
alívio da tensão na mesa
redanda das Cinco Potências

Puolns essenciais da resposta soviética

-
,

'\
NUMERO 3 3 "[

OI

«E' pena que um
�
homem tão

inteligente seja tão mal educado»
,

I'..sSIS CHAT.eAt,'BRlAND

lUO, 2'; - o discurso da minis
tro do Exterior. aaudando aos par
tumentares amerteanos, no atmoço
6e ontem do ltaIllarati, fi uma das
lláginas mais deploraveis da lite
ratura anü-amerlcana, que o pa
r�doxis1llo paronísta tem inspir:!do
..o Brasil, nos últlm.os meses.

CUrou-se o general p.,ron ót> ;;'"7-\
crelirio anti-EE. UIJ•• com uma V·-.'"
tina muito conhecida: a indige.\·
cía de moedas forteô. Ola bl1lan\;'"
comercial z-rgenttna, E' Ó caudilhuo
do Prata am prfmarto, Ele 'pens;;,-
1;."[1 poder reproduzir, neste sé"u
lo, os atos de i..'1Scns<ltez anti-eú-
1'opéia de ROS(IS, Ao cabo de oi.
to anos comprovou <J :nanidade da
sua tentativa de cI�31ocar o eÍ}:&
da politica 'americana d", WashinI�
ton para Buenos Ali·CS. Era, ?,;s";.
cuero sor...h.9 do Ro&a� deste sêcu
lo. Ele tinha sede de llegemonb.
Tmba {om" de gral1,ieo<a Pret!SlI
dia por toda a J.�i des�nipenh,lI'
t:m papel, fosse qual fosse, no 1'0-
misferio. Mr..terialÍLadu em um liti
ro, s6 logrou oferecer ao seu pová
�a rica e carnuda Arge!ltin�t de

cutrora, um esqueleto de mi�eri:l J:;.J

t'!.) fome.

-.-

Cínico., sem escrúmrlos, deu U!!1i"�

"OUII atrás. Aproveitou-se dia <pe.
Ui', dos democratas para ..aderir aos

republicanos, na 1>8':;3("11 do gcn(;'xal
EIsenhower. Do dh para 3 noite.
se transformou em um ameríca
nista radical .csquu[;ldo dos libe
los que formulara, não contra

.

()

l' residente Trwl1an, mas contra o

pOVo mesmo dos Estados Unidos,
Estava vago o lug-ar de P"rcn na

Ameríca Latina. O Iug-rr do que
faz o baliza do antt-amerícantsmo,
r.esta Parte do hemisferfo,
o ddscurso rIo sr, ,Vicel1te não,'

alem de írnpolído, _ pc'rque :1U

ma mesa, onde se tem amigos pa
ra comer. será o lugar manos r'tde ...

quado para dizer-lhes verdades 011

'PEeudas verdades - ê a llCffa�:110
de fatos que saltam à vista .

Depois dos amcrícancs lerem da
dn de mão beijada. sem eontrepar
tid:a, 36 biliões de dólares ã nu

manidacía, para reabilitá-la. será
cer-to falar-lhes ern �.ermo', <.lo ju�
ros? Haverá mais ", cqurntada lu

:u5üc;a do que em c,egui:la ao

ufho\v·· de fila.nlron'a d!1. América
{Conclue na 2,a pi.gina letra. 1I�

PARIS, 28 (DP) .- São os

seguintes os pentes essenciais
da nota soviética de ontem,
respnndendo à nota do gover
no francês de 16 dr, corrente
( deutíca no contendo) às da.

Ingaterra.e EE· UU.) que tam- te a questão alemã, cuja' 50Iu
bem constituia uma resposta rão está estreitamente ligada
da nota d;] governo soviético a garantia da segurança da
do dia 3 deste mês. ! Europa e. por conseguinte, a
Em primeiro lugar o gover-] diminuição da tensão na si

no soviético afirma que não i tuação internacional- O gover
se pronunciou coutra uma I no soviétíco continua a consí,
conferencia dos ministros de i Geral' como Indíspcnsavel a

�egoc�os Estr�ngei;:?s. como

,',reunião
de semelhante coníe

tem dito os ocidentais. rencía, que não deve ser obrí.,
. :'Ç> governo da l[!üão So

•. gatoriamente Iímltada ao exa
víétíca - prossegue a nota -, me da questão alemã e de
re�lfirma, �e�o contrari?, - sua quaisquer questões singulares,
ahtu?_e positiva a respeito da mas que deve ter eietivamen
reumao de uma tal conferen, te a nossibíf'dade de subme
cia, embor:� � preposta ,do.g?" ter a �exa!11e todos OS proble,
verno sovlétíco nao coíneídlu mas' internacionais mais ur
com � p,roposla do governo gentes".
francês . (Cunclui na :!.3 pãg. letra I_)

RIO. 28 {Meridional) -: iões para a elaborução dus
Os chéfes das delegações 1 documentos em qne as elas.
'estaduais que comparece� I :::es produtoras enviarão ao
rdm .à Sé.tima Reunião da' Legislativo, impugnando
Federação das Associações li vários projetos dê l·ais, Es
Comerciais do Brasil reti, tes são os de adicional do
nu:am-se, ontem.) s0b a pre-I imposto de renda para ta
sidencia do sr. Carlos Bran�. xacão dos lucros c(;nsjdera�
dão de Oliveira, para desig-I dos excessivos; dr! criaç�o
nar as Comissões ' Perma Comissão de CQro.{;rc.�ó..

,:,��:;� 1:i�(.�1'i��Ü·n<f,,4�;,::
.

de
.

recol _ 1
•

óes de dolares. des-
tinados à consolidacã;) da
dívida pública; �, de, fundo
partidário.
As Comissões Permanen�

tes ficaram com a responsa..
bilidade de exercer vigilan
c:a sobre todos os sucessos

que se verificarem na Ól,'-
bita economico-financeíra é

oe tudo empreender para
que não vinguem proposi�
c;ões que as classes produto.·
las julgam. anti-ccol1omicas'
e prejudiciais ao país.

.

T1ermillada a reunião de
RIO, 28 (Meridional) - ,theíe do governo. LOl1stituicão das Comissões,

No Conselho Nacional de -A- ,Por o�tro ladJ, c coman_ nas Quaí; se inH:t'everaIn'
gU8S e Energia, Eleiriea, a re- c.ante IvIlgUe1 Maga!d:, prési- , "

�

t d dportagem da Meridional foi dente da Cornissão de Racio- 1 ?p. esentan es e to os os,
:nformada de que êElSe orgão, namento, informou-nos' on-' Estados, devendo ser ,ho·
depois da consulta que -tez 1en! que tendo o,?orrido, nos meados hoje os respectivos
..os governos de vários Esta� l�ltlm�s quatro <;!·US. ç.c�ntuu- "residentes.{�'Os, inclusive do Distrito Fe- da bmxu na vasao do no Pa- 1"

deral, e tendo em vista o nl.e'" raiba, decidiu adiétr a apre"
._- -- .....------...

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

lbor aparelhamento atual di) .':t:ntação, ao Conselho Nacio- hánico incendio no:;:istema de produção de ene... Dal de Aguas e Energia Elé-!:!I .

gia d::. R:o. de Jan�)iro, reso:- trica, da exposição em que su- trUI da (Rre'b,eu propor ao presidente da gere a suspensão da redução .iui ..n Ui!
República ii extinção total dn- de 10 por cento néls quotas
quela medida. dcs .consumidores para fius

O assullto está sendo cxa- industriais e coni.erc:ais.
mirw.do, n'o Jnomento, p_elo _ A descarga do l·jo, de

!mpcrtancia vital ainda, para
o sistema gerador do Rio de
\õaneiro, :caiu mtúto do dj�:l
<::2 para cá - d'sse-nos o pre_
síà,ente da C·R.E.E.. Baixou
de 614 para a38 metros cubí-'
CDS por segundo. Dêsse mudo.
nd'tei melhor, como medido.
de prudcncia, esperar que as
chuvas 52 tornen1 mais fre_
quentes,

tas de numerosos distritos.
Em aparte, .. Q deputado Estivalet Pires, lider <lo, PSD discorda do

dep. Francisco :Mascarenhas, .e diz <Iue li v.rova mais convincente de
que O seu partido não écoútra a criação ·de novos municípios, está no
fato de que até o presente momento, nem na Assembléia nem nos muni
pios do interior governados pela

-

oposição surgiu', quâlquer protesto
ou qUalquer mandato de segurança cóntra dcismembramentos. Em res

posta. o representante ci<e São Francisco salientou que a ausencia de
protestos ni'o" isenta de culpa o PSD, pois ao' nlesnw ·faltou corogelll
de uma dec�'a:ração perenttolia sobre o assunto, pól;; "podia até apresen
tar sub-'elllell(Jz...s o que não fez, pretorindo tstri'af'e siihp�.,g,n(!Ipro,'�e-
jeitar a proposição.

,

Novamente o dep. Cassio lVIedeiro:l retoma 0'fi6 de suae considera

r;õcs, COUl l1O�'as criticas ao governo, sendo novamente aparl.eaào pe
lo dep. Frqnciseo Mascarenb/s, que d!!clara: Se V:. Exciu. tivesse
'sido escolhido para Secretário de EstàrllO; como' .era sua a�piração, a

estas horas 'estaría fazendü os Dlaiorc!:' elogios a.o Cncfe d<i Executivo.

E�t:'C ani')llação provoca fories protestos do deputado Cassio Me
deiros: que aproveita par" negar venha ele fazéndo oposlçào sistemá
tica ao govvrno. visto ter dado apoio a mais de 9a 1'01' cel1�:: das pro
posições goveruamúntais.

Em apart';. o deputada Estivalct Pires di", que sé ti Rua bal1e::td:a
\'c fazendo' oposição sistemática ao governa, a bancada - d� UDI" está
fazendo oposição sistemática aos interesses de. povo.

Tal aC\lf;ação recebe de imediato ,0 réspost.. do depv!ado .João

Josê d(: Souza Cabral, ilUC declara energicamente:
""Quero protestar contr� a afirmação de V. Excia. e nego a V. I

Excia. autoridaC1l", para falar em nome do POyo.·' I
Depois 'de ter o deputado Cassio Medeiros concluído seu discurso, I

foi à trib�na o dep. Eneditlo Ribeiro que respondeu aos apartes do

IdeP. Estiválet Pires, dizendo que oposição sistemática ni'io se deve
entender à :recusa ger<,.l ,das proposições govcnlan\entais, mas sim ao

trabalho cood;enarlo d;!. oposição em entravar, 'por todos, os meios, a

obra �dministrativa do governo, seja COlU p"ojetas de lei. criando pos
tos de s(>,úde, grupos escolares, seja com outros' cOllcedenna aUXilios.
A oposição �dota essa orientação com o proposito de retirar ao Exe

cutivo, Lodos, os recursos financeiros, lnas e,squcce-se de que assim

fazendo está invadindo airibttiç6C$ daquele Poder, o que é inconsUtu-
clonaI. '

Diz maIs o oraL>:>r, que é injuriosa a ,afu'n�ação de que o governo.

sej� cr!l1lr" .0 POVD. pois jamais Santa Catarina recebeu tantos bene-
.

t,collciue na. 2.a. páginJ< letra :6) 11 I!II!!!I!!II!III!lI!!!•••_••M••••••III••IIi!ll!!l!!!II!_

"

(bico Landi enfre os

melhores
classificados

B.AIRE S, 28 (UP) - o
intendente municipal Jorge
Zabet lnformoú que os mais
destacados azes do automobi
lismo mundial partícíparão
das corridas que se realizarão
em janEiro proximo. Entre es

tes, 'figuram os ítalíunos As
cari e Farina, o brasileiro
Chco Landi, o suíço von

Graffenri.end, 05 franceses
Behra e Mazon, o inglês Ha:w
t(ln e o' príncipe Sla::nês BiÍ·a.

OFENSIVA CO:f..'TRA A
GUERRA FRIA

O governa soviêtíco propõe
convocar uma confere.nela dos
ministros de Negocio" Estran,
geiros, e por ocasíãn dessa
conferencia:

1.0 - Examinar, com par
ticipação dos ministros de Ne
g'JCiOS Estrangeiros-da Fran
ça, Grã-Bretanha, Estados U
'flidos, RepúbliCã Popular Chi.
nesa e Un'ão Soviét.ica as me·
didas adequadas para diminuir
a tensão nas relações: interna
cionais;',
2.0 - discutir, com a parti.

cipação dos ministro" de Ne
Bocios Estrangeirol> da Fral1-

Bretanha, Estados U
da Uniã.:) Soviética :1

alemã, incluindo to-

1'.1 iazer política pessoal, o sr. Cas
tJ11lO C::bral· concluiu l'llUdando o

insistiu na reunlao de uma
conferencia de m;nrstros de
Negoc'cs .Estr3.ngeiro� para e
xaminar a questão geral das
medidas tendenies il diminuL
ç'ào da j,ensão nas relações in-I
lernacionais, e parUcularmen_1

pl'ofessor Garcez peh vção
velll desenvolvendo à fl'ente

que
GtO

e criatãr, _de QOYPSa

Constituídas as comissões
permanentes de comércio

FERIDA.S
Espinhas, Manchas Ulc&
ra.s e Reumatismo

EI.IXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativ.

do Sangue

PUSAN. �3 IUPj - Reve
la-se agora que o terl'ivel in
ccndio, que durou dez hora:;
e causou vrejuizos avaliadus
em vinte e seis milhõ?s de dó
lares, começou devidf) a uma

briga na casa de uma íamiBa
desta cidade sul-corçalla· NãO)
se tem pormenores a respeito
As autoridades albdas inicia
rr,m medidas de êl'nergêircin;'
para abrigar e alimentur qua
renta e cinco mil pesoas que
ficaram ao relento.

fUCEM CHEGADO

AOS MENORES PREtOS
, ,

ENTREGA IMEDIATA em

( O M f' R ( I O E

Germano Stein S.A.
DLUMENAlJ - Rua 15 de
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Automóvet$ Usado.
Cam.inhÕe. Usadu
Camfonetetll UsadO!:

PRECISA .. SE ,. •..., 1....o .".. ."':_

,,' .. -
.

•.
'"

'.
.

,

.
.

.. "

,
. � �...�!:t:t'�J�#L

ORGANIZAÇÃO ,BlU-
MENAUENSE lIDA..

Tem para venda:
:

II 1 renen" no Bau--to da GUcl.$" '

! à Rua Engeliheiro Odebrecht, i!

II medindo 32 metros dE: ottftnto li
II por $0. metro.. <1a Fund", 11
ii Jt X :li: I:l' ::.. ",erreDO de 15 metrü.. "(ir I
ii lIO �o Bairro de Bom Retire, ii
H com uma casa de IIl8ter1,Al,' li
H x " x jl
;: 1, '!:leIa casa resídeneial :UI> ..."., li
ii co Timbó, situada num ten-enc n

II de 116 metros d�, fr.mt" pOF ii
·

r 28 metros "i.e. runuc, Pl"e��: af:2? H
· n oeasíã«, J' ::..!cilita._s� ��l�!{i.U.!l�-"üt>oII \ i,

1,\ jf :J'i :s,
, )i

11 .1 Cáaú UH Rua Baiii:, ,,0'1.1.<:0" ;.:. li
'Ulém ('ll ponto tlnar dú onibtw li
'11 da Itoupava. construíca M pou"li ��='=�"__��_��_�_.

II. co tempo, ótimo locai pau i:
II bar e restaurante ou outro ra- ií P R E C I S .I

'" S .EM mo de negócio, Facillta-a!il :co II A

li pagamento,
'

11 '

�

I' x % % 'li de moça arrumadeira,' de

251II 1 Bungalow no Bairro !la V.. ' li ou mais anos de idade, para,11 ,lha, em estado de novo. Terr., ii
, trabalhar em S�,�a'úlo;'�nt

"

·

ll-'nll dE' 2...0 metrô. q-uadta<dÓA\. li casa residencia.", � Paga-se
ii O'Uma 4tuação. 11 bem. _ Indísperisaveis bôas Iii " .lIt :Ii li refereneías, I]I '1 1<14:go"j,,, de secos ;: ".",jh;;(,. ii' Tratar à rua Maranhão. m.._�-,,-_......;__..,,-._..,.,...._:: dos na rua :t5, bem l.n�t-', ilk!!:o;� 10.ii • com bOa tregues!...,. 1;
II x x :a: i!

_ ..... "..,--�=-= ...""'''''''"=-�''''''�=_�,.:.:n

'li

11 Diverllo", terreMS � ,;ua,', d-. (I do Norte, no �pós-g�err3., dizer-se i SEGURANÇA, DURADOURA 1 Deduz-se, diz a nota, que n

II todo. !)li baIrro" da "j&(/�. II A E F 'I ( I E N ( I A �ue: esse povo e eUl'tldo em termos

I'
NA EUROPA I l)arlicipação no exame e na

'\l x x x II ue Juros?
'. d huma Depois de ter afirmado que I S';Jlução desse genero de pl'o�

fi Diverso;' lotes e casal! !!UI prail< I: . ?nde, na longa ma,,�na .

a
.. � a reunião de uma conferencia! blemas da Republica Popular

n de ClUIlboriú. li do anuncio acha-se dI· mâa�e através c:_a h�stO�Ia" ame- I dos Cinco ministros dos Nego-I da China, ao lado das quatro
II x :x li. "I! retamente ligadl\ à ·cir-

se VIU uma n�ç:o dIstnbulr•. p�r I cios Estrangeiros "para dimÍ- i outras grandes potencias, mos-;.
ti S engenhú" de !leu... nu tüU- ,I culação do jornaf. A NA, centenas, de nulhoes de 'seres. aíli- r.uir a tensão nas relações in- ira-se perfeitamente natural
11 niciplo de Ibirama a 11,5 qU1n ii ÇAO é O únicA Jrgão de

tos, fammt�s, a. massa de alimen-: ternacíonais" e de uma con:Be- 1 e indispensavel".
- -., '-:. tos e de dmhelro que OS Estados I .

d t.
.

'tr I .

,fllometr,O� da estação dil'i Mata- .;: czrculacao dlarla que pe- T'T 'd I à Eur�pa'" 1 renCla os qua lO '!nlnIs os
I ------0------I t

-

. ... nl os evaram � < I "�dO t· t::' 1I. 'llor ii ue ra na maiorIa dos la' P h d s es dolares ou
I pala lSCU lI' a ques ao a

�-I(I :II: :s. .11. I! res do • •

01' n:n um e s, ,ma era motIvada pelo deS!?J<>

'I 1 easa residencial '-'ou;.
Vale do ItaJaI.

I
desses pa_es os amel'1canos p:diram : de contrIbuir para atenuar a rio e o sr. Clemente Medrado

I teneno de 750 m:l, -

I
comproffilSso de l'ru:'uneraçao 3- � tensão internacional, e notada- ! pediu verificação ao ser dada

ii da cldado. queles que, os recebIam. Eram da- j mente pele desejo de garantir fi emenda como rejeitada.

II li: s: li. ;: fi f <'los, � �ontmt1am sendo dados, com; uma segurança duradoura na' Houve chamada nominal, que
! 1 :fecular1a, J; fabrica dc. oleo I' I o obJe_:;'vo de colocar a :E-uropa em

Europa o oUe exigC' "a SO!U-I concluiu pela aprovação da
I condiçoes de retomar o seu pro4 -

d f" 't·· d bl d 93' t trrII de sassafraz. 1 serraria !lua- ii temente se abateu sobre OS d tabili á 1 '1 d çao e InI lva o pro ema

a-I
emen a por vo os con CI

, dro de centro, 1 fábrica da ii . ,

I
Ill'es:o, e os z - a no ruve

.

o
lemão", a nota soviética pros- 63.

II pasta mecanica com :II tarra., II
nossos t:IgaIS,. a�arretando- conti?e.n�e. que é. o �ort�-bandell'a:

segue, "só a enumeração dos Houve ainda duas outras

II rias �Tiçot" • reserva d* -.. 'I lhes reaIS preJulZOS, conse- da c�vlliza?âo OCIdental: ! problemas . mencionados na chamadas nominais, requeri
I 30.000 pinheiros adultol, 1 'I guiram arrefecer o ânimo i t'

A mten&ldàdde do. S,e!lttimendto Ean� I precedente nota :francesa mos- ,das pelos srs. Tristão da Cun-
I l-amencano o nuW5 ro o x-

t t 1 h B" F t' F'li
'

II linda fazenda com 50.000.000 I do triticultor gaucho Gra� I t
. 'd' a: d na b i ra que en re Os prob emas n a {<! las 01' es ,I 10, em

II metros quadrados, tudo illtlU! ii .: er�oll se aVl enCJa lU a. •.

ase
i internaci.çlnais mais urgentes favor de duas emendas de m-

I! do no municipio d", T.rdl!, ii ças a e�sa perslstenc1a que j m:r� que falsa d? se;,- rac�ocllllO a· ! submetidos à diSCl1ssão de ti. teresse, de Minas, as quais fo-

II x x x ii pos maIS uma vez em rele- í c�.ca do comerCIO dias E_tados U-l·ma conferencia de ministros rlim rejeitaqas. A -prímeira di-
{ Lote.. ;'ii:, CuriUb,;:- ,'1-ruSQOi í! vo a fibra do trabalhador

llldos com o ,mundo. I de Negocios Estrangeiros" o zja' respeito às dotações para

II em diversos ponto� 11a cidad•. ;l dos nossos campos poderam Aludiu o ministro do Exterior, j governo francês inclui t�nto reflore�taníento e, a $�gunda.
I Terrenos de !;--:randn .. rãp1".; '"

"
, . em sua oração tão pouco feliz e \ {iS questõeS -precisas relatIvas conc,edJa verba -para Instala-

II va1orlzllçã�, OUmt' tllllprego 4.. II
as estatIstIcas ofICIals reglS- Dt!m pouco apropriada. ao tipo da,' à Europa como as questões ção de uma escola de inicia-

II capital, II h:ar 'os mais animador� in- homc?,agem, qu,: dispen:lava aos

I
,concernentes à Asia. ção agrícola em Manhuaçú.

I. '.

'" � ii: II í dlC'es,de aumento das areas se,:s.hospedes:_ as rela?oes de co.

I COlll'lllite-noa quandG dê'

I' I cultivadas, assim como as m�.clO� da Umao AmeIl�ana, O sr,
r8ejar efetuar. qualquer I � -

I Rao nao deve estar mu.to ao car-

I negocio imobUiarlo: ! prev1soes de uma safra cOI?- rente das condições em que, ,se
I ORGANIZAÇAO BLU� III pensadora dos esfo�os eXl- prot€'ssam as correntes do tráfICO

I
MENAU�SE LTDA•• III gidos, ao mesmo 'te-mpo que intl'.rnacional dos EE, UU•• Falou o

'/ Rg!1oa 1·
15 dde N(r���b:r:- II da mais alta significação pa ::����ropu:�:� ::r �u��:�:�oP::::I J .i) � ar_. - ii,. "

1" .
.

f(llDe 157�. II
la a �conomIa na:I:Ona r

' la c,e intervençã() em um comer-
. AdIanta que nao ha um cio todo ele. n\a� todo ele. funda·
---

. ... . r só município do Estado on- �o no espírito (O nos métodos da

i,
LOTES Af VENDA de a cult�ra.�e �o �deíxe 1l��e;::e�� mais dirig;�mo nos

0'<' de ser obJeto�e:r:1Çoes. E Estados Unidos. senda as liIlha.s: do 1)

1 t
conclui que paralelamente seu' comercio inf,'?rno" exte:t'J1o 2)

Vendem-sc diversos o es. . .,

d Ih' abwlutamente livres. "ois que do :>1
Situação previlegiada., prcixi- .

com o InICIO. ,a co eItat 'D,S fwseveltiSmo dc.:;apar.eceliani as 4)
ino ao �entro. Preços vanta- 1 �etores adlmmstradores dI- ultimas untas do ,quadro aconôm!
j-üsos. Facilita-se os pagamen- ; retamente ligados ao escoa- ('o é administrativo eà União ,_

t1:l8.
.

_

. I mento e colocação da prr(- per que cexis-Uiar um gov�a' por
�formaçoes com o proprie- i missora safra tomem as lfl-

taxas de j).ll'OS e condições de ven-,
tárl<l Dr. Herbert Georg - R, \. ., _. T .. das, em n��oc1o;; p:iV8c1.0S. com os
15 de Novembro 313 - Fone I dldas, mdIspensavelS ao e:&:l- CIII* elo aaãa.tem a ,yer? .

1531.
• I to de sua missão. A.�harã. porventura, pouco o mi�

r.istro do Exte1:ior. t) crédito, ..n{'>:;.
lne 'que nos. :fez a Vnião.,para ps
gaunos M, contas .l\uspens'lll d�s

distante da praia li
seus fornecedores prhrados '/10 co·

mércio do .:Brasil?
,Tem·se vontade., diante do dis

curso 00 sr. 'Vícl;!ntc Rão. CllJe é
UlJl jurisconsulto 'üe peregrino fuI·
gor, de repetir a :frase de TaUey-
rand, quando Bonaparte, chegando
perante os,seus:
"E' pena que um homem tão.

inteligente seja tão mal educado".

P&r preço de ocasi!io' e por mo·
tivo de mnaança, um. bem monta
de Bar, com l'equenas aeomoãa
ções; situado no Ba.irio do Gar
'cia., otmia fregnezla. Tra.tar com

'o proprietário, :. Rua Alll.azona5

Dr. 3,725. (ao lado do Clne Garcia),

(EHI.R�l DE
A Ui O M 0'·11' E I S

1 Rádio novo para força e ba
teria. e] 5 valvulas; 1 Rádio
nevo para força, e] 7 valvu
las; 1 acordéon "Universal",
120 baixos; 1 bicicléta usada,
para senhora- - Informações
no Hotel Elite - Rua 15 de
Novembro, 1188.

TROCA
VENDA.
COMPR.1It,

1 Auxiliar para a secção de
despachos de cargas. que sai
ba falar·portuguez e'alemão,
datilografo, quites cem o ser;'
viço mítítar, e.dirigir eamí-

I
nhão.

. Tratar na Empreza Karmo
.Ltda, - Rua Dr� SoppeI. 177
- Fone, 1435.

:b _ ..

• f

[�j,�.'r"f _ �

Concésslonà:t1Qw"
CAMINHÕES F, W. D. (Fout

Wheel Drive) ..

TRA'l'ORES, t, H, B. :Diesel
I'eç� "Acess�rioa: "

FORD ,_ CHEVRO�':
,

.-- Linha' __
MOT:!JA.�

AUTO COMERCIAL
DiPORTADORA S. A-

') •
-.

BLUMENAU .

'

Rua 15 de Novembro, 983
"ACISA" - Fone 13'24

Telegramas: VANDEMEENE

ASFALTO

Nenhuma época do ano é mais oportuna do que o NATAl, para presen'.
tear seus familiares. Escolha nas vitrines de, HERMES .ty1ACEDO S. A. o

presente para sua esposa:
. ..

Pianos ..,. Máqui.nas de lavar roupa ,�.. Máquina de costura ,.

Rádiôs ...

'

Rádios fónógrafos ... Faqueiros � .. lampadários -

Bàtedeiras ... Uquidificado'res e mais uma infinidadé de arti-
gos para servir e. embelezar o seu'lar.

Para o NATAL de seu fiiho, HERMES_MACEDO S. A. acaba de receber:

HOJE
as 2 hs,
Reprise de

r, .

OS IRES MOOQEtEIROS
do

.

Vendo em grande qnantidade.
'_ Pronta entrega, e ótimo
preço. ___; Tratar . com o sz,
RNilton Bussl, a rua Itajaí,
nr, 550.

Auxiliar de escritório de me,
nor idade, que saiba escrever
a máquina e tenha Ma calí
grana. Apresentar-se ' à
Dr. Amadeu da Lu�. 241
Blumenau,

P-ERDEU-SE
Bicicletas ... Triciclos _.. Palineles ..... Gipes'�.. Tico-licos e

'ma�s presenfes queencanlam qualqúer .criança"
. ,

',.-ffi'
um retogto de pulso, de ouro, Inas Imedíacões de' Walter

ISehmidt, à rua 15 de Novem
bro. Pede-se a quem � achou, .

entregar na rua 15 de Novem,
bro, 25, que será gratificado.

Vá ainda 'hoje apquir_ir o presente que lhe agrada, por
lhe convem -. J_�,

,

um preço que

PERDEU-SE
um relógio de pulso ele ouro
nas Imedíaçães da firma Wal
ter Sehimidt, rua 15 de �o
vembro, - Pede-se a quem o
achou entregar na rua 15 de
Nov., nesta eíãade;

ES
(uritiba -- Ponta Grossa � .. londrina .. '" Maringá .

e 8lumenau'
Uma LOJA em cada canto para o encanto do seu LAR.

R
. presentantes
e e ores

--_", "._-

TIPE, 28 (UP) - o gene
ralíssimo Chiang K,ti Shek e

o presidente Shyngman Rhee
da Coréia do- Sul, conferen
ciaram durante a no:te. deci
dindo manter à mais estreita
cooperação para eliminar os
invasores ctímu.Tlistas. Tal de
cíaraçáo foi feita pelo próprio
Chiang, num banquete reali
zado em honra do visitant,e.
Não foi divugadol nenhum co
municado oficial sobre uma

aliança formal entre os dois'
países; mas fontes bem .infoÍ'_
.nadas dizem· que a entrevis_
ta dos ,dois chefes asiáticos
constitue realmente o primei_
ro . passo para a assinatura de
um.pacto contra o comunismo,

J

CRISTAIS HERING s. A�
..

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDlNARIA

Pelo preff2nte ficam conv;idados os Acienistas desta Sociedade a

comparecerem à Assembléia Geral Extraordínária, a r.ealizar-se no dla
14 de Dezembro, pelas nove (9) horas, na séde social, nesta cidade dle
Blumenau, Largo Coronel Fedel'sen sine., afim de .delíberarem sobre a

seguinte
.

"

ORDEM: DO DIA:

VENDE-SE
I SOCIEDADE DE BENEFIClENClA 'MISER,iCORDIA' 1
I

DE VilA ITOUPAVA ... fX-MASSARANDUBA
I

,'r,

V I [ A I TO UPA V .I'
IMUN. BLUMENAU - STA. CATARINA

ED,I TAL
.. ILevamos ao eonheCl1Ucllto dos Senhores,SOCIOS í

da Sociedade de Beneficiência "Misericórdia" de Vi- i
Ia Itoupava - ex-Massarandubà' que.. por decisão �
unânime da Assembléia Ge:ràlExtraordinária, realisa- I
da em 19 de Abril de 1953 e, confirmada pela Assem- i

I
bléia Geral Extraordinária reaUsada' em 2� de ,Agosto!
de 195:�, deverão. indistintalnente, apresentã:rem seus t

.'

I Titulos na Tesouraria da Sociedade" até o dia 31 de I

Dezembro de 1953, data éssa improrrogável. afim de
que os mesmos sejam autenticados e relaCionados, pa,:
ra melhor oJ:gal1isação da Sociedadc� ..... ..:.. ..

Outrossim, de ac{jrdo ainda com êssa decisã'O os ISenhorés Sócios Cfue não Hpresentareltt seus Tít�los I

.áté a data acima, ·OS.memos perderão totalmente ô!
seu valor para tudo e qmtlql,ler fim.

.

.. 1VILA ITOUPAVA, 15 doe Outub,ro de 1953.
.A DIRETORIA,

Dois terrenos em "CAMBORIU'''.
quilometros.

Um com dois riachos, apropriado ll;Il'!t arrllizeras, todo
planQ. medindQ 167,20 de ,frente por 1.210 metros de fundos..

O segundo c(lm grande cafezal feito, Mm a m-tsma me-

tragem do primeiro.
.

.

Preço de ocasíão·
,

Tratar na. Rua Xapecó nr. '0 - BLUl\:IENAU.

ANUNCIOS

fabricante üe folhl-
Todavía -� fínulizou o sr. p,
Marinhá - o dito t'rédito, ati. I

torizado pela lei, não f-oi •. '110 i
entanto, aberto pelo governo.
rÍlótIvo pelo qual o pagamen
to vem' sendo feito a partir
de jan,eiro do eorrfonte ano.
Os atrasados estão, assún, de
-pendendo �e abertura.do crê.

1dito, autQl'lzal!ª nR f�l,

nl!a5, lH.'OCl!'!'a representante llal"a. tàôas as praças do estado.;
Otima cumissão, mos��á.r!o variadit'isimo. - Grande -opor_'
;tunldade !para e.ementôf,'. verdadeiramente< capacitado�. .:._

_.eartas para Cáixa postal 6390 - S. raulo.
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IAcriaçãodaCom -"r""· adeltaiópolis
�

R.10, 25 {MeTid.) - Pelo

t 3.rgÚ.i
a il1constitucionalida- Esclarece o gcvernadon :ação judiciaria, de�;ro de

I ck.' co.n1
a afirmativa do

gO-1 pre.rrogativa
de. outro Po-

procurador geral da Repú- de da Lei estadual 78, pro- que o projeto do Executivo o nos da data da lei . Con- vernador catarínensg de der.
blica foi encaminhada ao

I mulgadadepois de rejeitado fui em conseouencía do a- clui o procurador concordan que o Legislativo invadiu
.

.

.

.

presidente do Supremo Tri-j c. veto. parcial oposto a par- cordão unânime do 'I'ríbu
bunalFederal, com seu pa- f te do projeto de 1 lei 817, nal de Justiçá do Estado, e
reeer, a representação feita \ pelo presidente da Assem':' se destinava à criacão da
pelo governadordo Estado l bléia Legislativa, em 25 de Comarca de Videira: vísan

.

�e Santa Catarina, na qual í maio último.. tio concretizar a solicitacão
do Judiciário.

�

Entretanto, o deputado
Wilmar Dias apresentou e�

menda aditiva, extravasan
do aproposta inicie], crían
do tambem a comarca de
Itaióçolis.
Adianta ainda 'O govcr

nadar que "tomando COI"�iE'�
cimerrto da petição que lhe
dirigiram moradores do
município de Itaiépolís, piei
teando a cr.ação daquela
comarca, o Tribunal de Jus
tiça do Estado, em acórdão
unenime, indeferiu a solici
tação, sob 'O .fundamento
"da Inexístencia de pletora
d'e serviço, provocada pelos
feitos provenientes do ter
ritorios que se quer desmen
brar".

NAÇãO"

A ç Ã O

SIJCURSAIS:RIO:·_ Rua Rodrigo Lisboa,n
� Fone d2.5953 ;_ SAO PAULO: Rua '7 de Abril
n, 230 ;_ 4,0 andar - Fones: 4-8�'i'Z e 4..4181

BELO HOR;IZONTE: - Rua. Goiás. 24
.

- POR�

TO ALEGRE: -- Rua joão Montauri, 15 - CU

RITIBA: _;.: Rua Dr� Murici, '708 � 2.0 andar. _.

Sala 233· ...... J"OINVILE: - Rua São Pedro. 92·

DUENGEMITTEL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT

Das Ackerbauministerium trai Massnahmen,
I
damít der Betragvon 60 Millionen Cruzeiros fuer den
"Fundo MoveI" bereítgestellt wird. Díesa Summe er

gibt sich alls der Dífferenz zwiscnen dem .Irriportpreís
fuer auslaéndischenWeizen und dem Verkauf dessel
ben an die brasíljanísehen Muehlenwerke. Mit Ge
nehmigung des Bundespraesídenten 8011 diese Summe
fuer den Erwérb grosser Quantitaeten von Duengemit
teln verwandt werden, dite dann vom Landwirtschafts
mínisteríum den na:tionalen Landwirten zu guenstigen
Bedingungen zur Verfuegung gestellt werden sol1en'

AUCH IN DER NAEHE VON ROM URANLAGER
.. ...

ENTDECKT
.

ROM; '27(ÚP) -- Dia Zeitung "II Messagero"
gab bekannt, dass in der Gegend von Víterbo aro. Vi
cosee, '.etw hundert Kilometer von. Horn €ntfernt, bei
Grabarteíten Uràn gefunden worden sei. Die Unter

suchung des MineraIs, díé von den technischen De
partemeriten Roms durchsefuehrtwurde, allerdings im
eínzelnen noeh .nícht veroeffentlicht, soll eínen gewis
sen Prozentsata von Uran ergeben haben, Die Unter

suehungen werden mit aller Intensitaet fortgesetzt.

. "_ ..

.

.

,. ,.

bLtl1\mNAlJ, t9':'U4��t .

Promissora safra ele
trigo no R. G. do Sul

PORTO ALEGRE, 26
{Meridional) - Com 'o 1111-

cio dá atual safra d'e trigo
fortalece-se a economia do
Rio Grande do Sul.
Há poucos anos iniciada a

<.lcelebl'acão na cultura do
trigo, já -agora se conta com

a maior safra até agora,
Comentando a auspiciosa

notícia, o "Correio do Po
vo" diz que "a despeito do
malogro dos planos, como o

da desapropriação de terras
€m Bagé, para a formação
de uma grande colônia onde

0&1108801048
.VABlZES 'Z ULcna&

DAS PUNAS: ClU'U Bem epera.
D1SPEPSlAS. PRISAO DE VENTBE. COI,.r.l'Ee.
4.m:I5BIANA. FISSURAS. COCEmA NO A.NtJS

COMAÇAO, PULMôES, RJNS. Im"nGA." J'IGADO

hlico�, c����ou a

triticuI-1
E mais .-adianté. salienta. '.tura, atraves desses poucos que "nem mesmo as pragas,

anos, a . se expandir cada como a lagarta, que recen" ;

. "
.

vez .nialS . (Conclue _ Z.a. p�a ietta:O)'

-Drt ARY TABORDA-
. MAIOR EF ICIENClA . NOCOMBAlE

A'S PRAG AS (OM UMA DiS1AS

POLVllHADEIRAS
.:

- ,,'DICO ESPECIALISTA -
ClbIlca Geral de Homtma. lI.lher_ fl CriaJltu

fábrica de Máquinas e Fundição "MORITZ"
S
HUDSON ADIUIRAL __, eficiente polvilhadeira. manual

j}HUDSON ROTO - POWER 806 - de manivela
.

(NIAGARA
CICLO JUNIOR - manual

NIAGARA CROP - MASTER

-.
mowrizada - cap. 30 kp.'

NAS PULVERIZAÇõES. .

.

USE ATOMIZADOR TEEJET· .'

� P EN T I C O

3 EFICIENTE

I
ECONOMICO

PEÇA FOLHETOS GRATIS

. '."".....

10 I E R B E R G E R "�81, Rua u!e�!�aE�o�!�Cia�CI.l!��;71 � .

392-394 - São Paulo •

·��:�Dl·:-;:f;)"&
Oaixa Postal, 458 - Av.! Anhangakú.

4���������������'�'�������������
------------.----------------------....------------------------�

1-

t·�1f:'··..:�"!����1��W!�������5
."

í
.�
�*
I"

�
�

Especializada em. fabricações de balanças marca

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

- Oficina de estamparia e fundição -
Projetos, 'Orçamentos e demais ínformacões na Fá-
brica:

�

Rua Uruguai, 30 - Itajaí - Santa Catarina

se empregariam.os mais
modernos métodos. recor

rendc-ss à mecanização das
lavouras; mau grado as res

trições impostas à importa
ções de máquinas agrícolas,
a permanente crise de trans

portes e a demora de envio
de adubos aos agricultores,
conforme compromissos as

sumidos pelos Poderes Pú-

Sucede, porém., que a lei

J estadual 634, de 4. 1 .52,
que dispõe sobre a Organi
zação Judiciária do Estado
de Santa Catarina, em seu
art. 2.0 reza que são inalte
rável a divisão e a organi-

------------------.------�----------�-------------

.

;:fi '''1'
MOTORRADWERK BAUT NS{J,.;

MODELE

NECKARSULM, 27 (UP) - Das bekanrite bri-

.
tische Motorradwerk Vincent Engineers Limited in
Steve:nhage- Hertforshire wird in Kuerze den Bau: von
drei Typen der westdeutschen NSU-Motorradwerke
aufnehmen. Es handeltsich um die Modelle. Fox (100
cem), Lux (200 ccm) und Max 250 cem). Motor-Ge
trieb und· Fahrgestell werden von den NSU-Werken
in Neckarsulm gelif..iert, waehrend das englische Werk
die Maschinen erg,aenzt und mo:ptiert. Die britische
Fachwelú beurteilt die Absatzmoeglichkeiten derNSU
Vincent in Grossbritannien und im Commonwealth
sehr optimistisch. D.er Preis der Maschinen steht noch
nicht fest.

ENGLISCHES

RATSCHLAEGE FUER HUENERZUECHTER
Die in der ganzen Welt bekannte' und fast ue

berall angewandte sogenannte Eauernfuetterung fueI'
Huehner hesteht eigentlich nur darin, den Tie:ren am

Abend, kurz vor dem Schlafengehen, einige Handvoll
Koerner :auf den,Hof hinzuwerfen. Wer noch envas
besonderes tun will, wirft vielleicht aueh die Mittags
reste aui deu Hof odeI' ste11t sie jn eil1'em alten Topf
hin, so dass die staerksten sich die groessten Stuecke
heraussuchen koeunen. Man wundert sich dann auch

gar nicht, dass die HU'ehner nul' fuer einige Monate iro
J:ahr Eier legen und in der anderen.Zeit, da keine Eier
kominen, schimpft man auf d}e "Mistkratzer", rue nm;-;

Futter kosten, und dann grade in der Zeit, wo die
Ei€l' teuer sind' keine legen.
Abgesehen von der Tatsache, dass die . Huehne:F'

nicht zu alt sein duerfen, w€nn mau von ihnen viele
Eier erwartet, muessen sie auch d;oe Veranl:agung
mitb1'ingen, das aufgenommene Futter in Eier .umset
zen zu koennen; Kurz gesagt, ganz gleich ob es Sich
nur um w�nige Ti'6re handelt odeI' um einen groesse-
1'e11 Besíand, mail. so11 stets nur junge Huehner der

guten Legerassen, wie z, B. Leghorn oder New Ham

pshire, haltol1..
(Fortsetzung folgt)

REZEPTE
.?"

TOMA'fENSUELZE .

1!8 L'l'ohdruchgepresster Tomatensaft, 1112 Blat
Gelatine, Prise Salz, Gelatine waschel1, in einem Ess
loeifeI .manem Wasser ·einweichen. Saft und Salz ·al1-

-

rúehreiI,. bis das-Salz atifgeloest' ist, dann die in eiriem
Essloeifelheissem Wasser aufgeloest-e Gelatine unteI'
das. Sa"ft-Salzgemisch ruéhren. In eíner kalt ausge-
spuelten Forin erstárren Jl3ssen.

..

..

�.' ·:e ...y*tt'*.,�.

. � � .... :.

ABGESCHLAGENE EIERTUNKE
.'

.

',._

.. 118 L. Fleischbl'uehe, 1 Eigelb, etwas ZitrOl"len
saft, 1 Frise geriebenen.Ingwer, Salz, 15 gr. Butter.

'Fleischbruehe und Eigelb auf der Kochblatte
oder.uéõe�Wasserbad solan:ge·schla�n, bis rue Masse
dick ist, d.mn wuerzen

.

und zueltzt· die Eutter in
..

.

,

Floeékchen verteilt, .
al1maehlich darunter schlagen .

.....
'- .•"�i

EIERKUCHEN lVIIT AEPFELN·
I

lSati,rer Apfel, 1 Ei, 10 gr. SionQu; Sutter zum
Braten. .

.

.

..
�Jt! ,;li'! ��••Ji;

, De:p Apreljeinreiben, mit Eigelb und dem'steif�
gesehIagerie:n .S.dmee sowie dem· Sionnri. vermiscben
und in der Pf:itnne in heissi�r Butter zum..Eierkuchen
backen.

. ....

"Was hat dieser Rerr zu Dir gesagt
"!eh waere eine grósse Optimistin".
"So ein Grobian."

Ruecksichtslos: -:-:

"Jetzt, wo Sie Thren Grnssvater beerbt haben,
werde

iC.h.
w

.. O.hl.
.

... auéh

.endlic.
11 mein Geld bekommen ?"

ISchaemen Sie sich nicht, aus einem·so traurigen
. Ereignis noch KapitaI schlage:o: zu wollen ?" '.

.

'

,.-. .

fRIGfDAIR!
--'lI'

,. ij�'. Ar
�ã R I G I õ� I R fliiiiiB'1!!l
���-----

�
Concertamos:
Refrigeradores Domésticos. Rerri�el'ação em Geral
Máquinas de Javar, :Fogões elétricos, Aspiradores de Pt,
Enceradeiras, Liquidificadores eLe •••

Reformas Pintara.
CASA DO AMERICANO s/A.

Secção Domestie8

Rua 15 de Novembro, 473 teI. 15li·
• NOSSA DIVISA E' SERv"Ja. o'

.

raflex

silencioso

x

- O; novo pn�u PI • silftnc:ioso
• macio

o:,

� resistente e durável
• agarra firme o chão
® seguro em

qualquer velocidade

ELLI j- -

1 � ..-��

das. 5. qualidad.os exc.epcionais!

,',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



f
"

Este ano, . os -Ó,·costureiros
. A

. transportam, para i). praia, as
.

. "

'

suas' criações de c1dada, har-
monízam as linhas da moda,

, ,� O r .e S.' ,apresentam'·'cores' ínespéradas;
;::fer,ecem .coniuntós. .encanta.·
dõres..

' .v
' .

·'a,$,
I 4-

'

••:

.
Em certo modo, as 'flor�& 'Vos' e Inclinam sobre o ear-

_
são como as mulheres boní- tão zínho. cheio de frases
tas: estão destinadas a em- de amor preso aos seus cau

belezar ,e a perfumar Q. p�:, Jes, cem uma, graça de.cum
norama terrestre. No 'entan, plicid2de.
to, não é geralmente a mu-

'lher quem. as cultiva, mas Se voce ama' as flores -

quem se' compraz em cortá- � quem não as áma1. - aqui
Ias; para enfeitar com elas está um conselho para con
o

. .1a:r; Para .íssto, as r�UIW, pêry;i·las mais tempo. TOII1e'
f'FI'l s:eu,regaço - amorosa- ,a,�g�as precauções, antes
'mente ou há nisto um instí- ãe dispô-las em uma jarra.
tívo abrace) de uma rival?' ou fÍoreird. NUrlcá em agua
-� e as elist�íbuiconi graça .quase morna. Cotie�Íhe UXTI

d,e artista. pouco os caules na ponta,
. Dar-se; emboraseja �.ma. em víês, cuidando que .?S:

é�pi.)0Ição ef.emera, e o eles- bases dos caules fiQuem se

tino menos peràuravel, mas patadas, e não. pég�das, p;t
ig'ualmente ..generosu, das ra que as flores absorvam.a
flores, Sua formá de amor, maior quantidade ele agua

possível. E imprescindível
mudar a agua todósos dias;
e cortar um· pouco! o caule

cada vez. S� algumâ manhã
as ve murchas, tendo reavi
:"'31-las mergúlhendo pelo'
'menos uma terça parte dós
aules em agua quente; ü,

.

.. Habitam a zona de êó�
bertura da ZYM�6; Rádio
Mirador. Vendam "mais
neste' fim de ano" anun
ciando na emissora da Rio
do Sul. ..... ', ... , .• ,

Solicitem a' tabela'
.'

dJ:
preços ou a visita de' um"
corretor. - Caixa Postal,'
61 -- Fone 151 -? �IO
DO SUL -:.. S.�a,. �at'l-i'fP:a.

vo,is corte esta terça partse
coloque o caule restante, - .

para permitir que a flor ab
agua mais rápid,-

o JHDU'SlRIA: E (OME'RCIO DE' SitUA

Fundado em 23 de Fevereiro de USEi

Capital •••.

Flmdo de Reserva

Ende:ré(;() Tele,
_. .. Cr$ 50.000.000,00

40.000'000,00

HORIZONTAIS:
1 ,� Pessoa cínica. - 2 Substancia química usa

como solvente - :5 Impedirá de ver; nota musical
- 4 Engarre; bebida alcoolica -=- 5 Lavrador; egípcio:
negligencia no serviço' - fi Período; espécie de pão
rpl.: - 7 Tem profunda afeição; acha graça -- 8 Que
:se aelútou,- 9 Urrico ; sacrifica.

VERTICAIS;

- l\fatriz: I T b. J A r

90.000 .OO{};OO·
Total dos depósitos em 3118153, mais de 786.000 OpO�OO
AGENCIAS E ESC8ITORIOS NAS PRINClPAIS f'RAQ;\S DO ES.

TADO OE SANTA·CATARh'lA. NO RIO DE J�Em.O E CU&1'l'IBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCa E"CON\rRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDAD:E:S'·DE'·FINÂNcIAMENTO DA PRO

DUCA.o
.

.......:.. 'o .sri Bruno Wah1dieck,
industrial res'dente no bairro
de Itoupava Norte;

Tratamento at�\il �a.
, •. ,' "P 1"0 R-:ir; 'iii' I .A'�
p�r �iu:r�ão ;em>dor. (enquan"!
·tó OS 'dentes' amda 'estiverem recl
lativamente firmes). - Contra.

:!�.dieade. 'na Tnberculo.�c�_e _ Dla�'"
õetés. -"- Solicita·sEr a reservil"

de hora eom alguns i}(àS;''de' an
tecedência pelos pacientes' de;,

fára. "

(AS1AMENTOS

III III

pouquíssimos os que se ar-

riscam a casar-se,
sexta-feira. De fato, uma

estatística realizada em Mi
Ião revela que em 1925, ..por
exemçlo, em 5.462 matrímó

simbolo de perleição! Cala de

ASSlST2NCU ME'DIC A PERMANE:N'I'.Ê A CARGO Dl!: ESPECIALISTA"
ABEIt.TA AOS HE'DICOS E:x"HBN08

alças
om inações
Ca is las

lusas
Soutiens

Cintas

ELJn'RICIDADÉ ME'DICA - REPOUSO':_ D:J!SIN'tOXlCAÇO.S - ALCQO.

LlSHO - TRATAMENTOS ESPOOIALIZADOS: -
Is.VENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 1011

:ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
C U R I T I 13 ,A, P AR Ao li A·

.

Distribuidor em Sta. Catarina

DAS

AFAl\'IADAS CASThURAS

"MOBIS"

IS IA K

.

..._,
, .

"

Marca }l'abril da melhor
casimira. do Brasil
-:x �

Linhos e avíamenton

para Alfaiates
-x -

Rua: X;Y. 13BO - ex. Post.al, :ma
BLUJ.mllNAU

Al·RESENTA.

TANDO EM VES PERAS DE NATAL. NÃO ESPERE

FAZER A SUA ES·COLHA· . ;.

,!L �-,.J.&ism&t& ,

\j

;1 () PAPAGAIO
\l UM apaixonado zoofí!o Ie,

. vava para casa um magnifico.

na

NYLOTEX prõduto
". ,.;� "-::.

criado' para:':;'a
ele9anEía- femenini MARCA

2

JELEfONE 1 3 I) ,
,

'.,
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lha

sé.cie
nos assist-entes, os quais ali
encontrarão, bebidas, san-

duiches,' etc.
.

Velha, por ocuparem os dois
clubes pcs'çôes distintas em

nosso futebol, ou seja. perten;
ce o TU1JÍ à primeira e o Vas;

"ta- to Verde à Segunda Divisão;
Isto é coisa secundária; con

f{lJ'nv� provou o elenco trrco
'lor em Guspa.r mesmo, onde,
após umn consíderávcl vanta ...

gcm de ;{ PÜl1trJS contra 1), ce�
deu (1 empate ao seu antagc,
nista. resultudo [lue não dei
xc 11. contudo, de tornar-se
!,f,nrpso para o vicc-campeào
Ó, �egtllldon;\.
E' natural qUi;' cx ista- eHI

conscuuencíu, relativo Intcrcs,
se entre os aficciUlIados \;11.1_
menauenses pelá cotejo de
Iogo rnas, que terá a dirigi
lo o sr. Francisco Ott J Bo,u11m,
íridicado que foi pelos dlrIgen-:
:05 vastovcrdinos.

es- l�tlja equipe apresentar-se-á
completa.
Pode parecer uma luta de

sgual a de hoje, no Bairro da

E' inegável,' contudo, que
o favoritismo dei embate
pende .para o lado atletica
no, que, vencedor na bata
lha desta tarde, estará elas
s;ifícado para as finais do
Certame Estadual, onde te
rá � esplêndida chance de
rehaver para Brusgue a he
gemonia do sóccer barriga-
verde,

'

. Ainda que atuando lon- que já conquistou. o quadro' tos outros que com maes
ge 'de seus domínios, o A- rubro reaparecerá dentro tr ià realizou há anos passa-mérica F. C. reune as pre- d'e algumas horas ante a dos:

"ferêncías do público como platéia esportivâ da Capí- O onze do cÍássico Adol
ó ma's provável vencedor tal, onde, por sinal, desfru. finho, para quem a lutada pel'Bja desta tarde em ta de grande cartaz e sem- contra o bi-campeão do Es
Floriariopolís, onde' o Avaí pre foi encarado' com res- fado é de enorme responsatentará barrar seus passos peito, para preliar contra a bilidade, terá de superarrumo à conquista do tr'í- representação azurra, se . a si próprio, esta tarde,campeonato de Santa Cata- há anos vem fazendo das se é que almeja intervir
rma. fi'ipas coração para obter nas finais do Campeonato
D d t' 1 dr- '1" d E Catarinense. O-cóníunderi":'\ ono e no ave pa ao, um titu o maxnno o sta-

de jOgo,. principal fator do- dó, para ai9ançar um feito te revés que·, . .sofr,eu, 'em
grande número de ·títulos de ressonância igual a tan- Joinvíle, 6xl,' quebrou em

parte a moral ca equipe. A
eliminacão do Améríca da
magna dispu ta do futebol
do Estndo requer esforços
de ioda espécie, sacrifiei.os

\
mesmo da turma flvaiani.l,
pois pal'u a concretização'
dE, seus desejos, terá de lau
rear"se 1108 90 minutos re-

glüamentares 'e ainda na

prorrogação.
Tarefa düs mais pesadas,

porno 'vemos. não c' impossi-
vel de ser levada a bom
t0rmo. Em nossa mo

desta opinião, entretanto,
ainda desta feita deixará
Floril)t\Gpolis com as han-

Iras' de vencedor o esqua
drão de Antoninho.

! Benedito, Campos, desig-
nado pelà 'Federação Cata
rinense, arbitrará o impor-

t tante'. chóqu;e a" ser efetiva
I do no' gramado da rua BD-

·I�;��IOHARA·O GUA·
, 'R�NI A' nA,]!1 I! Após submeter-s� a dureS I

I 'jpl"ovas de fogo", o quadro Irepresentativ,:) do Guaraní F.
I C. voltará a entrar em ação,
exibindo-se l·:;go mais à tar
de na cidade de Itajaí, con

irá o tim·� do Lauro Mullsf·
E" mais uma' chance para

or; 'rapazes da Itou:pava Nor
te demonstrarem o

Verdadei_,1'0 valor do conjunto que inte
gram, cujas linhas estão, ,se

entendendo mu'to' bem, prin
"cfpalmente após II) teste rigo'
roso contra o Caxias de Join
vile, 'por quem foram abati-
dos por 4 x 1, honrcsamente·I. IIIiIII IIIIIII---------Ii!III-IIIIIII-�

lubmeier ..se-á a lestes
no fluminense o a ..

�����.���,,>������cC. tacanle JuUnho
AT'ENÇAO: �'co���ite �r> preços baixos e eCOnOll1iZe� Acompanhado, .do técnico

�i)llnMPlp.àOllRdOTAND�OSRTA� BCRI��DllE, pn�O.6REfro i� ����n�:��no c;�::i��l dv:ai:e�
A.J 5' J.) I pública, por via aérea, sexta-Relogios:,Despe;rttadores Weselox, Pulseiras,

cane-I
feira última, o atacante Jll-

tas Parker "21'',- ete., Iinho, do Clube Esportivo
, .'

POR ATACADO E VAREJO Pa·sandú. O referido jogad�r,

,

de quem recebeu o Flunu-End. Telegr. RAILSO -- Rua 15 de Novembro, 804� nense F. C. boas informações,1.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina � irá' submeter-se a um perío.,
� do de experiências em Alva

���������oo�...���
1'0 Chaves, devendo ser cb----"----_,..;._,..;.-----_.,------------_.;;.-----..;._ servado por Zezé Moreira,

rerspcclivas �e nm. novo. triunlo· �o Imérica F. c. ���:,::�::�:::::,:;��I�
um dos problemas da equipe
que orienta.

'

Julinho iniciará seus testes

�',

� .{'"

1

E R

nas Laranjeiras na próxima
semana e se, aprovar será con

tratado pela agrern'ação que
juntamente com ,:) Botafogo
lidera o certame guanabarmo
de 53.

OS MAIS LINDOS DESENHOS
O MAIS VARIADO SORTIMENTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas

LOJAS PROSDOCIMO

: Terá' � Atlético, Benaux
I
cochilos de'sua' retaguarda,de ultrapassar, hoje à tar- que, apesar de formada porde, ,.o, p�núltinia�"r. obstáculo verdadeiros craques; não

que lHe' surge,'à: Il'ente, ria vem acompanhando o exce
eampanha:que" vem empre- lkmte' ritmo de pl'odução' doendendo em busca do tftu- ataque, cujos

'

integrantes10 máximo do futebol do tem demonstrado boa visão'
Estado' O "vovô" dos clubes das rêdes. Não há,'entretancatarínenses; 'que outra coi. to, razões para maiores te
sa não tem feito senão es- mores, mesmo porque têc
magar os adversáries que niearnente os jaraguaensesSe lhe antepôem pela ·fren- estão longe de se igualaremte, pelejará pela segUriaa com' o campeão da Ligavez com o Baependí, desta Blumenauense de Futebol.
vez em Jaraguá do Sul, 'OU- Talvez consigam' equilibrarde quadros de certa catego- as ações' com sua fibra in
rio já expenímentaram re- quebrantavel, combatendo
sultados bastante, amargos, com seu característico entu-
Pode o mateh tornar-se

complicado para os trícolo
t-es de Brusque, .príncípal
mente se se repetirem' os
��� ....�'

Rua 15 de Novembro 900
- - BLUlUENAU

'';-=."'.::::_::::_:::::::::::::::_:::_=_=::::_==_==.""_:::_==-==-=_::::_::::_:::::_::::::,_::::_=._--:::::,_____;:::::: :::-

-- - -

Serfeoncluido esta manhã o campeo�
n-atoAtlélico dos ,- Jogos Desp. do StSI

:AIIIImm 1111111' 1iI1111! II! 11II11I1I! II IH 11111I111111 ii IIW! j 11 t f i II lU! li ílllUlllllJ'"
ª RELOJOARIA $CHV/ABE �
ê de OSWALDO SCHWARE �
- RELOJ'OARIA OURIVERSARIA ::

A Joalheria preferida pelas pessoas de fino gosto §
_

- A melhor organização técnica da cidade - §
= B L U nl E NAU

�=_: Canetas paarker e Sheaffer a>

=Relógios de mesa e parede, de boI
_:: Quilates no mais fino acabamento -

=J6ias - Relógios - Artigos para

=-==:
_

§ - Objetos de adorno em geral -
:: Rua 15 de Novembro, 828

:: mais afamadas marcas.

==_==_:: so e pulso e Despertadores de to-
a das as marcas Alemã e Suica

'

ª - Alianças de todos os tipos

ª_
-

:: presentes - Porcelanas - Cris·tai�s
_

=:nUIIllIIf!lllilllttIUUUlIIIUfIIllllIllíllllllllllllllllillilllUmíIlUmmUSU;:;.

....__-,---

, APROVEITE E'STA OPORTUNIDADE U'NICA PARA
,

, AS "'COMPRAS 'DE N A T AL e ECONOMIZE SEU

Célbêl:l ao PDhneiras. até o.

rnornento, as honras de ter'
sido o tmico vencedor do NL1�1I.:'1IIiII �_I'l!l!lII!lRlIl!'l::!""'III!RIllllillIiI\IIIII! DlllIll!iilIiIIIi:-=_IEl$lI!I",""",� I danaI Atletico Ciube, nessa

I [;ira que o rubro-negro gau
I ('h: vem .encetando pelos gra�
'mados catarinenses, Deixan-f

I do nossa cidade, o conjunto
I pc rtoalegrens€ experimentou.

! em, Itajaí. o saboi' da prime}.-;
Li vitória. ao passar COln re-

Ilativa fac:lidade pf:lo Tira�
dentes. No dia imediato à es-

I
t& partida. isto é, quinta-fei-
r,a, desloccu-se a (::n�bajxada

I < ulinu <'\té Joinvile. onde à luz
,

a.,s refleifn'es por' :rouco não

surpl'2endeu o Caxins.
Os alvinegl'os chegaram 'a

. {:c:rder por 2xO. fugindo mais
tard,e à derrota ao assinala
r<':m do's goals, o sf!g'und·(J ao

iDltarcm cerca de ,10 minutos
para o encerramento do pré
l�o, por intermédio de Jael.
Os visitantes exibil::lffi-se em
noite de gala, não permitindo
q_ue o adv,crsário, apesar do
preço eIevadíssill10 de seus

craques ,deixasse O campo da
luta vitorioso.

'

Como se observe, apesar de
rnQdesto e, sl)m desenvolver
l:,erformance de acôrdo com
l"uas verdadeiras poss!bilida
(Ies. foi o pelotão do Campeão
do Centenário o único com

,capacidade para impcr ao Na
cional seu único tropeço em

gramadás catarinenses, man

tendo bem alto, assim, o pres�
Ugio de Blmncnau esportiva.

R,30 '-- Arremesso du l1'lar

tl'lo - homens·
$) h1'.s. � S�JltQ em uitur:J

10 hr$, _, AIT/;!l��e::;su do

c O M E Ç'Q U A

Cum;eçndb 'nu tarde élc 611-
t',jú, .será cOl1cluido na manhã
de hoje, cem inído à:-: B h(J�
r,:s; o Call1peOWÜQ de Atleiis··
mó dos I Jogos Desportivos
d';l' SESI, cU,ÍLis p!'ovati estão'
:;;emlu real' zadas na praça' de
f.SfHll'1.es do 23.0 RegiIi1ctlto de

inIH1Ú.nria, localizadH no Bail'
l'\J elo Garcia.
-Gtunde número d:! atletas

reune esta dispttta do espor
tc-báse, que está se revestin
de de grande brilhantismo. A
relação dáS 'provas programa
d<ls :�ara hoje é a s!;gulnte:
" 8 h:::1'as - 10.000, ly�:tros

_.l1jljç:I:_;.
!} 111'5. -- AlTcm"�;::'J UI) dal'

&0 � h0!1l'm5.
!) 111'5, - 200 mE'tro;; raHO;';

-- homens.

H,15 -- 1,50!J l,.l!ctl'IIS ra- Empalou com (} Nacio""
sus - homens. !

'

9.20 - Arremess" do (lis. nal a equipe qee va ...

C(l - moças.
'

I I 'II.. d9,30 _- 200 metros rasos - e mimares e
moças. I rrUleirl\"9,45 - Salto Triplo - 110- \> IA II 'Y'J

dardo' --- mo�·as.
tO,21) - HevezéU'!Cn!o ,1 ;.;:

'.tOU !t!f'tJ'os .� IFJn�(.!ll::;,
10,31\ ,'�- B!!trt'ga das \3<;,lS

1:.' CarnjJl'ill' e Vice-C,Jlllpe50,

Fila Da Economia
men;;,

9.45 - 800 metros rasos -"

Malriz .. Me�ânica

Perfeicão .. Preços" módicos
.

MAIS "ANTIGA DO
Rapidez
RAMO

'H 1 R B S T
',t -!,

o

Rua; São' PauloJ 481 t Telefone, 1250
'. (aixa Postal, 203

,8tH M:E N 'i Ue - - SANTA CATARINA
. (Ao i�do da AgencÚl VOLVO)

Oficina esperJalisada' em consertos e cnrolnmclltos
de mót�:res., dínamos e' geradores'

ReconrliciQl1amcnto de coletores, para dína,mos e

motores :de quaIq1ier tí·llO.
_'__ ServÍcos de torno e mecânica em geral-• T., ii , ..•

.

Matriz

Co m uni c ação
A COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS ., Sucursal Paraná ..Sla·

(alarina,' estabelecida à Rua 15 de Nov", 166 .. Edifício José L�urei
ro 10.0 andar ... End. Tel. "EiM!"·· ( U R I T I B. A,
comunica'aos seus distintas clientes, corretores' e Amigos que mu
dou seu, esCritório e.m Blumenau ptua o prédio Palllo Scbeidemanlel"
ii Rua 15 de Novembro,

-

n�o ,810 '" 1'p andar sala 2 .. ond� continua
atendendo' dentro do horário normat

(ia. BOiBVisl a de Seguros
'bcritório de Blumenau
(alxa .'Postal, 153
Telefone: 1161'
fnds Tel.: ElMA

PROf�SSORES
11 q, ,,(;, AZ!':VlõlHJ . Il

i '

Em:. m. M!n!SUl1.. � J!6t!"!!� Il
,;:1(.1 � [.'lf!!!a: Fr-a!!.c�l!. P,,!'f;n.gttl\�, I
'!JE;!J�",. M"I,�l!!ât!e'-'. �!I."'!leg!'�fI..A, 1
,J,liHI!""r,.rI�. t.!tlU!M!,U!1l!1!!!!!\!."!C II
I (l G!'�o;f'!fi... II
I Rwl. .!'lnlie!lhdc') !t!ldo1to lr€r- 1
,I Ta'... , n.o 89. ��� Atl:iI'Vllfi§e \

I Bêco de})!))r d& 'elUl MIU'IIlIMo, II
'I da. i\lampda ltío Bram'o, I
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TERIA SIDO U A V� DITA· O. CRIME ··1)8
ASSASSINIO OCORRIDO E APIU

..

A\.
laneredo: nada assentado'Nova 3�uraÇaD· �e votos para alPrestou o criminoso de
sôbre a sucessão de 1955;e�colba �a rain�a �o �.NJmérica poimentonapolicia local
Preocupação de' Vargas· letmínar o mandato,1 Realisar-se-á hoje mais p01� �osso inter.!11GdiO; voem trt;;tc:o.!���:r.t: s����� o� ��oD��;���iae;'.'!�11���.::�.n1�.· �7ca�n�i�' d�oro��:r novos'

.
II uma tarde dansante nos sa- solicitàr o comparecimento I eorr'ida na manhã de cuín- referidas ínformacôes: fo-. esclarecimentos e d a dos

BELO HORIZ,?�TE, 28 sedição comu�ist" ôe 1935.
_' uma equação algebrrca, que,' lõ:s. do Clube Nauüco A- do qua?ro �

social daquele !ta-feiraem Apíúna, lllU�üci- r�� baseadas na;declara� mais positivos sôbre o cri-
(Merid;) O rninístrc da Ao encerrar o almoço que para se conhecer o valor do: merica 110 decorrer da qual clube as 1;, 30 hr-ras pres- íod daí

.

.
-

.
, t

Justiça esteve hoje algumas as classes armadas lhe afere. "x"; depende do conhecímen, I
-

,', . -:- +
'

. •

>

",.
'. ... "t pio e �n aíal.. em. que per- coes p::estadas perant? _

o 111e, não conseguinâo, €:u re-
horas nesta capital, onde, a .ce!a!-"ll, no Hotel Nnrrnandy, ÇI Li <o-;xato d{s termos em que �averah�da.s uma apu�açaoJ .ando. �5lS1m o �e.u �PdOlO e deu a vida o lavrador Anto- comissário Rauth, pelo cri· tanto; resultado.
convite do comandante da 4.a ;mmstro da J"U�tlÇ� falou a.ela e proposta. uo ren 1 O e sensaciona - prestígio ao anima o COD- nío Novais, assassinado com minoso; as quais foram te- João Odell contínua in-
l?ivisão de Infa�tada, parti- rmpr-ensa- A p.rHueJ!·R indaga- - Ora, os termos do pr�-· concurso para a escolha da curso. quatro tiros por J'ão Ode- rnadas por têrrno. 1.erlúl.do ne Hospital Santa
Clj ·ou das 'solemdades come- çao dos jurnalIstas "e prendeu blema sucessorro nada mais Rainha do sim ático <7rê- ..

,
.. �<.., .

morz.tivas de mais um aníver, à questão sucessoría, tendo o são do que os resultados ain- �. . p-. b O resultado da aprrraçào 11, dissemos que as informa- Contudo, procurou o re- Isabe1,'onde foi operado dos
sario da vitor:a democratíca n )rüst�o respo_ndldo qu;e uma d� desconhecidos (la renova- 1�1O e�portlvo, havendo pe- Que se realizará hoje, será ções foram cclhídas na De- pórter, durante .-: d:a 'd�� ferimentos -recebidos pelos
d!' 27 de novembro, contra a sucessao presldencal e como ça,! d;> Congresso, abrangendo lspec�lvas de gr,;nge c?m- divulgado na ed.icâo de ter- legacia Regional de Policia, ontem, entrar em contáctô 11roieteis dispara(1!)� por A1�

dois
. ter'çcs do Seriado e as parec.mento de SCCIOS a e-

.
.

J

I. do
. '. '. Delezaci -1 > P ·1·

.
.

. bi d N
.

f'lh dmodificações do plenano da Ie ante reunião sccíal, ça-feíra. I "pesar o respectrvo mque- com a e egacia oe o 1CIaJ ce la .es ovais, 1 o o

Camara dos Deputados, bem g jassas.:nnado.
como as eleições para gover- De acordo com o resulta- I ..

..

nadares dos maiores Estados do da apuração realizada I.ngerl-·u f O r··. ·m 14 c 1-da'
(Conclue

i da Federação - ajuntou o em 21 do corrente, a elas- -I"-:..-...-:..-_-:..-....-:..-_-:_-�-:-_-_-_-:.-_-:.-_-:.-=-_-=-:.-_-;,
I ministr? .Nada porta?t� pode sífícacâo das candidatas fol.
ser defrnldo em r-elação ao I =,

t M
.

I
.

p�

I canddato ou candidatos à a segum e: arra varn e·. S

dPresídencía, sem qUE os ter-Ira - 2·790 votos; Zenir Re· C r 1 a n· ç C1 ..,e·, mos d� equação
.

sejam bem belo - 2:260; Liselote Bu- ..

'

..' .. .

� I conhecídcs e analisados.
. ..lkerl - 1150 votos: Ruth

'I
Come se falava· a respeito ;..

. ,

O d'Ido ministro do Trabalho, e do Kielwagen - 210 votos. veneno estava no pé a.

'll'eu
partido, o sr. 'I'ancredo Aproveitando a oporiuni-

� NeVES surprendeu ao� Jor11:'1- dade, O Grêmio da� Húrt.en- s. PAULO, 2B (Merld) - Dolo- ca':1dà, moradora também à nu

I
jT,aduras na boca, Robelto pôs-se a

� lIstas com as referenCIas das . ! d raso acidente lei registrado no do Imperador, casa l3-D, enquanto 'gritar e seus familiares encontra"

:!:i ! luais enc-crajadoras. e eogiosas filas:. que vem organlzan o
planU;o da 9a .. Deleg,,�;a. cerca das 'Oua mãe cuidavi<· de uma tarefa de TUlll-no com a formicida na mão.

� :.a respeito do Partido Traba- as Ja famosas tardes dan- 15 llnr::.s de ontem com a morte; costura. Sozinhcl, II menino se en' pro"lC.enciando, então, éom urgen�

ilIj'
lhista Brasileiro, no q';lal ,ele santes no C. N. América, por envenenamentc pn} formicida I cé.minhara para o quintal da resi- ela �Á. sua remoção para o posto de

� enxerga - chegou a d'zer - _.....- do J:1enor Rob::-rW, de .!!penas uln, (len�la e, brincando encontrou ll- Pronto Socorro, no Patio do COle-

� c m'lÍs promissor. futuro, re-I ano ('-e idade, filho de Dorival Ga-) ma lata de formicida que· estava gio.
& I

f'ollhecendo no PTB, como par

I
rlta c. de Sara Garita, morador à I c�condidn num desváo da escada. Ao dar cntn,da no serviço de. l)�_.

� tid� de massas por excelencia, A N UNe ·t,E. M I
rua do Imperador, 13. no Carandi-

, co quintal. Roberto abriu a lata e 5i�t"ncia médic� de urgenda. o me-

@ ouali'dades que lhe permitirão 1 r.1J. ,

I
começou 2 comer o terrivel veneno, "luu estava já em franca agollh,� I muito breve t::rnar-se uma I N E STE' d fItes mes no de re�� Consognte iT'�::lrmi1çõe" colhidas,' possivelmente pensando que era a-

v!n o:" a cc!?r an 1 --

I
das mais poderosas agrelUia-l,

I I t
-

d s m ,.

. . peh "pelieia, o l(leno;:, estava brin-I çt:car.
c", 'e� qua quer a ençao o e�l-

ções políticas e pc:;;!:r declsl- D I A' R I O
. I; c.1lldo "'8 residencla ,ie SUa tia ma- ! M:ORREU c'>s d," serviço.

:>.< \'�111ente no governo da Repu_
.. terna Euridice SaIu, de 42 anos. Ao sentir os efeItos das quei- I) pai do menino: Darival Sarita,

� hlIca. I f'�: 'levado ao Cartorio de. na, Dc-
�

.

-.

I
legacia, a fim de pre�t:J.r declara-

__ -:-:�.� I Plano de doze ponlos .

é�'{5 no inquerito in.staurac1o. ell-

�h--7-0n"�=in��iC=e;:::;::;;;-�:;;:;;:::;-Õ-;:::;:::;:c::;::;:::;-u::::;;::;::ilo�-.---;::;::;;:�-a:::::::::::::-"::=V�i�1, _����;l�oeJ��\�_�e&:� ELETROFRIO f{�::i����:��f�:��, i

DOS Estaüos �oi�os oa �merica i t�����il���*ii�;::��� . Representa Garantia e Qual idade em Relrigeração. _ Geladeiras _

o necrotcrio do Araçá. i L.

• • 'f", r.espeito, uma irnoortarJte So.rveteiras -

.• �al�ões.Vitrines n�s mais m�der,�os estilos até agora

I Nu�;GllIna'SiO Dom BOSCB��r�n�.� �,ii�'i��lV��e�l� l���: j'
óeclaração SegUrída.

-fêira.
I cnados pela Tecnlca -- InstaJaçoes de fngonflcos para Carne �.� i .

que os item:. mâ.;S caros estão.
.

rr.'t.l I

�,a!xando. _enqu�l!1t"': os mais
li Fraqueza em geral 11 I Leite -� Peixe ft-Jrufas e etc .. -� Executa-se orçamentos para qualquerI'

,

)JalXO�, estao _s·,�.;mCl(l.,.. _ III VINHO CREO 30'l'ADO f
- O p�no(I(}_, dp Jl1�laça? 'II SlLVEntA I �- tipo de insfa!ac,ão�".ü��:.nen'e. ]a '"'mmo" I 1 Inlormações tom o Represenlanle:

i COMERCIAL uR E Xn �*- M. PAWlAK -�� Rua Nerêu Ramos, 75

,,'

...

";;". __....
__ ._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ $_ '::> _ r.::. _

INDO A

BELO HORIZONTE
fAÇA SUAS REFEIÇÕES NO

RESTAURANTE ACAVACA
E DIVIRTA-SE NA

BOlrE nCftYACB,
RIGOROSAMENTE FAMILIAR

EOIFICIO ACAYACA, AV. AFONSO PENA
BElO HORIZONTE

WASHINGTON, 28 (UP)
_: o Governo informou que o

custo da. vida átingiu a um

nivel sem precédéntes em. Ou..
tubro passado, _;pele oitavo
mês consecutivo, ma,; os pe
ritos oficiais em matéria de
preços dí.sseram que n infla_
ção, "aparentemente,. já ter
minou".

O Bureàu de Est1'tís!icas dG
Trabalho disse que 2 �ltu nl)
fndic.e do custo da vida se de
veu. principalmente a�s cus
tos ma

-

ores d{)s augu�is. rou
pas, ass.stência médica, cer

veja e diversões tais como as
e:ntradas para os fUmes tri
dimensionais.
O amnento foi suficiente

para l1rbvocar umn elevação
· de dois centavos d.e dolar por
hora n':>s salarios de' um mi
lhã·o de trabalhadores da in
dústr'a automobilí.stica� cujos
sftlarios estão vinculados au

mencionado índice.
O índice do Bureau par;:;

meados de outubro ro\;clol'
·

que os prcç:s eram superiores
"'ln 15.4 por cento aos do
período bãsico de 1947.49 e
cm 1.2 por cento a,1S de mea
dos de setembro. O aumento
ü)[al desde 0utubro de 1952.
foi. s�m embarg) de somenté
],1 por c.:m'o.
Ewan Clague, dirc:tor dJ

· Bur0lu, disse que Of preços
·

estã·' ag:Jra "praticamente es-
· láveis" e que o índlce se maIl-

Alexandre Amaral
T<:ncontra-Se desae ontem

nésta cidade, procedente da
Capital do Estad·:. {) sr. Ale-

·

xandre Amaral, alto ·:func:oná-
rio do Departamento de Rda·

'

·

<;ôcs Públicas do COllsuladl'
,Geral Norte Arhcricano em

· São Paulo.
Em visita à redação "deste

jornal, o sr. Alexandre AIll1-
:rat rtlan'festou a mais lisongei-
1'� irt'ipl'essã:,) sobre o progrés-
50· O' desenvolvimento désta
cidade, mostrando-se encanta
do com o aspécio m:'bano.

.

.Hoje mesmo ° visitante via
jará para J"j)inville· dali ru
mando para São P�lUlo. So
m:,s gratos à gCl1tih";za da vi.
sita.

ANIV'ERSARIO I
Transcorre,' nesta data, oD

�niversário natalício da sra.
Maur3.

.

de .Araujo, dedicada
Espósa do sr. João de Arall
jo. diretor da importante Gr

ganização Tyresol::!s Catari
nense.

,

·A distinta l111talic'ante, .cs
nossos cumprimentos, com 1,'':;_

tos de duradouras vellturas.

um

...... BLUMENAU (Ao lado da Agencia da Varig)
graças, a ser

SENHORES

Rua t 5 de Novembro ". Esquina da Rua Pe. Jacobs

ATERLOU
AGRICULTORES

compromisso.
B R UNS S. Ã.

tT T UiRf

De fxito A

Acabamos de receber nOVél remessa desf es afamados Tratores
Canadenses. -- Adquira agora o vosso trafor pelo novo plano de
vendas a prestações..
Solicitem-nos uma demonsfracão sem

,

...... COMERCiAL VIEIRA

\(oroou-se
IDos Jogos Sesianos Em
rResultados das provas dt ôniem ., Classifitaeão das equipes

Num ambiente de grande I 2.0 - Corrida de 400 me•. Emilio G'elow E.LG.; r Grcssrr, Genesio Pneira, Da-
entusiásmo e acentuada es-

1
iros - 1.0 lugn, Bertoldo I 1.i) - Salto'em Altura - �pberto Ern, Irinelt Raulino.

por�ividade, teve lelgar na I SUva. avulso; 2.{) Erico Pi_ 1.0 lugar Ivo Mazs, E.LG.; 2·0 i . .'
t&.rde de ôntem, no Estádio·' nheiro, E·LG.; 3.0 Wolfgang I Wol1'gang Gresser. Fumo Em I PROVAS FEMININAS
General Dutra, 11o'\pa'rro do Gresser, Fumo em Folha; I Fc1ha; 3.0 Laur.;) E da Silva, 'I 1.0 - Corrida de 100 metrl1G
Garcia, a abertura·� cam- 3.0 - Corrida de Fundo, I H.er;ng. -- 1.0 lugar: Ruth Krepski,
peonato de atletismo denomi- 3.000 metros: 1·0 lugar, Raul) 5.0 - Salto em Distancia I Fumo em Folha; 2.0 Helena
nad:J 1.0 Jogos Desportivos d1 Leit,e, KLG.; 2'0 Avelino Ma-j- 1.0 lugar Ivo. Maus, E.I.G; I Clarindo, Mafisa; 3.0 Eraides

SESI! nesta c.idade. .0 Íl.l.íci? chado, Fum:) {m Folha; 3.0 12.0 Helmuth KcrtgendJIT, Fu- Felido, Her'r:g;
dos Jogos seSlanos fOI asslstl_ ----- mo em F·olha; 3.0 Lauro E. da 7-,0 - CorrIda de 80 metros
do 'por 2utoridades, iiguras de Encerro11wse !'l r·c.m!lna I

SiJva. Hering; -- L:) lugar Ronny Lindner,
r(;�lce das class.�s. cons�rvado�

'ii � J;", .�lIlI
•

(ko _ Salto com vara.
_ Fumo em Ft?lh.a; Maria A. de

,'as ,( r.egul?r asslSten�l�· _ de P!peÚe"c?in dA I", li: encedol', Dagoberto Brn, FE_ : Mello, Gar<;la,Angel a Ber-
E a segUinte a claSSlf caça0

. I fi &li, 'l.l!1lI lf.j A I mo em Folha;
.

; llhardt, Maflsa;

I da tarde de ôntem nelas firo 'd' d T
I 7.1} - Arremesso de l'eso 3·0 - Salto em Distancia

mas que c:ncorrermi1: '1.0 lu- ti enteS O" ra... - 1-0 lugar, Edgard Al1l.lzeck,. � 1.0 lugar, Mari:! Aparecida
gar. Companhia Bra5i1eil'a de avulso; 2.::) Gualbertc A. AI- Tristão, Garcia; 2.0 Brunbild
Fumo ('m Folha, com 55 pon- balho . bino, avuls-o; 3.0 HP1�S Haem;- i Pcln, Hering; 3.0 Alice Bats-
tos; 2.0 lugar, Emprfsa Indus- c"'+ eh, G,m:'a; r o:::hane1', Maf::3a; .

trial Garcia, cCom 33 pontos; RIO. 28 (Merid,) - Encer�' I 4.0"':'" Arremesso de Peso-
;:;; . .0 .1uga�·, Indush�a Textil rR-se hoje a sexta semana 8.0 - 4 pOl' cem metros -I Ivan Schneider, FUlto em F_o
Cta. Hermg, com 20 pontos e brasiteh'a de prev.enção de P',evfJsamcnto: 1·0 lugar .Em- i lha; 2·0 Edith Borba, GarCIa;
4.0 lugar, Mafisa, com 24 pou_ açidentes do trabalh(l, realiza. prêsa Industrial Garcia. Atle-!23.0 Helena Clarinda. Mafisa:

(tos. da sob os auspíc,os dJ Minis- te;;: Mauro Malhe1ros; Ernesto, 5.0 - 160 metros com reve
I RESUVl'ADOS DAS PROVAS lél"w do Trabalho. Espec:r Oliveira; DjaIma Massaneiro;

,

sarnento - Equipe� Venceck>-
Mal3culinas Lstas brasíleiros em seguran- José Caraco; 2.0 lugar, Fumo r:s: Fumo em Folha, .Hering,

1.� - Corrida Ge 100 me- ça co T:rabaho, vindols de to_ em Folha. Atletas: W·::,Ugang E.I.G. e Mafis�i.
.
tros - 1.0 lugar, Bertoldo da das oS pontos do oaís, partici-

j"
Silva - Avulso; 2.0 Alicio Jaram dessa rewlião. cuja en- • _A· d �.'IMA�dll�it.flal[�lIldnlla"RiER�"IB�EemmlBmm�11)0 os Santos, E.LG.; 3.0 cC:'n,mellb se d:Jrá em

SOle-I:::Wolfgang Gress.er, Fumo em riidild.e no Ministério do Tra-
Folha: taJno, hoje. E N D t R E ç O ( E R I O

AS MOSCAS fi

I
Indispensável no" bares,

Rpadarlas, conleitartas, Eítf71lr�·�i4açougues. casas de carne, r� 1:..
restaurantes e lndúsllias ..

- onde não pódé haver O AMBIENTE
mosca3. .

"LILLA"
V."ntlla<lór de t(>tll de lINjUenaS
d.mensqes, conslderãvel poten·
cia e baIxo coosumo de enersla.

éíl.·;'�!j I I '"

CIA. "LII.LAn ;"J.:.:"":I�(� DE MÁQUINAS
INI)ÚST�IA E COt.1Él.e,o

Fund�do em 1918

rlla Pira:lill;!I�a, 1031 ....... Caiu 1'1I5hl llll - ii�O 1'1Il!'1l

menau

SUA _S COMPRASPARA

I
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