
ASSIS CHA'rEAUBRIAND

RIO, 20 de novembro. ro e entusiasta do imposto de :ren

.Conto poder, no Senado Federal, I da que o redator desta coluna. Foi
e no momento ad",quado, apresen- dos .prnneíros deles. Il1c11.lo-me en
tar uma sugestão mais desenvor- J tre os que o llgitaram. Na admínís
vida acerca do imposto sobre 1u4 tração Epitaeio Pessoa, em düeren
eras extraordínarícs, que vem O� tes jornais do lUa, como artieUli.s_
ser pedido pelo Executivo ao Cou- ta, reclamei, escrevi adigos de
gressc, fundo, exigi a tributação sobre a

Ninguem.· é partidario mais sínce- zenôa, corno a modalidade ínexcc-
drvel para um começo de democra
cia no Brasil.

c

Com efeito, corno se falar em

geverno do povo, pelo põvo e pa
ra o povo, em um pais. onclé os

L10is impostos chave eram o, alfsn
degarío e o de consumoz () alfan
deb�io era uma tarifa severa, e �s
,"'t"i (;.$ até odiosa, vba...T"J.do a protc!�
ção a. dispensar aDS s!."tigos prcdu
z'dos no pais. Recab. como recai,
sobre o consumidor em geral. E' 'l�

ma taxação injusta, tão mjusta
ql.lanto a outro de f'OllSUD10. -que
"ai igualmente sobre greg(>�"
rroíanos, ricos -e :pcbres� com �

mesma cega .Incídencía.
A Insattsíaeão que geram na sn

cíedade em geral, CõS'!:> dois ãmpos
tos. o da pauta altandeg..:;ie e ;) do

consumo, revela v modo illju�ra
pelo qual operam um e outro,' !la
pr sto que tem classe, �lté porque
ínctdc em categurlas as mais v....

rJ:!c.I"s, sobre os que têm e sobre r s

'lue pO�SUe1n rendimentos a sarem

h·i];utados. é o de renda. Esse, sím.
� 'J imposto da verdadeira jusf.í·},l
social. Quando um individuo ga
nha 10 münões de cruzetros e l'�va

:; milhões ao fisco, cobrar esse, ;;;

milhões é um ato que satisfaz ,>

conscíencía juridlca da soeíedaue
,

Pedir maior renda, nas horas cJe;

críse do erarão, tampouco significa
castigá-lo. As difieuldadeó finane"i�
rns do governo autortzam que ele

peça todos os sacrifícios, tanto do

povo como das classes conservado.
ras ou dRS classes produtoras.
Existe, contudo, um limite par"

onerar 1'.5 classes que p'roduzem,
'" que é quando se vem ÍOl't;ar C!

(Conclue na 2.a llAglIla Ietra" K)

Forças . estranhas quebram
a amizade Brasil· Uruguai

de «La Manana», de MontevidéuCo·mentário
JAGUARÃO, KG. Sul, 21

(Merid.) - o jornal "La" Ma
nana", de Montevidéu, publi
cou um artigo referente aos

ulumos acontecimentos verí
freados na fronteira com 'o
Brasil.
"Divulgou-se que a Federa

ção Uruguaia de Turismo -
díz o referido [ornal - desís,
tíu de uma projetada visita de
uma delegação de turistas à
cidade brasileira de Jagua.
rão, por motivo do clima de
mau estar, criado por um in
cíoente ocorrido entre turls,
tas brasileiros e guardas adua
r.eíros destacados naquele pon
to da fronteira. A tal ponto
teria chegado o exaspero pu
blico que o prefeito de Jagua
rão telegrafou à Federação U�
ruguaía de Turismo, aconse,

lhando transferir a anunciada
visita'.

fundamental do problema, de
"e-se assinalar, tarnbern a mag
nitúdé do prejuízo que esses

epísodios estão causando aos

interesses turistices, causando
obstáculos à afluencía de vtsí
cantes do pats !!<Tte. qu�. na
atualidade, é o que oferece

OlflCIL DESCOBRIR
O VIRUS DA GRIPE maiores perespectívas nesse

íntercambío. Por todos esses

motivos, deve-se dar uma am,

pla informação sobre ') oc )1'
rido e agir sem tardança com

r. maícr dílígeoc.a investigan
do o fato e aplicando com a

inaxíma severidade as sanções
cabrveis no caso".

WASHINGTON. 21 (UP - A
ciencia que tem realizado tantas
marnvithas, até hoje não conse

guiu combater o ordinarissimo
resfriado. Mas agorn. o desce
brldor da estreptonuctna dr. ScI
mau Walcernun, acredita estar

Oc j�'inlmda de uma. solução, °
cientista laureado .com o pre
mio Nobel de Filosofia o Medi

'1'1. r: ano. passado, disse que
ele c seu« uuxítiaves Isolaram
mais de com antíbíótíoos., os

quais demonstraram certa ação
contra o« vírus do refriado e

da gr'ipe, Contudo, \Vaksmann'
advertiu que até agora, ainda

I nenhum 'lN;fleóJ antãbíót.icoa está

em ponto de ser usado na me

rlidn.a:

forças confrarias
.

Convenção
Foi fixado o mês de março

do proxímo ano, para a rea-,
1 Ização da Corrvénçâo Nacional
do PSD; quando c pJ'ctido ma

joYitario, com a prê: ença dos
seus governadores, traçará a

orientação geial P::..r_1 as elei
ções de outubro de J 954.

IDci�eDt� . entre �e�utâ�o e
.

um ca�aD�a àe Tenória
IUO, 21 (Meridional) Nos vador: O �r. v ítorlno não Gostou

primeiros mj'nutCls cde ccI1Oj'! vcH- ,. reeJamoll aos companheiro;' que
ficou-se um incidente entre o Lllí se encontnLYam, tcnd,) ainda
deputado Vitorino Ccrreia, do jee1arado que iría narrar. u· ca-

psn e o sr, Cicinati) Dantas, ';i} a,o' president.e da Ciüuara, 50-

\'11Igo "Pernàmbuco", um d'Js licitando tamb&m providmwias
homéns de confiança do sr. Te- l'arll. que não se revitam incidcn-

nario Cavalcanti. les dcs·.a ,naÜu'czB.
Terminada a ('essão noturnH. c.�__ ._

1
!

I
!

JS parlamcenfa.rec3, pl·ocur'UalJ1
deixar a. Câmara, utilizando-se
dO' elevadOr privativo dos Cdepu"
$W<-.s Jf<:li&�..ad;a ,�1J:'m'n��o�:,
�arregatido um - ml1btúlhrj

"

prE'sume uma 11lCetralhadol'a. a

"Lourdinha", empurrctI o depu
tado Vitoríno Coreia, passanco
lhe à frent-e embarcando

narios uruguaios, dá a imp:res·
são de que �ode haver con

porrido algo mais que os fa
tores exclusivamente fortui
to;::".
E prossegue afirmando "La

lVlnnana": nVERAM EXIJO
Ol PARAOUEDISTAS

dos entre nrimeiJ:.) de· novem J

bro c trinta e uni de ouiubro
d�> 1.957, scb ;�. rcs-ponsabilL
daõe dJ fcsounJ, a 1".::al;za�ãb
d�J tinanciamelltn d'as lavouras
dI; café, cujo custeío, em vir·
tude da redução .da· rcspect;va
lJlOàlltivid�de ocadonada pela

sua prevl!:tÍlo para . $' •••.• " �;]o.

4�1. 626 .169 .000 cruuiros, sem cria!'
para tanto nenhuma n1JVa fonte d�

é'rreeadaçiio para o Tesouro, Seu cal

rulo teve por base unicemente, u
rna re-estlmativa da receita da pro
posta doc governo. 'lJ:, segundo al

guns observadores, é excessivamen
te otimista, pois deu , .. , •... ,.,

1),600.000.000 cruzeiros para a

parte do imposto de renda dás pes_c
soas

.

físicas, sem levar em conta

que no presente exercido dificil

ll1ente a sua arrecadnção passará de

5.100,000. DOa de eruzeiros, sinal de

qUe �m 1954 não irá talvez ? 6' bi

lhões,

Forçado tambem a c aeeitar muitas

(ll1endas, sobretudo :;"lO orçaInento
<h Educação. Saude. Viação. e Agri
cultura, c

a Comissão de Finanças do

Senado o está fazendo, porem, ten ..

ck em vl,;ta H marcha da arrecada

ção do Tcsouro até E,etcmbro ultimo

c. t_"nl)eln o proj�tO d� reestrutu...

l'àção (.\�s tadfas '\:luaneiras que o

governo enviará em breve ao Con

J,;rft'!sso.

Perguntar-se-a:
_ :Mas eomo pederá o Senado

contar com eS5C aUlllentoc 52 ele não

lO!}&. '(i�.D

Ao que estamos mfol'mados as

t'll'Uas atuais soircxiio Ullla majora
<;iio de 10% ad vaio rem sobre cer

tas classes de produtos que serão

estabelecidas segundo o �istema a

dotado pela instrução numero 70,
de sr. Osvaldo Aranha.

'N:nguem ignJra ql:e .há
v:..rias f_rç-:,;s estranhe':; que
vellam com ,enorme satisfação
um distanciamento nas xela
ções até �lt_Ora cordiali&3!ma�,
tntle o Uruguai e o Brasil
Por isso é preciso que as au_

t::Jridades estejam alettlls e.
�. ;bretudo, l<�anifestem-;;'2 quan
do SEI trata de fatos repetidos.
com·o o caso que ora nos ocu_

pamos· Afora esse aspect ....

mil para.quedistas da
F'rancesa saltaram hOje ao ama

n11Eõcer, para atacar o baluarte
comunista de Dien Bien-Phu. du
zentos- quilometr·)S a (cest" de

Han3i ,As prlmel!-as informações
dizem que os' paTaquedistas não

encontraram grande l'psi!>teneia.

Surpreso o Canadá cem a

eXibição· da carla secreta
Pratesta exlra-oficial iunto 28 governo de Washington

.WASHINGTON, 21 (UP) -
Soube-se que o Canadá pro
testou extra-of"cialmente pela
atItude do g'jvêrno norte.ame
ricano d� dar à púbJicidade u

ma carta do BUl'eau Federal
de Invest:gações que, até ago
ra, era consíderada como "se_
gredo da mais alia importan
da" pois compreendia infor
mações dadas pelo govêrllo
(·anadense,

O secretario da Justiça. sr·
Herbert Brownell Jr.. retirou
a carta em questã(J dos arqui
vos do F,B.I. e a mibl:cou ·na
tarda de ter�a-feÍl'a passada,

Gestões no dep. de Estado
O embaixador canad.ense,

.sr, Heeney; compareceu on

tem ao:) Departanlento de Es
tado e manifestou "surpresa"
ente a publicação de certos as

suntos fornecidos pelo seu

país.
O sr, Heny Suydan, funcio

r,ário de imprensa do Depar.
tamento de Estado, d:sse que

o i'mbaixador canadense rea·

lizou algumas averiguações
sobre a quest.ão e que 10 De.
partamento de Estado tomou
2m consideração seus pontos
de vista.
A carta em questão :foi di

rigida nelo chefe do F,B.I., sr.
I-:::erbert Hoover J1', a Casa
Br<:nca, a 4 de fevert-iro d<;)
1�45, dois dias antes de ,o sr.

White ter sido confirm:�do n')

c,lrgo de presideilLe do Fundo
1\11 r.eiar o Internacional. A
carta do sr· Hoover diz que
suas fontes confidenciEis e cm

alta posiçiio 11:J Ca�lé'dá o 11a
'lÍl;:tl informado de que no

c.':rgo em questão o sr. Whit,e

"teria dificuldades para il1f�uir
consider.avelmente, nas dellbe
rações de todos ·os ,acôrdos fi
nanceiros internacional". A
crescentava que, segtmdo essa

iont.!! canadense, situada no

govêrno de Ottawa, era indis...

pensavel nvc:riguar-se fi leal
d:Jde do sr. White.

rcveJando.a ante a sub-comis •

são de segurança interna do
Senado. que re':\lizava uma

audiencia do caso do espião
comunista Hal'ry Dexter Whi
te.

NUNCIEM

NESTE

das Três Guianas
Liv:,e das Américas
elaborado por um· leader de Georgetown

VAI REGRESSARDA H)",
ROllA4 :D8w�ADiIBAt;

RAMOS DA SilVA
FPOLIS., 21 I_'lgencia Na"

danaI) - Dentro de bréves

dias, rcgl'(,�s�lrit &0 Brasil e
ao n�Jsso Estado! o eminente
ccmternmec, dr. Aderbal Ra*
mos da Silva, E:.x-governador
d,) Estado, que ,"stá atualmen
te na Su:ça em companhia de
sua exma. iam'liu.

Sustadas promoções nos
Correios e T�legralos
RIO, 21 (J\Ierid,) - Foram

sustadas as vromoções 110 DC

Nu'raml,t(t .10' Correio·." e Tele

gr�fos. devjào no nl<uld"3do do

Scgl1ram:a impetrado· no Supre�
mo Tribunal Fede;ral Par vári>Js
nm;talisias que se julgam prete
�c:dr}s. O M icni3tro relator" du

mandado eon:cédeu >•.a lllecUda li
tninar n1a,ndando Ru;;ta,r a a_..t:!.si ....

natura cID presidente d.a Rep{l
blka, na lista. (!'., promoções f!n

.'nc·aminhada pelo- Mini.stro ti"

Viai;ão; e '.) presidente do Su·
Tribunal já oficiou nessa

REfRIGERADORES
elo li deixar a Gulan'l britânica. Os

referidos meios vêem nesse proje
to de federa<;iio dos tres Guianas
tlma tentativa delibc!'ada de semear

2 discordia entre a Inglaterra e os

E�íados Unidos, Estes ultimas, dec-
cclara_se, poderimu ver-se obriga
(�os a aprovar o projeto com

1l1'çÕeS da Amêrica l.atinú, com re

ceio de perder os votos das mes

cmas nações na ONU.

Jagan em i30mbaim
BOMBAIM. 21 (UPI -

tu ririmeiro ministro t'a Guiana In�

gle;,a. dr, t:heddi Jagan. chegou ho·

.je n' t.:s1a ck�,�\d(,; por 'Via aeres. pro
ceUe:1te eh Grã-Bretanha, dizendo

que e�per;nn: encontrarc amplo a

pilil. para �ua caus,," por parte d')

l>rin:eiro mi�ftro Nellru (C dos mais

dh"il:'entes u(.lítlcos ;ndus.

I
c

:r'�landO "" ln1prens't, durante a

!l( ta em que :t:ermaneceu aqui, an
.

tes de pro�l<cguir víagem para. N�

va .oel�i, Jag,m disse que queria
c (Conclui na 2a. pagina letra A)

tie uma comissão conjunta forma

ria dosc Est:-.dos Unidos e do Cana

dã, Os detalhes dessa tütela pode
riam ser fixados entre uma dessas

organizações e os governo:; britâni

co, holandês e franc�s,
c

A respeito da partida doc Sl'. Singl1
(,S meios oficiais dia. Guiana Britâ

nica declal'am qU� o ex-ministro

vai à Venezuela afim de levantar·
�c questão da crisec guianense,c quan
do da conferencia lritermriericana
que reunirãc os representantes das

21 nações ameriçani<f., em março
de 1954.
COllsidera-sc.c doutl'i} parte, nOS

meios autprizados de Gcorgetown,

que Singh n�o tiilha. sido autoriza.

DOM E S T I ( O S de 9 pés

PAltA PRONTA EN'l'ImGl\.

PROSDOCIMO S, {\,
!j\10PORTA<;,,�AO E COMERCIO

- nna 15 de Novembro, !HW

ELVI T

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Loja tespeciãlizada
seu
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Terreno na Prâia de
(al11boriu·

Et!GENHaW"MECÃNICc}
ALEMÃO

'tROCA
VENDA
COMPRA

VENDE-SE

Procura eoloeação em BIu
menau ou localidades eíreun
vtsínhas-.
Jnteressados podem dirigir

se a êsse jornal, para "ENGE�
NHEIRO Mecâuico".

Vende-se um terreno na praía
de Cambori'(i perto da prala,
localiz'ldo em lugar alto <;om
28 metros de. frente e 38 ditos

de func.os"
Preço: Cr$ 65.000,00.

.

, Ver e tratar com A. Pere�ra,
Rua HerClliQ Luz, 68 - caíxn

postal. 64, telefone 387-

ltajai·

PROCURA-SE
Uma moça para escritorio

com pratica de corresponden
cia-

Eeher e Cia.
Rua São Joaquim - 70

Antiga Fabrica Bernhard Ir
mãos.(ENTRO DE

A UI O M O' V E I S
� ���Pc"" "i'�"1:�'":'
__�o,>

Automôvehll
iL Camitlhõea
� Camlone19

�·'''�'!;�V��f.
UsadO.
Usadoll
UsadOil

B E Z E R R O de 2112
meses de pura Raça Holfande-
za '

Pae: Elisabehts -Rag Apple
Deseo (Indaial) .

Mãe:_Jangada, da Granja 3
Fileiras A Schmalz.
Prece de ocasião. _. Rua

• "",,_
Paraná N.o 349 F'one 12'73:

';.;j��
"

oeoe�ea.o.a.o.o.o-o.::;.a.o.c..o.o.c��.:;.1 �:;' ..

â" �.o.r..oen.C',..c.o.a.o"""""o.C.a.cIlO.-o.O.O�ceo..
. Concesslon riOlu oi ,

• CAMINHO.ES F. yr. D. (FOUl'I! ARM'f E MUNICo-ES' i�Wheel DrIve) ,I ! lU
. •

�

TRATORES: L. H. B. Oieael ��
Peças tIS Acessodos: �§ ArÍnas de caça, eapo1"" i-�

FORD - CHEVROL:I'l . �� porte. revólveres, pisto- I-- Linha - 11°· las etc. qualquer � Iu O P A B o·

marca, COMPRÀM-SE 3.
AUTO COMERCIAL o NA

�

:mIPORTADORA S. A· ! U �
BLUMENAU j �o ( sa Pese ( �

�?a 15 d� Novembro, 983 í �� a a e aça �
ACISA - Fone 1324 i� _ BLUMENAU _ �

Telegramas: VANDEMEENE li Rua 15 de Nov., 1301 �i
�\nf$;:-'1,;,{.;�:';·;'��.· ::-,:1�W'.��� ,��.;;.�..��:-_ � � ti; �g �

ORGANIIAÇÃO'''�BlU-'' ��LolESArWNDA��
MENAUENSE LIDA.
Tem para venda:

II � terreno no Bairro da GarCia. I

Ir à Bua �genheiro Odebrecht, li
II medindo 32 metrOll de frena II
II por tiO metros ue Fundo. IIII 11: X:ll:

III 1 terreno de 15 metroa Por I
1\ 50 no Bairro de Bom Remo, ,
II com uma casa de material. "

I! :li: x 11:
. I'II 1 bela casa l'esidenclal no�.. III co Timbó, situada num terreno I

I' de 116 metrOll de frente por II
I 28 metros de fundo. Preço de I!

�: oeüião, J'ac��_s: Ílaaameato. �I
II ! casa na Rua Bata. pouco a- 11
II lém (<) ponto final do onibus ii
II da Itoupava, construida hA PaU-liII co tempo, ótimo local· para III bar e restaurante ou outro ra- I
U mo de neg6cio. FacUfta-u no II
iI pagamento, II
II li: X :& IIII 1 Bungalow no Bairro da V... I
II lha. em estado de novo. Terra- II
II no de 240 metros QuadradOl. II

II O'time situação. 11�, 1 negocio ;e %se!oll • mOlha-lI ATENCA-O' -URGE'MIE'
II dos na rua :\5, bem 1mtal&40 II •

' e
""'"

li

II • com Ma lteguesLl:. II CASA I'BAM CAMBORIU'
II :li: x li: II VENDE·SE ou all!g'a.�se uma
II Dlvt!l'SOIl tenellOS • eua di I localisada no melhor ponto
II todOl o. bllll'1'oa da� II na praia l'ecem.cmiBtruida
\I Jt li: X " toda mobiliada e para pron�
n Diveraol' Íotes e C8BU lUl pl'&la II ta entrega, servindo distinta-
II d. Camboriú. II Inente duas moradas com ins-
ii ';II; :E li: .

11 falações. ..

Y :I engenhos de zenoa no mu- I
Tratar com ALEX iIADLICH

II nlc1pio de Ibirama B ll,� quJ.- I �ua São Paulo, Bêco Tocan-,II !ometr� da 1IStação Ü lII1a1ao- II Üns nr. 93 - Bl1llIlenau.

�{ dor. ';r; li: :li: '11: I V e fi d e - se· J'I 1 ca!!4 residencial com 11m)
I te1'l'eno de '150 m2, no e.nlro II 1 Rádio novo para forca e ba�
II da cldade. II teria, cl 5 valvulas; í Rádio
II x x ;r; r: novo para f,?rça, cl"1 valvu·

II 1 !eCularfa, 1 fabrica d41 .01«0 II las; 1 acordeon "UniveroaF',
11 de BQSSa!raz, 1. serraria qua. li 120 baixos; 1 bicicIéta usada
I dro de centro, 1 fábrica d. fl para senhor�. - Infol'nLaçõe;
II pasta mecanica com :.I IUlrra. II nf.) Hotel ElIte - Rua 15 de

II rlall '"Tit:ot- • l'cserva d. _ II Novembro, ·1188.
I 30.000 pinheiros adultos, 1 IIII linda fazendn com 50.01l0.000 I PROCURA ('I:

-II meu03 qUl'Idradol', turto ,çt'U8 II
"J�

II do llG mlÍniclplo d. 'l'8!4. fi Moça ou Senhora que tenha

II lIC x li' II maquina de costura em casa

I Lot9 em .Curítiba tittiadOll 'I
e que queira costurar roupas

fi em diversos pontos c14 c1dád., I para Senhoras já cortadás.
.

I TerrC!1l011 de 8l'lUld. • ráplila I Informacões no Hotel Elite

I( valorização. Otitno empr8jO de II das 11 às i4 horas e das 17 as

II capital. li 19 horas.

·,'1 CODSulte�': ;ualUio 40- 'tI! P-R-O-(-U�RA ..SE--
sejar efetuar qualquer
negociO' ImobUIarlo:. I .

UlU quarto grande" para
ORGANIZAÇÃO BLU- II solteiro com dormitório, sem

MENAU�SE lr'.rDA., fIOU
com refeições, que seja no

I

Rua 15 de Nonmbro centro da cidade.

I8"0 1 d ,_ 5 InfornJações na grafica 43
.

.4. .& ,"-i U. 13_ • 1;

J tone 151��
. ii S. A_ �om fi S�·b. MUU\liluta .

Filili 7 ; i i UII g , e-i ti: ttf51 {�(!�ª•. - .

,------

Vendem-se diversos lotes,

ISituação pr.evilegiada, proxi
mo ao centro. Preços vantá
josos. Facilita-se os pagamen
tos.
Informações com o proprie

tári>{) Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

VENDE-SE
Por preço de ocasilo ,e por mo

tivo de mudança, um bem monta..
do Bar, com pequenas acomoda

ções, situado no Bairro do Gar
cia. Otima freguezia. Tratar com
o proprietário, à Rua Amazona.

ar. 3.725, (ao lado do Cine Garcia).

TERRENO EM
CAMBORIU'

VENDE.SE por preçQ' de
ilcasião e muito bem si.
tuado, estudando-se facili
dades para () pagamento.
Tratar à Travessa 4 de Fe
vereiro. 105.

no ele

de

K
.da Co erarío e os Iueros de qutÍ ca
.rece o. patrão para dilatar o' pro-
pr!o ,.négocto.

- F_', nma boa intenção, não há .lu, '
"

.'
"

' "
"

.vidJa o que pretende o govérno ESTABELECIMENTOS .ldSF.l' DAUX: S. A. Comercial
Resta;:. porem, provar é se o golpe

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

em que ela se desdobra, não cai �. .__ A P R �::S,É' N T A M:
numa demagogia das mais baratas. 1L 1
'e numa queda equivalente da pro-

"
.' "

' ,., i·", ,

dutivtdade,
. .,"( I H E B lU M E,H A U' "�'�

12 por cento não é ainda renda.
,TlCOJE 'D·'o·'m''m','g·o· ''fi''

num pais onde o juro custa essa .lU.

cifra. ' A's 2 horas: Ti
l Guy Madison, nOI sriper'e·�mocíonante filme: .. '., ..

Entrechoq�es, dramaticos e· sa:ngrentos lllIm super :fi�üie e�
.

,�ocionanié!'
. - ,. ... .. .

.

RIOS4NGRENTO'

CONTADOR .- CHEFE DE ESCRITO'RIO
Necessita-se com Urgência de uma pessôa de corr'

fíança que fale português e alemão. Interessados
queiram apresentar-se pessoalmente na FABRI-:-··
cA DE ARTEFATOSDE BORRACHABLUME
NAU LTDA·,- Rua São Paulo, 2190.

Tributar a renda,· na categoria
dos lucros excessivos, logo acima

ele 12%, será desconhecer· o nível

dos juros com que se trabalha no

Firasil. Que iniciátiv," seria poderá
aqui medirar 11a base de um quase

courlsco dC3Sa. natureza?

Há métodos e prtncípros propriQs
para os f..aises supercapífatízados,
para os pajf,"� de ec",nomia crista

Jizada, COID:) cxístem rcétcdos para
:::-i'� m aplics:ifl nos país es novos,

.or-rte tudo há por fomentar, a par
tir da riqueza Não se concebe um

EstE do. :i:�clanlando b"al'\du�a das

suas norma- fiscais, que o governo
fC transforme em flag(']ador iri191a
cavel das ior,·;:ts da aconomía nn

croi aI. Será absurdo tvíbutar- a

renda nOS t"n110S em que.' se P;:'.'!

,c"de que elC') seja aauí, amanhã,

gw",rda.
I�[o Crei�\lll os �r�balhador�s

que eles receberão justiça, O gover

no arruinando a economia do 01'

ganlsmo .de cuja saude 'depende o

bem estar de todos, ou seja, a ren-

extinção ou comprometer o espí
dto de empresa dlo .méío . coletivo.

Se todo o negocio comporta uma

dose de risco, a atitude do poder
pubãíco, esquecendo � hipotese des

se risco, envolve. uma ameaça se ...

ria para a estabílídade economíca

e social,

6
pítaís, ,fisica e moralmente. vívan-

'

'P:> os seus' diaS de, amargura e

esquecidos da própria socieda-:

de.
Para que esses enfermos, po

bres e. humildes, possam ter, um
dia de Né>:tnl cheio dc alcgria e

conforto espiritual, a diretoria

do Hospital Santo Antonío, num

gesto ó)!ú'ortante de solidarieda
de humana, ir;á promover o Na
tal dos doentee daquela casa

de saúde,
Essa louvavel e feliz· tnicíatí

.va 'e-"peram os' dirigentés daque
le nosocomío contar com o deci

dido, ap.:>io mczak e material das

classea produtoras desta cidade.

cujas, tradições de· humamismo
A N UNe lOS semp,re caxacterisa1'am os seus

gíffitos de altruismo em bellefí

O R . N A L I cio. dos que necessitám e S":
______-"'-_'_'_'_'_

..

_.__,,_''� ..... Irem' as adversidades do de1>tino;

PRECISA .. S E
De auxiliar de escritorio. e balcão. com bôa prática,

para casa de Ferragens' e Materiais para construções, de.

preferencia quite com o serviço míítar, Exige-se referen

elas.
Os interessados deverão dirigir-se á caixa postal, 60

São Bento dó Sul.

se
E MP R E G A D OS D E E SC R I T O' R I o

MOÇA OU RAPAZ COM CONHECIMENTOS EM DA�
�----�-_._-----

FAÇl\M SEUSTILOGRAFIA E CORRESPONDENCIA. � A DIRI
GIR-SE A' CONSTo DE POÇOS ART. E BOMBAS
"HOH" LTDA. _;,. ITOUPAVA SECA.

PROCURE COMPRAR A MELHOR MARCA PELO ME-

MOR PREÇO, NA LOJA ESPECIALIZADA DE,

,
.

H E R"MEl
,.. -,

M' iEEDO S.A.,'
;;:.,.....:.

GRANDE E SENSIVEIS DESCONTOS! �

visite a

Ser-iaão CAPITÃO AMERICA!

.. ,

A's 4,�O :- �. e � .h��1� ..J �," . _

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

KATHRYNN GRAYSON,--- HOWARD KEEL, na super e
maravilhoso esuetaeulOi· em 'tecnicolor'da METRO�

.

..
. ..

O'BARCO DAS ilUSÕES
.

. .
. . .

Luxuoso e alegre filme m'ÍlsicaI da M.G.M.

do qual vo-c{l, jamais. GC esquecerá!. .

•.
_

.

Muito LUX-O". PEQlJENAS... COl\'íEDI:A� e suàâ :rriuSfcas'
'prediletas� : : ..... '.

.' " .....
'

.' .•... ..
um. am�r d;C .e'sllctacuio! Dimça, musica e caãa beijó d�, f��
ehar o Comerdot - Uma história de amor, alegre e éheia

.

de musica passada no começo do sécuíot:
.

Cuidado com as -"roÜnhas", 1'31'. GAVlA.O". iL

S�p�r movimentado westcl'1l

RANCHO DA DISCORDIA.
Sel1l3àcionais e e{etrizalltes aventuras

Acomp. Seriado Capitão AMERICA!

BUSCH(I N E
HOJE Domingo
A's 2 horas:

Calças .'

Co ".
, lIinações
Camisolas

Blusas
Soutiens

Cintas

de perleiçãó!

de legítímo DupslltaNy lôn exc lus;'vamente
.. ll

: ,�. :.":"". . ',:
. . ",- - ,

PEIIERCI filialII.oa
". :�

.

,
.

MYLOTEX prôduto criado para, a

etegan(fa, Jemenina

. "

"fLOrEX

,

I

/
J !

!.. .,,_. u� porla voz do I N
I
Ministério das relações Exterio�

-------,,---.....,.,-'-"+......
'

..>

res, a Inglaterra combinou com

a França, a Alemanna e o,. de-

r
mais membro'", da ccnnunidacle
EUI'Opéia de defesa, 'estudar

_

a

natureza exata ide suas relações
·com a mesma atravez de um· a:

(lôrdo especial.' �s' con:versações a

respeito progrediam de forma no-

,tável e e5�':> para terminar�
,

I'

'TRATAR: CONST.· DE POÇOS ART. E

l\-lECAN1C OS E

�'HOH" LTDA. -'- ITOUPAVA SECA,
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o CANCI�n.: ALARME � O dr. Daniel Horn' da SocíedadeNm-te-Amér-ícana contra (' Ca.UCCl.", chegou a eonctusão d'cl
que o eaneer do llulmão ,(>,.st�, càtmando sérios estrag!)s à popw
<Iaeâo das cidades., dos Estados Unjdos. Morrem mais homens,
naquele I'aís, da, .re�rl(la ..mp lC�,tia, l;'Qje em 'dia, lio que., de;
tIldl)� os demals tipas de .. c�p.cer..há .Clllc;O�'!lta anos. Ca4a .me,

níno Ui;liddo h\ .tem uma p'!o1iap�li4ade·!Ie l.,em 51} .so{reL�!!cim:r'l': ÍlufmQlúir, em .toda a sua; ,vida ..0 cancer do ,pulmao
será. uíii mal muito in,lis "masctilino" ,�do que, "feminino'; oe:a
id;ulc l1el"lgi.sa 1'slá. situada entres os, 5{1,�, os ,70, .anus- ":

TI;:;J",EVl..SAO _. O: governo brítanico estaria interessado ,.;tia
formação {k� uma corporação �blica· que seja propletaria e

(jÚl! administre os. transmisores de televisão, com amplos po-.
deres para controlar as prq(rám'as e fixar os termos para con-
1.wJar os programas Q fix3l' os termos dos contratos, .lnicial�
monte ser am constituídas duas estações em Londres e. outras
duas em outras cidades não especificadas.
DISCOS - O senhor Wilbert Smith. engenheiro-chefe da di
visão de elctroníca do Ministério dos Transportes d-J Canadá.
disse que há grandes probnb.Iídadcs de serem os discos voa
dores objetos rea's e 60 possibilidades em 100 de que se tra,
tü de vaículos extra terrestres. Em vista disso. vai ser íris
talado em Ottawa, um onservatorío governamental de discos
voadores.

____� ----__���..�..��..�--�..�����----��...�'�."���;�'.h·.o/�>��"�����"�""���__�__�����_'��--��--Desde que Hal'l'Y S .. 'l'J!rq-
mau voltou a ser somente um
Cidadão americano como qual
quer outro, as t2statísticàs de
moda maseulina não se ocu,
nam mais dele para chamá-lo
"o presidente pior vestido dos ,

�stados Unídos-. O titulo' lhe' ,

:foi atribu}go. p'",;r ça,t1&a ,�e,
um-; feia gr,lVatà ,de Iistas
azuis, brancas e creme qúe 'I)
prü,sidente.mandou': ao. Mus.eu
'f'ussand ' de . Londres onde.'
ein inan2qUtt;ls de C�{·a., -em;

1 tamanho natural ,que reprq.:
sentam 03 p('rsonagens ; mais
celebres de todos" os tempos,
foi colocado} também ·0 seu; a
l?l':1'l,ata c tada �iguru no n'UL
nequim de Mr- 'I'ruman no Ia
r,lOSO museu, e os críticos brl
tsnicos de moda
não se cansam de referir-se a
ela como um exemplo de' mau
gosto.

Os hcmeris

DI VIDI

tf,��i���i���i�ói:!�����i!'��������!'.����!"i,����'!�.��it�,t �

i� fR iGlDAIRE
�.

,I"!
",.,v? ""»."

õ -''''0'' �
�---=-.

E1Z:fTR1 G III A LRE��==J';C;
"!

�__ �
_r-'

,

.� 'Concertamos:
� Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Ger�i ,

�' IUáquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de I'õ,�� Enceradeiras, Liquidificadores etc ...
ll! Reformas Pintora.

I
� CASA DO AMERICANO S/A.� Secçã& Domestica

i
"

Rua 15 de Novembre, 473 tel. !532

,� • NOSSA DIVISA E' SERVm •
.. _�,.".,... �J����������:������������������,_��

E: 'gUnm!liililtllunnlnlllumIRIIIIIIHIIIIU'lm�lmllmnmlumllmllmI iIIlUlUI li IUllmmuum IllilllUuui,JS= -:

� DOEN"4S NE'à.t\7,)SllS I! Me�TAIS
;'.; �- �

--

-

;; ....; .....:

:Casa de Saúde �Nb8la Senbora da Gloria _

-
--
-

- a,SSISDNCIA KE'DIC A PERMANENTE A CARGO OJ! i:SPJ:CIALIST.A1-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

'-

s',

g:"
',' ,_,o

::.nrmI1Qinu"ilun""�Ul!!l"jJIII5I"J"fllnll�'"lulu;n'''If''''''IUUUIlI!UIIlI.un." ••••• - •••I.'U_...•••

. .Habítam a zona d� co-:
bertura da ZYM-6 Rádio
Mirador. Vendam' mais
neste fim de ano, anun
ciando na emissora da Rio
do SuL." '" .,. "�:.
Solicitem a tabela"; de

preços ou a visita de um'
corretor.' - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO,
DO SUL - Sta. Catarina.

ABER'l'A AOS ME'DICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE ME'D1CA - REPOUSO D);SIN'I'OXJ(.1AÇ()l!!:�
LliSMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, -

A�NIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 124'7 - Fone SOIil#'
fi!NÍ>ERji�ÇO' TELEGRA'FICO: PSIQUL<\T:RA

.';.;. � UJ� I,T,l B; i't '·:"i:�h :"', :It A � ft-}/i .1.:

&I.COO,
-

-
-

.. '<"',

\

A

Fila D� Economi
o BARCO DAS ILUSÕES

a as II §lEITER

O Cine Blumenau lançará
hoje, em três sessões. 4,30, 7 e
::'.1 horas. este notável celulói
de que se intrtuln "0 Barca
das Ilusões", um filme feito
nara os amantes da boa arte.'
��b�m�i�,�fim,p�� ������m�J�·���������;����;;��;��������;�����I���:���\��l;:U:O 1l;�}I)���n��11cf:�= 11-"*ofiWfiU -'-t"r.ic )101', "O Barco das Ilusões" i ftr a!1'l's conta urna h stor ia de :1- t ..mor alegre, cheia de música I IIU�
l: passada no .comeco do sécu-I ..,.

lc. .quando a arte dos saltírn, i
[;:1nCOS, r:os Vaudeví lle era a I C· 'A"'ORA' I" ·f' d

"
'

'''..A �

mais apreciad l. Ka1bry qr�y! ompre' u O seu IqUi lei! 01 e sua enterCfuel.ra
,"un. I'In l'él!lt!} dp. ]\I!agnohéi,! .,'tern.' IlI;\<" Jílmc, oportunidéL:. ( I I Y t u X �I'ml..olo'de prOnleSSOde d,e Ct)!ll�prOvar --�ua;-:: adnlirú-) _ �.� '.

• .-- � li II, U � g

veis q uahdades de artista {! !
Canl')l'a. con1 :,ua voz ;1;elo-!
dl�)sa (! art'ebatudéll'a. ;-JO-lward KI:;'l é () galã da f1lllle.,li' tambU�1 proporciona mo-

Inlentos (e enlevo, com ;5lJa Ibda voz f�e barítono. i<:lil'm,'!
fi film,� é dos qu� a'gmdam I

;.nt<;in':mEoate. tanto pe1;; arte, \'
cr;n�o pl.'la beleza de ",cus C�- �
111lr!.OS. ,1

",JOiiO GANGORRA'

DURANTE O M E t DE NOVEMBRO G R A ttD E S

OFfRI�S PE TECIDOS DE ALGODÃO, SEDA, UNHO,
CORTINADOS 'Uc. COM PREÇOS DRASTICAMENTE
REMARCADOS-

APRQVEIIEE'STA OPOIT UN'U)ADE U'NICA' PARA
,

AS COMPRAS DE N A TAl e ECONOMIZE SEU
DINHEIRO!

Contin{�a em cartaz a notá.
"{;;l comt'clia nacional ".Joã.r; IGangorr::; com Valter v'A..,,!.
la. �iljo Úi�1Ça�en�o vei"Ínr�ü;l'!
se Gnlt:m ,.a 110lte. com Q '<11';- Iç;Jm,��lll.o umnltanco pe�'�s ::hlS i
{�inemas da cidade, Trata-51'! t

de uma das melhores pelíctl-!

J���w�no��i��\J.h.��••���.���••����••�.�.�.�.�.��••���.���s��aurrffih�Mria mu �-��������������������=���i���������������Iue a hih":10dade super.a a iúo I
da l'Xpectativa. "João Gangor.. I

J ra" tem como, astr-ó princip�l I

I
c' J.ibuloso cômico Wa1t�r OéL

Ivila, contracenul1d'o com Gra
ça. Mello, Liana Duval. etc. .'

I
Este filme está programado

'

I para a sessão de hoje, às 4.30,
7 e 21 horas, no Cin!} BU5Ch,

rüBdado flm Z2 de Fevereiro- de nas
Capital •• ..

Fundo de R�fre:rva

Rua XV de Novembro, 553
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ASSOCIADOS"
DA: ",{:

NAÇAO" -

A ç Ã O
Qspíonagem dentro do govdrno

SEGREDOS Elvr PODER DOS nade confirmou a nomeação do e perigoso, não haja sido im rivel". .•

AGENTES cm fi m .f_" .:xeiro de 1946 e levado ao conhecimento de A segunda carta envIada daBrownell declarou que ú::; White assumiu suas funções 'I'rumán, Pelo menos por um Casa Branca, datada �e 1.0 e

arquivos do Deoartamento da em 1.0 de maio de 1946}. de seus auxiliares". Ao frisar fevereiro de 1946, dIZ que O

Justiça não pruvam de modo Depois de ler a primeira que Truman havia env.ndo FBI tinha informação "que a

algum a asseveracão de Tru- curta, Brownell comentou: a nomeação de White para a pontava White C{)IDO UIn aj�"
man de que White :foi mcntí- "Seria dificU acreditar sob confirmação do Senado seis dante valjoso de uma o;rgan!.
do em seu cargo para fa<:!m: qualqu E: I' círcunstancia, que semanas mais tarde, Brownell zaçâo clandestina soviétIca dª
tar a investigação sobre os co- U111. documento tão ímportan- disse: "Não enteado isto.· Pa- espionagem que opera em

rnunlstas no Governe. "Se te, sobre um tema tão delíca- rece-me ainda completamente Washington",
iQs>:e esse o caso - manlfes- -------------..;.;..-------------------

teu Bronell .Jr. medidas teriam
sido tornadas para impedir
que o material secreto caísse
emmãos dos comunistas e os

funcionaríos do Governo ti-
vessem

.

de manter ecntactos
White teriam sido advertidos
de seus supostos vínculos com
os comunistas",
"Os arquivo, não mostram

que se haja tornado nenhuma
dessas Precauções mínimas -

frisou Brownel1. - Os arqui
vos não provam que se haja
.feito nada para intervir no
continuo funcionamento da rê-
de de espionagem, da qual
White era membro".

uma rede de

TE��:����jNJ�::,' O��u��r����d��e�����o��S��C��O��u���d�·�-���e����p�·�Õ�·�S��i�t�A�a��d��DIIII!
:���olJ�a���it�frfl����i��l����dJ�

nu·m ba co da I n g ; a Ie r r aque o sr. Nereu Ramos. pr e-
sídente da Câmara dos Denu,
tados, esta madrugada, por -te-
lefone, procurou comunicar-

L ·

tse com o governador Amaral lngo as
Peixoto, 11) Ingá, a fm de S8-

licitar-lhe garantias de vida LONDRES, 21 (UP) -- Nos

para o indivíduo Ernesto Te; circules da Cítvoscuberam-se
nórío Cavalcanti ora forilgi- h r je que certas quantidades
do, que, na Ioealidade de "Ga- de oudo foram recentemente
lu Branco", em SdO Gonçalc, tr..nstcrtdas de Moscou para o

dssassi!wu o j Jvem Manoel B:lllC'O da Inglaterra.
Fi'ancisco da Sitveira Filho a Trata-se de ouro em lingo
f re:s de pistola "Colt 4 5", fe- tes: com o sinete EOvietico, f!

rinào. ainda. um irmão deste o objetivo da t,ransação era

e ·seu getlÍtor Ao que apura- permifr que a U::liã.:l Sovi['+i

mos, por se ter recolhido t11lii- 23 obtivesse as esterlinas ne

to tard.e, deixou {; govl?l'nadoI' c€;ssarias à compr!1 de be'1ó' de
flul'ilinense de ir ao t'êlefone, consumo em diversos pais"'s
tendo a pessoa que atendeu ao da "Commonweath" esp·ecii.:l
sr. Nereu Ramo3 Pl'ometido mente na Australia e 11:1 No_
que transmitiria i) recado. '.3 Z.elrmd.ia, . . .

A pr.,púsito, ouvimos uma Nos CIrculO" fmanceuos
aI� autoridade da Secretar a, Julga-se que �'= a Russ;'! deve
dE, S�guraJ:ça dD Estado d') lar,çar mãos (�as suas 1'e5er

Ria, cuja identidad� pediu'nos '-'as auriferas O1cumuladRs dt'ó'

rl:l!) rEvelat·, que, sem desmen_ d� a eonsoli�:!a,�ã? da 1'e\."o11 .

til' <l noticia acima, mastl'OU çao bolcheVIsta e PO!:qUE! seui:'

sua estranheza peh interven- l·';!CUI'SCS em esterlinas "1'ov�

ção do presidente da Càmara nientes _normalmenL! d<ls SU�:::
dos Deputados nU111 caso que transaçocs :::0�nt?�,�:;llS rnL!l1':.l_
não .envolve absc,lutamente rEIs com a Gra-Bretanlu esta,)

qualquel parlamentar, trataD_ 8gora �s�otadas. ._

do-se exclusivamente de um Tradlclonahn'�nte,.a Umao
crime da órbita poliri81. Soviética registr.1 um" balança

NÃO E' VERDADE

I
comercial favoravel ._- às ve-

Ouv:do a respeito, o sr· Ne- zeE' muito jm90I'tan�e - n31':

reu .;Ramos desmentiu catcg')- suas tr�cas com a Inglaterr<;l.
ricamente a informa!,;i.o. di-l

Em razao .da sua fraca colheI.
zendo ao ser por DÓS i:J!.erpe_ ta de cera:s n0 ano _passado :
lado: ou por outras raZOES - nao

"Não é vfrdade o que se

I
pôde este ai1� vende� à Grã-

nropala a respeito". Bretanha senao a deCJl11a par.
�

te das quant:dades vendidas
�----_._-------••-•••-•••••••••••••••n�lnO��g�.A�m�.�.

A I
plicaria o desaparecimel1�o do

� Atenç·ão
..

tenção I
;;��. saldo clled·Jr em (>sterli_

. '" O fato de Moscou ter ded-

GRANDE VEMDA ESPECIAL DE fiM DE ANO DA "CASA BUERGER" f lO.

I
��tta���:�!�aJ��;lU ������i����
interesse nesta capital, onde

Aproveite a ocasião, comprando os m,elhores arligos, pelos me... ft'zehl-se grandes esforços vi-
. . sande aumentar as reservas

nóres preços. A "(ASA BUERGER" está oferecendo, por preços I (!m ouro da ���s!�esterlina.

sem concurrencia, seu grandioso sortimento de tecidos leves pa.. ; te �;�!�ãs� �lil0���:'��{)�!�1�:
ra ii presente esta ..çãor como sejam: laeses, Organdys, failes,
Rendas Guepurre, Tecidos Nylon e sedas lisas· e estampadas nas

ultimas novidades. E' realmente sensacional a grande venda es ..

pedal de fim de ano da
" ( A lA -S U E R G E R "

Rua 15 de novembro, SOS - Blumenau.

li H. e C. AZEVEDO II
I Reg. no M:lnisUrio <Ia ]11:4110,.. I:
çllo e Saúde: l"ranell"" Pnrtuguêl,l
lngliês, Matemática, E""''Ilocrafla, I

I Datilografia, COUolIPOndflaela II
1 e Geografia. II

li Rua Engenheiro Rodolfo Fel· I
I raz n.o 89. -- Atravessa i

!
! 511'-'0 depol. da �U.. Man.nllh. II
I da Alameda Rio Branco. I

.......................&..2.....•

integrava
WASHL"l\iGTON, 21 (UP). grUlcle <umo ao país.

- O procurador geral 60S Es. t Duas cartas ser. retas
tados Unidos, Herbert, Brow- O P:'( curador GU'l1 se a-
nell . .Ir., se apresentou hoje presentou com arquvos] da
ante a Sub.Comissão de Segu- D�j,)<l'tiIrentº de J.l�ti::\\ :n_
rança Interna do SEnado para clusíve duas cartas, até agora
ampliar suas

.. declarações a seCwias, dirigidas· n ,Casa
respeito. do caso de Harry Branca I as quais HOCVH. di,
Dext-r .Wh:te, a quem Se acu- rotor CC. E'BI, adver- ia qUê
sou doe Espião comunista. Wh,te - já fale.!t"l:l -- era

Brtrl1iri.teIl manifestou que os membro de uma t'êd� de es

arquivos do Departamento de P!Gll:1�' fi soviética dentro 0.0
.Justiça mostram que o gover, governo de Trnman. As car
no de Truman nada fez para tas fOl'am dírtgidas ao então
"intervir" contra a rede de general de brigada Har'ry

.

H.
espionagem de Whit.e, depois Vaughan, :ljudante ds Casa
de haver decídído manter o Militar de Truman. estavam
suposto espião em seu cargo . datadas de 8 de novembro de
Afirmou que I) ex-presidente 1945 e Lo de fevereírc de •.
Truman "e outros que o 1'0- 1946. As cartas, ao que pare.
deavam" não 3e mostraram ce, acompanhavam os relato
Clspustos a encarar os fatos 1'1.05 do FBI que Brownell dís

-

no que diz respeito aos eomu- se anteriormente qUe havíam
nrstas que se encon.r wam no sido enviados à Casa Branca
GC,Vl ! r,;: f! que seu "erro" (de em. 4 de dezembro de 1945 e
'(r11111;,:1) pode havez causado 4 de ieverélro de 1946.

Cr$ 150,06
oes 80,00
ces l,UO

y MAIOR EFICIENCIA NO COMBATE

A'S PRAG AS (OM UMA DESTAS

POi VILHADEIRAS
HUDSON AD1\llIRAL - eficiente poIvilhadeira manual
HUDSON ROTO - POWER 806 - de manivela

NIAGA�A CICLO JUNIOR - manual
NIAGARA CROP - 1\llASTER - metorízada - cap. 30 kss.

NAS PULVERIZAÇõES
USE ATOMIZADOR TEEJET
P R A' T I C O

EFICIENTE
ECONOMICO

PEÇA FOLHETOS GRATIS
.

, '1' ,. tsn.

O I E R,:'B E R G E R
�

;. Igro Ctmercial Lida.
Rua Líbero Badaro, 499 - Tel. 36-5471
392-394 - São Paulo

Caixa Postal, 458 - .Av.1 Anhangabilú,
��������

Quebrando Cabeça

IN ME-

1:

2
.....-t--;-......;--

l\-1AKKARONI- EINTOPF MIT GEMUESE
2 - 3 Zwiebeln, 40 gr. Buttér oder Oel, 3

4 Tomaten, 1 Selle:rieknole, 200 gr. gruene Bohnen,
1J2 Kopf Wirsing, 125 gr. Reis oder Griess, 4 gross'e
ww�rÍelig geschnittene Kartoffeln, 100 gr. in kleine
Stuecke gebrochene Makkaroni, gehackte Petersme,
Salí Curry óder, Paprika, 1 - 2 EssL Fluessigkeit.

Die kleingeschnittenen Zwiebeln. und das klein
gescnittene GeIDuese in FeU úder Oel anroeáten,

; .wúerzen,
.

die. noetige Fluesisgkeit und deu Reis .oder
Griess sowie die Makkar.oní dazutun. :Aller zusam-
111.en weichkochen und IDit Salz und Butfer abschmec

. ken. Gehackie petersilie darueber streue.n..
. .

(Pimen-

.HORIZONTAIS: 1 trafegar; 2 Nivelar; agua doce; 3 -

Atividade; alimentar-se (a criança); 5 - Do verbo ser; a

:familia; fi - Denominação que os indios davam. aos euro,p,eus;
7 -·Sem culPa (pI.); 3 - Canoa de casca de madeira (pI.);
em número de dez. 9 _ Repercutir; afeição. '

VERTICAIS: 1 - Acontecimento funest{l' (p!.). 2 - Geração
(pI.); negativa. 3 - Ligeireza'; ração. 4 - Negação; prender,
caçar. 5 - Senhor; fluxo e refluxo do mar. 6 - Alpendre. 7
-:- Transporte; parágrafo. 8 ...;_ Nome de mulher; viela· 9· -
Destruir; . pouca sorte·

ziehen", .
.

"Ganz Úllnoetig", Sagt der Mann ..
"Der Hauswirt hat unsere Miete

1);teÜ�ert"..

,az

ROOVER APERTA O CERCO
A primeira carta de Hoover

à Casa Br211ca dizia qup o
FBI tinha informações que in
dicavam que White e outros
doze faziam parte de uma "o,
peração" de espionagem. ou

Imelhor, eram empregados CQ
mo espiões para obter dados
do Governo, "aados que inte ..

rcssavam aos sovíéticos". "A
investigação deste assunto -

dizia mais adiante Houver em
sua primeira carta - S� está
acelerando vlgorosamer.tc.
Mas creio que .) presidente

c v s- (general Vaughan) de
vem ter interesse em possuir
os seguintes dados vrelim:na
res imediatamente". Essa car
ta foi enviada ;J. Casa Bran
ca em 8 de "ovembro de 1945.
(Truman nomeou White. para
o cargo de diretor do Fundo
Monetarin Internacional em
23 de janeiro de 1\H6. G Se-

o I)
Truman

CAMISARIA KANDER

APRESENTA SEMPRE AS U'LTIl\'IAS CRIAÇÕES DA MODA. ES

l\lAIS PARATANDO EM VESPERAS DE NATAL. NÃO ESPERE

FAZER A SUA ESCOLHA·

Rua 15 de Novembro, 1051

MAHCA DE GARANTIA

com sinete soviético
cios brítanicc a dentro de aL
guris dias de,'t, seguir para
Mcscou, na esperança d,e ob
ter rmportantes encomendas
para a índustrí a inglesa e, fe
L�l: IC'O o "Ne;_vs Chronlc]e".
,l'l'a missão teria o "Benepla
cib" d0 BOlrd of Trade.
A hipoiese ;:;egundo a qual

(l K1'I�lOlin visar a pr·)v(Jcar

um dnsmoronamento do mer..
cauo do ouro Por enquanto foi
afastada pelas esferas da City.
mas não deixa de ser certo'
que 1J� vendas soviéticas são
a causa principal da rec�ntc
baixél das cotações das mate
rié's ouro e do d.esáparecimen·
te, quase que campieto do a.

gio do mercado livl·e.

.uNO S/L, lndú$lrla _ CÔmérdo - Ay. d. Caftl,240 (M••te) SAl! IAUlO-Est••• sal rm.
filiAIS, RIO DE JAHEIRO • ,fino AL�61E • IECl.fE

Dlstrlbu!dora Exclus!va Im BLUMENAU: (lA. MERCANtil VICTOR PIIOBST
tua 15 d. Novembro, 519 • CaIu ,..101 12&

PROfESSORES

Saudações TrabaIh�tas
Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr· Getúlio.
Gosto de .falar sem reticências . .Juan Domingo Peron é

meu amigo pessoal desde o tempo em que não passava de um
m:desto ou quase anônimo capitão do Exército Argentino.
Entusiasta do Brasil e dos brasileiros, chegou-ma a d'zer em
Berlim que só cedia o bastão dess{! entusiasmo ao saudoso
presidente Agustin .Justo!

Em matéria internacional, '0 governo argentino tem se.
guido uma linha reta e firme, e nunca posterg·ou qualquer
acordo comerc:al com país estrangeiro.

Tem realizado um governo duro e .sem transigências. Be.
püdiando a ação comunista, criou os descamis'idêS com gran_
de êxitJ.

Pode ter defeito. Retifico, em tempo. Tl?m defeitos que
já poderiam ter sido corrigidos. E indiscutivel. porém, o seu
prestígio e popularidade no país que governa (ou reina. .)
há mais de dez anos, onde não falta o pão nem o petróleol

•

Quando se discute (e isso é muito raro) nos sindicatos
platinos o problema social brasile'ro. a ordem é rigorosa. Os
argentinos só devem citar o n.:m1e do Brasil para engrande ..
cê-lo. E quem. entra no debate é desde logo pro1bido de pros
seguir ...

Por que não seguimos, então, o mesmo exemplo? Ainda
�.gora leio na imprensa que (l Jonathas Pereira Filho, na
SERDEF, que o senhor não sabe o que quer dizer, mas vou
lhe expIJcar, Serviço de Defesa e Colaboração Mútua entre
as Federações Sindicaís, espetou o dedo na sua bancada, e
afirmou levianamente Que o governo argentiu<J, ostensiva.e
ofensivamente, está distribuindo livros e folhetos peronis.
tas. Mas qual o interesse disso? .Julga. talvez, o senhor Jona�
tinhas que Peron quer ser m'nistro do Trabalh'J para substi�
tuir o Jango? Ou ser o candidato ao Cateie, concol'r.endo com
o Ademar?

Há muitos outros problemas internos que a tal de SER�
DEF deveria cc:gitar, do que criar esse clima desfavorável
às nossas relações com o governo argentino.

Não estou aqui para defender Peroll. Seria o primeiro e
serei o prime'ro a condená-lo, s(! procurasse infiltrar o pe.
ronismo dentro do getulismo ...

Certíssimo, das hOI'as incertas,
BARRETO PINTO

P. s. - No Tunel do Pasmado apareceram dizeres, em pixe, que e
preciso "oltar a l\1onarquia!- Será trabalho pré-queremismo? E' quE)
o senhor já foi Chefe do GOVerno Provisorio, Ditador, Presidente Cons.
titucional. A fórmula será IIIonarqula com Getúlio, de papo e tucano?
Desde já tem o apoio do Dom Pedrinho, de Petrópolis, e do magnifico
e astro JoãQ VII, grande oficial da Aarenãutl.ca e terror das balza
queanas ao que mc dizem os pen'ersos de Copacabana ...•

II - Joãozinho C. Vital, deixou o Banco da Prefeitura eOlnple.
tamente raspado.E as arcas do Tesouro l\lunicjpal? Quando Dulcldio
Cardoso assumiu a Prefeitura, foi unânime a· opinião da. Câmara que.
em março. não haveria dinheiro pa'ra pagar o pessoal. Pois bem. Com
a arrecadação rigorosa e fiscalização financeira, com Carlos Cardoso di.
riglndo canõa, iniciou se, hoje, o pagamento de novembro. No pró ..
ximo dia 12 serio pagas as folhas referentes a dezembro!

III - Ceia dos Cardeais, no l\Iunicipal, na noite de sábado. De
ve comparecer. Será um gTande espetáculo. Três ases: - ViUaret, Sérgio
Cardoso e Jayme Costa. A celebre peça de Júlio Dantas é uma. elas
suas preferidas. E não posso me '-'squecer que, em São Borja., ji feZ:
o papel de Cardeal MOl'ltgoll1ery (o fran.cês), tanto que não se eansli!.

I
dto Ilh:er� semp.rt' �ue :em .;1 {lropúsit,'o, filie, SI' :lo ,"sp:ul:t f; fjn:t, a 'lxv".
se é tnluto maIS a.mdll..... ...,

_. _, . __ 1,
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Frente o Palmeiras E. C.
o Campeão do Centenário

Co m uni c ação
A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS - Sucursal Paraná ..SI"

Calarina.. estabelecida à Rua 15 de Noy., 266 - Edifício José Lourei..
re 10�o andar .... End. Iel, "fIMA" .... ( U R I T I B Ar
comunica aos seus distintos clienfttl, corretores e Amigos que mu
dou seu escrifório em Slumenau para o prédio PauJo Scheidemanfel,
à Rua 1'"de Novembro, D.O 870 ... t-o andar sala 1 ., ondf! continua
atendendo dentro do hôrário normiJl.

(ia. Boavisf a
.

de Seguros
. Escritório de Blumenau
Caixa Postal! 253
Telefone: 1161
End. Tel.: ETMASCH�jAR1ZMANN

��;;;;;;m�;;;;.;;;;;r

D IYJE/..HfJll
sollJ

H"moVEI.
nuns

1I1RIIENTê•

\lO �O(.48l'"(�,
'1SSriiNTA € -vÁ��\t: o uso constnnle

.:��... de flXSRIL evito o re

><""'l\�\ secomento do couro cabeludo

.��--�-� ----------
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Ecos dll' Estadual di! Remo

:Nunca esteve B iumeneu tão bem represente-I

I [I: �h�y<:s,g�rTuaISlalG�U:::'!�Q":l:�gira�ç�a��o'{;ãdOjo��c��.�i���:����o���11:c�,��;�e;o�;��:�co���J.u;;�I. '" "''' último de S. Francisco do soi. tinelli, cuja guarmcào deixou, com incrivel parc'alídade,

I' N. América para :.t Capital do e o Aldo Luz, P€rd.endo °
I por sua vez, à consideravel contrar-iando, dessa maneira,

Estad», COmposta de 15 rema- Mart neltí este páreo, depois l d stancia o Riachualo, com, o que reza o Código Brasíleí
dores, dia 13 do corrente mês, de ter corrido todo o percur; pletando o percurso. mais a- 1'0 de Remo orientaram e aní;
ai ln de tomar paI'te em mais 50 com grande vantagem. Por traz, o Ipiranga, Atlântico e maram somente êl guarnição
uma Hegata de Campeonato avarra em seu barco, atrazcu- Aldo Luz. do Aldo Luz. deixando as de-
da Federação Aq.iáí.íca de se bastante, ficando, mesmo 7.0 Páreo _ Double Skiff mais trroulacõ ss entregues à
Santa Catarina. assim, no (i.o lug''lf. _ Campeonato: 'I'riunfc u com sua própria sorte.
As diversas guarnições do 3 o Páreo � Skíff - C<U11_ classe o Martinelli, perteri-clube do alto da Rua XV, que peonato - Torn ,U-se nova- rendo a 2.a e 3.a colocações,pretendiam fazer um reconhe- men1e campeão catar ínense o respectivamente, ao Aldo Luz

cimento da raia onde iriam remador do Martinelli, Mano- e Amêrica. Nesta prova foi
correr, furam impedirlos 'les\e r-I :3Jlveira, avantajando-se a lançado pelos americanos um
:;.ntento pelo famoso vento sul Edgar Germcr, do Amér-ica,
que remava na ocasião, sem numa distancia de quatro bar
,,(;: falar das chuvas. sendo CDs. A atuaçâo do "rowing" a

'concedido, assim, forte "han, mericano se constituiu lla
ti cap" às guarníções !lUl'i.1· mus grata surpreza, pois sem

napolitanas, que. tremando ccnhecer a raie Je F'lorfuno.
com bastante assiduidade e rn1h e com pouco tempo de
conhecendo perfcitam,;nte a ensaio ·em barco", dessa cate
raia da Baía S.uI, COJ't'IVl1111 g·.Jl·ü,. sam-se maravilht sa,
cem favoritismo abRo1:;10 pa- mente. Ji'oi terceiro colocado,
1'<1 vencer �I quase totalídade ;l It>Jjfia dtstancia do segundo,
dos páreos. D representante dr] Aldo IJlIZ,
Dado (J péssimo estado e111 "cerr.mdo " fila" G defensor

que �'.� encontram t;ntli)e,H �)3 elo Riachue lo, více-campeão de
estrudas que Ilgam nossa cí- 52.
dacle a Florianópolis, cs Inr- 4.·i] Pàreo -- Olü.Hlggel' a
cos americanos chegar ..,H] a� dois cem natrâu -- Campeo-

. t!'2zados à Capital. SOfl'eilGfJ a- nato: '-.- Fni vellddo um ár-

I·
v.�das o novo ,c:ut-r·gg'.:'l' a 2 dua disputa pe>lo Aldll Luz, à

,:�JI)l p&trão, CUjBS braçadeiras Irpute do Riaclmelo c Marti
tnn';,.am de ser soldada:;; 11:1 Delli. As g'unrniçô;:>!" do Atlàn
'.;Cspera da Hegata. à noite, em Uco de Joinvile, que cumpriu

.

.

uma oficina bpm distante dé! bom d�seJ11penho. ,� d'l Améri-
uC:úfle, 1:,enclo paea lá condll- ea, que foi substiiu'da na vés
zhI& em caminhão alugado p:!- l·'era da Regata, chegaram em-

ks americanos. parelhadas.
5.0 Pareo - Yole li 4 - PáApesar destes contra-tem-

reo Extra __ Principiantes: _

pos e de outr·:s mais não dei-
Nesta corrida chegaram quasexou o Clube Náutico América
Juntos à meta final todos osde fazer boa figura no Cam·
conconentes, C0111. pequ.:;)na dL

peonato, alcançando de forma
i:8rença. entre um e Olltro.

Vi-,magnífica o 3.0 lugar na elas_ tGriou..se a S.RE. Ipiranga,;; ficação final dos participan- Seguida do Aldo Luz, Cruzeites,l1ão sendo €xag,ero afir-
1'0, R'achuelo, América, A

mar que nunca esteve 'o es-
tliintíco e l\l[artillelli· Iporte náutico blumenauenSe 6.0 Páreo _ Out-rigger a 4

\tão bem representado na dis-
com patrão � Campeonato _ •

,uuta máxjma do remo esta- NovÍ.3simos: Nesta diSPutadual, como em 1953.
A . laureou-s-,e de forma :;:ensacio_qui ,estão algumas conSt-

_ _ _ _ _

a€rac{',,,; er{j 1,:';'110 dos oite
páre�s

.

realiz"düs na manhii
c�e doming·)· passado, dia 15,
l'a Capital: DR. E. l\IOENNICH

1.0 Páreo - Out-Rigger a Rua Nereu Ramos. 38 - Fone.

4 conl pátrão � Campeonato 2.834 - FLORIANOPOLIS
- Classe'Aberta: - Ganh:m Santa Catarina

') grand'e e invencivel "fOL1r" Tratamento atual da

do Aldo Luz, ficm:do C Amé- "P I O R R E' I A"

'rica com o v'ce'Célmpeonato. por operação sem dOr. (enquan
Em terceiro ch��gou a S. R. E. (to os dentes ainda estiverem re_

IpiTa'1ga, tambem d�! BI'lHh'- Ilativamente firmes). - Contra

n.:u c·:m uouca diferença. A 1 indieauo na Tuberculose e Dia

seg1lir. ent�'aram Rlachuelo; l/betes. - Solicita-se a reserva

illfartinf:lli e Atlântico· 'I de hora com alguns dias de an-

2.0 Páreo - Yole a 4 -I íl'lltecedência pelos paCIentes de

Campeonato - Estreantes - í fóra.
Venceu o Atlântico de Join-

Especializada em. concertes e montagem de receptores,
comunica a seus amigos e freguêses que !lossui t'ocà:-�is-

"•...

B A N (O D () B R A S I L S. A·
Carteira de Exportação e Importação

AVISO Nr, 321

A CAR.'fF..:mA DE EXPOHTAÇÃO E IMPOR'fAÇAO DO
BA1�CO DO BHASII. S. A., em deéorl'êneia das Instruções n1'5.

73 f' 74: de 30.10.1953, da Superintend(�ncia da lVIoeda e elo
. Crédito: torna público que·

_. .

a) nos caos pr,evistos no "r. 2 da Insiruçao 74, Isto e, de
apresentação de pedidos de lic.e�1Ça.di? :mportação de va,lor 5U.
peí'jor a ·10.000 do]ares, a Carteira 111lClalmente acolhera_ o p,e
dido e o primeiro certificado de promessa de venda de cambIO,
Os certificados restantes. necessárics .à cobertura do valor to
tal do pedido, deverão ser entregues, porém, dentro dos 60
dias previstos, de. uma só vez, relacionados em carta em duas
vias, - original e cópia - servindo a última de recibo, que
s.erá dev·nlvicla autenticada. Nessa carta o importador fará ex

pressa referência ao pedido �l11teri(!,rmente ,,!!resel;1tado, citan_
do o número que lhe tenha sldo aposto pela CartClra;

h) - fiara efeitn el,c {,X�lll1e e deferimen1.o, ésses .pedidos
de licença de impori;Jr:fio serão considerados e�rwl apr.esenta
dos IIH data CID que forem entregues as. cartas a Carteira;

C} -- !:cllsequ,enlelllt'uLe, !lOS casos de l1t.'linu;ão de cotar.
ll[PVÍSÜJs �f"ln e[}nvt�uío:;;� Of; pedirJos nessas condj��[les C'J1H:or",

rerão :.'ll<'n;w com os que !iverem sido ;:lr'l.:Hilifins f,1eln Cu!·tcira
em data ig·wll ii da '.'pres[,1ll.1.Iit;5o do� cer!iHcw!ol': COlllpl.<:>mcll
la !'PS".

"�1) -.- lIãu Se apJjrarão 11 cmÍ!.isão da licenças para imp::ll'ta
cóes da Alemanha. que cont'nuarão centralizadas na Capital
do País· aS disposições eontiÇlas 110 !1em 4 da Instrução 74· --

Rio de .TaneiA·';), 10 do novembl'o de 19533
asso Adã6 Pt;reira de .Ii'rcitas - Diretor
asso 'Paulo Jann - Gerente

o C. N. Martini:!lli. 30 que
consta. l'e'�orrerá à Confedera
çã,) Bras Ieira de Desportos
;'ob!'(' a írrcgular idadj, acima
apontada, já que o procedi
mento (I': s juizes de chegada,
Por todos Os modos ilícito, im
pediu c . nqu istasscm os. ru

oroenegros o t:tulo máximo.
3.0 Páreo - Out-Rigger a

,� - Honra: Venceu o Aldo
Luz, seguido de pr-r to pelo
Hiacuel.r, Mart nelli Amér l,
e;, e Atlântico, nã» tendo com-

p�lreeid) I) Jpirnnga. .

A:: gU:lrlliçôc.s da C. N. A ..

méríca, nos \) .. rcos olímplco«,
It-rum urielll,lclas relo· tetra
camr-cào gaueho �.. campeão
bral;ileinJ de Relfu Alfredo
:":tn�hll1 u, aI un lmcnt-: radicado
?Jn Blumenau-
CONTAGEM DE PONTOS
1.0 AldQ Luz, com 54 P'�ll

los --- 2.0 Marth1011i, com 48
'--- �·o América. co�n 39 - 4.0
RillChuclo, «om 30 -- 5.0 A
t1ànt·co. com 21 - fj.o Ipiran.
ga, com 16 c 7.0 CrUZeifG,
c;m 5 pontos.

JARDINEIRO E (aZINHEIRA

PRECiSA·SE DE DOIS CASAIS

Para trabalharem em casa de fín'o Ü'ato, sendo um casal

para Curitiba e outro para uma fazenda no Norte do

Paraná.

o homem deverá ter amplos conhecimentos de jardi
nagem, horticultun1 e, eventualnlente dirigir autOluo
Jtvel ·e a lllUthel' cozinll1llira competente c r.!5seada, pa-

�a forno e fogão,

Ordenado de Cr$ 2.000,00 livres, ou mais a combinar.
Ao' casal que fôr trabalhar em Curitiha será forneci
do um apartamento independente com todas ai� como

didades.

Exigem-se referências.

Os interessados queiram dil'ÍgÍr-sc à Rua 15 (le No
vembro, 1256 - Fone 1463 - Nesta Cidade.

"+������tX>�t.>�����'f.;..t,.��������

§ INDO A
.

�
i BELO HORIZONTE

FAÇA SUAS REFEIÇOES NO

jRESTAURANTE ACAYACA II
E

Di'ôirrA n�AYaCA,
g RIGOROS�MENTE fAMILIAR
� �

f EDIFICIO ACAYACA, AV. AFOf�SO PENA

L_��,.:,���<,������.,.-.J
,ii

OS MMS :LIXDOS DESENHOS
O MAIS VAmADO SORTIMENTO

Vendas em suaves pl'ê':,tal}iir5 mensais só nas

LOJAS PR4JiSDO(IMO
Rua

153��1��:?:::: ..-:=�J;;
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CENSO .. SOBRE OS INVESTIIVIE
CAPITAIS ESTRANGEIROS RASII.f··

,
,

-----.õiciallvabumanilaria --:- • IRemete aSUMOC os Expressiva vitória do Deputado JorgeOs en!ermos p�br�s do HosPital Santo!��,��(����a�_i?c�n�t�d�!��'�� lacerdae favordollunicipiodeGaspar��!!�!��"' !,��!ae!!!!�\. �fo&��!��.m�!'- �����I;:�ãoj���;::ek:�:: ��r:�s�:��o�e��J���� Compensados os esforços do prefeíto do mesmo
tejo", do Natal ,de Je'5US sempre com as maiores exparrsões de "Papai Noel", que leva <JS pI'e- cão do balanço dos paga- moedas vindos do exterior
contagiam os corações humanos jubilo. Nas mansões de pot.en- sentes e brinquedos' para as mentes, a Superíntendencía lJor transferencia bancárias
pela magriítude e beleza da sua taoos ou nos' casebres dos hu- crianças, cuja tradição é conser- da Moéda e do Crédito ini' ou em mercadorias. Para
Sl'�nl'fl'��ça-o hístôrãca rníldes, ouvem-se OS cantícos de vada com carinho pela '<lJcieda-
'" ��, '.

ue. C.OU O censo sobre os ínves- contrôle adotará a SUMOC
Constitui a comemoração, eles- louvor ao Menino Deus c C1"- .[_

se fato a mais sublime 'exaltação I guern-se pr êc es para que o Sal- Há entretanto o' ,acpécto' tr ís- tímentos do capital estran- o exame dos rela torícs Ü�'S

de fél cristã, em que a evocação vador da humanidade traga .paa te, daquelas criaturas qUe ne- geíro no país, o primeiro matrizes das 'empresas pu-
do acontecimento enche a alma' e boa vontade entre OJ, homens . cessitam do conforto rncrat e

que se faz no' Br::::::i1 blicados no exterior, fi res-

humana de uma profunda exuI-1 Uma: das características tradí- material da sociedade. daqueles.
" peito das atividades no Bra-

ta�ã.o e regosijo cionais que mais .distinguem o que sef'rem n:os quartos de hos- Para ISSO esta remetendo I sil bem como outros doeu-
Onde quer que hdja um lar, es- 'encanto das festividadeis natalí- (Concluc na 2.a, 11�,g,.",a letra.' G) questionários às, firm�s. c '�entos, aos quais pcdera

<.>mpre_sas, q�e� ,;�nerc.la1s> recorrer para a conferência
quer índustríaís- ...aí síste-

c veracidade dos dados.
ma de contrôle já se efetúa
nos Estados Unidos, que
realiza anualmente censos
sobre os investimentos es

trangeiros ali e os Investi
mentos americanos no exte-

CÓm o falecimento' de Da.

Maria Cândida Hnesch l, e dada a

circunstância de não ter deixado

herdeiros, uma grande árf,a de

�'1.132m2., a.lérn de várfos beTI'3
de sua p�opriedade, ',Sih,j;;dos no

,centro da cidade de Gaspar, em

Santa Catar.ina, pá 'saram para
o patrtmonio ela, União. O prefei-

ELETROFRIO
to muníctpát de Gaspar sr. Jú
lio, SChram'lll, soltcítou �ntão ao

deputado Jorge Lacehla. que

pleiteasse da União aquele pa
trimonio, para o 'seu muntcipto,
que é de »cucos r-ecurscs.
:< Diante da possive;: demora na

!ramitação de um projeto com

aquela finalidade,' atravás.
Parlamento, procurou o' deputa
do J,'�'rge r,acerda abreviar a so-:

Iução do assuto, através de en-'
tendírnentos C'Jnl o Serviço Na
cional. do Pah'i��nio da. Uníào,

UM NOME

Representa Garantia e Oualidade em Refrigeração. -, êeladelres
Sorveteiras -- Balcões-Vitrines nos mais modernos estilos afé agora
criados pela Técnica - - Instalações de frigoríficos para Carne
leite -- Peixe -- Frutas e etc .. -- Ixecuíe-se orçamentos para qualquer

-- tipo de instalação
Informações com o Representante:

COMERCIAL "R E X" --- M. PAWLAK --- Rua Nerêu Ramos, 75

ríor.

Os questionários que a:; Ifirmas estrangeiras estão
recebendo, '

.

pedem, como

dados princ'país, o capital
real da firma em 31 de de
zembro d,e 1.952 e na mos
ma data da 1.953; qual' a
participação do capital es- I
trangeíro nesses totais·' IA SUMOC acreditará as

Ideclarações das firmas, mas
conta, para' :studo minueio-

I
::0 da questão, c

-

n outros Imeios indirétl)� de contrôle.
.U'A MARCA

Rainha do Clube HauUco America ,
1 t t t

· -,

d
UMA GARANTIA

n ensa espec a lvaem torno Q 1
__ , __ . ._.

hoje) a tarde I-========-------;..:.._--________,_
damente, ó cobicedo titulo. que essa candidata conta I
A primeira apuração de com um eleitorado decidido Ivotos, efetuada no dia 8 do a sufraga-la nas urnas. En

corrente, acuso� o seg�i'1�e tretanto, outras candidatas:
resultado: Maria Iw'r:1 Pp- tarnberri possuem possíbili- I
_;a

- 2.670 votos, Zenir Re-, dades para conq"rlf."'arerr ii,
bello - 2.260 votos; Lise-l cétro de Rainha do C. N. A-

'

Iotte Buelcke - 1.150 vo- r.ieríca, I

tos; Ruth Kielwaaen A segunda �puracão d ..:.I,
210 votos. ·t·os tera i·,.�<H hoje·à tar-'
Com a maioria de 510 vo- 0('. duran "rw�,' .Iá, Ji-lll':

tos, Maria Ivani Pêra vem i �< r � e, ag",Lu',J, r: !"·!",C gran
mantendo a liderança do 1_1.:-. surpr v .- �!:. '. "rr:o di
certame, o qUe demonst ra I seu 1 esul :ado. I

Grande concerto de
gala, de T. Yustil
Conformo vin�)a sendo a- ciedaje Drfjm{,�ko e Musical IIJunclado. �evera a oresentar-I Carlos 'GomeS. e o seguinte:

se no próx1m,;) dia 24, nos 5a- La Perte:

,l�es. d:t �ociedade Dramátic,} I BEETHOVEN - S<)nata A
·l\wswat �aIlos Gomes. o con- passionata. - SCHUMANN
H!grrad'J mu"icista belga TI-I Ellevação - Nouvelette.
BURCE YUSTI. sob o patro- CHOPIN - E'tudes Nro,
cíllJO dn c0nceituad!:l firma 12 opu:::: 10; - E'tudJ'!s Nro. 3
Hermes Maced,) SIA., a qm<lll cpus

10; - E'tlldcs Nro. 11
bnnda f.l:'sim os aprecitldores opus 25·

da bôa míls'ca. c::J:'n um PN- CHOPIN - Fantasie Im-
gt:lma (�sne(,jalrr,E:nte elabora- l'romptu.
(!Q !Jara o fino gôsto artístico, 2.a Parte:
d:•.; blume:.1aUelJ.Scs. RACHMANNINOFF - Po-

Tiburce Yusti 'que J'á se a-
lichinelle. � Preludes Nro· 5
f 6 opus 23.Presentou entre IiÓS, � um dos DEBUSSY _ Clair de Lllne;

c'{'ra nUlTI grande baile de mais renomados pianistas da tI
atualidade, 1ellr.!o realizado

- La ca ledrale Engloutie.
gala. .Justifica-se assim (} lournée peks principais ceu-

DE FALLA - Dansa Ritual
l"alOr interesse dos cabos e- icos de éirte ãa Europa, onde

do Fogo.

1• 'ol edUca fez Ol' maiores e10-
Sendo a apresentaçã0 de Ti-

eitorais em arregimentar , " burce Yusti uma gentileza da
rr!.aior numero de eleitores f��ãoa sua tel'i1ll'a e interpre- fírma Herm-es Macedo SIA.,

t d'd t será a entrada franqueada ao
para as qU,a 1'0 c�n I a �� O programa 'j ser executa- público desta c'dade dando
qUe vem d:sputanao, renhI- ,do em 24 do cc.'lTente, na So- assim a todos feliz oportuni-

dade de ouvir êste recital de
gala, por nímia gentileza dos
patrocinadores.
Dado o .entusiasmo que está

despertando nesta cidade, a a

presentaçã,:) de Tiburce Yusti,
espera-se uma das maiores
frequências para o seu recital
da próx�ma terça-feira.

PRADA

r
de E st atish ca

DeSDE 1876

"--, BlUMENAU (Ao lado da Agenda da Varig)

2.a apuração de
A proporção que se apro

xima do seu encerramento,
o ínteressantg concurso pa"
ra a escolha da Rainha do
Clube Náutico América,

Segundo está previsto, 'O

encerramento do concurso

terá lugar 11;) p.-.jximo dia
12 de Dezembro, sendo pro

clamada a candidata vence"

s. A..... Curitiba .. '" POR la Grossa .. ,. Londrina """ Maringá e Blumenau.'
Srta. MARIA IVANI PERA

Vendas em ·suaves predações com os revendedores HERMES MACEDO

vem tendo maior repercm:·
são no seio da família ame,

ricana. prova ev;dente eLe

qu!:! o pleito vem S� desen
volvendo sob intensa espee·
taÜva e' entus:asm.o dos ir:
tel essados.

leria ranko-·lvanik.· sido. viii a· de".j
um bando de terrorlsl S Iugoslavos ::t'
Sindiconcia para � prisão dem&mbros daVMR()lOCOMOTIVAS D!E5El ALEMÃS

"SCHOEMA"
RIO, 21 t,Merid.! - li.;; autorida- gue�n irin carrcgar ,) corpo <1�, um i "ma 'cmi�s�ra dandestina em ,fun-

ces flUJllinenses continuanl -cm suas I suir.ici.::t. t Cionamento na casa de Branko. :\.

diligencias, a fim de esclarecer a DENUNCIADO COM':) CO!';1UNJ�TA

I
p,�licía prepi'lrcu-se para a diligen- ,ua "ubsistencia.

misteriosa morte do iugoslavo 1'.0" poucos, a polic,,, do Estad,. ch, l'0rt'rn. "utes que pudesse 'rea- qa(ô ele. não tinha

C. "Bi'anko Ivanie, que, à primeira vis- :1.0 Rio vem cOll5e;;uindo e�em('n-I !lzá-la Q iugodavo mudoU;-se. n,- t�aha!har.

art..:hs � I ta, 'pareceu ser suicidio. Agora, as t03 sobre o passa,j" de Br[lnko ca>ldo :1'�s-.par�cido por alguns me- rlllalizando, declarou

'g, U ' Rutoddad'cs policiais já estão cer- búnic 'Cm nosso ?u;s. I 5C5 para C;'zpob retor:oar a Niteroi, saboa' onde Brimkr> "onseguir�. d�-, "

: tas de qU? o iugoslavo foi vitima Assim; a�mr�ram ter ele C)HlgQ-1 pass�ndo entãJ, a :eo.idir em,.U:n \ " lL�l":],O. Gastava, porel'l, muito ,E' P- :i ,'.

R cI
I de.! um crime tendo o seu autor ou cte ao Brasil, Juntamente com uma

I
:>ónsao dh !ua Barao de Teffe. ',la ltixuosamente. ' '.

'

.... t cutOrcS �e empenhado em .despis- I<,va de lmigr21Úés' �eUl; palrlcjos. PROPAGANDA COMUNISTA ' pOCUMENTO DA VMRO ,': ,
.

e .:trao tar a policia, tudo fa?:cnel'J para pa- FlCOii dUl"llllte algum temp'o na llh� r-oi ou ...ida, tambem, mais uma 'Citmbcm novas diE,'l'encias foral"l

g:". rc,:'cr um SUiCldl0. :la� Flores, de onde �7! �:nucou pal':l ) 1:f':�"temunha. que prestou valiosas 1'�'J.rzadas pela PO',iCLU· do �tad/J..::
A� Sll�peitê� rc�a;;;ln -tiobre uma r-;itcroi1 -comprando \llna �éipataria 1 i:lforlnações sobre o t�go�lavo. Di.s .. <1,,,, Iüo� no local onec :a.�sidia. �lfaú-.

Juntando o �n\"clnp� "lue lhe >(1'Jiedade tcrrorbt:l iugoslava, a de 5ocied:;.de eom Bosko Rutows!d I ,,' <".1" Bl'nnlw era,multo ale,!!re e 1<0" não lendo sida das mais pr.�

VlVIRO, que tanlbclu é acusada elo. (l o brasileiro Jaime ProcQpio do':] J r/_'l�'azão f! nã{J tiA'ha prOblemas:fi.. Yeitos�s. . , .' .' <

',fOi ilirigiC.',) C(lOl l) ["',rl"'�w.nd0n- 'i "' '.'"

assasslni� do pedreiro da Igreja S<:wntos. Decorrido algtl1l\.. tempo,
"
J.!.:!l,':"'.úros.

, ,.Mesnlo assin'\. foi (!l1cc·l1t.rado �1n: '"i ':��.: :<_cia d? ·Casi:\· ftrHnd) lAdf�.". J'l'�

I Santa RO:;3. ocorrido há mais (.[,� \'endctl a sUa parte, alugando. en- I "',(wmlou que· o iU<!,ú�lavo tinha óocumente da VMRO o, 'lU!! ,vem<,;',::'>:;','Rio do Sul. a firma Boci-c1adc
unl anal t�mbem elTI circunstan- tâo. o apartamento 202. d� rUE! 15 � lde;.:-!� cúrnunistas·. se�!"'.J.-:) ,nesnu"!· a-

,
provar fazer ele parte dà ,l?rgaÍli� .. ��;)�-.

Anônima Comercial l\{oul!mann, elas mi�teriosas. Alem desses, pesa de Novembro. 258 'Cm Niteroi. Ali, l'�jxonado' po::la dQuirina marxista i ZC'lçiio terrorista., cuja tradução 'é"\,;;:',
'

deGta praça. envk;u-nos a se- sob ii �ocied.ade suspeitas de que �ccebia diariamente, 'aliOE de seus I )':Vllca padía opol·tunidade para r "Organização Révolucionãria ,da _"'.....'",
guinte cart�:, seja a responsavel tanlben1.. pelo

.

(,('.lupatriotaR, resident�s ,na Ilha � r:,z�T propaganda do .reginie ve�-l �!Bcedonia Livre!t � O ��iUnen�o'-�, :,:i.;�::·�:_,:
"Blumenau, 12 de noyC!mbro duplo esqua'rtejarriento de Pilões. dns Flores. ' ! ll,e!ho. em, qualquer -o:ld de al"'- (encontrado ioi uma cIrculár, da·"a;"· ',.:'}i

de 1953. AssASSINATO Nessa ocasião. é'ois sárgentos do

j'
'10-; NJ1 que se enconlr.u;5e, Forç: - vremiação, 'dabda' de 2& de 'setero ..

, '_"\ '

A' Red'ação de "A Nação" -,I E' qua�c certo qUe :Brank I ...,,· Exercito q�le residia",;' �rio apa�t"- va s".m,pre, assuntos pc.l'_tI,,::.s.';''J , �Jro d"! 1952, � ,escrHa :�,l�iw'it ':;:��i':';
Nésta. - Sr. RedatOr. I, m." Ic'nha sido assassinado. As .rol- '''ento de;' andar su!,enor. estIve- Ct::l!1'êrlO ao que revdcu, an\<'5,

I
JUgOSlaVa. A circular naoa, 'd.IZ de: "),.':

Com!'. Rep::rtição dos Cor- t"ridades policiais Chegaram a;:;,,· Tam na Delegacia de Ordem Poli- Um ..migo intimo do mo:to, di�"e Ítnportante, mas" por ela pQderá:.á : ":.;:.'.:",
l(:ios e Te]cgr8fos � Anexamo:s 2.' t.... conclusão. depois -de conhece... tica e Soci�11 :revelando as aut_orL r que nunca ouvira Bran.;":·) falar mTI policia chegar' a �,descóbrir a. ·:;ieçte_;':.�"'1::: �:�
C'sta um envelope com, o qual rem 'J ,laudo pericial. :';<:gund.' a caces te!' ,,'uspeitas de que havb' lIm" poderosa organizaçãi) da ele terrorlstas_'

. .

"/;'0,,/
Queremos prc-vll.r a deficiência perícia_ Branko morreu em conSH

do nos�o correio. CoJ.JcadG' no.,l Quer�cia da ingestão de :�rtc ";';)3C

correio de Rio do' Sul em 2ií de de ",mello. terça-felra. dlo. 10.

t br' t u·, h nl'll Nc' entanto, testemunhaE incJ.usl<
se em o ü·a.n ',I. {) aq 1 CJlyg,� _ • •

"1 d t b d
.'

1
Vt' tres escote!ros que ln:avam, UI ..

em
�.

e ou u ro pp O'. e 5o,:,on- lmrct na� proiimidatle� do b� .• :
te };']Jo, 12, dI:< no-:e:rnbra. ,�ol-no� 'li.oe o corpo foi enc')llt•.ld". ",.r
en1 regu�. Como vem. 26 diaS fOI

m.lfll quc. neste dia. n<Ío viralll ,)

o tem]}O necessário pa,ra transi- �ada\'H de Branko, só �endo Ilsle
tar de Rio do Sul a Blumenau "I (.n\!.,mtr�do 110 dia M!�ItlL.' por
2� dias para. a, l:epartiç.ão d�,quí pt',cEdores no atero de GragO)i!:'"
dlgna.l'�se fazer-nos a entrega. o\s'jim sendo o cop':)' ri" Bn'ul, ...
l

' I , �

Cordialmente. '-- ,Sociedade I f '.i urrastadó par;'! aq\!elc )(-("11.

I Anonima Cumercial 'Mof!llm::mn D��i;l maneira. é q>.l'l'A' certo q\,(, \

.������-_������������������������������������ J��' ���hnnnnr' �iretor,r. ti'lll;t si(to nssassln�1�, 1Jtfis nln-

DE 10 A' 125 UP - BITOLA 500 A' 1.776 mm - EIXO

Cil.RDAN - SEM CORRENT ES - 'BEl\! VARAS DE ACO�

PLAIVIENTO - ElVIBARQUE IMEDIATO

H�RM.STOLTZ
• HAMBURGO

F,EPRESENTANTE - CARLOS UBIRATAN .TATAHY - Rua 15 de Novembro, 828 -

Caixa Postal, l�P - fi L U 1\1 F. NAU

, I
aUTOMOBILISTAS
Para rodilf com segur tinça e economia equipem o vosso caminhão

ou .automóval, com o famoso Pneu 600dyear "Bandeirante" y

Comprem Pneu, Goodyear "Bandeirante" na COMERCIAL VIEI-

RA BRUNS S.lA'f à fua 15 de Novembro, 913 .. esquina Padre Jacobs.
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