
a in/armação de que o Banco cio Brasil in terviu no
=E�����=-__=-==�__==��������������.

proceJe
RIO, 21 (Merld.i --- O sr

,
Os

valdo Ar-anna desmentiu o te

legrama proccrlentc : de Lon-
dres informaya. que 0-

Banco do Brasil teria inter
vido no mercado livre em ia
ce do baixo nível do cruzei-
1'0. Esclareceu () Ministro da
:Fazenda:
'''O mercado livre não Irrteraa;
.a o país, pois nele 56 há ope
:xações cambiais para transte
rendas de capitais e para víá
g'ens, Não emprega. portanto.
a paridade do cruzeíro, nem

sua relação com as demais
rnoéóas.

O'RGAO DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

-- o MENSAGEIRO' D
BLUl\'IENAU. (Santa Ca tarína, Terça"'feirs9 22 de NUMERO, 3 5 4:ANO'�,'

rum da eua gravídado, outros Brasil, e cujo capital em moéda
por urna concepção antiquada,

I
estrarigelru está, hoje mais dp

carranctstas,
. �omo outros a.in.da qu� centuplicado em cvuzeíros, e

porque tem inter-esses coní rártos cujas z-emessas para o exterior,
aos int.creascs naclonais. a titulo ck: dividendo contribuem
Disse que ':J' nOSE:,Q deseuvotv.

menta Industa-iat está sendo re-
(Conclue na z.a p:>.g....a letra 01

tardado 'pela escassos elo. �neréh),
---------------------------,----

cl-.5iric8 c só pr-la produçào a b;;i.;

;�_JJ custo poderemos a�end:::r t (}'J

ruclamos {:') surto de Inust.ríatí

zaçâo no B�\:L,;:;il: eHS -1 ,inLpCi;ii.!)(J
ao nosso" p rogr-esso deve ser re ..

solvído dentro d·:) plano gc,cal ti",
um progrnm-; que slrva fi. tfJdo ('

ema-s la
i

:r ide
Repercussão da projetada I

ins lituiçãO da "Eletrobrás» �
RIO, 21 {Merid.l - Ainda sobre o discurso do presidente Getulio

Vargas em Curitiba, anunciando a criação da ELETROBRAS e critican
do 2S empresas particulares que exploram o setor da cletricid�de, ou
vimos o Ministro da Viação:

Retardado o desenvnlvimenlo industrial
co a falta de energia elétrica no pai.s
Planeja o governo a criação da «Eletrobrás»
CUR,J.TIBA, 21 LN':Er�di'Jn,,-L .

Falando de Improviso na reunião

uos governadores, o dr. GCtl,\io
�largas pronunciou Impor-tam e.;

palávras, destinadas à mn.lo.r rc

percussão no Era.;:i: é]1') e..t.e

ríor.
Itefei'indo-se ;� n '<?e".õiGaUC ca

da vez mais urgente de se aprovcí
tar Q pot cnctat elétrico do pi i-s.

ObSIiJL'H}U que muito" n':w h,: ü··<,
lia ao assunto a devida Importr.n
da.

U:::!3 porque

HA>.'IOI. Im:,_, China, 21 IUP)
- ° rei NorodLc'l1 Sii'an0ult da

(;t,�nhodja a'Jsun1iu pessoa!r1l011tA
a direção das suas tropas para
expulsar as forças rebeldes de
,\·;.u':)as posi(;õe'd, pel·to da [!'untei
ra si:unêsas. As notic.iDS a res-pei
to niio dão porm"nores, dizendo

npCTIAS que o jovem mon:lr':a

f4conduziu,r 3eu;:: '::;oItlaucls. l:.l�tS

sem explicat' .:ie 1':""j icipou 1''''''
1:oalmente do:,; cou',bo t,�t:. ou dlri

I �scol�i�o U Ir. I�tista tuz�r�n:
Ipara ocupar a rreleitura carioca

A S S f L Y A S -
Denmbro de 1953

ur n a

etulio
p

te
ossa

em Teer-·

t�_a'� 'Bstra.l_11{üirus, :ror�un
dos Iuuméros produtos íncluslve
sulras 'seus d<=ri"';adas e prepara
ções mesmo para. cinjeçáo:' n,:�"
de fígado de , bacalhau; hOl'.irúl�

lUO, 21 (Mer íd.) - A SUpé
ritendencia da Moeda e do

dito, acolhendo sugestôes formu
ladas pelo Ministerio' da Saude
autorlzou grandes alt.eraçõcs na

-classíf'lcaçâo de medicamentos (;

yl'odutos químicos, para efeito de
compra de carnblais 'nos leilões
publicas.
Da -p...:j'meira categorla, que éc a.

de co!.úrlão mais baixa das moc-

nmlla, acido etíl-hcxojco. esteruto
de 'alumiulco metÍlato de sodío,
etanol-fenila-aectauiâdo, ' eti1rir>i'r
dína e lactose.

Figura talqhtÇID 'tl�� 1.!1 �ab!g6...

ria urna relação d�-!· ,:.·sp�·"CiaHuu..dEti
farrnaceutícas consíderadas essen...

dais transrtortamente, 1ic1c prazo
e seis meses

A maíoría dos Pl'C'llUt05 1(IJC
na l.a categoria estaco a

pela SUMOC' na
TI!!

gentinos, que ôntcm fL noite der
rotaram o Pavsandú unugunío
por 5,1 contra 47, vão embora seru

conhecer sua situação difinitiva;
pois embora estejam �'J,l primei
ro lugar na. tabéla, com treze
pontos em sete partrdas. ainda

pod=m ser igualados pelo F'la

mengo do Rio (l", J:aneim é pelo'
Olírnjrla do Paraguai. E;;L<�; ilU�
ainda hoje à noite e:;tii,) com

onze pontos em seis JOGos ,!c. t,

SE'"" CON;�:�;:V A ASSEM.lPrim ir
DLE'L\,

:lA(:jpN)U_ Notii , l TaJvez em ,55�;OVI\ DELIU, _ v., ,

eras de circulas Iígados ao MilliS-I' LONDRES, 21 (UP) - O jor
Iro, do E:lo.."tcrior, dizem que a sra., nal desta capital "The Recr,;:;:,l"
Paridlt, presIdente da Assembléia 1 - _ _ _ _

Geral da ONU, convocará uma ses-
!

O ESQUEMA rTElVINO Esão especial da Assembléia para o
I

,
i:

c

'

dia 15 de janeiro. A sra. Pandit,
O SR BODUHAUcSEMsegundo a mesma fonte, regressará ., I{n

ii Nova Iorque no. c�meço de janei" CURITIB,A '),1 1M 'l"d' ,..
__

ro com aquele obJetlvo.
_'1., -

•

_- C 1 �ollall

Por outro ládo o Krechna Menon, I 0. gov�.t'Illldor Irmeu Bornhau':,en

que ,chefiava a delegação indiana

I dlsse�
<lo l'c:pcrtagem ,que � esqu( ..

junto ii. Assembléia Geral, come- ena .liitelv!no; podara ahrlr opor
renciou hoje com o sr. Nehru, Pri- . tUllidades bôas ,para a solução,
meiro Ministro e :Ministro do Ex. [Visarudo 'u substituição d·} pre-si
terior, pondo·o à par dlls cOllver- dente, frizf:mdo:
sações que mantivera em Londres "Acho re,almep.te util uma

ha alguns dias com o secretário de composição das :forças partid'arias
.Estado do Fondgll Offiee, sr. An- visando a' suces!õão, não sei PD
thony Eden. (Conclu� na �.a. págin;t. let.ra. F)

um.

--�------------------- -

DTRIGIU O REI SUAS
TROPAS CONTRA

OS REBELDES

pais.
F'rizou que

TROBRAS fc,j rri.J.l1<, c ('"tá seno RIO, 21 (A1er'd.) _ Des-tá sendo montada a qual forn·.:
e' u os recu:rsos indhpcl1sá\'ei>1 i. di:: a sen1ana passada vem

exnl')t'p.,i'i.o do pUZ'o!e:; b,.:lsilciro. corr2ndo com insistencia
') &,ov(\r'no vem promonmdo. ago·' noticias en1 torno da ida do
.ra. a cria<;.ão da Companhía ct., sr. Luzardo para a prefei
Eletricidade que deverá denomi- tura. O -'Tribuna de Im'
nar-gc ,lELlliTROBRAS". e f1\1

t.al sentido já fol apr.C'.3enta'i::: 1.',U prensa" escreve",hoje, o se

Congresso 11m projeto de lei pa guinte:
r::t ii dowção dos meio!" neee:s;;:;i-

_ "O dr, Getulio Vargasrios a esse empxe-:adimento. çue
E3tá sendo elaborado pelo Plan<) enviará .n1ensageln ao Se
Ger':.;] \k illidÁ'ít'leaçâo, a ser a' nado indicando ,o nome do
presentado em bxc;'U, sr. Batista Luzardo para a

�Injs a.diante referiu-s" i.!.s di prefeitura nos primeiros
ficuld��es criadas por inl�l'eSsc", dias da sessão extraordiná-

giu as operUçÕ0.d d: ;_tlg1l!1:' r.:.t��t'-) contral'\0<5 clas ".!n1pro;::as prlvaG.a..; .

jl.'1. rctnguartla.. que muito lccro já obtivcram no i rIa do Congresso\ Ao que
---........--------�--------------I se sabe, o sr. Bernardes Fi·

.

lho é articulador da apro
vação do sr. Luzardo., O sr.

Bernardes combateu a 'es

colha do sr. Luzardo para
a embaixada em Buenos
Aires, declarando. en tão,
que defenderia a escolha do
sr. Luzardo para qualquer
outro posto. Agora o sr.

__ ...,� .;t? •

iJH�j;iUa '"

•
. i future de
su filh
ÓOll:lo-lh.

IOFOSCAL
• �.

I Mila�res �e Nossa �eoDora
�e Fatima em Fnrl�leza

dos "Diários Assoc'ados". e

declaFu que recobrara a f,.la
no monl':nto em qu:? b-eijava
a f'h que dcs::rcndi.a dos pés
da Virgem.
Outr.) milagre

fOi obtido :9G1a

FORTALEZA, :.! t (1'vIer:.
dional) - Alcancam excep
ciOltal rel)ercu;;�ii o os mila
gres atribltidos ti Nossa S2nh:r
1'a de Fatima, CUhl �magem

peregrina cstC\'C neste Esta
do. V!c.cntc Ah-es Rodrigues,

Franklin_ qUe sofreu mil des.
que estava mudo há 13 anos, vio na esyinh3., e que vinha
v:ltou a falar. :Jpós recorrer a usando permanentemente co-
V:rgem de Fatima. O ex-mu- lde di? gesso_ Encontra-se ago
do reside no muniC'ipio d�' Ipu· 1'a rcsLabelecid'l, d2pois do::! t'J
riras, c está em Forü>1ez;l. on- mar parte llas bençãos aos do.
de veiu assistir ao 'l'riduo Na- uüc:s· O srta. Aldair .Frank
clonaI de li'atima. Estev", na 1'0 vai subll1ch�T-H.! a eX;Jme

redução do "Unitário", orgão dI' y;!Ío-X,

constatado I
srta. Aldah'

Bernardes está cumprindo
esta palavra. Acrescenta' a-
quele vespertino que em
Curitiba o dr. Getulio Var-

gas comunicou a- diversos

am'gos que já havia esco�
lhido o sr. Batista Luzardo
para a prefeitura carioca.

ispo 1.8 U ia
EEIO UU. o c ntrole
Elogio. o presidentenotaa
PARIS, 21 (UP) MoIo-

iov. Ministro dos NegocillS
Estrangeiros, soviético, entre
gou hoje a:. sr. BohLen, �mbai
xndor dos Estados UJ1idos em

1Vloscou, uma neta'resposta ao
discurso do presidente Eisell
hO'\'lcl", concernente a um "ban
co internacional de encl'gíu a
tômica" - anullcku à emi,Ssô_
l'J d(� l\'Ioscou.

_

Segundo a rad'o moscovita.
a nota soviética declara que
as prepostas do presidente Ei
senh.owcr tem capital impor
tanela para a dIminuição da
tensão internach:mnl c cQrrcs
pende aos objetivos padficos
da polítíca da União Soviét'
cu: A emis!;6ra 'acrescentou
que o governo soviético se <],e
clara pronto para tomar parte,
em cOl1vcrsaçõ�s confidenciais

s')bre a e- tieipar de nc,gocíações com os

Estados Un"dos a respeito da
pr:.posta do, preside�te Eisen
hower para o controle mun

dial da energia. 'atômica. A
declaração oficial soviética
diz que Eis'enhower é U111 dos

MiO qUI'l' I\nll·lIt_a'r t\ mais distintas chefes .111i1ita-
U � vr n V res da segunda guerra mun-

djal. Os observadores locais

governador Pedrosa d zeni q\1(! há muito tempo
.,...

, não se liu na imprensa sovié-
CURITIBA.21 'Me.rid.ior",_t) ._

, ti,ca uma r�fe�ência tão. e10-
O sr·. snvio Pfd,'r.':m, guvh'·md.:r· glOsa referencIa aI? preslden
p',liguI>r. niío q'Jiz Íortnttlu'c opio te d?s Estad.o�, Umd??, O "co.
nl'a-o �"b!'(' ",' !"n�· "'1'.1 .. ··.• mUl1lcad,;) OfICIal sovaetIco pe-

. - . o "R'11�. "" = '_ ''''."
d r

- ,

dizendo apena", quando pergun'- e novas exy Icaçoes a l:espe'-
, 10 da proposta dOo presidente

ta'l? a J'csp'�nü:, . Eisenhower. A seguir mani-
"fmta :1l! de um ,wí5lHth, Wj festa o desejo de aue � China

compdcncía tIo", pn.r�i?Os e

{'�.i'l
(:omunista tambem partIcipe

eomo lU ('Iubl': I do Pi'jD, uguUl'nn de tais negociações.
ol·õ.cnu""

_ WASHINGTON,21 (DP) -

entre os �ovcrno.s,
ncrgía atômica.

xxx

MOSCOU, 21 (UP) O
govcrno soviético anunciou
hoje que está dispcsto a par-
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'.
\,:. ·"·ASlSE1\-:IBLEIA, GERAL EXTRAORDINARIA �;� t"

il '.",' I'." ,
�' ."

,�', ,P'210 .:1?r,esente ficam convida_dos os se�hores .acíonístas- '�Jlr:-".. desta .socludade a comparecerem a assembléía geral extraor-
,

.
,,_ dinâríía, a realizar-se no dia 9 de janeiro de 1954, pelas 14

I' '-TAMBORES VAZIOS ����" an������oc:al em Rio do Testo, a fim Cite deliberarem,

J 'ORDEM DO DIA

PaI' preçCt de. ocas1!\1.) A pOf mO-l Vende·se neste orna 1) Aumento do capital e: consequente modíftcação dos
tiltQ dfo m'lldan<;a,um ·bem,'!Ilnn\a .. l

..._.-_." ......
--'-- tatuto s .soctaís, .

'

,do Sar" ,c�m
.

pl;!quonai ;(\('omudll,-,'
.

',:lUDRE' 'M 'RIINS
.

2) Outrô.s assuntos de, interesse da socíedudc-

ç!les" 5ltnado no Bilirro d" Gu- AR Sl, '

RIO; DO TESTO, "3 ;de' dezembro de 1953.

da. Otlmló lreguezll1.. Tr:.�"r' com TIlstl'lbuidl;)r em Sta. CatartnA
HANS ERNsT .SCHMIDT - Direh:itcGerente.

o proprietário, i Bua Alri!�oniti DAs
. ' . 'I

lU'. 3.'125, (ao lado do Clne �;trcta);' AFAMADAS CASIMIRAS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES "D'OS�
';"-"-,,�-=,

I
sr N,O' B "S " EMPREGADOS EM TRA NSPORTtS< ·E -CARGAS'·.VEHDE�J,f:,'· .

" �.�..-��•." Fa,brl'l da melhol',. A' V· I- '" OUm terren-o com uma casa i
_ ... ,� '\

"
.

',: I
't

casimira do Brasil ,I
.

�

de moradia, ij.ov,a; no lugar Vi_,la Nova, ,pFopna :para ::mora- - X -

'dia e negocio., < .:' Lmhos e aviamentos
Tratar' no loca}: ,Rua Almi- I i

• para Alfaiate.rante Tamandara� 680 --: es- t

'1quina da' Rua: j-cinvile, ou com - x -

,

'

?' Dr. :Abilío Ramos, em lta-' Rua XV, 1360 - Cx. Postal, 388

Jat " BI.UMENAU
-_._._,,: ,- -,,�, " ... - .. - .. _-".��,' :..-..--------.-

',PR'9 (:U·RA· S E

--:')"1,��,...-_....------

dos em côr única inteira
mente pregueados e sem

mangas, imitam a túnica

grega.
O "roupão" de praia es

tá plenamente na moda; por
ora nos contentamos com

um casaco que chega até ao

joelho, mas são muito vis
tos os que vão até a barriga
da perna, Muito elegante
um casaco de tecido aspon
ja, verde forrado do mes

mo tecido em preto, como,

um outro de tecido amare

������"'_"�.c���>:" lo ,forrado de tecido qua-
, JLdriculado preto ,e amarelo.

ARMAS E MUNiÇÕES It
D

f
'para a evasão �2:3 nossas dlví-g., . eem se' essa', composição -será
sas.Annas de caça, esper-: 2�. • ,1'J: i� '!lOSSl've.,. ,cumpre asinalar; entre-

te, revólveres, pisto-· �

,.
exposição do rosto ao frio tanto, que os rumos po1iUcos � Concluindo acentuou que ;,I:.)

las etc - "'uaJquel'

�i
,� lnvez do dolares produziremos• 'll

i OU ao vento e o que se Laz nesse sentido na minha opinião, , ,

marca, COMPRAM-SE � '. oruze.ixos, sãos os (:l'm,eiros ql1(
NA � cru e uma colhennha de somente serão indicados d-epois ,-

•21 aVeI'a mUI'to fresca. DeIX'a- 'ela.s eleições legislativas e .execu- qlrUaeO se. transformar em dólares,
� •

emIgram pai'a D (::;;t.raug-21r t) ;

(asa Pesca e (ara �I' do no rosto até secar, é re-. �i�:�o�:�f'��:.x-se-ão ·em om;',

f��zando mais, qU? .le!',;mos l!:\
Y ''ii t' rl

'

d flores
"

I
cnar fundos necessanos para dar

�_ BLUMENAU -, :l� i .1ra'_O c�n: agua e' .' -==, ,=== ==.= .,=�='. ba8es solida'3 à indústria nácio'
��lhl. Ui d� N{nl.,. 130Í, �! �d�e�l�a�r�a�n�J�e�l�r;;a�·�����ii� , ,}. E '! , ,: nal de pJ:\odução de energia elétrl

�,;�""t40'�;;'_,' .:=�!-�....�C;��rut�����;� "':: ��
-_

�
:

.

.
ca, sem o que have.ríaulos

"_

de

I·
f, chegar à conting-ancia de proIll0

)1; DR. E. MOENNICH I belecimEmt()S fabi'is, de vez ver a encamJ!ação de tais eml1r,�

IIRua Nereu Ramos, 38 - Fone. ! que as possibilidades de su- sas".
'2.834 - FLORIANOPOLIS -

prLm>ento do liquido à pró- -----...;..------,;_-Santa Catarina .

1
-

b
Tratamento atual da í prIa pOpU açao ur ana vem F A ç A M SEU S

"P I o B R E' I AI> ! se constituindo como um A N U N' C lOS
"or operação sem dor. (en.quan- i verdadeiro dilêma para a N E S T E J O R N A L
)to os dentes ainda estiverem re_\ ! Prefeitura, dada a enórme "_�,_���,�'''�'".�,��, •.�,�

!lativamente firmes). - Contra) , '. ".
"

llndicado
na Tuberculose e Dia-)(l proporção do volume de a

betes. -:- Sollcita..-se a �eserv:a\�1 guaforne�ido ao parque in-
de" hora com alguns -dias' de -ân-))! dústrial cujo consumo ' sem ideal nem nobreza. no plano: ;,

!teeedêneia pelos paciente. de;!I) b t t" 1 d' d
e

su:essorio. Que lucrará, afinal, o! $.
fóra. i \ a:;; an e � eva Q. quan o o paIS com es.,a feira de vaidlades e,

f
-' 'I) problema poderia ser soIu- ele interesses, onde o que reponta! Icionado . com. a construção I sãtl ambiçõeE e apetites. in�ividuai5 !
J de poços artesianos nas fa- que prOf'urarn ser saÍlsfeltos à ;

custa do contribuinte? '

sificacla, e,xpurgada e deposi- I bricas. , A mim 'também, co�o �o gaver.. ;;
tada nos armazens indicados ���-_.�����=<-�=.....�. nador de Pernambuco, me aterra:
ne:::te Decreto e. nos mencio- B um mau pleito presidendà1. dispu-l
nados na letra "a" do. artigo í ',' tado amanhã. Que se l vai ,prome- 1
6.0. e no artigo 7.0, da Lei i ter mais, ao eleitorado militante, i
número 1.506,' de 19 de de- I bastião de ter assassinado a es- constituído, em sua knaior parte,!
zembrro, de 1951. J posa, a fim, de casar�se com ou- de indivíduos sem capacidadJe de

I'Art. 4.0 ---' Este Decreto I tra mulher, de nome Raquel de discernimento, para distinguir o

entrará em vigor na data de) tal residente em Realcngo. As bem do mal? Nos ultimas pleitos,
sua publicação. ; autoridades policiais -estão em di- ofereceu-se a autonon,ia do Dis- i

. Art.. �.o - RevogaIl?--sB as (ligencias, a fim· ne ouvir Ra,,' tri�o Federal, que é. uma das!dlSP.OSlÇO.eS em. contráno: l quel. I f nlalores vergonhas, qlle, poderão
RIO de Janerro, em 13 de, _

� en.xovalhar à democracia brasi-

novembro de 1953; 132.0. àa ;
=--- .

--,
-- -<>---.

leira. O eleitoralismo cOrlsÚtui uma!
In,del?endência e 65.0 da' Re- ; V ,E N DE: ao S E / d�s pestes que envenenam a vida IpublIca. j pUblica da nação. Vota-se lIaS

Getúlio Vargas, conselhos municipais; vota-se no

Osvaldo Aranha. ; U� Ford-3S, reformado, .esto- Congresso Nacional, em funcão de I(Divulgação da Associação'l fana nova, pneus novos; __:_. compromissos bastardos com" chus
Comercial e Industrial de Blu-I' •• Informações nesta redaç,ão. mas· de eleitores, que não sabem

Ilnenau). onde se concentra o· verdadeiro

'prõéõrã:sê- 1ãpSrendíiêi' ������r�i:'mt:=:
em que ela costuma ser agitada
no sdo da opinião pública. Ele
reune os elides mais idoneos dos

com o curso partidos, os homens mais patrio
tas, para acertar 'um candidato

comum, Esse candidato', superior
pela sua idoneidade, peja sua com ..

petencia administrativa, !pelo seu

toque de patriotismo, alcançarã o

poder, isento dos abominaveis ,

c0l11promissos, que e�tão custando I
a desmoralização das instituições
livres. no Brasil. Reabi.litou-se em

1945 um regime que, oito aaos mais
tarde. apresenta as, mesmas taras,
·se não piores, que· ·as 'do. outro,
sucumbido em 1930. Olhe-se uma

VENDE .. lE

Um. ,rapaz, de menor idade,
que .saíba ..: datilografia e _se
possivel, .saiba falar, alemão.

,

Informações, no E�presso
Joinvilense Ltda.

,

Vendem-se diversos lotes,

Situação previl�giada, proxí
mo, ao centro, Preços vanta

;2.0805.' Facilita,-se os pagamen
tos.
r-. Inlormações com o proprãe
tãriQ Dr. Herbert Georg - R
15 de Novembro, sta - Fone
1531.

CtNIRO DE
A Ul O' M O' V E í S

.&utomovelríl
(lamlnbõel'
Camionet;e!f:,

(l'sad_
Usadol1ll
Ul!ladOf�

,jt'i..fÍ :

"��'r,
'1" ao c A

VENDA
COMPRA

S�7�
Coneesslonárlofll ,

CAMINHõES F. W,. D, CFoW' j
Wheel Drive)

TRATORES: L Et B i)loslJe!
Peças e ACe8sor1os�

l"ORD _. CHEVROt"fr.;:
-- LínhA _.

16' O P.(4 íf'
AUTO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A

F-' BLUMENAU
Rua 15 de Novembr{! 983
"ACISA" - Fone lil24

Telegramas: VANDEMEENE

ORGANIZAÇÃO BLU..

. MENAUENSE LTDA�i
Iem para, venda:

II i' terreno no Bairro da Garcia. í

U 6 Rua J:ngenheiro Odebrecht, ii

n medindo 32 metroe de ,frena t;
II por,60 metro. 1l11! Fundo. II'11 xxx III 1 terreno de 111 meuoa 1IO:t I
li 60 ,na Bairro de Bom aetirO, j;

li Com uma llaSa de matu1al. li

II x li: x IIII 1 bela' caJIa residenC18l IlO 1», .1
II co Timbó, situada num terreno i;

II da 116 metros d6 frenu. por !!
I 28 metros de fundu Prl!i:o d® i'

n ÓC&Iiio. J'ac11ita_SIiÕ 9.Ilflalllento; :i
ii li lt JS' Ir
II .t eaIIa mi Rua Balli, youco À- i!

II Um (<) ponto final do . ombm ;1

II .da Itoupava, construlda·llá paU-I'1II co teInPO,· ótimo loeal para I
II bar e restaurante ou outro ra� li
U mo d. negócio. J'aCmta_ 110 II

II pagamento,
II

I lIt li: X ' IIII 1 Bungalow no Bairro 6a V.. III lha. em estadQ de novo. Terr... I
ii no de 240 metroli qua�. II

li o'Uma lIituação. IIj xxx III 1 negomo de aecos ti moDla- I
II dOI na rua lll, bem wtalado II
II • com' bOa fregueai3. II
II :II: li: x II
II DivUlIo. terrenos • -- .. IIii todoa 08 bairros d8 eida«&, I
II ' :li: X:lI: I'ii ,.D1VCl'lIOB lotes e,cuu !lia praJa; I
!I do .CAmhorlú. II
II li: % :z {I
ti 2 �enhos de serra no 11111- IIII lrlc1pio de lbirama a IUI qul� !
(' ImnetrOB da· Clataçllo c1tl HAbI- ti
l/ 'olor, ' II
II'

.

X lt li:
"

IIII 1 calI& residencial COlil 11m I
I te1'i'ellO d. 750 m.2, no _tro II
II da

.

etlUd4'. II

II .. lt. % X l!.
II 1 tecularia. 1. fabrica d. 0100 1\

It de 'eassafl'8Z. 1· Burari8 qua- Il
I !1ro de centro, 1 fábrica

"
de lt

II pasta mecaD1ca com :o ilaha� II

II rias �Ticot· fi reserva d. -. II
I 50.000 pinheiro, adultos, 1 IIII linda' fazenda com 50.000.000 I
li metro!!! quadrados. tudo aUUA II
II dO. 110 munic1pio de Tai4, fi

II z.:z :II: If
I Lutu em CurItiba &ttnaf!os II
11 IUXI. diversos pontos da e1dad6. II
,I Terreno; 118 grllllda • riplu ,I
II valorinlçAo. Otlmo IlIlllIZOIlO d. II
II eapital.

. II
I :li: X :Ir II

,I Consulte-nos quando, de- II
. Beja!' efetuar ,qualque II.. I' negâdo UnobiUario:
, ORGANIZAÇAO BliU- II

MENAUENSE LTBA•• ,.IIatua 1l) de . Novemb1'8 !.

1'8"10, l,e .;.sw, -Ida I; I'fone 1li1:!. I
lê -',êiÊ_;:::'� ií :.:=tãítJiir. - tê ri,

O Agente do IAPETEC em Blumenau avisa aos

aposentados e pen!3iOtnistas daquele Instituto· que o

abono de Natal será' pago naquela Ag'ência nos' di�s
22 e 23 das 12 às 16 horas e, no' dia 24 das. 9 às Ir ho....

raso

:!HlltUlmmmmlllllllllllllUUlllllllllilllllllllllmllllimlllllÍullllUumÍlf.

�
.

, / ( OM P R O
..

ª
_' 'De 2�iO.000--:.àté 300.000 m2. de terras na lll"atia§
gde Canibo:riú.

.

_. Ne�óci? urgente. ,- A tratar com o sr ... , Fran-�
:: cl.sco PmJlte1'l"o,

.

em RIQ do Sul, Caixa Postal, 96." §
'_

iJlI IIIUIII III llii)mi 1111111111 J III I 1UUI1IIIIIIIIIfIJ III 111111111111111 11111 111111111�
.. ' .• ,.. - --

�""'".� ...,... � � .-. -- -- -- -v- � _ ..

Legislativa

Somente rapazes de boa família
ginasial queiram apresentar-se.

RODOlfO KANDE R S. A. Com. e·,lnd'.
'.

,DISTRI"SUIDORAUTARINENSE' DE TECIDOS S·A.
ASSEl\tIBLE'IA ·GÉRAL EXTRAORDlNA'RIA

EDiTAL·DE CONVOCAÇãO
São convidados, pelo presente edital, os· senhores acionis

tas desta sociedade, a comparecer à Assembléia Geral Extra
ordinária a se realizar no dia 31 de dezembro de 1�53, às 14
horas, na sede social à Rua 15 de nQvembro, Nr. 25, com a

.seguinte J. .' _,_"_

ORDEM DO DIA
1 - Aumento do Capital social;
2 - Alteração dos Estatutos SOCillÍS;
:3 - Outros assuntos de interesse social.
Blumenau, 16. de dezembro de 1953.

.

PAULO FRITZSCHE - Diretor

sessão da Assembléia
do maior Estado ',da F'ederação,
que' é São Paulo; Os homens. ilir-
5e-ia. que o que tê.-n para langar
ao rosto dos colegas. como argu
mentos. nos debates

.

parlrunenta
res, são vomitos estercorarios4 Os

,orçmnentos 'votadOS pelo Congres
so Nadon"l nos dão pesadelo. Tra
dúzem ,um livido testemUnho da

nossa incapacidade para legiSlar,
tendo os olhos no serViço do Esta
do.

Quem ê o h()mern de governo
tIue cstã propondo' .uma tregua, nas
pai::'{ões poljticas mais vulgares, de
mais b�jxa extração, para que se

escolha um eandid<ato que salVe o

pais e a d�mocracia do suicídio,
que os espera, manipqladQs por de
magogos abjetos?

.

Um governador (LUe realizou, 310

�eu Estado, () pal1or�nw mais beJo
de paz política, de or"elll civH, de
luta contra o CUllll'ac<!irismo politi
co, contra o corondlslllo bronco
do interior 1 paraI ainda por {!Írna,
reduzir 17% em um ,111'>. naS desolpesas puhlicas.

'

.

O usquetn�t (1o-·ehefn ·d:r) t�;{f�cutl
·\.-"o de Pe·rrw·rnhuco' $0 ":iuIlcio!lL!.

J('..outl'r! 0_, lUJrnellS cór,l'uIllos tt_lue
quarem O poder para depravã-lo"
e contra os demagQgos. despudora�
dus. ,que () ambicionam para 5alis
fazer dcsprczIv<::ié< ',llllhições pro-

Especializada, em fabricações de b.alanras mar.'ca
prias c.dos bandoleiros flue 05 a-

.
. - companham.

"MORITZ",
.

de 20, 30 e 4,0 quilos
-

- M�cjuil1as para . A elite pulitica brasílcira, :;c <rin-

padarias, marcenarias, bombas' de �água para poços ela esUver à �o1tLtrà do "'Ou destino, I
'. e ponteiros, de 1 e 114 de,polegadas�' não terá por que hesitar. }ii' e5cu�l'lher ,um nome de illtcligellcÍ3. de

- Oficina de estamparia c fundição F"'" .

e�col e de bOa têmpe,ra mOl;al, pa-

Pl.'ojetos, orçamentos e demais informações na Fá.

l,ra.
COUl ele no poder, se fazer a

. rcvoluçüo dos costumes que a na-

,brlCa: 1l!i � ção exige, c que não começou ain-

Rua Uruguai, 30 - Itajaí - Santa Catarina da, porque o niveI do regime e dos
mandatarios do povo. fió in'?, iodo

=....'(ã=-,:;;,..........;;;;;;.....:lii'&_.....:i;iii_iiiii'�-==..iiliiHiIii.. iliiL..._...iiiii4IIiiii;ljll&"'�o;I�""''1i__;;;,"",:s:...,.,;;;;.,p;:m:;::;:m::==r,.==�""==... ú <lifi Pªl:KRt'tI

, P Rl ( t S :A .;, S E
Pessoa honesta e prática para trabalhar em negócIo de

Secos e Molhados. -.paga-se bem.
Apresentar-se no Armazem Paulista, rua João Pessoa, nr.

1 e tratar com o sr. Oscar·

..

Um eletricista, um f�rreiro, dois ,aprendizes,
duas moças para enrol amento 'de

.',

bobinas e

uma moça com ,prática para escritório.

Apresentar ..se' a Eckerl e Cia� lida. e Indus
,fria e Comércio. '" Beco S. Joaquim, 125 (anti
oa fábrica' Bernahrdt Jrmaos.

.'. 'r!
' .. c. �

,.'-
k ..

r�MORITZ", Fábrica de Máquinas' e fundição

A família enlutada de

PAULO EBERHARDT

Falecido dia' 15 do corrente ;mêI5, ainda sob o pêso
desse doloroso <acontecimento, VEm) por -este meio, a
gradecer • as pessoas que a confortaram apresentando
seus sentimentos, enviando corôas, flores' e telesra
m<:r� e assistindo as. exéquias do inesquecível ,extinto.
Agradece, também, as consoladorás ipalavras· profe
.ridas em-casa e 110 cemitério, pelo,�:ast�r,Duebers.
'"

A todos, pois, os seu§.,sinceros agra'decimentos"

r

e
Escreva detalhadamente para a Caixa .Postal 'I 9 1 S
- São Paulo - Junte c1lVlllope selado com endereço.
Não utítíse registro para e vital' demora na rettrada, em
horario Impropeíe.

Indicador
Dentistas

H. PROBSl
CIRURGIAO DENl'ISTIl. ,

. AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO· N, 8

Médicos.····
,

D R. CARLOS G O:' f l f R J E'
CLiNICA GERAI, - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua 15 de No:vetnbro, 595,
Fone 1550 - (acima da Farmáci;;t Glória)
ATENDE CHAMAD OS PELOS :;FÔNES:

1196 e 1633
.

""�_._-------_......-

D·R. T H 110
Clínicas GeriÜ e Operações no Hospita(Sta. Isabél.

Especialista em Círugia e dóençás·· de senhora:!!,
Diplomado T!a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento Delas Ondas últrâÍlsonicas.

DR. O. R. KRijE(i.ER
ME' D I C O

nóenças 'de Senhoras e, OpeJ<lí:�Qt:�.; Ralos : X
Consultório: Hospital. Santa Catarinà:
Consulta: Das 9,30 ás12 horas e Das,l5.-ás 17 hora••
Residência Rua, Marechal Floriano Filixoto. 253 -
Fone i258 (em frente :lo !I{li'pital Santa Isabel,.

... CLOOCA.GERAL . ....__

. ESllecialista em Doenças. de Crillnça
-CONSULTORIO: Floriano Peixoto,o 38 -- 1.' andar -

Fone: 1197
..

RESIDENCIA: Rua Paraíba 173 ....;_, Fpne 1074

DO CORA'"ÁO
.

. t,
DR. CARVALHO
(Electrocardiografía)

(Ausente até o.di a 1 O d� Janeiro)
l\-10LESTIAS DE SENHORA�

··OR. RENATO (AMARA:
.' DOENÇAS 1NT:t<:aNAS ...

OPERAÇõES __
..

;.ONDAS. CURTAS
Consultório: • Travessa� 'iI, de' Fevereito,<3

. ,

'. Fones: 1433 e 1221

·DR. ::GEBIIARDT 'HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e d!lenc;as'de,Senhoralll

Oonsultas no'Hospltal Santa Catarina
'Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'1 m.

_ BLUMENAU -' HOSPITAL S�NTi\ t1Al'A.BlNA

'O,UVIDOS - NAmIZ E GARG,àN'TA.

CUNICA DE OLHOS;
.

otrnnos - NARIZ - E GAnGANl'A � DO,
. DR. WILSON.SANTHIAGO

.

,

.nilunte 4a FacwdaiJe de Medicina da, Untverllld.,d." •• BramU

CONSULTAS: Horário, das 10 ,às 12.' horas e das 14
.

ás Iii horas. - qONSULTO'RIO: Junto .ao Ho...

.pital Santa Isabel

INSTITUTO DE OLliOS

.....,; DRS•.TAVARES e HEU$li - ....
RUA XV DE N@V•• 1135 - lo, ANDAR

: INSTITUTO DE RADIUM
- DR.'A. ODEBRECJl'1' --

Ikdioterapla - Raios-X - Fislo'lerapla - Meta""
'lliJmo .,;..... RESIDENCIA� Rua '1 de, Setembro, 15

"1EI,.EFONE, 14'41

I,:'U·'Z.. �.

A D V,O G A ,D _O. � .

Atende em qn:llsquer'colD�réa. do"Estado�
. �sidência:.-, Rua Pâraná; 8 ��F6ne-·1602

Escritório: - Ru!>, 15 de Novembro; S4.o.� F,one, 1601

:'D 'E
•. 8:0'1 B,A

AD V O.GA D O
scritórlo e residência �rua XV de Novembro.
LUMENAU TelefOne, 1560

FONE -15-11

. :.DR. ;HERBERT 6EORG
ADVOGADO

ESCRITORIO: IIQTEL HOLETZ BLUMENAU.

. Correfores
UlMER lAFFRONT

.' C O B B E ,'I' O'B
Rua: llaranhio N; 2 ·:jBli1:1lIENAU'

��-.:a.�e::;p��'b�-,;,-Q��

. BLUMENAU, 22..12·1953

II'

ESTABELECIMENTOS JU.s
.
.E� DAUX S. A. Comereíal.

-',-. .
A P R E:$"É NT A M:

r-

I c}. ine tJSClI
. fone 1 8

Terça .FeiraHOJE

A"s.:8:;horas:
Sessão das mqças, fi .sessão que, reune as mais lindas sellho·,··
ritas de Bhnnenaul

.

Robert Young, Barbàra Hala, na estupenda comédia:

'� IRES E" . DEMA!S
Deliciosa comédia com um� 'história tão singel� alegre e ro(

.'

mantica, como, a Ilrópría ju\renti{del .' ,;:'
, Um :filme escolhido para agradar na mais CHrC sessãa diL ..

semana A SESSÃO DAS MOÇAS. - Senhoras e senhoritas: ,:.

pagarão Cr$.2,00.'
.

,',

(in BLUMENAU··
fone 1"156

.

'I'erça ,Feir?,
-

.. � .

•U'NICA OPORTUNIDADE:

'R A [) I
D E :'L'·U·X O

.« I·· 'E
alemão, novo mod'elo, COln

R E N S último modelo: Pik - Up
em- vez de Cr$ 24. 000;00

por

's Ó na

RigA 15 DE. NOV.

SINDICATO DOS JRAB.tU�A�O�.ES NAS 'IMDlJS;t��
. iRiASDf FI4�ÁO . E TECELAGEM Df BUJMfNAU·.'·
SE'DE: ALAMEDA RIO BRANCO, 70 _' (FUNDÓS) _ BLlJM)!:NAU

.

'

],!DITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇAo
.

'.:.

I
Fa!;o, saber ao:; que o: presente, v_irem ou, u!".le tIverem conheei;;:�.:··

to. que, no dia 25 de ,Janeiro de. 1!l_54" seráo realizadas, neste Sindicato;-.
as eleiçõe'i para sua' DÍl;-eta1'ia. ,Me mbros do Conselho Fiséal e repr�seD.':
tantes, da, eutidade. ll� Co�,selho da JO'ede.raçao a. qtie e;tã fiHado, fican,-"',
dO ...aberto O ,prazo ,de ,1.0 dIas. que correra a partir ,desta data. para o te,.,:
gi.�tro clIas chapas na Secretaria" de acordo com o disposto no art: 4.0

'

,

das "Instruções" <lj;>rovadas na Portaria Ministerial n. 48, de 8.4.52. ,; ...
As chapas devel'ão ser registradas em separado;' sendo uma dos'''

,candidatos ã Diretoria da entidade, Consdho Fiscal e re<pectivos ':;ia;.'
'plentes' e outra para os representan" tes l�O COl1selho da Féderação, "'Cx:,,"·.
vi" �o disposto nos artigos 4�o e '4�.o dIas

-

referidas UIllstrUÇ-õcs". ,::....< :

. .os reQtlerimcntos para o registro das Chapas 'deverãó ser'.aprese-rl-".
tados na Sl'cretaría em três vias, assinado po!' todos _os cândidatos pes;;
soalmente, não sendo permitida, para, tal fim. a outorga de proeura- "

ção, devendo conter os requísitos"previstos no artigo 6.0 'das "Insfríi-"
ções" e ser instruidos com as provas exigidas naart. 530 dia Consolid�"..
ção, das,.:Leís do Trabalho.

.

Bf�menau, 20 de Dezembro. de 1953,

OLIMPIO MORITZ Presidente.

.,;80108
Modelus Art1stieos, Pa
ra ('a�amehtos, Ani
versários, Prhneira ço-.
muhhão, e � Bafismos
- 'INlt On:::VIACÕES COM

S R A· M �O l L E R
Rua C::;rlos 'Rischbie-.

ter, n.O 480
.

.

Telefone, 1 - 3 - O .; 1
As encomendas devem
ser felt8s ,sempre· com
ant�cedenda (mínima

',Chuva, de .i�proviso ?

COGNflC. de;AlCIITRão XAVIER
,,', i �"�.

fiI'---::..c' ;;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



13 SCHUELER UND 2 LEHRER IN CHILE
ERTRUNKEN

PUCON, CHILE, 21 (UP) - 13 Schueler und
2 Lehrer ertranken, als ein Boot, mit dem sie ueber
den Quilehue-See fuhreri, unterging. Das Unglueck
ereignete sich 7 km von einem Karabínieríposten bei

IPucon im Sueden des Landes. ..-

FARUK FINDET .KEINE VERTEIDIGER IN KAIRO I

I KAIRO, 21 (UP) - Exko'Emig Faruk sucht einen
Verteidiger fuer seinen Scheidungsprozzess, in dem
am 28. Dezember das Urteíl gesprochen werden solf
Ein syirscher Advokat, doer Dr. Ihsan EI Cherif, war
von Faruk beauftragt worden, gerichtlich die Ruek
kehr der Koenigin Narriman in díe' eheliche Woh-·

-Ó; nung zu betreiben� aber das aegyptische Gesetz erlaubt

J
einem nicht zugelassenen und eingetragenen·Anwalt
nicht, vor Gericht eine Sache zu vertreten. 'Dr. Ihsen :i:

{
El Cherif sucht in Aegypten vergebens nach einem ,<�
Anwalt, der an seiner Stelle díe Sache Faruks vor 111
Gericht vertritt.

I
'

1
RAUCHEN SOLL LUNGENKREBS HERVORRUFEN

LONDON, 21 (UP) - Ein bekannter englischer
•
Arzt und -Wissenschaftler erklaerte in diesen Tagen
Pressevertretern gegenueber, dass die Mehrzahl der
brítischell Mediziner und Forscher heute davon ueber
zeugt sind, dass durch vieles Rauchen der Lungen-
krebs nicht nur gefoerdert, sondern sogar hervorge- . __

.

__ : .. __

I rufen wird. Dr. Horace Jaules Direktor des M'edizi- O Presidente da República,

F' d b
ii' 61 •

ao
lidad" dos tiDos GF 1 GE' 2

nischen1 Zentmms des Hospitals von Middlesen, wei- :��r� doa ::fl�:i��� ���� Ixa .

O OS preços a�lcos m I n J mos para �;.;iN��a-ocGio�n�4ai'lxaCddCoa-�;alt,j:l!!di:a�;():ches a � das beruehmtest� und erfoIgrechste For- ,I, da Constituição, e tendo em � "J m "'" w u

schungsl11stitut Euglands gilt und sich il1sbesondere I vista � dispos�o no artigo 8.0, em pene'ra de 2112 mm.; pat;..

i ;�::�:::e�!:su��e:rfc���gd�� :nJ: II ��.�"d�:.:.u;;:e:;� 1:5°'�' d�e financiamento ou a q u í s i ç. ã o de c e r e a i s :�'bf�{�: O��':P14'?i�:',1952 insgesa'rnt �4 218 Menschen an Lungenktebs star- Art. 1.0 - ,0$ preços bási- entregue em outras l()c:l1da-
, ben. Er schloss seirie Erklaerungen mit den folgenden c,?s mínimos para las opera- ra a de grãos curtos, cento e junho de 1951. pelo produto caeheado, dos los, pelo produt.o cacheado des das regiões produtor.âs\ Worten: "Durch die' unermuedlichen und intensfven ço�s. ,!e financiamento ou a- setenta cruzeiros (Cr$ AMENDOIM Estados do Paraná e Santa do Estado de Mato Grosso, serão oprQrhmamente d�t�..

F . h
.

r h
.

A t d W' h fI qUlSIÇa.O, nCl ano de 1954, dos 1.70,00); todos - classes. e Noventa e cinco cruzeiros Cabr�na, J:<?r arroba de quin- coado em .peneira de 2 112 rr�ínad::s nos ter�os do am·
.

orsc un�en eng ;sc ar e�z e un .lssensc ater produtos espec:ficamente tIpos - de acordo com as es- (Cr$ 95,00) per saca de vin- ze (10) qu·10s, coado em pe- mm., do tipo MB.1, da pa- go 4.0, da Lei mlmero.';t.5Q6,besteht mcht meht d,er germgste Zwelfel, dass das mencionados no parágrafo pecificaç.õe� baixadas pelo te e cinco (25) quilos, das neira de 1112 mm .. des. tiP.?s �ron·zação. baixada pelo 1ns-, de 19 de dezembro .de ;t951.Rauehen deu Lungenkrebs hervorruft". único do artigo 1.0, da Lei nú- Decreto numer,o, 23.098, de classes "graúda" ou "miuda", CC.1 e CB1, da padromsaçao htuto NaciOnal do Mate, pos- Art· 3.0 - Os· preços 4e
.

mero 1.560, de 19.12.51, e co- 10 d� maio de 19'50. Arroz do tipo dois das especiiic.a- baixada pelo Instituto Nacio' io armazens ou depósitos �u- que trata o artigo 2.0· deste
,"" Inidos no mencionado ano, das melhores qualidades, co- ções baixadas ,Delo Decreio nal do Mate .. posto .em arma- torízados em Ponta Porão 1 Decreto refer.en1-se à mer�a.- _- - - sár.l os. constantes do artigo mumente produzidas no Nor- número 7.266, de 29 de maio mazens ou depósitos autoriza- Dezesseis cruzeiros (Cr$ doria n�va da safra de 19$4.R E Z E P T E 2.0 deste Decreto· te e Nordeste do País, por sa- de 1951. dos em Curit�ba €

.
.T.oinvile. 16,00) por arroba de_quinze

I
embalad.a em sacaria nova

Parágrafo únicü - Estes ca de sessenta quilos, benefi_ SOJA Quatorze cruzeiros e cin- (15) quilos, para o· produto d€vidamente marcada eom as..:\. M E,R :I.K A N E R preços referem-se aos produ- ciado, polido, cento e oitenta Cento e setenta cruzeiros quenta centavos (Cr$ 14,50) .cancheado do Estado do Rio necessária." indicações, c1as�500 g�.l\Itehl> 30 gr. Hefe, 118 L. Milch, ;100 tos postos nos principais cen- e .::JHo. cruzeiros (Cr$ 188,00) (Cr.$ 170,00) por saea de ses- por anGba de dez (10) qui- Grande do Sul, primeira qua- (Concl]le na 2.a páp_ letra �n

gr. Zuck€r;-:!:)O gr. Butter, Prise Salz, Bitterman- tros de consumo ·do país, as- e nas mesmas con,dições, por senta (60) quilos, da varieda-
- ..::.---- ----- - -_. - - _ .. _.

delaroma�.lOO gr. Rosinen.
' sim considerados para os efei- saca de sessenta quilos, em

. . tos deste Decreto ·os respectL casca, cento e vinte e ·cinco de comum.
Aus allen Zutaten einen nicht zu weichen He- vos portos de €scoamento, a- cru;z;eiros (Cr$ 125,00). To- GIRASSOL

feteig machén. Davol1 kleine Kloesschen absteche:n tendidas as.condições e espe- dos de bom rendimento. Dois cruzeIros (Cr$ 2,00),
und auf einem geÍetteten und bemehlten Blech in c'ficações decorrentes da Lei FEIJÃO p:;:r quilo ensacado do tipo
guter Hitze etw·a·.15 _ 20 Ml·nutell baeken. Nach dem número. 1.506, de. 19.12.1951. Cento e oitenta cruzeiros do's, com sementes cheias e

Art· 2.0 - Os preços bási- (Cr$ 180,00) por saca. de ses- percentagem normal de óleo,Back'8n die Unterseite mit einer weissen Rum-Zucker- cos mínimos estabelecidos senta (60) quilos, da varieda- de acordo com as especifica
glasur bestreichen. Zuckerglasur mit 1 Essi. Rum ) nêste Decreto, são os seguin- de branca; cento e sessenta ções baixadas pelo Decreto

Ivermischen. \ tes:. cruzeiros (Cr5 160,00), das número 8·178, de 7 de 110-
.

I ARROZ variedades de cores OU raja- vembro de 1951.
BRATKARTOFFELN

I
Beneficiado, polido, do tipo dos; c�mto e sessenta e dois TRIGO EM GRÃO

1 kg. gekochte Kartoffeln, 2 Zwiebeln, Salz, dois, .por saca de sessel,!ta qui- cruzeiros (Cr$ 162,00), das Dois cruzeiros e sessenta
Fett zl,lm Brateh. -los para a classe· de graos lon- variedades pretas, do tipo centavos (Cr$ 2,60) por qui-
Fett in der Bratpfanne heiss mache.n, die in gos, trezentos· e quarenta e, três. das esoecificacões bai- lo, para ,j, produto limpo, sê-

cinc.o, cruzeiros (Cr$ 345,(10); xadas pelo -Decretc- número cc, ensacado e com peso deScheiben geschUittenen Zwioebeln lichtgelb anbraten, para OS de grãos médios, tre- 7_260, de 28 de maio de setenta e oito (78) quilos pordann die geschnittenen Kartoffeln hineingeben und z,entc-s oe quinze cruzeiros - 1941. hectolitro, variável de acôr'-
salzen. ·Ab und zu wenden, allseitig braun braten. (Cr$ 315,00) e para a de grãos MILHO ao com o peso hedoIítrico d'o

curtos, duzentos e Cinquenta

'f
Cento e vinte cruzeiros cereal. Havendo fração no

e cinco cruzeiros (Cr$ 255,00) (Cr$ 120,00), por saca de ses- pêso hectolítrico, este deverá
em casca, dos tipos um, e dois, senta (60) quilos, do, grupo ser considerado como um
por saca de sessenta quilos

I
"duro", e cem cruzeinos (Cr$ pOllt? acima, quanô.'o igual <:lu

para a cDasse de grãos 10n.· 100,00), dos grupos "mole" é �;aperior a lU.e'o, e como ur,1
glOs, duzentos e trinta cruzei- "misto", "amarelo" ou "mes- ponto abaixo, no caso contrá-
1'05 (Cr$ 230,00); para a de clado", do tipo três das espe- r:c.
grãos médios, dUZEntos e ,dez cificações baixadas pelo De,.- FARINHA UE
cruzeiros (Cr$ 210,00); e pa- ereto número 7.436, de 25 de MANDIOCA

Setenta e cinco cruzeiros I
(Cr$ 75,00) por saca de ci'.l-1qUC11ta (50) quilos, do tie')
um da classificação baixa-ela
pelo, Decreto número 7.785, de
3 de setembro de 1951.

FECULA MANDIOCA
Dois cruzeiros e vint", {'·Em

tavos (Cr$ 2.20) por quilo,
do tipo um das especif'cações
baixadas pelo Decreto de nú
mero 12.278, de 22 de abril
de 1943·

TAPIOCA
D:>ls cruzeiros e· trinta cen

tavos (Cr$ 2,30) por quilo.
dó ti!)O um, da classificação
baixada pelo decreio núm€ro
12.27,8, de 22 de abril de 1943.

MATE
'Vinte cruzeir<>$ (Cr$ 20,(0)

DOS "DIAJRIOS ASSOCIADOS"
PROPRIEDADE DA:

SIA
.

" A -, N A ç A O .>
-

•• ;;,1.

A· N A ç Ã O
Redação. Administração e OfIcinas: Rua São Paulo n.

:U91 - Fone ·1092 - Caixa. 1"1lstal,· 38.
.

Diretor; . MAURICIO XAVIER

RAUL FAGUNDES

EXPEDIENTE
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ces 1.50,00
Cr$ 80,60
Cr$ 1,00

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12
- Fone 42.5953 - SAO PAULO: Rua "I de Abril
n, 230 - 4.0 andar :

- Fones: 4-82'77 e 4�4181
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RITIBA: - Rua Dr. Murici, '708 - 2.0 andar .
Sala 233: ..:... JOINVILE: - Rua São

.
Pedro, 92-

l0 EU !�RÇEHIRI�fT� ·LTE
! VERTEIDIGUN<;SFONDS DER USA FUER ·DAS

.TAHR 1954 ,

WASHINGl'ON, 21 (UP) - Praesident Eisen
hower pruefte am 12. Dezember zum erstenmal das
Projekt des Kostenvoranschlages der Verteídígungs
kosten der USAfuer das Jahr 1954. Laut Angabe ei
nes hohen Beamten des nordamerikanischen Verteídí
gunsdepartements

.

sind .38 Milliarden Dollar fuer die
Verteidigung des Landes im Staatshaushaltsplan fuer
das Jahr 1954 vorgesehen,

'

_
r��:-"-O:� -ot.- ;.. ,-.-� '. ··...,r�·!{i'
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.

-
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ZUR RETTUNG DER "TURMOIL" AUSGELAUFEN

ILONDON,·21 (UP) - Der grosso britische
Sehlepper "Turmoíl", der durch die Bemuehungan
um die "Flying Enterprise" bekannt wurde, Iíef aus,

•

um dem 13.334 'I'onnen verdraengenden Uebersee
dampfer "Stavangerfjord" mit 1000 Fahrgaesten an

f Bord zu Hilfe zu kammen. Das Schiff verlor sein

� Steuerruder bei einem schweren Sturm, in den es vor
r Neufundland geriJet. _

Veraenderungsha1ber verkaufe ich zu 'herab
gesetzten Preisen, Iolgende, im Wohnviertel Rua
CeI. Feddérsen, Itoupava Sêca, geIegene Anwesen

1 helrrlich gelegenen, schoenen grossen
. Wolll1sitz mit 10.627 Quadratmeter Land.

IJ
1 Grulldstueck z� 3,200 Quadratuieter Liui.d

mit gros,sem. Sch:qppeu, Gejnuese- u. Obstgarten.
AUG. TH.· .l. FEY

Rua Coronel . Federsen, 729 - Itoupava Seca
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c€l,riosa

a história dêste moço de �O anos
I que está lui ·27 anos COllOSCO

QUándO um amigo faz anos, ou faz por merecer
um presente de Raymundo Perdigão, o presente

não falha: um bonito exemplar de "Os Sertões", de
Euclides da Cunha. Perdigão mesmo explica êsse
curioso costume: tlE a minha màneira de divulgar
entre os a7nigos 'esse obra que considero a maior da
nossa literatv,ra".
Mas Perdigão não é um literato, como pode estar

parecendo. Seu .gênero de atívídade é bem diferente.

·0, curioso presenteador passa a maior parte do seu

tUa
.

entre 96· operários, ] 3 companheiros de escri
tório ... e mais de quarenta milhões de litros de

produtos de petróleo. :f:le é O superintendente do

Depósito Esso da Ilha do Governador, no Rio de

.Janeiro. Ê o responsável pela guarda e distribuição
dos· . combustíveis que abastecem dezenas de postos
revendedores nos Estados do Rio de Janeiro, Espí
rito Santo. Minas Gerais e no Distrito Federal.

A responsabitídade de Perdigão não é pe�tlena,
:f:le administra um valioso patrimônio da Com

·p:;ohia a que pertence, um material que re

presenta um investimento de aproximadamente
Cr$ 10'1.'100.003,00, com seus 10 gigantescos tanques
de gasolina e querosene, galpões, escritórios e um

maquínisrno complicado. E todos os subordinados
"se afinam" bem com êle .. _

Perdigão não foi sempre um superintendente. Hã
27 anos, quando entrou para a Esso Standard, êle
era Caixa da Seção de Lubrificantes. De lá para cá,
Perdigão veio progredindo, procurando sempre um

conhecimento novo para juntar à sua experiência.
O segrêdo do seu sucesso é que êle sempre procura

habilitar-se, de modo a ficar acima das responsabi
lidades que lhe são dadas.

Um Moço de Pouco l'VIais de 50 Anos ..• - Maranhen-
se educado em Manâus, Perdigão recorda com sauda
de seus tempos de remador, do velho "Ruder Clube"
e também da velha turma do Flamengo de 192�.

Pai extremoso, Perdigão é um fã de suas duas

filhas, Lise e Lúcia, que agora terminam o ginásio.
"Estou certo ele que cumpl'i o meu destino, e minha

família é a minha fortuna", diz. Um dia, quando se

aposentar, Perdigão comprará uma pequena granja
para criação de aves. Mas continuará com seus pas

satempos prediletos, seus cães, sua oficina de carpin
teiro, suas fotografias ... E seus amigos continuarão
a receber "Os Sertões",

€ste é um entre os quase mil valorosos colabura
dares que trabalham para li Esso Standard do Brasil
há mais de 10 anos.

Todos êsses hnrnens e mulheres que há tão lon

gos anos são funcionários Esso dão à sua. Organização
a certeza de poder servir cada vez melhor ao de
senvolvimento do país.·

Enquanto não compra. sua granja, Perdigão 'vai íralemão
de sua. bem cuidada horta... um de seus orguJhos,

STANDARD DO BRASILESSO

-r-

". '.

Ás 19 horas, ternÚJla o seu dia de tmbalho.
O resto do tempo é para a 1amili(l, Lise,

Lúcia e â. Lídia.

Quando há ta.refa.s mais difíceís, Perdi.gão
aparece sempre, solucionando os casos mais

complicàdos de ·serviços.

*
./

f:SSQ contribui para o progresso do Brasil·
.

-_.;.

....

;. '.

e os melh�res presentes

m

V

H E G O' ( I o D E
Por motivo de mudança vende-se a preços

reduzidos, as seguintes propriedades, situadas
no bairo residencial da Rua CeI. Fe<4iersen, Itou

, pava Sêca

1 bela re�ildel1cia.com 10,621 ulctros quadra
dos 'de terra.o:;:

1 tetteno com 3.200 metros quadrad{)s, com
. grande galpão! quintal oe pomar.

AUG. TH. J. FEY
Rua· Coronel Fcd-exsen, 729 - Itoupava Seca
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��.:w'���W'��.o TESOURO DE FARTJK - As preciosas eole�i}es do ex.rei
vão ser vendidas no Cairo, em março próximo. Segundo, 13S

peritas, essas coleções, !l't;la sua var-iedade e :gelo valor Intrln
secô;' eonstítuem autêntico tcnouro. Serão vendidos ao, correr
do martelo 250 frascos de nerfume enriquecidos de ouro'" in
crustados de brilhantes, 4{}O caixas, tabaqueiras ou' ,b0D?-:bo
neíràs, 500 relcglós com os pendulos indi:r:ulldo assuntes
curiosos ou cenas, galantes, 250 portu·canetas. Não são 'nUft
morosas as nedras !,ll'eci(\'jas, mas algumas 'são espetaeúlares.
Há mllhare de nratos e cooos de ouro. A colecão de moedas
. cuusídernda nina das mais completas do lmlll�lo, na op�!ãodos colecíonadoros. ','

"

"

l\HLAORES '_ G:useppe Matragne Ghl�gllLl em casa, e111 Plana
degli A!1xlliesi, perto ,de p:iI{!rmo) danado. da vida. Em vista
do (ll"-' �;.� nó" �l pr.;guejal", não respeitando sequer a imagem
de C'Jl."-;"ü ::;�nl1:lr;'. no ,)JUltH'110 Qr:'\tori,J. E estava n.i<iSO."qllal1:-,do Viu a Virgem ehor,Il:,,-- lágrimas verdndeiras ,cOlTcmlo.,
Ihc )1t_.1.\') faces. Gius=ppc qui,\::"e !lcrdell a fala' A' Jamil'a C.l:- ,

l'Pl!, pal'<1 VI'r o milagre --- e a ('idade ficul! €m, alvoroco.

VOO Itl\CORO � Pamela l\Jartin. <l Jovem, JI�rte-;IJ�1Criéan;_
(��3 anr.>:;), ficou satisfeita com 0,.-vii,) que reaJizou em derre
dor' elo mundo; em aviões comerciais (rec'Trd)· Elu se queixa
de haver dormido durante os vôos cerca de 10 horas, o que
lhe -acarretou várias 1:1)1':15 de peso. Pamela é muito ciosa ce
su a !lhistic:l e acha 'que não, IlOde engordar sem }lcnler r.s seus'
enrmiLn3 naturais. que são aureciaveis.

. ,
.

.

-

".

nheee-sa facilmente, se
' e:.,..peri

mentamos queimar um fio com
a chama de um fosforo. Quase
que náo queima, to.rra a.penas,
deixando um leve cheiro de cí-

--Dft ARY TABORDA�

; , Conselhos de beleza

b6G�eG3 OS alilll�ntDS 311m di rduzir o �eso,

,

" ,DR- l'lUES

J
feita de modo .fllln u individuo as g,..rduras. ':� :J pão e Os doo:

. :ClUllO, llinguém><ignora a (J- cerna alimentos que lhe .nu- ei-s entre cs hidratos de' car
bes:dadc é" provocad"l" "em lra, d';;,,:ando de lado' todos ,éI- bono, são alimenÍ,o� que, �ngr:,n�c l��rtc pdo: acumulo d_e I (,l\pl ,'l C1Ul' tellh�,n: proprieda- g?rdam., Ao ser f"!ltO um I e::substâncias ,Ae rcservn , tr<!�!,- de de . aumeritar-Ihe o p'e�(I r g.me alImentar. deye:se t;?tdas i!,J orgamsmo pela, a,t�, .cm ::cr�lí1_ ',entr"tmlto, uters s C111 conta qU2 o indivíduo nao
rlle}lt;:;çuQ defetuosa: isto é. a uma bca allmontscão. Pa- se Drive totalmente de' ali;

ri! 'Q'-1<' êsses resultados sejam mentes, pois d,;: contrário se
'_bblos é necessário que se ría prejudicial à saúde. Por
tcnh» scmpre em vrst;, entre eS3é1 razão é que dove haver
outras, m; questões acerca da uma precíS=l crtentação no re-
cornposicâc dos alimentos. gime a fazer.
Class+Iícam-se des em: Adeante.: relataremos um t:,-

prnteinas; hídratcs de, carbo- )}o à? regime para emagrecer.
no. gorduras, vitarn nas, sais Pela 'm<lnhã: café, com torra
j-l1it1c'r:1is,e água. Naturalmen- das sem manteiga. Al1110ço: Estão em f-estas -

oste se as gorduras .:' os hidra- legumes e', verduras. um, bife
tJs de carbono torem alJdidos Lito na grelha. arroz. frutas, seguíntes lares:
da' atimcntação diár-ia. o indi- Lanche: 1 copo de leite. Jan- - do sr_ Adolf.J da Silva Pizarro, Helãü Chavadian Es...vídtL em�:grecel'á: p_0is_ aí

• s� �ar: ](;,gl:m.:s ..verduras. fr,��- e sra. Margarida da Silva, I tev�s, Roberto Araujo Cingra,comprCenGen1 os dlunenlo" Las. i",,) dellar. 1 copo de Ll-, ,.
_ t d

.

-

D' M fi' T h Lque ros>:uem mais calorias. te.
, c�m o nascUilen o e u a, me>- ommgos, a la, "o an .k'

Níng!.wm ignora que a man- Outro tipo de l',egime para

I
nm3;

.. I Egeu Baade e
tciga, <"zé �,? e� as óleos. entre ['eduzir o -p;es�!L !:1a_is rigáo7v

.

"'-:- do: sr. ,Osmar pfau e

s:,g'l' M�iS. Oli�pil)dJ
_

que o. Jd Citado. Pela 111d-- Na T Piau, com o ,nascimeD. velra, majornl1a: 1 clucara peqt1E'na de ca-, . '

. '
'

.' --

fé ou chá. Almoco:'legumes e'
to de, U'a memna;' ," - Estrela, FranCISCO Pagl�arub�,':erduras frutas_ "Lanche:' cmi- - do ;sr. Gersifio, Gomes li I e :família,- Nabor ,D. ;Tnzo,1to,;,lhada· ,Jantar: 1 copo de 12ite. sra. Ana CÜ,u-a Gomes -com o Car1:s, Krebs, Filho, Octavio-iAo, de'iar,: mei,J copo. com Jlascimehto, de" u'a �1�/nil1a".e Dii:s, Moreira, Ezeguil rubei<,cala0 de trutas. ,". _ '. ; . :'"
,',
- do, sr; Vendo'lm:o e sra'. r'o "Gunnaraes FIlho" ,Bell]a�,

-

_"'. ,,,�,,I
NOTA: Os nessos l.e·tores po- 'Maria Haerchen. com o IÍas-- min Renigali, José Nllt"bn Te1�'.,

�-
deráo s.::licitar qUédquer con- "J 521ho sobre o tratamento da cin;-,e,nto de um,menil1o;. ks Costa e sra.;' José Théllnas;",

\ p:1e e cabelos ao medico es Esses nascimentos ocorr,e- ,e sra. e Raulino, IVI. lVl;atos. 1.l7'
., I p,e�if._l�ista Dr, �il'es, à

Rua1ram
na Secção de lVIaternid�

, : '. 1\[ex.w, 31 - �!.J de Janel- ele do HOspital "Sa11tâ -r <ih 1"I" 1'0, b3slando enViaI' o presi'!n_
. --

". ,,- -
." s e

r." ." te artgio deste'! j0:r.ra1 e o el1- 3ATJZADOS
..
:,' dereço cJmpleto 1Jara ares.!, , '""

.

'

.', posta. I ., . ,Na IgreJa

, -, ,Q, sr- ,'\Va�çlema-r Nunes;
residente nesta cidade, e ,

"

- o sr. Mario p.ereir-ã.
comércio local.

.

I�UMO E CANCER - A fábri.-:a nurte-americana ele cigur
I'QS P. Lorilland Company va i por em .execução um plano, de
pesquisas clent ífícas sob re a questão da influência que o,

,(uma dssenvcfvera na questãa do cancer do pulmão. O res-,
pcnsávcl pelas pesquisas, dr. Harr ís Pármel.e. já teve oportun'dad� (le afirmar que a re18ção entre o callcer e o fumo
não existe. na realid3de não pàssando mEsmo de lima hip::l
lese até agora não compn:vada pelos fatos. Ag êxperiencias
até agora levadas a efeito. em animais - afirlnam Os ,pes
ou!s?dores da LOl'illand - não podem s,ervir de base para'ãfii'mações categóricas em relaç,ão ao' cancer 110 pulmã,Q hu
mano: Tudo não ",assa de to�ria eSDE'culativa sobre estatística
d'scutíveis.

-
, -

Oâ.S PERNAS: óCuru sem f)j_il:E&\lill!>
ama"EPSkA8, PRISAO D� 'V'ENTR�, COUTE!!,
'foi.' 'i!'Ht!>.�..JA. l"lRSlJU.'\�•. fjOCEH:A NO ANUS

CORA(;AO, PULM,ôES. RL"4S, BE1r:m,A. nGADO

-- \U:'DICV ESl"EClA'L!STli _'-
m.m!ea Gezal de HomeM,' .lP'luU!ef@;i! t,- fjl'Í'Ui�c

ii'I"otH>jt."A SE()A: I lU H e U u �1 1Ul. 1$1,UMENAI.
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E NATAL
somenteI
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Eis um tipo
muHo- popular
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Concertamos: '

Refrigeradores Domésticos,' Reirigeração em Geral
._Máquinas de lavar, Fogões elétricos, A,spjrador,es de 1"((,

Enceradeiras, Liquidificadores etc ...
,

R e f o r mas P i n t n ,r a ii
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção Domestica

:!ff�?U��--���
Rna 15 de ,

.. NOSSA DIVISA E' SERv'1& ..

b,�nu, 1051

��......���h���""Q..���"::",.>.,�...;-,,:,__..�'t""�""-«'-,....t'�t.....�.;-_,,���....'!,.-:....!+�,.�:...�����1- (ln�I(A ···MEfDI( A HOMEOPAl1Ct\ !.� -- DR. M1�CESLAU SZANIAWSKY --

i"� ..

M�dico do' HOS1Jital Noss:;< Senhora da Lo\!:

ig "C()n'�!lltóri(l: Rua .JOSE' BONIFACIO N. 92 - F",ne 2665
" ',' ,j{usidencia: n. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529, �.. li unI T I B A - PAR.t\:NA' . lf,

'Ef1pCdnlidadr;: DOENÇAS NERVOSAS E Iv1EI·rYA.IS �
f)oí"ll/;a::; ri;;, pele: Eczemas, Furunculose, Cocdr 15, lVIan

, dws, f>Mplnlns, etc. _- Glândulas. F3lta de regra'!, Exccs.

I
de, Df'�,a:nv()lvim{'llto iísico e mental, etc. - DoerH,'as crô-

'

Blel,'!; f;Ul gt'raL [(eumatismo, Varizes, Asma, Malária crÔ·
--- nica - Hemorroidas, etc. --

A'l'f�NÇA(): Consultas em Rlumenau nos dias 26 a 30 de
.

.. � cada !llês, :qQ HOTEL UOLETZ-
,,,����;""""'����""".,)o."'<f",,,,,,""("--..........-:'IS.�...r""""'....«',j.����'..f;.�"'���;.�����.....���#..'"!..

p&ra os tecidos de verão, o
"f'o" de palha; este ano
_obteve-se um tipo macio e

bastante flexivel para as
sáias destinadas à praia
&0 campo, verdadeiramente
gracioso.

São sáias um pouco altas
de cintura, a qual fica mui
to cingida e fina, como· a
moda indica. Vci�ê poderá.
leitora, com uma sáia cor
ce palha natural CJ-ue pende
para o amarelo, usar uma
blusa preta henl adel'ent�,
de modo a dar realce às
curvas do busto segundo a

linha mais em voga.
' São

muito "chics" sobre os ves·
tidos de verão as echarpes
ornadas de
franjas.
Quanto aos maiôs, o tipo

I !=lástico acetinado. embGra
I ainda usado, é S�tbstitiüdo
gelos maios em, tecido. Os
mo�lelos apreseI1tados re

c�ntemente, não de mar,
pl'cpriamente, mas .de praié
são muito tra�alhados e atÉ
bordados, um requinte que
'até agora não havia sido

"
p.

visto. '

QueJn não
de mar, nem

ai mais feliz
5'00,00 ....

apresenta lemple a melhor sugestão
�rngos para HOMENS.

em

- �-
..

"',ft
•

- (onfecções Sarago!sy
�- Camisas Tanhauser, lemo, led e Bantan
� Cintos! carleinas, e '

lindos estojos Dober e
Surman.

- Gravatas e lenços Duplex
- Pijamas e Robe de (hambre lemo
- Meias lobo, Centauro, TUan

e ainda:

"

!HORIZONTAIS, 1 - Atmosfera; 2 - Simbolo de duminio;ligado para 'aç,ão comum (pl.), 3 - Compoi'JÍção poética di-,vifhda eifi ,€st1,Í)�os simétricas; lugar CDm casas habitadas (plu.raI). 4 - Igualalldi. fi � Individuo que tein barbei muit,),
comprida;- magoado; 6 Pesar; enxergar; nome de mulher. 7 _

, "Suf:xoj advogado chicaneiro; fiz pouco de· 3 - Rebordo do

I ,chapéu" s{):4'ímento, físico;, mais 'aâ:i�mte; dispneia que su::
�ge p.�x ace�o. 9 - A acusada; velhIce; completa. 10 - Na-

, - �me pl:';>P' masculino; .enfeitar; art. masco (pltu-al). 11 - Ba-',:,teria ,de, cozillba (,termo_ mineiro); for.te; alUara. J 2. - Pano'de lã, felpudo;,o mesmo que olá; atmosfera. 13 - Epoca (1'1.);,'f'orma,popuJ,ar.de, Bstá. 14 - Briga; Repartição de Aguas e
,; Esgot:s '(abrevt.). 15 - -Alimento; or,,1. 16 -- Fcehar . as;_ asq_�. �� .-

.
:"'

�
,

", VERTICAIS:;t -, BmWr som. 2 - Faz.er a barba. ::l:;cavar;' a açus,!da. :4 ,....:_ Venerar-; valentão. 5 - Aquele que,;:Scrve p;tra lembrar; azedume do estomago. 6 - In;,.tnun�ll-:,to agudo; <�er()lito;, art. mm�c.' (plural). 7 -- Lugar sem pm;.'tugem pari! o gado; _vantajoso, 8 ----, ,-Correia, dupla que SU5-'tenta. o· estl'ibo; de que há POUCo (.f�m.); .fruto da 'videirao9 - Nome prop. fem� forma apocopa,d<!-. d!.! vale; des'-lcompa"_nhado; liquido VQlatil e inflamável. 10 - Para que I vg::: r ia�mosfera., II, --De gra9a; sincero. 12 - Cheiro, fragran-,,�a; ama.•de;,�r�ança; Cobl'Ír com terra. 13 - Unico; celebre;sfinbJJo, de alurninio. 14 - Goiz com .sofrün,ento alhéio; embarcaçãQ de :re.creíq, 15: - Pano grosso; baíraquio. 16Grito de' dor;' lliembro empenado. das, aves. ,-, '

o Maior sortimento das Melhores
,,\n,' ':�'Y'�'::"'�"'1!1?i"i.J�';'fJ, riu, Linhos e Tropicais�

CASA PEIlER
1' ..

RUA 15 de NOVEMBROS3]

U;ftRICIDADE �'DicA � B�OUSO � D1liSm·!'O�.WAÇÕ1!J!! = ÁiJº�'1;ISIIO - ,TRATAMENTOS ESPEClALIZADOa. �

�'\,�NIDA: J.iriNHOZ DA BOCHA No 124'1 �' Fo:n•• ,0"
==-=-

JJ>1DEREÇO TELEGRA'FlCO: PSIQUIATRA
• C U li I:T I B A " ' P Â R A li A'<

';. �.;.
�

�-_
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Esta larde novo encontro
-----'-,-_.':_- ,-,-�- - ---'...,..,.---��--,----__,.------�

8 oGua
,loiRluil

s Franco domínio

ção, no período final da luta,
quando da mesma e do terre
no tomaram conta quase que

, totalmente-

exercerem na etapa final da contenda
Não fci com a Iaci litlade �i;- vários de seus defensores de- área bugrina, o' ins�der -�s-I end�ntem:nte .deu-se 'o ínver

perada por muita gente que o ram mostras visíveis de exte- quer-do chutou . rcp damente, I se, .sto e, agígantaram-se os

Gremio Esportivo Olímpico nuamente, revelando falta de sendo inútil a estirada tardia kcais, principalmente após p.

do guardião tricolor. Afora irocn de, posições entre' José
isto), nada. ;maís :dc prático e Werner. Dando todas as e..;'

conseguiram os alví-rubros, zr nargfas de qUe dispunham, os

não ser um terceiro tento, de I, pupilos de'Schramm foram se

autoria de Schíppmann, inva- acercando ameaçadoramente 'Tr'unfo ,da equipe de José
lidado Injustamente pelo ár- da zona perigosa contrária. 'Pêra p::.r'2 x O; portanto, ·"ca.
btro, Muitas outras oportuni- submetendo a retaguarda do vado" com rnuíto eSLorçp e

dades lhes surgiram para au- Olhnplco a exaustivo traba- o;!SpÍrito de ,luta, valortzado,
mental' a contagem, mas os a- Ih:> de destruição, numa em consequência, pela tenaz

:vantes do Olímpico estiveram

I
quência

.

(te cargas das �u.ais resístencía que soube opor o

bastante falhes na pontar:a, nenhum resuftado práttcc antagonista. Quadros que a

não fosse isto teriam movi- surgiu, única e tão somente
, tüaram: Olímpico: Lange, A

mentado mais veZ2S o marca- pela dspfieênera do ponteiro duci e Gordinho; Nilson (de
dor, pois o quiper Farias não canhoto Nícanor, o qual; i7<:iS Fernando), Honório fe

tem senso de colocação algu- frente à frerite' com' Lange,' .,'Brandão; Carvalho, 'I'ico, A
ma e muito menos segurança em duas ocasiões,' concluiu 'dír (Nandinho) (Ad'r) René
em suas Intarvencões. mediocremente, "entortando" e Schippmann. Guaranl:

. ,

,

O scóre da fase' ini.í:'iaI: por- o tiro quando já cs

torc.9dO-1 Far�as, Aloisio e Allt�; �dga�,tanb. esnelhava muito bem .res aclamavam o tento. Dz- .José (Werner) e Gerdt, Cor

as ações -que hav'am Se de-I fesas de vulto tambem pratl- deíro, Werner (José), Michel,
senrolado, a maioria delas no CGU Lange, duas ou três e só" Corrêa e Nicancr. '.
terreno guarnecido pelos trí- por milagre :sua cidadela não r Gostamos de liange, Aduci,
colores, embora estes em de- capitulou, Pertenceu ao Gua�! Honórto, Tico � René n6:�on-
terminadas ocasiões cantas- raní quase 'todo segundo juntÇl vencedor. ·fe de �urf,

.

1;'.' "i;.'
:forma

golear.

.

Evidentemente, ainda que
tenhamos de levar em conta a 'la René.. que depois de con

falta de Nicolau na vanguar., trotar o couro, desferiu um

da 'olímpica', diremos. que, chute razo, 111) canto esquer-
sinceramente, deixou muito a do. tal' e nesse ínterim todos .a ,

desejar' a ocnduta do pelotão Já no. goal número dois, creditavam iria' o Olímpico SANTA CATARINA
·

da Baixada, notadamente nos .nurna pelota que e.spirrára Iiquídar dum'a \�,';z' por todas Em Blumenr.u: Olímptco 2 x

.

'

S"'
Guarani O. Bandeirantes 1 x A.

-,,§ 'minutos finais, quando também 'dentro da grande com o seu opositor- urpre-; mazonas o,
'

�"ii'iiii..iiiiiiiiiiiiüiiiiiiii a iiiiii.g!iilii!lIliiii ,;i:ii_.i.ii@ii!illliMlii_;di�tt:�m:iii1i8j;....i,;;Iil�'m;·iiiniiJwiiiR_��::
"

Em Timbó: Uniií:J 1 x FI�resta
'COidEtlll(lh ;1\1: ('11.11 A [l'y.ll'ntlíl � <!f

, Á J '".

Em Brusque:
_ Seleç�o. ,

Catari·

, ri _ K IV !lIL ,J n A A 1�IUf-il� la A� I nens" 8 X Seleça') de lta�al 3.
,

Em Florianopolí'':: B::K3iúva 3 x

I Hercilio Luz de Tubarão 4 (sá
badol. - Avaí 4 x Rercilio 'Luz 2.

.
Em Ararflnguá: Araranguaense ,1

x Atlético de Imbituba 2.

Em Jaraguá: Baependi 1 x Tu-,

pi de Gaspar 1.

Em IidaiaI: Bolhas D'Agua

g+u pela direita e atirou ao

arco. Fê-lo péssimamente,
cruzando a bola dentro da

grande área. Por felicidade
dos visitantes, alí :0.2 encontra-

antemão que os. praíanos
Beriam presas, fáceis 'para
os pupilos? de .Hélio Olin
ger, notadamente pelo fato
,de que sería em Brusque o

match-treino, mas não
póde·negar que a produ
ção dos "scratchmen' bar-

suplantou na tarde de ante- preparo físico mais rigoroso,
, ontem o modesto ocnjunto do o que lhe poderá ser fatal em
Guaraní, no reduto deste últi; ccmpncmlssos de ma lor- .ros-

.rno. Num match cujo trans, pcnsabilidade. Não vamos

correr não foi de todo mau.. chegar ao ponto de afirmar

pois que chegou • a oferecer que os rapazes da Alameda R,

certos lances que ernpo Iga- Branco não fiz,eram juz de
rurn o diminuto público que forma alguma à vitória .. Ga
foi ao estádo de Itoupava rantiramcna no primeiro meio

Ncrta, assinalaram os alvi- -;;cmpo. quando René, com seu

rubros, Ia "magra" diferença caructerfstíco senso de oportu
de dois pontos contra O do nismo, por duas vezes bateu a

adversário, não havendo eXéI- Farias, com arremessos bem

gero ao afirmarmos que po- Endereçados, em conclusões
.• dem se dar por muito satis; que não foram fruto de tra

feitos com o resultado colhi- mas bem urdidas, pelo COIl

do, injusto para os bugrfnos, trário, resultaram de jogadas
é preciso tambem dizer; ten- confusas, senão vejamos: No

· dI) em vista sua notável rea- prime'ro tento. Carvalho fu-

15 de Outubro 3
_"'--"'"�'__-'=--<'""� i Em Laguna: B�rri�t1 "crde

90 00 )0000 Ceràniicêl 1 .

• .. 0 ,( , NO R. G: DO SU,"

I
Total dos depósitos em 3118\53, l!lais de 786.000,000,00 -

Em Porto Alegre: >/lIvenis do

Gremio 6 x Juvilnis do Hercili;)AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPA!S t"RAÇ \.8 00 ES Luz de Tubarão 1 (sábaú) á tarde).
',;','\00 n!i.: SANTA CATARINA, NO RIO DE JA.NEIRO !g CURITiHA lIntt'rnacional 3 x Brasil de Pelo-

. ) t,l5 2. Este resultado deu � co-

DEPOSITE SUAS ECO N01\nAS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA jlúrndoS o título de tetra-campeóes

I',
"

O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAl"VIEI;,},CJ DA PRO� II dOE!st���as: Flamengo � x Fer-

DUÇAO ro Carril de Uruguairm" U,

I Em Rio Gra�e: São Paulo

E P A 6 U E ( O M (H E QUE I
:< E�o�:�=C�::m��tr<�o: Juvenis du

,

Floriano 1 x Juvenis do Uercilio
""""*'4lI«Mii!i#iW$iMA!ill��·!Iêi!fJlm.,��a�,:wm1! "!ll!""m�� II Luz de Tubarão o.

PARI,NA'

.,.II1IIII1II.I11IIII11III_••• ••111I11III_ "'Il.IIII11. ""II.IIIIllIll!lJ'R.IIII•••IlIIIIiiilliI!lll.IIII!iII!�:" Em .. Curitiba; Agua Verde

'.',.,"�,
$"",.... ! G!Ii':rani de, PO!ll<t Grossa 2 (,ába-

· :\ rio à noite). :r'erroviário 3 x Ever-

E N D E R E r O (E R 1 O j ton dc Vina cid Mar (ChHe), 1.

'r ',} 0:< tentos do E'"rroviário ·:foram
i
a:;siualados p�ll' Aíillho f2) r: JUíl-

4Q.000·OOO,OO

Em Vitória� Seleção
·1 x'Aspirar.t?s do FluminenSe do
Rio 1.

BAf-I'\.
Em Sill�'a' ,-l: Sele;àn ,Baiana 2

Matriz.; 1 TA J A I'

Capital • _ ..

Flmdo de Reserva

Endereço Tele!, ··INCQ"�

_! ., Cr$ 50.000.000,00
li: Sclir;1.J de, Pernambuco 2!

Em [!h<',," 'FIamo!"io 3 x

;rnng'l ri,,' Capital O.
.

SERGIPE
, Em' Aracajú: Seleção Sergipana

4 x Seleção de Alagoas 1. ;

ALAGOAS.

Ipi-

Em João- PC3soa Seleção
Estado 5 x Náutico de Recife 2.

PARA'

Em B.:lém: 'l'unn Luso Corner-

ciaI 3 :� Paisand1i 1.

CEARA'
Em ];'ortaleza: Seleção A :I x Se

leç:io li do Estado 1.

PERNAMBUCO

Em Preto: Ferrovjária
mêricil de Rio Prel" O.

Em' Recife: Gombinado

te, América e Santa Cruz)' 2

Renller de Porto Alegre 1.

NO EXTERIOR
1':111 Montevidéo: Penaro! 2 li: De"

fensor o (sáb:o.do ú noit'� I, sa-

grando-se o onze vencedor cam

peão orient,>1 de 53. - Cerro O 'K

Danubio O. Rampla Juniors 2 x

Rivcr Plute O. Wanderers O x Li

;nrpooI O .

Em Guail1(l'tiI: Boca Juniors de

Bagot" (Colombia) 3 x Anda" Ittt

'liano ti'i Chile' 1.
Em E';tambuI (Turquiêl): Besikas

2 x Cruzeiro d� Farto Alegre
x

(sábadO á tarde).
Seleção Turca 3 x Cruzeiro '1 ..

No México: Seleção MexicÍlna 3

:{ Gremio de Pot:to Alegre 3.
1 x A-

r

Representaçô,es
PARA SUAS j re..l.

,I' S. PAULO

I Na Capitulo :"üo Panlo 4· x Na
,
clonal O (súb;.clo ii tarde). Corin
tians 3 x Sal1to� 2 (domingo pela

. m"nhãl. PorL de Desportos 4

x Linf.!'n ...·e ::. Juvcntus

3 x xv de Jaú 3,
Em Suntos: Portuguesa Santista

O x Ponte Preta O.

STOCK permanénte, de to d:::s artigos para Sorveterias
1:tEPRESENTANTES. DAS FIRMAS: Faulhaj;)er & Cia. Ltda" Luiz Lupes G,,:nzaga,
Ind. Cem. Oscar Henschel Ltda., Comp· Fabrica de Pa pe! Itajaí. Tecelagem Kue
hnrich SIA., Botho Koen'g, Ind. Fécula Com� Lorenz, Fabrica Maquinas e Fundição
Morítz, Mar.ombas & Cia., Arthur Olinger & Cia .. Werner Selzer, Ul1iãci· Fabril
Ex:portadora S!A., Irmãos Nanni.

'

DE:POSITARIOS: Companl:lia Catarinense
NATAL

em Piracicaba: Palmeiras 3

XV de Novembro 2.
Em Campinas: Guarani 1 x Co

me"cial 1.

Rua: São Paulo, 1130 _. ielehme· tSOS'
End' Tel. REPOlO -- (x.�46 ..

Rua 15 de Novemro, 505 - -- BlUMEN�U

Em Arnraquara: Arnr<lquara 4 x

Botafogo d.e Ribeirão Preto 3.
Em Frnúca: Palmeiras 3 x Fran-

'cana 2. ",
Em Araç::.tuba: S. Paulo 5 ;x_

Baul'ú 0,

: Em São CaetanO: S;; 'Çaebno 1
x Bragantino de Bragança O.

Em S�.nto André: Corillt�ns 3

do anuilcio acha-se' dI
retaménte ligad$\

.

à, ciro
culação do jornat.. A NA
ÇiiO é O único árgão, de
circulação diária que pe"
netra na maioria dos la
res do VaIe do Ita'jài.

Você pode oferecer um �o;m pr,esent.e de Natal!
�Eponomize, fempQ e,'dinh'eiro indo dirétamente em .;

:'

�:��,'

H E·R M E·5'·· ·MJI;C�E.·D. O
em cujas Loitts é uma Iradi.ção comprar pIe sentes de Nalal'

.

. Pianos - Rádios fonógrafos - Geladeiras -lampadádos - são pre�enfes que agrad�f\1 sempre, trazendo mailalegria e feUcidadeao lEU 1AR,'nasJesfas
,,' / <',

"' ..<dtr N A I A 1 "' ..

J E E PS· ..� '1 RTé i (lO'S �- c' A M I ti H Õ E S

s.

CURfTUtA PONTA GROSSA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MANUEL DA COSTA
MOURA JOR.

Com a idade 'de 53 anos,
faleceu no d.a 21 de Novem
bro ultimo. em Campinas,

Belegícs, Desperttaderes Wesclox, Pulseiras,
tas Parker "21", etc.•

POR ATACADO E VAREJO

Cane-

na.

Esta testemunha ::ICU;;QU Se
(COnclne na 2.a: lla�tru. letra D)

S. PAULO, 21 (Merid.)
O plantão da Policia Central,
por volta das 3 heras de se

gunda-fe'ra, registrou-a agres
sao que sofreu o pedreírô' .Au
gusto Sandreschí, de 28 anos,
casado, morador à rua Pedro
Sardinha n- 192, de que foi
protagonista sua espcsa Pro
videncia Sandreschí de 25 a,

nos.
" Augusto Sandréschl, surpre
endido quando dormia sofreu
grave lesão em parte' sensí-.
vcl, sendo recolhido ao' Hos;
pital das Clínicas, recebendo
alta terça-feira e segulndó pa,
ra sua resldencía.
Consoante apuramos, on

tem, na Central, no plantão do
delegado Helio Paulielo, Pro
videncia Sandreschí veio pa
ra São Paulo há um ano, tra
zendo em sua companhia três
,filhos. �UTRA MULRE'R f

Augusto Sandresehí já se
encontrava nesta �a.pitaI, há
três ancs"tendo arranjado ou-

tra mulher para companheira,
circunstancia de que teve co
nhecménto sua esposa- Na o
casião nada se registrou de a

normal, pois que acompanhei
ra conseguida por Augusto
não. arruinou a 'Vida do casal,
deixando-o. .

Consoante. tivemos oportu
nidade de constatar, ontem,
no plantão da Central. Provi
dencia sofre de neurose de
guerra que abalou a Italia. A
lém disso, é excessivamente
ciumenta, daí ter, aqu'tetado,
sob essa tensão dõentia, a e

liminação do marido,
Ontem, cerca das 12,30 ho

ras, o delegado Lollto Salvia
foi avisado de uma nova ocor

rencia no dornícífio de Augus
to Sandreschi. Estando.

.

aca-

End. Telegr. RAILSO - Rua 15 de Novembro, R04
1.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina

Mc.tou·Q para
CQ�ar-se com outra
�� .Forle "veneno 'nas visceras da- vilima

" :'.
.

RIO, ,21 (Meridional) - Já f�i :dto pelo marido da vãtrma, ten .OUTR.A. MULHER
realizado o exame no corpo lfe 10' sido apreendíco 'para ser jun- SegUndo estamos ínrormadós,
Maria ·SebaStiana Ce.rqufdrá L#' tado ao processo. A;;ora, com o importante testemunha. prestou
te, tendo..» ,legista comprovado a r=sultádo constatado p�lô légista depoimento ,1)3 policia; a respeito
exístencia de ufn violento toxico Heitor Vasconcel'Js; . a, sttuação. da morte .de },tiri'!!. Sebast.ia
s.s nvísceras da, mulher, o. que do facultativo complicou-se mais
mais ainda faz suspeítar t! hípó- i devendo mssmo .·ser lhterrcgado
tese de -um c3'lme' de morte. ; no Inquertto .polícíal,

"

Como se_ recorda,
- há pouco!'

-

'

díaa, .as autoridades polécíals do • 'li· d RI \1d
-

S 1-'25,0 dilkrito sustaram o ente,t'ro
' • tias, ,e, • � .' - u ,-

;:!���:��C;i:��7!�=t:�:�:���:Tr,a-'balha e-licazOJ e-n'-te' .: 'em' bene'll'cl"O''. d'e'"l�'Vada a seu conhecímento. O I "-

!�:�:s�;!�:...:������:;.�ce:! RI'o- do Sul o·' d-epu",u'do -Jorge ,L'ac'erda-reallzasse, Desde então, muito
.

embora nada houvesse de of.ic!a1.
,.

_ Sebastião ptlSSOU a ser consíde- RIO DO SUL, 21 � O �. Wal

I
o-s 22.000,00 e Cr$ 15.000,00 pl tão' óti�a oportunídada

rado suspeito p<;,las autor ídades demar Pabst, na qualidade dE Abraços Jorge Lacerda". '

-

visitarmos .a {,lJnceituaun, C·ra,

poltclaís, Presidente do Diretorio MUniei-, Não resta a. menor dúvida que mica que tem a dirigL-l:t Um al-
Complicou-se. assim a situação pal do Partido de Representação I

é maís unta p.r'.)V!l. do d.lnamtsrno mlntstradoz- da übl'a, A.ló dr, Joiit:
do medico que atiJstou o óhito Popular, vem .te receber do lider do preclaro deputado federal por Rímsa,
de �aria Sebastlana, Paulíno daquela agremiação, em Santa Santa Catalna. na defesa das

Costa. Disse o facultativo em Catarina o -seguínte telegrama:' .s [ustas ab'Pirações, do j-ovo
seu atestado que a mulher tinha rtosulense,

, morridóem virt.ude de Um cotap "Fin�� comunícar Colegio Nos- \

VISITA A' CERAMICA
so provocado por insuficiencia sa Senhora Auxilíadora e obras HENRIQUE LAGE

cazdíaca. Assístencía Social sã.o José aca- RIO DO SUL, 21 - De passa-
Este documento foi exibido as ba ser autorizado Banco do 131a- gem por Henrique Lage durante

autoridades policiais do 25.0 dia: si! pagamento re�ctivamellte a ultima semana, apl'o'veibl'!los

-

Após nos apresentarmos como

elemento da croníca escrita, e ia
lada fõrnos prontamente Introdu
zidos em tã» agradavet recinto
de trabalho om cuja ocasiã» oh
servamos a ordem (' <1 di',lier-lIna
cooperando !fiara o ellgralld'�ei
mento duma das mais importantes
indústrIas do Sul {,�\> Dcitn d,> dt�,
Santa Catarina.
Os artigos confet:c,!c'nadõ6 ve'à

Ceramica Heruiqu6 Lagc. iora'u
aprfl,sbntad08 ao jornalista. g-m
'l.S a. gentileza do dr, João Him
sa, UItl reande incnnUvaà')!' {lo
fúteJj)1 sulino e que levou avan

te a constr'<1{}ão do único Estadio
cma tonel, em S!m,ta C",tari-

�..!l.' .. ,

das· L o u ç as
fREYTAG IMPORTADORA E EXPORTA DORA LIDA.

RJa 15 de Novembro, 667
Blumenau

Artigos para' presentes
LOUCAS E PORCElANAS'

, '

Ve�a alguns dos nQssos,preços:

I:�Ji'�·�,i·irlt:':::; -:��;,
5i�:::--'."'c'-

-,'. ,.

Aparelhos cie café com 9 -

peças
Aparelhos de café com 10 peças
Aparelhos de, café com 29 peças
Aparelhos d\:! café c:::m 42 peças
Aparelhos de jantar ('om 25 peças
Aparelhos de jantar com 42 peças
Aparelhos de jantar ('om 60 peças

Faqueiras ino::ddave'$,
com 4-8 peças Cr$
com. 53 peças C::,S
com 101 peças Cr$
com 130 peças Cr$

Pratos para bolo, de porce!,[rna desde
Pratos para bóIo, de vIdro d<esde
Jogos de viCho para refresco desde
Baterias ire aluminio forte com 18 pe.;;as
Baterias de ah..minio r-orte com 15 p:�ça"3

Cr$ 160,00
Cr$ 360,00
Cr$ 750,00
Cr$ 950,00
Cr$ 1 050,00
Cr$ 1.300,00
Cr$ 2.470,00

l'om es tojo:
652,00
938,00

1.760;00
3.450,00

Cr$ 40,°0
Cr$ 20,00
,Cr$ 53,00
Cr$ 710,00
Cr$ 550,00

Vasos de porcelana� vidro e cristal. Pra!os de parede � Panelas
de pressão _. 3rande_ �so�timento__de_.'lídros e formas. PIREX -, 'En
�eradeiras elefíicas .:_ liquidificadores -- t�iudelas para cozi-
nha ta'pas plasficas p. geladeira

- .

Aluga-se louças e talheres pará· festas
PRESENTES DE NATAL QUE AGRADAM

POR�UE AÃO PRATICaS E UTEI�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




