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RiO, 19 (i'rlêrldionaí, = A
ComIssilo Parlamentar ,li' rn
quêrtto sobre os nenocíos .la

t'l'lXIJl.f, afielo" "0 Cltefe de

I'aHcIa pau que fi DFPS

ldel1tiflqui' <' lm'al1sf' ti su

plentp. ..Ie ;:t-li.:ldor, meneíona
do em seu rlepotmento por
Sêverlnn Costa fia nos, O i;e�
nerat }\nl'üi'�'t. confiou ft mts ...

:.

são, bajei' r"as Çi�US !HL"'liHarES
de gatlnete. capttão Brites,
com dóis eomanüantes ([ti Po
lkl;;. Especial. AjI€sa? 110 seu

faro, fi df-tetive conta real".

ANO X RL'UMENAU, (Santa Ca tm-lna, DOl\HNGO, 20 d� Dezembro de 1953 NUMERO

LONDRES, outunro -.:'\ crise
anglo-francesa se abriu esta sema

na com um estrídor, que só virá' fi
ser maior, quando ela rebentar do
Iado dos norte-ameríeanos tamnern.
Porque é inevitável que a 1"1'nn<:a
peleje, diplomaticamente. hoje e a

manhã, em daias frentes. contra os

o MENSAGEIRO D A S S f 1 V A S

, I
I I
Preconisada n O V a t é s e
política pelo sr. Café Filho

RIO, 19 (Meridional) - Uma nova. tese politira surge no cen.i.,
rio político urusttetro. O H, Café Filho, em entrevista concedida ao

sr, lI-Iurilo l\Iarro([uin, admite que a sucessão do p resident c se fará
sob a influência. dessas duas bandeiras: livre inicíativa e intervencio
nismo. Para o sr. Café Filho a economia terá excepcional e fundamen
tal influencia na decisão dos debates sucessorios de 55. O v ice-pre
sidente acredita tambern que a tilcessão .e scapa rá ao comando dos
partidos, tal como aconteceu no último pleito, De pe ls de afirmar que
não haverá nenhum inconveniente nos debates pr e con izado s pela for
mula Etelvino, o sr. Café Filho er

ê

na xua t.ése , H�\S condições par
tidárias não mudaram" ..

A organização dos partidos. dada, a hetNogeueidade de :II}r�as
que se aglutinam sob uma mesma legenda, o que corresponde por
um pleito sucessório em 55, adquirirá tonalidades várias, seme lhan
tes ao que se passou nas "condições economtcns do país, que vem SI)
frendo sueesívas mudanças, De fato todos os que conhecem os efei.
tos do SC1.l exame, mostram-se preocupado s. sobretudn l}�los receu.

,te. efeito ocasíozados llela guerra.
Mas o que se deve destacar no tais: Primeiro - O país quer Yi

plano social político é que esses

I
ver sob o regrme democrátrco: Se,

fatores de ordem econômica estão gundo - E' óbvio que se desejam
get"'an�o uma n�va linha_ para a e- manter conquistas (_ 1)5 operários;
volução do r'egrme- estão de fato Terceiro - E' também claro que
produzindo um divisor de águas existe. temor que, com o estrangu
em relação à nossa política, lamento de iniciativa privada, as
O sr, João Café Filho acha que reívíndícacõos operúria" não pos-

o fenômeno de ordem econômica sarn mais ser admlt.das.

I
ada
na

mu
fl iIIII il1J

ICIPI
milhão
no imposto

assume dia a dia características
mais fortes que o político. Cornp le-,
tando seu raciocínio, declarou:

Presentemente a grande peleja
ainda está informe em alguns dos
setores de ação que se trava em

torno daquele que revela um exa

gero do intervencionismo estatal.

E', sem dúvida, o gmnde fato no

vo do momento. E por isso creio

que a sucessão presidencial se fa
rá sob a influencia da bandeira do

intervencionismo. Não "reio, efe

ttvarnente, que nenhum cnndídato
Em 1955 possa ímpresslonar- o f'O'"

l.-gio ekitor::J.i do país sem que as

suma uma posit:ão definida frente

àquela equução� P��Ta o sr, Caft��
Fílho a delicadeza da situuçoão TP

side nesses trÊs pontos que dEvem

Segundo o sr. Café Filho, 'aqui
est

á

o germe que. de f·lturo se não
cuidarmos bem, no nosso pais po
derá criar focos altarncnte per-igo
sos na vida brastteir-a"

P. ALEGRE, 19 (Mertd.) -
Ao embarcar, de regresso pa
ra o Rio, o SI"- César Pietro,
d irctor dn Imnosto de Renda"
que no Rio Grande 'do Sul
rcalízou visitas de inspeção
ao, orgãos fiscais de 25 muni
cípios, fez importantes decla
rações, Em torno oos assun

tos debat d:s nas mesas re

dondas. o sr, César Pietro as-

I sim se expressou: "As classes
produtoras do, Rio Grande do
Sul encareceram facilidade
para o desenvolvimento do
plantio do, trigo, entre .)utras
a da isenção, por Ci�lC(I) anos,
do pagamento do imposto de
r-enda. Em se tratando de me

dida do maior Interesse na

cional, em favor do aumento
da produção do trigo e, con

sequentemente, da diminui
ção do' dispendio de cambiais,
iremos opinar favoravelmen
te, de vez que o sacrifício da

I arrecadação estará, em mui
to, ccrnpensado pelo benerí-.

cio da coletividade que nos
cabe estimular- Assim, o Im,
posto de Renda irá possibili
.tar, às pessoas físicas e jurí
dicas do, Rio Grande do Sul
e de outros Estados, o ensejo
de investimentos em larga es

-cala, cujos efeitos benéfícos
se expressarão imediatamen
te".

tcrná.Jog mais ef' cientes
produtivos".
Perguntado se a isenção pa

ra o trigo se estenderia aos
demais setores agrícolas, res- repelir a presença, nos quadros dI)
pondeu: "Impossível, pelo

j
exército europeu, dos melhores s�l�

menos agora. Primeiro o pão" dlados do ccntínente, de soldados
___ ,_ vocacionais, que ...ririam. fi se bater

NOVAS C('DUlAS DE ��:r�é;�i::.m;�1i�:: :�r;:, :��SiS�
teneía dos franceses em não eom-

1 e 2 CRUZEIROS I preender�m que estamos todos' díq
ante do Ir1'eparavel: - se volver-

RIO, 19 (Merid.) _ Deve- mos as co�tas a.os. alemães, na luta
rão entrar em circulação, €111 contra. o ImperIa�smo slavo, va

breve, as novas cédulas do mos te-los ama�a contra nós. Por�

papel moeda do valor de 1 e que os bolchevistas int:,rnos. das

2 cruzeiros. duas Alemanhas, acabarão suplan-
As cédulas de Cr$ 1.00 da tando os va�{}res democráticos e ]e�

"Estampa La, série 1.001 A, vando o pais para o lado dos rus..

e seguintes" e as de Cr$ 2,00, sos ",

da "Estampa La. série 501 A, A admissão da Alemanha, na en..

em diante, são Identícas às tente alântíca, traduz mais que u

anteriores, quanto ao tama- ma necessidade: um, ímperatívo d>a

nho, cor e demais especifica. luta em que nos engajamos todos

Góes técnicas, delas se dístn- contra o apêtite de hegemonia da

guindo apenas, por .contarem, União Soviética, Nossa força de�

respectivamente, à direita e fensora deve ser a 'maior POSSÍ..el.
à esquerda, as assinaturas li mais forte possivel, e nutrida'de

chanceladas do ministro da elementos conscientes <ia bondade

Fazenda e do diretor da Cai- ,e da justiça da nossa causa, e dos

xa de Amortização. (Conclue na 2,& l'lígtna letra. D!DE
E SI

T. S
i II L

governadores em CuritibaVerdadeiros objetjvos� da reunião

I
�
ill'

dos

VENDA DEl"TR D1AUIO
NA �NGR.AX!U An.V

"'01\.""l'H f'iH'f

j

o tribunal que
o ex-leader

PARIS, 19 IDP,! A

Côrte Suprema que se pre
para para julgar o ex-ma

rechal Lavrenti Béria é a FPOLIS,. 19 (A. lVL,l'curioJ taclo o artigo oitavo do ante- do \Vllmar Di3s. Com efeito, I Assembléia para tal iniciati
mais alta instancia de jus· - Viveu ontem a Assembléia! Pl'Jjcto do dep, Estlvalet Pi- o n('br� rcpresénhmte do PSD I va. "Enquanto .esse dispositivo

S' E Legislativa uma das suas ses-, re5. no qu"l se pretendia I�S- em nome de sua bancada.

de_j
constitucional estiver em v.-tiça da União ovietica. •

"ões ma s importantes do anel tubelc(:sr a daia de julho de scnvGlveu esforço titânico pa. gOl" deve ser observado. O PTB vai marcar ainda,leita pelo Soviet Supremo e que levou p<:r J a Casa dU!1 1945 para a vigencía da lei, ra :mp,edir a criaçã':l da nova Assim, f') dep. Frederico
uma convencão estadualpor um p2ríodo de cinco a· Po,:,o uma, il.ssls.�enci:: .

das
I d,ispositívo . e,s5:? _que imp,ort�- (' prospera comuna, partindo I Kuerten, autor do projeto ,e

para examinar o assunto.nos tem por missão super· malOres, E que El atmglr a

I
na na m�ddl('açao da Ler 01- a tese ora abraC;3da pelo seu! ardoroso patrono da emanCl-

.. .-' .
'

,'d d 'rídi- fa,,� final f) julgament') d') gâIl1ca dos lVInnicÍpios, partido, de que n('nh�lm mu-! p'lçãJ de Braço do Norte, se- Domingo próximo chegaVIS onm a ati\) I a e J�l i proce3SO relativo ü criação d(� O PSD tentou c�ntol'nar a nidpio 'IlGVo p:derw Sl'r
(Conclue na 2,,, página ,,,tra ,I) l�á O senador Alberto Fas-ea de- todos os organiSmOs, novos ·municínios, i de..:;"ão da presidenciu com criado s:m antc>j"Íor manifeR-

�.__,. __ "
'-_

de justiça da União Sovié-! Prelimin,:n:r�entf:, o pres!. ; Uln:\ sUb-'':'!TI(,!lda: ,mas. igtlal- ta<:ão das Càmaras Mllnici-
tica, Iii' ola, efetivamente, dente Volnel Collaço c!_e OlJ-llllI'll,e f'ssa nuo �(J! aceJta. país,

.

OS veira resolveu a qllC'stall d" I A .�egf1ir foi mle'ada a [1_ Eutrctanto, o dt:p, .1. ,l, dequmn e�aml!1a os l'8CUrs.
orelem kvallLda p!'lo à,,,p, ! pu'v<lt:iiu elo proj�to e foram Souza Cabral ,e () de)}, Celso

introdUZidos pe�� proc�:�- C:r-]ilD de SO�IZ3, 1 dcI' da. n I ('riddos ' s spgllÍnleS NlunicÍ- R:lIw)s Branco, CGITl SPU eno1'

dor geral da Umao SOVleb- D. N .• na sentido de ser 1'eJe1-, pms: 11 Hn'vü! do, Oest�; 2) llle cabedal dl� conhecimentos
:;;,;._.:=.._�===,_,.,..,,_....._�......�=-=====��-=��..,_..--

\ �ü!ldJI'in (ell� VPZ ue 1:11:IOPO- jur[o' coso te- Pl'ofundament'i'
1 li" f; 3) PresHkntc Getulw; 4) �''':l'i1r1d,'s !lU matéria, d[�strHi.

-I T
i'

I ta cl!l'a�e �I�a i S,:;31'U (sendo reji'ítada Ilf!la l'::nn a Hl'gumentaeão do defl,

era u�ar nos ; iÚ2,io,'ia, a {'ii!Pllcb da llDN Vililnwl' Dias. provando. em
! (lU:, f ;":1\,:. (l sé!]" dQ .novo primeiro lllgar, quc, todas as CURITIBA, 19 (Meridional)

I ; í�Hmld!}ifJ c'm lUl); Paprmdn- IleelsõPs dn Sllpl';,ml0 invoca- ,- NO\';ls llotídas recebidas
I -

�D
", de Palma:; r,c;velnm detalhes

I 2l um Cun�reli'sso �llnôlgcal ! :-��;'l�j!:,,�X[����:r:;�:,í��\ ��\'iNr ll� �:ats{;�['I(:)(,f7;'�id;)�"t_�I��('l�:��;���: 1:: dos 1,,1l.WnulVeÍs acontecimen�
I C!" 1 I (' d I�' I

- .

� tu-S l"tGgisi rilrh-; no ct istl'ito deI ib l; ! li) ,.."í tI l\ugLlC' f o JL'S- Il ida es (;l .' v( [;1'a(;,10, f'llJu" _

! lo': IIi :-:',;10 t_:ill'lo�: 1�) Pal- C=nslituiçües diff'l'_')i1 da nos- E:-;treb. durantp lima festa
i 1:,,1 "c: l�l) It:!pirwlfW: 1,l} :ia, e seg'ltn{llJ. quP San!;l Cu., l'pligíosa êm l·m:or dp Nossa

,

'1 11 IG !""'r-tll()ra da COl1cei,'Ro. Um, , '
, , ,.,' .'-.• Hi .. N,·J!,rinll.l, P 1:')' �raçn dI) tUl'ina, 11l'�Se pro., uua c',, ". .,

N�I pre)}: ,ll'la quurta-10rl"n, ln:nilU. tÍt". t'ndo alt St 11.1 \
NIlI'L,', l'ria�'ão clt! mlwie'piüs. "ó se cidndão, identificàdo apenas

di] 23, tC'l'Ú lugar l1{'Bta cida- tl'atacl�,; :l.::sunlos �le alta H'. I' A Tl'�SE DO paD deve guiar Ilda sua (.;ort3ti. pela alctluhü de "Caucho", f..!
de () Congrcss" Sindical, pr'J- \ le\'ânCIU e de palpItante mtC' -

. . tuição, onde se estabelece ('1:1- que estava ulcool'saclo. pro-m�vido pela Federação dcs r,:lsse para a� classes irob'·!� I '

A b.dalha n,lal� lInportan�e ramente a compet,'?ncil da movendo des:,rdens, provocrm'trabalhadores na Indústria lhacloras catarmenses, :reI! sübl'e H cnaçao d;l mWll- '.:.:..:..:..:.:.:.:_:_;_,.....,=-_�_:_ ...... _

de Santa Catarina, ao qual 'I Além dos mentores da 1"c-; p p �h' Bl"Ht;�) ,d() Norte: Nes�,r�
estão presentes repr�sentan- dt'l'ução dos Trab:llhadol'es ,11'\ i pai',! 1(!11]<,r, 101 ImlH'('SSlOnantc'

ltes de lodos os sindicatos do I Indúst.ria de S�m�a Cat:lnn;_t I D llelIOd(� C'.llllO {) (!8putado
Estado. O re.ferid) conclave \- e líd2res trabalh;stas. e!'ltara I Frc�el"l��) Kue.rl cn defendetl_a
trabalhista r.ealisar-se-p. na tU1i1bern prf.'5('�t� o ;lC,p�tad!) I a;,p�r�{'a(l de sua tCl'rn, nao

séde da Un'üo Bcnehelente estadual OclacII!a Na:,Cll11en�
I ;": nerx�ll1d;) eny�l·:.er pela 11a"

dos 'Trabalhadores de Blu- t), ulh:l�,df; lnhunlc!t-l do deputa�

Negada, autonomia Q Santo Amaro

Terminou em tiros

fe s t ã religios ii
J�ão da Rocha. Este l'8Vidou
com tiro:; de revolver, atin
gindo o desordeil'O, que :tam
bem ,atirou, Ambos t'u1ram

mortos e ,:; local da ú!sta fi
('OU de".0rto. Pouco mais tar�!
de p::rf'm ehegar3m ao local
irês filhos ôe "Ganeho", para
vingar a morte do pai. Novo
tiroteio entã,:) :l'oi travado, e

os três j 1vens tombaram mor

tos,
O presidente eh Càmara

Munie na! de Palmas. sr. Pi
ratan Ar,wjo, d') PSD, este
ve Pnl Estrela, fdz.:'mdo dili
geneÍas sobre as origens da:,
,desordens, acreditando-se que

I as m('smas não tenham tido
(Conclu!' na 2,11. p>1glnlS letra B)

( O M E' R ( I O
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'I 1. ter:reoo no BaIrro da Gare!a, I

! À Hua �genhelro Odebrecht. II
Il medindo 82 metros de trentlll II
II V'1.t &lO metro li ao Fundo. 'III li: X x III 1 tcel'1'eno d. 15 metro. por I

II cO no Bairro do Bom Retiro, II
II com uma casa de mAwr1al. II '. .

'-
" ' '.

:: 1 bela CAl!S�e:ld�nc1&1 no :e... l'l Somenfe rapazes de boa
_

família com o curso
II co T.tmbó. lIituada num terreno I • •

I' f'
I, da ue metros de frent. por II gmasla queiram apresen ar-se.
128 metros de 'fundo. Preço d. li

RODO- lFO KAND-ER S A" C I dII oCIUiUio, li'acllita�8e �w. II • • O rn. e n .

11 ::11: li! li! li
.

:: l!n�: ::�af��Ia'd:o::b::: DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE TECIDOS S'A.
H da Xtoupavli. c01l5trulda hã POU�IIII l'0 tempo, ótimo local para 1
11 bar li: restaurante ou outro ra- II
U mo da negócio, Facll1ta-•• 110 II

fi pagamento. II
I % X li: I'II 1 E!ungalow no 'Bairro à V.. III lha. em estado de novo. Terre- I
II no

.

da 240 metro. quadrada., II

II O'tlJna Jituação. . IIII % :'II: x 11II 1 negocio de leCOII • IIIl.OISsA- ,
II dO>l na rua :15, bem mstala40 II
ii • com bOa úeguesla. II
II % X lIt I'II Dlvono. terrenos 6 - .. Iti todos 011 baIrros da c1da4e. I Pessoa honesta e ,prática para trabalhar em �egócio de
y

,

x x :x
.

II Secos e Molhados. - paga-se bem.
II DivenO'slote3 o eu.. lU praIa II Apresentar-se no, Armazem Paulista, rua João Pessoa, nr.I! d. Camborlil. II 1 e tratar com o sr. Oscar.
II x :II: li: II -- -"- "-- ------ _

U 2 engenhos de lerra no DiU- II P R O C- U R AII nic1plo de Iblrama a 11,5 qui- I .

II 10metrolJ da IstacAo 4. JolaU- II
II tlar. n
II :II: li: l!l: II
II :1 casa residencial � 111m li
II rerreno do 750' m3, no centro II
II da cidade. Il

!I X I: X I:
li 1 l_emerja, 1 fabrica dll 01.0 II

II de lIassafraz, 1 aerraria qua- II
I dro de centro, 1 fábrica d. II
II pasta mecanica com :i lIarra- II

'I riall "Tiçot- II reserva 'da - II
H 30.000 pinheiros adultoll. 1 I[
U linda fazenda com 50.000.OC!) II
n metros quadrados. tudo IIIttua·1I
II do no munic1plo d. TB..!6. II

q lIt % % II
II Lotes tm Curitiba IituadOil 'I
ii em diverso! pontos da cidade. II
11 Terrenos de grande e rápida !

!l valorlzaçllo. Otimo .)%Ipro&O d4 II
II capital. II
II :II: :II: :z fi

II
CODm1lte-nos quan6. d8� II
sejar efetuar qualque:f IInegocIo- tmobiliaria: I

I' ORGANIZAÇ_AO BL11- II
j MENAU'B-"ITSE LTDA., II
I'

Rna 15 de No-vembrft I

I 8?6, 1.'1) l...tihu:. Slla J. II
I fÜ'ue 15"i�. II
�....��j>.� ""' <II'.���....c��..__=

1'u1' preço de 'ocá,;ii';n' f> p.u M6�

i:tvll de mUdança, um bem monta

<l.. Bar, eom pequenas acomoda.·

\lÔU, sttnaüo ne Bairro do GUa

era, CUma, fregue:zla. 'J:ratalf com

.� pj"(lp�letárl0, à Rua: Ami:zona"

ilii', lf.'125,· (:lo lado (lo Cm. G�reb).

Afencão
,

.

VENDE-SE um negócio de
secos e molhados. Preço de o

casião. - Ou. aluga-se o _mes;
mo prédio. _:_ Informaç�es a

Rua ltajaí - Beco Xapeco, 70.
.

Tratár com -O proprietário.

Vendem-se diversos lotes.
Sítuação previlegiada, proxí
mo ao centro. Preços vanta
josos, Facílíta-se os pagamen-'1�}S.
Iníormações com o propríe

tári<l'Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

'

(EN'tRO DE
A ur O M O' V. E I S

Automóveis! U81ulGl
CâminhõêfI UsadCfi
Cuu!onettlli Usadd

�9.:�.
�-&�Ilt TROCA

VENDA h.��
COMPILA

lliJ
i:.:�'�.'�
��ít.!.i&l
t··

�.-
Concessionáriol!

CAMINHõES F. W. D. (1i"Ollr
Wheel Drive)

j,'RATORES: L; H. B. Diesel
Peças e Ac(!ssol'loa:

li'ORD - CHEVROLft
-'- Linha -
14 O P A B ;j

AUTO COMERCIAL -�

IMPORTADORA S. A·
BLUMENAU

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

Telegramas: VANDEMEENE

,ORGANIZAÇÃO 8lU-
t MENAUfNSE llDA.
r

Tem para venda:

xe-os enxugar estenda-o sobre'
um pano limpo e deixe
cair sobre a mancha algumas
gotas de amoníaco diluido em
agua; depois com um tampão
embebido, numa solução de a�

cido fosforico (4 gramas para
50 ceútimetro subicos de a
gua) pasSe sobre a mesma por
duas ou tres vezes. Lave corri
cuidado em agua quente e' es
tenda a peça ao sol até que
cada traço de tinta tenha rle�
saparecido.
Sobre a sedá se tiram facil

mente, deixandõ' cair sóbre as

manchas gota a gota, essencia
de terehentina até que a man-
cha desapareça. Sobre o da- os filhos de outras patrias, encon-

-

Bósil preciosa contribuição� com
masco se podem eliminar CO- RA'DIO JARAGUA LTDA. tram nestes rincões propícios a a pleiade ilustre ':12 historiadôr�s.
brindo a mancha com. sal de

_ Uma Vóz Amiga em _ mesma fartura e o mesmo vive;!" ensaistas e poet2s, dE Rocha Pom-
cozinha finíssima emonllando Seu Lar tranquilo, como o premio do seu bo e'Nestor Vitor. de Emiliaho,
com limão. Deixa-se enxugar 1510 Xc. _ 198, 6mtrs. esforço. Perneta ParaJiaense, cujas irradia-
e se repete o tratamento. quan Diariamente das 7 às Porque mais profundamente fi r;ÕE'S de tftlento_ e cultura atingi-
do O tecido estiver novamente 22 ho-ras vossa terra, sabeis dar incentivo ram o país inteiro.enxuto passe sabão seco e la-

. � I aos que vêm de longe para coo- COMOVIDA GRATIDÃO
ve da' lnaneira comum. .���ji; peral" no seu engrandecimento. lVIeus anligos do Paraná.

'Prõêõrã:ie- aãprendiies' ������::�;��f:1�:��� �i,��������:�;:�����:
integrarem-se na mesma consciell- sa fidelidade constante c inaltera
cia da pátria nova os laboriosos da foi sempre para mim motivo
núcleos de imigrantes que aqui se dR mais profunda e comovida gra'

pl:mtaram, Nem o vinco secular das tidão.·
--

nacionalidades fortES, nem o vigor Guardo como um momento ines
dos costumes -e tradições que se quecivel do mel: viver de homem

arraigaram através dos tempos. público aquele em que a vontadr
nem as crenças. nem os idiomas, livre do povo do P2.raná me 'fol
resistiram à alma proprüí que ha- l)uscar. no exílio II que me reca

veis formo.do nesses campos :fer� lhera, para confiar-me O tão grato
tilissimos, plenos de riqueza. Pelo

[encargo
de vos representar na cã

sortilegio da vossa hospitalização, maTa Federal.

as coJonjas estrangeiras deixaram Nesta noite memOl·ãvel. nestas
de se constituir em circulos se- I horas tão densas de conteudo his

gregados, tomando parte na comu- tórico, sei 'que exprime o sentir de
nhão CIO trabalho. com () entúsias- todos os brasileiros quando rendo
mo e a alegria de servir ao Para- ao valoroso povo dlO Paraná o prei
mi, em companhia da brava gen- to do meu entu�iasmo.
te pioneira que devassou as re- Que este último dia de um sé.
giões agrestes, que ribriu estradas culo de vitórias e conquistas seja
nas vastas matas virgens, que se- para vós a véspera de uma ér:>
mcou povoações, qu,(} improvisou nova, na qual se transformem em

cidades e nelas procura estimular realidades todas as Yo�sas esperan
o gosto pelas coisas da inteligen- ças. é o voto ardent" 'do' Br�sil".
cia.

. Em meio de tão arrojados e pe
nosos 'empreendimentos pára esta

belecer 'a vossa prosPf'lridade 1113-

terial, não esquecestes as çriações
do espírito. Embora tão jovem.. o
vosso Estado já deu às letraS" do

s I

existentes, entra os quais 80
por cento terão rendas pro
prias inferiores a essa quan,
tia.

",:"-,�--=o-..,...,,,=_,__ ,;;;p Disse mais o sr. César Pie�
.

tl'lQ:'
,

- "Além da fiscalização e·

ducativa que promovemos mi;
cialmente, ao invez de puniti
va, estamos aperfeiçoando 08
nossos serviços afim de torná
los mais eficientes .e produti
vos As Isnspetorías d{) Impos,
posto de Renda em Caxias,
Passo Fundo. e Rio Grande,
passarão a ter uma jurisdição
maior, . assisti�çlo, pois, às ci
dades Vizinhas, .atendendo.se,
assim, às soljeitacões das elas
ses produtoras de Carazinho,
Erechim, Getulio Vargas, Ben
to Gonçalves,' Gúaporé, Gari.
baldí, e de outras cidades erri
idênticas condições, Em B�gé
insta1aremos uma inspeto
ria".
Perguntado se a Isenção pa

l'a o trigo se extenderia aos de
mais setores agrícolas, respon-
deu: .

_

- "Impossivel, pelo menos

agora. Primeiro, o pão".

Uma quitandinha por preço
de ocasião, sito à. Rua Ama
deu da Lnz. � Os interessa.
dGS poderão colher. melhores
infol'macões com o sr, Daniel
Werner:--

. . .". -.

TlMBtlRES VAZIOS
Vende-se neste Jornal

Um terreno com uma casa

de moradia, nova, no lugar Vi
la Nova, própria para mora

dia e negocio.
Tratar no local: Rua Almi

rante Tàmandará, 680 - es-;

quina da Rua Joinvile, ou com

o Dr. Abilio Ramos, em Ita-

jaí.

. D ..

'

Imais inflamados que possamos ima
ginar.
Ora, quem na Europa existe co

mo veteranos conhecidos dia: pele
ja anti-soviética que os prussíanes?
Hitler, dirão, fez' uma entente com

eles. Mas Hitler era um louco. Hi
tler era um versânico, que, poden
do, como ponta de' lança do oci
dente, haver contido a Russta, s6
conseguiu fortalecê-la.

. Infelizmente. não se' puderam.

I persuadir
os franceses, até aqui, de

'�::::=�===:=:::::::::�:::=�l que o mundo livre não tem liber
: dade de

.

escolha: ou se fica com a

A II: f I ( I E N ( I A Russia, o que é a escravidão a um

.

a;
'. .

. _

A Estadia, governado' por' métodos de
1 puro banditismo politico, ou se' to-

! ma o partida do Pacto do Atlânti-
co, que é uma hipótese de sobre-

, vivenda' da 'nossa liberdade e da

nossa civilizáçãó. Na, estrutura do
nosso quadro, pór que recusar o

contingente alemão.' cJ
-

qual traduz
a cooperaçâo 'de um Reich liberta

do,'expurgandó�se'do nazísmo, com
uma coragem .êpíea, e a (luM. todOs
dJevemos ajudá1', com a abertura de

créditos de confiança em seu adian
tado processo de democratização,

.

de' desnazãfíeação, isto é, de expe
riencia das instituições livres?'
Reéusar· a: àdesão política e mili

tar da Alemarilia, na comunidade
européia, .

só significa deilmorali!iài'
lhe as' forçtt$" republicanaS internas,
que lutam contra a volta do velho
espírito' reacionárló prussiano.
Defendi, perante os - meu� ami

gos' franceses,
.

com' uma' ard!ente

flama; a idéia da marcha do Reich
para ó plano internacional, onde se

concentram as :l'órças que enfren�
tam não o "revenant"· do rearma
mento germânico, mas a realidade
mesma do perigo russo. -Eu proprio
não 'explico

.

cómo um povo tão in
teÍigente, como ri francês, não com"

preende o que há de pueril e de in
subsistente, no que en� França se

chama uma terceira força, para de
ter' o soviét, que, justamente o que
deseja é ver o bloco ocidental'
fragmentàdo por friot�íras, seccio-jnadas por fantasmas desse tomo.

'

O "revenant" dlo rearmamento
alemão não é nada, e� comparação Icom a materialidade da ameaça co-

munisÚi.
" -.

DR. E. MOENNICH
Rua Nereu Ramos, '38 - Fone;
2.834 - FLORIANOPOLIS

Santa Catarina

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

�or operação sem dor. (enquan
to os dentes ainda estiverem re.,

tatívamente firmes). - Contra

indicado na Tuberculose � DIa

betes. - Solicita-se a reserva

de hora com alguns dias de an

tecedência pelos pactentes . 4e
:fóra.

do anuncio acha-se di
retamente ligada à cir
culação, do jornal. A N:A
çÁO é o único .,rgã.� de
circulação diária que pe�
netra na maioria dos la
res do Vale do I�ajai.·

H
prarmos mais do que vender
mos·

CAMBIO
No leilão de 'divisas, ontem,

na Bolsa do Rio, de 2 milhões
e 500 mil doLares-convenio so

bre a Alemanha, postos tem li_
citação, apenas sobraram 90
mil. '.
Aciescenta�se que os diOla

res alemães tem obtido 'melhor
cotação que os norte-america
nos, qUanto aos ágios.

I Y P .. 9
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ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDiNA'RIA
. EDITAL DE CONVOCAÇIW

São convidados, pelo presente edital, os senhores acionis
tas desta soc:edade, a comparecer à Assembléia Geral Extra
ordinária a se realizar no dia 31 de dezémbro de 1953, às 14
horas, na sede social à Rua 15 de novembro. Nr. 25, com a

seguinte
. -

ORDEM DO DIA
1 AtID1ento do Capital sociál;
2 Alteração dos Estatutos sociais;
3 Outros assuntos de interesse social.
Blumenau, 16 de d·ezembro. de 1953.
PAULO FRITZSCHE - Diretol

PRECISA .. SE

S E
Um eletricista, um ferreiro,' dois aprendizes,

duas moças para enrol ame.fito de bobinas e

uma moça com prática para escritório.
Apresentar-se a Eckert e (ia. lfda. - Indus

tria e Comércio. -_ Beco S. Joaquim, 125 (anti
ga fábrica .Bernahrdt Irmãos.

fábrica de Máquinas e fundição
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 1\4 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fllndicão -
Projetos, orça-mentos e demais ínformaçoos na Fá�
brica:
Rua Ur-uguni, 30 - Itajai - Santa Catarina

Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil
- x-

Linhos e _ â.viamentoB
para Alfaiatei!
- x-

III Uua XV, 1300 - ex: Postal, 311ft

BI,UMEN,iUJ
==�,==_""_",,,�,.._.'_;e_'._."",=�">=��=..,......."""=244..._=__""""=_.""="'""_,._=����k ,psi

:;e: �I m*"�

ANUNCIEM l
N E S '1" A F O L H A fflifldo pdítico, como a prin- como teí'ra de hom.ens valene
--�---- ....-,'.._----- i cipio foi divulgado nesta ca- tes,' tida n1esmo como "j'ar-

pita!.
.

west brasileiro.
Momentcs antes do tiroteio.

.

O chefe de Policiá enviará
estiVera no loeal o prt=feito para FJa]mas um delegado es
de Cleveland a, sr. Sínval M., pecial·de Araujo." ..

__,------�_
A morte de cinco pfSSO�S

I
F A ç A M SEU S

CaUS'OU grande._ consternaçao
. A·N UNe I O Q

em toda a reglao palnlense, .

.

,:,_
conhecida em todo o Estado N.E S T E J O R N A L

DE FABRICAÇÃO ALEMÃ

DE MAIS MODERNA CONSTRUÇÃO PARA

TRABALHAR COM 9 IMPLEMENTOS DIVERSOS

._ MANEJO FA'CIL E SEGURO
.

�:OMIA MA'XIMA

D O 224'0 S O R.I E 10 DE APOL-I('ES DA
"A E'O U I TAl í V AU

Rela.ção das. apóli ces sorteadas em 16 de novem no de 1953
ga==- :>;t;l'�M.-� �

Sorteadas·· com (r$ 10.000,00
SEGURO FAMILIAR

F - 31.447 - Maria Gabriela Braga ... , ,..

F - 23.876 - Mario Gonçal ves da Fonseca ..

F - 34.206 - Antonio Carlos Noronha Portella ... . ..

F - 25.258 - Mario Alves .. .. .. .. .. .. ..

F - 36.212 - Ed'ison Lacer da Freire .. .. ..

F - 23.500 - Gilberto dos Santos Araujo ..
'

•.

F - 13.417 - Luiz Romano .. .. .. .. .. . ...

F
.

� 26.305 - José Pallone .. .. .. .. ..

Distrit';J Federal
Distrito Federal
Distrito Federâl
Distrito Federal
Carangola -'- Minas
Recife - Pernambuco
S.J. Rio Pardo .

-r-r- S. Paulo
S. Paulo -. S. Paulo

.
..

SEGURO BA'SICO
;;-

335.146 _ Isaac E11as Bemmuyal .. '.. Belém - Pará
256.813 - Milton Lima .. .. ., Castelo do Piauí - Piauí
257.183 - Francisco Jeremias de Barros Fortaleza -.Çeará
475.996 - Expedito G-:Jmes da Silveira.. .. .. Anterior Navarro - Paraíba
533.864 - Euclides Medeiros Gonçalves .• '. .. Maceió - Alagôas
448.037 - Alicio José Abade .... ,- .Pedra Azul - Minas
522.532 -- Geraldo de.Paula Valentim Abaeté � Minas
245.821 - Geraldo Saturnino .. .. .. Cordísburgo -_ Minas
449 496 - José Martins Rosa.. .. .. .. .. l\IIuriaé - Minas
419:853 - José de Olí_veira Castro , Mutum __; Miriàs
325,900 - Gustavo José e Natalina S. C. Wernersbac Domingos Martins - E. Santo
452.276 _ Dr. Celso Bastos de Barros.. .. .... .. Miracema - E· do Rio
447.566 - Arnaldo Passos •. .. .. .. '. " ., .. .. D'stríto Federal
267.348 - Emanoel Affonso Bezerra de Albuquerque S· pauló - S. Paulo
327.109 - Valentino e Jul'eta Marangoní Ferranti Olimuía - S. Paulo
512.820 - Antonio Urbano de Souza.. .. .. .. Rubíacea - S. Paulo
297.299 - Drausío Decio de Miranda Lobo " .. Curitiba � Paraná
298.020 - Herbert Buerger '.. .. ..'.. .. .. Joinvile - Sta. Catartna
436.917 - Antonio Crippa Lima ..... " .. .. S. Borja ..,....'R. G. do Sul
533.569 -:- Alzira de Se na Nunes .. ., ...• _. Arraias - Goiás

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

a , importancia de Cr$ 50· 788_000.00.

O PRO'XIMO S(>RTEIO DEVERA' SER REALIZADO EM1? DE J�NEIRO DE 1954.

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS. UNIDOS ,- DO BRASil"
Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a Vida

Séde: Avenida Ri.. Branco ,no 125 - Rio de Janeir?
DEPARTAMENTO DE SEGURO FAMILIAR COM SORTEIOS MENSAIS

�, '

COM 80ft.,

Traves sa. do Ollvidor n.& 22 -:- 4.0 a�4\lr
INFORMAçõES SOBRE O SEGURO

TEIOS MENSAIS
FAMILIARMANDE-NOS

Nome " ... :

Endereco
,

localidade

E

J

nlénte, C,Onl tarefa
existem màis' de éem supllm�
tes de sênad&r espalhados por

[,cima de mediana corpulento.
grisalho, com'-ma.is de" quaren
ta anos, conforme descriçãó'
do sr. severinó; será hàvez
um test máximo que já se te
ria 1,ometldo àquele ofício.

cuúdado pela cultl,lra dos d,z
putados Julio Coelho de Sou
za, Celso Ramos Branco e J.
J:. de Souza Cabral, poude cal
lher os' louros. de uma empol
gante vitoria, sendo a auto
nomia de Braço, dÓ.'!'I()rte

.

a�
pojada por vinte votos, con

tra os dezoito deputados do
PSD.

SANTO AMARO NÃO
TEVE SORTE

Decisão que decepcionou o

p'Jvo de Santo Amaro, foi a

rejeição do projeto que lhe
concedi.a a municipalização,
pois é um dist.dto que conta
iom todos Os requisitos cons�

titucionais, �, sem dúvida, um
dt;}S núCleos que mais mere
ciam sua independenc!a ad
ministrativa .. Entretanto, ape
zar de contar 'com' a '-aprova
ção da Câmara Municipal de
Palhoça, segundo a tese 'do
PSD, esse partido· votou ce)ll
tra.· Votaram a: favoi', com
i.ntransigência"; .os deputadJ::ls
da UDN. e' mais os deputados
Enori Teixeira Pinto, lider .do
Part'do ·Social Progressista, os

representantes _ do PRP ê' o
deputado Octacílio Naséi..:
mento, presidente do PTN em

nosso Estado. . ' .

-

Devemos destacar o traba
lho do, deputâdo Enori TeI
xeira Pinto do PSP, que até o

último instante procurou con

vencer Os cóntrários a Cf,Jr1ce-

tanto, um -outro esquema ��.r autonomia a Santo Ama

substituirá o do governador Com a votaçãO: de ontem,
Etelvino Lins, devendo-se re- findã.;.se a luta tia. Municipa.;.
colher' da reunião dos gover- Hzação, que, em, suas diver
nadares de Curitiba .

apenasl
sas fases,' propotc:onou rriag

u;na m,:_anobra protelatoria 'da nífic::;s d�bateg jurídicos �em�dlscussao. do problem.a da su- pre
- mantidos em alto niveI,

cessão presidencial, mesmo. como ctmvent a parlamentares
porque a própria UDN para- que sabem honrar a Democra-
naense, atualmente com gran_ cia_

.

'

..
de úredominãncia sobre o No ensejo des.ta .nota, jUstõ
govel'TIador Munhoz. da 'Ro- que se preste:· cuma 'homerfa:'
cha. está mais inclinada para gem à União DemocrátícaNa
a política do sr. Getúlio Var- CÍonaI, inicíadora e al1imaq,:l
gas CIp 'que para O' pensamen� �'a' do movimetIto enial1cipa'
to da' ala .�rtodoxa. do part'.:. ioionista, e graçás ii cuja

-

te
do, rep'resentàda pelos srs. 0- n;lCídad� Sànta Catarina cón:
tavio lVfangnbeira, Prado Kel-, ta,' agora,' com tnn's 15' novQ�
ly e outros.

_. _>_ _ __ ...
'Municípios"

._ .. ' __ à__• , __

'-'_;;"'_---:---�-�,-.+,...-

Represenfação . do .

sil na "feira
América,r

Bra
da

Distribuidor' em Sta.. CIlt:lrlna
DAS

AFAMADAS· CA.SIMmAS

"MOBIS"

RIO, 19 (Merid·) - O pre
sidente da República assinou
decretos dispondo sobre com

parecimento do Brasil na Feio
1'a da 9méríca, a realizar_se
na provincia de Mendoza, na

Argentina, de Lo de janeiro
a 11 de março do ano próxi_
mo e designando os membros
governa1nentais da nossà ie
presentação.

K

FRIGíDIIRE
De pouco uso, e fo

gareiro elétrico de uma

boca, vende�se
Rua Piauhy N.o 222
------ ---'-----'--

AMDRE' MARTINS

�,'.,

A's 2 horas:
Errol Flynn OLIVIA de HAV:lLLAND, em;

(apità ó Blood
Acomp. ccnt. seriado MISTERro DO DISCO VOADOR.

, �"'''''''� e-��w��1l
A's' 4,30 - 7 e 9 horas: c

..' .

.

..
.

Um soberbo espetáculo em flamejante fécnicolor!
.

John Barl'ymore Jr. - Corínne' Calvet - Barbara Rusch --.c

Patric Knowles, em:

FLOR DE. SANGUE
A empolgante histÓria que o cinema ainda não havia contado!
A estranha e fascinante aventura da místeríosa mulher co
nhecida

.
COfio FLOR DE SANGUE!

A saga da mulher m'steríosa que inspirou um grupo de heróis
a derrubar um império! .

Dez mil rifles. contra uma for'tàleza inteira!
A. gle,trisante hístórla de um pugilo doe bravos para os quais
a VIDA e a MORTE nada significavam!

I AMANHÃ Segunda �Feira
,s,",,;-,'

AMANHÃ

A's fi horas:
Reprrse de:

ine �LUMEI'J�U
.. Fone 1156

A's 2 horas..

.TORMENTOS: DO' OESTE·
Acomp, conto seriado O MISTERIO DO DISCO

A'§ 4:,3Ó � '7 e 9 horas: . . __ ..
.

..

'

-Ó:Ó.»

Jeanrre 'Cra:n - Charles Laughton _:_ Farley Grànger' ..:_ An,
ne Baxter ...:.. Richard Wi'dmark e MARILYN 1VIONROE, em:

� PAGINAS bA VIDA
.

11m segredo .
em cada pagina- .. Uma revelação a cada instan

te, Surpresas em toda hi!itória]
_ ,

PAGINAS D1\ VIDA, grandioso espetáculo
sempre gravado em sua memória, conta com

,:!_1enc'os já apresentados no cinema!.. _

Um filme comovente, humano, dramático', reunindo
Ína orlgihal quatro emocionantes" h'stóriast'

.

Um f'lrrie que arreb:e:tará a_s platéias de Blumenau!.

AMANHÃ Segunda Feira
Á's 8 horris:
Reprise de:

P A G I NAS D A V I D A,

I SOCIÊDAD·E DE BENEEI(IEN(I�, �M,iERI'Ô'QJA' I
I

DE VILA ITOUPAVA .. EX..MASSARANDUBA
!V Il A I TO U P .4 ,V A.
.1.',MUN. BLUMENAU -- STA. CATARINA [E.D ITÂl'

.

'.' , "
.

ILevarnos áo eonhecímeiito
-

dó-s Séhhóie�" Sócios
da 'Socíeàade . de Beneficiênci� "Misericórdia" de Vi-

"
•

__

-

-. 0"
,

la Itoupava - ex·Massaranduba que, por decisão
unânirn,é da Assembléia Geral Extraordinária, realisa
dá em 19 de Abril de 1953 e, confirmada pela Assem
bléia Geral Extraordinária realisada ,em 2 de Agosto
de 1953,- deverão, indistintamente, apresentarem seus
'Titúlós na Tesouraria da Sociedade, até o dia 31 de
Dezembro de 1953, data éssa improrrogável. afim de
que os mesmos sejam autenticados e relacionados, pa
ra melhor organisação da Sociedad'e.

Outrossim, de acôrdo ainda com éssa -decisão, os
Senhores Sócios que não apresentarem seus Títulos
até a data acima, os memos perderão totalmente o

seu valor para todo e qualquer fim.
VILA ITOUPAVA. 15 d'e Outubro de 1953:

A DIRETORIA·

B

ATENÇÃO: Consulte OI" preços haixos e economize
comprando NESTA ClDADE, ha. . ...
IMPORTADORA BRASil PROGRESSO

Relogios, Desperttadores Wesdox, Pulseh'us, Cane
tas Parker "21", etc., :

End, T�I!'2.R!I�;�DO !}1���2ovembro, 80411.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina
" -

���������������

alemão, novo mod'elo� com

R E N S ú1tiI?o, modelo: Pik
em vez de.Cr$ 24 _ 000,00

Rl.ltomato

Up

por Cr$
s Ó na

'asa
" .

.,c

"'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NECROPOLE - Durante exeavações que se estão reall
zando num suburhlo do Parento, foi descoberto uma necropo
le grega, que se julga datar do século VII A. C. Vários casos

e numerosos' tumulos dos quais muitos são const.tuídos por

pesados blocos de marmore foram libertados. Al'queólogCG pro
cedem atualmente ao exame meticuloso e á classificações ri

gorcsamenre cientifica das peças descobertas.

O NOVO BRUl\1MELL - Num inquérito que se realizou
recentemente foi incluído entre os se·s homens mais elegant.es
da Inglaterra um modesto jornalista, Beverry Nichols, que,
p:r sinal, se mostrou muito admirado quando teve essa not i
ela. E isso porque, segundo revelou abertamente, o seu guar-

da. roupa é muito reduzido: tem apenas dois ternos em co_n
dicôes - um jaquetão marron e um terno cinza. Há anos nao

tem ido 8·J alfa'ate. O seu smosing é de 1941 .e a casaca de 33.
Nichols atrbui a escolha ao fato de procurar usar o pouco
que tem da melhor maneira, trajando de acordo com as cír,
cunstancias e cuidando dos pormenores, coisas que, a seu ver,
são essenciais ao homem elegante ..

NATAL - A loja estava cheia, numa hora de grande mo

vimento (foi em pleno centro de New Yorl'). Nisso entrou um

autentico Papai Noel, tocando a sua sineta. e acariciando as

crianças. Depois ele se dirigiu á caixa e tirando do saco um

-revolver, ordenou que a moça lhe entregasse tudo o- que tinha
ali. Não foi grande coisa, aliás: 900 doIares. E deixou um bi.
lhete: "Meu filho terá um Natal alegre".

�������",�"",,,,"'�.,.,,.,.�,,��,��..•,,.,,,��

B§UOlilHHDAS
VAlUZES I: ULCJm..â.�

D&S PERNAS: curaslem 6pet'a�"
DlSPEPStAS. PIUSAO DE VENT.RlE. COLIT!:B,
AN-�IUANA. FISSURAS, IJOC_gU;;A NO ANUS

CO&AÇAO, .PUL.MOES, &JNS, SE:.fia.!. fiGADO

UMA GARANTIA

-Dl ARY TABORDA-
r _

.u'A MARC4
- UE'BICO ESPECIALISTA --

()lime. Gera! de Romeu, HuIhfsf'OlII • Crlan...., �
íTOUf'AVA �ECA:" li 11 ti U u n b. IlLUMl';.NAU I'!��������'��"'��.���� _-_-----

Para a sala-de-estar, um

tripé em metal laqueado es

curo. Refletor original e 0-

rientavel -ern metal Iaquea
do ou em pergaminho. Luz
direta e difusa.

DE FERIDAS
Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEffiA
Grande Depurativo

do San�uesomente

K R
... Se usar sandalias bran

cas doe salto baixo com os

vestidos da tarde, sandalías
de corda com os trajes de
banho. I
... se completar seu traje

de banho com um casaco

com esponja, bem largo, em
cor constrastante;
... se, para a praia, depois
do banho, adotar "shorts de
cores vivas - vermelho, a
marelo, azul verde - com

pletados por uma blusa de
alças ou uma blusa em es

tilo pulover, em cor con

trastante;

( IS
. ..;.

Rua 15 de Novembro, 1051

· .. se para dançar puser
vestidos de saia ampla, de
tecido de algodão numa cor

MARCA DE GARANTM unica ou 18m escocês;
· .. se adotar para os pas
seios pela praia simples ves

tidos de algodão, decotados,
completados por um curto
boltro, Todos os tecidos de
algodão lavavel em cor uni
ca ou estampados se pres
tam magnificamente a , es

toes modelos;
. .. se para Q' sol usar 0-

culos de linha ascendente,
as temperas,

a' ''";P-flaM-''

m·
PEITE

apresenfa sempre a melhor sug.esfão
artigos para HOMENS.

em

Utilíssiwo para a mesa de

I
parede e ;> alonjrave], Tam

refeições, este tipo de ilumi- bem é util para mesa de
nação a braço é fixado à trabalho,

S'Uillllllillllilllll,llIHlllllllfiJiII!mmmiilllilllll!lililUHlIWmmmmi';i

: Malerniàaüe �Iünet� Koehler �
ª JARDIM. BLUME..'n,jlUJ :
= :
- PARTOS - PARTO SEM DOR - G&AVIDEZ I: ::
:: _- COMPLICAÇÕES - ....

__-_; SERVIÇOS PRE'-NATAL ::
CO�gULTAS ME'DICAS DlA'RIAS - 9 - 11 HOBAS ã- .

. -

= .

. •
:-'lIIImmnWII.IU'iim;illllt!�lli!inIIIIlIUII!llmCillilllilf!IUiIUIi'iIUIIIII

nncho ti t
E' indiscutível que as mau- chás que tamos aborrecimen

chas tem ímportanc'a na vida

I
t:s causam a� rn.ãe:-:inh�s: as

·do homem; melhor ainda na manchas de tmta. Se sao re
vida da mulher, que é quase lcentes é suficient., lavá-los
sempre quem deve dimina-Ias

I! com. agua salgaria PU vinagre
O assunto é muito vasto, mas branco e depois com sabão pa
queremos tratar hoje das man ra tirar ·as ·Hlbstancias vege.

�llllmmlflllmlnlllllJlIIIIIIIIUllflllnmIUIIIIIIIIHlIH!llllili!H!1IllHil!lI!.;

·5 RELOJOARIA SCHWABE �
ê de OSWALDO SCHWABE ::

ª RELOJOARIA OURIVERSARIA
5 A Joalheria. preferida pelas pessoas de fino gosto
:: - A melhor ol;ganização técnica. da. cidade -
-: 11 L U M.E N A. U

_I.

A "CEREAlISTA CATARINENSE" AVISAI A' SUA DISTINTA fREGU ESIA QUE OS PEDIDOS DE BEBIDAS' . E CONSERVAS PARA AS COMEMORAÇÕES -D�S FESTAS DE NATAL E AMG BOM, SO
MENTE SERÃO ENTREGUES A DOMICILlO- QUANDO PEfTOS ATE' O DIA 19 DO CORRENTE. DESSA DA TA EM DIANTE TEREMOS O MA'XIMO PRAZER E M ATENDE� Is. TODOS E M NOSSOS: BALCõES, -Il�

.

,

R U A 1 5 D E N O lE M B R O tê f. 8 1 O
.

.

Antecipadamente agra detemos a preíerencla com que nos disfin�uirem.
( E R E A [II S T A �

(4 r ARI'NENSE

.)

� Confecções Saragossy
- Camisas lanhauser, Lemo, led e SanJan
- Cintos, carteiras, e lindos estolos Dober e

Surman.
- Gravatas e lenços Duplex
- Pijamas e Robe de Chambre lemo
� Meias Lobo, (entauro, Titan

e ainda: Casem i ..
:::;;

:5 Canetjtl! Paarker e Sheafler ;u
.= RelógiOS de mesa e parede, de boI·
::Quilates: no maís flno acabamento
5.JllIaS - Relógios - Artigos para
:: - Ob1etos de adorno em geral -
::Rua 15 de·' Novembro, 828
.=

o Maior sortimento das Melhores
ras, linhos e Tropicais.

cnsl PEI1ER mais afamadas marcas.

=:!fO e pulso e DespeI'tadote"s de to
:das as marcas Alemã e SuiÇ:t

§_ Alianças de todos os tiposRUA 15 de NOVEMBRO 533

TELEfONE 1 3 O 6
· - -

_ .

....'_

�

,�;,.c
.

_;:--. �

�""'"' ':, _:: �-.

RUA 15DE· NOVEMBRO,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



���j���:n!f:1��fRIIlJ·aDeiro/llc.itar.ao�.e .ôivis...
HS sn�re a,-.·lleman�i lam�em .DOS Est.aôus, '��1��:;�!�;�Ç.r�

.

3'
_ 1

baixada do governo de Bonn.•

ro vÍIidouro, termine a cen�
no convenio _ cxpetienc'a, I se agrave, de ??vo,desfavom- çao total., se o contra e, Cl:u: esta passa,1

a f"m de ser adotado úm esqlte

trfl1ização (jós leili5es de dola- e111 "'xecuc,so .. E n,�, curso do . velmente a nos., Procura do p:Jr uma revlsao de nlodo a
.

1 h'
cc ,. � � d

ma QU,,, attinda aos iniportado*
res .sobre a A emau a. primeiro

-

quadrhThestre, que Situação ..

'

Da�a a grande procura e se permitir, ainda bem em ja- res dos Estados, sem;entretan�
As reclamações dos in1porta a'lnd'a 'ex'm'lnará em 31 de J'a- An inicio da ex,ecução do produtos alemães de nossa neiro" licitações 'de quotas de t' ·t

-

d

I d d h·
L d

o, clllrmos na'SI ti�çao, e com

dores ,:s Esta os e egam m- neiro, já :foram excedidas as convenio-exp�ri�nc:a ,es�av�- partt:;, e a €scassez � m��ca- divisas nas diversas Unidades

. sistentemente ao ministério, da quotas de ·varios produtos con- mos co� 9 debito de mals �e dor as germal'llcas, Jusbf1cou- da Fedet·ação. (Con<iJue na 2:a. JÓd�8 letra HJ

Fazenda, ao Banco .. do Brasil e .cordou p,or isso, o governo a1e- cem mllhoes de dolares hOJe

} á SUMOC, el11 face de não mão que ,:'JS excedentes sejam reduzidél a 75 milhões, e nossa

c.. R E Z E P T E haver ainda licitação de dol,ar deduzidos do segundo quadri- umortiz,ação está se dando ,na

PARlVIESANSTANGEN 'j
coDvenio sobre a Alemanha mestre. a, iniciar-se em feverei base de 6 milhões por mes, a '

- 2áO .gr. Me,h1,. 140' g.r. Butter, 3 Essl. Sahl1'e,
nas diversas Bolsas do país 1'0.

.

Ulais de sorte que a

liaUida-1r
mas apenas nas Bolsas do Rio O con.trole exClusivamente de ção dos atrasados, pelo Brasil

Sal.z,l Eigelb.· ; 2�. 3 Essloeffel geriebener
Par� de JaneIro,' licitações de divi:sas para com- _e esperada até o fim do ano de

mesan- oder Kraeuterkaese. '! 'Razões dete.rmi'nanteG pra de produtos germanicos, 1954:·

, "Alle ·Zutateú zu einem r2sten: Teig verkneten, ! '
da Oentraiização na Bolsa do Rio,. vem evitan- Con'l a formula de controle,

danl:1 ausrollen, 10 em. iange Streifen a.usraedeln, die- f O acordo comercial Brasil- do que a situação da balança {,enquanto c,:mtav.amos 100, 'im-I
.

Alemanhá foi feito poucos dias. comercial entre ÇS dois países portamos 30, até. a amortiza-

• se wÍe eine Spirale drehen, ,mit Eigelb b-estreichen ,J antes do' inicio da nova politi-
und mit Kaese bestreuen. Auf gefettetem Backblech \ ca cambial do' minist.r.;;. Osva1-

>etwa 10 :.:._ 15 Mimit211 in guter Hitze baeken. I do Aranhà, e assentadas' suas

HEFE""' KLEINGEBAECK ,'b�ses e.m principias realistas, ,

, pois estavarnos devendo, en-

...... 500 gr: MehI;li25 gr, Hefe� 1 Ei, 100 gr. Zuc.;. "',tão, mais de cem m'lhões de
" ker, Rum, 1[8 L, Mileh 60 gr. Butter. dólares áquele país, com p.ers�

Deu ,bereiteten Hefeteig zu eine:m Rechteck 'I pect.ivaS.dcaumento d,eS,.sa
di�

ausroll-21.1und darau.·.s. V'erschiédene Figuren ausstechen.
vida comercial, porque há ver

.
dadeira fonie de produtos ger-

die nlit lVIaru1.elade odei Apfelmus gefuellt, werden
.

manicos no nosso comercio.

'jkúennel1. Nach dem FormEm und Fuellen die Teilchen' A. fim de promover a liqui-
auf ein geiettetes Kuchenblech legert und . mit ver- dação� �os .nossos

atrasados co-

d E' lb d M hb'
. m{:rClaIS, estabeleceu-se um re

.'.
U'8nntem 'Ige .. O er ile. estl'eíchen und in Jmtel' gime de quótasde mercadorias

Hitze ehva 15,::""'" '20 Minuten backeil.·
�.

;;;.;..""'=""::.;,;=o::__;;.;,..=���....;.._;.�--......,,.�--.,.,.,.,-�..._,�-""'""��=-===-.

�mmmllnnlHm:IUUlmnmnmlnl!mmnmmmmrmUnlm!!I!IIIUlnUljllmUIIUlnumlilM,fJ'fmllll�mJj \
ao:;; '.

•
• .Gõ:iIj ..

i .. DOENÇAS NERVOSAS· II: M6l!iTAIS �I
I Casa de Saúde No.a Senhora da Gloria ! I
� A8SIS'1'JlNClA MEiDlC ii. PERMANENTE A CJU&Go.olt ItSPI:OULlS1CJU. :;: 1
�

__ .&BERTA 4.08 IIE;DICOS J:XTJU!NOB --'--
Ê I '

ª ª'
-

-

= �

� nZTmCIDADE MÉrmcA - UPOUSO - DESlNTOXJ.CAçõl!í! � ALCoo:. ê
ª USHO - TRATAMENTOS ESP'EGIALIZADOS, - §
ª AVENIDA MUN_HOZ DA ,ROCHA N. 1247 - i'oné. 1011 ª
=: ltJ.'IDEREÇO TELEGRA,'FICO: PSIQUIATRA =,

:: CURITIBA PARANA.' =1
= =1

·5 ª l
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.. ',*,> PROPRIEDADE
§IA U A N ti ç ii () n

"

A ç A O
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itéd-á.çiG, AdmiJJjilitz;açio 6 Oiiemas: Rua São railla. 8.

_

3191 = Fone 109�c =r
.

Caixa. P{)a�l; i$1$.

·:·J_B�if·���·�':�--· :{jj"f' "'!� � �;. 1t.. �. �::iJl!f
" •.. ,

em

Di>:�tor; --. MAURICIO
�

�AV1ER

Redat6� RAUL FAGiJNIlE§

��!;;"';_'.'',''''';�:t••.".-.', . ..J."í,.ri,>,w��';��:'-��'iij'�� .�� ....

. ;! ,E'XPEDIENTE
A�iilatül"aíii:

. ANUAL >.. •.. ... ." '" '" ", Cr$ Um.DO
.' SEMESTRAl.. ••. '" ., � .•. Cr�. 80;00

"
. N.o AVULSO •.. ..; .. ,

,
.. _

.

Cl.'$ 1,00
I

.....U.! .• " .'�""�';!IC..,,�:�.j'i_í;-���...� .�
.... SUCURSAIS; RIO: ::.... Rua. ROili'igo Lis]}oa. 12

..,... Fane 42.5953 - sso PAULO:; Rua. "i de Abril

n. 230 - 4�o .andar -.. Fones: 4-82'%1 e 4�41S1
]3ELO HORlz()NT.E: -.:' Rua Goiás, 24 - POR-

TO ALEGRE: � Rua .João MonÚluri. 15 - CU.

RITmA: .: Rua: Dr....Murici. 708 - 2.0 andar -

ISala 233, _. JOINVILE: - Rua. São Peél:!:o, 92·
'.

\DEU!�RtH�ERI�r] !�
i PETROLEUMPREIS IN DEN USA GESUNKEN

... BOSTON, 19 .(UPJ - Dreí grosse Petroleumge-
sellschaften im Bezírk von Bostonsenkten deuPreis de

Petroleums, das fuer Heízung des Hauses .vérwendet

wird. Mit dem guten Beispiel voran ging díe Esso
Standard-Oil. Dann folgte .díe Shell OH Campo und

! schliessIich die Texas Comp. Auch andere Erdoelge-

I s.ellscha�re!l pruefen die Moeglichkeit einer P�eissen- !

kung. Díe m Rede stehende Senkung betraegt '114 Cent {

I pro
Gallone (4 Liter.) ..

I .
DER TREU-\: IN ITALIEN ,

.

I
.

ROM, 19 (UP) ---'- 'Ueber eíne Million oeffentlí-

,. cher Angestellter traten aus Protest gesen die

ver-l· zoegerung der Regíerung, ihr Gehalt aufzubessern, in .I eínen eintaegigen Streik. Es ist dies der groesste

1 Streik seít der Regierungsuebernahme durch PE.!Ua.
,} Ein S�réi1c von vier Millionen Arbeit�rn wird schon

f fuer die kommende Woche angekuendígt. .1

, .
Nach den ersten Meldungen war die Beteili- I.

{�gUl:g am Streik i� den vers,:hi«:denen O�ten 5:hr ·ver-l '

I sehieden, In Turm zum Beíspiel war_ die 'I'eilnahme Inahezú volizaehlig. Von 400 Eisenbahnzuesen, die den I J

·

Bahnhof verlassen sol1ten, fuhren nur 5. In Florenz I
nahmen vom Iabrenden Personal 85 Prozent, vom

· Bueropersonal nur 50 Prozent teil. In Sizilien, Mai
Iand und Zentralitalíen war der Streík total.
AM WELTKAFFEEKONGRESS WERDEN '. 33

NA""TIONEN ··.TEILNEHMEN

CURITIBA, 19 (Meridional) Uicht weniger als]
33 Natíonen, kaffeeproduzterenden und kaffeever-}

brauehende, werden hei dem ersten Weltkaffeekon

gress, der ím komménden Januar in Curitiba statt

fíndet, vsrtneten seín. Der ínternatíonale Kongress 'j'wírd ím Rahmen der Jahrhundertfeíer von Paraná ve-
ranstaltet,· '. r·! '�;', :'�i�ti; I

. 300 QOO DEtJTSCtlE IM J'AHRK 1953' NACH .'

..
" WESTBERLIN GEFLOHEN �. 1',1I '; BERLIN, 19 (UP) - Aus offizieller QuelIe .

Iwurde gestern bekanntgegeben, dass ím Laufe díeses IJ Jahres rund 300000 Deutsche aus der Ostzone vor

der kommunistischell Bedrueckung in den. Westse1..."io· I

t 1'en d�r ehemali�ei1 R�ichshauptstadt Zuflucht SUd�.. i· ten. Dlese ZahIstellt emen n:euen, wenn auch traUrl-

I gen'Rekord dar; denn Westberlin nahm im Jahre 1952

1
nur 122.000 Ostfluechtlinge auf. Allerdings begann

· der Fluechtlingszustrom im Juni di:eSes. Jahres abzueb· ben, und augenblicklich' suchen durchschníttlich

15.000 PersOl'ien pro Monat in Westberlin Zuflucht.

In deri ersten Tagen des,Dezember flohen insgesamt
4.500 Personen aus der sowjetischen Besatzungsone
nachWestberlin.

.

FUENF NORDAMERIKAN.ISCR.E DUESENFLUG-l', ZEUGE ABGESTUERZT
. MARIETTA (Georgien), 19 (UP) � Vier Flug

zeuge vom Typ "Thunderjet F-84", die durch Funk I t.
mitgeteilt hatten, dass ihr· Flug normal verlaeuft,

I.'
stuerzten in der Nacht zum Monta.g in der Naehe. v.on li.,·

Marietta ab. AlIe vier Piloten karoen ums Leben. Ei-

'
..

nes der vier Flugzeuge stuerzte' auf eín Haus im

.� Negerviertel der Stadt Lawrenceville, un'weit des I

I".Flugp.lat.zes. Ví.er B.'
ewohner des Hauses

kan.
len dabei I

... ebenfalls ums .IRben. Ein fuellfter Pilot verlor sein

Leben, aIs er .mit seinem Duesenflugzeug "F-30" auf

dero Fhigplatz von' NeUis landen wollte. Der Apparat
kehrte voneinem Instruktion:sflug zUl"ueck. Die Be

hoerden gaben ueber· die naeheren Umstaende, die

'diese tmg-ew0'2hnlíçhe Anhaeufung von Flugzeugun
faellen verursachte11, nichts beka:nnt.

Zum ei'stauellen der Gaeste begann. die Tochp
ter des· Hauses nach dG111 Abendessen Klavierstuecl\:8

V(!ll Brahms zu spielen. ..
...

..
". Waf> ihr an Tech:nik :[ehlte, ersetzte sie dJirch
Hingabe. Einer eler Gaêste unterru:ueckte eln Gaeh-

·

ne11 und sagte heuchlel'isch, Zu clem Hausheri-n: '.

"Ih.re Tochier spielt wirklich hunmlisch".
"Ich statme auch", meint.e der Vater stoz;
"Und weím Sic bedenken, dass wir díe Noten

'in eillem Antiquru'iat fuer dreissig Pfenlliggekaufha-'
• ben •. dal111' ist es doch ieÍnfach ton, was meine. Tochter

,

aus 'dréSem billigen 'Zeug I1erausholt ... H

I·
..

.

<

STIMMT. -
. � - -:-

.

.
. I'.' . vo.n ..

allen �dindungen hat kein? bis jetzt so

.

vlel Staub aufgevnrbelt aIs das Automobll.
..
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COMO APR.ENDER A DANÇAR i -t ,.; n e

do
5 .. ; edição umpliodu

'Com OS últimos passos tle mambo, bolero. rum'i;Ja,
guarachos 5wing, fo.)C,·�:ian90, valsa, sambaJ baião,
�horo'l!;) mQrcha� Contendo 120 gráficos e 320 pas�os/' �

'. facilitando as damos e cav<llneiros Ilprenderenl em

suas próprias casas, em 10 'dlas aperflls, no início sem

cavalheiro ou damo .. Método moderno pelo .prof. GiMo
forneciari, Diretor do Curso Prático de Danças Rltz.

, Auto. parll�u!ore. ii Ruo Liberdade, 120 - S,ão Paulo_

Pedidas pelo Reembolso Postal; Cr$ 50,00
.

•. Coixa Paa"'l 649 - 'S60 Pc"lo

e os· melhores presentes

Rua 15 de Novembro; 1393

."
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BAN(O INDU'STRIA f (OME'RCIO DE SANrA s.(ATARINA
" v '

Matri1! I T AJ A I'

'1
Com a brilhante conquista do

CerHunerll C�t.3rlnense de 1953. os

,i playe rs u-Icoror-e .... foram prernia�os.

com Cr" 3.000,00 cada e urna vra-

'; gern prémio para um prélio no Pa
I

caernbú ern São Paulo.

I Esse 'bicho" e a
-

ofert� do pré
I lia na Paulicéia,· partiu justamente
1 ,l'.:> um, diretor do S"o Paulo F .. C,

II
sr. Cid Mattos Vianna, antigo de

fensor do ex-Brusquense, atual

Cêmpeonissm10 de 1953.

I Julinho io! ao Rio de Janeiro e

agradàu plenamente ao tecnico Ze-

Fundado em Z! de Fevereiro deo1!i35
Capital . .,

Fllndo de Reserva

tnder'eço Tel€'Jt "INCO"

.... ,
., Cr$ 50.000.000,00

40.000·000,00

n(\ . ÔOO ,000,00
Total dos depósitos em 31j8153, rnaís de 786.000.000,00
AGENCiAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIP A.IS f'ItAÇ \.8 00 Es.'·
'fADO .Ui.: SANTA CA'rARlNA, NO RIO DE JANEffiO r;. (:URl'I'18A

E P A 6 UE (O M ( H E O U E

DEPOSITE SUAS ECO NOMlAS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇAO
zé Moreira.
Realizou dois exercicios em con

junto, atuando no comando do a

taque tricolor aspirante, tendo con

I signado 'em cada ex�rcício 1 tento.

No 1.0 vasou Castilho e no 2.0 Ve

ludo.
De in1ediaio o Fluminense se in

tereSSOU pelo concurso do- 'f::ficien
te avante do Paíssanc'rá, tanto que

� submeteu-o Imedtatnmerrte a exame

{(

DitE DE
o Grêmio Esportivo t::l'n"-pico tem ,a honra. de convidar os

<'I"US sócios e os da Sociedade Dramatlco MUSIcal ,c�arlcs G?�
;oes e Exmas_ Familbs para f) BAILE pE NAT1:L é1 realI
zar-se no dia' 25 do corrente mês nos salões da S- D_ 1\'[. Ca r.,

lOS G�Ó��: As mesa� €Etar5.o a venda com o zelador da S. D,
1\11. Carlos Gomes a partir do dia 16 d'�J cOl'ren�e .. 1 _.

Os sócios da·S.:p; lVL Carlos. Gomes deverão Ident iflcar-,
f.1-' na portar:à,'aHin:de serem evliados contratempos.•

GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO
BENJAMIM MARGARIDA

.

Presidente

: rnéd ico.

j Pussado o exame .' 111(:CÜCO, onde

1 foi nprovado. Jutlnho ficou aguar

'1··
dando fI palavra oficial dos altos
meru.or es ,õpú de' nrrnízano".
Acontece que agora, 'C01U tercei-

ros-turnos, cópas de mundo e Ze-

I zé na dí reção do scratch brasílei
ro, a. confusão anda itnperando no

. clube cnrióca e Liei?,aranl Julinho

sern solução uma selnana..

O rapaz que ·já andava "cheio"

de Rio de Janeiro e concentrações,
IJediu:1l, passagem de volta, e, pro
meteu voltar depois para se srrten

d er direito.
E' o caso de se dizer; JuJinho foi

ao Rio, fez um tento 'no Castilho e

. outro no Veludo, justamente os dois

goleiros que provavelmente serão

convocados, e voltou satlsreí to para

sua terra.

REPRESENTA(õES E (ONTA PROPRIA;

(ASA WIUy' SIEVERl $. Â..... COMERCIAL
AVISO AOS SUBSCRITORES

pelo presente, são convidados ?S senhores subscritores
de ações da Soei!:dade Anônima �clma n:,encíOuada, :eara Aa
primeira assemblela .geral, que terá po� fim a norneaçao �Ls
)eritos que deverão proceder a avalíacão dos. bens �. dlrelt�s::om que todos os subscritores pre__tendem rt;aUzar e mtegra.l,I
ZUl' o capital subscrito na formação da Soe ed�de, assembléia
esta a r-eallzar-se no' dia 30 de Dazembro p. futuro, pelas 9

horas. nesta cidade çle Blumenau, deste Estado d� Santa �ata
rina, 'no Escritório, ·_.�ia firma individual Willy Sievert, a rua

1') de Novembro 111'··1526..

Blumenau, .ts .de dezembro de 1953.
WILLY SIEVERT

ARTIGOS PARA SOnVHERIÂ$
, . .

DEPOSITARI05: CAt HIDRATADA

, Rua:' S�O Paulo, 1130 �. re�efone 'i .508
End. Iel, REPOlO = Uoupava Seca '". BLUf4fNAUE enquanto isto aconteceo Olím

pico arregimenta seus sócios para
levar a cabo urna grandiosa cam-

panha de aumento ·de sócios, Por

sínul, parece 'que o Olímpico voltou

a fa'zer as pazes com �a vitóriu4 E· ·!....IIIIIIIIIIIIIII8!IIIl!II!!!IIIIIIt!II••IIiII!IIIII-.·IE••!I!I!IIí·lrrll!i'lliillllli·5�_-et.1...".,...._�iiil.El!qil!l*�-.ilif+ElDii.IIIlIlll•••llllla

eS�::g::.7ct:��zh::�s à obJ e �s-I E N D E R E (O (E R T O -I'tá' n�ovimentan(lt:l todo mUlllldtl.lE'. ..justo que, O Olfrnpfco , uma. as' e-,I

gitrmas glórias do' espor'te Catari

nense, volte a ter expressão no

cenario esportivo de nosso Estado,

não � {J para glórin. de" suas. cõres,
como para 'satisfação "de todos os

habítantes e esportistas de nossa

região.
Em d ia ô= touvor a carnpanba,

de Margaridà e; es·pen.mos· a boa

acolhida e compreensão de todos

ps desportistas'·' do Valé e ·prinei-

Incorporador,

COMPRAS DE

�Jlêtânica
,H E RBSI PARA SUA S. .

Rua São Paulo, 481 .t, Telefone,
.

(aixa Postal, .201
B l U M E N .A:U .. - SANTA

(Ao lado da Agencia VO�-,VO)

1250

NAT LCATARINA

Oficina es�edali!3ada em consertos e enrolamentos
de �()t(lres, dínamos. e geradores- .

.

Recolldicionanü.mto de coletores, para dínamos e

motóres de qualquer tí-po.
S

. d·e torno e mecânica em geral--_ > erVlços

Perfeiçã�
.

Preços �ódicos �

A MAIS ANTIGA DO Rua 1.5 de Novernro, 505
"'

BLU�1ENAU
7

--

R 7W i'lii

fa�ital �o
homénagcn: a:· !:: Os:v.

r S:JU! 2! Balão 2 EJ Amorrm, a s

pre.sident-. da FedEl':lr;ãc, '
.. Inalaram cs g'ca ls do campeâo

Catat-inenre de 'FuteiJoJ, .f�L.!.! :... ilhéu, unulan.do os tent·)s do ti-
8.)ca.iúva tli�ptlta:r:.lln r�Iit.e-ê!�tcni Il'!C -v€.neill.Q: Rodrigues, Osca!� e
Í!. noite um prflu a.m.·sto:..o em Caniço Aos ph,ycl's "v(.üanos ô

j. '
.. Ij"n9P(!.H�_ .. 4 lUZ dç;s l'efjplo ["rtou.o SI'_ OSlll Melo um JOGo

azUl'WS l'0)' ne medalha"

na

,.
---._--"

l'

»
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Discurso de Vargas na solenidade de
abertura dos festejos do centenário
{,l'tll'rmA, 19 (Meridional)

-I
meu orgulho cívíco por tudo quan

N:. sotentdaue de abertura dos .tes- to soubestes construír, :pela Inte

it"ios comemorativos do centenário ligencia, pela bravura. e pelo ira
do Pa.ranã, o presidente Getí:ilio

I
balho, num século apenas de vidll.

V"'I"!;as pronunciou .o seguinte dis- autónoma.
ClIi"SO: A pátria exulta com OS resulta-

"Povo do Paraná. ' dos esplendidos e as radiosas pro-
',l,resta noite de gloria, €-lU que messas da vossa energia criadora.

as beu�ãos do Brasil Inteiro se tli- A emanelpaçãe pol1tica, ;lá sollhada
rlgem, traternalmente, para o vos- por vós quando não atvorecem
90 Estado, venho t.raze r.. vos. de co- ainda apropria independencia na

t;;;.ção jubUo>so, a hamenagcln. do : eíonat, bem a .lustificaEtes nesses

decorridos cem :\nos' de heróico
deshravamento, de constante la

bor, de fecundas iniciativas, que
transformaram a antii�a Quinta Co

marca d� São Paulo, pobre, incul
ta e quase deserta, na sua reall!la
de magnífica de hoje. A rtqueza
sempre crescente, a ctvlltzação
que dia a dia se apura, as ctdadus
novas que surgem como por mila

gre em meio às fal'tas Iavonrae, as

jôvens indústrias quê prosperam,
as gentes de orige:m. tliyersa tllli!
se irmanarrun no cultivo da terra

dadivosa, aqui nos fazem ver

materialização dos relnoR encanta
<los.

O PARANA' MODERNO
Cótas das disponibilidades cambiais que serão apregoadas Parece que o destino vos rcscr-
em livre leilão em 21 de Dezembro. vou para alentar o país, na crtse
Holanda - pronta 'entrega - total US$ 30.000 atual do seu desenvolvimento, mos-

1 a. ca tegoría - 7.000 trando aos pessímístas e :lOS cétí-
2,]. categor-ia -13.000 cos um tonificante exemplo das
3.<1 categoria - 8·000 possibilidades imensas que se a-

4a. categoria - 2.000 brem para o nosso futuro. Ninguem
Polonia - pronta entrega - total US$ 15.000 ousarla descrer do Brasil ao con-

la. categoria - 3.000 ternplar o espetáculo do Paraná
2a. categoria - 3.000 moderno. Prenunciando o porvir
3a· categoria - 5.000 esplendoroso, o VOSSIJ presente de
4,1. categoria - 1·000 estupendo progresso, honra o pas-
õa, categor ía - 3.000 sadn e testemunha o vigor desse

IJllg�Blavià - pronta entrega - total US$ 60.000 cspfrtto bandeirante a que deveis IIla. 'categoria - 3.000
as primeiras conquistas da vossa I

2a. categoria - 38.000 .

I
"

3a. categoria � 11.000
existeneia.'

COOPERAÇÃO E --------------------��------------------------------�--�

4a. categoria � 2.000 ENGRANDECIMENTO R E U N 111- OPU B L j ( Afia, categoria - 6.000
"Oportunidade para todos é o

Uruguai - pronta entrega - total USSi 60.000
signo da vossa História, tão re- (,O n VI" I ela. categoria - :33.000 cente ainda, mas já tão .bela, Gra- '

ia· categoria - g·OOO
3;1. categor'a - 12.000

I
çns ao vosso ânimo hospí taleãro,

4a. oategoría - 5.000
os filhos de outros Estados, como

I Esta Sociedade tem o prazer de convidar a todos os in-

õa. categoria - 1.000 (Conclue na 2.a pg. letra E) tcressado» €, especialmente, as dígnísslmas autor ldades para
------- ----�------------------------------------ assistirem ao encerramento da TOMBOLA DO T<'ORD 1952,

quando será procedida a verificação do movimento da venda
dos bilhetes. colocando-se todcs os canhotos, bem como to- Seguncl:> scas declarações. 50-

dJS ':s blhetes porventura não vendidos, em envclpes que, la- mente percebeu que havia gente

orados, serão denositados, em seguida. no cofre fcrtc da agên- na li':'ha quandO estava rmuto per

ela Icc s l do Banco INCO� lo. Acionou os freios, sem contudo}

A reunião lerá lugar às 12 (doze) horas do »róxímo dia cnnscg'uir evite" o duplo atropela-

23 d,;> corrente (quarta.feira), no Cine Mogk, dasta cidade.

·/'molto.I Antec.p« os seus ag-radeci-mentos pelo comparecimento. OS MORTOS

GASPAR, 13 de Dezembro de 1953 o" 'mortos não toram identifica-

Pela Sociedade Cultural e Recreativa "Alvorada": l ríos pelas ",.utoridades potícíaís
SILVIO J. ZIMMERMANN - � NOBERTO SCHOSS�AND : quo; compareceram ao lccal.

Presidente Secretárro! Ambos estavam Irr-econhecívets
,

BOLsa DE VILORES DO ESTaDo
DE Sltt"l1 CaTaRINI

v,

'I....

I

CENTRO • Vendemos no Edifício Nobel, à Av. Franklin
Roosevelt D.O 146, andares completos ou grupos ennstltuidos
de 3 salas e sanitário priv-ativo completo), alugados com

ótima renda.

copacaBANA ... Vendemos no Edílicío Círu, à Rua To
neleros, 89 e 91, já com habite-se, os Últimos apartamentos
constituídos de sala, 3 quartos, armários embutidos, grande
cozinha, área com tanque, dependências de empregada, gl:l.�
rage e play-ground, 50010 financiados em 10 anos e grande
Iacílidade da parte não financiada"

IVEHIDI PASTEUR, 120 .. Vendemos os últimos apar-
-tameutos constítuidos fie saleta, sala, [ardím de inverno, !:\
quartos com varandas envidraçadas, banheiro completo,
copa, cozínha, área de serviço com tanque. quarto e ba
nheiro de empregada. Entrega em 60 dias. f)O% Iínancíades
em 10 anos e grande facilidade da parte lião i inanetada.

CENfRO .. A partamentos pequenos -

Vendemos no Edifício Galida, ti Av. Mem
de SÚ, esq nina de TJbaldlno do Amara1, cos
Utuidos de saIu, quarto, pequena cozinha
e banheiro comp1eto. Entrega em 90 dias.
nO% l'inanciados em 10 anes e os restantes
.11)% com facilidade de pagamento, Sinal
('R$ 2;'}.OfJO,OO.

Propriedade, informações e vendas:

IMOBILIÁRIA DELIMIIRE S·.D. séde Própria
Av. Presidente Vargos, 446 - 3.· - Rio de Janeiro - Tels.: 43.1155,43-1139 e 43-6737

-- ------ - - - .,.- � - - --_--

T TORE
SfNHORES
!\(.RIClTLTORES

.\(�l'amci' cle l'('CC!Je:r no�

n. '�mess.' f1" .. ti'f, afa·
,tllH (�S Tr')üH�l�:';' Ctlíl:1·
.Ieu "S - A'{l;!ill':1 ugora
u ",!,�fi tr:'t(;l: IH'h, no,

-�·U • 'ftl10 !,p. ".�Hiki�, ri

fi p,..tll<;,ões.
:-.oi.idtem )li'''' uma tte
:'l,!)Ií' írac;ãr' riem {,O!11fH'O-

...",. COMERCIAL BRUNS s� A......VIEIRA
_'" -..pI fW4iiiiiii.\

Rua 15 de Novembro "" Esquina da Rua Pa. Jacobs

emi:Jogar

BA
OV

Presa a!�menina
«cercare

Fraqueza em geral
VINHO CREOSOTADO

�tLVEruA

I'
I)

trem de prefixo
Auxiliar, conduzido pelo maquinís
ir. Faustino -Anselmo Marta, regu

lamento 430.845, deixou a Gare Pe-

dro II, rumo ao suburbio.-

IAquela hora grande era o núme

ro de pessoas ,que se encontravam I

no elétrico, tendo a viagem trans-
I

"

\ á'
corrido normalmente atá-us proxi� (artigos para papelar.as, CO�10 papel carbono, fitas. p m qi.. ','
midades de' Mangueira. Fói aí que nas, etc.) para Importação di�eta ou do estoque em Sao Paulo.: '

se, verificou um curto-circuito, a:
pagando-se todas as luzes do elétri- Representai}tes exclusívos:
co.

De repente. alguem gritou "Fo

go ! ", o que levou o pânico a deze

na, de pessoas, que..se atiraram do

lrem ainda em, movimento.

COLHIDOS PELO 'DEODORO"

Neste momento, vinha em senti-Ido contrário, em grande velocida

de. o UD-254, conduzido pelo ma

quinista Clodoaldo Cerqueira de

Souza, regulamento 424.257, que
colheu e matou duas pessoas

REPRESENTANT-es, .. -. DISTRIBUIDORES
procuramos para

PRODUTOS '·li O R E S"

PAUL LAMY''& CIA. LTDA.

estavam caídas no trilho.

s visitas
ca eças

Esperanças de que
BELO HORlzàNTr�, 19 (Me r,eportel'es perm.aneceram a_ embora ligadas na altura do

rtdlonal) - Teve ,9, mais amo tentes nos corredores do hos- abdome, são duas crianças
plu repercussão ,m:( todos {JS pLa l, aguardando qualquer compl s tamerito distintas, jros
círculos, o nascimento, na cí, noticia a resnelto do estado suíndo cada uma delas a 'sua

dade de Francisco Sá, de uma da pequena P.�na Maria,' f ossadura, o estômago, a bacia
I criança do sexo feminno, com A reportagem obteve algu, e o intestino. Os exames pros-
troncos Iígadcs, quatro braços mas "nformacões com I] dr. Ma seguirão durante toda ,:1 sema,
e três pernas significando um rio Afcnso Moreira. um dos na e s·:ment_e ma';; tarde serão
dos mais raros fenômenos te- responsáveis pela clínica pe- ccnhecidos os resultados dO$
ratológicas do mundo. Confor. diatl':ca do hosnHal. J"ustifi- :-ncsroos.

I
me noticiamos, íl crianç3 fC?i cand� as m�djdãs enérgicas
transpc rtada para .esta capl- tomad�s, expl'cou ser de todo Ital, e,:contrand�).�e agora sob I impossível aceitar-se 'um -do-

I os cUIdados medIcas no Ros., ente internado, que seja obje-

I
pital São Vic.en�e. O fato pro. f to da curiosidade publica. Dai
vocou a curIOSIdade popular, l a nroibição das visit.as. Acres

I
lev.ando àquel� hospi�al, dU-l ccntsu que as crianças pesam

• rante todo 'J dIa de hOJe, cen- quatro quilos apres«ntam t.2l11-

I tenas de pessoas, alem de es- peratul'a normal e têm bom a-

I
tudantes de medicina, interes- petite· Emh:ra julgue de difi
sados em ver o estranho ser. cil def'nição o fenômeno te

I T�o grande fOi,3; movin:enta- ratológico, o dr. Mario Afon-

Iça0,
9ue os chmcos l;lssIste�. so, qUe analisou superficial e

tes viram-se na contLngenclll ligeiramente o C;:;so, admitiu
de proibir terminantemente tratar-se d� duas crianças, a

qualquer visita. Numerosos pesar de possuírem um unico

fomentoa--o-'--t--r-i-�--o--,-'-p--e-I-,-o--i-m---"--o-s�'-t-o---d-�-e-�-r-e--n--d--al�,
Os munidpio� brasileiros passarãolno ano que vem [a receber, m;=b:l:€:�:d:�nha sido per-

900 mil cruzeiros e no futuro 2 milhões da quota do imposto de renda
I

ffi��;��a�� :�K�1���l�2�::�r�:
PORTO ALEGRE, 19 (Me- d � aumento da produção do e, particulanTlelüe em seu in. que são mer::cedores os nossos se trata d� dois seres comple-

r:diom:ll) - A,] embarcar ci,� trigo, c, consequentemente, da terior. onde a agr'cultura e as estabelecimentos de crédito, in tam2ntc dJstintJs. Os drs. José
regresso para o Rio. o sr· Cé- diminuiçâo do dispendio de mêd ás indústrias variadas c terferindo l1l:l economia gaúcha Nogueira e Hdvecio Borges.
sal' Pietro, diretor do Imposto cambiais, iremos opinar fa:vo- í5ólidas, apresentan(.se comó para ampará-la e desenvolvê- res�ectivamente radiologista e

de Renda, que, no Rio Grande; ravelmente. de vez que o, sa- uma auspicio;sa realidade, mâE la em bases sólidas e perenes. pedmtra, s�lbl;neteram-nas a <9_

dJ Sul, r2alizou visitas de ins- crificio da arrecadação estará, em decorrencia do trabalho e- A pr':pósito da campanha c- x.ames rad olog-icos. especiali
.ileção aos órgãos fiscais de 25 I em muito, compensado pelo ficiente e bem orientado da ducativa des contribuin�es dG, zados, R.:velou o Raio-X que, I

mllllic�k's, fel. importantes de

I b:neficio da .coletividadi? que que p�opriamel:te de. l�,rgos Imposto de 'Renda, salientou
chiraçoes. n�s cabe estllnuI.ar. ASSIm, o investnn.:::mtos fmanceIros' . que se desenvolve em todo o

Em torno dos assuntos de- Imposto de Renà:a irá possibi- Quanto ao campo à prDdu- tcrritorio do país, d= modo di-
batidos nas m2sas r2dondas, tal' às pessoas fisicas e juddi- ção. declarou o sr. César pie-'_ nâmico .e patr:ótico. e .:bjeti
o sr. César Pietro assim se ex_ cus do -Rio Grando Sul e <Ls tn:' \Ta ,a recuperação financeira
pressou: outres, Estados o ensejo de - Observamos que o crédi da nação, atraves de; melhor
- "As c!lsses produtoras 'nvestimentos em larga escala. to bancário, no Rio Grand-e do compreensão de cada um e, so

do Rio Grande do Sul enüar- cujos efeitos benéficos se ,ex- j Sul. é' uma 'nstituição sadIa. a bretudo. da cobrança de im- R2cebcIllos c retl'ibuil110S
reccram facilidades para o pre5sarão imediatamente".

.

serviço, exclusivamente, da postos e não de multas. 8S fclieítaçõ!.'� de Natal e Ano
d�senvolvimento eb plantio do A pr·:pósito da

prospetida-I produção agrieola e industriaI Adiantou que "os dois mi-j Novo das seguintes p2S80113 e

trigo, entre outras a da isen- de .economica do Estado, dis. inad:missivel na inflação imo- lharcs de mW,licipios brasilei_, firmas:ç5.o. por 5 anos, do pagamento se: biliária e em outras de ne- r,:s dev,::rão receber nest-" e- Dr. Hernani Senra de ar.
do imposto de 1'.9nda· Em se "E' lapreciável a prosp2ri- I nhum interesse para a cok�ti- xercícío perto de 700 mil cru- vc'ra e Família: Alberto Lo-
tratando de medida do maior ebde economie;a do Ri0 Gran-l vidade. V'mos, .PC:!3, c;mfir- zeir:s cada um, quota que se-l be. Rerniann Willerding Sin
interesse nacion::ll, em favor de do Sul, de modo extenisivo. I mados os altos conceitos de l'á aumenta.da, pro.vavelmcni;c di(�ai.o nas Indústrias E-tn Cons

pat'a 900 mIl cruze_l'OS no p1"o. trução e d:! Mobiliário de
,�il11o lIno. E ',cm ft1t�lro pl'ôxi I Blumenau, Farm,:lci'a Glúria,.1
mo - tres al1o., .-: e provav,�l Indústrias V1ahldick S. A., !
que c:Jda r.m.lI!t.("��'o w'lll1a a' Tr;1115port-�dora Blllmenuuense i
l'cecber dOl� lllilh\l�'s e]c ('l'lI:'('! I Ltda., Kwasinsk' e Cia., "sa-jros-'cm l'azan d' :ulnll'nln 111! mare:) S. A· - Agencia Ma
arrecada�ão do Imp:sl0 de rítitYl.:l e G:.mf::Í·cial de 'ltajaí
Renda. Isb fOl·ta1f'cl:rá :,'� .fi-I c Bc,lsã Oficial de Valores de

Inanças dos 2. OO,l IlHltll(:lj}lOS I Santa Cattlrin3 e Corretores
(Conclui na 2a. :pl;gin;; 1 ..1;',. A! I Oliciais de Fundos Públicos .

._--�

I

Noite �e arfe no T�afro Carlos �omes i

Felicitações

o �rupo .1�eatral Imacu-ll,=.vuda a de�tÍ) ,!El, pl'OXnI10 ,

lada C�mce:\ao, :com!)ostol a.�� 20,. dpn::lr:gO, :-:5 15 ho-;
pelas fllhas de 1Vfal' IH e ras em nla-tmee e as 20 hü

Congregados Marianos, des- ra5, em espetúculo para a-'
ta cidade, rC'prisará, nten- dultos, revertendo sua rel1-

�

i dendo a inúmeros pedidos. da, em benefício das obras

I que ve1!l rec2bendo, o ;emo- 'I da nova Matriz. !

1\
cionante drama: A Senhora .

de �á�íma, que obt.eve. gran i Espera-s'e .desfa, feita, C(�
ne exIto da sua pr1melra a-I mo da anterIOr, qll? os a[1-
presentação. I

dcnados do rreatro, lotem
-, A n05a apresentação do, completainepte as depen
emocionant'e drama, será cIencias do Carlos Gomes.

'I ..

SODreVIVa

Maria, de Lourdes Silva
de Lourdes Silva, dedicada
funcionária dêste JornaL
Maria d2 Lourdes que

possui um coração boníssi-

Casa L. O·U ç a s
FREYTAG IMP OIHADo.RA E EXPORTA. DORA UDA.

Rua 15 de Noven1bro, 667
Blumeneu

l\rtigos para oresenfes
LOUCAS E PORCElANAS

I
•

Ve la alguns dos nossos preços:

d

Apa�elhos de café com 9 peças Cr$ 160,00
Aparelhos de café com 10 peças Cr$ 360,00
Aparelhos de café com 29 peças Cr$ 750,00
Aparelhos d0 café c em 42 peças Cr$ 950,00
Aparelhos de jantar com 25 peças Cr$ 1 050,00
Aparelhos de jantar com 42 peças Cr$ 1.300,00
Aparelhos de jantar com 60 peças Cr$ 2.470,00

Faqueiros i11,oxidave:�)' ('om estojo:
com 48 peças CeS 652,00
c::.m 53 peças C:-S ,938,00
com 101 peças Cr$ 1.760,00
com 130 peças Cr$ 3.450,00

Pratos para bolo, de porceh,na desde Cr$ 40,00
Pratos par� bolo, de vidro' d'esde ('1'53, 20,00
JOgi)S de vidro para à:fre:::co desde Cr$ 53,00
Bat2rias de a1uminio forte com 18 pe.;.:as Cr$ 710,00
Baterias de :oth;minio fDrte com 15 p:::ça'3 Cr$ 550,00

Aluga-se louç'õs e ·talheres para fesias
PRESENTES DE NATAL QUE AGRADAM

POR�UE 540 PRATICOS E UTEIS
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