
iHes�eitn 3D interesse da maiorial
o abono do Natal seria jüs

tlficavel para as categorias
mais baixas do runetonaltsmo
nunca Para os que ganham far
tos ordenados.
Há empregados públicos que

recebem hoje somas enormes
e não vejo como se poderia
pedir ao conjunki da nação o

sncri!ic1o de mais de um bilião
de cruzeiros para ,ajudá-los a

melhorar a ceia do Natal e a

comprar brinquedos mais C3�

ros para os filhos e netos.
.

O erro da iniciativa do a�
bono esta, pois, na índíscrlmí,
nação entre os que' realmen
te necessitam e 'os qUe não
tem necessidade nenhuma.

'

O relator do proíetc fOi bas
tante corajoso' ao negar-se a

provação. E' raro, nestes dias,
encontrar alguém que J,}refira
defender o Tesouro contra a
cobiça do ,e}eitor)ado. Mor
mente quaodo já se está pre,
parando o pleito para a rene•

...·ação das Câmaras-
O deputado Lauro Lopes

deu, com o seU parecer. um
bom exemplo de submissão
das considerações partidários
à conveniencía superior do
Bral'il.abolição de··· leilões com

a criação de novo org
-

o
Moralização do regime de controle

. LONDRES, 20 (UP - Ur
gen te) - Peritos ingl�es;
norte-americanos e canaden
ses, vão se reunir, dentro em
breve, nara trocar as inforw
mações

-

de que dispõem sobre'
os efeitos das exnlosôes atê
rnieas. Esse encontro acaba
de ser anunciado, oficial
mente, pelo Ministério das
R€lações Exteriores.

RIO, 20 lMeridiona) - Nu reu- míssão de Comercio E..'!terior e

níão de ontem do Conselho Diretor gàrantír !l. qUe o nO'70 organismo
da Assocíação

-

Nacional de Maquí- não terá os poderes que possuía
"as Vckulos, Acesscríos e Peças, a ('EXIM, visando somente, a mo

c;ue prl.'siOiu, o .S:!"o Osvaldo Benjn- ra'lízação do regime de controle. O

mil}. de Azevedo declarou que o plenario, rlliante da afirmativa mi
ministro da Fazenda, em entrevista nistertnl, considerou-a' otimista, sen

que mantivera 'com dirigentes da" do de parecer que a C.C.E., se

entidade, report::mr-se ao projeto errada agirá rium ambito muito am

<1(' lei que pede 3. criação da Co- pIO', permitindo inclusive, importa
ções sob responsabllldade de partt
culares,

:A. proposíto do organismo proje
tsdo o vice-presidente Peter Fran
keI apresentou longo estudo. A
centuou que o artigo 10 do pro
jeto se refere as operações de cam

bío e determina que serão feitas
por taxas fixadas pelo Conselho da
SUMOC - A'meu ver - acrescen

tou - isso significa uma coísa, a
penas: não haverá mais leilões e a

superíntendencía lixada, por auto

recreação, os camníos para cada

gIUpO de mercadorias. Será isto o

que nós desejavamosz Será isto .)

que' realmerr,e deseja o ministro
da Fazenda? Porque tenho a im

·pressão - e assim me contaram -

que o ministro Osvaldo Aranha de

sE'ja caminhar sempre mais em di

reeão á JibercIade de comercio, En
tretanto, o art. 10 elimina fi Iíber
dade de 'comercio, a Iíberdaôe que
nos foi' cóncedid·!l. faz pouco tem

pc.

A julgar pela tendeneía de,
magogíca dominante existe nl)
Brnsíl verdadeira ogeríza pe
Jd,'i homens que trabalham' e
produzem.
'rodos os cuidadoj, reservam'

sr' para as classes parasítárlas,
a cujos interesses, muitas ve
zes Ilegtimos, como é o easo

ca varias indagações de importado- do abcnc, subordinam a eeo
ras e lembrou que o sr, Osvaldo r em ia da comunidade nac-o,
Aranha, num de seuc ultimos en- nal,
centros com os representantes das Epere1110S que a Câmara
classes produtoras, teve esta frase: prestigie o parecer do deputa
-- "Não procurem rucloctnar em (lo Lauro Lopes, eIn nome dos
termos definitivos á hase de um {cinquenta ·e quatro milhões
plano transitaria". i de brasileiros que não .,fio
Apreciou o ptenarto uma circular! funcionários públicos.

do ministro .João oouiart. enviada
.

a sindicatos de empregados e em

pI egadores, acentuando flue o Mi

nistérro do 'I'rabalho, Industrrn e

ANUNCIEl\íREUNIÃO DE PERITOS
EM ARMAS AJOMICAS

{Conclua na z.a págIna rerra F)J N E S T A FOLHA

ITália Relini quer
lum duelo de curvas
RIO, 20 (Mertd.) - Con- tinua a celeuma en tro Es.

ter Taciano e 'I'alta Bílíní,
a respeito da coroa de -

"Miss Objetiva", 'I'alia de
clarou, hoje:

.

"Quero um duelo de cura

vas, valendo o título, aeen
tuando:
"Ester tem tanta con..

fiança nos seus rr.úrítos e
sua 'cey'teza de sua superío
r-idade sobre mim que a.Ié
vará :1. não se rec-rsnr a ar»

riscar o eôro que 'Ostenta,
obtida da maneírà sabida
por todos, frízand I perder
na marmelada p irn que,
na nova prova. a:ncta me

íhor s-e compreen-iat'.
Talia deixou a imprensa

a liberdade da eseclhá dos
elementos que constituirão
a junta t::nm1.ina::lo::a. _Dis:
f.e quo"! r. Marac::lll': nao e

local ap' C"priad0 lx;!"a o

duelo, t.i!; i o a H,,-)t E'ssão
'te que E 10_ df'vh. t n:1VU1"-�<:!

l't11 recin 'o fe{:ll �tJ,· ::0·

bramio·s� ',1:: entrad<35, cuja
iJ�lp·.J·-tà71(,la :revertf'�<::' !!!lll

bel1efício do Nat·� Grt; cri
anças pobres. Acredita que
alem das "curvas", ela po.
de exibir à assistencia as

Sllas qualidades artísticas.

Reiniciada a corrida au ..

lomobiliUca pan-a-

o S1". 'Petá Frankel requereu (IUe
o presidente da AN1VIVAP peça es

elareeímentos ao ministro da Faozen
da sobre o art. la, que, no seu' en

'Unidos se prontifiearam tender, ri ser .mantído, �reprejlenta,..

����)��l#irÇl>\�&����a4�s�·,:�1:íW\��� ���; ···�is,;r;fíí1:��=���nio���àa�!�nli;:
asstnado úm novo acordo comercial berlar'·.

.

MllS nâo tardou muito pára que IN1'ERPELAÇõES A. OR-

ocorresse uma nova revolução, su- GíiOS 'SINDICAIS
hJndn ao poder IImtl duuía Militar, O presidente da ANlvrVAP pro-

(Con(')nll na 2_.a _ p<\glna l�tia ( meteu levar ao mínístro da Fazen-

t

,mencana
,OAXACA, México. 20 (UP)
- Partiram hoje desta velha
cidade colonial mexicana os

participantes da Coi':rida au

tomobílístíca pan-amerícana,
que "sobrevir-am" à terrível
etapa de ontem. A segunda
jtlrliada compreende duas eta.
pas. De 0àxàctl, --':'8 cento e

vmte volantes seguirão hoje
pelas montanhas até Proue
ba; e dali, depois de um cur

to descanço.: contwuarão tê
f1 fJidade do México.

Nova lática na guerra Iria
nos 10 pontos de Chure nl
Analise da politica imediata e futura da Russiêl
LONDRES, 20 (UP)

As autoridades biit'anicas
preparam um projeto de a

ge,nda para a Conferencia de

Bermudas, que vai -desde a

Russia até o Extremo Ori
ente, passando pelas diver
gencias dentro da A1iança
Ocidental.

t

1943�
No Chile, a infiltração de Peron

Ee fez através da opreSl'ão econo

mica. O país andino se encontrava

em situação preca:ria economicamen

t�: Surgiu então o
-

general Peron
oferecendO um empréstimo dé 700
milhões de pesos, com (, qual aque

. Ie pa�s poderia melhorar- ti sua atual

situaçâ�.
NA BoLivIA

Tambem na Bolivia o caudilho Os informantes assinala- de segurança para a Euro�
pcrtenho posem prática as' m�smas 5) POll'tica para com

r!':In que e' l'ntença-o dos brio pa; -

.

manobra.� de opressão economica. O �,

eh' c
.

t 6
governo que derrubou VÜlarroel fanÍcos dar á agenda a

o. lna omunlS a; -

não era simpático ao general Peron maior flexibilidade. Segun" Diferentes atitudes ociden
Por isso qu�.ndo ? Bolívia se acha� do. os mesmos, são os s-eguin tais em relação com a pro-
,va. convulsionada por uma� série de .

t d ferencl'a politica.

teso os pOl1tOS princl'pal's dc) J€ a a con
.. revoluções, Peron proibiu o

de um. de" 7) P !'ti
,n.omento para outro o envio de ge- temado em questão: .

..a ore�a; -, 01 ca e AGANA, ilha de Gunm, go. E a marinha norte-a..ne�
ne�os alimenticios para aquele país,

.

1) _ Análise da politica j' estrategla.
de de�esa r_:0 Ex- 20 (UP) - A segunda guer- ricana anunci(lu hoje o inÍ

o que ameaçou milhares de pesso.as imediata e futura .(lú Krem- I
tremo �nente, mcl�ll�do a ra mundial continúa até cio de uma nova campanha

fJ morrerem de fome..Em face dlS-
l' d

.,

d:-l"IIndochma
e Indone;Sla; 8) hOJ'e 'nos morros desta ilha. de pro._paganda, para con

SO, o novo governo bolivi:mo tra- ln e as paSSIveIS mo .u.l-

tou de entrar em e?-timdin�ehtos ('ações nas táticas da guerra - �elações anglo-norte)al- do Pacífico, onde dez soIda- vencer aqueles soldados de
com O. governo argentinl? 1'. f�m de

1 fr:a;
2) _ Perspectivas de merlcanas e dos Estados U- dos japoneses ainda levam qUe a guerra foi perdida oi.

obter a assinatura de um acordo • � M' I 'd com a Europa' 9) -lma "l'da selva<T>nm para to anos atraz. Nas cavernns
comercial. Entretanto o ·plano de negoclaçao com OSCOU e TIl ,?S _ ,_)

- l. 5" .

Peron falhou totalmente, quando métodos factiveÍs para esta A sltuaçao crefenslva do 0- não se entregarem ao inimi- àa região, será:o ;leposita-l
----- .. ----- - dos pacotes contendo jOI'"

S;"eamento do mercado de crédito público �:;,:��;ê!UiY,�kr�
l.nand ')-os que serão bem.

, ... -., ,-c/.. - I -,_. '"

t
tratados se voltarem. Ou.-

atrilves as con�o, açao �a OIVIsa ln erna ;���s��br��o::ã�ada ;:g��
Emissão de lilulos no total de 60 biliões de cruzeiros - ��n����fc�o�e�i:�:�� �u��

port.ador", e di.;! valores nominal. sentes ou futuros. dica os pontos onde pode"
de Cr$ 1.000,00, 5 o 000,00, •••••••.• As"Apolices da Divida Publica -

t d
10.0000020 000,00,50.000,00 e . o. Nacional" serão aplicadas na con- .raO ser encon ra os os pa'
100.000,:000

•

wrs5.o!.!ia divida interna da União e cotes.
Ag Ínaporian"ias ('.orrespondenÚ>s ã opção

-

dos respectivos portado-
r,os juros", valor de resgate dos ti- res, na troca de titulos da divida

telaS deste emprestimo serão pagos pUblica int.erna dos Estados, Dis

.

,m cheques á vista sobre New York tritos Federal c Municipios.
feita a conversão em dolares á ta- Os titulos em circulação na data

Xli oficial de cambio vigente na da- ca publicll,�ãü da lei serão l'ecebi

ta da publieação desta Lei. ou pelo cJos paro conVersão oU troca pelo
seU equivalente em _cruzeíros, na valor medio de ,,"U� cotação nas

hase da média das taxas vigorantes Bolsas do pnis durante o ano de

1'(, mercado livre, aos trinta dia!.! 1953.
anteriores ao 00 seu veni:!imeu�· A participaçãQ dos Estados nos

te. ( beneficiois da lei, inrleJ;lendente,
CAPITAlS ES'.rItANGElROS r:lCnte de outros intores fi serel'n

belecer contato com os diri' cidente; 10) - A questão
gentes do Kremlin; 3) - I de Trieste.
Revista da politica para a Acentuaram os circulos
defesa do ocidente, dentro informantes que se trata na

da estrutura da Organização da mais que um projeto, de
00 Tratado do Atlantico

P 1.
.

'd (Conclue na. 2.a p5,g)'Bll. ietra. G)
Norte; 4) - o ltlca OCI en

tal com respeito á Alema
nha e aspectos dos acordos lin�a oao acre�itam �ue

n Ja�âO �er�eu a gu«rra

r

ta biliQeS de cruz.eiros. A medida

'visa a convcrsão e consolidação da

divida publica· inierna da União.
dos Estnd<os do Distritó Fedeml e

dos :f>luniejpios de planos de o-bra

e investiimmtos.
Diz o chefe do Governo na Jnus

t.ificação dã medida que propõe no

Congresso; que a situação atuál do
rOfi!;O credito p\lblico assemelha-se,
"oh varias' :aspectos, ao quadro cri
t,co que o Govcrno F-ederàl teve de

t'nfrentár, .: em 19340, quando unia

n,rlada serie de emprestimos inter-.
roas, sem planejamento racional d(í

clesgate e
-

'de sérviçem de juros 1!
Ç!ue se encontravam vinculados a

União, t)s EstadoS e os Municipios
delÍ imscjo !l qu� o credito ficasse

pandemente abalado no exterior,'
PRAZO DE 3n A..loojO�. .

_

De acordo com o· projetô' do 00-
':<>rno �;;sa opcfl!�oão será 'feita 'em
.'Apoli�es da Dividó -Publi'ca Naeio

nli·I". ao prazo de t.rinta anos c ju
ros lmunis 'de tre's -'e meio p6r cen�

to pagave1s semcstralmente: As n

).:"011003 serão nomillativ",. ou "aO

. oAos capitais estrangeires que

queiram subscrever as "ApoUces da

DividQ. Publica Nacional" fica asse

gur.ada a conVersão das respectivas
mo.o:das ao. cambio de taxas livres.
sem' prejUízo do recebimento dos

juros e Valor de resgate em cheque
á .visita sobre New York.

Os juros deste empl:'estImo ficam
l�llntos de imposto de renda e quais
ciuer outros impostos e taxas, 1l're-

cO!lSiderndos, terá por base as res

pectivas contribuições para 1) total

(Conclue na.. 2.a. págIna. lety�

NOVOS TUMULTOS NAS
RUAS DE TRIESTE

'IRIESTE, 20 (DP) '0- Mul...
tidões dirIgidas por elemen
tos c'�l11unistas realizaram ho.
ie manifestações tl.u1:ltIltuosa�
11,":; ruas de 'l'rieste, aglome
rando-se diante dá prefeitu
ra. Contudo, a POlíCI"i conte.
ve cs manifestantes sem usaI
do� v'oIência-
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mais reservas - ';0%.
Lucro de 45 a 50% do capital

mais reservas _ 80%.
Acima c.e 50% do capital mais

reservas - 90% .

Considera-se lucro trtbutavel, pa
ra o efeito do imposto adicional. a

parte do lucro do ano base social

efetivamente realizado mais as re

ser-vas e lucros em suspenso, quais
Ciuer que sejam as designações que
tiverem, desde que tríbutaveis pelo
l,aposto de Renda em poder da pes
soa jm:ídica.
Não entrarão no computo do

capital e reservas para apuração do
lucro sujeito à taxação adticional: os

i'westimentos que li :firma indi:vi
eual ou sociedade tenha realí
zada em outras firÍnas individuais
ou sociedade e produzido rendimen
tos não taxaveis normalmente, pois
Imposto d:e Renda, em poder da

pessoa jurídica: e os investimen
tos que realizados em negocias 'ou

operações alheias aos objetivos da
firma individual ou sociedade, te'"'

nham produzido rendimentos não
sujeitos ao Imposto de Renda, em

poder da pessoa juridica.
. . ISENÇõES E PROCESSO

..

_ Estão isentas do imposto a-

Vendem-se diversos lotes. c'.icional as firmas individuais e 50-

Situação prevtlegíada, proxí- c'edfades cujos lucros do ano base

má ao centro. Preços vanta- ,sejam. inferiores a duzerrtos mil

[osos. Facilita-se os pagamen-
Cruzeiros (Crg 200.000,00).

tDS. Na hípotese de pagamento �e
- pessoas físicas ou jurídicas em seisInformaçoes com o propríe- cotas do imposto de renda, à con-tárío Dr. Herbert Georg - R·

tribuição adicional dle 15% (quinze15 de Novembro, 313 - Fone '

1531 por cento) será cobrada em separa-
.

I
do, como sétima prestação.

V E N D E f E os titulares (!!IS :firmas indivi-
ta oi

1 duais, os socios das sociedades de

� � \ pessoas e os diretores das soeieda-
Por pre�G de ocasilio e por mo� eles anonimas com sede na' territo

tlvo de mudança. um bem monta- rio nacional e os responsãveis pelas
do Bar, com pequena. acomoda- filiais, sucursais ou agencias no Bra

ções, situado no Bairro do Gar- ,sil, das firmas ou sociedlades com

eía, Otima fregnezia. TratlU' com sede no estranegíro, que obtiveram
o proprietário, à Rua Amazonas por si ou seus propostos, em seu

Dr. 3.725, {ao lado do Cme GarcIa}. ,beneficio ou das citadas entidades
vantagens Hicitas, em prejui:ro' da

TERRENO EM Fazemlfl Nacional, induzindo ou

II 1 terreno no Bairro da Garcia. I
mantendo em erro os agentes destaI ii Rua lCn!(enheiro Odebnchi. 11
,mediante artificio, ardil ou quaI-II medindo 32 metros de franio II (AMBORlU' o:;:uer outro meio fraudulento, lierão

'III por 60 metr:" :e".Fundo, 1[11 processados crimiruilinente, tão Io-f VENDE-SE por preç{)' de go passe em julgadlo o processo fis-II :1 terrC!Do de 15 metros por I ocasião e muito bem si- cal contra a respectiva firma ouII 56 no Bairro de Bom Retiro. I tuadu, estudandu·se faeBi- sociedade. onde tenham sido apu-'II com ums casa de mateIUl. II da'des para o pagamento. rados aquelas fraudes. mediante re_li :li: :li: x II Tratar à TraveSSa 4 de Fe- presentação obrigatoria. ao 'Procu- No Uruguai, Peron chegou a conII 1 bela casa residenclal no:se- 1 vereiru. 105.
.

r�dor da Republica, do Diretor ou siderar Alberto lle-rrera como "oli co Timbó, situada num terreno I
dos Delegados Regionais do lmpos- maior estadista americano de to-

II�: :!�r=e:::sf!�O��:�oP�::: ATENCA-O f -URGENTE' '

II !lCl!iião. racillts_se p�amenw. II "
.... . • COMPRO AUJOMOVEIS, USADOS E PAGO A VISTAII % li: % II CASA PRAIA CAl\'IBORlU' 'Z�\';�"""'." -r, ..II 1 cua na Rua Baia, pouco a- I

�
..._""_ .-

II Mm (,? ponto final do onibus II VENDE-SE ou alugar-se uma Pre"ferindo, nen,alt, 47_48, Pref.eet, Angl1à Austin,II da Itoupava, construida há pau-I' localisada nl) melhor ponto Ford, Ol� Chevrolet. Mesmo sujeito a alguns reparos.li co tempo, ótimo local para II 'a t .� gando:na pra. reeem_cons rllh.a. Interessad'Os queiraln dirigir_se com o Sr. ObaldinoII bar e restaurante ou outro ra- I toda mobiliada e para prOL � «0-om a medida não se en-U mo de negócio, Facilita.... no II ta entrega. servindo distinta- no Hotel Holetz. contra, solução pal�:t o equilibrio
"fi pagamento. II mente duas moradas com ÚlB-

M.
• ,.

d T b Ih I d' r a
dos preços. .o «impacto da ta_I li: X :li: II talacões 'nlsfeno O ra a o n usIna e (omerclo xaão, alem cio mai's, é sempre

D, 73 e 74, de 30,10.1953, da Supel'iIltendê.llciaII 1 Bungalow no Ba1rrc da V.. I Tratar �om ALEX HADLICH

I
'

maior para as organizações pe_ , i Çrédito, torna público ,que: "

"

, ,1,1[ :8, de: 2e:�a:e:r:.no::�;;:��.:1 �ua São Paulo, Bêco Toean· 16aa DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO quenas 'e medias, d'o que parH
Termínancb seu libelo, ro I a) nos caos pr,evistos no nx:, 2, da Instrução 74,cjsto é, de�,Uns nr. 98 - Blumenau. '

1 as grandes». O sr, Paulo Sal:a_ curado edíu a pena de ��rti apresentação de pedidos de líc.ença de,Jmphrtação de valor su-
'

111 O'tima Iitua1ã� li: ','I Ve n d e MO s e I 2.0 no"sfo de FI'scall'zaça�o zate, igualmente abordad'C) dls. I

de MO�S��egh, ex.'primeiro mi. perior a,IO.OOO dolares, a Carteira inicialmente 'acolherá o pe-r �

I
,dido e -o primeiro certificado de promessa de venda de câmbio.11 1 negodo de aecos - molha I se:

_. nistro, como 'leu de alta traição O t'fi d t ' .

-

í E D I T A L - <�Nao.estudel acuramente
'contra a C(h"'stitui"ão ,n contra

s cer 1 ca, Os res antes, necessarlOS à cobertura do'valor to·II dos na rua 15, bem I.ruI.klado II 1 Rádio novo para força e ba- 'eto amda. Quanto (lO com_
,. '�"� " "', �. .'

tal do p�dido. deverá,O. ser ,entregues, ,;pqrém, dentro dos ()Oti .. com bOa freguesiA. II teria, cl 5 valvulasj 1 Rádio O Encarregado da Repartição Fiscalizadora em epígra_ o prO),
f',' d

'

11trÕI "doS" o ,1'er; dei J;balll."cpm�,(1mn:pliç�" dias PreV'Í$tos;' de uma só vez; relacionad'os' em cártà em'dtiasII li: X x I' no<vo para força, cl 7 valvu- ie, com séde ,em Blumenau, altos do Banco Inco, sala nr. p}eto ma agI!:) o co, ..

e
,

J porque conhedà o carater íle- ,vias, - original e cópia _ servindo a última de recibo queII Diversos terrenos • CUU OI I Ias; 1 acordéon "Universal", 4, por intermédio d'O presente EDITAL chama a atenção
! prêços ,eI? tod�:) o paIS Ja tehho

gal em que' fora ,posto 1\'rcissa_ �rá dev<Jlvida autenticada. Nessa carta o importador fari ex-II todos 011 bairros da cidade. II 120 baix:os; 1 bicieléta usada. dos senhores empregadores (patrões), que está recebendo,
provas cU-sso».

f I deg,h, depoJ:.s d� demitido, mas pressa referência. ao pedido, anteriormente apresentado, citan ..
� li: x x \1 pal'a senhora- - Informações ,mesmas penas cOIllbinafilas ao

I
do o núm,ero que lhe tenha sido apõsto pela Carteira;,ti DlversOIJ lotes fi cu.. lllIl praia I no Hotel Elite _ Rua 15 de a partir de 1.0 de Novembro corrente até 31 de Dezembro

, , ..
! ordens tor�ando_se culpado das!, b} - para efeito d.e exame e deferimento, êsses pedf.idosII <1. Camborlú. II Novembro, 1188. vindouro, as Relações de Empregados Menores, de que tra- Cr>mercio é o �lmsteno d� Trab�- ! u'esmas pCMS' cominadas ao

'I de> licen!;? de importação serão considerados c'!,ffi<O apresenta_
'

II x x x II t 3 ' , lhador. _ Preclsa�o.s, .e�tao, ped�r traidor. dos na data em q,ue forem enttegues as cartas a Carteira; .

!I ia engenhos de aelTlt Ii!} mll- I PROCURA-SE
a o artigo 4 3.0. alínea 'a', do Decreto.lei nr. 5.452, de Lo

éI'J governo um Mlmster:o do Co- ! ,', c} _ consequentemente, nos casos de ut:lização de cotasII niclplo de Ibirama Iit 11,;) qui· I de maio de 1·943, que aprovou a Consolidação das Leis do mercio " da Industria, ja que nos' I '

"

6
1 previstas em convênios, os pedidos nessas condições concor.f/lumetro," da &stac-l[o d6 :M!ita�

III Moça ou Senhora que tenha Trabalho. sas classes foram alijadas. daquel� I I rerão apenas com os que tiverem sido ácolhidos pela Ca:rt:eira1 dor. II maquina de costura em casa A Relação a que se refere êste edital será em duas vias, que tambe:n nos perte�c�a - fOl
modo que poderão 8'ef acers I

em data igual � da apresentação dos certificados comp1emen-II x x li: II .

t a tese acerta pelo plenarm.

I'
1, tares;'

,'I 1 !:1l$1i reslrlenc1nl com Iüü 11
e ques quhe1ra C?� urar ro-upas cujos impressos poderão ser encontrados nas Tipografias o sr. Osvaldo Benjamin de Aze- centados. toc:lOS OS assuntos d) _ não se aplicarão à emissão de li.cenças para imPorta�'para en oras la cortadas. 1

.

A
. . .

1
'

"I f d I d C � 1 O{ ,,, AP fi d '
" ""nê!,!Q tI" 750 ni.2. no �nU'O II Informações no Hotel Elite Qca1s: - prlmelr� Via evara o se o e era e r!i!) , } (um vedo declarou que a A",rMV o -

que os participantes a reu- ções ,da Alemanha, que continuarão centralizadas na Capital'II iH! êiál1<h.. I! das 11 às 14 hOl'!tS e (las 17 as I cruzeiro), acreSCido da taxa de Educação e Saúde de um C'Íará no ministro, estr�nhando os
nião queiram suscitar. do Pai.s. as di,<;po.siçóes contidas no item 4 da Instruçã-o 74. _II x li: li:

._
I, 19 horas. e cincoenta, centávos (Cr$ 1,50). t"rmos da circMar. AdIantou que

PARIS 20 (UP) Os RlO' de Janeml, 10 de novembro de 19533II 1 tolcularla, 1 fabrica de 0",,0 II r" na qualidade de presidente dlo Sin- '.
-

. asso Adão Pereira de Freitas _ ,Diretorli Ola IiBtisafraz, 1 lIerraria qUIII- II ','
Blumenau, Novembro de 1,953 '

dicato do Comercio Varejista de sr·s. Joseph Lamel, preslden asso Paulo Jann _ Gerentefi dw _do centro. 1 fâbricliI de II PROCURA.SE José Ferreira, Inspetor do Trabalho, -- Encarregado l'lItomoveis e Acessorios, interpe- te do Conselho e Georg.es _'-" ��
�� �_�_':',.II lllwta IDIlC8r>Jca com 3 111..·'l'a� II do 2'0 Pôsto de Fiscalização. lsrá a :F'ederação do C�mercio Va-

Bidault ministro do Exte-II:rias "Tlçot- fi reserva d. - II Ul\I quarto gralli!.-e :para J:ejista e a Confederaçao Nacional '. '. - .l. 2 'dli 30,000 pinheiros adultoll, 1 'I
solteiro com dOl'nlitório, sem do Comercio. rlOr, parhrao no u1a ,e

II IilJda fazenda com 50.0GO,000 I ou com refeições, que seja. 116 j "FUNDO pJ\WrIDARIO"

} dezembro, por avião, paraII metros quadrado8, tudo- llitua II centro da cidade. f R I T I LO R E N Z SIl A' I o plenario ds ANMVAP mani-
as Bermudas. onde partici ..If 40 no município de Tai6. " lnfm'mlações na grafica 43 feotou sua repulSa ao projeto do

-

d
.

f
.

dII :II: x x II S.A. com a Srta. ManDRta

I�
Industria, Comercio e Agricultura I

S('�ado a rejeição do projeto

aproo)
párao a COl: :r�nC,la 40SI Lote., em Curitiba .uuadoa!\,

Rosa. i 'lado peTa Camara dos Deputados. tres que se llliClara a re

II em diversos ponto! da cidade. I Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas Hoje, a diretoria da entidade. se�á FC prolongará até B de de-I Terrenos de grande - rãpitla I VENDE-SE desta Sociedade, a comparecerem a Assembléia Geral Ex_ I
recebicia pelo leader da malOrm zembro.II valorizaç"o. Otimo emprego d. II

traordinária a realizar-se 110 dia 2 de Dezembro p. futuro,
senador Alvaro �dtOlfBo. 1 b . ...... _II capital. II B E Z E R R O de, 2112 Falou o sr. TaCl o arce os 50 re

II % li: li: II meses de pura Raça HolJande- pelas 14 horas, na sede social, nesta cidad,e de Timbó,;,t- 13 cobrança dos ágios de 7% em im- A N U� N C I E M

II
Colt!'Dlte-nos quando de-Il :la

I
fim de deliberarem sobre a segujnte portações realizadas sob' a' respon-

'ae3al' efetuar qualquer Pae: Elisabehts Rag Apple ' ORDEM DO DIA s'bilidade de repartições do Gover-
negocio lmobiliarlo: Del3eo (Indaial) ,'no, tecendto comentarias, tambem,

II OOGA""nrZAQAO ""LU- II
' 1'0) - Aumento do capital social e consequente mo- em torno de licenças antigas con-�" 1.....

_
JD Mãe: Jangada, ela Granja 3

,MENAUE-....SE LTDA., II Fileiras A Schmalz. dificação dos estatutos; ceCüdas pela CEXIM.

II Roua 15 de Novembro I Preço de ocasião _ Rua 2.0) - Discussão e aprovação do laudo l)ericiOl; I As alterações allunciadlas na legis

II' &'10, l.C) likJdaz. IAla li, II Paraná N.(; 349 F'(}ne 1273. 4.0) _ Assuntos de' interesse social; lação do imposto de renda e a te-

I tODe 15'72, " xação dos lucrO!! extraordinpriosTimbó, 18 de Novembro de 1953 f'Jram, igualmente, objeto de Je-
FRITZ LORENZ - Diretor Presidente bates, havendo o sr� Osvaldo 'Sen

j!!ffiin de Azevedo solicitado suges
tões aos associados psra estudfos
e pesquisas que � ANMVAP efe-
tuara.

! Comunicou o presider:te que a en

,tidade participará da Sétima Mesa consumidores do Rio e São

I F.'�donda da �e.deraC:ãl)_da� Associa- I Paulo em brev:€ poderão
çoes ComerCial" do B.3S1l, a ser f comprar a 15 20 e 10 cruinstal"das no dia 23. Convocou no·. ." .'
"" reunião do Conselho Diretor pa- ,

ZelrOS, Q qUIlo, respectIva-
ra o dia 27. mente. j, I"ill

A

Terreno na Praia de
Camboriu'

Lucro de 30 a 35% do
mais l'e'servaa '""I 51J,9f]..
Lucro de �5 à 40%!B�d!didM•••� mais reser-ç-as - 60%.
Lucro de 40 z- ;15%

capital to, de Renda, para o efeito da pena
prevista na lei.

do capital As pessoas estarão s'u,lleitas ao
competente porcesso criminal qual).

do capital G'O, de modo fraudulento: omitirem

PRO(URA�SE na escrituração comercial os :fis
cais das firmas ou soctedades de

que forem responsaveís qu�lquer
tmpcrtancía de sua conta, objetivan
'do diminuir o--lucro; majorarem as

despesas das firmas ou sociedades
de que forem responsaveis visando
" diminuição do lucro; deiXarem
di", escriturar operações de compra

das rendas federais.
Os beneficios da lei sÓ poderão

ser estendidos aos Est:lcll()s e lI!Iú

nícíplos que, mecUante 1",i especial
se obr-ígar-em a não c:ortrair novos

dividas dentro do prazo de dez a

nos, a contar da data de sua publi
cação.
Excetuam,-sc de as disposiçõep

'as operações de crédito por anteet

pagão dle receíta, ,att. trinta ;por
cento da previsão orcamentaríe e

resgataveís dentro ,!lo mesmo exer

c.cío finan,ceiro, ben como quais
quer outras destína.ãas a ínvestí-
mentes reprodutivos, ,,

Para 'atender aos encargos; u
dólar, do serViço de juros e amor

tização do, emprestímo, fica cria
do um emolumento; de fores llor

Precisa-se, de um rapaz, pa
ra anrendiz de estofador.
Tâmbem procuro estofado

res profissionais.
Para melhores Inforrnaçõej,

dirigIr-se à Bua 'Paraná, 227.
.Blumenau - Cx. postal, 582.

e venda ou qualquer outra tran

sação que tenho. sido realizada, pe
Ias firmas ou sociedades, com a

finalidade de diminuir o lucro.

K

LOTES Ar VENDA

CENTRO DE
A UI O M O' li E I S
�5��'-1í��

Aüt"mó'Yc15' Usadol
C��3e� U2adoi�,
Cliwónet-es Uit'.td<ô!t

Seu tílhl! corre e brlnea II dia, todo ... e, à noite, quando Ir

CSDJ;liÇO 6 grande, êle ?epn1l8& e dorme, MIU!, que�»1IB !Ul;,�
em que êlé bríuee, quer nas horas em que ele dOFlIl-".

milÍlares de pequenos inimigos de SUlI saúde trabalham ,811�n.'
eíosameute •.. SilO 08 vermes, que sempre -: momento

"pós momentp - mo.imentam·se para Íl�nr de seu o;gJ!.'
nísmu o alimento que deveria dar.lhe mais .lôrç" e ânmm.

Cabe a voe;;, que é SUIi mãe e é esclarecl!ia, deteaUIH:.
Livre-o dos VErmes, ,tando·lhe LlCOR DE CACAU X;:_-:
VIER _ um ve��lfug" da a�ãu mQdel'l7Q)i. ,'lu," de,:;
ii6f (úlllaào !l0r tÔd". ". <fiança. em u:lade, e.:\e.oltia .

"

J,

TROCA
VENDA
C,OMPRA

ConceSliauál'lolU
CAMINHõES F. W. D. (Irour

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e Aeessorloe:
FORD - CHEVROLZT

- Linha -
MOPAB

AUTO COl\'lERCIAL
IMl'ORTADORA S. A·

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro- 983
"ACISA" - Fone 1324

T�legramas: VANDEMEENE

ce nto sobre' todos !JS bens e mer
cadorias exportadas para o Brasil.
Esse emolumento será calculado so
bre o valor declarado nas respecti
vas faturas consulares, inclusive fre
tes, seguros e demais despesas, e co

brado pelas repartições eonsulado
res 'e recolhido à Delegacia do Te-
souro.

As ..Apolices da Divida PUbliClÍt
Nacional;' serão resgctadas dentro
<',o prazo de trinta an ,s; a contar
c'a data die sua emissão, procedendo
'se a respectiva amcrtízação, PQ�.
compra se a cotação estiver' abaixo
do par, e, por sorteios, se ao par
",u acima, dele.

ORGANIZAÇÃO ,8lU
MENAUENSE UDA.
Tem para venda:

tervençâo, consagrou.a o presí;
dente Schuman às relações com

o leste. «Mantendó 'embora a

porta abe'rta aos ,contactos com

o leste, devemos, prosseguir a

política construtiva' poSt,l; em

realização d-esde, os l).c()l�das rl-e
L�ldres>'.

'

E O- oradOr conClui: «Estamos
diante de pr-::.blemas que entra_
vam O futtiro. Temos à nossa

:frente� uma oCaSÍbo de, resol'v.er
certas' questões' qUe nãCf se a.

prel:;entarão, m>.Ji's.' Não devel)'lo$
estar sozi'hnos. E' preciso que
possamos apoiar_TIOS eni 'nossJs
aliados ,C' ql'� pão o decepcio_1.
nems, melst: tallldo_noS capaz!?'s t
de persistir na politila qu� nós

I
mesmo:s definimos».

t
l

R
-tre as dois paises,>.
A segunda partp

-,- dos os tempos". Mns Peron já sa

bia que Herrera t1'3 simpatizante
de sua doutrina e �nr lS50 mesmo

deu-lhe todo apoia. Alberto Herrera
ioi derrotado nas elehJões e o Uru
guai livrou-se da influencia peronis
ta.

Tambem ao Pel:u se estendeu a

�ção dePeron, para onde ele' p!.'oi�
,hiu a exportação de trigo, prodluto
t�o necessario aos peruanos, Hou
ve então necessidade de que o

governo peruano cedesse aos de';e

jos elo governo argentbo para qu�
!'udesse obter o trigo,

que não permitiu a posse de Paz
Estensoro, reconhecidamente amigo,
de Peron. Mas o chefe do governo
mgentino :fez tudo que podle para
recolocar Paz EstensorOl1O' poder
e o iez co msucessa.

J
ANUNCIEM

NESTE
D I A' R 1 O

FOLHA

o

B H
para importação dos gêne
ros alimentícios� ao câmbiú
es.pecial, só sendo importa
dos os gêneros não eXlÓ:i'en'
tes no pa:&,' como bacalháu;
óleo, banha, etc., e que 'JS

mUI'to seriio admitidas a 18 de dezem_Pintada em verde bro para vêl, os ultimos instan_
claro, com sustentos para tes de Hall e '.'>ua cump]ice. Em
vasos de flores, ou plantas Primei!,,:> 11lg'J,r as 12 testenlU_
verdes trepadeiras. A cons,./ nha� exigidas peola 1ei, depoi� os

trucão deixa livre um vão �l:edICos, representantes �a JUS_
. :f. .

1 d' I, uça do Estado e alguns joma.111 erlO1', no qua po er� ser
lista:;.

colocado um movelzmho, o sr. Robert Greenlease, pai
por exemplo o aparelho de d(' Bobby, declal'i)lt que ainda.
!"ádio ou pequeno bar, ou não sa?e se assistirá ou não .à
ain-da um aquario com pei- execuçao dos. b:�.rbaros aSSIlSSI.

.

h Ih �, d • r�os de seu fllhlnhJ. Acresceu_Xln os verme o", Ott ou tau: «Foi ailnda muita bom pa_rados... -Y-�'
ra el,es... 1ttfas _ tudo quanto a

(ONTADOR _ (HEf:i�'�I���R;;':;' j
Necessita-se com urgênciade uma pessôa de con

fiança que fale português e alemão. Interessados
queiram apresentar-se pessoalmente na FABRI
CA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BLUME�
NAU LTDA· - Rua São Paulo, 2190.

<. i.�,: ,,,-;,(t·i�1-'l!lW_iI';{_.I1.!i'!!iiliiI#_�,,

EXPRESSO BLUMEHAU - CURITIBA
LIl\IOUSINES NOVAS DE LUXO

R_�PIDEZ - SEGURANÇA - CONFOltTO
End. Teleg.: Blumenau. e Curitiba: - LIMousiNES

AVISO AO PUBLICO
O "EXPRESSO "BLUMENAU-CURITmA", concess:lonárJo dos ser-

Partidas de Blum�nau à$ 6,00 hora.
Chegadas em Curitiba às 12,00

PaTtida.s de Curitiba às 13,30 hora"
Chegadas em Blúmell.au às 19,30 horas

Se-rvil,]o de DOMI,ClLIO A DOl\IICILIO
OFERECENDO CqNFORTO E SEGUR.!\NÇA

A g e n c 1 a. II: i .,....N.��.BLUl'olENAU: _ Rfiá 15 de NO,velllbro, 313 (Rotel I:lolett) _
Fone 1002. - CURI'l;IBA: - Rua 15 de Novembro, 22 - Fone Ui
A EMPREZA ACEITA VIAGENS li:SPECL'US

PARA SAlDAS A QUAI.QUElt HORA
,J:XPRESSO BLUMENAU - CtlRITIDA, L'1'DA.

- ....--...........-.._--.....-----.....-=--....,--..........�-�".,.,;",.- ��!����S$g�g�����€tj!����Sg���!����� ���ÍigS�&����m��!�!��!�!����������!���Í8���i��8!i�3i����

.... ..,.�·�í' UUa!,

Funcion.ários "I
Procuramos para já 2 a 3 funcionários de categoria, f

que sejam perfeitos no vernáculo, falando ainda alemão e

possiVf:lmente inglês, - Ordenado de 4.000 a 8.000 cnlzei-
1:0S; com casa de moradia livre.

COMPANHIA FA'BRICA DE PAPEI.. l'FAJAI'
,
!'

ESTABELECIMENTOS Jt�!{E.' nAUX s. A. Comerdru
-- A P R E S E' N T � M:

(I N E BuseM
H O J E <

-' SABADO H O J E
as 4! bs! Sensacional' programa duplo! , ' '

1; .mME,· ALLYSONN, ARTUR I'ENNEDY.
GARRY MERRIL, em

A JOVEM DE' BRANCO

I
Um espefl�culó que vos transportará ao extasel
O drama pungente de uma poineíra da,medíeína!

,

I�""!
"Uma notável obra que deve ser asststfda por to-

uu" ,';: j' 4 �..;

lf 2) EVELYN KEYES, CHARLES KÜRVIN} E{m
, CIDIDE APAVORADA

'

lÍOJE
as 8 hs,
Simultaneamente cq-m.· I} Cine Blumenau
WALTER D'AVILA, LIANA, DUVAL, GRAÇA

:MELLO, JAIME BARCELOS� ,�a 'bomba. atO-iniea do
cinema nacional: ,.:' ,

JOiO GAlGORIA'
A maior gargalhada da,'�àin� PRIMO! Até um

leão ele enfrentou ..• porque aquela lourinha era de
le! '-<e .-

-

;;irz;.�,
, Baseada na alegre comédia ESSA MULHER 'R'

MINHA!
Não percam hoje silmultaneameníe no

RUSeM e BLUMENAlJ! '

"i��if:,_f
I
J

HOJE

as 8,30 hs-
WALTER D'AVILA. ·LIANA DUVAL. GRAÇA'

MELLO, JAIME BARCELOS, na bomba atomica do
cin,ema nacional:

'

JOÃO'GANGORRA

(I N E BLUMENAU

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
Pelo presente ficam convidados os Senhores ACioni�..

tas desta Sociedade a comp.ârecer.e� a AssembléIa Geral
Extraordínária, a realizar-se no dia 2 de Dezembro p. futu_
ro, pelas 9 horas, na séde social, nesta cidade de Blumenau,
Largo Coronel FedersEm Slnr., a fim de deliber.arem sobre
a seguinte ordem do dia:

,

1.0) - Aumento do capital e coni'lequente modificação
dos estatutos sociais;

2.0) - Nomeação de peritos;
3.oi - Discussão e aprovação do laudo pericial;
4,0) - Assuntos de interesses da Socjedade.
Blumenau, 18 de Novembro de 1953
ALICE HERING - Diretora-Presidente

De auxiliar de escritorio e balcão com bôa prática,
para casa, de Ferragens e Materiais para construções, de
preferencia quite com o serviço miítar, Exige-se referen-
cias.

Os interessados deverão dirigir-se á caixa postal.
SâC\ Bento do Sul.

--."w.<;a.
..
..
"
..
..

lO
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IRASGANDO NQv(js"Fiõ�RI---Z�O�NTJ�fS--'_;__"'PA-RA
IA VIDA ECON MICA DAS REGIOES

. .

Trabalho .. uUl . vem·.· realisando a fir a Cumplido, Sanhago Cía. Ltda�
,

Ao. l'i'ei'llts lml!'i'giii'IViltr, d:>; pontllj"qU"íll. ri�lll:l. eOltstlli.tGra, uêstaelUl- va g;)'<rernament.al. _, DislillisS' lU!-' fl,lnuçú.n, i' V. Excla" mais da i,luo lld, 'llie na Ilf'ssli:t do umâmícn B ,MI tul deurif::l.Il:l a 11emagog!a cliei<i
"Idneu Eo't'nll:tu!lell", ""n!st/l:u$da. <lo-se denu" etas as l'egnintes: pon- todda.des c1Víg, mllit:>res e ecte . ninguem, cumpreende érit.a nossa. operoso Prefeito l\!uniclp.\! Hl'rci- ,k amargos desenganos, que t!1':\

so�re, o rio Iiajai-Açú., ligandO', os

I'
te ferroviária, em .arco, sôlne o rio s;:isticas. _ Minlul.s S"nr.or3s, meus afirmativa, pois' que ascendendQ ao ho Deelw, empregou todos os es- lwíte � d(!scer sobre ll. vida. l'(l!i

bantos de Iúntpava Norte e Itoup�- lta..iai-Mirim, na cidade de, Itajaí; Senhores, _, A condição talvez de Governo do Estado, soube com 'I'a- rorcos para que o serviç� de eons- tíea do Município, e quiçá do Es.
ve.. seca, eonstttuíu .sem dilVida. um pente ,ferroviária sõbre 'o rio Gas- representante do p-rvo na Câmara r" superioridade ser o Governa- trucão não sofresse soluçã'o de een- ta ....o; e COniO marco do renascer
acontecimento de mareante proje� pàr, na ctdRde de Gaspar;, ponte �Íunjcipal, atrll>uiu,'.ne a missão, fiul' de toüos cs Catarillcnses, sou- � lIuidade, adqnil'inda os terrenos do d"�., a retomada estimulante do
ção na Vida soctat e economtca dos ferroviár.l:l. sõbre o rio Gasparinho. que cumpro desv,tnp.eh'lo, de sau- 11e sê-to' com a serenidade dos i.ecessários :.. localização das ca- contacto com a luz que irradia ele
dois subúrbios, � que veiu demnns- 1':1 cidade de Gaspar; ponte rodo- dar-vos, sr, Governador no ínstau- rortes, com I) tl:aballw profieuo, jieeetras da ponte e sua lôl'cp:u:a· um !�oVerno são, oriundo da cola�
trar cabalmente que essa magesro� viãria sôbre o rio IIereillo, na. te em que mais um marco ali. evo- },onesto e democrata, dmamíco '! o;ão p(l.ra. livre acesso, e ínstataçãn hor:l<;li.o e compreensão dos poderes
,sa obra velu preencher uma tacu- cidade de Ibirama; pOlite rodoviâ- Iueão de Blumen:ul' foi enloeado ('51'0ro;a'lo, inteligente e capaz} a- elétrica. !.ühlícos com o llovo,
ria de', que vinha. se ,ressen'!;indo não. ria. sobre o rio '!talai-mirIm, ria, et- com a Inauguração desta monu- pesar (le combatido por uma. .rm- A cooperação da rtrrnn consrru, E, assim, sennor GQvernaüor, no
só a populaçáo de Itoupava Nor- dade de Brusque, mental obra que {' '4 ponte SOIH" l'rens� vil (! 1)01' uma oposição tn . tora que forneceu o projeto e orça- mnnu·nto f'ID quI' � .1!l.da:lO \1$"

te, mas toda.. a. eoletiviilade blume- Acha-se tambem em construção,
nauenss, tendo-se em vtsta o fator 1), ponte rodoviária. sobre o rio
econômico que representa a, .rerert- ItaJai-Mirim, .na ci<lade de Brus
da ponte para o maior desenvolvi- (ine,' ligando com a cidade de ltaw

-,menta e progresso odo municípiO. ja.i,
Notável realisa<:ão do governo Todas essas obras se constituem;

.estadual, esse- vultoSl:l empreendi· atualmente, eome empreendimentos
mento foi executado pela. firnlJl, que' víeram abrir anlplas e: mag
construtora. Cu:mplido, Santiago. e nífieas perspectivas para o maior
eia. Ltda., que em. doiS anos con- surto de progresso dos'munieípios
cluru a obrlt. Construída em een- servidos" E assím a, firma Cmupli
ereto arllUl.do, as earactezístíeas do, Santiago Cia_ Ltda., vai ras
técnicas: da ponte "Irineu Bornhau- gando novos horizontes pára a. vi
sen" são as seguintes: camprímen- ela economica das regiões, tornan,
to, 163, metrQ;5; !livi�idos iem lO rlo ntil o seu trabalho em prol do
vã.os, sendo 6 de 11,5D metros e 4 bem-estar da coletividade. Eviden
de 14,50; largura total, 9,60 me- tt'mente, construir pontes se cons�

tros, SEndo 7,20 metros de pista e titui como um imperativo de ordem
1;20 metros de passeio, em' ambos ,,,<!ial capaz de proporcionar ,. c

o.; lados; alt�ra dos pila.res, 1� me- p.laneipação e a recuperafjÍÍo eco ...

tros, sendo projetada e COll"trllidll j,ômica. tornalldo n seu trabalho

pelo sistêma de Vigas rétlls, o cus- "In b.tor pondt'r{n'f,l'e primordial
to' d:t obra elevon-st' .a. CrS, �lr.ra ? l'\'OhH�ií.O m:1Ir-ri31 e mo"lI
3.820.000.00. Ü." povos. ... ... . . .'.. ... ..

No �eu conjunto. e"sa obra 'COllS- Publicamos, :', seJ:"uÍr, o discursa

titllÍ, sem dúvida. alguma, a e:{- �lIe o �'cr,,:\(lor Gt>rhard Ncufcrt

I pressão
da eflciencia té'cuira da eu pTofel'iu por neasião �.? inaugura

KOREAKONFERENZ genharia modema, comprovando o �ão da pgnte "Irincu B01'llhaust'n":
a.Ita conceito em que é tida 2 rir,- "llxmo. Sr. GovE"fnador Irinpd
ma construtora Cumplido, Santia- Bornl13u�E'll. � Exmo. sr. Almirall

g" Cb. Ltd'I., que vem. realisando l,> 'Carlos .de Ribeiro Carneiro, DD.
um programa de atividades, de am- C(JmaJldanH� do 5.0 Distrito Naval.

pIos benefícios para. a ,coletividade - Exmo. Sr. Uesenlbatgndor FIa.

c2tarinense, levando às .populações vio Tavares da Cunha Melo, Dn.

do� municípIos o inflmro benemé· rresidcnte do Tribunal Eleitoral
rito da seu trabalho proficiente. -- S. Secretário de Estado, Deputa.
Inúmeras obras tem realismlo. a� dos e demai.� membros da. ComlU-

lnenl do l)I)Vt.l t1f1 Cf lÚ1'6li' do indu.";""

I
tl'Íal d� tod('s que �(lU; ml)llfejEim,
coestadua'l' s VO�,"i quI' partilham
(:'(;'nvosl'V o tUlSSd' .p!i.h. l'egf�ln con·

\'1�S-CO
>

� HJls�n "ft... ;-r-.::' sol·it�nt'· cnn... Vê'Z (LU€' "Pt"J'sODu,Hrt::ià(· �{�gut:llf:lFn ..

'\'oseo os lIosms snfruuentó§ e V\ln- te c:ildeana nas fr;ÍklUl< d'lS patCl'r- �.

'cl'm COli :CS;::" :,. D,. 5:.S vitorias. na" virtudes, um llkl. me disse -

Vit.ol'hlSt sEnltori!�t conlO a {tue ho-" 'IfvantE!mos 0:11 nO�1So�1 ("ura�iif�s e

j(' etamos ,'onquishlldo. uma vez não temamos dizer li verdade 'lue

que nenhum de nós duvidou .la- julgamos dever ser lllnnveitada.
mais da palaVl'lt lHnjl€llhail:l P()� Pois hem, senhores: :-';9. qualida.

V. Exch. quando da. autor!z�,çlio ele (le representante do G overllo

para inicio (la constrnção de.,ta. Municipal, afirmo, que homenagem

ponte; apes:!.r ele fel' sielo ela, du- nenhuma de maior signüicação po

rante mais de 20 anos objetivo lle .1eria ser llrestada. ao Exmo Sn1'.

prom,es&:ls eleitorais, de governtls GOVernador lrineu Bornll3.useu, ti,

passados, para s'tti"f3;:ão de pr,'- Gue:>. de dar o seu nome à. ponte

conceitos pa.rticulares, paixões 10_ que ora inauguramos.
.

cais, interesses J'l:rnéstl�OS, tudo a B' ela. o testemunho f:el do que

conspirar contra a aspiração

deJ
é capaz o trab::.lho eO�J�nto do

um povo uabalhador, que para seu Governo Estadua!, MU:"lCIPal e do

progresso necessitava desta via de povo, que COllJun�.nllo esforços

escoamento }>ara su'a produção a,. tornaram 1lo,'sive1 a. construçã.o,

gricola e industrial. ... .•.••
(lentro do l'razo prefixarlo, dest:

Sim, construir unta ponte é a.pa.- cplosso de ci:r.:.lento e ferrô, qt:e c

relhar mais um pedaço de terra. 11 nossa poute "Governador Innel!

l,rasileira para. levar o' progresso a Bornhausen".

uma zona rica, cuja d�sposi�ão or- Disse, o esforço (·ollJl1;�dO dos

deira, met6dica e eissenc...'\a;lmente poderes govenlanll:utais com o, po
cbjetiva de seus habitantes conui- 'o, seUl esquecer::>. fOl'm:>. constru-
bue como fator de barmonia. na tera Cumplillo e Santiago, e a im-

(2:marChda dto seu deSenVOt!Vinidetnto pl'\'nsa local, disdse-o fbentt, uma. vez I .,'

'ilhefJ_'/!'([uan o en regue a. sua. au o e el'- que o povo, teu o a ren e um pu

gilo de industria,es blumeuanenses.
mb a. orientaçã() de Fritz Kuehn- ,(��:::::�":::::'::::::::�:._A"ILIIli.ÍI

11'iCh' cOllseguIu
reunir por subscri-

ção (le bonus, o necess:irio pal'a o SaudaQ'ões Trabalhistas
início imediato da const:u�ãO, uma ]\,I[eu querido Chefe e i1'lCU grand,,,, amig'o Dr. Getúlio.
'\ie-: .q�e: no ano de 19,,1, qU�ldO A Constituição de 1934 determinou anacio nalização dO$
f�! lll.'Clada, o. G�Yernn Esta

..U�I I B:1ncos dz depósitos e das emp.rêsas de segur,?s, _nao IhslIunha aInda, da necessana

I A famosa de 1937, a sna adorada ConstItuiçao, incluiU;
verba.

•.. m11. preceito redigido, de fio a pavio, pelo grande Xico CaJn�
No entretanto. e de Justiça res-

pos, estabelecendo que só poõ'erianl :funcionar no Brasil os
saltar ,!ue ;t importância subserita Bunc:s de depósitos quando brasIle'ros os seus acionistas.

.

num totd de Cr$ 1.400.000,60 ne- A Lei M-?gna de 46, tratou do assunto, no artigo 149,
ccssária ao financiamento inicial

mas no derradeiro momento. Benedito Valadares achou, jul.
'jue a Prefeitura deVeria fazer ao

gou conveniente, meter a' co1hêr, e com o apoio da bancada
Governo do Estado, não obstante mineira, mud<lu o texto do artigo 149.
t,,,,ha ficado a sua disposição, es- Houve largo debate nessa ocasião, na Constituinte. Em
ie não se utilizou deh, o que tes- cUscurso que se encontra nos Anais, depo:s de fixar O aspec
temunha mais uma VI'Z, a bôa po· to moral e social. respondendo ao Ivo d'Aquino, CXlm o apoio
E1ica tio nosso Govemador, que do Ataliba Ncgueira. mostrei a necessidade dessa' nacionaliza•.
sempre procura, em s=s realiza- ção, a exemplo dos países civilizados.
,("JS, conserVRr-se dentro de um Para encurtar palavras. Nessa legislatura, Lutero Vara
perfeito equilibrio financeiro, Ges- gas atacou, de m·ado coraj{Jso, o prOblema. apresentando um
to, que llossibilitou à Prefeitura, projeto que recebeu (;) parecer da Comissão de Constituição. e '

de comum acordo com QS subscri- Justiça, mas Para ser enf.orcado logo depois.
tores, a empregar esse ,dinheiro" As grandes vestais, os impolutos . .os alíomares, sempre
reServado em bonus do Estado, na de apita na boca, preferiram manter-se surdos e cegos, por
construção da ponte qUE' ligará o. que houve a movimentação de :fôrças estranhas,
CE'ut,ro (la cidade com o bairro de E por coincidência, invoc.o, aqui, uma citação do il1esque-
Ponta Aguda.

"

c,'vel Bilac, que o amor e '() dinheiro são as duas grandes fon.-
o tuhalho d() Governo Jl.íunie:- tes da' natureza humanal E não f.oi .o Marquês de Pombal

-...;._----�.-;.-----..,............--'--'-...,-.--, quem assinalou a passagem do velho l'Qi Felipe da Macedonia.
que não há fortaleza inexpugnável quand.o dentro dela, se
pode meter uma azemola carregada de ouro?

Prosseguindo, Os�aldo Aranha, antes de ser ministro�
talvez fosse contrário à nacionalização· Assumindo a pasta.
f€'z' ver que' essa situação anormal não poderia continuar. Pe..
la imediata nacionalização! ...

,

Ao ql1� sou informado, porém, nada mais será rea1jzado�
I porque outras forças estranha::: começai·am a agir, e tudo vai
ficar esqueéido. de propósito,'

'

.

De galeria, vou acompanhando o desenrolar desse triste
espetácul·o. No momento[) em que lhe escrevo, está em cena o
côro dos advogados administrativos."

Certíssimo. das horas incertas,

iYIA.URICiO

RAuL

PEDIEN
Àssinatu;rllS:

• �... ,o. • ," ...
� J

'"

HORIZONTAIS: 1 - Morte; d,eus �gípcio. 2 - Deixa para
depois; c,,:nstelação austral. 3 - Cotejar. 4 - Fmnoso; que
diz respeito aos herois (fem.)· 5 - Feixe, molho que se atou.
6 - Junto, reuno-me a um' grupo. 7 _:__ Silva; sufixo. 8 -

Agente de polícia· 9 - Cumprimento; manto (p!.). 10 - No
me de mulher; gemido.
VERTICAIS: 1 - Arma brànca; milho torrack) ,(p!.), 2
Passado,; :faz um apelo. 3 - A primeira !jessoa; adicionar. 4 -
Fome, 5 � Ostentação. 6 - Esposo; terreno úmido junto às
várzeas. 7 - Fosca: com foril1a de Ovo. 8 - Mulher da filho;

Aspecto da Ponte !'IRll':EU BORNHAUSEN"
n Rio lt.:iiní-Acú.

I
transigente, tem sempre estelld'd.. mellio ,;em onus para" Município, 1;llhlicn :' pou,,, "Governa.dor (11..

Atento, poré�: �h·. I!"ineu Born- n"- lnãos :�o.s seus' adversários, . ll(�- -;- .�. f'H)lleritt::ào da inlIlrcnsa. localt l_eu Hornhall�en·., d.esej!L,ta.. pedir
ht'.useu, <I s,mplcs exl!;tncia, do pT�- ll'flllstrando ser um est?dista de' Pi-I ':a11<1:J ''.In)la

_ <Ih'ulgaÇ�f) �o fato. a V
..
Exci:t. 'Iue rclanileasse o olhar

tocolo, eis que, menos vós devenl Coi) de int"resses mequinhos d<, 1'0- A c"opera�ao do LeglShtlvo 11111- I,c.r é!i: a multlrlio, que aqui se 11...

significar as minhas palavras, do' Fticalha, procurando colocar o ICS- vicillal que num !rOlhai",. digno e t;loill�ra, para fIne, fixando-a. bem.
que o' l'ntus;;lsmO, ro. alegria" o COll

'

l."do num regim!-, dI' harmonia e r.lltriotlco :t]1TO'\'Oll sem. restrições rer"ha. do jlrúprlo po,'o aquilo qUI!!

tentamcnto (>xpont 'lll f o do povo de entendimento para o hem da cole· :', indicação que tornou r,"';sivel ,)S minhas pahwras não puderam tra..

lf.ou�a.va �·ec3. e Jtollpava. Norte� tiviaade. �ntell<lim!'lllo,; rom S, Excia, o ,luzil'; O�l:l�.i. vêtlc, como em todos

enfinl, o c,mtl'lllamcnt<l do pov.) Em Vosso govcruo, as razõe�:lo GO\'ernador do Estado, que naquc- ,,,\ sembJ:mtes está. estampado o

de Blumc'''''l, .'t .Ia satIsfação ne3. {lOVO deixaralll de ser tocadas, I1'J le meJuorá'\'el domlngo de I'asCO.l Iitlls ,da alegria, da. imensa � in

t. nlagna. data, "'lU {iI • .:! é dada U'J sino de bronze d:-.s 3spir:.,.ões es- do �no de 1951, dava a sua. pal?- ",.Dlensurável satisfa.ção, pelo' qlle
uso plí11li;o " pontt' "Govel'l1:úlol: t:Jduais (l mUllicip:tis, poiS não ha, "ra tIe "He, a ponte seria construi_ fi:"estes por ele, pois que, no voca.

Il'ineu n" 'nlla:l$en", bem traduz ELm dúvi<b, um se. município ém d:t às eSllensas do Goyerno do Es· hulál'io de nóssa. lingua, só encon.

o qt1anto ,aT)!.' a'luilllt.af, aquelas Sallta Catarina, que não tenha si tado. i I'ei Iluatro llala.vras para vos diZeil'

palavras; de al!;l11'1ll qu:tn:<!o afir· di) contemplado por V. Exci:l" COt;;t Esta é, simlwres, a pc,!upna lús� I' flue vai na. alma de cada um de

IDav!l que ·(',OD!.t711ir b111:t ponte ê o iluli;;[1enslvel jJ:H:I. "IVd' r Ir ,- teria. de como s,lrgill' a pOllr,!' "GO-It:h: - i'rlulta obriga.do, sr. GOTer-o
a.p.t.'nder Ult! iache luminoso par;}. ltlllhal'. 'lit:'rl1ador Irint'u Barnhaust'n", Te· llaÜilI".

€'fpallen.r a� trevas que ,travanc�nL Sillllu.H'e��t [:ii 1101' unl !tiÜnli'"Jitü a... sllltado �le uni trab=tlllo h;lrtil6niü

iJ p,!ogl'eS"iO ;;le nm:;t 1.J.ua. Iastt!l-me do assunto tlU{� nos {,t'ou· so e ennju;;aUtJi f\r-Ul jIiti:1"i'l�'1·t:IH·\�t

Eu VO:i fah), Slil'. Gov€-l'n'!.Hlor p. xc uqnji_ nia luovell-me Íl,tuito tIe de- lnreressê., jHl!íC.lt·Us üH pe55üai":i:

ilustre -c(tYnitiv�t. ("ül nome- do 01)= ía7.-?I' políti("�f morn1.ente nUlúa :;0" - (l, aí r·sfát b(l·jü t'-Jil �Ha i1hpn�

lenitl:uie d .. tão magn� lmportan- nl'ncia, este monlllli!'nto til' eimen-

da para, o MUllleíI"f> ele mume- to; que pO<1e com �r�(J�ho {'st"llt'!r.
1 N E § T E J O R N A L

il�U; ln.:ts' .s:im, foi J16-rque (ornava..- .(; U(l.nlP que lhe fOI {t.UIO� ("OTnü UJi'1.1
..\

��. l1ec{�r.sário diZPI' à \'ertl�t..de, urna. t.�tl-ii1pln à.,. el?-1ações futur5..s de eij"" ---------�.--..."="-,, � ...-....","?"">

FAÇAlVI SEtJS
ANUNCIOS

Concl'rtamos:
Refriireradores Dom�ticos. ReÍr\�era�:io em Geral

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradures de 1"ó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc .. ,

Reformas Pintara.
CASA DO AMERICANO 8/.1\.

Secção Domestica

Atenção Atenção
GRANDE VENDA ESPEeb\tDE FIM DE ANO DA "CASA BUERGER" ! 50

Aproveite a ocasião, comprando os melhores artigos, pelos me..

nóres preçol. A "(ASA BUERGER" está oferecendo, por preços
sem concurrencia, seu' grandioso sortimento de tecidos leves pa...

ra a presente esla ..çãor como sejam: Laeses, Organdys, Failes,
Rendas Guepurre, Tecidos Nylon e sedas lisas e estampadas nas

ultim�s novidades. E' realmenfe sensàcional a grande venda es ..

pedal de fim de ano da
"(ASA BUERGER"

Rua 15 de novembro, SOS

BARRETO' PINTO·

P. S. perdemos nesta semana um grande brasileiro, C6rrêa
e Castro', Muito sofreu quando ministro da Fazenda, porque
teve de enfrentar ladrões e fechar as arcas do Erário para
(IS tubal'�s <la. copa e da. cozinha. Triste, recolheu--se na sua
fazenda fIe Itararé, onde terminou Cfi seus últimos dias, como
um justo, Conheei�o de'perto, e aqui deixo a homenagem de
maior respeito e admiração ao digno amigo e ilustre patriota..

II - O Jango resolv.eu� com uma :portaria, o caso da.
susl)ensão das consignações dos associados dos I:lmtituoos nos
meses, de novembro e dezembro, O;; funcionários públicos a,

g'uardam as !mas !lfovidências no mesmo sentido,..
'

III - Não J.lOde haver maior sujeira e ilnundicie a dó
meretricio que se verifica �bertamente nas ruas e praia.s de'
Copacabana, depois das 24 horas. Pree,isa. conversar com OI

I general Ancora para convocar (lo Padilha, ou outro um Pad,L.
Iha, para. a:eabaf' com essa imoralidade! _!

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRECEITO DO DIA

- IIU!:'DICO ESPEOIALISTA-

Cllidea Geral de Jlomeflll. M.alhere. e Crbllpa

ITOUPAVA SECA:' b 11 eU .. 17 fle. BLUMENAt'
�

Visitas e gripe:
A 'gripe 'transmite-se

doente e do convalescente aos

individuas sãos: Nas visitas
destes àqueles, e vice-versa, a
propagàção da doença eneon,

.'

tra oportunidade muito pro:'"

B&MO&IiHHD&1!l
VAlUZES � UL(JJ:&At

DAS l"DNAS' euru llem .pera�h
.

DlSPE.PS�S. PKlslo DE VENTRE, COLITE!.
AMhBlANA,.nsSUBAS, VOVElRA NO ANUS

CO&AÇAO, PULJlÕ1ltS. IiUNS� BLUO.. J'IGADO

pícia .

•• � . Se está gripado ou convá;
lescente de gripe, não re':'
eeba nem faca. vísítas, '""';"" ..

'

SNES.

ASTRAL DO DIA
--DR� ARY TABORDA-

. . Habitam a zona de co

bertura . da ZYM-6" Rádio '

Mirador. Vendam" mais
neste' fim de ano, anun
eiando na emissora de Rio
do sei, .,. ... ." .. .

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um
corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - Sra. Catarina.

�1 De Novemh?o.

Rua 15 de Novembr 0, 1051

+; Com o advento de seu FILMES .EM CARTAZ
filhinhu Cárlos:Garibaldi, o· Bons fiJmes estão progra"'.
corrido ante-ôntem- nesta cí- mados para serem extbidos.·
dade, acha-se em .festas o lar ainda este .mês,: nos cinemas .'

Busch .e ..Blumenau. Eis aqui
t do sr. Mauro Borges e sra, a relação de alguns deles:

�

Brandina Borges. JOÃO GANGORRA __::. com','
- Acha-se engalanado des Valter D'Avíla - Liana Du- '.

de O' dia 10 do mês corrente vnl (Filme, Nacional)-
�.'

MONTA DOS 7 ABUTRES,
'com q nascimento de uma In- com Kírk Dpuglas.

.

Costume em alpaca com tôes em ametista. No hol- lenço. branco pontilhado de teressante menina, o lar do
-

s.o' ESTk'VEZ - com Pe..
finos cordões unindo os b{ $ 80 esquerdo supei'idr um I ázul na cor dos'botões, sr. Eugenio Siehert. e sra, Bri- ter La:WÍord e Janet Leight.

OS MALDITOS - - com

·�-u-��p�,·�-�-.-a'-D--------·----�-b--o-m-·--··�-----�-O--d-'�--l-d---�-t' ���.
•

5 S e um a o uma cor ma NA ENCRUZILHADA DOúnica e grande sala, o can-

,
...

·V-I "1Iia-o e s05 to até-a metade da sala e do PECADO' _:_ 'com Madeleine
to destinado às relações ds . S '.

outro uma estante (!ID me- Lebeau (Filme francês).
parte reservada ao salão tal

.

t 1
. AGULHA NO PA.LHEIRO

preparação consiste no co 1"5 a' �dl''';'+ancl'a ·.··d"_ 59' <'ID.
,com. .pra e eiras em .

.

'.' ,

zínhc, vários são os ele.r:' � l. ' ,'-, " • V Q.. ;'V - " � •

tal ih • com Fada Santoro (Nacional)
mentes empregados corno

locar ataíavessado 1!<l sala uma da outra e corredicas �r:.lS se r8. - quais se ESCRAVOS. DA COROA _

divisórios e que, ao mesmo
um movel c.e forme longa poi meio de car 'inho, l�n- poem plantas verdes, eac� com- Wanda Hendrix .

tempo, d3:'50 ao ;j"l"élnjo da Eb�ebrtaoiXdao;sqduOel'SPOlas:j··l(lSs.":!l" a- gás guias metálicas apl.ica- - �u�. ceranuca:,; ou outros OS TRES MOSQUETEIROS,
. das no teto. 'I'ais cortinas t bjetos decorarívos. . cOLmEPGaruÃIoLuks·UalsC.·ID,', _ CO'l" .�:.,casa ume. bgradável nota � ''.. '"

decorativa. Entr8 ;IS muitas Outra (iivisâo. t-unbem podem ter toda, a largura FInalmente' um Gary Coopero .

d maxi
.

1'" d ',lo local e ahrir-se ao cen- elemento
.. dívtsôrío, MERCADO DE PAIXõES, �"

arrumações estudadas, to- a xim.i srmpuc.ua e, e ... -"
. com Rhonda Fleming e Mark

mamos em con-rderacãe realizada com U!'N� grande iro como tambem podem qual, porém, Stevens.

quatro dive-rsas pessíbilída- cortina 0'.1, melhor, com ser Iargas apenas metade uma pelJuena construção CASTIGO IMPLACAVEL

1 d l' d' I
do local e separar. por isso, em tijolo, é constítuído de com Robert Prestou.

coes
.

� r�a Izar este.
c

- :isã::'. duas cor-tines de er-res dife-
duasv vnílastras. POR TUMULO o OCEANO

A mais Simples, que nao re- rentes mas bem c' mbinar só uma parte dele. nuas pilastras peque):1as;� com John MilIs (J. Arthur
Quer nenhuma pa;p"síta! das. entre si, posta!:> lJarale- que sustenta

.' numa grade ,Rank).A terceira divisão consís- lev<e em metal ou madeira --- -.,--,--- ..;..;,._..-..o

te em dois elementos diver- . (COliclne na 2'.a pâgin.a let� ,R)"

NASCIMEtJTOS

( MISARIA KANDER
'v : -,

\:'

APRESENTA SEMPRE AS U'LTIMAS CRI AÇõES DA MODA. ES

TANDO EM VESPERAS DE NATAL, NAO ESPERE MAIS PARA,

I�AZER A SUA ESCOLHA·

TELEFONE 1 1 O 6

.

t i M E N T ,O A L E
.

M
.

Ã
-

O (sacôs de SO.· kilos}.. .

MERCADORIA RECEM .. CHEGADA, ARTIGO NOVO, PELOS MENORES ,PREÇOS DA· ..PRAÇA
.

..'
. ( E R f A t I srA' .'

DJstribnidor �m ses, CatarIna
.D AS

AFAMADAS CASIMntA.S

."M08IS"
Marca Fabril da melhor

.
casimira do Brasil'.
-·X.-

Linhos e aviamentos
'. para Alfaiates.

-c- x -

Rua XV. 1360 - Cx. Postal. 388
BLUMENAU

.

MARCA DE GARANTIA

Cuidado com a educ'açãiJ
c de ,.____,...-,...--------...,_;,.;_;_

seu fi.lho '.
' .. :." ,

Se todas as mamães sou- do a prop��ção que sua
bessem do cuidado a ser mentalidade vae tomando
dispensado com a criança, vulto,
na parte que concerne à �- Mimos '�m <excesso e, c,on,.
ducação, viveria. voltad�, vivencia total com as eoi
para êste. problema d-e SflS mal fr itas ele "i- muüo
grande responsabilidade. pequen;no, coitado,. fez sem
Não trate seu filho como se querer", são atitudes corn

eIe fosse a única erianca no pletameD'Í:€ rep1;"ováveis
�

� e

munào. Faça-o desde'cedo cCJm. !'sérias consequênci12
cumple.ender céftlas cqisas futuras. Trate seu filho co
da vida, não procure oeul- mo trata"ia um, amigo ,�
tar à sua compreensão, coi- l�ão (omo Se fosse uma jo:�,
sas que ele deve ir aceitan- apenas.

-- -- -------------- _._-

::.,llIIumUlln!UlIUmUltlmUUIUIIUIIIIIUlUlfllllllllmmmlUlUunUUlnUIIUU1l1f11ltUUllI1J8IDlfllllllJllIIUP::
ª . ,�
-

-

ª DOENÇAS NERVOSAS E·· M6WTAIS .�
- -

:: :; o dia em que, pela pr.rne lra vez, o bebê agarra fi grade
:; "'-Ia de Sau'de NOlll:iiill!» Senho'"a' da Glor"a =: do bercinho ou do quadrado e se. põe ide pé, é o'casíão para se

= ..... �CIIJ_... a ;:: abrir... um vidro de suco de tomates ou outra bebida apro_
:: :: priada para celebrar acontecimento· tão important,e! Esse mo_
=:

SSIST........YCIA IItE'D1C A PEllMAN'ENTB li CARGO D. I:SPSCULJ8TU = menta ocorre geralmente no último trimestre do. prime:ro a-

= -.. :: no de vida do bebe. mas Pode-se dar tambem laos, 7 me�,es ou

ª ABERTA AOS ifE'DIC08 UTKBNOS =' demorar um ano. Desde qUe o bebe esteja recebendo as vita-
.... = ::: minas necessárias e sua aparencia seja sadia e normal, qual-

=: ::' qUl'.r atraso nesse sentido não deve ser motivo de alarma.
:: :: E é curioso como :rllldos bebês se acham num beco sem

:: BLETBICIDADZ ME'DICA - UPO'USO - DJ&SINTOXICAÇOJl8 - ALVOO- = saída quando ficam em .9é pela primeira vez, por não saberem
L1SKO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· - :: g,entar-se novamente. Se ninguem for em seu auxilio, sã·o ca-

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 124'1 - Fone, 1011 :: pazes de ficar naquela posição horas inteiras, chorando deses-

ª=:::::_. ENDEREÇO TELEGRA'FICO.' PSIQUIATRA :: perados, e cansarem_se até à exaustão. Evidentemente, a mãe
:: acaba por ír despregar-lhes os d.edinhos da grade e sentá-lo

C U R l T I B A P A. B A N At = novamente, e nessa posição ele ficará até que tenha esquecida.
:: sua recente experiencia. Eritão ;ele se levanta mais uma vez

=� :: para recomeçar de novo a choradeira. Cansativo, tanto para o
::'4IIIIIJ1IlIJlIllmllmUmWmnmnumUIIIUmmltmntnmUnunnmnnUllllllflHmm'itmIlU_U IiDI1nmll,"� bebê como para a mamãe sem duvida. A solução é proporcio_

nar-lhe alguns brInquedinhos bem interessantes com ql1.� ele
possa distair_se, passeá-lo no carrinho um pouco lnals do qU-e
de costume e ... consolar-se com a idéia de que um dia ele a_
prenderá fi sentar-se sózinho. E, sem dúvída,' ISso acontecerá
mais cedo ou mais tarde· Um dia ele se agachará cuidadosa
mente ,:té onde os ,brasi!lh<;s Ellcansam e se deixará cair parà
descobrir que a queda nao e tao dolorosa como ele temia.

. Quando o bebê tive. ratingido esse estágio, coiwern aban.
danar sua banheirinha de borracha e usar tuna metálica ou
uma bacia. ou então dar-lhe banho na banheira c::mum,. Esta
ultima ·tem beiradas para ele se segurar - e ele ]?rocurará
fazer isso- - mas, pata evitar o perigo,de escorregões. não dei

. xe de colocar um tapetezÍl1ho de borracha .no fundo, :iS voee
pode c·::.nseguir que ele fique sentadinho o tempo todo inven
tando brincadeiras iri,ter.essantes com a água: bolhas.c�m tI es-

• .

puma de seu sabonete especiaL patinhos de matéria plústic'a
ek. '.

.
A essa· altura convem lambem comp1'ir um quadrlldo. on�

de ele possa divert'r-se livr,e de perígos, uma vez fllW: não
exi,ste. mãe que possa estar o (lia todo correndo atrás do bebê.
Alem disso, é de todo beneficio Para ele brincar sózinho. livre
da importunante atmosfera de algum se,mpre a querer protege_
lo contra 'os m�nOl'es riscos. O quádrado. oferece a vantagem
de poder a COz nha ser transportando à vontade para' a cozlnh
'o quintal, a sala, prUPPl:"cionando ao bebê mais oportunidade
de erürar em contacto com o 'mundo impedindo que e],e se

si!}t� abon-e.cido e iri!_tado. e contribúindo gl'anqemente para
alIVIar ti tarefa da maezinÍla.

.

- Matriz: IT A. .JA P

Fundado em Z� de Fevereiro de 1935 Endereço Tel�1' "INCO"

Capital •• ,. _ :-.. •• •• • •.. � ..
_ ,•• ,_, r-:t Cr$ .150�Oao_ooo.OO

Ftmdo de Reserva __ ..... .... _ _, ••._. '_: :_1 [_1 .40.000-000,00

. , .

',",.

90.000.000,00
Total dos deposltos em 3118153, ltlais de· 786.'000. OOO�OO
AGENCIAS E ESCRlTORIOS NAS PRiNCIPAIS PRAQ 1.S DO ES- .

TADO DE SANTA CATARIN� NO RIO DE JANEmO E" CURITIBA.

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCO E CONTRIBUA. ASSTh1, PARA.
O AUMENTO DAS POSSillILIDADES DE FINANCIAMENTO nA PRO-

DUÇãO
..

PAGUE [·ÓM (HE O UE

-_ --�.- .� -� -

RUA 15 DE NOVEMBRO, 870

1<
.. : .....,..;.:

---"'-- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Véneída 'esta primeira eta- maiores, pois' seu desenrolar, sencíaremos duas Porfias

g'i_1
'

pa, a,!;lóS" breve descanso, QS deverá 'colocar ,"IH "suspen- gantescas, de carater -nteres,

Ivisitantes 't�rão que Se haver se" a todos os espectadores, tadual.
. f"t..· d M

r:

F d"
-

.UMORITZ""corri, o r.,lllodeládo cOPjunto do ('uja confiança' hos' comanda- ,ARBITRAGEM, aunta e aqumas e 'UR Iça0
:l,'almeiras,' em outro" pré1iu dos, de ,Argemiro' Carvalho é Ambos os encontros. segun- I

que desp�rta no. seio da mas- absctuta.:'
"

do COllS;gUiU apu��u:, a repor- 1. Especializada em fabrfcacões de balanças marca
sa torc.'!d{)ra; interesse dos Em 48 horas apenas, pre.. vlgE�nl _ue "A N::_çao , _l1!l ,tar- ,I "]/!'ORTTZ" d "0 ')0 40- '1' NIf'

-.

de de ontem, terão a dírtgí-Ics ] ] V" �l �, e z ':-' e qui os ---;: raqumas para
'] sr, Horácio Alves Pinto, ! pauarias, marcenarias, bombas de agua para poços
que acompanha a embaixada I

e ponteiros de 1 e 114 de polegadas.
-

nacionalista em sua excursão ! ' I b

à Santa Catarina e que prova- - Oficina de estamparia e fundição -
\'eII11,ente. se exten,derá até {IS Projetos, urçamentos e demais iní'orrnacôes na Fá-
f!f:lnpos ao Paraná. Lrica:

.

INGRESSOS
.

Rua Uruguai, 30 � Itajní

o sr. S::,h;{�tjf;_o CnIZ, QUI.:'

pela !:-,::gum1a vez se r-ncontru
à í'rente da entidade máx'rna
do esporte em Bhuncnau, sem.
pr!' t l' \,f> sua açiiJ como espor
lista ena1t::ocida pela seguran
ça (' s,,"rellidJrle de suas decL
"ües c, notad:lD1ente, pelo seu

pronunciado "eDSO de f;quida
de e juslíç-a no exam," 'e solu
ção dos rn,quentes des.enten
dimentos entre os filiados à a

,gn:iJúl<;i'iCt qUe dií'igf'.
'

Cémstil.u;.:;l:, par outro lado.
e sempre, num grande amigo
da imprt"H-::l, a qual prestigi'L�
r,)J' tod;:s o!-' r.1ud(lS ao seu al
éJnrp, IIUde,l f;scondeudo o v,e,

lar íln sw: eooperação !lO sen�
tido do '�lI;!randE:cirnE'ntu eh
esporte da terra.

Uma C'lll<;ulta às coleçõ'?,
dos j,)rn<!i� mostram este faia
inter.f'-ss:mte e quasi sem pre
recJentes: ê:tlsencia de critic�,s
ao seu t)'ab(llho como dirigen
te máx mo oa Liga nos longas
periodos lI)'I qus exerceu ess'!

fspinhosa função. Revelaria,
j�so sim. e mu'tos, elogios ao

seu tn�balh!J valoroso e' desin.
t('r.essado eril bendicio do es

porte loeH]. mesmo nflS oc:::

.,;iões de turbulencia, tã,� co_

mUI1S Oi! entidades mentoras
de e!'1portel',' ,

Mostrariam. mais, ainda: um

I empE'nho b"stante pronuncia-

I do dos jornn�s de Blumenau
,
'-:0 �entidr, de sua volta à di-
reção da Liga. numa ocasião Em recente ofic:o remeti-

ba:tante ,d!�ieil pa��_a mesma�

I
do pelo Diretor do

'

jornalqu,ll1clo ú �l, SebaS_lao Cruz Sc.
"A G t E t'"mahtinha em firme negativa aze a ·spor lva ao sr

de retol"nu' ;'lque1a LnçãJ, da- Aribaldo Póvoas, repres-en
(
dos os feUf' J.nuitc:s rLL.z�res. Es bnte deste órgão especiaU-

J' sa l'el.utancJa fé)! venclda e, zado da Paulicéia em, nosso
para ISSO, n1U to eooperou a, ,.. .

,

,

-------

impr,ensa blumenauens? Estado, este ultlmo fOI Clen-

101.,8, ",de 8'ura/d'ec",'me'nto, d'o', ' GU!J1gny I P1��fn�s d��g���s:o;gle��e,,��: ��f�:��ad:e;:::��s,;�l��:l\��:
u.. U,' ti li' ds.d� de Blumenau" ��m uma da a 13 de Dezembro sendo

critIca [1,::, sr, Sebasbao Cruz . .' ,

Da DiretorIa 'do Guar,anf F. lizada em data de ôntem ,(dia realização de su<! Festa Po'- ::omente �J,)rque ,:,le COJl"i{bu que o vencedor VIR.1élra em

C., sempre reConhecida; à co- 17), ficou unanimemente re- puhr, levada a efeIto Jl':J dia nosso jornal p<�rn acompa_nhr:l'
laboração desi,nteressada que solv'do expedirmos a seguin- 15 do corrente mês em co- o C.N, Amel'lca a Flonrtno

(lfllpresta à cronica €sport:va te nota de agradecimento -o memoração à inaug�lração da polis, por ccasião do carnpeo_

àssuas realizaçõe3, rec beu ti tüdos qUE. colab2raraw para () ponte "G0V. IrinI'u Bornhau- rt2to de r· mo de 53·

redator desta 'página o seguin- grandé êxito da nossa Festa sen", vem 1)01' c;:te meio, eX_ Nã,), tivéss,"müs a c.erteza d"

te oudo: Popular do dia 15 do fluente: ternar os seus 'reconhecidos flue o autor da not.a ;;C COIl-

·'De ordem,
"

do Sr. Presi-, "A DIretoria d..;> Guaraní F. agradeci111entos ,a lodos àque- fundiu no exame superficial
dente destv, Socledade, tenho C., suma,nente grata pela co- ks ql1e direta ,ou índ'reta- co ruío e reputaríamos essa

a grata sl.'tísfação ele levar ao laboral:ão que (-r,controu de ment(', 'colaboraram para o crític.::: de !njusta e indigna, ou

cGllheqimentl) df:'\ V. S. que todos os lad-os, tanto' durante grand,� sucesso dessã Festa quan[lo muito de uma ciuma

na l'eunião da diretoria, reu- a organização come durante a }JoPtlJar, €speciaJmen�e à il1'_ cn inf�ntil de qt!cm se jUlgo_u
pl'ensa falada e esc:nta, pela prder;do num s1mplés COi'lVl

faria' publicidaae que deu ao te,

1:'lcontecim6nto, ar, comércio e O convit.e para Un1.represen
i:t indústria e aos particulares tante da imprensa de Blume

pel�5 ricas prendas, e a todos nau que distribuísse noticiác
.enfim qUt� no� d:,:> da festa co- de f' Ldos os seu;: jorna's de_

labol'aram com seu auxif,:) veria partir da entidade pa

para o bnlhante resú�tado al- trocinadora do _campeonato.
eançado. Essa esqueceu a !ml1rellSQ de

A todo� os agradecimentos Blumenau.'
do Guar3�í F. é.". O sr. Sebasli50 Cruz convi,
Sulicitando ao prezado ami- dou ,esse jornal 11:1 (illalidade

nadar de ,Santa Catarina sr, uma v<:)z cOl�-egüidos os fios e o go 'a publicação desta nota, de presidente do C.N. Amé-

Irineu Bornhausen sábado t:"ansformad.)l'. Dumimmdo o cE1a- slibscrêvo-me reafirmaúd,;;-lhe rica. cu s::,ja de um dos muitos

passado.
'

"

1010,
mais p'Lveitcsos muda seriam m: meus ,!;lrotesto,; de elevada ('ll1bes qu:" competiram ,no

Lamentavelmente' foi omi- OIl resulta:iot. para os bem inten- estima e consideração. certame. Pretendeu, com ISSO,

tido na referida, publicação r'onados �dnunistrado"cs públicos. Cordiais Saudaçõ(;s, - p. ,:pen�s reparar em. parte (1, e�- O C. A. Progresso, simpá-
um pequeno trecho da oração sCJciais e dE:>oortivos e nOssa gr"n- Guaraní F· C., Edgar Muller. (lu.�cllnento da enbaade max'�

11'
. -

d G
'

1
proferida, pelo' Pres'dente do f de comüw!"

'

Secretário Gera!". ma dO_ remo em Santa Catari-' lca ag�emIaç.ao o are.Ia A -

Clube da Alameda Rl'C Bran- I lia. N.ao estava no seu papel to, fara reahzar na noIte de-,

'��� d t
co' () qual estava assim r.edi-

( L I N I ('A
'

M' f' D I (A ,"O"MEOPAT)CA I�
conVI ar um, CrO!11S a pa�a CO_ huje, no Salão Royal, sito na"

I gid'" bertura geral do aconteclll1en-, ,>1 1 �r' d' g nd' ,
".

10 DOis essa medida não era IlIu,,_a oc'" lUa ..

, ra lC!SO

. "Ei� _,.__ DR. MECESLAU' SZANIAWSKY --- ,\ à[� sua ccmneiencia. Se erro I (.3 :2 social, durante o qual
slt,,:açao.- e,xposta com clareza e 'Médico do Hospital Nossa. Senhora da Luz houve de sua parte foi o d,:!) >,C';',í pr::cedii'n a coroação da
malOr �lflcerld�de, se pudessllmos COI).&ultÓrío: Rua JOSE' BONIFACI'Q N. 92 - Fcme

26651
subsUmar 'e) grau de comnre-I ,'1, " �

consegulr o� F10S ,e.o T,ansform�- Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529, . Ensão dos cronistas da têrra,
R".n.1.1 do clUlh ..

c,or.
_

resolvl!1a �,�tana.3 rr:os,sa Sl='
'

C tJ R I T I B A - PAR'ANA' pois nunca ju!gO� ql'e seu I ' .

tuaçao, e 1,"egoz1Japo, flC�_la ° jJO Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME;l'YTAIS W:sio nudesse,'m€Ilndrar a

a1-1
D2Vera'J élCO!1itCnnento re-

Vo de Blumenau e de Santa C .. -
D d 1 E m F runcul'ose Cocelr"s

Man-I
--

n d- 1 F' O b ' l' . ,. 1 'Ih.', 'i' d oenças a' pe e: cze as, U ,
•• , gla e es. 1e U sa t:11( o u- �[:';1:r-Se (te JnVU p-"r bn an-

!arma, pOiS que, lumn._en o o es- chas,' espl'nhas, etc. � Glândulas. F,alta d.e r,egru'II. Ex. c.es. 'C-OI'" p"rr. Cf' Ilstra!lginl('nt ")
'"

..

1. • - •
•• .., .. u J. ' L tisr"j(l pan t d'l ',I f<>i'mIta 1:>1'0

t�dlO. alem de ev.olulxmos ,:sPOl"- 80. Flores Brancas, Frieza sexual, Impotencla, &terihd�- dos' dema�s.,
- " .....".. .'

t.vamente, atendexmmos ate os de ,Desenvolvimento físico e mental, etc. �'Doenças cru· A crítica fdla �,!_' tOl'na lHai3 1 ';;1'. :;slsia, qr,{" acompanhou
reclamos dos proprlos poderes pu- niéas erri 'geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária CI'Ô- �
J::licos de Blumenau, que desta for-

'

nica _ Hemorroidas, etc. Q
ma no seu Governo. veriam con- ATENQAO: Consultas em Blumenau nos di<ts 26 a 3D de �cretizada esta v:elha aspiração e ' "� cada. mês, no HOTEL HOLETZ-
meÍhor 'poder':amos progredir no!;

,

',��
>

" �.
• r

Pêra póde muito alcançar um
resultado signifrcatívo para
'Bl'lJmenau esportiva, pois não,
.lhe faltará ó>incentivo do pú
,bli:Co que esta tarde" afluirá à
praça de espoztes da' Alame,
-da Duque de Caxtàs-

D O 213.0 S O R T E I, O DE A P O L I ( 'E S DA
t àU'1 T A T.I,V AHfiA

Relação: das- apóU ces sorteadas em 16 de novem rro de, 1953'

Sarteadas com Cr$ 10z000,OO
•

•

' $"
•

,-

F - 11. 939 �- Francelísto Rodrigues Freire
,F - 25. 239, - João de Romaríz . , . . _ •

F - 36.135 ,:_ àswaldo Gil
F - 5.232 � Javert Bar-ros ,'. ".

,1<' - 27.527 -,- Nélson da Silva Lobão
F - 1.,759 -, Àrtur Barreto Coutinho
F - 3ti. 03.6, -- João, Alves da Silva
Ii' - 20d01 - Paulo -Testoní

........

V;torill -- Espíríto Santo
Distd to Federal
Distrito Federal
Belo Horizonte - Minas
Ponte Nova - Minas
Recife' - Pernambuco
Recife - Pernambuco
S. Paulo -, S. Paulo

SEGURO BA'SICO
Manáus - Amazonas
Parnaíba - Piauí
Sobral --'Ceará
.João Pessôa - Paraíba
Ilhéus - Bahia
S. Gotardo - Minas
A lmenara - Minas

CLINICA �,GERAI, -
CONSULTORIO: ',Rua 15
Fone 1550

535.118 - Nicolau Mon temurro . . . .
.

3Q9.616 - James Kelso Clarck Nunes
517.532 - Moacir Gomes Sobreira .,.',., . . ..

332 .456 - Antonio Tava ves de Carvalho
290.737 - Otoníel Corre a da Cunha
452.426 - Olympío Bati sta Ribeiro,
534.207 - Inácio Concei cão . . • • . . ,

535.216 - Galinerio Pereira de Avila - Note Pro
copio de Av ila e Domingos Pereira de
Avila , . '.. • • . • , � • • • • • • •

535.103 - Ozíres Rodrigues Gomes .' • • ,"

509.750 - Mario Paccas sini •• . • • • _ • •

467. 01 9 _;_ Lourival: 'Per eira Barbosa te Gereína Pe-
reira Brandão .

. . . . . . • .•••

328.060 - Laumelino Aie)llSo de Paula • • . . ••

290.772 - Miguel Genza lez V. Lezano • • • •
.

311 . 627 - Antonio bam ",irão . , • . . • • . . .

462,585 - José Maria de Mendonça e Maria Concei-
cão Mendon ca ' .. '

. • . . . . . . Vera Cruz - S, Paulo
450,059 _;_ Ántonio Brandi e Joana Maresa Gardi. Jaboticabal -- S. Paulo
519.783 - Valentim Gardimarte Ribeirão Claro - Pal'anú
473.907 - Frederico Gustav Ellinger • Blumenau - Sta. Catarina
503.259 - Jão Izaias Ba rauna ;, . • Cam po Grande - lVlato Grosso
533.187 - Sebastiáo Le mes da Silva • • • Neropolis - Goias

NOTA: - O Snr: Nelson da Silva Lobão, já teve su a apólice n.o 454 � 837 ,St'J1""-
.

teada, em 16.6.952 com Cr$ 10.000,00.
' i

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL" já distribuiu em sorteios

a jmportancia de Cr$ 50·508.000,00.
O PRO'XIMO SORTEIO DEVERA' SER REALIZADO EM 16 DE DEZEMBRO DE 1953.

Araguarí - Minas

Carangola -- Minas
Car:ltinga - Minas

Matipó - Minas
Petropolis - E. do Rio
Distrito Federal
S. Paulo - S. Paulo

Clinicas-Geral é Operações no Hospítal Sta. Isabél.
Especialfuta

'

em ,Cifugia e doenças de seIihoras.
Diplomado, na AleIrlanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas ultrassonicas.'

ME' D I C O "A·, EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL"
Doençu de, Senhoras e Opera�ôes.
Consult4rio,: IJospital Santa Catarina.

,
Consulta: Das 9;300- ás 12 h<tras e Das 15� áS l'7 horas.

,

'

R,esidência Rua Mal'cc])al Fl-oriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em f:tcJlte ao Hospital Santa Isabel).

Sooiedade Mútua de SegurOs Sôbre ,a Vida.

Sédiei: Avenida Rio Branco n. 125 - Rio de Janeiro

DEPARTAMENTO DE SEGURO FAMILIAR C01\1 SORTEIOS MENSAIS

Traves sa do Ouvidor n.o, 22 - 4.0 andar

INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO F'AMILIAR

TEIO,S MENSAIS
COM

_t'
,

,
. . ,',

"

Estado

, DR. CARVAI.HO
{'Electrocardiograiia) . .

-Tratamento 'de neurosas - (PSICoterapIa),
; Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado, lfu Gine Buseh

MOLESTiAs DE SENHORAS

DR•.RENATO (AMARA
,

., OOENÇAS lNr_rJ<:RNAS
OPERAÇOES,,'; -, ONDAS CURTAS

'Consultório: Traveua oi de.Fevereiro, 3

_

'

,

.,

,
,

"

,
Fone&� 1433 e 1226

i nV otuntaria

de 10 Oe 200 metros rasos e

ainda 80 metros com barrei

rns; revesamento 4xlon me

tros; saltos .em altura e d:s·

tãncia e arremeSDS do peso,
d'isco e dard·!).
I '

,

;
Para homens - Corridas

de 100, '200, 4<iO, 800, 1.500,

3,000, 5.00fr � lD.OOO metros

rasos, e ainda 110 e 400 me

tros com barreiras; rev�aa
mento::; de 4xlOO e 4x400 m,ea

tros; saltos em altura. distan.

ciá, trip)o e conl vara; arre

m�ssos do ,peso, dis.co e dardo.

B,um neu grandes jogos
onze; :.- g.aucho 'Iutarã' contra o' Palm'eiras

Santa CatarinaAs pessoas rnteressadas na

�;qujs'çã:: de ingresos parn os
duis notáveis espetáculos, po,
derão ndqulri-Ios até as li
horas de hoje na sede da JJi,

I
g? Blumenauense de Futebol n ti(� na Banca Miro, junto a.i �
Café,Pillgu,im, ao preço de

1'01'
ii

I
,�15:cruzeu'os, gera! e arqm- "'!<l!
bancada. '

i Nh; billl'eterhf!S do estádio �O(;0 Camneâo do Ccntenár!o. ii
pcsteríormente �'S entrada'; ••
'<Cor50 vendidas ti razão de
C'l'$, 15,00 e 20.Uü. COlTI au- Já fora.n (,rJl.v':'c"dos p�;<:.

r:lr.:l�C!': 5,{j(��. técnico JOt;O Lima os elcmen.

craks Catarinenses
'scratch' do Paráná

sileiro de 1953. Entre os mes

mos estão i-ryclu:dos dois cra

ques de Santa Catarina: Bas
Linhos e Juarez, 1> primeiro
rertencente ao Palestra Ita,

tos q ti e tomarão parte no"

treinos da representação pa
ranaense ao Campeonato Bra ,

f' A,I] A ,M S lo: 11 S
ANU.NC10S
ESTE JORNAL

lia e o segundo ao Ferroviá,
i!III 1':0.

r iAo Temos tido oportunidade de

I i C�Jl1st�t�l': pelos, palpites.que
d; Iornsa ainda, quaudo 11';'S ! !-'ao dirígtdos por desporüstas
_lembram:s que o sr. Sebastião I cui-ít'banos à "Gazeta do Po

·:��:l�Z,. lI?, :ormubriY con,v,ite, a I vü". prestigioso ,orgão editado
lslC jornal. I1?S d sse mais OH r.a Capital araucartana que o
,-,,('nos [) segumte: este ano 1)' "

.

América COllvitlará "_Ih NA_ (,ex-centrd'uv:ll1te do Palmel-
ÇA" p:lra acompanhar a em, I ras e Olímpico reune as pre

baix�da; ,ne» anos se�uint.es ú�rencias gerais para coman�
l'!:llvldara os outro� JornaIS, dar o ataque da salação, do
um de cada vez, pOIS todos e- "

les cooperam com o espOl'te em \'lz1nho Estado no magno cer_

Rlumenau. 'tame naeional. já que
.'

sua

Se tivéssemos advinhado a flJrma física e técnica at�Ial é
111á interpretação que seria da- magnífica.,ô.a ao seu gesto, cOllvidando-
1l:'S para integrar ii (;J11bHixa�
c:a cio América, teriaálC>.=: di_
vulgadu essas slias pahlvl'as; [1=

fim·ele-que sua intenção fosse
premiada com louvor,!:'s, e não
('(,111 críUcas, ul11a vez que não
,;s Jncrece.

ep ro

Preliminar �a �.SilYedre 8a �, �ia l�
.

Conforme já tivemos 0- \ seguida para São Paulot às
portunidade de noticiar, no

I

cxpensaq de "A Gazeta Es
próximo mes de dezembro, portiva", que promove a

.'1a Capital do Estado, terá nualmente a not?_vel Corri
lugar a' 6.a preliminar da da de São Silvestrf' .
Corrida de São Silvestre, Este ano a citada comne

el1"1 Santa Catarina, sob os tição deverá l'-evestir-se'de
auspicioso da Federação A- invulgar brilhantI�mo, pois
Uétiea Catarinense' reunirá numa disputa sen

sacional os maiol'-es fundis
tas do mundo.

VENDA OE�'rJ!: nUBlO

NA ENGRAXATAlUA

- --....--__...- ..- -..._ f

-

A EFICIEN(IA
do anuncio acha.-se di·
retamente ligada ';' à cir

. cuIação do jornai� A NA
ção é o único Jrgáô de
eirculação diária· que pe-
netra na maioria dos la-
res do Vale do Itajaj, ;

lV��_:::::::"�:'-
-�-

::::::_���:::::::=���:;;:;:;:
!

\ T
OS "AI�DOS DrXH� 5

! O lV!AIS VARIADO SORTIMENTO
Vendas em suaves prestações mensais só nas

LOJAS PROSDO(IMO
Rua 1& de, Novembro 906

( - - BLUl\IENAU

iJ : �'_�� :: = : :: ::: ::=;..

coruação da
P r o ore s so
cóm enorm� ,;'.11ert',"se e entu
siasmél o __c.ec'}rrer do pleito
pp a a esc{;!':-, da rainha do
gremi-;) rllb�'o-negro.

:::':xplémhc1o conjunto 01"

q'Llfl"tl'al .lúi rontlatado pela
Dir;:,loria do Prog;resso para a

r.citada dansa!ile fle hoje no

G,,;'( ia AlhJ. Some:; fratos peG
1) sentil c')!1vilc que nos en

(h�I'et:ou D presidente 'do po_

[ltibr clube íi!i:liie: à L.B.F,.
sr Fulvio i:n_l�;�mdoer:l'el',

c O ITl uni c' a ç a o
A COMPANHIA, BOAVISTA DE SEGUROS .. Sucursal Paraná-Sla'

(aiarinat, eliabelêtida à Rua 1S de Hov., 266 - Edifício José tourei
ro 10.0 i!2!dar- _'V End. Te:. "fIMA" .... ( U R I r I B Ar.-
tcm�nka (l@$ seus disnnfos clientes" corretores '() Amigos que mu
dou seu escritório em Blumenau Ihua o prédio Paulo Scheidemanlel,
ii Rua 15 de Novembro, 0.0 810", 1'0 andar, sala 1 .. ond� continua
alendendo dentro do ,horário normifl.'

,

(ia.. Boavist a de Seguros
Escritório de Blumenau
Caixa Postal, 253
Telefone: 1161
Endii Tel.:, fIM!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RIO DO SUL, 20 - Já se
encontra em R�'o do Sul a
Vl rba concedida por íntarmé,
dío do Ministério da Agrlcul
ti ra, para construção de um
P .sto de Suirocultura em

RiJ do Sul.
'

Visitando em data de on
tem, a construção de um pos
to idênüc'l, PO município de
Iblrama, na localidade de Ra,
fad, o dr. l'Edro Pimnão de
Azevedo. diligente vetertná,
1 ia encarregado das obras em
Rio do,;; Sul. teve a gentileza
de convidar o Correspondente
CE: "A Nação". O terreno em
Ibirama f; 11m dos melhores
po. stvc.s c a uuundancta de
água em muito contribuir:'!
P:"l') o {,}; to da camnanha Ie ,

vuda a ..'aa,� nele lVIlnisléri,:
da il,.�ric\Jl:\I!":l O atual Pre
sid, ,lc (�a ",I.8-� .cíacão Rural

é

c "_,;t' '1l1;i f i �)rÓdigo ElT'

pr: H:!T à l(':"l,r1pgem, todo,
o'" .cllrf'c-iJl1 :ntos à respe'to
d: ,:>:'", t'rn I faliz�ç'ão. eE:

ih.; -L
j\;. ,., !'j'j!i1PlrrJ'. d ;él� da nró

xi ]1,; 3�nHlna o ar. Pedro P m

pbl de Azeved" dará InJClO

ao� lfalJaHv.::: "'1'1 Rio d. Sul.
:rj'(""'�nli'l-SI' na:-ú fevereiro dr
]!i.'j-l. ,) krmino do Posto de

F t S ai"Silíll)cu!t"r" t'm Rio do Sul. -es a de • eeella

ª���i�i;f�{:���%;�� Grandes solenidades amanhã no Garcia
�:':;�h�����\:�r::;ef:,� !em homenagem á padroeira dosmusicos- I A população católica do bair. Jo Itajaí colalJ.:·rarão no pro. marão pal'be Q cô IY orf:'onico

I ['0 do Garcia viverá domingo grama dOll f-Estrjos, qUe prome_ do 2:1.0 R. L . e o c6ro m:xV')
i Iml grai:ld,c; acont'2cun-enro reli. tem re\!''C::;tir.!:,,� do maior bri_ São José, da Igreja Nüssa S,-'_
,gioso, com as comemorações lhantismo e êxito. Dent l.! essas llhora da Glória, <io Gard,..

J eOnsagrad.aR i\. Santa Cecilia, aSS>:J.ciaçõe� convem salientar à Todos Os musicas ch'is e mni.
I padroeira elos :musif'fis, cuja;; a important", cooperação da Soo I ares de Blumenau, renf!l'wl<t Q

I ;ljl( l1idadl's t, rão lugar JU'l Igre_ cí-�'df].de Dramático Mll'.�ical C�r.r_ seu preto dr- hom'-nag>em u. San

I ja. � Nossa Sp.nhora &" Glória. los G-om,e:;j e da banda de Inll.'lL ln. Oecilia, sua padrc:eit·u, r.:1i. dIa

I Para participar it.Js í'.érirnfln{ns <ln 23,· Rl'gíme-nto f1" Iilk ,'i<� amanhá E\stal'.'ão comungando

l.-In
louvor a.. sl�a pad�OOira. tiL fautarla, dêstn cidade, nos nl'-'SInOil s:el'ltime:,tofJ de f;'i

\'-TP.;':'l a�:<O"l&('"rS a t,s�lc'�_mu. I IT1i::;lüsa 'E> d'" n.mê,J' à "ulllinll.'
,,icais nãlt íli'i d,''lta cidade, COlnO! Na« E·)!enidad"fl reiigiosas, ai·te dos &,119, num f,sp··t'l.culo

I
'

P Iii
ii

li" vários nlunicipios d" VRj", !11lE- tHão inisiu à.• fi hor:..s, :ü_, (·Ol11i.1Vfnt,,, qUe cOlltI'Ihllh')�, pr,ese.n..toU,-,S,e a ,.". ,o I·CI.aI ccmovi'lnte que eonstH.l.liri �ll.n

egreiro Falcão: "J a n g 9 �Zy;:"::�l:::;�:'�'�":� •

d' d' dr���":O�,��:,�':� ��t:;�w�� primo o eputa o
e 51a' p r e parando o gOlpe timentos populares, ronstantfiól RIO,20 (Merir!) -",,·.Ernesto prOCura. ine!m,iv':,' "m

de churra.Soo, bebirlas, lfod'L da Tenor"io Cavalcanti, lwimn dn !l!luníciPir,s.
forlrfla, tir-o ao

_

alvo rIfas t\t' deputa.do Tenorio, €' autor fI" I LÉGITTMA DEFESA

Segundo o deputado, o Congresso fornece lenha â fogueira ��:.n���ae r���:s r�!:�!!�en��� ��,c�(:�l������a��u<��,;:rl)�;, �i�S�r�� s�ljf:���l�C:��nl�!�;RIO, 20 (Merid.) -- ° depu_ <"as páginas do rDiÉ·ri,} do Cnu. e cultiva com carilnho, pretende brn,r'ficio da ronstrHção Ctt ];�_ unte.nntem, apresentou.l1e P!'; (}-')j' UI11 advogado, declarou queb.do N'"grei1'1s Fa.lcão voltou a gresso NacionaL c0111('rá a im-I com SU3:s escaramuças preparar cola São José. 'l.utorid!\fl-es policiais daquele n:atara Man:wl Silveira F'iH",,· e
fdar na Camar" .. a fim rle dri'_ pressão lIe que a O_mara dos o gDlpe de qUe o g'l'UpO domi_ O ponto alto das 9'}lenidade.� muiniefpío, prestaJ;:Jdo longo dê. ferira as duas oltlrus pessO'l!I,
mentir as nOUó:;s que o davam Deputados já não é Casa Legis. 'nante, ele inclusive, seja o bc. religiosas s'erú a ,,,ntrega d,'l, poimento sobre a tragedín. i'm 1" gitimn. defp.�a. N'-;;gou qu 1

como um d·-,s signatários da lativa incumbida de elaboraçi)_,:) neficiário. E não tenhamos duo imagem de Santa Cecilia iL Ernest,() matou a tirOS de 1'P_ livesse provocado o jovem, C:)_.
c,-,nvocação <:xtl ao tlin:iria do de leis oe sim Delegacia im('nsa h'idas de que, com a nossa inep_ fg:reja local. oíe!�ecida pe:]o ::e3.l' volver (l jovem Ft'f'ncÍsco da mo foi noticiad'l, ah;gando sue
Congresso. EI'a tudo mentira: "mpenllada 'tla apu'ação dos f,_ cia, a fornecerEmos lenha à f'J. R. I. r- sua banda de musica. A Silva Filho, e f€1:[1:'(lo ainda" f'-'I":1 ata.cado por Manod F'l�J·!!.
s.;mpre- fô!''!. contr�. as conV'jca_ tos mais variados. importantes gueira, o resultado !ta de se" o referida Imag.em sai{·_à do quar_ ') p:ti -f' um irmão da -vítima, (cisco da Silveh.::l., e. por seu:t
Ç!��ÕS (xtrll.ol'dinúrias, tendo ml'-S nns. \·ulgal" s outros, ridículos pnrtandido pelo jovem fog;-'�o tn daquela unidade miltar, e '.;;e_ Gm segaiJa conseguiu fw;ir, doi;; filh'(}s, '{'!1.ft'entado.os, ante
nlQ discur!>:ldo, desde- 1947, ü�n_ muit·Js. ministro, a quem não conhecc_ rá. conduzida em procissü.o até t·,mando rumo ignorado. 'r és' fi. imin€ncia .rk sua morte, LUn\
tra :·tão m{tu há.bito de nossa Acha o d putado Negreiros mos pessoalmente. m�s a fluem aquela igreja,. cujo acont"ci. ildegacias foram cllcJ.Lrreg-<'dft.! Ins armàs que possuia na OC.l.
insLÍluição p'irlamrntaJ"'. A sua Falcão que êsse excc-sso de Co_ dr' c'�rt:> modo ac1miramo., pr·las mento religtoso reallS::l.l'_se .. à .'lE d{> SUi'. prisão, 'sendo Que �el'.::a :Bíão.

;� nariflmental" diz respeL missões de Inquérito importa suas atitudes dessassombmdas. '8 horas. de 40 homens estiveram à "u'], I Desm-entiu qUe a sangr<'l1La
t,", alJel;as rtry <;'.'\Sf! dos ·_.;Hbsídios,
l,fas não ficou o orador nO

tic.omentiddo. tendo '('s()]'.il�,J in_
cUl'sionar também 1'01' odros
assuntos. E passou a �!'iticar ,')

('xc:'sso d,� Comis,�õ><s ParJ,J._
rnentariôs' de InqUérito, dizendo:

-, "Quelll se .-ler' ao tralw lhe
de p" S8ar a \ista pelas pdmA-

Opinam os deputado�,s�bre,BingD danslole

con�trução,���;o��s,'�I����}����<�����;��;e�p���iJerá lugar. hoj�
Puericultura !não .preten� solicitar ,urgência 11��dispens.Wêl. Creio �té ql1� no :

conlralerOlsaçaoI à OãJnara. para (I projeto que!lm da. presente' sessao legis1a_ .

, I'ilspõe
sobre os ']UCIYJS extrao1'-: I tiv{t Q projeto terá. 'sido aprova; ! "

.

. rlinál'ios, que j(L foi encaminha. do péla Câmara.»); I'
.

.

.

.

VELHO" gentileza de nos comunícar a, do ao Congl'e'sso pelo g-ovêrno;
.

Interr:'Jg-ado f.e éra viável. a' E�pr,esta·se grande impor-
RIO DO SUL, 20 - Em a char-se à disposição dêste ior- L�cr(,_>()I'ntando: .

.

clobrà.nçá do novo' únpó'sto adi. \ tau:,a a festa �e C'Cnfratern;-
n.oite, �e 21 .do corrent�,. a, nal, urna ótima ,mesa :eserva'!

.

,'Por ser susr-ept.ível de re .. clonaI, jÁ em '1.954, respondeu' 2?çaO qt1� a �?cledade Drama,�
simpática sociedade presidida da para o refe,ndo ba ile- ,nhida. discussão. a mateIa não 'i sr.. GuSt.:iV'(} Capemema af'ir'; i.CO-:M�lChl. Carlo:, '.

Gomes
relo sr. Raymundo Mayr 80- I:l\esusado interesse vem poderá se votada principaL mativamellt\Y.

realizará 9Je a n?lt� em sua

brtnho. brindara seus assecla; desp-ertando. o baile anuncia; te' n�a o
.

duas srnlcnas: I Ouvimos 'tambem o sr: Rai. suntuosa sede socIal,. e�. ho
dos e fr,equenfadores com um do pelo "DIas Velho" mor., men.. 'U

I'
.' . menagem aos novos ofícíaís .lo

grandioso baile sob' a batuta mente levando-se em 'conta o
O ex('cutlYO, realment� tem ma. �l-!.nd.o Padllha" ,que maníres, :"'3.0 Regiment-o de Infantaria,

de "Nandinho � Seu Conjunto grande cartaz que desfruta em íor pressa em. re·la.çao à. .con_ tou.ss, ao cohtral'io ,i1 ,taxação que são ,?S. seguintes:' asplran
de R'tmos". I Rio do Sul Narid ínho e seu clusao do proJetIJ., mas, eVldffi-1 dos lucros extr'aordínâríoa, .ale, tes a ofICIal Alceu' -Dresl+ng

O sr. Mayr Sobr-inho teve a conjunto.
'

temente, cada uma das Câma; (Conclue na 2,;1. págt:nJl, letra. J) Í! ontoura, José de Araujo Ra,
.

mos, Luiz CarvalhoBernardes
Geraldo da Silva Monteiro e
Ivo de Azevedo.

.

Entre 'os sõcios do aristocrá
tico grernío foi acolhido . com
muita .sim,!)atia o gésto Iou
.vavel da sua díretor.a, prova

Schuman: manter

Noticias de Rio do Sul

Verba para a
do Posto de

morte, Os auto''es d(l' ra.p�,-, "

a:,,_ I morte'�, Em faei' da decisão (l-.; recomenct;:J.ção do C:orpo d,� Ju.
�assinio do p.:;queno Bobhy O. ,- Corpo de Jllrn.dos, COlltlP,Ii::!'i'U, rados, -o presi&;ln:te' dQ t'�bunal
::nleas('; Carl Austin Hall. de :1í' i portanto. Ca a Austin Hall ,) pl'rguntDu se os aCtlS".·€tos tinha.m
a:,j'::iS (ie ichde. e Bonni�', Bro". n B:lnnie Brown Heacly a mol'J·('.. alguma coiila a declarar: amDOS
Hea<ly, sua amc::)t.c, oe 41 an'll;. r8m na cutnar9, d'? gás, o 'i'!'(I_ responderam «não), mas Hall
Terminada uma canverw\(',i.o r.esso IGado no Estado de :'M.,'l. proferindo nitidamente a I·�la_

'le pouco mais d", cinco mil�u. ,ouri, p"ra a (xecm;1i.o das s:'n .. \ira c Bonnie fazendo .?p'nall
!('S dó)ç aCl,17f1II.-,<: rOnl "'�l' adl'p· tenças capitais. inil sinal n;pgativo com a cabe.

Foi comuDista ao mesmn� tempo :�:�ifif�:i#f:�; �!';��::�.,J1��'���;��- ��ª.�:;.;�,;����
,

I d I tps d 1\Iíssol'ri clll�Tn liMa tau a miníma re-ação, O pai da I' cJ'á, que CY,� aCllsados nã.') têm

em �ue era um ageo e na �olicia (:�f�F,�����:::.� � jH'� ��li� �!���'���:�'l� 1r.�i?:�t�::L���E:;i�1108, que tinhrull ouvido ('i:-cuns, geira sacudidela da cabe<;8.. . xecntados na crunar·J_ d!' gás ,lP.
NOVA IORQUE_ 20 (UP) iamilia. 'ta'.,ciarIa [·){1JJjcaCiio d;) juiz I'h

_.- ln:l'ormam de Oshbv, no I�as ôntem, foi cha.mu_do a J'-r�l Albi'rt n"CV!l.�, ·l};'i",i,;.·,.,r,cJ-:,,!tado de l\IIassachussets, que d t depor :l(ran e a comlSsao o 'lu trlbunnl c1p"J_m .'nl.�<; I "'r"'s-(J lá!' do vendedor e estofador senador Mae Carthy; e ai <) ,-
". _.

\\'ilIimn Tetto está em l:é'stas. mundo soube que na r6aPda-
tas nas fulh·l., fjll(.' .11[/· (1)''''11

.

lU. doze anos qUe Tetto v('m de ele ('ra um agente do Bu- ent!'('·g\lI's e nas .qll;l.l� Sr P"''-
� 'lllifldo nas fileiras do parti-l reau Federa1 de InVestigações. r�lfit�i'.'a: 'Rf'f'OlW ndals a p na

(iij (" :munista; mas na mesma C':'Jn isso está encerrada !l de l11orL-,?' 11 >! !""'''rDS!.r..,· li.

l'l'op·:)rção, ia descendo na es- sua carreir'; de sacrifícios co_ nll;1.lil (jll," 5,'.z· s�n-·.plF�m,"IiL·
i"na, dos coleg�s, conhecidos I

mo contra-espião, e Tetto val-' "/limo> ou <'I1ÍlO;>.
( ate dos membros da propria tou a Sí'r um leal cidadão, I O'JlhidAs ag rer.PO!lt!l.9,

·�m verd.adeira «'pulv['rização:'
de ,Congl'es;,o, c'nl o seu lles_
-,TT.;tíg-io, comprometendo a se...

rieda.lc e a compostura (h L".

e;-islath·o. d'}turpulldo_lhc, incluo
si ..·:" a finalidade.
Nr, sua opinião, ou na ile 011_

t a� pe""oas. é p'''!r isso (lll� 'o

�enhor João Goulal't já iniciQll
<1I� cfln!llanha .ill�lto ús nlassas
1:rabalhistas contra a existencia
i') Porl:>!' L€gislativo, qn? apon_

('01114morou ''';lltcm a pil.'.'·' ccm justa razão, romo um (lr.

gel11 do seu anivel'sã.rio natalL irão ltísr:emlioso, huti1 e até en_

("Ío a l'l"J'1a. Sl"l. da. Erica Poso t''3.yador da administração, pu_
pic-hil, eSIloSR do- sr. J'jrge Pos_ bica···. Foi mas longe o orador,
pichiJ, funcionário II" Fabrica accntuando:
de Gaitas A.lf!,rr!o H·�rir>"'·. 'n, ._- cE' claro jue o espC'!to mI.

Ito:lpava Sê.C!'" sendo. por p.s�e I nistl" do Tl'flhalho, filho (spirL
n1thIY':f mUlti} CIU1l'[lT'lrnl nta<la tual de Vargas. cuja og':>riza,
pOI' pessoas amigns.. pelo l'E'girne democr:'ítico h';->rdou

Ponto morto nas reu

niões para a conferen
cia da paz

os
•

compromissos com a

como'

E
"

o

.

ii
veis :-�::=:a�e Eúropéh. de

Ur D Defesa �.,gukh ln1.e;!i.&.bu, '."fri'
" i pela resposta do sr. E(\fllI(!-·,-1

. - , . - . . -. ..

I
T\C!:Yiier . a tlica1_so-cialista, con_

tem, republiçano ind. pep·'ent-;· tr-n f'SS'� mr-sma Comuni iaf'" ,

que o. aubstttuiu na . trjbuna, fri.· I') ,"�. 1q,.11lmw.11 -e d-.;)ar -."
mu o-s riscos que s'Jmporta. pa_ i i�ci,:tlmente, persuadido de qu�
ra n. 1<�rança o "8 :·nw.n·'.ento d.-' ""O "onvencel' -:' os adv"·rsar-l(}';
l:m' povo' ,.qu'e não é ?y>enas brim

l
da idéia, j'1.;,);; a.f1rmoll que 'e5s'�'c

soltlé'rlc mas bom militar,,·, um não aba'a!':.',::n <,.' n(.�h[mlP. l'll.
r'llt:ro -republiGalllodnd,·pC' n dent!'·, n.eira �r; convicções ,dos partida._
SI'. PÍt'l"l'e André, .sustentO·.1 que r10S da CED.
� C. E. D. cortará em (!r-;is o (;_ APmO A, FRENTE
x-l'cito frances c d€clarou.se millOPEIA
Ilostif ::J.' tó{lo !'ea,'man'ent,o c);; f!ehuma,n l'X1wmg,'o\l '.1 pl'i,.
Alemanha. Opinou CflJ." cl!Se T'i'- '11d �l. pilrt� fll" srou cliscur:;o aos

rr.nn.runento aUlUf'nt2,rá {) 'T,erigú pOllto:� s '-gliint"'s:
r·u3sp . ., Sl.lstcntou que a Alc,ma., I -- .. ,,1]�' preciso 1:e ia. ?omo fôr.

nha mals ainda do· que rn1 7b
.

",:nt,-",. 0:'1 {'omp·r.rrns&"!:� da

,?u.11:, tem. razõe,; par·,1. 'r}i'E<'!l_ I"rança. com os paíSes.membru-s
cad-ear uma guerl'a. Pediu. fi- da NArrO. - Est(' debate pr€..

nalrnente, que a li'rnJi1ça, a '_ liminar. à ratífl,Ca��o nf� ?eve
xem-plo da GriLBrcta.nha. estu_ resultar ,f,m f01n\1''l.R l"lgldas,
bele-cesse par.:\. sua 3.r;3." po'rt:. :].ue mam'tem ante(.·l?adru�""nt.c
co. luna ('l·\irm· de urgencias. co. () _govcrn:) e O povo fl·ahces. ---:
locando, à frente de sua:" prw_ Nao �;� t:ln:ta am�'l. .?3. Co�nun�,_
cupações os pl'oblrmas intNes_ rla.de·l ohtica Eu�opeLa pOIS,n\
nando a Africa <t) Na·�.(l (' n nhum ,t,�xto relativo a -esta U\tl_
Uniiír; li'ranOClla. 01·,. fOl &nrns:,ntmb ao Par u_

mento frances. - O 'problema
Na. E�SSí'iO_ da, t3.rdt� () de}J<I i:;". s��rrí'T!s.' não dp.vp constitnir um "

t.omou idr,:-;l.O mais animiula trunfo entr? a Fdança a Alems. prenden u comporta;r�se' ante I)

�a?as à intervEnçãn do sr. no. Ilha, ma.!1 d:.�ve- ser unicamente triblrh�i, _Mo'Ssade;!5h, eho!3.t"ldO
tl8rt Sehurnn.n .(MRP) qu� falou f:l. expl'essão da �<::concmação eUG 1 e ,ge�trctlland'? grltOl:: "'Nlli� ll:e
em ho-me' (J.o.s tleputa(hs favora_ teime}"l na 'l.a pál? ,,,tra R) podeIS fazer l!�so! Nao ;me mtl>.

�AN MUN JOM. 20 (UP)
- Não Io; conseguido absolu
tamente r:,�nhum progresso,
na reunião de hoje entre a_

J:ados c comunistas para fixar,
o dia em que se .nícíarfa a

conferência de paz. SegundoPARIS, 20 (UP'I _.- A iv>: Pi l're Lebon e .íacque, V.':;õl_ CED. Mostrou, pa.rticula'trnelltc;
.embtéta N',óonal í ",:OEl-.·Ç' .. '"I' di oux, <1:' 'i � '1íü F:"p b:it:"," I que haver-á um único e não (lnüi
"ta Ik Ilhã. ú sê-ri,.' de. int,3:;_cé- rle Ação Social (e:t_H:. P. 1".),' rxfrcitos fI'ane'>:l"!f' " eH! II

la<;õe3 sobre a polILica (xterl1z,., '-i ,.> um ': ontl"J, c lti:;� ";l1il ". F,r3.nça poder;i (Ul'lp,ir d(" tOdas_
,[n f: 'f',' �1J, ('0�"<1 r.. j:.\i':.':TIf:'l (''-' l't'�'Ü",rtos r',;lati\'O:3 à ComIP!k·_\. l,,� .forças que lhe ,1'oron n�i'·;·;·
ll'. Georg-"s Blc.ault, mUllstl'O M' de E\ll"'}péHt de àefesa, O éH". san:v, !10 ulLmnal.

.

IDxterior, ·It· TI mUllont, l!�;!,'ptOrl(kntL', t"!l I NOVAR CRíTICA�
Após às lnl! rVfnçoE" (lus sr:;. tOd refutar as �rlticas l'onü'" 1). No ,Hltanto. o sr. Pif'rre ]'1(�n-

..., Prepare ...

.�... ..
� . '. futura da

,"O?
uufilbt

Q ""rtdo-lbe

IOFOSCAL
• (1td.I�CiIGt! #

FEIO ACUSA

Morrerão

O cO"onel Feio, secretario 'i'··

Segur·:1nça Publica do Estad(�

do Rio, não perdeu a oportu�
nida&� para fazer más rEferen_
das a seu inimigo fjdagal, ,)

deputado 'l'-enorÍI) Cavalcanti.
- <KO parente ,do deputad')

Tenorio CavalCo-:lnti - disse ele'

à reportagem - utilizou os seus

!U",;smos proces&:J.s 'doe terrO, e

intimidação para novamente en_

sal'lguentar o so10 fluminense,
Aliás, ele não podia fugir à re

gra. pois está no sangue . .o cri.
me foi p:t4aticado por motivO' tu.
til .e n1i.o há. nada. qn-y o ju;;Ufi�
que». .

I

E concluindo, ll.firID:J.. o euro ..

nel Feio:
- eE O que é mais grave é

AHIVERSA'RIOS os raptores do •

menino

de gás
80bby

na ca,nara

Proximo concerto
de liburce Yuli

UTOMOBILISTIIS
Para rodar com segurança e economia equipem o vosso caminhão
ou aufomóvel, com o famoso Pneu Goodyear "Bandeirante".

Comprem Pneu� Goodyear "Bandeirante" na COMERCIAL VIEI-

RA BRUNS S, A., à rua 15 de Novembro, 923 '" esquina Padre Jacobs.

,Está d.espertando intenso >cotar ao público de Blum-:
entusiasmo em toda a cidade, nau, em cUja oporlu.lidade C::l_

Principalmente em os meios i:lf.!u os rn,llS franc0s e mJ .rJ.

l-:lusicais, :;;; proximo concerto U'S hplaus)s pelo d",sempenh,)
cie piano do re!vlmado ('00- '.! in1.erprc:;ação dach aos va
('ertista belga Tiburce Yllstr, 1';<,'5 núm�ros de SêU ,escolh'
o qual, cenferme vem sendo ·.10 Ieperi!Jr�(].
2nul1clado. será realizado no Pela sua sensibilídade fI!'_
próximo dia 24 do corrente, t;·,�\ca. o jG',em '! 'tatento,;c)
no,; S .Iões da So-cicdade 1)1':1- c.:'·certisb � iburc<,: YlistL 1"3-
máti('o Musical "Carlçs Go- b," emOcLOÚf.r as platéias, ti
Ines", sob o p'ltrocjnio da firo 1'�'H(lo dó Piano ul'na sOllorl.
mêl Hermes IvIaced:) S. A., a da, e inVll,g,r e irn')." ss ,>nan_
qHJl. brinda, assim, os apre_ \ b lTIotiV) 11,-,10 qual é de �e
c· a!?"res da bôa música, cow (_M��L'ar t1{n·l af1u�néia f:-ra
m:!1� uma apresentaç�ão de tão J. comUfr: para l') ·prõx,r. o
n�,tavel. e inc;igne p:anista· c'll1"prto' ...,:p�e vírt'lo��, do:; tC'-
.

,Tiburce Yust_i. nome

SOb�-1
t',:H,(l, Q q·l:!l se ap;C'siimta <lO

lamente �avorecjdQ pela críti- p·,'I-.!lco d�: i:.iumcn·,:l 'por C5- 1
C:I mundial: .coml) um . d,,� l' .fiaI der.)t"ê-hcla di;) s;:Us pa- Igrandes mUSicas d� atua1ida� I t�N'inaclol"<t3 a :iirm 1 Hermes I
de já teve. ocaáião de se apr<!' IlVI"cf'do 'S. ,.A,� . I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




