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NOVA IORQUE, fi (ü""?) -
o Brasil está liql1'dando rapi
damente seus atrazados CO�

mercíaís nos EE . UU . Tanto
assim que na semana passadJa,
os atrazados comeveíaís brasí
ieiros passaram d" quatrocen
tos e cinquenta milhões para
trinta milhões de dólares. E o

gaV€rnil brasüelro está provi
denciando o pagarnentn dessas

contas. Tais comentários fo
ram feitos hoje pelo "Jounnl
Of Commerce '

J num artigo
sobre as perspectivas das rela
ções comerciais brasrleíro ...nor ...

te-americanas.

-

ANO x

ESTA' O BRASIL NA llVlINENCIA De
U NOVOSURTOREVOLUCIONARIO
P�ís �m crise pela falia.de

' . .

IPio XII:· luta até' a morle
�����!!�e�ni��=ent��!�!n��,�,� Ipara salvação da Igreja
visoen tios relatortos anteriores' se realzaram em escala maior ;íO l-nl!mIOgo ameac;a, todas dS almas»'e e�n lemp� l_ue.nor do que prevíramos" � afirmará o deputa- lo".do Israel Pinhetro, presidente da Comissão de F'ínancas da Cà
mar:;, quando, hoje à tarde, usar da palavra, para reÍatar a si
tu�ça(). econõmk!, ;e financeÍl'a do país. Já há dois anos que os
2e�� etlscur�os sa� vasados no tom mais prssímstn possível,
crlt.lCando etc medo objetivo o erres e os desacertos da nossa
politica. Dirá: :- "A situação econômica agravou .. se acentua
damente, em virtude, não somente do encareclmento do custo
d; vida em

. .r:itmo m.ais. acelerado, mas, [á agcra, peja falta de
dlversag uttl dades índispansávels à manutenção das ativida
des �conômica!,. A própria situação financeira, preocupaçãomáxima da. açao do Governo, em benefício da qual foram to
madas medidas de �estrição e de fiscalização rtgorosas, cerne;
ça a resenhe-se das Influencias reflexas e negat vas de corren
tes �a deficiencla econômica; torna.sce difícil conservar o e
qullíbrío e a posição auspiciosa em que vinham mantendo as
finanças públ'cas".

PRIORIDADE PARA A níc de Taubaté foi a causa mi-
ECONOMIA r ial da crise de�:J c (I fato�

!'I0 desenvolvímcnto do seu declsívn para a r-evolucão de
relatórío, o sr. Israel Pínheí; 3li. A bandeira desta revolu,
10 defenderá várias teses, sen, ç:50 foi política, mas a sua cau
do que a primeíra a expor se sa, econômica. Se não obstar
l�l!seia no seguinte: "A pclítt . mos o desenvolvrrr-ento da
ca brasileira tem ::fC'.I, em ·to- crise atual, teremos prepara
(10S os 'tempos, excl.zsivamgn; do novo clima revolucíonárío
te financeira, quando deveria que nos levará a perturbàções
ser preferencialmente, econô; socíàís das mais graves".
mica". Depois de crítícar a
nossa inação em face dos
grandes empraendlmentos de
ordem econômica. citará como
casos isolados a Usina de voi,

. ta Redonda, a Companhia do
Va Ie do 'Rio Doce. ii Compa ,

nhia H'droeletrtca do São
Francisco e mostrará aos defi
ciências do Plano SALTE
princípalrnente na parte de a�
Iimentacão, em qlle nada _foi
feito.

.

AMBIENTE PARA
SU'�:VERSõES

•

.

para" salientár .1' hnportan�'
da do que afirma, dirá: A fal
ta de um p'lanejamer-to eeonõ .

mico e a adoacão «xclustva de
planos fnancetros, têm, Ieva..
do o país às mais grzves cri ..
! e5, �riando, mesffio, ambi,en
te propicio às sul-:Jversões. A
valorizac:ã8 do café no Convê-

FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL

com 05
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ROMA, 9 (Robert .rackson, d!ll
I

DF) - O Papa Pio XII inaugurou I
roje o "Ano 'Mariano" da Igreja
Ce tóllca Romana com uma exorta-

'Somente Deus sabe com'} nos agra
daria' olvidar a amargur-a dos tem

pos presentes neste di" de regozijo
t: felicidade. Mas os p<:!"ígos que
coroam a humanidade são tais que
não devemos cessar de pl'oferir nos

ç ilo a todos os cristãos paruque lu
tem "até a morte, se for nécessâ
rio", contra os que batalnam para
destruir a Igreja.

. o SUll;1.0 Pontificie presidiu ás im

ponentes cerimonias !1a abertura do
"Ano Mariano", que será comemo

rado pelos católicos do mundo in-

teiro:
-'

Esta noite, falando ao microfone,
em sua biblioteca particular, no Va
ticano, Sua Santidade exortou a !

Igreja â defesa., !
,

Dirigindó"se,. 'especialmente, aos 1.

membros da Ação Católica, disse:
"Sob <3 proteção .

da Virgem Maria,
preparatívos para viver em um

c�ima de mobilização geral. para to

<'os; os sacrificios. e p��a qualquer
ato de heroismo. O inimigo faz pres
são contra as portas da :igreja e a

meaça todas as almas -.

Trava�se, . atualmente, uma 'luta
que aumenta dia a dia em propor
ções e violencia. E' necessárto por
trmte, que todos' os cr'istãos, de'mo
(10 particulat os cat6Hcos rnííítan
tss, se organízem e batalhem até a

,

Flagrantes da homenagem pres-

J
o marechal nutra, o sr. Marcondes

I
tros Ciro Cardoso e ,I:>sé 1mérico

laãa ontem ao conrrresso . na pes- I, Ilho e o homeuageaslo Em baí- e o general Can1'obert T'er:-éi1:a. da
soa do sr. Nereu namos. Em cima xo," mantmnda umtestra os minis- Cesta, '

.

..
morte. se for necessário pela sua

Madre Igreja e com �s armas que.
l�es for permitido empregar"
Esclarécel1 o Santo' PadreOb-scurecidas a paz e a propria- vida no

amarál PejxoltJ e o Esquema

Etelvina Lins apenas com

pontos de vista pessoaiS

Com�morando o D,,, do Res�rvis· rl'ilitarcs (Oficiai,; do 23.0 R.I. 0-'

ta, SHiío presLd(l� silmificativas nciais e Aspirantes '-' Oficial R:2) Aproveitando a ocasião, o reporter
p.-rguntou ao presid"l'�e do PSD

homenilgen.' ao imortal poéta patri- e Reservistas (preças) das classes
sobre a realização de uma reuniãocio O�a"o Bilac. patrono dos re5er-' de 1931 e 1932. re�idenies na cida-
de governadores da C'lnvenção Na"h. las, cujo busto se elEl1e á Ala- de na Ahmed'a DUq'.IC ce Caxias,
c)(>nal do PSD, nos.,pl"imeiros me-meda Duque de Caxii\s, em frente I junto ao busto de OLAVO BI-
�, '

d . _ d t d
ao quartel do 23.0 Re"imento de In- L-AC..

. es d.l ano �m ouro <! "J a as es-

'. .

�
_ _ "es acontecImentos Informou, ,eu-

f{:ntarln, CUjas sol�nldades terao lu- 2, � Alocuçao em hO!!lenagem à

I
. d·A 1 P' t.. .

d OI
.

I i
t.. l'. o governa ar mara ento o

ear ás 9,.;0 hor,,-s do '11'1 ] 6 o cor_ avo BllaC, pe o 1.0 Tenente N· -

h ã C
-

N
.

rente. "olau de Carvalho. .

(·t'e nao a_ver onvt' ç,ao aCl.?-
_ •

I 1.al do partido, mesmo r ,'rque nao
O program;"1 de homt>nagens ao 3) - Colocaçao 7.::, uma coroa I

há 'd J"b 1
.

Dia do Reservista será o seguinte: de flores.

I
.

1 °oqupesDe lalie.rarâno r· r no _nnelO-
.' lI? . re zar c onve-nçoes es�

l.j,-XII: - 1) - Pa1.·�tra aluslva

f 4) - Canto do Hin" "acionaI pe- t _,. f' d Ih"" . . .. a ..:ualS�!l Jm e esco er seus can ..

ao D1.a do Reser'\."l.sta·. pela Asp. los presentes d'd 1
. -

d 19-4
T .' d tU

<.

R ,_

.

..

I atos ParI! ns e elroe� e <>.
�ose e. aUla llmo�. I II' horas: - Inlclo dos trabalhos 1,cvelou !!ntão que ela fevéreiro
Local: - P R C -. -1: . . \ para o preenchimento das Fichas de PIOximd o Di�etorio Nacionai do
2) - Ap�I� aos Of�(.:a", e ASPl-" apresentação. no QU'Irtd 'do 23.0 p.?rtido �e reunirá COIl') a presença

n;�tes a Ohc"ü R,� ,nao aprese.n- I R ,I. d<,s seus' títul�res. Com·.) em nlgltnst:'O:lS no ano antenor) e Reservls-, 18 hora�: - Arriamvl1t"l do Pavi-
tas (pragas) dPos classes de 1931 e

I lhão Nacional. (Conclue pa 2.a. pll.gma ietra Gl
1!l32, junto iI "Estaçlio de Rádio" I _,...-......------------......------,--

;f�;�;��S'�oIO����, �:1la �c�onz�� j BOLSA Ofl(IAl DE VALO RES DO ESTADO DE SAN-
de guarnição).

I TA 'CATARINA'15-XII� - 1) - P"'c,tra alusivas
ao "Dia do Reservista" pelo Asp. I' 23.:1 LICn'.\.çAO DE JorOE'DAS ESTRANGEIRi.. S
Geraldo da Silva l\I[')r.teiro Quota das disponibilidudes cambiais que serão apregoad�s ('m publi-
Local: - P R C - -\_. i <:0 pregão a realizar-se em 10 d,� Dezembro de 1953 - Qainta-feira -

2) - Apelo aos Oficiais e Aspi-; às 9 horas).
"antes a Ofici"l R'2 !náo apresen-! MOE'DAS - PRAZOS - l.a categ. - 2.a. categ. - 3.:\ rô\teg, - 4.a

t ..dos no ano antorio:) " Revervis� I catell". - 5.a categ.
tas (praças) das cla�,,'s de W31 e I USS. HOLANDA

1932, junto a "Estaçii'J ce Rildio" Total: 30.000 - Pronta - 8.000 - 13.000 - 3.000 - 1.0'10 -� ---

P "Jornais" loc,,-i5. D,IU, o compa- USS. IUGOSLAVL\
recimento no 23.0 R L (C.

APr'j
Total: 60.000 - Pronta - 3.000 - 38.000 - I LOOO .- 3.000 - 6.000

da guarnição). US:<:. JAPAO
H-XII: - DIA. DO 'RESERVISTA Tot:Jl: 90.000 - Pronta - 3.000 - 20.000 - 61.000 - �'.OOO - 1.000

II horas: -, Hastea'neI'.to' do. Pa- US$. TCHECOSLOVAQUIA
vilhi'io Nacional, precedido co can- Total: 31LOOO -'-- Pronta - 1.000 - 3.000 - 21.000 -

1<' cio Hino Naciona!, r.o Quartel COROAS DJNA�IARQUEAS
do 23,0 R.l., t,:m pre3ença da· tro_ Total: 30LOOO - Pronta - 7.000 - 77.000 - 182.000 - :!fl.O:OO - 7.000

pa. e reservistas residentes no bair- NO'1'A: -,'GIOS àlISIlI-tOS PAnA AS COROAS DINA:lH.RQUEZAS:
1'0 do Gf!rcia. La categoria - Cr$ 1.50

6,30 h01'!ls: - l} - Concentração f 2.a categoria - Cr$ 1,80 - 3.a categoria - Cr$ 2.31}

das Auto:;:idades civis, rclesiáslicas, I 4.a categoria - Cr$ 3,00 - 5.a categoria - Cr$ 7,50

NAÇÕES UNIDAS, N.Y .' 9 (UP)
. - O presidente Dwichy Eisenho
,,,,,r declarou hoje que os Estados
Unidos estão prepar9.·''''s para reu_

r.ir-se em qualquer l;1omento com

a Russia e outras naçâes, -principal-
VENDA DESTE DL�RIO mente interessadas, nã" somente

rara buscar o fim da corrida aos

armamenaos atômicost nas tambe.n

r?ra t'-OC:ll' informaç;)es nuclea
res.

ENGRAXATAlUA

PONTO rmn
_"''-'----------------- - - ._ - - ---

RIO, 9 I.Mt:I'idioual. _ "Acho
cedo e inoportuno o aebate sobre
IC su<,cssão presidenc'ill" - decla
rOu o governador Amara! Pe�xoto,
en l'lipída entrevista QUC concedeu
aos nos.�o reporter, ontem. momen
te s antes (:!� prpsidir fi. l'p.união do
Dii'etorio "'lu<'ionai di) r·sn, reuni-

do para tratar de díve-.:s�·'l assuntos
de ordem paríidaria. Quando inter
r elado pelo reporter g"bre o "esque
n�a Etelvina Lins", su�s Lltclarações
falam as seguintes:
- Eu já me manife<td a propo�

sito d!l sucessão presidenC'ial
� ("o meu ponto de visifl vão �e mo-

�erá comemora�o �elo 2l.O II. I. O �ia ón .�eservisla I
--------

Menos de uma hora depois de

I
V2 o chef z da delegu;5a.

SOViétiCUI
'.1> "Essá nova -Iínguugem é a da

haver descido do avião que o trou- La ONU, Andrei Vis'!Í1"ky, pôs-se fi�erl'a at6mic:!.' .

,,-c> ds conferencia rlas Bermudas, dõ pé para aplal1di-lo à si,a entr:a.
. o'A era atomica' se d- senv01veu

h presidente norte-americano ad-. (:a no recinto.
.

< rara um- ritmo t:::l quê t.nda cidadão
'I. rrtia aos repre5entac7.es das Na- O presidente dos J::E. 1';U. propôs :CG mundo deve ter : 'guma com

�'ê'es Unidas que o eU:Jrme desen- a Assembléia Geral a criação de

"l.olvimento alcançado, nos arma-
vm organismo intern'v;icnal de e

mentos atomicos e]:'! hidrogenio nergia atomica, com .. participação
c.� URSS, para o controle firme, II
u('umulação e a prote�áo dos mate
r:ds que intervem na fabricação
das armas atomicas e ps bombas de
hidrogenio.
"Tal org!!nismo, disse, oieveria ser

cstahelecido d.entro d!'s Nações Uni
das para iniciar imedil)tanler�te a

t:.. ansfornlação da es1r\.11,ura ntonlica
militaI-' e a adaptaçii.j dn poderio
ato111i('o ..

as artes du
-

Puz"
•

Sllgeriu l,1 cl'iaçi'io de um organis
mo que pudesse ntuar como agp.llTe
-pl'ovisorio até lograr "11m sistema

c,>mplet.amente aet>itave! de inspe
�ii(l e controle mnndõ:Ü"

gl:; nuclear. •

DILEMA ATOMICO
'A alternativa - d�cLa_rou

"c.bscurece e não 56 :I paz, mas a

propria vida do mundo",
Seu auditoria do qual participa�

r�3 1I1n c1i]eln� utriln�':D i\ neeHa ...

çiio definitiva n,;_"! Cl'ençA de que cloi.�
colos.o, atomiens e.f":. cnndenadol!i
'j contemJ)lal'-se . lnilL'fm irlamente

"Meu ,,,",o Mbre" """<o l.- ianiel regressa de ma o S
:.:�!:a;��e�n��:��i:::�ted:: �:�� vazl-as·' dec'epça-o em' Parl·sII.OS da expenenCl!l nlJrte-amel'lca-
l'!i, porqúe' es;;es são IJ!; unicos fa-

� iii

�:n;:c::!r�:::��:!� ��: e':�:��:1 Não leria ibtido a França uma só 'coo--'çAs'sa-o l�mplrtan-I.ec ..!zcr a esta Assemble1a que estel � ,tI_
assunto·é global.

'I
PARIS, 9 (UP) - No!ava-se,

hO-1
dl';< Bermudas. aSsinalando-se

"Em 16 de julho di� 1945 �s EE. jl:! nos circulos francebes, uma evi- '1 França não conseguiu uma só
UU. realizaram a P'l'i"leira: prova c':� desi�.��O.!..res':!ito �s_.:.:� cOlll'essão .imporiJante O( s anglio)'<

página If!tra fi; sultadJJs tangíveis da conferencia I'orte-amerlc�nos.1 Se o preSIdente do

l'Ainistros, Joseph Laniel, que não'
m.�istll1 à maior parte da canferen
c'a, em consequencia (:e sua enfer-.
midade; não se aproveitar dessa au

sE'llcta como excusa pa' � livrar-Se
da .responsabilidade de ter a Fran
ça voltado 'com as mãos vazias, mui
tos deputados júlgam que suas as

p'ràções presidenciais sofrerão um

serio golpe na votação da proxima
semana.

NENHUMA GARANTIA

d.flcou, no que diz r�P?' ito á ino
rortunidade do debate. S:>bre o es

quema do governador Etelvino Lins,
lião quero dar, nem :mll?"lpar. opi
nião, antes do pronunelamento dos
erl!ãos delíberatívos elO partido.
Interpelado se havLl uma quebra

de linha pllrtidaria por parte do go
.,.·rna<101' Etelvino Li!1'l, focalizand,)
com illsisten(';a, como 'lém fazendo,
<_) problema sucessorio, re�pond�u o

cavernador Amaru! Pel.mto:
- O go ....erlludor E!eivino l.ins

tr.l1! frisado que o se'1 l sque'ma se

(riginou de um::;, o'1[,>i,1o pesso:.I,
qt·� é su�. Tem dcfenrlHio SêU pon
to de vist!!, 'mas sem envolver ou

,emprometer o partido.
REUNIAO DE GOyl�R

Sí)" •

O comunicado final, descrito
lo "Paris-Presse" com':> "oitocentas
palavras . que não comprometem
ninguem�, não menciona nenhum
(,o� objetivos que a França deseja-

NADORES

. Camara Muoiélpal.. :'. . .

.

Empréstimo na' Caixa Economica
para a extensão da ..Rêde de.llgua·

_Sob fi presi<:I'2ncia' do sr. Ingo Hering, reuniu-se ontem a �mal'al\4Iunicip.al, Com a presença dos seguintes vereadores: Gerhard. Neufert,
Antonio Reineri, Federico C. AUende, Emilio. J'urk: Rodolfo Buerger.
Ary Taborda, Christianó Theiss, Pedro', Zimnlermann' e Fuh:'o Etnmcn-
doerfer. :

Os trabalhos foram inicíàdós-. com a_-ieHm;a, pelo segímdo. secietário,
da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrlçõ,,:i'. �endo pro-'
cedida a seguir. ri leitura. pelo p:rimei1."O seeretãrio, d'3. mataria do Expe
diente, que constou do seguinte: Um exemplar da Revista ct:> Senai; con
vite para a; festividarle� de encerramento das aulas do CoJegto Bennet.
do Rio; enviado pelo prof. Orlando Ferreira de Mello; carta d" sr. Heinz
Buchler, com referencia as ruas Naya Trento e Piratuba. 2cClmpanhadla
de urna 'planta e cópia de uma carta dirigida ao veredor Chrh·tiano Theiss
oficio n.o 9453. do Ht.spit"I Santo AntQnio, conVidando esta Camara
para. no dia 24 do corré;'te assistir o Natal dos Pobre., naqt:de nosoco

mío: oficio n.0-729, do'2:J.0 R,L. convidando esta Cama=u l'<:ra as ho
menagens a serem pres,tadas a OI"-vO' Bilac. no dia' 16, fIs 8,�O horas, em
frente á sua estatua: cÍirtão C',) deputado Elpidio Barbósa, en�'Jando có
pias da l�i n.O 191:53; telegrama do véreador Victor Weege, pe<.lindo di_s-'
penSa das sessões e pedindO convocacãefde seu suplente; ')f1cia do verea·

dor Arno Gilow. pedindo mais 30 diaS-de licênça· convii,! ,J'l. Diretoria
()J Grupo Escolar Municipal "MI'chadll de Assis": 1'(l1"a as<;�tir, no dia
15 do COrl'ellte, as 16 horas. a entrega dos diplomas 'aos aluno, que con
c1ulraw o CUrso prúnái'io-complemcntar; oficio n.o lil95. do <;1'. Prefeito
Municipal.' junbndo oi projéto de lei .i.o 104[53; ,oIicio iI.c .1"108. do sr.
Prefeito Municipal. jU)1tando cópia dos atos baixados' durante o mes de
Novembro; um oficio ,da Irmã Diretqra do Hospital Sri'nta Catarina. pe-
dindo ao sr. Prefeito �unicipal, inicinr, u asfaltamento dn ruo. Ama20nas,

principalmente em frente aquele n050comio. oficios di:).
Municipal: com refe;rencia a verba

-

destinada f.s obras das
"

rio Itajaí-'Açú, 'acomj:mnhada da cópia ne um telegrama do Diretor Na·

cional do Departamento de Portos, Rios e Canais; juntando uma petição
do S�r"i�o Nacional da Malária, nésta cidade; juntando (' projéto de

lei n.o lÓ7!53; anexandt.3 a relação do :movimento do Hospic!II Santo An�
tonio. durante o 'mes de Ncvembro; Pareceres da Comissão de Fin!!nças.
aprovando os 'balancetes do roes d,,! Outubro; aprovando o projéto de

lei orçamentaria n.o 5PO, para o an':' de 1954; regeitando " indicação n.o

36 53, do vereador Antonio Reinert, que pedia o "bano de Natal aos

fu;'cionários e operários da Prefeitura 'Municipal- ped'lndo que seja
encaminhado ao sr. Prefeito Municipal, o requerime�to da Liga Atlética

Blumenaue�se; 'pedindo que seja feita concurrencia pública sobre a ven

da dos imo-veis da Escola Municipal do bairro da Velha; ;regeitando o

requerÍlnento do sr. Harry Muller, no qual pedia indenização de Cr$
30. QOO,OO pelo prejuizo causRdo pelo le':lantamento da rUa Santa Catar;-

'

na; conceà1ando á Biblioteca "Dr. Amadeu, Luz" o auxilio de Cr$ ....
3.000,00 aituais; aprovando o projéto de rei n.o 101! com referencia ,,;:'
ofício n':o 1549. sr. Prefeito Municipal qué autoriza o Executivo a con

(ConClui na' 2a. pâgina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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õa Imaculada Conc�tio. Àit ji !fi
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'

'D
-

mesma se ajoelíiou, 5cl11'e unia 'âl�

1
'

mofadia' de velilCió e ouro "

", , . c,:' '

.: ,_

O anil' Mariano, temúnarlil, �il, Th' 'G h 'N i tfj 4Cil dezembro de 1954 e em seu elSS, er ara : eu er ,e

��s�urso os fieis el=varão preces 'Wladislau Constansky, CU

pelàs tres li1te?l:;ões enunciadas

pe-,
jos oradores enalteceram as

,lo Papa, Oração pela paz 'entre os virtudes civicas � morais do
homens, pela unrdad a ce todas as .' . ,..,
ig!.ejas e pelo alHo dos católicos distinto casal.' Ao. casal Al-
perseguidos atrás da cortina de" lenda foi of,�ftado pelos
fH·ro. seus companheiros da Ca-

• MgL_Mii�__��__MU_"'iiiiiiiii.iiiiiiri mara Munícípal um valioso
e nico présente. Sensíbíltsa
do com as carinhosas ho
menagens de que.' fui alvo,
O sr. Federico Carlos Allen
de prônuhcíoií vibrante dis
curso, agradecendo as pro
vas de consíderacâo e sim-

1 pag�'tem a tard�� na sessão

i ãa CamaraMooicipal, o ve
, reador Ary 'I'aborda, asso-o

I)' ciando-se ás justas homena
gens prestad�s .. �,} vereador
,Foederico Carlos AUendé,
I pela passagem dás bodas de

I prata- requ�.:eu um veto de

\ congratulaçoes,,, que' foi
consignado em at.R, tendo o

• homenageado agradecido as

I eloquentes
, m:miféstàções

I de apreço presfadas á; súa

I pessoa '� ii sua e:xma. con-

I sorte.
""

"

I
I 0.,:<"'"
I
lhes serão (Úrigidós.

'I Sala das Sessões, em 9 ,de
Dezembro de 1953.

)
Gerhard C. F. Neufert

Vereador".
"

.
- -.

.

-

50 grito de advertfm<:1a".

��p_II"P""��""�•••_"Pi'." :Recordou que em sua enclellca
II" 1fillgens" Corona, do A:rÍo Mariano.

havía denunciado o "horrendo pla
no para arrancar pela Hi;Z o amor

a Cristo de todas as ;;w.::s".
No trajeto para a ba�Uica, o Pa

,pa se deteve na Píazza di Spagna

r para benzer e lançar 10' enso à íma
gefi da Virgem Maria. '

A cerimonia dá basulca foi trans
mitida pelo rad�o e pela tetevísão
sc terminar, o Papa apareceu nos

baIções da ig):"eia e. com voz clara

DR. E. MOENNICH
Ruã Nereu Ramos, 38 - Fone.

2.834 - FLORIANOPOLIS
santa Catarina

Tratamento atual da
"P I o R R E' I A"

'Por operação sem dor. (enquan-

1-' Auxiliar pa_ra a secção de 10 os dentes ainda. estiVerem re_

despachos- de cargas, que sai. lativamente finnes). - Contra.

ba�' fál,a� portugnez e. alemão. indicado na Tuberculose e Dia

dati,lografo, quites eOlll o ser.. 1ietes. - Solicita-se li. reserva.;
yiCO militar. e dirigir cami- de hora com alguns dias de an-(
lihÍio. tecedêhcia pel!>S paclentei délTratár ]1;1. Empreza Karmo fóra. I
Uda-. ....;;. Rua Dr. Sóppél; 1'71-1:;.:s"�;;;;::��$:=;:;;;::��:1
� Fone, 1435.

'

trair o empréstimo de Cr$ 3.000.000,00 para a extensão da r"d� de àgua.
dando parecer favoravel ao requerimento de' Helena BaNh, !la qual pe�
dia dispensa de pagamento de impostos municipais; aprovando o projé
to de lei n.o 95153. que autoriZa o pagamento do trator ,.H,;m'mnag"; a
provando os projétos é'Je leis n.o in. 98. 99 e 100; parecer dá Cómissão de

Viação e Obras Publicas, apravando os projétos de leis n.os 55 e 61153,
que régulam a abertúra de diversas roas; reciuerlmento do vereador

Gerhard Neilfert. pedindO solução para os ordenados atrnzados dos 0-

perarios da Estrada de Ferro Santa Catarina; e que sej.l remetidlo um

apeio ás autoridades cómpetentes pâra a devida solução; xequerimento

I��������=���
do vereador Ary Tabordá pedindo votos de congratulações 'ao casal Fe

;(.'l duico Cárlos Allendé, pela pass'agein de suas bodas d'e p\"ata, Ocorridas

A-RMAS E MUNICo-1!S H� ,no dia 8 do corrente, o que foi' aprovado; re'querlmento tio vereádor,
� [; �

Gerhard Neufert, pedindo que se envie um telegrama 1i0 de;;mtado fede-
�" ,. � ráI Wanderfey Junior. felicitando-o pelas homenagéiÍs' C(jhferi�s pelo

I Ai'D1as de (laça,

êllPor-1
Ministro da Marinha, que o con{iecorou com a Ordem do Mérito Naval,

te, i:'evó!veres, pisto,- � o que foi aprovado, indicação do ve�ea'dot- Féderico CarlCÍ'l AIJende, pe
las, etc. � qualqúer � dindo hotarios par� o com.ucio 'local, 'durante os dias q'le anteéedem

marca, COMPRAM-SE ,as .••stas de Natal.

NA .' Na' Ord�m do Dia constou o segdirit",: aprovac.o o projéto de lei

!i n.o 104\53; aprovado a petição da li'mã Direiora CIo Hospital Santa Ca-

(�,ra P'e�c'ii e', (aça �.' tariila. pedindo o asfaltamento do trecho' da rua An1azo;i,�s. em frente

II.I.J � aquele nosocomio, cuja petição foi recomendada ao sr. Prefeito Muni-

� BLUMENAU _ � Cipàl; aprovado o projéto de lei n.o 107; aprovados os l)ai:ínêetes da

Rua 15 de Nov. 1301 .� mes i:!!e Outúbro; aprovado o prc:,jéto dé lei orçamentáritl D.O 500 para
,

»ijf'
1954" com II dispensa da leitura da redaÇâo final; regeitáda II indicação

: ..���'""�� l_l'o �615� .do veread�r,Antonio Rei,?,ert, pedindo ábono de, NataA para .05
, funClOnanos e operarlOs da PrefeItura. al)rovado o parecer da Comls-

,

.. , - são de Finanças sobre o oficio da Liga' Atlética Bli:unenânénse; aprova-

( f N T R O DI: di> o pare�er dia Con:issão de Finanças �obre a ven�a dos lnioVéi� d_a Es-

I; cola Mumcal no bauro da Velha; aprovado o paTece\" da Cormssao de

A UI o.. M O' V f I S Finança:s, sobre o :requerimento do sr. Harry Muller; aprovado <) p;Í,recer
ija Comissão de Finanças sobre o 'requerimento do sr. d!"_ Juiz de Di-

Aütom6yela UeÁ",.. reito, pedindo auxilio para a BibÜôtêca 'Dr_ Amadeu Luz"; �provado o

,,_ projétlJ de le,i n.o 101153, que regula i cobrança dJa taxa rie llgua II do-
CaminhõllII tJüdGíi micilio; aprovado o parecer da Comissão de Finanças, cOU} referencia
C!liüionetell Uiradêlj ao oficio n.ô 1549. do sr. Prefeito Munic!ipal. que pedia autolizaçÍio para

ll'it!;:, lÍm 'empréstiri:w na Caixa Economica 'no valor de Cr$ 3.000.003.00, para
I,'.I.!' T R O C Á li -'extensão da r1!de de agua; aprovado ;:) 'parecer da Comissáo de Finan-

1i�li.· V E N D A ças. cohcedendil dispensa de imllostôs municipais a sra. Helena :Í3arth;
fr:;�"'" C O 11,[ P R A aprova,d'O o projéto de lei n.o 95\53, que abre crédito especial para' pa-

, 1" gamento do trátor �Iiancllnag"; aprovados os projétos <ie íeis n.os' 97.

'fr'�' 93. 99 e 100153, que abrem' créditos suple'mentares; encaminhado á 'Co-

,

..

(lOJiC!é&'IioJiárlolu mis'são de Educaçâo e Cultura o parecer da Comissão' de Viação e Obras
CAMINHOES F. W. D. (:rom Públicas sobre o projéto de lei; n:o 55 a 61, que :t:egula a atlP.Í"tura d'e <!i-' 1

,Wheel Drive) versas ruas; o vereador Federico Carlos Allende, em bréves palavras, '

'l'RATORES: L. H. B. D1eIel' agradeceU aos seus pares que o' homenagearam pela pasagern das dlÍlas

'PeçaS � AcessorlOllJ bodas de práta, bem como agradeceu a homenagem do' vereador 'Ary
FORD .;... CHEVROLft Tabo�da. ."fI!' �-I:.�

,
� r.inha _ Encerrados os trabalhos, o sr. Presidente convocou a casa para

, 14 O P A B •. nova reunião na próxima terça-feira, dia 15, a ultima do pr�sente pe-

ADTO ÇOMEItCIAL rlocto legislativo.

•
IMPORTADORA S. A· --,...........,_--...............-...------------_;_-

, BIlUMENAU
t Rua 15 de Novembro. 983

"ACISA" - Fone, 1824
Télegramas:

.

VANDEMEENE

VEND,E-$f
Pilr preço de ocasião e por :tllO

fj'Yü lie Jnudança. um bem mOJLts
«lo Bár. eom péqnen� IlCOJlloda�

,

",ijaÍl, sltuadô no Biilrro do Gar

�Ia. Otima fri;gliezíà_ Tratal' eem

ri própneÍâr1o. ! ]tua ÂJiW;4)Jia..
Iii.' 3,�?5. (ao W!ó do C!ne Garclà).

.

�
.,

. .

TERRENO EM CAMBORIU
-

'

'VENDE-SE por preço de
Iecasíão e �Qitc) ,b�Dl; eit*do,

êstudan�o�se facihda:d�s para I
q pagatnt!nto. Tratar a Tra-' !
';Il�à:il de F�vereiro.l()5. . .

(

PR,ECISA-SE

LOTES A' VENDA'
Véndem�se diversos .10tes.

Sitúaçáo previlegiada, proxi
mo ao r.entro. Preços vanta
�:osos. Facilita-se os págamen
tos.

,

InfQrtnações com o proprie
tári.a Dr_ Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

ORGANIIAÇAO BLU�.·
MENAUENSE LTDA.
Tem para venda:

�'

'I 1 terreno no Bairro da Garcia. I

1 • Rua Engenheiro Odebrecht. II
II medindo 32 metros de frente li
II por 60 DletrO! de Fundo. 'I11 :I: :li: X

t11 1 terreno de 15 metros por I
ii !lO DO B;airro de Bom Retiro. J
II cam uma casa de ÚlAterial. "
II x :li: : IIII 1 1:ielã cua resfdenclàl no J3tI.' Ifi· co Timb6; íiituada num teneno f

fi de 116 metros' de frente por II
r 28 metros de tundo. Prl!l:O do II
II OC!lllilo. I'aellits_sfi pqlÍmeniO. IIU ltzx I
II ! eüa !Iâ Rua B31a, pouco .. II
II 16m (� ponto final do on1bu ii
\I da Itoupava. eonstruida !lA POU-I'II co temPó. 6timo local, para !II bár e restáurante ou outro ra:- I
11 roo ci. :i1ég6clo. Facilita.... imo II
fi plllánlento.' fi
II II x x I'II 1 Suiijjalow no Bairro da V... III Uia, êill estado dê novo. Tén.. I
II nó djl 2-l0 metro. QUil4rí«lOI. II

II O'tllmii I1tuaçAo., 11I ' :li: li: li: III :I Il_goéio' de leco. • moDla- i
JI doa Wl tulÍ 15, bem fmW«do II
fi • (;10m fiOa trf!gÍleill.ll. II
11 ::a:: x :& I'II :DI".rllo�' térreIí05 • eaIlU - 1I( 00110$ oà bairro, da � I
'� ]f :r; x IIfi DlvmoJ loté" • cuu Wi prabl I
II liá CmuborI\\. II
li '

x :li: !:E IIn li en8ilÍÚloa de .erra no :Iilll.. III Iliciptü dê Iblrams a 11,11 ql11. I

fi' iométrOi da útáefi.ü 4. ti.- II
IIl11oi. II
li :li: X li\' IIII' 1. cala' ié!\Jldenclal � .m I
I 't�fféno dW 750 mlÍ. ao uniro II
li li* éilUdi.· II

11 :r :II: x I:
I 1 f�eQiárta, 1 fábrica d. 01110 II
II de' iássililii; 1 ierrar1a qUI- II
.1 dra de centro, 1 fAbricÁ Cê fi

, " pastá Díeeanlca' com :t .am- n

II fiM oiTf;;ot" • reserva 4. - II
I 30.006 p1ÍlheÚ'ol Ildultolf. ]. IIII linda fâ:tenda com 110.006.000 I
II l'lU!trofl dtiadrado9, tudo dtua II
1\ 4:0 DÁ) �tu:1iCíplÓ :da T�" II

11 ":i :i: % 11
I 'Loteis'.Di Curitiba I1huidoa IItI em divmoà pontol <1. cldalÍ.. I
II Terreno. 'de grande e ripiàJt 1
II vislorfzàçlià,"Otirilo .mpraja ela ir
',ii éijpiiai: 'II
.11, _

�sx 11

JI .ConSrilte"IIo$ quando de- III. lÍejár. efetuar qualque>r I

'I'
negocie) lmoblllario: II

:

I ORGANIZAÇAO BLti- II
,MENAU�SE LTDA"II'I'Rua 1,5' de N<>Yembro

870, 1.$ tul,tÍltt'. lIilht f. II
i iooil U'z, ' II
p;...h

,., '.......",.:,;
H

k'

I

f
)

K
e Eírme, concedeu sua benção' a ..

postôtíca "urbi et oi'bi", :Parecia
acha-se em excelente e-stado de"sau.
de.
Na basilica foi sauctado-, pelo

.' premíer ' Pella. Na 1:>;'""" di Spag
na o rot, pelo preféito 'de Roma,
Salvatore Rebeéç_ini, depnis da ben

ção da imagem de NOS�3 Senhora

B

DE� ,

I, Auxilia),> para, a Secção
T:r:abalhlStaj 1 Auxiliar de es

crl'tõrio,
,
Os interessados queiram di

rigit.�se à Fábrica. de Gàzes
l\ledieinais Cremer S. A. -

Rua 19uaçú, 291,363. iii A AJemanha ocidental exporta
sobretudo, produtos acabados
'_ 92% - au, passo que as ím

portações de produtos sut-arne
rícanos na Alemanha é, em 52

por cento de produtos alim'mtí'
cios e -!cB por cento d>e matérias

primas ou produt•os serní-rrranu-

I faturadas.

I No pr-imeir-o, plano das impor
tações alemãs figura o café da

Colombia; vem dep,ois a. carne e

os cereais da Argentina, o açu-:
cal' de Cuba, os frutos da Co
Iombía, rnadeírn da Guatemala,
algodão do Brasll, !minérios e co-

I
bl'e do Chile, couros oe pele'i; dp
Uruguai, cacau do i>rasil Equa

dOr e Colombia.

1
.SCHWARTZM,A.NN. •.I!!!!!!!!§

I) IfJElHIJR
som

I{O "'filIEI.
IfIHIS
IIrlllifNrl"

bN;lÍb/1J
QUi" J:'.IIl/l
p,,� $/
h}êS/jJP.

.

'

H

I' ó- �XPIOSããO atomiC:1.
'

/ .

I 'Desde esse dia de l!145. os )íE.

�! UU. já realizaram 4!.ll;l:ro'las de ex:

p. , j;losões atomic3S.
,

� i �As bombas átbl!iicá5 de hoje são

j 1 2� veze.� mais podéros<is, que .as nr
� • r las do amanhecer 'dá era atomica.
iA , c-riquanto que as arffif\:i de hidroge-'

i n;o tem um ak=!-fiC,Ef' eq�valente a

,I rc.ilhões de io�elad".s de 'J:NT,

i .-�---�

E PEDIATRIA téi{. um úmco

I
tema, oficial; "Mortalidade in.,
fantH", qJ.l�,,�erá fchtadJ pe-

1,0
f-rofessbt"� Mart8gão Ges_

1<'11'<). '

São ternas' ''par� mesas re

dondas deste certame: Lo _

B('r(iáric para pterrnturos; 2,0
-- Profilaxia do tétàno néo�
ll'ltvrurn pela vaem�!:ão ma

te7l,a; 3·0 - ImunLz lção atl
v,l da crianc;a; 4.0, - Ncrmas
(la alimentação da criança
:1(:, n.al e saCI ia ,no primeiro a

no de vida; 5.0 '_.- Diarréias
do recem-nasddo; 6;Q - Per
turbações somátic"l3" de ori
gem psicolóli �a; 7.0, - Atre
sias congênitas> d,. traeto' di
gestivo;, 8 . .à � 'Resultados da'

L

vacinação B.C.G.: !l.f.) .,- Tra
tamento da df'sid�aiaçã6 ..

Como temas d� expG:::ição
estão indicados os seguintes:
1.0 - Prev�nção' 0:', acidénte�:
2.0 - perigo dos wrmífugos; I
:3,,;; - Efidência 10; pJstos de I
puericultura; 4.0 ._ Recrea-.
ção.

'
, ,

A Comissá-J ' C,)ord':'Úat1otll'
E:stá expedinjo o 'pr.l11eir;J fo
lheto com illfórma.�ões sobre
os temários" âuest!o!;ári<Js e

i'egúlameiltÕ e� é:le!Í'�rJ de pou-
I

co,. dias inic�rá a expediCão
do primeiro boletil':l de; pruJ:JfJ
ganda e informaç5cs a 20.000
médicos ame!:icanr:s, Não o1>s
t::nte, para:inforiJ.ações lna's
r::rmenorizad,,�,;' 'Oi' intt�res$a
dos poderão dii:íglr-se à Co
missão CoordenadQ�a ('OS Con
gressos de PeâíatTia - Rua
S-enador Queiroz. 4fi2' ,:.:__ 7·n

"ndar, em São Paul? -:-- C3pi-,1
�L ' •

IMOLESIIAS DA BEXIGA I
Esta fraquexa atinge pe!soas

'

de mais de 40 anos
Diz·s. que o organismo muda compfeta.
mente de sete em sefe anos. O certo é
�u. com o' passar dó tempo a saúde ,.

modifico e em muitas pessoas de mais de 40 anos começam a

aparecer disturbios, muitas vezes de natureza séria. Entre es

fes o principal é o disfurbio da bexiga, uma fraqueza cuias
.xigeneias, que se m'anifestam principolm.nte ã noile quando
se esta bem quente na cama, são muito irritaM.s. Esses debili
dade da buiga i um resultante de dis!urbios renais e si fêr
desprezada, poderâ tornar-se peri90la, transformando·se em

calcuJos,; pedras ou cistite (inflamação crõnica da bexiga).
Não !ta meio mais rClpido e eficaz de cónseguir alivio des585
p.,igos do que uma série das afamadas. Pílulas De Witf para
OI Rins e Sexiga, conhecidas em todo o mundo.

PILULIlS DEWITT i

Para 05 Rins e a bexigo
1M VID�Of OE 40 E 100 P/LULAS, .. O G'AHOE É MAIS ECONOMICO I

. I \.

PHltCO---:,��

'� ", -

ESTABELECIMENTOS Jl ;sÊ' DAux S. A; Co�reial

� APRESENTAM: �

as 8 horas ,

H (J ,J,R· - QUINTA_FEIRA :H O J E_
DORIS D:URANTI - PAL lAVOR, na gl'ande pelíenla

ItáUanã,; qUe átrancar'á Iágiimás de seu coração,
famoso rqmasrce de EDMUNDO, p� A��ICIS,

,

e

'. C .A R M E' l A
Uma obra nrtma do éiriei.na ITALIANO! TIM FILIVIE CO':.

MOVENTE, DO- QUAL '\fOCE JAMÁIS SE ESQUECERA'!
. .

CARMELA, um poêrna, uma realidade pcéttea, que tranSa

p!>rta aQ ê.xtase PS corações mais ;frioS. desvanecendo em lágri- ,

mas! CARM;ELA, uma grande, fita :,itaHana do romance do' '

grande' l;!scl'ltor. e !loé�a EDMUNDO DE AMICIS; UMA.OBRA
'

CLA'SSICA! Não deixem de asslsth hoje no Cine BuSCa,
uníca ex.ibição de c A R M E L ,A.

Cine BL\.JMltNAU'
r�n�,1156

li OlÉ
as 8, hora!'>

.JAMES STEW�R:r� _WENDEL PQREY, em
,

"

' DUPLA R EDENÇÁO
À' fe ,é' a eSllerança nunca àbiHi.donam aquele

do! ' ><,

, ,Um espetaculo; ue fortes ein�çõ,�s� Ulll.'esentado com' iit�
vUlgar realismo! .'

.

Eià aquele ,est:ranlli� hümem uÍll assassino ou heroi,

! ' Hojé no Cíne Bhlluen:tu "D�]>LA'REDENÇÃO",�'_..... _

QUINTA-FEIRA

cOillcide q-"e os presüieatés dos Di

ll'torios Estadt,ú!is são (.� gQverrra�
dóres, 'os qu3lS. pOl·tanJo. deverão
(;ytar 'presente�, os de>u:lis goverml'
éú:ires 'pessedistàs serão C'o!n':i<iados
,.l participar dessa reunião do n;..e

iÓÜô Nac1Cml:tl.
-
.! �. . -

SilUDAÇÁO A, E'!l-LVI�O

LINs

,,'6 'governador ÉteÍv;no Lins este�
�'c presénte 'á reuniijo ih Diretorio, r�ra ,o' Estado um ambienté de paz
NacionaL Ó sr. Cirilo 'juniôr, 'da, I ,e trabalho. As palavras do ,governa-' ,

representação de S. P:ml". aprovei� I dó}' illé]vino Lins foram aplaudi-'
tau a ocasião' pára s�llcla·lú, lem-! ';3S com muito entu.s�asmo pelos' ,

brando aos presentes ser aquela a! r.resentes,. "

partiéipam aos seus !)arentes e

trato (i'e c:us:.miênlo de
nh:.l' ODI'LIO CRUZ. .'

ODI'LIO e V:ÀNISE
cOluirluam -

: .._

ca

Uma colcha qe vicunha forrada, de luxo; :para

'I.:r,at?r: REX H;0l'EL, com o sr, JOÃO CRUZ,

S(HMIDT S.A·
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RI.f\.

Ordem do D-ia '

1.0) -'- Aumento do capital e consequente mod,ficação dãé
estatutos sociais.· .'

2.0) - Outros assuntos 'de inter-2sse da sociedade.
Rio do 'Testo, 3 de dezembro de 1953.'
Hans Ernst Schmidt - Diretor-Gerente.

�---- -------------�

CAMI,SARIA KANDER

�---------------�---�-----

! SOCIEDADE DE BENEflCIENCIA 'MISERICORDIA'
DE VILA ITOUPAVA • 'EX-MASSARANDUBA

V I l A I TO UPA V A
MUN. BLUMENAU - STA. CATARINA

f DI TAL
Levamos ao çonhecimento dos Sénhores Sócios

da Sociedade de Beneficiência "Misericórdia" de Vi
la !t�upava - ex-Massaranduba que, por decisão
unamme da Assembléia Geral Extraordinária realisa
da,�m 19 de Abril de.l�53 é, confirmada pel� Assem
bleIa Geral Extraordmaria' realisada em 2 de Agosto
d: 1953, deverão, indistintamente, apresentarem seus
TItulos na Tesouraria da Sociedade, até o dia 31 de
Dezembro de 1953, data éssa improrrogável. afim de
que os mesmos se�am auteilticados e relacionados, pa
ra melhor organisação da Sociedade.

Outrossim, de acôrdo ainda com éssa decisã'O os
. Senhores Sócios que não apresentarem seus Tit�los
até a data acima, os memos perderão totalmente o
seu valor para todo e qualquer fim. j'VILA ITOUPAVA, 15 de Outubro dê 1953.

A DIRETORI�·
'

APRESENTA SEJ\tIP:RE AS tJ"LTIMAS CRIAÇÔES DA J\tIÓDA. ES-
TANDO EM VESPERAS DE NATAL, NAO ESPERE

.

-'.
,

�
;

-
.

.

FAZF..R A SUA ES,COLHA'

100'15 de

PRECISA MSÊ DE UM
AUXILIAR' DE ESCRITO'RlO "�AY

Que esteja quites com o· serviço militar. IOs interessados queiram apresentar.se na COMPANHIA
BRASILEIRA DE FUMO EM FO_LHA, Bairro d() Garcia. t

I I ..., . ...,.,.,

I

J\lIAIS PARA

Novembro, 1051

ÍVIARCA DE GARANTIA

'IM ã;j k

J
I
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.

a carie ou Distr. 'o e era,níster João Alberto in Rio de Janeiro a_usfuehrlich RIO, '7 (Merid.) _ "A a-
'

corre pelos encanamentos Frederico Ayer {j Camilo de tinha, Newton de Castro,ueber seine Plaene fuer die naeehsten Monste, Der
gua potável, de abasteci- é pauperr-íma em fuor, Morais. Dia 15, às 20,30 ho- Abelardo de Brito, JefersonMh�Ílster b�z€ichn�te. e� als Sei!le Haupta�fga�e menta do Rio, depois da a íncídeneía alarmante ras - Aspectos técnicos da Charp e Agnelo Diniz Quin-waehrend der beabsícbtígten Reísen- fuer .:Üe bra-
instalação dos serviços de tre a nossa população. fluoracâo das ázuas do Dis- tela. Todas as reuniões S€qsilíanísche Wírtschaft nícht nur die sehon vorhan- fluoração, passará a concor- PROGRAMA tríto Federal (p�oblemas de râo r-ealizadas 11a séde dadenen Absatzmoeglichkeíten zu erweítern, sondem
rer para que Se evite 65 a DA .JORNADA engenharia sanitárra e epí- AS"0.::ia(._'ão Brasileira de 0-aueh voellíg neue Maerkte zu erschliessen, Er fuehr- 70lpo1' cento de caries den- Com O intuito de .trans- demiológical,. do qual será dontologta.��&�ey�cl��eiMoo�n m��m ��"-�h�a��Hm�ao�������a�o�Mm�Coo� �_� �_��__�__� ���_� �Zweck Afrika bereisen und im Maí 1954 eine Reíse ontem à reportagem de O de palestras, programas de nho e co-relator-es Faustonach verschiedenen asiatíschen Laendern antreten JORNAL o sr, Manoel Bal- radio e notas pela imprensa, Guimarães, Paulo Areal ewerde; alle díese Reísen werde er uebrígens auf Iían, presidente da Associa- o valor da agua fluorada e Mqrio Chaves. Dia 16, àseíníge Kosten unternehmen. Auch die Satellitenstaa- cão Brasileira de Odontolo- a importancía do serviço de 20,30 horas - Mesa redonten der Sowjettnion muessten in neue Wírtsehafts- gia, entidade que patrocina- 'que será dotado o Rio, é da sôbre a eficiência com-I plaene Brasillens eingebaut werden, erklaerte Minis rá, entre os dias H a 16 do que - segundo o sr. Manoel parada dos vários métodoster João Alberto deu Presseleuten, jedoch werde er corrente a Primeira Jor- Ballian - foi instituída a relativos à profilaxia daMoskau nicht besuchen und haIte auch die Wíede- 'nada Odontológica Sobre primeira Jornada Odonto- cárie (aplicações tópicas deraufnahme diplomatíscher und wlrtschaftlícher Be- Fluoracão da Agua., logíca, da qual segue o pro- fluoretos, teoria e técnicazíehungen mit der Sowjetuníon nicht fuer ratsam. Como se sabe, a Camara grama abaixo: d'e ,Gottlied, substancias

HANDELSBEZIEHUNGEN BRASILIEN.'
_3

dos Vereadores aprovou, rc- Dia 14, às 20,30 horas - medicinais; incorooradas
BOLIVffiN centemente, uma lei ínsti- Mesa redonda sôbre a fluo- aos' dentífrccíos, "inedica.

RIO, 9 (Meridional) - Wírtschaftskreise 'in tuindo no Rio ° servico de ração das aguas de abaste- ções contendo fluor, contrô-
'

fluoracão da agua fornecida cimento, aspectos odontolo- le de acucar na dieta; hí-La Paz erhoffen sich von der Begegnung, die am 18. , > '

,

a' população pelo D. A. E. gícos, médicos e sociais- ainene bucal e obturaçõesDezember zwischen den Staatspraesídenten Brasi-

!
_

�' �

liens und Bolíviens stattfindet, eine Belebung der Noticiou-se, tambep, qu� o sendo relator o sr. Mario preventivas; relator o sr.

funcionamento do serViço Chaves e co-relatores os Mario Chaves e c0-l'elato-Handelsbeziehungen zwischen den' beiden Laendern. _

D· B d 1 l' h d E' 'h b d comer;aria pela TiJ'uca, até srs. Claudio Melo, Paulo A- res os srs. Clau6iu Melo,le egegnung \Vir an aess lC er ll1Wel un er "

650 �m langen Bahhlinie Corumba-Santa Cruz statt- os meiados do ano vindou- real, Homero Coutinho, I P&ulo Lacáz, Homero Cou
finden - Fuer heute ist der Abschluss eines Abkom ro'

mens geplant, auf Grund dessen Brasilien an Boli- Falando sobre o alcance
vien Baumwollstoffe, Zucker, Reis und ander Pro- social dessa ino';ação, o sr.

����".",,�n."'�1dukte, die dO'rt dringend benoetigt werden� liefert, Manoel Ballian revelou que li " j'j () li a o I o & 8
.''Woehrend Bolivl,ien an Brasilien Zinn, Blei, AntI- o custo aproximado da fluo- VARlZES X ULCI:.BAP ,

mOl1 und Tungstein liefern wird. Die neue Bahn wird rflcão é de 20 a 30 centavos OA.S PERNAS! el1tu J!lf:Dl eper:.o;;a.
fuer die erweiterteten Handelsbeziehungen zwischen po� ano, "per capita" e que I DiSPEf'SLAS, FRISA0 DE VENTRE. CQ:.1TXl!I,
Brasilien und Bolivien eine grosse Rolle spielen. uma simples obbuação fei-

I .'\� ilHUANA, FISSURAS. coe,EIRA NO âNUS tCHILENISCHES KUPFER FUER BRASILIEN ta pelo dentista e ;30 ou 40 COBAÇAO, PULMõES, IUNS, .BEMGÁ tlGAJlfl t:Her Assuncão Viana, der Chef des 'hrasiliani- vezes mais cara do que 30 0
schen HandelskOl{tors in Chile· hefindet sich zur Zeit ou 40 anos de fh:,oração de � DR. A R Y TA B O R D A __ I�in Rio de Janeiro. Wo er mit den zustaendigen Beam- agua, tambem por pessoa.
ten des Banco do Brasil ueber eine AUsw2itung

-

der Por aí, verifica-Se a extra- - U'DICO ESPECIALISTA _

brasilianisch-chilenischen Handelsheziehungen zu ver 'prdinaria utilidade social Ol.imc5 Geral de BomeWl, )4,d.herfAi • ()l'11ul� �handeln beabsichtigt. Brasilien kaufte von Chile bi-s da instalação d'esse serviço
� rrOUPAVA SECA: I 11 11 e 11 AS 11 ruo. BL(IMENJHJ �her Kupfer aus mittleren und kleine Bergw2rksbetrie- no Rio, onde a agua que '�,����..;"t.-=-

ben, das bisher immer in Dollar auf New York bezahlt ..."..._.. .--
-

wurde. Die jetzigen Unterhandlungen mit dem Ban- Deb'ali-do pelo Vali-C'a o nco do Brasil verfolgen von chilenischer Seite den
'

,

'

,

"

,.�Zweck, zu erreichen, dass diese Geschaefte in Zu-
kunhft auf Verrechnungsbasis getaetigt werden koen-

b I de·
til',

Inen. Diesel' Vorschlag, so meint HeIT Viana, muesse pro e-ma o IDema ImOr'afuer Brasilien sehr ínteressant sein, denn (;:1' braechte
,

,

,eine Deviséneinsparung von etwa einigen Millionen
,
Cidade do Vaticano, 7 sociedades que realizam os relaxarem seu codigo de vi-Dollar mit sich· Der Banco do Brasil setzte sich mit (UP) _ Os prohlemas. -do programas de televisão con� gilancia nesse domínio e aallen bl'asilianischen Fil'men, die am Kupferimport cinema e da televisão vistos Unuem a respeitar o codigo eooperal' na realização deinteressiert, sind, in Verbindung und wird k .. inen Be- b I'

..

f -1
.

-

so o angu o Cl'1S1a.), oram mora que se Impuseram, programas conforme as e-schluss fassen, ohne sich nicht vorher mit den in der t t d
.

�] 't1'a a os, numa reUl11HO (a mas conCl ou, ao mesmo xigencias da mor�l cristã.Angelegenheit interessierten Industriekreis2rl verstaen Comissão Pontific�t1 de Ci= tempo, os católic()s, a nãódigt zu haben.
_�_=�� �

-,--�� =:::.::=-:.=-_GEGLUECKTE FLUCHT AUS DER FRElVI- nema, presidida por monsa-

pDENLEGION nho1' Martin Giov ..mní Bat- d
ii.'ltJ

•

d"I AMSTERDAM, 9 (UP) - Noch in der Uni- tista Montini, prosücretarlo ro u�·ao em serle ,eform der franzoesischen Fremdenlegion meldeten de Estado; monsenhor An- "!t'
<, ! sich beií'l1 EinJaufen in deu Hafen von Amsterdam glo DeU' Acqua) substituto • � •

t "SZwei 20 jaehrigeDl;!utsche beun Kapitaen des nieder- da Secretaria eh Estado, e aVI0eJS' Q.' l,O O, na,
, "u,'e'·0,1"O"laeildischcn Kuestehfahrers "Marvic". Sie hatten sich monsenhor Fr::mcesco Ro�

nach: ihrer F�ucht nus der Fremdenlegion in Philip- berti, secretario (la Congl'e- ESTOCOLlVIO, 7 (UP) - ções ordinárias passa de 7
pevilIe an Bord der "Marvic" schleichen nnd unbe- gação do Concilio. A Svenska Aeroplanaktie- para 8 p01; cento. O capitalmel'kt die Fahl't nach Amsterdam mitmachen koen- A comissão constatou' bolaget (SAAB), de Linko- qm ações será aumentado
nen. Nach ihl'en Angaben hatten sie sich "ar einem com pesar, que a industria ping, obteve ótimos resul- de 15.000.000 para . . . .

Jahr zur Fremdenlegion gemeldet und sind dort aIs cinematografíca em varias tados no ano Bconômico 25.000.00.0 emitindO-Soe a
Fallscirmjaeger ausgebildet wOl'den. Nachdem sie ver- países continua a não se

1952··1953. Depois de obti- e ações pagas para o resto.nommen haetten, d,ass sie in Indochina eingesetzt preocupar com o nhnel mo- de um grande aumento do de da referida importanciawerden sollten, haetten sie sich aus dem Staube ge- ral e artistico de sua produ- seu estoque de material e e ações ao para para0 resto.macht. Die heiden stammen aus Dortmund und aus ção. Eis porque fcd formu- de feitas importantes reser- Os fornecimentos às ForLuedinghausen. lado o voto de qne seja ori- vas para o pagamento de �as Aéreas Suecas continua-
entada na escolha dos films, impostos oe pensões, a Com- ram de acôrdo com os pIa
que oférecem as garantias panhia apresenta um lucro nos, inclusive os do segunãesejadas do ponio de vista liquido de 7.200·000 coroas do modelo d'e caça a jatocultural e cristão,

'iCr$ 26.136:400,00), contra

J
J-29 B com maio" raio de a-

A' respeito, a, comissão 1.950.000 coroas no ano pre- ção; e sUa versãu ::le reco
formulou o votó de que as cedente. O dividendo das a- nhecimento 8-29 C. O novo
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REZEPTE
(WEIHNACHTS-GEBAECK)

AACHENER PRINTEN
400 gr' echter brauner Sirup, 90 gr. gelher
Farinzucker, 1 Prise SaIz, 90 gr. feingehacktes
Orangeat, 5 gr. Anis, 3 gr. gemahle:ne Nelkeni
1 EssL ge!.TIahlene Zitronenschaele, etwas ge
riebene Muskatnuss, 100 gr, grober Randiszuc
ker, 500 gr. Mehl, 8 gr. in etwas Milch aufge
loeste Pottasche.
Sirup in einEr Schuessel erhitzen, jedoch nicht

'kochen lass'e11, etwas abgekuehlt saemtliche Gewuer
ze und das Mehl zugeben, zuletzt die aufgelof'ste Pott
aesche. Den gut verkneteten Teig mehrem 1'agoe ru
hen lassen. dann nochmals verarbeiten, duenn ausroI
len, mit groben Kandiszucker bestreuen und Printens
treifen daralls schneidell, welche etwa 9 cm. lang und
,3 cm. bl'eit sind. Zum Trocknen die Streifen einige
'Stunden au±" ein Kuchenbl'ech legen. Bevor sie in den
Backofen kommen, mít eine1' Loesung von 3 EssI·
Milch und 1 EssL Sirup bestreichen. In Mittelhitze
etwa 12 - 18 Mínuten backen.

Die Priníei1 sollen moeglichst 3 - ·1 \Vochen
vor W'eihnachten gebacken werden.

I HUMO.R
Gasf: "Herr Wirt· sehen Sie einmal den Kaese

ano Das ist gerade so, aIs ":,,enn ein alpiner "lerein ein
Wettkroxeln veranstaltet."

E.x.p,,�Ttar
dísse-nos : o' refenído pzoduto-, �,
em face ,de dlsposlções Iegats vi

gentes, estamos' perdEilld .o'
.poucos, parai li Africa do Sul,
para. Jsrael ê:' para. outrospaiscs.
todos Í))3 meccados Internactonaís,
a Alemanha; li, Bélgica" fi. FJ".l1D,

ça., tradicionais consumídores .da
taranja brasileira",Para a prb
pr la Argentini:1, que é o maior

-onsumídoe dessa nossa fruta, as

• ZAZ ... e eis uma lâmina G,ILLETTE
AZUL pronta para sel' usada I

.. O novo, MUNlDOR evita o trabalho

de retirar o envoltório da .lâmina I

a Com uma simples pressão do pole-
gar, a lamina desUsa suavemente.

I'I 1l'1'!lqu�U F.lll lera I
VINHO OREOSO'l'ADO

II , SILVEIRA

avião de combate a jato pa
ra qualquer tempo A-32
Lansen éstá s_endo produzi
do em série. As entregas dos
aviões de treinamento Sa
fir, construidos sob licença
na Holanda, forab 'retarda
das pelas inundações neste
país, mas estão sendo' efe,.
t�adas agora na forma pre
vIsta; quanto ao p:rimeiro
avião de pássageiros/ Saab
Scandia, de construção ho�
landeza, espera-se q;_e ,será
entregue ém principios d�
1954· ,

".

Is;elPI rfações ale
mãs gara' a Ime

rica do Sul
'

BONN, (UP) � "As exporta
çõe<! ,alemãs cP/m destino aOs
países dg, AmérJca do Sul pa
.recem dever cair este imo ' du
rante os nove' l>�'i:meii-os ;"esclS
de 1953. Elevaram-se. à 135, mi-
lhões de deutschmarks,

'

14G milhõE'il durante o peria,dQ
'correspondente do anD aotel'iar:
n-;-r;;;:;-te alemã, io:pina-siO que es

(a estagnação deVei-se ao desen
volvimento desigual d.as t;roe�"
entre a Alemànha e a' América
do, Sul. pOis que "á balança ale
mã de, page,me'ut05 manifesta.
conrtantnniente, excedentes de
exportação

.
.os prirreipais_ impor"

tadores de produtili; alemães são

I
"Brasil e a Argelitin..'t. que Te-

,

c.,l)€m soziuhO'.:l ceT�a ',de 8 �orcento do total das lmportal;oe.s
a.l(nnâ.s.
(Contll..e na, 2.lõ pã� ,letra' E)

I ENDERE(O
f

CERTO
�Z'-�

.

-.-:�t PARA SUA S (O M P R A,S DE

NATAL

Rua 15 de Novemro, 505 �-- BlUMENAU;'
------ -�----- � --���.�. ---�- .. -�

-

" I -; .' �

"'" -
- - - � - - -� - - -- .

.... ..._..,
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;::=-=__----��=-�.:.:-:;:::_.,.,.,-:===-;-c==:-:-:=c=-=::iP��'1" ,Já ,se, foi, o.. tampQ,eDl que
· pintar as sobrancelhas era
uma' -coísa reparaOO,d!Omen.

· tada e '·con,stituia, :quase, um
· escândalo" ,Quem nãc, resís
thi à tentacão de pintar as
sobrancelhas e os c-lhos o

"

fazia veladamente e .não ou..REGINA MORAES·',
sava c<:'nfessá-l0. EntrEtanto,

L.-_-.cc--- Nvlri�;on;s'a�théf:'d(/ba. Swih do Brasil S.A. a mulher moderna .drspôe. de
'. ' um verdadeiro arsenal· denha de trigo penetrada; melapintnra para -os olhos - som ..colher (chá). de sal; 1 colher bra de cores exétieas para as

· (sopa) de leite; 1 colher (50- pálpebras, Iapis para raiz dos
pu) de água. 1 colher (chá) cílios.' rímel e aparelhos ésde raspa.de .Iarania,

. p.eciais 'para alongá.l; S e re-
Mosture todos os íngre- curvá-Ios _ e os resultadosclientes e

. bata-os leve�ente.. são maravilhosos, principalFrite as .panquecas, .muíto fl- mente quando e "maqu�1l1a;.
nas, em frigideira. bem qlfe�- ge" é aplicado com arte ete ti untada com oleo, ate fl- bom senso.'

"

(',�rem' douradas' de ambos os Não há mulher que' não 1'e
lados. conheça ser a pintura dos cí-
Môlho: 3 C.;llhcrS'; (sopa) de Iíos e supercil ios uma tareíamantalga, 'meia ,xlcara de a- dific 1 que requer muita habi

çúcar; 1,3 de xieara de .su�o Ildade .e sutileza psrn- que osde laranja, meia �olher _(cha) resultados sejam 'fellies.
.

de raspa de ínrama. mela co. Daremos hc íe algumas su.,
de laranja -. <?ur�çao.

I

gestões, mas -como cada. um'Numa· fI' glde íra que possa tem feitio de sobrancelhas e
ser levada· à mesa, ;m!sture, di' olhos, de cor e' de expressobre fo�,) len:o, o açúcar e são dif.eren�es, n�p se podea rn:lUt.el�a. ate formar cara- dar uma regr.a i exata, apenasmelo, AdlClon� o l'UCO e a alguns conselhos '

.. .que cada
raspa. de laranja, nusturando-. qu a l procurará adaptar comoO:::, bem. Caloque as .panque- , melhor, lhe· convier.. ,cas no molho, uma por um!), \ 1.0 - Observar as 'propor ,dobrando-as em quatro e, c!3f!1 . ções _ exemplo; a distânciauma em cada canto da fngJ - t entre um olho e nutro sobredei�a; deixe-as c()zính�r em-I a implantação. do narl�, deveh�bldas por alguns rnínutos ,

SEr a mesma que entre as soTlre.asdo fogo,. qerrame o I brancelhas e o olho .para queCuraçao s�br�. as. panquecas, 'haja harmonia e beleza.'na mesma frIgIdeIra, � ateie) O "maquillage" nas palpe.fogo ao conhaque. V re as bras deve ser orientado de
p�nque.cas �ntre 3S laba�eda�� ,?quilíbrio no caso de não

\
SIrva ímedíatamente depois maneira que propore one essede apagado o fogo, existir e o acentuar se já

existe.

�Rla � a � II n' a ta;'� ta:a�lhge ����r:fmâ�;
,.

olhos, mas per efeito de ela-

fI.

ros e escuros consegue-se,' ·a-
. proxímadameJ;lte,' .0:, ideal.

� n n�ec'I'�a Basta que se estude quais as

OQvO 'linhas naturais das sobrance,
ÚGU .

lhas e. modificá-las de aeôrdo
com o formato do rosto,Ha uma página quase des- Quan�i) cs supercílios apre,conhecida .na vida- de" Cha- sentam' pontas "viradas paraplin.

I b,ai�w, ou para c'ma, com um
Em criança, nas horas de. lapis da mes"ma� cor, .f�z,�emisér ia, no .baírro baixo de : �Im �raço reto ou, em ?-lleça?Londres costumava debru- I as. tempor�s: ou mars pam,

I balXO'.. Vel'lÍlca-se num espe-çar-se à janela d0 sua casa lho se existe harmonia e emiserável, junt) '" SUh mãe, quÜibrio. I\)9tira-Sl', então.

j1flra olhar a vidh" com uma pinça, o')S fios fora
do alinhamento, e conserva
se· o traço proporcIOnal.

3.0 _ Mudar 2S sobrance
lhas natura's requer conheci

vi- menta profundo da arte do
"m,aquillage" para que se

possa evitar a cara de palha
ço que dá a} rosto feminino

."t.

Qual a cozinha que poderia
dispensar o uso de -ovos fres
cos? Quantas vezes eles .sal
varam a situação ao aparecer
visitas inesperadas ..na hora. do,
j:intar? De fato, minha amí.,
ga, é difícil preparar q�a��
quer' refeição sem. o auxirio
de alguns ovos- Mas, se ; dl
fjei! passar sem OV'>l' na cozi
nha do ponto de vista puramel�te culinário, é simples
mente impossível vlV/o:r sem
eles principalmente no caso

ôas 'crianças em época de
crescmíento. Basta dizer que
uma dieta equil:bl'ada exige
um mínimo de um ovo 'por
dia. Sabemos que os ovos' de
galinha crús conté�n. grande
quantidade de caíorias, pro
teínas, gordur-as, ferro,. fósfo�
ro e cálcio além ctt:. díversas
vitaminas �ssenci::ti.s, tais .c�
mo: A, D, B'l e R2. Como ve,
incluem quase todos os ele
mentos necessários ao orga.
nismo f,',l'te e sad o.

Há algum tempo tivemos a

oportunidade .de COl}-versar
sôbre as maneiras mais co

muns de preparar prato� com

ovos, cu seja: quentes, a mo

da pochet, estrelado", rechea
dos, cozidos, em panquecas,
,_meletes, cremes, molhos, etc.
Mas justamente por serem os

ovos tão necessários à nossa

saúde; vale a pena voltar ao

assunto, desta vez com algu
mas receitas diferentes. Nada
pior que a monotonia dos
cardápios, não é mesmo?

,.

Vejamos o que se pode ta,
zer com as claras que sobra
ram na geladeira, além de
transformá-las em oves. neva.

dos, glacês ou suspiros.
Um Fizz Prateado, por

Exemplo. E' uma bebida deli
c.osa e refrescante. Sirva-a
em copes .altos, enfeitando-os
com uma casca d.e limão e
uma cereja' Maraschino, a

fim de apresentarem o mesmo

requinte dos bares' famo.sos,
St- desejar, adicione üm cáli
ce de Rum à mistura, antes
de bater.

1 clara de ovo, �; colb.eres
(sopa) de suco de limão, 1
colher (sopa) de &çúcar, ge
l.:. moído, água de soda ou si
fão (Club Soda).'

. Numa batedeira de "cock.
tail" ou num liquidificador,
m'sture a clara de .ovo, suco
de limão, açúcar '= gelo moí
do. Bata muito bem. Encha
um terço do,copo com a ruis"
tura e >O resiante com água
doe soda.
Todos nós sabemos que

uma ou 2 gemas só podem en
riquecer qualquer �reme,· pu
dim ou suflé; entretanto, ex

perimente esta receita para
rech.eio de doces, bolos ou

doces rolhados na próxima
vez qUe tiver algnmas gemas
extra·
MANTEIGA DE LIMA0
Meia xíc3ra de açúcar, 1

pitada de sal, 4 gemas, 3 co

lheres (sopa) de suc,� de li
mão, 2 coiheres (chá) de ras

pa, de limão.
Numa panela jem banho

maria, misture o ,tçucar, sal,
gem�s e suco de limão. Coz!
nhe mexendo semJ)re, por
cêr�a de ·10 minutos· Retire
ilo fago e adicione a raspa de
limão. Deixe esfriar bem.

Ql',em não ':llv5u falar na
famos'l Crêpe Suzette? Pois
aqui E-stüo elas, completas,
com labaredas 3.ZViE,. cheiri�
nho de conhaque no ar e o

célebre "toque" parisiense.
CREPE SUZETTE

3 ovós, batidos.
2 colheres (sopa de far!-

"Alí, ao lado deia _ con·
fessou mr� Chaplin -- apren.
di tudo o que sei"
Quando depois de nlÍl

C.Lfltudes penosas Charles
Chaplin conseguiu trit'nfar, (l

pr'me;ro que fez fll� que sua

· mãe s.e unisse a ele em' Hol
lywood. O l'eencontr,) do fi�
lho com a mãe foi emocio
nante. :íVIas. nem nesse IUO

menta, nem depois, à senhora
Charlie compreenueu o grau
da fama que havia alcançado
o l"equeno Charli.e. para tod':i

\
o :ullndo podia ser Corlito, O'

grande Chaplin: paL"a ela era
o f lho menor, a quem havia

·
Cju;.>rido tanto.

Quando a mãe viu seu fi�
lho maquilado (nunca havia Iestado em um Cinema), pro
t€st:Ju:

(CAROP&
St?ANTONIO

_ Por que pI'ocuras fazer
t(' odioso e fe o - disse-lhe
_ quando sempre foste um
bonito rapaz?
Coisas de mãe, indubitavel

mente. De mãe para' quem o
filho maduro, casado,

divor_lejado tornad1 a casar e com
filhos à sua vez, ator por ex_
celencia, comico incompará.
vel é... simplesmente o fi
lho querido.

. O filho que, com é'� cabelos
já bl\3nCOS; conserva sen1pre'
para ao mãe o inseparável en- Icanto da cr'ança.

TOSSE
B .,.... -. l� O U I TE,..
"'dOUQUIDAv

A E f I ( I, E N ( IA
dO' anuncio acha-se di
retamenie IIgat'L'\ à cir
culação dO' jornal. A NA
ÇAO é 6' ÚIÜCO Jrgão de
circulaçãO' diária que pe�
netra na maiO'ria dos la·
res do Vale do Itajaí.

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

"""7-". 4 .".
- __,�--; -- -

--_- - - -

-.
- -

•

"-; '_ ,�'"': ,-o

_�

-
�

•

�

• �, ••
� -

Para· UI1I Natal mais leliz
casa PEITER
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apresé'n'� sempre a melhor sugestão
artigos pàra HOMENS�

em
l

Is afama�as: ...- Confecções Saragossy
- (amisas·Tantiauser, lemo, led e Ranlan
- (jnto!, carléirâs, �lindQs estojos Dober 'e

,

Surman»
_' Gravatas e lenços: Duplex. e ;

- Pijamas e Robe de Chambre de Lemo'
- Meias Lobo, (en'a�{o,-'litan

..

e ainda: (asemi...o Maior sortimento das Melhores
•
.'

i." '_ ';c-.;-: - -";' ;

��� ras, lmhos e TropicaiS.

CaSA PEIlER
," .-:;r .. :
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- - _- __ - -� - - -
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tancio Pereira, resiõente nes
ta cidade;
- o sr. Hermann Wattz, do

VoS, residente
Itoupava,

Fazem anos hoje:

guintes. consorcios�
- do jovem VàÚ.tidr Vic ..

I torino, filho do sr .. Luiz e S1::'...

AngéUna Vict'?rino . com a
srta. Leony ljon':bcia· Mar
cos, filha do sr. JO'3é e sra.
Bonifacia Marcos;

,
_. do jov�m JoãO da Ro-P R O D U T O SOU Z A C R ti Z ' cha,

.

filho do sr, lÚfredo

Bl1Spula. �.as �-rol-,;-ssu-es I !����. I��::id�a �������1:o�ia:,
1 fIlha da sr. ànysIO e sra. M:;I-

I
ria Dias, e

mulheres na indústria da núm6ro nos escritóri.os;;_re- _ do sr· Iv() Guilherme.
fiaçãq e t'ecelagem decres- partições púb!ic;:u:, e no· co- Cardoso, iridustriário' residen_
.ce, enquanto aUHwnta mércio.

. te nesta comuna, CoTn a srta.
Thereza Hausniánn, Nl� do
.sr. Alwin e sra. Leor,or ,Haus-

preferêrH:ia ,nacionel
.i > ! "

U M

.

Está nganado quem dis
ser que sgmenb em nossos
dias a mulher esta cornlfetindo com o home::n nas di
versas profissões. Se não
temos, no Brasil, mulheres
matorll'eiras e ''Condutoras
de bonde, nem.paI' isso se
I)ode ai rmar que elas' não
exerceram ou não exercem
tais empregos em outros
tempos .� outras terras'

Durante a Gnmde Guer
ra d= 14118, na Europa, as.
mulheres exerceram: tais
ntividades. Mas, mesmo an�

1es disso, no Chile, na cida·
de de Valparaiso, 65 bondes
tinham mulheres .como
condutoras.

- Luvas em tecido es"

tampado que levam aos

conjuntos escuros de verão
uma nota alegre.
- Luvas ern tecido es·

tampado que levam aos
conjuntos eScuros' de verão
uma nota: alegre.
- Luvas em pi.quê bran

co, de punho ornado de
franjas :de rafia·
Entre .os vestidos de dan··

Detalhes a
NA�(IMENTOS- Um chapéu feito. in

teiramente de pétalas de
rosa: uma rosa é poúsáda
5Gbre a frente.
- O delicioso vestido de

coquete;l de Pequim em

organdi branco bordado se

acompanha de uma. longa.
"capeline" de luv('s' muito
curtas em organ'di maJva
pálido.
Com os delidúsos vesti·

dos quadricula:lús pr'f!to e

branco, acessorios alegres
e de tons vivos: luvas ama
relas, lenço aba.relo, eha
apeu ámarelo.
..:::'Pequenino:; buqul>s de

flores multicore;,; pousadas
muito alto sobre o ombro

('ar de Balmain, um lindo
rnodelo em moussdine :cor
de tabaco;.a saia �ra orna
da d,� aplicaçõ2s elo mar-

1'011 ao beije.

Estão em festas. . os

guintés Iáies!" ,

.

- do sr. Harry Muller e

sra. Norma Muller,
,

com 'o
nascimento de um menino;

A N UNe lOS _ do sr'. Fredemar da: LUZ
.N E S T E J O R N A L e sra. Carmen Dutra da Luz;

com o nasCimento de u'a me.

niná;
_:_ do sr. Braze Silvestre e

. sra: Laura' Silv.este. com o

rlascimento de tim me'nlllo, e
- do sr. Adeodato José da

Cunha, com o nascimento dé

FERIDAS
ESlJinhas, Manchas Ulce.
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA.
Grande Depurativo

do Sangue

Por outro lado) quando a
fiacão e o tecido deixm'am

.
�

'.

de ser trabalho de' artesa
; nato e se constitu!ram as

prime' ras fábr:icas, estas
('mpregavôm, para a quase
totalidade de <;eus traba
lhos, :as' mulheres. Pelo me
nos para fiar, eram elas
que tinham os empregos.
Depois, o' homem foi' aper
feiçoando este ofício e in�
v",dindo tal setor antes re

. servado a elas. Nunia fá-·

brica do· século passado·
-era feio para

.

um -homem
·fiar. "Fiandeira" era ofÍ
C!O feminino. Hoje, ,ambos
competem no mesmo traba-

· lho, ambcs fíam, e a�bos
· tecem e a porçentagem de

um inenino.

(lU muito baÍxo sobre
manga d>e um casaco'
iaiUeur.

a

Vendas em suaves

L O J A S
Rua: 15 dé Noveiribro 900 .

BLUMÊNAU'
r':

-

C(lncertamos:
Rt:frigeradol'es Domésticos, Relrigeraçã6 em Ger:!.l
Maquinas_ de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de F-ó.En(leradell�as, Liquidificadores etc ...

Reformas - PintUI'HI
CASA DO AMERICANO SIh. •

.
Secção Domestica

Rua. 15 de Novembro, 4'73 teI.• NOSSA DIVISA EJ SERVIR

com· que
� -. >-�,._. - �_�t:__

"1;.1 ��:�-�- ... ", :�é�- ... '"!,tlr' ':_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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guarnições d Dot-ri
meri .. a"e Ipirang

.

dia
������������;;;;�:;;;;; Com a devida aquieseên- tico América � e Sociedade canos; embora reconheça a

cia cc::; J�rjgent:?s da !i'ede- Itecreatíva 'e Esportiva .Ipi- guarnição iplrangu.sta co

ração Aquática de Santa ranga, cujas performances mo adversário dlfir.Il de ser

Catarina, que estão se mo- no Campeonato Estadual batido, tendo em vista, aci
vímeritandn íneansavelmen- recentemente efetuado fo- ma de tudo, a tradicional
te i.� �_.;.ddo de levar à �'<lm das mais satisfatórtas. rivalidade ex.stente entr-e

Guanabara, no próximo Tanto a guarnição do gre- Ll-S duas representações.
�nês de janeiro de 1954, a mio do alto da Rua XV, co- A carreira será disputada
forca máxima do remo de P.10 a da agremiação da 1- na distancia de 2.úOO me
i10S�O .Estado, afim de inter- toupava Seca reunem cre- tros, em local a se>.' escolhi
vir em mais um Campeona- denciais suficientes para as- do e devidamente medido,
to Brasiléíro dessa módalí- pirar à primeira colocação, num dos trechos do rio Ita
dade espor-tiva- CI'k.S páreos o que lhes possrbilrtará a [aí-Assú, em Gaspar' tendo
irão se desenrolar na Lagôa honrosa incumbência .de a controlá-la dois

-

delesados
, Rodrigo de Freitas, terá lu- ddênder longe daqui o bom da Federação Aquática de

gftr na manhã de domingo nome do esporte náutico de Santa Catarina.
vindouro, na cidade de Gas- Santa Cataí-ína e a oportu- Podemos not.ie.ar, por,
1561',·a elímínatórta-para a nidade, por outro lado, de outro lado, embora não te

escolha da guarnição de apedéiçoarem 5(JUS movi- nhamos em mãos � detalhes
out",riggér a 4' ferriõs sem mentes, mais precisos ri. respeito,
patrão que representará as Falando ôntem à nossa que um ônibus A..3piõ'cial par
cores barriga - verdes na reportagem sobre este a- tirá de Blumensu domín
magna disputa do remo na- contecímento a que nos es- go pela manhã, com destino,
cíonal. : amos reportando, disse-nos a Gaspar, levando àquela iA sensacional competição o sr. Sebastião Cruz que es- Iccalldade numerosos adep- .

reunirá num duelo de gran- t:i bastante esperançoso tos do América e Ipiranga, ,

eles proporções 03 barcos re- quanto a um brilhante su- os quais desejam presenciar Ipresehta:tivos do Clube �áu cesso dos remador�s pmeri- (l ciesenrolar da empolgante

or

itrine
II

STJ O.

e os melhores presentes 1.1

M 'PT
-

�z mr
�.

s.CATARINA A..

Rua 15 de Novembro,
= Mstri:l! 1 ir A J A .(>

riUlct*d.n _m n dtt if'e'fe1'eb·ü de 1 iS3 Éndenç6 Tele. "INCO'"

�. .• Cr$ 50.000.000,00
.,..... 40.000'000,00

Cspital • 4 .,

"rodo de Reservá

90.000.000,00
Total dos depósitos em 31;8153, mais de 786.000.000,00
AGEN'C1AS E ESCR1TORlOS .NAS PRINCIPAIS f'RA(J 18 00 ES
'fAIJO DE SAW.rA CATARINA, NO RIO DE JANJ�mO E cURiTmA

DEPOSITE SUAS, ECONOMIAS NO INCa E CONTRIBU:A, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇAO -

�e . mmeoto rortlau�
CAI lilDRATADA

P A 6 UE �co M (H E O U EReboco�' Caiação, Pin .. EPara: Assentamento de tiioh}�J Mosakol etc,
fura e tratamento de Âguas"
Acondicionamento ,especial �em sacos de 2S quilos.

DEPOSITARiaS: REPRE$fNTA(ÕES "P o l O"

Rua! São Paulo, 2130 Telefone 1508
lnd. Iel REPOlO -= i toupava Sesa .. BlUMH�AU

....-

�agnifiCag1I."Jle escoltado por João Cardioa,Wal.. !
dirlopes da CUt Bering venceu espetacularmente

. li c�m)Je;onal� de ciclistno masculino dos jogos
.

�

J!êsparlivos do SE' S' r'e.
-

�I Conforme fôra arnjflàmente tando de duas provas, sendo
I
êl linha de chegada com pc

drvulgado, foi r.�aEzadfl- na� uma masculina e ovira femi., queria vantagem sôbre João
-tarde de terea-feíra, na. Ala- I nna, prornrividas pelo Servi-! Gardina.

Ir:eda Rio B�·a�co,.m;m,rn:agni-l eo de Esporte do SE�I e orga , Foi �erdade�ra surpresa

�"If ca competiçãó eiclistlca; c.on.
I!I i mzada pelo MaL! l

..
'lube de cOlocaçoes. obhdas.· );01' Wr>,J,-

---"---� �__-,-----------�------I Biumenau. ccr e Gardina, oartíctpantes
Viveram os aficlor.ados do novatos, mas que ri.::monstra

! CIclismo horas de intensa e- ram grandes poss.oílrdades
moção. As duas provas reali- para as futuras cmnp.etições.
zadas superaram :1 'flais oti- A classificação f nal foi D

mista especíativa, ".lcançand,) Seguinte: 1.0 - Waldir Lop.:s
uln êx·to notavel, principal_ � Cia .. Hering; 2.(1 _- Joao
mente a masculiml na qual o Gardina - A. V. Ca!srinensc;
dclisia da Cfa. Hering Waldir 2.; - Aristides Leite - Cons

Lopes e Joã,) Gardina da "E. trutora Deschamps; 4.'� -,- Pe

A. V. Catarinense, empregan- (Iro CUl'bani - I._:'ia. Hering;
(;0 todas suas forl:a:, disputa- 5.0 - Orestes Werdoerfer -

ram palmo a paIm,; ;t

m.
elhor I HeI. B.ai.er; 6·0 -- .José Mafra

colücaçi'i.o. - Garcia; 7.0 - A.vel no Ma-

I
O c:lmpumato lY'�'I:;culjno d" ehad::l � C. B. li'. Folha; 8·0

cicli"m.i dos Los J\}g·�s De:;- I - G.erhard ZWie!Ei' -- Tip.
I)Ortivú.� do SESI, Im dever .. r. Blumenauense; 0,0 - Deodo�
Emocionante, tendo fmal se"l- !�C; dos Santos - Filb. Satur�
eacional pela magníf'cr. vitó- n·:<; 10.0 - Genésio Pereira
r:a do futuro')so jovem ciclista -- C.B.I". FDlha.
Wald:r Lope:l. AGRADECIM.lZNTOS

AS PROV í\.S
...

O Serviço de Esporte do

A's 16,15 horas, teve inÍf:ic SESI, por nosso intermedio a

; () campeonato de C;Cli.smo fe'

r
gradece o bom desempenho da

) miníno, que rOj dispulado m. 1.V.T.P· de. noss� Cidade e a

i (tistância de 3,000 meh'(,s, pe!'- valorosa dIretOrIa do Moto

{' fazendo uma volta d'J seguill- Clube .de Blumez:,at,l. C a i-:Jdos

te percurso: S3ída �-- Alame. que �lre.ta ou nlCilretamente
�

da Rio Branco; PC""urso __ o 'wntnbmram para .0 _ con:p�e.
I llua 7 de Seipmbro, R'la Flo- to êx,to da compehçao. clClls-

[ r'�an.'J
Peíxot"l, Tr,aVf>!'!:'::l

Sel'" 11(;a dos Jogos D�
espC'rllvos.

gipe, Rua Hermann Hering'l CLASSIFICAÇÃO D,? CAMPo

Rua Paraná, Al.ameda Rio Df: CICLISMO PARl'l. O TRO�

Branço, Praça Expedicionário
• FE'U EFICIENC:I�

Sapucaia e Alameda Rio Campeonato. Femullnu...
Bl'al1Co. 1'0 lug::1l' :-- Em!) . .Ind, liul'-

Dada a partida. as seis fi;)- cin - 10 ponks·;. '.

ças participantes tiv,'ram uma
�

2.0 lugar - Cla. Hermg, ()

largada nOITna!· Na dtura dos pontos; .

1.500 metros, a ciclista da

Cia'j Campeonato ,:r.tascul�nC}

I H.ering
- R'lth Stela Lang 1.0 lugar - Cia. Hermg -

passou a l'df'r:n' () pelotãão a- 10 pontos; .

�(; a chegada, escoHr.da por 2.0 lugar - C.B.F, Folha -

4.Edith Borba da Empr�sa Gar- 6 pontos. II coia Foi a seguinte a classiiL <

C�ç�'1 final: l.o lugar _ Ruth RESULTADOS DA :; RODA·

I Stel� r.·ang - Cin HHing; 2'0 DA DO CAMPEOl',ATo DR"I'1 'E�i'h Borba - Em- XADREZ DO SESI
u�ar G- �. ,t 3 o iuº,ar.- HiJ- la. partida - H<;inr,ch v.an
presa arCIa" O'" '. 4 '''.'ickerfi venceu Vido SChlP-
de Enns - Empr, areIa, .0 .

V'd
'

l' _ Tereza Zetl � Cia. FIann; 2a. part da -- 1 o

IBng�ar F
-

Folha' (; o lugar Schipímann v�nceu Curt Sel-
rus. U!�o..,. '.,.., bach; 3a. partlda - Eduard

1Eva:ry. OhVdl'U - C13.n:er.r1g• I Szymzack venceu Luiz Soares

I Deslstlu
durante (l �.raJ€to a I].VI 110' 4a p'lrtida _: Heinrich(íclista Ivone Schnclder da

I
e

\V· ke>'� vi!nceu Ernan
Cja_ Bras. Fumo em Folha. '7�nC ItC 11-- . 5· oartidu-

I F· 1 t's 1""00 horas eb ase aes, a._
Ilna 1nen.e a

.

I,
• 'H" h van Wick,?rm ven-

debaixo de mcontIda 2P-Sleda- .emrlC

1di' dail o "larga" para () cei! Curt §elbfl�h. _,e, 01 U
•

l' "
_ Classificaçao ate a 2a· rudada .

I campeonato de. CIC_,ISh.O mas
l' _ H ::11"ch Vil'1 I

clllino que ser'a dIsputado na La ugal
,

e

SIA I'd t'
'.

d 10000 metros Wic}term - R. Kander .'.:
,s anCla e· '5 'tórias' 2 o lugar - Vl- I

per.fazendo 3 voltas do

percur_I-' S VII. "

'-'ia Herino I'

't d do c llpmann -..... .,

sOnaeCl11l:nal'Ccl·loa nOe'nhum concol'- ._- 3 vitórias; 3.0 lugar - Luiz

I� c' M !lo Ga' (,lU Curt
rente teo.tou qUBJqu,r>r arruu- I ��arcsh -=- ReI. Schw�b, E-I'cada maIs .ousada. guardando .._ �lb;lc

Ernando
forças paru as voltas

finaiS.! duardll:?zymza�kB � Folha _

Nas duas primeiras voltas li- Gas�e, �es
- ..' !

deravam a prova Waidir Lo- 2 vItorIas,
,

"

1
'

e' João Gardina seguidOS O enxadnsta F. I<S,.Ke,!Ume -

i

)
l� S e

t ar Arl'st'd' ��. Lei·te meier ia: descla::"lflcaClo por!
, (!e per o p ,I>, -' "'d �� .. � la e!

,

Orestes W·erdoel'ícl' e ontros. rilo t.er comparecI (, n�. .

1" I '!t. os
\ 2000 metros �'a. rodadas, sendo t.::ldos os

l ��Sldfr �mGartli�a � distancia� !'€Us adversários considerados

!"!fl.m:'se dos defini>; corresd-:J- ,;,_';;.,en;.;.c;;.,e_d_ó_l_'e_.s_. _

'1'E>s 8 lut.aram desp.sperada- VENDA DES'l'E DlARIO
hie.'lt� pela primeira coloca� i'�. "....�

ção.' Na reta final. ;l� luta t�r- ! 'Í'I�" JU'IlOitA:X:ATAiUs
nou-se .mais emoelonanie j'a�

zendo vibrai' o público; cúns.ea ;�.�.
, guinHo o rep:r:ê�nt_ante da Cla' "OiS'tO CHIO --�"'t>o�

Hering :WaJ,cl.lr Lopes Cl"u�ar

Carreira para i'ovens
de respo'Asabilidade

Se Você aprecia os trabalhos manuais e

o.manejo de instrumentos, se Você tem

gôstõ pela mecâri.ica, se aspira, ennm, em
pregar e desenvolver sua vocação. em
mna carréii'a estável e de futuro, ingres=

. sê n� Escola de EspeCialistas (kAerontÍt.t.
. tica. Ela fará de Você um Sargento e

Técnico da Fôrça Aérea Brasileira.
A Escolá dê tspé'Gialistas de Aé�cmáu

ticà lhe proPQrciona:
�

instrução teórica e

prática, alimentação, enxoval; alojamento
e soldo;

.

Assegure () seu futuro e sirva ao Brasil,
ingressândó na Escola cfe Especialistas de

,

Aeronáutica.

.;-
.

. .. �
.

_, ,� ,'. -.;

éondiçõu pürif inscrição no C@fiCUfiO d.
admisdio: ser l:wasfléiro nató, 'maior dê! i:l ,"00$
e não ter 23 anos cO'lllpletos, Ser soLteiro ou vi'Jl.;
vo ,em ;filhós

�

e Tese'l'vistcr, caso tenha mail de

l8, limo.!.

Eara obtêr proD'1'ama dO concurso é m.odêZo di!

dacwm.éritos, Você pode dirigir-se ao Quartel Ge
néral das Zonas Aéreas, às Bases Aereás, Cios
Aéroclubes locais, à EscoZa de Especil11Utas 'âBAê
ronáutíca. (Guaratinguetá. - Estado àe São Paulo)
ou, simplesmente, enviar � o cuponlo abaixo Pllra a.

DIRETORIA DE ENSINO DA
�

ÁERONAUTICA,
AV. MAR, CAMA.RA� 233 - 7.° ANDAR � .RIO,

ESCOLa Bf
�

ESPECiaLISTas, DE IEROtliUTICI
Sulia mais 01:'0,

ii'igre:'SfHidt'# FUi
..

�
Ali'i'�üti'itii:Q j

r
·élFminatória. P. Assí-
A guarnição americana I n i, INaldernar Ar::.useck e

deverá estar constj(uida da I H'21muth Lutzemberger.
�

������������<!,;.�.....�������"'��'§.�� Jt�
�

:�.' ATEN�
ÇAO:

ç�
onsult«

�

C(; ,Pl'{'�os baixos e

economizel�� comprando NES'rA C1DADE, na

* IMPORTADORA 'BRASll PROGRESSO
:t Relogios. Desperttadores We�dflx, Pulseiras, CaJ1e�

�� ias P;lrker,l<21", etc., , �

.

� �

�

POR ATACADO E VAREJO I� l�nd. Telegr. RAILSO --

'f.lU.
a 15 de

Novemb�
1'0, 804

�

� 1.0 andar -- BLUMENAU � Santa Catarina

1
.

�
,

r .i>�����'f;'§.���'§��":",,.•:�����������o/#������.��
.oIRi(.I�

-- ..............��...."..�-��-

ProfissionalIndicador
De

-

ri PROBST
CmURGIAO DEN·IIS',L.:�

AO LADO DOS CORREIOS E 'l'ELEGRAFOS
A' AL.fU\'n�DA IUO !lRANCO Ii, 8

-�����--�-�-���-��=���'�===""'-......

D It (A R lOS G O F F E R J E'
CLINICA GERAI, - CIRVRGÚi.

CONSULTORIO; Rua 15 de Novembro, 595,
Fone '1550 -� (acírna da Farmácia Glória).
ATENDAi: CHAMADOS PELOS I�ONrtS:

1196 e 1633

DR. T H I L ,O H fi H N E
Clinicas Gerai e Operações no Hospital Sta. Isabél,

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado na Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas uttrassonícas.

DR� o. R� KRUf6ER
M E' D I C O

Doenças de Senhoras e Operações. Ralos X
Consultório: Hospital Santa. Catartna,
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas,
Residência Rua Marechal f'lariano Peixoto, 253 �

Fone 125& (em frente ao Ho;pital Santa Isabel>.

.....
_- CLINlCA GERAL --�

Especialista em Doencas de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 3'8 - 1. andar -

�

Fone: 1197
RESIDENC!A: Rua Paraíba 170 -'-- Fone 1074

DOEN\AS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO
(Eleetrocardiogl'aib. )

Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

l\10LEST.lAS D'E SENHORA:::'

DR. RENATO (AMARA
'DOENÇASINTKRNAS

OPERAÇOEB --.' ONDA.S CUlt'rAS
Consultório! Tràve&'�a 4: de Fevereiro, 3

F()ne:;� 1433 e 1226

DR. 6EBHARDI HROMADA �

ZlSpeciallsta etn alta Cirurgia � e doenças de Senhor..
�Consuitas DO Hospital Santa Catlllrlna
Das 9 às 11 e das 151/2 tu< 1'.1 hs.

_ BI.n�1ENAIl - HOSPITAL lo; ,\N'rJ\ fl/U'A&INA
o·uvmos - NAm.IZ E GARQANTA

-��-�-

INSTITUTO DE OLhOS

II III .. DRl. lAVARES e HEUSI ...... '

RUA XV DE NGV., 11&5 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUM
DR. A. ODEBRECH'1.' �

bcHotel'apta - � .H.alos-X ....... , {<'Uílsterapla - Metllboa
Umlo � RESIDENCIA: Rua '7 de Setembro, 11

....ELEFONE, 1441

(UNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR Wn..SON SANTHIAGO
'

u.atentt> da FacC1ldade de Medicina üa Onlvenida4.. do 8r..aU

CONSULTAS: Horário, da!! 10 às 12 horas e das .14
. ás 18 horas, - CONSULTO'R.IO: Junto !i0 B08-

pital Santa lsabel'·� �i '"L�i,�'-'!::�" �

A D �V O G A. n O
serltórlo e l'esldêneiu àl'ua XV de No ....embtü.
LIT1\fENATJ �� 'telefone, 1560

FONE� llHU

IJiUI

D 1t -, A D E M,-"A R ' l U I
AnVOGADO

Atendé em qWllsquer comárca do Estado.
Residência: - ttua Paraná, 8 - Fou6161)2

Escritório: .-:-:, Itn;•.. 15 de Ntlvembr{i, 340,,� l�(ine, 164H

DR. � lO;>Ã O

DR. � HERBE Rt GEOflG

F.SCRITORIO: HOTEL IIOLRTZ RLUJUENAU

"·l� #�R�' l.� J"r r';ft.�-;l'
U . IVI r l..f\ f r r.: lltl j

��

COBiíE'1�OB
HlUi Yaranlilu N . .2 BLUMENAU
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NOON II O, fERI U
CA A EX ·IMANTE

RIO, 9 (Merid.) .- o ope,
Hol Io Antonio Alves, da Silva,
dc.sesperado com I) abandono
d( sua companhelza, Etelvina
de Alencar, sacou de uma fa
.ca. desíer'índu.Ihes deis golpes
A, vítima, apresentand-. fer:
mentes profundos 110 pulmão
e rim esquerdos, foi Interna,
0:. em estado grave, no Hospí,
ta l Carlos Chagas.

O criminoso, que não re
sLtiu á ordem d'e prisão, foi
e.neaminhado á delegacia do
2:i-J distrito políclal, onde foi
ar.tuado na forma da lei.

SEPARAÇÃO
Há cerca de oito meses que

o operaria vivia marítalmen,
te, com a domestica Etelvina,
lia Estrada Intendonte Maga
Ihães, n. 3215, em Marechal
Hermes. Da união tiveram dois
filhos, que viviam t mbem, na
ccrnpanha do casa].
ll€pois de um certo período,

Antonio teve uma destntelígen
da na fabrica onde trabalha,
va, ':8ndo despedido por este
mct.vo, há alguns meses. Etel,
vína, passou a encontrar difí,
culdsdes na sua vida e frequen
temente, discutia com Antonio RIO, li (Merid.) - o pr�prio de

peja falta de dlnsero para a legado �ermes .�ach��o, tItular da

manutenção da casa. Desespe- l Detegacia .de vigll.anct-�,. ach_:l qua;
raua, resolveu recorrer á ir- &e �mposslVel a ldentiflcl1.çao dos

mã, c: -: -nome Maria Alencar- I meltantes que tentaram sequestrar
Atendendo aos conselhos da

'
" sra. Ragnar Janer, semente com

Irmã, Etelvina sep.::rou-Se de os elementos rornecto..s a policia
Antonio, pasando a residir nas por aquela senhora.

Fraqueza F:Ju Uel'lil

VINHO CIUt�OSo�rADO

Fracassou O Rapto Or ages A'
Desconfiança Da Sra" laner

Dificil a idenliligação dos audaciosos .sequestradores -

o fato ocorreu ás 1'4,,(5 horas, da
t:ltima quarta-feira. O sr. Ragnar
Janer. diretor gerente da Cía, T.

�·I· � n III" C a t ,I V a s IJ o OI e -o, 3 � e n s I Jr.ner Comercio e Indústria forne-

I cedora de papel d� imprensa. esta-
tnva, em seu escrltorío, quando re-

�resta�gs 00 C31191 �llleDde �:::����!�:.��:;:�:;::�;;;���
u ati H U I Inrormava. o autor do telefonema

c;ue um individuo tentava receber

I um cheque - de 170 mIl cruzeiros
Por motivo da passagem nome dos visitantes falou com a assinatura do :r: Janer .mas

do seu 25.0 aniversário de I Municipal que foram se aS-I qu� lhe parecer� falSIficada:, aírida-

, ,. . : mais quando sabia que ele nno pos"feliz consorcio, o casal Fe- em prrmeiro lugar o verea-I sia conta naquele "tat e!ecimen-
der.co Carlos AH2nde, no dor Pedro Zímmermann, se

I
tc

,

.

dia 8 do corrente, foi alvo guindo-se "Os srs. Dcobaldí- Pedia ainda, o "genn:e" que ele
das mais inequívocas e carí- no Andrade, Christiano I comparece�se á. agenc:a; a fim de

nhosas homenagens de apre (Conr,lue na 2.a. pillrlna. letra Dl ser procedido o flagr!ln.e. Enquan-

ço e simpatia por parte de
.seus numerosos am.gos e

aámiradores. Na sua resi
dencia de verão, na praia
di,: Camboriú, o distinto ca

sal foi hcmenageado con

dignamente por destacados
eleme;üos da so:-iedade blu
menauense, que ali foram
levar o s"u trib,--,i(J de ami
::.:,de e alto aprer:o
A's 12 horas. ali esteve

1.'111a caravana de pessoas
de relevante destaque nos

meios seciais déo;;ta cidade,
Lndo o casal Fedenco Car
los Allend'e sido ah'o de ca-

1" n110sas demons!ra<;ões de
:'uüzade, falando néssa 0-

(:;'tsião, sc.udando .)S home
llagêitdos os S1'5' Aer isio Mn-
1 ::ira e Haul. Chantagnier,
h"ndo o sr. Fede:ico Carlos
Ailende r;:spondido, em ('o·

j;-.,-,ventes palavrJs.
A I noite, tambem visita

r.-l1-rt [) casal All"l�de diver-
1'l;:; membros da Camara
social' ás homen:_igens. Em

DOIS ESTRANHOS
.. Enqua.nM isto oeorrta, li. sra, Nan

cy Janer, esposa do inliustrial, es

t.ava em sua resldencía, qllindo um

individuo que saltara. de um a.uto

moveI, bateu á sua. parta; ,Foi aten
dê-lo, tendo o homem exibidq car

teira rapidamente, e se identifica
do como sendo polici '11. Disse ele
que o sr. Janer tinha sid.J -baleado
na agencia de um banco na Praça

D. Nancy se prontinl'ou a ir on
de estava o marido, tendo ordenado
ao seu motorista que I reparasse o

automoveL O "policial� insistiu pa
ra que ela fosse no automóvel, em
que viera. e no qual s s encontrava
em outro desconnectdo, Como d.

(Conclue na 2.3.· página letra :(

No album de fotogrr.fhs de cri- to isto, seria pedido o concurso do.
rnínosos, a sra. Janer não reconhe- I polícia, a fim de que o falsificadlor
ceu nenhum dos meltantes, o que, fosse preso.
equívnle a dizer que ou eles são 1 De fato, acompanhado de um au

novatos ou de outro Estado qual- xiliar, o sr; Janer rumou para o

quer. [local, nada encontrando de anormal
Ul\[ TELEFONEMA tendo o gerente do banco desmen,

tido qualquer ligação feita para o

Industr-ial, por parte da agencia.

Promoviam hacanais sob os
eleitos

.

da «erva mald,ita»
declararam ser uma «festa dePresos aniversario»

Saenz Pena. onde f"�a rrf nder um
f�lsario. Aliás, este fo ra o autor dos
tiros. Disse mais, que fi sr. J_aner
s.., encontrava internado no Hospi
tal de Pronto Socorro, sendo grave
o seu estadia, ele a chamava com

insistencia.

anos soltera, rua Laura de
Ara"Lijo. 151; Nich Alves de
Souza, 34 anos, <;olteira, 'I'ra.,
vessa Rl:mario, 16; Alvaro

Maíão, 31 anos, �olteiro, rua

Francisco Ene5, 26; Valter
M-artins da Cunha, 3J anos, sol
teiro, rua Irapuã, 260; Seba�
tião pinheiro, 28 anos, solteí,
roo Travessa Melquíades, 20;
c Samuel Jorg.e de Moura, 45_
anos, solteiro, rua Um, apto,
301, F.C.P.
Todcs depois de autuados,

foram trancafiados no xadrez,
onde aguardarão dest.no mais
conveniente.
Disce, ao ser interrogada,

declarou qUe a "festmha" era_

em comem.�ração ao "níversa
rio de uma sua fi1h� qu se a

cha
.

ausente.'. .

de São
ANUNCIEM

N E S T A F. o L H A

Diretório do P. s. P. Serã<l realizados, sob os nus- ços são os seguintes: do IV :E:stados Unidos OH Canadã -
picios tia Associação Paulista Congresso Paname:'ícano de Correlatores: Costa Rica e
de M::>dicina, de 15 a 21 de pediatria: Prof. Le"nel Gon- Brasil.
julho de 1954, nest:l Capital, I zaga, Rua Ramon Franco, 50 I' 3.0 Tema: "O problema da
os seguintes congressos de

1-- Rio de Janeiro; do IV Om. desnutrição nos países latin'::15
pediatria: IV C:mgresso Pana- gr.:;sso SuJamericano de Pc-: amcric.anos".
mericano de Ped;ntria, IV I díatria: Dr: . Alvaro Aguiar, I a) conceito atual, etiologia
Congresso 3ulame'ckano de I Rua An'ta .Garibaldi, 43 -' e patogen'a - Relat'Jr: Méxi
Pediatria e VIII Jornada Bra� I apto. 701, Copacabana, Rio i co - Correlatares: Guatemala
sileira de Puericultura ta Pe_ I de Janeiro e da VIII Jornada e Uruguai. �

diatria. : I Brasileira de Puericultura e b) Patologia e aspectos clí-
Para orientar (IS trabalhos

I
P,ediatria: Dr. Carlos Bullel' picos - Relator: Brasil

rdcrentes a êss<:-'; certames-. Souto, 'Rua" Senador Queiroz, Correlat;::res: Nicarágua, Re- americana". Relator: Parafé'l constituída uma Comissão 1462
- 7.Q· andar, São Paulo. pública Dominican� e Equa- guai - Correlatores. "Bglívja.Coordenadora com os seguin� A organização dos temãrios

_

I Equador, pçrú ,o Brasil.
'

{e_� médicos pauli.'it.as e oar:c-- :foi feita com a colaboração I
-

, 2.0 tema: "A cIrrose hepá.ea;;: Presidente: Dr. J. Dalmá- de pediatras e puericultores iica na criança" _ Relator:
I c 10 ('�zevedo; Vice Presidente: das três Américas, sob a su- Venezuela C.JrrE1atores:Os abaixo assinade 5, trabalhadores da Estrâda de Ferro

I
Dr. Arne Enge; Secretário; pervisão das entidades patro- Argentina Ch�le, Colômbia

-

eSanta Catar'na, são unânimes em discordar sobre os 'tópicos Dr. Carlos Buller Souto; Te- c'nadoras, que sã_c: American Uruguai.
'

.inseridos TIo) jornal A VERDADE, em sua edição de 30111 do

I
soureiro: Prof· J. Leme da! Academy of Pediatrics, d-"J 3.0 tema: "M-orh lidade in ...ano corrente, em que, sob o título "O Cupíncha do Nazista"

em contáto com!) nosso am- da P.R.C.-4 Rádio Clube F�n�eca; Membros: r:rs. F,ábi9 IV Cong.res�o. Panamerica�o fanti! na Anleri<:;:t do Sul" _hC[;ntua iates qUI:': carecem totalmente da verdad2, reporta-,. , • I Daria do Amaral, Fe,aando de de PedlatrIa, Con.:tederaçao Relator: Urugual _ Correl�-.

gem esta de autoria do sr. Manoel de Menezes, d;retor do re- ble,nt� cmen:atograflco e a-I d� BluID:nau Ltda.·
.

uma Mesquita Sampai� (> Virgílio �ulame�ica.na de Sociedades tores: tocks 05_ ilemais paísc;;
.

j erido orgã...:: de imprensa florianopolitana, o qu:ü se baseau qUi fICOU, vIV'endo um dos! dlssertaçao sobre o Cinema I Alves Carvalho. Pmt·j. Repre- de Pediatrl�, do IV Congres_ ."ulamericancs cujas soêieda�em informações prestadas por indivíduos que vem de há mui- principais papéis em "FLA- - nacional, dentro do progra- . �,entante� no ElO. de Janeiro: '80, Sulamencano de P�dia_ �es ,de pediatria
_ se.i!1Dl fi�j�'7_to tempo proclJrando er.travar a boa marcha dos serviços na GRANTES DO PIO" e fez {ma esnecialisado em cin2- I

Drs. Re:naldo ,VIC;tO:' de :r.a· tna, e. Departamento NaclOnal oas a Confe�era_çaJ Sulam2r.!-ferrDv:a e que procurare crizr entre a massa operária um aro- "_. • !" J .. 11!lare,
Alvaro AgUiar e JaIme d1iJ: Cnança, ,da VIII Jornada {'.,na de PedIatrm. 'biente de desconfiança, si bem que s�us condenáveis intenbs varias pontas em outras pe-j ma CINE AT"CALIDA- Freire de VasconceUos. Brasileira de Puericultura e

'

Os temas l'vrcsnão alcançam éco nem tão pouco efeito, dado a verfeita com- tlculas. Em "CAIS DO VI- DES" que é apres"'utado tO-I Aléni -da Ccmissão' Coorde- PedIatria. Eúmero ilimitadQ e inscritospreensão dos que labutam ncs diversos sectores da ferro- CIO", teve um oapél sali-I rias as terçaw.feiriJs às 20 nsdora, cad�..
um 10.5. :refe,rid.�s Os trabaUíos constrarão de dravés das sociedades.\,,11,

t " tece 1d h a ! Congressos Ja tem .�das C_;ml:;- t f' 1'a'" t-u'as ll'vres das., " <-oQueremos deixar, uma vez mais, patente nossa repulsa en e, o lnesmo ac�n I o I or S. sôes Executiv:1S, CUJ'o_> ende-re- -
emas () lC..", c... ,

�.1- VIII -JORNAD!!� BRASI",t t" f' d d·t· 1 á
'

- - � - mesas red::lndas e simpósios, �.��o� ��os nuos� lOJm�,�m��o_� �==2��_=�===========================�===_�� �b�OO�H��P��� l�rnA�rom��uMqu·':;! carece da verdade, em divers;)s p�ntos, cujo, textos fo- I l' '(Çonclul' n' r.

T.gin tr
-

'f!)"ram prestados ao jornalista Manoel Menezes por alguns traba- � exposições científicas e co- a. �.a. pa a te 3., __ " .

lhadores ligados a essa ferrovia, que nada fazem de mais a merciais�
.- não ser criar ambiente de discordia. Os temas oficiais do

Ass· CONGRESSO _ PANAMERI-
Geronço Amorim Filho, Jens Schipmann, Pedro Isidor·) CANO DE PEDIATRIA, fo-dos Santos, H:?nr·qu.e Schipmann, Osmar de Souza, Frieden- S E N H O R E S A G R I (U L T O' R E S 'ram 'distribu:dos aos seguin-rcich Schwigert, João de Deus Baixo, Laura Muller, Max

I
tes paisés:lVraul, Manoel Pereira da Silva, Manoel Demétrio de Olivei- 1.0 'DItma: "Neuroviroses e

ra, Virgílio M-:ser. Nicolau Kock, Sebastião Ross:, Policarpo Acal..amos de receber nova remessa desf es afamados' Tratores complicações encet.álicas nasEressanini, Ra mundo Theiss. João Tectonio de Souza, João 1 11
- doencas infecciosas".Antonio da Veiga, Ernani José da Silva, Artur Seberino, João I C d Ad

.

t t I I d a)
-

.Neuroviroses· Relator:l\Iorbach Filh:;.. lVI'moeI Gonz�ga Andrjnni, FranciscG de Sou- ana enses. -- qUlra agora o vosso ra or pe o novo p ano e Canadá I')U 'Estad'o,; Unidos _

2:l, Sebastião C. Coelh::>. Fabríci.) de Souza, Walter Hochs�

I d Correlatores: Estados Unidos
prung. José Ramos Correia, Mano:?I de Souza Filho. Gumer- ven as a prestações,. , e panaqlá.cmdo Mart-ns, Manoel Boaventui"a, Candido Man'"el da Sil- , b) Complicaç-ões encefálicas
\�, Eloi Bonsenhcr, Gabr e1 Pereira dos Santos, Gildo Viei-I Solicitem-nos uma demonst.racão sem compromisso. nas doencas infecciosas - Re-1";). H:,meiério Dias. Arnaldo Avelino Soares, Dorva:;no Sabi. • Iator: Argentina _ Correlato_
r:o. NiL Borba, D3rcí dos Santos, Antonio Resa da S�lva, Ge- r.::-8: Cuba e Salvador (ou U-L'"LSJ R_ da Costa, Francisco C'dral, Francisco CLnsi, Do- ...... ( O M E R ( I A L V I E I R A B R U ti S S. Ai �"1iI-' ruguai).r J ingos Victorino. Guilherme Keller. Frederico I!'rancisco

, Â.(J. Tema: "O problema doKl'ieger, Marcos Coutinho. Dilnei Rocha Machado, Laur.J S_
bóclo endêm:co".SÍt'tmllln, Antonio Stro!_101i, Jorg� Weckerle. Ewald:::; S. Sil-

R
.

15 d LI b E' d R P J'h . a) Epidemio1Jgia - Rela-V3. Luiz Olveira, Louri\'al d,,, Azeved.:J, Pedro C3rdoso, Luiz ua .

e I'(ovem ro·- squma ir ua' e., a-co S tlJr: Ur\:\guai - Correlatares:.Dol�nini.' J,:sé �eckerle, Adolfo, José dos,Santos, Edgar da S. I Perú e Colombia.e OliveIra, JMe Pach�o. Mar�oo Va�nbm �sSan�s ������-��������������������������������� ti) Profilax�

Seccão
,

Livrei

Estando para terminal' ü mandai.) atual, () Diretoria :Nlu
nicipal d;) PSP convida, por este mei.1, os correligioLár:os pa
ra compar."cerem, ás 9 hu'as do d a 1� do corrente, no Teatro
CãrloS O.-,l11es, onde serão h'atados os seguintes :�!iuntos:

1.0) �- Eleição do Diretorj.-) rvlunkipa1.
2.0) -

_ Pósse do mesmo.
3.0) - Assuntos de interesse nartídário·

G. Beduschl - Pres:denfe.

Relator:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




