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deixarão
PAli-rvIUN�JOIn'i; Co

réia, QUINTA-FEIRA _
F;' !)OiiSiv€'i qoe os doí:')
mil prisioneiros de guer
ra anti-comunistas, em

poder das Nações Unidas
partam a C1<;13 de janei_
ro, segundo os termos d'_,
arm ist cio da Coréia, A;;
aut Jl"Ídadi:'s aliadas di
zem que, !lelo srmístícto
os referidos prtsíonciros
chínêses (' norte-um""l
canos eonverter.se-ão em

cívís à meín noite de (.1-:>
mngo, para janeiro de
1.954.

Ú'RGAO DOS

Reforço dos redescontos em
beneficio da produtividade

<;;utubro, 26

mínhas tti.<;tsZas de brasil!iíro
yerilleu;;:, .

como o :'nosBo povo 1"0:>(
trabalhada:;' Pol' agitadores da ES·

querda, de '1,laixa .e.�ràQão, e por

ANO X

o MENSAGEIRO
BLUMENAU, (Santa Ca tnrina, Quinta-feh·a 31 de Dezembro de 1953

'PAGAMENTO DE 50
VE DE LEILOES PU'

LIBERAÇAO GRADATIVA

DO cAIHBIO
bastam, porem, providencias preli
minares, d:z ajustamento dos preços
do mercado interno com os do in

terior, por meio de medidas de

cambio. e de regularização do ba

Ianço de comercio. O saneamento
terá de ir mais longe, enfrentando
os pontos de estrangulamento. A

politica d'e comercio é essencíatmen
te dlnamtca, pois e:>:ige a sua COns-

tante adaptação a conjuntura. De
um modo gernl, € intuitivo que
O equilíbrio do intercambio com

O exterior resulta da combinação
do aumento da produção de bens
de uso direto ou para fins indus
triais com a criação de crescentes

possibilidades de exportação".

Pelinição sobre os rumes
RIO, 30 (Merid,) - Ao terminar o primeiro capitulo da exposição

sobre a economia brasileira envíada ao Congresso, o Conselho Nacional

de Economia salientou que, 'para 'vencer as dificuldades existentes no

íntercarmno brasileiro, há necessidade de adotar um conjunto de medi

das, umas saneadoras dos dcsequiI!-brios presentes, c outras de eret

to mais prolongadO, 110is se referem a modtrtcações estruturais no nosso

sistema de produção. I,stamos, no momento, no inicio de uma. nova

orientação na politica enmbtat e de comercio. ,Nas suas faturas etapas se

rão naturalmente enfrentadas com maior amptítude as perturbações que

se tem dado nos setores economícos e financeiros do país, conforme vem

assinalando esta exposição. A apreciação das soluções em curso exigiria
uma análise minuciosa que somente em estudo :í. partir seria possiveI
abordar mais amplamente. Conviria, aliás, aguardar o desdobramento

da. politica. iniciada, pois que, em rela�ão a algumas medidas, este aS'SLl

me a maior importllncia.

RIO 30 (Meríd-) - Já está I política sobre os destinos do l\1:atos é Clodomir Millet _:_

'rediO'ido segundo informações

I
partido naquele • Estado. O alguns . incluem o· deputado

um ";'lllÚmatum" do PTB do documento 'será assinado pelos udenísta -Antenor Bogéa, que
Maranhão, ao sr. Getulio Var- srs. Paulo ·Ramps e José Nei= era homem .ligado 'ao situa,

gas, pedindo uma definição va! devendo ser dado a pú- clonísmo ,federlll ...:.._ .t�be�
, ,

.

, blíco, aSSIm que f-orem aber- se encontram .em poslçao dl-:-

N-
.

di
tos cs trabalhos

"

extraordiná- nen; devendo o 31'. Clcdomir
ao se acre .ia que a rios do Congresso. Mais ou- Mil1�t, de acordo com infor_

o I • tros dois deputados, qUe até maçao que nos prestou, pro
(hma comunista apoie agora figur�vam. na maioria, nuncíar um vi�len�o discu!so

. srs- Clodomir . MIllet e Afon- em uma das primerras sessoes

OS rebeldes de Laos SQ _Matos, tal!1b.em do Mara- da �âm�ra,· depois do dia 15
. nhao, romperao fogo, também de ,JaneIro.

WASHINGTON 30 (UP) por motivo da atitude. do go-
. ..' , . verno para com as ultimas e-,

- Os �1tos funeíonários nor- leições no Estado, vencidas
�e;amerlC�nos od�clararam. .ho_ pelo sr. Vítcríno Freire, num
je que nao �na de admirar

l ambiente de grande pressão
Se os comunistas lançassem política.

.

novos ataques de surpresa na

Indo-China. Segundo os mes- O CASO .DO PTB
mos functónártos, os'

comu-I
. No primeiro. caso do PTB,

nístas manobram com o in.:. querem os trabalhistas uma.
tuíto de melhorar suas comu- satisfação do governo pelo
meações de abastecimento tratamento recebido pelo sr.

com a China, comunista. Não

f Henrique La Rocque, candl
se a�red:ta <]ue .iI. China �o- dato apresentado pelo parti
munista estala disposta a m- do a uma vaga nó Senado e
tervn- na guerra indl?-chine- agora, praticamente, fora de
sa, qualquer posto político de

destaque, depois de cónsíde
raveis serviços prestados ao

partdo, em todos os Estados,
quando dirigente do) LA.P.C,.

OS DEMAIS
Os demais' deputados que

sempré formaram na maioria
governamental, os srs, Afomm

fatos

O I
Lembrou o retatorro que em 0-

pcrtunídade anterior o Conselho a

presentara em oficios à Camara dos

Deputados e ao ministro da Fazendã
uma proposta de liberação gradati
va de cambio e comercio, cuja ana

logia com a solução recentemente
adotada é evidente,
"Em dois portos importantes, porem
<J.1ferem as soluções - continuou a

exposição. O primeiro está em ter

preferido a Instrução 70 o leilão
de divisas à adoção de sobre-taxas
fixas, conforme indicou o Conselho

O segundo foi a adoção de premias
adicionais às taxas de cambio e pa

gos aos exportadores, em vez de

permitir-se a participação dos mes

mos 110 mercado de cambio de Im

portacão, o que. lhes cl:lria íncenu
vo ·supel'ior; €J ainda mais, ades ..

tínaeão, ruservada naquele dcctj
rnento nos saldos obtidos pela ven

da de cambiais. O Conselhn consi
derou prderivel, por ohvías razões
fossem �le,,' empregados em r"for·

_

f.:ar. � ����...!(�nihnidal�� lUl.r� �s, rê,'"
deseontus, :ü <l,te taVOl'eCeh:i a 1'1'0-
duçâo 1:111 !_7,-q.. -

-. f" podf't'in. eOl1P.or··

rer para· evit:lr emis�õe:;�·.
SANEAMENTO M.\ IS
PROFUNOO

O relatorio observou que

Gam�anlla contra a inllu&Dcia
�n comunismo n�s �3r�i�a�

'feitos ul:)�h�;s 'cMil:" Wlilhá res, :1ticios obtiveram' 'no Bra
.em vez de milhões, porque s 1 foram as €stl"ang.eiras. que
os milhões não existem", na sua qlHlse totalidade Se de.

Só 500 des 2.íH.( dicam a atíviclades ccmerciais RIO, 30 (Merid.) - Termi-
municípios e nã,) promovem, aqui, inves- na 'amanhã o raciinàmento de

Acentuou o sr. Cesar Pr:e- timentos econômicos", eleiricidad':? na Capital Fede-
to que d';'�l 2.004 municípios A segLiir, esclareceu que os FUI. O 'Conselho Nacional de
brasileiros, mais de 1·500 têm ,''E:studos prdcedidos a

n�"p'e'-I Agua')
e El1lr�ia rer.lízará 110-

receita inferia]' à quota que, to pr'Jpiciaram "a evidencia je uma renrl!ão .::fim de esta·
recebptl1 do imposto de 1'en- do malbaratamento dos lu- belecer f.ovn !"uc;onamel".t'
da, Frizou que ,em 1954 espe- cros líquidos das emprêsas, í para ') p!'J.x:m'� : 10, oJ qu II
ra que a quota a ser. distri_ que, ao invés de se destina- i dever'Í ser m,d� S\láVe qu·' ()

buida ascenda a um milhão l'em u investimentos produto- J atual.
de cruzeir')s por município. v.es, foram enviados para es. _, ,..,.. ,,,,_,., ..... ..... ...... �-__......--_..

E, aludindo à criação, em peculação imobiliárias, fi
massa, de municípios, em to- nanciamentos ant'.econômicos
dos ,:;5 Estados, declarou o etc .." .

diretor do Imposto de Renda R.essalku {} ST. Cesar Prie-
que esse falo não implicará to:

.

Dulles acrescentou que o em decréscimo da quota, pois - "O projeto de taxação
.elemento novo fundamental a arrecadação .está crescendo dos lucros extraordinários

na proposta de Etsenhower é muito. tem, assim, carater social e

que se deve começar modesta_ LUCl'o-;�le 5.00G% de defesa dos interesses cole- ,

mente no caminh:> para a co- Depois de afirmar existi- �:�i�n:im,sõdr���e 01 �;it�:�� 40 crimes de vingança com,elidos pelos maquis. francesesoperação atômica internacio- rem no Brasil empresas com 1:'"

nal, com a esperança de que lucrQs até 5.000% e ma1s, a- to das empresas serão atingi_
isso possa conduzir a um pro-I centu')u o diretor do Imposto das por eSSe projeto, quaDdo
gresso real. Por iss>'l', a pro- de Renda: transformado em lei, mas elas

(Conclui na 2.a página letra 1). _ "As empresas que maio� representam 80 P')l" cento da
________________________�__ vitalidade econômica do país.

99 por cento das empresas
não serão at'ngidas.
Conclue-se, assim, que ,�

projeto não objetiva forma. As vítimas foram mortas
l�ão de rec�ita, que :,ão é, i pelas brigádas de exeeução
nem po;lerl3 ser, mottv? �e

I
comunistas, sem julgamento,

lima leI para n�rmalJzaçao porqu,e revelaram . Os horri
dos lucros, ou seJa do pres- veis detalhes do' reinado ver
síon:tment.') d.;s preços,' melho), de terror na região su

Objetivando a. capitalização, doeste da França, que se 0-

forçada para evitar os lucros cultava sob a máscara de re

excessivos, o pro}�to de taxa-' sistencia à oClI'Jacão nazista.
(Conclui lia 2.1' �I• ..,.na O) Acredita-se qU�" o inquérito

------�--��-------.--��--,-----------------�

Conheci-o desde criança c, já nesses' tempos id2S,' pns- .

suía a inquletàção e vívacídàde dos meninos íntelígentes; A..

jiroveitáveís e satisfatórios foram seus estudos prlmãríos- e
curso gnaslal. Não obstante displicente,' alvorotado e travês
so, . sempre teve grande coração, constantemente aberto às"
necessidades dos pobres, perseguidos e. humâlhãdos-

.

Expedito. honesto e desassombrado, tem desenvoltura
como repórter e notável senso como jOl'l1alista. Discursa com

facílídade, eloquência, limpidez de linguagem e expressão d:e
gestos.' .

.
" ,

- "ii.
Desíncumbíu-se no Rio de Janeiro, onde se diplomou na

Faculdade .de D'neíto da Universidade do Brasil, com desta;
cado brilhantismo. Como orador oiicial sufragado pela sua.
turma, elaborou admirável trabalho que R nínguem surpre,

.

endeú, uma vez que todos seus amigos, eolégas e mestres
julgavam-no à altura' de tal missão," •

.

.

'.

Na 'dureza das lutas de Imprensa, !la tribuna judiciária
e na liqerança de ardorosos mpvnnenta,s .de. reivind:cllção d05
direitos da, juventude estudantil de 'sí;tà, época,· conduziu-se
várias vezes com retidão, devotamento.:i2 altivez. Hoje, meti�
do no verd,:::r dos anos na política de St1a terra natal, tem
tido êxito, mas já sofreu também amargas desilusões e cla_
morosa.!'! injl.lst'ças. Pelo seu temperamento decidido, iexpan
sivo e sincero, exerce atualmente, já Dela segunda vez, po-:
sição de assinalado relevo no Estado, ':mde possue realmente
verdad·eira legião de 'amigos e admirad'ores. Daí, por .cerro, a
irritação e inveja dos bigorrilhas que, apesar de serem "filho
tes de figurõtes e sobrinhos de í'gurinhas",. não se firmaram .

ainda na vida. Til)oS mórbidos, recalcados e despreziveis, não
passam meSlll o de. uns ostr�s, êsses" palhaços de escandalo_
sas e despudoradas bcrracheIras.

.---------_.

Presidente VARGAS
("UItimatllm a Vargas")
(texto em outro Ioeal)

-�---� .._-----.

Revelação
Diretor do

sensaciortol do
Imposto de Renda

. TERMINOU O. Ri...
CIONIMENrOtlO RIO'

.

rés' 'd? f,:_ót:}JalI; reÚitéô{i:':
.

- "O que se dá,. é a mes
ma coisa que se deu com o ze

bú· Milhões e milhõE's, boa
propaganda e quando se v�
rifica é melhor ficarmos satis_'·não

Dulles: mudança de posição
na linha atômica da URSS
.. Impossível por ora tirar condusões definitivdS ao

Washington, 30 (DP) --

01
centou que ainda não é pos

secr.etário de Estado, John F. sivcl tirar conclusões verda
Dulles, assinalou, hoje, a pos- de'ras.
sibilidacle d" que a União

soo,
Falando aos jornalistas,

viét' ca tenha modificado. ]j- DlIIles (h;clarou que se refe
ria à f,� rma pela qual o go
verno Seviético havia redigi
do sua nota recente, mani
festando interesse pelo proje
tado "Banco de Uranio", com
fins de paz, proposto' pelo
presidente Eisenhower.
Não ,::!-bstante, disse que

eram necessárias conversa-

cões c�m os soviéticos para se

entender bem :JS coJsas.
Conjunção de propostas

Discorrendo sobre o tema,
DlIlles manifestou que. na

nota sov'ética, existe' uma
eo:'njunção de propostas para WASHINGTON, 30 (U.
proscriçâ.o Ms armas atômi_ P.) - A sub-comissão Ii.o
cas e a sua ,simultane3 fisca
lizaçã'J, o qu� difere, ]igeira- assuntos do hemisfério 'Oci-
m.ente, da !)osição acotada, dental, da Comíssão de Re
antes. p-.l' Moscou. lacõ::s Exteriores do Sena-
Acre.scení.ou qu.?, para os

I
do' iniciará nos próximoscomumstas russos, lima levc

.

' "
. .

.

mudança de redação constitui dIas, uma serre de lmpor
às vezes, um fato de considc- tantes conferências com os
rável imp:;rtancia. !\ nota d.e altos funcionár:os do De
Mosc,ou re�te:a a v(!lha 'exJ-

tame to de Estado. Se-
genc a S::;Vl;�üca de que a par n. .

proibição do uso de armas a. gundo se ll1forma, taIS con

tômicas seja o primeiro pas� foerêndss terão. por finali
st;' para a cooperação intern�- dade debater as medidas -

ClonaI no campo da energIa t
nllc1ear. que' devem ser pos as em

ELEMENTO NOVO prática para eliminar a in
fluência do comunismo nos

países das Caraibas. Asse

gura-se aqui que os comu-

Reinado de ter�t)r sob a
máscar"o da resi<;t'encia

Il'stas exerc'em grande in
fluência na Guatemala e

na Guiana inglêsa.

LIMOGES', França, 30 (U.
P.) - A policia revelou ho
je u vinculação que existe €11-

tre ,(l. Part'do' Comunista e 40
crimes de vingança cometidos
durante a libe'rtação, sob o

pretexto de "patriotismo".

conduzirá aos mais .altos diri
gentes do Partido Comunista
da França· Dezenas. de teste
munhas se atrevem agora a

revelar 9 que ocorreu há oi-

tJ' anos· nas rochosas planícies
e nos bosques da solitária re..

gião rural de Limoges.
Execllções sumárias

A primeira revelação se

produziu quando a poHc1a de
teve, na semana passada,

.

()
ex-Ieader comlmista Georges
Guingouin, que em certa épo.
ca foi considerado "salvador'"
desta cidade, conhecida em
todo o mundo por suas íamo..
sas porcelanas. Guingotún:
maniJesfou que as ordens pa
';a às e}Ç:ecuções sumarias pro�
çediam do Comité Central do
Partido Comunista, e que as
recebia por inter.medio de um:

..

t'
"g'Overnador provincial, qUe a.

I O I �e a ' gOp�i: :u�ag��i:tgOUin conies�
i sou até. agora e pe�as cartas
ai que chegam ao gabmete do.

d L
juiz de;' instrução, Delmas

e a O l Goyon, na vizinha cidade de
. TulIe, os investigadores co�

. meçaram a relacionar um. to-
tal de 40' assassinatos cometi.
dos pelos membrós comunis.
(ConclUi na 2,a.. pág_ letra L)

A EFICiENCIA

Para lanternas e radios

do ammc10 aeha-se di·
retamente Jigad;\ à cir
culação do jornal. A NA
ÇAO é o único �rgão de
circulação diárfu que pe-
netra na. maioria dos la'

res do Vale do Itajaí.

DISTRIB UIDORES:

B. HORIZONTE, 30

(Me-}
motores das cidades do in

ridional) - Os juizes e toerior e que se acham na

promotores de Belo Hod- eapital mineira, '. em gOZO

zonte, in.satisfeitos pelo fa- de férias, tambE:h1 ameaçam
to de não terem sido ainda não regressar às suas co

reajustados seus venc!rnen- marcas no caso de lhes ser

,tos, ameaçam par�lizar. negado o aumento de ven�

suas atividades forenses. c:mentos.
Para isso, os JUIzes € pro-

�------------:------���-:--.---

motores da Capital minei
ra realizarão uma reunião
hoje, afim de deliberarem
sobre o problema. Por ou
tro lado, ,os ;ituiz.es e pro-

Dejean frisou a dificuldad'e de

1
advertiu que o mundo livre não

combater os comunistas fantasmas permanec,;rá de braços cruzados �e
"Os vierninheses são como enxames os comunIstas penetraren1 na TS1-

de moscas" �,disse landia.

NENHUMA ltAZAÓ PARA. I DECIDIDA A LUTA A

PANICO TAlLANDIA'
WASIDN.GTON, 30 (UP) - O WASHINGTON, 30 (UP) -

secretario de Esl:ado .Tohn Foster embaixador \da Tailandia, Pote

Dulles, �l1lféstou hdje sua confian Sarasin, disse, hoje, que seU país MANILHA, 30· (UP) - A Cac

«:a em 'que as :torças legalistas da não considera que a invasão eomu� pit�l da.s Flli�ina.;S está. em fesLq,.

Indochinn possam repelir a invasão nisfa da Indochina seja ba.�tante. h.oJe, pJ)' m�ttv(} da: posse do ,J1r:�� .

comunísta de Laos. Em' entrevista seria no momento. para pedir a

in-IS1dente.
Ramon Ma.gsa.ysay, ae

à imprensa. declaroti :Dulles que iel'venção dfas Nac;ões Unidas. quarenta: 'e sei's anos de idade.

,não havia l'llziio para panico por "Se eles atacarem lhes faremos Em seu discurso,. o :rt:eside.l�to.
causa da ofensiva ve'rmelha, acres- frente". disse o embaixador. reve- Filipino pro·mei<:lu solenemente
centando que o governo dos Esta- laudo que S(;ll governo tem concen- a'Q povo filipina gover;11l.r com

dos Unidos, ainda mantem. o seu (Conclui"na 2,3, pãginn l�tl.·a E) h'Jnradez e moralidade. ,'.

grave ponto de· vista sobre a situa-
.

ção geral dia Indochina. pois se tra- •__iiiiiili_Ii!!iUJlliiilillliiílliiiiliiiiiiliiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiii_iliiiiii_iiiiiiiliiiiiiiiiiiaiiiiiilillilllllilí__IiIII._�
ta de urna lll�

.

difícil, na qu�l
cada lado que pode atacar à vonta

de.
Dulles acentllou, :liio am:editar,

que a situação militar na Indo�
china tenha Eido gravemente afe
tada pelos ultimas acontecimentos
de Laos.
As autoridades do Serviço Norte-a

mencano de Inteligencia ·l\.1ilitar,
disse ele, nilo ligam a mesma im

portancill a essa invasão cio que a

que se tornou ev.id'el\te na impren
sa do paIs.
Entrcll'tentes. O leader republica

no no Senado, William Khowland,

·Indochina
Tomou. posse o novo

presidente das Fi
lipinas

Sr. FOS'l'ER DULLES

Mistério Ia Selva: dia e

procura dos invasores
Manobra· apenas espetacular o avanço através da

geiramcnte, sua posição ny

que S2 refere à política atómi
qa int(lrn��cional; m:'Ís acres-

RANOI, Indochina. 30 (UP)
Na opinião do comissario geral da
França. s�. Muurice Dejean, os co

munistas hu.cam "um barato e es-

curavam inutilmente, pelo segcndo
dia consecutivo, as tropas comu

nistas que conquistaram a estraté-'

gica ironteira do rio Mekong, com
a TaUandia.
No norte do Laos, a atividade

militur foi reiniciada com quatro
choques entre unidades francesas

e rebeld'es.

Entrementes, a aviação francesa

bombardeou e nletralhou as selvas,

na esperança ele atingir aS tropas
comunistas que' por ventura ali se

houvesscm .ocultado. Tambem foi a

tacada pelo ar a 3i6.a Divisão do

Viet Minh. acampada a somente 11

quIlometras da base aerea france

sa de Diel'1-Bien-Phu.
�A situação militar não piorou

- declarou Dejean - e a temos

em nossas mãos. Se os rebeldes to

maram Laichnu e Thakhelt é por

que buscam vitorias espetaculares
c baratas, depois de haverem ira

cassado mn seus esforço" por obter

vantagens substanciais no delta do

rio Vermelho.

pctacuIal' triunfo" com o s�u iultni

nante avanço através da estreita
cintura da Indo-'China.

pronta entreg� - preços especiais para
revendedores

Ameaçam entrar em
Juizes e promotores

gréve os
de Min.3s

ARMANDO TR.AMI

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

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

Enquanto o alto funcionarIo fran

cês rnanÍfesiava sua opinião sobre

a nOVa situação militar indochine-
SR. as :forças nereas francesas pro-

PROSDOCIMO S. A.
Rua 15 de Novl}m bro, 900 - Blumenau

R.
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Elétrica quasl nova, e foga
retro elêtrieo de uma boca,
vende-se,
Rua Pianhy N.o �22.

PROCURA-SE
Um garçon e uma moça que

queira. trabalhar na eosínba
Infol'lUllCÕeS no Cine Bar a

Rua. 15 de Nío;vembl·o 1477.
fone lã.,!},

MECâNICOS E
ELETRECISTAS.

- . .".".�
Necessitamos de 5 mecâni

cos competentes para motores
a. gasoüna e diesel, 2 eletreeís
tas para serviços de enrola
mento de d,inalnos, motores e

:íustalacões em veículos. Apre
sentar-se pessoalmente murri;
dos de documentos na NAVE·
GACAO ITAJAI' LTDA.
•• N-A V I TA" - a Rua
Blumenau, 171t em ltajaí.
-----

LOl:ES A' VENDA
Vendem-se diversos lotes,

Situação previlegiada, proxí
mo ao centro. Preços vanta
;j.osos. Facilita-se os pagamen
tos.
Informações com o proprie

tário, Dr. Herbert Georg - R.
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

(ENTRO DE
AUTOMO'VEIS

Automóveis
Caminhõee
Cam!oneteiJ

�I�_
(·.'".ti .. ;;c

�It�';�
TROCA
VENDA
COMPRA

,_o

.��

':dit;_-��

b. ,,,,"',:,
["""",,
R,"U.('-

ConeesslonárlOln
CA1íI1INHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: 'L. H • .B. DI�el

1
' Peças e Aeessorios:
FORD - CHEVROLln

- Linha -
MOFAR ·'1

AUTO COMERCIAL '

11\IU'ORTADORA S. A.
BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 933
"ACISA" - Fone 1324

Telegramas: VANDEMEENE

;-=ORGANIZAÇAO. BLU..
,-

t MEHAUENSE LTDAiIií"

�� Tem para venda: .;,

II 1 terreno no Bairro da Garcia, I
I III Rua lCngenhelro Odebrecht. 11
II medindo 32 metroll de frente II
II por fiO metro. <1e. Fundo. 'III x :;c ::z:

\II 1 terreno d. 15 metros por I
II 60 no Bairro de J30m Retiro. I
II com uma casa d. mAt.rW.. II
ii x li: li: IIIl :;. bela casa residencial no:se- III cO Tlmbó, situada num terreno I

II' de 116 metros de frente por II
I 28 metros de fundo, Preço 1.1. II
II ocasao. Facilita.s. pagamento, II
II x x x II
II 1 eu. na Rua Bala, pouco a- 11
II 1ém (<) ponto tinal do onlbUl II
II da Itoupava, construida hA paU-liII co tempo, ótimo local para III bu e restaurante ou outro ra- I
� mo d. negóciO, Facilita.... no II
iI·pagamento. II
II :;c x x IIII ], Bungalow no Bairro dA V... \II lha, em O!:stado de novo. Terr... I
II no de 240 metroll quadrlldOÍl. II

'I'O'Uma eltuaçlió. III :xxx I
II :1 negociO de seco: • molha-- II
II 40i na rua '-5. bem imltabldo II
II li com bOa freguesia: II
II. :x :x: x IIfi' D1vUIIOI terrenos e _u .. I
II todo. a. bairros da cldJi.... II
U' li: li: x I'II Diverso. lote... cúu _ p:nlh I
II d. Camboriú. II
II % X li( IItl :I engenhos de .erra DO ftI'II- III nic1ptc de Ibirama a ll,O qui- I

'I' lometrojJ da lataclio d. Jlilta- II
I !itor.· II
II x x x I'

II 1. ,eua residencial CODl 11m II
I teri'eno de 750 m:J, no centro II
li da cidade. II

II :II: :II: :x I:
I 1. facularfa, 1. fabrica de 01110 "

II de .assafraz, 1. .erraria (lua- 1\
li ciro de centro, 1 fAbrica d. II
ti pasta mecanica com II Illrra- II

II nas "Tiçot" • reserva d. - n
1 30.000 pinheirOI!l adulto.. 1 '\II linda fazenda com 150,000.000 I
II metros quadrados, tudo II1tua II
II do no munlcipio d. Taié. "

li Lotu em ��;'a II1tnAdoa ':
1, em diversos ponto!! da cidade. ,I
,I Tetreno. da grande • rápida f
II vllloru:açiO. oUmo emprego d. "
II caplW. fi

II
:iIt li; li: 11

I Con81dte"11o!!l quande 46- III lIIejar efetuar qualqu�if I
negociO' ImobiUarlo: 11

I ORGANI.ZAÇAO BLU- II
I MENAUlP'<iSE L'l'DA•• II'I Roa 15 de N6Yembro

I 8'0, 1.0 �dar, .da i. II�! f.w.liti U72.
��__M*� � __
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§ Formula aos seus distintos freguêses e amigos �� . hoje o filme:
ª votos de um feliz e próspero Ano Novo. ê\
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SOfiA INGtAI HAUTMANN '-
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Revendedores dos afamados pneus Plrestone
Good-Iear e Pirelli

ESTABELECIMENTOS J.USE' DAUX S. A. Comer�a!

-:----- APRESENTAM:

{ineS ..
.

Fone 1388�·

Carlos Hautmann .Iunínr agradece, sensibili
zado, a todos que o confortaram no doloroso transe

por que passou, especialmente ao Revmo. Frei Raúl
por suas palavras confortadoras proferidas no ato

do sepultamento e ainda a todos aquêles que envia
ram flôres e acompanharam o feretro até a sua últi
ma morada, e convida os parentes e amigos para as

sistirem à missa de 7.0 dia, que fará celebrar no dia
6 de janeiro próximo, às 7,45 horas, na Igreja Ma
triz desta cidade.

Por mais êste ato de religião e 'amizade ante
cipadamente agradece,

Uma gelad:eira "S:iibel"ia"
com 3 portas em perfeito es

taâo de cQ�e:rvação com 3,80
mts, Informaéões no - Hotel
Havana�

..
"

-
-

H o. J E - QUINTA-FEIRA _ às S. HORAS - J-I o. J Ei·,
ARTURO DE CORDO'VA - ;, admirável galã {lo
xícano, no monumental filme :

.

BAIRRO DA PERDICÃO
, ,

Qual sería o mistério que. envoívía aquele misterioso
ro? . �.

Um grande e _drariiát,icol trabalho de Arturo de C<trd6val 'i.�
. BAIRRO DA PERDIÇÃO - Uma. película que você nãlt·
deve perder, pois merece ser assistida! .

'.' :f'
"BaÍrro da perdição" Q UNICA Exibição, Hoje. no·C. BUSClf

Acomp, diversos complementos - Preços de costume ;

ANDRE' MARTINS
DIstrIbuIdor em Bta. CatariU

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"MOBIS"
�í:al'C!l Fabril da melhor

casimira. do Brasil
- x-

Linhos e aviamentos
-

para Alfaiate.
- X-

Rua XV, 1360 � ex, Postal, 388
BLUMENAU

.. I ..

proc�sso. Relembrou, porém,
que o presid.ente Eisenhowel!
já se tinha mostrado disposto
a fazê-lo, quer dentro da Co
missão, quer pelos eanaís di
plomátícos. Acrescentou que
a União Soviética não deixou
nharamente estabelecida n

forma que prefere, embora a

redação da nota russa pareça
indicar preferencia pela ges
tão direta.

posta deixa de lado os velhos
problemas da inspeção e fis

calização internacionais, e ou
tros que, de momento, não foi
possível resolver, Os Estados
Unidos não sabem se é pos
sivel um plano grandioso pa
ra a fisoalizàção dá énergrá
atômica, declarou Dulles; mas
tem experiência de que pro
postas grandiosas têm passa
do e repassado tantas vezes
nas. Nações Unidas que deixa
;:;.am (le ter a menor aparên
cia de praticabiliàade.
Perguntado se havia possi

bilidade d� novas conversa

ções, na Comissão de Desar
mamento das Nações Unidas,
ou por intermédio dos canais
diplomáticos diretos entre
Moscou e Washington, Dul1es
respondeu que nada fora re

solvido, ainda, quanto a.o

E
trado forças na parte da fronteira

ameaçada pelo avanço comunista elTI

Laos.

APOIO AS NEGOCL<\ÇõES
DA PAZ

PARIS, 30 (UPi - O Conselho

Municipal de Paris aprovou hoje
de amanhã por 45 votos contra 35,
num total de 80 votantes, um pro
jeto de resolução do sr, Maurice
Colin. comunista, convidando o go
verno a estabelecer negociações de

paz com HO Chi Minh.

A votação foi realizada depois do

debate em que o sr. Cokln havia

protestado contra inc'.nentes ocor'

ridos num comício realizj,ldo nesta

capital, no dia 20 do corrente. O

sr . .Jean Boylot, prefeito de Policia,
havia replicado ao orador comunis
ta que o comicio em questão tinha
como objetivo assinalar a solidarie
dade do Partido Cormrnvstn Fran
cês com relação a Ho Chi Minh,

o
cão arrecadará para aplicar o

produto em obras sociais, e

conômicas, e financeiras, de,
v1Qlvendo à coletividade, co
mo benefício, o que dela foi
retirado, em demasia, por de
terminadas empresas.

problemas da Europa enferma, que
não pode resolver-se a marchar

pelo caminho da unidade,
-

neste

grave momento de sua história.
O Sumo Pontífice, que .iá conta

77 anos cJ:e idade, chefe espiritual
de 400 milhões de católicos, soli
citou aos estadistas cristãos da

Europa q_ue adotem, imediatamen

te. as medidas necessárias para es·

tabelecer a união continental, por
que a paz e a ordem do

"

mundo

dependem da Europa.

Em um dos trechos mais impor
tantes do seu discurso, o Papa d,is
se: ""Devemos repetir, .constante
mente. e pe.rsuadir aos que

faCil_,mente se deíxam enganar pelo bri- ,

lho de uma paz que consista na a- .

bundancia de bens temporaís, que
a paz firme e duradoura é, antés
de tudo. um problema de unidade
espiritual e de disposições morais.

.. "Esta' paz .exige, sob pena de
novas catástrofes, para a hurna
niC'ade. que. prescindamos. da falsa
autonomia das fôrças materiais que;
mal se distinguem dos materiais de'
guerra.

f
..Especlalízada em fabdcações doe balanças marca
'. "MORITZ", de 20; 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas_'

.

- Oficina de estamparia e fundição -
Projetos, 'Orçamentos e demais informaç6és na Fá",
brica:

�

t'Rua Uruguai,
.

t

L Senhor Gerente, ao trazer a
V . S. e aos seus auxiliares os

agradecimentos da Direção
dêste Hospital, devo acentuar
que o êxito obtido em grande
porte coube "A Nação S.A.",
que pelei coração bontssírno de
seus dirigentes tudo fez para
que o objetivo fosse de fato
atingir Q que com a graça de i

DEUS alcançamos, cercados da
bôa vontade e do apôio deci
sivo da laboriosa classe co
mercial e' industrial de BIu
mensu, do Rotary Clube, do
Povo, enfim do próprio Go
verno.

Aproveito a onortunidade
para' anresentar a' V S. os
méus p-rotestos de alta 'estima
e elevada consideração.

Atenciosamente,
.

Dr. Osvaldo Neves Espindu,
la - Diretor".

tas da Resistencia, Afirma-se
que 1)S Crimes eram cometidos,
porque as vítimas se negavam.
a apoiar os comunístas em

seus planos para dominar os

governos
.

Iocaís, ou lnesmo

por dinheiro-
-,.._ - - - - .- - ..- -- - - - - - - - � - - � ....

6

Pfocura-se Aprendizes circunstancias, cujos com

promissos viriam onerar

ainda mais os cófres públi- presidente.
cos, o sr. Prefeito Munici- Tal processo secreto

tem paralelo. Os observado- tínente, abrindo as nossas frontei-
pal achou impraticavel a res dos países situados iora ras à cooperação militar dos ou

propósta, por considerar da cortina de ferro julgam que, tros Estados do sistema panarne
prejudicial aos interesses do nele S,,:! decidiu alguma coisa -.rtcane,

ma' alem d t d B' Quase veio abaixo o mundo. Na-

muníeipío. Todavia, frisou o
IS a mar e e erra,

Fói uma luta pelo poder en- cionalistas e comunistas se deram

governador blumenauense, tre o Exercito e a Policia Se- as mãos para mvectívar o 'traí·'

não deixará a Prefeitura de ereta.

'1
d:or", que .pretendia 'fazer OCl,tpar

concordar com uma solucão O fato de ter sido o Exér_ o territorio patrio
_

com esquadrões
, CIto o triunfante, prOVOCá.

de aviad.ores "estrangeiros". ];;ssesmais razoavel e J'usta da fir- t .

graves interrogações. Aprovei- 1 es rangelroS eram as forças aereas

nos quatro setores de Ber- ma Cumplido, Santiago & tar-se_á o Exercito de sua no-I.
dos p::íses �rmã')s 10 continente,

lim, graças a um sistema de Cia. Ltda., desde q.ue sejam va posição para fomentar u-
com os quaIS, cedo Da tarde,llave-

-

d t ma ofensiva de paz ou uma 0_
remos de combinar os projetos

rodízio determinado pelJa pres�rva os
.

os ln eresses fensiva de tanqu-es? Iniciar_se- comuns de defesa inter-continen-

nacionalidade do presidente I e� JOgo, pOIS, os compro� ão as negociações atômicas ou
tal.

em exercício, da conferen- I
mlSSOS do �lcance da vulto- os bombardeios atômicos? Hoje, a Reuter aqui anuncia a

cia. ,sa obra nao podem com- Dentro da União Soviética assinatura do pacto militar heleno

a notic'a da execUção de Be� americano, pelo. qual as forças da
._-'"�._--- prometer e sacrificar re- ria foi qualquer coisa como um.

União entram. a. utilizar as .bases
'cúrsos financeiros em de- presente d� Natal. Beria foi.o

: aéreas �
_

navais' do territ�rio gre�

fALA'RIO MI".' IMO ·.NA trimento aos interesses da chefe da Policia Secreta. Era go. Tanto a esquadra Cl'mo a avia-

.) =, coletividade.
-

o simbolo da Siberia ;e dós a..' ção dos' EE .. UU. se servirão das

De acordo com 10 artigo 8 da Portaria Ministerial n.o 48 CAPITAL FEDERAL Déssa forma concluiu O'

I
campamentos de trabalhos Íor- __----...:._.......------__;;.__---;"...;"...-----.........."....:,JI

de 8 de abril de 1952, faço saber aos que virem este Edital ou . .' çados.·
dele conhecimento tiveram, que foi encerrado Q prazo de re- sr. Herclho Deeke, a Pre- Roi a PoliCia Secreta, que
gistro chapas no dia 29 do corrente para as eleições da Direto- feitura Municipal está em, levou a cabo os. expurgos'p'u_

D A i b d
.

C Ih F' 1 d t S' d' t t t
RIO, 30 (Meridiona]) -- Fícou bl' f d

.

rIa e onse 'O Isca es e mica o e represen an es ao con- d f' condl'co-es de empregar to-. ICI:)S, que .. ez. esaparec.er ci- _

Ih d '" d
- -

l'
e 'mitivamBnte esi;ahele.�idt} �m

-

-.

rse {) a J!� eraçao, as quais serao rea lzadas no dia 25 de Ja- . . . d
J

f dadaos nas trevas da nOlte e -.

à Or aneiro de 1954. dOIS :11:1 e �u�trocent'J;; crUZCll'OB os os es orços, tanto ma- que realizou o contrôle do
.

en- _
'

De conformidade com as disposições legais, duas chapas 10 '"a1.arlO �lln.lmo dos tr'lb.;.!h'l.do- terial como humano, para samento.
.
p

-
II ..

foram registradas, compostas dos seguintes associados: re8_ 1:0 D�s�rlto Fede�:lJ. O l!:_JVO lOS trabalhos da construcã:o Para b povo soviético este -

Chapa I - Para. a Administração �a]arlO mllumo en!l''lra UH Vigor ,J., ultimo expurgo foi boa'notí�
Diretoria _ Hílario Schmidt, Henrique Scheunemann, i lIT!ediata.me'1tr� a11m: SIJa ]'\.:11<1. d� ponte, dentro nas preVl- eià, se na realidade significa

Hereilio de Oliveira. logação pelo ministro rJG 'fl':l.bn- soes do orçamento .� sob a a derr'ota da Po1ici� Secreta
Suplentes: Egon Bugmann, João Car1GS Brockweld, Er- lho, o que e,,-tá. sfmd') agn:l?,rbdu supervisão da propria Pre- embora só o tempo possa reve�

nesto Gamba. para janeiro pJ'óxir:lu. feitura.
.

lar se a sorte do homem co- _

Conselho Fiscal - Ernesto Ventureli, Alfredo de Olivei- mum da Russia se beneficiàrá, :
ra, Francisco Manoel Santos. ou não com a mudança que 0-

Suplentes - Bonifacio Marquetti, Otavio Domingos Se-
A N U N

correu'no poder,
rafim, Manoel de Souza. {; I l� M

Sch�e:;::a�o;. a Federação - Hilario Schmidt, H�nrique NÍf"S T A F O li H A

Suplentes - Francisco Manoel dos Santos, Ernesto venaltureli. Ã· d - '. 'I'f . d 'E' .

l'iOme de mestre. abnegado, que to nossa vitoria é t:\mbem' V6�Sfl.
Chapa II _ Para a, Administracão AJU a mi (ar OS 1. ii I

tão br�lh�n:emente se vem ded�_; I Ao volver para vós, n03SOS olhar"",

DiretorÍa _ Leopoldo Ferrari, Aldo 'Pereira de Andra- UU -
,

--'1- can�o a Juventude. A vossa adml-; esquecemos tudo :J ffi"ls que �ns

de. Av,elino daSilva.�· & aGi lunses Su, 1'uçao peja classe estudantil,. fe:;::, circunda. Por um momento ceSSil
-

Suplentes _ Heitor Joãx) Guerreiro, Ernesto da Silva, w
com que as m;'ldunnaa3 tomassem I para nós, toda a vibl'i1ção dêste am-

HermannMordhorst.· amerrcanos a libe.rdad'e de con:vidar-os. .

para I bien� festívo, Nussa imaginação
Conselho Fiscal _ Palo Day, Emilio- Carlos Uessler, AÍ-

Paramnfo. Alem dISSO. SOIS
_ pro-I vôa para local e tempo muito dia-

fonso Schreíber,.
fessor como cada uma de nOs e· tantes Recordamos os dias de nDS.'

Suplentes _ Felipe João de Souza.-Rolând Jahnke, Arno
WASHINGTON, ;;0 1 (;p,

--I
bem conheceis esta sublime e'pe-I 5a infancia... o 110SS0 querido

LuizCustodio.' Em out.ra pade. de seu l'elatúrlo no�a missão �u� é ser mes�._ A.. lar: .. depois nosSl)s dias rl.'e au-

Delegad':Js a Federação _ Antonio J. Kammer, Ernesto
ao; presldente E1'3cnhower, o "t.:.. celtando, abr.r a. vossas afIlhadas las.,. as férias .. E as vossas fi-

da' Silva. e·�tário da Defesa, sr Ch,u-JeG

I
DS port�s de o�ro de .uma vida guras venerand�s, cada vei mais

Suplentes _ João Francisco Van.Dall, Rudibert Oechs- Wllson, declarou: n<.va \'05 o farcis cam lmfmsa sa- grandiosas, mais cheias de virtu-

ler. eurlit-II'IUIUIIf Iftlqrll) "E' essencial um maio I' desén- bedoria. Recebei, po!' iSSO' o nos"' de e meritos. Pais queridos, eis a

Está, assim, portanto, aberto o prazo eLe 10 dias, a termi- O moderno ,,�,)lvimento dos pl'ogl'amas di' 'j" 50 muito obrigado. R<,vàà. Irmã recÇlmpensa de vosso zelo e sacri-

nar no dia 8 de Janeiro de 1954, para efeito da impugnação trofamento juda militar ao'.:; pais!'"

latino.s-I
Diretora - E'-nos h!'?os�iv2Í ex- ficio. COLEGAS - O momento

contra qualquer dos candidatos registrados, sendo que as im- da$ tunc;õo, mericanos, afim de p"oméov81', llrimir agora, toda a gratidão que Q;!. despedida chegou! DeP1lis de

pugnações que sejam cabiveis, devem ser encaminhadas a es- t.mininoa não somente a Sf!g'�rallc;a, ('crl'<) nos ach�mos possuídas. V�s porem tantos anos de lutaq, depois de

ta Administração. hmbem a solidarie·J't.!'l .1:.1 ".:,.,
conheceIS os nossos coraçoes e' .sa-. tantos anos d:e convívio comparU-

Blumenau, 29 de Dezembro de 1953. r:1isfério ocdental". beis quão puros e sinceros são os lhando alegrias e tristezas, vamos

Olimpio Moritz _ Presidente. �
nossos sentimentos. Onde quer que separar-nos. E quem. sabe até

"'f':"<�- estejamos, lembrax-nos-:emos sem- quando? Deixando a casa de nos
pre de vossos conselhos. dlaquela sos estudos, a Escola Normal 'Ma
palavra :Imiga, cheia de UlÍçãó, ria Auxiliadora. tão santa: no no;
porque inspirada �ela bondade. me, .tão pródiga nos benefícios, on�

porque vivificada" pelo eSpírito da de passamos os anos da idade màis
.
Me�tra, que realiza na :íntegrá; o ,isonha. aquela em que o coração
lema de São João Basca DA MIHI é' ainda todo ilusões, temos que
·ANIMAS. A vós. á nosSa griltídão. partir. mundo em fóra. a serviço
Lembro-me agora quando no :rar- dó que mais caro o civilização nos
dim da Infancia recitei este versi- éonfia.· qual' seja a educação das
nho - Dalva tem l.ttrl'l flórsinha, novas geraçoes catarinenses. A
bonitinha. para dar à querida Ir- múlher não podie se esquivar de
mã Diretora,. sua grande benfeito- uma tarefa q.ue. exigindo o máxi
ra, esta :florsinha é de luz, culti� mo amor e'dedicação, é essencial
vnda ;pôr Jesus, nasce dlentro do mente sua, porque é a mais ade
coração e se cham'l gratidão. A'5 '�ada á sua natureza afetiva. Eis,
querilias mestras, qu<! duriUlte 14 por ql!.e nÓs na diversidade de
longos anos, num trabalho' cons- nossos caminhos, ter'emos urna úni
tante e pertinaz, cs ncosos protes- Clt missão ti cumprir. Como Mãe
tos de reconh"cilento e respeito. ou como Mestra, na escola ou no
Nas caiadas da' vida, coloca-nos sa- lar, seremos as construtoras dó deus!
biàmente, a DiVIna Providfutcia,
como guias carinhosas e amigas.
Aquelas que com seu e:H;empló e

palavra, constituem o estímulo e

a orientação, par"! os nossos pas"
sos. Neste instante. queridas mes

tras, todos os nossos louros pérten�
cem a vós, que

.

dedica;s toda a

existência à educação da ju�imtu
de. Sois v�rd<adeiras mártires da
dever. Nesta llíora de' despedida.
brada em todas' nós' a voz do re

conhecimento,. querendO exprimir
a gratidão profunda que nos invll
de. A nossa ação educativa, se:,:':;'
um monumento fi vos�a: memoria ..
pois tudo' o que rE!:llizarmoS' na

tarefa :para a qual nos 'preparas
tes, será o futuro' daquela árvore.
cuja. semente plantastes e culti

O corpo de bombeiros da Empresa Industrial ,Garcia procurará' aten� vastes. :ramais esqueceremos vossas

der, como atê agora, os chamados que .ocorrem d:entto do PERIMETRO palavras. Pais queridos - Vêd'es
URBANO de Blumenau. eontarüo que as circunstânCias e II disponibili. a realização de Um grande sonho I
dade de material ;, l?el'nútir�

_ .... __ ... � ,�,�...................... "
SomOll vida da vossa Vida. portan-

B [

Somente rapazes de boa familia com o curso

ginasial queiram apresentar-se.
RODOlfO KANDER S� A� Com. e lnd

VIAJ ANTE

I Ramo de roupas feitas no Estado de Santa Catarina e sul
de Paraná, procura' colega com condução própria, dividindo
as despesas. Cartas para FRITZ alc. dêste jornal indicand<t, re
ferências. - (30.330.0.15).

R

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
fiação e Tecelagem de Blumenall

EDITAL

de

Ãusente dmante o

mês de Janeiro.

A

AVISO AO PUBLI(OEXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA A
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO
End. Teleg.: Blumenan e Curitiba: - LIMOUSINE!

AVISO AO PUBLICO
Empresa Industrial Garcia S. A.,

cUjo corpo de bombeiros tem atendido desinteressadamente: a inú

meros chamados para combater incêndios dentro e fora do múnicipio
de Blumen:lU. muito contra sua vontade vê-se forçada a tornar público
que, a partir desta data. não mais pod'erá enviar seus bombeiros para
outras localidades do Estado, Razões poderosas e mui espeCialmente as

ocorrências de domingo último, dia 27 de dezembro, não permitem que

o "EXPRESSO BLUMENAU-CURITmA". cnncessltmirlo do. <Ger-

viços de transportes coletivos em LL'IIOUSINES de LUXO entre

BLUMENAU e CURITmA, VIA .JAUAGUA' e .JOINVlLLE, avi...
que a partir de IS do corrente trafegará nos Jeguinte. horártOls:

seja continuada essa prática liberal e humanitária.
Em primeiro lugar a grande falta de material importado. Luta a

empres� com serIas dJificuldades p,-,ra substituir' o eqclpamento gasto
ou inutilizado em numerosos incenctios alheios.

Em segundo lugar, mantem e custeia a Empresa Indl.1strial Garcia o

seu corpo de bombeiros para proteger em primeira linha' su<ls próprias
instalações industriais, que dão trabalho a 1.400 operários. As cláusulas

do seguro de fogo mantido pela Empresa exigem' que o seu aparelha
m�nto de extinção de incêndios esteja se�pre presertte: e 'pronto para
entrar em ação . .Tá porisso não pOdia ausentar-se da cldad!e a parte mais

importante do equipamento, sem expôr a fábrica' a 'grave risc·o. Esse
riscofiéou mais uma vez patenteado domingo, dia 27, quando o corpo de
bombeiros da Empresa se achava em Itajai, lutando por 23 horas conse

cutivas contra a conflagração que ameaçava aquela cidade. Justamente
naquele dia irrompeu um incêndio na fiação da Empresa, incê1ndlio êsse.
que Só não teve consequênCi2.S trágicas graças à presença de espírito e

.

eficiente intervenção de alguns funcionários' que se I!ncontravam
local.

Finalmente, é preciso considerar que o corpo de bombeiros da Em

presa Industrial Garcia não é composto de profissionais bombeiros. São'
todos empregados efetivos da fábrica, qUe espontaneamente sacrificam'
suas merecidas horas de descanso,. o seu bem. estar, pela segurança d:a
coletividade. pondo em jogo, muitas vezes. sua integridade física.

Fazendo, pois, a pre'lente comunicação, a Empresa Industrial Gar
cia concita as autoridades, entidades e empresas das cidad!es vizlnhas 3

constituirem suas próprias organizações de combate aa fogo. a fim de

poderem, no futuro, protelIer com seus próprios recursos o seU patrimo
nio' e os seus cidadãos.

Partidas de BIU11lenan às 6,1111 hora.
Chegadas em. Curitiba às 12;00- Concertamos:

R-;fdgel'adores Domésticos, Refrigeração em Geral.
Maquinas, de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de PÓi
Enceradeiras, Liquidificádores .ete. _ _

.
.

Reformas - Pintur ••
CASA DQf Al\!ERIÇANO S/A.

i'Secça& Domestica

Serviço

Partidas de Curitib.a às .13,30 hora.

Chegadas em Blumenàu à� 19,30 horu
de DOl\IICn..IO A DOMICILIO
OFERECENDO UONFOUTO E SEGURANÇA

Ag ê n c 1 ao a:

BLUl\!ENAU: - Rua 15 de Novembro, 313 (Hotel Roleu)
Fone 1002, - CURITmA: - Rua. 15 de Novembro, 22 - Fone 1:3"
A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECIAIS

PAU U..IDAl'J A QUALQUER ROaÀ
�RESIlO BLUHENAU - CURITffiA, l1:fDA.
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O'BGAO vOS "Dü'IDOS àS§OCilüIQt;i"
PEOPEJ.J!jDADE DA:

fi/A ., A N A. ç ii. fi "

�'��__�=s=a�__mm=-m.=m =- -= ..-==-�

'IDiminuiu a nos'
A H A ç i o

Rt>t1áÇi1ú>, Ad:ruWstj.'a<}�o e Oficirui.s: Rua São Paulo n.

3191 � FOlle 1092 � Caixa. P<lstal, 38"

;'IR�='�'�=i=.,-.,e4�.:F·�:�- .k '�'��:;Jtj? iif?. �
�# ".Hiíi-,,;@I;iB

DIretm:': MAURmIO XAvIER

Reibto:r: RAUL FAGUNDES

EXPEDIENTE
Assinaturas;

ANUAL .. 0 o" •••••• "o 0'0 ",

SEMESTRAL •• . ..•

N.tl AVULSO .. , ,., ." ,., •••

150,00
86,66
ltOO

SlJCURSAIS; RIO: = Rua froih:igo Lisboa, 12
= Fone 42�f,933 � SÃO PADIoIO: Rua 'Z de AbrIl
n. 230 :_ 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4·4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiásl 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua João Montauri, 15 - eUa
RITmA: - Rua Dr. Murici. 10S - 2.0 andar _
Sala 233· - JOIN�ILE: - Rua São Pedro, 92.

IDEUISCHE SPA LIE
KtJRZE BERICHTE

PROPAGANDABALLON ALS "FLIEGENDER
TELLER"

STOCKHOLM, 30 (UP) � Der sehwedische
Kaufmann Carl- Arvid Lindblad gab die Erklaerung
ab, dass der "Fliegende 'I'eller", der am vergangenen

I Donne.rstag beobachtet wurde, eín Propasandaballon
I von vIer.Metern 0l;lrchmesser gewesen sei, den er
; ueber seinem Etabhssement habe sehweben Iassen.
Auch das Oberkommando der Schwedischen Streit
kraefte.sei durch deu Zellophanballon irritiert worden
und habe Nachforschungen angesteIlt und bei Ihm
interveriiert.

DER

-$40-
•

-.

'�':'!-!i �-��,.������.�
EISENBAHNERSTREIK IN ENGLAND

�;i,. .<;l
���,.

LONDON, - Die Gewerkschaft der englíscben
Eísenbahner gab bekannt, dass 400.000 Gewerkschafts
mitglieder am 20. d. M. in deu Streik treten werden.

I Díes wuerde bei dem starken Reiseverkehr zum

Weíhnachtsfest in England zu einem wahren Chaos
fuehren. Nach dem Scheitern der dreitaegigen Ver
handlungen um die Zubilligung einer Lohnerhoehung
sehen die Eisenbabner in diesem Streik das letzte Mit
tel, um die Erfuellung ihrer Forderungen durehzu
setzen.

HALBEDELSTEINE AUS BRASILIEN

I NEW YORK, 30 (UP) 'I'elearafísch wird
'mitgeteilt; dass im New Yorker Naturkundemuseum
in KU18l'ze eine Ausstellung von Mírreralíen und Hal
bedelsteinen ans Brasilien eroeffnet wird. Erst die�
ser 'ruger kamen 70 Kisten mit Ausstelhmgsmaterial
nus Brasilien in New York ano Diese Ausstellung soU
Mineralienfaehíeuten und Geschaeftsleuten Gelegen
heit geben, sich ucbeI' die grossen Moeglichkeifen :lU

inIormieren, die Brasilien auI diescm Gebiet bietet.
Ein NebenzW'éck der Ausstellung ist fe1'ne1', einen
Anreiz zu1' Alllage von Kapitalien in Brasilien zu

geben.

ATOMSONDERPOLlZEI IN ·I!:NGLAND_: ILONDON, 30 (UP) - Von der britischen Re
gierung wird eine SonderpoUzeitruppe zum Schutze
der Atomgeheimnisse geschaffen. Diese Polizei besteht
aus mehreren tausend Agenten, die sorgfaeltig ausge
waehlt' sind und von etw 200 hoeheren Offizieren ge
leitet werden. Die neue Truppe unfersteht nur dem
Innen- und Nationalen Verteidigungsministerium.
.� -,,, ""'c"-""i*"*�����_��.<f,�,,,,,,,'\,�,,,.\M�

UIE ERSTE FItAU IN CHILE ZUM TODE
VERURTEILT

SANTIAGO DO CHILE, 30 (UP) - Zum ersten
Male in der Geschichte Chiles wurde eine Frau zum
Tode verurteilt. Die Strafe wurde ueber Emperatriz

I Spulveda ausgesprochen, weil sie im Zustand der Be-

I
trunkenheit einen Schu.ss auf ihren Ehemal1?, eillenSergeant>en abgab und lhn taetete. Emperatrlz Sepu
veda begíng das Verbrechen in Anwesenheit ihrer

I minderjaehrigen Tochter Gladys, der Hauptzeugin imProzess. In Chile we1'den die zum Tode Verurteilten
erschossen.
EIN TOTER UND 16 VERWUNDE'.t.'E BEl EINEM

FLUGZEUGUNFALL IN BELGIEN
ZUERICH, 30 (UP) - Rin belgisches Flugzeug

mit 45 Passagieren an Bord war gezwungen, zwei Ki
lometer vor dem Flugplatz von Kolten notzulanden.
Einer der Passagiere kam dabei ums Lehen und sechs
zehn wurden verwundet, darunter, zwei schwer. Das
Flugzeug, eiu "Convair", stiess beim Landen auf den
Boden auf und brach sich einen Fluegel ab.

REZEPTE

VEGE'1ARISCHE . KOHLROLLEN
8 Kohlblaetter, 2 Tassen Reis oder Griess in
6 Tassen Milch gar gekocht, 20 - 30 gr. Eut
ter oder Fett, Salz, 1 Zwiebel, 2 abgezogene

1'omaten, 1 Ei, Paprika, fein gehackte Petersilie.
Die Kohlblaetter kurz im kochenden Wasser

bruehen :und die Rippen flach schneiden. Reis oder
Griess in iMlch garkochen, Tomaten kurze Zeit in
kochendes vVasser legen, bei Haut abziehen, in kleine
Stuecke schneiden und in Fett anduensten. AlIe Zu
tatoen zusammen mischen und in die Kohlblaetter ein
rollen RoUen luit Klammern zuhalten oder mit eÍnem
Faden umwickeln, damit sie waehrend des Bratens
zusammenhalten, allseitig braun anbraten, etwas
Wasser zugiessen und in geschlossenem Topf gar
schmoren. Zu diesen Kohlrollen schmeckt eine Toma
íentunke gut. Die Kohlrollen koennen auch mit ei
ner F'!eischfarce gefuellt werden.

HUMOR

JUNGE FRAU:
"Die Eisr die tlu am letzten Freitag VDm Madri

:mitbrachtest, warell sehr kJein. Marie, sage doch heu
te der Eierfl'i1u, sie so11e die Eier 80 Iange im Nest
liegen Íassen, bis sie anstaendig gross g>enug sind",

r
,
i

EIN.IAEHRIGER
Hauptmal1l1, der hn Verlesen eines BefehIs

dlll"ch ein schreiendoes Rind gestoert wird:
"Wer schreit denu da so, dass man sein eige-

nes Wort l1icht verstehen kann ? .

Na, natue1'lich - wieder so'n Einjaehriger".
�i����P.M����=---��������=-=-=-�

divida brãsi,eira·
NOVA IORQ1JE, 30 (UP) - em cartas de crédito penden- "em 12 milnõ-s de dólares. bal-

-

zldo o novo sistema de con
O Banco da Reserva Federal xandc para somente .. .. .. cessão de dívísàs. Não obstan
de Nova Iorque anuncíou on, tes de pagamento diminuiu 69.800.000 dólares � a cifra te, segundo informou a citada
tem que a dívida do Brasil. durante o mês de novembro mais baixa registrada durante organlzação bancária, o nível

os últimos 27 meses.
.

do mês de novembro i·:>i a.
POi' outro lado" as letras de proxímadamente o mesmo que

crédito pagas pelo Brasil em a média mensal estabelecida
novembro totalízaram .. .nos três primeiros trfmestres
HUmO 000 dólares, contra • < de 1953.
35.200.QOO pagos no mês an- A CIFRA MAIS ALTA
terior· Quanto aos outros países
O valor total das novas Ie- latino-americanos, sua dívida

tras de cambio sacadas contra pendente em cartas doe crédí
os Importadores brastlelros é to aumentou durante o mês de
de 6.600.000 dólares, bastante novembro em um total de . .

maior que o total do mês de 2.100.000 dólares, chegando
outubro, no qual foi Introdu- assim a 75.300.000 dólares -

, .

a cifra de dívída mais alta de
1953.

.

O Banco disse que foram
ragtstrados moderados aumen

tos para a maioria dos paí.
ses, especialmente Colcmbía,
Venezuela, Cuba, Chile e E
quadorr 'enquanto apar�ceram
ligeíros declíníos.:para. outros,
Inclusive Nicaragu3 e' U:mdu.-,
raso

.

As. letras de cambio pagas
estabelecem um total ligeira.
mente superior ao do mês de

.

outubro, enquanto que a, proc
pc reão de letras com pronto
pagamento canceladas pelos

Venceram os marechais a
lula pelo poder na URSS
LONDRES, 29 (DP) '-- A vez na historia da União So.

execução de Lsurentí Barra, viética-
.

ex-chefe da Policia Secreta Esse militar, foi o marechal
soviética, e ;) fato de ter sido Ivan Kon iev, que nunca se
o Tribunal que ordenou SéU distinguiu na política, embora
fuzilamento I'L.:s;d,rio por um se tenha coberto de fama co=
famoso militar, convenceram mo comandante durante 9 st2c
os observadores ccidentais de gunda guerra mundial.
que o Exército vermelho tri- Esta foi, também, a primei..
unfou, totalmente, em sua Iu- tra vez na história soviética
ta de morte contra a Policia em que se permitiu a um ge
Secreta, para controlar a po; neral, que não é alto membro
lítica interna do país, do Partido Comunista, ocupar
PODER SEPULTADO COM um posto mais' elevado que o

, J:lERI�. dos leaders do partido, e�u-
A tumba tgnominíosa a que ma funcão importante de Es,

Beria foi enviado, contem, tado
..

igualmente, os restos do poder IMPORTANCIA DECISIVA
da Polícia Secreta, que, antes :�c. -- _��� -.=.

da morte de Stalin, controla- A lr9u.ldaçao de Berta foi,
va a produção de arrnamen-

sem dUylda,. de �uprema 1!ll
tos atômicos, agora completa- portancía. NlCola.l Shverm.k,
mente em mãos do Exército, veterano do Partido Comunís
de acordo com a interpretação ta, que já foi presldente da Jdos fatos pelos peritos em União Soviética, ocupou posí
questões soviéticas. ção inferior à de Koniev no

O Tribunal Especial, que se tribunal que condenou o eX

criou para julgar o homem vice-primeiro ministro- Shver-
. que, em certa época, foi COD- ník, agora presidente da Fe
siderado sucessor de Stalin, deracão dos Sindicatos Sovíé,
foi presidido por um militar, ticos: fo'. apenas vogal no Tri
e não por um Ieader do Par- bunal, enquanto Koniev foi

ti��omunista, pela primeira (Conclue na 2.& página letra B)

HERMES MA�EDO 8.A.
Em lojas - ,

encont,arao:suas

�oDlrole �os Pianos, Refrigeradores, Rádios
e FonograFos .. Maquínas de

agradecendo,
o sr. Bnmdão de Oliveira, após

cumprimentar seu!! companheiros
de diretoria, por motivo da- Natal.
afirmou que I} inicio de 195�, será
de apreensões, lutas e surpresas

pnra as classes produtoi'll.5. O co

mercio procurarâ colaborar com o

E:{ecutivo e o Legislativo, ofere�

cendo-lhes estudos para a elabo

ração de boas leis. Assim proce
derá logo que o novo ano come

ce, com os projetos dos lucros ex

cessivos, do fundo de eletricidad!e
e outros.
- :Precisamos trabalhar.muito

para salvar o Brasil desta situa
q\le ção de angustia que ele atravessa

- concluiu.
Congratulando-se com a .presi

dencia da entidade, pela atuação
que desenvolveu em 1954, no tra

to dos problemas econômico-finan
ceiros, faL'1ram aiJlda os sr5. José
Luiz de Oliveira, p<;}o Conselho
·Diretor, Antonio Osmar Gomes,
pela Associação Comercial da Ba-

•

hia, Orlando Soares d!e Carvalho,

pela Associação Comercial de Ni�

teroi, Guilherme BorghoIf, pela
ANMVAP, e Modestino N�to.

Rua 15 �e Novembro, 1 2 5 6

HERMES·· MIICEDO . S.· ·1..

brou
Neto

DR. GETULIO VARGAS - No Itú

Pio XII:
através a UniãoPeIQ; rádio, via Sango)

- .• �.'-.....,.-'F;"-"
�_.:t"'�·7���fEl.i4l

Sei que a árvore do Natal ficou lllUaO bonita, na ltlodes�'
ta sala de jantar da Fazenda, onde já tilve.momentos de gran
de emoção, antes do memorável !lleito de 3 de outubro de·
1950.. .. .. ''''''�'--'-UI

SeI que :l'ICOU mUlto trIBte, porque o nosso grande amigo
general Flores ela Cunha não aceitou o convite, !)ara o bate
papo de velhos amigos.

Sei que o Danton, o seu grande, confidente, também :na
última hora, por causa da "Ultima Hora", desistiu de lhe fa
zer companhia, nas rabanadas !Jreparadas pelo mano Protazio.

Sei, todavÍa, que muitos outros, muitos outros, fizeram
tudo papa qUe fossem convidados! E que, jeito�3amente. lhes
(leu o fora.

eflntudo, vale aqui repisar o episódio ocorrido com o Ci
rilo Júnior, 9.ue sestrnso e indecente, cerno sem!Jre, inculcou
se, para serVIr de mordomo durante a sua estada no Itú, O
Gregorius respondeu, porém, que o que desejava o senhor e_
ra tranquilidade, nl()ntar a cavalo e ver as crias recem�nasci;..'
das da sua estância·

'

O repouso desses dias será benéfico para a sua saúde,
lUando-lhe; pois, o meu abraço de afeto e de carinho e

d�s"s� sinceridade não tem dizvhla, p{)rque habe que, na hóra
dlfICll, abandonado e perseguido, encontrou sempre ao seu
'lado o certíssimo das lwras incertas,

BARRETO PINTO

an·

CIDADE DO 29 Na primeira parte da sua ex"

tensa mensagem, declarou que ('

progresso técnico alcá.nçado pel"
.homem e o fato de que

.• ;'8e te·
nha óominado o mundo material
até um ponto de perfeição· jamai9

VATICANO,
(UP) - O Papa Pio XII, em uma

declaração sem pt'ecedentes nos

seus l-t anos de pontificado, exor

tou. hoje, os· estadistas da Euro

pa a que restabeleçam a ordem em

,suas nações e se unarn, imediata

mente, para assegurllr a paz cio

mundo.
Em sua mensagem anual de Na

tal. pronunciada no Vaticano pe
rante 18 membros do Sacro Colé

gio de Cardeais, e transmitida· pe
lo rádio pélra todo o mundo, Q su.::.
mo Pontífice empregou palavras
de grande fôrça de expressão pa· I
ra convencer os estadistas euro-·

peus :da necessidade d:e se levar a

cabo a união .,ontinentaL
G,

PAZ SEM TEMOR

A melhor
V i t r i n.e

do
o 'ligaria de .Cristo na terra dis

se que a paz, a verdadeira pa�,. e
não · ..·a paz dQ temor"", deve ba··
S(�ar-se na unidade espiritual, e

- não nas coisas materiais da vida.

BANCO INDU'STRIA f COME'RC!O DE SANTA (ATARINA
- Mstri:.c I 'l' A J A t·

hndado em n d. Fevereiro d. 1935

Capital •..•
Fundo de Reserva _ _ �

!:tHlereço Te1ec "INCQ"

_ :_1 ,. Cr$ 50.000.000,00
- - 40;000,000,00

. 90.000.000,00
'roíal dos depósitos em 3118153, mais de 73t1,000.000,00
AGENCIAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIPAIS PRA\) \S DO ES-

.

TADO l)E SANTA.CATARINA, NO RIO DE .lANEmo E CURITmA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCe E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIDILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUCAO

P A 6 UE (O M ,( H E QUE
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DR. pmES dica. Muitas molestías são minas? As vitaminas são

As vitaminas constituem I
causadas pela não eXisten-1 fatores accessórios de ali

elementos indispensáveis' cia de vitaminas na ahmen- mentação. Embora "acessó

-so organismo e cuja ausen- i taçâo e a proporção que os rios" são elas indispensá

da determina perturbações. nossos conhecimentos vão veis' à saúde como elemen

serísslmas à vida co indivi-. Soe avolumando sôbre o es- tos resuladores da alimen

.duo. Tal e qual aconteceu i tudo dêsse assunto, novos e tacão e não devem faltar,

com outras descobertas no- I interessantes -recursos te- portanto, na ração dül�ia.

táveis, tambem em relação: rapêuticos vão, tambem,

a-j;
A falta de vitaminas produz

às vitamínas apareceram I parecendo. Cada vitamina doenças chamadas "avíta

eontradítores, mas o fato é. descoberta vem resolver minoses" e um individuo

que inúmeros cientistas I problemas tidos como dífi- que nas suas refeições não

têm se abnegado em trazer

I
ee is e inexplicaveis na arte

I
inclua alimentos que pos

conhecimentos preciosos só- de curar como nos casos de suam tais ou quais vitami

bre a vitarnínologia tornan- t beriberi, escorbuto, pele-I nas,
apresentará determi

do a descoberta cada vez gra e outras moléstias.
.

nadas doenças, característí

mais aceita peja classe mé- Para que servem as víta- cas, as quais desaparecerão

I

J
I
I
I
j.

,,--�--
_-

PRGlNà "-'1.

desde. uma vez que na sua

alimentação sejam incluí
das as vitaminas ausentes.

As vitaminas diferenci

am-se, pelos seus efeitos, u
mas das outras e, por essa

razão é que elas não se po
dem substituir; ou melhor,
numa alimentação a vita-

mina A não produz o efeito

'1da B nem da C ou vice ver-

sa.

De onde provêm as vita
minas? Na sua maioria de

legumes, verduras e frutas.
Muitos outros alimentos

também as possuem (leite,
ovo, óleo de fígado de ba

calháu, mél de abelhas,
mandioca, manteiga).
Há ainda a assinalar que

uma das vitaminas, a D

provem em larga escala da

ação do sol (raios ultra vio

leta) sôbre a pele.
A riqueza vitaminíca va

ria em alimentos duma de
terminada zona terrltorial

e, também, nas variedades
de uma mesma espécie dês
ses referidos. alimentos. Por
isso é que para um perfei
to estudo do valor 18m vita
minas dum referldo <tUmen-'
to deve-se levar em conta
as varias regiões terríto-

.

riais de um mesmo país, es
tado ou município .

.NOTA: Os 110SS0S leitores
Jod��ão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao me-

dico especialista Dr. Pires,
à Rua Me:xico, :31 � Rio' de
Janeíro, bastando enviar o

presente artigo dêste jornal
e o endereço completo' pa
ra a resposta.

Para brasileiro

__ DR. MECESLAU SZANIAWSKY --

Médico do Hospital Nos� Senhora da Lu'I Este modernisslmo

Consultórâo: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FQone 2665

Resídencía: R. BARÃO DO RIO' BRANCO N. 529 mstôrio é formado em eôres

C U R I T I B A - P'ARANA' discretas, que contrastam

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
com o tom avermelhado da

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regra.. Exces. madeira lustrada. As pare-

60, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida' des e a colcha são em vio-

de, Desenvolvimento físico e mental, esc, -- Doenças crô-

nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária
erõ- Ieta azulado. O tapete, co-

--- Dica - Hemorroidas, etc. --- I brindo inteiramente OI as- \ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 28 a 30 de I soalho, é cinza azulado. O

--- cada mês, no HOTEL HOLETZ -
�������������������'i;&""

móvel que serve ao mesmo

-

-

.
.}� ....: .. ,�--

tempo de c,ômoda e tõu�á:'- .ceo, combinando com o tom

\
do teto; de cada lado da ca-l queta é recoberta com teel

dor, aIS nl(ll�S de cabece�ra das paredes e colcha. ma, abajures de metal la- do amarelo pálido e preto,

e a cama sao de madeira A iluminação indireta fi- [queado, cinza por fora e 1 combinado cem os .berda-

trabalhada em tacos, e.�om ca na parte mais rebaixada ' branco por dentro, A ban- dos;

a base laqueada de preto. �--�
-- __

----------------�----�----�----�----��

Cortina de sêda azul violá-

Conhecimentos uteis

VENDA DESn DJAJUO
NA ENGRAXATA&I.&

PONTO CHIO

àS vitaminas

IJ ·GRANDfi

BREIB1l.-r

._ - ......
- --�

�-------

---��-
--�� - --�

_Pi> , ..
'

'U
.

. 'f enha desvendar todos os segredos
dos motores de aviação ... torne-se

um especuuist« de Aeronáutka' e as

segure um futuro estável e brilhante,

gozando as vantagens dos que pos

suem conhecimentos técnicos de uma

profissão especializada [

Entre outras vantagens miciats,

Você terá alojamento, roupas e (Lli�

mentação por conta da Escola de Es

pecialistas de Aeronáutica, que, ainda,
lhe fornecerá o soldo suficiente para

as suas despesas pessoais.

COl'ldjça.� peta. in!U.'rlç-QO no cOl'u:urso

de admissão; ser brasileiro nato,máiol'
de 17 anos e não ter 23 anos com

pletos. Ser solteiro ou viúvo sem fi

lhos e reservista, caso tenha mais

de 18 anos.

Para obter 'fll'ograma.do cencurso e mo

dêlo de. documentos, Você pode dirigir-se ao

Quartei General das Zonas Aéreas, às Bases

Aéreas, aos Aeroclttb�s locais, à. EsçQla. .de
EspeciaJistas 'de Aeronáutica (Guaratinguetá
- Essaâo de São Paulo, ou, simplesmente, ��
viar o C1!pOm abaixo para a DIRETORIA

DE ENSINO DA AERONAUTICA, MINIS
TÉRIO DA AERONÁUTICA, AV. .1\'IARE

CHAL CAMARA, 233 - 7.° ANDAR -,RIO.

l'

APROVEITE BEM. SUAS FERIAS U�ANDO,

C A 1\1. I S J\ S KANDER

Rua 15 de Novembro, 1051·· r

Nome

MARCA DE GARANTIA

FAÇAM SEUS
A NU N'C lOS

NESTE .fORNAL

I

t,

Vinho branco Clássico Michielon

Champanhe MICHIELON meio doce _. litro 52,00 Cr$.

�EREAUSTA (ATARINEM SE ...• A maior·.. Rua ,1$ -�e Novembro, 870

.

__-.�i (� �

A "(EREAlISTA (ATARINENSE", em agradecimento pela preferência com que foi distinguida por sua intlmara'freguesia ne decorrer deste ano, resolveu brindar �·�t1o.dos ,Ç9JJ1 P

. especiais de NATAL, como segue:
.

. "

.

.

- garrafa 13iOO (r$- Vinho.Uebfraumilch Dreher aR garrafa 14,50 (.r$ ..

Vinho Frizanle Michielo n branco ..... garrafa .1.6,;00 (r$"
_RUA 15,DE ,NQVEr,1QRQi·'

----�
----

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

----'---
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campeonato
Irês turnos

Dlv_isional,
.

com antecedenciõ, da conveniencia ou não desta ino
tas glórias lhe proporciona-I

' '. I t d semanas os mêses havendo
ram durant: anos segt;i�os.. vecao que JU gamos acer a a

I amplas possibilidades
de re-

Se bons sao os propósitos I mos acértadíssíma esta mo- xímo �.�:;. cuperar-se na temporada de

d?s l11:€?tores, das agremj�- dificaçâo que pretende o sr. I Nada de concreto existe la 1954 teste nosso discutido
çoes frhad�s a L.,!3 . F., nao I Sebastião Cruz introduzir J respeito, por enquanto,

mas
t
futebol, com o qual tantas

�'enos vaLo�os sao os pla- I IU� organização do eampeo- o assunto será alvo de mui- decepções tem sofrido os a
nos que esta elaborando o I nato oficial referente ao pro tos ci

-

.. es, nas nróxímas fícionados locais.
sr. Sebastião Cruz, tenden-l��__��.�__��

,

� � ' __

�e:m�ael�p��;���a�oc:�t��i�:'!" 4 e-I··a,r ]'h':I"�u·o�" I·o···t�r v·tlOr·a' .. 1 ".I·a' : nO·I'f.e o·adas pela entidade que preSl-! I· fJ .

. li. .

.

. ,ti .

' a .

;:p:c��e����f�o:ambem, seul 81111-'Or· '·S·:, .. S·'·I·",ns'l·re· \'\.. d··e···Io'd' ·0··'S' O·s·le·'m·possê�:��1�a�s�e�:���;ed:r��1 «
II

.

:,,,,;, . " .. .•.. • _'. ..

penhará no serrtído da pro-l Seguindo. uma velha tra- cútíva.: não podemos precí- I tre os fundistas dos demais

moção de algumas equipes! dícão "A Gazeta Esportiva" sar, 'o estado de Santa Ga- Estados. A oportunidade
da segundana para a Divi-l brilhante órgão especializa- tarina. O "mígnon" defen- zaA sum S!l3Ul alIou 'alsa anb
são princ.pal da L.B. F .,

J do que se edita em São sor do Gremio Esportivo 0- se lhe depara, convenha
numa tentativa para melho- I Paulo, promoveri na noite límpico, que várias vezes

rar o índice técnico e fin::l.11-1 de hoje com inicio proara- experimentou as emoções
ceiro do certame, bastante, mado para cerca das 24, de uma competição de ta

Insignificante de Uí1S tem- i n:wis um� empolgant'e Cor- l_?aI:ho vulto, com exp�ri
pDS para ca: ! r.da de Sao SIlvestre, pode- encias bastante, adquirida
A inovação mais �nt'eres-) sG...!!irmar, a maior até fio- atrav�s anos dEt'brilhantes

sa�te, no entanto, diz res-« je presenciada pelo mundo atuações, tentará -obt�r pe
perto &0 desdobramento do; esportivo bandeirante, da- lo menos boa colocaçao en-

campeonato em tres turnos, t

das as características
_

que. a �_IIi.;;;;; iiiiiii r

ao invés de dois, como ha- cercam, Basta, dizer, dela
bitualmente vinha aconte- participará o fundista Emil

cendo. ;Iniciad�' nos mêses Zstopeck, o extraordinário
de junho ou julho, o cam- atleta iugoslavo, com mu'ta

nico Leléco e 'engajando há peonato citadino, após seu justiçá cognomínado "a 10-

pouco novos valores para (I término entregam-se os clu comotíva humana", e ainda

seu-plantelprofiss:onal, de- bes à uma inatividade mui- numerosos "cartazes" mun
,monstra que realmente en-, to prejudicial, quando seu diais do pedestríanísmo.
;éàrâ com mais ssriedade c desdobramento poderia evi- Numa prova que reune a

cru.npeonato de 54 oe até seu tal' contratempos dessa es- zes de tamanha categoria,
;inicio, deverá alinhar com pécie e lhes possibilitaria a tambem 'estará Valdemar
"um .cllrijunto. que possa se maiore.s vantagens fir:ancei I Thiago, repr�sentando pela

.

eqUIparar a üutrüs que tan� ras, EiS porque consldera- quarta ou qumta vez conse-

Hão fui a

mos, é um prêmio à sua per
sístencia e às suas grandes l
qualidades técnicas, que o

tornaram, sem dúvida algu
ma, o maior pedestrianista
até hoje produzido por San
ta Catarina.

ifA QUEM INTERESSAR"

Declaro que sofri longos al1()s do. Reumatismo.
>e graças ao tratamento que fiz com o Balsamo Tu

cunaré, fiquei radicalmente curada.
Para mim operou Verdadeiro Milagre.

Mnrtha Lang
Blumenau, 30-12-1953

FjÍ'ma reconhecida do Tabelião Braga

Brusque O Palmeiras
para jogar com o· selecionado

,
Muito embora aguardado ao. conhecimento do

pl'epa-I.

'pelos. desportistas de Brus- rador Hélio Oímger. que
que, não foi levado a efeito imediatamente concordou
ôntem à tarde, no Estadío com. o oferecimento do pre
Augusto Bauer, o derradei- 's.dente alvi-verde.
'1'0 mateh-tréíno do scratch Carecendo de um treina-

estadual, antes de seu em- menta mais apurado, pois
.-.barque para Vit.ória, embar há cerca de 30 dias está pra

. qu� este que se. dará ama- ticamente inativa, a rcpre
.nhã. Seria o Palmeiras o ad sentação do Campeão do
v>ersário da seleção, pois Centenário dificilmente E'S

sem palestra com o player caparia a um resultado Jm

Teixelreinh?, talvez desco·· ,Jn.ilhante razão pel.a qual,
nhecendo as condições fisl- muito acretadam'Bnte, e a

..

cas e técnicas at!�v.is da eqlli pós ter sido o sr. Aggêo
'pe esmeraldina,: prontifi- Guerre;ro cientificado fl. res

1���������������������������������������o���G�����,���a�ahla.. ro 'a mandá-lã. ri. Brusque, dos periquitos a Brus·

\
tendo o aSSl111t.) �ido levado que.

·,·E··.

,

Grande venda de primeira, da CASA

BUERGER - preços jam ais vistos em todo o seu varia do sortimento de tecidos le

ves para o verão e roupas feitas em geral.
NOTE"BEM: - Em r;rtigos de inverno, descontos de 10 a 50%· - APROVEITEM!

C AS A B U R E G E R· - a- mais popular da chIa de.

Rua 15 N:Jvembro, número 505de

BLUMENAU, 31.;12-1953

-

razoes provam

porque o ciclisto sabid.o

prefere famosa
ii

I

Dois mtld�l(.ls em 3 ,af6� �

TURISMO·-com o famoso freIo

T<I,pi<clo e mais um de se·

gurança, "a roda dianlelra.
!NGlÊS - com freias alavanca.

Equipadas com parla·bogogem.
campainha,bamba e mala cem

ferramentlou ..

Af) É mais fácil comprar o melhor! P(od�zlda· agora
i"-'Ji no Brasil, 3. hicidt'ta Cõricke mantém o. mesmo

�x:
J,'" padrão de qualidade de SUl origem na Alemanha .

�1� É mais fácil pagar! TodDS os disrribuidores bd�

€/1..11; Jjf,jOl;t s�a compra, com pequena entrada e suaves

p:i;2.3mentOs mensais.'

É mais fácil obter peças, que existem sempre em

estoque. pJra qualquer eventualidade..

epresentações· « P O I O »
STOCK permanente de.todos artigos para Sorveterias .

REPRESENTANTE� DAS FIRMAS: Faulhaber & Cia. Ltda., Luiz Lopes Gonzaga,
Ind. Com. Oscar Renschel Ltda., Comp. Fabrica de Papel Itajaí, Tecelagem Kue
hnrich SIA., Botho Koen!g, Ind. Fécula Com. Lorenz, Fabrica Maquinas e Fundição
Moritz, Marombas & Cia., Arthur Olinger & Cia., Werner Selzer, União Fabril
Exportadora S!A., Irmãos Nanni.
DEPOSITARIOS: Companhia Catarinense de Cimento P O R T.L A N D

\'.,.\"

CAL HIDRATADA

Rua: l�O Paulo. 2130 - Telefone '1.50S·
End Tel. REPOlO .. (x. 46 .. Uoupa�ia Sêea .. Blumenau

�lfIIHijUl�ljJiII!!líl!lilíllijílllililllllllililiiililllliliIIIJilillill1llJlílllllllliIIIIIIIIIIIIHlllliií!íl!illllIlllliílllillillllílllllilllliHlllinlllUiiilliUlIIIUlIHU:

Fará realizar {) Niterói
,Fu�ebol Clúbe, depois de a-. =
manhã à·noite, no salaão, §
rten, localizado no Bairrp!:=
elo Garcia, grandioso baile, I �
,o qual será iniciado às 2Q I §horas e terá a abrilhantá-le ª
ót::Ino conjunto musicaL ::
A. reserva de mesas pode

ser feita com o sr. R'einoIdo :::

Morbis� Ag�adece1'!los o gen ;_.
til convite que nos foi en�

a�reçado pela Diretoria do
_

Niterói E" C �, bem como os :"
votos de boas festas e feliz ·E

. ...
..

. -

"ano novo a nos desejados, ::
.
os quais nos. apressamos a :
J:et1'ibuir. :::

-

-
-
-

.

� DESPÂCHE SUAS'
:

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

- ,
:

,;lllluumnliIUlllniUiiUIIIIUUlllíllilíllnlilfiUillllllllllIlílUUlllUlllUlunUllliUllllUlllllilUllllllUlliJUilíiiUiliijiiUiiljiímmiiiUumuuummillUl'

250.000

Para lfIltiores Írdorm.llções, eonsulte:.1 suA Agência rJe

Agente!; Gerais para ô Brasil UI TA LMA R II S� A.,
P ..açq IJ, J;glii··G ..�p..rl �2 � fjli, l-t;'�020 ::: sao Ps;;l.

j
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. "(��ii��!�;i��i���eu��I. b��a:�:���S'��X��t:� �!���f������� 11! 11Fest� d& en�e(ro�ento Iag�;dlêlce'-i8�reçiÔnd;quele .
nDsoc.Dmio

�� ;�.�':é�OMn;:-:�'��,';':' n. Alemanha o cu"lado de �;.r com seu colega ,aviai-I da f,rma W.lly �leVQrt! I a ca-mpanha
.

deste Iilornal pro' ··IIllO.lllIc"l·a"·1,·vI��i;\:J����O�; :��i�, ��; Manobra despistadorfl ne�t�eC�;���l'po�:�i�l�;:;'�� I d�;e:if�rá�ddes 0cy:n�i���'::��\� ��:. seus :vres.timosos aU�ilia- .... U··. '.
'.

quatro ministros do Exte- dos comunistas taneamente um caracter "in I vI,dual �illy. Sler�ert, num Par� a i€'�tmha de hoje, o Constítulu um yerdadeiro nistra êsse notável orgão de

. _,. " _ ,,1 gesto rr:l111t� sünpatieo d� c0l!- sr. 'Y!lly Sievert organrzou o espetaculo de emocoes, a sole- imprensa de nossa cidade "A
rior" -- é o que se notícia

em Láos ternacional '. te lle,u�ro e

I
fraternizacão, o respectivo tI_. SegUI�re programa:

. . .

I
nídade da entrega dos presen- Nação S.A. ", os agradecímen-,

de fonte geralmente bem 0, pont� d� v:sta_ prático se- t�lar �o�e?�geara .os seus an- _l.O) Buff.e� com a .dlSt�l�lH- tes de �atal, reallzada na tar, tos sinceros, 'pela campanha
informada, SAIGON, 30 iUP) - As tr8'l:J.s ria mais indicado para os hgos '7u�lhares COlf. uma fes- çao _de ?oce:; e be1?ldas, 2:0) de do dia 24 do corrente I!0 mcrltórra e altruísIea enceta-

Tendo sido igualmente a-
comunistas que Invadiram o t '.b 11 d j' t � � llh� mtuna,

_

a reauzar-se ho., sessao Clllematog!afJC3, cons- Hospital Santo Antonio, cuja

_. , Láos não estavam sendo locnli·
r"" a lOS

..

os m.Jl1S.fO" e ]e, ,:S 19,30 noras, numa das tantas de "Emoçoes sobre 1'0- certmonia foi assistida pelo sr.

celta para 26 de Janeiro, zadas hoje, presumindo-se que
suas comitivas. I secçoes daquele conceituado das", esporte, flôres, jardins e Prefeito Municipal, o dr. Os

conforme se acredita saber, . as rnesrrias t.,.nham S� internado I ?� �írculc-: autorizados, est:lb:12�I�ntn!0 comercIal,.. c§lsa':', (no:,a comRosiçáo), e�ll waldo ESI;lindu!a( diretor da

pelos governos franceses e
I
nas flore.sta'3. Um p-u-ta-vós fi br-itânicos, nao afastavam I ,E�s� mICativa do sr, Wlily tecn calor:. 3.0) Irrdios nao quele estaoe1ec.mentG ': ex�.!l'

norte-'amer�c.ano. falta resol francês diss,e q�e é �rova.vd que' hoje de manhã _a. idéia de ����!I�:z.e��;!es!o t���s���� �� ���stel1������ c��n��·: e!��!;: médicos e outrís dirl-

ver uma dificuldade de or- a atual orensíva ve .. rnethn na
uma "conferencia" que se em sociedade anoruma, meti- etc. c,

g

dem menor, aparentemente
Indo-China seja. apenas uma ma-

reuniria sucesssívelmente I vo porque era. de seu desejo Para essa festa fora.."l1 convi. Dezenas de pacótes conten-
nobra desp.lst.adora r,ie uma oron- prestar um tributo de gratidão dadas as autoridades e repre- do roupas, fazendas, doces e

:mas que poderia, julga-se stva em direção ao 1l0:t"..
.

Condut na Z.a pa", letra R e reconhecímento aos méritos sentantes da imprensa.
.

frutas foram dtstrtbuidos en-

aqui, retardar a reuníão tre os doentes nóbres e os ve-

r�a;o��a:sd�raelu:ru��o;�:.1?:!::;: Com os proprios recursos a Prefeitura ªil����o!i.i�
,;;""

I·
,,' cão intima traduziam todo o

���;:u�!?p;::'��:!�:l�: eDIS rui,ra a ponte ligando PonlaDguda ���";:,,x'!'�a��i;"':�;
Agradecéndo a campanha

ve ser entregue dentro de Declarou' ali nossa reportagem o s H·.· O k que êste jornal promoveu em

pouco a Moscou, os gover-
- r. 'era:.d" ee e - pról dó Natal dos doentes pó-

nos ocidentais manterão I A propósito da no�ic!a t:ago & Cia. L�da. teria �e�. suburbio de Po�ta 1\-guda,
I
dois engenhe:ros, bem como bres e velhinhos do Asilo. o

sua proposta d'e efetuar as que divulgamos na edlçao to com a Prefeitura MumcI- a reportagem deste Jornal a compra de material dis-
diretor do Hosp:.tal Santo An-

- ,

d f'
tonio, enviou 30 1103S') diretor RIO, 30 (Meridional)' -reuní.ões da conferencia imo e lontem, com re erenCla paI, no sentido de colaborar palestrou ôntem com o sr. ponivel e em estóque na o seguinte oficio:

vel da comissão de contrá- a;:) acôrdo de cooperação nas obras �e c�nstr.ução dR Prefeito Munic1paI .acerca firma CUltlplido, Santiago "Não podia a Direção Perante o juiz Navega Crot

le aliada, concordando, em- que a firma Cumplido, San· ponte que hgara a cIdade ao do assunto. & Cia. Ltda, Diante de tais dêste estabelecimento, passar ton depmi'eram na tarde de
sem vir trazer a V. S, que tão ontem Pedro e Cicero Te-

A respeito, o sr. Rercilio (ConcluI'; na. 2.õ! página. letra. G) brilhantemente dirige e admi-
norio, pistoleiros do depu-

C
j .,.

t"
Deeke informou ter, efeti-

C I b b
tado Natalicio Tenorio Ca-

rlme m 1 S e r lOSo n a. vamente, aquela fírma, por O·C·Ou· ma om a valcanti, apontados comI)

intermedio do engenheiro O' . U I participantes
do a�sassina-

B
·

t d B"
..

h
Gil Fausto, feito a propós- to do delegado Albino Im-

O 1 e o Q 1 Qn 1 n o ::!����E���::�?r��� dentro de um avião f:srari�,!!eseUgUarda-ccs-
Morreu no Hospital de Nova Iguaçú o garçon confirmára a resolução, .co- CIDADE DO MEXlCO, 30

mo tambem formulara no-
RIO, 30 (Merid.j - Continua em Acredita a policia, pois, que a elll consequencias, assassinado. (DP) - O cantor Paco Sier-

mistICrio, <) ::.ssassinalo do garçon t
morte de Gerald!o Rafael de OUvei·· Contcdo, nada d;e positivo a esse vas disposições de contrato, ra, esposo da famosa atriz la

da "Boite do Baianinho", situada ra, se deve a uma briga surgida respeito, conseguiram apurar, até OU sejam: contrato da mão tino_americano de comérias
no quilometro 5� da Estrada Rio-", na ocasião de uma busca de 'ma- agora, as autoridades policiais que de obra de todo o pessoal musicais Es�eranza Ir s, foi
São Paulo, Geraido Rafael de 0- terial par:\ diver3ão". O garçon da dirigem as sindicancins para todos , f condenado ,�mtem '1 oito anos

aa irn1a, com o comI)roU"eira, de 32 anos solteiro, que foi '"Boite do Baianinho" teria dispu- os passiveis sentidos, 'l fim de es- de prisão, como' autor' princi-
encontrado, na madrugada de do- tado a mesma moça, C0m o pessoal clarecer devidamente o úcorri- misso de paganlento eln io· pal de um plano sinistro pa-
mingo ultimo, ainda vivo caido na- da "Boite das Acacias", tendo sido do. lha, aléln do contrato de ra cobrar 203.000 dólares em

quela estrad- perto de um outro --_ .. - seguros de vida, ao fazer' ex-

��::i�:Ci:::Oad:'B��:rs!�� A��=' Recuperação da professora queimada nl Raio X E�dj�U�;�ã�o�b�a��a��r�gs.
cias". o rapaz, n3 ocasião em que

1I01llilil11·0·· para o CUS t-e I·o da
En:iilb Areliano Séhetelig,:,. iii

foi encontrado, estava sem senti- cúmplíce de S.erra, de 30 ao socorrer .aS l-ovemdos. >esvaindo-se em sangue, com lill--:JS de ld'id�, foi eondenaâo U ,:
.

um ferimento á bala no abdome e a 30 anos tle prisão, ' 1

M achava semi-nu, apenas trajan, •

E d
· Sierra, que tem 42 anos de F

..,'

e "0

;�r:r�::��::::i;;�:::� . VIagem aos sla os Unidos ;1����!,=J�!:\�f��:i R�,�oi�!!� A?com � :o�i!!!,í�'?2l1100ocasião em que o investiga"
R_O ::lO (M 'd' 1 o

ra havia planejado o crime e :?uto"'idades· po.,liciais. de: o sucedido.
•

' ! dor r.e.solveu intervI,!',. �.m.· _

dia seguinte. �em ter recobrado os .1, 1 En lOna I - s pro- de rECUrsos para mandá-ia 30S Es- gravemente atingida. que Arelian,) Schetcilge cc lo- " �

F -'

SE'otidos. n�da assim, podendo 3- fCS50res da Escola Carmela Dutra tados Unidos, vai sentindo seu mal O gesto humanitarl0 do corpo CüU a bJmba d,; tempü em um Nova Iguaçú estão mn di-.! Socorreu a Jovelll ,
socorro �a rnoça. 01 qual:l�

dianto.r ás autoridades policiais SO� num gesto coletivo e:e solidariedade agravar-se a cada dia. docente da Escola Carmela Dutra, avião "DC-3"( da compdnhin ligencÍa, a f'm de €sclare-I Segundo apurou {J cO�fs- �o, o ag�essor. vendo-se na

bre :>'s ocorrencias de que foi viti- humana, deliberaram dar a quantia A Prefeitura agiu muito bem au· doando um <l;ia de vencimentos, á Mex·can!l di! Avia!:ão, no dia cer a misteriosa morte d'8 sário Abl'aão, de serVI!::.:} lmlnencl� de ser preso} 8:0",:,' .

.tnn. correspondente a 1 dia de sen1ço xiliando' o tratam;:;nto dii. enfer- jovem Eya Epstein, 11:11 dará <Jara 24 de setembro de 1952, de- 1 d '1 d s
d

.

1 d

I
um poll'cf'aI, qlle fOi' encon- na delegacia, a vítima .pa....

s- I cou e seu l'evo ver e 1 ::.'.' .'
As autoridades policiais de' Ita- de cu a um a ex-:;. una aquele meira municipal. vitimada quando o custeio da viagem. Mas o prefei- pois de hav"r :::fetuado segu- I Sá

gt!ai. em cuja jurisdição se deu d! estabelecimento de en�ino, profe- em 8e1'\1ço, Mas essa bela ação do to Dulcidio Cardoso .)01' certa to- rOg de vida para sete de:;; 20 trado com o corpo varado· sava por aquela rua, quàn- p:rou contra. Orlando :'t .'
fato, encontram-�e ainda em di1i- sara Eva Epstein, a fim de ajudá- governo municipal não estaria com mar:'! as medidas necessarias a qce passaq':-�'.il que viajavam l'O por uma baL'i no rua PI',_. do teve sua atençãu vplt,a- Pmto, �ue.C�lU a�o solo, ten-c� .0

gencia,; para esclarecer devidamen·· la no C'U3teio das desp('sas de uma pleta se não for estendida tambem a jovem professora possa custear ánarelh). O total 80S �e!!ur)s nheiro Rosa, naquele mum- da para um casal que dlSC.J.l-1
do mone l_nstan...anea. . o'••••

tf'. o ocorrido, não tendo encontra- viagem aos Estados Unidos para á jovem que se encontl"::!va en'r0- "eu tratamento nos hospitais nor- er' "," rl;'� 2,\0.. 0(1" d-úlareg.
-

r d t- '1" � -

Cl'pl·O. I tl'a acaloradamente. Logo apos o cnme, -o es...... :.'
d:I, até agorá, nenhuma pista nem traiamento de lima grave queima- glle nos cuidados medico;; da mu' te-americanos, concedendo-lhe um Ao explodir, a b .mba a-

quanto ao Tl10vel do crime. nem dura de raio-a, sofrida pela referi- nicipalldade e., na .mesrr:a ocnSiflO'1 am:.ilio .? eX,empl� dO,.,. qu� foi con- brju um. rDlOb" dt.; ma i;; de Informadas do Oéorrido,'
.

Em seguida, o desconh�� I conhse.ido e a j:"V>êmaqu:n:� �,
(fllanl..'J 20 autor do m�smo" da jovem quand:a se submetia a UJ n(J mesmo aCIdente, fOI tambem ,,,",11,10 n enfer.!ll".rrt dllelka. dois melros de compartin1en� as autoridades rumaram cIdo passou a espancar a I espancava, fugiram, toman,::.t,
Contudo; as primeiras sindJcan- ma r!:!dioscopia no Hospital de Pron to ((� .... .l,!'1dl�!JS rio a\'l'·';' J.

' d' t' d 'g lorado "!
.

't s
L '1

" '" '"

para o loca1, identificando J'ovem com queul.. lSCU �,a, o run10 . >1 -,

., ....
ci.1S efetuad:lS, levaram ao conheci- o ocorro.

I
rém O piloto consegu"u descer

menta dos policiE;'; da existencla CASO DOLOROSO EMPREIA FOR'A E LUZ SANTA (ATHARINA SiA. sem qu('; nelhum.l das PCS50"S a vítima como sendo o in- 'r:
de tlma antiga rixa entre o pessoal O caso da professora Eva Eps- 't

B tUM E N A- U
a bord,. sofrc,;,;{, ferimentoll. vestigador do Departamen-

da "Bolte do Baianinho", casa on- Lein, é doloroso. Tendo engolida 30 ANOS
. to Federal de Segurança

de o assassinado trabalhava, e o uma agulha de metal das usadas MEXICO, 30 (DF) - Eml- P' bl' t I i' I' t d·
pt'ssoal da "Boite das Aeacini>"'1

pelos dentistas para a dilatação dos .:\VISO DE INTERRUPÇAO DE ENERGIA ELE'TRICA lia Arellano SCheteiigi:!, !Cn-
U lca, a ua men,e o a o

distante da primeira, pouco mais canais dentarias, quando se subme- ! g2nheiro cr'lninoso, que eral na Central do Brasll, Orlan-de dez quilometras, em cujas pro- tia a um tratam<"nto de dentes, a- A "FORÇALDZ" comunica que no SABADO - dia 2 de- sete-mbro de 1952 havia colo- do Sá Pinto, casado, de ::lO,
ximidades foi encontradlo o garçon I quela jovem, desde <,stão, se viu JANEIRO proximo vindouro, das 12,00 às 14,00 horas, não cado uma bom?_a de reíar<l.a- I anos de. idade, domiciliado IIb2.1eado. obrigada & varias radiocospias para haverá energia elétrica nas linhas de distribuição que servem mentn num aVIa0, t1llase pJ'o-1 E' 1 I tFicou apurado, tambem, Q.ue a locali:!:ação do corpó estranho, cuja O _

-

_ _ ! na rua sp ange, o e nove,
rixu· entre as duas casas de diver- extração, afinal, não se conseguiu BAIRRO DA GARCIA I na 'Estação Andrade Araú-
sõe;>. liga--se ao aliciamento de mun encontrando-se até hoje localização (da p.ente Tencini até Os finais das ruas da Glória; e Progres- VENDA DE:liTE DIARIO I J'O, �
d.:nas que ali trabalh!llTI, tornan- num dos puhnões d? professora Eva sO), por m_tivo de serviços de mod'ficação 11a linha de 24
do-se. assim, a disputa das jovens Epstein. KV. NA ENGRAXATAJtIA L Seu corpo foi encontra-
mais bonitas, uma verdadeira con- E, foi nUma dessa., r"dioscopias, Blumenau. 30 de Dezembro de 1953.

. do naquel [) l�
tenda. no Hospital do Pront.o Socorro que .", EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CA'l'HARINA S A PélNTO cHIe Ires, qu'"

a

sreU�!����;;a;
________•._ ...__

sObrev;:io um acident� que veio a-
"

!"ra\'ar ainda mais os p�decimentos
da jovem. O aparelho de raio-x ex

pIOt:·:ll e tanto a professor� Eva
Ep3tein. como a enfermeira ZUlei
ka. que a assistia. foram atingidas
por fortes descargas, a primeira
nas costas. e a segund,! em tuna

das mãos sofrendo ambas graves
queimaduras, para as quais só e

xiste tratamento com possibilidade
de cura nos grandes hospitais dos

Estados Unidos.
O PREF1<:ITO PRECISA AU ..

TRITORES IIERLOU

Prepare •
" I futlr. ,.

se. fUl,

voeanóo :=! m.orte de 22 pess{:as
Tanto Pedro como Cíce

.

para rec,eber importantes pre- ,ro repetiram seU3 depoi.
mios de. seguro, foi, c-?udenado I

mentos anteriores, acusan

o:ltem a pen?-. ffi<l;xlma pre-, do ser"am8nte O parlamen-
VIsta :!:1"la lei meXIcana, ou .

.

C'" {

seja, 30 3nGS de lIrísão. I tar caXlense. ausou es,ra-

arto a tiro o

RIO DO SUL, 30 - Conti- tes, Ci.sperandrj obter ru:doso

I
Part:do de Representação Po- tos: da grande alegria que vem do

nuando as nossas notíc'as à sucesso nas próximas elei- pular deverá instalar a sua convívio de todos os presentes e

respeito das mais diversas a- çóes, cujo pleit,). deslumbra- séde própria, quando então a mágoa antecipada que já senti
gremiaçóes partidárias que mos dos m.ais renhidos. voltaremos ao assúnto COIU mos pela próxima separação, de

militam em Rio. d'l Sul, Vá- São valores pcsitivos do

I
maiores detalhes. tudo o que nos foi earo e familiar,

mos abordar hOJe () Partido perrepismo riosulex)se, as Be- HOMENAGEM AO GINASIO fazendo afluir aos nossos olhos,
do Deputado Federal, dr. J:r- guintes pessoas: Waldemar E ESCOLA NORl\I.!\L "l\1A- uma lágrima de tristeza. num a-

ge Lacerda. Pabst, Max Meinedl:e, Alber- RIA AUXILIADORA" perto mais d:e:morado e mais forte

Trabalhando z.tlvamente na to Muller, FrederICO Lindn.::r, RIO DO SUL, 30 - O Corres- dos corações. OThando agora para

campanha de P..OVGS eleitores, José BonifacÍo da Cunha f' pondente· de �A Nação", desejan- os dias que se foram, sentimos
(;. PRP, em Rio do Sul, proclJ- Ricardo Hardt. do prestar mais

_

UlTl.<l homenagem que algo nos prende t). eles e não

ra angi1riar novos 5Ílnpati3an- I Para dentr�· ('m breve t) ao Ginásio e Escola Normal 'Ma� podemos deixar de sentir a sauda·'
ria Auxiliadora". o já conhecido de que nada mais é do que reco
estabelecb:nento modelar de Rio nhecimento do .valor L-nenso, que
do Sul, cürigido de mnneira elo- cles tiveram em nossa vi'da, em

giállel pelA Reverendi,;sirna Irmã nossa formação. E como fruta des
r,lJ.aria A�arecid� da Silva. res01-, tu contemplação sincera' do passa
veu pubhcar, na integra, o disccr- do. vibra em nosso interior, o de-
50 proieridlo pela graciosa senho- sejo dia luta, acordado pela cora

rinha Dalva de Araujo Macedo, por gcr" de v�ncer mais uma vez. As
ocasião da :Festa d" Encerramento sim. o' presente momento não po
daI> liulaS. do ano de 1953. Dalva de signflícar para nós, fim ou es

foi Il oradora da turma de diplo,'
.

tacionantEmto. Ele encerra �penà5
mandas e o nosso gesto representa uma etapa de nossas conquistas e

Acabmnos de receber no-
um.u sincera homenage'TI ao "Ma- 'inicia-nos uma outra prometedora

'Ira remessa de�,tes afa-.
l'ia Auxiliadora". Eis '::J aplaudido e sublime. S. Paraninfo - Desde
discurso: muito tempo' vos vinhamos con-

mados Tratores Cana- "Revêm. meus olhos, com indis- templani:!o como nosso Paraninío.

denses .:.._ adquira agora farçável satisfação, este recinto Vosso nome para nós significa \lm

() VOSSO trator pelo novo
qúeridlo, onde hoj� nos reunimos (Conclui na �. pagina letra A!

para as galas
.

da .festividade de

ll. AIRES, 30 (UI') - () plano de vendas a: pl'es.ta- nossa colação de grau. O explen-
treinador Juan La_piet0Y e o ções. dor dêste Genárlo' magníiio'o, o

jl)quei Jüun Pedro Art:gas Solieltt'in-nos iüTtii de�� fulgor sem iguál deste salão, as

g'.)nhararn as estatísticas, em cambiantes cores deste aínbiente.

�,las respectivas categorias lnonsÍ'ração seDl compi"O� tudo me dá a visão concreta e en-

da" athTld:lde, turfi<;l'cas em misso. cantadora. de um momento suhli-

Buenos Aires, i stj.': ano. O me, que tem� o "oar grave.e snle-

11'�it1tadO�t" .('l:trcve quare�tn P;

I
...._ ( O M E R ( .1 A l V I E I R A B R U N f $-. A.- ......

I
ne das grandes horas, A emoçúo

(jua 1'0 rlDn os e o JOCjUN .

J que nos invade a alma, muito se.

Artigas n;;venta. e oito vito- I assemelha a uma decepção, Esta

rias, Na' categ;:;rla dos joq'Jds I' R 1 d
· hora. que chegou �om .

o vagar d'i:

clBssüicaram-se a seguir os ua 5 e Novembro ..... Esquina da Rua Pe. Jacobs tudo o que é esperado com ansie-

seguintes: Qumier, Tomazo � dade, está provoCando em :pós. (I

Leguzano. •••••••••••••:1II1II•••••••11•••••••••••••••••••••• chóque de dois sentimentos opos-

�AROPE
St�ANTONIO

Noticias de Rio do SulFeliCitações

XILIAR

A enfermeira Zuleika, em face

de apelos que foram feitos em seu

favor, foi beneficiada com um au

xilio de 200 mil cruzeiros da Pre-
,itnra pa1'll 'fIafa:il' pára os Esta

dos Unidos, !! fim de t!'atar da quei
madura sofrida numa das mãos. A

professora Eva Epstein porem, quei
mada !!inda mais gravemente nas

costas, ql.tando se su.bmetia a um

tratamento num hospital municipal
nenhum auxilio recebeu até hoje.
E como sua :fulnilin não disponh:l

Do D'retor dos "Diários A!>
saciados Ltda.", no Rio de
Janeir:), recsbem·:>s o 3egui:1-
te telegrama:

'

"N,:) limiar do novo ano,
mando aos companheiros de
Biumenau meus melhores vo

tes úe felicidades".

'fOSSE
B?ONOUI'l'E �

"i�OUQUIDAO

SENHORES'
AGRICULTORES

CAMPEõES DO
TURF ARGENTINO

.11)

cais
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