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J;i!linil'-sr. .. ão nestn ('�pit:lÍ, nn

per-lodo de }ij 't 1:; do cor- O'RGAO DOS
rente mês, todos Os delegados
rl�1;iollais e sacclona is do l1n

posto de Renda, "'Sob li prest
dencía do sr. Cesar Prieto,
diretor da Divisão do Impo5-
to de Renda. O objetivo da

reunião prende-se ao exame

dos planos elaborados par .•

1954, relativos ii. anec:tda')ão
desse tributo. NeSSa oUlsi50

serão debatidos proble'mns

relativos ::00 esejarecímentc

dos contribuintes e unidades

de ação do funcionalismo !lOS

t.rabalhris da fiscalização e ar

recadação,

o M f N S A 6 E I R O
ANO X BLUMENAU, (Santa Ca tarina,

.

Sexta-feira, g de

Laniel venceu a mOI;
-

o
).

•

1

Confiança: irá até· e rlhn'
Confirmado no poder pelo voto im�licito da Assembléia

I

PARIS, 7 (UP) - A As�, Lancl deu ao prtmeiro.m i- cunt ra m im ". Bm :õ,_.g;.lilLl. jX
seI!1bléia Nacional confirmou, I 11,istro uma eonfortavel maio,

f dil�
:J ,,��s('mbh··i.: ('fi'" aek;3:,�'

hOJE', no p·::.der ao governo rra, poucas horas depo ís de lIlW"fl!JI(.HtiIL Illc' S(' s :uf<ol !J("
dírettsta de Josr[.h Laniel. haver . este u,'darado catego. h,,; ..,:; uu ,,!FI:>Í<:<lt)

í

rrn údnzi

por melo de um voto ímplíei- 1'ÍC'&mente:i Câmara Baixn: r d .;" ('l_'IÚ iI.,U·.:(U,"r.i'j" .", '·,f.·U

to de confiança que assegu., "O que quero saber (. se a di:;('w'::u. O C,'SlIÍI:tll.l (h vo.

rou à França urna represcn, Assernblóín está comígo ou te,";:,:. s lJi'(; esu- pc· r (;.) {r-
taçãc regular na proxima V1:,. r. ;;!"C'E011t,U' ur» ",;[11 de
conferencia das quatro gran, censuru ou a ctJ[lfirnlac;,-\{J li)
des potencias em Berlim. Manobras dos comunis.. govc rno.
A Assembléia apoiou a po , Dt:dsã�s ddinóL;yc;s

lítica externa e interna do f A t
i

as na us na La'l e1 ti ssc que sun pol i,primeiro-ministro Laniel por tÍ<.:a oxrcr ior <:Olttd�U .rria inn l-
uma votação extra.oflcial de tcruv. 'i se se lhe dL'ixas.'e );0
319 votos contra 248, depois VIENA. 7 (UP) - Os meios poder p_ll'a J1. rt.ici cur da con ,

que o chefe do Governo fez católicos romanos da Austrla fere nc.a dl� Bt·l'lil11. 111:.:.;; de.
um apelo a.é) Parlamento pa� olham com desconf'anea ,1S

t
pcís elLg'ilJ'á o mOIl'lC'I1,') da

ra que não provocasse uma ultimas mancõras d'J governo" decisã,:.
nova criSe de governo na comunista húngaro aparente. "CuIH efeito" _._ disse
véspera da conferencia de mente orientadas no sentido "será nas sema:las que se se, iBerlim.

. de melhorar as relacões com guirão à contorenc a elC' Bpr- i SR. nUG OBORGHI SR. LUCAS N. GARCEZ
Esse voto signifi�� -(Wc" o a igreja. A mais recente d.en- 1 m que o Parlamento fWIlt'és: " '.

.

.

.

mlnstro das Relações EXÍl?_ {ore estas e .a autorização da- deverá i.,dotar decisôcs (LIi-

O
·

.

G A. 1',
. ·

ríores, Georges Bídault, re· da ao monsenhor Andreas nitivas.O ualqucr demora no

eseJ:ri OS""""' aW"Ice ·s p e··no �apo10publicano popular, represen- Zakar, antigo �ecretaJ:i3 par. debate .sobre a rarificacào da � A II
'

.1.;
,

.

�
" .

.

,
.

.'
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,

tará a França na ccnferencia tícular do cardeal Mindszen., Comunidade de Defesa Euro-
.

.

.

.,'
.

quadripartite, que será ínau; ty de reiniciar sua sfunções e- ceia será então inadmissível". I .

C El'
,

gurada a 25 do corrente. I clesíáticas depos de pasar a-
-

'_!d B h" aO' arnpo� 11» s'eo'S"Oemfortavel maioria" nos 11a nresão, Tal nc.ticia foi Cem esta declaração, La- 'e' Or9 1 S '�
.

A proximidade da come. divulgada nos jornais; mas a rii-al .ql�i<: apasiguar tanto aJS
'

,

•
".

.

rencía e a falt ade uma com, igreja não tsrn comunicação part d�n:s como aos adver.,

h
Ir

b d
· - ..

tbinação majoritaria contra oficial a respeito. sártos do projetado Exército Op"SiçO-es·� de ad emar a anca' a: oposlçao ln ensa -
- - - - - - - - .. Europeu, que permitirá o

-- II III
_

II -

rearmamento controlado da RIO, 7 (Meridional) _ As permap.encia do sr. Hugo ve a série de entendimentos,

I
v'agem para

..
h::·je,.

,

lE,:alüan�

Nunca a vl�torl.·.a" �u(·.. De Gas�erlf 1'.
Alemanha. Aos adversárics, reticentes decbrações d�) .51'. Borghi ao �é:dJ dos Campos conversas, acordos, sondagens, de-se a segUir a con}?ctura

�
Laniel deu a esperança de Lucas Nogueira Garcez não Eliseos. O Lrte leader traba- .etc. para quilatar qual sE;:rá de que o ch:;fe do PSP evitou
qu,e, se as convers,ações com

d.e' t te d lhista vinha sofrendo pressõe;;,. o homem ·capaz, em meÍo a coincidir sua presença no R'I]-
� Russia marcharem hem, a . o:xar�m e:'1 reve�' ,a \ r .1-

por p?.l"te de proceres nado- tantos. cand'datoci, que pode- com a do governad� r ou q,;c

I'I � I I I
comunidade poderá t01'l1a1'-S€ a�I�·� sltllaç�'] pollt!ca d.a ,su: nais e se ",ent"u na obrigação rão sair devárias correntes, ficou à espera dos resultadüs '

.sera' V'rnc� à�n}â a fi l'tl1a m.l1��n. Ul1,
desnecessária; a�s partidários,! c��_r:lll sta. Os con,act,)"

de lançar rnão do governadol'. seja do PSD, seja do PTB ou da visita do sr., Lucas Garecz

"

� � deu a l)romessa de que nâo com diversos deputadas que' Não Nerá candidato d') seio dos "garce,zistas", ho- ao Catete. C::mo as indicaçõQs
haverá maí(; demoras, ��ute.is' �f. agrll2_nralI1 '. 11? • Aerop,)L'lO No .dec:,r!.'er d'ó! .§:1'uE\s hora,,;- je �eril d_i,g· integrados no pes- ,são: lio--sentido d-.e que· ·o'"gc,_

"

.

. s�b:r€ ,,(fvelas, ·con\'ersa�(Jes. : Santo,,,, iJtUHon1:·'.n,clhol'· mio,''';' c'on":;e';'a'n-u�' �ohre· '1- sua ;,1. :;�dis""""6 ati ainda" s'im -legen. vel'l'Íadot ·1Jài:IHsta -'ent'endew;r
-----"---- , O

.. .

b 'd' ,'" -- � - ,. '\.' ,

M •

1 pn!1V::!lro nLl1i�tro l.s-".OU m,'ram (1 r9p(w.er , as mar- tUél{.;j:· em face do elcilorado dí,S'
.

se perfeitamente com (] pre.
�OV1\ H?R�DE, � (.DP)

'I
gem de 4 votos por dIa, e s�u pedido de confJanr;� prm- clBS e I>"nli·a.marchas qUe S:

paulista o S1'. Hugo Borghi A lJosição de. Adhema): siden�e da República; a ;m_

-:-- ? ex-pru"?-elro mm�str� assÍ!ll jamais chegará, a �- ;�paln�ente na �1ç:lh�,r�a da o?s.ervar.�}",s!3e m: mer:�o:- r�(l 'teve Op01'; :n:dade de dec1.;l- Ontem, até ao meia dia, o pressão. é a de qUe o sr. Adhe-

Italiano Alclde de Gaspen pres'2ntar seu relatono fl- .ltuaçao econonut:,: fencesa,

I v\Z_1l1�0 J!;,Aad.o. O prl11Clp"l 1'31': sr. Adhemar de Barros ·foi mar de Barros ch.?gará hoje

f· n l·d d 1 't 1
desde que as.sum:u o poder, obJctJ.vo da viagem do g::l',.'er_ j _ Não �?rei c:;ndidato a aguardado pelos' pe,ssepistas. para reavivar o espírifo de o.

OI .11a rea 1. a e l'ee e1 �O n� na . . .

,

em junho pas",ado· nadar fúi o de ass2gurar· a
I governador, mas tan,bcm nã:) li' última hora, um aviso deu posição que Ievant.:u' no seu

pellto de Junho pas;:,ado, ------ --------- --------�-_----- 3pJiarei o prinviro n-rne que:: conta dI) ;;diamento da sua (Conclui na 2,3. página letra CJ

��! �;����;:t�:r;���l�T- Pretendus, !I Gener!»1 J1ID''If liDn�I!lI�r no I ap�g��;���,patente que náG oõli di'

�����:1��S����I�!�::7If��:� Brasl"l "u'mUa ·lnduUstrl·a� del'l!ol "lIulltitÜlmUloUVet"'s I,' tf��,�!;TE�r':'��;:t�;�liC; celto
_

S I
tados pertenciam, em sua

. fl!.1ii : ra o sr. Adhemar de .bfn:ros

lU' mmór parte, à extrell1a-es-
Ü�; I como um perig') >:: tr3ç'l c,)gi- .

pra li "nar eC "I"d d I tações cm torno jGS :"::'5. Preso ç fi iii'
,

ii�:�����"f�Si�:'I��;�na�e�� em mi um a es em um ano� proposta ao governo I m;i'��\�:d�ni:&�'��::���!i� I �".' _ _

,,

O

-::-

jornal "Encwyork Heralcl RIO, 7 (lVI.�ddjonat) - A presa, busc::mdo atIngir-se 80 l1Idack:s em dOIS turnos. Se.' CiO Sf'll nome com as IL',sL's UtIIIZ;U)30 da lIjoergul. atemica SDnU!ote para
Tribwl'�". Diz I) jorn31 que pedido do governo, através por cento ao fim de trl'-s anos. 1 riélm j1ropuzidus, lambem, inl- 'I vd�nistas.

.

MOSCOU. 7 (UF)· _ A__; tia", revela que os EE. UU. ta's os prepanativos técniéos
dados agora recebidos, 111"0- da C. missão d� Desenvolvi_ De inicio, :l fábrica somente IJOrtantes lJc"as ele reposiçãt) I

--- Pelo menos e 1S,;O I) CIllC -

t 'd· r;'a pro'XI·m· ,'1 confet'cnnl·a· 0'0'"-
" nunci·- u-se oficialmente que propuzeram, por 111 e'rme !O � _ '-"

vanl que :::õelenta deputados menlo llldustria1. a. General pr·oduziri:i molares, do. tipo P:il'U vdculos já em cil'cub- se VI�rifie3 '-- afirmou_
a União Soviética concordou do embaixador Charles "E. ministros das Relações Exteç

,

t
' . Motor,::; do Brasil apresentou Chcvrolet, pura caminhõ(,s. I,'âo n: pab. I Mais de dois candidatos

cln ,efetuar em Wash'ngton Bohlen, que as disl::ussões pre." rior.es.'
'. " .

comunlS [IS e pro·comum::;- duas propostas com .� objeti- Os dem�is comp'�l1entes' d() A General Moiors eb Bra-I Pelos convcrsu(;ões, pod':: :1-

t ·t r c at· , d t
,.

I·
. 1 conversações sobre o proces- l:minar,;;:s f;,e realizassem em Em sua resposta, o sr, Den-.

as 1 a Ianos, o up 1i suas >10 e mon ar em nosso paIS V.elCU o senam fornec d?s ,por síl já adquir�u 69 :llqueires
I ilri�1:::r_se que _todO (I prob.ema so ,a seguir uns negociações Washington. guine concordou' ém que 'a

cadeiras ilegalmente. Mas runa bêll1 '31"ll:,'lhada lnd'ús. empresas ontras braSileIras, de jPlTtt em S. Jose dos carn-, POhtlC'O de Sli" Paulo ,,': l'��_
entre os dois países' a respei_ () Ministé'ri-;> acrescenta reunião se realizass.� às 10,30

ucr2scenta que a v�toria de tria alit::mobi lstica, com a ajudJ técnica da Gp. PCi�, [iam a C(,i1::;tl:!(�ão da fá- Slml? nn e'rcullscrev'el' as
to da ul'lizaç±ío da pnergia que a Russia aceitou a pro. horas, 110 "Olímpia Stadiún".

De Gasperi nunca será pro
'

cm
neral Motol's.. ..

bncé!. e a f;XI.'CU_çao do vasto í ,�çnd�dntul":Js ,<10 governo do
at6mica nara fíns' pacíficos posta e que o emba'xador em qual'tel general brítanico nes-

Sã�a�����, � ���Pg����l O .prog�ama Vlsa a at.ll}ffitl' programa SI! ('SUl dep.·::nclendo I E;�In(lo {'III duas: a do sr. A�
seguncio ii pr.:::po·sta do presl� W\ashington, Gecrgi Zarubin, ta cidade., como propuserám

clamada oficialmente, Pois
d W lf d'

A. um mvestlll121lto d� 2 1Jlho('.'l da ,a!H'üva(,':Jo (lo pbno I,,-'la i dl1('lllar dr" B:"rroB e a que se- ". t" E' ·.·,u! oV'''Í'' foi autorizado a iniciar essas. ontem. -os três 'éomandantes

quando S� tornaram cviclcu ,e o, Iretor-g.:-;rente da. e nwiü (Íl; rruzeirüs, tendo SUMOC, e qtW as parles in.! rú armiada pt-las demai" for.
(,U1... "IS. .1

••
<, •

•• conversações. . "ocidentnis, repr.esentandQ,
tes os resultados j'eai:" 3

qu('la empl'2sa, revelou que o com� objetiv? uma pr{)�lução t(,l'e�'�;::ldas ,--- geVf:l'll" t' G,'� (';-;S polilic:!" e!J Est3d'O· Quan_' .1!m cor(i�ltl!r�.�o do lVI,u��s� .

O comunicado soviético foi três altos com'ssarios.
plul1) da General lVIotoi's. na de 50 mll velculos anu::l1S rm tII'i';.J l\1·;lui's - entrem em:l- b;t. ("st::l �T��tltJda (, que a 50= t�n0 das }{elaçot;s Extel' OreS

dado a conhecer depds de.· Pouco' antes de' receber
comissão apuradora redu- verdade, eonsta de dU3$ pro. um turno d'ário e 100 ma iI- l�(;l'd<l, 11',;:'0 !;e üH·iu difi(;i! e ?r.v,)l� I pllblicl,ldú pelo jOi'llal "Izves-

uma nova entrevista cel.ebra-. resposta do sr. Deguine.
.

os'
ziu seus trahalhos à ['anta- postas; \Ilua, para o estabele_ .,---- ----------....--- .. --- .. __ ._.----- ...... , .. '.-.-"_--.- ,

A

cimpnto de um programa ge_
da hoje entre o é:nbaixador' trêS comandantes 'reu:nil'am-

ral Dura a indústria autmno= I d * Bohlen e .o. ministro das Re- i se para estudar· 'as questões
bilisÍica bl'[{síh::ira, (' outra,

n ust,iIfltllla·',5 sc...·,ra·ng-ellltras f'e'neIOn.,.·am
lacões Exteriores,. V. M. Mo.; rdacionadias' com relÍnião

pitra n Oilprppndir{lPlltopar-... lo tov, a pedido dêste 'último, : de amanhã.

Jicubl' da G:néral Motors. Um porta-voz da embaix&- i -.-------- -....-___

��II�\,('��l[if:��:c��[j!:��:�:[il'��ndi:

� I
�ae��::�i:l::��-t���a v���la�I� 'I: Desistiu das objeções o

C;Õ(''; e !rat.,m(�íit 1 ;JfJg·:;;!lIta. . IM • com a antenor de 31 de de. •

d'
'. '.'

h'mellte íg.'l:ai" 11111'a todas a3

azer renCld ara.o SI
zembro, na qual. BoI�l�n t;X-· rei· o esfan o ....

PAN MUN JUON, 17 lUP) o "boa d'�pOSlçaQ

aosl
.

compnnh:us que pret.�Ilà:ml ,

.

nres..<; u " • ., .'
.

.

.

- As N.i"ôes UllirLls dirigi. , E" ta('o� Unl·do� pa=a 1'llI·cla ':'
, part cipar do progr:l1na bra- j S, I .� S r = . ',' .

ram hoje 111a.5 uma nOla :i sileil'o de jí,dústria de veícu-I rem a3 conversações prelimi- �DINBURGO, 7 :(U�) - o·
comissãu neutra de repatria- 1 lwrcs..

' rel do estanho bohavla110 .An
menLl. rcgelindo ioda idéia' os· I' RIO, 7 (MerÍcl"onal) -I'::lrecer será submetido à lo, oportunament'C, ao pre� .. estudo da Comissão de De- -

Previa í:nnbem em
tenor Patino l'etír9u,:hoje, ��_ .

de prorogar Q praz) para a Segundo o plano apl'csen- Em sua reunião, a comis- l sub-comissão de

alimenta-j
s'dente ela República. S>el1volvimento· Econôinico Berlim h tamente. i(lS obJeçoes legaIS

líbei'tação de 22 mil prisionei_ tadJ pela General lVIotors, lo� sa-o do des 1·1 ... �.

1· d a !'eUnl'a-o o sr_ de Pernal""'buco a respel'to BERLIM, 7 (DP)' _. O sr. .<:q, lI.e fn.!,1Ul1",ha ao, c.asa.ment3 d.e
t· go na prl·lnel·!·" etapa do d'e- ".' envo. VI llcn.o .ll.l-I C

.•
'<10.

. _,

ln ar
J

u
'1

.

r;)s d,� guerra an l-comunisbs. q -

. _

• ua 1 h cam um Joveln 1111
'

senvol"l·nlento d) nmprn'''ndl·_ dustnal E"xaInmou o OfICl.O ,No a'eeaI'l'er d� I'F'U11:ao 'v'Iacedo pedi·'1 da sítua.ção econômica no Serge D.enguine, :cepresentan- -. .-, L.;. •

-

Esse prazo V2nce a nlcia-noite , L � -

- - u. - 1 - � -

t d" lt
. _

. _. 't' _ 11on<1l'1o .').nglés. ft..ssrm, nada

de 2 de janeido corrente. A menta, ser�am� fabric.ad_?s a· do Mini,stro do Exterior, 0- comunicou o general Ma- que interviesse junto 'referido Estado e da sua e c. � a comrs_sao 50'-'1e iCa ma·s,lm!'lede a'consumação do
nova aliada const"tui uma res_ penas c�mll1hoes. furgoes e fe1"2cendo sUGestões sobre Cecll) Soares e 'Silva ql16 o t·d �

.

posição no quadro da eco- nesta. clda.de, aceito_:I !'sta tar. enlace elifre a romimtica Ma_
posia à mens3gem do presi_ on.bus, aumentando a Pl·odu- f'

.

b

d'
. .

.

au Or! aa.es supenores nq
. l' I de dIscutIr amanha com OS ,

dente cta comissão, general ção d:: forma progressiva, de a Olmu �e aten €-: l1ume· MmIstr;o da Fazenda tomou 'sentido doe' impedir a devas� nomia naciona , três repret:entantes (;J::je�n.-

Ind.ian.:J Thimaya, ql"? havia l11-Jdo a alcançar 65 por cento rosos pedld�s de mforma- conheCImento do plano da tação das matas que ··ora o':'
pcdjd� a:.s aliados e aos comu� do �e.so dos veículos a serem ções de firmas estrangei- comissão de desenvalvi- corre no Maranhão, princi
nistas seus pontos de vista so- �abr�ca,d.:-s .e� comp0r:,,:ntes ras sobre as cond:cões em mento industrial para a palmente no Vale Arim e o
bre o :1SUl1tO. Os comunistas oras:1en-os ao f m de tra<; a-

d·
>

f
. .

1
-

d
.

d'
. .

V
nem responderam. nos de funcion3mento da em_ que po '8rIalll trans e1'1r 1111p antaçao e In ustrlaS sr. FranCISco er.a deu co.:.
--------------------------- suas instalações industriais básicas, afim de ;su1Jmetê� nhecimento ao plenário do

HOlve uesavença SObr�:O Incal ::�l���::zlho�.� 0, ge� ÚfNc-ao-ita-C-fiM9IDalURII DO SR�
d 'I

· d I sr. OsorÍo Almeira estuda- IUJHEi\fDR lOS CaMPOS EllSEOS
ua C fi fi e P"81i c I a uO� R e n c r a I a �c·ãoaf)nrCOI�eOtaaSp,s�oe�mt�ra'�.osafbimrP,�:;e;OI)l)�S�- RIO, 7 (Meri(fonall praticamente, a candidatu-9 <:, ,

Telegrama de São Paulo ra do sr. Adhemar de Bar-
si'.'el. diz que o d,cputa:lo Lino 'ros ue> governo do E::;tado.

Matos, discursando hoje na Ressaltou que assim proce
cerimonia de inauguração d·a por -estar convencido

da nova séde do PSD, si- que a candidatura do sr_

tuada a uma distancia ele 4 Adhemar de Barros e�a
_ . , , desejo de todos os Sociais

a .;) quadra� �o .�ala�lO aos
Progressistas. Acentuou,fiCmlpos Eltseo�, lançou, nalmente, que a re,col1quis�

--�-------------------------

ta do Palado dos Campos
Eliseos p.::,lo ��hde do seu

u<}l'tido signHit'ava' marcha
firme par,a o Palado do

ICatete, na campanha de
1955, �..��IR�..�IaIEEBm;....BamE..�..�g&BB..�..gg�

Repelida ii idéia de
prorrogação do re ..

pairiamenlo

------- --__ ...

A.

rUhas E V f R E ft D Y

BERLIM, 7 íUPl - Na Pierre l\1aceau Demiau, da

séde (;0 Quartel General I França; e Serge Dengin, da
Br:tânico teve inicio, �s 10 Russ'a, O objetivo 2 a C:}l1-

horas e meia d" hoje, a con- ferencia dos quatro gran·
fer:neia dos chefes m;Hta- ;::'e3 chanceleres. Mas logo
1'2S dos quatro grandes po- se verificou a desavença:
tencias de ocupação. No es· pois os comandantes oci
tac!io olimpico, onde se él,- dentais receberam ordEm
cha instalado aquele quar- para recusar a realização
tel, reuniram-se em compa- do cnocláve no setor oríen

nhía d�s seus asseSSO:'2S 03 tal, ao passo qu: os ru�ss031
generaIs Thomas Tlmher� por sua vez, nao admItem

l'ma11, dos EE, uU.; Coe· a escolha do setor aliado.

mau, da Grã-Bretanha; Hu., dlho5 .

Para .Ianlernas e radios '

Na ordem dn dia figura
;:::,penas o parecer do coro

. !leI Helio Braga sobre a

tl'ansferencia para o Bra
sil da fábrica hokmc�€;sa,
produtora de margarina. O

.

.

.. .

pronta entrega - preços eipeCléllS para

revendedores

DISlRIB UIDORES

Rua 15 de Novem brol 900 - Blumenau

"
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.JANEIRO - Lançamento do Impôsíl) sôhre Ind. e Profissões:

Os contr íbuintes da séde deverão enviar à Diretoria
da Fazenda Municipal, até fins do corrente, a relucâo

_;....;;.. "'-- "'--__;__;....;;.. ...;,.._-_' do movimento de vendas do ,mo anterior. l:' os nos
.

I'
distritos às respectivas Intendências. (Art.. 8.0 - Lei
nr. 295 de- 4112151).

Lu .

.JANEIRO - Impôsto Siud�icaI: .

eas Reeolhecse neste mes, ao Banco do Br as íl S. A., o Im ,

I
. posto sindical dos empregadores.

PGr .outro lado. nctlcta.se JANEIRO - Impêuto sôbre hehldns, iablleGs e seus deriv!ldos:

de l::ião Paulo, que' estão sex, Paga-se, durante lodo o mês de janeiro, na Coletorta

de d:l>tr;buidos no interior do .

Estadua l, Q imposto citado. relativo ao' 1.u semestre.

Estado panfletos e boletins:.>� JANEIRO - Impêsto de Renãn:

nunc.nndo a candidatura do P"Jderá S'H' pago até fins do c,or,'cnl/:: com 5% de elese·

sr , Jími<' Quadros ao gover- Patente t1e Regi;:;tl'l7:
no de São Paulo sob "s10- In.cia-se, a 2 de janeiro para t,c,!'rninar em 31 dê' tnr,r-

guu' "Jáni:- vem ·a(", (;?, o pagamento, nas Coletorias Federais (1.1S respee,
',Uvas "Patentes de Regiatro", desde que os comrt,
buíntes solicitem. a renovacão até o

ú ltímo dia úíil O muior- filme C;irIu\'alesco tio ano!

de fevereiro, BAltNAEE' Til E'S MEti - uma autentica revista must,
lMPORTAN'l'E � Imposto de consumo - lHercadol'ias 1'('- cal, Iuxuosa, du eínema llacttm!tl!

metidas po.r enmínnãn: OSCARITO e GR.!;.Nllf! O'fELO, mais gQzados do que nun.,

.As ostampilhas, guias e notas fiscais. deverão

ucom-I
cu! - Riam c· divirLlm·se a va le r, vlndo assfsth- o musíeal

panha! as merendarias, e S'::guir em poder do cenduter da Atlantída: "BARNABlc' TU E'S' MeU"! - Not:í.vel!
•

do veíeuto, �ara serem apresentadas em trânsito, <18S ACGllIp, complemClItos d ivarsos - Preços de costume.

agentes do fisco, sempre que exigidas- (Art. 128 da !)O!UINGO: "ANDr::{)CLES E () LEAO" - Sensneíonnít
Decreto 26.149, de 5.1.49). O;; documentos citados I

.

.

'dev'erão ser entregues à empreza transportadcra rr.e-

CN O T�a�_e'?�(;:lb��u�m é dado alegar ígncràncta da le� com ,II e
BLU fV1ENA1J

o fIt:l de .eXlmlr_s� ao cumprtrncnto das obrtgacões
.

..

d�a. decorrentes", mesl_lmo do ";'('f)rdão 111'. 23.309, de /'$I r-
es $

A J.i � t..
'2,I.4B - D.O·U. 1.0-9-,,9). rOI·,>2- F�oJ�
E, Iernbrecse ...
Declarações de Renda rJuridteas e Físicas) - Escri
tas avulsas (mesmo atrazadas) - Re<ristru de Firmas
- Constituição de Sociedades -- Díst�atGs - Registro
de Marcas e Patentes, etc ..
VOLLRATH & S'l'UEBER LTDA. - Rua 15 de No
vembro, M2 - 1.0 andar - Sala 5 - Ediiicio Banco
"Inco" - BLUMENAU - Fone: lZ78,

'.'
..

ao governo llaulista, .a. ser escolllÍd() pelo' sr;
A

· .

";PESSOA PROCURADA
...•.

pc ueaa.
Além d'sso, falamos sobre !l

Carteira de Crédito GerRl do
BaÍlt::o do Brasil e, CASEX. O
governador Lucas Garcês' fi..;
cou de dar-me, hoje, alguns
nomes !la/a mua' outra"·

.

Em suas declarações aos

jórnaJis, no' Aéroporto quan
do embarcava, hoje, para São
Paulo, o sr. Lucas N. Garcês
adrnitru que haverá pelo me

nos, dois candidatos aos Cam;
p0S Elise�s, mas recusOU�Se a

fazer prognóstico.; sobre o,>
resultados do ple'�o paulista·
'Deu a entender que os parti
dos que o apoiam, procurario
riome comem para enfrentar
o sr. Adhemar de Barros.

.... Atenção, sr. Albino Faria,
.:ca�inteiro, residente nesta;
cidade. Este senhor deve pro.,

" curar,
.

com _ urgencía, a �i:tà.
Clélta Souza, na Cía. LIVO-

. ..'
. ':hluS', afim de receber impor-

í""'" , . .', .

.

tantes notícias procedentes �e
• F- Vendem-se diversos

.

lotes. São Lourenço- Pede-se as

Situação previlegiada, 'proXi- pes�oas qu� conheçal!l. O' :r.
�üQ ao ce?!X0" Preços.'= oAlb�n,), Fa.na, transmlhr-lh_ o
Jogos. ··Facillta-se ,os pagamen- l'�cado; acuna. .' .

-

W��ormações com' o propriê-l
'

'. /,:P f:R ,D f U '" S 'E .' '.'

tárl.o. Dr. Herbert Georg,..,.- R·
15 �e Novembro, 313 - 'Fone
1531�.

.
.

tnanifesto de Ano Novo, com'

determinações à bancada pa.'.
ra contrapOr-se à maioria
presidencial 'no Congresso •.

Um terrena perto do Gru-.
po :D· Pedrq n, com 15x27 .

metros, por preço de ucasião •.
·Dr. Rivadávia Corrêa Me

.

,Tratir com
.

Zagui:iti,' ria;' :ter,conseguido junto ao Bo
Casa Buerger:. tafogo de Futebol e Reg.. ,'
- o empréstimo de seu "oito"

CHEVROlfT ANO 47 Para (} C.N. América, que
desta forma tel·ã seu nome

BBE7 Troco 110-1' carro�: inscrito. nas m.agesto·sas
menor .valor, ou vendu, \eril) disputas nauticas deste anQ
estadol geral bllm. • C't 1Bd" t' F

.

: Tratar cum o sr. HeinzWill.
·na apl a an elran e, a-

. rtchená. praça Dr. Blumenau;' to auspicioso, não restam

Ôll pelo telefone Dr. 1102. . quaisquer dúvidas :pata . o

esp;ort� de nossa terra..
"VENDA DESTE DIABlO

."

'NA ENGRAXATÁIUA
·

PONTO -eme '.
"Qu�m fôr pôdl'e que'� que.;
·bre".
Aproximamo-nos do mo

mento em que a 9Obreviven.

.

DlaÚlbuidor .tn Sta. Cat&rlu' 'cia 'tnatE!rial do .país exigirá'
'D' A 8

,. um governo que se revista d'a
mesma filosofia· . •

AFAMADAS CASIMIRAS '.:
.'

Pélo despellhad.eiro . de hó-·
'.

'n 11 '0 B·I $'" ; ;je não é possiveI coritinuar
11 , iridefinidamente. Mesmó por-

Marca. Fab:rll da melbói- que não haverá máquinas su"

casimira do Brasil
' 'ficientes para imprimir papel
:moeda necessário.

- x -
.

'L�nhos e aviamento•. ·'

para Alfaiate.

-jC-
elaborou emenda, substituti
va, que. foi aprovada, vincu
lando 21 milhões. de cruzei.
ros d'Ci saldo disponiv€l de

1953, para aquele fim.

REPRESENTANTf EM SÃO PAULO
Introduzido, com grandes firmas de atacado e a varejo,

a,ceitç representação de fábrica idonell.. em franca produçã.o.
Dou garantia. e as .melhores referencias.
Esere,ver para - SNR • .ANIZ SCAFF - Rua .Florencio

de Abreu, 279 _ 1.0 andar - Sala 11 - 'Fone 32."1546
.. '

.

S. 'PAULO.

PRATICA 'GERAL DE fSCIUTORIO
'P'1'o'cura se luncioIÚíril'l para. eserit6riQ.

.'.

.'

Favor apresentar .carta, acompanhada de cill'teh'a, 111"'0.
fiSSiriiirul O\l de trabalho. .

.

· :CASA 'DO AMERICÀNO S. A·
.

·Mercado de AutiOMovéis

EDSID:RfIRIS

61'tf ..1510
Rio

'D 'O-M 8 O S�[tO
doS u 'I

...:: ....
'

•.Primário, admissão, gina'si:ll e Técnico de
S�e c c õ e s: .

Internato, externato e semi.internato. '.
;

·

Estabelecimento de ensirio oficial com inspeção ·feq�raI.;
Frof�sorado salesiano 'formadio pelai F'aculdacLe de Filo-;

,

· sofia, 'Ciências e petras de Iorena; Estado de São Pav.lo�l
Estudos sér.i{)s e eficientes.. •. '.' '. ;

· .
CursO Preparatórió aos exames de admissão ao ginásio:,

'" dé 11 de janeiro a 20 de fevereiro. -·Exames; dias 22;,.
23 e 24 de - fevereiro. .

..

.'

Informações à 'Diretoria do GinãSio Dom Bosco, Rio do,
Sul.'

.

__ " • __ ,._.>� ..- '_' __ '._'_-"'_� .�, � .-.-_.,....��r __ �.__ .�__ "__ ._.--...__ :.:..•...

Sã,? convidados os srs. acionistas para a assembléia ge
ral Drd;nárI3. que deverá realizar-se às no.ve (9) horas do dia
14 de fevereIro do corrente ano, no séde sücial da Sociedade

Rec�eat�va Ind'aial, à _rua M.ar,::!chal Deodoro da Fonseca s;n.o
nesta, <:Idade de IndalUL aflm de tomarem conheciment':J do
relatorlo da diretoria e parecer do Conselho Fiscal. bem co-
mo deliberarem sôbr,e a seguinte

.

ORDEM DO DIA
1) Apro,:a�ão, das contas da admin'strac;ão, relativas ao 'IexerClClO fmdo eU1 31 de dezembro de 1953'
2) E�e:çã,J dos membros ef.e Uvos e supientes do Consellte) I

FIscal para o ,exercício, de 1954;
3) Assuntos diversos· f_

NOTA: Os acionistas deverão compal'ecer munidos das
açoes "ao portador". �,-------,---------...;...-"""--.,.........�-.;....-

rnd3i:yó��� �Mct_xdN��X dJeU�qI�R. Diretor-pl'esideníe. [ ���t..�t���!�":i:!�!.��.;��i':"Z'!�r.���it>��"!i��������W��!ii��
A V I S O fR i6IDAIRE

.....:-.,. ". -=s;:. =

ria Isabel, de 18 anos, e Ja
mes Goldsmith, de 20. Patino
aparentemente abandonou a

résistencia, depois de 'verificar

que érarn baldados tndcs os

seus esforços ·.para encontrar

a 'filha.

•
•

,bordando Os prQiJlema.� da lavoura.

Figuras de ciÜerentes correntes
partidárias participaram das home
nagens ao deputado càtarinensc.
que se fazia acompanhar de sua

exma. esposa. .

A' tardle, a bánda. de música
"Clube Musical São Pedro", sob
a regencià do maestro Eurides L.
Poli, fez uma retreta na praça
principal. em homenagem ao ilus
tre visitante.

,(AltNDA'RlO �IS(AL "p R O 6 ·1 E S S O"
IMPOSTOS A 'PAGAR - lNFORMACõES GERAIS

, .

.
�

,
.....

OFICINA MECÂNICA (ONfIANCA l. A.
.

Amembléht Geral Ordinária

CI MAS:
ESTAB1!:LECIMENTOS JUSE' D.\.UX S. A. Comercial

-�. APR1�SENTA'M.:

(in Ui '<Clt:�··..:",H

Fone 1388
fI O ) E - SEX'I';\�FmH:A ,- às g,"nORAS - II {} J ii:
OSCARITO -- GHANDE OTELO - FADA SANTORO
ElViILINllA BORBA _,- CYL F'ARNRY -- IVON CURY em

B A R N A B F T U ;E' S
.

MEU
'

.

II O J E - SEXTA-FEIRA - às g HORAS - II O J E
UMA HISTORIA AUTENTICA EXTRAIDA DOS ARQUI.

VOS DA SCOTLAND YARD!

( A SAL SINISTRO
t Impr. até IS anos)

Um drama ehoeante c autêntico extraído da vida real!
Um filme cheio de mlst éríu e de suspense!
"CASAL SINISTRO" - O excelente cartaz de HOJE, no

CINE BLUMENAU! - Acul11})' Complementos diversos.

Fábrica de Máquinas e Fundição . "MORlTZ"
Especializada em fabricações doe balancBs marca
"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarIas, bombas de água pnra poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas.

- Oficina de estamparia e fundição -
Projetos, orçamelltos e demais üiIol'maçó€s na

brica:
-

n,na Uruguai, :W � Itajaí � Santa Catarina

;;:_c.. í!;'�
"" ... 't�' trt.-."�

�1 JffillliJ��
�,FH lGIIl.l.IHF'I=o.n'

.

.

�- _-

--_ .. �_.: -�--�-'
.�

Concertamos:
Refrigel'adol'es Domésticos. lteirigeratlão em Geul

i I"
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores d" 'Pó,
Enceradeh'as, Liquidificadores ele ...

Reformas l'intul"lli
I CASA. hO AMERICANO S/A.
.� Secção Domegti(!a

. ,A:cham�se à .disposição dos senhJres aclo�istas, no es-Jcrltol'w.desta SOCIedade, os documentos a que se I'efer'e o aI.t.
Uua 15 de Novembro, 473 tel. !53:t

.. NOSSA DIV.ISA E' SERV·0.3 ..

99 do decret(l�Iej nr. 2·627, de 26 de setembro de 1940. " .... �?
...."

__________________�

A D_I_R�E�T_O_R�I-_�_. ���=�===�.�����_'�_'���.Prolongue
sua mocidade

·

com

orORENO

o moderno

tratamento

dos funções
femininas

..

1'6rlflulg da

UM��u'c do

UBORHORUJ lICnR
[}E CACAU X�VI[R

S.A..

G

'(;OiN 5;E R TfO
DE RELOGIOS

OFICINA
ESPEOIAI..ISADA

Rua São Fau}o, 3343 _
t

'ITOUPAVA SECA
(Ao ladlo da Farmacia Pfau)'

'�.,
--7-- SERVIÇO�RAPIDO -
Aceita consertos .e confec.

ções d'e jo�as.
....

""\í�

Comun.ic.a'l!lús que se �chal11 à d;spúsição d'JS s1's. acionis
tas no. escntopo desta socIedade, os documentos a que se re

i1�eo.o art. 99, do decreto-lei nr. 2.627, de 26 d� scLmbro de

IndaiaI, em 7 de janeiro de 1954 .

JOSE' MACHOTA JUNIOR, Diretor-presidente .

INDUSTRIAS VA·HLDIEK S. ·A.
A V I S O

ELA sabe qual
,

e o· nlelhor!

Qüem nào' sabe escolher, não sabe
comprar r Escolha V. também o me

lhor, lendo todos os dias os anúncios.
Urn anúncio sempre lhe traz notícias
de produtos, preços'e lojas - e lhe
indica o caminho da melhor compra!
N Il.IJI'<l esqueça: um produto anun

ciado assume a responsabilidade du

'da �úm, d" 90:000 sacos ou sAoo
toneladas; em $ta. Catarina, mais
6 armazens, sendo 3 COln a capa'
cidade

.

de 80.000 .acos ou 4.800

toneladás e 3 com a capacidade
de· 40.000 sacos, ou ·2.4QO toneladas;
um silo subterrâneo com a capa
cidac'e de 5.000 tcl't"ladas e um

silo de elevadores em .:Joaçaba.
com capacidacle 'de, 5.000' 'tonela·
das; no ·Paraná. 2 armi1;er'g com

a capacidade. cad" ·ur.• de 80.{)OO
incos ou 4.800 tonehdas·.

Os anuazens custarão; 'em mé
dia. com "os equipamentos. Cr$
3.000,00, cada um. os 'silo)'; sulJ.

terraneos 8:jI'?ximadaroente;' Cr$
3.200.000.00, po� un1dáde e o . lIa

d/e elevadores: está "rçado e mCr$
.

20.000.000,00
.

MOINHOS
Existe um total de' 274 moi'lhos

ein todo o país! assim disb..ibuldo�:

lR. G. do 'SuI, 173; St�, Catarina,
57; paranã,12; S. Paul':i..

·

20; '.MimlS
Gerais, 1; Rio de Jahcl"o, 3;' .8iO-1trito Feder.aI, 4. Ba\li,,', .� e Per-'

Empregado de efi�t4rlo: correspondente-'e
nambuco 2,

• .

que entenda alemão e podugnês.
Os citados moinhos têin, em

Aceitamos sillne�te pessoa que se interesse por um ·em-. 'conjunto, capacidade pa,.a·moer 12.

prego contínuo. .'. . : milhões, 20 rr.iI b 407 quilos de

Pedimos oferta, com ndtícias sobre ·ocupação anterior, or-:
24 hora.

.

dena[10 e dia de entrada à Caixa PostalJ 210,"":" BLUMENAU.: iiiiiiiii_iiiiiii iiiiiiiiiiir....
1t - .K: ...... :x ..... X- X - I -- ]I; ......... - s. ..... � - li: .;._ ',.'

•

que promete, traz suas qualidades a

público para que sejam comparadas
e não se esconde anônimo atrás. de
um balcão, à espera de um freguês
menos exigente. O prÍmeirg passopara
uma boa compra é sempre a leitura
dos anúncios'
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sobre H S i I u a c a o I i n a n c e i r a
oi' '.

RIO. (Meridional i - Está pcrtacões de café permanecem

I
ca, situa-se de 10 a 400% con,

em circulação o número de elevadas; em novembro eX- iorme ,0 género de negocio
dezembro de "Conjuntura E- portamos 1.791 mil sacas, cí., considerado, "

conomica". Entre outros assun ira l'2cord, do biênio ':{95,21 Os' resüttados apresentados,
tos, a revista oublica o se- 53, cacau, sua vez. registrou I em 1952, por 342 sociedades
guínte: na última semnna de novem- I anônimas que operam no co-
Não obstante permanecerem oro uma alta de 150 pontos mércío nacional, evidenciaram

vísívels os sinais de melhoria no mercado de Nova York. boa rentabilidade em relação
na ccníunturu do comercio Continuam volumosas taS re- aos capitais.próprios e ao; ati
exterior brasrIebx-, cuja rea- messas de algodão para o ex- "\'0 real. Entretanto, de modo,
ção se faz sentir desde agos- terior. Ao qUe se sabe. o nos- geral, as empresas do ramo
to próximo pasado, continua- s,] algodão tornou-se o mais industrial de míneração não
nuam pouco exidentes os in- barato do mundo, em virtude acusaram resultados altaman,
dícíos de ,recuperação no setor da elevação dos preços do pro- te satisfatórios. em 1952.
financeiro. Entretanto, a li- duto sírio e turco. As sociedades anônimas do
quidaçâo dos atrasados co- Emltiram.se em novembro, Rio e São Paulo em't.íram em

mercía's com os Estados Uni., Cr'S 996 milhões, c'fra ultra- cutubru 'novembro 1.631 mi
dos que teria ocorrldo nos úl- pasada .apenas, no corrente u- lhões de. cruzeiros, elevando
times dias de novembro, pos- no, pelas de maio e de junho, se, assim, o movimento dos
sivelmente perrnittrá ao go, que atingiram Cr:?$ 1.100 mi, dois maiores mercados de ca

verna ampliar sua oferta de lhões, pitais do país, no transcurso
divisas fortes às licitações na Inverteu.se a posição dOI dos 11 primeiros meses do a,

Bolsa aumentando assim os Brasil lia íntcrcambto com a 11.0, a 15.436. milhões de cru-

àgíos arrecadados e, conse., Argentina; passamos de credo zeíros.
quentemente, canalizando res (saldo de 1,9 bilhões de DIminuiu no per lodo de jn
mníores somas de recursos pu- cruzeiros em 31!1!53 a devedo- lho a setembro, em relação ao
1'3 o Tesouro Nacícnal- res (132 milhões de cruzeiros .segundo trimestre do ano, o

Os. àgíos arrecadados em em 7111 !53). Todavia, fi exe- número de promissórias e- du
novembro, segundo tudo indl- eução do 2,0 PLano Quinque- plícatas protestadas, na Capí
ca, deram para cobrir os sub. nal da Argentina aumentará,

I
ial Federal. Entretanto, o va�

sídlos pagos aos exportadores provavelmente, o r-itme das a- 101' desses títuíos l'e!gistrou
e ainda permttíram saldo [;:1- qllisiçõe:; daquele país no Era grande aumento: de 70,1 mi
vorável.

1
silo '" lhóJS :TIO terceiro. trímestre,

De janeiro a setembro, o A perspectiva de aumento contra 40,9 milhões no s'-'!-

comercio com o exterior dei. de vendas em dezembro, em gundo.·
'

XOU-ll0S um saldo, de mais de relação aos 11 primeiros mê, A Industria da pesca no Bra
1 bilihão de cruze'ros. As Fl<_ s<?s do ano, llC! comercio cario- .sil, conquant0 nãq se aí''gure

F iN'" � io&ltif unA & L I F!!!!W.rr.....,.,-

I
,
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RITIBA: - Rua Dr. Murici, 708 - 2.0 andar _
Sala 233· � JOINVH.F;: - Rua São l"ellro. 92·

lDEUISCHE SPA Llf
KllR2H HERICIITE

'i![� I
EISENHOWERS ATOM�PLAN ·l

WASHINGTON, � Im Hinblíek auf die

be-l:'?l'stehende Berlíner -!<onfere?z der �ier Aussen:i':lÍníster .saate Foster Dulles, er hoffe, mít dem sowje
tíschen Aussenrníníster Molotov die Vorsehlaege des IUSA-Pl'aesidenhm Eisenhower betreffsdes Problema
der Atom-Energío besprechen 2U koennen, Der Kon
ferenzbegínn sei verschoben worden, weíl neue Vor
bereitungen notwendig geworden seíen, die in Zusam
menhang mit den Vorschlaegen eles USA-Praesielen
ten stuenden.

WESTMAECHTE FUER DEN 25. JANUAR
LONDON - Die Beratungen der Vertreter

der dreí grossen Westmaechte ueber die letzte Note
der sowjetísehon Regierung Iassen den Schluss zu,
dass keiner gegen den 25.•Januar als Begínn der Ber
liner Víerer-Konterenz isto Mit der Entsenduns der
Antwortnote des Westens sei in díesen 'I'agen zu

reehnen,
'

DEUTSCHER EÍNWANDERUNGSRERORD IN
I{ANADA

OTTAWA - Die deutsche Einwanderung nach
Kanada t;rreichte 1953 eine neue Rekordhoehe. Bis

IEnele Oktober wanderten bereits 33 768 Deutsche und
Oestel'reicher nach Kanada ein. Damit wurde die

I1951 erreicbte Zahl von 32 000 uebertroffen. En
glaender und Iren halÍ'i'n jedoch immer noch díe
�ü� I
ILLE(�ALE ISRAEL-RUECKWANDERER NACU!

\ BRASIl..IEN !

I HAlVIaURG � 40 i11egale tsrael-Rueckwan-
I

del'er haben an Bord eles franzoesischen lVIotorschiffes
"Charles 'f'ellier" in Hamburg die deutsche Bundes�
republick verlassen, um in Bl'usilien eine nene Hei,
mat:lu finden. Sie wal'en Anfang Novembcl' in Muen,
chen verhaftet und :ln kUl'zen Gefaengnisstrafen Vê=
rUl'teil WOrdf.ll, weil sie unerlaubt aus Israel nach
Dentschland zmuf'rkgekehrt wal'en,

R�ZEPTE
iVIILf'H� EIERGELEE

1 il0 L. IVIilch, 1 1 i.2 Blatt weise Gelatine, 10
gr. Zucker, 1 Eigelb, etwas Vanille.
Die Milch aufkochen, abnehmen und die ein

geweichte Gelatine darln aufloesen. Waehrelld der
Zeit Eigelb mit dem Zuck'er cremíg l'uehren und nach
und nach díe Milch und das Gewuerz darunterziehen.
In kalt ausgespuelten Formen abkuehlen lassen.

'l'HUERINGER EINTOPF lVIIT lVIOEHREN
UND KARTOFFELN
500 gr. RindHeisch, 500 gr. Moehren, 1 kg.
Kartoffeln, 2 Zwiebeln. 3 Tomaten, oder 2
Essl. Tomatenmark, 25 gr. Fett, Salz] PfeIfer,
118 L. Wasser, 30 gr. Mehl, Milch.
Fleisch in Wuerfel schneiden, mit Zwiebeln

im Fett anbraten, einzeln die kleingeschnittenen Ge
mnes'e dazugeben und in FeH anschmoren. Zum
Schluss die Kartoffelwuerfel darunter heben und
alles in gut verschlossenem Tapf gar kochen. Mit
Milch abschmecken und rnit Petersilíe beslreut auf
tragen.

HUMOR
MISSVERSTANDEN.
Arzt: "Was hat denn 1h1' lVIann heute Mittag
gegessen '?'.
Frau: "Rindfleisch"
Arzt: "Und mit Appetit '))'

Frau: ·'Ne('. mit lVIeerettich".

I

I
,

I
1
!

NETTES KOl\IPLIMENT I
Photograph: "So, bitte mein8 Dame, laecheln I'Sie jetzt ein "\venig".
Sie laechelt. - Ent:oetzt mfl der Photograph:

"Ums Himmelswillen, nicht 80 schrecklich."
__ ." _ I

.,,""* ",== ......=&-=o:,_"",,,,=_ '"""" I

BAN(O INDUrSTRIA E (OME'RCIO DE SANTA CATARINA S. l�

Matriz: iT Á J A I'

I'nndado em 22 de Fevereiro de 1935
.

Capital •. .• .4 ••••••••

Flmdo de Reserva b. •• .� - �

Endereço ,Teleg "'INCO'"

__
·

....·1 •• Cr$ 50.000,000,00
40.000'000,00

90 .000 . 000,00
Total dos depósitos em 3118153, mais de 786.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITOltIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ\S DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CUn:rrmA

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

DUÇAO

ACH'r AUTOS STIESSEN ZUSAMMEN
KAIRO - lnfolge der dichten Nebel, die I

zurzeit ueber dem Nilde1ta und uoeber der Libyschen
Wueste Hegen, gibt ES ueberall groesste Verkehrs
schwi'erigkeiten. In Kairo kam es zu einem Ver
kehrsunfall, an dem acht Autos beteiligt waren. Ein

I Automit britisch211 Touristen fuhl' im Nebel gegen
le�ena�d�S�a$ehili��n��n.B�ms�h .------------------------�-�--�------�-

I dle verletzten Insassen aus den beiden Fahrzeugen. .....,--'"

BD eniu· O·e' f �-c-;-_·_'"-�
11-

. befr:ei�n kon�:1ten, fuhren.sechs weitere IVagen auf I
'ii

.'.' li
III

• �
, IIiIn "o. n,� f',' ,.nS,I das Hmderms auf, das dle beiden ersten auf der

I
f li V"' U IV

Strasse bildetEn. Acht Schwerverletzte mussten ins � a" c
.

I S''''' PI
Ki'ank�nhauss gebracht werden. ,. muniC ina,S (;e ao ,,' a ti In

I
KRU��� WIRO IN INDIEN EIN STAHLWERK I, P

SÃO PAULO. 6 (Meridio�ERRICHTEN • nall - Na sesão extraordina_

I, NEU-DELHI. 7 !UPI - Die lndische Regie- i ria de ontem. aCamara Mu-

rung_un.d das deuts��e Industriewel,'k "�rupp-Den�ag" I nicipal aprovou as últimas e-

unterzelChneten Z\\ei Vertraeg-e ueoer QeB Bau elnes I
mendas referentes ,ao projeto

I de reestruturação do. funci:-Stahlwerkes. Der, erste Vertrag beauftragt die "Hin- ! nalismo da Prefe iura. O pro.
dustan Steel Limited mit dem Bau des "\oVerkes. Dõr! jeb deVt'�rá ser aprovado em

zweite beinhaltet Plaene ueber die t�chnische AssI's- , I OAl redação final na &essã-:> extra
I efiad�nhc"'lOcéiébré d'

.

tenz, �lan.ung, Konstruktionen und Anfangsoperatio-I i
� ar mana llroxima e enviado

d d t 1 G b t di' lt A t' F a seguir, à sanção do prefei.nen, 1'2 e111e r EU se 1en ruppe ue e1' ragen wer en

I 1, escu ar n anio ron- t
11

o.
so En. '

"I' Foram as seguintes ,aS e111en

I
ci�co Lisboo, �scu!piu das aprovadas: aumento de u_

muitas de sueis Fama-
ma letra 11-;) quadro, de venci
m,c;ntos dos enfen:neiros, que
passam para as letras de "1"
a "L" da tabekt, e transfe1'en_
eh dos mesmos, do quadro
suplementar para o· perma
nente; redução de vencimentos
do sub-prefeito para o padrão

I "Y", equi!Jarado aos secreta.
rios da Prefe'tura, cbrigat'J

i fiedade de concurso para pro
vlmento de 'cargos pC1'lnanen_
tes da tabela II. (te iiv!'€' pro.
vimento: ohrigatoriedade de
utUízação de funcionarios C0m
mais de cinco' anos de exer.:;�
cio efcti,,�:.:, para cs casos de
subst'tuição de cargos de o11c.

E P 1 6 UE COM CHEQ UE

:tOS 'figuras apenas

com os cetos dos

Cigarres

Continental
é a cigarro que mais

se fumo no BrQsil,

tm�.111� IM'l
<

m
-

preferência

nadonaJ

UfA PRODUTO �OUZA CRUZ

Modell.ls Artísticos, Pa
ra fS8amentos, Ani
vérsárlns, P:r!ll1eira Co
munhão, e Batismos
INFOn.�'"v:íAÇÕES COM

SR j\. M O LI E R ;

c1'.

Talvez pelo ír:lcasso, eleit".
raI, e certamente [-orque en-'
tre eles há alt�uns homens de

ter, n.u :,130
Telefóne, 1 - 3 - O - 1

As encmnelidas devem

3

Lf

9 i

16
I j

, HORIZONTAIS:
1 - Ser in13ginário com poderes sobrenaturais - Possuir

2 Batraquio - Espaço dê trinta dias. 3 - Com que se
mede a febre (plural). 4 - Ante-merídi�m - Cónjunto' de
('antas que se rezam com pratica religiosa. P - Lugar por .oU-,
de ,se va; ou é levaé!Çl - Ama de crillnça. 6 _.-: Que pratic:i
s[Jorts 7 -, Operario. 3 - Nome pró!Jrio Lem. 9 - Solteiric,e.'
10 - Caminhar - Que canta harmoniosamente. 11' - Fem.
de ão - Rezar.

VERTICAIS:. '

1· - Pequenas lanças. 2 - Obtér novamente- 3 - Sus
p(�nsão de guerra. 4 - Phnta da fllmilía das araceas de ÍO�
lhas grandes - E'po('é! ;) _. Paixão - Artigo masculíno
(p.ltll;all. 6 - Conm'Tuente à democracia. 7 - Pessoas ex,i-

I troas em,qualquer atividade· - forma popular de estou _

Lugar ocre se
. v('nd�m beb'das. 8 - Espécie de tafetá gros;:;o I- PeSSOl mmto baIxa Hem.) 9 - O planeta em que habita

mos (plural) - Comediante. 10 - Interjeição exprime es� I
panto - Sofrimento fisic.o. lf - Forma musIcal em ires!
tempos distintos - Artigo masculino (plural). ,i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.

--:--- --- . - --- - -_

,,:."

o ua r 8. mocinha
.

Midelo de labia

J

e-,

o

C)

o
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'�

l\Íoddo e mlinhó ou algó-Ia e barra enl bord�do a-

dão de cor Clá*à, eo;m_ plt':"ber�o" cÓ:h10rme e detalhe ao lado.
-�------�.� ---

I

usANDO

1051
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CATARINENSE

rodes para que estas possam
cclurcm as nnredcs doi cozí., :

nh., elevem ser iil(�tlid�s nf'sta
lim:_ eza; lave-os portanto, ('11m

;�k.;U(1 e sabão.
E' um z-rro ti""!" ti dc-posito

ch, 1 >:0 no Iocal -:J!ldl:= é j:eiül
ii com idn ; àeveria sc�r 1)o;-;to t)

mais longe _p�ssivcl ou. pelu
menos, esvaxiad« f'rcquente;
rnen te; prefira o depósít.o. do
tipo <[lW se fechn herm e tica..
mente. e de abertur:'l outorná.,
tic, vara não tocá-lo com as

mãos.
Pratos, copos, xícaras e .ta

Jhcres, cmboru, Iecharlos é111

armárt: 5, devertam �CJ' Iava,
dos antes dü Doo;tos 11:1 m2"S:I,
e quartto ao, lavar, p,�ln menos aNIVERSA'RIOSuma vez por semana geladei,
ra ou refrigerador devem ser � Fazem anos hoje:
esvazídos e Iavados 'ntErna-, t VI' d A
mente com água e sabão. No � a s� a. a mrra <;

-

refrígcrador não colcque mm- morrm, filha do sr, Jose de
ao lado de .al imeutos cozidos Arnor-irn ;
cu verdur,: fresca não lavada

.

_ a sra. Tekla Schneider
e procure Isolar cada prato re , ,

vestlndo.,a ele sacos de matería CSpOSél do :T Osvalco Sch-

plástica. neíder:
- a sra Diamantina dos

Santos, esposi do sr . Car
'os dos S -ntos
_'" o jcv -rn Airr s l Inme-

1'0 dê ')lIveÍr<:\ Neves, resi
dente nesta cidnde ; ,
� (I '11'••!Oà.l Porto, J "si- 'o;

-- do sr, Marcelino Candente em Florianópolis;
_ o sr. F'recrer ir-o Bruns, dido e sra

..
Ana Candido,

-i • t» "er":' Iocat com o nascimento de u'a
'-1. '" ... u�. \...... . _ • I.

- o sr. Georg Sehmidt, 'I
menina, e

.

residente no bairro da Ve-
- do sr, �legarlO Mello

lha; _ . .

e- sra. Loreneia Mello, com
.- o sr. Sígmundo Hadlí- ? nascimento de um mení-

-

. 110.
eh, residente nesta eída- ___: Esses nascimentos o�
de; correram na Seccâo de Ma-

o sr, Antonio F. da ternídade do Hospital "San
Silva, residente no bairro ta Isabél",
do Garcia, e V-roA AUTl:f- o menino Jorge, filho J "lU
do sr. José Gonçalver de - Estiveram hospedados
Vasconcelos e que nesta na cidade:
data completa seu primeiro I --::- HOTE.L REX: srs.

ano de vida. Rudolf Schmidt e sra., Jor-
-

UA"CIUENTOf I g'e Hasní, Darcy Víeir»
n .;J M.l

I
Mayer, Eduardo Graf e

- Com o nascimento de sra. Bernhard Eif�er; Ze
uma interessante menina fredo Gauche, LUIS L.B.

�'"1contra-se em, festas does-' Gaulberto, Silvio William
de o dia 6 do corrente o Heíl, Martin Ganal e sra.,,

Arthur Meyer, DacY Ma-lar do sr. Werner Gerhard
Schleuss e Sra. Ilka. O fe- galhães e sra" Edgar Fu

liz evento ocorreu no Ma- chs e Ernesto P. Buch-

,����!;g�i�1��t: I
culação de} jornat. A NA-

.

ÇAO é o único Jrgão de continuari1ente.
circulação diária que pe-. x X X
netra na maioria dos Ia

__ Um diagnóstico pl'eco
res do Vale do Itajaí. ce, seguro e completo da

. tuberculose pulmonar é

1954
(muito possiv'el mediante o

� exame radiológico. Com os

'raios X, atualmente, o mé
dico está armado de tim au

____.-_
xiliar inestivável Para ades

ii C A P R I C O R N lO - (22.12 a 19-1) - E no

de:"lI!!I I cObEArtsaTRdaAdLoeIDJ.çOa, DIAii correr dos dias 22 a 31-12 \1.0 decanato) - Terá lutas
i! morais para vencer· Até meiados de Julho, vida de alter.

ii nativas· Quanto a amores, lllU;ta' discre�ão e prudcnc;_:t !'I por Haga Swaíni
ti s50 llecessarir.s.

III PERIODOS FAV<lRAVEIS _ De modo· geral, os uI- I 8 de janeiro'

I! 1- l!1;WS tH�lúS dê Fevereiro, Abril, Agosto, Outubro e De. ii Lua, Saturnp e Neptuno
:J.ernbl'O. 1':11':1 amores e np0l'Íullidadcs de sorte: primeira I' tudo! Para artes, ;rhesia,

Ilil' seman:! de l?evcl'eh'o, pl'Ímeira de Maio, segunda de Julho '

e segunda de Setembro.

'1
radiam magico. astral para

II �.o Decanaío - 1.0 a ] 0- 1. - Se nasceu nestes dias, romances, sonhos, pi'eyi-
II lerá. como.... sões. Terras, mares, _-rios;

I 'I':!\
PERIODOS :FAVORAVEIS - De modo geral, quanto j f t t

-

d
-

à sl!_úde e tl'llbatho: lll'hneiros terços de Janeiro, Março, I
on es, es açoes e aguas

'1 1\1,,10, Setembro, e Novembl'O. Para amores e QPortunida_ 1
favorecidas. A tarde é

II dcs de êxito: segunda semana de Janeiro; segunda de Fe- tambem otüna para corísor-
II 'v'crciro, e segulllla de Abril.

" cios e diversões.

11\: 3.0 Decanato - 11 a 19.1. - Imprev:stos, surprezas, II' OS NASCIDOS NESTAacasos.

III PERIODOS FAVORAVEIS � De modo geral, segun- DATA - Inteligentes, sirI

iI do terço de .Janeiro, Março, l\:IaiG, Setembro, e Novembro. ceros, prudentes, gozam

1'1 P:Ü'a amores e ocasiões ue sorte: terceira semana de .Ta_ proteção e felicidade nosneho, primeira de Março e tilrceira de Abril. -

___�__
I empreend:mentos. A :fortu�
t na pode ser tardia..

A propría pedicura lhe dirá
qual deva ser a fw�qu�mcia
das siias visitas ao gabinete;
não· crela que estas �rcf!!Jsio··
nasí pensem sornent.. no pl':l�
priu interesse, em gera l, uma

vL;Ít:� à lH�dícll!'a um avez ao

mês é Hmulal1l·:·l'll.'? sut.etcnte.
e glll'antitá it maxírua ,;al1i!,� e

bele;�u �\S suas r-xtrem ídades.

Sendo o primeira o 'fazer troo

legar no Brasil aviões do tipo

"Popular" (mistos), com desco,!
to oficial de 15"1. sêbre as tor!

fcs, oVARIG é tambim a pie:!
\-

neira de suo economia. E note:

conservou.lhe o confôrto I

Representantes gerais da I{ l. M 110

Ilul do Pilis "+
�-=<- .....�,=...;::::::....:=_....._�,�.�--�-�",--=

"

E o d�a não tiver chegado.
Quero morrer <

No intervalo cm que a norte fugir

N o espaço ínterc alado
Entre a chuva c o SL"1.

I

r
No instante em que _) som

Não alcancou G ouvido
E JW W!1111.:'1tO vago
Em que o pensamento não tOlLHjU

(ainda a forma do gesto.

Quero morrer sem presenças
E sem a memória de ausências.

Morrer como li cstrêla que não brilhou
Porque a nuvem a ela se antecipou,
Como a semente que se levantou
E alguém, despreocupadamente
E esmagou,

AdaIgisa Nel'Y
ternídade Elsbeth Koeller.

-- Acham-se em festas os

seguintes lares:
- do sr. Alfredo Bruger,

e sra. Rilda Bruger, com o

na;
- do sr. José Mafra e

sra. Maurilia Mafra, com
o nascimento de um mení-

na;
nascimento de u'a mení

- do sr, Max Turov e

sra. Alice 'I'urov, com o

nascimento de u'a rneni-

manu.

PRECEITO DO DIA
I. +'g:NDA DElST)'; D1A.RiO

NA ENGRAXATARIA
PONTO cru{_;

- Conselhos dos SNES:
- Um bastonete de vidro

umedecido com nicotina
(alcalóide encontrado no

um passarinho, é suficiente
para matá-lo instal1t�nea
mente. E' 'Ü que acontece
com ü fumante mas lenta e

para

� ,u,.n��ijj'II�!mll�Bm!fnullm:mlfIIIUUtluUtIIm.JllllnlllmmlmllmlflllllumlmimllllUIIMIII :numiullf1l'
=

.
'

I�
lê
,=
Ia

bOENÇAS NERVOSAS E MBíCT.A.IS

Saúde Nossa Senbora da 'Gloria
A.8SIS'r.&NClA lII:E'DIC A 'PERMANENu A C.A&GO DE ItSPZCl.AÚII':tÜ

.&BEB'rA AOS IIU.'DICOS nTBBNOS -

i:LE'fiüCIDADJi! ME'DICA. - UPOUBO :..... DESÍNTOxlOAÇOJ:8 - ALCoo.. z'
LISM:O � 'l'RATAMENTOS ESPECIALIZADOS, _ _

AVENIDA MUNHÓZ DA. ROCHA N. 1247 � Fone. IDai
�7IIDEREÇO TELEGRA'FICQ: PSIQUIATRA.
CURITIBA PARAN�

tom preços
.'-
•• � 'I j

810

�..�j' � :.;·i··, ��
-i

-

o"�.
" ....1. ., r" '- ,�••.--.�.,.. "" ., ........
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A
Foram d�âos a cOnhecer;' Ca- mingo 'à tarde, em. Florianó.. Càiddin >

crs 40,00 -:- Meia-arqulban, 20,00 ____:: Meia geral: Cr$ ','u:ntem, os pr,eçog dos ingressos . do- polis, São eles os se�u'ntes: .
100,00; .

c:��.a:, Cr$ 20,00 -- Geral: Cr$ 10,00 .
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U'· o na Dlan'bá d
J

'oi.

:C·,. ,

de
nei

",,:

José Pêra, para a organiza
ção das equipei; titular ..

aspirante. Voltúrum todos
imbuídos da melhor boa
vontade possível, dispostos
a colaborar J13ra o êxito
das árduas jornadas que a

gmu-ilam o clube alvi-ru
bro ·no decorrer do ano de TÔt'lwm-sc mais risonhas,
54. Nada menos de nove �ndltltiOJ\'eJmen!e, as pers
plaiers aguardaram fora do pectivas dt' IIfH ano. ·cspor
gramado uma vaga qual- íh:ú mais brilhant« ao pú
quer para "drrleni'errujar", bLco blumennncnse, se nus

o� mú�culo:, servinc:o .,C;h' Ihaseal'm�s pelo. '"pano dedetalhe par a demonst rar o amr 1l'n' cXlbulo pelosnível de animação reinante I dois "g'l'lIndes" do associalá na Rio Branco, onde ron local, tt·na-rehl.l· fi
randes realízações ('siãtl tarde. Niia ha\'�nüo esmo

em andamento e onÍl'ns"e:;;,� recirnentos, l'xistilldn unlão
tão sendo projetadas. (�1111'f' d ulies e dirigentes,
Que ninguém se HtHhi, !i lHllito, sÜlleriol' à outras de

I'CC<:ÜO de Iutehnl da Grc .. í;{,l':' seé atempornda pebo
mio Esportivo Olímpico {:·,tica (leste l!i5·1, que ain
terá de sua Diretoria e l da (,iiú (·ngatin}lando.

Cúl;ilG social {odô ampare.
Iinanceir» e moral possi
vcl, prevendo-se nara den
tro em hréve uma recúpe
racâo eomplefa do pl'estí
gif; da equipe profissional,
({ue atravessou durante lar
go período de tempo, II

exemulo doi> demais times
tila(�ilH!�,' Inse pcueo Iuvo
ráve].

.

auspicioso

; .
�

leado sempre. atraente, .(; ·in-
"

dispenso�el o uso diado de

fIXBRll, O" f;><aôor reco->

....

-

-

Fraqueza Em' Get.u!
'

CREOSOTAlJO
Silveira

Veia aqui o qtie é o

'L1COR DE CACAU XAVIER

BUERGE& --_Preços jamáis .Vist\l�' em todo o seu var.iad� sortimento de tecidos le.

ves para o \
..�ao e roup�s feItas em geral.

...
,NOTE BEM: � Emartlg'f de tnveme, descontos de'16 a 50%· - APROVEI'mM !

CamplEltomante inoferl$ivo 'para o orgon\,mo, é o � que
"

pode $er tomado em quoltj.usr �éPoco, sem 'dieta ou purgante!
De gôsto agradãvel, não 'contém óleo e.não irrito (I

inte.tino infantiL Empregado no Broõil hã' mais de 50
anos, deve ser normalmente tomado: por' tõd;J$ Os
crianças a partir de 2 anos.· Consulte seu médico
e peço· lhe que' lhe fale sõbre t:ls�qúCilidóde·s doLlccr
de Cocou' Xavier. .

B ti' RE G E R - a rÍ:tàis 'popular da cída de.

de Novembro, número 505
'o vermífugo de ccnficnço da mãe brcsileircl

Telegrá fico: "BIRGUER" .
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lhadeiras, no valor de Cr$.......
N d'l"2.430.000,00; 10 selecíonadores de as suas I Igencla3 rea-

sementes. no valor de Crl$....... Usadas ante-ontem à tarde,
241.G76.00; 4 grandes selecionado- conseguiu a polícia local

�rs$ d:.2�����.��s. n5002v�;:'d���a�a�: 'ssclarecer o mistério que
tração animal n'o valor de Cr$... envolvia o roubo das joias,
2.058.440,00; 50 grades de discos, praticaio por Rafael San
no valor .de Cr$ 225.000,00; 23 se- ches na residencia da rua
meadeiras. no valor de Cr$...... ·. .... : .

C L t302.200.00; 120 polvilh::ideira�.
.

no

\
'.l!:ien]anun OnSLan.

valor de Cr$ 2.160.000,00. - TO-'D d f'tal CrS 34.511.831.00. e acor o com a con 1S-

j :,::ão pn,3:tada à polícia peloFoi imtalada a Colónia Tritico- audacicso larápio, os obje-

talados os Postos Trit!colas, cujo
,,·quipHmento constará de rnaquí
nárra pera classtrtcação e Iímpe
za das sementes e demais maquí
nAria para fJrep::tro. piando e co

lheita de trIgo.

SILOS E ARMAZENS

os

c

Corrtlnúa a despertar troníea,
iq.t>::!ma curiosidade púbfl- Como já divulgamos, o

ca, a interessante Iniciativa "Homem Eletronico' per
d.t firma Prosdocimo S. A., 'manecerá em exposição até
à rua 15 de Novembro, de o dia 11 do corrente, díà
promover, diàriamenta, das riamente, das 19,30 às
lH,30 às 20,30 horas, em 20,30 horas.
SI la, vitrine, a exposição do
"Homem Eletroníco", cujo
espetáculo tem constituido
especial atração da popula
ção local, observando-se
todas as noites a afluencia
de enorme multidão de
CUr"ÍOSOS para observar o"
verdadeiro Ienomeno IW1-
eân.co.

�, • - RIO, 7 (Meridional) - A Co- transporte _Il dtstr-íbutção, reerrsn-Sem duvida alguma, o mb::'o 'I'écníca do Trigo. orgão do J camento, etc .. ri'presentLiln um to.'
or�i(nal espetáculo v"em

I
Mini,tério da Agricultura que 0- tal de Cr$ 48.565.;'00,00.

se eoustltuindo COU10 um r lenta a produção desse cereal em SEMEN'I'ES
aconLecime-nto não só de iodo o pulso publicou o seguinte A distribuição atingiu 5.100.000

. relataria. relativo às suas atlvida- quilos. no valor de Cr$ 19.550.000.pr:paganda comer�Ial; mns· des durante o ano doa 1953, res-l Em 1952. foram distribuidoS .....
tatnbem uma autentlca a- saltando dados de interesse para a I 3.475.020 quilo". Houve, portanto.
tr�'("ão social, de vez que a nossa triticultura, já em franco I um acréscimo de 1.62��980 quilos.
exr;üsição do "robot" é desen�olvimento:. !. Não o�stante as difíc�ll�ades de

.

•

'

.' A ••rea semeada fOI de l,mportaçao. foram néúqlllridos:con�lderada Co�o ?�a InO- 1:93.853 hectares. A produção é I 96 conjuntos motorizados, cons

va,·tiO reVOlUClOnarla ern estimada em 21.177 toneladas (Ser- tantes de tratores. arados e gra-
matéria de perfeição ele-I viQo de Estatística da Produção). des. no valor total de Cr$ .

.

I
ADUBOS , H.551.829,00· 56 automotrizes. no

__..._
Foram' distribuidos 32.377.000 valor de C;9 10.263.000.00; 7 eei-----

quilos üe adubos fosfatados. ao fa�trilhadeiras, no valor de Cr$A N UNe I EM. custo médio de Cr$ 1.500.00. à 566,000,00; :: grandes trilliadeiras.
N E S T A F O L H A tonelada. Incluidas as despesas úe com prensa para enfardar palha,

no valor de Cr$ �23.686,OO; 65 tri-

DI E S
ASFIRMAS :[ DI1STRIAI

��!��� (M'�d� ili!�ru!�eSope��!�!i�indus��i����� Homellaueado-em-Gasiar','Confi::;:naal i - Está a reportagem consequencia dos novos ní- gam a insuportabilidade do

d' J L da 'I
'

informada de que já se voa- veis anunciados d-e salário ônus acrescido, por for�a O ep o rge .

. i!JCerrifíca. 110 interior deste J�s- mínimo. ° fato vem ocor- do aumento compulsório .. .
li I

tado, um movimento de rendo em numerosas fir- nas folhas salariais. Prevê- '

se mesmo, no Estado de S
expressivas home- Beduschi e Vereador Carlos Fon: 1Vasbington, 7 (DP) - O I paratoriasPaulo, a queda do poder a- nagens no municípío de Gaspar, ti;. que proferi:ram entusiásticas presidente Eisenhower. dls, ·C.n:d.:.s e a

quísitívo das populações dia 6 do corrente, o Deputado oracões, em saudação ao Deputado I cursou esta tarde .ante '0 con.,

obreiras e maiores díí icul- Jorge Lacer(�'3.. Pélos assinalados Jorge Lac(·rda. Durante essa

reU-1
grr sso, - ao z qual pr:.st: u con

serviços que vem prestando ao nião, o deputado .Jorge Lacerda, tas do Esbdo da nação- Disdades de vlda para :c pOPU- município. o parlamentar catar��, depois de ter agrad"ciclo o pl'i- .se. Eisenhower. ,2ntrCl outras
laçâo en1 geral. nense foi distinguido com um melro dlscurso, num eloquente co'sas:

Os proprios trabalhado- grande almoço a que comparece- improviso, voltoU. a fal:1r pela "e- "A p�drtt fundamental do
res mostrarrj-se apreeusi- rarn o sr. Julio Sehramm, Prefei- gunda vez, depoís de outras ora-

lTlGU g;::verno é estabelecer
to Municipal. Sr. Vigário da Pa- ções com que o saudaram, num'!

urna sólida amizade C01U osvos com as consequcncias roquía, FreI' RonlLe Saupp, e de- nova alocul"a-o entrecorâada de '

1 tl ..,.> • • �, --<'''. _ palses a lno�amencanos' .da aplicação dos novos sa- mais autot-ldadés, tendo usado da aplausos pela �lImcrosa mulhd:,�. A seguir, disse que desde o
Iários mínimos e s·� esfor- palavra o dr. Helio Fontes que Efett1ou-se� lI111da. outra reumao

ano passado, 'ÜC01'r,8U no mUD-

çam no sentido de -uma so-I
exaltou II pcrsonalida�e do. home- na Assocíaçâo Rural, na qual

.

a- do nrofunda modificação es,
-, nagcado num expressivo discurso, quale parlamentar uirigiu a

_

pala- tratJgica, dando aos homensluçao razoável para o pro- vivamente aplaud'ido. Em seguída, vra aos lo.vmdores da regiao, 01- Lvres mais força e a íntcíntí,blerna., usaram da palavra. o sr, João B. {Conclue na z.a. pagIna letra B}
va para JJS assuntos interna
cionais. Eisenhower prometeu
utilizar tal iniciativa durante
todo ó seu mandato. O chefe
<lo governo americano quaií;

a
ficou 'tarnbem de construtiva
a aceitação sovíét'ca de dís;
cutír. em Washington a sua

proposta UI) sentido de con,
trolar mundialmente a ener.,

gia atômica. A maior parte
do discurso do presidente Ei
senhower' f'li dedicada a ques,
iões íntcrnns,

miEza!)ão paeífíea d:l
energia atômica

_

Washington, 7 (U'P) - De-l
VErão ser iniciadas dentro de
poucos dias as reuniões pre- I

--��--������-II
te II PRESo EISENHOWER

\/itoriosa a in ici at iva
do firma P(osdocimo S.A.

Relatório da CDmi�são Técnica do 1rig)

De oitocentas mil
daestima·tiva

E111 1053, conttnuanuo ti prog'ra ...

ma traçaul.1. o MinistC:rio esta (,[lUS

lruindo no n. G. do Sul. maís .:

arm,lzens, com a capacidade. cu-

(Conclui na .!.!l pál:in:t letra G)

,

pr-oxrmc,
•

; Se�oirá �nje ��ra O Terrilórin
lúu jWâPá O sr. Rereilío Deetel

as joias roubadas por R4dôel
------�------------------�

Confcrme Ja noticiamos, teaubriand e do proprio
deverá seguir hoje para o gov'ernador do Território
Rio de' Jane'ro, donde se- do Amapá, visitará este
guirá, em avião "Constella- longínquo pedaço do sólo

brasileiro, no norte do país.
Com o mesmo objetivo,

excurs' onerá por aquela
regwo, o. embaixador do
Canadá no Brasil, que tam
bsm seguirá no mesmo a-

nhec'do falsário c'e mce- de
das, Barreto.

De posse das informa
ções de Rafael, obtidas na

Delegacia de Polícia de

Brusque, onde se acha d'B
lido por crime de furto, as

autoridades policiais desta
cidade rumar�m para a ca

sa de Gilda, onde, a prin
cípio, negou que estlvess'e

em lotes de 40
de residencia e demais

cias.
No, R. G. do Sul. e

Santa Catarina. está.'

dotados sua ex-amante de norue
dependen- GHda de tal, residente à
ainda em I rua São Paulo, que tam-'
se';do ius- bem já foi amante d,) co-

tiol!", para Belém do Pará,
o sr. Hercilio D-cke, pre
f�ito munic'pal, que aten

ntcadendo ao honroso C,)11-

\'ite do senador Assis Chn-

Não G.'eixa de ser uma

hnnr::: para Blumenau a de-

��:nf�; ��tin��x�teo c��1
no' I-nter,·or de uPrefeito lVIunic'pal para

visitar o Territorio do A- .

dando margem a I Peso
.'

ft c" i 11ft r 90'"que o sr. Hercilio D:eke r � rlm,IIOSO u as a" s
possa obS'Brvar e aquilatar
do gr::u de desenvolvimen
h e progresso daquela
prospera regiüo seteniri,)
naI do país.

Duranti=: a ausencia do
chefe do Executivo muni.
cipal, assumlra interina
men.te o governo o preSI
dente da Câmam Munici
pal, sr, Tingo Heríng. A ex

CUI'são do sr. Hercilio Dee-

crime

k. dunlrá 10 ãias,

RIO, 7 (Mcr:dional) - Deu
entrada uo Hosnital Ani-on'o
Peci'fo, run Nitei'oií Manoel
d'2 Andrade, de 22 anos de
idade. domiciliado na rua
TEnerite Jardim, 916, que' ,3,

pn'sentava ferimento pene_
trante no abdome, produzicto
p'�r hala.
A vítimn foi recolhida por

uma ambulância daqt1t::le
hm:pital na Abmeda S. B:>a
"Cid lira. [1<1 cap;tal flum 'n('n�
$'<':, em frente ao predio 916.
Ciente da ocorrencia, o à('�

legado Valdir de Abreu de-

terminou que o seu adjunto, paS5:ava em f:'ente àquela ..5-
I)

o d,..'!]egad!) Souza Lima, apu- p:cializ",da, 00 aub de chapa
rasse o fab. Aquela autor i- 43-&65. O policial fez parar o
dude nanou in,,,diatamenie

�i�ª��;:Qj�i.! �l��;:��;í����::r�;1 .I� [fiIEB111l!-...........iiiiiiiiiiiiiiiiiiOiíiiiiiiide propriedade de Pedr·) Pc_ _.

--,-__

reira de Andrade. Em segui-
da, rumardm para a Estra'lo

I....... 1
.

Amaral PtôÍxoto e estivel'1.m !Ir'"

t tkl��l'J�J!qd��o�1;,���te "Fi:! vomp e amen e
gueira". .

D"pois de bebi!,'<.!fn duran. O B d 'Dte c·('rca dp duas 'e. ,ra!';, 03 Qn Odois cÜlClp�nIleiro;; en;rm:i:m
em violenta discus<:fii). p.·r
motivos ft.1eis. Em m�io a-::s

insultos, o negociante sacou IniCI'"ad,9 a descarn'�de um revolver e des:t€chou· lU r: Cl :1'0.
vários tiros contra o

amigO,
RIO 7 (Merid.) - Com a a· proximidades do Farol de

Guara-I de precaução, principalmente de�que. f�i ating'do. por um dos pr�en.s'ão do barco pesqueiro, es- tiba. sendo dificil a visibilidade. vida à má visibilidade, mandel
pl"J]e�lS,. tombu;ndo I�O sol:3 t" completamente desbaratada a O peBqueiro se encontrava a me-l que ";m certo número de homensO cnml'1.�SO, aprovel�undo_se <luaélrllha d03 contrabancli.sms nos de três lnilhas de nossas ces- i emharéassem no pesqueiro, ínclu
da confusa? ·�stabeleclda n:

I
qUC há ntuit.o tempo vir.ha agin.'Io tas Antes de ser 9preendido, o i sille um sinaleiro. Chegamos ao

local, evadJU.sc: . T1!') Brasil, segundo tudG faz c.'E:1' bn;co tentou fugir, mas vendo qu,�
I
Rio, ás D.50 horas de ontem: oca"Preso o crIminoso enquanto C': implicados pro<,u- não conseguiria tal. seus tripulan- ··sião '.em que entreguei o pesqueiroAlguffi(l's horas após a .:.�- ra·m. por todos os meios, 'lcgilr te:; resolveram simular que pes'_ às autoridades do Estado maior

na de sangue, o investigador este fato. dizendo !ler e�te o pro- cavam tranquilnmente. Por medidoa da Armada e<13 plantão, na delegacia de meiro contrabando que t"!lni'P,>l'dkl, Clov}s Guimarães, av'':;� t1ram para o Brasil.
tau .;: criminoso quando (:·;te 1\ navio já S� encon1r3 'lnl�'"

rude no c�is da Ilhll naS Cobra""

Mais cinquenta centavo·s por
litro de gasolina no país
Decisão em vigor após a homologação pela COFAP

tellt:c meSl'"no marinheiro" sob os

c-lhures atentos d·? fa7.11eiros oae

t'lll::: embalados, ,L��('Hr;:cgadó t,o ..

f.'a é' c:"�rfJ;'L, con;:...ti1:u�r· r:; de Ce1'�!l

de duas mil caixas' de Wisky.
A APREENSÃO

O nllvío . uEl Moujahid"" foi
preendido fora da barf:l, mas

ainda em aguas territoriais brasi
leiras. O autor da apreensão; lo;Acab.amos de receber ]jo�
o capitão de corveta. ,1.oberIQ F.

va relllcssa d(',;tes afa- Teixeira de Freitas. ,!ue ouvld'J

111adcs Tratores Cana- peia reportagem e5cla�'eceu (·on�o

'Se de'!..! a prisão� .�deuses - adquira agora
_

.. "De acordo eom a ord{'m
O vosso trator' pelo novo expediô" pnlo coms.ndo da� F.�r-

plano de vendas a presta- ça5
..
em Alto, Mar - úeehlra eh,

ÇÔCS. - fiz de:iatracar o contra-to-rpe:
deh�o .. "Bracui!' I� do cais i'_\}rt� d3

. "Os prcços SOliCitCIll-llOS uma de-
Ilha cla� Cobras. &. 14 hor" •. rle''"Foralu assim aprovad�.s 111011stl'ação SNU compro- mandando para Gual'atiba, 'lue

.

t G 111isso... era o ponto lnaís pro"'/avcl du an�OS: seguln es preços: aso-
COl"[u!ouro do barco. Chovia UeS-J:l):.1, litro, CrS 2.98; quero- ( O M E R ( I A l V I E I R A B R U II S S A

I
ta occsíiio. e ao chegar a Guara"

.. ;ine, rtro, 1,56; oleo dic�

ti·"·
· ri .'. ......

tilm, encontrei bem j!.<llto ii ,-,riSt ...

sel, tonelada, Cr$ 1.191,00; �
um 110\',0, que constatei Se!' <)

....E)

. ok�, combustível, tonelada Rua 15 de Novembro ESQuina 00, Rua Pe. Jacob) . ;��{���:lhl��"'��:)��;ilh�!Je;;��:, l�::�a.Cr:;' 644,00. .' CIJ o naVio dn� ec·ntrllbandic.t""N,'') calculo da parcela ••••••••••••":'1•••II1II•••••••••••••,••••••••1.111111111I1••all Içado sua b;:mde'ra. Estavamos na�

referente à cobertura dos
do Conselho Nacional do
siderados os ágios mínimos
das resp'ectivas cat-.egorias,
tendo o Conselho da Supe
rintendencia da moeda e

do Crédito, atendendo às
ágio:; de câmbio foram con

ponderáções do plenado
o Conselho Nac'anal do

Petroleo, fixado em Cr$.,
7;00 por doIar o ágio míni
mo para as licitações do
petroleo bruto, do querose�
ne, gasolina de, aviação, 0-

leo diesel e do 01eo com

bustível, dentro da quota
já autorizada por esse or

gão para .o primeiro se

mestre do ano em curso.

das duas 'mil
. 11.10, 7 H\Ierid:onali .

-

Ontem reunido, o Conse
lho Nacional do Petroleo
cl.3liberou aumentar em

cinquenta centavos o preço
do litro da gaBolina. Toda
via. o novo aumento só en

i rará em vigor ãepois de
homologado pela COPAP.
ForaJ.n tamben'l aumenta
dos os preços dos demais
derivados do petroleo_
A nova tabela, no que se

refere à gasolina, inclui a

adicional correspondente à
mistura do alcool, em obe
diencia ao decreto 25.174,
de 1948, a comissão dos re

vendedores fixada de a

con�o com o critério esta
belecido Pelo Conselho em

reim.ião d'ê 17 de dezembro
d� 1948, e revigorado em

SEssão de 30 de dezembro
último.

RIO DO SUL, 7 - Aímgos
do alheio que "namoravam"
''I res d,"ncia do sr. EdmundQ
Kinas, ao' [terceberem que cs

propr�etários não se enc�n-

TRaTORES walERlOO
SENHORES

AGRICULTORES
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