I n.a O eIte de belez� mUlt.o A mesma questão voltou à pwtetor deI,.. CaLí:) �omem 0'1 i ,"t;..-zjif f'�";111êm (<) ponto' final do onibua II
., '" slmple�, porem, mUlto efI- baila, no tocar�te. à construção :'adil.,m�:her. oe (C� e.:=n no. �:' :. t .: .' •.... t�; =II da ltllupava, construída hA POU-II Prepare caz: l\IIlsture 250 gramas de dos :açudes médIOS no Ceará, .er oe tll_r ,1 sua SG _:r-,na ? ape.o jS

� ".,.
• '. fi

II cç tempo, ótimo local para I
6 J1I tlf�ur" "e. 'd 125 ao "pr o nlinistro interpelado (!"� ela recl.'!n"., .q:i�'éla �xlge dos Itt�, .

�t'II b.ar e restaurante ou outro ra- H � W lU li V agua e rosas, gramas 1-
..

PIS E súdito. rú- Sr ainda um'! .-\ \,' - iii

II b
.

15

I
pe O sr. au ,o arazate. ste S('IlS .,' _'.

(\.�.
',;"'''' IC

U ruo de negócio, Faclllta.... no II
, seu filha c e S!,,- uguelro, gramas havia manifestado a inquieta.. ct':m,'ça, de ,fi3 ve,de� Imos. :r".:...- '

,

•

f'l pagamento. II de tmtura doe benjoim, 10 ção reinante no seu Estado =� lf

I li: X x II clalldo-lH
,. go.fas de tintura de mirra. quanto ao destino dessas ,o, D � � �II 1 Bungalow no Bairro da v... ! .

I br sOm'
.

t o I ....

II n'6, ·m estado d6 novo. T"'-.� II IOFOSC!t Aqueca em banho maria d:i a, lUIS r
.•
esc areceu

,

d' d mUI',to ma;!!;', com til. !.....� " � ..u

• �f" '-.. que' tudo dependena das ver- nos lspe,n e_u 1

! Prolongue iiII no de 240 metros quadrada•• 11
,

'
xe .es :rlal, depOIS -hstn):ma I

bas que foss.enl votadas pelo uma soma correspondente a 17 pGr ii -oci .......d.. !,

II O'Unia I!Ítua�ão. II. _�. O lIqUIdo em quequenll10S Congresso. Nesta -oportunida- cento: tendo recolhido 1 bilhão, D
' UV.. ..

I' x x x 'it' vidros. Uma vez nor sema-. de. "J próprio presidente da 322 milhões, 289 mil e 200 eruzei-
II

eom iI� 1 negocio de secaIS. molha" li '

Câmara sr Néreu Ràn:i . ros e consumidÍQ, co',;. 'despesas de ".OFOR'fÍA'O :II dos', na rt:JB :1.5, bem wtalado li na, aplique-o levemente em .ferveio 'no; debates n�:' à�� adminiStração, 236 milhões. 1 mil = mt:

II- com bôll ze�:sia. /:
[li

, ��r�ac:n:�� :l:l;:�S����� ���:J�r o�Uist��10��1:�a��S f:l� �. :�t>��,z��:'l:�Ol�e;::: (;::. =. f6R:..�.I4:::��) lIiII Dlv6nos terrenos e eu.. II" II
..

DR. E. l\IOENNICH,
na palms, da mão, aplü:lue es tarar:' ao dever d:! v<;Jtar os da d'l",260 milhõ,es, 38 mil e 84 cru-

'I tO�OI. OI bairros da c1Cad... fi Rua Nereu Ramos, 3B - Fone, credIto ql e :fosse'll Iga<.l zeiros 'e. despesa. administrativa de, = ',rO,'o.m ento =
I;' II 2,3"" - FLORIANOPOLIS - te elixir de bele'7a 110 rosto ..5. 1, 3:1 1)8

?�I mI'lho-es, 2'8 mil e 896 cruzeI' _ .' '" d:-, fu·· .....õ.... ir• x x :li: '
�

necessarlOS a redellçao do _.. •
.

_
" .•• ,'""!, II.

fi Piv�o51otes_e CII.IIO WI praia " Santa. Catarina e o pescoço. i nordeste. 1'05) e o Instituto dos Bancãrios, = ti}
.

,temimnaa � III de 'Caínboriú.
'

II Tratamento atual da

I
,_. - - - - - . - - r__,s - - - - - -- _ '_ _ com igual percentagem (renda de, II' •

II
'

x :r: :t
.

II "P 1 O R R F�' I A" 402 milhões, 767 mil e 27!! cruzeí- _._Jnl�" .�l!f

�lrn�C:i:f:e:�!�:mr;:r:a l�: �; 11 :ooro:�::��oa::, :::;v�::::� f " SOCIEDADE DE BENEfiCIEM,CIA 'MISER,I(ORDJA' I' mtreOi�aepeo,5sd2�vSPeCme:::oei�IP:S,:A';S��:::,!l';a;�:C1�t'a!d!O�l/lometro. ,da estação d.. :Mata�' n lativamente fixm.es) - contra

I! ., "

II do;-. x'x x I': �:�::�à�n�:���:�:�lo:er:'s�::� I" DE VILA ITOUPAVA ., EX ..MASSARANDUBA
I ��sP�;�:"��n�·��g:o�mc::t�i�raen�

II, 1. C8� residenCial com ttM I de hOl':L com. alguns dias de

an-li
. V' I L A I TO UPA V .4 I rl� de 2 bi1hões� 628 milhões 931

I ,teJCJ'.e�, de 750 m2. no cetro 11 tecedência pelos pacientes", de l ! "
,

I
mll e 987 eruzelro![l e doespesas de

II dJi,�d.. JI tõ:ra. I ( J MUN. BLUMENAU _ STA. CATARINA J
272 milhões, 36 mil e 948 cruze!-

II
. .

X X_ x. .1: '��=:5E::::5E:::::::::::;;5�' ros). Por último, e<;tá colocado"

( 1 taçularia. 1 fabrica d. 01'0 II • E D r TAl IAPTEC, C'o-n ,11 "'"r cento (renda
II.dt;\- 1Í��safiaz., I I!�rt'a.ria q�a- II �AROPE, .

,
de 948 milhões' aco! mil e 350 ct'H-

� dro de rientro, 1 fábrica d. 1/ • Levamos ao conhecimento dos SeIlhores SócÍos zeiros e despes3 de 10[l'1!'ilhões. 765
II pe�tll mecamca com II sarra- II Sf'ANTONIO da So.ciedade de Beneficiência "Misericórdia" de Vi- mil e 360 �ruzeirosJ

[I' rias �Ti!)otH e reserva d. - II 1 It -M d b d
• - Visando.a crJrrlgir tão gruvr·g

I �O,OOO pinheiros adultos, 1 11
a

A �upava - ex T�ssaran u a que,. �o: eCl�ao desvios de administração é que o

II ltnda iazl!Dda com 50,000.000 r unanlme da AssembleIa Geral Extraordmana, reallsa- presidente da Repúbli"a, ·louvan-
II me1;ros . quadrados. tudo JitUa " 'da em 19 de Abril de, lfl53 e, confirmada pelà Assem- do-se em estudos emprEendidos pe-,
li' 40 no lllUnici:piG dll Ta!6. II bléia Geral Extraordinária reaHsada em 2. de Agosto l� DNPS, as�lne'l. d('�le�O, em di&s

'I '

. x x x II 'd 1 3
�. d" . (.ia semana pr(lX'ffia TaFsada, .11"_

I LoklJ -tDl Curitiba I1tuado# lf
e 95 1 de�rao, In lstmtamente, apresentarem seus terminando que :l partir ri"- i.o (le,

II em.., diversos P.Ol1tO'; da e1d.,ad&. II Titulos na 'Tesouraria da Sociedade. até o dia 31 de j,ndro de l"Úe .. n"nnum' InStituto
I Tu,reDo" de grande e r4pbb ! Dezembro de 1953, data éssa improrrogável. afim de -::rderá dis�mlp.r ,mIl, 1mente, com

II valorizaç!o. Otimo emprejfO d. ii li' .

t' d 1 d
sua administração mais dfe dois e

1111
çapiial.'

_ _ _ II,'!! 'i-
que os lneSmOS seJruu au entrca os e re aciona os, par meio por cento do t.átal da con-

� __" ra melhor organisação da Sociédade. idbuição dos séUs segúrados, re-

I COD$Ulte-nos quando de". H i 1 Outrossim, de acôl;'do aincla com éssa decisão, os IatiVMlente ao exereÍci" anterior
aej3.r' efetuar. Qllalque1' 'i! II.

Jl Senhores Sócios que não ap:l,'esentarem seus Títulos ':Esfabeieceu mais qne o Inatitu-

negooi{!l llnobiliarfo: I t
T

d'
.

d
�. . to, cujas 'despEsas

.

de admi:r.ístrU-'
II

a e a
.

ata aCIma, ,os roemos per el'ao to.talmente o "ão ultrllpassaiem, () limi!e fi;<l:Sdo,ORGANIZAÇAO BLU-
f'

�

MENAlJBIiS1!! LTDA., II TOSSE • seu valor para todo. e qualqher Im. apresentação' ao Departamento Na-

•
RUJ1 15 de No"rembro 1 BE ONOU 1 TE?,:,. VILA ITOUPAVA, 15 doe Outubro de 1953. clonal clIe PreviãE'nch SOCt�ll, d.,lT-

I 8'70, l.fj '�dlU'f pIa 5, ,III ... A A DIRETORIA. I',
tl'O de 120 di"s o -"plano de sml.

II li811e 15'ê!. , ! {
� OYQUIDO, ���tessãO atê l,à Ao jlln(�i:'o de.

IA" -x; t" ut!M$ tlll!,., '!II" .. :;:ssz:;w:

.�"-:

Oferece-se um moço para tra
balhar em escritório, quites
com o serviço militar, com co

nhecimento. de datilografia,
carta para 245, caixa postal,
43().

da sede da Uruão Beneficiente dos

Slicht ein

MAEDCHEN
loder

MUTTER UND TOCHTER
IOder

ZWEI SCHWESTERN
•

,Guter Lohn ist gesichert. "

.

'Saemtliche Spesen oeinschliessIich.
Reise werden beZahlt.
Vorzustellen am 16. No.vember

,

OVIontag)
Rua 15 de Novembro Dr, 25 .

. -_. �

.,---------- �- ��----

DOBNÇIlS NERVOSAS

Cala de

A,SSISTllNCIA JiO'DIC A PltRMANENH A CARGO, DJI :

DJ!:K:t'A AOS. à'nicos :t:XDBNOS,· '.'" -;-:,

.

" . . " .
.

. � ..

';"
" '.' , J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�__�����__��� �"""""""""""""""""'�""�"bB"..........__��� ---- -=�__�.._.J w _••

íResfriçã.o . no gasto de d iv i s a s
���:�c:����:�b�� Circular. da presidentia recomendando economia �:�:cl�::�n�=�
expedfu a. seguinte circular 'f .,;., .

.. rnento ou em missão eultu-
aos, Ministérios e órgãos di- semestre do ano vindouro, pagamento em dotares; e vantagens dos servidores _. Vcncímentos, salários

I retam�nte: subordínados à em moeda estrangc.ra, cOfL c). Os �inistéri?S :v.rUita- públicos que exerçam car- e vantagens dos servidores ral, visto não constituir __"

I
presidência: especificação da natureza res deverâo restríngír, na gos e funções de earater públicos que se encontram "�llcargo em moeda estran-

.

"O sr, presidente da Re� das divisas e finalidade da medida do possível, quer as permanente no exterior, de legalmente afastados do t'.'i.!'a";
. pública, -:endo em vista as aplicação, a fim de que p(js� vi��el1s pa�a o ex:terior que acôrdo com o decreto 11: ••

ponderações apresentadas sa O govêmo enquadrar as exijam o díspendío de moe- 33.462, de 2418\53"
pelo ministro da Fazenda, necessidades dentro das das fortes;

. _'
_ Encargos financeiros.

houve por bem recomendar possibilidades cambiais.me" di Na elaboração das es� .

de juros e
.

.

di t f'· -

d-
'"

t' tí I'
como servJt:;os

a .adoça-o d-as seguintes nor- ran e a ixaeao o maxrmo una lV�S (as despesas e111 deTínancí." - -
. � omorttzações e !UUIl1C1a�

Imas: de divisas de flue poderá moedas. estrangeiras, ado- ,. .

}mentes, e1npresbmos (; ua
, dispor cada órgão; tar-se-ão os seguíntes eríté- dívida ext-erna federal.

t �) Os. Minic;térios) autae- b) O Ministério das Rela- rios; .. �. II _ Deverão ser exclui-
,qUl�S e demai� 6rgãc:s do ções Exteriores organizará I - Comput�['-se-a.?: nos: _ Importações reali-

ga:,�rn? .deverao enviar ao o mesmo estudo na base das Ir;tporta��:s diretas zada, através de pessoas cuMmlsterlQ. �a Faze?da, despesas em moedas dos ou por íntermêdíó do De

I entidades de direito priva-
d.entro de 15 dias, a estnna- países ,em qt;e. servir.'o pes- partamento Federal de do, ainda que se destinem

.
.

.

tiva das despesas qU? �e- soal díplomátíco, eVl,tando� Compras;
, ,.

'

ao
_

fornecimento aOS .ôrgãos

BEU1SCHE SralIE
__�����e��_�o -�nn_�ili_!g�o��!e�r�n�a���e�_n�t�a���; ��_���������������������,�=�:�=:�:�:�=�:;

. ..
KU RZ E. B E. RI C HT E Precarla a sltuaçao fmancelra dos

M6Sk;;�;:;?�:f!���;�;'�;'��:� institulos de previdencia s o c i a I
nenfuênfzé�n,taegigen Aúfethalt in der ru.ssischen',Haupt- Diminui a renda eaumentam ;IS despesas de"administraçãostadt mehr betrunkene Menschen sah, aIs lU den síehzehn ,. .

,Jahren'se. indo Taetlgkeit in der Kírche imo .Ar.beiter-Stadt- RIO, 10 (Meridional) - Os or., cios concedtdos aos associados, a-

gãos supervístonadoras da previ- lém r'e um fator preponderante,
'teil von Bristq;( Aber im Verhaeltnís, erklaerte er. seí dencia social no país vêm, ultima- que é a qU;JSe absoluta omissão do

díe Iril.ora,lil!taef in den Strassen geringeF,' mente, alarmados com a situação governo no q.tie respeíta ao reCf}-

financeira quase ínsotvavel em que Ihírnento (le sua contribuição; o

se encontram algumas instituições brigatória por lei. Corno se sabe

de
.

assístericía socíat, não só Cai- .as rendas dos Institutos e. Caixas
XaS de .;\poseníadoria e Pertsfies procedem de três contribuintes. em

OIW.l.O D08··�pt.i AI800UDoll
üOPiWmD.·D.&;

íi[ãtfA NA!J&1h

ANUAL ••.• •• • ••• • _ M. ••• ,,-.. Cr$ lBO.oo
SEMESTRAL ••. ". ••• • •• .. • Cr$· . .86,00

N.o AvtJI..HO • Cr$ 1,011
Sucàtsáis: RIOr - Rua Rodrigo Lisboa. 12 ;_"']roue
4-Z-5953 ;...... S A O PAU L O � .';_�:ua 7 .de
'&'1»1'11 D. 238 - 4.0 all.dar - li'on_: '·IU'l ti &-4d1
BELO HOBIZ<lNTE: - Rua Goiáa. 14. :...;;;" PORTO.A..
LEGltE: ..:..,.. Rua .10&0 Montam, 11. CVBITJBA: -
Rua Dr. H....lhl, '108 - 2..0 audu - Sala III. 101N·
VILE: � BD '8. PecIr., ti.

.

eeeeDIE RAEUBER UND l\IOERDER DES KINDES
BOBBYWERDEN NICHT ZUM TODE VERURTElLT.

.

KANSAS CITY, 11 (UP) -r-r- Carl Austin Hall
und Bonnie Brown Heady bekannten .síeh vor dem
Bundesgerlcht von Kansas City des Raubes und Mor
des von BQpbY Greenlease schuldig. Der Bundesrích
ter Albert Reeves rief die Mitglieder des Gerid:i.ts zu

sammen, um gemernsarn mit ihnen das. Shuld'bekennt
nis anzuhoeren. Im Staate Missouri, in dem· Kansas
City liegt, kann ein Angeklagter, der gestáendig ist,
hoechsteJis zu lebenslaenglicher Gefaengnisstrafe ve

rurteilt werden.

quotas iguais: o empregado, o em

pregador e a União, E é precise
mente a União quem menos eum

pre a obrigação legül. dleixando

como Instítutos �

,As rencas dessas entidades vêem

pratícamente díminutndo em face

.de .. volun:'.€ .crescente dos benefí-

fRIGIDAIRE

UEBER DIE HAELFTE DER STAATSAUSGABEN
DER USA FUER DIE VERTEIDIGUNG
WASHINGTON, 11 (UP) ...,- Die Bund-esregie

rung, díe Staateh und die Gemeiden der Vereinigten.
Staaten von Nordainerika gaben.im verflossenen
HaushaItsjahriinsgesarnt 101 Milliarden Dallar' Auf
den Kopf der Bevoelkerung entfallen 646 .. Dalla,r.
Mehl aIs 50 i! dieser Gesanitsurnme wurden fuer Ver
teidigungszwecke und Angelegenheiten, die danlÍt
zusammenhaengen, ausgegeben. Die naéchthohe Sum
me wurde fuer Erzü�hung aufgewendet. Schliesslích
folgen·Oeffentliche _ Bauten, Sózialausgaben, Post, Po-
Hzei und FeUtt�rwehr.

'

-

..
.

.• -'Y""....

�
EIN" FLUGZEUG IN PERU VERMISST

-

LA PAZ, 11 (UP) - Eiu Trans,portflugzeug, das
18 Passagiere"'ühd eirie "dreikoepfige Besatzung an

Borçl hêltte? istvermisst,.nachdem es zuletzt, bei Su
cre gesehen·worden war: Der Apparat gehoert einer
bo1ívianisçhen Lufttl:ansportgesellschaft, Nachfor
schungenwurden eingeleitet. Man befuerchtet'iedoch,
dass die 21 personen ums Lebten gekorrunen sind ..

t. "4·' ,_,'" ,'Jij. ii '-...
DIE MILITAERAUSGABEN IN DEN U. S. A.

STEIGEN
WASHINGTON, ll'(UP) - DieMilitaerausga

ben der Regierung, die schon seit Iangem Ím Steigen
begriffen sind, werden im' Dezember ihrem Hoehe
punkt erreichen und dann· ·langsam falien. Dies er

klaerte der Chef des Haushaltsplanes im Pentagon,
MacNeil.

.

..• '
.

�.. , '�.�_,;4'IJ'�" �!(,'� '1'

. --

DER BESUCH DES BRASILIANISCEN KRIEGSMI-
NISTER IN CHILE ....

_

�ANTIAGO BP CHILE, 11 (UP) - Der Kri€gs
minis\er Brasiliens: GenerálCiro do Espírito Santo
Cardoso, besuchte in Begleítung des Kommandieren
den GeneraIs Carlos Mazzana und des brasilianisc>hen
Botschafters in Brasilien, Círo de Freitas Vále, die
Kavalerieschule v,on Quillota in der Provinz Valpa
r?iso, Dem brasilianischen Gast wurde von dem Di
rektor der Schule eín Fruehstueck serviert. Daran
inschliessend besuchte der brasilianische Kriegsminis
ter Vina deI Mar, wo er einer Einladung de;; Prae-
fekten in das Stadtkasino folgte, ..

liA ,. lU.• [ '1$. MIiP;hc!� 44 P"'Jiii!i6I\T\. "

PLAENE FUER DIE DEUTSCHE
WIEDERBEWAFFNUNG

..

.

Erklaerung des AdmiraI Radford -

=ní'I....jl4'll'P�""'i,._ '\ �,

BONN, 11 .(UPt- Der Chef des kombinierten
Generalstabs d-er USA, Admiral Radford, wurde ges;.
tern ,von Bundesk�mzler Dr, Adenauer empfangen.
Nach seinem Besuche im Schaumburg-Paris erklaer",.
te AdmiraI Radford Journalisten gegenueber aui die

Frag.e,. we.lche Loesung de mProb.lem .. del'. deutschen IWiederbewaffl1ung _ gegeben w-erde,.wenn der Pari-
ser· Vertrag. ueber die Europaeische Verteidigun,gsge
meinschaÍt nicht ratifiziert werden soUbe, es seien
Plaene vorbereitet ,"orden, die alIe Moeglichlteiten in
Rechnung stellen.

"

I

Concertamo!!: .

Refrigeradores Domésticos, Reirigeraçio em Ge:r:a1
Máquinas de lavar, }'ogões elétricos, Ã§plradol'es de Pó.
Enceradeiras, Liquidificadores etc ..•.

.

R e f. o r mas P i n t o V' a • _

.."

CASA DO AMERICANO S/A.
Secção Dome«tlcll

-;·..�:!.],s!..,.
Rua 15 de Novembro. 473 te!. !5�2

.. NOSSA. DIVISA E' SERVm •

,.��\

.... Saudações Trabalhistas .,.
_

,., ... .,. .•• . ... :... _ H_

Meu querido Chefe e meu grande amigo dr, Getúlio,
No dia de chuva emque lhe escrevo, talvez fosse,lnelhor

conversar um pouco sobre as montanhas que r>:idieiatn ao nor
te; do Nilo, falar sôbre o famoso Lago Langanhica. Poderia
até escrever-lhe em caracteres hieroglifos.

Será preferível falar sobre os comícios romanos onde os
cidadãos votavam por curius, centurias e tribos, originando·
se daí a .existência". (o domingo permite o latinorio) dos
"comitia curata, .centurista e. tributa".

.

E se entrei na tecla dos comícios, o que me diz do fra
casso, do 'vergonhoso fracasso do comício na Esplanada do
Castelo, na semana passada. promovido pelo PTB!

I E' doloroso afirmar, mas é.incontestavel que já não po·
demos contar com o apoio d,.:). povo, E é explicavel. ,

T\()Ena-�e cada vez maior a confusão· dentro do govêrno,
onde nao ha, de modo abs':iluto a harmonia e o entendimento
entre os ministros,

. ,

'.

Os negócios·, ou melhor, as grossas negociatas continuam
sendo distribuídas pelos tubarões de forno e fogão que sã<l;
os donos do terreiro .. , E a perseguição dos que não, comun
gam com as idéias de certos ministros, é de estarrecer!

- Guerra R::'S ladrões e aos meus auxiliares!
Deve ser este, agora, o nosso "slogan'" de salvação!
Pre�isa .pqr �m p�ática'a piribenzamina �'a sua argúcia,

da sua mteligencla, ahad;:t ao seu grande patrIOtismo.
Certíssimo,,'das horas incertas,

BARRETO PINTO.
P. S. -:' A liquidação. do débito. da: E.F.C,B, à Caixa Econô_

mica, permitindo, í�sim, gwe: seja. reaberta a Cartleirru
de Emp�éstimoo aos ferro'Viários, é um ato que merece
ser conslgnarlp. pejo acerto< da providência de. Jair' d,e·
Olivei.ra que silenciosamente, vem r'es{)�Velldo todos os
problémas de nossa princil;JaI.Estrada. e evitando-se do.

. r�s �e cabeça naquele importante setor da admfnistração
publIca.

'.. .

,: ;. � i,à'&li!'i�I!".!II Pela prImeIra vez. de!lOlS que. íoi proclamada a.
Eepública, compareceu à Câmara O: minist!'!} da lUarinha.
C!. almirante Guilhobel saiu-se galhardamente comI} se
fora. um velho e experimentad·o' uarIamentar. Um aútêÍ1.�
fiel} IobG do mar, ,e não um mariDhei!'o de primeira via�
gemo E' que, c·om a sua capacidade de trabalho e conhe',.:
cend.o o nosso meio político, Renato Gui1h{)'bel tornou-se·
almirante. de rerra e Mar, antes mesmo, de ir para o. Mi":"
nistério.

Quebrando Cabeç�

5

6
=1

8
tCf

REZEPTE
BAYRISCHE KUEMMELKARTOFFEL

&leichrnaessig grosS>e gut gewaschene·. Kartof�
féln quer dU1:c_hschneiden, die Schnittflaeche. in· ge'
mahlenen Kuemmel druelken, auf ein Kuhhienblech
setren und jm he�sen Backofen garduensten.
_��WJ�ID.'tI1t.U_J" ",*'lIwS.,I_;

HUHN .AUF·GEl\<1UESESOCKEL .

112 Huhn•. 200 gr�
.

frisches
.

feingeschnitte�s Ge
muése wie Erbsen, Kohlrabi, Karotten tind B;lumel'l;'
kohl, 5 gr. Bu.Her.

.

.

HuhIi saeubern, Íliwenig Wasser halbgar ko
chen, dann die Gemuese darauf Ieg�n .

und in gut
geschlOSFlenenLTQpf gar dueristen.W€nn erlaubt, Huhn
vorher leicht anbraten. Das Gemuese sockelartig aúf
dern Tel1er al1richten und dasHuhu darauf legen�

.

_._--

HUMOR

TA PErES
OS MAIS LINDOS DESENHOS
o MAIS VARIADO SORTIMENTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas'

[ O J A S P R O S·D O ( I M O
Rua 15 de N6vembro 900
- - BLUll'IENAU --

que se avolumo, ano apôs ano, o

saldo devedor para COIU as enti
dades de previdencia socíat.

DESPESAS ADMUrrSTRA_
TIVAS

Apenas uma ligeira pres
são do polegar e a lâmi�

na deslüm suavemente.

Com o MUNIDOB de

lâminas GILLETTE AzUL

não há perda de tempo!
te

Completa proteção da lia da

lâmina! Prática disp08ili�
.

t'o para ag Mminas usadas.

e ...

eis uma GILLETTE AZUL
pronta para ser usada ...

Outro aspecto que ímpressíonou
as autoridades do Departamento
Nacional de Previdencia SOC1111,
orgão ligado' rio Mjnistêrio do Tl'a·
bulho, foi o fato das Caixas de

o NOVOcom

Aposentadorias e Pensões bem co

mo os Institutos, apresentarem a

nualmente uma dlesm�dlda despe
sa de administração, fenômeno que
sobrecarrega ponderavelmente os

orçamentos dessas
.

entidades, o

ponto de prejudicar grandemente
o programa de assistencia social,
que é rnzfio da existencia da IId
ministração,

O QUE GASTAM OS
INSTITu'ros

Os ol'çamentos das "ntidades di!
llrevid1encia social para o exereici ()
de 1950. segundo pubUcar,ão

.

da
Divisão de Orçamento e Organiza
ção do DASP são, a propósito, su

mamente' reve'ladores,
O Instituto de Pr(·videncin e

Assistencía dos Servidores do Es
tado (IPASÊl consumiu 12 por cen
to de suas rendas em 1950 ·com
d�pesas de administração, compl'e_
endlendo despesas com pessoal e

matcl'iais, principalmente mate
riais de expediente. Com uma ren

da total de 622 milhões, 382 mil e

920 cruzeiros, o IPASE dlspendeu
nada mais nada menos que 79' mil
lhões 330 mil e 450 crUzeiros "com
pessoal, material e dGIJpesa com

limpeza das salas onc:Jall, funcionam
suas repartições,

.

Mas o Instituto dos Comerciá-
(Conclue na :i,a pAgina letra D)

'i"iiiiii�ii"ia�iiii�"lii*44iiiiiiiiiii�-i-j-iiiiiiiit.i·i·-�ff��lIi7ii·ii-.-iii·-í·iI.--.-�--I.-·-U'--------.--

prático e

A •

economlco

c'usta o mesmo

que ó pacotinho
de 11} himinas

MUNIDO.
DELÀMINAS

Gillette.AZUL
IÃ- tMi

sc

As mais lindas sedas estampa
elas e lisas para baile e toilete .

a
. ,

preços jamais vistos nesta praça.
Aproveitem esta granclé vanta

gem, comprando' ·seu vestido
para fim de ano na

CASABU RGER 'Ltda.

Rua '15 Novembro ., ·505 Blumenaude

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



". Estiveram h()spedad�)'i
�a cidade

·nOT�L. REX:

-- - __ .

o COE,PO.
.

I
pensávejS para conservar ao

-

•

-

. .•. .

'.' corpo à sua' fléxibilidadê e

Evüe engordar, tornar-se sua linha. Estendida no chão
volumosa! Cinco:mmutos de levante e abaixe os bracos

. cultu�� fi��c<l ._, diar!a��n�e, inspirando e expirando o·ar
- manha e a 1101te sao índis- ppofundamerite. Levante-se

'3 d2pofs incline O busto, a

cabeça, para tocar os dedos
dos pés co rDOS dedos das

mãos, sem dobrar os joe
lhos. Repita o arercício cin-

-: -.--�---.-.---.--..-.--. --��� -_-- - � -----

COMEÇOU A Como o pescoço, o rosto

exige uma massagem oleosa
díáríamente ',_.. à noit-e, de

Fila Da Economia
Mod6lo� e novos iusJiraçoes anUgas

'. ,.

No lido de Veneza deu-se a ta-se de roupas e�IJal'UV,a,l. do
última apresentação dõs mode- sl.cú:o 1 ,'.s::do.·;; cf·Li. LS serv

los da estação em curso, aCOIL ram nara confir.r.at que em

tecimento que se repete todos muitõs coisas n 1S I �.eflta:mos
,

os anos, com a parfic.pação do para a .ncda fero r: P.1 do pas,
I

grande mundo Itallano e es- sado, pordo um p ur - ;:ll..' per
trangeiro, sempre presente te o <13p,ecto masc.jãino H .•j'_
quando se trata de admirar
coisas bolas e elegantes, no

fundo soberbo da "Rainha do
AdriátLo". Corno das outras
vezes, os modelos apresenta"

, dos eram verdadeiramente no

taveís, Acrando. que as nos
SJS le ' ·.ons gú»tal'ão de conhe,
cer alg: n .. r e s tes modelos, a

"qlli '�hm0S' <1 'upserição, de cria
eões ')':ig'll'lis' e de muito bom
gosto.

'

I Muito sucesso obteve um
,. vestida de r íqué branco C,,)TI

i aphcaçõea de é':�cos de veluso
.'

negro, punhos e él gola, de igu"l!
.

'

:í tecido, uma sirupl íctdade qu._f' tambem
-

-c b; ..• _

:' :'
.••I sempre conquista as

verdadeJ-1
.

C Ir�aíQ_tl';., o seu S·'lO
.'

ras elegautp.s· te gu",'t" ,çldo' di' .) .tache, o

j. Não rnh.!,)s -aprccíado. prin, '-lue contr-ibuí !;la i a dar-lhe �
: eípálmente l:el'J "eu duplo uso quela rc ta ántig, que todavia

\ _ par» a r_o't", a para OCa' ,TerH'5' r ta a é,t.'!'llidade 'da
.

síões de gala -- 11 mvestido d' I'll -cs.
-

.

0rganZft r,úrdac o de stras; o -""-'------------ I

eomo
se prepara

.

um, "tutu"?

Na C I S I P E I T E R

DURANTE o M E S Df NOVEMBRO G R A N D E S

OfERTAS DE TECIDOS DE ALGODÃO, SEDAr LINHO,
CORTINADOS ETC. COM PREÇOS DRASTICAMENTE.

REMARCADOS'
�
í

APROVEITE E'5T! O�OtHUNHjADE U'NICA
"

PARA

AS COMPRAS DE N A T A; L e ECONOMIZE SEU

DINHEIRO.

- - Matriz
ser longo até os tornozelos o

torna lipl'r.·}ú&.do tambem ps.,
ra uma nolt s t-l.egante, muito
convén�e.112 para senhoritas ,e

para jovéns senhoras. A saia

). muito Iarga é ampliada embai
xo per um babadc: bordado na

'I' borda Qê (OTes pastel.
.

De 'gr�cíoso efeito um ou.-

tro ve�tídó 'rosa antigo e 1:
lãs. a saía 'lílás com a frente
em osnecíe de avental, em le
ve tom rosa; 'tendo na borda
uma f.r�nja )�l'àncà.·
Belisshno um model-o, de te

. cido "ál'gotez;' branco leite e
interessante um outro moffel0
branco gesso; notamos que a

uriíão do branco com coral e
i) lararija forte, serve para. re,
alçar o aspecto dcs vestidos
brancos, geralmente um pou
co monótonos. Csda modelo.
tinha flf;!U chápéu apropriad·)
grande para os ve-::tidos a ;;er
.1"ados qO sol, l)(�I]_w:mos para
os da h:de e, TI7l :'l, ChapéLl::'
de palha, de orgêlllZ). de tui.tc
de chifi{ll1.
O de�.fil1e a-o, Liil.J de V'2ncza

dedicou tamb.em m,'delos com
(. titulo dé'''Um tl';n!) ", e tra-

Rua XV de Novembro, 553

250.900
..Habitam a' zona de co

bertura' da ZYM-6. Rádio
}JIirador. Vendam mais
neste fim de ano, anun
cia,ndo na emissora dI! lHo
do Sul , .

Solicitem a tabela de
preç.os ou a visita de um
corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - $ta. Catarina.

".

SENHORES (O MER(IANTES
R E ( E BEM OS... Nescafé - café puro

em pó concentrado J .

. _"",'
.

"
.. ��: __ .�. _. �'''�fl:

Hav��do a-máxãrna prude�;'
cia, é 'possível obter ai'gumà':>
satisfação à tarde em aissun�.

.

'tos relativos a comércio tr�ns
. ,

portes, .generos ôe prlm�ira
.neceasídade. Os

o "tutú" ê uma iguaria de fei
jão preto cozido, misturado
com farinha de, mandioca ou

de milho,
.

servido, às vezes,
acompanhado' de carne sêea
desfiada, couve. picada

.

e um

bom môlho. A digestão dos
a 1 i IIIen t ó s preparados com

lnuita gordura e tempêre SO�

ire um process� EUais demora�
do, que obriga:O estômago a

redobl'ar de esforços para ati- res

var a secreção de suas glându-
las. Neste caso, é sempre bom .�-------.....;.............""",_"'''''';'''';''''';';'''''''''''''''''''''''_--;;_..:.;.
tomar "CarboI�no". O uso de
um anti-ácido' é digestivo Co

m'ó "Carboleno", apôs às re

feições, facilita, a digestão dos
alimentos gordu�osos e prote
ge a mucosa 'do estômago een«.

tra possiveis lmtaçõeJ!! e iUt

• :fhimações

c O m t1. n .. 1 o. Q.: Q a o. .'.

A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS • Sucursal Paraná..Sta�
Catarina, estabeleçlda à Rua.15 de NÔY'r 26' �. Edifício' José Lourei�
ro 10.0 andar .- End. Tel" . "flMAFf. _. ( lf R fI 1 B A· .

. .... ".,.' . , , ,
.

comunica aos seus distinfos
.. êli,lifM, torreíores & Àmigos' que mu-

dou seu e$cri�ório em Blüm'enâu,patá o piédio Paulo 'Schéidem'IRfel,'
à Rua 15 de Novembro, n�o 870 ··to andar .sala-2.:� ond� cOllfinua "

alendendo dentro do horáfio.ftermêi'l•. ,

(ia. HOiVisf a. de' Seliúros
'

i.':'
'

'

Escritório de. Bltimênau' .

x _,

.� '-i

(aixa Poslal, ..151i,;.' ;c, .,

TelefoQe: 1161
. .

. End. Tel.: flMA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na ltôupavá Norte apresentar-se-á o Caxlas de Jo'jJ:l;vilef �St.1Q'ttJt�a de «asírc» da pelota - Telxemnhe, verdadeira atração
Voai se apróxímando, pouco inteiro êxito, .' forçada por outros valores do tes' 'prÓ(!ed�m de ',div'ersas ou-\média' €<;qnol'da :-::f'l1COl1tl'Ul";- .Núrte , ónd. o GnuLwL COll1 t rlie �}el'Í<:,jü.ime,.,1,,,,, ccbertns IL' Igual com o "g game" [oin-

a _pouco, a, empolgant.e tarde Aqui veremos em ação, e association local, caso centrá- iras Jor'!1idades de! Santa Ca- mos fLr!J('., o j!(i.nv:J!�ns,= qu.z os l'Gntos mais frágeis de s-u V:'"L!H'UrÚ luta]' de igual pu- \'!�':'l1se, ;,

esportiva de dommge vtndcu, só isto basta para tornar lT'I.Ü_ riJ estaria sujeite! a sofrer es- tarin.. � Larnbem de outro; ainda não r r.i PO$,io � margem
1'0 rio- estádio do' Guaran

í

F. to expressiva a. jornada pebo- petacular- goleada. O espetá, E.:;'�I(�oL· .
do' qü,�·jw.

C .. Numa data festiv,i para to" Iístca da 'tarde do dia 15. a cula, cornqse vê, reveste-se de A'meta'éaxiense é defendi- O aliolJ.,E, multe 1,'1'ov<1\1(,I-
da a potlulação blúrnenauen- equipe do caxilis·F. C., 'de um colorido bastante acentua- da por Pucctn], um ót'mo ar- mente rormará CO.11 Reis ou

iê, de'�{ii!) à'lnâugUr2çâo da JOinvile,:a mais cara do Es- do e reune. na verdade, uma queíro. Foram buseá-Io em DarInho. Euzébio Simone.
mágn1ficR, ponte de concreto tado, it;rmadô,. por autênticos sér�' de atrativos sipgul'ares Urús;;:mgú, A zaga conta com Teixeírmba e NOi.;ZÍl1)10, ex is
q';�, '>;'go1'.& urie 0S co�;h,,('idDS azes do balão de couro, cuja prornete" !;':nfim, oferecer. aos Fiorav,mL (ex-z"gnelro d, find" ínvulgar Interesse pelo
'bã.'itos Ja Itoupívn :;'-,.'ca e contrataç�J 'cib'rigbn os drri- desportistas locais sensações PortuEücr:� Santíst=) nu Ieger reaparecimento 'do Insicíer es

Ttoupava Norte,
.

juc,llciuração 'gentes ao elúbe alvi-negro a de toda espécie. muito connecído 11($;:0 e 1'1[';, querdo em IKSSOS gramados,
esta, G:i1.:i será .jrroccdrd, pelo dísnender quantias fabulosas, No onze do Caxias despon- magnifica revelaçã . do. fu,:.·· onde há muito .nãc o vemos
sr, Íril'lE'ú .Bornhm,s'-n, Gover� da{ chamarcsa..o quadro jorn , tnm craques de iridíscutvels bol ca.ioínhense. Na Interm-. - atuar.
nadar 1:?-; Santa Catarina, nos- vilense, com muita razão, de qualidades técnicas. Corno de- diária, J<;d; um Wlr{\t:J de 17 Pelo que acabamos di! ex
s:; :Íli1eb"j tambén viverá um "mlltonário".

.

talhe curioso, diremos que, um anos. de .Ttaja], é � estrela p.,r, pnde-se fazer uma Idéra
dl� df:�H�Iid� ga.a' graças a ...s Com este adversáro pode- ou dois deles, dos que ínte- prInc'pal. Hélio, é o centro do quanto de brilhantismo ca.
eSÍort;:Js oa Dil'e:,JriJ da ugre, rDSO e perigoso medirá f2rc;as gram o esquadrão de titula- médro t" f,1i buscado tambe.n racter izará o empolgante cho�
mfàção 'cc outro lado elo J 10 o Guaraní, naturalmente com res. são de Joinvi18· Os restan, no' sut do Estado. Na zagi,- 41.1(; de domingo na Itoupava
Os quais 'foram

.

co)�oado:; oe sua representação bastante re-

Em partid� amistosa de
frontaram-se domillgo 4 tarde
no Estádio· do União em Tim
bá, as equipes do C. A. Tupi
de Ga�par e do União local.
Este cotejo era aguardpdo

cem bastante interesse pp.lo
público .esportivo de Timbó,
em v:sta das boas nerforman
CES do Úme gaspa-rense e::rl
s "'!.I.S mais recentes comp!';;
missos. Sem decepcionar, os

vl';itantes não r,enderam J t'S.,

pprado, principalmente (; seu

âtaque. que de hício, nãi)
c;.;r,segu'iu. r'::l1nper o bloqut!io
defensiv:o·:ào União, sendo ,'{ Ile
d d.eksa por 'sua vez atuu\'a
cf.m bastante f'rmeza, não

I cUl1seguirpIn, porém, eVitar
que os -dianteiros timbuen:;t:s
vencessem Cinco(} v.ezes o ar

oueiro Daniel. Com os 5 a 1
â S,2U fav!)r� o ti!�le �O�(;�'él�l�:'.t;'e���������'==IIi�"iÍBIi�=I--�wt!= ,�?�§W��141Vrp-.'Nfimn��'m)íliílliifíi��tf:W6J{lb\V� 1 i�lilYMi'WA\VMj-rni1íi)1jfé)"�irn,i'l��@�

�
......ilJ."'111!1l _ e:!<,- _.- ,� ...- - ,

��MfrDI( Ã HOMEÓPAT1(A �I'
� .. I

I -- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -- I �Médico do Hospital N()s�< Sen�9ra (la Luz

EL"
• Con"ultório: Rua JOSE' BONIFAClú N. 92 - Fone 26�5 I"Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. li29

.

'

..

C U R I T IB A - PARi\NA'
NTAIS ! .. _

.Esp.eCiéjIidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME
.

Doenças da pele:, Eczemas, Furunculose, Coceir1s, Man-

ichas; espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regra!l!, Exces"
so, Flores,. Brancas, Frieza. sexual, Impotência,. EBterillda'
de,

Desen.v,olvimento fiSiC.O e.men.tal, e.
te

....
-

Doe.nças
(!rõ'

inicas eIl1 ·gera!.: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crõ-
•

__

o

- nica. - Hemorroidas, etc. .

.

ATE.NÇAO: Con.�ultas em Blumenau nos dias 26 11 !fi� de S
-.-,

_.. '-.._ cada mês, n� HQTE.L lIOLETZ ��- 0
...��������......-.:.,..,_...,..,.,..""",<I,ô.�",>������

"

III í mais cara esqu dr-o d
do futeBol do estado para ,., iog

I�A�-�'�. -�.�. ��$

'lII'i&ador

D I A' R I o

"'7fT .

'p-
-

-=::Zf
-

T 'yu -_rttt....

1
s. A. I

.... �.... _;., .... ..:..à ..

o Tupí" em Timbó

. Prolissional BANCO INDU'STR-IA E COME'RCIO ·DE· SANl A
" -_ - • _, '. __

o
.:

CAtARINA
Matriz: . ·1'TA I A Jl

U de Fevéi'eii.'o d'; 1935 1(lldereço' Teló.· lIJNCQ"
,. Cr$ 50.000,000,00

40.000'000,00

Ftuidado em

Dentistas C�pital •..•
FIUid.O de Reserva

(i. • • ... ... •• ;. II' *i.

.".

:3CCll1oriou .. na caneh<:, pr:cu- rh-nH.nte o em])�.t2 no qll,<> ni:i;"

l'u.
ncio t'ão sômente eqUn

..ibr�ll"1
f,W,JI:l felizes �<;ül!�� avantes; O

as [;ções, isto à altura dos 20 Fnlão foI mais tnYi'l vez ao
minutos do períod0 comple- at�:qu<:;, consegLlln�lc da df-1'f11'
nWllt�i', maso, TllPí qlle não· sbr_ contrária wn escanteio,
s'" E'rnregoJ1 em momento al- li 'l'� muito bem cobrado ror
gt.UU da luta, percebend:J o Arnê,"('1) e magniCcfll11cnic" CS_
dt's[nteresse dos IClcr.is, rea- Lurado de cabeça por lVIeng,lr
glu muito bem, senão que f'S_ ail, m"rcando ,) tento ne. G,
sa reação espetacular foi qua7 que deu cifras .:!f'fín tivas ao

'L qUE fatal para os union.en� n!:.:� .:ador, aos 'H minutos·
".?,] pois apresentand,) .. se !.nalS CO!T. a vitoria ju;;ta e me

firme em Suas jog&das, Q Tu· rtccida do U niã:) sobre D '1'11-
PI ma' eou três Í('Jjtos, che- pí, conquistou a turma tim.·
g.lI,do mesmo .1 amea(;ar Be- [)'.'.f':ll'e um l;esulü:d'j lJastan�e .. .

'.

}Je'nrl �,o para as suas cores.

:-.I:'lCaram os t�nt;)s: Albano
3 iLlnÚ'ico 2 e lVIengarda 1
PUf" ti União ,2�-"B,runo �� [

DI>ekn 1 para "'(1 Tupí.
A 1 c1da apurat�a foi de I'Cr$ :::.418,00.

H. PROBST
90,000.000,00

Total dos depósitos em 3113!53, mais de 786,000,000,00
AGENCIAS Jl; ESCIUT01UOS NAS .PRIN·Cn� t\ IS l"RAç \8 no KS�
'l'AJJODE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANF;IRO E cuamna

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUlVIENrrO DAS POSSIBILIDADES ,DE FINANCIAMENTO DA PRO... -'

--' DUÇAO

.'�. �.;

··CrR-lrR'Glí.\O 'DEr��ISTA
AO LADO DOS éORImios E rl'�LEGRAFOS

A! ALAMEDA RIO BRANCO N. 8
.

r�é d i c.o S

D'lt CARLOS 60tttRJE'
CLINWA GERAI, - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua] 5 de Novembro, 595,
Fone 155.0 _. (acima da Farmácia Glória)
ATENDE: ·CHAfl'lADOS PELOS FONES:

1"196 e 1633

P A 6 UE COM CHEQUEE
•

DerrotadoOR5 IHILO
Clinicas GeraL e Operações no Hospital Sta� Isabél.

Especiàlist4 .em Cil'ugia e doenças. de senhoras.
Diplomado t:a Alemanha e nó Rio de Janeiro.

TratamE;nto . pell!s Ondas. ultrassonir.:as.
.

.

Dlt' O.
.

R. KRUEGER ':..

ME' D I C O

Doença$. de Senhoras e Oper..�õt:S. Ralos X
CUWlultórfü': Hospital. Santa Catarina.
ConSulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Re§iiiêllcia Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 ....;...

Fone 12511 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

. DR. TElMO DUARTE PEREIRA ANUNCIEM
� CLINUJA GERAL ----.;.

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - L. andar -

.. .... :Fone: 1197
.

RESIDENCIA: Rua Paraíba 1'70 - Fone 1074

NESTE

DOEN�AS DOCORAÇAO
DR, CARVAUIO

.

(ElectrocardíogTaiia) '.

Tratamento de neurosas - (Psicoterap�a)
.Av. Rio Bl'aiuj'o, 5 (Sobrado) - Ao !ado do Cme, Busch

MOLESTlAS DE SI!.'NRORAS
.

DR. RENATO (AMARA
,.

.. bOF..NÇAS INT�RNAS
.

-

OPERACOES ..:.......... ONDAS CURTAS

Ccnamtório:, �tav�� 4 d� Fevereirot 3
•

....
.

. .

'. .... . :
'. Fones� 1433 e 12z6

. (6t�PANHIA INDUSTRIAL RIO SELIM
.
Assembléia Gel'aI E�tra(lrdinária

Pelo presente ficam con vidp_dOs os Senhores
cionista.s desta Sociedade, 'para

.

se reunirem em As
seTnoléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25
do corrente, pelas 9 boras; em uma das salas clt> Hotel
Schmidt, nesta cidade de Ibiramaà rua Getulio Var
gas s]n.,. a-fim de deliberai-em sobre a s'eguinte

ORDEM DO DIA
Lo) _...c: Exposição da Diretoria sobre a ver,dadei

ra sitúação da Sociedàde;
.

2�ó) -:- Aprovação do balanço do exc'l'CÍcio ante-
riOl';

3·6) .,.- Redução do capital;
4,0) _,......,. Modificação dos Estatutos socia;s;
5.0)- Outtos assuntos de intoeresse d3 Sociedqde;
Ibírama, 6 de Novempro -de 1953

. .

F,l}ANz; l?LQffl\:.r; - Diretor-Gerente

..
'

INSTITTJ'rO DE OLhOS

_._ �])R§i TAVARES e HEUSI- lO"
iÚJA XV DE N0,V., 1135 - 10. AND'AR

. . � ." �:' \ _,. ....• .'!. _, ....

BLUiVIENAÜ) -12-11-1953

0111

'""'

razoes provam

ciclista sabido

.!

prefere .•j

II

ri

Dois moúelos em 3 c3tu;
TURISMO - com o famoso frEjo

Torpedo" 11101. um de.•a·

guranço, na roda díanteín. .l�

, INGLÊS - CO'1I freios alaVa"Cil.
Equipadas COIll púrta-bogo"gefill
campainho_, bomba e mala c;gm

ferramentgs.

É mais fácil comprar o melhor! Produzida agora
no BrJú-J,. a bicidda GJricke mantém o mesmo

padrio de <lU�lid.ide de ,ua OJ'igem na Alemmha,

ii mais fácil pagar! Todos os distribuidores faci
liram a sua compra, com peq'len .. entrada e .suaves

piigarnentos nleU$liS�

.É mais fácil obter peças, que existem sempre em

estoque, para qUillquer eventualidade.

,.

SarlO

Oferece aO$ seU$ disUnfo$ fregüê!es em foda� as compras de va

tomo motivo daI�r superior ii CrS 300,00, Irês 'lanosos !nemibS,
pas,sagem do seu 1.0 anh1ersário de fundação.

Os prêmios,' que serão iorfeádo$ dia 1 g de Novembro�
de MODAS CHANEL e

iNSTHÚTO DE RADIUM

CAM��ONA'!'O·ÊSTADUAl-,OE R;EM()

lesnlm'm· �n, sorteio· �âS oaUsas
Está pJ;o.grámado '. para a

'1
manhã···d'e· dO]11íng,:) •. :tir,óxim.f,l,,'.
tendo novamente pur'; séd.:!

.

a:
'Capital dó Eshldo, ó CamIleQ
nato Catarinens.e de Remo,
cuja organização cabe à, Fe
deração Aq1.lática de Sal1t�
Catarina. O Conselho Supe·
rior da re·ferida entidade, 'a
'fim-de .emprestar fi grande
pugna>'náutlca do dia 15, o'

máxill1;:) de brilhantismo, tem.
reun'ãó . várias vezes e nu

ma destas reuniões �eus mem

bros ..pro'cederam ao so.rteio
das balisas. cujQ r€:5ultado fOi
o .seguin�e: '.. ,

1,0 p#f�a, às 8,30 horas.
BaliSa: 1, Ipiranga; 2, Aldo
Lui; 3; Cachóí:ira; 4; Riachue-

IlÕ;
5, Martinélli; 6, Am�rica;

7 , Atlântico. e 8, CruzeIrO.,
.

• 2.0 páre.�: às 8,50 horas'
Balísa: r, Martinelli; 2; Ria�
chuelo; 3, Ipiranga; 5, Ca- 8.0 páreo, às '10,50 horas ---:

'.1lehoeira;
J3, Amérlca; 7. Atlâ.h- Ba1isa: 1, Martinel1i; 2, Ria

• tico e, 7" Aldo Luz..
.

ch,uélo; 3, América; 4, .

Cru-
3.0. Páreo,

.

às 9,10,horas -,-. zei:ro;' '5, Ipiranga;, 6, Cacho-

,;,:�......"""�"""".w,�__""",..;,;..,....._"""�"""'l"""........,,,,,,;,.,N""'''''''_''''''''>:''''''_ ,�:r�U�r�:rti!r4;2ipt�;t \L�: 7, At1�ilti�O, ._.e_ 8 Aldo

5. �iachuelo; 6, Atlântico; 7,
Cachoeira iI'!.8, Aldo Luz.

.
..

4;0 :Páreo: às 9,30 horas -

Balisa: 1, Cruztiiro; 2:, Ipiran
gà; 3, Martinelli; 4, Atlântico;
5, . Riachueb; 6,. C3,;h?!!',ra; 7,
Ríachuelo e 8, Al1"t':tlca· .

'5.0 Páre0' às !f,59· horas:�
Balisa: 1, Atlântico; 2, Cruzei
l'C; ,3; Amér�ca; 4, Aldo T...Liz;
5; r,pirang;J; 6, Ma·tÍl:elli; 7,
Ríat:hueIo. e 8 CachoeIra.

.

.

.6.0 Páre�)' às 10,10 horas __;_

Balisa: 1; A!nérica; 2,' Ca·
cho�ira; 3, '::'ruzéixo; oi, Mar�
tiIleUI; 5, Racj1ve]o; 6. !--Ido
LUz; 7, Atlânliéo e 8. Ipmm-
ga..

'

.

'. 7;0.Páre-!" às 10,30 horas -
BalÍsa: :1, Hiachuelt); 2, Amé
ricà; 3·" Cachoch'a; A, Cruz":
r6;-'5, Aldo Luz; 6, Ipiranga;
.7; lVial'tin'r;lli e 8. Atlântico.

,.. .... ..... . , A D Y O.G A D (} .....
&C.l'H6rio � e. .1'�ldênda. àrua �V d� Novilt.n�rl.),
.LU�iiíN;#\ll ..� Telefone, 1560

. ,.

",'
. .

FONE�15�3L

no (ine

1.0 Premio Um Cisaco de pele

1.0 Premio Um belo"Vestido

lo Premio Um fallem de linho

Visite aDIt· HfRIE RI GfORG
'.

ua 15 de .nove bró ··,383.--
,. .,...
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«Bingo» dansaille

Homenageará oCarlosGomes
os novos oficiais de 23 R .. I.

dos seus SOClOS, de vez que
a referida homenagem re

presenta o espírito d'e con

fraternisação que sempre'
carateriscu as iniciativas
sociais do Carlos Gomes,
cuj as tradições de cultura,
são o orgulho nos blume
nauenses,

RIO, 11 (Merid·) - Em
sua entrevista, hoje, o sr .

.João Goulart abordou a

questão da revis-âo do salá
r:o mínimo. Deu ínstrucõés
ao orgão especializado

�

pa-
,

.

A proporção que os dias
passam, aumenta a espec
tativa em torno da festa de
confraternisação que a So
c.edade Dramático-Musical
"Carlos Gomes" promove
rú no próximo dia 21, em
sua sêde social, em home
n agem aos novos oficiais do
2:}o Regimento de Infanta
ria, recentemente incorpo
rados àquela unidade mili
tar.
Evidentemente, a simpá

tica iniciativa da direcâo do
aristocrático grêmio n�ão po
dia deixar de merecer os a

plausos e o integrar apo.o
------------------------------------

No seio da oficialidade
do 23.0 R. L a atitude da
S.D.M. Carlos Gomes reper
cutiu com geral simpatia,
motivo porque o seu coman

dante, cooperando com a fe
liz iniciativa, ofereceu dí ..
vérsos prêmios para serem

sorteados num "bingo" ':r.

tre os sóc.os, durante a reu

nião social do dia 21.
Esses prêmios são os se

guintes: 1.0 prêmio - um

aparelho de café; 2 o prê
mio - um aparelho de chá
completo; 3.0 prêmio - um

conjunto "Marmicoc", cons:
tante de panela de pressão,
leiteira e frâgideiru; 4.0 prê
mio - um vidro de. perfu
me "Ilusia" de Helena Ru
binstein; 5.0 prêmio ,_.- um

estôjo de Helena Rubins
tein.
Para concorrerem ao "bin

go", todos os sócios do Car
los Gomes deverão adquiri r
seus cartões, gratuitamen
te, na noite do baile.

Os oficiais do 23.0 R. I
a serem homenageados são
os seguintes: Aspirantes a

oficiais Alceu Dleslíng Fon
toura, José de A-!:aujo Ra
mos, Luiz Carvalho Bernar
des, Geraldo da Silva Mon
'teíro é Ivo de AZ .. vedo,

e n ti

os

cio
das
cio

Num gésto muito simpatico
l' di,'110 de anlauscs, a direção
do Grupo Escolar Municipal
"lV[:ld13do de Assis", associan
tIo-s' ao regosíio da população
hlumenuuense pela visita oí'í,
cial :l esta cidade do sr. gover
nauor do Estad I. irá prestar
exnressíva homenagem ao sr

Id,J' \.1 Bornhausen, ínaugu
ran« 'I n seu l'etl'ato na galeria

>

As menores M. A. V. eM. I, C" que acusaram o galã, e em
baixo. Anselmo Duarte conversando cbrn os jornalistas -

(Foto Mer idíc nal ) -------

ENGRAXA'l'ABJA

CB1C
.�._--

Ju&la Il6meDa�em 38 GúnrDa�Or �O
E�h�o �nG. E. «Mo&Da�D �e hSiS»)

Impedida ii peregrina0;
çao da imagem de Nos ..
Sê! Senhora de Fátima

Conclrdia a sell progresso economico

Segunda Exposição Estadual do trigo
e 13M {xposiçao Municipal de Suínos

COM SAUDADES DO us
Poso r-oz TFJH.MO A' 11:-

XISTENCIA

meter o caso à aorovacão da
Prefeitura. Em tais circuns
tancias, o governo munici
pal examinará a convenien
da da abertura da rua em

terrenos baldios, projetan
do-a se consultar o ínteres
se. público,

Sôbra a mesma questão,
Prefeitura baixou a lei

do

ARTIGOS ti A ( A S A

RUA xv DE NOVEMBRO

.. .. x ..

Franco, com, um Jmnvel no Vt�

Ior de Cr$ 5ti.OOO,oo, a ::e.' !'!]g'.l
em prestações mensais de Cry
3110,i}" (Ü'l'ze;ntos cruzeirm;}

"W A T E R L O O"

Existem prohahi1idad�', do f lrrrrn
ciamento de mais 5 casas em Rio
do Sul, motivo porque o Age.nt,
"atá vivamente empenhado, jun-

COM TODOS OS !J\rlPLEMENTOS
POR APENAS CR$ S4.dJOfl.OO.

NÃO PERCA1\'{ TEl\'IPO
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

_- .,'.
'

Rua 15 de Novembro, 922 Esquina da Rua Padre .Jaeobs
..........................l.
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