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O'RGAO DOS ti4DlAiRIOS ASSOCIADOS"

IlIstitutD Brasileiro de
Relações Internacionais

Aushegesilo (le Atlíaye
Abro este ano OOU1 uma

'no-I
na inutilidade' dos figuru.f:s

tfcía auspiciosa: o da próxi., que a ela Se associam P0Ja
ma Iundaeâo do Instituto Bra- vaidade do título, sem a mí;
sl leirn de Rpl!lç'õ,·" Intorna- níma disposição de fazer n!�
danais. go de bom. Espero que não
Estou vendo os cêtícos di. se confirmará essa regra 'dos

I zerem que se trata de mais institutos que são tão nume.,

uma iniciativa para morrer rosas ,quanto estéreis em nos-

____u- u- --�
so pa�.

S�, quisermos trabalhar,
pois que desde logo me ccr»

to entre os seus entusiastas,
o Instituto poderá prestar ser
víeos grandes ao Brasil, dis
seminando o gosto pelos as.

suntõs internacionais .e o C{)�

nhectmente dos problemas
.('111 que está envolvído o nos
so destino, sem que () pO\ilO
sequer o perceba.

O brasileiro, de ordlnáríe,
interessa-se muito pouco peg
las qHi�stões ínternaeíonais,
sendo até refratário ao exs;

me de algumas que Se rela,
eíonam diretamente com a

segurança e engrandecimento

cI
da Repúhlk;l,

to Instlmto terá que (,ln",

manamen o prepl1l�·:r };)I1ít':; esforço de
propaganda e esclarecimento,

I
Inclusive p3_ra mostrar () que

..
faz o Itamaratí pelo Brasil e
o que representa o labor, tan
tas vezes silencioso dos seus

P. ALEGRE, 4 (Merid.) lítica nacional: ii ordem, possa haver ne- runcíonárlos.
__ No banquete que as Referiu-se ao eongraça- nhuma espécie de progres- A diplomacia é mais forte

classes eeonomicas g menta indicado 1)e10 Evan- se
do que as armas e o seu ma;

au- . r,
ne]o adequado exige mais ta..

»has ofereceram ao sr, gélico de São. .10&0, salíen- O sr, Getúlio Vargas, lento e preparação.
L::U1'Ciro do Silva, o gene- tando que a frase do após- que tem cometido muitos ° ministro Ráo terá asso

ral-denutado Flores da tolo está agora ainda mais elTOS, esHt carregado de dado o seu nome a uma obra

Cunha proferiu um ímpro- viva: erros, =» 11'êl:1 sei se E'U ��f!���e e ����it���� s� i��ti:
viso, em que abordou a po- - Amai-vos uns ao>: OUn eu estarei mais carregado

I
tufo Brasileiro de Relações

- _ - _ - _ - - - _ -lros. I
de pecados do que ele dê' Internacionais.

R.IGOROSO INVERNO E salientou: "E' O que erros, - já vai para o

ter-I \lENDA DESTE rm�"'iüO
sempre preguei no R. Gran- ceiro ano de governo de NA ENGRAXATAJU&.

ATINGE A EUROPA de do Sul e fóra do Rio (Conclue na 2,:1 pg. letra m PONTO cmo

Grande: raça de exceção
- ,- - - - - - _- - - - - - - - - - - - �� t

��e ;a�:nt�é;:::m�:(1t:��:� 'Estudara' o PL gaucho· osas lutas passadas em que \
nos dilaceramos, para a-

'mar-nos, ao mesmo tempo} � oblemas das u c e r S a* O��l��:r���ve f;::;:��l p�: pr \J
vida, alguma coisa pela --------
prodigiosa terra que é (J PORTO ALEGRE. ·1, :'1! 'i- te em conjunto tomm-ão nua.l

Rio. Grande, O, .que é pre-
díonal) - o SI', F:211:1 E"), o quer deliberação sobre à suces

PL., declarou que sí'tl Tl'll·� i"h () são governamental g<lúcha" a

ciso é que os riograndenses a. UDN, com o PSD já :F�ll!) t- diantando o sr. Pila qUi' .f, i'll'1'·

ver"if1quen1 dentro da Fe- rarn comprornhwo e que; ·,';"1'\( :l-' damental esta atitude, pai'.·, nii.o

dera.ção qu!;), nOS somos, �1l1 --------- se justificaria f'Jzse deRf, ila 3.

verdade, uma genti': CXc-::p· pd'l.dera' SA'" :lL,t�l�dl!. 1\
tr� democrátJc3, com tão

cionaL A homenagem {:_ U \J� uU\,:, 'iJ � bons resultados que produziu na

•
- eleição muniCipal em Porü, Ale-

menos prestada a mim, que reg;mo ... ",n�gl�ÁlfiO 1ft.:J

'àü' ·Úustre e brilhante I"ou-
I \,r t.l§ V � !�\H I m:l

reiro da Silva" que real- Alemanha ofienta�
mente, 'muito o fez para
n)(;recij�la1> .

.

·0 MENSA6E A SR O
Feira, 5

S .f L V A SI D
BLÚMENAUt (Santa Ca tarina, de Janeiro de 19543.a NUMERO 363

c

RIO '4 (Mi'ridloual) - o sr, Petlro Aleixo, F. Lima. e Horta. Perei·

ra., ,líderes da UDN mine trá, eonfereneíaram õntem em Petrópolis, com

G brigadeiro Eduardo Gomes. Mais tarde. ainda naquela eída;
de avistaram-se com (; lidá Afons'ó ,ê.rinos. E ante" de re

gressarem a Belo Ilorizo:q:te passaram pnr TerezolloUS onde
se'encoiJltraram com o sr. Prado Kelly. Ouvido hoje pela re

po'rtagem sobre esses encontros ,:l$!,im Se manifestou o sr.

Afonso Arinos: .

�·Encont�-ime ele· fiáro cem os mens correligionárias
Pedro Aleixo, João· Franzen Lima. ElO Horta Pereira. Soube
que eles visltaram o brigadeiro Eduardo< nomes e o sr- Pra,
do' Kelly .. Com o sr, Pedro Aleixo, João Franzen Lima e. Hor,
ia. PerelrÍl', não eonversel sõmente sobre o- chamado "acôrdo
mineiro", Nem eles foram a PetropoHs exclusivamente pa
ra tratar do assento",

Conversamos tambem sobre
a próxírna convenção da UDN
mineira e a organização das
chapas ao Congresso- Ainda
nessa oportunidade aQ Pedro
Aleixo, que é catedrático de
Direito �nal na Facui4ade
de Direito da Universidade de
Minas Gérals, qtte preparasse
um projeto de lei comple
mentar à Constituição sobre
a perda de bens dos servido
res públicos e funcionários
lautárquicos e' de sccíedades
de economia míxta que s.e

env·!)lvam em casos de subor
no oU má aplcação das ver

bas, ,etc" como os que foran1
d:mundados às comissões
parlamentares de inquérito".
Sobre a possibilidade de um

entendi�=nto, inter�partidá
rio em Minas, declarou· o ;:;r,
Afonso Arinos:
"As conversações até agora

realizadas entre elem-entos de
categoria do PSD e UDN , e

que me foram transm�t1das:,
não visam. ao contrário da

... q,ue. i"'m,sidQ"n::::;tjdado,�a.. ..ar.,.

"tic:í.iLiçãu"de soiu-ções
,-

d:n1cre�
'tas, na base da -indicilção do�

Em tom bíblico Flores da Cunha
segundo
aos pecados de

..

mvoce o

... Tolerancia Getulio Vargas

candidatos a postos eletivos,
O que e: procura nesas eon

versações é uma formula im
pessoal de entendimentos en

.tendlmentcs entre as agre
miações que propic:e uma so

luçã':J 'elevada ao problema
da sucessão presidencial, evi
tando golpes anti-democráti
cos, sucesso de aventureiros
políticos e predomínio do di
nheiro no pleito. Por isso
mesmo as' conversações item
se dír.gldo no sentido de-um
ácôrdo inter-partidário que
ainda este aní permita a re

forma eleitoral para evitar
suborno, aventuras e fraudes
nas próximas eldções,

LONDRES, 4 (UP) - O In
v...rno atíngtu a Europa hoje,
subit.amonte, <com nevadas e ven

davaís, depois do tempo quente
dos uttímoa días. As costas do
norte da Europa foram atingi
d�'s pelas marés mais altas des
de as desastrosas ressacas do
inverno passado, em que morre

ram, mil e
_

setecentas pessôas.
Até &,gora porém, as ncttcías di
'zem 'que' 'todcJs os diques repara-

I d_?' de�is, dâqúele �af:i$l'I'dfe· es'�
hlO l'C'slstmdo.�Rl:qADElRO EDUARDO GOMES

gre,
No dia '.1ito na reunião do PI..

vai ser debatida a 8ucessllo ga,(,�
• cha. quando o pL tamhem c;�

fI ,Há: 'o ·tUdard.
'

10. f-ucessão presidencial.
soYiético '·1",,>0;11,.1 pois não. se' pod� cindir o Esm-:1."

G·etúlio e os pecados. Rundsehau" diz lwje quP o ;',r,_ da União não se :poden.do rf'sol'<

E fri:;;ou, a certa altura: v�ro eornunista. na AJemanly!. 'j- ver no pI'Jblema de politica es

_ Bem ou lual. o sr.
l'iental possui apenas um J·2�i- tadual sc·m tomar em cosidera

'r10tá .

'sodétkà,' ·fr'fiaó(lo-s.c 'me llnr·;io;;ot"io, podendo SCr a- ção o problema dominante. que

que a mesma 1 em apena:; ("1- Getúlio Vargas foi elevado bolido pS.Ta unificaeão dos po\·n�. é a sucessão federal. Esta, aliás ..

racter urot:colar 'i.' formal- pela segunda vez à presj- Essa declaração é frita flltm (,- a significação do discuti&) tem;::,

Tnata.-,,'::, acr.esccnta-se lios :::&nCÍa da República e eu o ditorial do referido orgiío f1 do sr, Etelvino: o qu� eles pre

circulas, de uma ,símpl.:". a�
respeito, Jlão o sr. Getúlio qual diz que o povo da Alerna-' problemas da sua hirarquia, Gnn

cl�ação de recepção de notas nha orIental nunca julg-ou seu vem não esquec"r aproxima :;u

oc�dentais. a primeiro·, de, ja� yargas poljtico, !llas o c�,=- governo cm separado a não <;cr cessão presidencial. ::lU que vão

neITo" envlada de c.onfon;n.�da� Ie da Naçao. Nao acredito como lima solução pl'Jvisó- :iogar Il'\ais uma vez os destinos
de com a praXe dlplomatlca.

t que sem o respeito integral I da, _da democracia,
A nova nota de lVfoscou nada
acresceni'a, n.em t ra à situa- ",-�----

ção exist.ente, salvo por tornar(Maw·s 1 arlame tares emcerta a data de 25 de janeiro
proposta pela Russia e aeei-;
ta pelos ccidentais,

cll;�fa��E�� �o���� offfc;;,: franca o s iç' a
....

o Var as���e fg'�a '��fcV:il1le��: e������ I
.

���t� 6Í'i���:S�Çã:on��r�I�;�� fracionada a maioria co m o rompimento de Idilemar ...

quadrangular de Berlim. E'
quasi certo no entanio, que l} RIO, 4 (Merid.) .'- Com o

sr. Anthony Eden será acom- rompintcnto do sr. Adhemar

panhado do sr· Frank Roberts; 'de Barros, agora atenuad>J
sub-secretário de Estado,. ad- nelas suas !"'JvaS àeclaraçõcs,
junto, encarregado dos assutl. perde o sr. GeÍuii:l Vargas,
tos alemá'es n,) F01·eign Oífi_ Yla Câmara dos Deputados,
ce e que é um dos especialis. uma parcela insubstitu'vel do
r 1 "st"es scviéticas "lPO'O parbmentar que vinha

m�is �em vgsli�a� ÔO mDn�O ;��ff:�::��t�3fr�:; ::t r�1!������,!��1�b�:i�e����
dr'ddído faz(:r-se acompanhar Estados,

-

princIP.almente do

I a Bed In de um técnico st&- norte, qllIC i'epresentav",m n

CC2a M:::rgareth Rose, da

I
lllico. parte mais uondcrável da

bancada do PSP. obedecpn:lo
Gl'ã-Bretanha. O primeiro

'

à pnlu\Ta d,,: orde:l1 do ('lie-

lugar entre as lideres da e- A N UNe I E M:
I fc, vão U:U',l uma "posição

(Conclue na 2,3 pAg'lna J"!l:1l J)) N E S T A F O L H A f,errcnh.:l � :-;i;;!.:'ll1ática, at!:'n-

Berlim, entro:; os (Íuatro mi-I cano) em data d,� primeirl)
l1istros c1e relações exterí'J_1 de janeiro, na qual esses go-.
res. D.eclara o governé). de vern,�s ,dão sua .concordância
Moscou: ,à proposta ,aceita pr�b i�l)ver
"O governo soviético acusa no soviético d,e se reun'r e1n

a recepção da nota do J!,over- uma conferencia dos I�IinjE'
no (francês, inglês e amcri- tros das Relações Exteriores

�-�-�--'---��-�----------'-- da França, Grã Bretanha, Es-

A
.

IA () cI cJ-
.

A I
.

O
tados Unidos e Russia, no dia

me..!)ça
.

'.. 'n·,'" a e �.m,· ..; .

25 de j;lneillJ, em Berlim.
G U No que concerne à qiIestã.:

do local, no qual se d'ev.e reu�

P.:.c· tO··· D�.·. D'ela.sa Da Eu·"rapa �f�sâri�o�:rtR�� �aaX���:
g �. r� nha foi av.:sado de que essa

questão deve ser resolvida
- mediant� acordo entre os

cOllversaçoes ,reprcsentant'es dos altos co
missários das quatro p(rb�l1-
das em B2rlim".
Não se atribui nos circulos

autorizados, britânicos, ün
portânc1a part'cular ,. nova

NESTE J·ORNAL

Ultima anles dasadvertencia de Moscou
LONlm'ES, "± (U1') .�..

'. o I var à prática o Pacto da Co.
escritor s:;,viéttco !lia EhreTI_ mun'dr,d':! Européia de Defe·
burg: adv.ertiu hoje "a.;;:s nor·· sa ameaca o possivel .,;Jcordi
te-amerittinos' que não e7J..o. sobre a unificação alemã.
tregaram.' a McCarthy o di. A emissora de Mosc.:JU i1'
reitd de 'pensar por eles" que, radiou um artigo publicado _ ..

a insistenci? ocidental em 1e- por Ehrenburg na revista SQ-

l· viética "Noticias" e dirig'do
aos norte.americanos que
penSam, rio qual lhes reei-

• nwnda que levantem a vog;
Dova emissora na contra a aludida Cmminida-

,

_ I· ele.
... Cã\\lff:. naraense

f

Diz,:; 5'scritür qu�, cS oei
.. .

Ii" ii fi dental..'> tem o proPoslto de
BELEM, 4 Cl'.lcl'id[onaH - Jii comparec,er à conferencia de

foi fixada a' daia de 23 d') eOt'- m'nistros das Relações ExteG NOVA IORQUE, 4· (DF). .

riores, qce cOInl:,çará a 25 dq
corrente, Ã:'!r'i Berlírn, com um

- O Instituto de Vestidos,
·'íi�ti cOlBumada"; d aprova- de Nova Iorque, acaba de

.

ção de uma aliança m�l�tar . publicar sua lista anual das
de que a Alemanha particIpe· d Ih' ,

A uronósit", d z Ehren_)
ez mu eres melhores ves-

bL�rg:' ':scguádo cs diplom:�-, tidas do mundo, confeccio
tas ocid::ntais, a Comunidade i nada à base de consultas
Européia de De�ê.:sa não arlle,!,� aos principais

.

entendidos
ça mnguem. Nao obstante, I . "

trata-se de uma arança m,ili.. no D?-undo da elegancla, Es-
t-ar em que estão incluidos, sa 1 sta contem agora doze
certos países e da qual outros nomes devido a dois em-
estão excluidos. As alianças t '.

.

d ;
.

todo milii.'ares se firmam semp.;N pa es no nono e n<? ec_mo

('!·gamzado, nele figur'w,b. lo_'
I com 6 objetivo �

de f{)rtale�er l1:1gar. ? fato. mms sensa
camores, . um lado contra- o outro. Co- clOnaI e a queda da duque

na mo poderiamos chegar � um za de Windsor. que vinha
1j acordo sobre o futuro da A.

mantendo o pr"imeiro lugar
e agora caiu para decimo,
enquanto Marlene Dietrich

desapareceu completamen-:
te. Como nov(ata, entrou

para a lista élas mulheres
mais bem vestidas, a prin-

lemanha, se, ai mesmo tempo,
se declara, que a Alemanha
deverá fazer parte de uma

dendo ao apejo do "gora can

didato apre,; dcneia da Repú�
)qUea.
A despeito do PSD manter,·

se coeS'l. relJ!'€S('Ilt:l'ldo �m;5

dissençõ"" um'l parcela mini
ma, cujO) desialque foi re

c0ll1�ensarl0 Iarg:ullente pela
a:d.csão dos cX-l;e�scpl;;ia5, a

mai01:,ia tem sélfrido treI!1en
damenre n2SS�oS últimos mê

ses. Primeiro· fo: :l (.!is'âo do
PTB da Bah'a, levantadil. pe
lo sr..ToeI Presidw, SI"guill
do-se do abandlHD da.s has
tes. pelo sr, Gurg.e: do Ama
ral, da secçã,) trabalhif,ta cü

rioca, e [l reti!'ada d,) sr. Fe-

LONDRE§,- 4, JU:P) ---':-

.

O

I
"Nenhuma, pl'less�o, d,e

p:rta-voo' do Fbl'e'gn Off!e:� qualquer eSpeCl€, fOI �xercI
desmentiu hoje os boatos se- da pelos tnorte.'ame,rreanos
gundo os quais teríam surgi. sobre nós" - declaro� ele.
do divergências nos pontos Interrogado em segUIda so

de vista entre a Grã Bretanha bré as informaç�es pt'ove-
e os Estados Unidos a respei- níentes de 'W�shlugton, se

te da evacuação das tropas gundo as quaIs o governo
inctlesas da :rona do canal de norte-american pp.TIsava em

S�ez,
.

.
.

c::mceder lUlÚ auxiho cconô\-
mico f' militar ao Egito, o

porta�vós réspondeu:
"Não flenho conhep.ímento

nenbum da decisão do gover
no' n'Jrte-americano ,em dar
atualmente auxili) militar
ao Eg't<:l'"

Manterão oS EE. UU. o

acordo de auxilio ao Irã
Teerã, 4 (UP) _:_ O em

baix�l(!or dos EE, UU. nesta
capital publicou um (;(ll1'lUni
cado relativo. à ajuda militar

que o governo 1'? Washington
ccncede ao Irã há sete anos,
segundo o acordo l"imovado,
todos os anos, na dab de oi�
to de janeiro, I
R:corda :1 embaixada, nes

se documento, que os E�ta
d:JS UnidJ:s concedem esse

auxil'o aO Irã soh forma def'
material e fornecimentos, de
acordo com· as necessidades
do país, capacidade de absor-

Preparação política da.
conferencia de Berlim

PARIS, 4 (UP) -- A pre
paração do materi�l de con

ferencia, em Berlim, vai ser

estudada, ai) lado das poten
cias ocidentais, por um comi
té de técnicos que talvez se

reúna nesta CapItal dentro
eID br,eve.

Depois do strabalhos c1E:sse
c:mité é que serão dadas ins
t.ruções aos altos �omissárlos
ocidentais na kl,emanha, 01.1

lix Valai,>, já eg,:c330 oos
quadros ademtn·;s+;i!'l, E as

defecções não 5erão apenas
festas, na ma.ir'.a' D(;l)tro Em

breve somar-se�ão os nontes

dos srs. Severino Mariz, do
PTB, e Paulo RélIDOS, dó. IvIa�
ranhão, tambem 1rabalhista.

O QUE FALTARA'
.

O primeiro g.esto do sr.

Adhemar de Barros terá co ..

mo consequenc:a para o g04
verno a retirada, -em bloco,
do apoi.o d$ 19 deputados, dus
26 que formavam a bancada
do PSP na Câmara, menos os

7 "garcezístas", entrados no

PSD ou sem legenda. A pn'.
cária maioria que depende
dos votos do PSP e do PTB,
passará a depender hlteira
mentle do PTB, o '11.1e- signi
ficará que () PSD terá de '"us.<�'
rt2nder a irudicional hosLili,�:;;
dade politica C'Jln' aql�el
que elegerão o pres'dente
República, cujos favores d
puta Jmma luta senl treg
Por outro lado. a UDN t
�jdo Dar:! {1 governo, uma O"p�"I
sição- civ'lízad'a, tipo brjià1'�l4-
ca, ob.edec:n'do aquela oricri":;
tação de colaborm' ah'avés, ·4.Oi
L('g,s)ativo, M3S a 0posi,
prcmetida pelo sr. Adh�
de Barros é óutr" muito
rente e significará o co

'

intl'ansig,el}te a toJas aS.m�i:Ij.; c

das de catater po tÍ'.;ico; P!'@:;:;"'..'; ';
..

(Conclue nl' 2,D. págIna letra B) (concluilfl 2,a págIna le!lra Mi,,:·;::;·_"
� .: ...."'.

Cefebridad-ei--ô --iiüe�- àf�
americano ão ao Dr.···

....�

. ":". � :: .,

tisla anual �âS 10 mulheres

----------___;-.,--�_.....:...._-------_._------_.

Nenhuma pressão foi ex rcida pios
norte americanos sobre o inglese
._ Pensaria o governo ianque 'em congeder auxilio ao Egito--

ção do Exército .Íl'aniano e aos seus represefltantes, que
possibílidades daqllel� país e devem fazer esse mesmo tra.
que não vê motivo algu mpa. balhQ de preparação, conjur,
ra que os Estados UnIdos mo- tamente com o ai!,) comissá
difiquem sua mane'r.l de a- rio soviétICO iQU seus adjuntos.
gir, A preparação poatica ;:la

O comunicado 1)arecl.� des- conferencia, como s,., n�corda,
tinado a liquidar õs rumores,
segundo os quais os Estados
Unidos cogitariam dt' modifi
car quantitativam-=nte seu

aux'lio militar ao Irã.

Retirado da enciclopédia
soviética fi '001P" de Béria

i

paginas qire serão enviadas

pela editora. E' que naque
las folhas havía um artigo
sobre Lavrenti Béria, com
O retrato do então todo po
deroso ministro do interior

e chefe da Polícia secreta.

As novas paginas agora c6·
locadas 110 local, nem men

cionam o nome de Béria ....
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'; tJill gareon e uma moça; que
�'i1eh'a, tl'abalbal' na cezínha
�tl:ri.lrmacões no Cme Ba1' a

'Rua 15 ele Novembro 14'17

,j'�(me 1(;70.
��,���-*----------��

MECANICOS E -------

IUTRECISTAS

I
,��,:
r Vendem-se díversos lotes.
Situação pravílegiada, proxí- Uma..c�s:: de moradia, perto
ruo ao centro. Preços vanta- do Gmaslo_Pedro II. .

• ,

josos Facilita-se os pagamen- Infonnaçoes com O' .sr, :w�t_
�. s

•

.

. ( lecke _ Banco, Sul do Brasil.
w.. 1Informações com o proprie-
tllrio Dr. Herbert Gf,!org - R·

( O S I N H E"I R' 'I I15 de Novembro, :na -:c- FOJ,le
I1531.

PARA CURITIBA
""".a.�ao.a.o.o..,...,..o.c•

.,.oeo.oeo·1 PRECISA-SE �a que tenha.ARMM"EMüriiÇüE"S-§ ���'::'c��::��t,: �st�:
�'o: .t � dade de Curitiba. Paga.se� .0

tj,j Annas de caça, espol'" � bem. _;,.. Informacões à Rua '

� te, '_'evólveres, pisto- g� Itajaí, ·1310 - BÍumenau•.
�� ias etc. - qualquer j�d marca.i., COMPRAM-SE o� VENDE-SE OU TROCA-SE
I

' NA i�
�� (asa· Pesca e Caçá III BLUMENAU �

i[�
Rua 15 de Nov., 1301 ��

� g

��������

��';.'�
:;' Uma gelad.e!ra "Siberia"
Illmn. 2 portas em perfeito es

'taJn de conservação. com 3,80
mts, I1\fOl'ma�ões no - ;aoleI
;ftíiv�ma•.
�,�==-----=�--------------------

PRO(URA�SE'

O' Necessitamos de 5 mecânl
�s competentes para motores
'1], gazoHna. e diesel, 2 eletreeís
tas para serviços de enrola
lmento de d.jllamos" motores e

instalacões,.em veículos. Apre
sental'--se }lessoalmente, munt,
'ilüs de documentos na. NAVE
GACÃO . l-TAJAI' . Ll'DA.
�G N' A V I TA" - a ,Rua

�lumenau, 170 em Itaja,L
�-�-

lOT'ES A' VENDA'

J
CENTRO DE

I A UI O M O' V E I S
{j
f�I::

A:utomóveis Uodo
Camlnhõelil 'Usadu
Camionetefl UMoa

T R O C.A.
VENDA
COMPRA

k:1.<i g.
t;it;� K
�:��:_:J.
V;·t1I'\ ii!
�-_.
i ConcesslonárloJII
. CAMINHõES F. W. D. (lI'our

Wheel Drive) .

OC'BATORES: L. H. B. Dte.e!
� Peças e Acessorlos: .

.

; FORD - CBEVROLft
� - Linha ..,...

«' MOPAR
.

k;- AUTO COMERCIAL
�:::o; lM.PORTADQRA S. A.
iF BLUMENAU
Ir· Rua 15 de Novembro, 983
: "ACISA" - Fone 1324
) '.relegramas: VANDEMEENE

t�. ORGANIZAÇÃO 8LU

�� i
MEHAUENSE LIDA.

t:� Tem para venda:.
õ'_ .�:
-lI 1. terreno no BaIrro da Garcia; I

11 • Rua :Engenheiro Odebrecht. II
II medindo :12 metros de frente 11
11 por CIO metro!, c. Fundo. II
ii z;r;x

IIII :I. tll!rreno de 15 me�.. POZ I
II lICl no Bairro d. Bom Retiro, ,
II oom uma casa de material. II
fi x x x .. IIli :r. bela casa resldenclal no B.. III eu TimbÓ. situada num terreZlO I

�! da 116 metros de !rente por II
II 28 metros de fundo. Preço d. II
li ooaslão, Facilita_se pagamento. 1\II xxz III 1 casa na Rua Baia. pouco a· ,

II Um (? ponto final do oniblD II
II da Itoupava. const.ruida há pou-IIII �o tempo, ótimo local para !li bar e restaurante ou outro ra- I
,11 mo do, negócio. J'aclli'bl-'8 no II
fI pagamento. II
fI . x x x IIII 1 Sungalow no Bairro da V� III lha, em estado de ,novo. Tel'H- I
ii no de 240·metro. (Iull.dradoll. II
II O'ti!I18 situação. IIII xxx >, Iti 1 negocio, de &eco. .. IIlOQIa- I
II 61":3 na -rua t5, bem lruo\ilhdo "
II II ;,!O!lJ. bOa l'reguesia. II
li x x ;r; II11 Dl\Tt::rsoll terren()� .. ,,_ éfIi IIt' tmioa 011 bairros da dditU. I

II x x x li
li D1verao. lotes _ CDU IUI pnJa II
'II d. Clunboriú. II
II '

. x x :x '

.

I'
u II engenho3 de .erra no mu- 'In n!.ctplo de Ib!ramll a ll,!! ,q1Ú- I
II lometro" da estação 4.. .....'ta- 11
li [{lor. ' 11
II :o: :0::0:.": 11II

'

1., .e,ua residencial. eolll, .. ,
1 terreno de '150 m:l. 'no centro n
II da cidade.

.
.

II
J' x li; :II: r.
II 1 1ecularia, 1 fabrica de 011aO "

'I de aassafraz, 1 aerrarl.>o" (lua· "
) dro de centro, 1 fábrica

. d. II
II pasta mecanlcs com li 'lItTa- II

'I rIas "Tiçot- • reserva d8 - II
I 30.000 pinheiros adultos. "III linda fazenda com 50.000.000·1
II metro. quadrados, tudo .1tus I.

II do DO municípIo de Tald. !J
r x x x II

Ii Lotes .tll Curitiba ..ltru1<1oa II
41 lin. dlvt;rg05 pontos da etdad4. II

fi TenenoD da granel.. .. r&plda I

II vlIlo:r:l:l:acllo. CUmo emprelifO h 1l
II capital. II
! :li: X li[ II

I lCOllsuite-n03 qll� 4e-ll!BIelar detual' qUJllqD�r t
! negoeió bnobUtarlo: " I
I ORGANIZAÇAO BLU� II
I l\'!ENAll&l\1SE

.

I.DA;, I'
�Rua

1l) d.e 'NO-Vê!ll'b?O !
810, 1.0 1rt..tdar. �,hi! I, II!(liiti 15'í�.. I

.•.ts:, .ud:

PE1RutEO BRASILEIRO 5. I. ..

[EijI ,C.jijs.lifUiçã·p) <

I A ,.. nr, ,oe'. dO a de OU'UbN ..� q�R,�n !!,n� I C� !?w,,,,90R<Ú> R'R hOuv",. azêncta ou ' ....sen-

por ações PETROLEC BRASILEIRO So' A. (FETIlOBRAS), estabelece
I

tante autorfzado :

do referido estabelecímento de ..c:rédito, a

no artigo 15, que os proprietários de veículos automóveis, terrestres. arrecadação da eontríbuãcão para a "PETROBRAS" será

aquáticOS e aéreos contribuirão anualmente ;o.té ,3' exe'!'cicio de 19.57, feita pelo próprio órgão nrrecad2dor do Estado ou do Mu.

com as quantias d'iscriminadas na tabela adiante transcrita; receben- nicípio. ,

do certificados que serão substituidos por .ações preferenciais -oe c,tri� O órgão arrecadador, nesse caso, recolherá. mensalmen-

gações da Sociedarl,e, os quaís conterão declaraçã." expressa "dêsse' di. te o produto da arrecadacao à agencia, representanw:' ou cor-

retto, assegurada a Iesponsabilidade solidária da U'niüo 1"m qualquer respondente do Banen do Brasil S. A. mais próxima, ..

enea ...

hipótese. pelo Valor nominal de tais titulas. minhando uma via das guias de recolhimento juntamente

Esclarece o parágrafo único dêsse artigo que "05 atos relatívoe li com uma cópia do recibo bancário à "PETROBRAS" - à

veiculas automóveis compraendíõos na eompetêneía da União., só pO.de- avenida 13 de Maio, 13 - 2G.o andar - Rio de .J!!neiro.
rão ser realizados depois· de feito o pagamento da citada, eonteíbuí- Aproveito fi oportuntdade para renovarca. V';...Excia. os

cão, . promovendo o Govêrno convênio ou -mtenotmento com. as de- protestos da minha alta estima e distinta consideração".
mais entidades de direito público para que, em relação ao Jicencía- 'l'ABELA A QUE ·SE REFERE O ARTIGO 15 DESTA LEI

mento ·e· emplacamento anual daqueles veículos, por limites de sua a) Automoveís, inclusive -camtonetes.

eompetancía, seja prestada colaboração no mesmo serrtídn'"; b) Particulares:
Acreseenta o artigo 16, que tais reCursos serão recolhidios a ccn

tas especiais no Banco do Brasil.
·Devendo ser iniciado no próximo exercício de 1954 Q cumprimen

to desse dispositivo legal, acaba o ministro da Fazenda de aprovar as

instruções rJ.!guladoras' do recolhimento,' ao Banco .do Brasil, da refe"
r ída. contribuição. instruções essas eonsubstancíada, na Portaria nr.

1.370, de 28. de d!ezenibro. corrente, assim redigida:
"O MINISTRO DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA.:

tendo em vista o que. após ouvir o representante da União nos'
atos constítuttvos da Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS), lhe
expôs o' ConselhO' -Nacional ,do Petrôleo e' consider,lndo"o que
estabelece a Lei nr. 2.0'04.. de 3 de outubro de' 1953. resolve' EX
pedir as seguintes instruções. para o recolhimento pelos proprle-.,
târíos de 'veículos automóveis; terrestres, aquáticos e aéreos, das
contribuições para aquela sociediade de economia mista:

1.0 - PREENCHIMENTO DA GUIA

a) Para licenciamento dos veículos acima mencionados, no exercida
de 1954, seus proprietãrios deverão recolher a contrtbuãção pre
vista no artigo 15, da Lei. nr. 2.004, de 3 de outubro de- 1953. a

plicando a tabela que também vai publicada, preenchendo' a guia
de acordo com o.modêlo anexo.

b) A. guia será .preenchída pelo próprio contribuinte, em três vias.

Cl No caso dle mais de um veículo de um mesmo proprietário, a guia
será feita pela, jmportancia total a recolher, discriminados os veí
culos no verso ou em relação anexa, observadas as contribuições
e reduções constantes da tabela.
2.0 -' RECOLHIMENTO

!�il:r A :N A ç A O i';$.t•.
-�---

. Cri
Até o peso de 1.000 kg•• inclusive , •• '1.000,00
De mais de 1.000 até 1.500 kg., inclusive ••.. ;.... 2.000.00
De mais de 1.500 até 1.600 kg., inclusive •••••• _ 4..000,00
De mais de 1.800 kg _

' ,'.: � ., _. 8.000,00 �
. .NOTA.- La - Reduzam-se de 20% (vfnte ·por cento) .QS.cOlliri....

buições quanto aos automóveis de mais de '3' (três) até 5'· (cinco) anos'

de fabricação; de 40% (quarenta por cento), quanto aos demaís de 5
(cinco) até 7 (sete) anos; de 60% (sessenta por cento) qúantf. aos de

mais de 7 (sete) até 10 (dez) anos. e dIe 80% (oitenta por cento)

quanto aos de mais de 10 (dez) anãs de fabricação.. .

NOTA z.a - Aplicam-se aos "jeeps" e outros automóveis de re

duzido valor, utilizados em atividades ruraís.. agro-pecuárias, flores

tais, minerais e em obras públicas, as bases de contrtbuíeão a seguir
especificadas para os automoveis de aluguel:

b) De Aluguel:
Cr$

Até o peso de 1.100 kg., inclusive ... ,........... 200,00
De mais de 1.000 a 1.500 kg. ....................• �OO.OO
De mais dle 1.500 a 1.800 kg. 800,00
De peso superior a 1.800 kg. .. _. •. . . . . 1. 600,00
NOTA: - Reduzam·se de 50% (cinquenta -por cento) as contribui-'

ções quando se relacionarem com automóveis de mais de ·5· (cinco) anos

de fabricação. caso em quE;' os de peso até 1.000 kg. ficam isentos e

isentam-se todos os automoveis de mais de 10 (dez; anôs de fabrica

ção, bem como qualqcer "outro que seja o único possuido e diretametl-
te explorado pelo proprietário.

.

B) - Caminhões e outros veículos de carga:

Cr$
De menos de 1 toneladia de carga ......••.• . . • • • 200,00
De 1 a 2 toneladas de carga ,.............. �Oo.OO
De 2 a 5 toneladas de carga ......•................ 800,00
De 5 a 7 toneladas de carga ..•...........• ,. o • • • 1.200,00
De 7 a 10· toneladas de carga 1.600,00
De mais de 10 toneladas de carga "'."' .. �"" 2.000,00
NOTA: - Reduzam-se de 50% (cinquenta por cento) as contri-

buições, quando se relacionarem com veículos de mais de 5 (cinco)
anos d'§ fabricação, caso em que os de capacidade inferior a uma to
nelada ficarão isentos e isentam-se todos os. de mais de 10 (dez) anos

de fabricação, bem como, qualquer' outro qu'e seja o único possuido e

diretamente explorado pelo proprietário.
C) - Onibus:

.

Com capacidade até 20 passageiros, inclusive •.....

Com copacidade de 21 a 30 passageiros _ ',
Com capacidade de 31 a 4,0 passageirqs .

Com capacidlade de 41 ou mais passageiros ........•
Dl - Veículos Aquáticos
a) - Particulares, para recreio:

Cr$
1.600,00
2.400,00
3.200,00
4.000,00

Terça. Feir:lHOJE
A's 8 horas:
'tHtima (; defInitiva. exibição do. grande filme

�S�NrV�E-S�.D.,O �

K III M A fi J A R O

DIstr1buldol em. su. CatarJu
DAS

AFAMA.DAS CASIMiRAS

"MOBIS"
.

. .

.

.

Marca,Fabril da melhor
casimira.' do Bl'ull
.- x-

1..inhos e aviamento.

para Alfaiate.
- x-

ll:ua XV. 1360 � Cx. Postal. SlIB
BLUMENAU

ai O recolhimento da contribuição correspond<!nte à gUia será feito
ao .Banco' do Brasil S.A., rias ,suas agências, repl"esentantes oa

correspondentes, para crédito da conta da PETROBRAS S. A..
bl No caso de não haver na localidade 'representação do Banco do

Brasil S. A., o recolhimento dleverá. ser feito na mesma reparti
çãO ,onde for, paga. a licença do veículo. No ato do recolhimento
o contribuinte apresentará' as três vias da guia. sendo o recibo

passado na primeira via, que será a sua prova de quitação.
3.0 - LICENCIAMENTO DO VEICULO

A prirheira .. via.�da ,guia,. devidamente quitada. será exibida à re

partição expedidora da licença do veículo, a. fim de que o licen-'
ciamento po�sa ser, concedlido na conformidade com o que dis
põem o artigo 15' da Lei nr 2.004, de 3 de outubro de 1953, e o

Código Nacional de· Trânsito.
4.0 � CERTIFICADO DA PETROBRAS
Essa guia, assim quitada, representará o certificado a ser substi
tuido por ações preferenciais ou obrigações. da Petróleo Brasi

leiro S .. A., de que trata o diploma legal supra.
xxx

PETROLEO BRA.Sn.EIRO S. A. - "PETROBRAS"

(Em con5tit'ú!!áo)

.Cr$
Com motor até 5 HP "'.'" _ •.................... _ �OO,OO
Com motor de mais de 5 até 10 HP • o. . . . . . . . . . . . . . . LOOO,OO
Com motor de mais de 10 até 20 HP 2.400,00
Com motor de mais de 20 até 30 HP •............ 4.000,00
Com motor de mais de 30 até 50 HP •...........• 6.400,00
Com motor de mais de ,50 até 100 HP ..........•.• 12.000,00
Com motor de lO!) HP ....

'

... i .. '.' ...•• ,. . • • • . • .• 20.000,00 '

NOTA: - As contribuições devidas· pe:los proprietários de embar-
cações destinadas a fins industriais e c'omé;rcials. conquanto privativas,
são as constantes dlll, tabela a seguir:

b} - Para transportes industriais ou comerciais:

Cr$
Com motor até 10 HP •.•••• , � • .. • . • . . . . . • . • . • . . . • • isentos
Com motor de mais de .10 até 20. HP

'

..
'
.... , . . • . . • 200,00

Com motor. de mais da· 20 .ilté 3a BP ••.....•.•. " �OO,üO
Com motor de mais de 30 até 50 HP

'

'. . . . . . . . . áoo,oo
Com motor de mais de 50 até 100 HP .....••.... 1.200,00
Com motor de mais de 100 HP .....••......••.... "' 2.000,00
NOTA: La - Reduzam-se de 50% (cinquenta por cento) as con-

tribuições . quando se referirem a embarcações equipadas' com·moto
res de mais de 5 (cil'l.Co) anos dle uso, caso em que ser'ão isentas as

embarcações' até 20 BP.
NOTA ,2.a - Isentam-se todas as embarcações com motores com

maiE de .quinze anos de USo e as que se destinem à pesca até 20 HP,
desde que seja a única possuida e diretamente explorada "pelo pl'O

plietário.
E) - Veículos Aéreos;
al -- Para tramporte privada ou de recreio:

(TECNICOLOR) .

Ele procurava a sua alma :v�rdida nas doces, amarguras:
das noites de Paris... na frente de lutas da Espanha •.. ' atra
vés W, verdes selvas da Africa, !tois sua viCIá e seus amores
haviam sido um nécado!

.

A MAIOR HISTORIA DE AMOR! ._ PARIS, MADRID,
AFRICA, O MUNDO INTEIRO ERA IsARA ELE 1.JM CEN-
TRO DE RECREIO! -

.

. ,
.

.
EXRAIDO DO FAMOSO ROMANCE DE ERNEST DE,-

·MINGWAY! '..

.

'. 'V"ejam sehsaCionais caçadas na Africa; 'séwiacionais teu;
nadas em Madrid. e sensacionais lutas na" Espanha!

AS NEVES DO KILIMANJARO, um filme para :milhõe.s!

t_'

HO.TE - ..

�s 8. horas:. . _' ..

Sessão das l\loças, a sessão que reune

tas:ue Blumei:ià.u! .

DOLORES DEL RIO _ VITOR JUNCO, em:

VENDE-SE
Um bar no centro da cidade

com 5 mesas de sneoker, oti.
mo movimento e por prega de -

ocasião. ITendo: espaeo para explorar
qualquer ramô eomgereíat. Os
mteressades poderão 'dirigir
se a Rua 15 de Novembro,
1090 _ Blumenau.

ALUGA-SE

Um ótimo' cbão de casa, com

13x6Q, a 5 minutos de onibus: do

centro da cidade. Se:r:vido por á�

gua da rêde e afastado' da :!;Ua,

principal, portanto, l!vre de pilei
l'a. Aceit.a-se em troca, casa com

terreno em· outro local. da ·cidade.
Ver e 'tratar à rua EngenheirG 0-

debrecht, Garcia, com J. Gonçal.
ves, ou com Alvin Kaestner.

A

--a. Via Exercício de 1954.

Com motores até 150 HP ; .......•...•.•

Com 11')otores de mais, de, 150 até 450 HP ........••

Com motores de mais de 450 até 1.000 HP ....•...

Com motores dI: mais de 1.000 até 2.000- HP ...•.

Com motores de mais de 2.000 HP ....•...••.. •

bJ - Para transportes industriais ou comerciais e

cializados:

Cri
5.000,00
10.000,00
20.000,00
2&.000,00
50.000,00
serviços f'spe-

TCl"ça Feira

trabalha com rara eficiencia em

pról da ,ACIRS, senQ:. ,.lll&"ecedor
do nosso apoio uma vez que na

séde da menciona"'a As..qociaçâ·.)
a ordem sempre é cbservada ao

3ado do trabalha ('(Instruti
vo.

GUIA DE RECOLIDMENTO

Cr� _ ••. 0 ••••••• , .....

Cr$
Com motores até 150 HP ... ,.................... GOO.CO
Com motores de mais de 150 até �50 HP 1,GOO,OO
Com motores de mais de 450 até 1.000' HP 2.000.00
Com motores de mais de '1.000 a 2.000 HP 2.60009
Com matare, de mais de 2.000 HP

�

5.000,00
c) - Para instrução .. , .• , ,................ isentós
IPublicadll no "Diário Oficial", de· 3 de outubro de 19'53 (Seção I)
Página 11l. '1(9).

PreciSBu$ e de um

AUXILIAR DE ES(RIfOfUO

J
mengo, com O ponto perdi
do - 2.0 VascQ e l<�lumi
nense, com 2 - 3.0 Botafo
go, com 4 -:- 4.0 América e

Bangú, com 5.
, Próximos jogos Flu
minense x Bangú, quarta
feira à noite. Botafogo x A
mérica, sábado à tarde. Fla
mengo x Vasco da Gama,
d'omingo à tarde. I

foi .,tudada ! reuniõ.s ,;a.1lizadas nesta Capital,. por

ItéCUlc'OS norte _ americano,
francêse britânico. Acredita
se Que Os relatórioç feitos em

eónclusão dessa<: reuniões
ainda não foram estudados
.em escala minist.;�'1'.·

D
legancia em 53, coube à sra.

'William Paley, esposa do
presidente da Columbia
Broadcasting Siterm. Em
segundo figura a sra. Wins
ton Guest, tambem da alta
sociedade norte-am�riçapa.

o sr. ,...o. o.._ " lO , ",
-

Para sel"VÍços de escl"Ítório.

nacionalitUade
proprietário do veículo •••••...•.•........•...............•••••••.••

terrestre. aquático ou Iléreo

����ie' -..:..: �i�
.

d�'�t��' i���çã�: ����
.

�. iip� ���
- , de •· ..

·;ê�o
"" ........••. , motor nr. . ..... " .....•. , licenciado para o ano

ou HP
de 1953 pelo municípia ••••••••••.••••..•••. , Estado •••• �••••..••

."". .. ' : : .. � .. OI. sob o

ou matriculado em repartição da Marinha· ou da, Aeronáutica
nr. . ...•....... ,........ vai recolher ao 'Banco do Brasil S. A .. ou

...................•........... ". a importância de •....•...••.•.••.

..............•.......
' ; ...•. _ . . .. na forma e para os fins

previstos nos artigos 15 e 1G, da Lei nr. 2.004. de 3 de outubro de

1953.
.

Data ••• "0 ., •• ,. 0'0 ." •••

Assinatura, ." '" .•. .,. ••• . ••

NOTA -·.Escreva com clareza.
Simultaneamente C(lm a assinatura d�ssa portaria. dirigiu o minis

tro da FazEnda o seguinte Aviso-Circular aos Governadores dos Es
tados e Territórios:

. I·
data para as conversações
preliminares, ou, talvez, a

presentando-lhe UIRt 'se lUte
for conveniente.

o

da�d.o-se preferência a quem tenha conhecimentos de nan.
tabll!dade e esteja quites com o' serviço militar. .

!Js. interessados quelía"am ial}l'(iSe�l!-tar fie na ;C.ompanlrãll
BraSileira de Fumo em Folha - BaIrro do Garcia.

, ,�

MOÇA (ou MOÇO)

"A VIS O
NR.

Sr. Governador:

A fim de que se· torne passiveI o recolhimento ao Ban
co do Brasil S. ·A.,da, contribuição instituid;J·'pelo artigo 15,
da Lei nr. 2.004, de 3 de outubro de 1953,.;jâ em ·vigor, e

tendo em vista II premencia. do tempo que impede a ultima

ção da' providência prevista no parágrafO único do referi•.

do artigo, solicito a V. Excia. seja recomendado aos departa
mentos ou serviço. deste Estado ou de seus municípios, en
carregados da arreeadação de impostos e taxas de licencia
mento de veículos automóveis, terrestres, aquáticos (lU aé
reos, que exijam, como condição para· a expedição das res

pectivas licenças, a prova de já ter sido feito o recolhimen
to ao Banco' do Brasil S. ·A.. através de sua,s agências ou de
seus representantes da importância relativa àquela contri
buição e verifiquem a exatidão do recolhimento pela tabelá
pUblicad'a em anexo à Lei· nr. 2.004., no 'Diário Oficial" de
3 de outubro último, de acôrdo com as instruções e mode.'

. lo, juntos por· cópia. Chuva de improviso?

aliança militar ('on!.ti.tuida
p<lr uma das duas partes?"

ESTOCOLMO, 4 (UPI -- As Conversaçõeu prévias:
comunicações marítima,;:, aéreas entre os comissários
e terrestres em toda a Suécia BERLIM, 4 (UP) - Es-
estão num e'stada caót,r:Q, devi-' pera.se que, na próxima 1;"".

,do .aOs ventos de cento e tri�ta mana, os. trps altos comissá
quilômetros· à h'Jra. flue EOpl'a- rios ocidentais em Berlim se ram, a vítima tentou agredi-lo. a·

ram sobre fi. Europa do norte,n ponham :em contato com o PóS uma discussão, terido ele s�eQ.·

Postes telefôicos e telegráfico'., seu. colega soviétic�. a fim :�e do do revolver é feiio 0& distla

foram derrubados, bem comI)
acertar.em a �uestal d_a, serte ros.

chaminés. Um p�quen') var,;.r t
da conf�rencla �.emll1IstI"2S Não é mais maconheiro

dinamarquês" o 'Hans Boy�·, se d�s Rela�o�s Extenl)�,;s, "a re- Desmentiu �uricii) continuar

encontra à deri
.

tr S'
allzarse a 25 do con _nte· no tráfico de maconha... Revelou

. .. .

va en e a,
..
ue· E' provavel que tis aH�z que. de lato, iora 'maconheiro há

Cla e. Fm!andIa, e seu'il tnpu- comissários dos EE. UU. ln. algum tempo, traficante da erva
lantes estao se �reparando pa:'a gl&terra e França, escr�valll maldita" conhecendo, por ·isto.· o.q

abandonar. a naVIO.n Uma 1a<lIo ao alto comissário $oviétíco, desordeiros da Lapa•. '

holadeza mformou ta.mbem que Vladimir Slemy�no'l so1iei- '. Fez tsmbem' questão de fr�a..
.') navio de pesca. italiano ''Cco- tand�:).lhe que mat'qu� que ,fora. (J. único. autor .do. crime.

pediu auxilio urgen- nada tsndo

ATENÇÃO� Consulte 013 preços bàíxos e economizé
co�prand& NESTA CIDA�E, na·, :: .... :

, IMPORrADO�A BRASIL PROGRESSO
Relogios, Desperttadores Wesclo�� Pulseiras, éàne
tas Parker �'21", ·etC..

POR ATACADO E VÁREJO

ANUNCIEM Fortes venfos sopram
em fodá a Sueda

Comércio e Industria lVALTER SCHIUIDT S. A.

Rua 15 de Novembro, 1.495 - BLUMENAU·

NÉSTA FOLHA

GfNASIO
Rio d ,o

Cl:.ltSOS

,HOORN, Holan.da,: <I 1UPI --

E

':� 'I Fállrica de Máquiítâs- e Fundição.
:._

M
h:n1ário admissão, ginasial e Técnico de Contabilidade.

SecC'\es:' .
,

-

Inte1'lato, externato e semi_internato_
E:;tab€'ecimento de ensino oficial:-COlU ,inspeção 'federal.
ProfesSr...ado salesiano .formado pela.' Faculdade de Filo ..

sofia, Cie'das e Letras de loreou. Estado de São Paulo i
E3tudos, séJ.i.os.. e,eficíentes. \._ .. , .:, . , .. _. .. ,.

.

Curso Pn�P&"at6.r.io aos "-exameS': de admissão· ao 'ginásio
de ll.·de jane-a_ti ,2{} de fever�itó._....,... Exames; dias 22,
23 e 24.de ;fev'):(:iro.··, ' . .'

.'

Iuf.orrQ�çQe::\ à kreiorfa .dO:,Ginásio :Dom Bosc.o"Rio do
Sul.

'- . ".-

_,::-_-"'_ .. -.--��"';':";, ... -�..; ...;,..,..".:-:..::.....-.----;:....---�

postas :pelo uresídente (la Re_
'pública. ,O rOlnpllnento d·:)_.
sr. Adhemar de Bal'ros ':om
o ,sr.. Getulio Vargas pede

.

consjderar�se com" f) f,:nme:
ri e grande PUS3\). pilra a :u
,ta. da sucessão p.res�dencíal,
'desenr.sdeada no úUim._) dia
do ana ri� 1:963;

Espec�alizada em :fapric�çÕel'! .de balançafi marca
"�ORITZ", de 20,3.0 e 40 quilos -: Máquinas para
padarias, marcenarifls, bombas Qe água para. poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas. .,' .' ,"

•

' w • �. ., ,1 '! _ .... ... _.
•• _ � • '. ••

- Oficina de estlUl_lparia e fUndiéáo - .

ProJetos, orçamentos e demais inio�Çge8, na'Fá-
brica: . <. •. '.l!I.' ·�f.';_�

Rl_i.lt l1rogu:�l:l.· ao - ItaJai - Santa Catarinil
.

nita� uni resfriado � txImIü- •

COgDaIl do AlCatrão Xa�.
que atua como prcventl'lO eSq,
Infecça.... bronq,uiC&!t «

.

pu!m0naI'e3.' 'desinfetando _
fortalecendo os 611:10.

"IM i'1l0DUTO DO

USCRUÔRJO
- .

'.
'

�mI!lIliUnmmíIIUlliíillílmlímmimmlnílmmmmíinmilmjjllmHj""·
"

-

Ausente durante o

mês de Janeiro�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DES KREBSES

BOSTON, 4 (UP)� -;" Mehrere Wisseuschaftler
berichteten gestern, das:s ein grossel' Schritt in der
Vérvollstaendigung

.

der
..

Herstellung neuer Produkte
:lU!' Bekaempfung' des Krebses gemacht wurrle.

.

Dr. George B. Brown, der AnstaIt S10an
KeHering in New Yor:k, gab dieses Berieht waehrend
der 120. Konferenz der .Nordamerikanischen Verei
nigung zum Fortsehritt der Wissenschaft, in diesel"
Stadt.

Brown sagte, dass aIs Erfolg d.er Studien seit
dem Jahre 1947, jetzt dle Meeglichkeit besteht, die
Art des ehemischen Pl'.oouktes welehes die Zellen des
Krebses zerstoert,. zu bestimmen.

'

Anschliessen erldaerte·Brown, dass bishel' die
ZUr Krebsbekaempfu:qg angewandten chemischen,
Produktci einem Vérstich ausgesetzt waren und bald
aIs erfoIgreieh, bald aIs erfoIglos bezeichnet werden

I konnten. Doch sei jetzt einperartiger Schritt getan,
. dass in. Kuerze die Mcieglichkeit oesteht mit Erfolg
die Krebsbekaernpfung entgegen zu gehen.·

GROSSER SIEG DER BRASILIANISCHEN .

FLIEGEREI
.

RIO '4· .

.. '1QlttiIl'A,
. , <_Merid·lOnal} - Ein Flugzeug der PA- .

NAIR schlug den Weltrekord der IIandeJ:sfl.iegerei
mit einem Flug ohne ZwÍschen1.andung von Lissabon
nach Rio de Janeiro. Der Apparat "ConstelIation",

I
der eine zehnkoepfige Besatzung und zehn Passagie
re mit sich fuehrte, hinterlegte die. Strecke Lissa..

bon- Rio ·in einundzwanzig Stunden und -dreissig Mi-

IDuten.,
I WIÉDER DEUTSCIIES ARCHAEOLOGISCHES

.

..

INSTITUT IN ROM,'
ROM - Das Deutsche Archaeolôgische Institut

in Rom ____,., seU 125 Jahren in der Fachwelt beruehmt
- wurde unter d<eutscher Leitung '\vieder eroeffnet.
Es ist das letzte der vier deutschen wissenschaftli
chen Institute in It/alien, die l'lach'der Beschlagnahme
dui'ch die Alliierten nun wieder ,an die deutsche Bun�
desrepubJik zurlleckgegeben wurden.

ATTENTAT IN CASABLANCA
CASABLANCA -. Bei der Explosion ein,es mit

Dynamit gefüellten Benzinkauisteds von etwa zwan
zig Litern auf dem Zentralmarkt

.

von Casahlanca
karnen 16 Personen ums Leben und 24 wllrden ver
lezt. Der Attentaeter ,konnte noch nicht erm\ttelt
werden. Unter deu·Toten be;inden sich sechs Bnro
paeer.

PRODUKTI�NSZNAHME
BEl VERKAUFSRUECKGANG IN DEN
USA
WASHINGTON - (UP) ..;...·'Das Handelsde

partement gab bekannt, dass sich die Illdustriepro
duktion in den Vereinigten Staaten in der letzten

I�eit vergr_oessert �ato Auch �er Umsatz.ist ho�her al�
lU der glelcliel1 Zelt des VorJahres. Dennoch lIegt seI
faS't inem Jahr der Umfang der Bestellungen niedri
ger aIs der der Produktion. Im vergangenen Monat
Oktober verkaurten die nordamedkanischen Indus:"
triellen Waren im Werte von 3 Mi1liarden und 600
Milliol1en DolIar. Die Summe der Neubestellul1gen
lag um 3 MiUionen niedriger.

REZEPTE
H.i\.SELNUSSPUDDING

3 Eier, 80 g1'. Zúcker, Salz, 1 Pak. Vanillien,;
zucker, 200 gr; geriebene Nuesse, 4 Essloeffel
Buechsenmilch oder Sahne, 2 Essl. gerietene
Semme1. ...

.

Eigelb
.

und Zucker sehr schaumig ruehreu,
Salz, Vani1le, Milch ü.dér Sahne· zugeben, dann die
HaseInuesse unci q.ie geriehene SemmeI; aIs letztes den
Eíschnee 'datunter heben. Alles in die vorbereitete
PuddingrOfl11· geben und l··.Stunde iro Wasserbad ko-
chen Iassen.

'

Mit einer Vanille oder rei-

1\2 L. IVIUch; 114 Stange Vanille, oder 1 Pk. Va
nillizuncker, 20 --'--< 30 gr. -Zucker, 1 Prise Salz,
2Q gT� Staerkemehl" 1 Ei. .. .

.

Eigelb und Zucker schaumig rl.lehren, Stae1'
kemehl in etwas Milch anITuehren, hillzugeben, die
uebrigeMi!ch mit Zuck<er, Salz und VanilIé bis zum IKochen brmgen, das Angeruehrfe dazutun, 1 1[2 Mi
nuten durchkochen lassen, das Eigelb belluegen, :und .

so lange schlagen,. bis die Tunke lauquarm isto Dann
ers! deu· steifgeschlagenen Eischnee dar1.luterziehen.

---�

HUMOR

STILLES ElVERSTAENDNIS
Hausrrau: HIch mache Sie noch darauÍ aúf

merksarn, dass meiI� Haus um zehn Uhr abends ge-
schlossen wird" ..

·

, .

I
;

Student� "Macht nichts. Wenn es nur

aro Morgen aufgesperrt WÍrd"•.
! -==-------�----���=---....���----=-�=-=---

zeitig.

!

---- - ._--. WASHINGTON (UP) - O l/H milhões em IS'l!l.

v�����;;to(�:�i�'�artir �;� j�emar�e'c)arou
.

ague'rra· �a SDtl.essa-o I :���l�!e S�I:r;�t;n��.6ble��lUJ!- �;:va;=�nt�á.l��IO�O:��!�s e�:� I qU�" }�����:�i:R .srz:t:de outubro. de 195M ...
"
.,. b , sucessao presídencial, o che- bre os ínvesttruentos diretos e purtamsnto de Comér-cíó em 23dêsse modo, o sr, Adhemar.

.

i te do PSP já conseguiu arre. pr-ivados de cidadãos G:J: ampl'.?- de dez"mbr>o sobre ínvesttmen-de Barros, numa movimenta-

1) R
.

V '2) '-0- .

f·
I banhar alguns transviados, ..as norte-americanas no :"xte-' ti)'; De Exterior intitulLl.du, "Hen..da entrevista com os jornalis-

..
IImpau. com argas ti asa 10U como o sr- Pa,?lo Nogueira Fi- rior inclusive no Brasil que pos-l das dos Investírrr..sntos N<,rte-A-'tas, Ievantou as duvidas que UUN

.

PSD 3·) 1-
' lho, que se tínnam bandeado

existiam acerca das possibr- ii a;. e o '"
.

ançou .011 prugra.. para o sr. ,Lucas Nogueira
sívelmcnte serâo "litd la á put)i- merícancs no Exte1'5o'!"", 'ile rero

Iidades de s�r candidato à .

. Garcez e esta preparado, ues- cidade em janeiro.' ria. somente a uma fase de toda

presidência da República; Na ma conservador se IDQd.::.. a iniciar a marcha "A "United Press" foi informa- a sttuação e era adtelonal a um

sua 'entrevista 'atacou prófun- .

d S-PI' <. , sucessórta, proclamando que
d'� em f'crrtes l'ci"fJO-1.Rá\·el'; qUI; bala.nço maís amplo que se deu

damente o presidente da Re�
no e ao >lU 0, vez que pas. Irespeito a produção de ener-

o ano de 1954 será o da sua ó de .se ('Sperar um aumento B. conhecer em ::JutUbl'!:) Estas ex-

bfí .� t I: V
. sou tangenciando O problema. gia elétrica, critica a ação da

campanha Cl·VJ·��. de Lnportancta SObI't' as. f.ifl'fW! pliéa."i;ies foram dadas ã. "'L'nf.pu iea, Sr, ue li .o argas, para salentar as traícões de COFAP e das COAPS e ataca ",
Desafõo

�"" ,.

culpando-o pela s.tuaçâo de f' 't' d ..ç 1 I
- ... • da"iS G conhecer em dat a ré- ted Pres.'J" ao üar-,n u conhecer

descalabro existenteno país e
qUe OL V�tl�r:l.' �r:uncl<1r ° �r·:ntalmel1te a egís açao so, Na proclamação do S1". A- cente. A novas estíru-it :vrn a-J ao Departamento' di' Comêrcío

'

de
.

d
. esquema. e VIIlO .ms, e con- cíal de Vargas, a começai' pe- dhemar de Barros há um ver; b:ltc"l'iw até fins .1:: ·1;J;J2 CI um com-ntârío !?ditor!al.· nuhll-enunc_Ian f!. manonrae ·para. denar o DrOJ'eto Afonso Art- 1

.

t.t t d ·d'· cía =" .t"

1 > - os ms ' u os e. previ en , dadeíro .desaüo aos partidos Pt'Y'í,velmente m(J,,1�·/l.6b crue (,,, csdo r.m um. dl'AT';') ('O, >J.io deque nao SeJ.al.nt . evades avsn-
nos, de som" de Iegennas. "·d· la" dos cu........., � � �., I·o -

t h•·
. - u que con.,1 era Os � ",0",','3 •

centristns, ainda índecíscs �.;'_ 1- /1'>' ·'II·m"T· s 'rI·'�" (1[·" t � I .. .

I d
..

e os ínquerLos cm marc a, Plataforma conservadora trabalhadcrea, ao ,'l1.e,q!1'HJ tem,
- u -" � _u , .. - c "'J. :, "."'e, ... ,� Janelro, ao.ssma an ,) que a 1'1l-

por se encontrar, :i..ml)l'�lUe-1 . O manifesto lançado pelo p-n que atrapalha os patrões
bre mn acordo::l

.

!_x;ra Iança- di) i'mprICsas mnt.�-&.r.�:,rí",,;nns I bUea<;.ão d.e 2.3 de d"zembrú ni:<l
tido com. '::s ':1ego'::1.::>S obJe�os sr. Adhemar de B::!rro$ pod.e nos beneficios que prett'mlem ��nto de uma can�ldat�r� �. no Bntsil "cheg'l.:' ia li ur:n ,p_ revelava o' c�pltaJ. nOl'tl'l·ameri-
de invesügaçot:-:L A despeJto

I
ser considerado como de can_ fazer 'aos .operários.

l:lt:.l
•.
como qu:;l'. o s�: E�telvl: fra aproximada a um bilião de ,. c:mo total apllcado :O.') Bra.�U ou

de não se �er prommciad,) �;ô- didab à nresidência tia Re- ._

Alarme nnlS partidos
no Lms ou varl�s ....lnd.d�tu dé.iH.lU;". 'J P"lceIltagem dos lucT'')s em

,

• d·· 1 'bll'C n-efend'e a
.

'CI' t'v ras,l.�omo, precon.lza;) proJetol
.

u�._. F.'''''''. Ir�la"'áo aos investlm.entos.bre o assun.o. elXOIl C aro o pu a. .. m1 a. a Os par·t.l·dos ch"mados de I A � A D 1 "'1_-" • ,�",L> � ,
,

.

d tAda l' ... (,0 SI· "",-'onso rmos. e qua -
.

ult· li lu· OTIMMi\IO
'

sr. Adhemar de Barros que prIva a em o a sua p.e111- t
..

1 t P�D tlUer lT1Z,ne·ra a l:>al.tir do nlês AS
.• l.mllg c ra$ cmm. t>.!1 C '".

. 1 , ••

na-o· se can�l-"atf'ra' �o g.ovfr- tlld�l, sobr.etudo ' no que c.1Íz cen ro, pl'lnClpa mel1. ,2 o b., , •
I of'c oh �� ,_. 1 (' 11 O,; economistas dI) Governo

�
....... '. ..

e a UDN alarmaram-se con1 ·t:!e jan.eu'c ,�ntrante, I)S parti- o;,. laIS S rc ç��",. nv .8,,-
.

, . -

d A .-1os nn]l'tl'cos d','vera'·o g'e d'a_ :rH'ntos f'0J'I'e5pOtut.:!d 3 :.:�U, 1?3tão 'ÚtimIsta, ao termina::- estl'>·
a repentina C,'2C1SaO ' o sr.•�- v _ _ o: .'

dhemar de Barros, quê deter� :l'mir -forçados pela decisão to:' q�.tllld;) foram �aJc l�,l:l:.'s .

U! 10- ar.'J. ('om rcspe1to aí> flJturo ill�

minou uma dnudam;a nos ru- Ir.ada "c]e 111"; . Adhemar de xlluadamente !l,io! m.. l'J .'," de ercmento dos in,TE'st!mentC'� pri:"
m<os dos acontecimentos. Di- Barrós:

.

dotares em ('o.npareç·]..) .:: lil \=�do'S norle-améri.:a'los no Bra�
...._....:..;,.....__..._...,;. .....��_��� ���""=_�=�� �__ silo Com�ntsm qu� t') Brasil t<;lm,

DO .y E 5'. 1 I O O· 1.1 ,FIZEIIDI �:s ;�;�:;it�� �:::':;i(l���
ai to ilIdustrlal .entre toc1a.<i as na-

çéf' da Amériéa'S Latina.. Acham

qu<, o Brasil pagara. em hlE..Ve of.l

seus débiios comerciais nos- EBta'"
Por AL NETO • merical1as meteram ombros à

Quando qU'::l1eres fazer um t tarefa de solucionar o proble�
vestido que não enrugue, pe-· ma da obtenção do ramie por
de a tua costureira que o con� preçás accessíveis a Swift
feccione com ramie. Mfg. Co., a Newport Indus
O ramie é uma das mais au. tiies e a American Cyanamid

tigas fibras que se, conhece.' .Co.
. Até hoje, entretanto, {) ru- E ° resultado é um tecido

mie não vinha sendo utiliza.' que não enruga, e que é feito Os católicos norte-ameri.
do comercialmente porque a de ramie, rayOl1 e algOdão. A canos acreditam em televisão.
remoção da casca e da goma proporção de ramh, é de ao Vario;;; dos melhores pro-
desta fibra, era uma operação por cento.'

'

gramas de TV nos Estados U-
muito d;·spendiosa. ----,- nidos são patrocinados por
Tres companhias norteQa� Sempre que há eleições li- instituições catól:cas.

,.---- vres, os bolchevistas tomam O nlais íamoo;:> programa

Com·eça a func·lo na caheça. religioso é o d:: Monsenhor
Em comentário anterior, eu Fulton Sheen.

-

d
te contei o que,aoonteceu nas O programa de Monsenhor

nar nova ln us Filipinas. O homem que os Fulton Sheen tem tantos ou
.

filipinos acabam de eleger pa- vintes que a rede rival viu-se

Ir'".a de poema't-I ra presidente - Ramon Mag- obrigada a·recorrer a um-·dõs
,
., saysay - sempre

.

se' desta- maiores comediantes norte...
cou pelo combate sem tréguas americanos para não perder

CDS que vem dando aos rebeldes totalmente o horário.

1 M'd N
.

1
huks, liderados pelos moscCl- Neste mom'ento está sendo

RIO, 3 ( err.) - a U - vitas· in'ciada uma série intitulada
tima, quarta1e'ra, de sUas. n.o-, ,Agorit, o n::lVO

.

presidente INSPIRATION PLEASE. Tra
va.s lllstal:;'lço�s em Camp�n?s, de Costa R'ca, ao tomar pos- ta-se de apresentar fátos e fi- do GQverno nort()·'l.:nerIC'.l.l1-:).
saIU. o. prlmmr:o pneum�tlCo se do carg.:} para o 'qual foi· c' guras.históricas. que demons- ,05 pagamenlo3 .le juros pOL"
brasileIro, fabricado pela nu- leito 'Odo novo declara iex- trem o poder da fé e da ora- parte do Bra.sil !,or: emprése..
nlop". cem materi::t prinla na- tualmênte:

- ,.

-

lI'Of. e créditos ,io Go".·ernl) !m!".

1 . çao.cmna .

. "Na atual luta que divide o Muitas figuras históricas ii-
O ,�o?junto ind;l.S�l'ial ,"D�� "'t�iKlóc���dóis'··grup,:::s rivai�, veram suas vidas profundanlo? e 0.64.0 .x ste�te:,1. no .estamos ao lado· dos ptU- m-::nte influenciadas Dela re_

todo o mundo. O nrnnell'O
s

'"'neumático feito .cm -todo lJ
ses ocidentais que dJ�fendem ligiã·:::. Estas são as figuras s''?

_,., a nossa éivilização democráti- lec'onadas para o novo promundo surgiu em Belfast, na
ca e .cristã e dallKis o nosso, grama católico de televisão.

Irlanda do NOI'te. 'fruto do decid'do apoio à lic1erança d:,,; I Entre os personagens já a
genio inveiltivo die wn vete· Estados Unidos cia Amerk�t, presentados figuram, Abrahamri.nário esc,:::cês, John Boyd do· Nort.e"· 1 Lincoln, a Rainha Vitória da
Dunlop, que idealizou uma

O nresidente c·JstariqUen!lo Inglaterra, Louis Pasteur, Sãoespecie de coxim d':,: borracha,
que ãssim Se .expressa' é o sr. Francisco de Assis e Santa Te_

eOlil a forma de .tubo, coberto Fi Ele substituiu o resa de A'vila.
de lin�, e �e pod'a ser en- ��ig�u�e�����.�������������������������������������chido de ar. Isso foi e m188. l q;iç
E as fabriéas foram surgindo.
A primeira foi; naturalmente,
instalada na Grã-Bretanha, a
parecendo d!epois outras na
França, Alemanha, Canadá,
Estados Unidos, .Japão, India,

HORIZONTAIS - 1 - Palavra indicativa de que uma Australia, Nóva Zelandia, �tc.

coletividade de pessoas, deve ser considerada separadamente, Agora, coube ao Brasil al:-

nos ind'viduos que a compõem ..
- gavinha 2 - que ,revelá ndih!1!-sted entre os pald'ses me::si('� a

emoção (pI.) 3 - nome commri a todos os simios. 4 - ato <li:: a ,,11 a 0S no mun o, n " . g
carcomer e corroer lentamente. 5 - prep. indica lugar, tem- terreno.

Ipo, modo. 6 - prazer entre desgostos. (fig.), 7 - forma re-
. Conclyida a construção. ns. .

duzida de senhor - (fig.) a melhor parte d� qualquer coisa. ll:stalaçoes começaram c: 1'�1l- !l
8 - O substrato institivo da psique - divindade. 9·- chifre ClOnar" l.ançando o p.rm1�ITo .�
de ruminantes - criada. 10 :-" Continente - obstaculo. pneull'lat!co Dunlop, mtemt- t

VERTICAIS -1 - Cetena - do verbo seguif. 2 -

go··1 mente nacional.
"..

I'vernanta - peça, geralmcn�2 de metal, cunhada por autorida- Para. se. ter uma IdeIa,. do .

de.
soberana e

repr.esenta.
Uva do valor dOfl objetos que

.p.or
ela

J
lempreendm�en�o, basta

..

d zer

se trocam (01.)· 3 _ meigo - ,''O'' em iràncês - me'dida itl_ se qu� a fabrICa DUl1lop de
ner:1ria chinesa. 4 -ligarás - ti.:'m. 5 - o mesmo ql!-e jcó-zei- C_ampl?�S teve sua const;,-;-
1'0 _ caminhando. 6 - (poét.) eternidade (pl.) - do verbo

Iça,;)
mlcl:da a 23,de fevelel

sair, 7 _ tecido fino como cscum'Iha - outra coisa - trom- r,"-" de 1.9;;2 numa area ,de 800

I
beta. 8 _ (fig.) diiiculdade - lares.

' mil m2. _Sua metrag�m ele
___. cOl1struçao é de 27 mIl m2 e

N OT A _ Denois de decifra(lo () problema, lendo-se as pa- todl? o conjunto ?be?-ece ::0!

Iav-ras iniciais das chaves horizontais, n.s: 1, 3, 5, .

maIS moderI�o �hlo mdustr:al

�,�:

E ,�pA _�",,_�,E __
.

( O M C H E· Q U··I"I e 9, terão 08 leitores um conhecido provél'biq. nele tendo sldo ll1st�la�a a ul-
____________�

.... �.________ tima palavra em maquIna pu-
... 1'a a produção de pneumátics:s. __

�•.._,_ .. , '''"''M�'''''
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SAUDAÇõES TRABALHIST"'\§ ª . ªMeu qU{;l'idQ Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio. ;: :::Este Bilhete será entregt.e. como de costume, no Cate� :;: ::::
te, porque deverá reg��6sar 11oje'� .Mesmo assimjl em .carbono, :: ==
maudo_lhe cópia para o Itú. = :::

Sei que viveu mmnentos felizes, de euforia, na deliciosa :: s
capital llaran.aense, onde recebeu palmas, a.braços e carinhos, ª =.
no mesmo nlomeuto em que eram evocados os nomes {II} nosso ::: =
Pedro. II e de Zacarias de Góes, o fundador da província. = ::

Sinceramente, não li {IS seus discursos· Ouvi alglI1ruls pí- :: §
lulas· desses discur&ós Dar iutermédio do rádio. E quando oico .:: ==
a sua voz, tenho sempre tremeliques de alegria... .

-

:: ==
Fiquei, porém, boquiaberto, quando disse que orgulhosos, :: =

podemos mirar':'ncB nos· espelhos do otimismo, pelos dias em :: S
que vivemos�... .. .:: =

Blague dr. Getulio? Fôrça de expressão ()ratória. a meu :: ==
queridO' Chefe? Otimismo? Otimismo? Otimismo? Onde? On;' = ::
de?Onde?:: ==

Porventura, desconbece a situação desgraçada, em que ::: ;:
vive o povo, quando, a banana está custando um cruzeiro')' :: ::

E.o !HWO só diz qne o cruzeiro não vale uma banana?
-

5
E o café? E o feijão? E o arroz? E a farinha? - .e
Grito! Hei de gritar! Perderei a Voz, dizendo que o senhor -

=
é o Maior, porque é uma 'verdade. Mas, não poderei silenciar, .::
(Rzendo-lhe, porque é também uma; verdade, que � senhor _

. =:
continua sendo atraicoado e embrulhado, que é o termos mais

_ ::
a,dequado.

-

.
_ =:

Avolumam-se os erros de seus maus auxiliares. Tudo é ;::i
feito por experiênCia, ou com estrategia de maiores banda- _. S:
lheiras, aproveitando�se desse amb:iJente de confusão e de dis- ª
plicência... . ..

-

:::
Um teste? Uina reunião ministerial! .Tôga franco. Cartas ã

na mesa. Vale tudo, menos �utas de box ... Em primeiro lugar, -

::
devemos concedet· a paÍavra ao homem d.e bom senso que é - S
Zé AmériCO, que embora· silencioso, está enjoado, enojado e ::
envergonhado.·. Em seguida, falará Osvaldo, Aranha, sem u- ::
partes de Jango· Depois, para esfriar. póderem06 Quvir o Bal- = S
bini.nho, que está. assanhado para ser governatlor da Bahia. ;;:;; S
Não se vai comprometer. Mas, quando chegar a hora do Jau..., _ :l'
go mostrar as bandalheiras, as imumlíeies, as sujeiras com far_

__ :9
ta documentação, o !5enllOr há de sus!,cnder a sessão ministe_ '3
r.iaI, "d�"yido ao adiantadol dá ho.t;a� ..".

-

=='

Mas, quando se recolher e o Gregoríus lhc fornecer as = ==
chinelas, há de dizer: . :5

- "Seu" Gregóri{), estamos muito atrapalhados!... :: ::
Certíssimo, das horas incertas.

'
- S

.

BARRETO PINTO, , 5
. ;�.,..� -

$iP. S. - Li o acõrdo comercial. uruguaio�brasileiro. M.e- :::::
reCe t:)dos os louvores. E seri:u injusto omitir aquí o nome do ._

5,
grande embaixador Echer,' que com O seu espírito clariv:den. :::.
ile e de bom amigo; tud,::! facilitou para que se ch�ga�se a. um _

. ::
feliz resultado .. Ao Ç!ontrárlo de inulnerós, que temos firm.a...:

-

Si
do; em condições desvantajosas, o acôrdo uruguaio é o que ::
nós podemos. chamar um Hacôrdo decente" para ambas as - '::
partes ..

�'il-A'" '��� :::: =
Ii ._,.. O senhor está desejando t!ngabelar o gener;l Osva1� j == �

do Cordeiro de FarJa, para o govêr:t1o· gaúcho, e depvis.·. Não I iS =.
meu querido dr· Getúlio, não acredito qtre poderá colocar a :; ..

.
'

.

.

'

..
.. �i'mosca azul no gen.eral Cordeiro de F:aria, :'iHIIIIIIUlmmUmmmUllUlimmmlillUIUlUUlmmlllUlUmUlImmnUmmmnUIIIUUlUmmmllUlmmmmnUmmimmnmUniUlUlIUmmn \
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( LI N I (A ME' DIC A HOMEOPATICA
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
.l\1édleo do Ho-gpital NOSSIA Senhora 'da Lu.

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92. - Fl»ne 2665
Residencia: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I '1' I B A ""- PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAlS

Doenças da pele: .Eczemas, Furunculose. Coceirlls, MaJt'
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regrBII, Exces
so, Flores Brancas, Frieza sexual,. Impotência, Esterili.da-

.

de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crÔ-

--_._ Dica - Hemorroidas, etc. --
ATENÇAO: Consultas em'Blumenau nos dias 21 'a 3D de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ-
�����

Quebrando Cabeça
1

,presidente Oti1io Ulate Blana
..

.

.,1" I;".'"
Figueres tem" 47

/ a�os· de
idade, e é um socialista que
se veste muito bem e estudou
eng:;onharia ncs Estados Uni.
dos.

dos Uriidos e que !) grande vo.'
lume e eleva.do })i'e\}D 'da lmpoj-·
taçÕE',3 . de café cO'll.dnuwiio :;f.1l

do um fator importante enquau!1
to afetarem os interesses dos iII
vE'rionatas norte;-.>.mel ;(,anos lia'

quele país.
Os perltvs as"linalam, ademai'"

que: OS EE4 UU. encaram, uma.
('res�li'nte concorrericia na veÍld�
de ,Seu" produto., ante (lS sim1�
lares de outrn.� nações no mer

cado() brasileiro Estimam que u

ma das rnglhores maneiras de
satisfazer tJo importante merca..

do é o estabelecimi:nto de 5UCUl'

sais das grande fLrma.; norte..

americanas. Com Eto 'i;e bane
ci:uia ao Brasil, pois !f;(, redu:z,!'f
ri:.un suas despD<Ia's pa�a as. im�
portações diretas.

'

A'3 transações do,) Banco Inter�
nacional com o Br:l.�il não são
consideradas como negócio oficial

te·am€'l'icano afora, {) crêdito (�o)
300 ,milhões outorgado ttlo �4
co de Expartaçij,1) e lmportaçãc>
pare. o pagamellto da,:; dividas
c·om-:Tciaioa atrazadaZl. são Ü\J
cu!a'::'J em uns 7 mllh<;ies de dó
tares Os pagam>õntO',s de. jurolJ
st:'bre bonus em .lotares pendc-.n
tessão estimadlos em· 2,",OO.OOa
dólares

BANCO INDU·SiRIA. E (OME'RCIO DE· SANTA CITARIIIÂ ,S. la:
- Matri:&: I T A. J A I'

FUndado em f:J)del"e(.tl Tele, "tNCO"
.. Cr$ 50.000.000.00

. ... 40,OOO'900�OO
Capital
Fundo de Reserva -

90. ÓOO .0.00,00
Total dos depósitos em 3118:53, ltlais de 786.000.000,00,
AGENCIAS.E ESCRITOR1()S NAS PBlNCIP�IS f'BA\'l\S .00 ES

TADO DE SANTA CATAI�INA. NO IÚODE JANEIRo· 'I CURITIBA·

DEPOSITE StlAS ,ECONOMIAS· NO INÇO E CONTRIBUA, ASSThl, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINÀNCIA.l\1ENTO DA PR04

DUÇAO

'-i,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

A POPULAÇ�O DOS EE. UU. - e o ca c o aos .es. .....1S- Quem pode dizê40 Interrog(l..
tora, que ,transforme a 'Sua fi· Por isso mesmo esta linha foi

h�s norte-americanos, �o ano de 2.�OO_ os Es41dos lTnI,dos es,
mos treze senhoras (número gura eorraoi ao toque de- uma va- batizada pelo' seu inventor co-.

tarao .com uma popu�açao de 20Q milhões de almal?.E (,lue o cabalístíco) e todas as treze e-
l'inha mágiC:as mas que ponha terão _a cintura baixa levemente, mo "linha vãverrte " ;isto.é não

pais tínha em 1.0 de Julho ?e }901 154.353.000 habnant.es. su-,).'aro de opinjão dlyerS1a.� mas as
ém ação todos os recursos 'd'a 'corrigida por algum drapeado i, sofisttcada, de uma

.

conststen
bíndo esse numero a 160 mllhot;s em 10 de agosto do c�rrente jovens eram p:a.rt,id.át:iao;:; dos arte, todas .as sutilezas da ele·. linha em cupola. E '.1S casacos' ela que dê a impressão de ver
ano. Segundo as !'axas estabelecidas, efi: 1980 a população nor- QUARmN'rA {}RlN'l'IM:E.TROS gnncía para aparecer maís de não deverão mais ter a rorrna . oob o illlvoluero do vestído um

te-ame!lCana s_era de 180 mJ�hoes de crlatur�s. Os calculas ro- D:E CI;Ií\O l(l.nead'p's per- Díor, acordo com a nova J,inha. E de pírarníde, 0 .s:im de '''rOl'! c corpo ��alpítante de vida. C,:,rtos
ram felt_?s, aliás, tendo em VIsta o ,desen'VolvlJ:nento natural�;'l p. até.' algumas .delas já haviam será necessárjo eomeear- do ('.')1' ;Eiffel", justos decotados em li. mode:l>::ls de Dtor- recordam os
população, sem l,:var em conta_o 'desenv-olvlmep.to exte!:r:o " dado .nm _golpezin:h.o .dc- tesoura, pe�� que: tinha voltado a t.n:�tar e triunfarão as redingotl'.'l 7/? "tutu" das 'danqarinas rornantí
isto é" a anexaçao da população de outros países, SU)eItDs 'na ba'l'ra da sâia lPa� puxá-ln' q lIberdade do corpo felmn,mo"

de pequentsslmas Ia.psjas, te!: ,f:' cas, e ornados especialmente nos
por qualquer círcunstanclá, à soberania dos Estados Unidos. para' cima. ;I?I)rque o trágico é tornando-o mala lllve. e fle:l'ivel,

síngutes-tunícns.. curtas abotoa- vestidos de noite; e quem ,pode
�sto; Il.1\l,it;ls :J'l",'n!aam que �sta-

'10m �al'hl\:al1a.:'l. � cmtur�, e ,}S
das n3.S costas; 0'" tn llteura de dizer que. não voltem, a agradar?Dá. o;Iar p�esi"!iliineç.Je um gÇllpe quadr-ls, d. vera/) escolher ll.l; .

de tesoura no" snus vost.ídos guns �enbmp.tl'()s o flue tnrnaeâ abas que envolvem os quadr-is Não -uoabemos gostando das cri·
. , . '

e(':e=s� 'O'� ti d
.

t co rnerettos bjusuntes nc <.elo. nOl,ina'il?' Tudo 'está' em habituar-
.pn,r,a trQ;ns:f.ormi\: Ios so!!,undo lI:·Ii ..,:;-1'1

.

�
. s� e ,Cl� as. " v

nova ordem .. e é um rrrande e;r-' Os ·,cus 'vestldos nuo serão A cârcunfercncía da cíuturu 5e-se.,

�f.���:;�;;�f.�:��f:��?[4)'.Os·d,·eUciosos .·g:.,o.. ;o,pbi e sua�sv�ar-,-aç-,õesdar. T(l:l.rtlludn .nc!;!· linhnl' antI b.
"",,,,,, ',<.nlr", i" .. l·n (> )'w:vi<l, de, DEVIDO à inexperiência me'na e Os gnochi maciós e

1e-,,"
devem fic.lr jogados. às .C(l-

1952-53. pn.ra não ir ID(tis }nn- tia- d,.';na de casa, novata cu a' ves., se voc� seguir a receita. lhcradq::, _l '!iltr) do c�z,do.
g�? pouca dispo$ição das donas: São diversas, às es!_)éci.es dc,;, perleÍre Jünt:Js, três Vfzes,
.Mlldan<lo n�, cancn"s d(!sb� d- de casa já experientes, o gnJ-' nhoq,ut:s, e. todas elas hoas. 1. xicara ..: n:';;'a de farinha de

��,� ri' ,,1(',,'1 .....-'<>. " n,......,l"') fnryd- chi está fadado a pouco apa- Algumas são mais difíce's

dei trigo,
meÍ<:. colherini1�1 d,e sai,

�,ina (l�'é" ,,-Fl"pr I'm" mndan",f\, 'rece-r na mesa de 'Íanú,lia. E' fazer. qU.3 outras, mas para cO-' 2 culherinhas de íerm(�;)!,,::
4. r,11l1hp�' '11r!l "eT'�hol�it nup- isto é ,lamentável, Dois, na mee' r, vai esta receaa aqui.

I
Junte de Ui'1'1 só vez 314 de

"enrllserf"ll n ti"" .... p hplp'7.U p" lista das ,coisas .sinlples -e de-' que é excelente:
.

�dcara d", !",i'.:: e mi�,111re ')�
""''''lrln .'" ";:",,ln VY pai rln 1 c.iosas, .:Iloucas são aq_uelas . ingred'ent.'s. r{\llidamen1""
O;:(!\1 ned"i't!ll. di'lxa.ndo o lurra,r gu"! se .podem C'..lnlpàr�r com TOll1'e ,1, xícar,J .? meia ele c:m um. g3.<Ío, tê que p!->te_
11 .o,IITro ,t�T;1'} menos .iml}on�nte. o- gnoclli -leve" rôfo e bem farinha de trigo, 3i4 de colhe- jam bem 'l1.ist .lr.d',!'. �e qt.i
e

.

f'"tatuário, :Diz-fle já l111en; telppe:rado e ,:�ervido com ga- rinha de »al, meiQ colh,erifJ ha ser um !;n,�ehi um JlO'�lCO ..ri
nUl,itas fO,m(\�ru.°1 fof;trel"", [ln ".ine: linha, môlho de tomate ou ao de rermentü em pó, 2 colh:3_ fer:!"nt0, jU'l'C um pOUC-u de
TTl3.. fl,lmir:><lQs ppt" sua hP;l(''7'' :1�do de uma boa carn.e assa- res, das dE' s-::ma. de! g:. rdura, s8]sa Olcada.'1,,' cinturn., nara' cima. devorão -

Oda· e meia x'Ícnra ct� leih'; mislu- sucess,) d,,�'a variaçfjo do
('�nl'r " ll1".'1r "outras mais ,

,

I" 1E um prato. Que o homem l'� ben-l, como Se f'1';,Q.' massa I gnoc 11 r.relj" ,.,'3 mtl:�o ria ma-
bem fe,itas da cintura para bai-' . ' .

d F
xo. Oh, ningilem leh pedirá, lei- apreCIa e que, port3nt�, .mui- de b's�G;tt1 'Enrole a m"ss?, I r�ell'a '", 'Jre'H I!r aç:l IiS-'

to poçle fazer p,ela iellcldade para fjcar m'l;S Pl1 mt uns I
Slln:

·do l.ar· Quando bem prepara- cum mei _l c'.!1tími"tro ct(' t;>.' .E:ncha um colherinha de
.d.::!, amaciára o coração de um pessura �,cntá'), corie GS sopa, conforme };:r:-'t'r1r. de
4ispépíco e ::}judará sua diges. gnochi .�m r�' ,Ulguln� clt' 111,,;·· massa, e deix<3 \�air sóbre o

P a r a e-magrecer' tão. Quando, porém, - e is- ou menes dois centimi.,f!·;)s d,> frango qu:.:! está sendo l�oz'do.
,

.

"

'.

.

;', .': .

so é mais comum _ é servi- largura i)')'C ein<:o .lo: r.mrJpri- Se o frango estiver B�nd'J bem
. do com a consistênc'a de um mento. Cj?innt' e!�', {'"l"hl de pr.eparfldo, a água estará um

limentos que, sob um volu- .Está estabelecido € provado bolo'de cimento, poderá pro- cozido, d1ir"!lte ljlllnz� mim;� pouco abaixo dos pedaços de
me 'r,elativamente pequeno, a necessidade da. alimerttação vocal' .uma greVe de fom'e ou tcs, e sirva co,u () .:=ozidQ. frango. Tenha cuidado pare,
representem um grande valor m.ix.ta� .orientada "dentJ'lo das' a infelicidade conjugal. Os grlOchi ma s 1f'\'25 são que os nhoques não caiam no'

nut'rit·ivo.' E' pre:f..�rivel uma· prop.orções: 15% de proteínos,' Mas, li sua vida p<Jde ser a� feitos ('-om mass roais JnP!c lÍquidl). Çada vez que de1xa:r
quantidade reduzida, bem as- 35% de gorduras, 50% de hi-· cair um gnochi, molh;� a c-o�

similada e bastante aprove.l- dratos de carbono. ,e quanti.

5 d b I
lher 11") caldo quente. Isso im-

tada pelo organismo, do que dade satisfàtória de vitami-'

e ez
pede qU'� a maSS;1 agarre na

-sobrecarregar .0 estomago ·nas" sais min.erais e água.
.,

.!lU' e 'e colh.er· rrerá cuidado, natu-
i com super-aliif!len�açãOl., A falta ou insuficiência'

'. U�. ..
. rfraalmnge�tae-'stdeJ�a esaPuer;r pqrUoent oA alimentaçao (.Jevera con-. dessas substâncias fundam.en. '-' 1 i!.j.'! 0,

ver .proções adequadas de ali- tais, -de ;qualquer uma que se. para cozinhar os gnochí. De.
m�ntos' das iCSpécies básicas, ja, traz consequênClas sérias" abster-se dos exercícIOS fÍ· po:s de ter posto t::.da a mas-

isto é, hidratos de carbono, desarranjando o organismo e, O esporte deve ser pra- I sicos e limitar·se a algumas sa, coloque a tampa na pane_
pr.:)teinas, gorduras, ao lado, provocando o aparecimento de tlcado com muita ;preca.ur breves caminhadas. Ao la, e ctêixe assim, durante 12
ainda, de vitaminas e sais mi-. várias mÜ'léstias, que têm sua

-

d
m�nHtos e vinü' mlr3 os m3io�

neráis, tudo em proporções e-c >origem m.lma carência alimen- çao, e antes e exercitar-se contrario, para as pessoas res,

, xigidas para ajudar um pro- tar, como ,por exemplo, a ma.
em algum é convenil{!nte nervosas, angustiadas, é h1- Baia um ovo levemente,

veítoso intercâmbio necessá. .ioria· dos casos doe·magreza. verificar' e controlar as pró· clicado qualquer E'sp.-n't'd com uma colher das de sopa
rio à pedeita assimilação in- Ade,ant:e daremos dOI'S tipos' d'

�

(" E' . 1 t
de crême de lei�0 e meia co�prlBs cpn lÇoeS ·loucaS.,"b n1esulO Vl(}1en o, lhel'inha de sal. Bat',} "'em 100d'sp.ensável para !<'ngordar. de reg'me para 'aumentar de"

.

,. ,

d E t d
>J'..

------'-_--________ porque as Crianças ,e esa- n re to os OH esportes o gramas de manteiga, J�unte aPeso, de acôrdo com a orien_' E.::ta-o em fe<'�as os �"

taçáo já referida. Ei-los:
. conselhavel O espolte vio- que certamente mais bene- mistura de Ovo. adicione f�ri-

-.

�
. , .

. iJl " �--

1.0 tip::>: Pela manbã: leite, lento. fícios traz é a natação. Es- nha de trigo. bastante para :fa- guintes lÇlres:
ovos, m,ingáu de cereais, pão,' A natação, a agilidade te esporte é o melh�r alia., z�r urr:.a pasta da c::lnSi'Stên-, - do sr. Afonso da Sil
man1leiga, mel doe abelhas, .dos musculos, cont.ribuem do da beleza, já que a hc-

cla de uma mas.sa de bolo.
I
va e sra. Maria da Silva

frutas.
1 -

Bata essa massa, com uma c�-. com o nascimento de un;JANÉIRO - Lançamenta do lmpôlito sôbl'e Ind. e Profissões: Almoço: legumes, verduras, notave mente a manter o mogeneidade dos movimen- lher de pau, ate que ela r!ao!. .

Os contribuint.�s da sé.de deverão enviar à D'retoria carne sanguinolenta, massas, corpo jovem. Mas quem é tos desenvolve e fortalece segure mais na :-!olh,"r e, en- I menIno; .

da Faze�da Municipal, até fins do c.arre:nh�, a relação. pão, manteiga, cerveja pretl!, ,di constit:t:',.ição fraca, {!om 05'musculos d'e todo o cor-
tão, deixe eair os gnochi. de � do sr. Acacío Soares li?

do mOVimento de vendas do ano anterl<Jr, e os dos doces com creme. - i'!I1a co1h�r'nhn, dentElJ do .co- sra. Christina' Soares,' comdistritos às respectivas Intendências. (Art. 8.0 - Lei Lanche: leite maltado, bis.' um torax ,pouco desenvol- po. O banho de mar ou de z!do ou da sopa. be qUiser asei t d . ',,',.
nr. 295 de .411215.1)..

I
coit·os, torradas com queijo; vida e ,musculos _pouco re- água doce é um b I �E'rvir esses gU<lchi cerno pra-

o n en o e um m�nL1'lO,
JANEIRO - Imposto Sm'!_!cal: "

. �eléia, frutas. , sistentes, deve evitar o te'- para o organismo.
a sarno

to principal, cl}loque-as so-
- do sr. VanIl·) Cunha e.

Recolhe.-se, neste mes, ao Banco do Br::sll S. A., o 1m•.
'

:"antar·. canJ'a ,aspe'ssa, legu- . bre creme de espin-fres I sr'a-Valer'a C I
'

(I.' -

nis, o gol.fe, a corrida, a �- . ,a.: ,. 1 un la, com ,opost-:J smdl<:,'al d�s .empre;gadOf'2s. .' mies, -verduras, arroz; fe 'jã,::>, '. '" " E':! qUlser serva' gnochl (.om . .

d'·'
"

JANEIRO - Impo3to sobre bebIdas; tabacos e sellS derIvados: batatas aiuim carne verdes' quitação. e o alpinismo. Po- galinha, siga este processo: nasclluento e � a menIna;
Paga-se, durante todo o mês de janeiro, na Coletoria frango' gaÜnh� ,frutas' e do� de ,Praticar, no entanto, Peneire duas vezes uma xÍ- - do sr. Daruel Pamplo-
,Estadual, o_ imposto citado, relativo" ao 1.0 semestre. ces."

,com moderação a marcha �
cara de farinha de trigo, me_ na e lOira. Eroclides Pam.plo�JANEIRO - Imposto de Renda: Ceia' leite. - t"de de uma co1her'nha de .

t dP d
' ,

f' 50!.
•

a ,na·t.aça-o. a.- -,

. na com. o naSClmen o e'o era S2r pag� ate lOS do C';)r!'ent.� com /0 de desc· 2.0 tipo: Pela manhã: aveia, . sal, e uma colhe;_'mhil e mera '. '.' .

Pa.t�nte de Regls�rO! " coalhada, pão co mmanteiga' � d2 ferm.ento. Bata um ovo, I
um memno;

ln Cla-se, a 2 de JaneIro para t
.

.ermlnar em. 31 de mar- e mel, lel·t"" quel·J·o.
.

As 'mulheres qUE sofr�nl - -, ...",..,........... - do sr Roland Lulers- mais uma gema e três coihe-
.

.,
.

ço, o pagamento, nas ColetOrias FederaIS das respec_ Almoço: carne assada ou de má circulacáo venosa e res e1.::s de SGpa de leite frÍJ, I e sra. Mbina Luders, com
tiv!,s "Pat.:.n�es de Registro'�, d�sde ,qu.e os .�on!r�. sanguínea passada na máqui. t�m tendência' a ter as e farinha peneirad'l. Coloque 10 nasc'mento debumte.s soltcItem a renovaçao ate o uItlIllO Cila utIl

'de 'Ol'm 1 t'lhde fevereiro. na. :';JUre al_, 'en las, p'8rnas intar longo tempo' os gnochi dentro da caçarola! na e

IMPORTANTE - Im!losto- de consumo - Mercadorias re. doLces. he' ca .. em pé e consequentenlente com uma colher, e, para ve-l
'

d L' 1\ r t'h 1-

anc nJlca rifJ'car se os "�""",'Jll0" est.a-'·'
- O sr. lUZ J.'non 1 e •

metidas nor cam:nha-o·. . .

. t.:r
"

f'
,.. � "-,, u V

- J t r g d g 1 o-,os os exerCICICS lS:COS 1&, - �. prontos, ips�ete-o" C�Uln U'.tl li e sra. Paulina lVlontl'bel-As estampilhas, guias e notas fiscais, deverão acom-
an a : scpa� or as, a'.

C ", ,. .
- l;" - •

panhar as mercadorias, e s'"guir em poder do condutor nha, rrang:>, abobora trem ma- que requeiram este esfor- vr.�..;:;,::; palito, cerno se foss� bolo. li, con1 o nascimento de um
do veículo para serem apresentadas em trânsito aos dura, vagens, batata, ameixC'., (:0. Qu�m sofreu de algu;- -";;,� :: Meis complicado, mas tam- menino., ,

em calda
1

- /�-__, ��-' 'bém mais gostoso é o gnochiagentes do fisco, sempre que exigidas· (Art .. 128 d:>
C'. l"t ma esao pulmonar, deve ...,.�......-'

- -.:; - de bc"tata. D�fer',,' do" olltror.:
- Ssses nascimentos 0-Decreto 26,149. de 5.1,49). Os documentos citados ela. el e. �- - ,_. � -

deV'2rão ser entregues à empreza transportadora, me- NO�A: Os .n�.::.ssos leitores

I
- - -..:: ,,�a., cujas Teceitas vimos acima, correram na Secção de Ma-

diante recibo. poderao solICItar

qualqllêr'l
F E R.l .D AS'i

.

porque são cozido:> em água ternidade do Hospital "San
NO T A - "A n:nguem é dado alegar ignorância da lei com conselho sobre o tratame�to : Espinbas, . .Mancllas .Ulce- , e sal e, depois, servidGS com ta Isabél".

° fitoJ de .eximir_s.:'! ao cumprimento das obrigações da �Ie. '2 cabelos. ao �edlco ,ras e Reumatismo

II
A PRIMEIRA estrada crc galinha, carne ou mesmo p.ei-

dela decorr:nte.s", (Resumo do ;;.cordão nr. 23.809, de espe�lahsta Dr
..PIres, a �ua .. ELIXIR D,E NOGUEIRA fe�ro com �aqui11a a vapol' xe.

2.7.43 - D.O·D. 1.0.9-49). MexlCO, 31 -. RIO de JaneIro, .. Grande Depurativ. mma de carvao - a de K'ling Descasque le ::!ozinhe meio BATIZADOrE 1 b bastando enVIar o presente. 'do Sangue
'

worti1 - .inde Stephenson tra- quilo d.e batata em água, a- A ,J" eln re-se... .

d'
.

1 d 1 IhDeclaracões de Renda (Jurídicas e Físicas) _ EscrÍ- artigo este J-orna e o e11 e- J<l ava. 'masse-as em uma terrina. dei-
tas avulsas (m(l}mo atrazadas) - Regístru de Firmas reço completo para a respos- xc esfriar um pow:�o. JuntE'
_ Constituição de Sociedades _ DistratGs _ Reg:stro ta. um ovo e bata bem. AdicõOll.e,
de Marcas e Patentes, etc.. então, meia xícara de farinha
VOLLRATH & STUEBER LTDA. _ Rua 15 de No- Fraqueza Em Geral de trigo, uma pitada de nos

vembro, 642 _ 1.0 andar _ Sala 5 - Edifício Banco VINHO CREOSOTADO moscada, ffi2ia colherinha de
"Inco" - BLUl\'IENAU - F<me: 1378. Silveir1. sal e mda colherinha de fer

ment,o em pó, tudo bem penei.

I raelo. Bata bem a mistura. Fa
ça um rolo de dois centíme.
tros de espessura G corte Os
gnochi com dois e'entímetros
de comprimento.
T.::nha uma panela de água

fervente nreparada. De'xe'
: cair os gnõchf delicadamente�
na água, mexa ligeiramente'
por um ou dJis minutos, para:
impedir que grudem no :fun
do· Os gnochi virá::; à super_
fici.e· Depois de subirem,_de:
xe cozinhar na panela des
tampada por oito a dez mi_
nutos. Retire a água €S00r_
rendo bem Os gno;;hi, e colC1-
que eS�2S em uma travessa
c�m uma colher d,: mant"igu
pal':1 não grudarem uns aos
outros. Sirva bJ:'n'! quente, com
galinha, carne 'fl;:;sacla ou qual
'·luer outro prato que tenha
bast.mte mólha.

SE NASCEU SOB O SIGNO.,.

DESASTRES - Roberto Taigu, português, lut.ador de
box profiss'onal, sofreu 2 tremendos desastres. No primeiro,
ia ele dirigindo o seu carro a grande velocidade e capotou
Mas não sofreu um arranhão sequer. No dia seguinte porém,
ele se secolheu sem sentidos ao hospital.com a cabeça parti
da. Não se lembra de nada. a não ser da sogra com um ma-

cde na mão.
.

---.......-.

II C A P R I C O R N I O - (22-12 a 19-1) :..-. E no de/o-l I,·li correr dos días 22 a 31:12 �1.(} deeanato) -. Terá. lutas
II morais para, vencer- Ate melados de Julho, VIda de altez; I
ii natívas- Quanto u,umores, Il,lUita disere9ão e prudeneía L, '.,

II são neeessarías.
.

,. -:�: ';"

II PERIODOS ;FAVORAVE;IS - De lllodo geral, os uOl� ,;,.
II times terços de Fevereiro, Abril, Agosto, Outubro e Dc_ .,
II zembro. Para amores e oportunldadea de sorte: primeira.

I]' semana de- Fevereiro., primeira de Maio, segunda de Julho
e segunda de Setembro.

li 2.0 Decanato - 1.0 a 10·1 - Se nasceu nestes dias;
II terá como ..•.

I! PERIODOS FAVORAVEIS - De modo, geral, quanto
ii à saúde e -trabalho: primeiros terços de ;Táneíro, l\larço,
ii Maio, Setembro, e �ovembro. Para amores e oportnnida_
ii des de êxito� segunda. semana de Janeiro; segunda de Fe_

l! ve.reiro, e segl,ÍntI.a de Abril. ,

.. 1 3.0 Decanato - 11 a 19-1 - Iml1re\1stos, surprezas,
Ir acasos,

' .

ii ,PERIO;DOS ;FAVOJ,tAVEIS -,. De modo geral, segun
I! do terço de Janeno, Março, Maio, Setembro, e Novembro.
ii Para amores' e ocasiões de sorte: terceira, semana de .Ta_
II ne,iro, primeira' de 'Março e terceira de Abril.

O RETRATO DE CASANOVA - Em meiados deste ano,
um colecionador de .obras d.e arte antiga, Armandry Preziosi,
(le Bobnha foi encontrar em milão num antiquário uma tela
q ue lhe d.e�pertou o maior inileresse· Era o retrato de \'..m fi
a .lgo, em trajes luxuosos, típicos da primeira metad.e dQ, se•.
euIo XVIII. Adquirido o quadro, o sr. prez'osi o submeteu
<t:> exame de peritos, que tlescobriram tratar-se de Giovani i
Ciacomo Casanova, o aventureiro imortal, o grande galante:
daqu.ela época. O quadro teria sido pintado pelo pintor. boe
laio Rafael Mengs, em Madrid. O art'sta teria sido amigo e,
eompanheir-o do extraordinário d. juan.

PIRAMIDE - Em excavações a que vem procedendo re

gularmente o Serviço Egípcio de Antiguidades, dirigido por
ilustr,es especial:stas descobriu reeentem'2nte uma nova pira
liúde em Sakkarah, a uns 80 quilometros ao sul do Cairo. A
piramide pertenceria à época dos faraós da segunda dinastia.
Está muito deteriorada e tem uma bas'2 calculada em quase
13 mil metros.

,

z y p .. ,

- Fazem anos. hoje:
- a srta. Matilde Veiga,

da sociedade local'
� a menina 1s2. filha do

casal Augusto-Beate Rei·
chow, que nestà ,cl:.ita conl-'

pleta S€u 6.0 ano de feli2
ex:istenciaj
- a sra. Olga Raduenz,

residente em 'Pmnerode;
- a sra. Dulce dos San·

tos Schead, espDsa do sr.·
Deme'irio Sooad;
- o sr. Simão Cardós:l,

residente nesta cidade;
- o sr. Horacio Cunha,

0.0 comerciÇ> 10(.,;1;
- o ceI. Marcos Konder,

residente ,e mItalaí, e
- (; sr. Luiz Fernandes.

t::enbern residenté em Ita'
jai.

NASCtMENJOS

domingo< passado, os seguin
tes batisados:
- ªo )ne:nino David, fi·

lho do sr. João e sra Benta
Costa;
_. do menino Antonio"

fiJ,ho cig. sr. l3ernardo e sra .

Maria BÓbS;
- Çl.o meninQ José tJbal

do, filho do sr. Nicolau M .

Philippi e sra. Enedina;
- do menino Silvio Luiz

filho do sr: ÁUgusto· e
'

sra.
Eldenor Maria Zen;

.

- dá menina Natalimi
Nadir, filhado sr. Daniel e
sra. Maria J:unkes;

.

- da m,�ritna Eleana, fi.
lha do sr. FaroÍales e sra.
Inacia Vedes, �

.

- da menina Sandra
:Regina, filha c;lo sr.

-

Alfre-
.

do e sra. �aYr �culz.

.. 1- �, J T

-�-----------------'-- - - _____.._---- - ..,--��-_____.....

Regimes
DR. PIRES

A alimentação visand,? cor

l';gir a magreza, TIOS casos em

que ela é dle origem alimen.
tar, deverá ser cuid'ados,amen
te escolhida, preferIndo.se a-

'1
"

i
RA'DIO JARAGUA LTDA;
- Uma Vóz Amiga em - :

Seu Lar :

1511) Xc. - 198, 6mtrs,
Diariamente das '1 àli

22 horas

IMPOSTOS A pAGAR - IN-FO-RlUAÇÕES GERAIS

CALENDA'RIO FISCAL "P R O G R E S S ·0"

Rua 15 ue Novembro, 1851

- Na Igreja Matriz, des
ta cidade, realizaram-se

Iuruspensável a saúde
Os sêres vivos têm ne

�cessidade do oxigênio. Sem
�êle não pode haver vida.

... • rfa espécie humana, o oxi:.
gênio é levado aos pulmões
.pelo ar que se respira.
, Procure respirar ar :Pu

dando- ao organismo o'

oxigenio de que lIreci
sa. :....:_ SNES.

PRECEITO DO DIA

,J

� HilU.Uliil!UIHlllinlllnumluuIIIIUlllfiltmlmmllliumlflluuHIIIUlllllliU!IIIIIIIIJt'II�!I_illl ..mmm�'�.
-

DOENÇAS N�R�OSllS E MBt-iTAIS ;,
;
ª

Eis Um modelo sempre bem ..Dois gracie150s vestidos pa. 4B8IST.ml1:CIA lfE'DIC II P�N'l'B ".4. CARGO DE &SP:J:CIALISTü j-'.--," .

recebido pelas leitoras. (I'a memnas" cada 'qual com "
UERTA AOS HE'DICOS nUKNOS

Trata·se de clássico vestido se:- br.l.ero ;.:ira e'l'itar as .. §.'esportivo executado aqui' .lucimaf!ura& 'hu'to Cod,'!; do =
,partido. emipregando-b em soL .\-�bcs �ao ,id!,;,i� IJ:lr:J. a $LETRlCIDADE ME�DICA - DPOUSO - DESIN'rOXICAC6ES _ ALC()().o 59'
em algodão quadricnlaclo,. ::�:aÍ't ou pu: •. j), p.l�selos na l,l·S.MO - l-'RATAMENTOS :ESPECIALIZADOS'- _ '

..

59
. do (.tiua} se tirou grànd1e; ,parte da ma,lhã

.

::; AVENIDA MUNHPZ DA «06& N. 124'1 __ 'Fone. aO!UI- 59 .;
sentido diagonal no peitk -.------------

_
1:ND!$EÇO TELEGRA'FICO: PSIQUlAT.RA .. S'·

lho ,e gola, A blusa te:m múa
- ,c U R.I T I n A P�,:a A.Ii ,.. .··.5=_·.·,.·,pala .em bico na parte (ile' YBNDA D.ES'l:E D'IARlO

.11 =- aB �••� � 1 .1 �A ENGRAXATAaI&

.

,tJ:ás e é abotoada na fl·ente.
.
PONTO (:UJú j �lfrnilnnnUilUnmiUUUn!UUmnmmmlfnllmllflnmlllllnnnHlllmullmmfUtutf..TnnUf_IiIlDiUHWi.,$

A "(EREAUSTA fAl1RINENSEu r em agradeci menlo p�la :prele,r.ência com que foi disfinguid a por sua inumera freguesia no decorrer deste
'.

ano1 resolyeu :brindar ii fÕdoi' tom
...

especiais de NATAL, como segue: ;'

.

Vinho branco Cfássico' Micfiielon .. garrafa 13,00 Cr$' Vinho liebfraumUch Dr @her g�und;- f4�5f) rrSs
Champanhe MICHIELON meio doce -- .litro 52,00 (r$. Vin�� Frizanfe Michielo n branco garrafa t6, 00 Cr$.

CEREALlSTA CATARINEN SE·- A maior .... Rua 15 de Novembro,·870 ( E R E A L 1ST A ·RUA 15 Df 'NA1VÉMBRO, 8 10·

CA ISARIA KANDER

l
""",...... ,�.,..,...",!>.

� �f'Ioo:rI1Ó( Mnp.o:.o "�'-

.� •• f :�;;::-
...

:L'l� ,

, i-� ... �G 1''',:�

""""�"...:-;..--'"

ASIRAL DO DIA'
por HAGA SWAMI
'5 d.� Janeiro

A ..nlªnJ;lã req'uer hastan
calma.� prudenÓa. A tar
de pode ser satisfatoria -em

assun.tos caseiros, artigos
femininos, ,infantis, e em
laboratorios.

Qs :Nascidos Nesta Data
� Sendo espiritualisados,
conseguem serenidade, e os
favores dos grand€s da Ter-

I
ra.

APl�OVEITE BEM SUAS F'ERUS USANDO

C A 1\'1 1 S J\ .s RAND'ER

CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SDl�.··coCâbdU de, lelê&o iüiciatão····a$ êqbipesUo··Palmeltas estA lãtde.·Suas ··aliVidaUes
A Diretoria do Palmei-

Nau
. conseguiu . melhor ,.

.

resulla�o em Vitoria a aelução :a�r�{;E:!�:���i
I�e \. �ant3ll.CBtarioa

.

fevídn à ma ··atua�an da intDrme�iaria ·g!�{�:�(§:i��;rt7���Triunfo dcs,.. capixabas'·· por: 3.,x 2, epessr de jogarem mal Ihvali- presentados ao novoprepa-

radar contratado pelo Cam

dado pelo l'uiz o goal que seria o do empat� final peão do Centenário, Carl�s
. '.." " . "

.

...

.
de Campos Ramos (LeIe-Pode SP" : 'mtado como cralrnente a Antoninho, am- dou o goal qUe spÍ'ía o do en::-- j rlesclassificl!'r. domingo próxl-1 co), sob cujo comando iní-

'I' plenamen,e
satisfatórío o pIlOU a diferença .'

' pate, para. ú scrateh cata'!:!;.. t U1Q cs ,eS!?lrÜ�ssantens�s, .en- \ iarâo também seus pre-: _, I l" b
...,

.

1. . seus.
.

nensc, consignadn per Saul..: frentara os. baianos prrmerra; Cl
.'.

ii ,
.resu t<:_c o o h�o pei a. repre- Ve o a Etapa óomplémén, ziaho AC:llS0U o juiz ímpedt- mente Em salvador, devendo par-ativos para a tempora-

I se:ltac;ao cat.arlne;'lSe na pe- tar e com quatro minutos a,. mente d3 Gaivota,. que se '''ll .. antes .realizar dois amistosos da de 1954.
I leJ3 de domingo a tarde em penas de rç.ÕeS, . Teixeirinha centrava fora da Jogada. no R'o, um deles con!ra o

I Vitória do Espírito Santo; (};:-sccntoll, p.U'll' aos 13 Tom Bousucesso- A delegação es- . O Iniclo da prática dos
.

. .' " .' marcar ex1' para .os iloçtlis. .A renda 'apurada sornou tadual retornou ontem mesm . alv!-�Ierdes deverá iniciar-I (j.uandú .Iez sua e.streIa ofi- Deu Petruskv: quando' falta- Cr$ 83.500,00, contando nos- de Vitória,' dessmbarcandoC" se às 17 hor-as.

!
cial 110 . ampeonato. Brnsí-, V,Wl onze n-mutoe par-a o tér- so time com Mosiínann, A'1- na Base Aérea de Fpol is. 3S
Ieiro de Futeból, defrontan- rnirio da luta, cífras deífnltí, tcnínhoe Ivo; Tezcura, Vnlé- 15 horas.

· (lo-se' -com
,

os éapíxabas. 'las ao rnarcador, e qual fl- rio e. Péquinha; Petrusky, Is- c ."�._-�' ;;;;��_iii==iiiiii.. ii===_-iireii-ii·-ii-iiiiiii-__zy iiiF�-I
- .-.

:(;[. mesmo, 1 os' 3x�. nell, Gaivota, 'I'elxerinha e líIl 7 - -- - -

! Na verdade, o scóre de Foi t,rbitl'O o sr: João Ba� Saulzínho. .

d" d P ,.
. e

I'13 x 2, desfavórâvel-às nos- J.!c'l;; de 01 ;'pl:i'a, que, invali_ sé a representacão da FCF ,en IICa or r o I\! S I o n �

II :l��:Ó::l:' ��C:;��l���lU: Ce:rtame Carioca' ii II

1 �;���o�til�l�s Od�O;1�13el?an�; ��., Im tloha"', I,'fwe o -.

V ,,� � o n �- O·ótimo, isto em virtude de �(Hn II Ib r U Ib bter jogado a equípo de Hé-
lio Olinger como visitante, Continua marchando re- de, ao vencerem por 1 x O,
contra um onze que se pre- soluto rumo a um título tendo os dois prélíos em re

parou com bastante antece- qu·e há nove .anos não COl1- ferencía oferecido ,JS dados
I dencia para os jogos do cer- quista, o. Flamengo. Passou técnicos principais que se

I tame nacional, provando .a equipe rubro-negra, do- guem: . .

I sua força, inclusive, frente mingo à tarde, por outro FLUMINENSE 1 x BO
ao famoso conjunto de as- adversário que lhe deu al- TAFOGO O .- Goal: Quin

I pirantes do Fluminense, gum trabalho,' ti Bangú; cas, 'los 3 Bminutos do 2.0

I tri-carnpoâo ear.óca, com Testando-lh� ,_ ÜiõSÓl�ente tempo,
quem empatou em um ten- 'dois encontros para eneer- Juiz.: Gama Malcher -

I
tu. rar sua campanha no ter- Renda: c-s. 444.251,90.
A díferenea de um ponto cetro turno) onde já leva . FLAMENGO 2 x BAN

"

apena!:'! 110 placard final ào dois pontos de vantagem 80- GU' O - Juiz: Mar:o Via
encontro, sem dúvida algu- bre o Vasco e o Flumi11f:n- na - Renda: Cr$ - ..

'

..

I ma veio aumentar nnssas
se. '

690.252,50 - Goal::;: BenItz
· possibilídades de continuar i Os tricolores reabi1ita� I

e Joel.

I nn disputa d? mn:peonato Iram-se diante do Botafogo, Classificação - L�...

Fla�

I �a COi1federr{çãl:� BrasHeirn I[ na peleja de sábado ii t31'- (Condu.. na 2:90 págln?leti'a. J)

de Despm'tos, Ja que em -
.

I ;;!?:f!���r;)l��us e����'·��n;�:I:' Ite par'ln Bauto sornreenbent6 Ol'OS maIS a vontade para trl� H OI» U
. pu . PI

E�:o���� c���e:P;r��··1 triunl0 . �O raraoá so�re a Bahia
Embol'3 r�2rdeildo pOi!' es-l .

.

.

I s� diferença de
.. tento�, mar:- Mais auspiciosa do que a uartida. Paranaenses. e

·

ca a verdade que S edlgu! nuo I todos supunham foi a es- haianos, que ainda pcder5.o
I atuou a c.:mtento o .selec1.:na-l t 'ia dos nosSos vizinhos do ser adv-ersários dos catari-
i .d:) Cê S�n�a Cat�rm�; .

Sua re
,

.

,.' tIl
.

I mt!·rmecl!ana· agw. pessm1a-1 Parana no i Campeon,ato nenses, caso es es (,esC' aSSl-

: menj(', tanto no ti"nbalho de Brasile;ro d� Futeból, em fiquem. do certarne,a repre
I cbS1rução; como no de apo'o I sua. rodada inicial. vencida sentação do Espírito Santo,
I à '\.';mguarda, que t=v,e d.e re- � d·· 't d

.,
.

'm f{lrmados'
, �uar h.'lstall tf, afÍl11 de bUS-1

ontem, com a .. lPpU a e 01- Jogaram aSSl
,

..

mamDR.gUa_iII•••
C'lr jogo e CJ'i'regm sobre a to jogos. O scratch arauca- PARANA' _:_ Roberti-
meta advers�rb. Falharam, ritmo, qlie foi ao gramado nho, Fedato ? Aurélio; Ed
:1un,me. 1nD f) trans(x'r:r�q do Estádio Durival de Bri- gar, Tocafundo oe· Oscar;da cC>lltel1da 'f(,�Dt!l'a, ValelHJ ", .' .

" 1\iT 1
.

h O· rr
.

e Pé'.jllinha. 'fcJ�(·el,<.. rreg:·ndo to sob d-escredlto de seu pIO J.VJ., hn o, Clmar, 'alCD.

o t"io fmul .1;:. our·íga;ndú-o· vrio públ''Co, acabou por Almir e ,Alceu.
tambçm. ,1 daudH:ar ,em C·2l'-

.

ganhar aplauso e incentivo,to'; 111' m�,ntos, ,

ma BAHIA - Manga, Darío I
QL,anto aos· l:;;pixabas, L;r.- pOlS, mesmo senl. ser U

I!te (,,;1. \'€Lúr, t"� {'orrespond:-r 1 perfeição, técnlcamente fa- e Nilton; Ilton Viana, Ivon.
à expe('.latlva. (;' muü',J nã,) laudo, passou com relativa e Mi_rl;mda; Cla.udinho, Qua.,precl�ara _realIzar y:.oSS3 _re- f�'cilidade isto no tempf' renhnha, Carltto, Israel e

Ipr,:::;ppt�H;aü d�)j"HIHrrO prox! .

Ci '."

rné1• pHr�. cl::mw:'!-LJs do Cer- complementar do encontro, GilbertÜ'.

Iian',> Hr::t";;.'.·iro.
.

R.ev21aram r poelo selecionado represen- 1.0 tempo: Empate de 1

p�u[';; ,t';lie�,Ol'la, r::, !wesse ') I tativo da Bahía, com o au� x 1, tentos� de Quarentinh� MOLESTIAS DE SENHORA:::.�jaVI;I;,ar;u pr.Ja�l;oao

melhOr! t ·t'·
, ,

4 t tos I)�ra os baIanos aos 17 ml-

I
.

rl('<;'�'11p"nhú, . d·ficilmente 'c,rl ano score ae en "'"

r\R RENATO fAM AR'A
.

(;O'�SL'gUjr;<1l11 fJ i'll(·ess.,;, obti- contra 1 a seu favor.
:

l1utos .e Taíco para os para- LI � _ \,?,.
diJ. .

. Certos de que a tore.da na'enses, aos 31.

I DOENças u.nriUtNAS
No ptrÍ0ck, :nicial. do I não acreditava em suas pos- Fin�I:.,P�araná 4 x 1, ?oals .

.. OPERAÇOES - ONDAS CURTASmatch Dé'l'tham C� barnga- ..,
.

.

'. d T' lt ) T eVI;,r!_O por 2xO. len'tb Zé Luiz slblldades, os rapazes s.u\" e alCO (pena 'y, alCO
_

Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3
inaugurad[) o :r:UrE ê,dor pa::a' linos encreram-:se de brlOs Miltinho, aos 13, 25 e 3;)' .

Fones: 1433 e 1226
Os I: cais, :o,gc. aos prim�jr::s)oe após um primeiro tempo minutos.

.

mLJ1111os
.. Rafa�l, aos 13 mmu-! n '1 't

'

'q'uUl�do os visi- Juiz: Elmo Sanchez, da nn. r..EBHAnDT· unnMAhAto> de Jogo, lurllbYlando fa- VeteI a11 e,
. ". .

�K ti ;t nau I}

� (tantes consegUlram lI1clu,,�- Fe�eração M!n�ira de' Fn-
.,� .

\ ve abr'r a conü:gem, reagl- tebol, com pe�sJmo desem-

ram, empataram e 110 pe- penha. Renda. Cr- . . . .

\
ríodo final liquidaram com 282.000,00.

I �e&Uan�O aSso3ta�oramgolelo �. raulo
s. PAULO O - Juiz: João

Mais uma volta do cam- Etzel - Renda: Cr$ - ..

peonato bande;rante foi 460.795,00 - Goal: Osval

cumprida domingo à t�rde, � dinho. .

I com-resultados .verdadeira- t GU.A�A�I O,;� .CORIN.
i meute surpreendentes, A�- , fI�NS ü - JUIZ

...
Pedro

I'sirn é que. o São Paulo, 1�- Cal;1 - Renda: Cr$. ...
"d.er absoluto" desceu maiS 82.095,00.
:rdois pontos na tabela, aprq- XV DE JAU' 3 x PORT
I x!mando�s:. dele, agora,. pe-I SANTÍSTA 1 - Juiz: Lici
. ngos�menle, o Palmelras.

nio Persiguiti ._ Renda:
Os ,tncolor!,!:;; P'i'!rderam fren

Cr��. �12.190,OO. _ Gaals:
te a, Porwguesa de Despor- Sil�s 2 e Guanxuma ,XV)
tos,'por 1 x O.,

.
.

. Outres : resultados ines- - Joel (P�S.).

perftdos se cànstituiram o LINENSE. 2 x NACI0-

empate de O x O �ntde Gua� NAL 1 - Juiz: Cil'eno P.
,ranÍ de Campinas oe Cor'n- Andrade - Renda: Cr$. ,

tians e .o triunfo do XV de 32.:560,44 - Goals: Ale-
. Jaú em. Sàntos, por 3 x 1, mãozinho e Washinton (Li

cop.tra a Portuguesa Santis- nenseJ _:_-Paulo (Nacionall.··
ta. Detalhes da' roda: COMERCIAL 4 x J.U-

IPIRANGA 2 x XV DE VENTUS O - Ju:z: Anto-
NOVEMBRO, DE PIRACI� nio Musítano - Renda: Cr$
CABA 1 _:_ Juiz: João Et- 18.890,00 - Gop.ls: Nado
zel"":" Renda: Cr$ 46.675,00 2, Dino e Alfredo.
_ Gcíals: Rl1ntzer e Valde- . qassific<.ção - �,o Sao
mar (Ip'> _.c, Chichica (XV). Paulo, com 6 pontos per
PALMEIRAS 6 x SAN'- didos _.' 2.0 Palmeiras,

TOS 3 - Ju'z: Telemaco com 8 "- 3.0 Coríntians,
Pompeu - Renda: Cr$, ':' coni 14 - 4.0 Guarani,
332,790,00 � Gàals: Hum- com 17 - 5.0 PorL Des
berto 3, Rodrigues 2 e Jair portüs e·Santo:.. ;::om 21 ..:.,_

(PaIm.) - Vasconcelos 2 c . .3.0 XV de Piracicaba I{� Pon
Del· Vechio fSàntos). te Preta, com 22 - 7.0 Li

P. DE DESPORTOS 1 x llCl1Se, éom 25 - e.o Co ..

'11el;cial, com 26 - 9.0 XV
::le .JaÚ, com 28 -- 10,0 Ju
ventu's, com 31 - 11.0 P.
Santistà é Ipiran!!a, com

32 - 12.0 Nac;onal, com.·

I40.
Artilheiros....".· Humberto

.

(Palmeiras), 19 'tentos -

IMaurinho (S. Paulo) e Ro-
drigues ípahneiras,l., 15 teng - - c o R B E 'T..o B

. _.

I. Rua Uaranhlo N. 2 BLUKENAUtos"
.. ,__ ,,_ ......__ .. Miiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiliíiiíiiiiiiiiiiii_iiiiiili!iiiiiiiiiiiiiliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiIliiiÍiI!

.
.

. . �

•
.

o··

fJ�··!
espere essas pulgas indesejáveis com

NEOCID EM ·PÓ... polvilhe seu "jQ

[orne, colchõo, lençóis e eoberrores

com
..
NEOCIO: . EM

_
PÓ � "'::"; �..;. dvrma.'

tranquilo! .

NfOCíD
_ EM)�Ó '," não' tem cheiro,·'

nao irrita o pele.

CASA

Ih:mn,GÊR - preços jama;s vistll� em 10(10 o seu var;�i do. sortimento de tecidos.le-
ves pira () verão e roupits; feitas cm geral. '.

.

NOTE BEM: - Em Ui'tigi,lS ile inverno, tleseuntás de .10 :l 50%. -". APROVEITEM I

...

CASA

númer(; :,u,)

Telegrú [lei):

.fu�,t�",II�Ozo�a8de .._l
neste ,fim de' ano; anuo':
da.ndo na emissora dI!. Rio
do

.
Sul. "

• _" .;., ", .

. Solicitem, a, talJ�la de
preç.os ou. ,a visita, de. um
corretor"�. Caixa Postal;
dI ..:.:_ Fone, 151 � .RIO
DO SUL _:_ Stá� C.atuina,

,

el 1954

-�
!

ü

e n tl s t a s

H PRO B S T.
CIRURGIAO DEN'lIS'I;.;�

AO LADO DOS CORREIOS I!: 'l'.eLEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BltANCO N. 8

Médicos

D R. CARLOS G O F F E R J E'
CLINICA GERAL .,- CIRURGIA
HOSPITAL "SANrl'A ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
1191) e 1633

DR. T H I [O ,H Ü H N E
CIinie3S Gerai e Operações no Hospital Sta. Isabél.

.Especialistd em Cirugia e doenças de senhorall!.
Diplomado !'la Alemanha e no Rio de ,Janeiro.
'fratauwnto pelas Ondas ultrassonieas.

DR. O. R. KRUEGER
ME' D I C O

Doenças de Senhoras e Opera�õc8. Ralos X
Consultório,: Hospital- Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Ppsidi'n ..ia Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 _
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

r. �

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-

CLINlCA GERAL -

.Especialista . em Doenças de CrIança
CONSULTORIO: Floriano Peixôto, 3S'':'_ 1'.' andar -

Fone: 1197,
RESIDENCIA: Rua Par�iba 1'1'0 - Fone 1074

DOENÇAS DO. CORAÇÃO
DR. CARVAI.HO
(Electrocardiogra:fial .

(Ausente até o dia lO de Janeiro)

I:specllllistl'l em alta Cirurgia e, (Jr>em;l!l8 de Senhora•
.

Consultas no Hospital Slluta {iat.li!rma
Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'1 bs.

.

_ BLUMENAU - HOSPITAL S,,�N-rA.CArAB.INA
.O·UVIDOS - N�,RIZ E _GAR�ANTA

--.,.._.�-,.- .

INSTITUTO DE OLhOS·

.. - - DRS.. TAVARES e HEUSI .. - ..

RUA XV DE NGV., U3S - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUM
- DR. A. ODEBRECR'l' - '.':."

1Lad1oterapla .-, !talos-A ;_._ l"tsló'tel'apla � Metabó�
liMmo .:..:. RESIDENCIA: Rna 1 de Setembro, 15

.

-T.LEFONE, 1.44.1
. .

(UNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E Gi\R,HArITà - DO

. , DR WILSON SANTHIAGO
.

,,"14teJ1�. 4" J!'act.'lílade de ,'1I.edlcln';' da \)u.""..tc...d. ii" Bras>

CONSULTAS; Horário. das'iO à!! 12 horas e das 14··
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Jllllto ao HOI-

.'

pita} Santa Isabel

A d V O 9 a dos

DR. NUNO DA GAMA LOBO orEçA
ADV'OGADO

TENDE CHAMADOS PARA OUTRAC COMARCAS·
RpA '15 DE NOV., 1166 - ?.O :llulúr - BLUl\'IENAU

L U I
AnVOGADO

'At"l"d� e''1. qU:lJsquer comarca do Est'il.do.
. . Residéni'ia: - Rna Paraná, 8 .,- Fone 160Z .

··!1Jscritório: -- }tu, 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO Df'",.
.

iO. BORBA
ADVOGADO

�crltórlo
.

e resldi\ncia àtua XV de Novembro,
Llll\'1ENAU_ Telefone, J560 ..

FQN)!: - 15�n,

to.

DR. HER8ERt GEORG
ADVOGAUO

HOTEL UOLBTZ BLUMEN.'\l7

-?:".,_

�l!�.i;

j
! -�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VIOLENTO TEMPORAL
DESABOU .SOBR� A CA

PITAL DO' ESTADO
li'POLIS. 3 CA.N .) - Desa

:b u hoje. ás 15 horas. vlolerr o

t" nporal násta capitaII causa»

do alguris pt<-juI7.i's. O z-eboc»
(j,,' da martnba ancorado na

't-".o. do sut, .::Lpe;;:n.J' ãp forÜ'

mente :-.m!?rr:H;lI!), foi carregado

r. !::w tiOOll'., a.té a, pra.la. do l'rI'!I

c·.do Púbtlco, :!unio:ln (,3.i�

"·!�red"l"{ca Rola"

MAIORES RElACõES
. .

'ENTRE O BRASIL E
A INGL A T E R R A

NO RIO O MINISTRO DO

COME'RqO DA GRA
BRETANHA

RIO, 4' (Meríd,) - "A In-
glaterra deseja revigorar suas EXCOl'tlUN-
tradicionais relações comer-

ciais com a América Latina, GADO PELA IGREJA CATO'LICA.

incrementando as trocas bri-
tân'cas especialmente com o OFICIA, E!\[ S. PAULO, NtTlI'tA
Brasil" - declarou à repor-
tagem ao desembarcar, no ae- SESSAO DE UMBANDA - Na ea

ron: rto do Galeão, o sr, De- pItal bandeirante, localizado na

rick Hesthcoat Amory, mi-
rua Plra�!ninga, está situada uma

nístro do. Comércio. e da Grã
. Bretanha," e que vem à Amé
rica do Sul em missão oficial
do seu governo,
Refedndo-se às relações

comerciais que a Grã Breta
nha mantem com os países
comunístas, I() minlstr.J, do
Comércio br.itânico aftrmou
que a sua patria se abstem de
negociar apenas com mate
:riais estràtégícos com os paí
ses da Cortina de lferl'o, mas

que. com relação às demais
transações, elas vêm se UTO
cessáhdo normalmente,
"Nã,) vemos porque motí- ruo, � IMerid.) - Coube às au

vos politicos ou Ideológicos tortdades do 5.0 Pi.sttito Policial

possam prejudicar ou irope- desvencàar, <;[<1 menos de 24, horas,

dir relações comercíaís com a primeiro hom,cidio do ano, ocor

OS países de govc-no comu, rido em plena Cmeíandra, às 4

n:Sta, já que taís relações são horas de sexta-feira,
sempre de inú:!res�.e:? pro- Ao que tudo indica, embora 1)

veito mútuos" - dfirm':HI :) I
criminoso r1:!gue Q motivo do cri

sr. D.�rick Amiry. me foi o tráUC-G de maconha um'!

e
Vez que todoc os ir.1plicados são

conhecidos maconheiros, algu'l"
dos' qu,,\s com div;er,as entradas

na Policia.

O CRIME
Pouco mais das quatro horas <la

manhã do dia primeiro �'m auto

moveI parou em frev.te ao cíne

ma PaIacio. Do interior do veícu-

lo alguém fez díspares contra o da vida pre!l;ressa da vítima. canso

motorista Que caiu, sem vida, so

bre o volante,
Em seguida, um homem de re

votver em punho detxou o carro

e rumou em díreção à avenida centrado um p"daço de pau,

Floriano Peixoto. Um casal tam- \
ele usava como ar-ma.

bem saiu Ú'l veículo. acompanha- OS SUSPEl-:t'OS

do por outro indivíduo, e ,nuaves-I Terminando S4lU horária,
saram o passeio público, rumo à missaria Costa Leite entregou o

Avenida B"ira-Mar. I caso ao comíssâxão Amado, que

Notívagos tlrocu�ram �:rende- continuou nas investigacões. esta

los, sem contudto lograr exito em. balacendo ligacão entre o crime c

Seu intenta, As autoridades do : uma agressão S'ofrida recentemen-

5.0 cUstrito. comunicadas por PO-I te por Mauricio de Sá Barreto, co

populares, estiveram no local, to- I nhecido maconheiro. e inimizo da

mando li" prevldencías de praxe. I vitima,

IDE)\TT:rF�C:AJ?O � ..

MORTO ! .\.5 autoridades rummlU então
O morto fOl ldentlhcado como. para a rua dos Inválidos 184 ou-

sendo o motorista Ernani Marques f � reside Cantlonilia' Ca;dOHO
Ferreira, mais conhecido I pela al

cunha de 'Cubano". ,O cemissariu

Costa Leite fez um levantamento

rContaria a candidatura Café:
Filhocom oapoio das massas

I

RIO, 4 (Meridional) - O mente tornaram

c0l1hecimen-1
ca; etc .. T.al informação foi

vice-presidente, sr. .Joãc, Cu- tJ do local quando chegaram dada pelo ";1', Frank Eoulkee,
fé. Filho, embarcou hJj� pa-

I
ao mesmo, Recorda-se que o presidente ccmunísta elo Sin.,

1';1 o Rio Grande do :,orte sr. Gouzenko pediu asilo po- dícato dos trabalhadores na

S'2U nome esteve 'l,' pauta lítico no Canadá depois de e�2trícida(!.3, Esse sindicato
nestes

_

últimcs dias nas con, ter denuncladn per.gcsa quu- conza com (!lIzentis mll aa.

versacoes com elementos in.: rlrtlha de espiões russos ope, s :ciados,
teressades a apressarem a S>ô- rando neste país e 'nos Esta-
lução do priblerna sucessóríc dos Unidos,

.

presíd ncial. Cer[or, c rculos
_r:,lssedist::;g acredítam q'ue

(lI
Irrornperãt grêves de

nome tio sr. Café Fi 1>0 pode- guerrilhas na 'Grã
ria sc;r :rref;::rido 1.)21<>3 s,:,�, Bretanha.
Getulio Vargss e Adhf:r.·,r,-r de LONDRES 4 (UP) _ Na
Barros, E acentuam oue se I "

.,

d f:- proxima segun a- eira, os

#
.... trabalhad,.,res comunistas co

meçarão a realizar greve.> de
gu.errilha �m. cert-3S fábricas
fibricas fUllcamentais da Grã 1Bret<nha, que trabalham pa·
ra a dpt;·�:'I, e energ: 1 at['1':l1- ...... :

FICIENCIA!do anuncio acha-se aI·
retamente ligadl\ à dr

eulação do jomal. A NA

ÇAO é o único Jrrão de
circulação diária que pe-
netra na maioria dO!{ Ia

res do Vale do Italai.

Recebeu - mais, este jornal,
as sezuíntes felicitações de
Natal ,c Ano NO"'J, das se.

guíntcs pessoas, as quais a

gradeccmos e retrtbuírnos:
Jllr..andír Ferreira Netto,

de Porto Alegre: Madame c

Monsielll' Thcodore Labens
ki, desta cidaCLe; Ar'sí.'eu Cos
ta Naves, de Rio di Sul; oe

Walter Harbs (! familia. de
Timb6.

cído por "Russo" 'I e cujo verdn

<leir.. nome é Micuel Nunes. e lUa

rIa Maraues Faria, vull;O "Cigu
ninha". Ot>ode então. as autoridn
des passnram n acredi�ar (lue

"Cubano" tivesse sido morto pe�
la quadrilha. da aual, aliás. fazia

parte,
'

Noticias de. Rio do Sul

Traba lha ativamente em beneficio clã classe a

Associação da 'n�. e Comércio ele R. cio Sul

SR. CAFE' FILHO

tr(!in de candidatma p�pL.lnr
c�paz d,� (�O rar com < 11pl):ú
das mass'is.

'

Giuzenko foi interrogado
por dois senadores
americanos

, .MONTREAL. Canadá, >1 (1:.
lJ·) - Dois sénadores norte
4mericanos interrugaram ho
je o cex-diplomata russo. Igor
Gouzenko sobre a {''Piona...

gem soviética na América do
Norte. O local da reunÍao é
mantido or: estr'to segredq.
Os proprics senadores 3,,'_

HI:!;.NTO POLICIAL - I\. l'fs!:C'i
to, a ACIRS recebl:'u e}l; Exmo.
Sr. Secretá.rio da. SegUl'.:;,n�3

PúhIíca, o seguinte leJé'gr'3.ma:
":\fen,dl'ndo pedido d[>�f.3. As",:,

c!a�f,:� informo-lhe já fOl'am a

presentadas Delegacia Regional
(li cinso elementos dn Polícia Mi-

f:nudações.
SecN�t!l.rio

(as) L1üz de SOUJ.B

g·:gur'.tn;3. l'uhII-:

BELO HORffiO;NTE, 4 (1\1,>):1-
dionn1) - Vai ser irudado o re

flcl'c::ltamento da BacH'! do Pa
rá pura proteção das fontes, quo;:

fnn·_;tituem as nascentes dI) río.
�filll de regularizar sua. c"uaci·
Ü�l de. hidraulica Dez milhô � de

l· udas serão plantadJ.3, o:m"U'

tuinclo o reflorestamenlo IImr'l

j "o\'ução verdad"lriUTl('ntc xeva-

lueJonária, TI'3.ta-se do J'i�:lIl";O
d ...1 café C�)nl sonlbt>fsnl:·n.tc. CO')I

:J I V 2 res p1'o-p' ias. adp{jll' . .Ta u

11�1tllt'cza dessa rubiac;:,a.

RIO DO SUT_, 1 - ACIlll1e,C!- go l.o -- Fica. .rr;:;j"r'Hl,) fI"

nlm.do de um 'Jficio mui atendo 12"i�1 (vinte p�r <:eni.o:, o i.�l1P�i:'
sn. rec ..hnmos o Boletim da .\. t.o fiobre Industrias .' P"',)..I"S(JI'>l

CrSR. r; ferente lia mÊ" di! dp- I
a< Licellglis de An,lm1: nt,-·s PU

"I'mbro ppdo. !
Ms,!>c.:'tt"s, o:lnstant,,;;; de. L\1i D.O

Entre os u;osuntos di' <lita] 115, .deventlo o me::mlJ �er, oh! 1-

ímportancia lJ"ra. os a.cs ·cm.fI,) gatoriament�; srmp,''Õ l'elarh'o n

dEltaeamos e damos publ'cid".rl,' 1
\ln: l'xercicio compl ",}, Il�O p' ('.

dos seguinte!l: '·alt!c.�ndo, P'lll' 3..' (h�n(),' (' ,�•.

NENHUM PROJETO APRE do ,t>.rtígo 231 e. parte. elo artifO
SENTOU O PREFEITO ",'.'\1,.12$10) d::.quela Lm. A�'t!'il'J 20 ..

DEMAR. BORNHAUSEN AO I F![ t,1 Lei cntt'ar:i .:!.tn vll:�r

LEGISLATivo. VISANDi) AT r. ('"b de sua. public'l.f,��. rt,vog"'.

lHENTO DE IMPOSTO'': ._ Bdl da:" 3_" dispoF'içõe-s :ffi C<Jlltlm':]

ofic.io datado de 12-12-;;,�, 2 A�."o· Noij testa a m<:nor dú.::lda (iue
dação fio COmérCI:l e Ir:d.ú"trin �Ol n Bis uma vitOl t" ;:la T;n; :.1t.
de Rio do Sul, • e('f)b"u rI, ('u' de nresidida de n1i:t�li':�":, P.l-lglll
mara Municipru de Vereadore.� vei pelo sJ' Alfrfdcl ,Joiíó l�rle
'I seguintf's �1i2.eres a rt'speito ck.
do prop'alado aurn :n!u dI'! 2!l?,. REFORÇO
pleiteado pelo Chef.: ,lo EX"'el�
tivo reosulel1.Se: - "Outrossim.
<j:.an.to ao seu aten-::io lO (lficÍo
cl� 4 do cOJ:rente, rl�vo in!' )rrr'11-
lhe {!ue o Chefe do Executivo

1h'zricipal atê {I !Ire,�lI' e

me:r.tt-. não apr�sent'l � 'I

LC'giF:ativo nenhum P'·,Ji'.LO
L�i "'ue vis€' a:umlmta.... (JS

pOoStoS": municipai�� ft.tê 20C-._ (;.;

::1r13r!o) Adolfn 'frü;el:>kYlel';.t FPOLIS. 3 (A.N.) - Em

a-!
a nO'..,sa m�r;lOr :::oc'clhd" ('

Presidente". viáo especial. chcg>Ju hoje. ás !lulares. séndo annaàa

ATENDIDO O AP.8i:.O CO��· 14 h01"a5, o corpo dI? c.orOlwl scmbléia. Legi:.ilativa
TP_<\. A n.."·ASAO DE ;"lA,;3'::_'A- Vidal Ramos. falecido Ilntrm nH dente, tendo falado

T�S - Em reSpO!i'til 3;) J),p�lO Capital da RepUblica, progeni- Q deputado Yolney

l:i:"!!:'ido, p2lo ACIRS, c lU"'!lt;a-\t'Jl' do deputado r-rereu Ramos. 011veira.. p:esídcnte n', Lf"!í,;!,l-
d·, na Integra pe!3.Q "",1":;1"3 o' • tl"" cll.taritlren<'e. A's U\.:;(,
,,< ...- �o" a C:· . ,-., .. 1 Aguardavam no "eroporto os

...� l.,ar;u. 'ÚOhlar<� .,,11..!1 t'�r", �
r) .::·llfi l'eaJizQlt-se O S�pttlr lln.!'.lt�\

(l..)t'i'etou a L�l n.o 2t ..j (!u·� :i-Í!.e-

í
rostos n)ortai'� do ex-go"�l.·n"!du.!· da nU8trJ! 'Ú'n.tarinensf.� no ( ,ui

I fi. disposi,Jvos do ':;-·_.llC::J "', .1,n 9 ultimo constituinte cio) 91. viv·.) tNi... de ltacul'utli "enltu "ue

b:,.I.;c do nOl.:-so mUIl.:.r�'" li�( 2lta� autol"ldad(g esf.n.ot!ais n"�

lJflsSaru.Js a transcr.�\-�.. 1.
4 '.\;ti- dül"ais ti n�Unicip<1i..... 1.0m 'CrJ1L1G I un-�l. guarda de honr-:l, r:d: eten·

"

1 *àtÜ't rlf-J p(1lieia. :fffilrf.#lr atlrll' ,

....,. .....
....... , -_-_-'"'�-I cortejo funel!re. Na praça B{lllj(l··

I mm (!cmf\t!lnt um pC'latu." 1';

I P0licia Militar prestou "'� hu·

I menug s dl' Cdti1t-, "f8tuando u'

ma. sálila. dI)! viuto" um t IImI,

I Falm':l.m no cewii;l'i« \' .lelJl1ta'
do J'Jii.n .108& Cahral, t'",pr,.«t·'l'
tante do governador Irineu Bar·,

nhàlluscn, deputado ltiha'l

l�a-JIlUaS, em nome (la popul;:,,::i', d.)

La.jes, terr-!l. nat.al do mdin;'" t'

senador-' Ivo de Aquino, veIa
hancada catnrlnen.se na Cama' a .

e nQ Sen�dq. .' �1...l6lj2d1l1l..1I1I1I1I1I1I��lmil........II..'IIIIIIIIIÍII....II......IIIIIIIIIIIIIIÍIIII

ca.·'

-'l.O:l pou: I'S.

BAT...ANCETE REF1!B.EN'I'E
AO MES DE DEZEMBRQ
E' dIgno d(l� ma.lOr;:-� aplum'o5
01; reforços (1$ sr. ,E!mHlo C;inlI'

di. incansavel TeSOll�p.irl) da
ACIRS, Porquanto verifieamos

balancete. referente !lO . mês

dr:zemhro, ppdo... r. I'lalllo
Cr$ 26.478,60, depositando na

CO A campanha a efcito pele;
atual tesoureiro da ACIRS. (ll)..
t.eve •.) resultado alm�j""do. mef
vo porque fe11citamos os,'.

milio Girardi, Terminado

Será iniciado o

refloreslamento
na Bacia do Pará

PARA FERlDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMACO ES,
C o C E 1 R A SI
FRIEiRAS,

ETC,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




