
com as especlflcações constantes
da respectíva Itcença. As licenças
para i:npr rtacão '''0 serão conce

didas quando os pcdldos na') ia
rem ccornpanhados <!lo certU!catl")
e promessa da venda ao eâmbo;
a cates». 'n re!erid'l no eertírtcado
que não eorrespondc- :"1 :!hêSi: '{'a
ção da mercadoria a ser JU'pOl
tada, e n-u-tres ca-ros .:tlle escajnm
das d;.�,;,osições regulamentares.
poderão ser retific �:i"s contanto

Iqce não esteja p:.ten7e o intuito
de fraude.

OOS ASSOCiADOS"

EiO, G (Rliél1âimui.) --=

iuiQ�açõ�§ Ue funt�ê S��
riJ..s dtze:m que fi IÚints..,
ti"a: da Fa;<eilih . qii.2il.iio
fô? consuítado "s...Dl'ê' o
aumento. do salário mÚlÍ�
mo, l'mgei'ii'ií. a reabertura
da questão para estudo
de nova formula que con;
cilie os Interesses" em

ehcque, O sr, Osvaldo
Aranha. eensídera, o an
mento do salário mínimo.
nau bases que foi propos
to, excessivamente alto,
portanto, capaz de acar
retar gra'lltes consequen«
cias no equilíbrio da in
dústria e comêrcío,

- o ME N S A G E ',R O A S SELV'AS
ANO� BLUMENAU,' (Santa Ca tarina, Quinta"feira, 1 de

, ..
.

ENCERRAVERDADEIRA UBOMBA"Q DECRETO
QUE ORGANI,ZA E�REGUlAMENTAA�:CASEX
Ficarian: sem valor numerosas

.

P ena demissionário: li cou
Iíceuça� de imporlação elBiti�as apenas·· 5 meses .00.· poderRIO, 6 <Meridional) - O presidente da República. assL

'

I'
.ncu decreto regulamentando a. organização e atribuições da

,

. _ Mergu' Ih,a a',' (·tall"a'
,

'em' nova cise po Iti',�a, ','" ,

Carteira do Comércio Extertor, CASXEX, BUCeSSl}ra da fa-
-

musa CEXIM· Compete ao novo orgão licenciar importação
e exportaçâo; fiscalizar os preços, pesos, medidas e classi
ficar os tlpos declarados nas operações de comércio exterior
afim de evitar fraudes; calcular valor das mercadorias e ob
Jeto, Importados sem competente Itcença: fixar as pereenta
gen.... a serem dlstrlbuldas pelas diferentes catezorias de divi
sas e adquirtr' :tI0r coura do Tes<n)ro !iroduLas naelonaís para
exportação, em época oportuna, assim como produtos estrau,
geire8 importáveis e índíspens áveis ao abastecimento do país
Dispõe o decreto qUe todo �ntercâmbio fica suborãínaão ao
regime de licença' com exceção do café, que continuará fi
ser regulado pela lei em vigor,

._, _. ,-�.
IndepenQ(lltement2 da licen!?a RIO, 6 (Meridional) - AI

ra qua�quer entendimento, isoladamente o pleito da dida em dois grupos bempara nOPQrtação dl)3 "he:1S pestiW1E UDN 't b
'

de im!g,_..mtes. dos ,.s!rmgeiny, 'll!e 80 em um o jetivo polItico com os demais par- sucessão presidenciiil. A distintos: o fiel à discipli-
se trmsfiram para o Brasili cxis- pr�-'eleitoral, que �) 1ft. vo- tidos e, por fim, quase uma mesma convicção 'tem o na 'partidária e que a1me�tem as aquisições do g,)Verno e tação do projeto do sr, A- ímr�:::sição, desde que est.á PSD e apenas o sr. Adhe- ja o poder, da Repúblicamissões diplomáti��s est....angeiras.

f A
.

E mar de Barros alimenta a para o partido,' e o segunautomoveI de funaionâr!J c,vil ou onso rmos. ssa proposi-I certa. que nenhuma agre-
militar que provar '.na. permm('n- ção será a ultima etapa pa- miação partirlária vencerá esperança de obter, numa do, o mais 1ntrinsecame�1t�

reedição do fenomeno Var- e profundamente imbuido

B .:..', B I';;_
gas de 1950, a maiúria aly,., de fê ,pafJ;�otica, <JJ!e consi--

O anco ao' rasi I reco.ner �����à�fa���;l��:S,c:��:��= '�=r�s;:í: so�ã�;::���
res disso, estimulam o a- que reconduza 0- governo à,

..,_. -- cl D b cordo argU1l1'entando favo- austeridade da velha Re-
as contrloUlroes a (Cretro ra's.)} ravelmente a sua concreti- pública. ,O segundo grupo,. zação,. mas continuarão

I
leva a desvantagem d'o,

Respnns�vel pelo atrazo do 11eColhilinesilto criando dificuldades a can- restringir-se a uma candi- ��:::;i�:�:: ;�����B::���":'�{';�,U O "" iii didato saído dos quadros datura mineira, enquunto helecendo. n coni.ríbUic;ão cor,,·

empresa, pelos prOPrioetá-t sua publicação, Além dis- do PSD ou de outro qual- que os' demais jogam com pulsoria para todos o� proprieta
rios de veículos, Disse o 50, o Ministro da }:I�azenda, quer partido. Daí, forçosa- uma maior margem de li- ric'J de vl::Í'!'J!I.iIl,
sr. Medeiros: com o louvável intuito de mente, resultará uma ren- berdade. A pr:meisa tenta- �---_;.-.....;....;._,--.....,_-�----..;.__;.--------_.....

facilitar a tarefa dos con- dição com a condição "sine tíva de acordo, fracassa ...

"O Banco do Brasil é
tribuintes, baixou instru- quanon": o projeto de u- da >em Petropolis domingoresponsavel pelo atrazo
ções que serão divulgadas lianças partidarias com passado, não foi ;'nais do

que hOUVEr no Hcenciamen-
no uDiárÍo Oficiar', em

transferencÍa de votos. que a. preponderancia do
to ou emplaC<L111ento de todas as capitais e no int:::- O que se passou sentido nacional do pélrtidoveiculas, quando fôr ale- em Minas sobre o regional. Mas não
gada a blta de recolhi,!- (ConcluI na 2.:> r·fig. letra L) A UDN de Minas é divi- se en,'f:ra:;:mn 0" entl>ndi.
mento d.1 contrihdção pa-

- - - - - -.- - - - - - - - - mentn,

��, �l ����:1;��I\�o�� l;�: SOLENE 'CaNONIZaçaO DO UE" ��o�':I�l��t�;I��r�;am o Çontinua provGcandoblicada 11.) Diár:o OfichIi aVENTURIIDO PIiPA PIO X caminho para prossegui- RIO, 6 (Merid1o�lal) --- O ládo. mínimo, já decidido é mo. A medida é inconvcl1ien.de a.l0.;1;1, det-erminou 110 mento das conver5:?cÕ·eS. Os novo salár'o mínimo para o exàgel'ado e causará' ;males 't,2 e nfu:, trará benefícios aUllldl'llgadn, clt' ônb'Trl o l!J'. seu 2.r, ,g0 16. ;lu2 tais Cidade do Vaticano, 6 S .

G pessedistas deverão' clpíJiar Distrito Federal, de Cr$.... aos próprios empregados. Ha. n'�rlgueln".
'

avlO, aspare deI Fufalo, 2,400.00, fixado pela cQmís- verá desemprego no 'comé:t'�. O sr. Rui GOlnés de AlmHl_tônio Leal Xixon d('Il..;i� (\'.� in, contribuições devem ser (UP) - Será realizada dia Pierre Chanel, Maria Cra- uma sér ie de merlid,l', .jl} são especial, com, o apoio, do cio de varejo e l1as .indús_ da, presidente do Centro· Bra_
!!'�rir COiLSídArávf'i::-, porf','i:l de' r lh'd l' 29d' S- do

'

'd· �..

·1 C- é
�. eco l. as por aque e es-. e mmo, na praça ao cifíssa di Rosa e Giuseppe 01' ,m jtLü lca ;U!� {:onC1l- Ministério do Trabalho, con- triàs, devido 30 fato de cer- SI eir.o do af e 'vice-prf-,si�beb;rla ::o.\"óolh'a., i,ho'''''!1) OI,

' .. i",'·
tabelec'mento de crédito. I Pedro, a cerimonia soIol1e· cionarálJ t ma ebicâr, jl.1S- tinúa provocando criticas en- tas firmas e fábr:cas não Pl)- dente da Associação Comd'_'i in. tio.; H,'tcocionado Pignutelli R .... l'

W
-

t 1 t' 1 ..,. 'sobre (.. Bahia, rc,c"';',"'1l ("}l",." A ningu2m é lícito ignorar da canonização de bem a- ',:-:a lzar-se-ao la, hon?sta e liv1'e de frau- tre as figuras representativas derem sup3rtar a aumen o 'çla, por sua' vez,' aSSIm
uma colml. quo trazia nU.lI [j", que a lei Era ';sllrpre5�", e V'�nturado Papa Pio X. Foi

na �roXl�a prImavera os de. Tal1to assim, que l) sr. ��if�fs��: R�l����li��.orôs s�� �:r:�::sad�lc;,���:e��o·c:S:' m����t���ta dúvida qUie ébolflOH. ten(lo C(m'�C'g-uih ;'um C!.\l_C O �flnc� .de Brasil es- issó o _que de�idill a

c�n-I CO�lSlstorLOS .

secretos pú- Afonso Arinos já se: preo- Lu'z Migliori, presidente do to da vida de maneira des� justo' o reajustam�ntQ do saêxito a tentativa. MOflle'1t·,}, ,1.'- tivesse preparado para re- gregaçao dos ritos, de acor-' bllco e sem:-público, pai':.! cupa ,�om a apr,�<;2nt&ção Sindicato dos Bancos, afír- proporCional, destruindo tOQ lário mínimo, mas ,seria ,-

ne_[lO,. (!) to!·r:e(Ít.';r sêntiu-,sp- m;;!. cebel' as contnbuic;ões, tv.n::t do com o comité do Ano caIF'll'I',��l"O� "'.S,,I mau: da, .possibilidade ,d'e benefi cessário que este, reaj�t• .:RenrlO so(·orri.to lwln A,·;;ir(',n.-i'!· -., ,. {('onclui lia. :>.ll pagina h'i,ra I) "Minha opiniã,J sobre o sa�" cios, proprio do salário' míni- ment.() fOSSe feitó .. em basestPndo o ll1f\diC'o po�t<} o C'.:.l' '[OI' ','('Z que a rdt'ridn lei en� Mariano, com a aprov.:1C;üo ._ "_-...,,':_---'�--,-------
--------- - --

que não fug:ssem ã realidade1.rOH em vigor na data da �� ;;�;�l��ã��se���a cs��������� DeCle so""O �obr'e .'Q: paz aust""l'Q'co"' ��ül����a .obJ:�!0�v���f;--��------------

.. }.- '}'-,. d V',
.

-' "... . normal da produçao ,do paIs.I Terl"am mi- t.!S�O subver ," la os
I La )i:lSl tc.{ o .rUcann, POt

.
c, - •

,

t
Deveria ser orgaI#Zada um I

,

t b' ';d·O t d
,o ....

k I �(%e��lll��ealp�l�tm���I�ap�i� '"

B 1·· 1..l.' 4G
'

d" ���i�J� s��P��:��'�f:�J�;J CbD ra ao IS as e WIS y ��:�:g:�ssaa�ol:��Oe:l��� em er lm.op,e 'f OQS, '.

ran es, �t!�r�:F�i����:;i:!e':t�!De��?� JastlV�'���il��:�! de\;���::s
e (��:alrfi��ou:� �;o d::�l�a���o�i��ft�Sn!:: Na parte ocidental da i cidade' Q conferencia. raO�\��á�ei�� slllários, jus-

hOJ'e, chegou ao Arsenal de contrabandistas. As dili- mente no dia 13 de J·unho. '," "Os trabalhadores do Dis.•VIENA, ti (UP) - O governo O guverno austriaco ",""p:'1''' cip'ções para resol\'er em, que em 'entreVÍ'3ta à imprEnsa que frito Federal, por seu turno,lVlarinha O barco "EI Mou� gencias prosseguem, não Nessa ocasião serão procla- dirjgiu hoje U.)1 ap01:J urgente que as esperanças do povo aus� ecJtific.ío de Berlim se efefuari os aliados ocidentais envia.tam 'estão convocando, reuniõesjaíd", aprisionado por un1a sendo inadmissivel que os mados santos bem-aventu- às Quatro Grandes Potencias trinco não .se veja nova.mcnw a ,\'conferencia dos quatro minis- uma carta. ao ch�fe da. Comis- nos seus sindicatos com o ",b-unidade da nossa Marinha contrabandistas se dedi- rados, cujas causas esti- para que na Conferencia dos decepciônadll.S". trbs das Relações Exterior"!'. a são Soviética de Co,nuole S,A, jetivo d,a assegurar para a Ca:"de Guerra, e no qual esta- quem ao comércio de ar- ,,"erem te:rm,inaradas nessa Quatro Minístl'Js das
'

Relações PROPOSTA ENVL\DA qlt!al deve COIDl'Ç3.r a· 25 do CO!'- Dengin, pr6pondo�lhe que as pital, da República salãrio de .'
'1 b' 1 Exteriores, a iniciar-se (ln Ber- A 'URSS relnte. .

negociações a respNto comeC&D1 dois mIl e quatrocentos cru-
va um grande contrabando mas e materIa su V'ersivo, epoca, provave mente o lim no dia 25, seja ellcontradll BERLIM, 6 (UP) _ Os alia.- ,L'\. proposta foi enviada às au- na manhã de quinta-feira.

' zeiros" de acordo com a de_de wisky. Diversas autori- juntamente com wisky e I de b2m-avenrurados Vin- uma 15l!'lÇáo para li. que"tf('l ati!:' dos ocidentais propu'sel'am. llo- tO�idades soviéticas pejos coman ci;ã,? da ccmissão de salári9dad:::s, entl'8 elas o Chefe outras mercadorias. 'cenZo Pallotti, Domenci'o t'jflca.' je ã ,Russia que Sf>jam inici::"las dái>teoa militares trances britá- mlmmo·de Polícia, foram ao encan- r'ri,�a o governo (lUC é n�ces- na próxima quintafeka a.g nego

JO
e norte-americano em Ber- '." "

tro. do b�rco, afim de pro- �á,'in (,ncontra,r-se uma ;;olneiio I 1.

Repudel,ou o' po"v"O de- L d·
'"f'i ",satIS[. :'-r,ia (·.ue "pouh;t fim' A. � t b

.

f d 1 I
'

on W"�"
cederem a auto�apreensão, ( r

'

S- P u
on es em ln arma as (e'� a-

.Ull1!!. Bjtua�ã<l aeabmnhadora ameça ,I em ao a ..

r�am que os aliados ocidentnis,
,

'

"
,Af . maist·dsevera tVígilâncdia ..ai�I-ti' l,ElD1"'l a AUiltria" ,

IIto a s'"ndl'CaIJBZ8Ca-O
i istirõo em que Gs,..ministros

ilf t' �
"

01 man 1 a em orno o
I:l(l�. eclarn. a nota :;t,ustri'lCO. i'n-

V Is, reunam na porte ocidental dI<! '".,

S"
HEI Mouja:d", não SE per- trcguü aos repr"'sent'L!ÜPS dos .' B 'I'lim. Os ru�os, ",�txetanto. asmaRI es aç,De C'DUl'

.

mitindo a entrada d� quem dU)la gO\'f'rnas dus Qnatrc Pnlen- dos trabalhado.. aI, que ,se espera, insistirá'.)' E<m
, .

t das:
• '

qu - todas ou algumas dasquer que seJa ao seume-, O gové'.rno p.ustIi:w() soúbe res rurais ni es se realizem l}a parte CURITIBA, 6 (Mérid.) - Z\To l'erm,e1h""dor. O barco aínda não foi
(""fi satisfa�ii,) que (! IN':"! fI<:, '

1 ou seus subtlrbíos: tieias procedentes de Londrina prtotahnente vistoriado pe- Uota entre os governClS dos Es- RIO. 1) (?\Icridionll.l), -::- ,A. ,,,in- LIMPEZA NO SETOR informam que elemento'" coml:"
tados Unidos., Fran�a dicalizaÇão doo'; tmbai,h'a,lOl''';'' RUSSO n.jsLas provocaram diversas
Bretanha. de um iadn. " 'la lT- rurais CO'lneçará imFdiatamp.n·

s 'comunistas recrutaram. ho gitàções. chega.ndo mesmo
r.)i'ío Soviética; do oet.- J, resul- te' por São Paulo e visa nelltl'U je milhares 'df' Qperarios para hastear a bandeira russ'akm na convocacii,') f" 1:,:>-1 ('011- lizar a influência CQlntlnJ&ta a- li �'Par o- setor soViético da cio praça pública, ondeferenCia dos '-l'l�tr.. ) ,t 25 I',' J 1- traindo pára 'o controle do go-

'

d' d d r rd. e em vista a pt'YX:lmi 3 e rea Izar um comíciQ.janeiro em Btlrlí 11. ve.rno todas as organizaçõ"3 J "'-- d ,cOln'[erencia. ,', -

I'
foi prontamente repEm acordo com o Parlamento pr('sentativas dOR la\'ca(h,·cs. "i!> alto comissario norte-ameri ,povo de Lon:drin,o govorno aust'l'iaco dirigü aús Esta., informação flji dada c no James Conant, declaroU, popular arrancagoverfi'JS das Quatro Putencia;:; pela diretor dn DNT. �l'. ('H

um urgente apelo a tÍin de q!IC herto Cron.cltat Sá. 'E pi>n<:>Jr'n
s�ja dedicado. no pr01\rama d s· to d•.) :Minlstério do TnLbalhü
Ha coufcrC'ncia áO exame d:. que,' iniciar unw. '"sp"de u!; ahavl'çã.ntão austríaca, um lugur (lU," pcr- política. dos tJ'abfllhaclorc'l IU
rnita a" soIuç5.o saHsf2.tori:t: de- rais, tendo pOi' l..�st! !l� n'i:'�1n''-�/:
finitiva de ,uma situação aca- orga.n!zaçõe� j:', em 'funciona·
brunha,dorll. Il in·�tlportavd . menta.

Mantem a UON o objetivo de atloiar o
projéto das alianças partidárias

Ultimo trunfo do partido na sucessão presidencial--
-

rial em curso.' Na r�alidadt�.l Expondo a seguir as, razões
cs Grupos Parlamentares DE:-; dessa crise, ,o sr. Gms"7PIH!
mocratas.Crtstãos da Câmara' pella d.eclarou que consídes.
e do Senado se reuniram ' à, rava o Partido �emo�ra�a
tarde e foi depois dessa reu-l Cristão como o ynlar; 'lll�hs"
nlão que se, anunciou a oon... p.ensavr;l �a.democ�cl:a üa.
vocação do Conselho, de Mi- Iíana. _rvaaV13, :.espond;'ndo
nístros. Adiantou-se logo que certas mtelpretaçoe�, da Jill.,

o') sr, Gius.eppe Pella proporia prensa, fn:,:o,u que 'penst;n?-o
ao, Conselho a demissão cole; em colocar a testa do Ml11IS
tiva, em vista da atHudt: l.iJ_ _:ério d�, Agricultura um v�
mada pelos Grupo no sentido lho polIt,lCo \� u� velho anu
de que. .o titular da Agricultu- go (A�dlSS2J , cera todas as

ra não' fOSSe envolvido na ,l."C� garantías quanto, ? rnanuten
modelaçã-o. Assim, ao terjlll!�.. (Conclui na 2.a paçma letra, J)

nar a reunião, que foi às
18,40, O presidente do Conse
lho foi à presença do presi .•
dente da República, sr. Lui ..
gi Eínadí, para lhe apresen
tal" a dem'ssão do Gabi.netl3-.

Pressão dit partido.
ROMA, 6 (UP) - "Proeu

rei, mediante a formula da re..

modelação, Õia!' maior eu(.,''f!
cia técnica e política ao G.(l�
verno que constitui no mês
de agosto soz o sigho da
'''transição'' - declarou o sr.

Gíuseppe Pella, no momentJ
em qUe deixava o gabinete
do presidente E:naudi, a.o

qual apresentara, a d-crnissãu
do governo.

,

,

Qual "

3. ,:resposta dos,
cíantes bl'asileil'ós fl. ,queda, das

importações ,britan.ic:is? Deixa
ram de comprai" mércadortes ,iu-
(Conclui na '28. pagtiia letra AI'"

'11

As demais mercadorias terão cía por mals de seis meses no ex ...

tertcr, Quem importar sem Iícen
ça, deverá pagar um adicional e

quivalente à 150 por cento do va-

(ConClui na ?a. pág!na. letra <\-1'

i PRESIDENTE GETULIO

ROMA, 6 (UP) -'-- O g.'Y"'e.f�
no Giuseppe p,ella di2miUu
se_

Anteriormente, anunciara;
se,' que o governo havia sido
convocado em reunião de
Conselho de lVIniir:tros para
as 19 horas,

"

(Não se declarou a .-'l,!áo da
Gonvccação, mas os círculos
polfttcos achavam que a mes
mase relaclonava com Q eon;
flUo aberto entre o presiden,
te do Conselho, sr. Giuseppe
Pella, a certas fracções C!,.."
Dernocrac'a Crtstã, a resneí
to da remodelaçãn míníste,

seu embarque fiscalizado pelas au

toridades aduanetras de modo li

se verificar se estão de acordo

SR. ADHEMAR Dl, BAnHOS

Mandado de segurança
confra a criação da

, n .

'oi'pefrnl)faS'"'·D·"'"eve
RIO. 6 {MerIdIonal' -

vog;1do Leopoldo Hcito:" deu 'Õr,

trada no Supremo Tr-ibu:c:a1 :F'�'
dp....àl de um mandato' de S(g'!·
rança contra a União. visando

RIO, 6 (lVI'eridional)
° consultor geral da Repú
blica, sr. Carlos Medeiros,
coordenador da PETRO
BRAS. declarou que o B.
do Brasil é rssponsável pe
lo atrazo do recolhíment.:;
das contribuições para ri

CUnl'f'IBA. fi <lIT'-'''Í{l. -'.

ACbrretará O salário mlntmo no

Rio a e levação do custo da vidaComeu ii cobra depois
da vitoria do selecio
nado paranaense

criticas' ·'ôumento

PROSDÓCIMO
IMPORTACAo E COMtRCIO

CURITIBA

S/A

las autoridades polickis. °
Chefe de Polícia, diante da
supos:ção de que os tripu
lanl-ês do navio, tenham
missão subversiva e não de
simples contrabando, de
terminou que o inquérito
fosse avocado pela Divisão
de Polícia Política e So
cial, para onde, esta ma

drugada, foram transporta-Idos os tripulantes do bar
co, assim como o casal I

Q.uem O utilizo,
. I

se tntuslOsmo.

JOINVILE BtuMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PROIBI(ÃO I
Luiz; Walter, Wigando e GUilhe�e Keller, !ll'ol)rietá. IIrios do' terreno sito em. Jtoupava Norte, nas imediações dá.

Fábrica de Pás da firma Staedele & oa., tornam público que Ifica terminantemente proíblda a passagem de estranhos pe
lo aludido terreno; não se responsaüíttsandc pelos danos que

possam sofrer os infratores � reealcltrantes. H O J E _ QUINTA.FEIRA - àS g HORAS - II O J E
Blumenau, G de JaneIro de 195.4. LEA PADOVANI - FOSCO GIAGHETTI - OLGA VILLI

JACQUES SERNAS - TATIANA PAVIOLA, em
.

VertiginoGo, Esmagador, Gigantesco drama (le açlio eem
os artistas de Sua preferencía!

Entrechoques de naíxões incontidas e ódio violento DU.
ma película cem por cento realista!

Para salvar o filho, ele arriscou-se à condenação suprema!
Uma mulher sem [escrúpulos desencadeia um vlólento

drama �ntre os mercadores clandestinos de narcóticos! ._ A
Ior às mercadoria num prazo de tinado� � produção de energia ní- revelação do, mercado clandestino de narcóticos e drogas num
]" diaS ou a mesma será devotví- óro-eletrlC". � de telefonia de ca- filme de impressionante. verismo! - Um filme pari!. os que
011 ao porto de urigem. Poderá rater municipal, desde. q�e asse- gostam de emoções fortes, mistério e suspense!

.

tambeln' ser vendich em leilão pe- gurada a cobertura cornbínl

>lI'e-1
'. .

la 'Alrandegn sem comudo ser con- vista no artigo 15, da 'lei 2145. HOJE, no. SIne BUSCH - "e O C _A,� N A"_ - Fantástico!

siderada contrauan.to. I Assim. ficariam sem valor JlU-
DOMINGO. ANDROCLES E O LEAO

<.

- Nã n percam!

RIO, 6 (Meridional) - O r<,gu
lamento da CASEX ontem regula
mentado pelo governo, 'encerra

verdadeira "bomba" já' constata
da por diversos :::ey,''!selüantes do

comércio e observador-es d10s pro
blemas de importação. Trata-se do

artigo 75. segundo o qual somen
te subsistirão, ou prnduztrãc e

feito jurídico as li�enças concedt:

das antes da Instrução 70. da

SUMOC, quando se referirem à

importação de eqe,jpamentos des-

rlütr!buidor em":Sta: Cat..:rlna .

DAS

'AFA:t\fADAS CASIMmAS
ir N O B 15,'.'

i.
�t
/W-
'!' Um "'arcon e uma moça que
�'ilei-ra:'" trabalhar na co�a.
linformaçõ�s no Ci;fi6 B;;tr:

.

a

I'o Rua 15 de Niorveihbro �<i77
\tone 1676. .'. .�.. , '.

rtõIES;4' .VENDA
ITi�

.'

,.'

.

r Vendem�se .diversos

�ituação previlegiada, .

mo ao centro;' Preços vanta-

30S08. Facilita"se os' pagamen-
�s. ....

. ,

,

Informàcões com O propríe
ll;ál'io Dr. Herqert Georg - R
�5 de Nov�1llbro, 313 ---.Fone
11531.

cela de um prisioneiro o re

trato de uma mulher.
- E' suá esposa? - per·

cento para fumo e bebidas; gunta ao condenado.
2,95' por cento para artigos - Sim, está morta

I de limpeza, 0,83 por cento suspirou o prisioneiro.
para transporte, 3,79 por - Morreu depois que o

cento para previdência e senhor se encontrava aqui?
seguros; 3,10 por' cento pa" - Antes - respondeu o

ra tass�s�ncia rnédíco-far-, encarcerado. - E' por cau
maceutíca,' 5,01 por cento sa dela filue estou aqui.
para pagamento de.dívidas
e o restanté

.,'

para outras

despesas.,'
. .

O: orcamento
'

das fami-
lias se

�

refere ao mês de

ago.sto do '3n:o passado.

D

'XAROPE ,

St?ANTONIO'

Extraviou-se a caderneta
Dr. 40.284, da t-a Série remi.
tilLt

.

pela C'ab:a Eeonêmíea
Federat de Sta. Catarina, A
'gêncil!: .de Btumenau, perten
cente ao, sr. Dagobert 'Bran,
des.
Blumenau, 6 de janeiro de

1954.

EDitAL DE EXTRAVIO
�_·����=�������"!r"'1
liMAS E MUKIÇÕES� I

A:rmR8 de caça, .eflpo�.�
te, revólveres, pistu.· . §t

bs ete.: --" qnalquer

I�ruU'cal COMPRAM-SE'
NA

.

(asa Pesca e Caça .�
- BLtJMENAU � �

'Rna 15 d6 Na'V., UDl d
, �íf

a������

Os. ocidentais desejam' que too'

das as reuniões' se
. efetuem no

antigo édifído da Comissão A-

i
Iíadá de Controle situada. na

parte ocidental de Beriim.
.

Conaiit que chegou óntem pro
ced�n:te '!ie Bonn 'é ó comandan-
te das 1ropas 11.orte-ameriean'ls,

general Thomas. Tlmbe.rman,
reáli2arrun, esta .manhã· uma vi�
sita ao mencionad',) edífício(

TOSSE
BRONcnIlTE .r:
"_ROtJOUIDAO

BICO la VENDEDOR

Precisa-se ·de um bom veit�
dedol' para esta cidade. paga.
se bem e gimrda.-se sigilo.' .;_

Cartas llara Caixa Post:rl, 612
'---, Blumenau.

'uaàciu
Umü:.

. lJtradfif

rior dos Estados ..Não com

preend'8, pois, que se ale·

'gue desconhecimento ou

fálta de aparelhamento do

Banco· do Brasil, qe rece

ber as'ditas contribuicões,
sendo de esperar, porta"ntQ,

.

que a alta administração
• do Banco do Brasil dispen
se ao assunto ''0 interesse

que o mesmo reclama. Con
cluindo disse o sr, ::(VIedei-
ros:

,,0 . CNP está contribuin-

âÓ"gratuitamérite com "as

entidades dás classes inte
ressadas' nos Ior,mulários
das guias de recolhimento,

. afim de facilitar
.

séu reco�

}himento".
. . .

de
. um pr.ojeto qu::! h'rlle

.

ilupossivel fi fraude. atra':
vés do voto em separado .

'Apenas votará' em s(:,pa

nido, de !l{!t-rdo com d pro
jeto, aque�e que. tiver o

nome na lista oflcial. O

eleitor em transIto compa-
'r�cerá ii seccão eleitoral a

penas pa:ci d€Il+onstrar o

desejo de cumprir o dever
dé êidadão, de modo a pro
v�n' poster:ormente a con

dição em que s� enrontra

va, no memento.

...

'

8 ,.Gom:s. solteiro, 'de 24- anos de ida-'

.

de. domiciliado ·na rua Venceslau'
'155. no Meier

.

Ao ser interrogado, dleclarou
que roubara o lotaç50 para des

montá�lo ··e depois vender as '1)e
ças separadamente. O meliante foi
autuado na foíma da lei, e poste- �
riormente trancafiado no xadrez.
Alem do processo pelo furto do

lotaçito, .Jackson .

responderá,
tambem aos de desacato e reação
'à. prisão.

,

Reunides numa só histÚr!a ... azes da ação violenta e ca
valelres üe aventurtus sang uinár1:n;! O destino e,ii!ocára aI.

queres jovens 'numa senda '(!IHi eles talvês jamais tivessem
.da jnstrlH;ão 70 e arnda não to- encolhido! ',river:lm fatos sangrentos e II morte sempre. os aQ
lalrnfl1te ríqufdadas. .cmullanhava por todas as partes!

A Bandeira negra do tfH'Oilt'1 Quanirill, era o triste pres,
sÍlgio da morte!

'.

A N UNe I E M Naquele estranho nmhíente ue ferocidade, lhte viu nas-
N E S 'l' A F O L H A 1 C('I1' em seu euraeãn :1 chama do amor!
.------,---�_� _CAVALEIRÜS DA BilNDEmA NEGRA! -- iI O J E,

Ftdeceu em Roma _�_.���__

A:

_

lolanda PongeUi

REPRESENTANTE EM SÃO PAULO
.� :.

. lnt_rocluzidol com, grandes firmas de ataeado Co, a vareja,
aceito l'epresenta�ão de fábrica idónea em franca }ll'oduI:ão,

Dou ga:rántia e as' melhores r�feréncias.
Escre,ver nara - SNR. ANIZ SCAFF - Rua Plnrenelo

de Abreu; 279- -' 1.{) anôar', SaHt 11 - Fone 32-7'546
S. PAULO.

:PRAlI(A GERAL DE ESCRITORIO
Prnenra-se funcio,nál'io para escrítérte.

.

Favor apresentar 'carta, acompanhada de carteira pra_
fissioná'l '·ou de trabalho.

.

CASA DO AMERICANO S. A·
..

.

Mercado de Automoveis

M

meroslssímas licenças emitidas
antes da instrução 70, mas cujos
prazos de vencírnentc.... ainda não
se exgotararn, Estão essas licen

ças colocadas nos mercados' ex

ternos. em mãos do: fornecedores

Ique. para embarcar as mercado- .

rias apenas esperam a dísponíbífí
dade da praça ou possibilidade da
abertura de crédito. Calcula-se
que aguardando a abertura cio

crédíto, existam licenças em i ais
condições na importancia aqulva
lente a algumas dezenas de mi
lhões de dólares. em moédas con

versíveis. libras e fráncos ·belgM.
clevanuo-se esse lnonJ..ante a mais
de so milhões. provavelmente, se

forerft computadas todas as licen�
�as expedidas pela CEXTM antes

J
ção da pol ítica agrarta prati
cada Delo governa Não foi'

tratava de escolher urna po
litica agrarta com esta ou :l

quela tendencia, mas de es.

colher uma, nersonaldade :\0

invés de outr'l.
Concluiu o sr. Perla exprt

míndo o' voto de que "um g J

verne digne da confiança U(,

pais e dos interesses da Na.,
Nação e da Democracia pvs;; J
sair tia cri3e a�uai"

CONSERTO
DE RElOGIOS

ROMA. () IUPI .- F'11{'cr-u 1"-:
penUna n1l'nte (11l t'(Jn.'equpnci�,s I'de um;J, c,'jse e�I"<lLl'a a !iria,

I
Yolandr>, PongeLti, funcional'l:!
do Escritorio Comercía� do Bra,-'
silo na Italia � inDa do tir. n, ,', -

,

rique .Pongetti. escritor e J0l'!l<tJ i
lista e editor no Rio de Janei·:
roo Foi haste�dliÍ em meio-pau
a bandeira na lõ,éde do p.scrit.QI'TI"

tendo o falec,im.:ntc' ,ia srta. !
Y':llanda Pongetti consternado n!

COl::::as::::�mD:=:: I
NA ENGRAXAT�Q t

PO�O,C�O
I

!

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 334.3 -

ITOUPAVA �ECA
(Ao Jadlo da Farmacia Pfau)

- SERVIÇO RAPIDO -

Aceita consertos '2 con:f,ec
ções d'e jo�as.

erç?

...

• iôdo para q sangue'
.. fósforo paro'o cérebrol
.. cálcio para 0& 055051

.

t�
.

IDFD5ClIL
O MÁIS MODERNO FORTIFICANTE!

LABORATÓR!O LICOR DE CACAU XAVIER S. Aa
L���' aH:J�� rod. laje!. "tiulril'� -

�. P. 3.0D(
� s. �I.UÜi

CINE AS:
ESTABELECIMENTOS JOSE' D.\UX S. A. Comerciai

- A P R E S E N T A 1\1:

(in
Fone 1388

(Improprio até 18 anos)

(ine BLUMENAU
'» '

Fone 1156
H O J E - QUINTA-FEIRA - àS S HORAS - H o ,1 E

REPRISE
NA TE!.A: - AUDIE l\lURPH:Y - lVIARGERITE CHAP
MANN � TONI CURTIS � BRIJ\N nONLEVY, em

(AVALEn�os DA BANDEIRA NEGRA
(ElVI 'l'ECNICOI.OR)

.••• flIIII1I4' ••,&ldade .It t
"reI1411:111. ,el.s IIlles I••III.'I!

,�orORENO'-
�\ fOI1lli-Rlpladar 11IIIi1I)
'�;E� O moderno tratamento da. i

• <;;.:r lunçõ.. feminino. \;

-- ,.._,...
.,.....

'r.f, Fera_uI. .«IGIIIIIII-
'

..�4.
lua,uh•• lU11 DI
UClIDIIII

•

Fábrica de Máquinas e fundição �'MORITZ"
Especializada em fabricações de balancas marca

. "MORITZ", de 20, 30 e 4Ó quilos - Máqiüllas para
padarias, mârcenarias, bombas de água para poços
� ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fundição -
Projetos, 'Orçamentos' e demais informações na' Fá.
brica:

.

Rua Uruguai, 30 - Itajaí - Santa Catarina

fR IGIDAIRf

Concertamo!!:
Refrigeradores Domésticos, ReirIgeração em Ger:.\l
MáquInas de lavar, Fogões elétricos, Aspil'adoi'e5 dtl :fó,
Euceradei:ras, Liquidíf'icadol'ell etc .. ,

.

.

Reformas Pintura.
CASA no AM}<�RWANO SIA.

St(:c;:ii& DúwestJmt

.J
itu 15 de Novembro, 413 teL '!.532

Oi NOSSA DIVISA E' B:ERVlil OI """l.

o
fixação d:l homem à terra.

Sem suficientes e numerosos braços na zona ru"l que
nos iorn.ecam fr,equentemente, pelo seu esforço e tr.abalho
indescontinuados, a utilidade de sua portentosa produção
privações, miséria e fome avass�lari:::m talvez as metl4épo�
·les, perturbando-a de preocupaçoes, mcertezas e angústias.

Bem haja, p.ortanto, o inspirado cidadão que hoje em
d'ia, dedica suas melhores atenções, COln lealdade'e' devota

I menta, no sentido de prender o homem à gleba.

�M�E�'D�I(�A�H�OM�E�OP�At�I(A�'�
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY__

.

'. Mé�ico do Hosp!tal NosSl<\ Senhora da Lu'&
COnlm�t6rl�: Rua JOSE BONIFACIO N. 92 _ Fr:me 2665
ResldenCla: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças .da pele: Eczem�s, Furunculose, Coceiras, Manchas, espmhas, etc. - .Glandulas. Falta de regram. Exces_
so

•.
Flores Bre:ncas, Fr,lt::za sexual, Impotência, &terilid _

de, Desenvolvrmento fISICO e mental etc
.

Do
'..

nicas em: geral: Reumatismo Varize� A�II1a' M: i�CfS :�À.
,

--.-- Dica - Hero'orroidas' etc .

'
...

a atIa <.:.lU'

I ATENQAO: C(}�ult�s em Blumenau' no,;� a !O de

,�o B.OTEL,HOLETZ_
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO,5 (Merid.) - ° mi
nistro Osvaldo Aranha, con
forme anunciou em seu dis
curso de 31 de dezembro

ao receber os cumprimen
tos do funcionalismo da Fa

zenda, iniciou, ontem, uma
série de visitas aos vários

órgãos dessa Secretaria de

Estado, a fim de manter

um intimo contato com os

dirigentes te o funcionalis
mo o qual permitirá ao mi
nistro da Fazenda o conhe-

I
cimento direto da maquina
administrativa, suas falhas,
imperfeições e necessadade
dando ensejo a que, trocan
do idéias com todos 'Os seus

______
.__________________

auxilíares tome todas as

providencias que se fizerem

nacessarâas ao aperfeiçoa
mento dos servícos do Mi-

nísterio.
"

Pretende o ministro da
Fazenda não só reorganizar
'os servicos do Ministerio,
adaptando às necessidades
do momento a sua estrutu

ra atual, que é a mesma da
reforma empreendida ainda

pelo proprio sr. Osvaldo A

ranha, quando geriu pela
primeira VEZ os negocias da

Fazenda há cerca.de vinte

anos.

As profundas transforma

ções operadas na vida eco

nomíca e financeira do pais
nessas duas decadas, estão

exigindo, tambem, mudan
ças radiciais nOS métodos de

trabalho e na propria cón

duta dos funcionarios em

, . ", r��l,.�I;:
PANIK UND l\'lEHRERE HUNDERT VERLETZTE

IN EINER MEXIKANISCHEN KmCHE
STADT MEXIKO, 4 - (UP) - In einer klei

ner Kirche in Temoaya im Staate Mexiko kamen bei

I '8iner Panik 23 Menschen ums Leben, waehrend an-I
naehernd zweihundert verletzt wurden. Bei der Mit-,

No dia de São. Silvestre, quando chegou à Gávea pequ-ena

I t 1
feÍ logo dizendo', ao prefeito:

'

\ ernac ltsmesse am Heiligen Abend erloschen íníolge
.

- ':Seu". Dulcídio, como em 1952, aqui estou para a.
I

I eines Kurzschlusses alIe Lichter der Kirche. ln der galInha a cabIdela ... Os candidatos a prefeito é que estão :fu-

ploetzlichen Dtmkelheit brach unter der 1\1enschen- lo de raiva•..

I menge eine regelrechte Panik aus, die sich n8<:h ver-
Café Filho que já desmentiu que não tem candidato a-

chou ,c�nyt;niente o mumento llal'a uma gostosa. gargalh�da:
groessért.e, aIs die zum Ausgang Drangenden feststel- E, d�l IlUCIOll-l3e o almoço, que decorreu num ambiente de

Ilen mussten, dass die Tueren geschlossen waren. In alegria. -

Idem nunmehr einseizenden Gedraenge wurden 23 I .

Depois do. ch;i de camomila, fui dar um passéio llCÍO jar...<'" ��;;;;j�p;;;;;;p;;;;;;.;;;;;;;;;:.;;;;�

I' tPeenr.sonen zu Boden gew.orfen,' und." �';.e,.. gel.r,eeht. zertre-:
d�m! quedcncouttrou tO(�O; remodelado. E ao se aproximar da

,

I plscma, eu es a, maguIfIca tirada:

I. _ :'Seu" Dulcídio, se: estai pisciu!l- falasse, o que have-

,
-- . ".,"�. �"p.-. rJa (le dIzer do, nosso querIdo padre Obmpio, hein?

BRASILlANISCHER BESUCH IN BEla,IN
Sem se despedir de ninguéll}- <é do ;;eufeitio)i a não. ser

BERLIN D' D' kt d R t Ab
do d0110 da caBa, tomou o automuvc>l, e amda falou ao gover-

, � er Ire 01' 'Br epor _age- � naelor da cidade:'
.

t�ilung des groessten brasilianischen Senders, Ha- I· - Dulcídiu, (}. almo�o est�va muito, gostoso. Mas, "ou

dlO Globo, und Chefreporter der weitverbreiteten II
trabalhar!. LOgo. maIS a cela sera na casa do Victor Costa...

Nachmittagszeítung "A Noite" u'nd "A Noito Iilustra- .:
.. E aSSIm .fOI. N�lllmt se bebeu tanta champagne!! Serpen-

d " 1'·'
-. '. tmas_, !landelros, gn'antloIas! Algazarra,· com cuícas e bom

a , Dr. Ce estmo Sllvell�o, stattete '\'Vestberlm emen ba�'dlnos! E com a prel3ença de todo -o, muntl0 radiofônico· A-

Besuch ab, nachdem e1' vorhe1' in der Bundesrepublik I bem o "sllG\y" o. Grande 9t�elo, acendlmdo uma. :veja e ia ...

gewesen War. Er wurde auch vom regierenden Buer-
zendo um dlscurso ,yerb.oraglCO e cl�amand� o senhor de Rei,

g
.

t D S 11'b f d'h I que, no, entanto, esta deIxando agonIzar, () CInema '"

e.rmeIs er. r. c re� er emp angen, :r 1 n bat,

I
Era eXIJressamente proibido tratar·se de poÜtica. Halria

seme herzhchsten Wmhnacht:;gru-esse an dle deutsche mesmo um grande cartaz com estes dizeres: - Getúlio está

Kolonie in Brasilien zu uebenl'litteln. em nossa cmm, mas está ausente o presidente ...
- '";"<""" ......-.;;

l
Allesar de tudo., lá pelas horas a· dentro da madrugada,

. , .

,. falou-nos no rompimento do, Adernar..•.

REINE UEBERLEBENDEN BEl DEM FLUGZEUG: E o senhor quc Se encontrava. satisfeito vendo as Es.

UNGLUECK IN ISLAND �ol�s de S�,?ba do Herivelto, e :yivamente i�teressados 11:16

LONDON - Die neunte Rettungsquadrille der nlt.n:�as musl�as carnavalescns, nao; se conteve e respondeu

nordan'i'erikanischen Luftfahrt gab bekannt, dass es :a�(��Oar�o Importuno que lhe trolou sôb.re pO'Iítica e sôbre

einem Hubschrauber ge�ang, eine Rettungsmann. "AI penicilina cura até defunto

schaft au� deI? Eisfeldel'l1, wo _vor einer Woche der I Petróleo bruto faz crescer cabelo ...

l1ordari1Cl'lkal1lsche Bomhel' "Netuno" vCl'unglueckte, I Mas, inda está prá nascer o doutor· ...
Que cura d<u' de cotovelo· .. ai.;;."

abzuesetzen. Nach diesen Informationen "\vurde an der .... E dirigindo-se para a Insubstitu[vel Linda Batista:

1
Ungluecksstel1e nuI' eine einzigte Leiche gefunden - Não é assim? Ou errei? ..

.

Der Bomhel' haHe eÍne nellnkoepfige Besatzung un
Estava lançada D. luva, e todos em côro, pegaram a dei.

BonI. ,it 1
xa e COm,�ç31'am·.3 cantar ... "" ...• " •.....•....•.....

.
. ,

"ErreI sim .. ·)
,

,

�·-=-��·,"!Ii·NiiW.� 1, Certíss!mo das horas incertas, 12reparan.do o tamborim

JUNGE NORDAMERIKANISCHE JOURNALISTEN pata canim' o Couro de Gato, que nao é mais gato, .. " •.•.•

WERDEN DIE SOWJETUNION BEREISEN
·BARRETO PINTO

WASF NG O I -

P. S: - O "RcveHi,on.. do QuitantInhà f�'i' de" ;�;o�l)�i:
.

.' II
-

T N - Siehen junge nordameri- E �oaqUlm Ronas, o magico, conseguiu reviver as grandf'�'!
kanischc Ilauptschriftleltcl' von Stundentenzeitungen nOitadas, qUe desapareceram �pois que Edmund<o Macedo

reislen am 24. Dezember mit dem Flugzeug nach Soares e Sil.,,·a (a�nda existe?) chamou à administração do

der Sowjetul1ÍÜl1 ab, mIl doet eine dl'eíwoechige B��- Estad� do Rw, o lIott'l, callsando isso prejuizos avultados,

I
Joaquim Ra-llas, pOl'�m,. deve estar radianté, porque voltou

sue lsl'eise zu machen. Die jungen Journalisten blei- como um general vitorIOSO, desapar.ecendo por completo os

ben ein1� Woche in Moskau ünd besuchen dann mit invssres· ..

einmn russischen Flugzeug andel'e Teile des Landes.

IDas StaatsdeparLmnent haendigt'e den Reisneden die

Pae=>:,:� aus, nachd�l_n unf. der russischen Botscnaft

das Vlsum ausgestellt worclen war,

f·

"-
'
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J.--::;�I166 'rOTE HEI ElNEM mSENEAHNUN_?J:�ECK",,,,,,·,,,-w,,,�,
AUCKLAND, Nensf;eland .:_" AlI::; WelliÍ-lgton'

wírd heríchtet, dass hei dem Iurchtbaren Eísenbahn

unglueck hei Taugíway wobeí díe Lokomotíve sowíe
sechs Passagíerwaggons des Welltngtcn-Auckland Ex

press in den Whangaehu-Pluss stuerzten, 166 Men

sehenlebsn zu heklagen sind.
���.:

VER-KEHRSUNFAEliLE IN DEN USA WAEHREND
DER WEIHNACHTSWOCHHE

WASHING'fON - Von Donnerstag bis zum

zweíten Weíhnachtstag kamen in den Strassen Norda ...

mel'ikas hei Verkehrsunfaellen 260 Menschen ums

Leben. Unte1' anderen, ist eins der furchtbarsren Un

gluecke das sich in der Naehe Washingtons ereignete,
'No ein Lastwagen in hoher Geschwindigkeit von ca.

120 Stundenkilometern gegen einen Eisenzaun fuhr
und sofort in Flammel1 aufging, Unter den Truem
roern konnten neun ul1erkennbare Leichen geborgeil'
werden.

REZEPTE
RHEINISCHER PUDDING

'-�'}- "'''''!��
60 gr. Butter, 75 gr. Zucker, 3 Eier, 50 gr.'
gehackte Mandeln, Schale eiller halben Zi�

trone, fein gerieben, 100 gr. trockenes feinge
l'iehenes dunkles Brot, 500 gr. Aepfel.

.

Je dunkler das Brat, desto besser' schmeckt

der Pudding. Es ist also auchPumpernickel zu diesem

Pudding verwendbar.
.

AIle
.

Zutaten nacheinander verruehren und
zuletzt dEn steifgeschlagenen Eischnee und die in
feine Scheiben geschnittenen Aepfel dal'unter ziehen.
In eine ge-fettete und mít geriebellel' Semm-el aus

gestreute Puddingform gaben und 1 Stunde iro
Wasserbad kochen. Dazu Vanilletunke reichen .

..�'
KARTOFFELSCHAUlVf
200 gr. Kartoffeln, 1 \2 Tasse Milch, 2 Essl.

Sahne, oder 10 gr. Butter,
Die geschaelten Kartoffeln gar dael11.pfen, mit

den angegebenen Zutaten mit einem Schneebesen zu

einer schaumartigen lVlasse schlagen.

H li 1\10 R

EIN liUENSTLER
Lenchen ístalz): "Denke Dir. Li'Bschen. mein

Vatel" 1st je�zt auch Kuenstler gewoI'den".
.

Lieschen: "Wieso 7"
Lenchen: "Ja, e1' macht j'etzt Kunstbutter".

II'lindado em

Capital ., ..

Fl1ndo de RRserv.

relação ao publico.
O funcoínarío da Fazen

da, frisou o ministro em seu

ultimo discurso, deve ser,
principalmenté, um orien
tador do contríbuíente, a

quem deve prestar toda a'

assistencia a fim de evitar

os erros e não corrigi-los,

'Nehru opiqou que 'limá a...

liança dessa natureza "trairia
'a <guerra á nossas portas";

, -',' "
.,

Sem embargo, repeliu o dírt: Sm um; discurse pronuneía,'
gente indu a sugestão de que, do em Dácca, cidade paquista..

a. Indíá, ,!lara contrabalançar na e mum braço �d'o. DeItá ç10
,

tal pacto, procurasse conse, Gange.s Ali' se référiu á atitn:..

guir ajuchi miliUlr da Itu.ssia e de da. India contraria á �ij:uda:

da China vermelha.
. .' militar dos EE.'UU. ao exer..

:_ "Seria fantástico e não cito Pliqu'st�no•.. ; .;.

.

pcdemos fazê-Io" :_ acrescen, O primeiro ministro diicla-

tau. ".Tá é suficientemente la rou que a India está ,. "'pl'ocu.....

mentaval que 'o' resto do. mun..... rando intimidar ri' Paquistão'�
di) dedique todás:'suas' ener- e acrescentemque .. se o Pa

gias e seus recursos a produ:' quístão deseja. fort::ilecer'::se �

zir. grandes' .eanhõés, grandes ser indepedente, a India -: não.
,

aeroplanos e' grandes bombas tem direito' de ím'scuír-se",

'atômicas a custa das obras- so- Ali ·.falou· sóbre as informa..

cía's"� diSse atndá o Pzímei.; ções que tem c�rctt1ado a pró·
co Ministro' em um . díseurso. posito de um Possivel .paetô ."

promincíadç na Universidade militar paquístano.norte-ame...

'Central, de, Bangalore,
.

rtcano observando: .

.

Um acordo entre os .os Es�
_:_ "O Paquistão é constitui

tadós Unidos e o Paquaítão ' do por gente de fibra. 'e não SI!

._ segundo Nehru.__ teria um acovàrdárá' .ante "a 'fanfarrorii...

caráter "anti.asiático"., ce i o mandoriismô".·
.

- "Sei que, 'a l!lldía não.
..

AU;' em declaraeão .previa
tem força stific:eh:te para al� aos jornaliStas, const�rou
terar a-marchados problemas ,q'lle os comentarias feitoS pc.. ,

mundiais _ comentou Nehru "la India .acerca das conversai, ..

_;_ não fàzemos .alarde de nos- ções entre os. :mE.UU. e ó Ps"" .'

sa grandeza 'e pOderia mas ii qUlstão equivalem a ex�rce-1"

a t\ 1'ç3 .

de que' dispomos ae um interl1Sse· .. -extratkrriti.:}:ri�Ü

temos lançado em iav-or da prôblemas . do Paqu:is�.:
',:' ". '._'

São Paulo> ameaçado. pela
Schistossomose »«

.

S. PAULO, 5 (Merídío
nal) - Uma molestia sin

gular, que antes era desco
nhecida em São Paulo, co

meçou a aparecer com gran
de frequencia na Capital.
Há 10 anos só era conhe
cida na região do Nordes

te,> para onde fora levada
da Africa, i1.0S tempos da

escravidão. Tinha a carac

teríza-Ia a íncurabfltdade.
Não se conhecia remédio

que lhe desse cura e o por
tador acabava sucumbindo
<em eonqueneia da chamada
"barriga de água", obstru-

çâo dos canais do paço e he

morragla intestinais. Essa
molestía tremenda, de cura

tão difícil como problema
tica, é denominada ('schisto
somose". Há anos que gras
sa em Santos, levada por
imigrantes nordestinos, e a

gora ameaça propagar-se na

Capital paulista.
_. I

jNUMEROSOS CASOS .. mal.
Com o aumento da migra

cão nordestina nos ultimas
. anos a temível molestíà

passou a ter na Capital nu
merosísslmos casos registra
dos. O grande mal é para
recear, pois na sua grande
maioria os portadores loca
lízam-se em bairros da pe
riferia onde não há esgotos
ameaçando espalhar a mo-

lestía, como já aconteceu
em Santos, na zona pobre
do Saboó. 'I'rata-se de um

parasita que encontra hos

pedagem 110S caramujos ou

ou sejam pequenos caracóis
jue vivem às margens dos

lagos e nas valetas.

, Impõem-se. jirovâdenctas
enquanto é tempo. Já 'exis

tem duras li<;:ões. Até 1930
o traCOln,a erá desconhecido

nesta Capital. As sulfonas

ajudaram a resolver o pro-.
blema. Mas para a "shisto

somose" não. se conhece
.

ra e cada portador é uma

am-eaça de multiplicação do
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AGENCIAS 'g ESCllITORIOS NAS '.PRINCIP,AIS PRAÇ\SDo l!S

TADQ DE SA.NT� ( ATARh'iA, NO RIO DE SANEmO E cwl'riB:&SAUDAÇÕES DE JANEIRO 2 S 0'.0'0 O
..Habitam

.

a zona de eo ..

neste fim de ano, anun

oi ando na emissora d6 Rio
do Sul. ." ..•. '... •. .

Solicitem a tabela' de
precos ou a visita de um

,corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151··.;;_ RIO
no SUL - Sta. CatarIria.

Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.

H E R M E - 8 M A G E D fi S. A.
Em lojas

.

'. .. . #iii ...•.....

encônt,arao:"

Pianos, Refrigeradores,
e FonograFos .. MaqtJifJâs
(osturã-LíquiJihcado.res'"
ceracJei,as-Batecleiras de
-Panelas de pressaa
uma infinielade ele outros arti.. ,.
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HERMES MaCEDO S.

I .
HORIZON';;IS; 1 - ..Recolhimento. 2 - -;:gar pr1'l!1-

.legtado. 3 - 51mbo!o qmmico do radium; desinencia ver

b�l. 4 - Breu;. cas.al.. 5 - Insipidú; conjunção· fi .:_ Preún
tela; substrato JUstmbvo da psiqué. 7 - Trabalhador. 8 -

Fazer-Se ao largo.·
, .

. VERTICAIS: 1 - Deu do amn.· 2 � Deste lado; fase.

! 3_- lnvocaçã� �istica .dos índios; àpelido de José; Iritel'jei-
, çao. 4 A Patna; furIa. 5 - Epoca; oferecer. 6 - Porco'
I polvilho; batraquio. 7 - Incendiar; viajar. S - Criminoso:

Rua 15 de NoYembro�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUMENAU; 7-1�1954

�fá ja .PIÓ!. t!l! !ma!a,e r ai (AM I 5'ARpara a proximl":l, primavera PARA A TARDE: O .
� '.'

principalment€ no que diz duas;.peças em tussor, alpa- "

:respeit() ao tecidos. Vemos ca, em creme, em fame de
s'edas estampadas de flores algodão.de cores claras e5-

era tons Sllaves sedas leve.. tll-mpadas de "pois", de li�

l.roente acetinadas, lãs mui- 'nhas cruzadas assimetrica

to leves e macias algodões mente, de desenhos abstra

estampados de flores dos tos.

campos. A rosa ,é a rainha PARA A NOITE: - Ta

sobre tódos os tecidos para fetá ou shantung estampa-
a prox:m aprhnavera. Imen das com audacia, de rosas

sás, vivas, ou pequenas, em mais ou menos ab-ertas, al�
tons suaves, elas estão ,em gumas vezes em botões, de.
quase todos os tecidos. flores de pessegueiro, de gli
PARA MANHÃ: -,- cinias; são vistos tam:tbem

,dus-peças·ê realizado em os estampados de frutas: ce-
,a:lpaca em corclisa, alegrado .rejas, abacaxis, li'rnões,
por uma blusa e lapelas rea etc.
Jiz;das em seda estampada, Os blusões em

flores vivas. cÕsses Os. casacos 314 em
, .

O vestido é muito simw moussel"ne de seda branca
ples, -em tecido esturo avi.. de grandes "pois" em azul
vado de "pois" ulticores. A marinho ou verde vivo.
'1',edingote classica em tus-I Escolha -então os seus es

sor c:nza estan;pado de v�r I ia:upados para a_ próxima
de oumarron, e a nota maIS

í pnmavera, mas nao esque
realçada no guarda-roupa (Conclui na 2.& página letra C)

S d: di'd b
ta r. í�.;;�� '��I'n,�n�;;�O:l'-:Z"';;H�;'�n:]�;t�lt7.I_��a;!'i;'ÕClCO;;Q;;.a;;;I:i�':t�!I;;c;:;o�o�§;;§;o;;Ii;;;:a�=;CI"O�O;CO�o;oMS�.�a<I;oiil3'";;COl�.C!;CI;"";OQ���O;:;O��;",CilPéc�CI;OOOOtY.;;;;C�..:

,

�Sl�=':::'�!;'� '. eg". 8S, aar- e e rece er 100':"8"""'0 GF.LA��';�: •
. .

.

• �
- tainb�m c�áinamos. serviço a- são bem rt;iiebl.dos.: Se �hieJa, o- tias. Ponha uma xíearn U.. quei-
rnertcano - é quase 'indispensá- rereeer urna: r.'.Ql:rcenU!lllL" 'Escolha. jQ ralado. em, meia .'l>.Ícarn., de P",lU servrr; 1 xrcura Ue' açucar =

,Ver numa festa. ,para SÓvent> por- il. salada de' 'fruhs,' ou uma tur- manteiga derretida, misture qucímnuo , 2 colheres d", sopa ... ::
que a dona da casa geralmente ta, t;'.. lll são ne.n r�c'cbjt1as por pE'm e 'passe nas fatjn� de, pão de mostarda; abacaxi. Ar-rume o � ��.t::t'���"":

p.esal'arece depois ,de' ter -prepa- t(Jdos. i �l,'ole num papel Impermeãvet precunt., num pr-ato de Ü' ao

rado tUd!.), depois dõ certiflêar- Para que I) c::fé possa ser ser- ci leve ao romo moderado paI.' lQ forno Misturo o a
.

H:aA�Ur'�e�fee�e1�a�,r�;ÇOlestal" ..

na ���� ;og;eixS:�!l ��lT�:h����:'tl�= Ínc·��ag���saOScoDm.m IJ�UEr';I�): Fs .. �:���u�i:��e:l!:��:�ç��:>;;'��:��1 droscopo .p a r a
1,....., em pe, O ano re em, anca. ..� ...w· o à EX!' 10:Hftf,s do u\jtlC3r RS frutas Leve, ao

.

que .eada con_vid:úio se serve, 5{)- Na parte 1a� bi"hidR.s, prepare em "Esh'ateglR F'om.nína." "fGrllO moderada poi- urna hora, SE NASCEU SOB O SIGNO ...

,�inho é o :ideal 'para essa espe-. uns croquetes fraco, com. pouco corte em pedacinhos í'urrnundo t ' . -

f .,.' ,�
.

. . An PS (Li:: serYJ.r en PI e C011il,CiE7 .

de festl'!- oU "re.união
. P9rque. alcool e uns sucos de frutas. Ba� bollnhas, Em oíma. de Ul.U'. 11,,-

mais í'rutas: cerejas tlamaSIõ','

l
Iii C A P R I C O R N I O - (22-12 a 19·1) - E no de'... 1,1,dej�à mais espaço na casa. Tam. 'tâtas J'ritâs, âzelt(Jnas, pedaci- linha passe gema de ovo 'll a-

ou mesmo laranjas. Ii: correr dos dias 22 a 31-12 (1.0 decanato) - Terá lutas
bem 'aqúí é 'à.çon�'·lh;Lvili utm-: une de queijo, am�ndoin,:. cas- per-te com um garfo para enfe i- I morais para vencer- Até meiados de Julho, vida de alter_ 'I
,zar os guardàriá.pos. de ·papel.tanhas "devem estar' sobre a ---'----'--------------------------- ii nativas. Quanto a amores, muita discreção e prudeneía II
.que estão na. ordom do día : rnesa, par", apsrudvn. I II são necessarías.

11,
'Os Jnénús 'para as téstas de;.' Um ponto �1Pj)'i'r,'a;'�ê é Cl1id"r sua suas I

ii PERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, os uI- I
. jovens diferem 11m pouco dos. 60S eonvldadns até a lUFa sm li timos terços de Fevereiro, Abril, Agosto, Outubro e De- ,I
'que são organizados para qual-' que se retiram, para que a' pro

"

li zembro. Para amores e opurfunídades de sorte: prImeira.!1,quer outra festa, por uma varie. x'ma festa cenha um sucesso 'O euídado que uma mulher 'não é ttio difícil como parece. i,1 semana de Fevereiro, primeira de 1\iaio, segunda de Julho
.dade de comida"m�i'1\ '�utriiiv�s IgUalou maior,' poiE'. 'os jovens tem-('om as suas unhas, teste, POI' que gastara tanto dinhei-f i,1 e s';_!unta de Setembro.

.

IIl1U� pode, SEI' oferecida. Perú emj�ora pareçam indtferentes "a' .muru.a O grau d e sua finura, ,1'0 "fazendo as mãos" na ma- t! :••6 ecanato � 1.0 a 10·1 - Se nasceu nestes dias, Ifrio, presunto" língua, uma' "a- e"tes cuídados. são 05 que 'mais �e' ísua elegancta, Não é de :nicura, quando é tão s'rnples :1 terá como.... I
.

I .1d'
, "

"

•

bld fato. posslvel dl'·zer ., urna í'azer s':,zinha ess-= trabalho,'; 1,/'. P,EIUODOS FAVOR.AVEIS - De modo geral, cuanto_r eua e de 'frivs, um nràto de gravam as o.4;nço.',s 're('C' 1 as. ,. u .L. •

'd t b Ih
"-

" mutner ; "Con:�o <>s'a' elegarrte E"OIIC,I:lIlU de ten'lpo, ecorrornra II
a sau e e ra a o: prImeiros terços de Janeiro, l\Iarco,

piré Ou salada' de batatas Providencie faz'!' urna lista de ,. �. a ,�

I ",I' S t b N b P
•

d.o·· JT1 ....�.,�O se eXI'be um "uo"nl() d" dl'11l1eiro e .. , '= c resulta- li i. alO, e em ro, e ovem 1:0. ara amores e onortunida�
. " .

' Touos O'S D!'�tC'" nodAm Se"· tudo Com d.I1tec·pdencia para' '. • ..,,, � ,

, I d
'

·t ...

tuto ,Nacional -de Antropologla e HIstorIa, do MeXICO, -estava. ' , ',' '

"
"

" '" _.',.,' ..;., � �" " êl,e Dior, quando as suas unhaS do é D mesmo, Quer experi- iI (es e eXI o: segunda semana de Janeiro; segunda (le Fe-

fazendo. excavações na zona arqueológica a,3 ,qu'lometros do: prepa.rados eom alltr:cer]eucia e� nun êe ver oP.usada a, �orr('l'las
.estão em tratJ, com o Esmalte rilenlar? Quer ver 4ue �e se� II vereil'o, e segunda de Abril.

l;'ov.oid{l de .Tep.eji, cGln o objçti,vQ ,de encontrar ,tt:aços .de, ccnprvado na estufa GU forno' de ultima, hQra
.• , T aplicad'o, às pressas o.U, pios' guir nossas sugestões em cin- II 3.0 Decanato - 11 a 19-1 - Imprevistos, surprezas.

antigas ciViliza,ções. A certa 'àl'tura encontraralll o pedaço brando 'JU na geladeír.l até que Var!���, agom, ( ......r·lh� �l).u�la ainda, quebrando aQ1.1i. e a- cu n�ínutos as sm�s lmhas l)ri. ii acasos.
.

de uma piramide. FOi um àlvorpço eqorme entre os

arqueo_,o
grupo tenha b�i'< suficif'nte e' sugastoes pal'q. '. caTàaI�lo, baO

li.'
,

lharao como rubIS? ',I PERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, segun-
lügos que se puseram á trabaltia,r ag�tàdamente a fim de ca_ ,queirf!, servir-se. sl.!gestões 9-l!c ;h' r·i'rmlten! 0- Ter .cuidado com as unhas Coragf,'m, então! P·;:,nha u- :1 do terço de Janeiro, Março, Maio, Setembro, e Novembro"
nct.erizar a peça encontrada."Ficara;m eomo formigas em t-o,r- poderemos omit:..� a salada se ferecer nov!�'ades em p��,tos, no- é então ind spensavel, comu gua quente numa v:::silha ln! 1 Para amores e ocasiões de sorte: terceira semana de Ja
i..o, dos. paredões descobertos. E, terminaram. verificando que uma boa ,varieda:!e de frios é ..elr,lades que ':,ed(. Fiulto apre· 'ter cuidado co mo rosto. As. qual terá posto duas colheres ii l1eÍro, primeira de Março e terceira de Abril.

à piramide fôrá construída -entre .. os séculos X e. XII da nos- oferecida. 05 frios ,podem sex OlHdos.
. l3iim; ll'a.zendo não melhorará de sabão em escamas, forman- .__

!:,.!l,' era., : _ ,. .

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

colocaa.Js em prato espeCIaIS qli'EIJO: Arrum'; num prato, sómenie a sua estetica mas ab do uma gelatllia um pouco
t •.,

�: , �._,"
. .�' '�"�'!!'''�' �'.��.� �,� .onde são arrum.1do'l

cçm�enien·ll'rr.a
boa variedllll'1 d� ,!-uei�(1s terá. um ponto em vantagem

.

mole. M,ergulhe as duas mãos �NIVERSA'RIOS
O C�FEZINHO:",,' Os funcJOnárl?S '1?ubhc0l!' d� Los:An-, temente,' cada. qualidada d'{'sta- cortados em tUl1lanhos 19U1llS. na sua segurança, na sua Cal! durante alguns minutos nessa

geles. estao ag,::lra mals ou meno,s $ahsfeltos (nao e aum�nto rada da outra. ,Em volta déles, ponha hi'Scoiü�5, fiança em sim mesma. Nunca gelatina; depo's escove as u- - Trancorreu ontem o Lo

oe, vénr:ime!Itos) IlorQu� vã.o ,reconhecer-lhes o direito de to-
, Os pã(>zi.�hos amànteJgádo" de! ff',tlaspequ�ritnâ.� �':l pã',> branco poderá sentir-se lÕegura, cer,. nhas servindo-s(: de um� e�- aniversário natalic:o d) galan.

lUar uma :;rl�ara de cafe durante R, .trabalho, pelo. menos ,dlfas . pOis de pronto,,; podem ir· para I pão preto, torradinhas ou bola- ta de sua elegancia, se é 0- ,covmha, e termll1L' ,u pnme1-1 temenino Gilson '''11' I d
vezes por. dIa, sem? u,sual desconto nos respechv�s salarJ<:s, '

j f')rnO' brando onde 'S", c')user-l enas . brigada a esconder as mãus. 1'a parte el1xaguanao etn a- ' II un 10 o nina, e

O gov:�rna 10cà.l esta d spo_sto a re;anhecer que {) tempo gas- irarão quen.tinho". Fatias de pão I PAO COM QUEIJO. Escolha APRENDA A AnTE gua m".rna. Não deixe enxu- sr, Salvador Lemos dos San· - do sr, Egol1 Kossêr e es.
ta com o cafezmho, (15 mmut-os) e tempo ganho para o ser- tl t" .

t b
I -

de forma, e _!!(;t't:;, em fu- DA MANICURA gur ,.:Ij!�pletall1en1.l' u pele e

I
tos e exma. espw;a da. Lucia d H'I I

vIço publico; :poi"que' aS servidores ficàm mais bém dispostos.' e ceu elO COla qUEiJo am em I um pao Apreúdér uma prufissiin 1ll30sagew u dors;J da mao te dos S:mtos.
posa a. I c egard', com ,)

R.egulando à utilização de meia hora do trabalho pára .o pe-
. -_. -- --------�-- -_-----.----- . � .. --. LS dedu!,; L(.IJIl UIll creme, pas- .

llascimenLJ de mn lnenino.

q.uem) lunch, às 'aút·oridades pretendem fazer uma experien-. se ,'ntiío " reUlüver :1 ClltiClI�, Fazem anos llOJe: Eses �lascimentos ocorrej�
éia social, t.endei em vista a elevação do niveI de eficiencia do ,; �, "'. '" lIa, aqtlel:� peteziJlha que SE' i ,- ti sr�i. Hasta Georg Jen. mm na Secção de Maiernida=
·pessoal "nas repartições. Já se chegou à conclusão de que, ! cl'Ía em ü}nllJ das !Ul];:':;, Nãu i sen, esnosa do sr. R,'"ul Jell.

, .

la l' f
.

"0 ur" t ai' ,- ,de do Hospital "Santa I�a-
(:Oro aque. rega la, o unClonarl proc ,ava omar um e e

I ["ode ti, pele-. lHa sp;npll�r"'.? sen re8idente RiU I1,;, _,.,

l:landestino e perdia muito tempo;
-

p:tra b;.,.){o l'lJlil UIll bnstaoz!� ,. , up" \Ta bel".
,llhu C!,� 11Iadéira' Autes de a· CE'níl'al; V3AJ'Al:iriTI:('

, ; p!iear ,') esmalte preste aten- -:-- a g,en�il srta, Norma i 11 i O

I:
l;l!O: as unhas redundas 1'2QU.é!- Lél�;ke, :flI�a do sr. Alwín EHtiverarn l!os!JedadosI
rem e�lTlalte ;:ompl::to; as �ua I LelLzke. resldenk� ,,� :mltou_
dradas de\'C'rao ter uma fruxa- paca Sg�; na cidade:

Z !lha arredondada nos b"rdlls

J
- a sra, Ana Krieger, es- HOTEL REX: srs. Anton:o •

;iS
. ?'�a,ng�lh;n,,, f!carão .', ma�s posa do Frederico Krieger, C1:n'los A. Shímale e sra.,

t,nH.l.ls l"fll 1ll!1,1 H1EJil-lll.l ......, ti' d
- Rtldolf' I> M kl W'l

I 1"'1,<:'.1
,l s[c,en e n.o )al1'1'O e ltou- .. er e {; sra., 1·

, "

lJÚí'·ES.'\ DAS lINHAS [Java Seca; liam Vaitses e sra" Orlando
Os ío!J�IUins e[lsl�iras es- a .c.I':1. Irma Hel'Íng, es- Túdeschini. Sebastiãi) .Dias de

U'nr<tnl as UlllitlS, salwfflú'; (lis· fi j P
. -. C.'IJ··".�1·ll0. P'i'''l''ia'r'd D. ,HO'tl-�, "asa {a !'T, 'r:U1L'ISCO Henng, ''',' -

,;'j PUJ'f·jn. uilõ1IIÍ· ..iS unhas� . .

R'j'(Oi'<l:3 ü serian1 mews s,�., toda,; proprietário da "CUBa das ward, lcal'do Landauer, He.

as lJ,lllll�rlos tiVêSSL'n1 o habi- Tintas", dl�sta cidade; lb Gonçalves, Elio A. dos
to de usar ca·tas precauções ._ a sra. Clotilde Puetter Reis, ,Alberto Andrade Ga

: \dpmeniares! Enfiar um p'Jr esposa do sr. M x P ti
'

vão e sra·, dr. Candido E.
'" ele lllvas por exemplo, quan-I, . .

a ue e�,
do é precis'.' tirar o pó dos IndustrJal reSIdente nesta el. Gonçalves e sra., Alfred

movds. e arl'anh'I1' um peda-, dade; Kraemer, dr.' Affonso Cardo_

I ;:ão de s�bão (de mod.o qU? I' __ o a Si'a. Iane Fiedler, es. so da Veiga, Marcello Mo-
,

Lima pat'ücula se enfe e sob . . S'l G

I as unhas) antes de mergulhar-. pus", do sr. Curt FI{:!dl.er; raes e 1 va, abriel B. E.

as mãos n:l agua de gDrdu-I' - a sra· Ayr Bornhausen, Bastos e Germano Viechi,

r.lj
1'3.' ,esp.:SH do sr. Erico Bornhau. HOTEL HOLETZ: srs. Hugo

i UNHAS SÁS E UNHAS : sen; RUtil, Odavio Bertiuzzi, An-
; DOENTES· t

.

D'

I
As manchas brancas, as cs,

- o dr, Arno P. Hoeschl, onJO Aloia, Macilio Fi_

irias indicam que as suas u- residente em Florianopolis; gueired:J e srá., Alfredo A.

�has' gozam p·ouca saude, Me- -.0 sr. Hermann Stoer, do Steigteder e sra., Hildebran-

IIULH' então ouvir a opinião de comércio local; do Nunes e sra., Joaquim An=
um n,edico, como é sempre o-

i portuno fa�er quando uma
- () sr. Valdir Luz, bancá_ drade e familia, Manuel Pe-

parte do corpo apresenta al- rio, residente nesta cidade; res, Herberto Zol1ne1' e s1'a ..

guma imperfeição. Uma cur,'l o sr. Leopoldo Macha. Domingos Ezrs, José dos
i de caldo fará desaparecer {! d -

cOI1'!ferci,'ante Tad6.eado Santos Lopes e Harry Schu-í inCéll1Veniente. !O,

, Se as suas unhas são sãs, n.esta cidade; mel.

; não descuide delas por isto, - o sr. Leopoldo Machado,
'i ma;; pl'ocur,e torna-las mais aomerciante; radicado nesta
belas e fortes untando·as ta-

I dos os eras dez minutos), com
aZE,jte morno,

Nã3 esqueça. enfim, que
'tambem as unhas precisam

I
respirar e c:mceder-lhes - de
quando em quando _- alguns
dias d,e ferias, deixando de..
f'smaltá.las. '

I COMO PODERA' CONS
'l'ATAR

.. , tratar das mãos não é
dificil nem custo,so. Requer
somente um pouquinho de pa
ciencia, CCl110 em todas as coi
sas. lVfas que prazer, en1 com

pensação, poder oferecer a

"de" dez delici·osas unhazi
ühas para beija!'! Que encanto
podt:r tJcOJYlpanlJar a voz com
os ge;.;tos delicados de 2 belas
mãos H;tendidas para a felici.
dade.

1954

I
cimento de u'a menina;
- do sr, Leopoldo DoI.oro.

sa e' sra. Erotides Dolorosa,
com o nascimento de u'a nl.t'-

IA KANDE
APROVEITE BEl\II SUAS FERI,\S U�ANDO

C A M I S ,\ S IfANDER

Rua 15 de No,vem,bro. , " .

. , 1051

-

Robustez apal'ente:
Bela musculatura e aspec.

to sadio muitas vezes são en

ganosos, porque a tuberculo_
se Plode estar começando ou

mesmo Gjá haver lesões cons

tituídas nos pulmpes.. Pelo
exame radiológiCO, ,essas le.

sões podem ser reveladas.
Procure conbecer I} esta
do dos lmhnões, fazendo
examiná-los pelos' raios�

ASTRAL DO DIA

MARCA DE GARANTIA PRECEITO DO DIA
comuna, e

- o sr. Erich Tom, resi.
dente em Itoupava Central.

NA$(IMEHTOS

Discute�se no trilj�ml
um furto de automovel. O
advogado de ddesa, famoso
por sua habilidade profis
sional, pergunta ao pro
prietário do carro furtado;

- O senhor está certo de
que é aquele o homem que
lhe roubou o automovel?

SÃL.ADA: 'DE SOUFFLE' cortados em p<edacos de ta.
- Eu o estava até há

D I t d! - poucos mom'entos; agora es
.

'

ISSO va um paco e e manhão médio.
gelatina de limão numa xi- 'I' ,

tou quase convencido de

cara de suco de tomate Coloque a mlstura den- que nunca possui um auto-

quente. Ajunte depois meia tro de uma forl11,a de uni li- moveI.

xi�ara de suco de tomate I 11'0, previamente untada e O' , l' t � t, , ,

fr.o 2 colher>cs de sUC' 1> I
.

JOl lla 18 a es ava I ea-

r:' ..

o .1.: coloque no cOlnparl.Imento li:l.undo um" reportaaem
:mao e �:lat' Xlcara .de rnda�- do refrigerador destinados I n��na penitel�ciaria e fê na
ouense. ,mlS ure os lngre}- ,.' , ,

'

t d b d'
"condU! na Z.a pagma, IEtl'a E} (Conclui 11:1 ,'.a pá""ina letra G)

en. es usan O uma ate êl- __... _._�_ �_�.......

, .

__

�

"",,:,==��==�� .;.:_

ra ,elétrica a uma velocida- 5 '.Wh.mHilmmmmmmmnmmmUtnlllmmmmmmmmunnnmmnmtmíllmmU"lIlJl.lmllUlW.oi'!
de média e -elevada. Del'ra- :; Si

��aagefoa!S�ol���ean�o��!�_ ê DOENÇAS NERVOSAS E ,MENTAIS �
, partimento de congelamen- § §
to do refrigerador, durante a af'....Ha� de S�u'de NAll!Iilaa Seabo"a da Glo"'la ::i

�&��oo�� ��DU - � & •

1-que fique bem duro, mas

não gelado.
- A.BSISTmCIA ID!:'DIC A PERMANENTE A CARGO me ESPKCIALISYD

Ponha a mistura no reci-
- ABERTA AOS IU'DlCOS KXUBNOS ---

piente pequeno, da batedeí- ª
ra, até que adquira uma con

-

êJ
sistencia macia e esponjosa.

- ,igLETRlCIDADE ME'DICA - UPOUSO - DJl:SINTOXICAÇO:aS - ALCOO- ==

AJ'unte uma colher de c'ebo-
-

LISlIrIO - TRATA:a-mN'l'OS ESPECIALIZADOS· -- _ ==
- 5la picada. 314 de colher de : A.VENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone,10'8 '''_

azeitonas tambem picadas, I :: J:NDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA �
1 xícara e 114 de aipo em :: C u :a I T 1 B A P A a A N A' E!
pedacinhos e 2 xicaras de' § ::

��� �� �_��� -��----��-��-�-�������������c_a_m-a_r_õ_e_s�,_l�a�g�o_s_t_a_s�o_u�a_tum. ���1111"rlllrlllllll�II.'llllllwllrrllllltl.IIIIIII.111111.1111�11111111111111�lflllfll�IIJII��J� .'�i'�JI"�
ATA RINENSE", em a�rade.ci�enlo pela prefe[ê�cia ,com que foi distinguida por sua inumera freguesia no decorrer deste ano, resolveu brindar cflodos

,

.....'
,

,

'

�

_' :�.
'

.'.
� ,

, especiais de NATAL, como' segue: ", ' ,.. 'i :"
"nho branco Clássico'Michielon .. garrafa' 13,00 (r$' Vinho liebfraumilch Dr cher a,. garrafa ,14,50 ( r$.

doce ",';' litro 52,00 (r$. Vinho Frizanle Michielo n branco .- garrafa 1'� 00 ,(r$1I
.

�aior � .. Rua 1S deJtovembro,' 810 . ('E R E A 1 1ST A RUA 15 DE NOVEMBRO, 8, 7 O
(AT'ARl'H'EN SE

P R O N'TA
ENTRE 61

l�stão em festas os

seguintes lares:
- do sr. Aleixo Amaral e

sra· Maria Amaral, com o

nascimento de um menin-o;
- do sr. João Bern e sra.

Tomaz:a Bern, conl o nasci.
mento de u'a menina;
-- do sr. Victor Muller e

sra. l-lilda Muller, com o nas-
"I Ile Janeiro

G R A D E S
. �,

'�"\ RECEIT

Dia maravilhos,o para tudo,
.graças à Lua e Jupiter, que
favoreceu leis, finanças, jus
,ti��ll, esportes, competições, a

tividades ao ar livre, e via
.gens. Os nascidos nesta data,
dotados de bom geniú, são de
dicados, leais, alegres, e

simpáticos. Gozam paz e fe
licidade conjugal .

VENDA OElS'l'l!; DlARlO
NA ENGRAXAT.AKIA

PONTO Cffi{l

GACHET.A
De b�rrach.J· õu, com ptffeõtQ r

Prapare. -
II a futuro de

sellfilha

Ov; f�rro ,edondo fillJ1mcl)tg •

'<ftdamv;nto
drnuIo-Ih

IOFOSCAL

)

É��mpado} eitanl!oldo, com Z g4,,.g.·
t4S par", gilo ._.

.. 1F'

COMPRESSOR

fU'NCIONAMENTO
Autom.ítiço, regulado por Thermosta.>

.

" '�: n()tte�"mf!ric"nG, I!'clrca ;RANCe

,,04 ilf41J!cld4 m"I;a. I.P.l. olc:ionado po'
Motor G. E. nortE·.meric.Jno dé '/o H.P.

Integr ... , de lZ me�u

GARANTIA

preços

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1ar� centrnl,ar .0 eBcontro S� E.ãlarind x E. Santo chegará s2badfi3 flQrianõpoUs ou. ftdelinudeJesus
C·

.

..

-quip:e,s·�de bas· uete'd I
rangular em oi

gaucha em fevereiro ou março/ d convite; da Sociedade G.lnastica lo(al� logos, tambem.em S. Leopoldoe p� Alegretif��:: �;P�;��!érnd!O,�nCt:!�l�;al��:�:a:�be;� aut:r����3�� 1·��)m;��3��:��'��·i::��n������t;rd:\���m��:�,�;;;: (��v�li!�ã,�s.���: ft'dJ"ada cun"v'OCaC"""D nios er ck" b "'ei 3 6 f ta':!?el0 �r. Nor'ber-to Engel, qqejGrcm:o'Espo.rtiT'" Duqwo, .��I�OCi('dPd,� Ginústk:'!.e ser-:-Ih,_ gremio ':;;;rcladc.", não ha-
' '.'1

, ··aM,. '.'
.•

' 3· '

'

.....• l;.· )
..ra�I� r··� �,.·I,�ar, .' Pia SocIedade Recreativa e Esc I Caxu.s, eXlblran;-!'.f. eHl i:);» la pro "Ol"t'lonaJa, E\E1da, UEm 'venoo })<-10 nW!lOS até o 1)1'e-

. '.'
.

. .' . .'

� '" V II . ta � I� ." fiportívn Ipíranga acaba de ser! c n I .iumenau. aiud.s de cusí a d::: dois m;J sente t,l'J111rníG, qualquer pa,
dirigido um ccrrvíte, para q_u:e ;' A conversa '.entre ambos, cruzcit-os. para i<,.... despesas. recer dcfjnitivu sobre O nves
'�Xcursione com suas equipes �;:omo não podia deixar de a.. de viagem K 1:-E'm provável mo.

'.rle bola ao cesto à cidade de conte:::ei:. versou em t·:1'n,] de siga com o Ipiranga o sexteto -�---"',--�--
Santa Cruz do Sul, no vízt, a$$ur::1):< reladonado3 com o

I
femí.uno de ,"'J�Uhol do Bar.-

.riho Estado do Rio Grande'l'deSp(,rtó amador. Aprovei- de írac.t» d,� Brusque- '

" Na semana passa-da, e11- tando o' e.nõejo euào, o d'.',,-
.

AJL'�:-' dr' :rtervir no Qu::\.
�lCiÓntrando-sé na praia de Carn-', parti ;,� l'f<lUcl�:) c: m=ntou a drangular 8 que 11-0S reíer1-
boriú, nosso infcrmante, que 1"2alizaç�c. c'e um tJrnp.''l I mos, :!5 equipes representati,

:atualinente vem respondendo qu:itlálngd;;r de o«squ�te.l:üllvas _:-8 agremiaçü:! d,e Ito1i�'l\pela secção de basquetebnl do e VDleí q�!e sua a:"gemlaçno .

va eseca ostendertam õ'ua g.r-a
:Cilllbe "amarelinho", teve o" prqln,werá em fins de fev.� a outras cidades riogranden
�tunidade de travar conhe.. reiro ou iJrinópÍ:::s de março ses, entre v las .São Leopotd-r
:cimento com um dos dirigeú" e· paru o 'luar ostuvarn conv.; ·.e Por.:o Al€:51'e, Df-rmanecel1-
)tes da Sociedade Ginástica dados, d;sdc já, ·JS· quintet JS elo [:)1'a de :Blu.nt:l��u, segun,
._' S C 'd S 1 '

J·nirang.",l""- do ::::ileulos f�:t.,.)s, cerca o.e;Ue anta ruz o, Ue; CUjas •
- _L_

iapresentações dt" basquete e 30 di"5.

�v.:lleibol, como·' ninguem .de j O �s5unto

'. RI.
0

.....•.
'

.6.... �Mer.idion..
al )

..

'

-

�c.-1
rã

.res�r<;
.. ,ad. <l.'. TcrCl.Ü.OS' p.o.'S' i �Jnaense,. jmpossibi}itnn�o o

I l':'n" ficou a ru eSl?'la transfc ,

r� amanha conhecida a lista. amanhã, cs norneg . dos que I compr.recrrnento de Zez.e lVIo- r id a pura sexta-feira.
dos o�b.vocados para à forrmi·· terão a honra de disputar um �..,.,..,:,- .,....... "yrfiu

... _

�'!:o C:�1;e��;O c��ec��n���e��; ��j:��ll:�Ó���:çãOd�a����l, l:��, f
..·n...d.I·C.ado.r ·P·II'J.'of.I!: (*.I"ooal:e paraguaios, nas elíminatc, Mundo. I .

. I�.., lirias pára :::. Copa di) Mundo. Zezé Moreira e seu

I'
.

Duas listas serão feltas sistema
.. _ ...,_. _. ,,"", ..

Podemos íníc rmar aos nos- Zezé Moreíra mostra-se
sos leitores' que na sessão. boa produção do selecíonadc, i.,que Se dividirá em duas par- 'basttl.hte esperançoso de uma
tes, serão apresentadas, na \Esperando passar .bem pelos
primeira, as listas dos "olhei- nOSS·:'8 adversár íos, nas elmi
ros" of ciais ac s diversos cen- natcrias. Diz que seu sistema
tr·;)S do' país, sendo então or- já é bastante conhecido e não
ganizada uma lista com (.s no- ,ofrerá alteração alguma. Tu
mes apontados pelos ()bs'�rva- dY.dentro 'do espírito de ca-
dores.

. maradágem e disciplina, CO�

A I:sta defhlitiva mó o que se verifieou na dis-

u

na!u-

Outro jogador vem de
ser. indicado pela Federa
ção Catarínense de Futébo],
para formar entre os de
:roais convocados para' os
jogos da representação es

.
tadual no Campeonato Bra
síleíro de Futebol.
E' ele Gerson; compo

nente da equipe do Atléti
co, da cidade de Imbituba,
dono de boas virtudes téc
nicas. Joga de preferencia
no ataque e já ontem à tar
de, em Brusque, tomou
parte no derradeiro coleti
vo do scratch, com vistas
ao 'sensacional embate de

. domingo ii tarde,
.

em Flo
rianópolis, ante a seleção
do Estado do Esp;rito Sai1-

F,�ita' a lista dos ,apontados
pel:s emissários <lO norte,

puta do Pan_Amf.'rieano, no

Chile. Crê" mi'g lJOssibU'dndéi;
d,c' nüSSJS' C'U't'S e :lci'f'dita no

ãespírito dt' lllta de nossus jo
gadm·cs.

Amanhã a reunião
Estava marcada para h'lje,

li reunião: do Conselho Téc,li_. Só então, com os reparos' .

ner,:,ssál' os, será apresentada co, mas, df'vldu no jOg1 l�lltl'e

a lista única à imp\'pnsu, Uma Fluminens0 e seleciouad) Ii:'. I
V<õz'que li primeird SE'l3são se- I

Olada em nosso Estadol
rum exagerada a quantia Hio, pOl' uma (.·xiblção se-!pedida pela agremiaç?o do mente.

1

centro e sul do país, a mes�
'ma será apresentad:l ao téc
nk":l Zezé Moreira, para que
':' mesmo emita sua opinião a

respeito,to,

JI'laquez8 em gera J t
VtNBO CREO�OTAnO li

,

attiVElIU
.

Jog�s do
Infcirmamos 11a edição de

ontem que o conjunto pro
fissiônal do Olaria . Atlético
Clube fàrá outra 'gira 1Jo1'
granados' de Santa Catari
na. Esta gira será iniciada,
�o que tudo indica, poste
riormente à data de 20 do
mês em curso. O emissárioHE 1!:S lJA liULJ:;d-l..LJA -,,-';>, u� l'tv_,f',�:S' llomm�os, E

den_j
to J:ungà�O e capitã::> de s!la do clube alvi-cel-este sr.Comenta-se a.inda a façanha I tre os c�Hnpone'ntes. do qua. eqUlpe. El-los. er:-1 fotografla, S"

'

os hungarGs, que f()ram ca-! dro magm1',' o gole 1'0 Gros- aparecendo Puskas" ao ehe,-
.

Rubens ampalO, Ja nego-:i�es de 'arrasar o "tabú" da i sisi'k e Ü ,meia esqu,2rda fu�- )!;ar a LOhdres;. e Grosssik. ciou com o Caxias de Join-'encil)ilidàde britanica 11o:S k3S; quee coronel do Exercl- 'durante um tremamento. vile à realizacão de uma

partida nottir�a . em Join
v -1e, em fins deste mês.

A FAC SêU departa
mento d ciclismo iRecel1terrient�' eleita e I o Deoa�ta�dnt� C'dístico

empossada,a Diretoria da I da "eclética", confiando sua

Federação Atlética Catari-I direção ao sr. M,ilton Lem
nense'já está movimentan- khul, o qual tera como au

do no s'entido de organizar xiliares os srs, Reinaldc
seu Calendário Desportivo Rcsa e Domingos Silva,
para o ano de,J.954_ ... ,. ,. .En) princípios desta se�

Dispensarão os dirigei1� mana, na sé:l,c da FAC, te- I

Soubemos, ont'em, tam-
tes da popular entidade ve lugar uma reunião entrebém, que iniciou entendi-
maior atencão ao ciclismo, os elementos que mais aci

mentos com os dir'igentes dóravante, íl'lOdalidad'e eS- ma citamos, juntamentedo Avaí, de Floríanopolis, portiva cujas atividades, co� o dr. Osmar Cunha e I
no sentido de que lá se a-

no decorrer do ano passa- o c cUsta Samuel Santos,

Ipresente a equipe agora do, 'estiveram quase que durante a qual foram a�or-novamente treinada por completamente paralizadas.! dados vários e importantes
".

Délió Neves, na data de 10
tI' d

'.

, .

.

1 Assim é que O sr. Osmar assun os re aCiOna os com
ce feverelro. As demarc les Cunha acaba de organizar o -esporte do pedal. .'

caminham para um doesfe-
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\ch6 favorável, dependendo 1 .

,
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'Estqo sendo espe.rados� � hO;E!:I n� cap;tQ'1 os

� ; f)s,pi�itossamt6nses-
-e Para intervir na segun- chefia à Federacão Catarl-;; - da rodadadci' Campeonato nenSe de Fu·teboJ.� Brasileiro de Futebol, quan O· desenlbarque dos ele-
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do novament-e' lera como mentos da embaixada no ":;::

.

= adversário a equipe l;epre- aeroporto da Base Aérea da -

semüüiva de Santa Catal.·i� Capital do Estado verifi
na, em partida que infali..: .c�r-s€-á no pedodo da tar-� -

velmente decretará a eH- de; sendo hem. pi:ovavel q'ue§ i. minação,doe üma das equi-é venham os craques visItan-}ª i, �_: péS, deverá chegar hqje à tes a se exercitarem indivi� i' �- Floríanopolis a delegação dualmente, no .' estádio d��.1espil'ltossantense,. segUlJdo Rua Bocaiúva; :-mlteà do dl-�. : comunicação feita por 'Sua fieil eompl"omisso da tarde
S

_

do dia 10. IE -

1; �. Adelioo R. d�]esus O Juiz,::.= _ de Jesus para dírifl"ent� do I::::
Pretendia a F.ederacão match. O juiz em rereren-S

- C-atarinense
.

de Futebol," a':: da, como_' todos devem su-� �. pós entra.r em acordo com ber, JÁ tevê' oportunidade'S
- a entidade €spiritosantense, de atuar .em nossa cidàde,� , ª cOliseguir:, junto à F.M.F. o onde, acompanhando a 'e-I

-

concurso de Mário Víana, quipe do Olaria que aqui �ª
::

o número uni dos árbitros esteve em pl'inCÍ:!:)io5 de.,
S nacionais, para cOt1tl'olar a 1953, foi árbitro do encOla1: iE_.;.. =

batalha s·ensacional de do- 1:ro que os 'lJarirís reallz
.

_

=_'. mingo à. tarde, em Floria- ram com o Palmeiras. Ade,:=:

nopolis. lino RibeirO dê Jesus '8S·�
::. Entretanto, tudo indica teve em atividáde, também;", O'fiE SJ �. que a resposta da entidade êm diversas pelejas do cef-

� bESPtÔ,c ' AS
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-

primeira

BUERGER - preços jantais vistos em t�(IO () seu var;a do sortimento de tecidos le-
ves párá o verão e roupas feità!,;' .e� geral;

,

NOTE 'BEM: - Eln artigos(le in�erno, descontos lle 10 a 50% . .....;_ APROVEITEM !'
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cmURGIAO DEN'US'LA

AO LADO DOS COltREiOS .E 'l'1�LEGR.AFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. g

Médicos

( A R L o SD R. G o F f E R J f'
CLINICA GERAL -- CHtURGIA
HOSPl'l'AL "SA N'1'A ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PELOS FONES: 11% c 1633

o R. T li i l o HüHr�E··
Clínieas Gey'ai e Oper"�'ÜêS DO Hospital 8tll. h:abé,l.

gl'peeialLLl em CÜl.!gia '.e t!f"'llglúk de �euhor!;í.<.
Diolomad" !'h AI;:cmulllw e no R'.i(l .-I� jilllf'l.fil.
Trat<iment.:. pel:!8 üni:!,"" ulll'a;:,f,olli(:i-d,

DR. O. R. .KRUEGER
1\1 g' n 1 C O

Doença... de Senhoras e Oper,,�(II::s; Ralos x:
Cônsultório: Hospital Santa Catariuâ.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás.l? horas.
u"<:idí>,, .. i:l Rua Marechal Ji'lnriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa !sabe!).

I :t ,

__

DR. fElMO DUft.RTE PERtlRA

\---- CLINICA GEUAL --
EspecIalista eru. Doenças de Criança

CONSULTORIO: Ji'loriano Pebwto, 38 � 1. audar -

E'une: 1197

IRM;;;v:t" �'�";�çiOF""e '.07�.DR. CARVAUIO
.(Electrocardlogl'uüa)

(Ausente até o dia 10 de Janeiro)
MOLESTIAS DE SENHORA�

DR. RENA10 CAMARA
DOENÇAS lNTJ<;I{NAS

OPERAÇOES -- ONUAS CURTAS
Consultório: Travegga 4 de Fevereiro, :I

Fones: 1433 e 1226

DR" GEBHARDI HROMADA
�peclalista em alta Cirurgia e óoenças de Senhoraa

Consultas no Hospltai Santa Catarma
Das 9 às 11 e das 151/2 ru..17 bs.

_ BLUMENAU - HOSPITAL SAN'l'�4 CAl'ARlNA
OUVIDOS - N�RIZ E GARGANTA

INSTITUTO DE OLhOS

- - .. DRl. TAVARES e HEUSI - ....
R.UA xv DE Nev., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
- DR. A. ODEBRECHT-

BadIoterapia - Ralos-X - f!'wo'Lel'apla - Metabo
lismo - RESIDENCIA: Rna '7 de Setembro, 15

""ELEFONE, 1441

(UNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGAN't'A - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
..

'

A....htttnte da Faculdade de j'd"dtt:l .." da OlllveUldaa. 46 Bratdl

CONSULTAS: HorárIo, das 10 às 12 horas c das 14
As 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao :ao..
pita] Santll Isabel

Advogados
----:---��------�.�._-----

DR. NUNO DA GAMA LOBO D'ECA
. .

,

AD"l'OGADO
A'I'ENUE CHAMADOS PARA OU'I'rGAS CO!\lARCAS
RUA 15 DI� NOV.,lHW - :!.O !mdal' � BI,Ul\iENATJ

D R. ADEMAR LUZ
_ A.H V o G A n o

A ff'nd� em qu::usquer comarca do Estado.
: ResidênCia: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: - I'tu'·. '15 de Novembro, 340 - Fone. 1601

DR. JOÃO BORBA
ADVOGADO

$critórlo e residência àrua XV de Novembro, &08
LUMENAU __.:.-.- Telefone, 1566

.

FONE -15-31

DR. HERBE RI . 6EORG·
ADVOGAD.O

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ �. BLUí\fÉNAU
,.

(one�ores
UU�tR H\fí ROHT
COBRE'rOB

Rua Uaranhlo N. 2 BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO, 6 (Mer'dional) - Em

I
gi;'s.,

av.ão c!a. Pan-�merican, que 'iraJ!sIus&1'l de sangue
decolara as 22 horas do aero., --._--�--'-------

perto do, Galeãt). viaja hoje Não prestam confas asJ:><':';) os EE. UU. ') sra.

lvrar_,cina Sampaio Laurcano, que
vai tentar nas Clínicas Mavo
a cura da grave rnolestía q{I€'
a atacou há cerca de três m.e

ses, diagnosticada após vá-
1'10s exames no Instítut : Bio,
lógico do Exércíto corno sen
do "thrombocitopena", doen,
ça. que se caracteriz-, pela
fr.Ita do elemento dl� coagu
l scao do sangue, dando mar

gf';'l a cc nstantes hemovrn,

nu viagem
Em consequeneía das he"

morraglas capilares provoca
das pela. rnolestía.i.a vilFa do
saudoso médico Napoleão
Laurean., acha-se atacada ele•

empresas incorpo-
radas há 12 anos A investigação incidiu

sobre famílias operárias de
A referida, :exp-os_ição se I Blurnenau, de 3 a 5_ compo

prolongará. ::te o dia 11

dO, nentes, cujos chefes exer
corrente, diar-Iamente, sempre . �, . .

1
.

na .rnesmn hora. c.arn ocupaçao prmcipa
----------�---. --�- '--"---""'--

RIO, 6 (Meridional) - Tendo
o 'atual supcrtntendent e das L T\

presas Incorporadas ao pat ri:rn'�'
nio nacional, sr. André Ca.rr-a

zone, desmenttdo o parecer C:c

procurador do Tribunal dr, c .. ,�

tas, ministro Cunha Melo, em

que declara que àquela:" empt 1',
sns não prestam conta" àque .e

tribunal há 12 anos e meíc. 'a

ff'portagr'll1 pl'OCUI'JU cuvír 11,)

vemcnte o sr. Cunha Melo. fp. �

afirmou manter o par-ecer, vol
tando a acentuar que as empr s
sas Incorporada nço prestam
conta há doze aIl';JS •

SEUS

ANUNCIOS •

'Japoneses
-_-------�--- � ... � -- _.,_

Promessas de'
NESTE JORNAl.

Cronica Policial

Sofre0 o café em Pó no Rio
um aumento de5,40 por kl.

S. PAULO, fi (Meridional)
- Novamente, maus cidadãos
japoneses resolveram gerar a

ccníusão e a discordia entre
.:s seus compatriotas, enga
nando-os com promessas ten
tadorag de regresso à Pátria,
unicamente com o fim de ex,

torquírclhes uínheíro e apo
dsrar-ss de suas proprieda
des.
Como principal responsavel

pelo fato, segundo apurou a

reportagem, rlOr ínêermed.o

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

do delegado Anton:o Ribeiro
de Andrade, chefe do Serviço
de Vigilancia da DOPS, cem

base numa denuncia que lhe
foi feita, era o pernicioso ja;
pcnês 'I'akasí Kato, que se
intitulava pr'ncipe Asaka,
ex-oficial do Estado. Maior
·Imperial do Japão, e figura
altamente conceituada n-o no.

vo governo de Tóquio, que
veio ao Brasil pára desíncum;
b'r-se da missão ésnecíal e

que' aqui :possu'a vârks pre.
postos no interior .do Estado.

FANATISMO
Kato aproveitou-se do fa

natismo dos seus compatrlo;
tas para ludibriá-los em sua
boa fé, jogand\J com seu a
{;endrado amor à terra natal.
"Voltareis ao grande Ja
pão - dizia ele - e, quan
do todos .os filhos tiverem re-

gressado à mãe patria, o Im
pério do Sol Nascente ressur
girá das ru 'nas, para domí,
nar ,;} mundo".

E as ordens de Kato . eram
estas: vender as propr-Iedades
e tcdo o dinheiro arrecadado
deveria ser entregue a ele,

no habtlmentte arquitetado. "'especiaht'J�nte fretad..,s
Na sua fazenda, no bairro do
Cipó, município de Sto.. A�
maro ele ia recebendo 'as la
miras qUe procediam de 'Bas
tos, Márma; M6gi das Cruzes
e outras' zonas.
Nesta Jazend'a, todos ríca,

.

RIO, 6 (Meridional) - O f turo não são nada alentado.
Sindicato da Indústria de Iras, DO:S c:.ntinúa o aumento,
Te rrefação e Moagem de Ca- no preço em saca do café, o
fé c:.'sta Capital, jem assem- que poderá acarretar ainda
bll>ia geral, resolveu majorar maiores aumentos para o po
o preço do produto de 41,60 voo

pam 47,00 por quilo, ou sefa,
um aumento de 5,40· Esse au

mento é justificado com a

grande alta que o café vem

obtendo no mercado interna.
cíonal, o que tambem se re,

ilete no mercado interno. Fa
lando a respeito o presidente
daquele sindicato, sr. Moacir
Carvalho, disse à imprensa:

'�Como está previsto pela
portaria da COFAP, o' nosso
sindicato reune-se em príncí;
pio de cada mês para rever
- manter, aumentar ou di.
'minuir - o nreco do café.
Como ,� -custo -do

-

café em pó
depende exclusiv\amente do
preço em saca, e como o pro
duto neste último mês de 5-
12_53 a i l

,
54 subiu cerca de

240 cruzeiros, fomos obriga
dos a determinar o aumen�o.

Pronta represalia, se Pekim
reiniciar a luta na Coréia
Washington, 6 (UP) - se=

gundo manifestaram circulas
parlamentares, o presidente
Eisenhower comunicou hoje
aos dr igentes republicanos €

democratas do Congresso que
. :s Estados Unidos tomarão
medidas de represália diretas
contra a China comunista se
esta re íníciar a guerra na Co
reia ou int=r-vier na Indo-Chi-

Para a nossa indústria, es

se é um j-:go desvantajoso
pois acarreta um decrescimo
di'· consumo da produto. Com
OI 'mismo podemos calcuJpr
até agora cerca de 30 por
cento d� diminuição do mes.
n,o, Tm Sã,:> Paulo, entretan
to; I1a ainda pior situação.
pois {) quilo do café custará
para o povo da Capital ban
cI,'irante. cerca de 55 cruzei
ros.

As perspectÍ':as para o fll-

ainda que na reunião que Q
primeiro Magistrado teve na

manhã de hoje com os, Iea
ders dos de.is partidos, o se
nados R'ohard B. Russel e o

deputado Carl Vinson, ambos
t2mocrJtas, expressaram sé,
rias dúvidas no que d'z res

peito, à sensatez da decisã-o

P
·

t di'
· adotada recentemente por Ei-

rOJe O e eJ que ena nhower no sentido de reiterar
na. da Coréia '35 duas divisões

B b dei bl .

I a'. 'Elefr'obras" .

om ar eics e oqueros norta.amertcanas que se en-
Segundo os informantes, é contram naquele país-

prcvavel que .) presidente a- RIO, 6 (Meridional) _ Aiet,a Sem' embargo, st(gu'r1do
proveite sua mensagem sobre em janeiro o. gover-no 'eilvi<'u'ii, ainda os informantes. Eise-
o "estado da União", qüe a- nhowE:r e seu secretár'o deaI) Congre'3so o projeto de 1 '1
presentará na próxima quino que cria a ELE'I'ROBRA�;. O Estado, John Foster Dull.es,
b-feira ao Congress::l, para . defenderam sua posição, afir�
comunicar claramente aos co- p't'Jjeto p: evé o plano fleetitl'lI.

mando que é prova de força
mUl1istas chineses qual é a

com aplicação di; 30 milhões de
e não 'de debilidade, pois des

posição de seu governo. di- cruzeh'os, que S€'�'ão distrfí,'Jifl'JJ taca que o Governo está ago
zend::l-lí'12,S que se reinici:;.rem entre a União os c:õ<tado .e; [;1:1- Ta res_lvido a resistir à a
a guerra na Coréia as opera- nicípios, pam. crm:'truçã.o d", [;i· grcssão com todos os meios,
côes não mais se !im'tarão à fantescas centraj·.,< elétr'icc's H., dê! que dispõe, inclusive. pre-
Peninsula. todo u Brasil. sume-se, armas atcmícas.

Acrescentaram essas fon
tes que,. neste caso, os EE.
UU. se conslderam em liber_
dade para atacar a· China com
sua aviação e estabelecer um

bloqueio sobre suas costas .

Prova de forca
Essas fontes manifestaram

.....__.---- - .. --------- -------�--

ajustar contas policiacom a
P...:la Polícia de Brusque. mento, qitando evadi11!-se.

conforme noticiamos on- Procurado por toda pade,
tem, foi preso o conhecido nunca foi encontrado, ten
e cL-lebre larápio Rafael· do se refugiado em lugnr
S.at!ch��, qUi: neste m.'-l�i- ignorado. De uns tempos a

CiP O Ja praticou varlOs esta parte, diversos roubo;:;
furlos, já tendo cumprido mister:osos foram pratica:
pena na cadeia local. Ra-I �·os nésta zona, ssm que a

facl, há tempos, foi proees- policia local pudesse desca
sado por crime de rouhf, bril' o autor, daí o fato de
nás! comarcas de Guarami- se ch·egar a conclusão de
rim, Blumenau e Rodeio que, provavelmente, trata
Achava.::;e, ha pouco terr�- va�se de crimes 'perpetra
po, preso na cadeia de In-I <1(:5 por RafaEl. .

daial, aguardando julga- A primeira '.'�z que o re-

ferido ladrão foi captura
do pela polícia blumenau
ense, depois de diligencias
verdadeiramente recambo
lescas, Rafael Sanches caiü
nas malhas da polícia
quando se achava refugia
do num mato próximo à
p:mte do Salto, tendo sido
conduzido à Delegacia Re
gional de Polícia vp.stindo
calção, sendo escoltado pe
la rua Quinze amarrado e

fazendo o trajeto <laqueia
via pública, a pé, fato que
serviu de muitos COlhentá
r:05.

Pela políCia local

RIO, 5 (Meridional)
Em declaracões feitas on
tem à repor'tagem o sr. A
fonso Arinos, líder da U.
D. N. na Câmara Federal,
frisou qu.e. as conversações
realizadas em favor de
uma "entente!'· em Minas
não visam a: articulação de -,-...,....-'-"-...,...-.----�-- �,',

comunicou-se com o seu

colega daquela cidade, des
cobrindo·s.e então que os

m'2Uantes ll_inham pratie,�
do um roubo de joias aU.
Aqueles dois ladrões foram
escoltados para Rio do Sul,
onde serão entregues às
autoridades policiais.

Concentrações vermelhas
no cinturãO da Indochina

RIO,6
reção, da
em acabar com a fraude elcitoJ
1'a1 :medían.te a. refoil'ma da 1'3-

Rafael é. ainda acusado
do roubo de joias pratica
do numa casa à rua Benja
mill Constant, fato que
permaneceu em mistério
durante alguns meses1 até
que foi encontrado em seu

poder, quando da sua úl
tima prisão, uma joia, que
foi reconhecida pela pro
prietária. Agora, com a

sua prisão em Brusque, Ra
fael confessou que foi o

autor daquele roubo, cujos
objetos foram. vendidos.

Depois de ser interroga
do pela policia ibttasquen
se, aquele audacioso gatu
no virá para esta cidade,
onde ajustará 'contas com a

polícia.

LiberdadB provisór;a. para
o assassino de L TrOlzky

Ranoi, Indochina, 6 (DP) dstão realizando importantes
- Anunciou-se, hoje, que cs I movinlentcs de tropas nas

c·Jmlmistas estão' concentran- montanhas anamitas, entre o
do .novas :fi::rças na região rj-o Mekong e a costa do Vi,�t.
montanhosa do "cinturão" da nam. Importantes forças pa·
Indochina, e possivelm(=nte recem dirig·r.se a Chegan, a

com o proposito de atacar pa- meio caminh,J entre o Me
ra o sul, em direção à impor- kong :! a costa, e ponto-ch:!
tant� base francesa de {)pera- ve para um possivel avanço
ções de Savannakhet. O co. pe10 vale do M.ekong, com o
mand:J' francês iníormou, ao que flanq'!1,eariam Savan ....

T'lesmo tempo, que aviões de nakhet·
..

('aça e bombardeio cont'nna- Os vermelhos concentra
,:,ün. sem interrupção, seus a- ram em laos centenas de "C'J
taques contra as 1ropas co- mandos" de guerrilheiros e

munistas que se concentr;,.r.1 sab-?tadores, !lara instigar os

ao norte do Vietnam, talvez sentimentos anti • franceses,
para um ataque c'untr Díen cortar as comunicações e es

B;en Phu, últirno balu(!l'tc torvar os preparath'os de ri.!-
francês na região de Thai. fesa das forças Ieg"lis.

Os aviões lancat'J.m um <i

t.�que c!t:: grandE: violencia,
con1 "Napalm", Iyntr" Soni2,
(ctltro de concentro·�ão d')::;
ro' . Lunistas, a 35 quilom�
í :.�" ,a lesre me .DJell B en

MEXICÓ, G (DF) - "Jacques lei mexicana, é suscetível de ser

Monard, o 2ssa!,sino de Leon posto em liberdade antecipada-
Trotzky. que cumpre atualmente mente_

.

a pena de vinte anos de prisão, AGENTE STALINISTA
numa penitenciaria. do MéxiCQ, .Jacques Monard. igualmente
,realizou 'demarches" para obter a conlleciero pelos nomes de Franck
sua liber'tação antecipada. segun- i .JackSon e de Ramon Mercader,
do notícias de boa, fonte. O assas� I jamais confessou o� motivos exa

�ino, cuja verdadeira identid'ad� li toS' do assassinato de Trotzky. A
constitui um enigma, já cumpriu opinião geralmente admitida hoje
dois terços'da sua pena e deu pro·' é a de que o assassino era um

va de bo.:!' c'mduta na pl'isão. Por agente estalinista. Por outru lado,
e�se motivo, na conformidade da a sorte futura de Monard. Caso ob

tenha a .sua liberdade, será tah'ez

suscetivel de confirmar ou des
mentir e5S::> te�e. De acordo com

a senhora Natalià .Sedova, viuva

de Trotzky, que continúa resic!'ln
do no, México, enviados secretos
do (i.con1.unismo internacional" a ..

guardarimTI pacientemente O mo

mento da saída. do assassino '::Ia

Pri�::si�;:n�:�::i:á:t:�' boa can- 'Idutll na prisão e o' apoio bastante
misterioso que parece desfrutar
Ja'cques Monard. é consid::rada co-

mo certa a sua próxima lihertaç.l0. "II••&••••••IIII.�IIlI_I!IÍ_•••!IIi1III••••••I!I••IÍI••••••IÍIIlllIÍIII••;.lO «

S'E N H O R E S
AGRICULTOR.ES

Acabamos de receber no

Vã remessa dei;tes afa
mados. Tratores Cana
delJ:!'ics - adquira agora
o vôsso trator pelo novo'
plano de venda�.a presta-

Rua 15 de Novembro

cões.
.

.' Solicitem-nos
monstração· sem

misso,

fERIDAS1
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R A 5,

uma de
compro-

F,,1tremcntes, a::, patruHws
'lpwS'; ttue ,'peram desde 3a
\·:,atlakhe\:, �:m L'lUS, per<,o
do

.

rio lVfe!t')ng, e os aviõ(:s
-de reconhecimento, que one
ram desde a base p_érea de
Sel';)', perto daquela cidade,
informam que os comunÍsÍ3s'
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