
embaixador soviétíco em Lon

dres, sr. Yacob Malik. Recor
da-se que na semana passada,
o sr, Malik conferenciou lon

gamente com o premiér Chur
chino En�uanto isso, o premiér
Chlutchill ennvocava o gabine ...

te para uma reunião, hoje.
Segundo se informa, o gabi
nete britânico decidiu ncettat

fi proposta (1-;2 Russla para qne
fi (,o�lrerencia dos chanceleres
dos Quatro Crandes. em Ber

lim, se inicie a 25 til' janeiro
proxímo.

- o MEHSAGE I R O
ANO X BLUl\tIENAU, (Santa Co tarine, 'I'erça-Ielra, 29 de

PROCURA MINAS ESTABELECER. ,.UM CLIMA
DE ONF;ANÇA QUE CONVENHA AO BRASil,
He,erCOSSã9 �a união �as I'

for&a� �aMi�árias mineira:
RIO� 28 (Med(lional) - o tema ilolítico do momento é

a uníão das fOl'ças parttdártas mineiras, tendo em vista a su
cessão presidencial. Encc-ntra.ee no Rio de Janeir!), agindo
nesse sentido, o sr. Juscelino Kub1stscheck, e fi deputado ude-
nist, sr. Magalhães Pinto. '

Na manhã de hoje ouvimos o sr. Juscelino' sobre a tão fll
Iada união dRI; fcrças políticas mineiras, declarando:

"Na véspera do Natal fiz uma palestra, reafirmando os

proposítos que sempre animaram o meu governo, de estabele
cer um clima de confiança à uma solução' que convenha a !Ui
nas e ao Brasil"· O répnrter indagou se havia algum coorde
nador de fO'rças polittcas mineiras, dizendo' o sr. Jusceli.

Em Petrópolis, onde se en

contra, o sr. Afonso Artnos, fa
lou à reportagem sobre a união
dos mineiros, dizendo:

.

Observaooras assínatam porém .a .'
,

"Recebo com siml';tat'a os es> . reSpeito daquel� 'decisã� bs Ségilftl�' ,.,,RXp :.28. !��:r·I4�!·. .' ,

:fOl�'ç'os em fav,: r da unificação tes pontos: '

do embaixador, (..trtstlánd
.

do maior elettcrado brasileiro, 1) - A decisão norte-amezícana chado, fal<'cldo em Roma, Sl,'ra

desde que essa m.edida tenha constitui severa advertência dirigi- tratrilllorta.r:!<> para, o Brasil d"'E-

por finalidade da ao presidente Rhee. tro d.. oIto dias, Jugo qüe sejam
• rcaIi7.ad:ll'c Eln Roma as nliSS[l'"

....;..------------------------------
dü (xc>q'uio.5 programadas. Corno
repre.',entante an fll,milia l\fac1,3.'

do, afim de fazf'r ('omp:'mhia "

J
viúva, vIajara. ou boje' 011 ama

nhã à Europa ti sra. MarIa Cla··

r'L Machl'·d<J, lSoflrinha do ror.

Christiano i11w:hado.

Um ato de fé do pp,neEsiirente Eisenhower
sôbre o armistício na Coréia
Causou surpreza DO Japão a decisão do govarno americano

I\'[OSCOU, 23 (DP) � A projetada 'conrereneía de Ber
União Sovíétíca aceitou a pro- Iim, dada â publicldade pelo
pcsta ocidental para uma con- Departamento de Estado, diz
ferenca dos chanceleres da textuaímente..
URSS dos EE. UU ., da Grã- "O governo soviético toma
Breta�ha e da Françà em Ber- em cons.deracão a'aceitação
Iím, mas pediu que a reunião 'p�10 governo dos �stados U.
se efetue em 25 de janeiro pro mdos da convoeaçao de, uma
.xímo. ao invés de 4 do mesmo conferencia em Berlim dosmi
mês. '..

.

nistros das Relações Exterío,
A resposta soviética foi en- res dos Estados Unidos da A

tregue pouco antes d.), meio- mérica, .da Grã-Bretanha, UR
día ás embaixadas norte-ame- SS e França,
rica, br.tanicn 'e francesa. "O governo da URSS rea-

'l'EXTO DA NOTA firma a posição que assumia
WASHINGTON, 28 (UP) - antes sobre o assunto da con

A respcnta soviética sobre a vocação de uma conferencia de
ministros das Relações Exterio
res.
. "Considera a 'Ímportancia
desta conferencia .em relação
á possibilidade de lograr dí
miniuír a tensão das relações
íntemacíonaís sempre qUe, e
xístern desejos adequados da
parte de todos o's participan
tes da conferencia e, em rela
ção � necessidade de garantir
a segurança européia e elímí
nar o perigo, do ressurgimento
do militarismo alemão,
"O governo soviétíeó toma

nota da aceitação pelo governo
-dos EE. UU , . de que se debata
a questão da '.',C'9nvocação, 'de
uma conferencia de .eínco po_
tencias com a participação da
RepubEca do Povo Chinês, ten
do em vista -que' uma conferen
da dos ministros das Reia
Exter!ol'�s,.,

na

cessídade de uma adequada
preçaração da conferencia dos
mínstros das Relações Exte.
rícres, 'e .tambern a importa
ção, de asegurar as condições
{!9vidas para. a . partici'Pação
dessa conferencia de todos {JS
governos, 'o governo soyiético
considera corno data mais con
(Coneluf '2.a 'página letra n

no:

"Varias eh\1entos estão
conversando. Não é uma coisa
especifica. Tem-se um desejo
geri::raHzad!) no �.ent· do da

união. TodJS cs elE'ltnentis de
responsabilidade políi\ca estão
conversando a respelto,
Tambem ouvimos o deputa

do Magalhães Pinto, quê dis
se:

"De uma missão modesta é
essa minha. Sou homem de
bôa vontade e estou trabalhan
do no sentido de ajudar a fa
zer um ambiente que possa, na
época oportuna, propiciar en

tendimento entre os partidos
Estou procurando aplainar as

dificuldades, Na verdade os

partidos devem ser chamados
oficialmente nara falar sobre o

assunto. Antês diss-o é neces

sário o trabalho preparatorío
a que me estou entregando,
junto aos homens da UDN e

do PSD.

das .instítuições democráticas
para o prosseguimento da cam

panha de recuperação moral,
admlnstrativa, sem quaisquer
preocupações personalístas ou

regícnalístas".

TOQUIO, 28 (UP) - A decisão
do presidente Eisenhower, de redu
zir as forças norte-americanas na

'Coréia, produziu, no Japão, grande
surpresa e certo mal-estar. A noti
cia chegou muito tarde para ser

anunciada nas edições matutinas,
que se interessam, particularmente,
pela situação :1a Indo-China e pela
resposta soviética relativa à coní'e
rencia de Berlim.

rica demonstra claramente seu de-I Noticias, H,gU�I<:lO ar. quais o

se]o de ínstatar um 'stat-quo", e Primeiro Mírristzo indiano, sr. Nell
in,!_licitumente, deposí ta confiança ru reafirmou' há dois dias sua opo
n08 comunistas; síção à libertação dos prísíoneíros

V•
'1

B
'

·1
3) - Essa decisão constitui um rerratartos no dia �2 .de janeiro �

Ui ao ras! o corpo gesto c!<e considerável alcance. vis

.

I
to como o sr; Eisenhower esclarece

do embaixador (hrisfia.. ;���r:ep:;:;� �!�n��m�e e�: ��=
no Machado f n::eiro pa�so rep.resenta [> evacua-

<:;,,0 de trmta mfl homens, porle-s"
�nllginll,r que nas fase,li' segÍlin�e�
·}:tlllll..

•· sere' cllà"l1ilit'líIVá'j,�"t��!!ílltl:Í'l�' 'U.'"
riídos a quast totalidáJe: (las 'forças'
terrestres norte-americanas:

2) :_, A decisão do presidente
Eisenhower represenh um ato 'ie
fé no armtsttcto da Corêía, 'A Amé-

NOVA !.ORQlIE. 28 ruP} .-

vez que o: comunistas poderão gol
pear de llnvo.

Por isso, PS Nações Unidas de
vem permanecer coesas e prontas
para resistir a qualquer reinicio
da agressão,

O pOderio aumentado e a mobili
dade {h Força Aérf'� norte-airt'eri
eana permiiirão aS.<egurur, suficien
tl'mente. a posiç5.o l1.as Nações Uni
das ali.
WASHINGTON, 28 lUP} - Em

t.orno da declaração do presidente
Eisenhower concernl'nte, ã retiraJ
da da Coréia, de duns divisões ame

ricanas, um porta-voz do Exercito
declarou que nenhuma decisão fo

ra tomada ainda no Pentagono. a

�erca das unid.:.de:3 que serão bene
ficiadas COOl �sta medida ..

Seis di"isões americanas de In

fantaria - a 2.a 3,a 7,a. 25.a 40.a,
e 45.a. e�tão no momento, estacio
nadas na Coréia, assim como duas

<livisóe, de "marines" (fuzileiros
navais).
As forças americanas no Extremo

Oriente se elevam, ao todo, a oito
divisões do exerc1to, d1las divisões
de fuzileiros navais 'e tim regimen
to die infantaria do Ar ou seja cerca
de 163.000 homens.'

SATISFACAO E1U LON
DRES

LONDRES. 23 (UP) - A decla
ração do presidente Eisenhower a

nunciando " redução progret-;iva
do.. efetivo" das forças terrestres
arnerican;ts na Coréin. foi recebida
com sati�i'ação. nesta capital. IOs mpioR politioos interpretam

I
i
I

I
I

a decisão do presidente dos Esta

dos Unidos como indicanoo {} bom

fundamento da convocação segun
do P. qual ::s hostilidades nii" devem
recomeçar na CoréJa.
Esta decisão é fortalecida, aliás,

pela esperança de ver rt:.unir-.e a

Conferencia Politica e oonseguir

4) - A decisão norte-americanas
constitui igllalment� 11m gesto de

ap'ziguamento a TPsreito dos co

'l,\mistas, 110 sentido em que tende
provar a sinceric1a<:le e!Jn governo
r.ortc-aowricano Je evitar reaç?es
pai' ('":.�iiio da liIJatação, depois
de 23 de janeiro. c'os, prisioneir;ls
l.�"! cc u,t.nis1.as q�le r.ão optarrun
efe"yj.mellte pelo fi;J)<lt'lamento .

Cúllslt:1 epl'ndo a �!, ertêncià <111"
�;rta " l'hee, julg->"" efetivamente
'1'; 01�5°1 \!=.�orcs ja·luréses que, por
t1fttf.t\e; �que seja 4"' �lt!�erite' desen ...

vo!Út:1C',!c das for:>ls sul-córéun�s,
t�.'fl Iod ,:a ele co·.lpenS,ar a ('11'."

'':',1:1Ç(I!J n·'denuclf. {as eventuais ..;-,

�De t:w?5e - de tropas r arte;-amarica
'IS ultel'jurm�nte. Essas evacúações
n.lr; podem deixar de ter' uma in-
fluência muito gn,.ti� {)bsérva'3e
tod:w13. que o presÍll!:nie não men
ClOnCtl L ualquer ,:,lta para' es�'l

anos, qu'! vieram (�esdê a ,ma

m,!didu, esperando, e que' nana terra num en'no l"lrd nl0d�1()

ln 11.' seja feito de natureza a rOlil'1191-i. Esperam eles alcançar De

per o eqtlilibrio 1',,� fl.l'cas arma-
trott até ao fim do ano. afim de'

das na pl'nínsula nntes que 8eja i prestar uma llomtnagem a Rei'·

élatifieada, de lima ou d� outra ry Ford OlO 'Seu tümulo, antes

maneira, u situaçv'J tl-!lsa, eriad. l1ue a Ford Moi OI' O)m pany cn'

pela intErrupção em "�Ine die", das CC rrn os fesleJos comf'morativl.>s

Rhee repetia freq!u: =- t::r- ente q1le
a Coréia continuaria se necessário,
a �:J�ar sozinha pttra o·;(..,mar 25

p'.' \."!�;;..1ncÚLS pera;'d.!s, no norte,
St:'fHp: €i acrescenta-'r;.t {ue se- tll�Uln
dia tropas amigas fossem retiradas,
serta necessário eoncc (er iiS forças
corÉanas temtlll OI fi,eios para s

gi'

Da Argentina aos Esta ..

dos Unidos num

"FORD ..1914"
Evacuarão os EE. UU. duas
divis

-

es da frente coreana
AUGUS1'A, Ceorgia. 20 (UP) - Não obstante, o primeiro magis-

O presidente Eisenhower anllnciou,1 Irado pediu ao povo norte''america
que dentro em breve. serão retiraJ no que não confie demasiadamente
das da Coréia duas divisões do E- no atual armisticio da Coréia, uma
xército norte-amerieano, as quais
regressa.rão aos Esbdos Unidos.
Assinalou o prf?sid';,nte que os

cill('O meses já transcorridos desde
u as ...�inát.Ul'il do ttl'lllhaieio }'eduzi
ram a necessidade de uma grande
força comhatente na Coréia.' m�tí
vo pelo qu,J. e ('m contribuição 'pa
ra a consolidação de um clima de
paz, S� proced"rá a uma l'edu('ão
progré"ssiva do pOderio militu� n�r
te·americano naquele país, Acres
eentou que, por outro lado. a Repu
blIca dll Coréia fürjoll SUl:> propria
forca conlbativa. {ilIe {o ngnr:'l, iOl-

transformar <1 armistir:in em

verdadeira,
paz ronversHl.·ilGS preIi�1nrie!J' em PHn

� Mun Joh'1

IIpresentou-se 00
RIO, 28' (Meridional) - de 29 de outubro, explica o

° general Cànrobert, figu- sentimento de l'€:galidade
ra que v�in se projetando do E]Cercito. Esse, espírito
atualmente como candidato

.r ."".i I i'PV

palpiivel à sucessão do sr.

Getul'o Vargas, participou
ôntem à noite do programa
da T . V. Tupi, "falando
francamente". Respondeu o

ex-ministro' da guerra do

govenlO de Dutra, a varias

perguntas formuladas por
cartas. Indagaqo sobre o

. que pensava da revolução

Anunciada a redução progressiva das forças americanas

DALLAS, Texas 28 (UP)
Chegaram a esta cidade
argentinos José Fernandez de 52

anos. e seu filho Ramon de 29

«Não cambio livr'e'
que boi aremos o cu�to de vida»

GOL CANROBEf<T .

Examina o sena Gomes de' O'livel·ra a pclitica' càmbial ,do sr. Ardnha se torn'ou manif�sto q�ando
,

I foi conseguido o desiderato
, o Senador Carlos Comes de

oU-Ia
Trabalhista. sobretudo pela re- cias, como esperar pela reajusta-

\
ros,

"

dO movimento das forcas ai:
veira prosseguiu no exame da poli- percussão que: possa ter no .custo menta natural ou automático dos Por essa íOnTI!'.,' receberiamos madas quê entr�garam '0
Uca de câmbio 'iniciada pelo Minis- de vic':a. diz COm as exigencins da pre<:os - o Poder Público há de, menos cruzeiros' pela nossa merca- ,

t
. governO ao poder hldic�áriot1'o Osvaldo Aranha com a Inst1'u� massa do povo. de quantos vivem pois, intervir para coibir os abuso doria exportada, mas ob erlllmos

ção ,70. fazenã'O-o em seu nome, de salários ou duma eeonomia de da ganância.
.

mais dólares para comprar merc,,- na, pes'sôa � do presidente do',
dentro. porém. dos principias do Sel\ pobreza como a do noSSO pequeno Ora, quando se constata a fome dorias essenciais no estrangeiro. Tribunal ministro Linhá-
Partido, uma vez; q�le este. pela lavrador. d:e produtos de importação - ma- Aconteceu ,porém, que os impor- .

res" Perguntado aírida so-
pressa com que os fatos estão S� Na economia liberal. dita livre, térias primas e máquinas - e, por tadores passaram II vender em

nos··1
.

. . _

sucedendo. não poude manifestar-se �'erlfica-se o pl'edominio de alguns, outro lado, 11 fnsuficiencia de divi� so mercado. por 'preço muito mais bre a pOSSibIlIdade de um

muitas vezes à eusta do grande sas, isto é, de dólares que só a ex- elevado, ,o produto das suas imJ

I
golpe do partido do atual

lllmlcro. pois quando há insuficien- porta<:ão produz, tornou-se evidente portações, contribuindo assim, para
cia de produtos reclamados pelo a necessidade de um controle do o, e�carecimento do custo da ,vi-! �••I!IIII...IIIII111••••llIIiillllll.lllllllílliliIIl••IIiIIII••-.iililíiiiilillllllliiiil-ilillJi'
consumi�C)r, o mercado livre só nosso comercio internacional.. de dia ,

serve nos que podem' comprar a modo, que essas divisas fossem . QuJr dizer, fálh.OU o nosso

con-jqualquer preçQ. bem aproveitadas na compra de trole de preços.' ,Nãa importava li·,

E' que. havendo mais procura mereado�ias 'essenciais, e que pu" mitnr o preço do dólar a 18 cru

do que ofeno, os preçOs sobem e CJesseIn estas ser compràdas, ,no zeiros e pouco.' se, nós negócios in-o

se distanciam do poder de compra estrangeiro, por' preços compensa- terno's, os importadores vendiam,

dessa maioria, ficando ao alcance d'ores. tais mercadorias em espécie ou

de poucos, de uma'minoria felizar- Veio, então, ;L intervenção do' go- transformadas nos produtos indus-

da. verno no câmbio. fixando preço pa- triais. " preço de 50 cruzeiros e

Não há pois, nessas circunstân- ra o d61ar. num 18,50 crUzei- mais, o dólar.
Veio a Instrução '10 e, depois.

o I!l'ojeto q1!� legalizava as medi

das toinaélils por ela, indevid:amen:'"

te, porque eram matéria da com

petência do 'Legislativo.
Liberou-se aí.' ,o ,preço do dólar,

no, mercado interno, atravét dó
leilão, ém Bô1sa.' Por, essa fOrma'
se p�l1ha côbro à campanha que I
ae 'fàzia contrá a CE:".'"IM, acusada

1de centro de favoritismo,. e 'se re-'

colhia pa�a', OS cofres, pú'6liéos, 'p
lucro do' cãmJ'io, áuferido ·em ,ágios
e que a�tes e�a recolhido 'pelo co'"'

mercio importador, no preço majo
rado dias mercadorias

'

impo�:II·
das,
Até aí nada: se ,pOderia diz!,r conJ

trà o nová processo.
Mas, na realidade, com essa prá-

(Conclui :na, 2a. pagIna letra

,

sera' 'co·m O

portante,

47,( pessoas marias em

desostres nos tres dias
de fesfas

i
".:

"i
I

Conl (l. chegada (le novos dad('-�·
subiu para quat'oeentos e se,

tenta c qualro o nünlf ro d(.' pes.
'"o'as m';>rtas em desastres c]e>
trã.nsito durante as festas nata'
linas no'" EE. UU. Ouh'csslm.
setenta. e três pc'rcceram em in
cendios, sete em de'::;astz'es de fi

viíio '! cento e oito em ac;d;>nt' s
diversos. Com i,,3o o total de vi
tiroa',3 p.nt_re as dezoito horas ('�8

Ilu.ínt'l-feira e a meia noite de

domingo, se "leva a seiscf'ntos f'

s!ltlmt� e doIs.

Irão 03'- cªtoli�os �OicDt3r
8 Iilme «I liu�a francesa»

COÓ Ira,b a nd o de· joias
apreeo4ido: em. 8� . ftires

NOVA IORQUE. 28 (UP)
]nformu,ll'1 de Sa.i1'lt Louis ([Ul! os

católicos receberam ordem parI'
boicotul' ;J. estréia mundial 'tio
ultimo filme. d.! Jan,;· Rl;,.�d,'l,
intitulada "A Linha FrfilH:c,,:�",

que se realizará amanhã U !loi'

te naquela. cidade. - conselh'! :n'

qnidiocesallo de homens c:<Íõ1i·

cos fez ler uma carta em todas
l1'" igrejas da dlpcf':$e, �onden!l.ll
(10 esse filme em terceira dinl'�n
são, por ter a firma produtora.
;.e('uo:a.da u.tender a um p"dido da,
àssocíao;ão de produtore elnema

togn'if·lr'J, para suprimir da ti":!!.
lIma. dança considc'l'ada tm(ldc:;�
ta..

,

Seno C;\rlos G. de Olíveil':I.
A orientação do Sr. Ministro da

Fàzenda através daquela "Instru-'
ção" e, depois, com o Projeto criau
do a nova Carteira do Comercio Eo'C
terlor interessa um Partido como

BUENOS AÍRES. 2S' (UP � carrocerias ou nas peça«
A Polícia iniciará hJ?j!) 11 de·'.- motol' ainda possam existir. ou

mont�gem totaÍ dos dois nuto' tros VaIare',; 11',1:" uma tTViRi'LO
môvl:is, dentro d'15 qu�!� já se posterior já. pel'mitiu a.('.t"'lld�n

enC<J'ntraram jOi3S' \} re.!ot\in·.� 110 tal.' mais três lnilllões 1l0'3 dez tln.
valor de trez milhões de pesos., prim.cil'a. a.,i,:,�ris:Io. O,; dois CU'"

que Alc)(undcl' Kl'a�tallcr (. R E.·

I
1'0'3 havium sido (tcsembaxcadéls

nê Zucker pretendiam {·,mll'n- do transatlântico it.ulillno "OJn'
bandear 'flüra o país. E' (tr,e se te Grande", t'!ll tr"n!11to pari! o

admite que çntr�· m, chap3.:i da,; Pilrn:;llaí ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_Oamlleoal,to ' Paulisla
��. Contínua· firme na vlce-

�

lideran·ça o Ps Im e ir a s
;reve contfiuidade, .ante- e Alcides e L�l1Z':lHil1�O (P.S) I

ontem o certame, bandeirante 1 Santos 3 x Guaraní O; JUiZ!
da presente temporada" com a João Etzel; Rçnda:.7�.030,OO; \

realização de mais sete jo- Goals: Valter, Clóvís (con-
gos, cujos resultados foram tra) e Vasc�ncelos. .

"

bastante normais não inter- �V de .Tau 3 � Línense �:
.

.
,'� Jmz: Pedro Calrl: Goals: Si-

vmd� na :odada o. Sa.o Paulo, las 2 e Guanchuma (XV); e
que e o h�er da tabela. Almir (contra) e Washington

O Palmeiras, segundo colo- (Linense),
c�'1do, enfrentando o Juv.entus, Comercial 4 x Nacional O:
aerrot-o:u-o por 6 !entos contra Juiz: Licínio P.ersiguiti. Ren_ I

1, r�ahzand� aSSIm um. au, da: Cr$ 15.555,00; Gials: ._1
tennco ensaio de conjunto-, Nardo 2. Feijão e Dine,

'

As contendas restantes, corno
.

,

.

_

---.....;-......---'------1 jr, dissemos. não apresenta, Ponte preta O:ll: l"0rtl.!-
ram contagens surpreend:e1'á;;s guesa de D�sportos. O: - JUlZ:
teso Dados técnicos sobre a DanteRos�l; Renda._70.605,OO.
rodada: .

Colocação: 1.0 São Puulo,

•cU: .lt.] 21�6'
'

I'" <> p��-:n:jr�:,n�j:n ��rd1��SborT�(�
ar�n. !a�s .. x.' pl�an.g?-,. <> tíans, com 13; 4.0 Guarant,

- JUIZ. Líeírrío Persíguttí - com 16: 5'0 Santos C01TI 19'Renda: 212.1�5,�0; GO,a1s:. - 6.0 XV de Piracicab�l, com 20;Baltazar 3, �lrryao, Cláudio e 7.0 Portuguesa de Desp-ortos,Ratar;l (C,OrmhanS); Runtzer
com 21; �.o Ponte pre.ta, cam!3 (Ipíranga)', 22; 9.0 Línense, com 25; lO'l'

Palmeiras fi :lC Juventus 1: Comercial, com ,26; 11.0 XV
JuÍz: Antonio Musltano; Ren- de .Jaú, com 28; 12.0, .Juven
da: Cr$ 223.130,00; _ Goajs: tus, com 29; 13.0 P. Santista,
Rodrigues 3, Humberto, Moa- com 30; 14.-0 Ipiranga, com

cir e Diogo (contra) (Palm.) ; 32; 15.0 Nacional, C0111. 36
'Castro (Juv), pontos perdidos.
,XV de Píraeícaha 2 x Por- Artilheiros: Humberto (Pal;

tuguesa Santista 2: Juiz meiras), 16 tentos; Maurinho
Cireno Parreira de Andrade; (S. Paulo), 15 goals, Toial
Goa1s: Róque e Chichico (XV) de rendas: 22.576.526,00.

lia caldo Il� cana

E V. pode ter êsse lucro, insta
lando o Moto-Engenho ,LILLA. O
Moto-Engenho LILLA, graças ao

pouco espaço que ocupa e à sua

co'nstrucàu Iechada, é a máquina
aprcprrada para o rendoso comér
cio do caldo de cana. Atráí a fre
guesia e valoriza o estabelecírnen
tu. A garapa j;� sai gelada e filtra
da. 2.(100 possuidores satisf<:itos •

INDÚSTiU.4 t coMÉRCii
Fundado em 19líl

flUA PIRATlNINGA, 1037 - Cx. P. 230 • 5. PAULO

OFICINAS EFUNtH(:ÃO EM OUAI!.ULtlOS- s. PAULO.

',i'ElItÓS TAMBl1:lIf: Torradores e motnnos para caftl.
ll'i�auinas de otear carne para tndãstrias e .açou�es.
Moto""s elétrlc,js e outras máquínaa para fl.'lS comee......

eíais, tndustrtais e 6gricúlas ..

UMA GARANTIA

o

ejetlnc:e Pestalozzt de' S:mta Cata
rina - Floríanopolis: so.õco. So
ciedade 'I'uuaronense de Amparo
aos Necessitados - Tubarão: _

25,000: União Catartnense de Es
tudantes - Fpolis: líl.OOO: Unido
Espirita Discípulos de Jesus (para
Ol.r:1S EOl'iúis): 20..0.00.

E
Liga operária .lesus. Maria. José -

Itajai: 25,000: Obras Sociais a car

go da Congregacüo Mariana Nos
sa Senhora do Desteno -, Fpolts.:
30,000; Obras Sociais d'O Clube J.
'I'eíxerra (Operúrtos j .- 'I'ubarão:
20.000: Orf'anatc Nossa Senhora das
Graças -- Lp_jes: fi5.000; Salão
Cristo Rei - It"jaí: 20.000; Socie
dade Amparo aos Necessf tados __

.Porto União: 40.000; Socied..de A
nita GaritJaldi - Laguna: 40.000
Sociedade Baú do Pobre - Cr-inin

ma: 25.000; Sociedade Beneficen
ie Berço de Jesus, filíada ,10 Ceri
iro Espírita Alan Kardec - La
ges: 10.000: Sociedade Bf'neficentc
Dr. José Atanasio - Campos No·'
vos: 50.000: Socied'ade Carpo de
Bombeiros - Itajai: :,0.000: Sacie,.

1

'fáhrica de Máquinas e fundição "MORITI"

distrito interrogaram a companhei
r-a davitima. Artctína que declarou
desconhecer ter sua amiga. motivo
para pOl' termo á exísteneta..
Disse mais, que cerca das cinco

horas, Rosatína deixou o aparta
mento, não dizend'o para onde ia e

parecia mesmo estar muito aborreci
da. Não conhecia nenhwn motivo
que eh tivesse para se matar, razão
porque não acredita tenha sido sui.
cídio,
A Policia Tecl1ica, jà iniciou seus

,trabalhos, esperando.se como base
de partida para as diligencias o re

sultado do exame cadaverico.
AGREDIDA NA "BOITE"

Na noite de ontem, recebemos de
nuncia d� um leitor, que se iden
tificou como sendo Paulo Rabelo.
Segunc'!l ele nos afirmou. a jovem

do programa o sr. Canro- foi espancada na "Boite Metro",

bert formulou' situB.da em Copacabana. pelo 'leão

"D' 'D '1
.

I
de chacara", Valdemar, soldado ·da

eseJO q.
ue eus I Umlne Policia Especial, tendo ainda nume-

OS honl'ens que tenl em suas rosas testemunhas d�ste fato.
mãos, para' qUe possamos Em seguida, :0; atirada pelo. a

viver dias mais felizes do I
gressor no inter��r de um automo-

• . vel. Nessa ocaSIaO, pouco tempo
que aqueles VIVldos en1 antes de sua morte, Rosalina estava
1.953". completamente embriagada.

L. Especializada em fabricações de balanças marca

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

- Ofiéina de estamparia e fundição -
Projetos, orçamentos e demais informações na Fá-
brica: . "

Rua Uruguai, 30 - Itajai - Santa Catarina

Armas de caça, espor
te. revólveres, pisto

las etc. � , qualquer
COMPRAM-SE
NA

1''' do Educandário ::'hnta Catar;·
na - �'lorümonolis: 3Wl.OOO· So
ciedade Lageana- de Assi-"":enc;'a aos

Necessitados - Lages; 10,000; So-

i

" ,
eC_,ai

- BLUMENAU - ii
Rua 15 de NOT., 1301 �

o.

��,
"

ticá, se oficializou o aumento de

preço ôaS met'cadorias importadas,
o que em nada pOlie ter' concorri

do para o barateamento do custo

de vida.. .

Se somos, pOiS, uma economIa

d:e insuficiencia: não tenhamós dú

vida: de que nãó será com _o mer

eado· livre que haveremos de bara

tear o cUsto de vida.

Só à inrerv"nção do governo, co

mo aliás o reclama o póvo, dfunte
de abusos e de crimes, poderá cor

rigir os excessOs de ganância para
punir tambem os infratores das de

terminações legais que resguardam
a econolIJia popular.
Continue pois, Sr. Ministro da

Fazenda, álerta, coriclui o. represen'"

tante trabalhista, por Santa Catari

na, para novas itled�das que possan't

conter o aumento do cust.o de vida'

; ou possam mesmo, r.eduzí-lo, pois

c�m 0_ merca�� livre de câmbio, !l.',iiIií.ii,iii III!IIIÍÍII
nao o consegUIra. . ,�__�__

� _

dade Criciumense de Assistencia
nos Necessitados - Cr;ciuma:. _"
3f-.OOO: Sociedade c1e AssÍ!itencio
�os Filhos de Lilzaros, mantenedn·

Filho, diretor-presidente des
sa companhia·
Um acordo. entre os Estados

Unic1:-s do Brasil e o Banco
Internaci'onal garantindo o pa
gamento do ,emprest;mo para
o projeto de hidro-eletrifica
ção foi assinado pelo sr. Ma
rio Camara, na qualidade de
representante autorizado do
Brasil.
Um .aoDrdo entre o Banc-o In

ternacíonal e o Estado de São
Paulo, para o paganiento de
cruzeiros, para um projeto de
fundos foi assinado pelo sr.

Sil-1fio de Campos Melo Filhó,
representante autor:zado dó
Estado de São Paulo.

s�ü poder de ganhar
na futuro".

O acordo de empr.estimo des
tin'ado as "Usinas Elétricas
do Pàr�mapaneina U . C .

A ...
�oi assi�ad'o pelo sr. Degoberto

'E N T R ODE'
A Dr o M O' V E IS

AutomóTéia usadét'
CllUllil11õe. nAdo.
Camlonetn '(1n4_

fZi.�I' -
TROCA
VENDA
COMPRA

ORGANIZAÇÃO BlU
MENAUENSE, LTDA.
Tem para· yenda:

'Diante da ;ja.nela :aberta,
faça alguns, éxercícios' res
piratórios, contemplando
mentalmente á paisag�m
que não vê, mas que lhe

proporcionará uma sensa

;ção de calma e repouso, Is
to afasta as preocupações
do dia.
Não leia antes de dormir,

se quer proteger os olhos e

-os nervos, e 8:0 mesmo tem

po evitar as rugas em vol-
· ta dos olhos.
,

Se não tem sono,' fique
'ÍJ11ovel. com o corpo frou

'XO� distendido, os olhos cer

rados, e respire com ritmo
,regular: a atitude de dor
mir chama o sono.

produto.' anunciado. assuine '8 responsa
bilidade daquilo que promete, traz suas

qualidades a público para que sejam
comparadas e não·se esconde anônimo
atrás de um balcão, à espera de um fre

guês menos exigente� Lembre-se: quem
não sabe escolher, não sabe comprar!

· p;erio AmilTE�lo.
. Pois" apegRi' desses antecedentes,
os australianos, ao ccintrario dos

brasileiios da Petrobrás, oferece
ram concessões dllf petroleo .ao e5-

trageiro. ,Não considerllm o. olea

como o ,monopolio ,nacional· e. esta�

tal, Gln que o tem muitos dos nos

sos ·comPatriotas.' Foi,· portanto, u
Ula Compallhia privada, norte·ame�
ricana, que acaha de descobrir o

filão negro ·australiano e quem vai

,ex:plorá-l0 em linhas que são o

op�sto 'do programa hrasileiro� A':

penas 20,% _ ,da "West. AUi>tralian
Petroleum Company", que é. uma

,

=bsidiaria. da "Stand�à of Cali�
fornia" pertencem. ,a cidadãos .aUs

tralianos. ,'I'odo o resto do capital se
acha nàs mãcis de f!.Cionistas norte

americanos. ,As ações que antes dó

,descol:>rilnento do lanço} Pet.rolif�-
1'0 valiam 18 shillings, passaram a

6 libras, depois de verificada como
aleo cru jorrava nas sondas das a- .

reas de' Éxmouth.
Aí está: U1*� aÇão para os'brasi-'

leiros. Na Australla, se investiga
ti existencia do oieo desde muitos a

nos, Nem uma. libra de despesa .

custaram eSSM perqúisâs ao erario
do pais, Uma V�Z descoberto

.

o .ou-
: ia ne;r-o, vai passar o Estado a .ser.
sacio da Companhia, que o achou

:
através dos "royalties"' que se pre- .

para para l:eCéber, Caminha des.�e

mod:o, a Australia para a auto--sufi

cieficla ll() ramo petrolifero, graças
a urrra descoberta feita pelo capital
e pela' técnica estrangeiros. Medi�
tem. os brasUeiros no.exemplo que:
dim�ma da politicá do petroleo que

·

faz uma

das, ,naçõés
mais ricas e· in-,

\'dependentes do planeta.

-

-
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ELE sabe quem. tem

Um anúncio é se1l11)re uma notícia..

importante! Através dêle V" conhece
melhor as lojas, as mercadorias e seus

preços. Se V. deseja· pagar o menor

preço, reconhecer marcas de qualida.
de e escolher produtos de maior reno

me, leia os anúncios diàriamente. Um

v.eniente para tal conferencia
ó 25; de j'aneiro de 1954 011

Iqualquer dia subsequente. .

"Quanto ao edificio onde se

reuniria a citada comêrencia,
conVida decidir esta questão
por acordo entre: �s r.epresen.;.
tantes dos quatro altos: comis.:.
sárioos de BerIhri,
"O governo soviético enviou

notas idênticas aos goverAoOs
da Grã-Bretanha -e da Fran- UM BOM PRODUTO É SEMPRE UM PRODUre Dt�UNCIID.O

CINEMAS:
ESTABELECIMENTOS JOSE? DAUX s, Á. Comert'!iai

I A P R E S EN'!' A M:

I
I Ci eBLUMENAUfone 1156

TERÇA-FEIRA fi o J EHOJE
As 8 horas.
Ultima e definitiva exíbieãe de

PAUL HENREID, ELENA VERDUGO, JOH]'l SU'I''i'O�, na

espetacular filme de aventuras em flamejante TECNiCOLOR!

A PRINCEZA DE DAMASCO
I Um grandíeco filme em brilhantes cores, que reune todos Os

!''fantasticos personagens das lendas de AS MIL E UMA NOI�
TES! Sínbad, o lVIaruj<J-A!adim e LAMPADA SHERAZADEE,
ALI BABA!
Um. sonho de mágica beleza num empolgante conta Das Mil e
Uma Noites!
rvru e uma aventuras espetaculares com os mais fameses per
sonagens das lendas de aventuras, num espetacular filme pró
prio para pessoas de fi a iH! anost

(ine useM
FOrJe 1388

TERÇA�FEIRA H o J EH o J E
As 8 horas.
Sessão das moça", li sessão filie reune as mais linhas se-

nhoritas de Blumenau!
SARA GARCIA - DOMIGO SOLER,.;_ EDU.4RDO NO

RIEGA, e o já famoso e conhecido astro juvenil ISMAEL PE.
REZ, na comovente e exítante película

.

. O MUNDO N OS CONTEMPLA
(grandiosa pelleula mexicana)

A comovente história de ires rapazes, fJIhos do arrabalâe!
Um drama prufundu e humano, cujo sentímentc;' sémente a

cinema Mexicano pader:a transportar para a tela!
Quem eram seus !lais'! Qual.. seus verdadeíros nomes?
Três almas abandonadas, sem destino, sem eSPl:'l'anças, com um
futuro promissor!

.

O l\'IUNDO NOS CONTEMPLO! Um filme escctlndo para a.

!:'radar na mais Chic'SC50J;ão da semana A S'ÊSSAO DAS lUO
ÇAS! senhoras e senhoritas pagarâu sómellte Cr$ 2.00.

�������������.�����������
BSillOIit&OIDA8

VABJZI<.:8 J: ULCl::ltA$
DAS I"l':KNAS: curaI! Item Opei'átle

O!81"I!;PSL�S. P-aISAO DE VENTR'E. COLfi.'.f!8.
-'I\" �f:SIANA, FISSURAS, COC:EHGA NO ANVê

COKAÇAO, PUL.MOES. ElNS, B:E:.UGA, J'lGAOO

- DIt A R Y T A B O R D A�
- _'DICO E8PIWIALlS'l'A _._

Clbdea Geral db Romena, Mutht6lttla II (ím1l9ü .

rrOUl"'AVA SECA: It la n e UI AlI 11 iu:. 8LUIlIi:!:N'AU
�.,..�.,.,.�����

(ALÊNDA'RfO fiSCAL "P R O G R E S S O"
IMPOSTOS A PAGAR
DEZEMBRO - Declaracão
o prazo pára apresentação
meriores.·

. ' .

IMPORTANTE ,- Nome comercial: Todos os cornerciantes
e industriais para que possam ter assegurado, efet.ivamente, o
dir,eit-o ao uso eXClusivo do nome. comercial, deverãe promo
ver-lhe! o registro no D.epartamento da Propriedadé Indus
trial do'·'Ministério do Trabalho, Industria e Comércio (Art.
105 - Decreto-lei 7.903, de 2718145 - Código da Propriedade
Industrial).

Tabelas do, Imllôsto do Sêlo:
Sêlo propfJrcional:
De mais de (;r$ 50,00 até Cr$ 500,00 .... Cr$ 2,00
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1. QOO,OO ., " Cr$ 3,00
De mais de ,Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, por

Cr$ 1.000,00 ou fração .. .. .. Cr$ 4,00
De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00, por

Cr$ 1.000,00 ou fração " " .. Cr$ 5,00
De mais de Cr$ 10.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou

fração ,. .. .. .. .. .. " " Cr$ 6,00
N.B. Além da Taxa de Educ�J(;ão e Saúde Cr$ 1.50
Sélo simples
De mais de Cr$ 30,00 até Cr$ 500,00... . Cr$ 0,50
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 .. Cr$ 1,00
De mais de Cr$ 5.0UU,00, por Cr$-S.OOO,OO iJU

fração .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1;50
N.B. Além da Taxa de Educação ,e Saúde Cr$ 1,50
(Lei n.o ]747, de 28 dr': Novembro de 1952 __ o Altera o
Decreto-Lei D.O 4655, ele 3 de Setembro de 1942 - que
dispõe sôbre o Impôslo do Sélo - pub1. no Diário Ofi
c aI da Uniã.l) de 28111i52).
E, :Lembrem-se .

Registro de firmas - Contratos, alterações d-e contratos
e dlstratos de sociedades comerciais � Legalb:acão de livros
comerciais, fiscais e fichaI> de empregados -,.. Esêritas avüllils
- Eegistro.de MaJ'cas e P:lÍentes � Declarações de Renda etc.
VOLLRATR & STUEBER LTDA., -- Rua 15 de Nov. 642 �

1.0 And. - Bala fi - Edífielo Banl�o "Inco" - Blumenau

ASSUNT051 FISCAIS
de Menores: Termina, neste mês,
das declarações de .':'P'lpregados

���",}�����"'>t>""').�����
-

�
.... .

...i\TENj;AO: Consulte Oi] PJ;.cços baixos e ecollomÍ7-e"

compl'ando NESTA CIDADE, na .

IMPORTADORA BR·ASll PROGRESSO
.

Relogios. 'Despert tadores Wt:sclox, Pulseiras,
tas Parker "21", etc ..

POR ATACADO E VAREJO
End. Telegr. RAILSO - Rua 15 de Novembro 804
1.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina

'

( L I N I (A' M. f' D I C A
-.- DR. MECESLAU SZANIAWSKY_
J.\-Iédico do Hospital Nossa Senhora da Luz

Conllultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. �2 - Fone 2f165
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. D2�

C U R 1 T 1 B A - PARANA' .

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS .

Doe�as .da pele: Eczem�s, Furunculose, Coceiras, Mata
chas, espmhas, etc, - Glandulas. Falta de regrat ExCI�B-

, 130, Flores Br�ncas, Fr!�za sexual, Impotência:, Esierillda�

I
d�,

D,
esenvolvrmento flS�CO e men�al, etc. -

Doença,
8 e�,nIcas em geral: R.eumatIsmo, Val'lzes, Asma, Málá,ria ciÍÔm

. ,

--- Dlca - Hemorroidas, etc. -..i...
ATENÇAO: Consult� em Bhunenau nOJ dias 21 a 30.de

.
_.--'- cada mes, no HOTEL, HOLETZ_ :

l������
1

-

" Ii���

fR IGIDAIR! !

Concertamos:
.

R�frilferadores .Domisticos, Re:irigeração em Geral
Maqumas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó
Enceradeiras, Liquidificad6res etc .. ,

•

Reformas Pintura.
CASA DO AMERICANO SIA.

Secção Dome6tlca

Rua 15 de NovembI'o, 473 teI. '!53Z
.. NOSSA DIVISA B' SERVIR •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DEUISCHE spa lTE
KURZE BERICHTE

RADIO-TELEPHONISCRE VERBINDUNG ZWI�
SCREN BRASILIEN UND OESTEREICH
WIEN - Das Mttteiluugsmínistertum berichtet,

dass Oesterreích mít seehs lateín-amerikanísehs, Laen
der, einschlíeslleh Brasílíen, neue radio-telephonische
Verblndungen herstellte. Díese Verbíndungen werden
uh 1. .Ianuar íhrer Punktíon uebergeben.
NEUER BRITISCHE HANDELS-BEAUFTRAGTE

'IM IRAN
TEBERAN - (UP) - Der neue britische Han

dels-Beauttpagte im Iran, Denis Wright, uebergabheute dem 'J(anzler Nersholah Entezam seine Aus
weíse, .Im Anschluss darauf, . wurde díe englíscheFahne aufgezogen, zum ersten mal nach anglo-íraníanischen BeZÍ'eh1.1R.gsabbruch im Oktober vergangenenJahres.

USA TRUPPEN BLEIBEN IN EUROPA

BERLIN - Der amerikanische Botschafter in
Deutschland, James B. Connant, erklaerte waehrend
einer Rede im Berliner Rathaus, dass Amerika seine
Truppen nicht aus Europa herauszíehen wird, um die

I Verpflichtungen
der USA gegenueber dem Nord

atlantikpakt zu erfuellen.

l�it���l NEUE GELDSCHEINE
RIO, (Meridional) - Die Brasilianische Muen-

1 ze, (Tesouro Nacional) Hess zahlreiche neue Geldschei
ne im Werte von Cr$ 1,00 und Cr$ 2,00 drucken, diein den naechsten Tagen in Umlauf gebracnt werden8011en. Die Scheine dieser Werte, die sich in schlech-
tem Zustand befinden, soIlen aus dem Verkehr gezo
gen werden.

AI.TE GERlVIANENGRAEBER ENTDECKT

ERFURT (Thueringen) - Germanensraeber
in denen vor schaetzungsweise 1000 Jahren Jahren
fuenf Angehaerige eles Stammes der Hermunduren
beigesetzt wurden, sind laut ADN beim Bau einer
W,asserleHung in der N;aehe von SÚ'assfurt, Kl'eis
'Soemm'erda, entdeckt ·worden.

HEFTIGE KAEMPFE 'iN WESTBIRMA
RANGUN - Heereseinheiten und Polizeikraef

wiesen e.jnen starken Angriff der Rebellen in KyaupkYU al1 der Kueste von Araken in Westbirma zurneck.
Die RebeUen griffen eine Polizeikaserne und andere
Regierungsgebaeude ano Die oertliche Garnisol1, di3
rasch durch andêre Truppen versta'eryt wurde, unternahm einen Gegenangriff in die Flanke des Feivdes.
Erst um Mitt,ernacht z{)gen sich die R'8bellen zurueck,wobei sie ihre Verwuneleten mitnahmen. Sie sol1ten
nach elen ersten Meldungen schwere Verluste. erlit
teu haben, waehrend auf der Regierungsseite nu.r 2
Zivilisten ums Leben kamen. Nach den Kaempi,msollen wieder Ruhe herrschen.

I· Ii'ARBFERNSENDER IN DEN USA
WASHINGTON - Ab Sonntag, begonnen die

bedeutendsten nordamerikanischen Fernsehsender
mi.t farbig�n Sendungen. Die bisher im Handel befind.
lichell Fernsehapparate koeul1'en aber nur Schwarz
weiss-Eilder reproduzieren. Bel'eits ist aber die Fa
brikation von Farbtelevisionsapparatoen aviesiert. Die
IJieferung soll innerhalb von 6 Monaten beginnen. En.de des Jahres wit'd man auf Massenfabrikatioi1 rech
nen koennen. Di�� e1';:;ten Apparate werden je 1000 Dol
lar kosten.

REZEPTE
SAUCE 'A LA VINAIGRETTE
2 hartgekochte Eier, 1 Essl. Weinessig, 1 Pri
se frisch gemahlem�r Pieffer, 2 Essloeffel Oel,
feingehackte Kraeuter, Salz. Das klassische
Verhaeltnis ist ein Drittel Essig und zwei Drit
tel OeL das sich jedoch durch die Schaerfe des
Essigs -verschiebt.
Die hartgekochten Eigelb mit einer GabeI fein

'zerdruecken, mit dem Essig und doem Oel verruehren,und den angegebenen Zutaten abschmecken.
D:ese feine Salattunke eignet sich gut zu Spargel, Chicorée- Gefluegel- und Fleischsalat..

1HAYONNAISE
1 Eigelb, 1 iS L. gutes 8alatoe1 oder Olívenoel,8alz, Prise' Zucker, etwas Knoblauch, zum
Ausstreichen der RuehrschuesseL 1 Teel. Essig.Porzellanschuessel roit eil1'er Knoblauchzehe

mebrroals ausstreichen, Eigelb mit Salz und Zucker
in die ausgestríchene Forro geben. Unter sta'endigero
Ruehren, am besten roit einen Schneebesen, tropfenweise das Oel, hiri und :wieder auch einen Tropf-en Es
sig, hineinlauien lassen. Wird zuviel Oel auf einmaI
hineingegeb-en, dann gerinnt die Mayonnaise, d. h. das
Oel setzt sich zuletzt vom Ei ab, und es ist keine glat
te Masse mchr. Dann begínnt man mit einem neuen
Eigelb noch einmal unel ruehrt die geronnene Masse
nach und nach darunter.

1

HUMOR
Auch ein Gutsbesitzer. - Richter: "Sie hahen

clero Hotelwirt Mueller gegellueber sich :fuer einen
Gut8besitzer ausgegeben 7"

'

Hochstapler: "Nem, das nicht. Ich' -h',ábe nur

gesagt, icht· besitze ein grosS<as Gut. Damit meÍnte
ich die.Gesundheit".

relilló!,jo

o coletor vai ser d e 10 i t i d o 3
do S ,e r v i ç o P ú b I i c o

recer, concordou o consul
tor jurídico do DASP, �r
Caio Tácito, que acentua
não ter acolhido a lei bra
sileira a tése biológica, no

capitulo das responsabiU:i
dades. Disse que se o agen
te, em virtude. da pertu!�
bacâo da saúde mental, nao
possuiu, ao. tempo da ação
ou da omissão ap lena ca

pacidade da sua conduta
criminosa, não se opera a

exclusão da resp{)nsabilida
de. Afirmou mais que os

dados constantes do proces
so não autorizam a conclu
são pela irresponsabilidade

bem
��i

RIO, 28 (Meridional) -

Pelo diretor 'do DASP foi
aprovado parecer do con

sultpr jurídico daquele De
partamento, no sentido da
.aplicaçâo da pena de de-

I missão, a bem do serviço
I público, ao coletor federal

I Fenelon de Carvalho, que
• responde processo admín.s
,

trativo como au tal' de vã-
rias trregularídades, no

exercício do cargo, em Pa
racatú, Minas Gerais. O
DASP anteriormente ostu
dára o assunto. e propuze
ra o exame médico elo fun
cionário, por <_{'r dúvidas
quanto à sua integridade
mental. Os médicos, no lau
do, presumiam a irrespon
sabilidade do acusado, quan
do praticou os átos incrimi-

nados, pois os teria pratica
do sob efeito do, álcool.
O diretor do SEM C011-

eluía pela readaptação do
funcionário, na hípó tese de
não ser possível sua manu
tenção nas funções, sob vi�
gílâncía, reconhecendo H

ausencía de responsabilida
de criminal. Entretanto, o.
diretor do Pessoal do
DASP, sr, José Nazaré 'I'eí
xeíra Dias, disse que a rea

daptação é impraticável,
dadas as condições psíquí
cas do acusado; a manu

tencão nas funcões atuais,
igualmente, não é de reco
mendar. A vigilância teria
de ser tão constante que
imobilizaria um funcionário
são. Não sendo cabível a

demissão, impunha-se a a

posentadoria. Com esse pa-

,Cidade
id!�ç!)be!!�qU" ��e, Oh! �eeen�L!1I em 1812, Riram Bíngham des para execução das quais f�ram'cobriu as ruinas de Macchu necessarias centenas de milha
Picchu, "a cidade perdida dos res de tonelada.s �e pedra e o
Incas". não tinham ocorrido. trabalho de milhões de ho
na regão de Cuzco, descober- mens.
tas arquelogicas de improtan- MATER,IAL DE CONS-
cia. Este ano. contudo, l1em TRUÇAO DECONHE�
sido ver-dadeiramente prodí- CIDA
gioso, no que diz respeito a ex Para abastecer a cidade de
plorações estudos e escobertas aguas foram por exemplo os
de interesse que facilitarão arquitetos dos Incas, abrirem
consíderavelrnente o estudo grandes, canais, cujas paredes;,��� antigas civilizações do Pe_

I��:uetata�e��o�lhec���e����:
.

Mâis dois emprestimos. aó'
.

'8�asU num.: Ha�!lra����sp�::�:r����� 'f,�� d�t��e��l���iltrações. através
tilal de. 22 milhões·�..

500 mil dllar��,ru, numa expedição patrócí-
WASHINGTON '28 (UP) ---,. Uma represa em forma de Snada pela Sociedade de Geo- !

1 d Re em Betuma, de cerca de 900Es U id Corno todas as cidades antí, O Ban.co_ Internac.ona .

c -.

t d comprl·�.1!"nto'<" 12grafia dos tad·os mos, u-
L -

D 1 nt me ros e 'u__companhando os traços da Es. gas do ·Peru, acta-Pato tem construçao e' esenvo ;rIme o
netros de altura será levan-trada do Inca. Essa expediçã.:J. uma netr.opole e locais desti- ap.I'Oyou dons emp�estJmos ao I

t.ada �o· rio paranapanel?1u!mulas encontrados medem 70 BraSil oum total e ... ,...

para alimentar 'I centrar elet!'lcombinazados o empr.ego de 22.5000. DOO dólar.?:;.
.

., .

.centimentros por 1,05' o tem
U 11 pI.imeiró eU1r;l'estim') C(I que será construida pertoveiculas motorizados que se forma de meia lua. Nas esca- t

d 'I ,t' í': de Salto Grande, Quatro gera-:movimàntam em magnifkas vações preliminares, não fo� de 12.500. OOG o a1 es serv r,� d�res de CErca de 15.000 kirodovias construídas com oram encontrada.s amostra.s V8- para a compra (�P- 100 novos
lowatts cada um serão :11:;(u1amais modernos equipamento !iosas de ccramICa 0.u tecld-os.

vagens eletricos automotores dos nessa centráLWcrthíngton com a unização
Ida tradicional ibana de carga, Na opinião dos arqueo}ogos para a Estrada de Ferro Ccn-

que galga os ponto.s quase ina- trata-se do "conjunto mais for
I traI do Brasil a fim de me

cessiveis dos Andes. midavel de arte e arquitetura lhorar;) transporte dos passa-
A mais importante descober conhecid�, até agora na região geiros entre () Rio de Ja�ei.r:Jta, sem duvida, foi a das ruirias de Cuzco .

e seus s1.lburbios. l!sse credlt:>

I
da antiquíssima cidad.e inca i_ '�����' tambem servirá Pílra a cons,:rca do Lacta-Pat:!, a cerca de

I
vação e reparos do 'materIal88 km· de Cuzco. As ruinas ex Z y P iii< 9 e das vias ferreas suburba-pIoradas contribuíram valio- nas·samente para esclarecer o de- Um segundo emprestimo ,d<?senvolvimento da antiga CIV1- RA'DIO ,lARA(iUA LTDA'§
10.000.000 de dólares servualiz9ção ab';ll'igene. Sua al'qui_ _ lJma Vóz Amiga em � para construir uma represa u-,tetuta sua organização comu_ ma central elétrica linhas' d,_;

gal, as ates, as le's, os sistemas 1510 K����98, 6mtrs. i"'"
transmissão e outras instala-de aprov.eitamento do sol'O, a Diariamente das 't às ções do projeto de "Salto Gra,ndefensiva estratégica o culto 22 horas do Hídl'!J_Elétrica", dus "USI-dos mortos e dos deuses Se;}- � n;s Elétricas do Paranap:me-,ehal1ll'epresentados em forma��� ma S.A.".

emmurIUUIIHUuituUõIUlml"IUllurIUUlllflUIUluunnIlUIIIIlIIIUllmmmlllumIIUnm""'Ulumnli�J â-

-
-
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=ª bOENÇAS NERVOSAS E M61fTAIS �-

�
-

-
-

-

� tasa de Saúde Nossa Scabola da Gloita, �.-

-
-

-=
=:: &.SSIST&NCIA IO'DIC A PERMANENTE .& CAKGO D"& I:SPJ:CIALII'rAl ::-

-ê ABEB1.'A AOS IO'DlCOS :ZXTJ:ENOS - §-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-§ .LETruCIDADJ!: ME'DICA _. REPOUSO - D1!:StNTOX1CAÇÔ:&S - ALCOO- E-

-

__
= LISJI(O - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

__:=AVINIDA'l'MUNHOZ DA .ROCHA N. 124'1'- :fone, 10"
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

_ C U R I T I B A P A B A !ii A' -
-

�-

-

�mlHmrrmlllllnmllllUnllllunlllllllllllmIlfIlUUlIIIJUUnUnlllflUnmlll"Ulnffinmn'8II!II1.mf��" ..

milenaria
1 d de primeira, da

A T E N ç A O! A TE· N ç Ã O! Gr�n� e ven a

.
.

.

.

.

ar"l do sortimento de. .tecídos le-
BUERGER - preços jamais vistos em todo o seu v .,

.

.

_

.'
.

ves para o verão, e .roupas feitas el� gerlll. •. '

.

a 500/0. _ APROVEi:'l'EM !.NOTE BEM: - Enl urtíg os '(le inveri1:o, descontos de 10
'. .

.'

CASA R· .:_ a mais pOllulat da clda de.R U E E G E ,u.

_____
'

. Rua 15 de N)vembro, número 505

Rua XV, � Enderec:o' Telegráfico:
3

A
V i t ri ne
eloE(ONOMISEM TEMPO E DiNHEIRO, INDO DI RETAMENTE EM:

HERMES MaCEDO ..s.. Iw
EM (UAS LOJAS ENCONTRARÃO:

PIANOS, REFRIGERADORES,' RA'DIOS E RA'DIOS FONOGRAFOS, MA�
QUINAS DE (QSTURA� LIQUIDIFICADORES, ,EN CERADEIRAS, BATEDEI ..
RAS DE BOLO, PANELAS . E 'PRESSÃO E MAIS UMA INfiNIDADE DE
OUTROS ARTIGOS PARA o CONFORTO DE SEU LAR.

HERMES MACEDO S. A.

...,

Rua f 5 de Novembro, 1256
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h
t es untaudodo-as todos os

·u nas (durante dez minutos) com.a�

zeíte morno.

Não e"'qlle'lU, Enfim que tarn-
l)elll as unhas precisarn respira!",
e conceder-lhes - di: quando em

quando - âlgum; dias de férias.:
<1: lxaudo ti., esmaltá-la';;�

.

COMO PODERA' CONSTATAR
. .. tratar das mães não é di-:

fi(ii. nem euetoeo. R€{.1üer· só-.
lí1õóüte um pouqulnho de pàeíen-

tDilu", a'i< eotsa s.:
]',Jas que prazer, ,·nl compensa

ção poder oferecEl' a. "de" dc·z.

deliciosas unhaztnhas pala bei

jar! Que encanto poder- acom

panha!'. a voz com OS gestos de

!ieados de 2 belas rnãoa. est.:uclj

das para :1 felíe:d:lde�

Os trabalhos caselrcs estragU!ll
aa unhas ... sabemos disso. Pocém,
quando unh�:s .. fc·ias ·.U seriam
menos se todas as muther-es r i

vesem o hábito de usar certas

preeauções .. éíementaresr
um pan .. ·de ·.luvas, por exemplo,
quando é ..preciso tirar o pó dos
rno;v�is.e arranbar um pedaço de

sabão íde .. .rnrido que uma parti.
,cula. "e J€'nfie:�ob as unhas) an-

tes 'aé'mergulhar as

.gua de gordura.
UNHA SAS E UNHAS DOEN·

TES
As mauchns h.�nnct'1_ti,

trãas, índicam que as EWlil unhas

gozam pouca 1'.2i:ide. MClh'n (''1-

tão ouvir, a opinião dr- UUl 1)d�·!C ...

co como é sempre onurtuno t'a

zer quando uma parte do uoeso

corpo apresenta alguma imji<'I'
feiçr1.o. Un,;.J. cura <1e cálcio ia:-':"

desaparecer o inconveniente

Se as suas unhas são si':::, não
desculde (h·las [')t. isto ll1�iS 1'1'.')

torná-las mais b,,!ni> e rOI"

Vida Soslall
•

,

!J; ... ,. _'

:::

4NIVERSA:RIOS
. ;;: Fr��J;11� �n�� ontem:
- a "srta,' Edith Wenscha,

da sociedade l-ocal;
- o sr. Alfredo Koehler.,

-do comércio local;
"
- O sr· Eurico Hendeeke,

residente em Massar.anduba,
-- o sr. Hermogenes Fer

nandes. residente nesta. eida
de.

Fazem anos hoje:
_. a srta. Ermengarda. fi.

lha do sr, GermE110 SChlup,
residente em Ibirama:

_ a sra , Olenka Barbeta,
esposa do- sr. Hermínlo Bar

beta;
- a sra- Incernia Hostert,

�sposa do sr, Arno Hostert;
i

- a' sra. Elizabeth Muller,
esposa do sr. Heitor Muller,
- o sr. Ambrosío Barquet

ti, residente nesta cidade,

CASAMENTOS

-

hoje, no civil, com a gentil
srta, Aglaê . Terezinha Be..

duschí, o dr. L1l1z Procopío
Gomes, engenheiro civil resí..

dente nesta cidade.

NA)(IMENTOS
- Com o advento de sua

filhinha Wilma, ocorrido dia
26 do mês em curso, na Ma�

ternldade "Élsbeth Koehler",
está em festas o lar dia sr ,

Hermelino Borges, ccncaitua-,

do funcionário da F1l1al da

"Prosdocímc", desta cidade, e

de SUa exma, esposa da. Luiq
za Borges.

- Acha-se engalanado des;
de o· dia 23 do corrente, corn

o nascimento d'e um robusto

mellino, O lar do sr- Ernesto
f! sra, Edith Hendchen.
- 'I'ambern o lar do sr ..

José Jovenor Mafna /1:. sra,

Zilda Mafr-a.: acha-se enríque.,
eído de um menino, tendo o

feliz evento se registrado dia
23 deste mês, na Secção de
Maternidade do Hospital Sta,
Isabel.

Jê..... ,beoDi' aspBcto I �
<. �2S;ãiba�âividir o-seu d.a: 8 :

horas-de àtividarle, '8 de so

nO'e 8 de recreacã6.
: ,Deite;;se' de preférência,
às ·22 horas" pois antes da
.mela' noite o. S0110 é 'mais

profundo e benéfico.
Seu' quarto de dormir

deve ser o·mais comodo,'
vent lado e mais visitado.
pelo scl. .

IDurma sobre- colchão

pouco; mole 'e com traves- I
seíro baixo. . D-eixe aberta

uma pequena janela, tanto l'no verão como .no inverno,

Quand1)
'

..

tiver dificulda�e .!
em» concilíar o sono,' nao

recorra a-nenhum sedativo: I
tome: um, banho morno e t

rápido.!· .

Fat;;a sua "toílette" no-j

turna, minuciosamente, com
gestos suaves regulares e

precisos, que adormecem o

espír:to e preparam.o sono.

Contrairá matrimonio

BATIZADOS,��... i A EFJ(IEN(JA I
r-/' 1 do annnelo aeha-se di· I;.. :. I retamente Ugadl\ à eír

euíação do jornaL A NA·

IÇA0 é o único �rgão de
.

I
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la'

II res do Vale do Itajaí.
'-----------J

1---------------
Para a garitinha, e�te :

linelo avental-e.alção, l'eali- 1
zado �m tecido liso. com

1haha{linhos em tecido qua-
driculado, cortados em

viées.· ,..
----,.,....-......,,.....,�----,

Na Igzeja
'

Matriz, desta ci..

dade, r�illizaram-4Se. domingo
passado, os seguintes batísa
dos:

da menina Nancí, filha
tio sr. Gti:nesio e sra· Olga de

Azevedo;
'.

.
- da menina 'Eliana, filha

do sr. Virgílio e sra. Ivonu'ica
Di.as;
- dI) menino Henrique A

lírio, filho!). do sr. Raul e sr3.

Carmen .Koprowski;
- do m.enino Reinoldo, fi�

lho dar sr. OsnÍ e sra. Geni

Eliu�erio;
- do menino Jorge Luiz,

Gra'cioso modeiinho" e

lllUito fadl de ser eOIl [ec�
ciollado tauto em tecido
quadriculado, l'omn l'�ll te=

cido liso ornarll). de horda.,
dos .na pequenina I}al�.

f 6A�6? ��-;IiIiIIíiII;U--:S;mIIIíII;�Iiiiiiiili:I'�!--7111iil1-C!llllll!OM-EI1Ii!III��(Hliíiilb�D7iiiJ11101iSiliíílllliANiiíiiiiiiiTA--(A-TAR-IHA-S.-A."

FERIDAS
Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatismo.

ELIXm DE. NOGUJilRA
Grande Depurativ:.

do Sangue

- Matriz:: • T A :J A l'

"a'lidado em 2l::t d� Fevei:eirô de 1$35

CBpithl •• •.

Frindo de Reserva.

Endereço Tele, . "INCO!'

_. :-:t •• Cr$ 50.000.000,00
40.000·000,00

filho do sr. José Amaro Zuni.
no � sra, Ilse Silva Zunino;

do· sr. Eloi Cesar, filho
do sr. Eloi e sr3. Terezn Fe�

minella da Silva;
- do menino Rui Sérgio,

filho. do sr· Natalia � sra. Ro
sinha Coutinho;

I
- do menino Anlilton, fi.

. lho· do sr. Ricardo e sra. 0=

I, dete Fidelis, e

- do menino Mário Sergio;

I filho do sr. Heinz e Sl�a. Ma

l
ria Colly·

VIAJANTES

90.000.000,00
Total dos' depósitos em 3118153, wais de 78'6.000.000,00

AGENClAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAfJ\S DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

�-- DUÇAO

E P A 6 UE
Estiveram hOGpedados
na cidade:

HOTEL REX: s1's, Jago Luis

Rossy, Armando Sattamini de
������EI��Ia·"�·�2��..�mg..�

Abreu e sra., Leonardo TE:t-

to,' Rodolpho C.OIlll Goldmann

COM (HEQ UE

",-',

;.'

-

:=

-

-

-

-

-

-
-

.. :

-
._

::::. Funcionamento do

Intestino
Em cada dia o intestina

precisa esV{asiar-se uma ou

mais vezes, conforme as con�

dições e o regime alimentar
de cada um; de modo geral,

s: por.em., uma vez é suficiente.

ªªJ Quando o intestin-o funcionad

:; pregUiçosamente,. é por que

i

I
há qualqUer

.

perturbação a

:: corrigir.
� Observe se o seu intestí�
� I no funciona diãriamente.

�1
Se t��. nãa acontece, procill'e

:; o med.lco sem demora,.
=: SNES·

! ASTRAl DO DIA
29 de -·Dezembro

Lua, Mercurio, Venus e

Jupiter, pela: manhã, radiam.
mágicos fluidos para projetos

= matrimoniais; artes, diversões,
.Jeis, dinheiro, esportes, via.

� gens.' Os Otascidos nesta data
::

!
- Sã,o dotados de saúde mo�

§ ral e física; bom genio, inte-

_

:: I ligenda. Sua elevação é cer�
. �JI;UIUJJlhlmililmn'lIIlillilllllllllllllllllllllllllllllfmlll!�I.I�mlllllli1lllli":liIIIIUIIIUiIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlIliJIUllIIIIHiliHiiiliiiliUIIIUIHHi.llmnUlUIh

�
I ta.

A "(EREALlSTA CATARINENSE", em agradecimento pela preférê,ci�i t�� iju� 'oi disfinguid a por sua inumera freguesia no decorrer deste ano, resoly�u brind-:-'ar-·-a-fod-:-"o-s-co-m....._pr-ec-.�-s
.

.

.

I

.

'.'
.

"

)

.

: :.". '.'. . : ';·�speciais-de NATAl, coméÍ segue:
"

. -

.

,..' ... '

.

./ ,�F�:�!

.

. ViQJIo bnlRco (14ssico ttic�ieJolJ - garrafa J3"OO Cr$:
.. Vinbo liebfraumilch Dreher .... garrafa 14,50 (r$.

Champanhe MI(HlfLON meio doce j;_ '1iIró'S2,OO trf�' ,�'. Vinho Frizanle Michielón branco ..- garrafa 16,00 Cr$a
. P'��HS1� (ATARINfiN SE·· A m�;io�.� R� 15 �r �oYe�br9' 87p ( E R f A L 1ST A

(A fn r'N E rfs E
RUA 15 DE NOVEMBRO,

.

TRABALHADOiRES Não deixem de fazer uma visita à CAMISARIA

KANDER, mesmo não co mprando, para verificar o sortimento de camisas pa
rá serviços, das melhores qualidades e a, preçoo mo dicos.

Rual5· ·de lovemhro, 1051
'i

,

870
."

.�'
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PAGINA,. q ... BLUMENAU•. 29.1.2."1,953,,", 'alde.ar Thiago já se encontra em São Paulo' onde intervirá na São Silvestre de 53 depois de 8111anlii
Marcou a seleçao· outra goleada domin o

e :

'&

tar
de eDl florianoPolis, contra um combinado I cal

df';d3iva" Presa ;fãcil o conjunto Hhéo" verdadeiro amontoado de jGgadores ao

C
_

t"
"

. f· I' 6 1 pondendo à expectativa dos d·) de Mosímann (Tiâo), An..: os vencedores. Valério: na co.,

.Ó:
nR agem Ina·�· X aficcionados ilhéus. .to�i�ho � Ivo; Te�ou.ra, .B�l�_: branca de um penalt'y, ano:'

bressaiu mals uma vez, . en- foi dominado o time florfàno., O .scor.a de 6x1, enfim, é ,mml (Pllolo). e Péuuinhaj ; Lu o gcal de honra do onze

tão, o desernpenho. da van- polf tano, o selecionado
.

esta- bem um atestado da dispari- Petrusky, Isnell, 'Í'eíxeirinha,' da Capital.
guarda comandada' �'ót Tei.- dual, no tempo eomplemen, dade de forças entre as duas Heínz (Aderbal) � Saulz'nh:: 1 _

Muito b'J<1 foi n �lrrec�l�a
xeirinha, a. qual, além de vir tar, desinteressou-se em parte ,equ'ipe's que se mov.rnenta; Petrusky corisrgnou tr-es i cao apur-ada nas bllhcterws

apresentando ótimo rendi- pela dilatacâo do" placard, rarn no estádio da FederaçãD tentos, 'li".ixeirinlw, saU'lZi-lclü ,f-stáàiD �la nua BO(;:iillV�i:
Catarinense e não autcriza o nho e HêIl1Z, um cada. pura; CrS g,g{,O,UU.

Riont@, alto do:,,' scratlh, ainda,- uma ve-z -mâis, a peça
SubmeteU-Se a mais um O elenco preparado porlenfrentou,

mas em razão, e

te,ste, na tarde de domingo 'Hélio Olinger bateu-se com principalmente, do deficiente

últItno: o .seratch que repre- cornbinado . florianopc:-lí-j t preparo que lhe féli rnínístra-
sentara nosso Estado no Cam; armado pelos jilaiers do, preparo. este que se resu,

PE01;ato Brasileiro.
.

de 'l!}53. mais destacados do C. A. Ca- "miu na realização de dois
Colija etapa inaugural está a�� tarinense e Bocaiúva, ti qual ensaios de conjunto.
pmtada para domírrgo viU:dou- não Jevelou entendímento dê Assim sendo, Os visitantes,
1'0, devendo. a eqii.1P<e 15ài:.rlga- espécie alguma, não. só devi- tão logo Intc.ado o match, d,��

mento no que concerne pzsccupandocse mais, isto.verde atuar em Vitoria,,' do à categoria técníca bem rarn em "passear" pelo gra-.

. ."

"d'" 'd" d
....

d � 'j'ogo conjuntivo, está chutan- sim, em entrosar suas dlver-j)itaí do Espírito Santo, '.,' supei-íor do, a versár.o ma o, coman sn o. as neoes a

seu bél prazer, a despeito da', do. muito a goaL sas linhas, -cnde existem di ...
.

Marcando c.nco tentes ve.rsas falhas- A mtermediá•espíríte de luta que demons- �

.

Profissional

::,SANTA CATARINA ,2. .' ,,_
"

I
tadua14 x A.B.C. 2.

..

Em Nova Trento - Hu� Em Ribeirão Preto - Bo 'PARAl'BA"
· uiqitá 4 x Tiradentes de Ti- .

tafogo 4 x Rio Preto O. '. Em Campina Grande
jUcas 1 - Pély�aridú ?e' Em JJun;liaí - Paulista I Treze local 1 x Eeleção do

·

Brusqué 3 x AVal de Flor!a- 2 x Taubate 1. Estado 1
· nopolis 3. Em MarJilia Marilia PIAUI'

1· . Em Florianópolis -'- Sele- 3 x São Paulo de Araçatu- .

Em' Terezina - Seleção
cão Estadual 6 x Combina- . ba 1. do Estado 5 x Comercial 2.
dolàc�Il.. Em Bragança �- Bragan- CEARA'
RIO GRANDE DO SUL I tino 1 x Corin!íansde 8an- Em Fortaleza - �eleção

.. ,Em Rio Grandé -::- Rio I to André 1.
.

.

E�ta�ual 3 x Ferro\n31'io de
Grande 2 x São Paulo 2.. Em Araraquara - Ferro Plaul 1.

• EIÍl S,ão JeT9pirilo - Gre I' viária 3 x Araraquara 2. NO EXTERIOR
1 mio de São Gerônimo 3 x

.

Em Tupan - Tupan 1 x Em'MontlNidéo - Nacio-

.\ Riogralld�.nse ,2. Norü'êste 1, nal 1 x River Plate O (sába-
,

PARANA' RIO DE JANEIRO' do à noite) - R<1mpla Ju-
, Em Curitiba _._ Seh_'�ção Na Capital __:_ Botafogo 1 niors 2 x Liverpool I.
Paranaense 2 x Everton do x Vàsco da Gama 1.

.'

Cpntral 2 x Wanderers 1
'.'Chile O.

..

E8PIRITO SÀNTO .::__ Defêi'isor. 5 x Central O.

SÃO PAULO .. Em Vif{ória - Seleção A - Penarol'3 x Danubio O
Na Capital - Cüríntians '13 X Seleção B 2..... ,. ..

. (domingo à noite).

16 x Ip:rariga 3 (domín�o pe: .. Em �alotina -:- Vasco 2 Em Lima c- (Perú)
. 1à manhã), - PalmeIras ti x Colatmense 1. .. . Combinado da Capital 3. x
x Juventus 1. - Comercial \ BAHIA Milionários da Colombia 2;.

4 x NàCiol1al O, I Em Feira de Santana - Em São Jôs� da Costa Ri

t!
.' Em S;:llltos - S�ntos 3 x Flu.ríiinense 3 x BaHía O. ca -:- Audax ItaUano 1 x

I Gu:u.>anr de Campmas O. SERGIPE Sapri$sa O.
.

,." Em Piracicaba - XV de Em Aracajú - Seleção 'No México - Toluca 2-
'\ Novembro 2 x Portuguesa· Estadual ,3 x Sergipe 2. x Gremio de Porto Alegi'e
i Santista 2�

.

. . ALAGOAS . 2.

,
..

Em Jaú - XV de Novem Em Maceió - Sel'eção Es'

:.'\ bro 3 x Line�se de Li�lS 2. � fada.aI 3 :x Ren�r de Porto Em Lisboa - Iádepcndi-
.: :;mm Campmas - Ponte Alegre· 2.

"
.'

.

ente da Argentin�: 8_ x Spar-
Preta O xPotuguesa de Des- P�RNAMBUCO ,ting 1. - Boca Júniors da

'. portos O. Em Recife - Seleção Es'- 'Argi!ntina 1 x Benfica o

'1'
Campeonato da 2.

. tadual 2 x Seleção �à:üma
·são· de Profissionais O.

•

Em Franca - Francana RIO GRANDE DO NOltTE
'

, _..,......
'

2 x América de Rio Preto . ,Em Natal;� Seleção Es:"

Indic.ador

CIRURGlAO DEN'l'ISTA
AO LADO' DOS 'CORREIO§" E tl'ELEGRAFOS

Ai A.:,_iAMEIJA RIO .i:lRANCO N. IS

Mé·dJcos

( A R r,O S G O F f E R J rD R.
CUNICA GERAI, -' CIRURGIA

CONSUL'1'ORIO: Rua 15 de Novembro, 5fJ5,
Fone ] 550 '�� {acima da. Farmácia Glória)

.

ATENDE CHAMADO� PELOS l"ONES:
.

'J196 e 1633

DR.
Clinicas Geral f! Operações no Hospital Sta. Isabél.

Especialista .:,m Cirugia' e doenças de senhora!.
lJi�lomadó ha Alemanha e nO.Rio de ;JaneirO.·
Tfatllinento vel�s Ondas ultrassonicas.

.

DR•.... O.· R. KRUEGER
M E' D I C O

íJQença!! de Senhoras e Opera�ôes. Ralo.a X
Consultório,: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 11 hOTas.
Residência Rna Marechal Flo}'iano Peixotd, 253 �

Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabe!).
':"

..

� CLINICA GERAL .-..,_,;....._

Especialista em D:oenCas de Criança
CONSULTORIO� Floriano Peixoto, 38 -' 1. andar ---"

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 1 'i0 .....,. Fone 1074

DOEN(AS'
,fi, -_.-.-.

DO (ORA�ÃO
DR. CARVALHO
(Electrocardiograiia) r

(Ausente afé o di a 10 de Janeiro)
MOLESTIAS DE 8ENRORA�

.

-

R' RENIIO' CAMARA
.

D. " ..

'" DOENÇAS lNT:f.:RNAS
OPERAÇOES .'. - ONDAS CUB'l'AS

Consultório: Travessa -4 de Fevereiro, l '

. >'. Fones: 1433 e 1228

DR. GEBttlllDl "ROMADA
ililipeeWilita em alt�,;Ci!'11rgill e õ6e!l�aíS de Serihol'&ii

VóIl3ldtlUf no Hospital 8lintá Catar-ma '.

.

•

'nu u � 11:,1;: 'das 151/2 .� 17 bs.
_.

_ BL11i.Uli:NAU �:iIO§PJTAL SAN'I'A pArAJUNA.

OUYIDOS�··J::{.(ifR1ZE GAft<;MN'I'J\i

. Cl.111� :DE OLHOS. .

. OUVIDOS __N�z � E Gi\,RGANTA - DO
.

. DR;'WmSON SANTNIAGO .

;a.DlitfilI4 da; Faecúilad.t'} �e .. Medicina '. da, ;JJniverflldad. 46 BruU
.

CONSULTAS� Bol'#br, 'das 10 à$·.lZ horas � das 14
as lá ho];ü� - ,.€.oNSUL'l'O'RIO;. Junto IIÔ Ho..

pital. Santa Isa� ".
.

.

. ..' _··.,:'AllVOGADO .

Atende'em it$ilsquer comarca do Estado.
Residência: +-' nua Paraná, g - Fone 16D2

.'

EãcritÓriOi �Rli:I',ll'ide Novembro, 340.-'- F6J1e•. 1601�
.. ," _'", .. :".. ". .. .

'.

....
. ,

travam os locais, para conter; período inicial, f�.10 que•

�s arremetidas contrárías. Só�, bem da facilidade com
ria, 'por exemplo, não Tendeu

que satísratúrtamente, não corres-

devoram ti saúde
de seu filho!

Seu filho corre e brinca ó' dia todo... e, à. noite, quando o

cansaço é grande, êie repousa"e áÓrme� Mas, quer n8shoras
em que êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
nrtlhares de pequenõs irüniigos de sua saúde trabalham siren�
ciosamerite ... São os vermes, que sempre - mornénto
após momento - rnovirri,entam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que de�eria dar-lhe roais fôrça e ânimo.
Cabe a você, que é suá mãe e. é esclareéida, defendê-lo.
Lívre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um verrnífugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas as crianças em idade escolar.

Vela aqui o que 6- 'o
LICOR DE CACAU XAVIER

Completamente'. inoferlSivo para'o organismo, ti o unlCo qua
poda ser tomado em qualquer época, sem dieta ou pu;g:;nh I
De gôdo agradával; não contém ó:eo a não irrito o

lntil.tino infantil Emprs.;'pdo na Brasil hó mais da 50
anoS, deve ser normtdm"nta tomado por tôd:Js os

crionças o partir de 2 anes. Consulte ssu médico
e peça·lha que lha foJe sõbra às qUQlido;:!e� do Licor
de Cacau Xavier.

LICOR DE CACAU XAVIER
,o'venidfugo (.;!,e confkmço da mõe brasileira!

futebolistiCo de.

. .

VENDA DEfh'E DlARIO
; NA. ENGBAXATABU

:rO�TO CwO

,
1

ter, 11,0 'H!.()
Telefone, 1 � :.: � O - 1

A!> t'llcomeHdas devem
ser feitus sempre com

anteeerlencia (rnirrima

observador, da mesma for-.
ma, a considerar apto o sele
cionado catartnense, para as

duras jornadas qUe o espe
ram 11'0 certame nacional, mes
mo parque seus ''sparrings''
quase nenhuma reslstencía
lhe lloderiam opor, daria a

Bolos Confeita dos
Morlt'lcS Artistkos, Pa�
ra Casamentos, Aní

versários, Pruneira co
munhão, e Batismos
INfi On:'(·�AçÕES COM

S R A, M O L l E R

<:

sua evidente fragWdad.::. J.:�
gasse nossa representação com

um combinado desta cidade.
ou de Jonvile, melhor juízo
poderia ser feito a seu res,

I peito. Oxalá tudo corra bem

)1 ?as pElejas contra os capixa
bas,

i Esteve o scratcn eonstítut,

l�mpataram em três ,teotoR �raYSrn-�u -�e'-Bros�ue. e
lhaí �e rI8riaoo�olis na Incaliúa�e �ü Nuva Trunto
I .�. dia, defrontnndo-se prel.mi- �re. a seu .Iav ": nsslnalando

.

toí
.'

li te rtos Ar! l\.'!:a ia, Bolão:.. Público l1umer:lso, tal como na1'mente os COI1)un os pr nCJ-. se s �) s

I fôra previsto, assistiu ante- pais do Humaitá e Tiraden-' e Amorim.'
..

'1
.

d T" Na fase c0l11})1.ementar UfH ..lentem à tarde, na localidade tes, este u timo e lJucas
d N T O 1 .� desenvülvendo a- {mico tento 10: ànl)Ltdo, aos'i e ova 1'ento, as festivida- s ocal"',

• ;_
b
'.

'11puze 14 minutes, quariro o pOl1tt?i-I da riova praça esportiva da' tuaçao em superl�r, 11 �

,Sociedade Recrestiva Humai- ram duro revés aos alvi-celes- 1'0 Chico, sob pr:;testos dos
,

1 b tes, per 4xl, conquistando o !)laiel's .azUl:.r.;s'- venceu Brog-ta, a 'lua rece eu a denomi-
nação de .. "Estád O- Br: ,Ader- troféu Banc':, Inco S,A" filial nóli p�la terceira vez,

bal Ramos :da Silva", homena- de Brusque, Foi dsdo o pon- Não concordaram os repl'e

g.em da referida agremiação la�0é' inicial da 11õrfia" bel" senüint!."s de ai11bós os clubes

ao
.

ilustre desportista catari- exma. sra. Jurací or'ng'er, es- com a deeisão do jog-o por jn

nense, um de seus grandes posa do sr. Márb Olinger.· te�médio d,e penas máxima!),
benfeitores. No mateh d� funde> dos fes- devendo ser efetivl'd:.> breve,-

mente, outra pugna am.istosa,
ria Capital ou UI1 Brusque,
quando iOntão a rcprésenta
'Cão vitoriosa ficará de posse
da Taça "Us'na de Açucar
Tijucas S. A.".

O ,embate teve a controlá.
lo o sr. Jad, desportista ,ti..

jucano, cujo desempenho. pD'_

de ser taxado de sofdvel. 01'

ganiza.ção dos dois tim.es;

P:lisandú: Z,;non, Irineu e
'90 minutos reguIamenwr.es,

. Orlando' Cardeal, Valace ,e
acusJ.va o lnarcador ign:\lda- ' .

(

Valtinha; Merico (Willimal')'-de de três goals. . .
,

.

os ".1'11'- Patrocínio, Julinho, Rolf �.
F· t t t Começaram bem coDl ex ravagan e a con 3-

Chico. Avaí: Bl'ognóli, Valdir
g�m deste encciltro: 5x5 .Ar- verdes, mostrandJ-s2 o at3-

Guido (Barbaí-:l).,,

f'
.

.

que bastante agress:vc·, a e Da�da; ,Ustic':J. tro 'eu cabena ao ven-
.' Bl'.:n.1llO � Mannra' Duarte.-,

d t d e
., ponto de consIgnar dO.S b.-::10$, '

ct:: or, 'ornall ü-S nec.ns:,al'la.
't. J' • P Amonm. Bolão, Arí 1Vlaia �

então, a cpbra)lca de cineo l)'�- tf'ntos, por m erl1,ei lJ (!e ::l_ -

•
., .

1
.,

4 e ')'3 mt'nut'lS LJsboa (OlneJ).
I nalidades máximas pura ca- :rOCInlO, :JOS .

_. •

I da lado, .laureandn-sc ('s \'i� HPilV2 forte !'c;;çao dc:s aVlH:�
I ·t 1 or 4 3 n:Js, que em �\::>2!,,1;: seis rei-
I
SI .an es p x.

! No segundo prélio matinal, r Uj(lS, ist,) é, ac', 27. 31 c J1
.

o Usati de S. João. Batista ga:- millui:os, moci!ic<;l'am o sco-

nhou do 1,Q de Maio, tambem -_":_-'-"�O�I-'-'M.;;_o,-...;...-(...o..O....,;.o_EX"'-T-R---I-D-A� EM "15-tit> Brllilque, por 4 tentos COll- TOMBOLA DO G�E' b PI A
.

l;,.

Ü'3A!· 11 hOl'a�, defronte ao DE DElEM SRO DE ·1953-
Bar Cast.elo, prestararH os

Rua C:.rlos Rischbie- ,

_.

. tejós, a cuje)' vencpcor sei'i'l

entregu2 a Taça Usina rk- A

çucar Tijucas S. A., p:.üsan
dú de Brusque e Avaí, de

Ao local dos festejes com-

I
pareceram, da mesma forma.
dlementos de (!!r:staque nos

I
meios sociais .e esportivos do

!
Estado, A parte esportiva do

i grande. acontecimento teve
i inícb no perícdo da manhã,
I quando duas partid�s tiveram

I lugar, a pr'meira começand0
às 9 horas e tendo como pro

l tagonistas os quadr')s aspiran
, tes do C. Renaux de Bruso

, que e Huinaitá de Nova Tren
,
to.

Flerianopolís, travaram renhi

da luta,' empeúh�md'_)'-se .

em

busca àe um restiltado íàvo-

ráv,é(
....

qu;" afinal de contas

não pendeu para nenhum dos

dois, já que terminad,')s o�

FA�AlVl SEUS
A N U N 'C I' O S

-N:E-STE JOnNAL

,10 P"""'11":J - N.o 2777 -""2,0 Prêmio'� N.o 2306desport'stas neotl'cntinos sigo ,L�

3,0 Prémio - N.n 811 - 4.0 pi'émiü'- N,(J 20G2 - 5,0 :r�nificatica homenagem ,-.o. dr.
mio _ N.o 2149 _, ü.o PrêrIJio -- N.n 2GJG �- 7.,') Premw

Aderbal RamDs da Silva, r.E;-
_ N.o 2579 - 8.0 Prêmio _, N:J 2317 - 9.0 Prêmio �

ceJ)cionando-o festivamente. N·o 17 - 10.0 Prêrriio - N.o 2889 - � I 'f! Prêmio ._ Ro 190
•

.

• �. _ 12.él. Prêmio - N.o 1897 - 13.0 PremIO -N,o 812 - 14.0A partIr da: 13 hOIa�, üv�- - Prêmio _ N::J 2575 _ 15.0 Prêmio - N.o 1891 - 16.0 :r�ram prossegmmento as festl- mio _ N.o 1794 _ 17.0 Prémio - N.o 2741 - 18.0 PremiO
vidades, procedendo o paÍl'o- � N.o 1342 - 19.0 prêmio - N,o 2330 - 20.� Prêm"(l -

no do estádio ao córt,e da fi- N.o 2940 - 21·0 Prêmio - N.o 523 --:- ?2.·o PrêmIO - N.o 137
_ 23.0 Prêmio - N.o 309 - 24.0 PremIo - N.o 2932 - 25.01
Prêmio - N.o 179 - 26.0 Prêmio - N.o· 1285 - 27; Prêmio
_ N.o 2199 - 28.0 Prêmio' - N.o 199 - 29'0 Prêmio -
N.':} 607 - 30.0 Prêmio - N.I) 727 - 3.1.0 Prêmio - N,o 1385
_ 32,0 Prêmio - N.o 1928 - 33,0 _;._ N.o 2544.-;- 34.0 -
N.o 556 - 35.0 Prêmio - N.o 322 - 3G.a Prêmio - N.o 1810'
_ 37'0 prêmio - N.D 1062 - ·38.0 Prêmio :._ N.,o· 261 7"
39 o Prêm'o - N.o 84 - 40.0 Premio - N,o 2990 - 41.0 Pre
mi'o - 2945 - 42,;) Prêmio -- N.o 1195 - 43.0 Pr�mio - .

N.,) 2722 - 44,0 Prêmio - N.o 2237 �- 15.0 PrêmiO -'

. N.o 1455 - 46.0 Prêmio - N.o 2483 - 47 Prêmio -N.o 339
_ 48.0 Prêmio - N,o 2659 - 49·() Prêmio - N::J 442 '- 50.0
Prêmio - N.o 1751. ..

Observacão: - As pessõas contempladas por este s<Jrte·io,
poderão procurar?s prêmios que ll!,es,c�\��;;rên�, j�mto,ao'ú�la-
dor ·da S. D. Muslcal "CARLAS C,OMb:';. .... ,',

ta simbólica do mesmo, sau�

dando,-o, nesta op·'jl'tunidade, o
dr. Walter Silva. Ato contí-
nuo, foi homenageado no cen

tro do gramado o sr. Mário
Olinger, prefeito da cídade
de Brusque e tambem benfei
tor da Sociedad;e Recreativa
Humaitá.
Encerradas estas cerim·J

nias, passaram' os espectado
res a aguardar. com ansieda
de Os principais cotejos do

POloRepresentações »«

STOCK permanente de io dos artigos Para, Sorveteri.as .

' �

REPRESENTANTES DAS FIRMAS:. Faulhaber & 013., Ltda., LUlZ Lopes Gl.lnzaga,
,Ind. Com. Oscar Hensch€l Ltda., Comp· Fabrica de Papel Itaj�íi, Tecelagem K,::e- .

hnrich SIA., Botho Koeriig, lnd. Fécul,à. Com. L�renz, Fabrica Maqulnas.� Fundic;a? "

. Móritz, Marombas & Cia., Arthur Olmger & Cla., Werner�Selzer!. -Un!<!o�,-:: f.a.b_1:'11 ' .

ExpOl'tadoia SlA.:, 'Irm'ãos
'

!'i:u1nL ." .

'.. . .

'

.. � .. �'.,
. .

DEPOSIT.t\RIOS:.'CompanhJu çatarmens� de €1111el1to P O RT L·A: N'D

CAl' HIDRATADA

Rua: São Paulo, 2130 Telefone 1.508'
End' Tel. REPOlO .. (x. 46 OI ltoupã'Ja Sâca "_ �1�me�iU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii ocorr'en-

Pouco depoís, O porteiro dirigiu
se a UTn bar situado nas proxírnt
dades, onde comprou pão e café,
retornando ao edificio, Poi quando

As autoridades policiais do 2,0

pessoas
está cercada

Óf, rnisledo. unta vez que as pou ..

cu; l,essoas até agora interrogada.�
na.ta ou quase nada revelaram que

piidessE' eselerecEl'

cía.

(Canelai na 2.:1 pâ.g, Il'tra iJ

ENCONTRADA MORTA
!:;ermnl cinco horas da manhã.

qr.ando o porteiro do edificfo n. 32,
da rua Paula Freitas, em Copaca
bana, encontrou um corpo de rnu

lhl?r na area Intarna do predio. Sem
rnuíüa ,cl;ficuldade, identificou a

mor ts... que íf:�tava deitada de {'O�

tas, corno sendo a jovem Rosalina.
Cip.ma de Jesus. que i'e�idIa no apro
1006, do edificio.

Entidades culturais e beneficentes
Estado a receberem auxilios em 1954

Beneficiada a Irmandade São Vicente de Paulo·
Jinedlat.amente. comunrr-ou o ra ...

to ás autoridades do 2.0 distrito
pnlíi'ial. tendo rumado para o lo

cal, 1.' eomtsscrto Helio Machado,
quo ali 5,: encontrava de d'b. A au

toriüade, tomou as providencias de
pra"',, mas em virtude das circuns
tancías. resolveu solicitar o con

cursn de tecnieos do Gabine!e de
EX9UWS Periciais,

Bosco, Itajaí, 40.000; Asilo Santa gia e Farmacia em F.poUs - Flo- te de Paulo .:_ Papuã - Joaça
Ísabel, Laguna, 30.000' Asilo Vi-' rianopolis: 25.000' Centro Acadêmí- ba: 75.000 Escola ::l. Vicente, de

centino da Velhice Desamparada. co "XI de Agosto". da Faculdade Paulo C: tape .. , - Joaçaba: _.

Lages, 55.000; Asplrantado S. Pau- de Direito ele Santa Catarina - 30.000. Ginásío Lágunense: 20.000;
lo de Ascura, Indaial, 15,000; As- F'lortanopoüs: 25.000: Centro Ope- Idem 'Municipal - Urllssanga:.,.
sistencla a Velhos e Crianças, a ratórto de Lages( SOciedade Bene- 10.000; Idem Nsa. Senhora das Do

cargo da Sociedade de São Vicen- ficenteJ - Lages: 50.000; Circulo res - Turvo: 50.000; Idem S. Ben

te de Paulo, cm Orleães, Canoi- Vicentino dia Conferencia de São to - S, Bento do Sul: 20.000; Idem
nhas, Gaspar, Rio Negrinho, São Vicente de Paulo - S. Francisco Santa Rosa de Lima - Lajes: -

Joaquim e Urubící (partes iguais). do Sul: 20.000; Coll!ginho São José 60.000; Idem São José - Porto
60.000;

.

Assísteneía Social de Bi,- - Lages: 25.000; Colegio Bom Je- União: 10.000: Grupo Escolar Ir

guacú, Biguaçú: 15.000; Assísten- sus - Joinvile: 30.000; Colégio quidiocesano São José - Fpolis:
cía Social São Luiz, Florianopolis. Imaculada Conceição, de Luzerna 120.000: Grupo Escolar S. José �

20.000; Assocíacão Beneficente - Joa<;nba: 25.000; Colegio Sagrada São Bento do Sul: 12.000; Insti

"Joaquim Santíago ", mantenedo-
-

Familia - Curitibanos: 30.000; co ... , tato Missões Consolata de Rio
ra do Asilo dc

'

Orfãos e Velhice légio Sagrado Coração de Jesus D'Oeste - Rio do Sul: 20.000 lus··

Desamparada de São Francisco do (Instituto de Educação Maria Au- tituto São João Batista Vianci -

Sul, S. Fr?ncisco do Sul, 60.000: xüíadoru) - Rio do Sul: 10.000; Lages: 50.000· Irrnandade Nã Sa ,

Associação Beneficente Santa Isa- Colégio São José po Rio Negrinho do Parto - para obras sociais -

bel, Lages, 40.000; Associação Be- - São Bento do Sul: 15.000 COlé-1 Fpolis.: 10.000 Liga Operária Jesus.
neficenie "Seara do Bem", Lages' gio Servos de Maria' - Turvo: ... Maria, José - Cticiuma: 25,000:

45.000 Assocíacão Sspírita "Bêrço 15.000. Conferencia Nossa Senhora (Conclui na 2.a págin'l l"üa E)
de Jesus", Florianopolis: 10.000; da Pi�d:lde da Socied'ade de São.

Associação Joinvilense �e Amparo Víoerrte dé' Paulo - Tubarão: -
---------___;------_;_--.._-------___;--�-- .......-...,;.--...;-----;.......-.----.;--".

aos Necessitados, J'oinvile: 30.000; 20.000; Conferencia Vicentina de

Igredl·U O c'unhado com seteAssociação Mafrense do Ensino.

I
Criciuma - Criciuma: 20.000; Idem

Mafra: 20,000; Biblioteca Infantil, �dem de I:aguna: 25.000; Idem

WASHINGTON 28 (UPJ - A dos países satélites passaram a Canoinhas: 10.000; Caixa de Esmo- �dem el: Rio do �ul: 20.0??; Idem.
�;:!�ta Re:�;:�edp���:�� �:�� ::� gO'.;t�r {ia modo de vida demo- las aOS Indigentes, a cargo da 11'- �����O.,S�:rtSg��ag:tç�� Mar�;:'c�����

gO Ipes de Iaca nas costas{".átlCO. Ess�s elementos esta- mandade São Vicente de Paulo,
'.

t.t evístc .cor., Jzor GOZ,-T!d:'. I) i;1 r iarn dispostos Co ron; per' com 0- Blumenau: 13.000; Caixa de Esmo.'
Senhora do Desterro _;_ Fpolis: -

moso interprete ela cmbaix',<h \ ('t n1p1ho,; ,1""de q��" .�CCf.h('s- las aos Indigentes, Florianopolis:
40.000; Conselho da Associação d'os

-

�u��a no. Can:lrlá� �1lP. a:mndctÍ,;1] sem garant:a::: de '3egul'an';n lo: 30.000; Caixa d", Socorro aos Me- �':rVsiodoNreOsnnal FRlOergi�nn°!i°�',Sa:te2r5,ODOo()�, I t V.- b
·

q a do o mar.-do levava a pl·ormunlsmo e .!'.lJC YIV<' tom lu- tratamcnto amistoso no rr:uI_ldo I',ores Abandonados, S. Franci;;co
U "" n er e li na rlga u p

gur ignoradl1. 'olj a nrflte(':lO ,�a oei 'p[:la1. G'.,"··, . f.'rw"3'" do Sul: ,(0.000; Casa da Crianca de
lor05a - Capinzal: 20.01,0; Direto- " '

Polícjf:\ eanatlense. ':,cz"ll'kn tli% inda ao senad�r �,rne í'r.l"'l\' pô..' Criciuma, Criciuma: 50.000; 'Casa rio Academico da F?cllldade (1�

que lião só muitos "g'Oll' e,." r�
..

e f' I' J I d E t d
Ciêncbs Econômicas - Fpolis:-

� cuz r que PR Tc l'ca Izat:( o unl

I
o 5 u ante dl! Santa Catarina -

munistas. como a·.: mlli, ,', diJ'i 110lll trabalh'l, ,':nu,:. � In' c ,'fi' Florianopolis: 20.000; Centro Aca- 25.000; Educandário S. Jo�é, de

gPtücs comunistas da Hu"sh e falta de doclllncnla,::,o. dfmico da Faculdade de Odontolo-
Barra Fria - Campo>; Novos:-

25.000; Escola Normaf Hegional Es-
pírito Santo - Tujucas: 10.000;

Completamente parallllll·C·O o
Escola Profissional a cargo da Pa-

róquia de Laguna .:_ Laguna: -

10.000; Escol:! Regional dos San

tos Anjos - Rio das Antas - Ca-

capita lista as sa ss i n o """':',":"""_d,:ov,",n_
Matou o wcio e feriu o irmão deste em Ibirapuera ��I!ç!��s�,!!,
8, PAULO, 28 CM,'rid.) -- são preventiva bem como pose,,' não podendo mais, .5egumlo mé- de Natal e Ano Novo das seguintes

�
.. �euhiJ'al11 oul., m ':1I1110' �s .ri" I rior'�lente quando foi cond. nado ,\ico.'l daquele estabel' clmfoUtn pessoas e fírmns, !!S quais agradece·'
qüe I,eom'don AnrcntO TnxClra useis r.nos (:'� rechlsão pelo Tri- hopitalar. levatar f;f\ tIa cam>!.

mos e retribuimos:
V'ite SOPl'jnh", tinba falecido, Dunal Popular do Ju!'i. In(or· A 30 de junho de HH6, né> in,

S('nador,s Ivo de Aquino e Car-

1)I'la madrugada, 110 ,,""u qtl,'rT"- m'l<;õf's mais pTN'isas adianta- (cL"i')!' de unl carro t"ncotraVUll1-
los Gom�s de Oliveixa, Paulo Bauer

r,r"�i,lio no }f,m(>ilal Milit:ll'.Ia la..n, porém, que o autor do f'l- se os Jrmiios A.rmando PetI-ela �
prefeito de ItnjlÚ. Martinho Car"

Fl,rca PllIJ!i('!l onde Sê enf!Onira- moso crime de Ihirapuera, embo- Afonso Guida P�trela bem como
doso da Veiga. Deobaldino d:e An

\':1. há quasi tr<,s anes e para or,· ra nito tc'nua iale<'Ído, está em Lc;}uardOl AntoniO Teixeira Lei'
drade e sua Esposa, "A Capital de

d"" hav1a sido removid'.) u;<\sim I}.�rli',') ele vida ;;enda certo !tue
São Paulo", Oficina Técnica 'BIll-

t'l Sobrinllo que mantinha n"gó- .. d J T M 11 L' t d
fllI" e Justic;a decretou ,ma pl'i [{li «cometido de paralisia t t ' me, e . oi. u cr, mo ypo o

_______________________

0 a, dos com os .dois irmãos, e que Brasil S.A., Werner Dietrich, Pro-
viajava a parte trazeira du C31'- motor çe Vendas dn "Scandinavian
1'0, sacou de um revólver e com Airlines Svstem". J. 'Valter Thomp
�Je alvejou os dois ('.)rupanlteir'ls son Comp:.!ly do Brasil, Serviços
do viagem. Armando Petreln f3j- Aéreos "Varig", Sucursal dos Jor-

'ecEU o o spu .irmiio Ai'<lllSO 9cl- nais Sulin{ls, Jairo Vaz, Oficina E- Na vesp<:.ra do Natal,

:-rc.u ferinlentos de natureza gra
létro-M€canica de T. IIerbst- Gui-· convidou hVan(1:o", para beber em

lherme Hoendorff e Familia, Her- sua casa. Ao saber de tal convite,
\'C. Algum tempo d· pois, quando mes Buchels e Am!'ré Sada, geron- Manoel encolerizou�oe ·e foi if'r
lã t,.nha Ridq decrelada sua !1'.j te c contador do Banco do Brasil, com o cunh:1do, !'. fim de adverti Ia.
:ião preventiva, Teixeira Leite

nésta cidade, Salv:\dor Lemos dos I O Ilstivador, porem, permaneceu
Sobrinho foi recolhido na qll'Jli- Santos e Gu,tavo Petters. J irredutivel. alegandO que não pode-
dadn de preso, ao Hospital d:J� --'- -------,--------,--�--'-----'---.;__,_-_:_--'---- -.----

Pedro Leopoldina Gon- de Olimpio de tal, conheci- Clinicas e posteriormente fi um

çalvcs, natural dc Ilhota, c'o pela alcunha de "Olim- hospital particular. Mai� tardt'PItecasado, com 36 anos de ida-
, p o Galo". Ali chegando, [,)1 remnvido para .0 Ifm;pltal r ovavemen .

ci:.·" filho de Leopoldo Ma-I tcV! uma simules brinca _

Militar ela li'or,.a Publica

enll"lnoel e Maria Gonça!v'2s,' deira com Alfredo Felix, :�:��. Sê encontra. �m (sfadC"

JuIgamento Doresidentes em Gaspar, seu cunhado, tendo nesta
t<.rde do dia 24, foi convi-, ocasião intervido Vitorio No dia 20 dr> revereiro deste a

dado para ir à residência Guede, que julgou tratar- no, o capitalista. Leonardo Tt'-i-

se de uma briga. O fato O-I �eira Leite Sobrinho respondeu a Dl'" fI-c1·1. d,estarig' f
-

1 .:l Julgamento, no Trlhunal do Juri I �
inDU can usao e CU nl1l" deitado em uma muca com bulões

nau em pancadaria, saindo de oxigenio. Foi cdndenad" a
I RIO, 28 (Merid,). - Pr:ova- mf>S, na Lago'a Rodrigo de Frei

Pedro L2opold:no ferido. seis anos de :prisão. Recorreu da d,!ell1_!ent� 110 �roxlml'o ddIU 3 tas
O' dl'a al'nda ·.'�a�' fo.' marca-

_ . • e Janelro sera rea lza o o " "

apresentando cantusoes pc- dEclsao" por intel',néci!o de BP.U julgamento do tenente Alberto do, m:lS o nome do jovem o-

la corpo, Na noite do mes- advogaa<J, e ainda "ti encontt'a J'::>rge Franco Bandeira, acusa_ ficiaI da FAB Já está incluído

mo õia, Pedro Leopoldina
aguardando o seguúdo Julgn.- d.) �omo aut?r da mo::to do ban na pauta dos julgamentos do

dirigiu-se para a casa de
menta. cnn) AfranIO A".!'('nlO de Lc_ mês de janeiro. Dessa vez o a

diament.) será quase impossi
Olímpio, -:onde iria pagar I

.

1
�

- t-·o ào�

�:t:.iV;�eiOe::i���i��j IlCOOIDCimGoto
.

social �e nala na ���:g������;J�)ia��
abord&do por Geraldo de Y julgamento.

;a�1:i��rf;;��d�� �!��e�� DOI'te do 31 on Tüatril C'rlop Gomes 'TUd��!����e ') julgamen-
nute, os quais o agrediran'l U 6 I� li' U tl to àe Bande'nL' :lerá o mais

aem.oraa,'·) de q1.lOlU'o;S já se ve-

a cacetaàas, A!)6s a ocur- nlicaram n,esta cidade, Nada

rencia, a vítima foi soco r- Reina intensa e:opectativa repercussão na vida social' menos de quinse i::siemunhas

;rida e transportada nara o nos meios sociais desta Ci-l de Blumenau� foram arroladas pelas partES

Hospital Santo Antonio, dadoe, em torno d·;) grande.. Num gesto muit,) simpá-
interessadas, 'o que equivale a

. dizer que durante mais de do-
onde se encontra. em estado baIle de gala que a Sacie--: tico, que vem de causar a ze homs serão ela>, interroga-
gravíssimo. A polícia de elade Dramático - Musical melhor impressão entre os das pelo magistrado e pelos ad

G::spar tomou conhecim'en- "Carlos Gomes" levará a 'sócios do aristocrático gre- vogados,

d f· d f
. I Alem disso, o !)rocesso, é d·�s

to 'o ato, mstauran o o e elto na noite de 31 do mio, a sua diretoria vai cUs- mais volumo�s, sendo que
competente inquérito para I corrent::?,

em regosijo à en�. tr:buir alguns brindes du- c-:msta de laudos técnicos. co

apurar as resp()!lsabi1ida- trada do Ano Novo, cujo a·' rante o baile, além dos 'pre- mo a distancia entre o local

d t' t t' f d
• c t d onde foi encontrad,) o cadavér

es. con eClmen O era pro un a rolOS o ...o8r a os pelo sr. do bancario e ond� fo� ·prati.
�

-, I Reiuz Pershum, constantes cada o homicldio·

itl1l'lílll0J�IR �::��AO!:S:! i ���;�I����ri���::: j!�@.��?i�:���i;
sionadas pelo famoso Jazz do �l1ito grande a sua reper-

.I� t�RII:aIR �����;:��E;�]? r:i i�;���il��J;��:ti�

mo. 23 (Mertdíonnl) - O orça
mento do Ministério de Educaçfio.
para 1934, atribui a entidades de
Sta. Catar-ina, as seguintes sub
vencões ordinárias:

SINAIS ROXOS

Ação Pcroquíat, para obras so

ciais - Caçador, 45,000; Asilo de
Amparo à Velhice. a cargo da Asso
ciação Beneficiente Lagunense, La
guna 110.000; Asilo de Desvalidos
"Bevhesda ", Joinvile, 20.000' Asi
lo de Orfãos 'Abdon Batista": Join
vtle, 30.000; Asilo de OrIãos São
Vicente de Paulo, a cargo da Ir
mandade do Divino Espírito San
to, FlorianopoUs, 50.000; Asilo Dom

milias, que conseguiram ape
nas salvar (lI, mobiliários

-

e

utensilios domésticos, Feliz
mente não houve vitimas pes
soa's, Horas após a chegada
dos bombeiros de Blumenau,
chegaram os eor�os de bom
beiro; de Joínvítle e Floriano
polis, que auxiliaram nos tra
balhos de salvamento e isola
mento de outros depósitos de
madeiras, dentre os quais a

ehava-se mais ameaçado o' da
firma "Unida. Cia. lnd Co-

RIO, 28 (Meridional) _:_

Depois de amanhã reunir-se
á o CNP para apreciar a no
va ta.bela de preços para a

gasolina comum e de ayião
a qual deverá .entrar em vi

gor a partir de janeiro pro:"
ximo.
O estabelec.mento da no

va tabela, segundo infor
mou o sr. Plínio Catanbsde,
à reportagem, ainda depen
de dos estudos que. ora

vem se realizando na Divi
são Económica do CNP pa
ra um levantamento da es

trutura dos preços atuais

I",d".ndo á reportagem, o portei
ro dn' edificio, Fernando José de
Souz-r, disse que estava na frente
do ec ':flcio, cerca das 4 horas de
untem. quando Rosalina entrou,

Gozenko vive no [Canadá
sob proteçãO da policia

RIO, 213 (Merid.) - Por questões I ria deixar de chamar o seu maior va percebendo que seu esposo es

familiares. uma mulher êesfechou companhia. Nes.a altura, originou-' ta....a levando desvantagem. apanhou
sete facad!'.'i no cunhado i!0 intervir I companhia. Nessa altura, originou-l a f?ca que estava nas mãos de Il'is

na luta corporal que este travava se violenta discussão entre ll.mbos e desferiu sete facadas nas costas

com () m1'.rido. e Manoel lançando mão de uma

I
do cunhado,

Manoel Louredo, de 32 anos de barra de ferro avançou para o cem-

idade, ca"ado, morador na ru!!. Cor- tendor qUe, por sua vez, sacou de A vitima, Antísio, foi internado

reia DL",s, 70, em Vigano Geral, uma faca. Conluô::>, r�solveram a-I no Hospital Getulio Vargas, em es- dl1stt'iah" c· ·mo Blumenau,
local em que ocorreu o crime. o b",ndonar a, arm!'.s e travar luta tado grave e os outros tres prota- VilB, 1\1'118q''-'e "'lc.

individuo Wanderley Amaral, co- corporaL I gonistas da escar�muça, foram pre- J Continuam

nhécido pelo vulgo ,de "Vando", As duas mulheres apreciavam a sos em flagrante e conduzidos ao hUllllld�,,·, a rt'lt'!"'':'-(' 0° ]1I1e
residente no prec;:lo n. 72, daquela contenda. E na mom"nto. Dal- 21.0 D,P. ,polo do< útud g'ü\!i.'lT,o.
mesma rua, e D:o.lva da Silva Lou··

,4
I'

Ai'
;

�
...

�r

Cronica Policial

Ví ti m a Ide agressão po r
duas vezes no mesmo dia

lvJanne J resolveu par � evitar mlÚo

r€s ennseqllenciRs advertir o vizi

nho, priiibindo-o de passar em fren

te á stJ'J rpsideneía,
Acontece que há alguns dias. foi

morar ne, casa contigu� á de ];Ia

noel, o estivador Antisio Neves da

Silva, de 28 anos d� idade, casado

com lris da Silva, irmã de Dalva.

Em pouco tempo, o estivador tor
nou-se !lmigo intimo de Wanderley,
a despeito da rivalidade entre es

te e Manoel. seu cltnhado,

Acabou em tragédia
cla 'prova ela
,. Morreu estupidamente um

reclo, espos!\ do primeiro, viviam
.

em constantes l'lIsgas por causa da

mulhEI'. Esta, segundo sonbe o in

dustri3rio. vinha senda a'Ss,�diad2

por Wanderley.
CruM1iõS

S. PAULO, 28 (Mend.} A

"roleta russa", jogo de azar em,

voga cm certos pals('i; da Euro'

pa consiste na aernonstraçá'.)
não só do; extreu1? coragem co

mo d,) inteíro d'egprG1ldimento
pela vida, por parte da pe�,soa
que o pratica. Pe;;soa" há qu�
e exibem em circos, teatr'J'd Q

mesnlO eln "'Uboites". esse estra

nho espetllculo. Põem apenas u

ma bala no tambor d,o rt:vóLVel",

deixando vasias 'Cinco ou "ei�

camaras. restantes. Fezem o tum-

vez, novo adiamento
c

há pOUC'J tempo regressou ao I recinto, como já tem aconte
'Tribunal do Juri, e como acu- c:do em o()utras ocasiões.
sador particular o advogado � O poliCiamento deverá ser

M lton Salles. i ref,}rçada provavelmente, por

PROVIDENCIAS ES- i soldados da Policia Militar,

PECIAIS t·
Levando-se em consideração

a grande curiosidade desper
tada pelo ,crime, aS autoridades
responsaveis pelo Tribunal dJ
Juri já estão pensando em

tomar providencias especiais
a fim de .evitar disturbios no

Fraqueza .Em Geral

CREOSOTADO

S E N TI O R E S'
AGRICULTORES

Acabamos de receber '10-
va remessa dCl;tes afa
mados Tratores Cana
denses '-, adquira agora
'o vosso trator pelo 110'110

plano de vendí'ls a presta
·eões •

. _

Solicitem�nos uma dCd
mOílstração 5en1 eompi"O
misso.

(OMER(IA1· VIEIRA

Rua J 5 de Novembro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




