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empresas no pai� é exce lente»
acredito ua dispensa dos trabalhadores»

ou nortd
RECIFE, 8 (Meeídíoualn

- o sr, Etelvino Lins. in.
teruelado pela iHeridi�nal
sobre se o seu esquema vi
sava um homem do norte,
respondeu:
"Minhas idéias são im

pessoa's, não estão coloca
das, por outro lado, em ter
mos regionalistas. Vale di
zer que não distingo entre
candidatos do sul e candi
datos do norte".
Interr{);gado sobre se cu

earava fi nomeação do ex

governador Barbosa L:ima
Scbrínho para a CACEX,
como mil golpe polfftieo,
declarou:
"O l-,r. Barbosa Lima é,

sem dúvida,' uma grande
figura em Pernamhueet
Sua anunciada nomeação
para a CACEX se se efeti
var, resultará dos seus me

ritos pessoais, nunca CD1n,
intuito subalterno que lhe
atribuem as illfo1'l11fiCÕeH
telegráficas divulgadas

�

ho
je aqui, Mesmo porque o

sr, Barbosa jamaJs se pres-Itou a servir de instrumen
to a quem quer que seja
para semear a díscordia
em seu Estado, pelo fato
mesma tle hmlt'l' sé empe-'

nhado fortemente em 1950
quando governador, pela
pacificaeâo de PeF.ll!altllbu!
co".

J

em termos mais elevados,
quer do ponto d-e vista po
lítco, quer do Ponto de
vista moral. E' paleIa um

suposto pacto secreto entre
mim e o sr. Cleofas, o que
constitui uma simples per
fídia com que procuram a

tingir-nos. Os Jatos, toda
via, já se encarregaram de

Jdesmoralizar essa invencio
nico". SR. PLINIO SALGADO

"

RIO, 8 (Mci'id,) - O pre
�idente t.l, Comissão de Sa
lado Min mo do Distrito F.e_.
deral, sr. Nirceu ria Cruz Cc-
21:'1', concedeu, (ontem, no Mi;
nístér.o do Trabalha, uma

• entrevista coletiva à impren
sa para rebater declarações
feitas aos jornais pela sr. AL
varo Ferreira dá Costa, prê
sidente do Sindicato de Papel
e Papelão,
Entre outras coisas, dsse o

sr. Cruz Cezar que a situação
financeira das empresas, nes

ta capital e em todo o país, é
excelente, Citou: numeres c
dados coligidos em fontes o

ficiais, inclusive no Imposto
de Renda, relativos ao paga
mento de imposto de renda e
aos 'lucros das empresa;" .

e

declarou: "Jamais os lucros
das empresas foram tão altos,

1110
D'strlto Federal, com nos

últimos tempos". .

Não acredita em díspen,
sa em massa de

Sobre os seus supostos
compromissos :polít:;;cs
com o sr. João Cleofas, sa

lientou.

"Nunca. O entendimen
to de que resultou minha
candidatura foi colocado

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

Vigilantes 0<; integralistas
na lutacontra os comunistas

FAÇAM. SEUS

Salgado afirma.' Nenhuma mudança nem de doutrina- nem

ANUNCIOS

NESTE JORNAL
-----

!Diminuem de intensidade
I as c uvas na logl terra
Epidemia de gripe na Hungria
LON�RES, 8 (UP) - Os meira hora da manhã de ho; reina uma epidemia de gri.

tE;_inp.��al.s .ao 1VI�r .do N';lrte I je, a mais dç sessenta centic : pe. A emissora de Budapest
vao, dll1ll�u: ndo ue mtenslda: metrc s do normal, enquanto I i:?-formou que as escolas es,
de a �l1edlda que se aproxima I as autoridades maríttmas pre., , taJ fechadas, os restaurantes
do� dl.qU,'=S ,� t�rras .baIxa;; a paravam as defesas contr-i a têm ordem de empregar prc,
prrmeira !)re'lrnar na prima- maré de !)1'imavera, que se- cauções sanltáríasext raord,
vera, deixando outras costa�, �L1nda se espera, porá os di- nárias, e o Ministério doe Saú
que e.sta,-:am ameaçadas,_ 11- ques em prova 1'0 próximo de Pública. está' fon�2úend.:)
vres ao rtsco doê inundações e sábado. boletins sobre a marcha da e-
ressacas, corno as que custa_ pidemia.
ram, há um ano, cerca de BAIXAS
duas mil vidas. Ao mc.o.cta as onrlas já 1 Na Alen�anha Ocidental o

O forte vento norte fez SUo haviam baixado 25 centime; gelo paralisou , parcialmente,
bir o n ':,é'l das aguas. na prr- tros, e, ii meia tarde, hora da

I
a navegação nos canais e rios

--- -- ---.------.- maré altn, ss defesas se m-:s.1 que uxern as princpais loca
travam f;rmes. com o qu � a Iidades do inter.or.
pr pulação f.cou móis tran-
quila aguardando .is mar6:;
de amanhã.

rior·

RIO. 8 (McridLnal) - A
reorga:1iz<l{:ão das l.stas, pa
ra execução do ct;nvenio ar

gentino-brasileiro uma vez

que o acordo 'lÍgora para .o

período ele 4 ano,;, deverá a

gora obedecer à ! eal d 3d� €"'0'
nosso intercâmbio. NllS cireu
los pr(}':!�ltores ·3ce,Hu:! .. se o
tat,:) de a exccuç:iJ .du r"ferj_
cio tratado, no p'jJlV::Il"J· ;me,
é(' ter (.':Jractel'iz.d) p:Jl" um
aceLra':!o ritmG néls imp.:,rta
çôes de merc:ado!'!in na Ar_
gentitn, (om pr ;duminancia,
é eyidente, de trlg", mflS H'm
a conh-,,'part da nas exporia.
ções br::J!';ileiras.

.

Nem banal1[tS ;;:�,;p:3rtamos
RIO, 8 (Meridional) -- Re- I com o número de delinquen- no lim,!e df'l qU'_lt:! previ>lta

:,crent('me�1(:: ao relato �Ol..l tes infantis, que atingiram �, .E, no conjunto, .� iE\pélrIa<:ão
brl' as aÍlvlda(!�!' d.l ,Jll.süça 1.227. O númE:ro de proce;;. arg('nt;!1� nãJ iem ,nr"e3p.)H_
dur2.ute o ano faldo, aquI da- s�s ('�ntra li É;::>o;e1'no ou a d:do ao vulto das noss::t.; im_
mos a m�di<l de 75� pru�ess.os I prôfeitura. a".I�n�nto.u, aUn_ I porta:;ií::'3 de maç.:i;', pc,l;as.
de despejOs per mes, ,)U seJa, 1 g nda a 101.360 o num,:"ro de I uvas, pGssr:gos, �tl! .. De uCO�'-
9.053, enqtl�nto qu� os casa· ações ajuizadas. As falcncids do com os lícel1ciml1"nt)3 },P3-
mentos realIzados ioralrl de I que cm 1952 atingiram a urna I Ez�,-f ''; rié 31 ::h au! libi"(), pu
cl:.'rca de 2 por hora, perfa- por dia ,no ano seguinte nã') l'a quando são C!)�lilC;,'d,)s '5
zendo 16.522 e rlcsquítes. 374,

I
passaram de 339 '_Jl'ocessos a-! resp:!ctivos talgaristnl1S. I be_

no mesmo período. O índice juizados , I ramos 500 mílhõ,=s de cru;.:el_
de crim'nalidade diminuiu, Ipois só. foram enviados ao

'.fribunal de Juri 468 inqt1(�_
1':'€.8, Enquanto que em 19::i:é;
por .ali transitaram 514. As
c.:mtravençÕes ror :ogo do bi
cho, e p::lrte de arma, aumen·
taram, o n:1C:lln,) acontecendo'

° Obscrvatór.o Aeronautt
Co Brítanico avisou que não
há Indícíos de ventos perrgo.
sos em 12 horas, a partir da
meia noite, mas é i;lcerto o

tempo, de:Jois dess.;> período,
Em Ecastbaurne, sete tripu_
lantes de llj;!l pesque'ro fran
cês se sabC:.ram; mas o co

mandante do I�"troleiro gre
go "Leras" encalhado no Mél.!'
do Norte, a;: lzrgo de Cuxha
ven, n3 Alemanha, permane
ceu a bordo com cinco tripu
lantes, enquanto Os demais 24
abandonarnm o navio.
Da cortina de ferro chegam

notícias de que, na Hungrin,

.-os d�qv las frutas, ct';' p,:;:;:sQ em detrímen1í';) d0S nOS5;)S in
Que a 2;;;)01'taí;àJ ia· frlltii teresses produtores e comer
braslleil a, p:tr;l (Jil mercados ciais, Os lic.eneiamentos de
platino" particularUient� a nossa fruta não 'atingiram, se
lúnmw, não at;tlg'ir� .-;ecluer gundo- o sdadós agora conhe_
o nivd estabcl�dd') no ::1C01'- cicIos, 200.000,000 de cruzei_
da, que é de 3í:10 E1Ilhó.es de ros, o que está impondo. uma
cruzeiros. Passa a sC!r, assÍln, I· fiscalização

mals energica da:
des.ru:oporc·onar o' Iic?ncia_ entrada da :fruta argentina
menta () a (fuota do acordo fi. em nossQ país, de sorte a pro-.
xado para todo () exel'dciQ, ceder-so como em relação

>

à

EMPREGO DAS ARMAS
DA GUERRA fU'fURA
Washtngtc n, 3 (UP I - O

novo plano de defcs i d03 EE.
UU., tI"!I:�àJ p!'lo lJ";,sldcnte
E �cnho\v :1', baseia-se :LI em

prego d<'3 "unl1:tS da g, ..H:f'·a
IutUl'a" di",pl'l1sancl;:, ':>s <JI'nw.

mentos qu ': se torna.·,Hr. 0h
soletos '1l'sla época da b:lffi_
ba :ltÔlf,ic3.· IS&:1 foi o �lue de
claramfd ltcje aFo; funcio·
nár· os ·.1) r.epart�lin;;,1t() da
DEfesa. A, !'eScenbl1'31:'l 'Iue
nãó terá I':Z is razão de spr :l

velha aC�l3ação. sezundo a

qu.al os EE. UU. travavam
f.empre suas gurrras utilizan.
do as armas da guerra ante-

'Aspira O sr. Janio Quadros
I . .

.

;

a Presidencia da Republicai

banana brasileira no m;p.rca
do platino, que ali só entra
mediante uma quota mensal,
previamente fixada pela Co
missoo Espec�al Br,lsileira e

o Instituto de romoção da In
tercâmb o Argentino. Essa
pr.Qvidencia se está impondo
da nOSSa parte, segundo os

circulos intetessados, seja .pa.
ra estabelecer a devida regu
laridade nesse intercambia"
seja diante do defoicit ilO
mercial qUe já se está veri
ficando nas relações com a

Argentina.
A extensão da diferença

O licenciamento das impor
tações originais desse país a

tingiu a· 3,6 biliões de cru

zeiros enqmmto. que o .das
nf.!ssas .exportações não· alcan
çou 1,5 bilião, no período em

aprec}o,
Há Ila verdade critér'os di

ferentes· entre os dois países,
na íisca:l;zação

.

da. execU!;ão
_

d()i acordo, de sorte a verüÍ_
.

cal'-se a substancial diferen
ça notada particularmente .em

relação à fruta, pelo simples
f.ai: de as autoridades argen
tinas controlarem rigorosa.
mente a sua entrada, naque�
le país, enquanto, não proce
demos no Brasil, da mesma

'maneira, e segtmdo os nossos

1egít'mcs interesses·

Relato das atividades da
Justiça do Rio em 1953

S. PAULO, 8 (lVIeridional) no do Estado, em poucos me
- E' posisvel que o >Ir· Pres- ses se desinc·ompa\fu:,]izUl"!a,.
tes Maia seja candIdato ao pára candidaim'_se ao Catete,
govern.:. do· Estado, com .) >1- .JJ< lueSlUO acontecen�o com.-J
paio do sr. Lucas GarcêsJ bem sr. Adhemar de Barros, cuja
assim do PTB e d:) PSD. A candidatura já foi lançada 0-

candidatura do sr. Ján'o Qua-, fIciàlmente. ° S1'. Jãn:o QUIl�
dras provocou con!ra-lnul'cha dros terá que deixar a pre_
nos entendiln�ntos em favo!' feitura .cm março pl'óximo,
do sr· Arnaldo Amaral. '=!o� pNlsando o cargo ao .sr, p.or.
menta-se que o sr. Jànio

I
fÍrio Paz.

Qundros, se eleito no gover-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pleiteam OS se.rvidores a ·aprovaçjo ·do proj�J�

que sou- Flizeram-me acíépto neí, e adversário de tudo o

de tudo o que sempre conde- que preguei. Hoje, a grande
'maioria do povo brasileiro já
ms. conhece como sou real.
.mente e conhece minhas
idéias, que exponho em cen •

tenas de conferencias, em ar.

étig'Ús e em livros, verifican
,do�se que não há contradição
com aquilo qUe falei ou escre

vi no passado. Sou espiritua
lista, sou cristão, sou nacíona,
·lista no exato sentido dessa
palavra, e corno tal não enro

lei a bandeira que um dia
desfraldei contra os agentes
da corrupção nacional e os

inimigos .internos e externos
da Pátria Brasileira".

Mudança de metodos
comunistas

- Mas então - insistimos
- �mo devemos interpretar
essa' nova posiç'ão a qúe o se

nhor alude?
O mosso entrevistado re8.

·"Jorndeu:
-.

- O comunismo . mudou
completamente os se/Us pro-

. cessas revolucionários. Ao
·terminar a.: guerra, Stalin ob. :
teve de Roosevelt um imen- ==

. so pode econômico e político. _

Foi considerada como válida _

Rua São Paulo, 3143 -
.

ta an�xaçãdo dLa Est·t?hiaf, �a L�-l êITOU-PÀVA SECA
. uama e a e,ama; 01 ratI- ==

.' icada� na parte que Ínteres- ==
(Ao larlio da Farmacia Pfau) . sS1(a' à Russia, a anexação da :;

I
metade da Po10nia, sendtO, ==

- SERVIÇO RApmO - portanto, dada c'Jmo válida a ==

partilha do pacto Ribentrop- ==
Aceita consertos e con:f.ec.·. Molotov. Com isso a URSS, J:: A 'U T O V I A ( A- 1\ H A S t E

ções d'e jo�as.
.

·que era incipientemente in-:: • ,

ti ..l

dustrializada, contou com e1e- == Atendendn às necessidades e convenlenela do. trl. pusage1rol'

mentos para industrializar_se. == a Auto Viação Hasse, acaba de estabeiecer novo lÍorarlo dll�
E'Üi ainda permitido a StaVn == s_eus transportes coletivos, os Q.uais já éntraram em Vigor •

..a conservação e multiplicaçã-a ::: que abedecerllo ao seguInte: .

'. dos campos de concentração, § PARTIDAS DE BLUMENAU: {dJâdamente): 6 horas - OnJhul;
ano e meio de idade, filha de �;om trabalho escra·vo. Esses ii IlGras - ODlbus; 13,30 - onlbU8; 14,30 onlbus (via Ibtrama);
índios botocudos Cangui Cui- campos são hoje em numero:; Pll.RTIDAS DE IUO DO SUL: (dlárlamente) 5,:16 borail _ on.l.

tá � Coatá Cuitá, pertencentes d,e 3'13 ali existindo trinta :: bus (via Ibiram2.): 9 horas - onibus: 12 hors. - onibu.; 111

&0 Plasto Indígena "Duque milhões de escravos em ple-
-

horaa - onibu•.

de Caxias", sito no alto· Rio no século XX, -

Dolmann, mimicípio de
-

Ibi- -

ran1a. F-
Graveluente enfe�ma, ,a pe-

:::

quenina índia recorrera ao tido na ocasião

Serviço de Assistencia aos In- do "_lIn1f'uto' do solário mÍn;-
-

digentes, eln· Rio do Sul, dia m<>, as�unto que "!�'h no m(J-
_

2 d,o atual, conseguind'o seu ml!nto li. opinião pública.
restabelecimento num espaço
d.e temp') 'relativamente pe
queno

.

O Prefeito Valdemar Born
hausen criador do SAI, do

já expostos ao público. O ma. ,seM bolso, forneceil; :as passa

'gestoso 'orgão é um- dos maio., gens para a famll]a de A

res do mundo, foi construid{l J mendô regressar alegre ao

em Milão. seu "doce lar"· .

de Camboriú, Teldoll m-, 3 odeI' Banco INCO - l;tlJ.jai.

Agradecimento
.. '"

��
A FAMILIA ENLUTADA D.E·

-

.

HEDWIG ME T T E
falecida; dia' 6 do- corrente mês, ainda sob o ·l)eso desse
doloroso aconteclmento, vem, por este meio; agradecer
às pessoas qUe a: confortaram apresentando seus senti.
mentes, enviando. coroas, flores, e. que acompanharam a

extinta até a suá úl,tima. morada.
.."

.

. Agradece, também, às consoladoras palavras .profe,
ridas em casa e no cemitério, pelo Pastor- Ricardo Laun.

A todos, pois, Os seus sin-ceros agradecimentos.
Blumenau, 8-1_1954..

'M Ã D it I R A· S' uN D O L F O
,QPQRIU MIDADE

s.

Um anel de Grau, à rua

íta;iaí, no trajt;_to c�:m:preeni--.
'!lidQ entre o VIaduto da E.F.

s_cL' e a rua Duque de Caxias.
Quem achou é favor entrega1'

·

I\O consulterio do, proprietá:
iio, dr. Luiz Re� sito- ãrua

Itajaí, 741, mediante í' boa

gratificação.

MADEIRAS LINDOLFO S· A. "em liquidação" tem ain,
da os seguintes salvados dOI Ineendío para vender:

1 LocomoveI de 2" cavalos;'
.

1 Guincho com cabo de aço;
2 Quadros de serraria "tipo tyssot" horizontal;
1 Transformador de 105 KWA completo;
Diversos motores elétricos e·

Diversas talhas manuais e outros anetreehos de indús-
tría,

-

. - ...� ·;�"'Ull
Te.m tambem um étimo terreno com cerca de 10.500 mZ.,

dentro do perímetro urbano,
A quem interessar, queiram por obséquía se dirigirem

ao� llqu,id�tes - CàixA, Postal, Z8 - Rua: Bulcão Viana, sjn,
- End:Télegr.: "Lindolfo" _: RIO DO SUL - Stft. Catarina

H

D
.
não mais o encontrando, pois
ele jábandonara' o Itmprego
havia mais de seis meses.

Continuando, disse a" seere,
taria que em dia que não se

recorda, recebeu um telefone
ma de uma pessoa que disse
chamar-se Laurence, perten
cente a Braning Corporatíon,

Pessoa,
.

com prática de co'- e que tinha urgente necessí
mércío .

procura colocação, de dade de. falar
. coin Q sr.

confianca num estabelecimen- Wielfs',
.

to industrial'
.'

ou' comercial Mais tarde constatou que
desta praça. Presta-se réferert- tudo não passava de um ar.

·da. Cartas à Caixa Postal, dil de .ToeI, que desejava sa

_4�;O.· nesta.
.

.' . :ber (> nOVQ endereço do' casàl
:..,;..:;;;_,_........"""""--.....--......---- - Wielfs, certam.ente para a

de I'
tentátiva de

-

sequestro.

CONSERTOH.

Df RELOGIOS
f 1. !,.""�.' .'

V�nde-se diversas casas

illadeira, na Vila Nova·
.

Informações' com () sr.

Schw.a.nke, Vila Nov!t -

le(one 1185.

OFICINA
··:[tSPJ.!:Ç;IALISADAA

partido e nada será decidido
sem ser de comum acordo.
Na conversa que manteve

com o reporter, deixou bem
· claro que não teW. n.enhum
compromissa-" córtV.'homes'

.

a;'

presentados pelo ',govt'mador
.Etelvino, ac,escerntrandiO, eu

-Úetanto, que não vetará c'ah
d'idàtos nem estará' próp'osl
talmente contra qualquer no":
me.

,.;__ O meu :proposito - a·

centuou - é o de que Per-
· nambuco se mantellha presti
giado no seio da Federação e

dessa linha não me afastarei
'uni só milímetro.

.

. B

·

Qrtanto às obras de. arte dis
se d. Carlos Mata: "As -obras
artisticas dos quatro altares,
dos dois pulpitos e da pla ba
tismal da Catedral de S. Pau.

o problema

- l·
entrevistas se realizarem
sobr'e a essencia do proble
ma, a Inglaterra delas par
ticipará,. sem dúvida, pois
não constitui segredo para
,os observadores adverti
dos, que fazendo pressão
sobre Washington a fim de
levar os Estados Unidos a

Se mostrarem mais conci
liadores em relação a U.R.
S. S. e à China, os ingleses
temem acima de tudo uma

eventual "entente" direta
russo-americana, às custas
do Reino Unido.

Peixot{), 18 -

Procura·se funcionÍirio J.

OfICINA
IECNICA

"BlUME"
de
MUELLER.T.

. .'

Favor apre�ntar ·carta, aeonl.;llanhaWt de carteira. pro.
'fissionaI ou de traba:Ih\Í.

.

Lirnp.csa, c�nsêrtos
e retorlnas gerais em

maquIuas de escrever,
somar, calcular e am-

. plificadores.
Rua XV, 1&69

F�ne, 1502 - Blume113U

CASA DO AMERICANO S. A·
Mercado

6
eSttidó da decisã,� do as

. cúnto, está Si:! 'colocnndo
contra os bancários e o go�
v.erno, considerando tão se

mente os interesse::;' d0s

I ba.nqueiros,
para :�'Je seja

cnado um <,lima de confu
são que le,r�H·.l. a clas�'c
bancária u. Hp.�lar par;l a

greve, como ún'ca 301ucáo
para as suàs justa;, reh;in
dicações" •

/

RIO, a (Merid,) - Os ser; uma concentração -- monstro

vldores
.

públicos estiveram dos servidores nó" dia is,' em
reunidos em grande assem- frente ao- Senado, quando se

b lé ia, sob Os auspícios do 1110- rá entregue o memorial con-

vímento dos servidores pró lendo vinte mfl assinaturas

I
quinquentos, deliberando a- dos servidores, pleiteando a

polar o projeto Mozart Lago, 1
aprovação do projeto do sr ,

estabelecendo o benefícío . Mozart Lago.
IAlém disso, resolveu realizar

'INDUSTRIAS VAHlDIEK S. A •

A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no es

crltério desta Sociedade, os documentos a que se refere o art.
99 do de_creto�lei nr. 2.(j27, de 26 de setembro de 1f!.40,
.,

.

A DIRETORIA.
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AUTO! VtACÃO RIO DO tESTO E
. .'

.

RIO,.. DO TESTO
EXPRESSO

TABELA

-

J) l� II o R A' R lOS :=
NOS DIAS UTEIS Saldas de Blumenllu::

.

9,30 'no'ras ::
11.01) horas :::
12,00 horas ::
16,00 horas ::
17,00 horas ::

-

Saídas de Rio do

6,00 horas

6,30 horas

7,30 horas

12,00 horas

13,00 horas

Testo

AOS A TARDESAIJ.\UOS

12,00 horas

13,00 horas

14,00 horas

13,30 horas
16.00 horas

17,00 horas

AOS DOI\HNGOâ
6,30 hO"118
9,00 horas
11.00 horas
13,30 horas

17,30 horas

18,00 horas

6,00 horas
6,30 horas

7,30 horas

12,00 horas

16,00 horas

16,30 horas
17,00 horas

EMPRESA MOR'EIRA & WE"RNER
19,00 horas

VIAGEN8 DIA'ItIAS ENTRE lTA.fAl' li: BJ.tJiUJ!;rL'lU

HORA'RIO DOS ONffiUS:

PAR'I'1JjAS PARA !TAJAI': 7, 10 e 15,30 hor..:
·PAR'l'lUAS PARA J3iLUME.NAU: 6, II e. 15 861'11••

HORA'mO DAB CAiUIONR'i'EtI:
PARTIDAS PARA BLUIIU!NAU: 1 e< 1�{,311 ·1mt....
l'AR'l'IDAS PARA l'l'A.lAl': li e U }UIflUi.

.PASSAGEM; Cr$ 15,00 nua ônibus e C .., :ZO.UI) nas camlonet."
AGt:NCIA EM lTAJA1': itua Bef.dllil Líi'l: a (A,,'lsÍiü lia lj!"i'lillll
MatrIz) - Fllne, :i7:i

.

.

AGnNCIA EM' :eUJMENAU� 'fl'lIVellta 4 dI! "nu..!!'iõ - (h
rtilic1ll Bra.-iUti.) - Fone, 12611

.._..*__•__._

RODOVIARIO EXPRESSO BRUSQUENSE'"
LINHA DE ONIBUS ENTRE:

LINHAS BLUMENAU-BRUSQlIJII
SAlDA DE BLUMENAU: - (De 2.u à. 6.:1$ feira. b 7. lO, loS,
14 e 16 horas) - (Aos �áb&do. àI 7, 10, 13, ., 14 lloru) - ADI

Domingos às 10 horas.

SAlDA DE BRUSQUE: - (Dia. 1ltellP U 'l. 111, Iii • 2:t 1101••)
(Aos Domingos às 18 horas) .

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLlfi
!'lAmA DE BRUSQUE: - (2.:18 ii Sibadoll àS' li, II, 15 II 15,15 11..
BAlDA DE FLORL\.NO'POLIS: - (De 2.al ii, ·e.al fetru ._

'I, UI li 11 hu.) - (Aos sábados, às 7, 14 e 16 hrl.)
LIN1IAS BRUSQUE-l'I'AJAI'

gAlDA DE h..._SQUE·; - 2.11B à Sábados às '1 li lD lI.ur•••
·

SAlDA DE lTAJAI': - 2.as à Sá.bado. às 8 tl 13 bOfal.
LINHA ITAJAl'-JOINVn.E:

H O R. A R lOS:
SAlDA DE ITAJAl': - De 2.as a sábad.o •• l' II! 15 15 hora••
SAlDA DE JOINVILE: - De 2.as a sábado'u 1',30 e is,oo hn.

LINHAS NOVA TRE'NTO-FLORIANO'POLIS
BAIDA DE 1'11'- TRENTO - 2.3.s, 4.a� e ,6.1llI fetrU .às ,. horu.
SAlDA DE FPOLIS. - 2.as, 4.&9 e 6,a. telr••

,
iII U hor....

_.__ •
__*_

EXPRESSO BLUMENAU..(URITlBA
Ei:ulereço Telegráfico: "LIMOUSINES"

AG1!NCIA llLlIMENAU: Rua 15 de Nov. nr. 313 • Fone: lOo:.:
AG.I!lN,CIA CURITIBA: Rua 15 de Novembro, nr. 621.

BLUMENAU ·JOINVIlE
VIAGENS &A'PIDAS B 8EGI1BAa

ª I: .XPK�:��:OD;;-;�IIA �
7.IIII1III1IIHIIIIIIIIIIIIIUUIlIIIIIlUIIIIIIIIIIIUIIIUIUII,'111IllfIIJIIIIIIIlIlIII11�'

L
o�dinário E�erc�to da Salva- lembrará da antiga zona. do
ça'o, que veIO, talpbem, com

I
baixo meretrício do Bom Re

sua. gente trazer o qUe nos tiro e as infelizes qUe já mor
podIa dar e que foi muito, pa- riam aos poucos, terão vida

I

ra que pUdessemos, em pou- l:::nga e bem melhor que é o
cas horas, por assim dizer,.a- qUe elas merec.em.

'

cabal' cem aquele cancro so
cial do Bom Retiro. Dentro
de poucos dias já ninguem se

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

Mais uma chance
•• •

aos prrSlonelros de guerra
PAN MUN JOM, 8 <DP) _

O gal, indiano Thimaya de_
clar.ou hoje que vai dar mais
uma chance aos vinte e um

prisioneiros. de guerra norte�

americanos, que ainda se .en
. oJntrám do lado comunista,
para solicitarem repatriamen_

. to. Com esse objetivo, seus

soldados farão um!!, chamada
nominal dos trezentos e cin_

quenta prisioneiros que se a-

cham no "acampamento nor

te", para verificar suas fi
chas. Os que se arrependerem
à última hora, poderã.Q oapro
ve:tar essa oportunidade pa
ra s31icitar a repatriação.

AND�Er MARTINS
,

D1�trlbu1dOI' Em 8ta. Catarm.
D A 8

AFAMADAS CASIMntAS

U"OBIS"
Marca FabrU da melhor

casimira do BrasU

·-_':X -

Linhos e. aviamento.

para Alfaiate.
- X-

RUa :XV, 1MO •.ex. Postal, 3118

'BLUM.NAV·
'

J
lá enfermeira, uma média
de 200 injeções mensais.

Dentl�e .os benefícios
prestados pelo SESC con
vem destacar' ° da assisten
da à maternidade, de rele
vante importancia para os

associado.s.

Não' podem os aliados
aceitar a exigencía
do governo russo

BERLIM, 8 (UP) - Fontes
ocidentais confirmam hoje
que a Russia exigiu que se
realizassem no setor soviéti_
co de Berlim todas as reu ..

niões da próxima conferencia
dos quatro chancelieres, pro
vocando, assim um impasse
nas conversações. Dizem es
sas fontes que os aliados con

c::rdavam mesmo com que se
efel uassc na zona russa uma
sessâo' em cada quatro; áten
dendo assim proporcional.
menJe ao número' de nações
participantes_ Mas não podem
ace:-tar a exigência de reflli-.
zar toda a conferencia atra1:
da Cortina ôe Ferro,

CINEMAS·
. _ . a

:1'

ES'J'ABELECIMEN'l'OS JOSE' DA.UX S. A. Comerciai
- A P R E S E N 'I' A M:

(li BUITS-·C1 'I

,ne
-

.._l', _'-.H
Fone 1388

H o J E - SABADO - às 4 horas - em l\IATINE'E
1) COMPLEMENTO NACIONAL

2) COELHO ESQUISITO - desenho

3) ARRASA QUADRILHA - desenho

4 ) FOX JORNAL

5) OSCARITO. GRANDE OTELO, FADA SANTORO CYL
FARNEY, IVON CURY, EMILINHA BORBA, em

.' .

BARNABE' TU E'S MEU
o MAIOR FILME CARNAVALESCO DO ANO!

::
H O J E - SABADO - às fi HORAS -.H O J E

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO!
PRIMEIRO FILME

LUCILLE �ALL, JOHN, �GAR, PATRICIA MEDINA,
num grande filme em magnífíco colorido de SAM KATZMAN

O TAPETE MAGI(O

=

Surge novamente na tela mais um dos eletrisantes :fi!
mes, extraído dos famosos contos das "Mil· e Uma Noit.es"!

Todo· o explendor da antiga Péruia, onde se deseortína
a mais �abulos� de todas as aventuras em magnífico colorido,
que o cinema Jamais apresentou!

SEGUNDO FILME:
RANDOLPH SCOTT

MASSEY, em
.

OURO DA

LUClààE NORMANN, RAYMOND

DlsrORDIA
. (Colorido)

.
Os inimigos tremiam diante de sua coragem, .. porque sa-

biam o peso de sua justiça! ..

Ele abria OS caminhes com a 'ma }listoI:t fumegante, ímpen-
do a lei na terra do ouro maldita!

.
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DOMINGO: hANDIWCI,m; E O LEAO" = Sensacional!

Cine BLUMENAU
FOf}(l.1156

H O J E - SABADO � às 8 HORAS � H. fi J E
.

SI�NSAClONAL PROGRAMA DUPl,O!
PRIMEmO FILME

HANDOLPII sco-rr, LUCJààE NORMANN, RAY1VIOND
MASSEY, ern , !

O U R O D li D I S ( O R D I A
�._.-

(Colorido)
Os inimigos tremiam diante de sua eoragem . .. porque sa,

bíam o peso de sua justiça!
Ele abria os caminhos com alma !listola fumegante, impon_

do a lei na terra do ouro maldito·!
�II< SEGU;DO�;I�iv.rE: liti<i;''"'*'''�����_����'<1
LUCILLE BALL, JOHN AGAP., PATIUCIA MEDINA,

num gr.:Jnde filme em magnífico colorido de SAM KATZMAN
.

O TAPETE MAGICOI
= � Surge llOvamellte na teIa. mais um tIos eletrisantes fi.l
- mes, extraído dos famosos conÍüs das. "Mil e Uma Noites"!
- Todo' o eXIllendor da ant'ga Péll;i:I, onde se -descortina.

__
= a mais faQulosa de todas as aventuras em mágnífko colorido

que o cinema jamais apresentou!. .'

'

!. � .I. - :s - • - I -- $ �- � - t: - !t ._ !t .- "=_ t

GINASIO DOM BOSCO
Rio do Sul

....

....

Especializada em fabricacões de balam'as marca

"MO�ITZ", de 20, �O e 40 quilos - Máqii.inaspára
p$!.danas, marcenanas, bombas de áO'ua para poços
e ponteiros, de 1 e 1J4 de polegadas.

b

- Oficina de estampa�ia e fundição _
Projetos, orçamentos e demais informacó(!s na Fá..

brica:
.�

n.ua Uruguai, 30 - Itajaí -:- Santa Catarina

CURSOS

-

=

Primário, admissão, ginasial e Técnico de Contabilidade.
Sec. ç ô e s:

Internato, ext�rnato e semLinternato.
Estabelecime;nto de ensino oficial com inspeção federal.
Professorado salesiano formado pela li'aculdad.." de Filo�
sofia; Ciê?c!as e Letras de Im'C'na, Estado de São Paulo.

. Estudos SerIas e eficientes.

Çurso Pr�par�tório aos exames. de adm;ssão ao ginásio
ue 11 de Janeiro a. 20 de fevereIro. - Exames: dias 22,
23 e 24 doe fevrre1ro.

.

����rmações à Diretoria do Ginásio Dom Bosco, Rio do

-

-

-

==

Fábrica de Máquinas e Fundicão
•

"MORITI"

OFICINA MECANfCA CONFIANCA S. A.
ASl3embléia

.
Geral Órdi�ál'ta

Sã,?" ��nvidados os ,srs. acionistas para a assembléia geral ord narla. que devera realizar�se às no,ve (9) horas do dia
14 de f�Verelr? .do �orrente ano, no séde social da Sociedade
Recreat�va IndaJal, a .rua M.arechal Deodoro da Fonseca sln.Qnesta, C;ldade <!-e In�awl, aÍlm de tomarem conhecimento do
re1at01'l.0 da dlret�rJa e parecer do Conselho Fiscal bem Co-
mo delJber.arem sobre a seguinte

' .
.

�

ORDEM DO DIA
1) Apro�a�ao. d�s contas da administração, relativas ao

exerc_lclO fmdo em 31 de ?ezembro de 1953; .

2) E�e_ça{) dos membr<?s. ef.e Ílvos e suplentes do Conselho
Fiscal para o exerclClO, de 1954'

3) Assuntos diversos·
'

_

NOTA: Os acionistas deverão comparecer munidos das
açoes "ao portador". .

.

Indaial, em 7 de janeiro de 1954
.

.

JOSE' MACHOTA JUNIOR, Diretor-pl'esidente•

A V I S O

Comun.ic_a�l{)s que se �cham à d'sposição d!::Js srs. acioms_tas no· e�cntorLO desta socledade, os documentos a que se te

i���.o art. 99, do decreto51ei nr. 2.627, de 26 de setembro <1;
Indaial, em 7 de janeiro de 1954

JOSE' MACHOTA JUNIOR, Diretor.pl'esidenf;e.

J

.

I!!la 15 de Novembro, 4i3 te!. 153%
.

• - NOSSA DIVISA EJ SERVIR •
4AI"'_�.. ' ."_

----�------------�----�-,�.

fRIGIDAIRf

Concertamos:
R�rigel'adores Domésticas, Reirigeração em Geral

.

, Máqnillas de lavar, Fogões elétricos, AspíI'adore�( dt) Pó,
EnceradeIras, Liquidificadores etc...

'.

Reformas - l�intnrlll
CASA no AMERICANO S/A..

Secção Domestica'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SCHWERES EISENBAHNUNGLUECK IN INDIENJBHATINDA, 8 (UPl - Vier Leíehen wurden

Ibisher aus den Truemmern eines Passagíerzuges,
welcher in' der Naehe dieser Stadt, dreihundert
zwanzig Kilometer nordwestlich von Neli Dehli ent
gleiste, entfernt. Der Zug stuerzte in einen Kanal
und es wird vel'mutet dass die Zah1 der Toten bis alif
hundert belaeuft. Fuenfundvierzug Verwundete
wurden schon dem Hospital ausgeliefert.

STARKE WINTERSTUERME IN DEN NOERDLI
CHEN KUESTEN EUROPAS

LONDON, 8 (UP) - Europa wurde heuíe nach
mehreren heissen Tagen von starken Stuermen und
Schneefallen betroffen. Die noerdlichen Kuesten Eu-
1:0pa8 wurden von den staerksten Fluten. seit den

starken Wellen schlaegen des vergangenen Wjnters,
wobei taus-endsiebenhundert Menschen ums Leben
betroffen. Die wiederhcl'gestellten Daemme habell
bisher wiederstanden.

MERKWUERDIGES EHEPAAR

HOORN, HOLLAND, 8 (UP) - Das Ehepaar
Petrus ,Mettes und Cornelia Smill legten grossen
Wert darauf, dass ihre Trauullg nur unter Beiwoh
nung von Familienmitgliedern stattfinde. So verlief

I �ie Feierlichkeit unt�r Behyohl:ung der 31 Kinder des
Ehepaares - Naemhch, Corneha, 63 Jahre alt brachí-e
120 Kirides mit aus ihrer vorhergehenden Ehe, ul1d
Petrus, mit 58 Jahren wUl'de in dioeser Hinsicht von

Corneliil weit uebel'troffen, denn e1' konnte nur 11
Kinder aus e1'ster Ehe mitbringen.

EISENBAHNUNGLUECK lN ARGENTINIEN
BUENOS· i\IR1]:S - Bei einem Eisenbahmm�

glueck in dei' Naehe von Famayllen (Provinz Tucu-'
manLkam'f'u acht Personen ums Leben und achtzelm
wurden verletzt.

ZUSAl\'Il\'IENSTOSS ZWEIER NORDA.MERJKANI
SeHER PETROLEUMTANKER

N. YORK. 8 lUP) - Nach einer Meldung des
I10rdamerikanischen Kuestenwachdienstes stiessen
heute morgen bei dichtem Np,bel zwei Petroleumtan
ker zusammen, die beide clell Dlaware-Fluss hinauf
fuhren. Es handelt sich um den 10 600 BRT grossen
"Antlantic Dealer" und den 19-Tonner "Atlantic En
gineer". Jedes der beiden Schiffe hatte 50 Mann Be-

I sa�zung an Bord. haíte volle Ladung Ul1d geriet un
I mIttelbar nach dem Zusammenstoss in Brand.

umENSHALTUNGSKOSTEN IN CHILE
GESTIEGEN

SANTIAGO DO CHILE - Die chilenische
Zentralbank gab bekannt, dass die Lebensthaltungs
kosten in Chile im Laufe des .Jahres 1953 um etwa
26 Prozent gestiegen sind.

R E Z E P T E'

IUIEINISCHER EITOPF MIT TOMATEN;
GRUENEN BOHNEN UND KARTOFFELN
500 gr. dUl'chwachs>ener Speck, 20 gr. Fett, 3
Zwiebelil, fiOO gr. Tomaten, 750 gr. gruene
�?hn�n, 1.kg. Kartoffeln, SaIz, Paprika, 118 L.
l'lueslsgkeIt, 20 gl'. Mehl, wenn ,11oetig.
Zwiebeln in Wuerfoel schl1f�iden mit deu Feti

leidit' anbrafen, schichtweise die geputzten Gemuese
und die ebenfalls in Wuerfel geschnittenen Kartof-
1eln sowie den Speck dazugeben. AlIes in gut ver
sc�lossenem Tap! mit wenig Wasser garduensten,
mlt Gewuerzen abschmecken und mit Mehl bestaeu
ben. Kurz aufkochen und mit frisch gehackter Peter
sUie auftragen.

HUMOR

Gute Freunde tr'afe nsich au! gutem Weg,
"Gestern sagte Schrumm, ich saehe Dir zum

Verwechseln aehnlich".
"Und was sagtest Du darauf ?H

�. "Nichfs, ein paaI' runtergehauen habe ich ihm"

Pacificação comgeral
meçarrJ. por definir de p�bliC!o·, a f \:p·Hidnr!"t. o f?i1genheil'Ci . GerDin!) 00 dQ .Nordeste e o p_eputado ,Jos�
minha posição. hr-m conhecida, de (�P Pontes, superintendente da Re .Franciseo presidente d!:l. Assem
resto. por todos as cC'mpanheiros de Ferrovlarin do Nordeste, os se- bléia Legislativa, para a todos não
que me elevaram ao posto le pre- nadares, Apolonio Sales Djair Brin referir, 'estão todos a altura de 0-

stclcnte do Pal'�ido Sodal Demo- delro , OS deputados federais Jar- cunac o cargo de governador.
.

eratteo: não tenho preferrneías, bas Maranhão. Oscar 'Carneiro e U�t' IIOMEl'(t ISENTO
nem alimento quatquer senttmen- .roão· Roma, o prefelfo da capital, SnU um homem· isento,

.

to de preeeneão quanto aos nomes Jo'«, do lV;,go� 1','!aciel. o jornalista. mente isento. e outro não ·poderia
m�i.s ,citados ,?os meios politicas e Gomes Mii..�nh�o, �ireto)." do B:m- ,I ���. o 'oe$tado de e�plrito ,de um P0,,:
pela Imprensa, para a honrosa in-

..
_

i l.Ibeo que nada aeseja' e nada Il,e

RECIFE, 7 (I�Iei'irlionaj) --- O go ...

vernnwor Etelvina Uns, aborãado
sobre a situação política, assim se

expressou:
- "Falarei, hoje; em termos cla

ros e objetivos. sobre fi 'Sucessão

governamental do lilztado, nas ves

peras, como nos achamos, de um

pronunciamento dos partidos a res

peito desse magno problema, E co

E'CDS da festa· de formatura da
turma de 1953 do Ginasio D. Bosco

-
'-,

,

.

ginasiano !)o�ilo Schmídt
.

RIO DO SUL, 5 (Do correspon- 1953 do Ginásio Dom Bosco. Embo- oothedor , Com agrado repito aqui I
fessor'es - A' vós profesores,. de

dente Cíiama) - Desejando pres- xa não vos conhecendo pessoalmen aquelas palavras que à V. Nev- vemos em grande parte o trmnfo

te, estávamos assegurados que enl ma. sr, Pe. Vitor foram dirigidas

1
da hora presente, na galhardia da

VÓ3 se enfeixam num llrecioso ra- na ocasiáo da festa do Pe. Dire- conquista tão almejadla do dípla
malhete, as qualidiades de ótimo tor :

- Grande é a sãtísfação que ma' de conclusão 'do Curso Gina-·

amigo. guia seguro, carater impo-· sentem os seus alunos, ne�,te �la ,sial. Grande é' a vossa missão, 51'S.

luto, plenamente compenetrado do agradavel em
_ qu.e rnantrestam 0-5' Pro:fesores. Vóssa óbra tem um.a

profundo senso de responsabilida- �'zus senttmcnjos de reoJ(onheci
de. E neste momento, tambem as menta pelo que sobre eles sou,
cordas mais sonoras de nessa sert- be operar. - Os tres belos' anos

sibilidade. os sentimentos de estima do nósso Diretorado, em ação di
em que vos temos e a gratidão reta' sobre a nossa formação, fize
que vos devemos. Ansiosos aguar- r-am-nos devedores de algo que
damos vossa palavra que já a sa- nunca poderemos cobrir. Mas estes
bemos repassada do ·perfume Sa� jovens, Pe. Di�etor, p4de V. Rev

lesiano, pela grande amizade que ma estar certo, caminharão de

dediqais a 'esta benemérita eon- fronte erguida. e cant.!l.rão' pelo
gregação de São Joã<f Bosco. Sr. seu proceder. pelos triunfos nos

dJ.1. Fernando Ferreira de )'I1e10, 'meios forem. os agradecimentos
o nosso muito .obrigado! Sr. Pa- por sua dedicação. Caríssimo Pe.

trono - Vossa pronta r.�net"si- Artsttoes - Com apenas um ano de

dude -ern beneficiar ao Ginásio convívencía entre n6�J tivestes 0-

Dom BnH·O. fez com -lue FI VQS- portunídade de nos mostrar quan-
50 nome fosse o in'Uc<lrlO para to é grande a vossa bondade e de

brilhar em nosso meio qual digno dicação pnr!l. conosco: e tambem

Patrono, Vóssa ..pessoa nos empol- já nos destes sobejas provas de seu

ga. Sois do nosso meio,. conheceis tino e plena eompetencia. De ma

os nossos ideais, que s.ío· OS· :dz",is nhã â noite por nós se afadiga pa�
desta r',sonha e progre!lsista ci... ra proporcionar-nos o bem E:star
ciade do grande vale exuberante completo. Luta incansavelmente

meu partido para que. não aceitas
se o Iançamento de minha candí
datura, já apresentada pelos ad
versários, "não encontraria hoje ma

netra mais expressiva de.' corres';
ponder á conüança ÕJós pernambu
canos senão colocar-me a servíço
dos seus reais. te legitimos interes ... �

ses, impelido; por nobres e respeí-'
taveís sentimentos de' amor ao Es-

-

=

Discurso do
tar, tambem, a nossa homenagem
ao Ginásio :qom Bosao, sob a

sabia direção do' Revmo. Pe. Vi

tor - Grande é a satisfação que

pelo perfeito ensInamento de seus

alunos. E' tambem Ia vós, Pe. A

ristides, que devenlos o maior bri
1han!ismo de nossa J'ermatura; tra

balhastes, pl'incipallnente nestes

ultimos dias, sem cessar, para q\le
nos fosse dadlO uma fodmaturll dig
na de nosso tão querido Ginásio,

guem os nossos grandes ideais. de
jovens. E agora para nossos à>ile.
tis�imos pais. os hinos as flores, ns

preces 'C o turbilhão de puros ale-
grías' que nos envolvem neste '�dia:
inesquecivcl da recepção do nosso

Diploma. Devemos muito aos nos-·
sos superrores' e. mestres. por:m.
a vós. queridos pais, depnis dE'
Deus. devemos tudo. Devemos r,

.nosso ser,· nossa vida, nossa honra.
p nossa grandeza. Sim. 'li estH lem ....

brança e devot.:.mento que tive;;tes
conos1lo, amadaà p:;is, irá ficar

hê'!n profunda. e no sa�'l.tuAT'jo de_
nO:'J50.s cornçõcst ergueremos
mais ardentes preces abrazadas
chama {l,C) amor e da gratidão.
C,n-i5�imos COlegas - ·JarnaÍs

nos l'oi."!Unir.clnos todos', novanietlte.'
Uma gr!!1)de amizad-�. porem, em Imemória espirito de coleguismo
fará com que ·pOSl'.1ll0S estm" sem·

pre juntos, em memória. Aqui. ú
Rombra da cruz. urinamo'l1os ,pa!'a
a batalha dn viela, onde só �s fc.r-
tes trlur.:(am. E�ta fortaleza so

inente '(: possivel a08 que. como

nós, confiam ·em Deus. Niio nos es

queçamos, p.,rem, de que não ven

eeremos sem ii ajuda divlna. E·não
nos esqueçamos tambem d?�tas
palavras: '''Em todo estado e em

todllj :coudiçã... · socia'l, {} homem
'bem I.'duca<k> ê um homEm superior
O homem. sem.t><1ueaç'ã<l, por mais
alto que o. COloquem, ficá sempre
subalterno". Sejamos báns :filnos!
Bons irmãos, bons brasileiros, Hon
remos nossas famUias! Traball.e
mos pelo Br:J.siI! Sendo patrtótas.
veremos esta .Pátria qUi;rid'à, .ini-�

" gu�iIada, sempre, ;t 1!1'ilhar a senda
tio PROGRESSO E -DA JUSTIÇA.
9 Brasil necessita d" nós, e por
ele, que tudo 'faz por seus filhos. Ifaçamos tudo o que ",eja· passiveI
a um homem, a um brasileiro! E
para sermos patriótas' lla a:::·:!pçfio
,da palavra. é bastante seguirmos'

.

à risca � lema de "'l0!;",s l;nda e

sacrQssan1;a bandein: ORDEM E
PROGRESSO" .

discurso prOferido pelo jo.".c-em
Danilo Lourival Schmidt, durante

a concorrida festa em regosijo à

formatura da Turma de 1953.

·'Exmo. 'sr. dr. Fernando Ferrei
ra de Meiro, DD. Paraninfo, sr.

Raulino João Rosar. nosso Pa

trono, sr, Abdon NavarrO' Lins, D

D. Inspetor Fed'eral; Revmo. Pe.

tor; Exffi.'ls, Autoridades; Prezado
Pe. Aristides' Rocco; srs. Professo

res; Amados Colegas - E' volven

do vistas retrospectívss para um

passado ainda próximo, cujos per
-fumes conservam o ;seu fre�cor,
que aqui 1105 reunímos pH ra as a

legrias tríunraís das fêfctividad1!s
de formatura dos concluíntes de
1953 do flurescente Gimbi:J Dom

Bosco, de Rio do Sul. E' d!entro

de;sta festa que assinaln a mais

,,'eent\.!ada vitoria de:ltre as que
nos tem sido dado, aos meus cole

gas e a mim contar 1m n,,�sJ. vi
da de estudantea, que me coube

por gratuito e generoso mandato

deles. a' honra insigne de vo&' diri

gir a palavra expressiva de nos

sos sentimentos nesta faustosa 50-

lenidadle. Lnmento, porem. a po
breza de minhas idéiz:.s, e " vazio
de minhas palavras. e:{pressõc!l,
Conto, todavia, com (l01s fatoré�
que me estimulam e me enco"a�
jam: a bé'nevoleneÍll de Deus. e ii

do Itajaí. Vós sois di'gn'l do l1nB�O

afeto e rgradecimento,. pois vu'S�
503 auxilios sempre foram expon
taneos e i�entos de retribuições.
Não poderiamos d·eixar de agra
decer e honrar o sr. Patrono, o

qual é um homem bondoso e que
tanto tem trabalhado ,pela gr,m.dl.':la
do nosso Ginasio. SIm, cneOllr:L'lIDOS
estas qualidad'es na p€s:::oa ôo �r. ,Não posso exprimir por palavras

o quanto por nós tendes feita;
RauUuo .Toão Rasar. E' ele um

nO-I Quanqo precisavamos de um ami
rnelll que nã.o rncdiu esforçoS'. pecll go fiel. sahi�os a qUem recorrer,
lo engranc;:!clmento 11'1Oral C lute- ao nosso estimado Pe. C6nS'elhel
lectual deste Estabelecimento. A- 1'0. Fostes par? conosco, de uma

eeitais nosso", sincero .reconhed- d'edicação levada a tal extremo,
menta. Revmo. Pe. Dlretor que não .sabemos nem podemos
Cumpri-nos. tambem, deixar aqui vo-la agradever'devidamente. Vós
consignados os agradecimentos no!:, sa lembrança ficará conosco emeI
sos ao querido Diretor, Pe. Vitnr durada pela saudadi:!. Recebei, poiS',
Vieensi. O que mais nos' impres- 'o, penhor de nosso reconhecimen
sionoll na pesfio� do :nosso Diretor to, perdoai as faltas e indelicade

. foi a grande hondade que adorna 2as oriundas da' irreflexão própria
seu coraçáo sempre carinhoso e a-· lIa lnocidade, PreZ:<lrll,simos Pro-

de vossos corações generosos e

assim l�nçareb comp:lssivos olhos

para u penuria destaS minhas des-

pretcnciosas palavras. Sr. Para
ninho - Sejl'.m para vós as minhas

primeiras palavras, numa sincera

expressão d·e reconhecimento pela
vóssa pronta aquiescencia ao nosso

convite, com o qual, com muito

júbilo e honra para nós, vos con�

titllimos, em boa hora o Paranin

fo da Turma de Coneluintes de

BAN(O· INDU'STRIA E (OME'RC!O DE SANTA CATARINA $.. A.
._ Mat:rioz: I T A J A I' ,._

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital ,_. ........ .,.' __

Ftmdo de Reserva

Endereço Tele, "INCO"

Cr$ 50.000.000,00
40.000'000,00...... :.....

-

90.000.000,00
Total dos depósitos em 3118153, l!lais de 786.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPA.IS PRAÇ \8 DO Es

TA,DO D� SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURlTmA

vENDA OEIST� UlARlO
NA· ENGRAXATAlUA

PON'j'O CHIe

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO- �

DUÇAOI
I�w (O MP A fi UE CHEQUEE
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Iativamanto 'recente (sec,
XIV); antes as matronas
'romanas e as damas media
veis usam alfinetes de os

so, de antiquíssima memo

ria.
; .. há .4..000 anos as clamas

-cabeludo;' com um egípcias, já abiam.o que e-

de algodão, .

ra tingir os cabelos POi3
. Para '.05, ,cab�los ��racha- costumavam tingi-los de a

dos�'.·nas pontas, faça o tra- zul, como as mais evolui
,

'

". -tamento -indicado para ca-
das damas de hoja, Usa

. gordu.- 'belos secos. Alem disso é
vam tombem perfumes ex

'1'9s05, faça o mesmo trata- conveniente ' cueímar, .as . traíd(;s. de flores secas, 13

, m�ntoi mas substitua o _tu- extremidadoes. .dos cabelos e
que Ioí prova-lo pelas am-

dez minuto? (cem golpes·;de t�o�'d� 'boi, por:::yÍn,agre f!.- :.para isso você deve recor- r:ol�s enco�·ltra�as nas secre

,esc.JVa, ma.s -ou'- :rnerl.ôs)J .'r;onúHicó passado no couro Ter !r um cabeleireiro:
' tissimas -plrarnídss.

. Escove s·eus' cabelos' pela, ,[
,

,

'

"
" '.

' �

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

:�naant��;a;uo�papar�u�,el,',;�e"s'ut"ai�rJaa,:op"r�;: .,�.tf,"'I,,..�e':,·,�,n":�II':S:";'"p ar;'';''''''a' d:'·Y·'�'e,orão'
j

�)� m[lri�!, !i!��a!�!e_} -----� ,'1
'" xllht', ..,,,, ele. - s.:io muito Para limpar os pentes

Iudícandoiós seus cabelos. ,{ Estás são idéias somen-16�-..i)pm gelada e com a sua nlllr�:!\',)S,f! ricos em iodo. d'2 celuloíde, me água mís-
Para os cabelos secos: t'"

..
'

-'
,

andi
.

h'
'

I l\bs certi!iqUé�S'" de que turada com arnC)111'aco, a
E quando lá iora a natureza Inteira

.
'

",
" , '"e para' o veraç, quan ,p ,;g,)J1:. J. ce espuma oranca, ,- - - Envolta' em agonia susnira derradeira

faça o sesumte: Escove e- .qualquer .dona de casa fá- mas ? cerveja pesa 110 es-
estão bom Ireacos. det=rio- qual ú introduzida entre os E o rosto tendo envolto'entre' os dedos encrespados

ria tudo .para .nâo .eozínhar. ,�(;jn.:tgcé,e· ú�z. engordar. r am-se co-n fac·Urja;l::-. dentas do pente, com uma O homem. desesperado, scrri de antemão

C-omponha, 'então "cardá- El'�a5 reteicôe.;; "sur le escova de pelos duros. Lança um olhar ferino e desgraçado
.

"., tá it d Dentro ue sua alma sangrenta de paixão.
pios refrescantes",' lníeían- 'PCUCl'" d,S!v�]n ter como •ca- ,

oe es a com mur :l se e,

do .a refeição . com grape- r�·dt';·istfca uma c?rt[j tan- beba um COPo de agua com
.tI "'IVERtA' 'R'lOr I Hanck.

,fruLt· e continuando-a com ,ta"l'-:�I Comple+:· - se ,com
sumo doe limão. Não se es- Pentes plásticos ou de i-l" J(.).J

- 'I'ambem ° lar do sr.

carne fria, . com presunto; 'JJ��E'��rhos-p(it% e com bis- queça de que o Iírnão tem osso podem ser lavados - a menina Evely, :t,. Tolentino Cunha e de sua

co
'

salada d t ate S' 'f d'
, . t k proprtedados hepáticas. A com iw:ua quente e sabão lha do sr. João e sra. Oll'rl"-rn

, ,!?' om . e, ::01 o; e SH! �!po cracs rs a � virtuosa esposa da. Genv
está 50' em casa ou só com' 'd"

..' qualquer beberagem, no ca- usando-se uma eSCOV'3: pa- da Pereira,' C
J

" . ',I" �. J' r-orm os com queijo ou unha, acha-se enriquecid-o
seu .rnarído, " poderá ínst.-, 'b"a; :torrar ' tra:-: ,ncÍo mui- 101'; prefira uma limonada Ira remover a sugeira e a - a srta. Nair Medeiros, com o nascimento de uma

, b 1 d dez t 'h f l'c-es bande'
-,

d
. ',' fresca. '. ,

. , " f!'Ordura. da socl"edade local'
1e o couro ca e u Qi'uns UI . re e o ,i. na '

�. -'lmas 'C P'-\" 'c.'" ,!"rOla. � , interessant-e menisa, tendo
minutos:,' Deixe ficar !u.ma 'ja. :que consUmirá em qual-.

'

,.c I,,'

�

,'c, .'

-,�'.
- a. srta. Carmen Alves, o feliz evento se verificado

.; .

t
.

"

d' qu.er canto da casa, o mais fi rBi(�v"nnD'OJlf1JDnl dr,. r'n'ln nA1'1 IIQO d fi ombr,'§ de ui I
residente nesta -cidade;' dia 1.0 do mes em curso na

�a,:�:".,i�:: �s������:: t�e}:�:o; e:���!:;� �:��. ,%�elep;��omn:.i; U DJU li .líilb I' U Uu 1!<1 pr. I lIai} U ii IlII. uO U 1'1" O �s�os: �:a. �:SU�a��:,',�; �to�S��"te,,��;�:n;�:��:,dO
, ,:

"

;__' uido' ' ..
, ,slmpatlco. . ?�', PIRES um }JOUCú as n,!vtrl;:tles S(\I;I1'(,! j:.olas. Essas ampolas destl_ Felnandes Nunes; .

]a �e:!e",��:r:. !�lt�, en,e��Ic?, q
, �..'

'

�

.. Deponha sobre a bande- ,De telpp.o� em teml�o,s ,apa- (,S probl.em,,: �e !Je,l<-zol, mas lJ{\l11-Se ao uso ex:.enw to �3 -? sr.
__ Ad�lfo 8f1otz, VIAJANTE'

��� ja fruta mantida no gelo rêcem nov1dades para, o ,re- como este � llUI s.::11{J� qllC' hora do S0'l emprego :'<.10 fi " : "

.-

d 'f'"
=--=.

C

-.,:!
J

I I ( A M E' D I' (A HOMEOP TICA '
.

" .',' m-:çamento da cutlS' Ja tIve- l11mc.a t2rrnmã, logo :"pllS o (.me})radas e ii I':'�prido conQ
_U1ClODdIlO a l��l1a. a� . '

(t .1 " ' .' , ..
_

quelJO em fahas,
. lmgua, mos anos atrás ti ep:)�a das eOl1i�ito rnuncl��l ,

.j .::erc;b:': (cmL i, ilplica(�o. uritão �1a; !<�S; �.Ioepcke, de 1< �ol'lano- � Es.üveram hosp'eda�
, ' . DR 'MECESI:.AU SZ�IAWSKY. --- presunto, um pouco de sa- m�scaras �e tas �on! �$ma, In:l11dno começut.l .1 ÍldballL11 pele. Alguns bl)l'J�:'\I!:'ê'� Ims, puLs, dos na cIdade:

'. 'Mêdlco d� Hospital NoSSl- Senhora da LDJó
.

lada de l-egumes disposta l?go de�ols, .SUbst�Uld�S pt> a:J��� ,t;le de�Cob)'ly novos r,.J:o- tllL':Ull o liqui(lO embl'Üy,ário - HelmJ;.th Heldeburg, I - HOTEL REX: srs. Lia

C ltó .. R' JOSE' BONIFACIO N 92 - Feme 2665 los cremes a b�se e vI!aml- ceS1LS f' ll1�todo� rBr,1 rp'!k!l- el'. ('reme", ,'l1('.) ", ou :ll:,S'.':'- d· .' 1 I 1 1 F .' Ir N '

onsu!(l' Tl�:
: .�a B'AR�O DO RIO "BRÁ.NCO N. 529 sobr·e folhas de altace (a nas, DuroU !J�uco.,::, remadü ver o mnis amb ciú�� pr"bJc- ras.· o comercIO o�a, e .

.
ne ran" yas, Bernardo

nes� enCla
C ri lt 1 TI B A .......;.. PARANA' '.

- salada tambem pode ser dos pro,dutos vltammlcos pa:3 ll!a da muIh?r: m::clc!_ade. E Como r,es_9cv:, (i muibs ('ar.
- o sr. Jose Galhane, Germano Schueler, Carlos

ESD�ciru.idade' DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS '
,

'
a mJcli;l�de permflnel:te no e;s que s�rgJram, f'lll:W,

. .98 Ül' que nos são ding;(l}1.; so- residente nesta cidade.

r
Toedter, José Luiz de Brit-

Doen aS"' da pel'e' Eczemas Furunculose, Coceíru. Man- feIta de carne COZIda assa- rosto q;:OlS os hlormomos to- prod�ltos a bns.e dt! cmbl'lao !IL'i�lI1do 'nl"rnnrfjE", a reg, to Quinta e sra Eldon A
chas oÇes'ínhas, etc, - Glâ�dulas. Falta de regrM, Exces•. da cu frango)."

.

. �az:,am.-lhe o lúga_r. E duran- d:.> pmto.
""""

p",10 d,,,,tr> Pt'O"(3�,1l_dir;':nF's (U'AMENT S Stahl eh.'
'

'.' .

SO, Flor�s Brancas, Frieza sexual, Impotência, EBterilidll- �l Se g05t�t pref ra corno
tL m�Itos _anos, t�y;mo� ere.

. n,e l�m J.J!O�O, .g�:.:!, � yll)� (·l.'ê' os l'P;mltJc1n'1 "ao :.I'lda A� O .' �lst�h B: von So-

d D 1, t f" e mental etc Doen"as ex.'" 1
'

1 't ':l
ll}f.'S fé! loçof's fabl ,cado,� {'om CP,,;so CIJllSL.tE • 111 r(, 11',1l U ',',.': h!plnr.j CiP ,\, pC''; 'rI '" ('·,1.... t11€n, Jn110 Sl�uelra Quell-

e esenvo vlmen o lSlCO •.
-

� i '( D d" o '''1 e 'g""�1 l) 011 l' '

'd' 1
.

1'- 1 ' .'
.• I ," --"". L' ,_

nl' em al' Reum. tismo Varizes Asm;!! Malária

crõ-I
" "C,, - . _ ...,,' ,<!_s l!lU S' ivers�� JOrmOl1l0S fm�rla!) (Oi:. ovo;:; 31j)U!' li"l ·Ii �'II',' (,Vi j 1 éd,;,'�� ri'_ -- No C31'torio de Regis- dinho e snl • .Tosé Franco

Cas gel'.,. a

Hem'orro'das' etc
'

J
':ll1h(l IJnmeo lev'Õ!

<llfl!lga-I
d�stl1lados a 'evltar as ,rugas pe:ledo ri" Il1cUbaç;)'l df' ll!l- ,· •• I"l-O COl11 ') l''''I) ,1�" pr (L

"
'

A l'
.. --- nIca - j..

---

d
. .. .

d lI' ". I' 1 ." , '.' - .. , lu_ - tro Civil, desta cidade, rea- .1'eV"lro e sra ure lano

A'1'ENtilAO: Consultas em Blumenau nOIl dias 26 11 lU dê li";. nfn S'�1lZ.' Ce)'I.!) a cer- ,e e,�Hns �!��à:� :� ve, l�ce� __
I

\ P �,;as, re,e UZ,J- o ( ..�1>1, ,e�t·l.']O I '1l11' � emlJ", 'l:Ü"lC:, eo.nd! .� :-I.
L,

••

ii A

HOTEL HOL�"'Z_ .,.
,A ultima gueaa paralI�ou 11j1lJClo e gumda-b, (lil "r11�

I
j \[ '. unlR 1'1'11",1'1 { ;ns:f,(l1I- liz::r-se-ão hoje, os seg'uin- Ramalho, Fausto Sllva San

- ca..a mes, no ..,.'1

\''''J'' e aJJ"'�ltosa n",<'t'l e1)1)-
' ,........- t A t

.

G'
-

�c·
.

;;----d�
-

V'I",a ,�",
.. '-' < L'

,P'O"ID":0:' C',U' "I'd'�r da"s'·' cr'1I1'3'nç':-a's h;::(���:rn,:� :l:';��,�jl�:�� ;:���: tE'����SO:��i��ISOl1 Goerma- i��róaà;1erOr�oll�11�maCrl�c�e�OaraN'���
,

'ap'."eus
.

e",,.�,
'

e'�f'r'a'�,','_'.,o�"·ry ti' u ' n lr bu;eflCI,'. no da Silva, comerclario ,

"

- e

, :
'" <' c .. ,'... ,

'.'
:

.

. , [ lo., nota Íinal eit:1r€m(1� residente em Porto Alegre, ves RequeJo, Frank R. Pes
COMO,'CORRIGIR ,UMA te bastal_1�e antes de dormir, o '111:' aconte�;! cr,m um' ('0- com a srta. Marli dos San- serI e isra., e \Volfg1ang
,CRIANeA MIMADA:' mas ,�ertIflqU€ ·de que as brin- nt' ":ante e agi" cuH:r (;, tos fílha do sr Raulino e Paul.

P�R<?UN'I'A: -- ,"Mmh:=t c3de r�s, s�jam t!jlnsath\Js ",rh.",�ê1,. segun,:'in uma croniCCi
" 'R 1 d "S - HOTEL HOLETZ' ,

l:le�ma' tem u, mano e 'I?elO lflas nao estlmulantes. prepa-! r'I)U.PClda nos j'?l'n�l::'. Tendo �ra. aque os a�tos, � -1
' SIS.

'Ut', ldâde e "esta -mmto rmma.;.. r�-'a demotadamente para a i3a' 'qr, da hi,;i::'''l,:. de ql:C () I
- do sr. Elsbao GUl- AluO Martello, Artur Wet-

da..' Até recentem.:mte, vivia� cama e seja alegre durante, ,', ibr fio de pit',b era aCOll- lherme Leal industriádo zel, Arno Vieira Iímpio La-
,lnJS com parente$. e, a�esar esses, 'preparativ:,s. Quando I : .111'!do p�ra 1·é'Jt'vesn('�.cr ü resident'e �lesta cidad� zaretto, Mathia� Grotepass
,de, estarmos -bem lnsta:l,,,w,s, termluar, meta-a na cama, a- tOj"'" tew2 nle lill1:; Ideia lu- .' G: 01'

.

Af

Ia
casa' vivia che:a de adultos pague.a luz e s,'.!nte-se ao

Ia_I
m,n ... ,::,: COl1WUl! a vender 1lC; com a srta. Dalvlna Mar- ercy lvelra, onsa Na

e a ci'iança' foi muito mima_ do do berço. Conte uma his_ lj,ti�J'(.. () os T,1t:;i1r:os "VG;;, 3- r g.::rida Pinheiro, filha do chlorf, Cristiano Ern e sra

da,·Agora temos a nossa' pl'O- toria ou' cante, n�as sob ne- n, l� ílJcubacão d .. ' nove d!:l5. sr. lVlilitão e sra. Margarida José Lopes, HarrY Schm-
,p:i:�- ca�a ma�' ela, SD �ecusa nhuma circunstancia. ti!e-a "Milh:l�'�s de pe;,sm1<; iam ::lO P"}

.

,

'

mel dr. :rvI�ur L .' I
'. ae dormIr 'fi nao ser que eu a do berç.:;) acenda a luz, lIgue sen SI[IO para comprar os

BIleJru. , o aunn 10,

l.eznba1e de um _Iado pa�a 0U- o_radio ou afaste a sua aten· rEferidos ov.�s!.)s quais, tal c íHerbert Jollwer e sra., HeI
,tro' por uns, vmte mmutos. çao do ato de dormir.

. qual os prep lI'adlJs para a pc- NASCIMENTOS I muth Kandank·e e sra. e

Que devo fazer'!" Se ela c-ontinuar acordada Ie, eram .vendid·J.'> a p:'so d� í srta. Matilde Lazarotto
RESPOSTA: - Qualquer por um período de meia ho- ouro. Os comnradores não ti-

PRE'"criança vivendo C'2I!l muitos, ra, d'ga-lhe b_9a noit.e e sa2a veram o meTI?r resultado e! - Com, o advento de CElIO DO DIA
adultos, mesmo '001' pouco;:, do quart.:.. Nao volte a nao

I
como o neg·:JcI �rescen tanto J b L '

•

,dias ficar a mimada, pois se ser qUe ela chore muito por e deu muito que fabr a po- I u.m r� USLO men�no, OCOI-

'habituúria a ser' o centro de mais de 15 ou vinte minutos, lic' a e ,a saúde; l1úblíca da

I
rIdo dIa 30 do mes transa- - Os tijolos dos edifi-

aten,?ão, a tt;t \odos os seus S;;i q!1e será d�ficil, mas s,? I
cidade resolw�ram inter�ir, 3- to, na Secção de JYlaterni- ClO:

à,,;;seJos 's'atlsfeItos, mesmo nao fIzer exceçoes verificar'! cab:mdo com a rendos'l. mdus- dade do Hospital "Santa O
'

I
antes de externá-los e' se t'Jr- que ela chor.ará cada V!.=z tr!a dos ovos incubad;)s para I ' "

I
--: ,nosso organ1smo l1e-,

naria "difícil de ma_nejar", O menos. e 1201' fir� a h?ra. de o rehlvenescimenro da pe�e, ,Isabel , acha-se em festas cessüa, permanentemente
.seu ,bebe leovu '11U!tO �emr::o dormI! r;tao ma15 sera 8mal NOT-0-: ::- Os t;l0:ssus lelt'o-! o lar do sr. Lodoemar Blos- de certos elementos' indis-
pa;a aprende:, essas cOJs�s e para lagr,mas. res pOGer.,!), soheJt:n�� qual- \ feld e exma. esposa da'. ,1ensávoeis ã gua co t·t ._

I, yal, ser preCISO 'um pel:l.odo, quu' conselho sobre (1 trata- Tusnelda Blo 'feld _,." ns, 1 �I
I �na ar Dara a. senhora hvra- E' po�sJvel no. entanto, qUi: ll\en�'J da pe�e .e cab.do�, ctO'

, _

s. çao,. ferro, SO�l�, potasslO,
lIa delas ..Precisa ser ,constan: a sua filha esteja eSt!'anhan_ll,npdH.:O f:SD�CIal!st" Dr. �Tes, I --;- Ac�? se engalanado calclo, magneslO, 1l1.anga
,te e. paciente, sevel a, mas do a n.::va cas.a e te-llha medo a Rl�a IVlCXICO, 31 .. _, R.IO de desct(� O Clla 31 de mes pas- nês, fósforo iodo cloro co-

gent:l. _
que a �enhora a abundoup,

j
J<Il1ell'O, has.tanao ("J.lVWl' 'o sado, com '() nascilnento de b' f:" t

'
.

.

' ,De,lhe b�stante :..teIH;ao
.

e como fizeram os o'l11r.os pa- present.e artigo desfê Jornal e I "

'd :e, ��xo 1e e c" �s quaIS
amar durahie as horas do dJa, rentes· Para extinguir esse o end.er"ço cornplt�j.,,) para a! um lnenm,o, o lar

.

o sr, sao t.mados dos alImentos
mas seja énergica ao afirmar meu(l explique_lhe a siüllIção

I
r�spo;;ta. ,

'

! Betoldo e sra. MIranda que ingerimos.
que ,quando ,ela vai para ., várias vezes por dia. E asse- ' Aprenda a organizar os

I

;R,��oaq�Dll�e�S�:iaPJ�'��el��n'eXl!o:;i� �dilr:e;;r;hiLàee'n�JlrBt�:_Ça'o��eeiX:- Ho rosCOpO P a r a 1954 i ;!�;E�:;;:�::'=�
....... pi ... .

.

r S SE NASCEU SOB O SIGNO... _! se,isruL"'õôDiAES•
e'�n""lr"'e"'" � ·1 ur":"q'·'U·t>1III13" 'e" o' Eglllrto! II cor�:d�sRd��� g � �;�1� i;.�2:;�:��1o�-�Te�ániu1i� II �

! II moraIS para vencer· Ate mmados de Julho, VIda de alter. ,I por, Haga SwaoJ.'lli
, ! II nativas· Quanto a amores, muita discreção e prudeneia II 9 de janeiro

CAIRO (UP)

E"'I
d ., ii t 1 t· I i são necessarias. '

11>
-

'. Im�- ,eClCí:fc.l _on. errt _o evan�:- li PERIODOS FAVORAVEIS _ De modo geral, os uI- I Havendo resPeito á lei,
nente segundo os meIOS' di- menta da IIDul1ldade dl- I timos terços de Fevereiro, Abril, Agosto, Outubro e De_ ,I Q dia pode ser esplendido.
plomáticos desta capital, o plomátlca do embaixador II zembro. Para am�l'es e .opo.rtunidade� de sorte: prImeira II Marte inspira audazes. pro
rompimento de relações en�

,

da Turquia e sua expulsão I semam! de FeVereIl'O, pl'l!nelra de Maw, seg-unda de Julho, zet05, favol:'ecendo negocios
. . ,

' II e segunda de Setembro. (Itre o TurqUIa e o EgIto.' dentro. de 24 horas. Esta

II 2.0 Deeanato - 1.0 a 10-1 - Se nasceu nestes dias, importantes. A manhu é
O sub-secretário de Esta- . decisão foi ontem comunica i/ terá cumo.... . ,boã para mudanças e via-

do da Orientacão Nacional· da ao governo turco", /,' P,ERIODOS FAVO�AV.EIS - De modo· ge�'aI, quanto II gens, E Urano, á tarde, está
H Ab-l Se' d '

-

' ".
. 1 II a saude e trabalho: prllneuos tel'ços de: Janell'O, l\la1."ço,

II 1-.,_ 't d57' assen., u u con Anunc;a-se, por outro i l\faio, Seteínbro, e Novembro, Para amores e oportunida_ JJ.t:m s:( ua O para 'co-isas
fIrmou oflcla�mente, esta lado, que o 'embaixador do I i,11 des �e êxito: sêgunda. sem�na de Janeiro; segunda de Fe_.1 originais e humoristicas.

tarde, a medlda de expul- Egito em Ancara foi cha- ! vCl'?lro, e segunda de AbrIl,
r� 'IL OS NASCIDOS NESTA

são tomada 'contra '() sr Fu-, .

1 II 3.0 Decanato - 11 a 19-1 - Imprcv.5tos, surprezas, I DATA S- busto
r ", '" "

'

maGO' com urgencla . pe 'o II acasos.

!
.L

• -:- ao �o s, sau

at r,Ugal, emb;:lxador, da
A fo- II PERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, segun-\'

davels, 1l1dustrlOSOS. Podem
Turquia no Eg:to. "O Ga- ': do terço de Janeiro, Março, Maio, Setembro" e Novembro. efetuar uteis descobertas,
'bmet@'" e �io,;' Çlec�ar9u,! li Pa.ra am?res. e ocasiões de sorte: terceirx s_em,ma de .1a_

l!talvez em interessantes via-
� ,- II' nCHO, pl'lme:ra de Marco e tcrcelI'u de AbrIl. "

.

gens..

,

BLUMENAUs 9-1�1954
_. :'.'�'��.'"
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•
.

P' 5'Or -"'i3"77'--;;#:;.-'

... ��s estatisticaj, demons
iram como ainda hoje são
pouquíssímos os que se ar

riscam a caserna, numa

riscam a casar-se numa sex

ta-feira. De fato, uma esta,
t ist.ica realizada em Milão
revela que em 1925 DOr e

xemplo, em 5462
r

;natTl
monios, só 1 () foram que
brados em sexta-feira, que'
cons-títu

í

o dia mais temi
do que o próprio 1:1, Como
vemos a pobre sexta-feira
é considerada azia.ga em'

todas as partes do mundo.

�In II = !'IçGUOO��UOCi 000 13" .�oOO�OO'#lO'C:�:O�

V·id S'
., §

I a -. octap
E's'peclro huiiiiiiO

ELENILDA WIEDERKEHR
Blumenau 15_6_53

Tudo é deserto dentro da noite escura
O gêlo reveste as frias se!)ultul'as
E as múmias gloriosas na estrada tão deserta
O vent 1 sibila macabro, navorante
Entrelaçando-se aos coqueros verdejantes
Que enfeitam :1 terra negra de seu destino incerta
E quando êle sibila em écos tordoantes

H0111pem furiosas nuvens devorantes
Que tornam o infinito azul da ímeusídão:
E em cada uivo que apavora e atormenta
O coração do hcrnem em dôres se afumenta
QWll vem olocaustro erguido na amplidão

,

:\\
,�i'
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§ DOENÇAS NERVOSAS E MBWTAIS §
5 ª
! a
g Cala de Saúde Nossa Seabora da Gloria ==
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:= A.SSIST�CJA HE'DIC A' PERMANENTE A CARGO D1!: ESPEC!ALISTAP ==
:; ABERTA AOS IB'DlCOS .EXT.l:BNOS :3
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com preço,s

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Catarinenses para uma comtiIeta ["IIIIIIIIIIIII"'"HI1IIIUlI1IIII!llIllIIlIllIlllIIlIlIlIl,,"nllllll"'''�,

à tarde na Capil I do Esl dO' t». A. Tilhore/a I
os esositossentenses =: Ausente d uranf� o

= -

_ mês de Janeiro. :'::

:'=$1111 I111111111 i IIU I illlllllll! 1I111!t1 1i li Ir lU llllllll i 111111111ulllllllUtU1111IlJl�
elo campeonato cuja
nízacâo e controle
cabe- à Confederação
sileira de L�,:;portos, Para

tanto, devem os cracks bar
ríga-verdes estar conveni
-entemente r-reparados, no

tadamente :,u que concerne

ao seu estado físico.

" A batalha da tarde de
I
"scratchs" da Boa Terra €

domingo é decisiva às' as- araucaríano. Todas as cir

piraçôes da turma canarí- cunstancias Favorecem nos,

nenses, aspír-ações estas sa equipe,' à qual não nega,
QU'2 se resumem em 'dar rá o público desportívo de
combate aos baianos ou pa- Estado seu indispensável
ranaenses, conforme o re- incentivo, no acanhado es

sultado do encontro que tadinho da 'Rua Bdeaiúva
em

. Salvador farão os em Florianópolis,

amenagem dos remadores
do América ao sr" S. . raz

•
>

'

convocar

Foi levado ao nosso co- t'r,'ftmdame 11,' D homena-ll:.' r _ ,; de SI ,ce�',. agradct:i-

jnhecmento por um ' alto 6"; ( " que ih:,s dU';Q;u pa- 1:', 1;,'

prócer do Clube Náutico ------

América, ôntem à tarde, LUD,r-lv-al lo'enz," e s I a' Iportanto tardiamente, que e

uro I �;����i�j:::dh:���rif��� Flor IIIano'pol,·@que terá lugar na noite I I··'bf:Hdo o sr. Sebastião em. ii
do próx.mo dia 15 do cor- Cruz y uma »rnvn de reco

'rente, às' 20 horas, em sua nbec'lmento ; gr arídão pe-
Sncontra-se há das em

séde, sita; à Rua XV de No- l . nurito que já tem reaíi- Florianópolis o sr. Lourival

vemhro. i'l' ',' r� vem r;ealiz:,m,lu em
Lorenzi, que foi o respon-

Constam da ôrdem do dia 'J ,d da seccà. ri,:! r mi) 'i-
sável pelo preparo técnico
do selecíona::1o eatarinenseos seguintes Ítens: :u rrana, a nu t, tomou B\_-

I D'
- -i no Campeonato Brasileiro

- lSCUSSi.!(J e aprova- ,,1' ,I impulso, 8J')ÓS a elei-
-

d
- do ano de 51, tarefa da qualçao e contas, =: , () uedic .do e zeloso se desincumbíu multo bem.II - A_ssuntos d,iver.sos. (1. '1/l'lt'sta '11ra H presíden j ; .

liC f e preCISO cuzer,
.

aso nao possa 'unClonm' ,-, _ -lO ('l'l'l\--).n "J.J' /t f,I,', dr Rua •
! Ih' I ,. O popular Mar.posa, SP-

a Assemblá;a, em pr-imei- I Y\j
ra�oêà(;ão:lJor falta de
numero legal re presentan
t es, haverá uma segunda

rdi ária
ind

os

gundo se propala, veio :]
Santa Catarina como "o-
lheiro" da Confederação I
Brasileira de Desportos e a Ipasseio tarnbern, devendo

presenciar amanhã à tarde
() segundo confronto en tre
os quadros representativos
do nosso Estado (' do Espi
rito Santo,

Convite da oI. C. F. ao
Governador dn 1 s t a d D

A refcvida h._m\cnagem
C0: ,�[,u da er-trega de .uu

n"l ::1 (O WlP:) a,) sr, Se-
11:,'-' ào Cru", um, .Ilminuta

Quer o Avai se defrontar
Com O scratch capixaba

,A presidencia da Fiede- I
tarde.

racão Catarinense c]'i_' Fl';" Assim, entre as ínúme
teból vem d(� endereça)' HO I ras autoridades que deve

EI', Irineu Bornhausen, cn-I l'f/l prestlgiar o gigantesco
, -

I
�.

vernador do l�st;j( l, aten-
j_ e::.nu.itcl1llJ, estará fi chefe

cioso conv.te para (!IIP SI' :1)' Executivo Esta:uul, que
fu(:a -pr'ê�el1te;lO en-l:i1'ltp _\[f'li1 R1íxllirm.1o na medida
-entre 'us �.el('l:i}e:, (';lL,,'Í-- tlo iJoss.ivel as enbdades ile�i'

;;�;;�n�ad:�;���'��:�;���.'i . g��:jva,
oe

lUdO. "E:!a°l ta IIIpaoha de soc iüS dos
Pr�lende amar a16 oesl� tslados do C.R.Flamengo
e" ti Blumen9u o AY'!lL Como se sabe, prossegue além de duas prova3 foto

.

d li i ," ii . II �II a campanha do Clube de I gráfi�as 3:4, tiradas ,sem

,

d
'

17
. - 'P. d Regatas do Flamengo do chapco.

_

Apuramos que o AvaI ,e
I
P,o� a ll'üO a .wrusqpe, e-

Uh, para a anegimeniacão
'

l<'lorianOIJolis l)retende d!s- cldn' cora o Paysandu a po:� , , :_ _ "I
o a . Tão logo 31Jrovada peja

putar com o Palmeiras, se da taça ofertada pela V-, :::e f:OVOS �OCl s, ,n ? so nd

sina de Acucar TiJ'ucar S, Capital da Republica, mas Diretoria a inscnçao, rece-
dia 16 do corrente , um

�

t 1 d' E t berá o sócio o recibo e a_'préljo na Alameda Duque A, e colocada em disputa
-

amoem no� lversos 'S a-
-

.

quando da inauguraçâo elo ,dos �() BraSIl. .

carteira social, pDdendo os

dé'--Caxias: Os azurras já estádio do Humaitá na 10-1
Aflm de conseguir sua i1?-t�r�sados nes,t� c·dac!.'e

tem assentado para a da-
cr.lidade d'e Nova' Tren- ,inscrição, estes �IltJ.mos dlnglr-se a Aur?eho Sada,

ta de 14 um match com o
to, devem :pagar' a�hantada- pelo telefone L86, das �2

Caxias, em .Joinvile, à noi- 'Até o presente instante mente o semestre de Cr$

'1
as 18 horas, �xceto aos sa

te, devendo consultar os nada sabem das íntencões 190,00 e na mesma ocas-ão b�os e dommgos, em cu

dirigentes do Campeão do dos mentcn:'es avaianos' os I a importancia de.Cr$ "," 'jo poder se encontram pro
Cent'enário sobre a proba- dIrigentes palmeirenses, ! 15,00, pela carteIra S-JClal p:JSÜl.S para ·este flm,
bilidade de u mconfronto
nesta c:dade, dois dias (1-

*--

convocação, meia hora mais
i [11':.1f', iniciando-se os tra ..

halhos enrn qualquer nú
mero }JH'[;pnte.

J I 1 .!)�, na qV.1J 1.::, gravado
s, I 1 ame. (I g�..;t,) de's atle-

elYt0t'10nou Noticias que procedtm
da Capital do Estado, ir.di
caQl que o Avaf mostra-se
interessado em travpr com

a seleção do Estado do E�- Dirigeni'es do super-cam
pirita Santo, na noite da peão ilheo teriam entrado

próxima t'erça-feira, uma em entendimentos com a

peleja de carater amistoso, chefía da embaixada VIS�

aproveita�1d8 sua vinda à tante, neste sentido, d'esco
Santa Catarina, para CU111- nhecendo-se, Por óra, a mar Ipr'r com seu segundo corn- cha (.:os acontecirnentos.

ViriaaoBrasil o«Toulouse»1
PARIS, 8 !DP) - A 'e-I efetua�á no proximo verão I

quipe de footbal do "Tou- europeu, e será a mais €x-!

l�use" espera po?er excu�-I' tensa já realizada até agora
SlO11ar este ano a ArgentI- por Ul11 clube de F'nm<:a no

na, Perú, Paraguai. Url.:!- I hemisfério ocidentaL A ex

guai e Brasil, O diretor do I curção está sendo orgall:za
clube frances, sr. J'ean Put- da por uma organização de

nis, disse que espera firmar' São Paulo. Acreseentou o

um contrato por estes dias, diretor do Toulouse que
para que o Toulouse visite vinte e um joga:iores do �

a America do Sul, jogando primeiro teum e seu trei
doze partidas nesses cinco na.dor, sr. Jules Bigot, de

país'es com uma opsão para verão partir com (k�stino à
mais seis, se a excursão ob-
tiver bom êxito, Disse que América do Sul ell1 fins dr:
a visita do clube francês se maio,

promissa no CCl'tme da COI!
federação Brasileira de

Desportos.

D ce

Rio ii
vez

do Canto do
alarina pela 3·a

b:o entre o futebol blume-

•.Habitam a 20na de co

neste fim de ano, anun

cia.ndo na emissora da Rio
do SuL' ." ......••.

Solicitem a tabela de

preços ou a visita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 _ Fone 151 - RIO I1 DO SUL - l?ta. Catarina.

tajuais, que sempre cara

terizam inicio de cada terr..

poradô__

O Canto do Rio, primeiro
clube a iniciar o intoercam-

nauense e o carióça, jmi
tando seu co-irmão, 1), Ola· (ria' Atlético Clube. edá se

preparal:j�: para uma série
'

de €xíbições de sua equÍpe
em nosso Estado, dentro
em breve.

CIO ara

os paranaensesrH

RIO, B Cl\IIeridionall -I san, Rubens; Milton, Val
A seleção paranaense que demar, Ceninho, Vila-lobos
vem disputando c Campeo- e Esquerdinha.
nato Brasileiro de Futebol, Seleçâo - Roberto, F'e
enrr-entando o quadro de dato e AuréI:o; Edgard, To
,aspirantes do Fluminense, cafundo e Oscar; Miltinho,
foi derrotada pela contagem Olcimar, Taico, Almir e

Alceu, Houve várias 'ou

tras modificacões nas duas
equipes.' I
----------\FAÇAM SEUS

ANUNC-IOS

Dois cotei.)s fariam os ni
teroienses em Flar!:wópol:s
e outros tantos no interior
catainense, s",�gul1do se

propala, um de1es muito

provavelmente m'sta c ida:

de, Nada Il,rm seda a apre
senbção d0S ct'acks c1'1l1tor
riensés po�' �3t9,> lados, pois
os alvi,-ct'lesLe:.;, tod�s ,JS

I vezes que aqui estiv,eram,
fizeram juz à admrcaçüo de
nossa gen1,c. p'e L1 wane:ra

I cil.estacada com �lue atua-

I rarn.

�������!I-�

BUERGER -;- preços jamais vÍs�os em

ves para o verão e roupas feitas em geral.
NOTE BE�f: - Em artig'os de Jnvel'1lo, desco!ltos de 10 a 50'};,· � APROVEITEM!

de 6 contra 1. Os parana
enses, no primeiro jogo do

campeonato, derrotaram os

baianos com uma golea
da.
Os quadros - Fluminen

s'e - Veludo, depois Adal
berto; Lafayete, depois Ge- N E
tulio e Duque, Batataís, Ed-

R - a mais popular da (-i<1:1 de.

de N',lvembro, número 50!) ------

Telegrá fico:

parecendO' no medalhiil} o ba
rio d� Graffen;riI;U1 o .. v�:nce..

.r.. ,

.. r I

Indicador ProllsslOn, I
Dentistas

ti PROBST
CIRURGlAO DEN'fIS'I'..a

AO LADO DOS CORREIOS E 'l'EI...EGILtl'OS
A' ALAMEDA RIO RRANCO N. 8

HILMAR ZOEitRER

MASSAGENS MEDICINAI::;

(Diploma Alemão)

Reumatismo; eiátí'ca, traumurismco, doenças
das senhoras, cabeça, coração. fí;:adü, intes
tinos, nervos.

VELHA - Bêco Plll'Úl' Unifio, 55
2a5., :!as., 5:ts., bns. Ieiras das 15 :',,; I X horas

Médicos

D R. (A R L O S G O' F F E R J E'
CLINICA GERAL - Cm,URGIA
HOSPITAL "SA NTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PELOS FONES:
119fi e

DR.
Clíníeas Geral e Operações no Hospital Sta, Isabél.

l�specialista em Cirugia e doenças de_ senhora!?
Diplomado f'3 Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento ];leIas Ondas ultrassonicas.

DR. O. R. KRllf6ER:,
lU E' D I C O

Doenças de Senhoras e Opera,;ôt:s. Ralos X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 hol'lUII.
ResidêJlf'ia Rua 1\Iarecl1al Flc!_riano Peixoto, 253 _
Fone 1258 (em frente ao Ho�pital Santa Isabel) •

to t ..

-

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
....

CLTh"lCA GERAL -
Especialista em Doenças de Criança

CONSULTORIO: Floriano Peix'Jto, 38 - 1. tLndar -

I<'one: 1197
RESIDENCIA: Rua Par8iba 170 - Fone 1074

DOEN�AS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

o (Electrocal'diograiia)

(Ausente até o dia 10 de Janeiro)
,l\10LESTIAS DE SEN.HORA�

DR. RENATO (AMARA
OOF..NÇAS INT"'�R�AS

OPERAÇOES ,

ONDAS CURTAS
Consultório: Travel!l8ll 4 de Fevereiro, 3

Fones!' 1433 e 1226

DR. 6EBHARDI "ReMADA
Especialista em alta Cirurgia e doengas de Senhoras

Commltas no HospItal Sllnta �Jat!ILrirul
Das 9 às 11 e das 151/2 àt< r.r às. '

....; BLUMENAU - HOSPITAL S"'4NTA CAl'ABJNA
OUVIDOS - N�mZ E GARGANTA

INSTITUTO DE OLhOS

iii ., .. DRS. TAVARES e HEUSI ...... .,

RUA XV DE N(,)V., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECH'!' -

&adioterapta - Ralos-X. - l"lS1ottlrapla - Metabo
Jhme - RESIDENCIA: Rua 'I de Setembro. 15

""ELEFONE, 1441

ClINICA DE OLHOS)
OUVIDOS - NARI� - E GARGANTA - DO

I
DR. WILSON SANTHIAGO

AI�.tente 4a Fac'(ildade de MedicIna dIA Unlvenloa6. tio Br&81J

CONSUV.rAS: Horário, das 10 às 12 horas fi das 14
ás IS horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Ho....

pital Santa Isabel

'DR. ADEMAR

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

AD"l'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUl\-fENAlJ

LUZ

DR. J O Ã O DE
ADVOGADO

8cl'itórl0 e residência àrua XV de Novembro,
LUMENAU_ Telefone, 1560 '

FONE -15-31

DR. HERRE ru GEORG
ADV O GAD9

1':SCRlTOruO: HOTEL IlOLETZ - BLUMENAU

CORRETOR
Rua Maranblo N, 2 BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



S. PAULO, 8 (Meridional)

l'
co· ,Há 40 anos foi lançada &

-- D; Carl,5 Carmelo d,� Vas- ppdra fundamental. O proje_
(·tmcelos Mata, Arcebispo de to, em estilo góticc, é devido
São Paulo, reuniu os repre_ ao engenheiro católico Maxi_
sentantEs da imprensa e dcl mili:mo Hehl. A Legião ti'! S.
radio fi) Pab-::io Pio XII, ' Paulo Pró Catedral contribu �l
:l'im de dar-ih,", lima grande imensamente para tornar rca
notícia. Tratava·::,� da comu_ lidad", a conc'i·ctiz'l(·.iío do
r:_:t'uçâo cfiC'hl da inaugura. gr::;1d�e idpeal· Cada l:rna da.;
('uo da nova Cakdr�l de Sã-:) senhoras particip31lt2s da

!.'�alllo, 110 pr6xirE·o (.:a �'), Legiã:) contribuiu pês:s-oal_
1.",>ta d!! Conver;;ao do Apú.::_ mente cO,m 70 mil clt!zeir's
tolJ Sao ,Paylp, solenidade (Conclui na Z.a pá.gina letra (')
lJue consühlll"l um dos pon- . , _

1:s altos cl) 400,0 ;,niversári')
da eidade de São Paulo.

'

.

Inicialmente, tiisse o Arce
hispo D, Carl,', C>lrmdo de
Vfl8concelos lvlutd: "Sã) Pau
lo nasceu cord a lnauguranãe
dll igreja e d,\ €'sc01& dos in.
dres jesukl';: '11) planaltJ Ge

Piratin'nga, E;-n fOmem0r'l

,�ão, da fund,H;ão ria Igre;,'1
sera agora inallgün,da no' PT
Ccntenório dn L'J,lade a nova

catedral, assim como' em !::1-

mC'llloraçâo l.h (�scola tel1'Hh
ho.!�, coni admid"dl PUjéln_
Ç], a Universidad'2 Católica
1st.: prova - ',.) iado de,;ta
Furtentosa cictnde - como fui
abençoada por D�1t'" aqlleI:-.
obra incipj.-:'nt,'. na?ã:) de 'lC
bra para que, n·,' dia 25 de
jandro, l1:J::; pnamo<; em adir:
de graças a D�\1s por es�(,·,
U.i:, GOL. rios (' LCIlLldos !Jp'1('.
[feios" .

A scguir o arcebispo de <;.
Püulo forneceu alguns dado"
do magestoso templo catóJi_;

COMERCIAL BRUNS S.-A.

ELEVADO O INDleE DE NASCIMENTOS
REGISTRADO NESTA CIDAIlE,ElVI 1953

gráficn desta. cid.tde; cuja população cresce vujtosamente, como ""Vem

dos dos bancos. O clamor portaria de t
•

(['O
de demonstrar o relatório que a reportagem deste jornal obteve on- das instituições beneficen-

� '" ex �llsaJ a- tem no Cartório do Registro Civil. .: .

que se ouviu na reimíuo, cordo sobre I) salário' de·,S, '. De acordo com esse relatório, o registro de nascímentos durapte tes desta CIdade, que vem

foi: "Que regresse o Mi- Pau�o a�s banéário.,. de, Rio r o �no de '1953, roi o Seg�lillte� do sexo masculino: 1,010; s;xo, fe�ini-I' PrD,po:�ion�ndo grandes
nístro do Trabalho para re, de .isneíro. Os maES exal- no. 940; extomporaneos. Isto e, os que foram regístrades fora da. eno- heneficios a classe comer-

I
-

d t tad t iticasv s
ca: 2iíllj nau-mortos. IH. '

, ,
"

'. SESC' S I'so ver OS· casos pen en es a_.os ecertH:l cn lcas se·· Por esse movimento nbse rva-se que houve um superavit de nns- ClaIla, e - o· - erv �

no Rio". Resolveram ainda veras :'J �'I.'I'I�( j t do sr. J. címeutos do sexo mascuÍino, em número de 70 crtancas. CO Social do Comércio, íris-
mandar-lhe um t>eleg-ramu_ Gc.u.h! dizendo, mesmo, Quanto ao movimente de casamentos atínglu ao número de 461, talado junto à ACIB.
"onde estiver", pedindo-lhe � se ser-i "ministro nu estan- registrantdo.se durante o perforto o numero de 453 habífítnções para Por mais de uma V(;Z,

h
'. ,

easamen o. ; t 1 tque ven a fazer cumpr"r a cleíro '

No que se refere ao movimento de óbitos; houve 429 mortes, sen- ces as co unas, emos l"'es-

Re"'t:l:1 <linda o "Oi-irio <lo 233 <lo sexo masculino e 19G do sexo feminino. saltado o trabalho húmaní-
da N«tc", depois de co- Entre os registros de nascímento. e óbito, conclue-se, que a propor- tárlo aue essa '9ntidade

t
-

di
' çã.o de mortes durante o ano passado foi bastante acentuada, o que

vem de-senvolvendo, .!la' a1-men .lÁ' q.l' l'nll fi? o SS1- em confronto entre as cifras, permite deduzir que regtstrou, se uma

dío, qu'-: v-a, re',:lver a Jus- média de 40 nascimentos no mesmo penado. em Blumenau,
tíça d-:. Trabalho, negando .----------"-"""'-'--------------�-'--,:.--'-'-'-----

valida J ; l!O mesmo, cuja Pr-oti D t A' Z;��:i.�·�·: a��i ;������S�f1t;l�i�: ratiCamente eser C1 ona
::�o���'IJ,:;��;����0�O�1:����= B"e"rnío Da' Co'píttrl .'p. Q'U-'1-1" studo, e�l1jc a redacão de U'1) "."
teleg··;:t .n : DO presidente
do TR. Nesse '-::elegrama R t id 60 mulheresextranham o processamen- es aro ser remOVl as apenas -

'.'
,

to do dissidio ex-ofício pa- S. PAULO, 8 (lVIerid.) _ estrada de ferr'J para às suas desejaramte deu a todas rou- suas finalidades �2io ampa-

ra sclucíonar :) aumento ria Ontem à noite, a reportagem I respectivas terras de SUJS na- pas decentes, para se pod�
classe bancára no Rio, de- dos "Diários Associados", en-I turalidades _ �quelas que o rem apresentar de modo con-

,

"pedem controu.se, no seu trabalha - - digno na sociedade e não dei-
claran.io, depois de rotina no D. I, e no gabí., AGITADor OS MEIOS xar transparecer o que ha-
vénia à v. oxcia, para pon- net� d:) delegado c� costtl'l

oi viamb sido na vida. Tudo is-

derar que, se os bancários mes, sr. Tavares Carmo, ;�om POLITICOS PAULI'STA" s� foi feito C0111 tamanha. ru-
e o governo j:'t chegaram <i o sr, Rodr gues Alves,

dJre_!.
.J pidez que tanto eu C0m;:- o

d b di
- tor do Serviço Social do Es- S P \ULO 3 (lVI idi 1) delegado .d.:c Costumes esta-

acor 0, so re H.:, .COlI I\,�)es tado, que, corno sempre faz.
" f.' 131'1 ionai

I lU,OS 'adlUl�ad'os, como :sso se

::lo amnent:J, t01l1a-Se claro vai ah observur o andamento'
- Em vIrtude do lançamen. pode reah7l-r SBm um atro

que a Justiça da 1'rabalhrl, j das. Ínquiriçõ�s das senhoras! to da candidatura do sr, Jâ. pIo, correndo tudo_ em ordem

reabrindo a questão Pfira I a�;H�!en�es,�_ Junto �a� moças 1 nio Quadr,:s, ao governo do e a. �on:;nto de t�das as be-

(Conclu_.i lia. ,�,a pá:;in" letra G) dt_saJus!,]d." lia vlda que E t d�' L '.0 G _.'�
neflCIada.,·

c�'nstan t..m,"n te chegam à re-
s a -, o sr. ue_.s ...arc.:b

ferida delegacia. ,
deverá avistar·se novamente,

° momento para uma
. en: com.:is proc€l'es poIíticoH, tra

trevist� :foi logo �prC!veitado, tando do assunto, l";rin�ipal�e o as:-;\.mto nece:s:;arlamente I 'd t dtinha de ser, o pé ,em que se
mente com o pr:sl en -.:; a

achavam {JS tnl.balhos do en- República. Acred ta-se que O

cerramento da, já agora, ex- candidato situacioriísta, 'isto é,
zona do �a'xo mBretrici:J, no ap'iado pelo PTB c PSD se-
Bom Retiro. ,

"

..

'

O sr, Tavares Carmo foi ra lançado, no dla trmta do

nos dizendo que na antiga zo� mês corrente.
na do baixo meretrício, res

tavam onteln, .apenas, sessen

RIO, 8 (Merid.) - Ainda mo segundo sllplent�, �endo I de acusação pela fm:.'ilía do ta mulheres para serem reti
não se real'zará, hoje, o jul- es!,=" um dos motivos porque bancáric, .que ao, ,leclar,)u radas. As restantes setecentas
gamento do tenente Alberto o juri não será r�.llizad'J. ser mu:to difícil a realizflção já haviam t·amado rumos 0S

J'orge Bandeira, apontado €0- Bandeira já. se c'1r.;ntra pr<:- do julgamento no d'a de })')je. mais divers;s, segundo o que
mo o autor do "crime do S'1_ so há mu's de um ano, reco·. - "Nem a acusação,1 re· poderia informar o sr. Rodri
,.)pã", no qual perdeu a vL llúlo à Base Aérea de Santa preser:tad.: pelo promotor A. gues Alves,ali presente. E.
da o hancário Afnmio Ar,]e_ eniZ. milca: de Vasconc"los Cc por ora um, ora outro dos nossos
nio de Lemos·

.

Não se realizará mim _ dissf.'-nos el:� .Jn,2n1 _perguntados nes foram dando
O nome do jovem oficial, Na tarde de ontem, ouvI- a defess, constituída peL�� �d- jní!')rmações qUe be.m demons_

{IUE se f"llContl'U pl'e.Jo prev':;!l- mos o cI'ilninallsta Mílton Sa- vogados Rameiro Nf!'�') i'-- .10- tram que o trabalh-;) de "Um
tívament,�, f'st:.í incluido co· les, conir:,bdo Co)1110 auxilinr sé Bnn:faeÍo, fizerÕ1m a jun- peza" eh ant'ga zona· .estava

- - - - ;_ - - - - - tada de !lOVOS documento'! ,'O� prestes a ser concluido. Para

'U' d
»

bit I
mo pi '. vê a lei. no P;:87.·;> de tanto, o sr. Rodrigues Alves

. m OS DJalS e os emp os
tr(';; ii m;. antes do úuhtamen- nos informou' que o Serviço
�-, 1-; � (. milito sigllificati\O :So�ial dC! Estado �rovjden_ciou NiI!tl"c�as de RI·o d l) SIIIur.iá \'FZ que, 5'1.:: houveSH' ass-stencla ger,ll as decaldas III I ' ,

C a·, 0'1 ,·c o s ii o m,u n do �;��i�:,i t�:Ff.:���;'� ��f����i:j!����:g�!�a��lfNatal cios· pO' Lr� ..:: eletu� -'O", .pelo·-Além do mais, Alberto Jor_ VIam, deu-lhes manutençao' O .:;;;. .., r� ga
g,' Franco Bandeira é vm, ad2quada, provid€nc'ol1 mé-
s�gl:ndo suplente, [) qu,� equ�- dicas pura elas e pessoas de,C E"" 'O ... cl B

' I
v:lle.3 dizer que, <.f} r,··l·�r.á l.s�las fami�ias com os respec- entro s-pJrlt� pe·"..:2I'IOS· o emser Julgt'do se ,0S dOlS pn- tIves medwamentos, deu a- íi. g , U
ml'jr .. , jlllgament�3 f,)r(�..n ['- brigo às que se achavam sem

. .

dhdo:-· T; .isto é u::n,� P'i>Dibí- morada, i,nsc:r_:ew.'!u n::> cu�g.:) RIO DO SUL, 8 - Cons� I de mane1n espetacul:;lr em Natal dos Póbres de Rio do
1 dade, mUlto remota . �e alfabetIzaçao do Serv1ço tituiu a ma;s agradavel SU1'- todos os recantos, uma vez .Sul,

. .

S�mente em março . as analfabetas que desejam pr2sa, o accntecimento jamais qUe os esf:rços do sr. Euge- E assim, o povo d'e Rio do
, �SSln: sendo, o n?�e do. 0, ter �lm empre�<? decente, en- visto em Rio do Sul, quando nio Schneidier, obtiveram 03 Sul acaba de demcnstrar�
flclal somente, sera ll1ClUldo cammhou ImeC\'latamente, to- da distribuição cJ2 presentes resultados almejadas.' mais uma' vez, qUe a carida
na paut� ?2 Jul!f"mentos pa· das quantas queriam traba_. aos Dobres, 'patrocinado pel'J Para que melho:r se possa de é o caminho que nos leva
ra

•

o proxyno mes d::-! março. Iha1', �oss:,� n� que fosse, mas Centro Espírita "Operários aqtulatar {J que fo ia Natal ao Creador.
.

qU,and? amda dewc'ra ser () que nao querl�m .de modo ,al- I do Bem". dos pobres, Em 195:1, realiza-
.

Serviço. de AsS'istencia
prlmelro 0;:11 o segundo Sll- gum. volt�r a VIda anti:r ar, O gesto filantrópico do do pelo Centro Espírita "O];:e- aos In<1!gentes .

plente, pr0vldcnclOu passagens de 'l?ovo, riosukmse, :repercutiu rários do Bem", basb apenas RIO DO SUL, 3 - Após 5
.- -- ._._- --.- - _ ....-- --" relad;narmos o seguinte: dia dias de. assídua assistencia

25· ded ezembro de 1953, fo- médica pelo Ch2fe do Servl
ram distribuídos ;.:81 pacotes co de Assistencia aos Indi�
com tec'dos; 133 pacotes com i,ntes, dr, Alfredo CinieIlo,
bonecas; 38 brinq'.ledos de bem como, a dedicação das
madp-iras oe 1380 cartuchos abnegadas Imlãs d,:) Hospital
com variados doces e bon- Cruzeiro, teve -alta daquele
bons. somando um total de nosocomio, dia 7 do corrente,
2432' pacotes. a pequena índ'a Mendô. de

os

Ministrv nê ano para ano, acentua-se cada' ves mais, o movimento demo.ao
. RIO, 8 (MeridJ Os
banráríos cariocas lanca
raro um ultimatum ao Mi
nistro do Trabalho. Esta
informação foi divulgada
hoje pelo "Diário da Noi
to", cuja reportagem este
ve na reunião realizada on

Lm na séde dos emprega-

e orienta
do .no E,tado, pelo, sr. F'Ia
v�o Ferrari, o SESC vem

cumprindo suas finalidades
meritórias e fíi"l1lti'óPÍcas
dentro de um critérioso

)ouvável .plano de ação, no
que diz respeito não só a

assistenCía médica e : far-Será homem ou konéco
I

o «Ho em Elelronicon 11
Tem constituido o

acon-I domingo,
dia io, último dia

tecimento máximo da se- 'doê exíbícâo. a desmonta
mana, nésta cidade, a expo- gem, perante o público, do
slção do "Homem Eletro- "Homem Eletronico", dis
nico", nas vitrine; da firo sípando-se ass.m as dúvidas
ma Prosdocimo S. A., o e divergencias . suscitadas
que tem servido de muitos entre a enorme assistencia,
comentários em todas as que está realizando inume

camadas sociais.

I
ras apostas sobre a sua

A propósito, em face da identidade.
grande divergência surgida
em torno do fenômeno, a Domingo, pois, às 20,30
firma Prosdoc mo S. A" a h�ras, será desmontado \)

CClIlvüe da (ruaI ,se acha "Homem Eletronico". Se
nésta cidade, o alu::l.ído rá um homem riú será um

"honeco mecanÍco", fará boneco?

Somente em març� o iuri do
autor do «crime do Sacopã»
Bandeira 'não será. julgado hoje, afirma o a(us�dor

-�----,-----

-

O sr. Eugenio Schneider,
na/ qualidade de Presidente
do Centro Espírita "Operá
rios do Bem", manifesta, por
intermédio de "A Nação", os

!:'cus sinceros agradecimentos
a todos que co)peraram para
que os nossos p-obres, em

1953, tivessem um Natal mais
aAlegre' f: Fel'z. Os agradeci

mentos são extensivos à Rá
dio Miradcr, que colocou à
'disposição um ótirho serviÇo) RIO, a (Meridional) - Es-
de anto-falante, ao lado dá túpido' cr:n'le de morte ocor

sédt-? "Operários do Bem", fa· reu em V'cente Carvalho. Alí,
cilitando muitíssimo a distri. o leletricista Demerval V'lle_
buição. dos presentes, O sr.. r10 dos Santos, de 27 anos,

Sch]1e�der pediu não esque. vulgo de "Gaguinho", assas

cessemos um agradecíment.') 'SÍn:m aom duas punhaladas,
tod:> especial ao j,:.rnal

"AI
sua o:mpanhelra, Eunice da

Na�ão", ,pela nota mserida Silva, de 26 anos. .,.

antes do Natal e que limito . O casal re,sidia, ha ccrca

auxiliou a vitoriosa campa- de oito anos: no barracão' nr.
nha que visava :fundos para o, 156 da rua Ibítinga, local em

Matou a companheira
golpes de punha I

Joel reconhecido
�

dcareac,ao
'i

Grave acusação lambem de uma testemunha iolorluante

com

como raptor na

senhora Wielfsa

RIO, 8 (Mer;dional) - Fi- a Sr3. Wielfs ree,mhecer,l et:l

nalmente, realizou-se, ontem, Joel Gooda Fcrl1uncies, O ho
i1J. delegacia d·} 'Lo distrito, mem que tentai"l raptá-la, í�á
i_t(:LlJ'eação entre (I jovem Jael tempos.
(;'!(Jda F('rnand�,', apontad.) Disse maih Qll'! já 1 iJ1h�l
pe!:1 polícia como o autor das certeza de que i:'!!e era o al!�

quatro tentaU vas d:: seques_, tor da tentativ,1 de sequestr·.J
110 eomr<' dam,lS de no�sa H'- 'contra a sua peso;:a, sendo
ciedade e a .>1':1. Emllnme Du. j que teVe! t..1mbem, oport.uni
Lresi Wie]fs, �!U:� s('ria urna' dade de ler peios jornais o
ct<, sum; vítima,. -! rapto que {} indiYiduo t,?nbra

Ueconheceu o acusado 'contra d, Tinila Moera, em

Colocados freme a J'rent::, Vílu Isabel.

ENS'DCEM DO PRESIDENTE
DO

INSTITUTO BRaSilEIRO DO· Cftff TRITORES . waTERLOO
CAFEI(ULT OR (ATARINEHSE!

SENHORES
A G R I C U I.. T o R E S'

No limiar dêste Ano Novo, cumprimento-vos e transmifo-vos
os meus melhores votos de prosperidade, na certeza de que o vos ..

so esforço em pró I de uma cafeicultura racional refletirá no pro ..

greno econômico de vosso Estado e no bem comum da "Pátria.
. Asseguro-vos da parle do Instituto Brasileiro do (afé o devido

apôio e a melhor com lreensão'
JOÃO PACHECO E CHAVES

Presidente

Acabamos de receber nOM

va remessa dff,tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de
monstração senl compro·
misso.
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