
Estudam os médicos ii
EEI.O HORIZul'l""TR. 29 (lI.

:PI - Os médicos que aten
riem :\s irmãs XifoPllg(l.� da
localidade de Fr-nncisco Sá.
as quais se acham em Belo
Horizonte. estão estudando a

�ol"at euídudosamerrte, a possí ....

i,illdade de separá-las median
te intervenção cirúrgica, Tal
opcrução somente será efetu:l.-
1.a no caso de se contar com

prúJmbilidade de exito. Con
tudo, reina ceticismo a esse

rc:::peito nos clrculos Dlédi!";'')q
r caís. E isto porque 3S duas
crianças, contando com duas
(':l1.e�as, duas parnas e qua
(Continua. na 2.11 pág� l€ti'a Py ANO X BLUl\'lENAU, (Santa Ca turína; Qu.arta-feira �(t de D�embi'q 4e 1953
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RIO, 29 (Meridional) - O orçamento de cambio llara os

primeiros mêses de 1.954 já .foi. aprovado pelo Conselho da
Superintendência da Moéda e do Crédito, em caracter reser
vado. Não é um orçamento definitivo, podendo ser alterado se

. o interesse nacional assim o determinar. Apesar do seu earac,
ter sigiloso, um elemento' base. do total da receita prevista
em dólares - já é conhecido dos círculos competentes. Com HJ
se- dado, que fixa em 360 milhões de dólares a: estimativa da
receita, pode. se estabelecer desde logo a despesa nessa moéda
em cifra igual, tendo em viBta o novo regime de cambio que
não permite a fürmaçiio de "atrazados comerciais".

to com os Estados Unidos. Co.
mo se sabe, o Brasil já Iíqui,
dou seus atrazados comerciais
com a América do Norte atra-
(COndUl na 2..1<' pál. �tra Ul

A próxima receita de 360
milhões é bem menor do que
a do segundo semestre de ...
1.953, que alcançou cerca de
450 milhões. O 'fenom,no é
normal, porque nos últimos
seis meses de cada ano é que
se processam as grandes ex

portações de café da nossa

principal :Í':mte de divisas. Se.
gundo já fOi noticiado, a lm,
portação de cornbustlve ís li.
quidos d<:;vGrá obsorver no

primeiro semestre de 1.954
cerca de 150 milhões de dóla,
res,

Por ·;;.utro lado, são entre
gues presentemente, aos lei
lões de mcédas, seis milhões
de dólares semanais. Calcula
se, por isso, que se mantida es
sa base, os leilões absorverão,
no 'pr-ímeh-o semestre proxlmo
156 milhões de dólares, En
tretanto, como a receita nes
se período é menor, poderá
aquela cota semanal baixar
para cinco milhões e desse mo

. do as disponlbüldades para os
Iellões se reduziriam a 130
milhões de dólares.
Assim, os 150 milhões paracombustíveis liquidas e mais

130 milhões para leilões, to
tallzaríam 280 milhões. Os ol.,
tent�es· restantes serão
destinados às despesas gcver.,
namentaís, compromissos fi_
nanceiros e atrazados comer;
dais com certos países, excep-

RIO, 29 (Merid.) - Em
São Paulo foi lançada 'On

tem em grande reunião rea

lizada no Excelcior, a Ação
Popular dirgida pelo sr.

Paulo Nogueira Filho.

Foi um acontecimento p;)
lítico da maior expressão.
Figuras conhecidas nos

meios partidários integra
rão o novo movimento. Re
corda-se a proposíto que há
11:11lcoS meses o sr, Paufo
Nogueira Filho manteve en

tendimentos com o sr. Raúl
Pila, buscando autorização

o MENSAGEIRO S E'l V A S

O'RGAO DOS

Prpsldent" EISENHOW.!o:It

ARA'E SETE BROOPAG
D PR 'STIMO F ITO NO EXI
Previsto n orçamento �e cam�io
para os primeiros meses �e m�4

BonR julga inaceilaveis. os
lermos da nota de

.

seDu
«Não demorará muito» a resposta dos' Três Grandes

tcn Churchill, convocou o 'ga�
bínete

.

para uma reunião que
se realizará amanhã, na qual
se espera que a Grã Bretanha
aprove a aceitação russa da
proposta para a conferencia
a quatro, a 25 de janeiro, em
Berlim.
ChurchilI e o titular do Fo

reign Office, Anthony Eden,
estudaram as notas soviéticas
durante as festas de Natal,

BONN, 29 (UP) - Um porta
voz do governo de Bonn decla
rou que as condições que a União
Soviética apresenta para a unírí

. cação da Alemanha são Inaceíta
veis para os aliados ocidentais e

para os alemães.

Acrescentou que é evidente,
pela última nota soviética, a
cerca da próxima conferencia
dos chanceleres das quatro
grandes potencias, assim como

pelo artigo sobre a Alemanha

que publicou na semana pas
sada Q Diário Oficial sovíétl
co "(Zvestia)", que o Krem
lin continúa regeitando a

idéia de que a unificação da
Alemanha eomece com' elei
ções Iívres,
Sem embargo, as elelções

livres em todo o país são a

condição principal para a uni
ficàção na ôpiniâo do gover;
no da Alemanha Ocidental,
da ojiostção socialista e dos
governos britânico. norte-a
mericano e francês.
Como a Russia nã';-'modifí_

eou sua atitude, manifestou o

porta-voz, resta esperar pelo
resultado da conferencia de
Berlim.

Sr, Winston Ch'uchill (Conclue na 2.&

LaNçaDO EM
MOVIME ,

------------ ---------

Acontecimento político

RIO, 29 (Meríd.) - Foi lan,
çado aqtrí o concurso para os,
colha da Rainha 'do. Carnaval,
já bstàndO Íllsci"itas ao certa
me três candidatas: I. Barros,
Beatrtz Ceci Morel, estrela do
cinema brasileiro e a comer
ciária Lcurdes Lizete Cardoso.

Crivado de balasSerá fixado o novo ni ..
fel de salário mini ..

mo no Rio

O menino assassinado e
seus pais regressavam para
Berlim Ocidental denois de
haver passado o Nalãl na zo
na s,:viética, quando o peque-

RIO, 29 (Mer'd.) _ 'As no carro em que viajavam foi

(tuatro horas da t<Jl'de de ho- cr:vado de balas o:r um sol-
dado sov éi ico a uns 40 me_:je, deverá se reunir no lVIinis-

'tério do Tnbalho a e::mYIssão iras do pnnb d\õ controle a

'do Salário Mínimo e\::l Distri- liadJ de Dre;linden, no ex

to Fedei'aI. Nessa ocasiã'J, de- tremo da sU!!,é!r-estrada que
verá ser fixado o novo nível ce,nduz· à. Alemanh� Ociden
mínimo de salários nesta Capi- tal. O paI �e. �oachlm, Adal
tal. Os patrões, alem de sus-

� bert, que dlrlgJa o carro, na_

tenh'lrem que a r,evisão só po- da sofreu,

derá ser feita Ih) jJróximo ano, A p;licia disse que duran
cons'derJIl1 excessiva a pro- te 30 minutos os russos impe
posta em ('stlldos, de dois mil diram que Adalbert Wozniak
c€nt)· e vinte e oito eruzeiros; conduzisse seu f"lho e sua es

ao pa!'so qW3 oil empregados posa feridos para Berlim Oci
julgam essa hase in..'mficiente. 'c1cntal, a fim de serem mcdi-
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da maior
. -

expt'essQo

propostto da situação

Singhman Rhee quer
batalha decisiva

renovação do mandato .dos dirét.o.
res da Caixa EconúmÍca. com a no.

meação dos srs. .M. t:àhr.al. cilnrui
do do sr. Clemente Mariani, e Lou

rival Corrêa. do f'TB,� homelll a
tualmente em. choque .

com (I sr,

João Goulart e socio· elo· escritq_ril:J
de Advocacia d;') ';1'. BaliJino:"'

.

FicoU " direção Gil Cllt.'ta com (J

sr Murilo Soáres, indicado pelo
BT: Pinto álei:<:o. tend-o permane
cido o sr. Americo Silva coroo ca�
(Conclui na 2,a pãglm. letra C)

a respeto da dístríbuição das mais dt: .�50. ml cru�eiros.
quotas do Imposto de rend�1 "1.bdlotS de cruz:_.ros
para cs Municlpios, onda ha aínda de sonegaçao

.

Estados que recebem mais do Por fim, declarou que a so-

que' é arrecadado, citando, negacão de renda ainda é cal
por exemplo, o caso do Mara- cuIada, em todo o .país, em '7
nhão que, com quatro milhões biliões de cruzeiros, pois a
de cruzeiros, se beneficia, a- atual arrecadação representa,
través das quotas, com cerc� apenas, o progresso econômi
de trinta milhões de cruzei- co do. país.
ros, E tal é a élevação da ar

recadação que, apesar do au-

mento constante da relação
dos Municípios, não hã possi
bilidade da diminuição da res

pectiva quota destinada a ca

da um deles. Disse que sõmen,
te cerca de quinhentos Muní-

Depois de considerar de cípios no Brasil possuem ren

grande alcance social a re- da superior à quota do impos
cente lei que aumentou o li_ to de renda que lhes é distri-
mite de isenção do imposto buida.

.

as ferias de Natal em com- de renda para os encargos de

Ipanhía de seU3 parentes, íamilia, ísto é, de trinta mil Espera ó sr. Cesar Prieto
voltará para o Hospital Cen cruzeióJ."os para a esposa e que, em 1954, essa quota se-

quinze mil para cada :filho, a- ja elevàda a um milhão detraI do Exercito, onde con- lem dos trinta mil cruzeiros I cru��iros, sendo de I€(mbrtar
tinuará O tratamento. para o declarante, informou' que já este ano, ela :foi. de de vários Estados,

---- - -- _._,---�--

RIO, 29 (Meridional) - O
sr. Cesar Prieto, diretor do
Imposto de Renda, teve oca

sião, ontem, de transmitir à
nossa reportagem o grande
resultado obtido este ano; na
sua repartição, quando a pre�·
visão orçamentária do referi
ctt tributo foi ultrapassada
em ma:s de um bilião de cru-

ze lrcs, uma vez que a sua

arrecadação atingiu à impor
b,nda de 16 biliões de cruzei
ros. E acrescentou que tudo
J:mí para que, no próximo
exercício, essa cifra Reja aín,
da mais elevada.

Não é iocufavel a moléstia
�d es�osa �o úr, L3ureano I

RIO, 29 (Merid.) - uE'
perversidade" - àiss'8-nos
o general Arthur Luiz Al
cantara, .

a proposito da no

tícia veiculada, atribuindo
lhe as declarações de que a

molestia de qU2' sofre dona
Marcina Laureano s<crÍa in
curável. Afirmou:
- "Não prestei qualquer

declaração nesse sentido e

não sou seu médico assis
tente, portanto, não lhe fiz
qualquer diagnóstico". A
diantou que os médicos. as
sist>entes de dona Marcina
lhe fizeram o diagnóstico, e
chegaram à conclusão de
que a moléstia de que é
portadora não é incurável,
nem seu estado é desespera
dor e, nem \seu estado de
saúde piorou, pois do con

trário não te1'1a tido permis
são para deixar G hospital.
Finalizando informou que
dona Marcina, após pa�sar

� a���!i� Ia�h�-S� Id� Iretamente ligad" à cir
culação dI) ;!orna1. A NA
çÃO é o .único .�rgã.G de '

eirculalfão diária que pe·
netra na maioria dos Ia'

res do' Vale do !tajai.

I
RIO, 29 (Meridional) - O sr.

Café Filho. na qúalidade de pre
sidente do Senado Federal, promui
gou a lei do Congresso que :fb:a
o número de deputadOl; federais
para o proxima legislatura. em.

virtude do aumento de população

Corrente cla·UDN
acôrc/o lí tie () pa rtic:lário

Estado ainda esta semana

o po
Diretorio no...- Reunião do

3.;ção em que se coloeQl: o sr.

.Tosé Eonifac:o, ü sr. Maga_
lhães Pint.;l prosseguç na SUfl
tarefa d.;! dar conta aos seus

correligioná;dos das conversa

ções que manteve f'm Belo
Horizonte com os p.essedistas
e, especialmente, com o go
vernador

.

Juscelino Kubits
chek· .rã tendo post:> o sr.

Manso Arinos, ·leader da ban
cada a Dar do acontecido, on
tem'mãnteve uma co�ren
da com Q sr. Gabriel Pas;;os,
que é o presidente da secção
mineira. Os propõsltos do en

tendimenú:l ainda· nã,) são ver-

RIO. 29 (Meridional) vale diwr, querem �e enten_
"Reput':J 'o acordo de Minas der no Estado Mai"r, deixan
inviavel" - declarou o depu- do o grosso da tropa em per
tado José ThJnifacío, tentando manente luta. Seria no iinal
torpedear o entendimento de conias uma clara traição
preliminar que se está

verif:-l
ao eleitorado que confiou nos

cando entre udEnistas e pes- propõsit:s oposícion:stas da
sedístas em Minas Gerais, pa- UDN, Sou tão contra o acor
ra ver a possibilidade de criar do qUe estou disposto a a3SU�
um clima político capaz de Imir o comando de uma cam
levar o Estado a inflUIr deci- panha contra ele, na Ccinven
sivamente na sucessão presi- ção do partido e junto.. aos
deneial, Após lorigas eonside- próprios Diretórios MunicÍ
rações sobre a situação no pais,.
seu Estado, e a p0sição do A marcha doiS
.governador, o deputado mi- entendimentos
neiro acrescentou: A despeito da mal1lfesta po-

------------------------------�----�--
O acordo . praticamente

€i uma utopia. Os acordos em
Minas são fe:tos, seltlpre, df}
baixo uara cima. isto é. das
politicãs municipa's Dara 11

política estaduál. Este enten.
dimellt,.) pretende o inverso,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



so e luvas. Parece impossível que
alguem tente assaltar um cofre
forte de um banco com apenas um

compasso, motivo porque 'as auto
ridades não aceitam totalmente, a

historia contadJa pelo crImInoso.
Outro fato interessante, é a cQnfec
ção da mas{lara, o que parece, fei-
ta pela propria vitima. E' uma ea

=mmnnnllfmtl"mllllllllmlllllmnlllmnnnmmnmnnrnnnmumv� pa de maquina de escrever, com

:::: , . . :; dois buracos, no lugar onde deve-

; MaterDi!!! B�l!� loebler I, :�]�fi������
_ ::::: Cla do Banco da Lavoura de Minas
- PABTOS _ PARTO SEM DOK.- GRAVIDEZ Jl :::\Gerais, procedeu a um �evant�l.

'1 ã: - COMPLICAÇOES-
= 'menta geral. não constatando ne-

SERVIÇOS FBE'-NATAL :: hum desvio de dinheiro.
S Falando á reportag�, rlois$e que

s· CONSULTAS ME'DICAS DIA'BIAS - , - 11 HOBAS :: não tem motivos para suspeitar O' EXIMBANK das prestações da

�.dllllmmllllllllllmllllllU!�lmlmllnlfmllllJmllllllnmUllllflIUlIIIW;; qcoUme00 DVa!ogiapOedstejaf' mentindo asosim
"

\ quele emprestimo. Quant�daaoe a mnar que scar vez do emprestimo de 30.0 mi- orçamento e� outras moe s

S."nd.·c!tfo· do� Trabalhad ores na's ·Indu"sfr."'as·· de
tenha de fato tentado assaltar o lhões e da redução drálstica para. � pro�Iffi'() semestre,

.

a

&li ,J
banco Ambos lhe pareciam funcio- das

A
importações daquela pro- prevls�o estIma uma rec_eIta,

.

narios regulares, sendo' que se co- cedencia.

t
de maIS ou menos a eqmva-

Fiac,ão e Tecelanem d.e Blum.enau locou á disposição da policia para Somente em setembro deve- lente à de dólares.
!!J I qualquer esclarecimento. rá ter inicio o pagamento ao ,

E D I TA L ...."-'-----

. De acordo com lO artigo 8 ,da Portaria Ministerial n.o 48 C'E l SO' 8RA·N-C·O· t f
de 8 de abril de 1952, faço saber aos que virem este Edital ou

I
ira braços teem um único a-

dele conhecimento tiveram, que foi encerrado ° prazo de re� DESPACHANTE ADUANEIRO' parelho genito-urinário. Esse

gistro chapas no dia 29 do corrente :p'ara as eleições da Direto- M A. T R I Z: aparelho é o único que ao

ria e Conselho, Fiscal deste Sindicato e representantes ao con- Rua Bal:!ltonga. 23 Edifici(' próprio, Telefone, 213. Caixa Postal, ·lu:,. crianças teem em comum

Iselho da Federação, as quais serão realizadas no dia 25 de Ja- 35 - END. TEL. "BRANCO" _ SÃO FRANCISCO DO SlTL As crianças continúam pas-
neiro de,1954. SANTA CATARINA sando muito bem. .,'De conformidade com as disposições legais, duas chapas
foram registradas, compostas dos seguintes associados: F I L I A L-r 1·�---_IliiiiiiiI'iliIi:l\l

"!IiH!I iiii!iii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_...
. .

Chapa .1 --:- Para � Admini�tração I
Praça General Osório, 115 - Ediflcio "SANTA JULIAn Apart. l AVlfO AO PUBLICODIretona -' HllarlO Schmldt, HenrIque Scheunemann, próprio 32 - Telefone �773 A J

Hercilio de Oliveira. 'CURITIBA'
.

-- PARANA' OHID ISuplent.es: Egon Bugmann, João Carlos Brockweld. Er-
'

--o- --0-- Vê�A�:s a�i!;TeO�,o, ��:ca:o:
nesto Gamba.

.

IMPORTAÇ40 - EXPORTAÇAO E CABOTAGEM por C';m'Sequência dos doces, das
Conselho Fiscal - Ernesto Ventureli. Alfredo de Olívei- - QUESTõES ADMINISTRA'I'IVAS _

ra. " . �,.. "" �"'��Iq bem como todos os serviços junto à Alfândega de São "Fmncisco do ,Sul,
·massas, da fruta seca, do arroz,

S 1 t B'f' 1\.[
''''1!1'" "'II1II',-- - > das bananas do miO} dos cereais. .

d b b' " t
-

up en es - onl 'aclO .> arquetti, Otavio Domingos Se- SaO execuLados com pontualidade e presteza, dispondo para este fim de
- CUJO corpo e om elros ,em a endido desinteressadaménte. a

rafim, Manoel de S':mza. uma organização perfeita com escritórios e técnicos. _ t Natural�e�!e muitos _dns ali- meros chamados �ara combp.ter incêndios dentro e fora do mUnicípio
Delegados a Federação _ Hilario Schmidt, H.enrique ' f mentos mdIcados contem ele�

I
de Blumcnau, mUito contra sua. vontade vê-se forçada a tornar público

Scheunemann.
. I Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao. quadro da esta-l

mentos d� tod�s os trê� grup:>s t que, a pa:t�r desta data, não ma� pOG'ará enviar se�s bombeiros' para

Sl.lplentes ....- FrancIsco Manoel dos Santos, Ernesto Ven- ção e nos trapiches de embarques da Ponta da CrÚ'Z bem como arma-
o foram lnsluldos na lls'a qcue! outra� l�c,'}idades do Estado, Razoes poderosas e mUI especialmente as

tureli . . , .'. c
.

e d 1 t d u I ocorrenClas de domingo último dia 27 de d z b
-

't
.

•• �
'l:em para depósJto de mereadonas em geral, Junto aos trapIches de I'm-. orr spon e ao e _e·men o o q a

. ..' ...

. e em ro, nao perml.. em que

. .
Chapa II _ P�.ra a, Admmlstraçao barques na cidade. ,.contem maior' quantidade. Pas· seja contmuada essa prahca lIberal e h�manitária, .

.

DIretorIa - Leopoldo Ferrari, Aldo Pereira de Andra- \3ando a examin.ar as vjtamme,g
Em segundo lugar, mantem e custeIa a Empresa Industrial Garcia o

de, Avelino da Silva. ENCARREGA-SE DE EMBARQUES DE MADEIRP-.S E DE OUTRAS lh� direm'Js que a
Empresa com serias d;ificuldades para substituir o equipamento gasto

Suplentes - Heitor JoãlQ' Guerreiro, Ernesto da Silva, MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES VITAMINA A q��"preside ou inutilizac(o em numerosos incêndios. alheios. ..

Hermann MordJ:0rst. . . .

BRASILEIRAS. saúde >das mucosas que nos
Em segundo luf�r, mantem.e custeIa a Empresa Industrial Garcia o

Conselho FIscal - Pala Day Emlho Carlos Uessler Af- 'd
-

d
.

f
seu corpo .de bomhelros para proteger em primeira linha suas prõmias

fonso Schreiber..
' .'

TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS DE SERVIÇOS CONSTANTES 1\.'5 Z:lU.� esqu ta contra as lln
ec- instalações industriais. que dão trabalho a .1.400 operários. As cláusulas

S 1 t
.

F l' J
-

d S R 1- d J h k A
' , - çoes se encon ram nas vere uras, do seguro de fogo mantido 1 E' ..

.
up en �s - e Ipe oao e. ouza, o an a n e, rno MAIORES FffiMAS DO ESTADO F. DOS ESTADOS VISINHOS.

I t t
. ". _ . lo. p.e a mJ?resa eXIgem que o seu aparelha-

LUIZ CustodIO.
.

nos ama es, �a manteIga, nas menta de extínçao de mcendlos esteJa sempre presente e pronto para

Delegados a Federação _ Antonio J. Kammer, Ernesto c�nouras no fIga�o, no oleo d.e �ntrar em açãó . .rá !lOrisso não podia ausenta1"-s� da cida,d'e a parte :inais
da' Silva. I

fIgado, n'as laranJas e nQS BSpl- Importante do eqUIpamento, sem expõr a fábrica a grave risco. Esse

Suplentes - João Francisco Van-Dall, Rudibert Oechs- Fa'br.·ca de Ma'qu·.nas e fund,'ça"'o "MORITI" I narres. - • risco f�cou mais uma vez patenteado domingo. dia 27, quando o.QorpO .de
ler. A VITAlYUNA B pre'aerv:l. a bombell'os da Empresa se achava em Itajai, lutando por 23 horas conse-'

Está, assim, portanto, abertô o prazo de 10 dias, a termi- epiderme e preside à vitaldade cutivas contra a conflagr�ção que ameaçava aquela cidade. Justamenie

nar no dia 3 de Janeiro de 1954, para efeíto da impugnação .

I
do sistElma nervoso promovendo naquele dia irrompeu ,um in{lêndio na fiação ·da Empresa, incêlndlio êsse

contra qualquer dos candidatos registrados, sendo que as im- 'Especialízàda em fabricações de balanças marca
o apetite e a'a fudções do apa- q�e. só nã.o teve c�nsequêncías trágíc�s �r�ças à presença de espírito �

pugnações que sejam cabiveis, devem ser encaminhadas a es- "MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos. - Máquinas para relho digestivo. E' encontrada nos
eÍlclente mtervençao de alguns funclOl)arlOs que se encontravam no

ta Administração. padarills, marcenarias, bombas de água para poços ,I cereais, 'II',} pão. ,integral, nas car-
locaL

Blumenau, 29 de Dezembro de 1953. .

d I d _

Finalmente, é preciso considerar que- o corpo de bombeirÓs da. Em-

OII'mpI'Q "'[orl'tz _ Pre"'l·dente.
e .ponteIros, e 1 e 1 4 e polegadas. nes magras, nas nQzes, nos ovos,

presa Industrial Gal"
-,

t d
.

" u em todas as verduras.
.

CIa nao e compos o· e prOfissionais bombeiro·s. São
, ...... ..,..�,�_�.: _ Oereina de estampa·.rl·a e fundi"a-o.-

todos empregados efetivos da fábrica, que espontaneamente .sacrificam
, _, .....

',.,
.....�....;;.;;;... 1. ",' A VITAMINA C pres'ervará as 'd h d d

.

R S·
'. ProJ'etos, orçamentos e demais informações na F' g"enmvas, aumentará a defeosa

suas .n:erecI as oras � escans.o, o seu bem estar, pela .segurança doa

EXP E SO BLUMENAU CUR11181)
• a� "', .,. coletiVIdade, pondo em Jogo, mu!tas 'vezes, sua integridade física

-- A 'brica:' ,'I contra a infecçÕes e as àlterações Fazendo, pois, a pre�ente comunicação, a Empresa lndustri;l Gal'-
Rua Uruguai, 30 _ ItajaÍ _ Santa Catarina do tecid,o conectivo: é en{lontl'a- cia concita as autoridades, entidades e empresas das cidad!es vizinhas a

da nols tomates, :n05 ·fruto.Js ciiri- ponstit'lúrem suas próprias organizações de combate ao fogo, a fim de
cos, em. todas as ve.rduras· cru�. poderem, no futuro, proteger com seus próprios recursos .:. seu patrimo-
A VITAMINA D. antirraquitica.. Dio e os seus {lÍdadãos.

.

......_.� favorece a absorção do cálciQ- .

O corpo de bombeiros da Empresa Industrial Garcia procurará .Iaten-<
Tambem nos

.

ovos, nó leite, na der, como até agora, os chamados que. ocorrem d'entro do PERlMET:R,O
manteiga,' nas saldinhlis e no sal- URBANO de Blumenau. contanto que as drcunstâncias e a disponibili

.cem hoje �O por cento ao mesmo dio Q. �verno desaparece. Planta mão conservado e sobretu.do é ge� dade de material I) permitirem;
grupo inglês do velho Green, da exaustiva, por excelencia. o ca:fé nerosamente fornecida pelOS raios

: Brazilian Warrants, e 60 por cento reclama adubação. A terra onde solares.
.

.

aQ grupo brasileiro, do qual fazem ele medra pede fertilizantes orgâ- A VITAMINA E é frequentemen�
parte os irmãos Soares Sampaio, nicas e químicos. que começam a .. te chamada a vitamij!ã da fecundi
I) st\. Machado Coelllo e o grupo aparecer. a fim de que o solo dade. e é' importante para as mãe
Moreira SaBes. conserve a sua frescura e a sua zinhas· em. -espera e '<iurante iii a

virgindade. Terra sem adubo viJ ·mamentação. DeSte sUCÍntó quactro
baseado sobre' da�lJ.!? científicos vo

cê poderá ·fazer, uma .idéia do và
.
lar dos. alimentos.
Para concluir. acrescentarenÍos

que o elemento d-e maior impor
tância é dada pelas' proteinás das
q1,lais deverá ingerir' diàriamente,
pelo menos 150 gramas.
Depois deste primeiro contacto

com os alimentos' dos quais o nos

so organismo tem llbsoluta neces

sidade, você poderá organizar uma
dieta adequada. às necessidades do
seu organismo. E poderá perd'er
peso, ficar elegante. sem provo-.
cal' algum dano 'à sua Saúde; uma

'

b_?a dieta lhe fará sentir-�e mais
agB, mais leVe, e mais feliz de

GELADEIRA
I'

Elétrica qnasí "nova. e foga
l'eiro elétl'Ícl} de uma. boca"
venlle.se:'

.

Rua Piauhy N.o 222.

GINA'SIO

EM 1 oU 1 ANOS
Curso ,.J;osé

Diretor: Prof- Antonio R. Rol.
lo. Praça da 'Sé, 2�Vl;'elef"
33-90'10 - Cx. Postal, 6374
...- São Paulo.

-=---- __......_.:....

PROCURl;..SE
-

Um garçon e uma moça que

queira: trábalhar na eozãnha
Iuformações no Cine Bar a

Rua 15 de Novembro 1471
fone 1670.

i.
Vendem-se diversos' lotes.

Situação prevtlegiada, proxí
mo ao centro. Preços vanta

josos. Facilita�se os pagamen
t.Qs.
Informações com o proprie

tário Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro. 313 - Fone
1531.
i..)Ij(".....0ItC�oeo.o'OO(j.c.o._oeo...,.0tt(;.o.e.ae040��'"'4c�.�oe�.o.o.oo{J.o.ceo.o.a.O.Ci.O.C.;�

� ARMAS E MUNiÇõES· �
� .

.:. *�
:i Armas de caça, espor- !
�� te, revõlveres, pista.· ��
�� las etc. qualquer �
� marca, COl\oIPRAM-SE ��
'I

NA �

� (asa Pesca e Caça i
II - BLUMENAU - ��

I
Rua 15 de Nov., 1301 H

,������

(EMIRO DE
A UI O M O' V E I S

AutomóveÜl
Ctmúnh5e1iJ
ViiwoiíletH

lJsadOíl
UBlidGIiJ
Ui\llidGtl

�L.
i " b

Ul;�f�;:�
TROCA
VENDA
COMPRA�tJ:iâ.. !:.

?'''''''i·....;J·

fr��
(loDce!Sionárlol!lt

CAMINHõES F. W. D. (Four
. Wheel Drive)

TRATORES: L. H. B. Dielel
Peças e Acessorlosl

_

FORD - CBEVROLIT
- Linha-
MOFAR 'fl

AUTO COMERCIAL :;
IMPORTADORA S. A.

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

Telegramas: V.A..NDEMEENE

ORGANIZAÇÃO 8LU ..

MENAUENSE liDA.
Tem para venda:

'I 1 terrena no Bairro da Garcia, I

I .. Rua XIlgenheIro Odebrecb.t, II
II medindO' 32 metros d4 franw II
ti por 80 metros oe Fundo. II
II ::: x x

\1n 1 wrreno da 15 metro. po: I

II tiO no Bairro d. Bom Retiro, I
II eom uma easa de mata1'àl. .Ii
II x x x l'II 1 bela casa residenclal no Se- 1II co Timbó, situada num terreno I

I' de 116 metros da frente por II
I 28 metros de fundo. Preço da II
II ocasao, FaciUta_sa pagamento. II
II x x x '1II 1_ na Rua Bafa. poueo a- I

II lém (') ponto final do onibwt II

n da ltoupava, construida hA POU-IIII {la tempo. ótimo local para I
I' bar e restaurante ou outro ra- II
U mo de negócio. Facilita-.. no II

fi pagrunento. II
II :z: x li: I'II 1 BungalOW no Bairro da V.. III lha, em estado de novo. '1'err.. I
II no dfl !MO· metro. qulI.�. II

II O't1ma lituaçlio, III x x :z: t
Ir 1 IU!gociO de secoa • lIIlOJJla.. II
II dOI na rua 15,.bem imtalado II
II • com bÔa lreguesÚI. II
II x x:z: I'II Divuloa terrenos fi euu .. I
II todo. 011 ba11Tos da cld1t.... II
� xxx \1II DivUloa loteI! fi CaJU lU ,raSa ,
II do Camboriú. n
II . :r; :z: :z: IIti S engenho!! de Berra no 11111- III ntclplo de Ibirama a 11,5 qui- I

III lometro8 da .staçl1o 41.. Jbta� n
I t1or. II
II x x x • I'II': 1. cus. residencial eom '111m J
I Wn'eno d. 750 m2. no antro II
II 4.Il cl4.lld.. II

II x x x I:
I l' fecularia. 1 fabrica d. 01.0 II

'I de laswraz, 1. serraria qua- II
I dro de centro. 1 fábrica d. II
II pasta mecanica. com a .arra- n

'I rias "Tiç01;" fi reserva de -'1)
I 30.000 pinheiroll adulto., 1 'III linda fazenda �om 60.000.000 I
n metl'1J1I quadrado!!, tudo eituJI II
II do no municípIo da T&i6. II

q :r; x x II
II Lote. ..m Curitiba II1tuada- 11jl em diversos ponto! d1t cidade. I
fi Terrenos de grande fi rApl4a I
n vl!llorlnlçlO. Otimo ampullO •• II
II capital. . II

ti x x ;E II

II Cururulte"'B05 quando de- 11
l·
( liêjal' efetuar qnalquti!' I
I negociO' imoblltarfo: .' II
i ORGANIZAÇAO BLUu II

li )n�NAU:PlSE LTDA•• 1'1I ROl!' 15 de Novembro
'I 3'10. 1.4) �ílâl't ,�l. I, 11ii tGolifi U1�.

Firma' estabelecida em S. Paulo, ótimamente organizada
com corpo de vendedores aptos, todos possuindo condueão pró,

.' pría, procura entrar em contacto com índustrías .ou firmas eo

____--"..,."�"""'!�..,,..,�__�f9 merciais idoneas para' representação íE! promoção de venda de

MECANIr:Ot i! seus produtos. Estuda-se nossíbüídãde de financiamento de
" J t;; produeão. Cartas para REPRESENTAÇõES S. PAULO - Rua

El'ETRECISTAS Braulio Gomes 25, 6.0 andar, s1603. S. Paulo.
s:-lt-:,,-x-J[-lI.-.&· ... - li[ -I��-:I

AgradeciiDêoto
·

. Alma Hertel agradece a todos que "li confor
taram no doloroso transe oecrrído dia 23 de dezem
bro do corrente) com 'O. fa:lecimento de seu' inesque
cível eS!lÔSO

Os Rins que devem eliminar todos os

traços de 5ubsh:sncía!; f9xíCa� 011 ím
purezas do organismos esfão permitin
do que um excesso de acido uríeo 511

acumule e penetre em todo organismo.
A falta de c:umprimento de sua ·tare
fa por porte dos

-

rins é (> eausa Iun
dtlmental dos dõres n'o cintura, reu
mtltismo e 'irregularidades urianrias. De WiH conseguem' dar
Este acido urico l'apidomente. fôrma alivio permanente nes

cristais agudos, que se alojam nos er- mais rebeldes cosov. As

ticulaç6esi causandc>-" $UC' inflamação Pilulas'{)e WiU atúam-di
.. rigide%, 0$ cruciantes dÕ'M do r.U- retamente sêbre os rins,.
matismo e outros males do, sistema devolvendO lhes a sua o-.

urinaria. O trotamento apropriado d". ção natural de filtros das
ve 'fa%er yoltar 05 rins ClC> .seu estado i!"pure%as do organismo.
normal, aFim de pade� ser filtrado o A venda em todas as

acido urico. r por hso que que as Pllules farmacia�.

• PILULIlS DEWITT ..

PClra os Rins e a bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PlLlitAS. * o GIIANDE E MAIS ECONOMICO J

. Necessitamos de 5 meeâní
eos competentes para,.motores
á gaznltna e diesel, 2 eíetreeis
tas para serviços de enrola
mento de dínamos, motores e

I instalações em veículos. Apr�.

1
sentar-se pessoalmente mUD1-

dos de documentos na NAVE
GAÇãO ITAJAI' LTDA.
" N A V I TA" - a Rua

I Blumenau, 170 em Itajaí.

AGRADEC I M tRIO MAX HERTEL
bem como' aqueles que enviaram' flores, tele

gramas ete., e pelos demais serviços prestados, A
gradece outrosím, aos que acompanharam o extin
to até ii sua, última morada,

" IL,Blmne,�ll!�I t- 29-12-:1,953..
-$.,. "�"-� ,�.' .,"-+ _',' __

'

.

",,-,.' -, �� "

"

Maria de Lourdes Alexandre, funcionár-ia da Compa
nhia Telefonica Catartnense,: agradece e retribui os presentes'
e votos de Bôas Festas recebídos do comercio industria e pes
soas de suas relações 'de amizade, desta cidade.

--------------------------1
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i�' R .A D I O 1 E ( H I ( A ..

n6 L O B Ou í
I �
�� (ltoupa Sêce) �
�� Espe�ializacl� em conceztcs e montagem de receptores, ij
I comunica. a seus amigos e freguêses que possui toea.dís- i
� cOI'; ,"long-play" PHILIPPS - DELPHON - e - AGA,. �t§Radiolas a partir de Cr$. 8.500,00. Receptores e acesso-)

1 �� rÍ&S em geral. :;

��. . Radio:técnica "G L O B O" - !toup· Sêca: '
.

�!�����.����������������2..:.����������2���������������������������

R
sabemos que a teoria nervosa

pode ter influencia no apare.
cimento da calvície. O que é

pior é o fato. da vida moderna
tornar' quasi impossivel que
um individuo tenha uma exis
tencía com paz de espirito•.
NOTA: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamento
da pele e cabelos ao medico

especialista Dr. Pires, à Rua
Mexico, 31 - Rio de Janeiro,
bastando enviar o presente ar

'tígo dêste jornal e o endereço
completo para a resposta-

- 1'.

ANDREY MARTINS
DistribuIdor em sta.. Catarina

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"MOBIS"
�""'���iQ.' "'_

�f,;, ';,,!:S,,::'�!iVas residen- J bo eleitoral Jo s� Jnrací. Conclu-

O ministério das Relações indo, adianta:

Exterjores espera que a aceí,
...Apesar diSSO o PSD foi conv-i

fação da data de 25 de janei- cado e o sr, Regis nrcrnmcíar-se-á

ro seja aprovada, n{} fim d�s- contra o Mimstro da Educação 11:;

ta semana, após as .consultas convenção de amanhã".

com os Estados Unidos, ia - _

França e. o chanceler alemão,

I Konrad Adenauer e o gov�.�- I

no austriaco.
. "����

.

," ilervoi." mmculu.. ft:=

• 'e==:
lJm pi'fJiIiito ;H

. g
UjUUTÓiUO . tlC81l II cnu :unn I, 1. êfj'

. J:Y. _"

............ ,.
.. .. ,,.

J&1P"�.
, I .

Marca Fabril da melhor
casimira do :Brasil

- x- ;-;"
.

��;;\��l::��;! '.i

Quuh &8 ednb&
Linhos. e aviamentos

para Alfaiate.
- X-

Rua XV, 1360 - Cx. Postal. 388
BLUI\IENAU

==
-
-
-
-

.

3

=

�
�

Ramo· de l'ouuas feitas no Estado de Santa Catarina e' sul
de Paraná, procül'a colega CGm conduçãa própria, dividindo
as despesas. Cartas, para FRITZ ale. dêstel jornal indicandol re
ferências. - (30.330-0-15),

LIMOUSINES NOVAS DE LUXO
RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO

End. Teleg.: Blumenan. e Curitiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBUCO AO "EXPRESSO BLU,JlrIENAU-CURITmA". concessionário dOI ser

viços de transportes coletivos em LIMOUSINES de LUXO entre

HLUMENAU e CURITIBA, VL<\ JARAGUA' e JOINVILLE, avila
que a partir de 16 do corrente trafegará nOi JeguIntea hortnol:

Introduziu a geração brasileira,
que tomou o controle do negóciO,
há cinco anos. um espírito de am

bição construtiva, que emociona,
quando �e vê a deserção dos pau
listas do se'u tradicion!ll solo ca·

ra carcassa.

O relatório de 1953 da "Cambu

hy" diz no final do capítulo "Ge
nerar": "Não há a 11lGnOr dúvi.da
de que a irrigação,' como 11 aplica
ção científica de :fertilizantes são,
absolutamente, necessárias� se de

sejarmos conservar as plantações".
Ajunte-se a este largo e inteli

gente panorama de tr'lbE\lho. a pre
sença do "I.B.C. Research Institu-'
te" - a' obra de Nelson Rockfet.

reeiro.

fi' .. ... •

J'ã foram instalados, desde o fim

de, 1952. equipamentos de irrigação
que cobrem 247 mil árvores. No
ano em curso, a Companhia conta
haver concluid'O as instalações pa
ra irrigar mais 238.900 árvores.' E
o -:itmo é cada vez mais acelern-

ler - com um pelotão agressivo,
dentro de Cambuhy, para indicar
as novas técniCas de defesa do

solo e seu melhor aproveitamento,
com sementes de' alto valor repro
dctivo, sÍlscetiveis de aumentar o

'volume das colheitas e baixar os

custos da produção.
E' todo um maravilhoso empre

endimento revolucionário o que d
í'ellz associv.<;ão de um grupo dl�
ingleses e brasileiros está realizan

.

do 11a Araraquarense, nas terras
<le Cambuhy,

Tijucas.
Uruss31�ga
Videiras •

Partidas de Blumenau às 6,110 hora.

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

Chegadas. em Blumenau àS 19,30 horas

Serviço de DOMICILIO A DOJlollClLIO

OFERECENDO CONFORTO E SEGURA.NCA

do, para oferecer. cobertura aquá
tica li todo o gigantesco parque. de
café do Cambruhy e. das outras
duas fazendas, somando 2 milhões
de pés, que o grupo tein na Pau�
lista e na Noroeste.

,
.Mas não está sendo s6 uma ir·'

rhtação raciollal. bem euidàda, que
permite espcrar .colheítns abun
dantes e "eguras do vasto empreen
dimento da Ararnquarense. A agua

profusa não basta às árvores, qu;m-

viver.

A Il' ê n e 1 a. s:

BLU1\<IENAU: _ Rua. 15 de Novembro. 313 (Ilotel Jloleb),
Fone 1602 • ...,.. CURITmAl- RlliL 15 de. Novembro, 22 - FOR., ta4

11 EMPREZA ACEITA. VIAGENS ESPECL>\IS ."
PAR,\. SAlDAS A QUALQUER UOlU.

'&XP2ESSO BLtlMRNAU - CURl'l'lBA, vrDA.

E
100·000
100.000

ESTABELECI1\lEN'I'OS JO�g�DAU:X: S. Ã. Comercial
� APRESENTAM:

I
I

Cine
H O J E ,,- QUARTA-FEmA
as 8 horas. ,

Reprise - ultiÍl1a,e,definitiv� ex.ibição, de:
ROBERT TAYLOR, no .filme que traz a marca
METRO!

. .
".

SEU NOME E SUA HONRA

H:O J li:

Um homem vive um drama· de violentas aventuras, e amor

proibido! Sensacionais revelações sobre a bomba atômica! -
Questão, de Honra é a história de um homem do exercito, de
intrigas violentas, e de espetaculares combates!
Para ele SEU NOME E SUA HONRA é que deviam ser defen-
didos sobre tudot

.

-

'

Espetacular filmé com R,OBEET TAYLOR!

H O J E QUARTA-FEIRA
as 8 horas. _

DORIS DAY - RONALD REAGAN, em

'UMA COMBINA (ÃO INVENtlVEL
, _

Este filme nos narra' fielmente a,earreira vertiginosa: de .um
espOl'tistá,

.

cujo nome Os fans' ão esporte não puderam esque
cer: -GROVER ALEXANDER!
O homem que soube colocar o coração acima de tudO! vencen
do os piores obstaculos!

,Ni6 percam hoje no cíne Bíumenau!

HOJE

:JIIUUllimlllllmlllllHiIIIIIUllllliUIIIInIIlIiHUlilinilliiííiilUiíHiliiimjf�
- .

. ,.'
. -

�

-
-

= Dr. ,A. taborcJ" �
:::::::

::: Ausente d urante,_o

mês de Jáneiro.

Rua São Paulo, 481
;

f.
(aixa

BLUMENAU

Telefone,
Postal, 203

SANTA,. ..

(Ao lado da Agenda VOLVO)
Oficina espedal1sada em consertos e enroiamentos

de motores, dínrunos e geradores· ,

.

.� Recemdiciona,mento de coletores, para dínamos
motores de qualquer tipo.'

.

-_._ Serviços de torno e mecânica em geral-

Perfeição •

. Preço$ módicos
A M A I S A Mi TI 6 A DO

A

Empl'�sa Industri-al Garcia S. A.,

Tenha Fé
Es�reva detalhadamente páJla a Caixa Postal '1 8 1 21,.

--: 8ao. Paulo - Junte envelope selado com endereço•.Nao utiUse registro para t. vitar demora na, retirada em'
hanrio improprio.

•

Fi IGIDAIRE

Concertamos:
R�frigel'adores Domésticos, Reiz'igel'a�ão etn Geral ..

�aqninas de lavar, Fogõcg eléb:icQIS. Âspii'adol'ell Õ" Pó,
Enceradeiras, LiquIdificadores etc .•.

Ref_6rmas - PintUl'íll
CASA DO AMERICANO B/A.

Secção Domeiltfca

Bua 15 de Novembro 473 tel
.. NOSSA DIVlSA E' smvm iii

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cr$ 150.00
Cr$ 80,00
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SUCURSAIS: RIO: - Ruá.'Rodrigo Lisboa, 12
- Fone 42.5953 - S1\O PAULO: Rua '7 de Abril
n, 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181
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DEUISCHE spa LTE
KURZE BERICHTE

ITALIENERINNEN REISEN IHREN l\'IAENNERN
NACH ARGENTINIEN NACH

'-��-:-._--;!
NEAPEL - Ueber 1000 italienische Frauen

reisen mit íhren Kindern mit der "Castelverde" nach
Argentinien, um wíeder mít ihren Maennern zusam

men Ieben zu koennen. Die Auswanderer kommen in
der Mehrzahl aus den verwuesteten Gebieten von

Kalabrien. Seit dem Kriegoe sind hunderttausenden
Von Italienern nach Argentinien ausgewandert. Die
Spesen der Ueberfahrt uebrnahm die Internatíonale
Eüropaeische Auswanderungskommíssíon.

,

"�-'�
LUFTBASEN AUF SCHWIMMENDEN �EISINSELN

DERARKTIS
WASHINGTON - (UP) - Oberst Fletscher,

doer der Forschungs- unter Weíterentwícklungsabteí
Iung der Luftfahrt zugeteilt íst, schlug die Schaffung
von Luftbasen auf deu schwimmenden Eislnseln der
Arktis vor. Diese Eísinseln waeren geeígnet fuer
Jagdflugzeuge und Duesenbomber, die imstande seíen,
kleino Atombomben zu transportieren, Der Oberst,
der die erste amerikanische Einheí t, die auf einer
díeser Inseln im Jahre 1950 Installiert worden war,
fuehrte, 'ist der Meínung, dass diese Basen die beste
Verteídígung ím Falle eines sowjetíschen Angriífs
darstellten: díe .Iasdbornber koennten zusammen mit

I den sehweren Bombern und den Untarseebooten ope
ríeren. Bei geschickter Tarnung, meínt Oberst Flet
seher, koennten solchs Basen in unmírtell-arer Naehe
der feindlíchen Kueste errichtet werden,

SOWJETUNION WILL 1955 KOSALT ,BOlVIBE ,'_.EXPLODIEREN LASSEN
,

LONDON, 30 - (UP) - Laut Berjeht der Zei- t
tung "Recordar" beabsichtígt die SO'\vjetmu'm fuer
das .Jahr 1955 die Explosion der ersten Kobal t-Bom
be, deren Explosíonsgewàlt bedeutend staerkei tst als
die der Wasserstoffbombe. Auch dia nordames ikaní
schen Atomspezíalísten planen Explostonsversuohe
mit der Kobalt-Bombe, sollen aber nach den Ir-forma
tionen der oben erwaehnten Zeitung ver 19<)7 die
Versuche nicht abschliessen koennen .

.....,��l'
NEUE WEGE IN DER KREBSBEHANO!Jll1\TG

,

Der Leiter des Nationalen Krebsforsehungs
dienstes, Professor Mario Kroeff, hat der Bundesro
gierung eine ausfuehrlich., Studíe ueber neue Wegl1
in der Krebsforschung vorgelegt, wobei die Anwen
dung von Strahlen aus dem Kobalt eine Rolle spielt
Ebenso wÍoe man die Atomkraefte sowohl zu zer.;;toe
renden wie zu heilenden Zwecken ausnutzen kann.
sind heilende Wirkungen auch durch Ausnutzung del
KobaltkraeHe zu erzielen. Professor Kroeff haelt die
Kobaltenergie Iuer sehr wirksam zur Bekaempfung
des Krebses und hat die Beschaffung einer Apparatur

I angeregt, in der diese Strahlen ausgenutzt werden.

I Der Bundespraesident hat die Anschaffung ?:enehmigt.

I NEUE SOWJETISCHE FLUGZEUGTY1'EN
WASHINGTON - Die 110l'rlamerikallische

Zeitschrift "American' AVIaHon Daily" gab in einem
Artikel die Konstr .i.ktioa eines neuen russischen Flug
z'l'uges bekannt ,;},I$ F:'Jlo{ZCl.g tJ�lt die Flueg21 in De1-
taÍ0rm und he':is:: "Cherano\'::.kv Bitsh-:�2". Es kann
seine durchschnittliche Flugges�hw.i1idigkeit von 352
KiIom�tern auf 1020 Kílomet�r steigern. Seine Be
waffnung besteht aus sechs 23 mm-Kanonen. Es jst 12
Meter lang und 14 Meter breit.

REZEPTE
ITALIENISCHER SALAT

�'?<It."!lg�'i,,4{� j
250 gr. frische gekochte Erbsen:'" 100 gr. Bl�
mehkohl, 150 gr_ gruene Bohnen, 2 - 3 1'ot'8
feingeschnittene Moehren, 150 gr. feingeschnit
tener gekochter Schink:en oder Fleischwurst.

Salz, Pfeffer, Prise Zucker Mayonnaise.
.

AlIe Gemuese garduensten, mit Gewuerz,
Fleisch und Mayol1naise vermischen und abschmec
ken. Dazu schmeckt geroest'fites Brot.

! �o!i'tlI!·tIllJmm�l!1l.�.�'P!l!I_.�!f:i1!'!f!I!�-·IiiII'j
'1'OMATEN UND nOlINEN (tomato anel beaos)
ENGUSCHES REZEPT

. ""-"""-.�I!",I!i.�ii'IJ_MiJllito1Iii!,WilJiI!ol.IIII1II.I!IIiIIIlS••a:;
250 gr. weise Bohnen, 4 Tomaten, 1 Essl. Fett'
oder ausgebratener Speck, Salz, Pfeff.er, Prise
Zucker, Zwiebelwuerfel.
Bohilen ueber Nacht einweichen oder, wenn. es

schneIl géhen san, auch schol1 vorkochen. Die Toma
ten in kleine Wuerfel schneid'en, ebenfalls die ge
schaeltell Zwiebeln, alles in heissem Fett anschmorren
und zu deu gekochten weissen Bohnen geben. Gut
vermischen und mit deu Gewuerzen abschmecken.
Diese Bohnen werden in England auch gern auf Toast
(gero'2stetem Brot) gegessen.

H U 1\1 O R

.

"Ich verstehe nicht, Mama" sagt die jungver-
helratete Frau, "was du gegen Adalbert hast.

Er hat doch gestern sogar Klavier gespielt, aIs
du bei uns warst".

-

"Gewiss hat er das", sagte die Schwiegermutter,
"den Trauermarsch, als ich kam, und die J'ubelau""'€'r
tuere, ·a1s ich ging"_

gerrtína, Australía, Grecia, Austría,
Espanha. Japão. Polonia e Portu
gal.
E" de grande expectativa o am-

biente nos meios comerciais, a res

peifo da política que o governo

com aqueles países, principalmente
em face do l10VO regime cambial.
A proposíto do convenio com a

Argentina -- um Ci'os mais lmpol'
tantes do comerciá exterior brasi
leiro - sabe-se que os dois goVCl'
nos conctuír-àrn entendimentos pa�
1'a alterar varias clausulas do' re-

=======-==============---�---------------==-

.
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Estamos na reta. fina.l do ano de 5&

E um novo trecho de estrada estende-se à \
."",

nossa, frente Aproveitemos êstes dias

:.�
fE;i;iivús para nos estreitarmos as mãos num ím- li

puIE'O sincero de amizade ... na certeza. de que

as cordíaís rclaçõea que ternos mantido até agora-«

sob o emnlema Shell -- ccntínuarãc cada vez mais

sólidas pelo tempo afora. Que a próxima

[orunda .abasteclda de klicidade lhe corra.

r��dl c tranquila, é o que ardentemente

lhe desejam. diante- e amigo,

Rua 1S de Novembro; 1256
.' '. �.

A

E(ONOMISEM TEMPO E DINHEIRO, INDO DI RETAMENTE EM:

HERMES MACEDO S. I.
EM (UAS lOJAS ENCONTRARÃO:

PIANOS, REFRIGERADORES, RA'DIQS E RA'DIOS FONOGRAfOS, MA
QUINAS DE COSTURA, LIQUIDIFICADORES, EN (ERADEIRAS, BATEDEI ..

RAS DE BOLO, PANELAS . E PRESSÃO E MAIS UMA INFINIDADE DE
OUTROS ARTIGOS PARA O CONFORTO DE SEU LAR.

HERMES MACEDO S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o verão é a estação mais irre-

,
- os OVOS u' queijo,

::!:!:: !!:!tZC!:âràÚa"!: l'Iepare ..se para R veran ���:�, l?l'a��J,�fl��e�,bo��X:,i!,O��'i:!�, , ,', ,roea"'s 1,1 tI l� versa.s maneiras rICOS de protel-jéStiQ, nilli' ê pb<ssivel, de i'àto en-

na, como feijões, lentílhas, eenou-

i
cobrjr iInperf�ições da figura, pod:n: r.ecorrer '9. este método; trití�J dde cada :�li:nent?d E co-

ras e í'artnaceos <em geral.PAPAI NOEL DIFERENTE. ,-:- O homem se apresentoy. coma. se pode �a�er",,�o, imrern?_ a. gmá,stica, outro :pOl!.ta funda- mo u o I) qeu e m.gem a. pode
AS GORDURAS _ teern a

no guichét da agencia dos ccereros na cidade de Grand Praí-, :
Por ISSO,' e Iridísparisâvel pl"nsa.r mental de um ;t'egime de redu- -ssr incluido nos trs grupos fun-.,

. tân : -, 1 t i-ria (Texas USA) e perguntou ao funcionário se existi.am. na no pl"Jblem� da linha do corpo, ção não pode .ser pratica.da. !l.or -damentats: gordura, proteinas e I mesma_ Impor �IlCIa (as pro e
�

I d
�

t d t carbohídratos é necessário

sabCl'j'na'S,:
dão calonas e nutrem 0">caixa cartas de natal retidas p�l" falta de selo. O funClonar�o a .p:o.�orçao das formans: .

nO >todas. mas � �s podem m�ls in- corno uma' dieta bem balancea- centros nervosos. Encon,tl'arn-sefoi verificar e informou que la Se encontravam 110UCo mais equítíbrto da"" nreddaa, E pre- tanrente modíflear- a sua ahmen- �y
__ �""_ lO

dI!! 260. O homem tirou do bolso uma nota de 5 dólares e dis; ciso, acima de tudo, 'não permí- tação sem chegar ao ponto de d:"d��e conter uma ju'sta nro- na manteiga," no
�

tóucinlÍô;--no
se: "Faça 0, fav?,r de comprar selos, colo�ar n_as cartas e man- tir a fc::rmac;ão daquelas cama- "pas':-l' fome". Basta valer-se porção de-stes alimentos com� o creme, em todas :'i'S caros, no

dar entregâ-Ias • O servidor dos Correios fICOU algo espan.. das de gordura flue quebram to- -

't -',,_ ,1" t
' • aC,re'sc'1'-m'o--('e�saJ"o ,nll'n'''l""l,,'�, á- presunto, no leite 1<0 queijo, not d M' p

'.

N 1 .... II' ou' "De qualquer mane' -..; scmen e U'Us a rmen o necessa- ,1 -Ó, ,

c .. •a o. as o novo apa! o.e exp c, . 1- da. a graça e a elegancía de um:' '- ",
,

'" .

'

.t
"

azeite em algumas qualidades de
ra, essas pessoas talvez se, SIntam fel'lzes".

v€'stido�,

"

'

, ,"::::-8:0e:g::ls�:údr::rea 'e�n�:a g�se�����AS são a 'base peixe go,rdo; mas ris gordura não�"'"
o. CASARE' - OBaI 'I'abarin foi uma das tradições da Um método seguro de obter -e 'for,rua; da alimentação, as que Intervem podem ser Iímlnudas sem o au-

boemia de Paris; considerado mesmo o "santuar ío dos deve- conservar a esbelt�z da figura é Ante>El de tudo" será bom a- no crescimento e que geram a xilio dos. •••.
pág. letra l.Jtos do can.can". Há 3 anos, em virtude da divergencía entre o da massagem; mas nem todas prender a conhecer o .valor nü- energia n ..) organismo. O leite, (Conclui na 2.<1

seus propríetarios, o cabará foi fechado, Em 1952 foi reaber- ---------

to. mas sem êxito, Agora o Bal Tabarin foi vendido, afinal,

lI.mplo cantopor 78 mil dólares, a alguém que não quis revelar o nome.

O ACHADO - Foi durante o abafo das eleições para
presidente da Bepúhlíea fràncesa, no PalÍtcio, de Versailles.
Em dado momento., um funcionário encontrou, a um canto"
um soutien de seda cor-de-rosa· O soutien passou de mão em

mão, sem que ninguem se apresentame como, seu proprieta- )l'ja•• � peça foi então éJtviada ao Departamento de Objetos íPerdIdos.
o ..f'.;. , ,

, I
O HOMEM SEM DINHEIRO - Rodney Kiln3ch, joV<!:!m '

australia�o, perdera o emprego e andava ,passa�nd,0. necessida� Ide - ate fome. Em dado momento, resolveu nao ligar para a

sorte. Entrou num restaurante oe, chamando o g::trç2n, pediu o

que havia de melhor, servindo-,se depois de

licore,
s e

cháruto'jQuando lhe apresentaram a conta confessou: não tinha com

'que pagar. O dono da casa entreg:u o caso à Justiça· Quando
a !ntimaçã·o chegou à caSa de Rodney, a mulher dele jogou
o número do documento na loteria e de tarde recebeu a no�
tieia que havia ganho a importancia de 346 libras.
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APROVEITANDO uma su- 'a comodidade sem provocar
perf'cie r.elatívamen�e amp�a inconvenient.es de circulaçã9;
projetamas um ambIente cUJtl e a luz, se estudou de mane'

característica é a assimetria ra a dispôr de uma iluminação
e o conlraste de cor. As duas clara, indireta" uma vez que

MILTON C. DOS SANTOS, Capital paredes sã,o de core� difere�- se. colocou abajures de pel'ga-
HORIZONTAIS: - 1 - Peneira; energia. 2 - Fileira I tes; a makr é um roseo mUI- �InI:0 nas duas lam:pa�as

- vazia - símbolo �e alumÍ.nio. 3 - Maca (pl.) - camin,ba- h;> suave" a menor e� I;lzul a- IguaIs, para uma luz mais lU

va. 4 - Suf xo - dIspor (fIg.). 5 - A acusada - carater cmzentadiJ. Estes 001S tons
(fig.) - altar deis sacrifícios. 6 - Gotejar - época. 7 - Pi- ; permitem certa aud.acja no

E,X ,-"$·'t'l" r'a'so.eiro· 8 - Segunda nota musical - !)rónome pessoal. 9 - colorido das tapeçarIas; as

Gênero de plantas umbeliferas de cuja fCLnent9ção se extrai duas 2oltronas e!l mesIn.ha,
um licor estcmacal (ulural). 10 - Santo - aHar dos sacrifí- que sao da madeira rushca,
cios - sobréi1ome.

-

levam um tecido áspero av.er-

VERTICAIS: ---,- 1 - Paixão - o mesmo que arras. 2 -- melhado e pont lhado de cin
Fileira - ato de ,esperar. 3 - Habitação episcopal (interj.) za; o s2fá e, a cadeir:: com ta
- expr'me dôr ou Espanto - letra grega. 4 - Cofre (pt) 5 pecaria de couro hso verde
- Art. masco (plural) - rezo - aqui. 13 '- - Antes de Cristo sêco), são de madeira ,enverni-
- atmosfera - amarrar. 7 - Deixar-se lDgr:.r - ensina. 8 - zada em cor natural, do :rnes-

O mesmo qu,e amargó. 9 - Fem. de ão _ lavrar - carta de mo modo que a mesinha curva

jogar. 10 - Instrumento musical de cordas - membro em- e as duas mesas em forma de
penado das aves, rim colocadas a amb-os os la-

dos do sofá. Todos Os assentos
deste ambiente contam e,::m

sua mesinha, facilitando assim

PRGlNA � "fl,

ROtlDI DI V 10,1

Qüe�r�IÍ�-��'6êçal'

-:z �' q '�8 q lo

1

Bolos Confeita dos
Modelos Al'ílsticos, Pa
ra ('a�amcIi.tos, Ani
versários, P:r:meira Co
munhão, e Batismos
INf! Ofl::'!,1AÇÕES COM

SRA· M 01 L E R
Rua C!.rlos Rischbie-.

ter, n.u 4BO
Telefone, 1 - 3 - O • 1

AIS encomendas devem
sel" fdtas sempre com

aIÍtt'�!'rl(mcia (mínima

J
!
I

I
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nU;Vi':nSAj'�I'\f' nho do casal Wil1Y-Irmgard.
",ih [;1{ fi. li(. \1,) I Henckles;

,

,

_ Faz.emanos hoje: "'" - o .sr. Isidoni Boehme, do
- a jovem Ilse, filha dei sr. c0merclO_Iocal;.. ,._ ",

Jorge SChutz;, reSidente" em, '. j" -:-,'
o sr. CJ:�,nst<ovao R." R, '!

..

Ibirama;
, senbrock, resídentn nesta. Cl..

,

- a sra. Ana Kraft, esposa, dade; ",
do sr. Erwin Kraft, res;dente',!'; : - o sr. J�s,e RelCh.ert., . re�em Passo Manso; sídente no bairro do Garcia, e
_ a sra. Gertrudes Hane-l ,--::- o sr, Oswaldo Krueger.

mann, esposa do sr: Helrnuth' ,res;dente na Iocalídade de oTã....

Hanemannc'
.'

tutíba.
,

- a,sra.'Ruth Junckers, es- CASAMENTOSPOsa do sr, Oswaldo Junckers;�

o menino Sergi'Ü, fi1hi-para de Contratou casamento com a
'

gentil senhorita Nair de Oli ..
veíra, filba da exma. sra. V-Va.
Ana de Oliveira, o sr· Juacir
'Araujo, filho. do casal João·
Maria-Edith AraujO, residen-
tes em IndaiaI.

,

Aos jovens noivos os nos�
sos parábens:

'

,�, No Cartorio de Registro'
Civil, desta cidade, realizar_
se-ão hoje, os seguintes con_ '

sorcioos:
'

,

- do. jovem Adriano Boas,
filho do sr. Luiz e sra. Othilia
Boas, com a srta. Zita Van
Dall, filha do. sr· Francisco
Jacob Van DalI e sra. Jo'aqui
na Rosa Van Dan;

- do' jovem Alfonso Prots_
cher,. filho do sr. Guilherme
e sra. Ida Protscher, com a

I srta. Sophia Reiter, filha do
I sr: Francisco Mafhias Reiter
e sra. Clara Reiter;
-, do jovem Osmando Gra

natti, filho. do sr. Carmino e
sra. Den'sea Granatti, com a

I' srt,
a. D,ercília de

ouve, ira, ,fi- "

lha do sr. Beneditü e sra. Ro
sa Alves de Oliveira, e

r - do sr· Odorico Inucio Cal'
doS'o. industriaria residente
nestã comuna, COln a srta.
Maria Peixer, filha· do sr. Ze_
fer'no Peixer e sra. Maria
PeixEr.

NASCIMENTO
I-Estão em :flestas
i guintes lares:
, - do sr. Hartny_ Lindner e
i fira; Gertrudes Lil1dner, com
o nascimento de mTÍ"meuÍlllo;

I - do sr. Gabriel Schmid't e
sra. TereZa Schniidt" caiu
nascimento de ú'a menina;
__: ,do sr. Erhal'd Posanske

e sra. Landla Posanske;, com o
nascimento de H'a. menina;

,

___:_ do sr. LeopoldcY e sra.
Laura Hoennickê, com 'O nas
cimento de u'a menina,' e."
- do sr. José Bom Senhor'

.e sra. Benta Bom Senhor, com.
o nascimento de um menino.,

- Esses nascim.entos oeor":'
reram na Secção- de �aterni..i
dade do HlOspital "Santa ,Isa...:
bél".

a calvici! VIAJANTESental

..

DR. PIRES

I
mente. com o cli9nte,

desc:)-I
medico A eSl2 cli.ente o espe-Um famas;! dermatolo_gista briu que. os <:abelcs começa_ ..;�alist.;: r�ca'�'yndou, qu� aban

europeu acaba de dec.IIarar rflm a cair apos as constantes .:(m.'l..�s," : 'c,llatamente a easa
que a causa da perda dos

ca-I br'ig3s
com a noivl'_ Aco:ms,'- '�.,' sogn c vivesse só cc m "

belos é de ordem psicologica. lhou-o a tomar ferias e o ho- ,?r·�pria E'sposa num aparta_
Esse especialista d,escreve mem que estava .fi(�ando care., menta, embora pequeno.

nos artigos qUe publicGu, inu- ca aceitou a opinião e partiu Poucos meses apos Os cabe ....

meras observações fsitas nos para uma cidade riJ intCt':or. lOS estavarn segur,):; no' couro
serviços clin'cos que dirige. Reaparecendo quairo meses a- clbeludo.
A citação de alguns dos re- pós no consultório m"cstrou ao Um outro caso, finalmente,

feridos casos, da maneira pe. medico o resultado: Os er.b.e- o do rapaz que eom.eç}L! a
la qual f:ram anotados vale los tinham deixad) de cair e perder os cabelos depois do
a p,ena ser conhecida· a penugem estava se dese,1vol- rompimento do noivado. Ten-
Um deles é o do cavalhei- vendo cada vez ma.is. do feito as pazes com a noiva

ro que estava perdendo o ca- Um outro cas-o in�eressante Os cabelos nã,) mais ca�ram.
belo sem causa aparente, pois é o do marido candidato à Tem hoje vastissima cabelei ..
era saudavel, com trinta anos calvície, r.ecem-cns&dJ, e que ra, segundo 'Ú relatol'ío do
de idade, não pJssuia calvos foi morar com a fdm;,1j� de referimos.
na fam:lia e não tinha, aInda, sua esposa, numa bel's81ma A nenhum dos d entes foi
preocupaçõ::>s de ordem ECO- vivel'ida. Pequenos p0rem d!a- receitado medicamento exter
nomie.:-f nanceira, l)ois se ira- rios atrit!:·s com '1 sogra fize- no ou interno) de cspE:cie al
fava de um rapaz abástado. ram-no t5-o nervoso que já' guma. N.em mesmo regimes, I
Procur�u o médIco o qua, de- não pO'1ia dormir àireito, f'J- massagens ou exeréício,s. �
pois de conversar detalhada- mm a, cC'nfissões ','Iatada::, .>0 De acordo ,com a -opinião Ido medico que obgervQu os

Casos aqui citados a maíoría Idas calvícies resulta dt: dese
(lllíl'bri':s sentimentais ou e
moeionais e 'o rem,edio que
prel'oniza pai'a quem nãü qu1_
zer ser calvo é andar conten
te, bem humorado e viver sem
preocupações .

Não queremos ir contra a
tC's[' aqui defendida pois bem
Conclui Da 2.3. pág. letra B,

. ,,

(AMISARIA KANDER
APROVEITE BEM SUAS FERIAS U�ANDO

C A M I S �\ S KANDER

Rua 15 de Novembro, 1051

MARCA DE GARANTIA

Estiveram
na cidade:

.

- HOTEL REX: srs_ Wol-
,fgang Pa,ul",;w::teganr;l"Seüerth,
Rodolfo F. Geskin. paschoaI
Mazziotti e >�ra·, Alejandro Pe.:.
tofi, Alvar,o Paiva, Fábian
Froisi, Carlos Ramirez, C1S�
berto Burqueno, Evidio Mu.
niz, Karl Greeb e familía,
Joã'iJ Baptista Lopes, Alfredo·
N., Hange, João Isolani, Plad
do Simoni, dr: Francisco
Maia, Henrique Gerken e fa-
mília, Waldemar BTito Adol.
ph A. Scl1ilItze , Arli{rdo M�
do Valle e familin, dr. Iugo
Ebert e sr.á·, sra. PaoIa Silví
e srtas. Marie Rose, Ethel
Mais, Iolanda Schiller e Ida
Bilstein.

PRECEIIO DO DIA
- A PERSONAL:"DADE
- i'..s m2E'S, os pais

professénco::;, ,êm' in:l'1üência
decisiva na formação e 110 c}J-'
,perf.eiçoamen;,o da personali
dade do homem. Cabe, porém
às mães, o l'nais rnportal1t.�
papel, porque. elas é que têm
contacto maio..

'

com as crian_'
. ças' e justamente d'urrnte a in.

I f:mcia, idad'3 !l'!;J_j,<; favoravel. [aroa uma educaç,�.; conv.enien_
te e util.

Evite que seu filho venh!li
a Ser Ulll '. chnrammgas.
um vingativo ou mn hu
milhado,. fazendo com:

que, desde o' primeira
mês de vida, ele seja cui.
dado de acordl>' cem as re,..,
gras da Higiene Mentalc
- SNES.

..�!IÇi-
@o

Sendo o pril1'leira (I fazer tra.

.z: .. ,

fegor no Brasil aviões do tipo

"Popularu(mistos), com desco,!
to oficiai de 1S·I.sôbre as tarl

fos,oVARIG é também a pi�

ASTRAL DO DIA
p:Jr BAGA SWAMI
�),) àe Dezembro

Lua, :lViercurio e Venus es

tão ml.tito bem situadvs pela
manh:í p:,ra comercio, trans.
portes, correios, jornais, mo

das, joias, consorcias, diverti
mentos .e v'agens, '

Os Nascidos Nesta Data -

Realizam feliz. matrimonio.
V1l!NDA DES'.l'E. DlAil;IO
NA ENGRAXATAlU&.

PONTO CWO

U'STRIA E COME'RCIO DE SANTA CATARINA s. A.
Matriz: I T Ao I A r ......

21 de Fevereiro de 193$ - �ndereço Teleg ")NCQ"
'.,.' ' ' '

_. '_ '.;.., :-1 r , 1 •• Cr$ 50.000.000,00
40.000:000,00

Capital o'.
'

••

Fundo de Reserva __
.

_. .,.

� 90.000.00�,OOTotal dos depósitos em 31:18153; mais de 786. OOO:;OOO;'ô'O
AGENCIAS E ESCRlTORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ\.S·,DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE'JANEmO E CVRlTmA

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

a Iodos comA "(EREAUSTA (ATARINENSE", em agradecimenfo pela preferência com' que foi distinguida por sua inumera freguesia no deconer deste ano, resolveu brindar
especiais de NATAL1 como segue:

., garrafa 13,00 Cr$' Vinho Liebfraumilch Dreher >R_ garrafa 14,50 (r$íI.

.

Vinho frizanle "Michielon branco "'.. garrafa 16,00 (r$..

C E R E A L 1ST A RUA 15 DE NOVEMBRO, 81 O

Vinho branco Clássico Michielon
Champanhe MICHIElON meio doce ... IlIro 52,00 Cr$"

CEREAUSTA CATARINfN SE .... A maior .... Rua 15 de Novembro, 870
(ATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU, 30-]2-1953

coletivo,
----.

Em a�ao domingo próximo na capitã.."
de' $ânta Catarina e tspiritô S- -nte pelo

de' ]il'imeira, da CASAa

a do sortimento' de tecidos Ie-

o a 50%. � APROVEITEM!

I

t
í
,

P"/I'i� -m.ído'ru, inrctrm"diu; VíoJgftns ou lU

A�êfif�;'?G��a[§ pc:" (; Bf{tsil ú I rA � MARli Sw Aa
'. -PTW�g 1), Jfi5ii C;jôlSpt;li", 2'.% ;__ t.í, ;M";202Q _� Seia fI_wr$

._ ...... <.. ... -.,.�

hoje, rumando depois
bca

•

txe asa

Certame N dela
Saulzinho, Or". ,) «velhos

para

Ira 'à' Vit(:)rTá'�Hm scauh integrado €rn sua" maioria- por vãkires' dª': trova g�raçãG
Sob á, desco)ifiarwa". e pes- vcrsárío mícíal e consequen- -sclecíonado capacitado a de:' são, :: x'�,.,-se dizer, "macacos idênticos a'J do próximo do- consigo, daqui, nossas .:'sper

•

. aimísmo de uns e otiD1i$mo de temente, amplas possibilida- .scnvolver boas pe,dormances vell1oô".em.jogos dessanatu�. miDn:ob'U::t�'fra;"o corno "scratch, freal·ntçoaSSl'gPlle.lfal·caCtJl·:��U.l�,Tta�� dCeOlluslll1_ �Ü;er �artllcll�ar das rc�alas.· ��outros, a repr.esentação cata- -íes de ultrapassá-lo não SÓ':01:I disputa nacional que se rezá. Amb�.S, com longos .anos �.. ,"v - .<� :'� " Urinense.. de futebol..<fará sua em seus domínios, mas tam- pproxíma, mesmo porque to-, de futebol,�obre as costas, do- men" estaduais Mcs.mann, deremos a seleção de Santa
estréia em mais um C�n:ipeo-: ilos estão a par da má oríen-: .nos de urna experiencia su, Ivo Bolomíni Péquinha Pc Catar�na o time do CarlOs I •

.

jJ I�: I
.

.

nato Brasileiro de Futebol. �::��ó�����lciPalmente em rre.
.tacâo .que vem sendo 'dada ao' mamerite vaiiósa,,'terão a seu mtralil�sk�.'veIsrdneesl�:e aGI'nald·v.·aotT�e:zouoa·_-_s mR.·e'o.n�"a.UiXSt,f)(USimVi.,C.�p:eV.le4r);rae·pTI.e()sreçnC:_· �J!ln.ftlr·�'. �m'

.

�9.0 ,,' 'ln n O" Im.',e· rl'C!)Isto sucedera na. hli:de de Evidentemente. não é o
assócíatíori estadual por um lado, na defesa de nossas co-

.

U b O b Ou tl li U �J Rm lidrmingo . .víndouro, dJ;i;:3, de cuadro orientado por Hélio desportista que bons conhecí- res, auiêriticos calouros, dos r'a e outros de idade mais
J'

.

d l'954 na c.' J.'',d.,a.d.,e de . mentós pode' ter sobre remo quoais Antonínho tambcm po- vançada, mas não veteianos . iação estadual, com votos de
- I

aneu·o·· e. ," Olinger a expressâo , máxima .
' Dentre as nr,�gramaçoe3 NOl>5n rf"portct',{>n. acaba de.. . , . de ser. excluído, . já que teve Estarão estes futebo listas na que se saia a contento na ár-

.

-

,

.

,VItória, e:lp:tal . dô;'Espíríto do .qu� possue. em materíai ou.{) esporte náutico em ge-
oportunidade de expertrnen- Capital Cilpixl1lia, levando d1.la. [orriáda dá tarde do dia esport�va5 relativas ali co:nc- rr-urar , ago�,), 'que .lê1�nb�rh oEanto, .

..

'

humano 'J futebol co Estado, ral, mas' que. infelizmente foi
3.

.

moracocs di) 4.0 Cerrtenárie Clube Naut co América, des,la! cOll;') 'eiü· hi,: ciiÍàndo J atualmente.: Não é oportuno, levado à presidencia da Fede- tar as emoções cotejos J .

oa fundação ele sao Paulo, ;, ta cidade, deseja partidJ;];\I;J.'h�ilhàht; foi a con��ita do �contudo, voltarmos :a focalí; ração-· Catariuense•. em detrí, qual transcorrerá ('TJ1 1954 das referidas disputas, tendoS(rat�hharri�a-Vel�d?'_'.t�rl;inos j 'zar .

as circunstânc�s que ím- �l�illO do nosso já desacredí- "ale destacarmos algumas seus dirigentes se d.rrgldó à
o elenco eapíxabà corno ad- pediram a formaçao de um, tado futebol. provar de remo, c.ua parte Federação Aquática de Santa.:;:"

de nrg�nLC:3ção está aféta à Catar ina neste seruídó ..
_-

---o:.nIIllIlUlilIltlnmUlIllIunnlllflllUlI!HllHIIIIIIIIHIIIIIHlliUtltllIHUltllIl,. . O certo é qua vamos a ou-

ª, R,El O' J Oc:AJtl '4 S ( H W A 8 E' � tr.:i campeonato brasileiro,
_.

_ . sem pretensões de grandes

==�,.�
�.. . de OSWALDO SCHWABE "

g,!COnqUistas, � verdade, mas
RELO.rOAÍuA ,. ;

....
-.- OURIVERSARIA ê dispostos a vender caro a el:-.

ê: A Joalhériâ:pl�efe:rlda pelas p�ssoas de fip.o gosto ::, 'minação que é considerada

E ..- A melhor o��atlÍzação técnica º,a. cidade � i certa, mas que poderá tardar.

=<:a.netas Paarker e
. s��a,ue): as

'

='l Nossos craques, em conS6-

:Re16giOli de- mesa. e pared,e, de boI- ::
...

quência, necessltmn do incen-
:: Quilates no máiS filIO ;itiiàbàmemo ª .'. Uva e apoio moral de iodos
=�Ólas'?;ReMihck__:'_':A.::rligoS para

Cs seus c';.mterrâneos, mais::;,_ obléilis ne' a.uomó ein:>.geral -
=:' àinda _pelO fato de se.rem qua-§Rua lS--de Novembro, 82!! '."

E_' R L U lI'I E.N.A U

__.'
.

Se 1::>dos valores da nova ge-

_.
ração, estreantes em competi-·mais

iE!!.o, e pulso e DespertadoÍ'es' de
_

,ções de tão grande vulto.

Sda.s as marcas Alemli e. ".SrIi�a Na verdade, se obseryar-
:,_ AlianÇaS de todos ôs' tiFOS §, 'tnos a constituição da equipe,
�

,.

.,.. . . ª : constatarel1ios qUe dentre to-
EPi'eséntes .;_ PõrcEl�nas � Crlstals := . d':s cs seus integi.'antes, ape- ;'IIUIJIUfUUUmmIlUUIt!".,mUJlIIUllmIllIlIlUIIIIUnUtllllmnnmnullulllllllllllllmmIJUi..,U••UUIlIUU':É"õ.lIlIIlilfII""',""""''''�'''''''"IIIIII''''1II1!11111111 11111111111111111111"';;: "'ixeirinha e Saulzlnho

I, DOiNÇAS NBavoSAS li: M�lfTAIS I OI iC ia ImeR te, a Iastado' da
·,·G', Dp'" -I Caia dC Saúde Nossa Senhora da Gloria I seleçãoAfonsinhoeOlávioL .ª A8SISTSNCIA �'ÚIC J1 .�ERMÀ.NENn A CARGO JJB ESPi:CIALIS'I'lUW 1: Ao faltarem poucos dias rcspDnsáveis pelas 1amentaveis

,
.. :;;:

&BEB'l'A AOS I!.E'DICOS UTJ:BN08 ;: para 'I) embarque dos (mnpo- ocorrências verificadas na

.'.�.::.�,:',: .,..
--==-

-

�
__:::-_. nent.es da seleção catarinensc noite do dia 25 próximJ pas-

':: com destino à Vitória, onde sado, quando na séde do Clu-
-

_ será efetivado um dos primej- bc Atlético' Carlos' Renaux:
, ;: nZTRlCWADZ J4E'D1CA - UPO(JSO � DBSIN'fOXICAÇÔIt8 � AL(lOO- = res encontros do C-.!rtame Na- teve lugal: o natal dos craques-

-'J'=' WSMO _ �TAMENT08 ESPECIALIZADOS· _ = cional d:: 1953, graves irre- campeões do Estado, devol-
': ª AVINIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1241 _ J'one, 'Oi li 5 gularidades se verificaram vendo a maioria deles .aos di-
�,= :: em Brusque, culminando ago- rigentcs. tricolores o "bicho"
_':: E_1>UJEREÇO TELEQRA'FICO: PSIQUIATRA :: ra com o desligamento dicial que lhes foi entregue, COill0
= C O R I T 1 B A P'A B A N ..,. = de do:.s dos craques do scratch premio ao seu brilhante feito

: ª § estadual, em decisão tomada nê) campeonato qarríga-verde
-, = = pelo técniCo Hélio Olinger. desta temporada.

. .

��������������!!!II' �c o_lmllunnnmellnIlWlltnlie"'I:"H"'""IH"""�.IUllenflUm"UO""''''''"m'Ó.U.''.a''''·'I'U'u;.··C:mM.:::�Ia�'" i ;:���?:��:g;:�::�:� i[f��I;���f:��:1r��til o;jji da tarde de ôntem, �a ·Rádio
e devolvida aós próceres átle-,.",

'ff,��"�'i.,1�.�c {prepara-se Santa Catarina para

I
boniu apresentação ('m terras do Vamf)S aguardar os aconteci.� Araguaia de Brusque, os cita-

tic8nos. O fato. como não po�
- -- I intervir no próximo certamem Na- EspírIto Santo. J!lentos P'lr'a ver ;lU�is .:JS atinr.idos dosTogador-e�' vêm'��seil,do a-" deria de'xar- ..de acontecer,':'cf� i tional. E fiue traaaDl de "Vít{)l'ia", uma 1;elo at.:J judicial do 'Innrinlwo pontadas como os principa:s vem se constituindo no assun-\.. ""7;� � II 2 anos q\le não se disputa. es- sugestiva 'Vitória", sã,) os nossos to mais .em fóco, no momen.

! t" ccrtaqle no Brasil. votos. to. nas Todas esportivas brus-
Na. última vez, embora com uma -- x -- q1.icnscs, recaindo em' Afonsi-

. seleção Hmeia michuruca!', Santa F'IZERAM ba. poucos dias, em

AI' ,�IlI:.TÁ n T��.."#pe_ FRIO..... nho c Otávi'o as maiores sus-
Cata.rina não fez dos piores, Pa,;' uma rodInha' de c3.fé, um:!. enque- ....... .L'''\ U Ll�; peitas de que tenham enca_

i sou pelo 'Espirito Santo e "caiu" te sobre "Como se formaria a se- bcç1do '0 movimento� :.

'lua
terra. do Senhor do Bonfim. leção c.atarinense". Os dois excelentes plai;ers

E o Espírito Santo este ano es- Uni dos presentes, já com o pa- que na tarde de domingo não
! pera rehabilitar�se do insucessO} pe19inho elucidativo na a�gi:beira., participaram do'match-treinQ
\ passado e mostrar para Santa· Ca- soltou esta: - Puccini, Garcia e nUe fo' levado a efeito elU
: tatina que a conversa entre os ho- Fioravante; Gastão. Zé GRucho e Florianopolis, afirma-se, ,€S-

; r�eus é diferente.;, Arí Maia; Reis, Simone, Patroci� tão à ml1rgem do selecionado
Ell!IUanto os doisse "falam" o nio, Esnel e Cabana". .

'

E
do Est!'do, n50 t.endo os pa-

Senhor do Bonfim fica. esperando. Um mét�do interessante, caso eDG'NDe o . redros ôo C"dJS Renaux cu

, esperandO por melhores dhs. Te- fosse assim formada. ·noss:1 seleção, '. H da FCF, até o D1omento pre_,

1':1 conws a· :tjustar com o Paraná pois, de qualquer mod!), "Santa Ca-

ILC 1111R.i O sente, aplicado qualquer pu-
e depois naturalmente pegará o tar;",," não poderi:, tle gl'lto aI- iii II n'ç�o aos n1esmos,
Sauto ou a. Sant.a. gUln fa7.p..r feio.

XAVIER

til Teixeirinhe e

<ililIIIo

seteçoes

da ... equipe»

--x--

SE TIVESSEMOS tempo no ano

Cf:l'nio prelinlinar df,t jogo de do
mingo último em Brtlsque, um {>x

I.ressinho do tri"olor llrl1squense
deu comb:lÍe à e<luipe do 1.0 de
Maio ti:!. segundona municipal.

, No arco do AtIetiea "funcionou"
o jovem arqueiro Andrade. Não foi
muito 'feliz o guardi:io tricolor.
pois deixou passar nida menos de
5 tentos, dos quais, nos hnces de
três, Andrade pulou bem .atraza
do, sentindo apena3 � ('cheirinho"
da pelota que .. cumicllava" ha al
gum tempo as redes de sua méta
Querendo resolver o proble�

retardatário; do jovem guardião
brusquense, sugeriu um "tecnieo"
da arcJuibancada a SClillinte formul.
la:

'

'E' "Iml,les. O rapaz deve entrar
em c?mpo dois minutos "nl,es 'li!
seús cómpanheiro5. Assim, quando
as bolas tentariam ultrapassar a

linha. de 'goal elo arqu"iro Andra
de, este já estaria !lO lance par3-
"defender :t Pátria".

--x--

em CUl150, orgaui!i:ando um plauo
de treinamentns sevêro, lima con

vocação apurada e Ims quilos de

"cifrõeslt, poderiam fazer uma se

leção notável que estaria eapaeitll:
da--ãdesfaúr

. iô'dàs�·a:l(iilelas más

impressões que até então ]J.aviamos
proporcionada a nosSos irmãos es

taduais.
Com IIlementos como Simone,

I joel e Reis, do Caxii�, Gaivota, Vi
co .p Renê, do América, revelações

!
do �ul e os elementos que funcio

narrull na temporad,a, de 53, em

nossa região, poderia Santa Catari

na. formar -um. esquad�ão sensacio-

'naI que daria mcito trabalho a

. 'muita gente bô.a.
I Acontece porém, (Jue eom: (I

, pouco tempo 'clue temos, com a,
,

escassez de dinheiro !!ue andamos,
11l:1d!l mellior do que o time can1-

peão estadual do ano, para, com

r alguns reforças, que a FCF per

mitiu convocar, representar .. Es

tado' Barriga,-Vel'de no próximo
éampeonato Brasileiro qu" se avi

zinha.

Apesar do curto espaço de tem

po ·que se tem pela frente, entre

meado por festas de Natal, ano

.noyo, etc•.;· é de �e crer que nossa

rej>resentação fará o possiVeI para

não .dece.:Pciollat. Pejo menos .;)

test que observamos domingo úl
timo c�rrespondell plenamente ã

expectativa,
Não pela· contagem ou por ilual

quer' outra: observação de. orde1Jl

contralançante, mas, pela produ�
çãO €i" desemba.r,u;o com que se

ltouvéram os integrantes da sele·

ção que de1t co�baLe :tO 11 ou

aliás ao n itajaiense.
boa vontade do treinador I,Ielío

DeveU1o� portaiüo confiar na

Olinger, e 'na .d.isposi�.ãO·· dos de

mentos que �estiili }lfest:lndo sua

col!l.bora�.á.o, ao ·u.s�rfttch!( e incen ..

tívar nossos - conterrfmeos para. uma

--x--

A ,DELEGAÇÃO catarinense aO

Call1peonato Brasileir�, seguirá dla·
i .. o d.e Janeil'o, via aérea, com des-
tino :'.0 Espírito Santo.

'

., Seg'nndo p10paladas .converlm,
ç.õ�s, a. delegação, cOJÚorme ordem
do nosso presidente mater Osní
l'ileÜ(1, será formada pelos seguin
tes elementos: 13 campeões esta

dnais, 3. reforços, 1 té'cnico, 1 mas

sa.gista 'e 10 ""'penetras", já. que o

avião tem ":o.lojamentf)" para 28 ..
Ao que consta, parese que não

está . inscrito nenhum reporte r _. (lU.

cronista, ma.s, segundo conS'cguimos
apurar, poderão ser' reservadas
passagens a talão de Cr$ 3.900,00.
P.ealmente uma piehlnçll:l. Que

se haJilIitem os crouistas catari-
·rtenslJs.

-- x -.-

Fedéracúc Paudsta.
A e 11 p!C) d) OUe sucedeu

De' IH • c ipo (1. :;ta trmo ora

dJ, - I �(' r.·,tlj'.:ldas ln raia
de .hlful:at· b'l "5 pr�vas

"Força:: .. \rrn�jd?, rh BrHsil',
e "Fu"da<:.t. d[, C,dl.fd'2 àe S.

rigger <! ; itü d') Biasi! e Otl-

tros !J<,�H'S ;;. 1·'m,·nc<1n,.,�.
Tanto f) Clube d", Regatas

Aldo Ltlz, C( m , "J C!uLe Náu

Ueo Fr ... ljCJS�· T.Tartindli, qu�
cem ba'.jant� ar. :;cden,'i;1 so-

liClturanl Sl as Ínsc1·içiies. ti

veri':"iú <,s l11eSI'l:is cüníirrrddas

rcccnh'1nenlc,.

Há, no entanto, uma série
de obstáculos a transpor, sur
gindo a dífieuldades ·de . ser

consegu do () empréstimo de
"m barco, pelo clube do alto
ia Rua XV. como o maior de-
ltc>:. ALj\,ó f' il-ieansável, C'Jmo

as sempr,:, o sr. Sebastião Cruz,
em 1.2uLtiva para cont.ornar
'-' sitml<;'i1o. sJlieitou do de:>-
llortisfá" catarin;ense dr· Luiz
Gallolti, todo empenho possi�
vel no sel!tidÇl de que': possa a

élgremiaçi'b cine preside ser

representada nas. lri,agnfficas
l' :·gatas· do m,ês de jane:ro, na
P:m]ict'ia, ap,"s o Campeona
to Brasi1eh'o de Remo.

Mais (bis j'Jgadores acaba
de indicar Hélio Olingel' pa-
1'3 formar entre os demais.qlle
defenderão a representação
catEil'inense ao Campeonâlto
Brasileir'J de Futebol. São
eles Gaivota e Valéria. O p,ri_
me 1'0. avante do América de
JoinvÜe, desde ontem se en.

contra em Brusque, devendo
participar esta tarde do der
radeiro ensaio de conjunto da
i'e!2cão. ao 1188SO qUE Valério�
ceniro-médl.:J do Paula. Ra"
mos da· Caoital do Esiado,
cuj:t' atuação- no match de do_
mingo passado em Floriano
P' l's. impressionou vivamente
ao preparador do nosso sele
cionado, juntam.ente COIU

S:,ulzinho deverá-- esta ma_

nhã ;-,prescntar-se ;J Hélio O�
linger, � provftve}mente será
<,xperimentado no comando
do ataque titular, que estava
ts.endo ocupado por Teixeiri�
nha·

o FRJO este ano chegou tarde ...

1R8S chegou bravo! Prevlna·9C

ocmtra ele, pois. tomando o Cognac:
de Alcatrão Xavier. À base· de

elcatrão, balsamo de tclú. alcaçua

C ou:t:ros medicamentos de gran·

de _lor. o Cognac de Alcatrào

Xavier- é o mais segurQ preyen·

tivo c.antra. as molestias pUUoo-
nares. Seja previdente: tenha tu>

casa um fra,co do C<le:>- de

Aleattiio Xavier,

II
II
ti

fl"raqneza em gera I
VINHO CREOSOTADO

SILVEIRA

CAL HIDRATADA

Representaç
-

e « »II I o
STOCK p'ermanente de to dos artig�s para Sorveterias . .

REPRESENTANTES DAS FIRMAS: Faulhaber & Cia. Ltda., Luiz Lopes Gonzaga,
Ind. Com. Oscar Rensch€l Ltda" Comp, Fabrica de Pa pelo ltajaí, �ecelagem ��e
hnr�ch SIA" Botho Koenig, Ind. Fécul_a Com. L�renz,' Fabrica Maqulnas.� Fundlça.o
Moritz, Marombas & Cia,. Arthur Olmger & Cla., Werner SelzC'l. Umao Fabnl

Exportadora SIA., Irmãos Nunní.
DEPOSI'l'ARIOS: Companhia Caiarínense de Cimento P O R 'r L A N D

·A.- ULTIMA. ou l.enultima, do

esporte"catarlnense IlOS. chegou da
"nba";. onde fontes bem informa
das.' a�Sl!gurani', que o apitador ca

tarilÍcli'se' . Tourinho, processou o

• oHabltal;n a zona de co-. América F. C. por. mnit:ts avaca-

néste .• fi:m de anQ', anun- lhações.

ciando "rIa emissora de Rio TQutinllo está lliSjlfJstfl a levar
. .Par:;'" os tribnu,.!s OO,los aquelesdo ·SUl. .. o. o.. - 0'0 •• •

, • h' ó
Solicitem a, tabela ,,, de que fizeram "fogn,n o' ap s sua.

preQOs OU a visitá de um

I
arbitragem no 1,0 prêll'J llllS fl�

corretor, - Caixa Postal, nais.
61 _ Fone 151 ,.:;_ .RIO E' um "3.'0 qUiI,s! que 5ui-gellc-

}'DO. sl,1l; _. Sta·....Gátarlna. 1'15 e' que mult;l sensaç:iq, dará pa, .

J=�,"""P>O"""'="""""""'�=.-i=_===-' ra os jo�najs. !.-�==_��_"_�=....."""".....�__�..... ��=_��=�..,..,==�= .....""""��_...._,,,.;,

Rua: São 'P,lU!lO, 1130
End' Tet REPOtO' f1l (X� 46 ..

relafone 1.508
,

.
. .

(foupavil' �êca�' Blumenau' '.
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O'BRAS DA . POINICIADAS· A
LIGARA'

Sociedade Dramático-Mu
sical "Carlos Gomes" raalí
sará amanhã, dia 31, em

sua séde social, o tradicio-

D" d
II.. ....

t
nal "Baile São Silvestre",

PUS a Iscussao, ma ou Ol���;t:��i�:�d���
rl·val e b,aleou a ex-am' 'anle â:fsC�és��O��d��!. ���iZ s�:

ma verdadeira festa de con-

• fraternísação social, cujo
a antiga rlXQI ambiente f;stiv� e el�gar�-

. .. . te, proporclOnara uma nOl-
RIO, 29 (Merid.) - Mais

1
amante de Altair, abandonou- Cle_ntIflCadas do ocorr�do, as te de alegria e atracões.

um ,crime de morte ocorreu 'o, e foi residir em companhia autoridades da Delegacia ,de '
•

em Niteroi, na Vila Ipíranga, do outro, na casa vízínha- A Plantão dirigIram-Se após as

situada no bairro do Fonseca, partir de então, os dois ho , formalidades de praxe, fíze- Néssa ocasião, serão pro
onde, com um tiro de revolver mens tornsram.se inimigos e, ram remover o cadaver para porcionadas entre os sócios
o individuo Altair Felipe Fi- sempre que se encontravam, o necroterio. �

guera, vulgarmente conheci- verificava-se entre eles uma Maria de Lourdes foi con-
diversas surpresas.ofereci-

do por "Zuza", solteiro, de 21 dscussão violenta e troca de duz da para o Hospital Anto- das pela diretoria da socíe
anos, assassinou o seu desate, insultos, ... nio Pedro, onde ficou interna- dade, sendo sorteados prê
to, José Alves da Silva, de: Assim foi qU2, na madruga- da. mias, além dos que serão
21 anos de idade, solteiro. \

da de domingo, ao defrontar- Foram iniciadas diligencias
VIZINHOS E RIVAIS se com José Alves, em. frente no sentido de capturar o cri- ofertados pelo sr. Heinz

Era antiga a inimizade, que, .

á sua residencia, "Zuza" ati- minoso. Pershum, constantes' de
por causa da domestica Maria

I
rJu-lhe uma pilheria, o que tres chapéus da marca

d,':) Lourdes, existia entre "ZÍJ- deu or.gem a uma acalorada Iml'grante� I"npon.·cos a "Centenário", da Fabrica de
za' e José Alves, ambos resi- polemica, pois Jose revidou á oi

dentes á rua Tenente Osorio, altura. Chapéus "Nelsa",
na Vila Ipranga. A Esta altura da discussão caminho do Brasil Viverão os sócios do Car-
Tudo começou quando Ma- Altair sacou de um revolver, los Gomes, na noite de a-

ria de ltourdes, que era antiga

I
calibre 38, que tinha em seu KOBE, Japão, 29 (UP) manhã, momentos de gran-

____
.

.---- poder, e desfechou um tro em Já se acha em viagem para {}

lJOIVADO .,e�l desafeto. indo atingi-lo no Brasil o último grupo de emi- des emoções, somente vivi-
1'1 peito esquerdo, em consequen- grantes japonêses, que vão se das nas memorav'eis noites

da do que José Alves caiu estabelecer naquele país. Esse de gala.
ao solo, sem vida, grupo, qu,:; compreende vinte
Atraída pelo �stampido do e seis íamílias c':m um total As dansas serão impulsio

projetil, Mari.:t de Lourdes de duzentas e quarenta e o:to nadas pelo aplaudido Jazz
que se achava no interior da pessôss, viaja p210 navio "A- "Copacabana", que execu
resid2ncia, correu em socorro frica lVlarua". Cento e sessen-

de seu amante. Vendo, porem, ta e nove vão como amigrantes tará um' progralna das no-

que ele já E,e achava morto, a- regulares, e os restantes foram vas musicas carnavalescas
gal'rou-se ao criminoso, ten- chamados per parentes ou a- 'de 1954.
tandJ tomar-lhe a arma,

'"zu-,
migas já radicados no Brasil· A reserva de mesas deve-

za", entretanto.,
d':!sfechsu-lh," Tod':s deverão Se estabelecel'

um tiro na ��erna d,reita, in- nos Estados do Pará e do Rio rá ser f'eita das 14 horas em

gíndo em seguida· de Janeiro. diante, até amanhã.

Os salões do Clube Nau-

J
nir Rebello. Os sócios do

tico América estão sendo simpático grêmio do alto da
ornamentados para a sua

I
rua Quinze aguardam com

noite de gala do dia 31 do intenso entusiasmo e geral
corrente, quando terá 111,- espectatíva esse grande a

gar ::l solenidade da coroa- contecimento socísâ, que

Srta. ZENIR REBELLO

ção da sua Rainha, eleita
recentemente em memora

vel e renhido pleito, do qual
foi vencedora a srta. Ze-

promete revestir-se do
maior brílhantlsmo e êxito.
Essa magnifica reunião· so

c.al terá dupla significação,

._----_ -- �- ,- WASHINGTON, 29 (UP) -
Os Estadcs Unidos adotarão
rapidas medidas de repressão
no caso da China comunista
intervir na guerra da Indo
China. Esta foi a advertencia
hoje formulada aos bolchevis
tas pelo· secretário de Estado,
sr, JOhll Foster Dulles. Ao
mesmo tempo, ror, FoQster
Dulles manifestou a esperança
de que as forças antí-comunís-

tas na Indo-China repelirão os

invasores vermelhos do Láos.
Disse ainda nãoacredítar que
a .s�:tuação militar geral dta
Indo-China tivesse sido altera:';
da fundamentalmente pela in

vasão de Láos, fl'ízando que
os chefes militares norte-ame-

pois, comemorando a entra
da do Ano Novo, o Clube
Nautico América encerrará
suas atividades recreativas
e sociais do ano de 1953, 0-
casiao em que OS seus só
cios se confraternisarão
numa féstà de gala sem pre
cedentes na sua história so

cial, cuja repercussão está
prevista sob intensa espec
tatíva.
Grandes homenagens es

tão sendo preparadas em

honra á nova Rainha do C.
N. América.

Sindícancias pa::,ae.sclarecerô
asso-:;sinio no interior do banal)

IIceita a policia a versão do vigia autor do crime
ciliado na rua Alcina, 281, casa TI

I
narrando o sucedido.. .'.. l.para,

utilizar ,a arma, atrac.ou-Il..
é

gos dos Santos, de 37 anos, domi- TENTOU O ASSALTO com ele em Violenta luta ,eorporal.
apto, 50L Depois de medicado, o vigia Os� Durante alguns minutos' trocaram

A principio. as autoridades acre- car idéntificou-se ante o investiga- socos' e ponta-pés, até' que conse

ditam, na versüo apresentada pelo dor de serviço, prestando então, guíu tornar o r-evolver do assaltan

criminoso isto é, que :l vitima tenha suas primeiras declarações': te, desferindo-lhe golpes na cal;ie�a

tentado assaltar o banco, só não Disse ele que entrou de serviço com a coronha,

conseguindo porque o matou, de- uns minutos depois de .. uma hora. Mesmo assim Oscar contínuou á

pois de violenta luta corporal. Até então, estava de guarda ao es- I lutar, atê

qt.le
cl", vI.'brou u.m g

.. olpe.'�.abelecimento. seu colega, Isac Cor- em seu pescoço com o compasso.
FERIDO O CRIl\IINOSO !

reia. Et;te o repreendeu, Úgeiramen I O assdtante caiu ao solo, ba�aiIó
Na madrugada de domingo, o

vígflarite municipal Benedito Ro

drigues Lopes, domicilíado na rua

Alcobaça, 18, teve sua atenção des-

-

RIO, 29 (Mer'íd.} - Agentes da

delegacia de:) 8.0 distrito de Divisão

de Policia Tecnica estão trabalhan

do conjuntp.mente, a fim de escla

recer a tentativa d� assalto contra

o Banco da Lavoura de Minas Ge-

Prepare -
oe I futlrl I.
·1111iI••
.... rais, agencia da rua Buenos Aires.

Como se sabe, domingo ultimo. foi

morto naquele 10c?.1, Oscar '!iana,

de 21 anos. solteiro, domtefliado na

rua D. Clara. 6 casa III, eletricista
do banco. pelo vigia José Dorniri-

IOFOSCAt
�.•

'«Baile Õe. �� Silvestre) .

aman�ãl
na S, I. MUSICai «�2rlos Gomes}) I

dado por um homem, sangrando
abundantemente, da cabeça, que
saia do interior do predio, Rapida
.mente, foi informado do que se

passara, tendo solicitado socorros

medícos para o ferido. que foi trans
portado em ambulancía para o Hos

pital de Pronto Socorro, e em segui
.da, penetrado cautelosamente, no

interior do estabelecimento de

credito.
Encontrou o corpo de outro ho

mem, telefonando, então, para as

autoridades do 8.0 dlistrito policial,

Encerrando suas ativida
des sociais e recreativas do
ano prestes a se findar, a

(Conclui na 2.a páglna

Terminou em tiros

Com Clt distint'L senhurita
Guuilda Hl1ss, filh:t do estima
do ddadão sr. Adolfo Hass,
pl'o)lrietál'i} do Posto "Ham"
e de sua exma. esposa da. RU
lre�al"d Rass. contratou casa

mento, no dia 25 do corrente,
( sr. Guenther Oste, alto fun
c'ou:íl'io {h Stamler Oi! do
Brnsil, em Itajaí e figura roui
to l'claciol1ada no seio da so

ciedade local.

zia uma estranha mascara e um

compasso de grande tamanho. O e

leLricista ordenou" então, que lhe

entregasse o dinheiro e os objetos
de valor que carregava. consígc.

I.UTA DE l'r1O�TE. I
Antes que Oscar tivesse tempo

EI�rusiva �omcoalem ao �e�ut3�B
JDr�e lâcer�3 DO sol· �o Esta��
URUSSANGA ( Do Cor- da localidade, sem dístin

respondente) - Esteve nes- , ção partidária, lhe tributou.
ta cidade onde veio espe- I Delegações de outros mu
cialmente para associar-se I njcipics estiveram em U
às homenagens que foram russanga, convidando o de

prestadas ao lavrador Ota- putado Lacerda para visitar
via Meneguel por ocasiao oportunamente essas loca
da passagem do seu anívsr- Iidades,
sário, o deputado Jorge La- O parlamentar eatarinen-
cerda. se pretende percorrer mais
Na localidade de Cocal, uma vez todo o Estado, co

{.oi o parlamentar catari- mo têm feito habitualmen
nense alvo de grande home- te.

nagem por parte dos colo
nos e lavradores desta re

gião.
Usaram da palavra o sr.

Jorge Menegu'el, sr. Helvi
dio Veloso, sr. Aimoré Sca
ravachko e o Prefeito Mu"

n:cipal de Tubarão, dr. Ar
naldo Bittencourt, que este- I.
ve em Urussanga es�cial
mente para participar das
homenagens ao deputado
Jorge Lacerda.
O homenageado agrade

ceu em eloquente improvi
so, que foi vivamente a

plaudido. Centenas de colo
nos compareceram à festa,
que decorreu num ambien
te de grande entusiasmo e

cordialidade.
Em Morro de Fumaça, o

deputado Jorge Laceràa foi
surpreendido com outra ho
menagem, que a população

P A R A f E R I.D A 5 I
E .C Z E MAS,
IN FLAMAÇO ES,
COCE1.RAS,
F I E I

Silveira

Nolil:ias d e Rio do Sul

Grandioso bail� no «DidS Velho), dia 31 de dezembro
'ruo DO SUL, 2fl - Abrilhantado RIO DO SUL. 2!l - Inesqueci-vel

pela .orquestra Tipica Manon, rea- noitada llrtbtica serà proporciona
li::ar-se-ã, no ultimo di.:l do ano d:! à culta platéia riosulense, no

de 1953, no Cluhe de Caça c Tiro próximo domingo. pelo Cine Rio
"Dias Velho", um grandioso baile ,,"l, quando teremos a apresenta
que >Jervirã puré! enc€'rrar, com au- çfto do rel1omado astro de fama in
tcntiea chave d3 our:). as atividn- t('rnadonal, Carlos Ramirez.
de, (:� simpatlca sociedade

riosu-,
Lc;-ando avante um contrato dos

leuCic, dur:!nte o corrente cxerci- mais arl'ojados, a direção do Cine
cio. Riosul. n9, pessoa do seu Diretor,
JUlltmnente com um oficio, rece- sr. Ivo KnoH, não vacilou em anun

ht'tnos' o convite do "Dias Velho". eiar como presente de Ano No....o'

I,ura O bail," d:. próxima sexta feira, aOE seUs frequentadores, a apresen
Fendo que o sr. R?'mundo Mayr tar;fto de Cr,rlos Ramirez, com' um
Rohril1ho, Presidente do 'Dias Ve' repertório digno c':Js maiores en

lho". comunit'ou-l1o� r, dispo1l1bili- comias.
tJ ..di? ilc lima meõ;a nara a cronica Alem de Carlos Ramirez tambem·
.. ,,"críta € falada de Rio do Sul. assistiremos Tobias Troisi, o mais

lHo,;os e velhos estão cm pl'epa- perfeito violini�t,a das Amérieas·
relivfls p�ra Q b..lle 6ra anunciado, Paula Silvi, :1 bel::! intérprete da mÍ!
um'a vp.z qlIe, pl'eeisnmente ii meia 1 sicn napoJit::na e Marie Raseet Del
nnirl', quando v :;'elogio assinalar o I rois. uma dupla de bailarInas de
t;rmino

.d'e
1953� ?5 soct05'e,

ír::-I
ineonte"tavei

valor.
mundiai.

{[ilf'lit.adores no "Dias' Vell1o" TeraO
2ntênticas surpresas. .

iNSTAI.AiJ_1\. i!l\-i ltIOSUL
cARLOS RAl'IüREZ CAN. A SE 'DE DO PARTIDO &0-

T.Üi'.A' :Bilí mo DO SUI. CL'\L DEi'riOCRA'TICO

Viajou o presidente do
Sindicato do� operáriOS

RIO DO SUL, 29 - Vem de BiÉr
instalada nesta cidade. a: sMe do'
Partido Social Democrático, à Rua
Coelho Neto, ao lado da Maquiná
ria Rio do Sul Ltda ..
Aproximando-se a época das elei

t;ões, os mais diversos partidos po
liticos procuram facilitar os futu
ros eleitores, com a instalação de
nu tenticos postos eleitorais.

Raulino João Rasar. Vereador Or
lando Bertolí, Antonio Naschen
weng, Silvio Pellizzettí e dr,' Pedro
Ca....alcante de Albuquerque, provi
{�'enciou a instalação de sua séde
proprin, mantendo corno Encarre
gado o sr. Aristeu Neves, agente
de "A Nação" nesta cidade e pes·'
soa que goza de merecido conceito
no seio d:l população riosulense.
A batalha eleitoral célere s� a- GeralFraque:ta

Tambem o PSD, que possue nes- proxima e dúrante n semana em

ta zona. verdadeiros baluartes, tais curso e.staremos em contato com os

como os 51'S. Raymundo Mayr So� I líderes das demros, agremiaçÕes par
hrinho, Herrnelino Largura, dr. tidárias. para informal' nossos lei
Arvino Waltert G,aertner, Otacilio tores, algo sobre o pleito a ser rea-
Macedo, dr. Mario lVÚlfra. Vereador lizado em 1954,

'

VINHO

81ERtOOTRITORES
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