
N. IORQUE, 14 (UP) - O na

vío petroleiro "FA-VERON" cho

cou-Se hoje às primeiras horas da
madrugada, com outro navio, no

chamado Léste, na parte inferioll
de Manhathan. A' Guarda-Costel-

O'RGAO DOS "DIA' RIOS

- o MENSAGEIRO D
ANO X BLUMENAU. (Santa Ce tarlna, Sexta-Feira, 15' (Íe .J311ei.ro de 195('

E N T R E 6 U E AO SR. N E R E U R A 'M O S
.

O OfiCIO D O J U I Z D E (A X I A S
RIO, 14 (UP) � Somente ontem à tarde chegou à Cúrria

ra dos Deputados o oficio do juiz de direito de Cax ias, sr. Jo
sé Navega Cretton, solicitando l'cença Para processar I) depu.tado Tenório Cavalcanti, como já havíamos informado.

.

O pre�idente da Câmara, sr. Nereu Ramos. após o seu

visto conscl�n:,€ c com a expressão "recebido hoje, 13 doe ja
neITO de 1.904 ,mandou colocar na sua pasta todo o expedieu,
te, afim de examiná.Io em casa e tomar. reaberta àquela Ca
sa d_: Congresso, as med'idas cabíveis.

O ofíco do magistrado está assim redigido:
"Sr. Presidente. Atendendo policial' e do Ministério PÚ

ao <;lísposto no artigo 45, par. bllco, tenho a honra de me
te fmal da constituição brasí, dirgtr à V· Excia. no senti
Ieira, ·e tendo atenção às re, do de obter licenca da ilús,
presentações da autoridade tre Câmara dos

-

Deputados
para que seja processado o

deputado Natalicio Tenório
Cavalcanti de Albuquerque,
como cc-autor dos homicídios
de Arnaldo Fernandes Bere,
c� e dr. Albino Martins Im,
para to, bem como da tentati
va de homicídio de Wander
Morais.
Faço seguir junto ao pre

sente of'cío, transladado do
processo devidamente regula,
rtzado, afim de que a ilúslre

ra o petroleíro chamou pelo radio Câmara d'cs Deputados possa I
comunicando haver ineendio e decidir com corihcclment.j de �
que estava f�zendo água. Mal, causü, inteirandO·52 dos cri-
tarife. atracou num dos molhes dn mes ímnutados ao aluddo de- BERLIM, 14 lUP) - Durou qua-
rio, desembarcando cinco mari-; putado, I�rze c meia horas a ill.tima Sessão
nheiros feridos. Sirvo-me da oportunidade que os comandantes militares das.
----..;_------ I para apresentar à V. Excia. nATlZ,lDOS NOVOS ADEPTOS DA SEITA "TESTEMNITAS DE JEO- forças de ocupação ceaüzaram no

Agrac'lad
..

I' meus protestos de consid'era_ VA'" - Instalou-se, quínta. feira última, na praça de esportes da As- quartel general trances para díseu
a a psanls ii In .. cão, Atencosas saudações (as.. soetação dos Funcionârios Civis, na rua Wenceslau Braz, Rio de Ja_ tir o local em que se reunirá a

gle O d d
José Navega Cretton, .Juiz de II neiro, a assembléia anual dos adeptos da seita 'Testemunhas de Jeo_ 'próxima conferencia dos chancele- Pekíni, pomo· de diver-

sa com ii r em o Direito".

I
vã ", j).proKillla.damente 7.000 representantes dos Estados tomaram par- Finalmente o comandante geneea ;

•
te nessa concentração, onde os pastores diScorreram sobre o novo norte-americano,' general Thomas Os sovíétícos manifestaram,

(ruzelro do Sul I Fraqueza Em Geral mundo a�unciado �UJS Evan�elhos. Apurou nossa reportagem que atual- Timberman, disse que era inutil sem lugar a dúvidas, que. o
. mente extstem nl<"I.IS de 10.0911 seguidores da seita, esperando seus di- prosseguir- nas conversaçõeS' e que desejam discutir, em pri_

LONDRES, 14 (UP) � Em VINHO CREOSOTADO

j
rigentes flue esse número seja dobrado dentro em breve. Sábado às que entregaria o assunte ao seu melro lugar, é a possíbtltda,

cerünônia realizada na em-
9 horas e 30 minutos, realizou se o batismo de novos adeptos, que é governo, Seus colegas francês e de de' uma conferencia, na'

baixada do Brasil, o ernbaiv s SiJveirl. feito por i1il'CTsão, na Praia do Leme, como acontece todos os anos, hritânico náo fizeram ne...anurna oh. qual part'ciPe a Chima Co-
xador Souza Leão Gracie en.1

sendo a gravura acíma, aspectos da curiosa cerimonia. jeçiio.
.

.rmmísta; 'assim como a ad-
1regou à pianista Harriet Ko.

--------.---�--

,

- --- --- ----- mlssão deste país nas Nações'
cn as insígnias de cavaleiro 'EX1·ge O F ·

1- P bl F'd 1 O Unidas..
-.

��l,����mqU�'o }:iu�����ia�� I ..•...
une1Ona 1Smo u ico e era ... qU�- ;�i���i�:��. t:��;�o u�

p . .l'!.� seus serviços na r;itv.ul- CUmprImoento 'D'Q-'·s'.,'. Pr'om··es· .::tas' '0'0' rJ,o'v·e·'rlno ma conferencia das cinco po_
gaçao da musica brasrleira. '

g U '\.'. teilcias, 'porém' não em primei-
Miss K':.en executou uma sé,

G h
1'0 lugar, pois do 'que quer

r�b�:' ��[��lsdO �e B���r i:��: - ampao a da UNSi' em favor das reivinf!icaç'õ�s -_ ll'�:rsoi����' l:i��!fs��e�i��
gurou seu serviço para a A.. RIO, 14 (Merid.) _ A U- favor das reívrndicacôes mais

.

t l'
. inã e dfi, assnatura do trata:'

me d S 1 1 93
' • �

� - Clmen os �. 5a ar lOS, a cargo teríam defin'da sua situação d ' •

rIca 0_ U em . 6; e I nião Nacional d;-;:s Servidores urgentes do funcional'smo. A- do Ministro da Fazenda con. jurídica; .uilém da, incorPora-
o ae' paz' austnaco.

de;sde e11tao, tem continuado PÚbl"cos (UNSP) acaba de cham-se_ entre estas, a rees-: soante despacho do presidente ção do abono de .emreg·ência
Os Estados .Unidos, El'ança

.a .excc�t.ar p�ça.s daquele lançar manifesto à classe, fi. truturaçao geral, atualmente' da Reoública e memorial do para os vencimentos. e salá-
e Grã Bretánha deram garari.

compOSItor bras'leIro tan!o na xando as nOrmas com que se a cargo da Comisão do DASP UNSP-, qllaIldo da' receIlte P
tias à Austria de qüe apoiarão

Europa q d Am' d'
, ri-os. ar I:Utl'O lado, pelo au- d'o d

. .

uan o na el'lca. con uZlra Ila campanha em oe Revisão dos níveis de ven- campanl13 em pro'I do abono t 1 t
seu eseJ :;; que se. assme,

men o gera ·de vencimen os d'entr'J em breve uni. tratado

PRAZo DECATIVEIR DILAT----
de Nat'il. e salários, s�riam os servido- de paz austríaco.

O ADO res "ressarcidos do. verdadei- As perspectivas de pOderdu�Z�n�lI��::��fe��rai�e e��� 1'0 assalto qUe diáriamente so. pôr fi� à guerra fria são

NA COREIA GoLPE V'ERMCLHO
m{)üv-o as reiteradas promes- flre s�� mlntg;ua bOisda,' com e. igualmente incertas, pois to

evaça con lIlUa 'os preços dos- já tomaram suas deci-
• � �s � �v��, ����n� d�uill'�des.S�e���� =����==�_=����� ��-__��_��_�_���� ����
II ..... obrigaçõ�s e dividas para com as duas promessas, duas dÍ-

f;l t d I be
o funcionalismo. Pela reestru. vidas d,) governo, cujo cum.

.

..

u a em torno a i rtação dos 23 mil prisioneiros f��:rá�e�ci���i�na���oi���1 ����;OQ;�:d��\�ir�,.funCiO- OI
SEOUL 14 UI') O trabalho; sistema de promo- A titulo de sugestão o li .

.�.
' .I .' � .;;

C.O_J d.o cC"m o tratado de armistí. O general Hull partiu para çõ,es mais equanime e obje. N S P �

h.llTIlstas. solLc.Itara�,. hop, ClO.

,.
Toquio às 11 50 h,.'r'ls. Esta tivo; g(lrantia def'nitiva dos

.
.

. apresentou, .entao,
qUe contmue_. ll1defllll?�met;J.. Os pri5ioneiro;;, cerca de va em' compa�hia de' sua es: direitos líquidos e certos, já

fi tãbela de aumento. Este de�
te, a. detent.:ao dos pl?SlOnel- 23 mil, s .. achéml sob 11 cus- pOsa e do general Clark que assegurados por mandados de

·ver loscila;o�ntre 22,2%, r,a.
1'I-.s oe gucr:'.l da. Core é', que t()(fia das força� lndbnus. To. comanda o 10.0 exercito dos segurança � primeiras ins. �a7�%etpraara' a 'ie[reafef.Aê��,iar/fel�na? foram r2patnaào.s!. � .·d. d�::, com exceção d� UI''; 350 I Estados UnI'd •.

tveJ " . ,os. tancIas; serIam ('s ex ranu- reneia 17 e salários inferío_nan que s<;!Úrcvlrao grô. sâc chineses e nOftr!-;!;)rean�s I DuIles adverte merarios transformados >emves c0f!st"qU,enclus s� se P:o. C!�'" não ace:taram .)

repatria-l (Conclui na 2.10 página. letra C) funcionários; os servid'ores
rcs. Qtuanto à re�'strutllracão RIO. I i (MeddiqnaU _ a int�:\"(!l.('RO do jovem po-

curar liberta-los a ,,3 di:! ;,a_ mcnto. � ..;......_________
prr.me e para br�v� a apre- A

.., -

G n'
.'

{ d' i O
n�iro data en: q;Je d.?ve ter- O gcn ..�ral llorte.Corear,Q

--------_..... ..;..._____ s€lltação dos trabalhos qt1e ViS' .:1 dO sr. Joao OU-. 1 leu te·-:t e t:lt', eClS v

nUllar �eu cattvcu'o, d'ó! ueo!'. Le .Jo apresentoJu à Comis:ião' Esta' a paz mundleal em
(stã-o sendl: ult"m.ldos.

Ilart
u sr. Lucas Gàrcês, 1 no �i;:-oblema sucessóri'"

Militar de Arm;stí·.::-b um do.! ProsseguiC (I manifeEto es- bande •.•nt�. pois SE' cUl.un-

Somb
·

A f· I C'h1'ecendo que ultimamertLe (lnt.em, t:S� 1 provocando os.
�. __�nªs as pyfSpeCJ" cumento elll que s,,1ícib que I- - os prisiunei1'O.5 l:':lJ1tinw�m sob fCI SllS�l'! Q1i a <.1uestão dos maIS l}ê:.�I1COl1trados co-

Y-'lt' ft-"'r.::a -"' t'nnf� a custodia 'nú'ana ·,'é tI I ,.'.uprluenws atràve.; d,� lima +. - I' .- l'B� J'Q Q 'ª �y -y'" de�id'l .sua '�();le ·�.�·�onf��e��
p e r m d n e n t e p e r li! g o

i'fll':nda [l.) projet'J 1.082. dos m�ILa.: "".. .:.
ara un,

.. e�e:

.' �'. a'�'U�CIIO( la��� ,Id�-.. Imràicos, inleirameT:tü à reve� (01 en� rmssao. do sr. (reLu·.
renc,'a de paz

cia d.z ;:;az ria Coréia. .

.

lla da UN�,P e adverte que lio, Var �a!i'. e, para outros,'Scrão libcrtados tal emenda é . "manObra go_' retamente ligada à cir- '.

PAN MUN JOM, 14 !UP\ _. Di- TAIPEH. P tUPI -- O ge. wrl1amel1tal, engendrada per no ent�:n!'c anl:mtam, foi enlaçá!) do jornaf. A NA- .

lllinulram hoJe as pcrspecti<-as de neral John K l"lull, c.nmm- N. IORQUE;. 11 (TlP) � O cu internacional do gover-
meios sutis, com o fito de ac�rmt os r(;llogios do PTB ÇAO é {} único �rgão. de ..

um reinicio da� conversações pre- dante-chefe n3 Coréia, das' secretario de ,Estado, John d 'd t E' h
<:tE·rrotá.lo; desviar a atenção •

G' circulação diária. que pc-
Ij]JlÍnare� para fi conferencia d" forças das Naçõ:!5 TJnidas, dc- no o presl en e lsen 0- do funciornhsmo, ':hs promes-

com "

�;- L,lcas arces, I netra na maioria dos Ia.
paz na Coréia. "lU Illturo pTóxi- clarDu que �;s pdsiatleiros an.

F. Dulles, disse, ontem que wer, Dulles expressou a SM: feitas; c jogar os servdo- para Q 'a:1:;amenio do can-,
d· 1

.
.
res do Vale do ltajai.mo. A I'rime1ra rClllllii) C!05 ele- ti-comunistas da Coréia se. a paz mun la estara enl (Conclui na Za. página letra' AI (Conclui na 2.a }llLg. letra Ll didat J.cA di.ll O CE'rto f: que '

....;.._..,1l1�Il'U� ric ligaçao "ihdo e comu. riam postos em liberdadt! a permanente perigo enquan-
---._ .. . __ _ _ _ __ .. o

ni:;ta. hoj� rcallz'l':hl. tenninOH 23 d� corrente a despeito da to a Comunidade de Defesem re�ultado prático. Ao que se opos· Ç&O manifestada pelos in
soube. o representante Ilcrte-ame- dianos e pelos comunistas. sa Européia (exército euro

rÍCano advertiu que as NaçõeS l1. O general exprimiu sua "r::s- peu) não fôr uma realida
nidas insistiam n'l �xí�enci.l de tupcfação" quando os jorna- de, advertindo a seguir:uma rctraLE:çiio dos eomunista3, listas lhe comUniC31'am a de- "A 'desconfiança 'entre aquanto aos insultos que cstes di,· cisão tcmada pela comissão _

rigiram contra os aliados e c(u�

1 neutra de repatria,"l'12nto de França e a Alemanha é in
<Interiormcntc deram lqnr ao não efetuar essa libertaçãO a flamável, e já os agentes
rOlppimcnto das· conv('['�'i<;õ"c, 22 deste mês. comun'stas estão procuran-

do explorá-la como meio
de incendiarismo in terna
cional".
Em um discurso pelo ra

dio e televisão,. no qual
passou em revista a políti-

Onda de ceticismo em fdce' da linha
t

(HOCOU·SE o PETROLEI·
RO COM OUTRO NAVIO

BERLIM, 14 (UP} � Os
alfados do ocidente chegarão
à conferencia quadripartite,
que se abrirá em Berlim a 25
doe janeiro; sem grandes pers
pectivas de que a reunião po
rá fim à, guerra fria,
Julgam (fi observadores 0-

c'dentais que o conclave du
rará urnas quatro ou cinco se.

manas e' que terminará sem

haver conseguido nada de
prático.

Fracasso no marca zero

As conferencias que se têm
realízado.. entre os aliados e

a 1,Jni.ão Soviétiça,
nOs· últimos setes anos, esta
caram . todas .elas desde o íní,
c'o, porrnão haver-se conse

guido um acordo sobre o te
mario, e seria muito esperar
que os soviéticos mudassem o

modo. de. agir-
Os. russos, segundo obser

vam Os diplomatas do 'oclden,
te, atribuem desmedida ím,
portancía à ordem em que as

questões a serem
.

discutidas
devem aparecer no temario.
Ass.m, . por exemplo, os dele-
gados

.

das quatro potencias,
em uma conferencia que teve
lugar em Paris, de 5 de mar":
ço a 21 de junho de 1951, tí,
verarn 74 sessões dedicadas
ao temaeío. Em Berlim se a.

credita que, se a cOnferencia
'de ministros de Relações Ex.
terlcres conseguir agora fixar
o

.

tema rio em quatro sem�nas

terá feito muito.

Impasse na escolha
do 'Iotal para
reunião dos

lei

Para lanternas e radias

CAIRO, 14 (UP) �: o governo
pós fora d::. lei a Fraternidade Mu_
çulmana. que conta com dois mi.
lhões de membros. e' determinou
a prisão (�e mais de um<\, centena
de seus dirigentes.

PROSDOCIMO S. A.

. O \alto funcionário que :l'orne�
eeu as', in.t:ormações· disse qUe os RIO, 14 (lVIerid.j _;_ Fir.
sediciosos. re.e.lizaram 'uma série maS t:!stabel:=cidas aqu e·de reuniõ-:s com 05 britanicos e

que a ultima se l'et;istrou �exta- em· Si:o Paulo, fa::J:!"'i·!-::.utes
feira ultima, da qual participou de. lalas. impGb:'aram ln::tn-.
o ministro' Creswell. Denunciou dado ':ie segur911''';.:! cont�'a
que (IS britanico.s decidiram cons-- CFXIlltr

•

dpirar com' a Fraternidade. uma
a

. � .ln em vIriL! e cio
do

vez que' (I governo iie Naguib a. arquIvamento dos St":us pe-
governo organizou e executou as '1 d d'r!JvistaS' dos lOCE;S da Fraternida.

dotou SUl\ atitude firme nas· neJ i os para in1portf!r f91h�s
d-e. bem como das casas dle seus

dirigentes, em tOdo <> país.
'Por outra l>art". adotou medi�

das extraordinátia� de, precaução,
no Cairo, sobretudu centro dl.l

cidade, na previsão
populares.

Entr�. os Cl�titill)S

Um .alto funcionário declarou
que os detidos conspiravrun com

agentes britanicos, para derrocat'
o presidente Mohammed *guib,
e que todos eles serão processa
dos por traição_
Assegurou que O" dirigentes da

mais poderosa organização politiJ
co Teligiosa do mundo muçulma
nO negociaram eom os enviados
britanicas. inclu;;ive o ministro
Michael Creswell, para tomar o

poder' e, C\epois, fazer a Londres
conceSSÕeS para a solução da pro
longada divergcncia anglo-egfp
cia l:obre a zona do canaI de Suez_'
Um porta�voz da embab<ada bri�

tanica qualiIícou de "disparate" as

san e1 Hodeíbi, chefe da Fraterni
dade; Abd e1 ltakim.. secretário·'

geral; Mohammed Farghali, diri
gente da éntidade na zona do ca

nal de' Suez; e todos os integran
tes do Conselho Supremo. assim
,como' os chefes provinciais e co�
mujais. Dizia-se, à tarde, que eram

118 as' pessoas detidtas em iodo o

país.
ll.elluiões secretas

PUhas E V E R E fi O Y

OISTRIB UIDORES:

�OCDrr08· aéreos às vilimas. �a3
nalancn as �e· nele na

..

�oro�a
VIENA, 14 (DP) - Um ce!. Robert Wson, que es

perito de salvamento da iabe1.eceu o seu quartel
força aérea norte-america- general em Friedrichawen.
na assumiu hoje a dírecáo Ali dirigirá uma frota de
dos Socorros no sul da Êu- seis aviões e oito helicopte
ropa central, onde as ava- 1'05, para levar socorros às
lanches de neve já fizers.m, numerosas localidades a.
,esta semana, p�10 menos, tingidas_ A área mais sa�
.duzentas e cinquenta e se- cr'ficacla foi o vale do
te vítimas. E' ele o coman- �!alser, na Austria, onde
dante do Décimo Segundo duas aldeias foram soterra.
Grupo de Socorro Aéreo, I das pela néve.. '.

acusações.
Buscás em tudo 1) pais

O Conselh.o· Revolucionário

pronta entrega � preçps especiais para
revendedores

Rua 15 de Novembro, 900 • Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Comérdo e Indusfria WaUer Sthn!idt s.: A. Lojas
Assembléi3j Geral Ordiná,l'ia

Pelo presente são convidados os .srs, acionistas desta SOM

cíedade para aassembléía geral ordinária, a realizar-se na sé.
de social da sociedade, à Rua 15 de Novembro, nr. 1.945, nes_

ta cidade de Blumenau às 14 (catorze)' horas do dia 27 de
fevereiro de .1954, ar.m de deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1.0) - Apresentação, discussão e aprovação do relatório

da diretoria, balanço geral encerrado em 31' de dCLi_"';bro de
1953 e demais contas do exercício de 1953;

.

. 2.0 - Eleição do Conselho, Fiscal e seus suplentes para
o exercício de 1954; .

3.0 - Assuntos diversos do interesse da sociedade.
Blumenau, 12 de Janeiro de 1954
R. NEBELUNG, díretorcgerente
AVISO - Acham-se à dtsposlcão dos srs. acionistas, nO

escritório da sociedade, os documentos a qUe se refere o art.
99 do crecreto-lei nr, 2.ti27,. de 26 de setembro de 1940·

R! NEBELUNG, diretcrcgerenfe

Bronquites agudas ou crônicas
TRATE-AS COM o

....

�e teAteatr.aõ ,.f8", •t\)� . ;/81'
Um composto d•. vegetais

brasileiros famos�s pelo
seu 'valor' terapêutico.

Um produto cio

LlBORlJ.ÓRlll UCOR DE cacau XAVIER $.11.

CURSOS

__""-=-...;__;___--'-_"-,;'-.� Prjmáríp,' admissão,
• S e c ç'õ e s;-

.

.

,

P r e tiS a • s e I .ãnternato, 'externato e semi-internato.
.

t
:Estabelecimento de ensino oficial com inspeção federal.

.

.

.'
. .Professcrado 'salesiano íormad'Ü pela Faculdade de Filo-

, :--Rapaz solteiro, funéionário . -sofia, Ciências e Letras de: Iarena, Estado de São Paulo.
'" do 'Estado, . d�s�jêl.: alugar_::por I

.

.Estudos -sérios e, �ficientes. '.' -

,_ .

espaço' de' 40::dlas, tmJ:'qtWt0 Curso Preparatór-io aos exames de adm'ssão ao' glnásio
'.êom re:lieição_ 'em' casa. de' fa- de 11. de janeiro a 20 de fevereiro. - Exames! dias 22,

. mília. 23 e 24 de fevereiro.
.i-. .'GERAL

." '."

.

'Tratar' neStà' re,da�ã9. com .Inforrnações à piretoria do Ginásio .Dom Bosco, Rio do
<r: ,

. .' .

'

'1
Carlitos, . das '1.5 às :16 horas. Sul. .

��:;:!��:te:JlJ���.�f���· p' �() I'i U hA
." � E"

�

r,'"xL;-N::A-;R'ltIO--·F:\":I·ff'A'%L"'�'p'! ;Oll:G�Rl!:E-S';'OJ:--''hlc�:'na Rua, São. '

Paulo, ,;til'�
.

'It ç 'It - �,.
..' .. B: 11'

.

�\; .- K' . ',;)

... ·�:i�s.àa(�:::�;.d�eAJ.�t:j I ".' '.". IMPOSTOS A P,i\GAR � INFORMAÇÕES',GERAIS, "-r

... ,
:

_

' ".'. Uma moça. 'Para auxiliar dê •
� A

• '�,", .....�J'-:
.

,

.

_ ---�--"_�'" "it" +.:- ....� . um a- I.JANEIRO - Lançamento do Imposto sobre Ind. e' Prof�ssoes:
.

-

."

'.
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. node.'ginásio.-APtesentarMe '-"s eontrr mnes_ ,a s e, <:verao enviar a ,re.<:n�u

-,I. e ,D-u e· .. $::8' .

se na: Rna São Paulo 420. _
I da Fazenda Mtmicipal, ate fins do c·orr�nt-�, a relucão

, do movimento de vendas do ano a'nter-ío'r, e os dos
�lm:nenau. . dístzítos=às respectivas Injendêneías. (Art. 8.0 - Lei

. . .. nr. 295 de 4112(51). .

'JANEIBO - lmpôsto Sindical:
.

.'.

,

Recolhe-se: neste mês, ao Banco do Brasil S. A., o Im.,
. posto sindical dos empregadores.

.

.JANEIRO - ImPÔGto sôbre bebidas, tabacos e seus derivados:
Paga-re,' durante tõdo o mês de janeiro; na- Coletoria
Estadual, o imposto citado, relativo ao. 1.0 semestre.

JANEIRO -:- Impôsto de Renda: '. .' .

Poderá ser pago até :finl> do corrente com 5% de desc-
Patente de RegiStro: '.

Inicia-se, a 2 de janeiro para terminar em 31 de mar-
. Ç?, o pagamento, nas CfJletorias Federais das respec,
tívas "Patentes d<e -Regístro", desde que 'os

contri-l' buíntes solicitem a renovação até o último dia útil
de fevereiro.

IMPORTANTE _' Imposto de consumo - Mercadorias re- �
metidas por eamínhãer

'

As estampilhas, guias e notas fiscais, deverão acom
panhar' as mércàdorías, e s-eguir em poder do condutor

· do, veíénlo,. para' -serem apresentadas em trânsito, aos
agentes do fisco, sempre que exigldas- (Art. 128 do
Decreto 26.149, de 5:.1.49). Os documentos citados
deverão -ser entregues à empreza transportadora, me
dianté recibo.

N O T A _:_ "A nínguem é dado alegar :ignorância da lei com
o fito 'de eximir-se ao cumprimento das obrlgações
'dela decorrentes". (R�sumo do Acórdão nr. 23,809, de
2.7.48 -: D.O·U.' 1.0�9...49).

· E, ·lembre;.se ....
·

-
.

, Declarações, dei Renda .(Jurídicas c Físicas) - Escri
tas avulsas· (mesmo. atrazadas) ._ Registro de Firmas
- Cnnstitnlção de Sociedades - Distratos - Registro

· de Marcas' e' Patentes, ete., ,

VOLLRATH & STUEBER LTDA. - Rua 15 de No
vembro, 64:2 .1.0 andar - Sala 5 - Edifício Banco
"Inco" - BLUMENAU - Fone: 1378.

. :Vendem-se diversO.!! 'lotes.
Situ�ç?o previlegiada, .,p�o.?d.

. mo :ao (!entro. Pl.'.eços�vanta;.,
• j,osos.'-Faéilita-se 08· pagameIl""
tos.

.

· Informações com o pr0.lrrle
tário Dr. Herbert Geol;e ___:_ R·
:JS de Novembro, 313 - Fone
1�1.

'

J. v.

oo,bré o soro lia ju�entiide, tal exiLo. Mais dias menos dias
vez abram: caminho ':pára a so teremos os resultados finais
luçllo do pxôbleinl';l di eterna· sobre O tão ambidonado eU.
mocidade. 'Esse; 'soro, taníbem 'xir 'da ·longa vida. Longa 'e,
'Chamado de orwbíótico, Possio. ao mesmo tempo jov€m.

Ca:rmi;nhonete "ema, Che- bilitará a -vida humana atin.. . .

Y gir um século e ·mel·o de eXI·s·_ ,Nota: - Os n"Js,sos leitoL'es
vrolet, 1940, em bom estado. d
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. . tenCl-a, com to ....os ps . orga-o's po e1'ao so ICI ar qua quer
. er .e tratar na

"

Oficina U

Ih b t t d.

�'siOilóain�-en"'� 1T\erfeitos. conse o so re tra amen o a
.

'R!tmter, blÜrro da. Velha;.
.

-4l o·.......,u·<F "" .

I b I d·Não resta a menor'·duvida de pe e e ca e os aQ me ICO f.!S-·

que '.os estud<Js sobre o soro pecialista Dr. Pires, á Rua 'f
da, j'uventudoe, no ponto d .a' Méxiéo, 31 - Rio de-.Taneiro, ,

que· já chegaram; nãó podé� bastando enviar o presente ar !
tão deixar,:de ser coroados de tigo deste jornal c () ender,eço I

�c�o�m�,p�l�e�t�o�p�a�r�a�a�r�é�sp�os�t§a�.�:�:�����::�}����,�����������������

Coneertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigcraçã':_l em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, aspiradores de Fõ,
Enceradeiras, Liqnidifieadores etc ...
_ Reformas - rintnl:al

CASA DO AMERICANO S/A.
Secção Domestica

D
AutomÓl'ela Uad..

. ClUIrlDhóee UsacJos
.

Cunlmlelea
.

U.iI..

Rua 15 de Novembro, 473 teI. !5Sa
• NOSSA. DIVISA. E'. SERym •

"mmmmniIIIJtlllllllllnlllllnummllllllllllIllIllllllIlIlIlIlIllllmmmll'
s

FA:::':ioM:g��AS: ·lNDICADOR DE. VIAGENS _

-'De·- .� AUTO VIACÃO RIO DO lESTO E EXPRESSO
EDMUNDO lUORITZ :.i 'R 10 DO T 'E S ro

-

. Rua Uruguai, 30 ei
Caixa Pootal,-74: 1'1

T A B E L A D E fi o R A'. R lOS ::
Saídas de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS Said:ts de Blrunenau =

,

Telegramas:
.

"Mo:dtz 6.00 horas 9,aO horas ::
1---- ----

6,aO horas 11,00 horas �=.11- Fabricação de balanças Mar- II 7,30 horas 1-2,00 horaa

" ca "Moritz" de 20, ao 40 kgs. II 9 . 12,00 horas 16,00 heras _

II ,-x- ii =: 1300 hOrBll 17,00 horrul -

II Bombas de Pressão e Sucção II- iE' AOS SABADOS A TARDE
II 1 114.· li == 12,00 horas 13,30 horas

II Bombas Inglêsas.l 11'" .

IIj=
13.00.horas 16,00 horas

II -x-" II :: • h 17.00 horas

II Eixos. P.ara. Serras .. Circulares II ª
1..,00 oras

AOS DOMINGOS
-

II -X---,
.

II .: 6,00 horas 8,30 llO'·as

II Furadeira horizontal para II = . 6,30 horas 9,00 horas

II montagem em armáção II:: 7,aO horas 11,00 horas
II de madeira II E 12.00 horas 13;30 horas

\' -;x:- II _ '16,00 horas 17.30 horas

I Ferragem para Tupia, Monta- 11 _ .

16.aO horas 13;00 hora& -

\I g� em armação 'de madeira 11:: 17,OO'horas ÜI�OO horas

:: Ferragens'Com�letas _. Serras lI:: E M,;P R, E S A· M O R E I:R A &-W E.RN E R
II Fita . 11 ._

VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLU1\fh;:.tAU
II '--'-x_ H :: H'oRA'RlO DOS ONIBU5:
II Plainas simples:- ,50' centí-!! ::
II metros de largura

lI'l=
PAR'i'lIDAS PARA ITAJAI': 1, 10 e 15,:m horas;

11
. .

�;K-" II::
-

PARTIDAS PARA )3I,UMENAU: S, 8 e 15 Ilo�a••

II Cilindros para Padarias, moen- II :: HORA'RIO nAS' CAMIONETES:

II das para cana e Dragas ,com- 11;;:;:' pARTIDAS PARj�.. BLUMENAU: 7 e 12,30 hOT...'

II pl�s para areia' oti pedregu- II'::: PARTIDAS PARA lTAJAl': 9 e 11 horas.

II gulho ii:: PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camtonete.

· ,WASHINGTON, 14. (UP) II' -X---, II -= AG1:NCIA EM ITAJAI': RlIa Hereillo J,uz - (Ao lado da Igreja
- 'O secretário de Estado, It' Oficina, fundição e estamparia II �
John FiOster Dtilles, p'edfu, 11 -x- fi, :::

. h;oje, ; ao ,senado . ,a imediata .11 Projétos, orçamentos 'e dlemais II .i:E.
ratificação ,d'O:pacto de. defe-, II informações na ''fábrica II· ª
sa 'mutua com·a· Coréia do' - ;...-- - - - - - - -...;.':::
�ul.. comO Tlma clara adver- , ::
tência :aos co:i:nuri:istasr de, que ' ==
os Estados, Unidos responde- l !
rão, instantaneame!lt€,

.

a . 5
qualquer nova agressão na- ::
quela p<enínsula. =

", Ao mesmo tempo, Dulles
roes contra os profissionais de S

admitiu que não há possibili-
nível' univ�rsitário, superior. ::O mani1esto

.

tet'riüua c<Jmdades imediatas de se córi:.
tl,n apeLo liO' funcionalismo i:j

\Seguir a unificação 'da Coréiá
em geral, Para "'tle não se

::
por meios pac:íiicos. ... ==
Recomendand'o à Co ...... ''''''ão

üeIXe divitUr pelas mé'.r:obra!l ==••.._, do goverllo"que: 'estaria de-
de Relações Exteriores, _ <lo �Se_ ;Ut(>jjstrando '''Iná 'fé. e ; vonta.. ::

.
nado ,8. :ratüiea!1ão do �:patt6� 'dn-.em ..não '�onceder. nem a ==
Dulles declarou que' os 'Esta:':

.

ref.'strutura�ão justa,. por 15S0 ;:
dos Unidos c.onfiam em que _que. todos hl'i.� pew_:lprova_ ::
êsse 'conv,enw,· juntameh.té cão :do projeto: l;08Z e. co,mpa- ::
cOm outras medidas' de de:fesá >:eçam à grand'e assembléia =

'adota?!as nÇ! ,Extremo O:,:ieu-:: -que a:: UniãKJ Nacional dos ªte, dissuadIra. .os,: oornumstas Eeroç-idores Públicos convoco'.! =
,de .qual.quer IdeIa ,que.pos",: 'para,o:dia 15,do corrente. a- ::
sam ter de,.lançar n0-yo ata:- :n;anhã, no Liceu Lit'erário::
que na Corela. 13(1tuguês' =

Acrescentou que o tratado· ::
dá aos sul-coreanos a segu.: ,E
rança formal de que os .Esta':: ::
dos Uniw:ls velarão lie1�:-' suà, cia. Ao que parece,: nã{)' Um .. E
defesa, -embora acentuando do atendido às inlposições ·de.:: . Atende�do àl! necessidades (l ilQuvenlencla do. Ir!!, pl!LS811.gelroJ,
qUe o pacto 'é "uni convênio sua ":protetora", '�m "cuja a.; -:a.1! .Auto Viaçiio Has6c, acaba de estabelecer novo bOTaria doI'

d'e defesa dedica.do à'paz". partamento "Rosinha" en:' E·seus.Ú"allJ>Pl)rtc5.coletivos. oll'quaill já entraram em vigor 9

... ........... .......;...0.....;...........;.._.;.;'.;.;'-'---'--'--....;...---..,_---
contl':;u vários homens ao re.;:: que obedecl!rio M seguInte;

gressar à casa; foi' surrada';e ª PARTIDAS DE- BLUJ:>.[·ENAU! t<l.iMiamenf.e): 6 hOrl>8 - Onlbllil;

possiveLmente, 't.ev,� seus pa- = 9 horas - onlbus; 13,36 - onI1HJs; 14,30 onlbu!I (vI;,; lbirlW'-III);
'decÍmentos agravádos,. pois ::;:: • PARTIDAS ·DE·RIO ·no SUL,: (!llãr1amente) :>,30 hora. - unia

jâ .fôra agredida pelo, "leão':; bus. (via lbiram,,};' 0- boras -- urubus; 12 horas - onlbua: 111

de cnácára",_ Vindo' a .falecer .. §" horas - onibulI,

Sem saber O que fazer com. o
cadáver, "Jane" � seus eom__
panheirps teriam-no levado a ....

um 'dos . andares '. inferiores, ::
'.dali arremessandlo: o corpo' à.

�

área, simulando o suicidio.
DENTRO'DE 48 HORAS �

Ao que se informa, .
'nas -

próximas 48 horas a Divisão -

d.e PoliCia Técnica dará por' nAGENS RoA.'PU1AS :R Sl'iGUR..U _

concluído' seu trabalho, que _._ SO' NO --
-

vem sendo feito com a orien- E ,
II X P :R.X IS S O A N D O B 11 li II ... _=

i;i��s d�i'!J�ii�â� '.!:��O. :1m'mmUllmimiunmmmUnUIUUllfUiiUIUlUUnUUmmmmnmuji·

muito .custo.
.

·

Imobilizado, MinaI, ''O en·
furecido elemento es'tavá
todo ensa.nguentado. Apre:·
sentando

.

feridas incisas
e varias contu

sões. pelo corpo, foi ele
transportad:b ao Hospital
do 'Pronto Soc'Orro, de 'On

d�,
. após medicado,' foi con

duzido pará a Delegacia do
10.0 .Distrito Policial" sen

-do ali, autuado e traneafia�
do no xadrez.

(
'MatrIz) - Fone, 313

AGeNOIA: .EM BLUMENAUt· Trave". 4 4e 'FeverelrlÍ - (A

ci!nela' Bra-B1ii) .;_ Fone, 1266
_*__ •__._

,

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINBA DE' ÓNIBUS ENTRE:
LIN'RAS' tlLUMENAU-BRUSQllJC

, SAlDA DE BLUMENAU: - (� Z.a!>' .l. 6.al feIrai b 1, 10, 1'3,
14 ti 16 h"Tas) - <A�s ",ãbados _àll '1, 10, 13, e U. hora.) - Ao.

Domingos às 10 hor'is.
SAlDA DE BltUS'QUE: - (DIa. títel•.h 1, 18, 15 • %11 hoc",.)

(A1>s DOmingbs às 18 horas).
.' LINHAS ilRUSQUE-l"J,ORIANO'POL111

SArnA DE BRUSQUE:._ (Z.as li. Sábados às 6, 8, l!I ti U,U h.
SAlDA DE FLORL\.NO'POLIS: - (De 2.a5 à 8,!l.1l fe�r"_!C ii•

1; 16 e 17 hn.) - (A08 sábados, às 1, 14 e 16 hl'•.)
.

. L'INH,\.S BRUSQUE-ITAJAI'
SAIDA ·DE h....;.;SQUE·: - 2.âS à Sábados As , e 18 hor"••
SAlDÁ DE XTA.JA.I': - 2.as.à Sábados às 8 e 13 )lar•••

l:i�. :ITAJAl'-JOlNVILJ!l:
no EA R lOS:

SAlDA. DE lTAJAI': - De Z.as 10 sábado a_ 1 e -15 15 hor....

I!IAIDA DE JOINVILE: - De Z.as a .ábado as 7',30 e 'Í5,oo hr••

LINHAS NOVA TRENTO-FLORlANO'POLIS
.

I'IÁlDA DE N. TRENTO - 2,RIr,. (.as e ,6.1U! feiras à•. "I horu.
SAJJ)--;r. lUll FPOLIS. -. Z.as, :4.118 e. 6.as teÍrall às. u: hllru.

_*__-__._

-AUlOVIAÇAO HASSE

'EXp·RESSO BlUMEtfAU..(URII1BA
!!::IIller.l'!:O T(1jelmUlco-: "J;IMOllSJNl'lS"

.A;GtllNCIA BLllMENAU: ltl'" Ui <'I .. Nt>"I'. nr. 313 • !'mull lltll1�

.AGENCIA COR!'IIBA: nna 13 "la Nnve.m!lro, fir. 62:1.

.BUJMENAU�jOINYflE

O(l.O(ÂB�{o'L\l '

'1J'�/IITA e 'VÁ ��\ o uso constante.

,!" de FIXBRll evita O re-

f /"\ \-. secomento do couro cabeludo
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(OM-SERIO
DE RElOGlOS

OFICINA
ESPECIALISADA'

Rua São Paulo, 3343 -

ITOUPAVA SECA
(Ao lad10 da Farmacia Pfau)

.

- SERVIÇO RAPIDO -

Aceita consertos (' confec ...

ções rl'e jo�as.

te o rnesmo sabor ..
TINHA IMPORTANCIA ..
Foi' consultar {J psiquia
tra e >entre .Qutras coisa.s
lhe disse:
- O que mais me preo

cupa, doutor é que sempre
.que discuto com minha mu- {lher, ela • que tem ra;-
�� t
� Ora, isso não tem. im

portancia.
- Tem sim doutor. E'

que sou solteiro.
VOCAÇÃO

Di:ante. daquele menino
insuportavel, dizendo sem

pre palavrões a mãe desa
nimada, exClamou:
- Não sei Q' que fazer

com voce!
O pai porem,

çácr:
- Não se incomode, mi

nha velha. Ele serú "CTn,h

dor ou depútadQ, .

l

ESTABELECIMENTOS JUSE' DAUX S. A. Comercial
_ APRESENTAM:

(ineBUSCU
Fone 1388 .

HOJE Sexta-Feira HOJE
A's 8 horas:
BILL WILLIAMS - RALPH MORGAN - JANE NIGHT, em

RAÇA E fiDALGUiA
. (Cinecolor)

Um drama excitante como a corrida de campeões da qual de.
pendia o coração de uma jovem!

Só. a austúcía feminina era capaz de vencer tanta teimosia!
Acomp. a série GUARDA COSTA, ALERTA!

Cine BLUMENAU
.

Fone 1156
HOJE Sexta-Feira HOJE

A's 8 horas R E P R I S E
.

JOAN FONTAINE, JAMES STEWART na grande fita:

A (ONQUlSTA DA FELICIDADE
DRAMA DE Al\IOR IMPETUOSO! - DUAS EXISTEN
mAS JOVENS ARRASTADAS PELO DESTINO, PELO

FOGO DE UMA PAIXÃO DESTRUIDORA!
"A CONQUISTA DA FELICIDADE" - Uma

pungente história de amor e paixão !

H O J E Em última exibição no CJNE
'BLU.MENAU!!

PROCURA SE
...

Funeicnári« de responsabilidade, para ocupar as funções
de separador de mercadorias e conferente num d�lpósito de
armarinho por atacado, devendo satisfazer 0[> seguintes requi
sitos: -Ser muito firme em cálculos. Bôa ea1igrafía· Maior- de
30 anos.

Conforme Prática, paga-se Cr$ 3.000,00 mensais- - O.
feTtas por carta a proprío punho à Caixa postal,1 339 - BIu
menau.

di •

,
.,li

-tez-se � QJudôcioso
I com IDF05CAl

...

.t
• iôdo para o sanguef
• fósforo par� O cêrebrol
• cálcio para 05 ossos,

o MAIS MODERNO FORTIFICANTE!

. LABORATÓRIO LICOR 'DE CACAU XAVIER $.;A.
r
!l. Freira da Silva, 98 .. Tel. 32,413B. EIII!. Telrg. "Nutri!" . C. P. 3.m • $. PAULO

Frederico Jensen S· A" .. - Comércio e Industria
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Edital de Convocação
:�'""'" '"1I'��,J"��,

Pelo presente ficam c,unvülados os senhores 'acionistas
desta sociedade a se reunirem ,em assembléia geral ordinária
a realizar-se no d'a 15 de Março p:róximo vindouro, às 10 bOa
ras, na séde. da Sociedacl'e em Houpava, afim ''de de1iberarem
sobre a segumt'2:

ORDEM DO DIA
Lo) -'Aprovação do Balanço de 1953;
2.0) _ Eleiçã,o do conselho :fiscal pãra o ano de
3.0) - Outros assuntos de interesse social.

ltoupava, 11 de Janeiro de 1954.
FREDERICO JENSEN �. Diretor Preside.lte
HARRY JENSEN - Diretor Geren(e .

-

1954;

deu a sol M

AVISO -;-- Acham_:;:€ à di�posjção dos Senhores ac)onis-
_U

I t;j5 desta �oc!edade na. sede f,0ClaI, os nocumentl:s a oue 5€ re
fere ,o artIgo 99, do dccreto-lei nr. 2:627, de 26 de Setembro
�l�� .

'

d

Itoupava. 11 de Janeiro de ] 954.
-

" - .......,,-- .A:....

',FBE:QFJUCO ,IENSEN :- Dir,Mor Presidente
HARRY JENSEN - DIretor -Ger-ente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

I lili
Antecedenbo"a entregados premias. sosdsbes cernpeoes de 52 e53, teràlugar a Assembleie Geret OrdirJária,convocada paraas20h.

Aspecto> festivo deverá ,a�, pebonstic�s de 1952-53. que· 119 início do ano passa-l hómenar=:» bastante justa trário, rnein hora mais tarde sentes, lima exposição da a- na peleja de domingo último .'

presentar na noite de hoje. á O brilhante acontecimento, .do deixou o cargo máximo) aos 'IlF:.[. ..�:;.,'eis serviços que haverá lima segunda convo- tual situação financeira da ern 'Floriauupcli-, entre a �P_ t;f!n do�, jr:g,Hlcrcs pr:;par�do5
séde da. Liga' Blumenauense S'ETil 'dúvida alguma, ccnstí., d; L,B.F." depois d.." se dedl, I vem l)réstando ao esporte cí., crcão, in iciandovsn os 1 raba, Liga Blumenauensc de Fu- lel;ã'o estadual e a do E5Vi)'�-' 11m' Hélio QVUg2L Deduzidas,
da Futebol,. onde irão com- ·tu 'r-se-á tem vcrchd:eira fe5- cal" eorn enorme entusiasmo! tadino, lhos ('<)1l1 q ualqunr número tcbul .em relatórios que es- to Santo, cm hurrleraux. ai) quantias

p.are�er, .

por certo, além 0.,8,
ta de. confraternizaç.ão _

entre à tarefa que Ih", m�.fiaral11 f! Antec,ede�do ,c3tas 501:,ni'-
.

de representantes, constando uelham fielmante fi organiza- __ pag;l;'; pelo Iransporte da ('111-

ilgu!as'· desbacadas do "espol'� a entidade da Rua XV de os clubes, da qual, a1Jw5, ,}c- dades, funcionará a Assem. f:l;J ordem do ti 'a o seguinte: São ímpar existente na men, A renda em aprvç 1 exrre�" balxrsda capixaba. delegado
;�e local ;e de outras localida$ fi� síncumbíu-se à" rnil maravi.. bléia GenI Ordinária mar- ; 1 -- Discussão e nnrevacão clonada Liga. S8 com Iide lidade fi dcsiuf e , da CED lê juiz e muitas ou-

,des do Vale do Itajai, ínúmc; lhas. lambem nara esta: nol., de contas. Ao contrário do que foi cC- resse que hava em torne do trus. saldo jnsign,iicar,l::' de,.

J.7HS autoridades cíVÍS e miH� -Será iucluido na � rlerta 1,n,. em 'Prilnej�J t10nV!DC'açüO IJ - Assuntos di ve rsos. to. somente 58 mil cruzeiros el1contro" diz h:nlvn do '.'<� tcr »ichJ ,;"purado, co locan-

.tares e renresentantes dos dcs-demaís l'etr,Jins existeri- se ,h:,uv{�r número :legal di� 'Abrindo a sessão, Jari! G Inrnm arrecadados nas bilhe, pessimismo que tomava CI';I_ d., por lena, assim, os pl"!1c;
órg�o�r 'ç.:�� p�bI!cidad� _ blume-: más. 'llrincipalrnel1te do ��sta... tes-·i1ri 'sédé da LI��': ":lúlni;i- re3.:rE-S€l1talll-es. ':mrn··;, caso Cui'! ... '( Br. Sebastião Cruz� <lOS pre., terias do estádio da Federa- ta d:s -aficc..iQnatl(1,� bari"iga", do sr. Osn i lVI.r�10. C01TI' 'Os

���:��:5�a�;·������;n�c.c��:ldOÁMm da solenida(l.� da en- Se loslldoni em c mpo --Fio' I'"d!l
ção Calarinense de FlltelJol. \i"'2rde�, quanto .i! apr:é.eni:l-l�:;::�i�:m:iS���d�:�I::�, lucros

no

,!r�
..

�:
..

,.�e.�.�... �i���:.a.e.�s-". ����r:
...

l.=... :.'..jt:.:.!a.·!:�a��t:m.�:S'.r�J�.�.:a 1�:a.1;.=· P, 11.1 b. �e e s ' 'a o r u, ,..··e.z·es·. ;'pa.·r·lllIIlc·,po ataeões cujas representações.'ti- te, Diz respe íto à inaugura; Tudo Indica que teremos Q of'íciou à LEI" sobre a dcci., Soubemos u inda que ao
..

.

veram oportunidade de mais çã;:J do retrato do sr, Benja- esfacelamento de outra agrc-, são que tornára. Florida foi c .nccd ido o pra--

Se �aeae nas. tc"poád's,mi" Maeg"'da, d,"poeMa

E:;'v���?E::::�:�c e�:�: ��::i��::E7;��:d��:�,�:il::; ;:c::��l;��:%���:;,���::;:� at. do campeonato ras iie ir
no Bairro da Fortaleza, está Reinert, Secretário do clube, tamos, encerrará defínítrva- .

A título de Ct11' osidadc. tarina 4 x Goiás 1: Rio Gran- i (I (na prorr;gaçáo); Santa Ca-
.?stá marcada uma Assem., mente suas atív.d ades espor- .

i
'B 1'" B h'fornecemos na edição ele ho., de do Sul 3 x Sta. Catarina: t81';;><1 :.. x 3 113 z: e a la

bléia Geral, para a qual vem Uvas a referida agremiação,
je a relação das pai·tidas já O e R. Gr, do Sul 6 x Santa I 2 x SUL Catarina], 1953: Es-

fcnlizadas pebls se!eçõ€s de Catarina 2: 1944: Paraná 2 x
:
pirito Santo 3 x Santa Cata

A N UNe I E M Santa Catarina do Campe:na- StJ. Catarina 1 e Pô'lraná 2 x ! rina 2 eSta. C:1tarina 2 x Es

to Brasileiro de Fut.ebol, bem Sta, Catarina 1; 194ô: Santa; píritJ Santo 2.
NESTA FOLHA Icomo seus resultados. Catarina 2 x Paraná 3; 1950; Em resumo, conqu'siamus

Vzrifícou-s.e a primEira de- Paraná fi x Santa Catar'na 1 5 triunfes apenas, um deles

lt!s em 1926, quando caím:,s e Par,zná 8 x Santa Catarin:! na prorrogação, empatamos 4

de mJdo humi1hal1t':�<ITent'2 O; ]952: Santa Catarina 3 x I "çze;: e sofremos 19 derrotas.

aos paulistas, ')',10 incr'vel Espírito Santo O; ESflÜ'i�L) Tentos COl1lra, 112 e a Iaver

placard de 26xO. A trajetória Sanio 1 x Sta, Catar:na 0, t' 4G. com um déficit. portanto,
das nossas represe;na';ões nu Sta· Catarina 1 x Esp. Santo de 66 goals.
Certame Nacional, bem diz

de s.eu baixo nivel técniciJ,
segundo se pode observar pe_

la relação dos jogos qu<, a

� baixo dal'em'Js:
1926 _ S. Paulo 16 x Sta.

Ca1arina O; 1927 - Bahia 2 _

x S. Catarina 5; 1928' Paraná
8 x Sta. Catarina O: 929: R.

Gr,ande do Sul 3 x Sta. Ca- _

tarlna 3 e R G. do Sul 3 x

me"s de Janeiro.
-

Sta· Catarina 1; 1935: Paraná ::: _

6 x Sta. Catarina O; 1938: _, �UllllllllllmllllllllllmHlllmll!lmlimllllllllmlillmmmlllllmllllmll;;:
.. 1111111111111111111111 lUII IIIIIIIIIIIIIII! IIUI Iii IIIIIIIIII!mi' 11!t I g i I !lI IIIIII! 1111'':'-
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::: INSTITUTO DE
- Olhos- OUVidOS Nariz e .. Garganta :
= dos Drs. :

_
Armíni . Tavares �

=
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=
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li

atravessando sena crise, a

tualmente, cujo começo se

registrou ao decidirem
seus dirigenüs afaS'l�,ir a e

quipe. de futebol dos campeo-
Já está assentada para a

Iro,
em Joinvile, onde o time

nat.:s ofiéiais da Líg3 Blume-
41ata de 6 do úróximo mês de 'de Délio N.eves estará em

d F t J 1
'. �

- .

. nauense e iU C )O..t.

fe.vere1ro, .uma' ex.ibição do confronta cem o Cax.Ias. 'F' .

t 'tnancelramen 'e sua SI ua-

q,uadro prdissional do Ola-I Adianta-se, por outro lado, I ção é das mais críticas e não
�1a Atletic.:: Club: cm· Brus" ) quO! tambem a plat�ia espor-I apenas De r este 1)" etivo, ma:>
que, contra o conJunto do c. I tiva de ItaJaí revel'a o homo- d'�vido ;, diversos outros a-

Esportivo Pa'sandú. i geneo pelotão barirí,. c:uj.a b d d' .

'

1. .
,

.

ca a e ,elxar o c?rgo !.l'�
As demarchzs. neste r,2nti-' apresentação naquela cidade I ,."

d 't· 1.
. i

.

. presloente o gremlO rrco ar
do foram co.ncluidas .com ab-I seda natracinada oel0 Clube I E' R" 1 ld 1

, ,..
'-.

-

, o sr. rvmo em 1'� . () qua

s�luto eXlto,
.. en:_re o emisSá- �áutico Marcilio pIas. 1--------.----'__...;..._--'- � _

rIo da agremlaçao carÍJca e D.ependendo de novos en-

próceres paisanduan:s, de- tsndi,mentos entre o pres;- I
vendo ser esta a segunda par� dente da LBF e o sr. Rubens i
tida dos olaríenses na t,2mpo- Sampai'), ta'mbem nesta cida- rraàa que empreenderão à S·I de p�derá vir a preliar o (j.,

Catarina, cujo' início. veriIi.:..: 1aria.
car-se-á no d'a 3 de feverei_ 1

.

de ser conV'�cados dirigc:ntes
e associados floripanos. Di

verS2S e imp'Jrtantes aSSUlJ ..

tos, nesta oportunidade, Se.

rão discutidos, como por

exemplo o da prestação e fl

pr'�vação das contas e ainda
a d,�volução do gramado s't::::

no' Bairro da Fortaleza, ao

sr. Hatvig Tr'be.ss, seu pro-

VENDA DESTE DlARIO
NA ENURAXA'!'AKlA

PONTO CJUL
que não mais quer

_,;....__ .__

.

---

Paraná 3 x Sta. Catar'na O;
1939: Par,aná 3 x Sta. Catari

na 1; 1940: Paraná 2 x Sta.
Catarina 1; 1941:' li. Grande

do Sul fi x Sta. Catarina 4;
1942: Sta. Catarina 4 x Para

I ná 3 e Rio Gr. do Súl 7 x

I S19, Catarina 3.; 1943:. Sta.

!!������������!1.�!!
Catarina 2 x Goiás O; Sta. Ca-

II II II

PARA BREVES DIAS, UMA GRANDE UQUIDACliO DE RETALHOS E
,

. ,

SALDOS DE BAL OI .,
�ntigo «$cratchman) gou
cho no Ati. de IrI1bitubc

....

Somas elevad3s de dinhei
ro está gastando o Atlético
da cldade de Imbituba, para
constituir na presente tempo
rada uma equipe' capaz de 1e

'vantar o título máxim:) dJ

rcamp,eonato
. florianopolítanD.

o primeiro passo neste sen

tido �Qi dado com a contrata-

ção do famoSo) técnico uru-

guaio Félix Ma'gno, verIfica-

cra.que:> do fuic

es tá I) nas co [(t,t-OFrCINA
lE (N I (A

HBUJME'{
de

J. J. MUE"LLER
Limpesa, cOl1sêrtmf

e reformas gerais em

maquinas de' escrever,
somar, t\l�c1!lar e dapili.
cadnres.
R'tiá' XV, 1369

'Fone, 1502

çôes d:l agremiação. .imbitu-

bense '" çutrus estão o::-m stla

situação pcrfeitament.e regu-

larizada, como é o ca30 de

Catano. Este ,91akr, corno

ninguem ignora, já foi COfn

p'Onent", da seleção gaucha c

vinha atuando em' clubes do,

lambem o Bolaltuo Ild8reSSa Hbf
Além do RlulIÍinev'Se; Qqul$' vCl'cim, eh quac1l' J do BfJt,v-

pe que a Federação' Catati .. 'fOgo: .' -

.

nense. de. F,t.lfebÔl. está ten�an_'I' �ar" tanto,. fJ preS.;df>nt.f! (�':
do trazer. a. Santa Catarlllll, enüdade' 'Ílorr:llEpolItana ]a

para trma Sél;ie. de três jo- autOTizou seu representan1 é!

gas, .por. :ocasião do regressQ no Rio de Janeiro a entrar

dos tricolores da Uruguai, cm entendinlentos
'Onde,con!orme notícia
nós divulgada na ecLção
ôntem, participará da Copa
Montevidéu;' 'está agindo ()

sr. OsnÍ',Meló no' sentido ,de

com os aILl; par2dros do clu
be de' General Sev.eriano, 8.-

cias financeiras dos mesmos,

p.ara a realização de dois {' u

três cotejos em gramad:::s
barrigfl$verdts.

notícia,
. passada, em

segundo a qual Lourival 1:.0_ 'na, convidou Bolomini a

renzi viera apasseió ao nos-' rêalizár alguns testes no Clu.
50 Estado, onde presenciou' >O be de Regatas do Fl:;mengo,
encontro � .. qUe redundou na campeão' carioca do ano pas- I
deSClass�.ica.ÇãO?O s.eleciona� I sado;. c.onvite ;este não aceit';} I
do cata�m.ense do Campeona- I pelo centro-media do Carlos {
to Braslle:ro :de,19�3. Renaux, que não pretende se i

, O popular lV[aripos.a, apu- afastàr dé Brusque.
.

J
1'011 laPr�- :��1'>",

_:-:-_ ....

, __ . ;::'-:;2:��-:j;-"�?���rfIit;��
ELA

Quem nâo 8abe escolher, n�o sabe
-comprar! Escolha V. tamh�m o me�

lhor, lendo todos 08 dias os anúncios.
Um anúncio sempre lhe traz notícias
de produtos, preços c lojas'- e lhe
indi�3 o caminho da mÍ:�lhor compra!
:N'ul1ca esqueça: um produto anlln�
ciado ,assume a responsabilidade do

olue promete, traz t;1;IaS qualidadea a
público para que sejam comparadall
e não se esconde anônimo atrás de
um balcãó, à espera de um freguês
rnenos exigeJJ.te� O prinll�irn passo paríO\
uma. boa compra � sempre a leitura
dos. an(lllclO& t

.

f
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Ausente d mante o

Fo:mado pela Filculdade de Medicina da Uni
versidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Esco-
la Normal Pedro II

Assistente do Profesflor David Sansou
Chefe do Serviço',Olol'ino .do Centro Saúde de

Blumenau.

Fernan Heusio
Diplomado pela FACUl.DADE NACIONAL
DE MEDICINA. d:! Univf'rsidade. do Brasil,
-.---- Rio de .Taneiro -----,

Ex-interno efetivll do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr, Raul David de San"
1100. K't-assistente (\:-: ClinÍf'a de 011lOlJ Dr,

Moura Bra"il --,--,-,.. '_

PARA mAGNOS'.fWO Iç TRATAMENTO !)1\1i

Molestias DE OLHOS - OUVIDOS
NARIZ e GAR6ANIA

�§tf' Instituto f:spcdalisadn está Maltnlfl'Ja"
me.nte Montado e Instal:H11I c.om a ma}.
Moderna Apa.relhagem par':, todo e

Qualquer Tratamento di< Nua

especlitlidadf'
1'odu II seu Instrumental foi R(�('enl.{,mlmttl

Adquirido e ImllOrt.arlo da Sulça
Alemanha e Ameriea d,}

Norte.
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GABINETE OE RAIO X
-_.*$�--

APARELHO MODERNO 811EMENS I'ARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN·

ÇAS DA CABEÇA.
__

0•• 11:---

:::

Gabinete de Fisioferapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemens·

modelo 52).
n'iFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelho in-

I'ltlZ para nebulisação no tratamento das situ.,

lintes sem operação). Electrocoagulação.
Diafanoscopia etc.
-_

•••$1--

-

-

::::
:::

-

::::

Gabinete de Refratá'
•

PARA EXAME DOS OLHOS
<EQUIPO-BAUSCH-LOl\1B)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
Rl';SPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS C/VERTO·

METRIA.
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen

da - PerImetro).
--"..._-

-

::::

-

-
-
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Gabinete de Traumafologia Ocular
Jl:XCJJt1SIVAl\iENTE FARPA. TRATAR ACl
DENTADOS DE OI.IIOS - EXECUTA PERto
ÕiAS - CONFECCIONA I,ATIDOS E DESMAS·

. CARA SIMULADOREfS.�

__ .08"__

1 i_- H o r ii r i o: �
Instituto funciona de manhã e á lardeª

INSTI'l'lJTO: 1�8� ª
- Rua 15 na Nev" 1135 ·1·, andar I
: TEl.sl�f"�ONEg: =

RESIDENCIA: �
_ Dr. TAVARES - 1481 :
_ Ik nm.rsl .� III'H =

_ �o (,AOO Da CAIXA ECONOI\HCli _
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ADesacatou
Um

Correspondendo aos de
sejos de Sua Santídade o

Papa Pio XII, para que se

comemore condignamente
{I Centenário da promulga
ção do Dogma da Imacula
da Conceição de Nossa Se-

. nhora, a paróquia de Inda
Ial se prepara para cale
brar tão magno aconteci

.

menta religioso, que mar

cará as festividades consa

gradas à padroeira Santa
Inês. A Congregação Ma
riana e a P a União das
Filhas de Maria, daquela
cidade, patrocinadores ria
f.asta. elaboraram um pro
grama festivo, que terá iní
cio no dia 15, hoje, com no

venas a serem celebradas
em diversas capélas do mu-

"suichet" n. 1 da "gare"
de D. Pedro II e pediu ao

bilheteiro DurvaI Jorge
Baier, de 30 anos, casado,
residente na rua FeVx Pa

checo, 438, duas passagens
para a estação de Manguei
ra, avisando, porêm, que
não iria pagá-las, pois não
tinha dinheiro. O bilhetei-

i�����:r�ª�f�;��� Converteu·se aGuatemala em perigosa
ªE����:ã2;�f:�lcabeça de ponte do comunismomundial
�:v�l,g��:f\�fr:�st�e��'Escolhido os E. u. como alvo de seus ataques
mentos incisos nas faces. WASHINGTON, 14 (UP) Tal acusação foi. Iorrnulada I na zona soviética de

ocupa-r
cortin? .'!e ferro no.valor .de

- A Guatemala se converteu Pelo presidente da corriíssãc I ção. um mllh�o e �etece,ntosa. e. ,tl'm-Uma grande confusão es- numa perigosa cabeça de de relações exteriores do Se- Exportação dos EE. UU. ta. e dOIS .l?ll dólares, Isto
i!abeleooutse imedíatarnen- pOnte do comunismo interna- nado, sr. Alexanc1er Wiley, I para ·a União Soviética fr;n. o qUe mfor�ou o sesc�e-1 ante o plenário . dessa Casa- I

tár ío do comercie, sr. ln-te, e varias popu ares pr0-1 cional no hem'stérío ccíden- No discurso que gronunciou a WASHINGTON, 14. (DP) clair 'Weeks. Num relatório
curaram imobilizar o de- tal. respeito, o �r. Alex:md�r Wi- _ Nos nove primeiros mêses ] ao, congresso, o sr, Weeks

ley denuncívu as relações e, de 1.953 os exnortadores nor- \ destaca que os Estados Uns,
xistentes entre os (:omunis�3s te-ameri�anos conseguiram i:_I d�s não se. opõem, à exporta,da Guatemala e ':5 comurus, cenças para enviar mercado- çao ne artigos estratégicos a
tas de Moscou. Disse a'nda rias para os países atraz da Russía e seus satélítes
que os Estadcs Unidos e o

mundo livre encaram com

preocupação profunda Os a

contecimentos na Guatemala
A seguir, acrescentou: A
Guatemr.Ia, alem dó mais, es
colheu Os Estados Unidos co
mo alvo de seus ataques. Os
comunistas guatemaltecos te
em demonstrado profunda
hostlltdade contra Os norte-a
mericanos tanto em seus dis
cursos como ern sua írnpren,
sa.

.

sordeiro, que com estranha
furia defendeu-se dos cu

riosos. Logo depois, acor
riam varies policiais do
Posto exístente ria "gare",
que tiveram de lutar com

animo, para prender Alba
no, o que conseguiram de

pois de varios minutos e J
(Conclue na· 2.a Pádn.. letra B)

RIO, H (Merid.) - O fil
me ímoortado ao entrar no

Brasil. pàga
.

apenas o valor
do materlàl do ceíuloídc. De
pois. de, ser- exb'dn no país,
a renda �or ele I,)t'oduzida é
que é transferida para o ex

terior, dentro de detc.rrnina
das condições, para' pagamen
to da película que, c,:mO 0

sabido,)�·bastante variável.
,

A receifa euíerída pelas
crnnresas de cinema d!) Brasil

RIO, 14 (Meríd.) - Por
agressão a um funcionário
da Central do Brasil e de
sscato às autoridades poli
ciais, foi autuado em fla
grante no 10.0 distrito po
licial, o indivíduo Albano
Jorge Barbosa, de 23 anos,
solteiro, operário, residem
te na rua Siqueira Lima,
58.
Albano tinha chegado ao

TREZE VITIMAS NO
ACIDENTE DO AVIÃO

nOlo-1A, 14 (UPI - A Policia in
in�onna que havia 13 pessoas no

avtão filipino, caído lICofe pela
manhã perto da Capital italiana.
Talll.o os szte tripulantes quanto
OS scls passageiros morreram, Es
te roi o primeiro desastre sofrido
pelas linhas aéreas filipinas, d{!s_
de que inauguraram sua linha pa
Ta Londres em 1948.

•

dorulo4e
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Não concordam os russos
na escolha do local
da reunião

BERLIM, 14 (UP) - Os
representantes das três poten_
elas ocídenta's e da Russía
admitiram hcie que não lhes
é possível chegar a um acôr.,
do sobre n local em Berlim'
em que será realizada a con
ferência dos chmceleres dos
Quatro Grandes. A conferên
da está marcada para o dia

A
"

f ivid d vinte e cinco deste. Tudo pa,
. .

pos as
_

estivi a es

re-!
rece indicar que a conferên-

Iígíosas, ter.ao lugar os fes- cia l�ão se realizará .na tlata
tejos pr{}pnamente popula- p�ev·st�. E' que os alados 'o
res constantes de var.adas I c���nta.ls querem ql!e a reu,

,
_

• I mao seja na zona OCidental de
atrações, churrascos, co-

i Berlim. E ,:s l'U3S0S exigem
midas e "bebidas. 'que a mesma seja efetuad:l

Deputado Jorge Lacerda

festa religiosa em lodaial

Grancles so leniclacles em louvor à'
Imaculada (one, de N. Senhora

nicípto.
.

I Nas noites de 21 'e 22,
No dia 23, às 20 horas, i será exibido no Salão Har

realisar-se-á uma procissão i dt um filme de longa me

lum.nosa, entronisando, em! tragem, sóbre os aconteci
carro triunfal, todo ílumi-I mentos em Fátima, cujo
nado 'e conduzido pelos I

f lme alcançou ruídoso su

Marianos, a imagem de césso na Brasil e no exbe
Nossa Senhora, que rece-I ríor. A's 8 horas, em frente
berá do povo índaíalense do Jardim da Infancia, ha
expressivas homenagens. II

verá missa solene em lou-
,______ vor à Santa Inês, cantando

o côro de Santa Cecilia a

• !
missa "Salve Regina", de

Prepare Stehle, a quatro vozes mix-
• • futuro d. tas.

.

UlfilbI

FPOLIS., (Ag. Mercurlo.)
- O deputado Jorge Lacerda
qUe ha dias se encontra .en
tre nós, !)cis aquí veiu pas
sar as festas de fim de ano,

Exerce, assim, o deputado
Jorge Lacerda, por iniciativa
própria, o verdadeiro papel
dos r:::r.re..,entat:lte,; do povo,
Nã,)'!'.e contenta em fcar no

Rio à esncra deste Ou daque
le apelo. -,
Deve-se cbservar que SCIl.

trabalho, pelo íntcrtor do Es
tado. é feito completamente

: acír�a de, qualquer interesse
; ou sentido partidário.
I E' lógico que ele procura
: consolidar seu prestígio PoU

I i.ic � pessoa1. mas nas suas ex-

I
cursões ratende a todos E,!'!m

indagar dJ credo de cada um.

Reside nisso a razão de ser

� ele, hoje, um. dos polít'cos
i mais estmados do Estado.
! pois seu círculo ebitoral a
.

brange, Dor' assim dizer, todos
i os muniClpks catarinenses.

•

rz�
i RA'DIO JARAüUA LTDA· �
� . Uma Vóz Amiga em

-I
'� Seu Lar

�. 15�(l Kc. - 198, lim�rs.
� DIariamente das '1. as
11 22 horas
� ,

" �

RIO, 14 (Merid.) - A formuladas. ° "Principe"
Polícia de São Paulo con- negc.u conhecer todos os

tinua apurando os crimes nipônicos apontados coma

japonêses, chefiados pelo, seus auxiliaras dirétÇ>s, in
falso principe Asaka, cujo clusíve um que foi Preso
nome é 'I!akusi Kato, que i em sua propria residência.
conseguiu extorquir varias I Kato chegou ao Brasil
compatr'otas, utilizandc',-se' pela primeira vez, em 1941
(.: os mais diversos recursos

nada menos de cem milhóes
de cruzeiros. ° pai de um

yereador. da localidade de
JJilae, entregou iI Kato, se

gundo denucía, quatro mi
lhões de cruzeiros, em I ro-

:
LONDRES, H (UPJ - A 111"

ca de Uln título de tenente. glaterra vai entrar em ",ntcndi-

1 d E -' J
mcntos imediatamente com 'l

g�nera O XeI cito do a-, França e os E!E. UU., procurando

pao,. acompanhado das res-j salv.ar a coniercncia doo; Quatr�
pecbvas dragonas e cond'2-1 Grande� chanceler�s. ;�e deve:",
coracóes. Prestando depoi- se reumr em Berllm a

__
a d� m�s

• corrente. Essa declaraçao fOl fCl-
mento, Kato negou todas ta hoje por um al[o íuncíon::í.rio
as acusações que lhe são da chancelaria britanica.

SENHORES
AGRICULTORES

S. PAULO, 14 (Merid.! próximo m�s os dirigentes
- O problema sucessório do PSP vis�tarão o inte
cada dia que passa mals rior do Estado, a fim d.::
cmpCllga as massas popu- reestruturar .os diretorios
lares. Consta que vários municipais e lançar-se em

generais de 22. de marçO, luta. Amanhã haverá reu

líderes sindicais, estariam n'ão do diretorio regional
dispostos a promover gran- para estudar os casos. do
doe mâniIeslação popular interior.
defronte a residencía do ° sr. Adhemar de. Bar
sr. Prestes Maia, para for- 1'os contínúa viajando :':leIo
çar O integro urbanista a interior, mantendo cC'l1tac
accitar o lançamento da to com seus corr-elígioná
sua candidatura ao gover- rios, em reuniões e comí
nO do Estado. Durante o :::ios.

PROCURA A INGLATER
RA SALVAR A (ONFE ..

REMCIA DO 4 GRANDES

I

Reflexo da vitória udenista
iem S30 Francisco do Sul]

-diregãO, seja por outros motivos, 'Iptincipalmcnte pelo constante aUJI
mento do custo da vida, não con- �

segue penetrar nas massas catari
nenses, aO tramos com aquela in-
tensidade que esperavam seus m III III\II �_. IIIIIII_".��������!!��!!���������[mentores.
Por ultimo t�mas u reflexo 50·

A

Acabamos de receber no�
.

va remessa der3tes afa
.

mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novu

plano de vendas a 'presta-
j�õe§.
,

Solidtem-uos uma de
monstril.�ão sem compro
misso.

.... ., COMERCIAL VIEIRA

Rua 15 de Novembro

Empol�a as mau as � 8 �u lares
paulistas a sDeu s3 o esta�ual

cargo de médico, do Quadro
Unico do Estado, �. nome'3n.
d.) o· dr. João Rodrigues de
Araújo para Ju'z Substitut •.}
da l.a Circunscrição Judiciá
ria (Chapecó), ·nromovendo
'porantiguidade, o ,clr. José
Ferreira Rodrigues de Olive:_
ra . para Juiz de. segunda en

trância, Comarca de M;:J.f:C:1
e designando o dr. Alvaro
·Cerne

.

de Carvalho para fre ..

qwmtar o Curso de Puericul_
t.ura e Admin'stração no!) D�
partamento oa Criança.
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