
Extranhél revelação
exislencia de ponte

AFirmou o governador Borntausen que em Santa. Catarina nã.o· se cogita
CUR1TIBA, 2� (M�rid.)"
- Em entrevista are ...

·

portagem, o sr, Iríneu
Bornháusen disse que
em Santa Catarina nín,

gu,em cogita de candida
tos ao governo do 'Esta-

do, porque lá o prcblerna
não está à posto, c a

guardam pelo teste. A

UDU está unida, rnarr
'tendo o acôrdo com o

PTB e PRP, na aliança
já vitoriosa em 1.950.

O'RGAO DOS

o MENSAGEIRO
ANO X BLUMENAU, (Santa Ca tarína, Quinta-feira, 2� de De".b", ele 1953
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DEI
D I PELO
Lei Elp.iloral e· Reforma
Agrária os dois «Iabús»

AC RA DOS D
OR NACIO

Barros, como consequencia direta

da in
Repercussão do. . .

.

TORONTO, 23 (UP) - CO-

t
Brasil, ex�loran1

..

�s s,e:_viços! baixa de. 11S. .

mentando o discurso do presí- de pr?dllÇS:o 7 dlsttlbUlçao�. O BraSIl obte� � maior par
dente Vargas em Curitiba, na energia c;letrica, E. C. !?X, te d� sua ele:trrcldade na A.

parte relacionada com os pro- více-presídents da Braztlían merican Foremg Po�er Co.,
Jeks de nacíonalzacão das Trac�on <?<>m�,anJ', dis�e on- empresa

.. nprte-ame.rlCana, e

firmas estrangeiras que, no tem a noíte: Nao cr�lO qti.e da B�azilian �ractlon.Co"
___ �. _,__ resulte em alguma co:sa. Na- prcpriedade conjunta de-írrte;

ACORDO PAR 4 UNI!I\
da se sabe

.

a respeito. Estas 'I resses norte-americanos, cana-

#.l K coisas já se apresentaram an-
. denses e britanícos,

.

teso Não cre10 que. vá ocorrer A ameaça de nacionalização
TODO O (ONTIUENTE· qualquer coisa daqui a três -está no discurso pronunciado

li meses". pelo presidente Vargas em Cu- .

A Braztlian Traction Com- rítiba, no domingo.
.

SANTIAGO DO CRIl,E, 23 (U.
pany, com sede no Canadá, Mais um ano

P) - O presídente (;'1.1'1.)3 Iba.- tem acionistas em to?:o o m�l1- NOVA IORQUE, 23 (UP)nez '! o chanceler Rem\}l'Íno da do e. fornece energia �le1:rlCa _ Acerca do discurso que o __

. .

..:' ..
n .

Argentina, declararam inaugura- à .maior parte do Bra,sll, Jun- . presidente Getulio Vargás pro- . �ao se trata. nem lSSO cone

do aqui o grande CDnselho da tam�nte com a Amerícan and � feriu recentemente em

Cllri-j
vrrra, de fazer doutores

UrJ.ião Econômica A'g811.tino- For'eign Power Company. tiba, no qual aludiu à eneam; jornalismo, ajuntando maís
Chilena. Nessa ocasião • G. presi- Queda

_

nas vendas pação das empresas estrangeí- um nergaminho a ccnhecída
dente Ibanez, em díscurso. exor�: das açoes ras que exploram ,-8 serv'ços

- .

tau os demais paises americanos NOVA IORQUE, 23 (UP) - {Conclue na. 2.3. p!l.;;'llla letr!: fi; (Conclue na !l.a. pãg'llm
a aderirem à União, enquanto ae- A ameaba dt.:l Brasil de nac'o,
mortno assegurou que ;J acordo nalizar a industria de eletrící
não é dirigidó contra nínguem, dade no país provocou hoje u

mas tende' a unír todo o contí- ma apressada venda de ações
da Amerícan &.Foreíng Power
Co. e da Brazilian Tractíon

, ,.." Co ..

" .

t Na Bolsa -de Nova Iorque

aprOX'lma'�ao en re assinalou-se uma grande ofer-

"::f" ta de ações da Brazíhan Trac-
tícn Co., e nas vendas realiza-

d B B hí das perderam um ponto, para

e . arras e or 9 .1· cotar-sea7,oJ.lontomaisbai�
XO de 1953. Mais tarde eon;

seguiu algum apoio e isto lhe

Confirmados os entendimentos entre os dois leaders - a:r���uaÍ������a���'c�a��;
RIO, 23 (Mexid.) - Elementos Convenção do PTB paulista, no mo- POSSillILIDADES DE UM: momento. divididas as forc;aS poli� de 7 118.

menta em que tudo estava prepa- ACOa.DO Ücas do seu Estado, ' outro· nom.;! A .meio dia, cerca de 13.500
rado par:>�lm <)leiç�o· à .. préiden<'ia Q sr_Hugo: Bóri"l'li cóúcorreu ao não c�i.á e;iin eondições a· lançar-sei -ações haviam' mudado .de
do trabl'.lhismo d�qtlde E�tado: Por pleito governamental de São Pau- �m semelIlante aventura politica, mães, m:nvertendo-;s:e en: .

um PSD e UDN, principalmente
outro lado, Borghi � Adhemar são lo por duas vezes seguidas, lutan.- niesmo porque lhe faltaria :renome dos valores de m�lOr atlVl.da- eIn lVIinas onde estão suas ma-

I

os Gols homcns acossados pelas do contra o sr, Adhem?r ti:e na",·' nacional para concorrer às urnas de dura!,lte a sessao. n1at�tInq. 101'es iorças. Unidos Os minei-'grandes forças políticas do Estado, rOS. Mas durante ;) governo deste presidenciai". Num ge.to de quem .As açoes da A�erlcan Fo-
ros, naturalmente o -candidato

o primeiro IUIPossibilitado por cir- chegou a SeI, por dois meses, se joga a ultima cartada, nlio estaria remg Power ba·xara�

tam_]
ao Catete seria de MInas,

cunstancias historlcas, a se aproxi- tanto, secretario da Agricultura, e longe Ge se unir ao sr, Hu·;:o Bor-' bera. apesar. das operaçoes em

mar do sr. Lucas Garcez e o se- só saiu do posto por pressão do go- ghi paJ:'a· melhorar a sua posição. torno desses valores não te- Segundo - Fracassando a

gundo saído da esfera dos Campos verno federal, sob a acusação de õendo que· um acõrdo firmado en- rém sido tão inten..'las conlO prim,eira, seda apresentado
Eliseos em condições conhecidas estar procedendo a uma revolução nos ,nutrcs. E1n meados da 'tIfi candidat,a do pequeno Es-

por todos. agrária, com uma coacentração de ,(Concluli na. 2.a. plJ.g1na.. (ei'l'a. F)
-

COln tacto Filho Rio
100 mil agricultores na capital do
Estado. 1550 aconteceu no mOID·en-'

to enl que era luais crítica a situa ...

f,'iio de Adhemar para com o ex

presid:ente Dutra. Verifica-se as

sim, que há pontos de contactos e

possibilidades para um entendi-,
mellto, mesmo porqu;:, ambos nada
têm·o que perder e têm de ganhar,
de qualquer modo o terreno que

vl"da lhes foi tomado lle3ses ultimos a-

contecimentos, numa tentativa de-

2.12800, ° reajU':;te f:;ito Cl.t ü;>-! � Através das elevações cons- sespcrada d2 sobrevivencia para in

zembro de 1951 passanclo 12·' de tal1tes de salarios a partir da nuir no pleito presidencial de 1955.

Cr$ 410,00 para Cr$ 1.2üü.GO, n'- 1945, po!' dissidio cobUt'o. hOllve Pelo menos, para o sr. Adhemar de

sultou da rcalidade do cu.:!to de enorme aumentQ de poder de Barros, a recuperaçiío é. dlecisiva,

vida, Ora de'dezembro de 51 aie compra desses consumidores, de pois, ainda que com maior caule"

100% a 700%, ao passo que a pro
la, continua a alimentar esperan

ças de concorrer ao Catete.
dução fisica :primaria. não foi

O sr. Adhemar de Barros lançou
aumentada em quantidadc'" pro- o 'slogan" de que somente com o

porcional ii procura (7.5% a
seu nome poderis São Paulo ganhar

(ConclUi na 2a. págtna letra Al a presidência da República pois, 110

RIO, 23 (Mer icí.) - O ano de 1953 Iicarâ marcado nos anais da: Ca>

mara dos Deputados como o de maior atividade legislativa. Talvez tenha
sido êsse o. motivo dos discursos de encerramento que pronunciaram os

leaders da minoria, tão cheios, de emoção, e também o fator determinan
te para que O presidente da Casa, sr. Nereu Ramos, tenha apontada os

srs. Gustavo Capanerna e Afonso Arinos corno ,,-' maiores figuras de I

estadistas já passados pela Casa, em tôda a história ela Rep úbüca. Quan-
.

cl!o se iniciou o ano legislativo, viveram os deputados o clima de refor·

ma. Pretendiam uma remodelação interna e estavam desejosos de re

modelar o governo, atendendo um apelo ;10 presidente da Republica,
Não f'izeram uma coisa nem outra. G grande esforço dispendido pelOS
deputados foi no sentido Cio atenderem com rapidez, extrema. rapidez 05

reclamos do Govêrno, no campo legislativo. Promulgaram leis a jato,
batendo recordes <te velocidade registrados até no "Estado Novo quando
'Os diplomas eram válidos com apenas duas assinatura; e a publicação
no "Diário do Congresso".

grandes centros
Rio e São .Pauto,

populosos, corno

A Camara dos
lhos, ·A UDN que det.inha a presi
dência do órgão, tentou inovar 03

(Conclui na 2:a ·pâgina lélrJ Cl SR, ADlIE1\V\R DE BAHItOS rrcrrte

A "PETItOBRAS" ultima geada,
Nessa altura, num breve l'etros-j A LEI ELEITORAL

pecto, verifica-se que somente uma A Lei Eleitoral, que dfoveria cons-

grande lei - grande por se tratar tttuír o grande capitulo da história
do petrõtso _ ioi votada: a "Pe- legislativa deste ano, tornou-se o

trobras". Tóda critica que se possa maior tabú dos nossos legisladores.
iqzer ao Congresso tem necessaría- Foi constituída uma Comissão Es

mente de visar éS'ie diploma, votado pecíal para tratar do assunto, mas

nacionalista n., sua cssencía, por o relator, sr, .Gustcvo Capanema,
força de uma propagrl1lda fictícia por meio de habilid.aC:es extra-par
das correntes esquerdistas dos lamentares, neutralizou os. traba-

Deputados deixou-se dominar e im

pressionar pela propaganda do

"Petróleo é nosso". Os orteutaüo
res da UDN sentiram 1"e poderiam
conquistar o prestigio nn massa en

trando naquela linha de orienta
ção. Outros do PSD, ;.J'.'nsaram as

sim e os que não pensaram dêsse
modo, votaram com o Govêr'no, o

que veio a constituir 'l mesma coi

sa, Os deputados, eleitos numa mé
dia de 70 por cento pelas classes
agrárias, não procuraram conhecer
a opinião do: seus eteltores. E o re

sultado é· ·que (} cafeicultor, por e

xe�plo; que custeia "tóda a farra
Jegislatl';a nacionãÍist(\, que suste11-
ta o gasto excessivo de gasolina e

fornece divisas para 0$ automóveis
<li" luxo não foram ouvidos sobre
as vantagens e as de3vantagens do
nacionalismo. Chegam até a afas
.tar os seus cafeeiros, para que son-'

das perfurem a terra em busca de

pctroleo, €nquanto em volta se vê
ainda a desolação provocada pela

---,.-------

PassiveI
Adhemar

dos ultimas· acontecimentos politi
cos de São Paulo. cl:ecorrentes, prin··
cipalmente, da nomeação do sr. Jo
sé AtaIíba Leonel, para a Secreta

ria do Trabalho. Para o sr. Hugo
Borghi, tal nomeação significou um

profundo golpe. eomn golpe signi
ficem o adiamento "sine die" _ da

ii borghistas'· confirlnaHl a existen
da de entendimentos .'entre o sr.

Hugo Borghi e o sr. ·Adhemar de

sobre a
na lua

Diretrizes a politica· .

eC9Domica e financeira
«Todos os ministros têm
sido a enas do Trabalho»
Rão atingiu de 10 a a elevação dI) custo de

Atribuições e funcionamento do CTEF
--------------------

RIO, 23 IMcridionall -- A

poiando o ponto· de vista do d,>

putado Israel Pinheiro pJ'('5idf�n'
te da Comissã':> de Financ:n:�, de
qUe cstâ faltando no pais o Mi

nistério da. Economia., o sr, Os
"Ílldo Benjamin: d� Azm'fo,]f" pro-,
sidentc da A.N:M;V.A:P, e �1;-1
retor da AS'.'5ocJaçn.o Co,uel'l'mI .

declal'jll� onteln. qu..:!. "no !\'f-i

nistério du 'l'n,baJho Indu:ótl'i..t e

Come.rcio só l(!ffiO:'; tido mini"
tros do Trahr,lho �i,! n)z ·(IUE.
neuhum titulo da. pa.�t:1 j'Hl!'.'iõ
10g.rou oca:sffuJ para dn:t,aeil:'-sa
tanloem co'nH, ,h.. 11l,lucltfh " do
Comercio". Em seguida. ressaltou

que (I Brasil se torno'l C" r:ljl<�:io
em pl'oblenJas ,h� '!,,-,·ai,: ,., do

custo di! vida, ·
.. .supfll·.nn(:n ni ..-,:-is

atiugido'.� rm 60. paise� .. l'o:i';-, Hte

publicação da Ol�l.T. Cill f:.!c� 11a.-:

circuustanci8's C:Ürl. (} �\íLii;-JrL:ric
.do TrabalhO e�tu<1a;}cllJ 11 .. Iev,·'

ção do nalar't) Tll·:ninlú. ;J;:-t}v�)""sl
mente, o salario mlnimo no Rio

subirá de Cr$ l.200,00 Py ra Cr$

...-

RIO, 23 (Meridional) .

- O pre- a.uxiliares as comissões epaciais
sid!ente da República a s s i n o ti e as conferencia$ economicas e

decreto dispondo sobre as atrj· financeiras, podendo contrata ...' os

buiçõe, a orgainzação " '3 fun::.io· serviços de tecnicoB nackmala e

namcnto do Conselho Tecnlco de estrangeiros pára auxiliar seus

Economias e Finança5. e'Studos.
O Conselho funcionará Será contituido () planaria d"

orgão técnjco e consultivo oito conselhlJ,lros. nom€'ad'�,s pelo
Ministério da Fazenda. �ump'il1- p,residente -da República. Fkará
do-lhe: 1 - prestar a-,;s1s1 rmeia sob a prc'SidcnCja. do ministro da

tF.cn,:ca ao :M'iuiütel'\) da F'lz�n' Fazenda.
l'L em todo:! 05 al>�ul1tos re!ado- O Con,selhG SI! reunirá tluas

nados com a rcspecthra lla'�Jta: ::I vezes por ffiC'3.

_ realizaI' ,,'siudos e pesqui,>as O decreto que estabelece !:iU"

e aeompanhar o comportamento organlzàçãoJ é minucioso nas

da politica. governamental nos tribuiljõO'., e normas de fun�iona'
LONDRES, 23 (UP! - 6 dou-

i
ponte". Coisa <lbsolutamente ·única. campos da economia e finanl}a'5 menta desse novo orgão. ·PARIS, 23 (UP) _ Maistor Perc�' Wilkin�, membro àa So- constitui o mais extraordinárIo ob-

pUbliéas; ii .- colaGora/:' na fi:ra- Uma das mais ,important:es ino,
f h

.

ciedade Real Astronómica Britã- jeto até. agOl:a. observado na lua". um'" vez racassou oJe a
ção das diretrizl?s 2:erais da ...)- vaçó()';3 introduzidas na consUlui· �. .

-

nica. fez ontem à noite uma sin- Assinalou o astrõnomo, final- -" .

t t t d da" nov preJltica· economko-f.inan,ceira da cão e func?.Jnamento desse co�- en a lva e .L o -

gulm' revelação pelo microfone da mente, que, na :sua opinião, a. pon- -

d
'

F O
EBC, te deveria ser batisada com o no� União, em coordenação eoUl 0:5 selho �stá 8; eonvogação, ,se��:'c

I
si, e�1.�e a: rança. .s grupos

Obsel'xando a lu� pelo telesco� me de O'Neil. o seu "inventor", orgãos esp€-cializados C'.JS .E:sta- que forem Julgadas neCte,ssa:clas dIreltistas se reunIram· ho-
pio, percebeu' realmente um maci- O ii!', Patrick Moore, asttonomo dO>3 '(l Municípios. de conferencias econ:nuico-fiÍlan- je e escolheran.'l· para seu
1.'0 montanhoso, uma ponte imen- igllalmente muito conhecido, con- O Conselho secá consbt.uído ceiras. dos orgãos tecniojs da U-

d'
-

M'
,

t (]
SI! de comprimento superior a trin- firmou a;;: dcclnraçõ'Js_do dr. W11- de um u18nado e uma secretaria nião ·dO·il Estado e 1\íunicôpios, can Hiato o 1111S ro !e.

ta quilometros e dominando a pla. kins. li: tecnica,' tendo ainda como orgãos Essa� r,euniôes poo,:rão ser pre- UUra-Mar,· Louis Ja�quÍ-
nicie. ------.

-------

cedidas regional·a. s:�IrJpre que o

exigir a natllxeZa dos assunt.J·
em discussão.).
Esse orgão funcionará subven

cionado pelas contribul_ç.ó,.s
U'lião, dos Estados lJ dos Muni

cipiO'l.

(omunitacões radio ..

,

teJefonicas entre o
JUAREZ TAVORA

Brasil e Ausfria' h'ljtc, ,-moora o custo de dd:.'. e,;

teja. de fatG se c1cvalEb rapid8.
VIENA.23 (UP' _- () I,Tinisté- mente não alterou na. pt'Qpúrçii.o

rio 'das Cornunict1{;ô::ti infJ"lTdél du TI�é "ap5;3 (} últinl.o rt:a,jU':�ta

que foram e;;tabel"ei(]cl;; novu,: Ulento,

conluincaçõe;,� TtHUO :c)o[c.nicl.-; EXPLICAÇÃ.O DO�

entre- a Austria e sei..; l;a;sc.; :;n] FA.TOS

nnlcricanl)s. f'ntre �d05 (_1 Br[l_�il Explicou. (I :jr. Osvaldo Bcnja-

E',sscs <árcuitos passar�o :t riL1' � min de .Aze,-,redo. fJ5 fCl1vfO.lCll os

cional' a partir de pr,mcir'; de I determinllntFs
do aum.m:'J cio

janeiro. cu�to de VIda, asseverando,

Dlcol

Essa· "pont�" ioí observada pe
la primeira VCZ \la dia 23 de julho
último pelo sr, John O'NeilI, reda
tor cientifico do "New York H,,·
rald Tribune" f esclareceu ontem ii

nQite o dr. \Vi!kins. acrescentando:
"O'Neill me pediu que lhe confir

masse a existência da ponte pcl"
primeira 17eL no dia. 23 di<! agosto
e nada nlais pude receber de suas

miios por·que O'Neill :faleceu no

dia 30 de agosto".
Prestando esclarecimentos are.,··

peito dessa descoberta, prosseguiu
o doutor Willdns: "E' um arco gi
gantesco; a sua largura ê de 2.500
a 3.000 lllett-o:. Nib pode haver

Meno:, agora Q ameLça de uma
a.gres'C3ão soviética n.C1 Europa
Dulles renOVd o apejo para a ratificação do Pacto de Exército Europeu

erro quanto a isso parque o refe

I rido obj\)to roí visto por outros ob·

( sel'yadorcs'" �

! O doutor \',ilkins indieou ainda

I que :t refericí::l ponte situada no

llitnite de uma planicie conhecida

! pejo 110m!! del "Mare Cl'isium" •

I tem unla forma absolutamente re-

gular, parecendo com;tituir uma

eonstrução artüiciul. Mas não ii

e�5C evidentemente o caso, pelo
menos na opinião do astrônomo, o

qual julga que o fenômello pode
ter sido produzido por um meteo

rito ao atravessar uma barreira de

lava mole que teria se solidifica
do depois,
Declarou o doutor "'ilkins:

1
"Quancio () Sol está bau<o sobre o

.

horizonte pod'lmos ver os ralos so

lares passar acima (110 'arco da

'WASHINGTON, 23 (UPI -- O ta das disposições Ic"islaLiva3 melhores condições de vida,den-
secretario de Estado, John Fus' que {) 1'( gemo tro dos paiõcs livres· vizinhos.

ter Dulles declarou iloje qUe pa· FalandrJ no a.lmol<o do Clúh CLAMOR POR TRAS' DA
ra os russos. seria talvez temeUl Nacional d� Imprensa, Dui;e;; CORTINA

rio neste lllomento, lançar um a' di:;,c que a recente conferencia "Parece que a exploração pe-

taque contra. a. EuP)pa Ocid"ntal dí:! Anànçll à{) AtlnntiGo 'Norte ,tn 10<1 governantes soviétieos de Ei'll

em vista do dCtleont.'ntament,J Par.ls teve. a. impresão d" 'jlHl propl'h povo " dos satêlite5 ehe

popular do outro lado dn. cortba "o plll:jg·O de uma. .agres::;áo mi· temerario para eles desata, urritJ,

dt; ferro. iltar aberta da, Russia So,.iéUc't" gou o. um ponto ·('ID quc seria

Sem embargu. exorlou 11'lya- é menor agota ,t.le há. um' OI! guerra geral, Todos os gl'ancil',;
mentI: às nações (lJiadi)!'( cIp. Eu- doi'.S· anos, a�rcsücnhtndo', discuI".3OS recentes dus altos fUll

rapa a que ra1ifiqucrn f) P:\.c�o uI$to de eeri"J S�t dC'4�"e fnl bl'j�an cionar�9s. ovléticos pror!urat'"':I:n a

do E:�ército Europeu já \IU? qüal- de' parte ao e.re;;('onie poded') da lentar o po,,'o com a c·spe;:anr;<l

quer demora p�deria. H"'''!�.lrar OTAN, mas tambem se deve à da. mais alimentos e mais a,ti�
o êxito dos esforGos da RussJa r-ressão interna e ao>;; (l('''!t;QntN!C. gO'.'l de consumo cIe melhor qual�

panl afasttlr a F.·,mt:;d da Ale .tanlcntós resultan�es dOS :más I c1acte. IssQ. revl:la. 'Clar:ml<mte um

manha, �ondigõe'S de .vich qentro do bIO·1 clamo_:- rjJpul�,r �ão
.

iO:,ihtE:nte
MENOR O PEP.;.nQ C,) soviético e nu cO'Iltrasb da", '1ne nao podE> ser Ignorado.

"O (Uo. da deciaã" IV:;» p'Jd·� 51))'

adiado inttefínidn.!ljcn".�'·. dj..,sf..�
DnHe;;. adv\'rtindo ·,II!\.) v II; 1\H.ti:;

que a demol'!! na ratificação po
deria. iInpedir que eotllhlua;;;"<\j·; o

piograzna de ajuda l!'_;rt2 -B,ú\(.;!'i-"
ermo �, Europa. Ocidef,l.:ll err! �'i�

Insistindo u6te ü,l'na,
continuou:

Nega �ue teot�u se�ng�trar
�natru seo�nras �ario&as

RIO, 23 CMerhliunall l<lS'," Log'J apàs o depoimento" "('por-

tindo nas p,:lJávras "não''', "inn I tagem
ou"iu o sr. Romario d;Jl'

ca", 'absolutament�", p r e s t o li Santos qu'! disse 2star hll\'t::nrlo

depoimento na Dfle:;:aci., d.. muita. fttnta�·ht nas declar·iç;õe�·

Quarto Distrlt·.} li :or. Jocl G mJ:.1 dan parte" e in!u'TItou nuü :v:,re'
Fe�'nandcs acu'-"ltlo d � t"nt"" <ir· \ dita

,. que l) aClIc;ado �.enhB l<'!r1:.
questrut' quatro scnhora·J é:· SI: mipaucad') na D�lq;al..'la Ü" Vlgl

ciedade. O sr. Gooda d"\�llL'il1 iI) f buda �'ara a:;�i!lar ·,m::l. Clll�íi2

o depoimento da sra, Viief(�, :êi' ! t"5.0.

Slm como das outras tre1' [hmar..!

)
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PRESIDENCIA DA REPU'RLICA .

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA,

',.. �Jj, !
,AGENCIA J\lODELO DE ESTATISCA DE BLUMENAU

�'�
.

EDITAI
L�.,��"CI� :r; �'J,L;�!!f!. .:.....� ',=,

�
.. ., "

'.:,.:.'r.\';C,),õ.<olI;'>O,'.r:;.r.,"""""""".",,,,,ii.,,:�� CIent!fICO a quem interessar possa, que de acordo com

,� determinações de ordem superior, o prazo para o encerramen-

t to de inscrições ao concurso para o. provimento do cargo de ..

I Agente de �statística foi prorrogado até o dia tr.nta e um do

i Vende-lIe uma serraria recem!' corrente mes.
'

Por pre.;', <1" "easiã<> e por mo"; montada, em funcionamento, eom ] Blumenau, 21 de .deaembr-o .de 1953
"

'

tivo de mudança, um be� ,monta,: l quadro Tis50t e serra Pery, dois BENJAl\Ul\'l Lln-'IA - Chéfe de ,Agência l\'lodê!o, padrão
do Bar, 20m pequena.' acomó.da� eamínnões, bois caÍ'rôças ete., quo
çõ';s; sltnadó no Bairro do' ',�ar- ta de produção de 521lml3 mensais

da; OtIma fregue:da, Tratar" com em terreno de 14.000.000 ,de m2 e

o prop'ti"tário, à" Rua �azonas 34,600 pinheiros para cortar, j,á. .

nr, 3.725, (ao lado do cme Garcia). marcados. TlÍàtar' dirétamente no
A agencra do IAPC, desta cidade, avisa

_'�,_,' ",_","�",,,,�, ",,,,,�����,, 1 Íocat' em Caç�dorzinhO, Fonte AÍta,! p�egadores e segurados, que, o expediente desta agência nos :

V 1.: ru D'� f II: ! em Curitibano, com os proprietá-! dias 24 e 31 de dezembro corrente, será das 9 às 12 horas.

1;, �1 11: - ,J li.. j rios. Preço de crs 6.000.000,00 in-! Blumenau',23 de de�embroJ de 1953

, i cluindo o terreno
DALMIRO DUARTE SILV_\ - Agente

Um terreno com uma casa'
.

Ide moradia, nova, no lugar Vi- ! •• D
la Nova, trópria, para �mQra- i Aluga-se ReSldenCli
dia e negocio.

"

1
Tratar no loca!: Rua Almí- I Para Casal Informa-

rar:te Tamandar_:a, :'180 -:- es-
I

•

quma da ��a Jomvlle, ou com i co-es Rua São Paulo 240o Dr. Abrho Ramos, em !ta-'
,

•

�L' �v

títulos de eleitores com a obriga
toriedade do retrato, mas fracassou

redondamente, ,;por força do voto da

.maíorta, melhor do PSD, que res

ponde peia governança da maioria

, perigo mortal" da demora na dos 'Estados.
, ooeoe<>IC""".ooo,""""oo"",_,.,..,.""",oo"•• ,,,oo-,:. t'f'

-

d P t 'd E'
. A LEI AGRARIA

"�.,o*oeooa'Q'ooc,c.o,,,,,,,.O'C�,,,,C'� !,ra 1 icaçao o ac o, o xerci-
- ••

, , _ '" �� : to Europeu. A Lei Agrária, outro assunto que -- _nd� Mogolhó... II '

ARMAS E MUNICOt( �� i MANOBRA CONTRA A se está constítuíndo em fonte de a-'

,
.# §ii FRENTE EUEOPE'IA

nedotário da Camara, não foi eogí- '.'oP:�;'::;"·'��h ;Oi 11 �!}
A d �� II O seeretarío disse que, "a me �=�od�an�::�lt:�'::�d� n�� ..�'::_:_�c::.'::"��.... c�,� li,
nnas e caça, espor·, �íI �0f1 aue a unidade seja obtida

dminis'.... t" d

- _._-' -_...._ .

I{
, � te, revólverfls, pisto-, ��' imedí�tam€'nte este," mom')'1to ! �rocu1es�os da W,efa lVOS, anár�u -- - - - - - - - - -

� las etc c qualque,t �� h' tó
.

d' ". ,lmp Slonan o a r onna agr la

L '

marca" COMPRAM-SE � il1S rlCO �o era pass�r, lffiPOn� I' por meio de portarias ministeriais, I'NA �� ,!n�e estao forças "diferentes �
e conseguiu alguns resultados com

. �� d: cisivas" que podBrão asse"'u-
'

.' -

d
..

1"
" temunha. Desta maneira, a for-"

.�
r,

I a cnaçao e varIas ,co oruas agl'l-, . .' ..

I

I
'" <:", -i'" rar'J êxito dos esforços da Ru�-! colas, distribuição de terras e meca- : mallaade fOI adiada para qU[I'1- '.:
la�ii! �elr,fl '\,� �aça sia contra a unidade EiUrc'- i nização da lavoura através de um

'do ela regressas'�e da C:l�a. i

,_ lU, 1.' r"H:N�l'U péia.
'

simples processo die financiamento, Saude. !
RUa J J '!!,' N;?!'.,.1 IHIJ. "A Uniã" Sr'v:ética -- acre,.;- processO por meio' do qual o Brasil, NOVAS ACUSAÇÕES I

c':ntoll _ .. �s�i jog..mdo o peri;;o- importou mais' tratores' "jeeps" e Já o sr Abel Cor,reia de31'd"!!

���i>.....',:':' 60 jogo de fingir que ap'Jia a
outra� maquinas do que em toda a te totalmente a v' rsão ap'!.'es.',J' \

) Frau'7a. e a Ale1"anh:1.. um�� can,
sua História. Com a atmosfera na-I tada pelo procurador da sua. im,.!

-

; tra a outra. A prOpai�'1'lda S0,,,ié-
cionaJista reinante no pais, foi bom; ta<:::,ndo-o de sequestrador E L1�- �

,

t' t' 't d Fran� que se nno tivesse cogitado a seria r1;;I'an'lo (we tudo não pa8Sa\'a 'II'lca (;s a reSSUSCI an o na
. �

-

.
- -

, I: ":', '.' temo':' i Al�rnanha e €,sní
do caso. . de um g>ülope de adV'.1gado par-c. 1

�,:J �/ ;; ,-" � j, criando na Alemanha o ressen-!
-�---�� _'

.��.�'�'�'"'�:--
.. , 3e ap';lde,rar dos milhõps da OO'fCo- t

I
timent'J contra a Franc;a,· ba i v.: AR O PE ; genal'la.

'IY3�i:O�:; ., tr"::::���o::'ná�\S��u�:��Í3�:1 St?AI\ITON10 �=.=�=�����".�
.. �"'.�"-'��� ..�"�

I
Jr�l�t�.�::J

� !
A1-emanha que já dura quase, no·

.,. , ::iii I

.
ve anos d�sde o ai'misÜcio",

í �
de eletricidade, o presidente ! �

,
�--- da American and Foreíng Po- I

; !f-���������I t�� ���f�� :!. p�ia�:!e�� (
;/!Rua Nereu Ramos, 38�Fone.( I pr.esidente Vargas foram cita-!

,.

COlltltosS1U:ucicií,." :

/12'834
- FLORIANOPOLIS - � das corretamente, é evidente i

CAMINHõES �F. 'l'!, J.... , i ,j·;:.,ü;;'
Santa Catarina i

I
que 'não podia referir-se às i

'Wheel DrlV""} Tratamento atual da (, subsidiarias American and Fo- !
l'RA'liORES: !,,-, fL B �J�ê":J�!' "p I o R R E' I A" \)

!
reing Power, pois estas já com l

:t>eç� �, Ace."ISol"itOO:t. '{Ior operação sem dor. (enquan-i( pletaram mais de um ano de l
FORD ,,' (,HFVHO':':;1:� to oS,dentes ainda estivercm re_(;( programa de cinc,::; para am- ! BLUMEN4U ..JOINVllE

Linha __ 1"t lativamente firmes). - ContraI',) pliação de seus serviços no I "
__ ,

� O P A .B !' indicado na Tuberculose e Dla-m I Brasil, ao custo total final de l
VIAGENS RA'PlDAS E 8EGt1BA&

AUTO COMERCIAL bctes. - Solicita-se a reserva!�i 120.000.000 de dolares.!
'

--' SO' .. NO :..._"

'?' IMPORTADORA S. A· Ide
hora com alguns dias de an- :((

I
TOSS:S

I
"Este programa foi aprova-I �I

,li! X P R, B II II O A N D o a,lIN I!I A.

'BLm'IENAU tecedência peloõS pacientes de;;� E F () N Q U!TE... bdo I?lel� Comtissão �onjunta ; ��=�:::::::::::=:::::==::::=::::::::,===:"._;:;::;:",=::::;::::::::::::'::::::::::::::=::::=:::::,::::=::::�::::::�::::::::::::::�::é:;:i:a::::::::::::::::::::::i:::===�;1
Rua 15 de Novembro, 983 f i'a. ;':' .....:<OUQUIDÁO

raSl elro-nor e-a-'l1encana e I
�.,..,--,---:-,--_..�._-_.,--.----��.

T:���;���:vl��Eiiihm &:==7='0<==:==: :':,,:=, ::::= ;0':::':'=::" l:�o���ig. deE��o:��g!�.wl� I 8 '�:!:�t!2i����;�;,e:6r!O�a; �:::u::-
��--�" 1 recentemente, créditos de nlais i Dansante, anunciad!o para o 2.0 dia, ,Procurando obter" informes junto �

CURITIBA de,40.000.000 de dolãres para I de festas, isto é, dia 26 de dezem- diversos cometcümtes, entre as'

cobrir as necessid3des de divi- 1 bro em curso.
' mais destacadas firmas desta cida

sas do programa. Esta sonla é í Para que póssa melhor avaliar o de "e üunbem entre as casas comer-'
ad 'cional ao crédito de • . . Il que vai ser o Bingo-Moostro, bas- ciais de menor envergadura" ares-I8.000.000 de dolares concedido ta apenas que se diga ser um ma- pcsta é sempre a mesma: MOVI

pela referida instituiçã,o ,em : ravilhoso relogio Cuco, o principal" MENTO ESPANTOSO. Desta fór-

1948. i premio da noitada, constando os ma, O" ena que .está ]lrestes a se fin� I' ; demais, de valiosissimos valores: (11:-'1', foi mesmo dos mais promisso-

E Os p.remÍos estão c>-..pcstos na vi- res para o povo de Rio do' SUl, e Itrine das Loj:lt de Calçados Fran- oxalá o ano de 1954 :;.:,ja ainda me-

FATIAS' DE PRESUNTO A' cisco Perioll e o intereosG na aqui- lhor. l"f,is só assiÍn então continua-

PORTE MAILLOT sição dos cal.'Wes é a maior prova remos' a marchar sempre na linha I2 fatias grossas de presunto co-, do retllm�Hl;lle suces'o a ser al� de' i:�ente entre os' municípios mais

zido, meia xícara de cenouras, ll111 cançado '!,leIo Bingo cm referencia,

p_l'OgreSSis_tas.__,.,,' i"de xícara (il,; cebolas, meio dente Wl1LTER.l:JAUNGAUTEN

1 de alho, 114 de xícara do aipo, meia I ,RIO DO SUL, ,23 "- Procedente

I xícara de couvc-flor e 114 de xí-: de Laguna, onde é Cuncionário da
,

cara de óleo. firma Carlos Hoepcke SjA., acha-se

I meia xícara de feijão branco entre nós, em companhia de sua

,já cozido; meia a 3!4 dc xícara exma. fz:.milia, o sr. Walter Baun

I de vinho branco seco e 2 folhas garten, que veiu rever sua concei

I de alface. tuadissima famUia 'e pessõas de a
.

Corte os vegetais em tirinhas fi- mizade.

nas. Refogue na gordura e acres- O sr. Walter Baungarten, que é

cente o feijão branco (préviamen- irmão dos Sr5. Helmuth, Siegfried
te cozido e temperado com sal) e ,e Ralf, revendo Rio do Sul,' após
o vinho branco. Cozinile tudo jun· vários anos, ficou magnificamente
to por 5 minutos e sirva em \'01- empolgada com õ sur'to de progres
ta das fatias de' presunto; já assa- ,'lO desta zo�.
das no forno.

•

Um Fórd-38, reformado, esto-]
faria nova, pneus novos. -!
•. Informações nesta red�ção. \

ve���,"A�iV��,D�o;es 1
Situação prevílegíadà,

prOXi_['mo ao centre. cI:reços vanta

j.osos. Facilita-se os pagamen-
tos.

'

Informações com o proprae
tãrío Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 31S' - Fone
1531,

automÓvell\'
Camioo5et;
Ca:ni�,[I!\et,"{i

�!� �� .

.

ORGANIZAÇÃO 8LU.,
MENAUfNSE UDA�
Tem para venda:

II 1 terrenu no Bairro da GarClA. ,

U à Rua Engenheiro OdebreCht, ,i

/I medindo 32 metro! d. itõll!Í4> i,

ii por 60 metros lie FundI!. ii" g x x I
li 1 tul'eth, de: 15 ,ú;;;-u-w por li

II 50 no Bain... ii., :Som .Ret11:�. L
II com l1IIUo J!aSIl de malel1&':'

II 1t 1t :li,

ii 1 bela eR>la residencial dO ti.. "

II co Timbó, situada num ,errenc,

II da 116 metro. .:lo trent.. por :1

I 28 metros de tunda. Preço dI; ;i
II ocasiio, J'acillts_se Pag,!lllUlJ1Í;Q, :1
t Jl 3; % {l
11 .l casa na Rua Bata, panc\'> a· li

II lém ,� ponto final de onibua h

II da Itoupava, const:l:U1da há pau-r
II co tempo, ,�timo 19cal para. II
II bar fi restaurante ou outro ra· j!

O mo de negóciO, I'acllita.... DO li

ii pagamento, II
ii '

'

, X li: li: I'II 1 Bungalow no Bairro ;;u, V... I
11 lha, em' estado de novo. Ten'... n
II no de :140 metro. quadr.adgg. II

ii O'tiJna lituação, IIt li: li: X
, 'I

II 1 negocio de secos 6 1I1Oib,A- II
li dos na rua 15. bem Imtalado n
II • (lain 'bOa treguesla., II
II x li: lt 'IIII ,Diverso. terrenos e CUII* ... III todo. OI bairros da eI4aQ. I
d xxx \1fi Diversos lotes • CDU U pJ'a1a I
11 de cambori'O.. II
II li: li: x ii
11 ::I ongenhos de lerra no mu.. IIII nicfplo de Ibirama a 11,5 qui- L

q'lonietro. da estação ,4� Haia·· li
II >.:lar. ,,'

'

," 11
II .11: X;Ir II
II 1, ealIa residencial co%Jt 1JUll li
Il teneno de 750 m:l, no oaDUQ li
II da cidade.

'

'II
II :EX. I:
li 1. fotculma. 1 fabrica de oleo II

II de .ass�az, 1 serrara qUa- II
) dro de centro, 1 fábri.,. de II

11 pasta meeanlca com :I asna- II

II ria!' "Tiçot� • reserva d4 '- II
I 30.000 pinheiros adultos, 1 'In nuds. {aunda com 50.000.000 1.
II metro" quadrado!!, rodo litua 11
II do no munlcfplo de Tat6," "

II
Z x x II

! Lote. em CUritiba litlmdoa 'III em diversos ponto!! da cidada. I

,I Terrenos de grande II rápida I
fi valorizaçao. Otlmo empnflO d. II
II capital. II
I x X :Ir ii

CODSUlte-n03 quande .te-

I'"ejar éfettIar qualq'llor I
negoc!o- imob11larlo: j
ORaANIZAçAO BLU· II

LTBA.,IIRua 15 d9 NovembrlJ
876, 1.0 -...ldu� ah 5. II

II fone 151%.
'

ii'
�t7 ... :r:h. _;;;ífiii&iii.. Ujj;Ui nôjJ;;...... "d! ; = jJ t t �

MENA�SE

IAPC

A V I SO

J
ção de que ainda existe en

tre os homens uma dóse de
boa vontade e amôr ao pró
ximo.
A solenidade da entrega

dos pre�entes de �atal, aos
doentes e velhinhos do Asi
lo, terá lugar às 16 horas

I de hoje, devendo nessa o

casião serem distribuidos
centenas de pacótes, entre
roupas, doces e frutas, cons
tituindo-se essa cerímonía
uma autêntica fésta do co-

bacharelice nacional.
Mas a Escola poderá, com

as suas cátedras especializadas,
melhorar de muito a qualida
de dos nossos' jornalistas.

'

'

AMDRE' MARTINS
Distribuidor em sta. CIlta.rtna

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"MOBIS"
Marca Fabril da melhor

casimira do Brasil
- x-

Linhos e aviamentos

para Alfaiatea
- x-

ração.

(
Rua :XV, 1360 - Cx. Postal, 388

BLUMENAU

EXPRESSO BLUME NAU
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO
End. Teleg.: Blumenau e Curitiba: - LIMOUSI:.....EI!I

AVISO AO PUBLICO
O "EXPRESSO BLUlUENAU-CURI1'ffiA", concessIonárIo dos ser

viços de transportes coletivos em LIlI-l0USINES de LUXO entre

BLUMENAU e CURITmA, VIA JARAGUA' e JOINVILLE, avIsa

que a partir de 16 do corrente trafegará nos seguintes horário.:

Partidas de Blumenau ã's 6,00 horA.

Chegadas em Curitiba às 12,00
Partidas. de Curitiba, às 13,30 hora.

Chegadas,em BlUInenau às 19,30 horllll

ServIço de D01\UCILIQ A DOl\fiCILIO

OFERECENDO CONFORTO E SEGURAN�A

Corno sobremesa para o dia de
Natal nada mais conveniente que
o famoso

BOLO DE NATAL
Esta receita dará para um bolo

de bom tamanho, a fim' de que
sóbre uma parte para ° seu menú
do Dia dos Reis. Sim, poiS este bOJ
10 é uma destas coisas que ficam
muito melhor depois de velho

poderá >ier guardado por {més ou

1 mês e meio, sem prejuízo.
450 grs. de farinha dIe trigo, tor

rada ao forno e peneirada; 450 grs,
de manteiga; 450 grs. de açucar

mascavo; 1 xicara de con.naque;
450 grs. de passas comuns; 450

grs. de passas corinto; 100 grs. de

frutas secas; 100 grs. de amendoas

partidas' 1 colher de chá de cane

la em pó; meia noz mascada ra

lada e 9 ovos.

Baia a manteiga juntamente
com o açucaro canela e noz mos

cada, até formar u'a massa cremo

�ja. Quebre os ovos, um a '(.unjo c

corrtinúe balendlO. Acrescente o

conhaque e a farinha de trigo pe

rH!irmla, mIsture mm e adicione os

demais ingredientes (pa,ra que as

))a$5;15, frutas c amendoas não :(;.

quem no Íundo, tleix\:! ..as na água
1110rna por 1;2 hora.. paS3c .. as na

farinha de -t,l"i_go c pene?rc antes de

adicioná-las à massa). Leve -para
assar em fôrma untada com man·'

teiga, em :forno mode.ado. Depois
de assa�o, <'spalhe por cima uma

camada dle pasta de émendoas ,,�-

c:as no :forno, socadas Com unl

pouco de' água de flores de laran

ja. Cubra o 11010 com sUSpiro e

,leve 1010 forno'moden!lo para se"

cal'. Serve 12 pessoas,
,''l'd'vez' a r'ec'é1t:i sejá lnIlga, lHas

os r'esultados, fuinha alÍlig8, valem

qU!ilClUer tlsforçO' Além disso, o

Nntál 'só aC,)i1tece' Uma vez por
llno e a Clll'llcmoraç;io :iu�tifíc'l
hem a� deSp",ga8� :nua <€I? • """

Agências:
BLUMENAU: _ Rua 15 de Novembro, 313 (Hotel Holet7;)
Fone 1002. - CURITIBA: - Rua 15 de Novembro, 22 - Fone 636

A ElI-IPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS'
PÁRA' SArnAS A QUALQUER HORA

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA, LTDA.
'

S-�-lt-lt-1_"'''' -.I. - S. _.:. X"';".:I:-l

Procura-se aprendizes
Somente rapazes de boa família com o curso

ginasial queiram apresenfar�se.
RODOLFO KAN-9E R S. A. Com. e Ind.

�illnmllnIUllililnIIUllmlllllllll!llllllllmlnnnnlmJrIUnlJl111111111111,&
-

=

De 250.000 até 300.000 m2. tle terrall Dll

�de Camboriú.

Negócio m:"gcntc. A tratar com o sr. Fran-S
Ecisco Pinheiro, em Rio do Sul, Caixa Postal, 96. ::::.

�lnlllllnll:!!I��lllllllInIIIIIIIUllllllllllllllllllnllllllilIllnmJUlnnllllllll�
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'IfnmoR DE VIAGENS1:-
AUTO VIAÇÃO RIO DO TESTO

1<1.0 DO

E EXPRESSO

T A B E L A D' E H o R A' R lOS

Saídas de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS Saidas de Blumenau

6,00 horas '9,30 hu't1l!l

6,30 horas 11.00 noras

'l,30 horas 12,00 horas,'

12.00 horas 16,l}{f''horás
13)00" horas 17,00 horas

AOS SARADOS TARDEA

..

" 12.00 Jloras
, 13,ÓO' 'horas
14.00, horas

, �3,3Q, hpraS
16,00 notas
i'1,OO , 't\91'!111

AOS DOMINGOS
8,30 hozas'
9,00 horas

'11.00 horlUl

13,30 horas
..

17.30 horas

'18.00 horas

'19,00 horaa

EMPRESA MOREIR;A s WERNER

6,00 horas

6,30 horas

'l,$O horas
12,00" horas
16,00 horas

16,30 horas

'17,00 horas

'VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAIAI' B BLU�NA�
nORA'RIO DOS ONIBU8:

PARTIDAS PARA ITAJAI': 7, 10 e 15,30 OO,rlUl;

PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 15 Ror...

HORA'RIO DAS CAMIONET1!lIl:

PARTIDAS PARA BLUMENA.U: 7 e 12,30 'Íloru;
P�TIDAS PARA ITAJAI': 9 e 17 horaIJ.

PASSAGEM:: Cr$ 15,00 nos �nibUS e Cr$ 20,00 nas camion,!*
AGIlNCIA EM ITAJAI': Rua Hercll10 Luz • (Ao:,lado da Iglre,Ja

Matriz) - Fone. 3'73

AG!:NCIA EM BLUMENAU: Travella 4 411

gêncl4' Bra-Blú) ,-, Fone" 126&
_.� :_e__ .,...;;_:

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE
LlNliA DE ONlBUS ENTRE:

, J.,IN'nAS BLUMENAU-BRUSQtlll
'SArnA DE'BLUMENAU: - (De 2.a. AlI 6.11.11 felralll '1. !t. 1'3.
14 e 16 horas) - (Aos iãbados àl 7. 1&. 13, e 14 horas) .-. ADa

Domingos ãs 10 horas.
SAIDA DE BRUSQUE: - (DIa. dtel. i, 7. lO, IS • ZO horu)

(Aos Domingos às' 18 horas).
'

LINHAS BRUSQUE-FLonIÀNo'poLlS,
SAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à Sãbado,s àS' 6, 8,'15 'e 15,15 II
SAlDA DE FLORLWO'POLIS: - (De 2,a8 1 6.&8 feira.: i�
1, 16 e 17 hrs.) - (Aos sábados, às 7, 11 e 16 brl.)' ," ,

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
5i'!!D ,4 DE h.__SQUE: - 2.as à Sá.bados às '1 ti 1& hDl'aII,

SAIDA DE lTAJAI': - 2.11.11 à Sibadol às 8 II 13 hora••
LINHA ITAJAi'..JOIl"1VILS':

fi O K A R 108:

iSAlDA. DE ITAJAJ': - De 2.as a llábado al'� e 1515 hora•.
g'''iD.'\. OE JOIN'V;ILE: - De 2�:a5 a sábado as i,30' e'15,OOcb:ts.

LINH A S NOVA TRENTO-FL()RIANO'POLIS ' ,.'
,·,:;.,n,,: úE N, 'fREI"'fO '_ ,�.as, -t.a. " 6.a;; 'eiras às '7 h�ra".
i'L'lmll OE f'POUS. ,- 2,a�, 4,a� .) G.a.. teli'àli ;U 16 bota ...

A'U r'o V I A (. Ã U' ii Pt I) E
, , .

f�t�nd�ndú as necessidades e cODven!bQcla das sr'S .. passageiro,;"
" Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo borario <WI>
seus transportes coletivos, os quais Já entrarmo em vigor to

l(ue obedecerlo ao seguinte:
PARTIDAS ,DE BL�AU: (diárlamente): a horas - onibu.'

9 lJ.oras - ontbus; 13,30 - onib�s; M;30 onlbul (via Ibtrama)�
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diirlamente) 5,30 hora. _ oll1.

hus (via Iblramal; 9 horas -

.. 9nibus:, 12 boras - ontbua; 1t\
horas - onibu>..

'

'

EXPRESSO BLUMENAU ..(URIJlBA
gndereço 'felegrático, "'LIMOUSINES""

.IGENCIA BLUl\-IENAU: Rua 15 de .Nov. Dr. 313 - Jl'one: 1002

.o\.G!lN,CIA CURITlB_"-� Rua IS' de NovFbro,:,nr. :,.i..
'

NATAL DOS PO'BRES NO CEN
TRO ESPI'RI1'A

,f,
tre os dois significat'la a união dos

maiores eleitores paulistas,' contra
os demais partidOS e candidatos.
Em tal situação, o sr. Hugo 'Bor

ghi pOderia 'cbncorrer à' vice-go
vernança, tendo como cabeçâ de

chapa o sr. Adhemar de 'Barros, ou
RIO 'DO SUL, 23 _' O sr. Euge- apropria governança. se a ll'lal'gem

nlo Schneider, esteve em nosso es- de confiança .entre' os dois fõr bas

critório afim de convIdar o Corres- tanté elástica para conter compro

pondente de "A' Nação" pâra, no missos, A primeira hipótese, 'entre"
pt6ximo dia 25 - Dia dte Natal - tantó, 'é mais íriavel, pois ilue A.

aSsistirmos a entrega de preSej1tes dhemar teria' êP� 'se descompatibili'"
aos póbres, pelO referido Centro. zar para concorrer ao Catete, der-
Declarou-nos o sr. Scllneider xando o sr, Hugo Borghi nos' apo

que, graças ao bom Deus, em: 1953 senios governáInentais dos Can'Ípos
será ainda maior a distribuição de Elíseos.

"

presentes, uma vez que o comél'- DOIS CAMPOS, ,TRES OU QUA�O
cio e a indústria e até mesmo par� Caso venha

..

a se concretizár o

Uculares, contribuíram. eJ'pontanea- acõrdo Bo,rghi-Adlíélnar; 'restarão
nlente, para 'tão merítoiÍa campa- dispérsáS' as forças'" do govérná.dor
nha. Garcéz 'que só agora tomàtt'l corpo,
Uma nota sobre tal assunto. di6' com 'a cbmposição PSD; P'Í'B.' t>RB,

l1u!gamos com satisfação: porque PR, PRT, PST e 'dissidenclà do
vem demonstrar, de' público. que PSF;'mais "O' bloco dê apoiá' poH.
o povo riosulense é por índole. dós fico" a(f sr . .ramo Quadros, PDC

mais c::lridosos que conhecemos, au- PSE; <c, "em 'iiltirnif' lugar, comple
xiliando 'sempre que' possivel, a to- tamente iSoládá, a UDN' e o: seu

dos os que se esforçam em mino- candidato dle tràdição,' sr.: Prestes
rar os sofrimentos dós menos pro- Maia.' Poderemos 'presénciÍlr novo
tegíd:os pela sorte. pleito em São Paulo com' 4 'candi-

MOVIMENTO COl'.1ERCIAL datas, 'cómo vem'Se dando nas u1-

'RIO DO SUL. 23 - Vale a, pena limas eleições,' oU uma 'reviràvolta

visitar Rio dI) Sul duran,te os dias no presente panorama, que reduza t.
fe'itívo5 de fim de ano. Todas as 1) numero de candidatos a 'doi" ou l
c,asas comerciais abertas,ao públieo trés. 't

,
,
,

I
l

fáhrica de Máquinas e fl.lodiç.o ,,,"ORlTl"
Especializada em fabricações de ��Ianças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40"qíiilÇls _;"M�quinas para
padarias; marcenarias, ,bQmbras._de;,ã.gu'a, para poços'
e ponteiros, de 1 e 114 de.polegadas.

'

,
- Oficina de e5tamp�aria � fundÚ:ão '_

,

Projetos, 'Orçamentos e demais informações na Fá..
brica:'

.

i.-;

Rua Uruguai, 30 - ,.ltajaí _, �anfa, Catª:rÍna ,4t �

-

"

çamentacíos, federais, estaduals
e municipais e em conaequencí.:
elevação das dividas banearlas
dessas entidades públicas e .por.
fim, emissões a' jat{): de

Ill_lOed':, :Voltando, porem ao sala
rao mmrmo devemos consderan
somente a elevaçáQ 40 custo de.
'vida entre dezembro de 1951. ú i,

timo neajustamento e, outubro dc"
53" e v�if,ic!'l-Al0s, _que .esta foi

apenas de 36% Ora, falar em ati
mento de 70 ou 100% será purr,
'demagogia. Devemos, r1lalmente,
em face da lei, fa:zer ;reajuste eh<

salarios embora séJà-''essà medi
da eontraprodueente no combá':!'
à inflação. A lei porém. é lei e

deve ser respeitada enquanto, vi
gorar.

ATENTOS A SITUAÇÃO
- Devemos estar atentos a si

tuação procurando 'entender ,o

Interpretar- os' acontecimentos a

traves dos pr91lUnciament'Js de
nossos homens públicos - acre

cent�U: {J, ar. Oswaldo BenJamin
de Azevedo. Citemos o relatorio
dQ d-eputado Israel Pinheiro co

mOI documento digno de ser lido

tra as selvas, rumo à bai-:
.xada. amazônica, ampliando
as fronteiras .do progresso
continuou.
A gleba Sertania, no pa

.ralélo 12, 'está sendo colo

pizada, apresentando, ': além
de um campo 'de pOUSO,

imensas áreas com, plantio,
não só de café, mas tam
bém de cereais, como -o ar-.

Brasileiro de
de instalar
em Campo

ClltDRGIAO DENtISTA
7,AO LADO ·DOS CQRIU-:IOS E Tm."EGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8
, .

,D,R.

MOLESTIAS DE SENHORAl::,

DR. RENATO CAt4.ARA

'lR. ',GEBHARDT HROtttADA,
��iallsta em alta CirurgIa e doenças de SenhQru

,

-"

Ci):ósliltas DO Hospital Santa Catarlm\
,"

,"

DU J� às 11 e das 151/2, às 1'j m. ,

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATABlNA
'

OUVI,I:)OS - NA\RIZ E GARGANTA

',(L1NICA DE OLHOS.
OUVIDoS '-,N�RIi - E GARGANTA. - DO

,

DR."WILSON SAN'l'HIAGO
ualHenw ,ca Facaldade de Médiclru,.. da Universidade «o • .BraatJ

CONSULTAS: 'Horário, daa 10 ãS 12 horas e das 14
p '18' horas." � ÇONSULTO'RIO: Junto ao Bo..... ,

pi_tal Santa Isabel
'

ADVOGADO
A.tende em 'quaIsquer 'comarca do Estado.

,

Residêrici<ú - Rua Paraná,' S - Fone 16.62
,Escrl:tórIo: _'Ru... , 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO 80'R8AD.E
A,DVOGADO

'Cl'ltório e residência àrua XV de Novembro
LUMENAU "

Telefone,'; 1560
J

FONE"';"'15�n

III

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f�:agO!l�r:s��:la�l: �=b.e:h.�;çõ�iS()d.T�S�.���-e.·UI·a· I·e·-I- d·e d' ·I-'·,·CIA·I e···x·ecuç·. a-o·50 que. garante. aos MUU1ClPIOS VOs armazens matadouros-mode-: .

.

com renda proprta inferior a lo, com aproveitamento de sub-
.

.
.

:

�uin�e mílhõée de cxuzei�os Q produtos _ a. balanças automaU- EXECUÇÃO·· • Caixa Economica d<:ó Rio de Ja-fíancíamento J>O'f e�prestlI�.o a de pesar gado; mercados publi- Pelo qUe apuramos no entanto neíro para todo o país até "1['%long� p:azo para. m\StaI�çao ou
a execução desse fInanCIamento dos seus depcsítos",.ampllaçao de seus sarvrços PU7 eas, linhas' Intermuníelpaís Ou é que

•

ta t 1i'1 '

bücce Interdístrtraís d e .trànsportes . _

e um TI. o. UVH asa, pors Alegam as Caixas Economicd,.

dispoe de prioridade sobre, quais- Federais prínerpaímente, e 0"marttímos fluviais. ou rodoviários t
..

Esses serviÇO's estão assim dia cotetãvos de 1>assageirós ou car-
quer ou ros pelas Caixas :Ii:cono- Instãtutcs que a referida lei se-

.

ria ideal se, realmente aquelesenlmtnaqo cÍlptaçao, eanaâízação. gas linh::.s, teleforucas urbanas.'· micas Federais em cada ..1.sta"o,,.e tratamento quimico dágua po- intermunicipal ou int&distritais: � u cstabelerfmerrtos estivessem em
aos MuwCipio19. zespecttvos até 2. condições de cumpri-Ia fiélmente·tável: produção ou distribuição :pontes � estUl,das sob·regim-e de concorrencia de 30o/.l! d•.JS ·"res- tá d"dde energía elétrica., rede de' .c.s� I pedágto ; hcspítaís e casas de. . como es are 19l a.

- pectivos depositos pelos Institu- E' que a leI' fala em "deposigotos; ê'JnstM.lção de edifícios a-· l*I.ude. .'
-

tos e Caíxas até .20""/·0 do que .ar- to" quando devería se rererír adequados para hoteis, hospeda- IMPOSSIVEL A SUA .
v. .

recadam em cada Estado e, pela "dísponfblfidade" de cada Caixa

a. exposiçãO. internacional c o . m e m o r a t i v a
···d o· IV Ce·'nte·na'rl"o d·a

:.

cl-da··de ·de S'" r· I Ws��·��:��âoC���n?st�é�e��:j(la:i�e��io�eJ�liJ���
.

.

.....
.

'.. . -.'. ...
.

. aO aU o de. A escolha recaiu no nome do doutor M;guel Couto Filho;
deputado federal, grande salineiro em Cabo Frio. 1

No dia 9 de ·julho de 19.54 dos e o último a 'ficar pronto. .

- Homem de bem, .em todos. os sentidos da .palavra- No:,Apezar í!a vast.dão desses

\
Dada a impossibilidade de ser entanto, será um escravo da '0_olítíca, porque. é afilhado do>inaugura-se a Exposição do �m.. Fevereiro vindouro -, e. e

-

t.,

I
. spaços, nao em sido facíl à atendido o pedi.do, pois se nosso qu,erido Ernani, governador fl�inense. .

..

TV Centenario e I F.eira· n- na grande rnar'qurse ·que os C ' -

d IV
. .

irternacional de São Paulo, Inter'Iiga � que é uma das,
orrnssao o Centenário o fosse deixariam de o ser ou- Ministério da Saúde não precisa de um grande saline o,.

promovida pela Comissão do mais .imponentee obras de en- ��ender ao grande número de tras solicitações igualmente nem de um hábil polWco. Mas, de um técnico. E foi esse o:
IV Centenário como ponto· genharia dó. conlunt.o p.rojeta:. J'u:mas que pretendem expor, dignos de apreço, f i c o u, motiv,a principal de sua críaçã-O.· .

.

..•-

- alí, -::,5 seus produt.os, qUér de deliberado que ° grande Es- Contudo, já passei afetuoso t.e1égra.ma ao Miguelzinho,·:culminante das comemoraçoes do por Oscar Ni'emp-yer, de a- S- P I 1do 400.0 aniversário da fuli-· D�rdQ· com. os mais avançados a� au o, ou dos demais Es. tad'Çl sulino construisse à par- magnífico companheiro do Palácio Tiradentes; .em duas egis-··
dação da grande cidade. Será preceitos da arte moderna. O tadps, quer do estrang�ro. te o seu próprio pavilhão. Ou· laturas·e na Constituinte, formulando-lhe os melhores votOs:'
a, Exposição, ao mesmo tempo; Pavilhão das "Nações" e \)

DOls fatos mostr�m be� qdan- tras entidades públicas e par. pelo êxito de sua alta invest:dura, incluindo, neSSe te1egra·"
uma el-oquente demo.nstração dos "Estados'! medem, cada

tos oe de que vulto sao. esses ticulares, como Dor exemplo ma, algumas frases do estilo.. ... ,:.'

��oblep1as,. para os quaIS, a- a Com'ssãQ da Marinha Mer� Nas vésperas do pleito, Migu-elzinho, porém, será for,",do progresso paulista e bra- um, 150x42 �tros quadra- lias!. tem .s.ldo e.n,contradas so- cante tera-o outrossun' seus. çado a transigir, diante do micrópio da politicagem .. E $e nãosi1eiro, tanto ·.no campo. eco- dos, dispoll,do, de 1 porão, 1 1 -

t f tó U " , t' ,

'f d d'
.

b
- uçoos. sa IS a rIas. m '(leor. próprios pavilhões. ranslglr, sera orç� ,o a elxar o c�rgo, quem sa e para �r,nômico; pela manifestaçao de andar térreQ e 1 superior. A reu com pavilhão dos. Esta. .

_. " . _.. ocupado por um OflC)al da AeronáutIca, ou por um engenhel-'seu progresso na indústria, no, ligação dos pavimentos é lei'; dos, outro com o das Indús- Nao fOI menos slg�Jficatlvo Iro ... e ,dD Club de Engenharia, onde vai funcionar· a nova,comércio, na agriculíura, na ta por escadas, elevadores e trias, Com o edifício destina- o que 'Ocorreu relatlvamente Secretarla de Estad�. ..'.
.

.pecuária, e em todos os de- rampas. Sua área total cons. do à .representação de outras ao �avilhão d�s L'ldústrias, Praza aos céus que eu esteja errado. E que seja realida-·mais ramos de atividade pro- truida é de 12.800 .metros unidades da Federação deu-se destlU�do excluslva_mente !los de tudo a�uil<? que o novo ministro da Saúde. já prometeu,.dutíva, como no terreno da quadrados e a área aproxÍ- o seguinte: uma vez �muncia. exposltores de Sao pauLo, em sua prunelra entrevista aos 'vespertinos de ólitem.
.

:cultura, atravéS de uma vaso mada para "stands" - de do o certâme e postos à ven_ Não obstante o edifício cor- Carteira de Crédito Geral do BB, merece um registrO.ta sérfe de iniciativas qUe es- 5.200 metros quadrados. cada da os espaços para o 10caliza- responder em extens�<Q e lar- Vamos abrir-lhe, dest'arte, uma conta· de crédito de sÕ;..tá sendo nosta em: prática uma. O Pavilhão das "Indús-. ção de "stands"., um só Esta- gura nada menos que ao cre' ro de confiança. . .
.

com elevada orientação. A t�as" tem uma dimensão �e do, o do Rio Grande do Sul, cho da rua Barão de Itapeti� Antigo mata·mosqu:tos, do tempo de Chagas e Belisá•. ·

essas

m.anifestaç.
ões

.l!e
. laSS<:_/2:.l0.X50 m.etros .q�adr.

ad��'

..

d'iS� candidatou-se à locação de ninga que vai da rua Marco_ rio Pena, e certíssimo das horas incertas de Papái Getúlio.
c:arão dezenas de naçoes rum- pondo: para os s�ands, de mais de metade de todo opa. ni à Praça da República- e BARRETO PINTO ..

gas. ..
.

. ..

. uma ,area aproxImadamente vilhãlo·, tão grande .:desejaria três vezes a largura daquela p.S. - O gesto de Gastão Bliená Vidigál. reêúsàndo 'a
O certame será instalado de 16.000. metros quadrad'2s. que fosse sua representação. ampla via pública da PauIi� especial, devido à injustificáda· atittide de serem modlfi-·

em três grandes pavilhões - A l?arqmse tem de. extensao céia, diante do número sur- cad3s as atribuições da Carteira, pelo ministro da Fà-:
o das "Nações", o dos "Es- maIS de 600 metros le com· 20 milhões de pés preendente de pedidos, os 01'· zenda. .... ,,'
tados" e o das .. "Indústrias", preende ao, todo 30.000 �,. ganizadores do certame não II - Foi, na verdade, um acontecimenb o banque..
os d-ois primeirós. já termina- tros quadrados. , de café. em plen" tiveram ouiro remédio sinão te oferecido ao general Mendes de Moraes;. na nova sé·'(# fazer construir, ao lado da- de do Flamengo. Adernar de Barros veio especialmen�.

oro·dupa-o· quele, um novo pavilhão, es. de São Paulo, prestar homenagem ao ilustr.e brasllei:r;o.)IJ Y se provisór'·o e desmontavel. E' de se notar, porém, que múitl.>s outros inflUentes' li9-.
com capacidade para mais de líticos estiveram presentes ao banquete, sem carater· Pb�.170 "stands". lítico, salvo se .estou equivocado.

..
.

.,.
..

O'BGliO. DOS' "DIA'RIOS ASSOCIADOS"
PROPRUmADE DA:

NAÇAO"

Ã OA· ç
Rooaçãô. �dmi�traçã.o e Oficinas; Rua. São Plinlo. n.

U91, � Fone 1092
.

� Caixa Pilstal 38:
iwa"I�':k�'}··.,<iB·. .. J��","!Dirêtor: .. MAURICIO XAVIER

. .
..

.' �êaator:- itAÚL FAGUNDES
::'�.� /lJ! .4;� �..

.

.

E.X P E D I E N TE
Assinaturas:

Cr$
Cr$
Cr$

S.UC.'Ç;RSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12
...,.,. �olie.:*2-5953 __; SÃO Pf\ULO: Rua '1 de Abril

.'.

n; ·21m·� 4�o
..�dar - Fones:

. 4�.8:i'l'1 e 4�4181··
BELO HO�;IZ()N'l'E: ..... Rua Goiás, 2<!· - POR
TO ALEGRli:=. __; Roa João �ontaUrl, 15 - cu.
RITIBA!-:�.Rua Dr. MUriei� '108 -.2.0 andar -

. �ala 23:1.;;_ 10INVILE: _;_ Rua Siío Pedro, 92.

IDIBIS& H E sr I tTE
BERlcaTE

E�iTAEUSCHUNG IN
-

CHILE
VALPAR.AI$O, 22 (UP) - Von 41 deutschen

Hêimatvertriebenell':Familien in La Serena in Nord::'
chile, die ÍI1 zwe� Gruppen irn Október vergallge'
nen Jahres undim.Februar dieses Jahres auf Parzel...
len •

der "C'a,já de (;Çllonizacion" angesiedelt wurden,
haben 15 dié Sied�erstellen verlassen und' befinden
sich .

augenblícklich· in Behelfsquartie:ren iro National.
Stadion in Santiago. Sie wollen wieder nach Deutsch;.'

.

, Iahd
.

zurueGklcemen. Die SchUldfrage fuer das auf'
diese Weise. erkennbát:. gewordene Versàgen des Sied.
lungsunternehrnens zu ,klaeren, ist kaum noch moe�
glich� Um aber fuer spaeter offensichtliche Fehler zu fverineiden, sei 4o�h,'so schreibt der Korrespondentderdpa in :Cliilé, àuf einige MQmente hingewieseI,l:

�

Unter den "Siedle:r;n,'tseien Handwerker, Ma,schilien
teehniker, Hilfsarbeitcr, Gutsbesitzer, Gartenhauarchi
f tekten, ein 75 Prozen.t,Erwerbsbehinderter, ein Kondi.,
� t�r �l1d. sonst�ge Ben!fe< gewesen, kaum aber· solche,
r dle slCh aIs'Sledler elgneren. Wegen dés Regierungs-
w:echsels in. Chil:e wurden die zur Herstellung der
Sledl1!ngshaeuser und der Bewaesserungsanlagen not
wendIgen Gel,der, nic.ht .oder nur vexspaetet bereit.
gestell. Es erwies sich, dass die Siedler zu frueh nach
Chile gebracht wurden. .

.

.

POLITISCHER' �IHNACHTSM�i;�1;;;"f:
'VOLKSPOLIZEISCHUl'Z

I" .

BERLIN, .22 (lJP) -'- .. Auf deIn .Ostberliner
.

Marx·Engels"'Platz" dem frueheren Lustgarten, der .

um den Platz des von d{m Sowjets abgeriessenen Kai•..
serschloss;es erweitert ist, wurde zum L Advent ein
Weihnachtsmarkt éroeffnet. Inmitten' der mit kom
munistiSchen. Propag,anda-Transparen ten

.

au:sgestà1te
t�n .Marktstaende befindet sich eine grosse Volkspo-11zel-- Unterkunft roit ·Alarlllanlage. ·Auf dero Markt
sind zahlr�iclle Streiren von·VolkspOlízisten·

..

einge
setzt. In 'eiher. Baracke der �ommunistisch 'gelenktenNationalen Front werden Própagandaschrifteh Ver-

J trieben. Die.·aro haellfigsten·wiederkehrende Dekora-

I
tion

an.. �.'en zum.eist.vom st�atlic_hen S
..
owjetzonenhan:'

deI betnebenen Staenden 1St em Tannenbauin mit
der Unterschrift "Im neUen Kurs zu lfrieden, Einheit

I und Wohlstand" Der Y'erkauf erfolgt gegenBezugs-

1
marken. Markenireiwerden zu erhoehten Preisoen
Pfeffernuesse und B.ruehwuerste sowie gtOSS'8 Mengen
Zuckerwatte abgegeben, .

_

.

.

MEHR M!LCH FUEit-AMERlKANISClIETRUPPEN
".

.,. .

.:: '
"

.

. FRANKFURT. 22 (UP) - Die amerikanischen
Soldaten in Deutsc1,lland, Frankreich und Oesterreich
.werden ab 1 Januar 1954 inehr Milch erhalten. Die
TagesrationsoU da:nn von einem DritteI Liter·auf ei
nen halben·Liter

. erhooht werden. Die Soldaten Wer
den zum FruehStueck und zum Mittagessen je einen

I Viert.el L.iter e�ha1t.en ;.
waoehrend sie bisher

.

nur zum
Fruehstueck MIlch bekamen.
'WEITVERZWEIGT1!i:. VERBRECHERORGANISA-

I TION IN ARGENTINIEN AUFGESPUERT
BlÍENO� AI,RES, 22 (UP) _... Der argentini-

schen Polizei. gelang ;es, einen gut organisierte:n·gros- .

sen Verbrech,errjng zu sprengel1. Bis jetzt wtirden aI.;,
lein 26 Per::;men verhaftet. llllÍ1:l'f ihnen der Moerder
eines jungen, i�lieniEiçhen: Arbeiters. És war dies die
letzte Mordiíat. d�z: Verbrecherorgan,isation, der, wie.
es

. heisst, . in�ge�(i)J:lfmehr aIs siebzig Mitglieder ange-
boeren sollei1;;

Il.tE ZEPT E

•

RABMKARTOOFELN �� ..

{1 kg:

..
K

..
a.r...
tof

...fe.In,
40 gr: Butter,

.

50 g.. r. Mehl; ..I.
I

118 .L� Sáfuie; 1]4 L. Mllch, Salz, Muskat und IFlelschbru'ehe� ..
.

'. ... .

.

. Kart'OffE;1Ín. sthaelel1, waschen uúd··garkochen. 1Aus. Fett und. Méhl eine helle Einbrenne machen·

d�es.oe.· illitM..

il

....c.h.Pn....
'

.• �. F.I.eischbru.ehe auffueIlen � eine� .,dlcken .Tunke} enugemal aufkochen lassen, dIe dicke
Sahne daruliter tillschen

-

und abschmeckt!n. Danach
die KartoffelIi in. diêk'e Scheiben schneiden und li':
die Tunke. geben:: :E':iriigemal· aufkoch.eh und heiss ser.
vieren� .

. . .. .

s- '!"" .•�J.�Aifi;i"��!\
..

_�õI!!:.í . __ 'il�.•�.

�..

.-._ - .,;_.,�

..........·:·n U M O R
.

Eín. Jpng!'!.fMediziner wurde bei .dem Examen
gafragt:·

.

.. ....
. ..........•.• ; •.... ...

.

.....
',,' .'�Wo4�ch�en��teht der Herzkrampf ?"

•
.

"W�pn;,man éinen Heiratsantrag
.

macht und
ell1en Korb bekommtY -

I

G E L � (rrN H E I T i. G E S' ( H A E F I
Verae�der�ngshalber �erkaufe ich zu·herah.

gesetzten Preisen,. folgeride, iro Wohn:viertel Rua·
CeI. Feddersel1, Itúupava Sêca,. gelegene Anwesen:

·li' ·Iih······l· � .....��J:,1
..

'

BIT c
. ge egenen, scho;enen grossett

WohnsÍtz mit 10. 627 Quadraotmefer Lalld.
.... :

... ,.�

1 G;iu�dstueck zu .3,200 Q'Ullntatniefer'LancÍ'
mit grostSem Schuppen, Ge�nuese;;': u. Obstga�teii.

... i. AUG.· TU. J. FEl:"
Rua Coronel

.

Federsen, 729 - Itótipava Seel!

.
ca .

Au Na•........

Vôo inaugura! pará a Europa no prõximo dia 29
Par;, maif>res ;"formaçõ'!iS, COlIsulte <li sua·;4..gêni:Ía eh: Yiasells ou o.

Agentes :Gerais para o. Brasil
UI,T A LMA N_: f S� A.

Praça O·. JOS$ (3tlspar, -./':! - fel. 34;.2020 - São PaulJO

t·

5

"
t-__f-:.i-..!�-

'7
8

9
J. HORIZONTA�S: . _

1.,.--:. Oceano; favor.ec.e. 2 - A.ssun seja, amor. 3 - Esou;.
racar; aldravá da porta. 4 --.,- Expressões; fruta do conde (pI:) •
5 - Fenda. 6 - Rio russo; receptáculo. 7 - Quase Sena; ar
mazem: rústico, 8 - Felino (fem.); fruta. 9 - Alameda; exis-
tência,

. . ..

..
..

.

' VERTICAIS:·· ..

....
..

.. 1..,...., Fruta; queima nas brasas: 2 - Gq:;tar profundàme:q:·
tê; v.erdadeiro. ,3 - Respeitoso. 4 � Com voz :fanhosa; bicho,
pregtúça. 6. _:__ Nome d� umaletra; borrifar. 7.- Altar (pL).
8 - Espôsa do filho; designação. 9 _ Oportumdade (pI.); vo-
ar.

.

N E G O' ( I O OCASIÁO
. Por -'motivo de mudança vende-se a preços

reduzidos, as seguintes propriedades, situadas
no baiTo residencial···· da Rua· CeI. Feddersen,. Itou�
'pava Sêca

1 bela resitdencia com 10,627 metros quadra-
dQs de tettats.'

. .
.

.

1 terreno com. 3.20Ó meti-os quadrados,. conl
grande galpão, qllihtaJ oe pO!inar.

,.

.

. AUG,. TU. J. FEY'
_

Rua Coronel' li'edersell, ···729 .;.;_ Itoupava Séca.
----::�'... ,:.t:::;-;��:-�..:." '.�. -�.��*-..... ," .�'.:'

"

.. ;�.' ·�n4J;t:"fi'l'.J"- ....,���!;� .•

A .N A ç &.0. .,;p.
Econol'l'ifua ou Instituto, pois ne-. Te0uro Nacional, ii. fim d.· 1\"
nhum deles. dispõe dos 30% dos -underem 0Ii seus nego.c1os Ile!!l
seus depositos e IIlCa.ixas ta.l o levar ainda . .em conslderaçlia «tU"
vulto dos seus investim'lln'tos a� o Banco do BIa,a1l paga juro in-
16m de outras obrtgaçõas, já e- Iferior ao custo do dtnh�lrc� depor
xtsterrtea com o. governo. .

sítado nas rerertdas in'stltui-
05 rccursos das caixas Econ\)� çães.:

mícas Federais pelo- que fomus Assim pelo que :Se ili.:t. a. men
informados. já. estão. mais que es- clonada. lei não terá.· grànde hl-:,
gotadcs, exigin:do muitas vezes, o fIuencia na vida dos Murtlciptos
descollto dos. seus· depositos

.

no hra&li f" J MIi

SaudaçÕes Trabalhistas

IhA orme

V ; t r i n e'

c/o an o.•.

.11l1li e os me�h�res presentes
MODAS CHANEL
Rua 15 ele Novembro, 1393

(ConciUi na 2.a página letra Ii
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A l.U.H�RD"J)E EMBORA TARDE - Fc
í

em 1927. e acon

keeií ..m Ftorença, Um professor da Universidade Iocal: foi
prueurado por uma aluna c !ledido em casamento, E' que ela
desejava � dizia -, livrar-se da tutela de um tlo e precisava
urgente de um marido. O mestre quis fugir; mas a moça de.
elarrm que se ele não a aceitasse faria um escandalo, aeusan
du-o ele havê-la seduztdo. A!laVOrado, o homem cedeu, Casa
ram-se. assim, cm prlneipíos .de 38 e imediatamente após as

cenimânias se senararam, Em seuuida, o professor iludido a

nresentou nedido de anulacâo dê casamento, o qual andou, e

rolou pela 'justiça italiana, 'Só agora, 25 anon deuoís, o Tri�u_
nal de Florença, anulou o casamento e Iibertou o lH'ofessOl' m-

- a menina 'Ivone,
nha do casal. Conradó-Hilde;

gard Olbr'ísch, e que nesta da'

ta completa seu :t?ririleir·o ani-:
vcrsár'io ;

�"ãL������
và Duarte e sra. Glorla G.

Duarte.
_ Tambem <> lar do

Lima

o SALãO DE VERSAHXES - Um milionário ch+Ienu, ·Ar
turo Lopez .Vilshaw, amúnte d:is artes, doou a imllo�tancia de
20 mil dularcs .ao goveçno francês !lara a restauraçâo dos. sa
Iões do Pa!i:tCio dê 'Versaillcs, o Ieíto de .Lulz XIV, coberto
di! purpura, borZlAti:l{l.·; 3 o;uro será reõonstruído 'de acordo com
as especificaçõef' oÍ'iglna]s. Doradores, artesãos e operários. es
pecializados entrarão em breve nos abandonados apartamen
tos que foram ocupados !leIo autocrático rei. Especialistas es,

tão estudando os problemas da .restauração elo palácio, deven
do ser transportadcn pará ele os moveis arf'stícamente orna

mentados da coíeção do Louvre, a fim de ser completado todo
o plano de restauraçâo já a!)Tovado.

.

A OItEa�HA - Num acidente de autornuvel. de Cambcry
(F'rauça), um negociante ela 'cidade perdeu os srntidos. muito

sangue e urna Grelha. Uma ambulancia. encontrou no local.
porem. ú orelha do homem. e a Ievou até a sala de socorres
de. omcrgcnclu, no hosnital. Os cirurgiões que o atendiam imo
diut..meutc provldcnctaram um enxerto (la orelha perd.da, con
scguíndo inteiro êxito nessa' tentativa inédita.

ente

.: r�lataromos adean�e os varias
,tratamentos que podem ser

feitos, c,s quais ,'l�v('m sfi!r es

colhidos conforme -=ad·a: caso
em particuIár.

1.0) Alimentação rica .em
vitaminas .. 2.0) Pesquizar e

�i'atar quaisquer disfunções
giandulares, 3.0) Bom fundo
riainerito do aparelho gasü"J- 11 -

.. testinal. 4;0) Massagens eletri-
-

-

Per estas horas. rn
í

n ha nrrriga,

I
vc-o ao rorno

o colorido e a ategrta deste Na-- hora. Aumente

tal já devem ter batido �t_ sua por- ra Forno forte
.

1.L�. O pinheírínIto já deve estar to- ruais un�a hora, tomando o cUlda�
'do enfeita('o, ou, q!t'_�al sabe. foi do de vrrar o preRu,nto de 111:1 la�
'0 Presépio do i\1?111L1iJ ...Deu'y-i que do pr.ra outro -e rega-h\ de VE: err.

recebeu na sa la c L.ll{\E� de honra. rruando paru não res,�1!ear .. TIre o'

ist
� ;;resuHH1 do fornu e recor te sobre

:Os pr.csen linhos rO!,!J,hl nus er iosa-

mente E'll1pacoiado.s COI1.� papel brí- a gordura desenhos em Iozangos

Ihante e laços alegres! regu�are8. corn cêrca de 1;2 cm. de

você, que tern tuna preparado, profundida. F'eito isso" coloque em

já pensou rarnbém na c�1rdápio que cada canto dos Iozangos, �lm era

irá . sêrvir? De fato. quer-ida arní- vo da I'nd ia . o que dá ao presun

ga, o N?.tal não scrta NataÍ seca to um sabor excelente.

A COBERTURA � Misture 3:4
alguns pratos gostoso« e especiais.

Ih
. de xlcara de suco de abacaxi com

Pots eU gostaria de e sugerir

uma Iguarta trncticionalnlente co- 1 x ícara de acucar mascavo ou

nhecida COlTIO Ü +prnto das gran- rapadura amassada, e der-rame a

. mtstu ra por igual, sobre os dese-
des ocasiões" - um presunto 1I'!"- �

_

�

·teiro. tipo �uper-·tender ou COZl;- nhos em Iozangos. Coloque roaelás

do, preparado com 11m molho es., de abacaxi ao redor do. presunto e

pecíal de abacaxi qu« acentua o leve-o riovavuerrte ao forno qUEC

seu sHbor aónliráveL Este presun- -te por cerca de 15 minutos até

to nl:lcio ,.e rosado é de fato eco- (Iissolver o a{�úcar. Retire do foi'

nômico, pois não há desperdíciOS: no c deixe descansa!' por 15 ou 20

as sobras serão aproveitadas em minut()5. Sirva eln UlU8 traVeS:ifl

outró's· pratos igualnH�nte delicio' grande COln a parte ::ecortada pa

sos, sejam elas picada:>, moidas ou ra cima, tendo à volta <,,5 fatias d"

"m fatias acompanhadas de unn abacaxi.

farofinha bem brasileira, COJ,10 CORTAR o· presunto SÚ·

COMO PREPARAR o presunto per-tender com osso � Faça um

,super-tender ecom asso. � De- corte hé,ri-lOntal. rente ao osso da

senlbrnlhe-o unl:-1'5 3 hor�l.s antes, direita pa.ra a -esquerda. A seg\lir,
pois um pre,::unto d:: 4_ a 5 quilo� corte RS fatj:�s enl sentido verti·'

necessita de cêrca de 2 horas pa� cal ao osso.

ra ?SSHr, 15 nünutos p?ra recor.. Entretanto. se voce prefe:'ir �
t

êr a gordura e mais 15 nünutos presunto sem osso. expel'unep\..c

I;�ra· passar a cobertura e assar

-I
c�ta receita feita �onl vinho h�?n.'

Coloque-o numa aSI,adeira rasa. co e presunto cOZld� enlatado.

C:Oln a parte gorda para cirna c le.- (ConcluÍ ni;� 2.3. pai,?Uirl letra E)

Q sr-

gentio.

TA-BlHJilJEIRA - A Scotland Yard recebeu de um anônimo um

pacote contendo uma tabaqueira ele ouro. no valor de 200 fi
- bras, e que faz ia parte da coleção de preclostdades de Lord

, Nelson, roubada em prncípíos de novembro do museu de Man
mouth. Essa coleção, que se avalia em 2.500 libras, S2 encon,
tra desfalcada em virtude de um assalto realizado cem ex-.;
traordinaria pei-icíá; sem que :l policia elescobris"e nada·

to, e

NA�(IMÉN10,S

E

1051

DOENÇAS NERVOSAS

Saúde Noss� Senl'lora,.da···O:loffa
so

Ca.sa de

I
A.SljIST�C1A !.i�'DiC A �!1;RM..4.NEN'!']!: A. CARGO m1{ ESPECIALISTA!

ABER'l'â AOS MB'DWOS EXTIl:RNOB· - �,.

'15 Novembr

I

J;LETR1CIDADE ME'DICA __ �erOUSíJ _ nJl:Sf.NTOD�AÇO�8 �. ALbOO
LISHO - 'l'RATAMENTOS ESPEfJlAI,IZADOS, -

AVF..NIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 124'1 - Fone, IQii

i:NDEREÇO Tl!":LEGRA'FICO: PSIQUL�TRÀ� •..

C TI ii I TI B A P !iIi. A li &;.

l\íARCI)_ DE GARANTIA

ilII

ai feliz PRONTA

ANUNCIEM

FOLHA!

1

E ti I R E GA

�'''J..-
"

apresentá iempre a melhor sugestão
artigos para HOMENS.

em

..

Is alama�as:

"�""W' ....... � ��·rr.
---

"',.:

�.- (onfecções S�ragossy , , ",. .

= Camisas Tanhauser1 Lémo, led e Bardan
= Cinfo$l carteiras, e UnUos estojos Dober e.

'Súrman.
'

=.' G.'cwatas e lenços D�plex
= Pijamas e Robe ie Chambre lemo
� Meias lobo, Centauro, lilan

.0 Maior sortimento das Melhores
.,�.!i\

"asl linhos e Tropicais.

CaSA PEnER
250.000

-_

'.

. . Habitam li! zona de co
neste fim de ano, anun

ciando na emissora dCl RIo
do Sul, ". . .•.•••• ,

Solicitem a tabela de·
· pl'eç;os ou a visita de um·
corretor. - Caixa Postal,

· 61 - Fone 151 - RIO
· DO SUL - Sta. Catarin:à�

A H(EREAUSTA (ATA RINENSE", em agradecimento pela prefe�êl1cia com que foi distinguida por sua
-

inumera freguesia no· decorrer deste anó, resolveú brindar
.

,. ;. ... .
especiais de NAJAir como segue: .' ..

Vinho branco Clássico Midfielou;e. pilrrafa_)13,OO Cr$- Vinho liebfraumilch Dreher e<�,garrgfa-14,50 (,S!
-,

I ��- i

(h�unp�nhe MICHIELON meio doce ,.,'" litro 52,00 (r$.
.

"--' ---- -,

'.�,

. ' .

Vinho FrÍlanle Michielfm branto
CEREAUSTA (ATARIM!M SE �� A maior .... Rua 15 de Novembro,:810L C E R E A II S l.A ' RUA 15 DE

CATARINENSf
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Sem IOftvimcer 161al ore 'denotou a Seleção Estadual ao combinado de lIajai aDte-onlem á tarüe
'Esteve em lta;iai, na:,tardc pc de Teixeirinha construiu

I
nesta oportunidade; em seu Os tocaís. empataram ainda

de terça-feira, o '�cratch" elevado soare a seu favor, quinteto (le avantes, o qual no 1'0 temllQ por,' intermédio

()
','

cI � b cJ 53eatarínense que vai intervir qual seja, 5 tentos contra 1, deixou muito a desejar. Co. de Zico. cujo chute, desfed- -

teri t I110 Campeonato.Br<lsíleiro. a- sem que chegasse a convencer mo prova disto, deve-se dizer di! de dentro",da.,grande área, S campeoes ,ea arJnenses e u·e o "'�fim de defrontar pela, segun- de coao. Na realidade,

cum_j
que o único tento marcado não poude ser \\ detido por '""""

da vez com o combinado' da- llrlU desemp�bastante a., p.elos v:jsitan�es, �1iJ- fase jn�. Mosimlum. No período com- (Colltinua�ão) tir,ua vitória de seu time na GU'I- ,do-se num es�antalho para os za-l,,·t�a,balhava" no Cllcr,tá·'. E' ,banoquela '.cidade. abatid� -domin- pagado no pruneiro _perÍl'ido (·I.aI, f?l �Onslgna(.O pe!n, me, ,pl�m�iltar. '. ii:pós' .'i:ntron'nzit . �'WãLDIR. DE: EGEBA: Médio - nabara, ! guelru; contrár-ío.s. Nasceu nm't'l. cario e Correspondente do L�PC.
;go : passado êm: ":arutique ,p21� do mateh efetuadt) no grama-' dio Pequmha, ,co;m VIOlento Hélio Olillger modificações na Não sabe a origem do apelido OTAVIO J, BOLOGN::NI! Can- cide'!!e pitOl'E'Eea ctt" Erusque em ! _';',,�in!1 como profIssfonal p�ra co'
'COI\tundeute nlacard de 8:;:3., do d,) ;t\'Irrrcilío Dias, XfBidin- arremesso, a�os a cobrança vanguarda, esta' :poude a,Plre- Branco, mas só é conhacído por tro-atacante. Attétíco no, físico e 1 ) 928, esteve no Ri" muíto tempo, ii tal' o clube na categoria e 1'05si-Ajnda, destã'.felta,-'

"

di) as falhas maís 'visíveis, de �cantelO. sentar melhor ptouução e esta "alcunha.". Jog,'u todas as "oração é um, ÓOS ruais ardoros!.),;! onde :nilitGu rins hostes do COCO-l bilHar um número legaL Irmão (le• --.. tramar tem mais acerto, eul; partidas da certaman EstaGuai, combatentes nas cân,panhal'; .lio I t,j F. C., mode;;ta agremiação do Or+val é dono tarnbem da PQSi�'5.0w--_-íÍlii8.8••IlÍI.!Ii!!-m!!.l1ilrullB!�·Íl"j�M�',ii1iI.!I;!il;ii>,_eD_.-EíEIIi!;tBi m;n:-;:-__
"

-, mais tarde, com sempre 11a linna média. esquerda. seu clube. Tem '�sanguE'- de Leao-I Galeão. Em 1950 veío pará Brll$� Casado, pae' de úrnca herdeira, e

1; ,"

tU1t t A. umaa aotUl,,;çáo ··dba�:an,:e.. f!esta. (,1.\ drrerta. Tem 23 ano, e come- e é o artilheiro absoluto de seu

14ue
para ser campeão estadual pe- torcedor do Vasco da Gama. Presa

(O��f!'iIt(�fi DF...
"

JJlR �
ea a. I segun o', en O ..,.0 l'lC- çou h j')g,,� f'utebr-I 110 juvenil do time, lfoi gotcador- dos (:'oi� carn- lo AtlÉtico naquele- nno, Já jogou rrui to seus companheiros e espera� E;;; ii'!: �v lecionado do",Estado. àsslnalou- Paísundú , Pr"s"u 1'[I;:a " divisão peonatos. 'JogOti' todas ;!S 'partidas s:o' 1',i,clO df: Santos , zagu.,iro do prestar concurso ao tricolor nínda'::, �\ml; r- �et":"" ", 'Cri! 'illli. tirí yio_ imediuta CI". iH8 enver-gando a corno conter -forw,,-rd, constrtuín- Bct;ifogo quando este taruhern i"lr mní+o tempo .

._ :&iatti'Z'.! ! T h. J &\ 11 _
�m, '''S;WQ e O ereeira : OI a., camiseta alvi,-verde. Transferiu'-s'e
uotad';l por SauIzin!w, 'após para o Cartos Rem;mx. este ano,
uni bom passe de -Heínz. �::'151'�llLl.f)-S�:' campeão da 'LBi!' e

� t:Js 3s1�fõtitn�ái:é=:S'O mi... do Estndu "ln"víctos Deu Ut:;} gl·an�

untos,' dellois :dos'''' quais lsnel ,d" 'Pü"so 110 "fute�':JI, est�"a meio
e' Sálilzirib') :fiierim: o 4;0 e o eD!'ost;ldo m'- Paisand'Ú pas<.ando Des�jal1do aproveitar ao 1.10$, na manhà de hoje, em ri, li regressar a .1o'nvile e 1"10.!J;ü, goáls� No' 2.0 ineiiJ tempo onde "onseguiu m{tx'�Tlo o cm'lo ,espaçO) de gOl',:Jsa prática individual. fI-- rial1opnlj,;. {kvcmlro l:Jpresen'elo 111'éHo o gu;írd)�o

.

Mosi- bl'ililantelT,arltl> C';5es deis I--II'm!)o- tempo de que dispõe, para i
íiril-de que mantenlmm bem lar-se em Brusque sábado üln::tlúl Héfeutleu '::-éspefàcular- ..

ses titulas. N;l�CCU na epnca da 9repiuLll' convenieniem,-enté elevadá 'sua form.u física, tarde, naru acompanharem i1

itJ.f:lite' uma pelJà: máíd,:mâ �(I-, l'C'ví']uç"" de 30 em Sa'llo AÕJH.'ro
a seleção catarinense" Hélio 'Antoninho i= Sau1zinho fo- delegtlção qllê nunaril parabi'iidà:' pOr Génihlio'. fiÍl{na .de. 'da- :lJJ!)eratriz (lh:)rj;'�;nDdis) e 01lr�ger colocará seus puP.i- nrn aut:'rizados u!'lo técnico Flnrianopolis.

menção foi' ':'I:' co;n�llta, prlll- ,!orl.e pelo FI,lUlcngo d'J Rio. E'
•

élI)annente� ,de Afj)}1Bi!lho" Bt?. cac,ado e pai d,e uma )),>.1.1 garutí-

D d ." d
'.

t
-

BI d
.

�ii:s:���é���frzr�n��lll'J:,'Tel- �;��i�e�:iet])��;�i ��:::�:ata�����; es e aaisemana 'passa a es ao em umenau OIS
'Arbitrou' o sr:" ElnanL Fer- e medio ói,reitO, Sua rnaior em"-

d t b d
' �

I I'f reh:a! tendo a !cpres,entação ���ç;.�es�� n:ü,:!a:�:a e e�p::�:�: ��� OS' res nOvos ar(os compra OS' �pe o plfanga',itorlOSll. <:'bedcCldo _
a esta '

, perJer para c Atlétic" Rrnaux Como, há tempos tivemos 0- !lhos". Estfo os dirig�ntes iPi-I do 111ofJ1rm1.n o tCi'ceiro barco,cOilstituiçâo;. "

qualldc. <.berel'(lia r) lJaisandiÍ, o p:rlunidade de noticiar, a n, !�glli�t;?s aguard:wc!o i1 'w- um !'kiff,
'1Iosimaun, Afonsinho e H:o; 19�O,' '�"cl'edJde .. Rec'·eatl-·"a,co E,s- _,.;;.","'.;..'_. '_o .-. '-_--_-'_'�_-_-_

....

_-_"_-_=.......;_:-_-'_C;(,1J1p�7onato ela Ci.�a-de e:n �
Io...JV ..r." ._

Tt'zoura, BoJognini e Péqui- .

�,artiva Ipirarlga" no l'11LLUl'tO.. ii )Jos .4; jC'r'os de::-isivos JJ' ,

nha; Petrusky, Esnel, Otavio
JUSE' GERMANO SC!-IAEFli'ER: de aumentar o poderio de sua

(Tei:x:ei.,l-.inha), Teix;ei:l'inha frota de barcos, r.'��olvera ad-'- O v('t� rano � e:[icÍ(-nte luéd16- -"

(Ueiuz) e Saulzinho. qu�'rir três 'novas embarca-
, �___

volante: do dube. CJmeçúu no ju,:,.;::===..------�---.::--"-.,.-----'-:---- - -

vcnil do tricolor, d�rendell em 45 çõcs em Púrto AI,�grE:.
c 47 o Olímpico de Blumcnau. ten� Duas dC!DS, desde Os últi.
de antes mgradú tri-campeão peb mo" dias da semana passada,
Atlético R'Úl,)lix no campeOJ1�to da cl1cónfram-::-e no galyão bca
ASVI. Retornou em J948 ao tri- lizaào na Itounav') Seca. o

calor onde é 'do�o de time" até quatro (> deis' se'11 patrão, já
hoje. C(lptutiêilc-se nas pelejas fi,' tendo :::ido lançad�'G ao rio,
'lHlis não as disputar,do contra o :Iuandc óes ensaio'! ccstumei
América. Diz ,que sofreu mais fo- 1'08 d:�.; l"É'"ador�s "anlareli
ra do que S� estivesse no campo
lutando ,(;! �'gritando" {'cm seuS

companheiros, E' um dos únicos
Uallladores II (enl 1l1êtôrta de in::i

'crições e naturalmente cifrões),
Serventuãrio d:::. .Justiça, casado' e

torcçdor do "Pó ue Arroz" do Rio.
Muito econômlco, nervoso dentl'::l
do I.'ramàdo e espera H'r téenicr.

I
()� clube·· daqui alg�ns ar"t.:'�. Brun
quense de nuscimLJli" e tricolor
de coração. Diz q'le encerrou sua

.........
canlpallha

.

no fut-=bol, lna:; parece
que gosta muito ,de. bnLl e se ficE.l'
bàul do tornozd.J "'.:'oltará [.0 tinlc,
firnlc c dL:,p!):'5t.�. Tri-calnpeão <la
ASVI, Campe:i,) triplice de 1')50.
Can1peão d::! 1952 d3. LBD, e can'l

peão e1cst � ano, siío seus mais hon-

I ��:�� . :itUI03 uJém dos viccs e ex-

EGON. PETRUSKY: Ptlnteil'o-cU
reito, - Apesar dE'csa posição, on,'

de' regularmente é dono, atúa em

toõas as posições do aV'lque. Mui-
to' arrojad:O e decidid'J a .. topar
qualquer parada". Com..,çou 110 ju-
,venil e foi para o titular em HJ50

para
u Jc'.'3.l'"' Eeu cl:..lbe ao carn-

j"P2onato estadual da'1ueIe' al1') ,

,
Brotinho de 1933. começou a ser

cRmpeão em 1949 pel::! aspirante.
fni ao tríplice !:m 1950, viCe-Calt'L
�;eào COI 1951, 'campeãu cm- 52. e

bi .. i:-mnpe50 '('lll 1953, alem do,;
·'nliudos". Extreou c·e.!'ta oeasEio

I em 1950' contra 'o ]Harcilio, cons

I tituindo-se no artilheiro da tardc,
Solteiro (provisoriamen!e). torce

ardorosamente pelo gremio ela

Cruz de Malt" no Ri,) c é um dos

principais ",garfos" do time. N50
pCl'de" sessão de cinnna e espera
"inÓa 'muito jogar pelo único c!u-

I be que defendeu oficialmente at.é

htl.!e, Trabalha d:::s 5 iis 1:1.30 110-
r;\5 na fábri�a c está satisfeito CQ�'

mo "profissional" do Campeonis
simo, "Não jogou apenas 1 partida
do Campeonato,
ADERBAL V. SCHAEFER:

.

.

.,:-_"
..

.. .\:."...
\ PAq1N�::�

,

.

�H�aiarjo esta manha os «scratcômeo)} e8tadDa iSFundado em n dí' FevereÍA'o de U35,

Capiti.l1· • � • �

F1lndo de R€SfW./$I .... ..... <<$ "''' .,.,

,Eod4;l.reço Tele, o'INCO"

....
' :_'1 • � Cr$ 50.0QO,QOO.OO

40.000·000,00

-'''''\;:_, '
' 90.000.000,0.0

Total dos .dépQsitos em 3118153, mais de
, '

. -

786.000.000",00
AGENCIAS:E !eSCRITOiUOS NAS PRINCIPAIS P:R.AÇ\S 00 ES

�Al)O D:E SANTA CATARINA. NO RIO DE, �ANBmO E CURlTffiA
, ,

,
.

DEPOSITE sut\$·' ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, 'PARA
O AUIviENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAM;ENTO DA ,PRQ�

,
,

DUÇAO '_'-'----

Meia Direita. Tem 23 anos e de.
fendeu apenas 2 únicos clubes em

sua carreira, Olímpi�o de EluD1e>
nau e Atlético Renaux, de Brus

que. Jovem intdigellti'. é cronista
esportivo de lonr:a data, diretor de

clube c jogador titular (n.;io por

ill).pcsição propria 'nat.uralmente.
por ,ser dn diretoria\. E' campeão
da LED de 1950. l!!52 e 1953, con-
seguindo seU llif'.. io;r desejo da vi

da, 'o título, de Campeão Estadual
de 1ll53, invicto. Participou de to

das as
__ partidas de seu, clube no

certamem rla FCF c qll�si sempre
ná ll�eia-dh'eila, �,cndó, várias ve

zes deslocadó pan;' a ponta direi-'
ta onr;<e" tem n�rror de "funcio
nar". Bom goleador ainda preten
de defender o s�u clube por al

guns anos, Casado, cem dois ro-

bustos. filhinhos, torce ".est.r<CPito- [
-( " samente" pelo "mengv"� aereditan-

..
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"

Suba mais alto,

Aen:mruticu!

>l i�raque'&a em geral
II' VINDO CREOSOTADO
II P!�II.tvmm.Â

I
i

Carrei-ra para jovens
de respo,nsabilidade

FOLHA

ANUNCIEM

NESTA

6

��f!!l-r�

ENDERECO
,

CERTOSe Você aprecia os trabalhos manuais e

o manejo de ii1strumentos, se Você tem

gôsto pela mecânica, se aspira, enfim, em
pregar e desenvolver sua vocação em

nma carreira, estável e de futuro, rngres
se na Escola de Especialistas de Aeronáu
tica. Ela fará de Você um Sargento e

Técnico da Fôrça Aérea Brasileira.
A Escola

..
de Especia�istas de Aeronáu�

tica 1ne prôporciona: instruçã<? teórica e,'
prática, al:imentação, enxoval, alojamento
e soldo.,

Assegure, o seu, futuro e sirva ao Brasil,
ingressando na Escola de Especialistas de '

,

Aeronáutica.

SUA S COMPRAS DEPARA

NATAL

c E
, Rua '15 de Novernro, 505 s __ BlUMENAU

Condições, para inscrição no COI'I(:YfSg d8
c:tdmissão: ser brasileiro nato. 'maior de 1'; anO$
e não ter 23 a'nos completos. Ser solteiro ou. vir_".,
vo sem filhos e reservista, caso tenha mais de
1S ,mos,

PaTa obter Pl'og,'uma do concurso e modé1o,de,
documentos, Você pode dirigir-se ao Quartet, Ge
neral das Zonas Aéreas, às Bases Aére"às. aos
Aérodubes locais, à Escola de Especialistas de Ae
ronáutica (Guaratinguetá - Estado de São Pauto)
ou, simplesmente, enviar o cupom abaixo para ,a
DIRETORIA IJE ENSINO DA AERONÂUTICA�
,AV. MAR. CÂMARA, 233 - 7.� ANDAR· RIO,

Representaçõ «P O I O })

>ESCOll DE ,ESPEClllISTIiS DE IEROHímllCA

STOCK perm.8nellte de to dos artigos para Sor\'eterias
REPRESENTANTES DAS FIRMAS: Faulhaber & Cia. Ltdu .. Llliz Lop{'s G:;llzaga,
Ind. Com. Oscar Henschcl Ltda., Comp. Fabrica de Pa pel Itajd, Tecelagem Kue
hnrich SiA" Boího Koen'g, Ind. Fécula Com, Lorenz, F abrica Maquinas e Fundição
Moritz, Marombas & Cia., Arthur Olingcr & Cia .. Wcr ner Selzer, União Fabril
Exportadora S!A" Irmãos Nanni.

'

DEPOSITARIOS: Compan hia Catarinense de Cimento P O R T L A N D

CAL HiDRATADA

Rua: São Paulor: 1130 _;. felefone '1.508'
End' Tel. REPOlO Bt (x. 46 8 Itoupavi Sêca � Blumenau

Cidade .• "

.•.••• ::. s ...

"

."�.•.•• '�fI.�:. E.stado.�;;:;� ;:--::;:; .:_";:

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

N IIpode oFerecer ,um bom presente de. 'ata j

Economize tempo (rdinheiro indo dl(étamenfe :em

H E R M l S
.

Jl,C E D O s. 8.
,,':

'

.' ",., em cujas��ojas é uma 'tradição comprar pre, sentes de Natal'
'Páamu - Rádios Fonógrafos � Geladeiras _' Lampadários ,são presenles que ��radam sempre, trazendo mais alegria e felicidade ao SEU LAR, nas festas

".-" > � '.
•

•

• • , •

•

• •

� lO "de N A T A L '" ..

�,;. J E E; PJ"",,� T R I ( I ( lOS .... (!,M I H H õ E SP A T,l:I-E'lll
,sio os brinquedos que �eu nlho espera antiosamenle' 'nêsht "ATAl" � -�}Iá',ainda h(}� pr,eent�er:;;s�ª flUiA CADASTRAL e leve ·depois para os seus familiares os

presentes que Ihes::oÍQrtará' nêsfe NAJ�lr,
"'Para sua comodidade e até a véspera do 'Nalal, -f}S Ivjas f;l1110'.S" f�nciQ,�iUãO no .-seguinte horário: Das 8 às :19 hrss

HE:.RMJS M,;A1fE'DO S.As
GROSSA ..= LONDRIN,' e.. -M:ARING,A' <e :BJUMENAU

,
Uma LOJA SUl' cada c anta para o encanto do seu LAR,

I'�u' � J T P' Ili. !K __ ,�A PONTA

\.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COM UM TIRO ClERTEIRO NO (J()R.A.c;1\ ,

o JOVEM, POZ, ,TERMO A', EXISTENaI�é
- Gràn�iD�áti�isit�Ui�ãod�es;;esentes no Natal �a criança rrooto � otemári� qU,e o Brasil

Jnbre patrocindo pela teliao Brasileira �e lssislanci a lovara ij toDIerHDCla �e baracaz
nIO DO SUL. 23 _ Magnifica. inúmeros - pacotes contendo o

ara-I
da cnança - de quem depende o RIÕ, 23 (Meríd.) - A co-

sob todos os pontos de vista, foi amado _ Café -"Durou. Brasil de amanhã - estamos estu- zaissão chefiada pelo sr.

):iilde-Iimpressão causada em todo o mu- Da. -Maria Serpa Bornhausen, ra- pendamente satisfeitos com o - re- brando Accyoli, incumbido de

nich,io de Rio do Sul. em vista do diante de alegria coro o sucesso sultado obtido. uma vez que não estudar o temár.o da eonrerên- -

espetacular; sucesso alcançado pela obtido durante o Natal de 1953. pe- apenas no -lar dos ricos esteve em cía ,2m Caracas, para coorde-
LBÁ�- presicl!ida nesta comuna pela diu ao Correspondente de �A Na- 1953 o bondoso J?apai Noel. nar .:)s nontos de vista das te-
exrna. _sra. _ da_ Maria Serpa Boc- ção" para publicar a sua ãmorre- Jantar de conreateenrzação ses do Brasil, está com seu tra,

nnauscn, no Natal da nossa Crian- doura gratidão. bem como das de- RIO DO SUL, 23 - Será realí- balho praticamente concluído-
ça póbre.

.
mais legionarias _

a todos que con- zado no _próximo dia 29 do correUj O governo brasileiro enviará
-

Urna quarrtldade superror a 800 tribuiram para que tambem a nos- te. n� Restauranh l\iod>erno. um a.:; grande concláve dos chan,

pacotes contendo roupas e géneros sa Criança Póbre fôsse lembrada g:andloso .Jantar de Confr�terniza- celeres numerosa delegação,
de primeira necessidade foram en- no Natal Feliz de 1953. çao, que será levado a.efeIto pel�s constituida de diplomatas, ju
tregues às crianças previamente E nós. que sempre fômos defen- componentes

_

do GremIo Recreatl-I r'istas, par'lamerrtares e técní;
inscrltas, ficando as _abnegadas Ie- sores intransigentes dos direitos vo IAPETC. coso Será a- mesma chefiada
!panarias, recompensadas -de seus POl" interm.edio de um atencioso

esrorços, ao verem estampado no oficio, assinada pelo sr. Walter pelo sr. Vicente Hão e dos ele-

Semblante de cada criança, a repre- Tranquilizadas as em- Roussenq Primo, Presidente da mentes que vão compô-la, por
sentação da alegria. mencionada- agremiação. fômos con-

Quanto a parte da_ interior do prezas elétricas com o vidados para o Jantllr de Confra-

município, ainda está sendo ateu- tarnízação, em regosijo ao término

dída, e tivemos oportunidade de dl'�curso de Varga� de 1953.

constatar a exístencia de 4.00 paco- � � Reuniões de tal envergadura es-

tes contendo támbem brinquedinhos RIO, 23 (Meridional) _ Not i-
tão sendo reallzadias frequentemen--

pára as crianças póbres dos dístrt- . id + r- t r
te cm Rio - do Sul, resultando sem

tos. _

cra-se que o pres ent.e .'-' e u 10
pré e cada vez mais. no maior en-

: Graças ao apnío sempre decidido Vargas t�le�aíou 3.0 .. diretores trelaçamento da unida familia rio

e vatíosíssímo da Fáorica Gl2 Brín- das prtncípats o:mp··"'L"-" �l� ele- sulense.

quedos Oriente. onde o filantrópi-

i
t rrcidade. do pais, t:a�qulhzando GIGANTESCO BINGO DANSÀNTE

co casal Mahling vem se tornando os quanto aOS obJetivOS do seu NO ESPORTE CLUBE CONCORDIA

de 1\:. muito em autentico Papai dfscur'so sobr-e a ene.-�ia eietri RIO DO SUL. 23 - A diretoria

Noel.- a LBA conseguiu angariar ca. do Esporte Clube Concordia, em

uma quantidade enorm-e de ótimos As empresas elet.rícas br:J.sile:- cuja presídeneía encontramos a fi

e- muitos proveitosos brinquedos. ras e a Light receberam os tr le- gura simpática de Hermelino Lar-'

No que se refere ao apoio rece- gramas. Informa-lhes r} presiden- gura, numa atitude das mais Iou

bido. 'é d� se 'destacar tambem a te Vargas que não visou atingir vaveís, resolveu brindar os seus as

solidariedade do sr. Âlfredo J�ão essu» organizações com fl. denun- saciadOS e frequentadores. com a

Kri�ck. l':resid:ente das Indústrias da sensacional de "'abotagem realização dum monumental Bingo
Gerais_ Ouro S;A.. com oferta dr. f'�rmulada no Paraná.. (Conclue nll- 2.a pAJ:1n.. _ letra B)

triste
o bairro de Ponta Agu

,

da foi palcoç.ante-ontern, às

i 18 horas, de trágico acon

-tecímento, que impressio
nou vivamente aos seus

moradores.'
'

Foi principal c único pro
tagonista da tragédia, o ro-

I
vem Norberto Will, de 191anos de idade, filho de Jor-

ge e Gertrudes win, resi-I' RIO 2·3
dentes na cidade de Join- de�Ite' di Repúblic<I ,determinou

vile, que ha. cerca de 1511 que') expediente nas repartições
dias se encontrava nesta feder·ais e ('.J:gãos subordinados à

cidade. pre'siden�ia da Hei}úbUca seja en

cerr'ado as quatorze horas. -. nos

Por motivos ainda ign0- dias vinte e quatro e trinl.·t e um

rados, Norberto Will suici- Tambem na prefeihm�_ do Dís

j
-

, _'" '-'1 _ d, _

trito Federal, o' expediente nas
- ).1 . e com um I._] o e r e

) vesperas do Natal e do Ano Bom

1 "H O " 1 • '
.

:0 v;:;., ,marca -., Catl_� s:rá o me'5n:_0_ dos sabados, quer
.JI e .52. - dizer,.o,.u; 9 <1.;0 12. -

enquanto, só está escolhido o

sr. Accyoli. Espera-se entre-

tanto que até lá >'J caso Haya
de la Torre já esteja soluc'o
nado,

RIO. 23 (Meridional) - Peoo;, doeceu, insistiu
-

para que, elz '1-

ceitasse, (.')m que coneca·do_li.

F.ina,l[zando revelou que
tabeliãe> comparecera domingo i;

Casa de Saude, a fim d", s€r di

tado o testamento o que não 5f"

rc·alizou pela fàlta de uma tes-

Complicado caso apt'esentadoao 18·,D. Poltcto'l
'3eguem na delegacia do 18.'1 uis

trito polícial as diligencia'; para

tlalal DO Hftsp·.lal- S loleo-II
-

) completo �sclarecimcnto de'
.

. U. II
.

- um ,rapto, do qual é nctlsado c:

Viverãohoje os enfermos pobresdaquele �:�i2::;::::::':;::::'
nosocomio um dia de· dlegria espiritual ��E�;:;�����;�i�::��;�:
Magnífico exemplo de a- dores e representantes da

l
iniciativa da direção do compareceu áCJuela dei,·.;a.cia. a

môr ao próximo e de soli- imprensa. Hospital Santo Antonio, cu- fim
-

dJe apresentar queixa contra

daríedade humana,. será da- Vitoriosa que foi a cam- lOS beneficios muito contri- o procurador da' octogEmaria. a-

do -constatar, hOJ'e, a- ta-r-l'e, h
'

N t 1 d d b
. -

I d cusando�o de '.:5equestrur a r�f'�-
\.� pan a pro I a a os oen- Ulrao para evar a ezenas r-ida sE'nhora.' visando COl!<:.'gUj,·

,no Hospital Santo Antonio, tes póbres do Hospital San- de criaturas sofredoras o um documento que n C()i1�Wliir-i

com.a d:stribuição dos pre- to Antonio e velhinhos do balsamo espiritual de que herdeiro unico da miliomn'ia.

sentes aos enfermos daque- Asilo, a generosa contribui- tanto necessitam: a cohvic-l PROCUHADOH AN1:IGO
le· nosocomio, cujo ato con- ,ção do comércio, indústria (Conclue na 2.a pâgma l"�ra D� O acusado, sr. Em-,co V;"[iC_,il,

tará com a presença do sr. e povo em geral não foi ma-
Prefeito Municipal, verea- is do que a reafirmação das

- - - - mais helas tradições de hu-

NOIVIDO manismo do povo blume-
liauense, que não se negou
em atender ao apêlo da di

reção daquele Estabeleci
mento de saude, no sentido
ue proporcionar um Natal
mais feliz e mais condizen-
te com os sentimentos que
sempre caracterisaram as

virtudes ClVlcas e morais
dos blumenauenses,

-

rrt:l\í!íe· ...

" futllfo U I
seufifh

JOFOSCAL

;Revestiu-se, pois do mais

completo êxito a louvavel

RIO, 23 (Meridional) -

_

/\ lcgia, em Madrid. I prolina" nêstcos ú!tjm'�s 10 aúo,,;.
freira francêsa., Soeur Marie

sU-1
O dr. SOU7.a Araujo, \ médico

- Na Espanha, espedalmcntr> p'Jr
zann:e. ao que se div-ulga nos cir- bra.sileiro que participou do con- ser wn país católico, os estudos

cul�s cientificas descobrira nova cla.ve internacional, d,:clar.:m �1 da .religiosa tiveram g.rando <E.

vacma contra a lepra, <10 que imprensa carioca que cOnhC{;Cll percussão·'. E concluiu: _
"Creio

daria corihecim�nto a'J VI Cnn; pessoalmente a ,revma.. S()t't�r que o emprego do antigeno d"

gresso InternacIonal de Lepra' Marie Suzanne, que- trabalha \lá So€ur Suzanne coJmo vacina anti

vár.'as anos no Centro de Lep' o leprosa dará resultados bené-

log:ia de Lyon. França, já tendo ficas.
publicado diversos artig')s '.sõbre
a baseríologia da lepra e é .a

tualmente bolsista do Instituto

·Sup�rio;r de Sauda de Roma..

Com a simpatica e gentil
senhorita Siegrid Elsbeth K12-
ver, filha do casal G.ermano
Hildegard Klever e dedicada
:funcionária da firma Prosdó
cimo S. A·, désta praça, con

tratará casamento hoje, o dis
tinto jovem Herberto Krause,
f lho do sr. Walter Krause e

d,'=! sua exma_ esposa da, Ma
gdalena Krause .

.

Aos j.::vens noivos, anteci
padamente, apresentamos cum

pririlentos.

t

Adiantou o dr. Souza Araujo
que, quando apresenhm. em ';0-

tembro últill10, ao VI Congrrsso

I Internacional de Microbiologia,
•
de Roma, seus trabalhos sôbre

bacteriologia da lepra humana
e da lepra d·.)s ratos. Soeur Ma-

Rend-,menIO de- 60 sacos de fi�::;���::o�:����:��::�:�;
.

.

•

I ��:���:o�õ�:e:2:�: :;�Ir�om��

Ir IIIiIIg o p o rum d e 5em e n-t e i �::�::�����ol;:oi�:;���::,'
_

Salientou: "No VI C()ngr:'!!�{)

Os resultados da Safra atual em Sanla Catarina i;!���Ci��:!rd�u�:���fô;���s���
RIO, 22 (Merid.) - Um levanta-. Animados ccrn os re"ultados, os 100 sacos de sementes_ O sr_ José

tou u� t�abalho sobr:' .

mfecçao

_ mé11to que a Inspetoria Regional I triticultorcJ cc Criciuma estão tra- Soares Branc:ão FilhG, inspetor re-, de ammalS de labo,r�tor1O CO,UI _a
do Serviço de E:;.-pansão do Trigo' talldo d!! aquisição de nOVas má- gional do S.E.T. está estudando o sua cultura, As lesoes de cort' 'S

acaba 'd,1) realizar em Santa Catar�-I quinas. as quais pensam ceder :'l assunto. _

i de lesões e:o�perimentais obt1:l,,=
n? revelou que, em ('erias 10ca11-' outros. por aluguel. El:n Tubarão foi observada a su-l co'm ?- refenda cul�uxa me lU;-

dades. houve casos Qe um saco. de I Um saco l.roduziu 60 firiêndia de máquinas para a pre- ! }}i'eS'SlOnaram mUlto, hem a

semente render 60 sacos de trlgo_ Foi em Urussanga onde a safra sente safra. Obtiv-eram de 20 a 22 mim que tenho 23 anos do e,}>12

Tambem .se concluiu que a maqui- está na fase final, �ue se const;-. sahos por um plantado e o lcreal 1 l'iência disso em. - Mangllinho8.
nária eXIstente é ba5tante para a

tou um êxito surpreenôente: hou-.

atual safra, :cecessitando-ser ape- ve caso de um saco de semente
n?.s, ôe boa orientação. produzir 60. .-\. colheita pr.evista é

:NIVEIS ELEVADOS de 10 mil sacos e foram plantados

PARA FERIDAS,
ECZE.MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R t E I R A Sr
ESPINHAS, ETC.

III

I
OS matadores de

Acabamos de receber no
va r�messa dcr:;tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
{} vosso trator pelo novo

plano de vendas a.presta
ções.

Solicitem-nos
moustração sem

o sr.
Sílvestte. informou ao inspetor· reo
giopal do S. E_ T. que. em 1954.
plantará. sózinho, 200 sacos.

Fraqueza- Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira.

eis uma GILLETTE AZUL
pronta paro ser usada�..

·

com o NOVOA produção triticola no Estado
manteve-se em niveis elevados, no
tadanlcnte na região Sul. onde o

plantio poderá ser intensificado.
dadas as favoráveis condições da

terra. De modo geral. como a ten
áencia para o aumento, na prõxÍlna
�afra. é acentuada, já se cogita da

obtenção de novas máquinas. Para
tanto. técnicos do Serviço d<a Ex

pansão do Trigo. do Ministério da

Agricultura, percorrem os trigais e

nloi1\hos levantando, . de maneira

direta. as solicitações quanto a

semente, adubos e material para a

meoanização dos trabalhos.
A multiplicação em Ara.ranguá

O presidente da A5sociação Ru

ral de Araranguá. sr. Afonso Chioz

zoo informou da satisfãção dos tri
tleultores do municipio. tendo-se

apurado ele 20 2. 32 sacos de cereal

por um plantado. Nos distritos de
Sombrio e em Maracajá hã anima

�;ão pronl.issora. C: em P2stO do Ser

tão pedem mais sementes e máqui .

""s. Em Passo l\.1:agno espera-'Se e

Jevar o plantio dez vezes mais do

que em 1953.
Adubos. sementes e máquinas

No município de Turvo houve

colheita de 20 !:! 22 por caso de se-

,
mente. Faz-se propaganda <lo mé

todos adequados para a lavoura

,1)' em Praia Grandic. Jacinto Ma

'chado, MeIsiro e Ermo há interés
se de amT'li�c:::;n im ..rU!lta rla flTi:'C!

plantada. .'.111-__lllll,r__CIIRII'__P":.:1.lrll, •••I_._._ _

Independentemente da quota des�
tinada à Associação Rural, os plan
tadores de trigo _de Orleans mani
festaram desejo de rec,eber mais

GOO.

prático e

econômico

TRITORES WITERlO
SENHORES

A G R I C U L T O."'R E- S

uma de
compro�

....... COMERCIAl VIEIRA B·R UNS s. A.....

JUIZ SINGULAR
Desse modo, um dos mais

rumorosos processos que, .es

te ano, agítou a capital

pau-\lista, muda de direção. a fim
de que dele km€! conhecimen_
io um juiz singular. Cumpre
esclarecer· aqui que, apesar \d('s",� novo d':st'nn que se dá
ao processo,. a situação dos

misso.

Rua 15 de Novembro Esquina da Rua Ps. Jacobs
de 10 lâminas
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