
O'RGAO DOS

deverá
RIO. 15 (Merid-)

A "Petrobrás" deverá
funcionar dentro de um
mês. Seus estatutos já
conclutdos, devecão ser

publicados proxlmamen,
t12 no Diário Oficial.
Conta a "Petrobrás", pa�
Ta inicial' suas atívída,
des, com 300 mIhões
de cruzeiros, mas d'en
ir" de r-Inco 'anos conta,
rá ('om 10 bilhões de
cruzeiros, tornando-se a
maior e mais poderosa
empresa do Brasil e da
America do Sul.

Dentro de A

ummes.=

- o ME N S A G E I RlO
BLUMENAU, (Santa Ca tarína) - Sábado, 16ANO X

OV LEI QUE I STITUI E
LORAR NO PAI'S O SEGUR

�rge presservar um pafrimonio
. economico �6 granõe iDl�ortanci�

EX

A formiga, sauva, de ocorrencia
generalizada. ondas de gafanhotos
no sul, febre aftosa bovina, suína,
raiva de diversas espectes, estra
gos causados à lavoura pela gea
da, estiág�ns e secas, enchentes e

inundações, queimadas e incên_
dios - para só mencionar os prin
cipais danos e riscos que caem
sobre li lavoura e pecuária, e que
vem causando prejuízos incalculá
veis à economia nacional.
Não há. infelizmente, estudos

estatísticos, sístemâtlcos. levanta
dos, de ano a ano, sobre o montan
te glObal ceE�es prejuizos. Sabe.
se, 'no entanto, por um estudo eE''''

pecializado promovído em pouco
tempo f.loh �có',;ã" de pesquisas
eeonomíca e socíaís .10 Mirtístérto,
que ii méd+-i � de \ 'nto Par cento
da-pl"odu!;fio sgro_recl ár ia no Brcl ...·

EH, tomada em conjtrnto, que :o:e

perdie em ra�ã" dos f: tores acírna
mencionados

ç50 financeir� nesse importante se

tor da produção rural, buscando
a nece:!!!I!IÍria experiência e eolat.c
(Conclue na 2,a p3.l:lna )"!Ja O:

Responsavel
morte de· Ir
Rãiões" da sOlicitaçãO' dos depcimentos

.'. f '

RIO 15 (Meridional) - O Paulo".
sr. Armando Sales de 01ivei� A f"m de que sejam ouvidos
ra Filho. entrou na Justiça de o brigadeiro, Eduardo· Gomes
S. Paulo. com um pedida de e o: general Gois Monteiro, a

indenização pela expatriação, Justiça paulista enviou preca
e mr rte de seu pai, sr, Arman- tóría á Justiça carioca, a qual
do Sales de ,Olivcii'a, candída- ! :l)oi .dístribuída- á Ter�eira Va
to á Presídenca da Republica, 'ra da Fazenda Pubhca- En,
em 1937· A ação j\.ldiciarh tretanto, segundo a nossa re-

vem correndo
�

normalmente I p.ortÇigem foi informada pelo
no foro paulista, tendo agora,. tItular daquela Vara, ainda
o advogado do sr. Armando I não foi marcado o 9-ia da ,au
Sales de Oliveira. Filho, invo-l diencia .em que serao. oúvídas
cado czmo testemunhas do- pro i aq1.1elas ·duas a'll.tas autorrda-
cesso o general Gois Montei-,

des. " .

,

..

ro, -::' brigadeiro Eduardo �o- � sr- .Armando Sales ?e 01;-
f rnes e o sr, Julio MesqUIta,: veira FI.lho pede uma índení
diretor de "O Estado de São' zação que deve ser arbitrada

. ._� .-.---.---
----- pelo juiz, alegàndn que a U.

J Q d
níão e culpada pela morte de

anio ua r-os vo
í 1· rríelea·'" :,(sua ��foJa�a�â�n3o.�0;:;ao o e;

I. França e posteriormente, para
.er

"'�"

os Estados Unidos. Ao, voltar

C amP an h Q P': e 1 o' s C... E- 11-ae' ()s ao ���i�ai s���e� ra3:t���!:
.

_ � cie de desacatos ,e desrespeito
o que o levou á morte. Alega

I d· t b Ih· díd o sr. Armando, Sales de OH
n eClSOS OS ,ra Q lstas quc.ntoaoa crrn 1 atos �:���uF�e��pit�ed�r���.í�a:r�S. PAULO, 15 (Meridional) balhistas índepententes, e por tencentes à regrrao, que Inte- cionar o impasse harrncnica- resto da sua vlda, inclusive
- Realza.se sábado em O· fim, o ,!)reieito Janio Qua. gram os quadros do PSD. De- mente. guardando.• o> na Casa: de Sau- SERIA DEMITIDO A BEMsasco o primeiro com''cío alei- dros, lançando a sua plata, verão comparecer ao certame de onde ficou internado. Es- '.' i

.

tcral em favcr, da candídatu, forma polttca. los dirigentes estaduais do par SOLUÇÃO DO PRO- sas humllhações o levaram á
DO '�ERVI(O PUD� Irora do prefeito de São Paulo. . CONVITE A CUNHA i tido, deputados federais, e es, BLEl\lA SUCESSO- morte. ;J

•
D_I'a.

ao cargo d� ,governador do BUENO
. taduas e o governador Gur- RIO . '

d OEstado, promovido pelo PSB, S. PAULO, 15 (Meridional) cez. S. PAULO, 15 (Meridional) FALA' O
.

GENERAL GOlS RIO, 15 (Meri ionaI) -

idad d O -- Deverá regressar o gover-, O general Goi� .Monteiro. "
.'

diretir do Serviço de Prole-que neSS3 oportuní awe ev€- -

. prefeito candídato man- '- u"

�sta per-c�l:tligem sobre o vanr rá hipotecar o seu apoio:) ofi. dou um emissario ao enc'ÜJ1_' INDECISOS OS TRA- nad:r Garcez Comenta-se que' falandO a O JORNAL, revelou ção aOs .Jndios, sr· Gama Mal_
.

1 F 1
-

d o ch'efe d'n Executi"To �reten-

1
que era grande amigo de Ar. cher, não conf:rmou, nem desda produ.;a;) agdro'" em 1.95fl Cla. 'a ara0 ain a um repre- trJ do sr. Cunba Bueno, para BALIIISTAS J V"

• . .

dt t d PDC d d' I de dar soltlça-o ao. prob'.:E,m,n .<.U mando' S'ales de Oliveira, a-:- mentiu' as notICIas segun o ascalculada em 50 bllh",�� de cruzei- sen an e o , um os tra- : convi a. o a integrar uma no- : " - .

F
.

M'
.

T

d b d· "',,:,,s<,,'ort·o ate' o 'fim da semana, crescentando, .que ta,I.vez., .fos- quais o sr. ranclsco eue,esros. representa prejuízo anual. s6 va
..

O ra mha", isto é, en-: S. PAULO, 15 (Meridional) '_'. '

,

d 't'd b d't h luesn'O- qlle ,na-o t"nha a

defi.,1
se esse o motivo qUe ,0,rlglnou' sena, eml 1 o a, elU '':1 ser-no setor da produção vegetal, e·

FAZ (OMltOS O
rar em sua c apa como can- - Continua inalterada a si.' -

.

'bl'
. '..

d'd t .._ d O
- .

n ç;:;o dns LI·ab·'1111·.,f��,. E' qua:.. () n.'edicto pa,ra 'Puvi.lo como VIÇO pu . ICO, -em consequen-quivalente a la hi.hões de cru- 1 a o a vice_@Dve.ua 01', tuaçao do PTB paulista no � - � �"'>. L' ,

d' l·d dzeiros". Sobre a oportunidade da sr. Cunha Bueno declinou do que diz respeito ao seu Dire- se certo que o candldat,) si- testemunha lfo processo, Cla e uregu a1'1 a es no €;
criação de uma' companhía para sn ADHEMJ!I'Ii convite,

. rtOriO Reg.Í'Ql1;<l, Çl qu� vem, tuaciol1�<;ta aos C"'llPOS Eli- 9 sr: Armancl°Sales .e�teve
explorar esiiã. ·modali.dade' de se'�" . �.'.

..'
JUt ,

'pCRO�ENFVEE';INT'CO·'AS'-.·ÓpDE·'SOSSE'_,".
',-"

;SéOÓlíll.'Sl!a!totnn{'·I�oàÓp·;·sr"êoÍ'b-tI6e-m'oÕaS't:sàuCcUe1sós'·o'â.. SeiS será bri-ç!:id":,' 'j><?lh' 'J�:g€:n-l-e:;-:l1ad'o' n�: 'Fran�a; >;!1ur:anre'
gUl"o. disse o Ministro' Joflo' Clen- SÃO PAULO 15 (Merid'io- "" d_a__d_d_P�S_D_.__ �._,__ ,,:,_._. __C_ll1CO anos, regress2_n_d_o�a-,,-o.::.B,-,,-,,-r-,-a�-,---.....:..-,-__--,--. �_phas: .! nal) - EnqUal{to o sr. Lucas DISTAS 1'to por parte do situac"onis- .

í
'

:0 Ministé,-\<) (:a Ag!'cultura de_ Nogue'ra Garces reúne.se se- S. PAULO, 15 (Meridional) mo. Parece qll:� a posição do M .c/
.

.

.... ....
dlca ba�tant,! atc'�ç'ã() ao probie· cretamente, O sr. Adhemar de - Será real'zada, n;l proxi- PTB ante,o pIei!>:> de 3 de ou· ..!hntl...:t, . .!7i', p;.C' te- :.aç..:»Oma de segllD ailrlc"la, O organh- Barros c0,ntinúa na intensa mo dia 30 na cidade de Bo. tubro sera a mesma de 22 de U g g ,... 6 g

,.

g
mo criado peja lei representa, por- campanha eleitoral pelo inte- tucatu, a conce,ntração politi. n:_arço, �m que. � agremiação ' "

N
tanto. ind�spensável interV1enção rior do Estado realizando co- tica de ver.eadores e prefeitos nao apOIOU decl_dldamente ne· . I

" ... , R' � rl: __ I
'.

d_O_p_O_d_e_r_p_Ú_hl_k_o_e_s_u_a_p_�_k_i_�_-_._m_i_C_�_s_.
' -

d_e_n_u_m_e_�_s_o_s_mnnk���� ��:�r� �arti�os�o
�

,!o'�r�n' e ao orte
NenhUm b a n C O vai- p a g a r �1it(;�� ��l���tl;·ul�l� q��1 Cha;J8úDica para o Senado e liv,re escolha de deputadOS

dispensado o seu beneplacito AS BÃSES

I
aI(} candidato que escolhEr. RIO, 15 (Mel':d.) - "Dei- \ da F'AB, ás 2q,25 horas, no

I
..' :.

'

'.

d
.

di· Fala-se, Por exemplo, que xei o Rio Grande Norte! Aeroporto Santos Dumont. Prossegumdo. nas suas

e 'i acor o com a \por' a r.1a
no comicio de propaganda dlo inteiramente pacif1cado, de t Despachos tel�gri1ficos já declarações, disse o sr. Ca-
preíiêito Janio Quadros a reu· modo a continum' a politica: tinham precedldo o procer (CoDclui na 2a. pagtna letra AI __'-"'_.......__�'--_.;..;"....._lizar-se e mOsosc'1 em apoio
dessa candidatura a gover- de el1t'endimento el1tr� par- ! potiguar, dando conta · da -----.-----__;.__;-----�--..."..--..,...-----Desmentido do Sfi. Luiz Migliora ��nJlo d�o���ador��:�:e�lb:n��· ����()�u�� s�e����l�\l <l�'>���� 1 b:���i��!Oo: ::t:�;�:�nt�� 'Te'otat-IY'a d'e' soluçfIWao' parados "trabalhistas independen. I

1 E t d d t
.

RIO, 15 (Meridional) o sr, Luiz Migrora, presiden- tive ,nem tenho conheciment.:1 tes". café Filho, vice-presidente li naque e s a o o nor e se '.Falando C'ntem á nossa repor·' te do Sindicato dos Bancos, de nenhum banco sindicaliza- dR' bl· 1 ssaram Encontravamtagem a proposito de rumores desmentiu os r2fer:dos rum'J- do que tenha deliberado a VIOLENC!AH CONTRA b:rc��P�lnt!�' dea�n�' e����� 1,1 ��.��� A.erop�rto.' o sr. Din;r:
a gre'y'e'

.

na' CI8a ADIa'·f't'"-IC'adeql�e iller., dos bancos ofi- res, dizendo: pagar o aumente> de acordo O PTR
.Citlis, ('s1.abel,�cimentos palrti. - Ainda ontem realizamos com a portaria do ministro, A i te Manz, presldente da U-

.

:

csoullval�deOs ot.�mg�r'e� L,�1131nvlieanntlo rdee- uma assembléia, na qual os pos'ção da classe - finalizou S. PAULO, 15 (Merid'onali
. A C f 1 ( n: u ( I A 1:" ADl'l'l"Ol'SPl'OotiAgulvaers'. e o deputado .

"

'

.

.

,II . .

.

.

- " direkn·es de bancos sindicali- o sr. Luiz Magliora - é a
-:- O deputadO Jaures Guisa-rd t: 1 I L. l't ..30 por ('ento fI seus emprega- zados tiveram oportunidade mesma: estam-;s na justiça e disse que as vioIencias contra t O vice-presidente da Re. RIO, 15 (Meiídio,nal) - Os ad'êS, CUPl]1r nd(l assim a porta. de reafirmar a posição

da,
cumpriremos o seu "veredic. r:roceres trabalhistas do In. do anundo aeha-se di

I diretores da ,Companhia An-ria (l.� rr'ltlistro do TrabalhO classe contra o cumprimento tum". Não podemos conceb.er ter'ar est{1 det,2rminando uma retamente ligada ii ciro pubI:ca confirmou plena- tart'ca; tendo à frente o pre-que cstr.nte :tO RiCo de Janei. da portaria min'sterial, que que se procure dar f_prça a tell"fm politica c:ntre as a. culação do jornal. A NA- I mente ,o J;1oticiario, acen- sídente Walter Belien" manti_
1'0 i) ficOl'do firmado entre ban- achamos ilegal. Além dos es- um ato ilegal com:} foi a por_ açõe3 do PTB e Campos' Eli- ÇAO é () único. ';rgão de

. tuando:
.

�1=ram conferencia dem9radaquciros e bancárius paulista.,. tabelecímentos oficiais. nã') 1 taria que estendeu ao Rio o sics, Nesse sentid.), foi dirig:do cIrculação diária que pe- I _ Os tT<eS grandes par- com o Ministro do Trabalho,
i aumento de São Paulo. can_ pelo deputado 'Um relatorio netra na maioria dos Ia'

fI'dos do Estado na-o' tem' numa tentativa de solução pa-- - - - - - ,- - -

":'_.::-:' .. ":':"'__�_:-,,,,::::-,.=_::-_,-=-:'_ _..:::_
.. tra uma instituição c·,:mo o é ao profesJr FranciscO Cardoso. Vale dó Itajai. ra a qu.estão relacionada ao

devoram (.t saúda
. ,-� 1 I a Justiça (�:iv�alho. I

O governador _p!:.o_c_ll_r�_á_s_o�� . ._�__

mais diver�e_n_c�i�s. aumento dos salários dos em-

de seu filho! Ü",lhe !
Os representantes bancá-

'i r'os 1)0 sdiversos estab.eleci_LICOR DE CACAU XAVIER

I
mentJS de créd:to desta cida.- .......óf:.�:,:.::i;��n�t'... · �,••. I.i.. de reuniram-se na tarde de
ontem mais uma vez na sede

I do) seu sindicato. Nessa reu-

D
: nião, disêutiu.se medidas, des

I
tinadas a conseguir.se uma
maior unidade da classe, de
modo a que, decdetada a gre-

rI l' I ve, sejam imediatamente ,la-

r U� fI' ralizadas os servi�os d'� todos -- IIpelos de S.-'v.·o lIedros'!1I I) U I os banc�s que nao . t'v.erem r u
• ! cumprido a portaria ministe- NATAL. 15 (Meridional) Qa -de perturbação da ar}· NA.cTÁL.,' f3('Meridi..

·onaD_I rial que estendeu aos bancá.' �

ta esquiadores da Policia rios cariocas o aumento de 30 - O gowrnador Silvio Pe- dem, Apelo ao eminente a-
. _:_ A propõsito da' situáção

foi mandado para o vale de' por cento lobtido mediante 3. drosa telegrafou ao minis- migo para que seja reini- no interior do Estado já a":
Soelk, levando dinamite pa

cardo por seus coleg!ls paulis- tro José Américo, comuni- ciados imediatamente os gravada em'virtude da'sus-
d· . tas. Preparam.se assIm os bau 1

. .

t .

'

.,

1'a estrmT a barragem de carias para a: greve que,

se-I
cane o o segul11 e. serviços, -além do inicio de pensão de obras do Depar.

neve e gelo; mas a queda de gundo tudo indica, será de- obras constantes do orça- tamento Nacional de Obras
novas avalanches está de-. cretada pel:;. ,classe na gran- "Cumpro o dever de co- menta de 1954, notadamen- contra as Secas, o deputa-ficu�ando o seu progres-!

de ass;:;mblel? nHrcacla para municar qúe a situação a- te o Acude .Mandubin., no do Stoessal de Brito dirigiu•

I o pl'�Xlmo d a IS no Teatro .

_. -

50 . João Caetano. graVOl1,-se conslderavelmen município de Ipanguaçú." o seguinte telegrama ao. sr.
te no interior deste Estado, Quadro de miseria Getulio Vargas: "Não pos-
ondoe perdura a falta de suo palavras para demons�
chu\ras, com a interrupção Ar.tOIARA' O p' t A CAM trar a V. Excelenc"ia o qua.
dos trabalhos do Departa- .

t' J....
dro de miséria que estão

mento Nacional de lJbras DIDATURA DO SR. JA.. passando. os habitante:s da
contra as secas em várias

NIO OUAfliROt região seridoense, nesta ho-
regiões, principalmente nOs Ü 'U') ta em que em virtuâ.e da
municipíos de Jucurutú e 1 paralização dos serviços do
I SÃO PAULO, 15 (Merid'io.panguaçú, além da ausen· na!) ......:. O PaI'tidO Socialista, DNOCS, nossa gente sofre
cia de serviços na estrada em reunião do diretorio .esta. os horrore� da fome. Cori
Mossoró-Luiz Goro'es. A pa dual, deliberou apoiar a'

can-,
t:riuamos em pl.ena seca,

ralizacD.o dos servicos de- dídatUl"a do sr, Jâpi? Quadros sem esperancas de novo in·
, .' desde que '::s soclal1stas con- .

-' .

,

terminou a invasão das Pre tem com a v ce.governança.· verno, Para.que.os nordesh

Ifeituras daqueles mUlllCl- Neste sentido foi designada u. noS não fiquem totalmente
pios por elt;::vado número de ma co;nissãe> para entrar e� descrentes no. Poder. Públi·,
flagelados, que exigem tra- er;t.e0chmentos cOtl! o PDC,. rei co será necessário 'que V.vmdlcando para SI a candlda- '. '..

.

balho, perdurando a 31TI'ea- tu1'3 do vice"guver.nador, E:WlIl. tome provldenCl<iS,

RI, 15 (Merid.) - Os jornais procuraram hoje o ministro João Cleo ,

phas para solicitar alguns esclarecimentos sobre Ia nova lei no Brasil
que Instttut uma empresa para explorar 'o seguro agridola. Em ·resposta
à primeira pergunta disse a titular da Pasta da Agricultura:

"A lei a pouco sancionada procura justamente assegurar a preser
vação das colheitas e rebanhos contra � incidência, por vezes inevitável,
dos riscos naturaís que lhe são especificas, corno pragas, doenças dos a

nimais, e vegetais, geácaas, graniso, enchentes e inundações. alem da

queimada dos campos, culturas de florestas.
.

E' oportuno observar-se que não é pequena a quantidade da pro
dução agrc-pecuãrta que se perde, anualmente, em todas as regiões do
pais, motivada por aquelas causas. Em certas épocas safras inteiras se

tem estragado, acarre+ando não apenas G decrescimo da produção dos
gêneros alimentícios e de materia prima, rural, como tambem c Prin
cipalmente, criando novas dificuldades ao produtor, notadamente ao

pequeno agricultor. que, via de regra, é desassistido técnicamente e

financeiramente.

Brig. Eduardo Gomes

BERLIM, 15 (UP)
Embora estejam· suspensas

entre.' os

levas de fia elad s nordestinos
linvadiram as prefeituras do interiorMontanhas, � �e Deve isolaram

gran�e vale �e �gelkrna
VIENA, 15 (UP) - No

vas avalanches voltaram a

cair hoje nos alpes austria·
CDS, ameaçando provocar
ainda maiores catastrofes.
Dezenas de verdadeiras
montanhas de neve, des
cendo com estrepido pelas
,mcostas da montanhas, iso-
·laram inteiramente o gran°
de vale de Scelk, na pro·
vincia da'Austr:a. E pior
que isso, verdadeira repre
sa \.'bndo lugar à cri.ação
de um lago artificial que
já mede um qiulômetro de
extensão, por duzentos me-

11'os de largura e dez de pro
fundidade, Alimentadas pe
la neve, as aguas desse la·
go sobem continuamente e

estão ameaçando uns mil
habitantes da cidade de
GroenLng. Um destaca
mento de cento e cinquen-

Dificultado o
de uma firma

:estabelecilnento
alemã ii., Brasil

RIO, 15 (Meridional) - depo's da in�tl'uçã::l SETEN
N'a reunião da Federação: TA, da SUMOC, que inclui
das Indústrias, o gen·eral, ra [) maquinário necess;3_rio
Otacil" O de Almeida narrou: à qu�rta categoria, tornan
as dificuldades encont'ra· I do praticamente impossivel
das por uma firma que pre-j a importação, apelou.se pau
tendia estabelecer no Bra- i ra o Ministro da Fazenda.
síl industrias de beneficia- I mas nada cons'eguiu-se. A
menta de resinas. ltemeteu

I Federação
resolveu dil'ig:r

amostras à CEXIM do:> pro· se no Presiaente, pleiteand'l
dutos brasileiros beneficia-l a solução do caSo.
dos na Alemanha, todavía,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Assembléia Geral Ordinária
Comunicamos aOs sócios do c1ub Progresso que no dia 17

. do corrente, às 9 horas da manhã, no· salão da Casa Comer

::';lImlllllmnU1mlmlllmmllllllllUllmUmllmllUlmnUmmmmnt"�
cial do sr. Cilio Barth. reunir-se_á a Assembléia Geral Extra-

:: :; . ordinária desta sociedade, para tratar da segu�nte,

:_�=_-. Ma·lerolldgdO, I]lshelh Koohle'r �==_. 1.0) - APreciaçã,2�D��;t��aDar:tiga diretoria'

UUUli D U H oU 2.0} - Estudo e confecção dos estatutos sociais:

_
_

3.0) - Eleição d3 conselho deliberativo,

=: JARDIM BLUMENAU :: 4.D) - Assuntos diversos.

::: = A Assembléia funcionará em pr:meira convocação às 9

ª PA.JtTOS _ PARTO SEM DOR _ GRAVIDEZ. ª horas, com a metade dos sócios quites, e, en1 segunda co'nvoca_

:: _ COMPLICAÇÕES __ :: ção, meia hora depois com qualquer número de SÓCi;::lS.

:: SERVIÇOS }"RE'-NATAL :: Blumenau, 13 de Janeiro de 1954.

-
_ EWALDO MORITZ - Presidente

:: CONSULTAS ME'DICAS DIA 'RIAS - • - 11 nOEA! ::
.-

�

�UmIIUllillllunlllmIIIIJI!=IIIII!lmllllllllilllliIU!lIIUíliUlliUlUllUm'
':'

. "".
. �. .

Comércio e Industria Walter Schn!idl 5 .. A. Lalai
Assembléia. Geral Ordinária

Pelo presente são convidàdos os srs. acionistas desta so

do poueo depois, aO local a

I
e Maria Helena foi detida na ci€dade para a assembléia geral ol�d1YJária, ii realizar-se na sé

guanüção 59, c-emandada pe- avenida Brasil. A viatura da de social da sociedade, à Rua 15 de Novembro, nr. 1.945, nes

lo detetive 451, que saiu em policia continuou em diligen- ta cidade de Blumenau às 14 (catorze) horas do dia 27 de

perseguição, dos farristas e cias mas não conseguiu pten- fevereiro' de 1954, af'm de delibel'ar"m sôbre a seguinte:

dos assaltantes· Os dois ma- der a outra mulher que se ORDEM DO DIA

rítimos foram alc.an·çados a
•
enc'Ü·ntrava em companhia dos 1.0)'- Apr,esentaçã-o, discussão e apr-o,vaeão do relatório

alguns metros daquele local embarcad:ços· da diretOria, balanço geral encerrado em 31 d� deL_�brQ de
---------------------------- Após conduzirem :a vítima .1953 e demais contas do exercício de 1953.

"1111111I11111I111111111111111111111111111111111111UIIIIIII11111I11.IIHIIIIIIUIIIlIllllllJ'
para o Hospital Getulio Var-' 2.0 - Eleição do Conselho Fiscal e s�us sup],entes para

..: gas, onde ficou internada, os o exercício de 1954; .

policiais levaram Os protago- ·3.0 - Assuntos diversos do IntereSSe da sociedad'e.

� nistas da farra para o 21.0 Blumenau, 12 de Janeiro de 1954

:: I Distrito
Polcial. li. NEBELUNG, diretür-gerente

:= Mari'a Helena declarou aa. _A;V.ISO - .{\.cham-se à dispos'ção dos srs. acionistas, na

AU'TO· VIACA-O' 1\10 DO TESTO E EXPRCSt'O
:: comissár:o ali de. serviço que esc1'1to1'10 da SOCIedade, os do!?umentos a qUe se refere o art.

K lo.li = nã,:], conhecia os' individuos 99 do d{:;creto-Ieí nr. 2,627,. de 26 de setembro d,e 1940,

.

• ;;;: qUe tentaram assáltar os fi- R. NEBELUNG, diret{Jl"-gerente

R I O D O TI: STO:: landeses. Quanto ,a campa:..
: 't;; _ � E ,nheira esélarec'eu Inão· saber

fr A B. E L A; D E H ,o R A' fi 1. o fi ::: a identidade pais a havia, c(j�

Saídas de Rio .uo Testo' NOS DlA5 UTEI5 S:nÚas de Blumenau � nhecido rütql1ela 'inoite. Q°ri.'

6,00 horas 930 hOl'B.S := tudo, acredita aquela autori.

6,30 horas 11 00 horas = dadeque as duas mullberes não

5 7,30 horas 12,00 hora! � passam de comparsas dos as�

5. 12,00 horas 16,00 horas ª saltantes.

=: 13.00 horas l7,OO burall
-------------

racão das sociedades bi'ncárias, de =: AOS SARADOS A TARl.)],

seguros e ·capitalização, nacionais

1
,5 12,00 horas 13.30 horas -

·ou estràngeiras em funcionamento = 13,00 horlUl 16,00 horas

'no país.' :: 14,00 horas 17,00 !lOTab

. Sabiamente a lei clezxou que a!> :: AOS DOTvIINGOS

r
'

1
condições geraís de 'Operações . e:: 6,00 horas 8,30 horas

, apolices fossem, em tempo opo,du�:: 6,30 horas 9,UO !:Ioras

f,· F·ilh no, elaborad')S peio .Instituto ec:: 7,30 .bDras 11,00 horw.

e o: Resseguros d.o Brasil e pelo De. = 12,00 horas 13.aO ho1'as
_

- A base do entendimen- partamentó NaCional de Seguros:: 16,00 horas 17.30 horas

tO: é a manutenção das re- Privados
.

e 'Capi�=>li'l:àçãO, do Mi- == 16,30 horaa 18.00 horas

presentações senatoriais do nistério do Trabalho, ouvidas as Iª 1'1,00 horas 19,00 horas

claSSe!! rurais que, a rigôr, são = E M P n E SAM O R .t I R A & W 'E' R N E RPSD e da UDN, As. suplen- ·mais. inter�ssadaS nos benefícios::' K t;. :::

cias ficarão Ido PSP e as 'que a lei espéra proporcionar. :: VIAGENS DL'!.'RIAS ENTRE ITAJAi' )t .Ilt..UoM�JSÁU

chapas de 4eputados ,seI'ãq.; E foi bom' que assim fosse, pois ::. BORA'RIO DOS ONIBUI!: -

.

..J.".. d l'
.

d \os bens de produção a cobrir, pro� I:: PARmAS PARA.ITAJAl': 7, 10 e 15,30 hora.;
=

liLSpu1la as lvremente, e- priedades a formular, garantias a = S n

vendo cada partido� apre- pedir e taxas a estabelecer, bem E ·PARTID
.
.Ac8 'PARA BLUMENAU: 6, 8 e 1 Ofill,

- RORA'RIO DAS CAMIONETE!I:

sentar suas candidaturas� .como o alàrga.menío do campo dO:: PARTIDAS PARA BLUMENAU: 7 li 12,36 hUI"';

:. OS DEMAIS.,pAR:- : seguro e outr"S prod'Uto!" e ao:: PARTIDAS PARA lTAJAI': S e 11 horall.

proprio bDme.in, eom su!>"s. institui- =
TIDOS gões sociais _ tud(' isso varia de:: PASSAGEM: Cr$'15,OO nos ônibus e Cr$ 20,00 naB camioneta -

In-hAl'n.elado .s·obre a pOSl'-.
.. - AG:tNCIA EM: lTAJAI': Rua RerciUo Luz - (Ao lado tlli 19Y1ijlt -

L'C�.t' região à região no; Brasil e, por =
-

-

d d ma's p tl'd dis ·vezes, dentro das zonás de uma = Ma.triz) - Fone, 373 -

çao OS e 1 ar
. OS,

mesma região. lê AG1llNCIA EM BLUMENAU: Trave..a 4 de J'nneiru - (Àw

_==_=se: Dever-se.á, :ruís. oome�ar a e_':: ,encla Br&�Bíú.) - Fone, 1266

.•.• '.
Os peqt;l.�nos partidos :xecJção de um programa de .. se- :: _'"_ -*- -"-

ainda não se manifestaram guro sobz:e - ."s animaie, piantar, :: RO··D··OVIA'nfO EXPRESfO· BRUSQUENC'E
-

mas não tenho duvidas de .colheitas por fases das quais, a:: K .J .)

.q�e .eles se orientarão pelos .primeira dever:i ter IU'racter emi· i LlNH-4. DE ONlBUS �l!:: -

nentemente expe,..imental� E LINHAS BLUMENAU.BRUSQVIiI

que já se encontram dentro E quais os beneficias que advi· = SAlDA' DE BLUMENAU: - (De 2.a1 às 6.lUl feirai AlI "1, 10. 1,3, -

desse esquem .ade largo en· 'rão desse novo instituto segurar -= H e··16 horas) - (Aos sáb&dol 111 7,10,13, e H. ho·rall)·- AUI -

teJid.imento politico, que vi- dor? _;:;;=- Domingos às 10 horas. _

sá, sobretudo, () fortaleci-
"Não só os particulares - res- SAIDA DE BRUSQ.UE: :- (Dla. 'àteb As 'f, 10,1& • 211 horas) _

. . . pondeu o sr. ;roão Cleophas"":" irão

==i:Z_-
(Aos Domingos às 18 horas). a

mento e a projeção do Es· beneficiar-se de seus dispositivos. LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLMI ==_
.

. tádo: no' plano nacional. o propno Ministério da Agricultu.. I!IAlDA .DE BRUSQUE: - (2�s à. Sábados b 6, 8, 15 li 15,1$ lt.
ra irá obter ' vantagens' d!irétas. SAlDA· DE FLORIANO'POLIS:' - (De 2.a.. à. 11.11.. feh'u iU'

Reahnente desde···L94S· que ele vem 7, 16 e·17 hn.) -·(Aoa sábados, à. 7, H. e 16 h?.j ::

:importandó' matrizes e reproduto;.
_

LINlIAS BRUSQUE�ITÀJAi'

_E=:_res de alta linhRgem, zootécnica e SAlDA DE b......SQUFr. _ 2.as à S.i.badoa às '% e 1$ hora".
..

econonUca, que constituem, atual- A lT JA.I à. ã. d ,,�

- SERVlÇO. RAPIDO -

.,mente,' grande pa't'<imõnio de n05- =
SAID DE

.

A LI�A2��.:x,:-O��:
13 hora••

'sa economia ::-Ur31: R O R A R I o S:

Vrge preserva!" esse patrimônio . .

. ..,. '. .=

.através da institu.gão de seguro 11-::
IfAlDA· DE I';I!AJAI': - De ·2.as lrj sãba.Go aa 'f, e u�u :nau.. _

·gro..pecUftMo. :E :1)-, verdade o de-·:: .IAlDA DE JOINVILE: - De Z.as a Jábado aJJ 't,36 é 15,00 hrl. =_.
-

..

uNRAS NOVA 'I"RÉNTO-JI'LORIANO'POLIS
.

'creto 'nr.' 21.828, de 1.932, não me· =
IIAIDÁ ng N: TRENTO' _ :l.alt, 4.all e ,8.as feira» às· '1 hora..

-

r.eceu. li . cplicaçãcr '. por parte rte:: - O
d

' bTd d 00 par fun�ões > SAlDA DE :FPOLIS. - Z.aJI, 4.à. e 6�. feira. b lf hOfãi..

de separador de ;e:::K::t!� �'llc:nfeie� nu� �:ÓSit!) i!e� i�:iit'JeJ��p:��::de:ess�eset::' § _*_. _--" _._ dos do território de Tuba.J li

arm:arinh� por atacado, devendo sat'lSf�er os Seg,!llltes �eqUI- A experiência. limitá-se a São
- =

- -

t p'u!
-

sitos:.S�r muito firme em cálculos. Boa ool!grafIa'.MaIor de' Paula.; de seguros· do' algodão ..

e .=_ A·U r o v I A, r A- O H A S S E - rao, nao em.' a po açao

(.30 .an(lS�'
. :� .. H

•
ol·��.11II'!IIl 'granizo e geáda. e mostra. a ex� 't ::: pela Constituição do Esta-

Conforme pratiea,. paga..se' Cr$ .3.000,00 mensais· - 0- celência de: extender a. medida a
== A1endendo ã. necessidade. e conveniericla d08 IN. pas"ace1r....

.

-_==. do, para criação de Muni-

fertas por carta a p?opr:i� punhó à Caixa postal; 339 - BIu.. outros' produtos' a· ouir�s estados. :: a Auto Viagão. ·Rasse. acaba de estabelecer novo hórarlo do,

meliàu.
.

. 'I ,��I� Quero: nessa oPortunidade; ressal- :: seus transportes coletivos, os quala já tntrariwl (;111 vigor i ::: cípio.
.

L

tar a 'necessldadie de. vincular o E que obedeceria ao segubate:
Resolve:,

I�tllmmnimllllíllmlmlmlUlflillíumUJllllllllllmliilll''''lImmlJlm� seguro agríCOla aos orgã9s do fo- § PARTIDAS DE BLUMENAU: (diárlamente): li borHll - ônlhu.; - Autorizar o seu Presi-

::
... .. = mento e defesa da produção, ,en� 11 nora!! - onlbus; Í3,36 - anÚiue; U,3t1 outbna (\11albI11illlJi.)j

:=o.�===::;:=_::::'..
dente a representar ao

- carregadOS de ·prestar asBiStimcia·- PARTIDAS DE RIO. DO SUL: (dIArIamente) 5,36 hora. - f,ru- Procurador Geral da ,'Re-

S - técnica iruÚspensâvel ao êxito .do ·E bus (via lbiramal; II hol"W! - onibua: n borde - onipu.; iII 'pu'b·Il·ca. cont"a .. Assemble'l'a

§
_.

maior Ílúmero dos seguros a rila- E horll.. � or.dbu..

.

...

::

-

'iliar, ·bem como �o futl,1ro servi� .=
.

. Legislativa do Estado, cons

§ DE'id>S·El\JTODOS·OS = ço rural, naquilo em ql,1é naja de_ ': .E.XPRESSO BlUMENAU ..(URlTldA. tituindo e' contratando ad·

-

..
'. ..".. ..

D.A,\bm... lDgc ": .

�

= nominador comum, de objetivos· a ª ' vogado. para
'

encaminha-la
E -, _ alcançar. " Jtndereço TelegráftclH "l.IMOUSINES" . �:
=!!!!!!- Antes de rea;lli� qualf,iúér',uég6cio :imobiliário,. g Desta forma; através de uma o, - ,4Glti'{çiA. BLÚMENAU; R\íll 15 dê No.... iW. 3.1::1 _ Fonal.i6U ::::

e processá-la. .

_
.

'
,.

,

'

.

,'" eoÍllSulfe-nos
.

.
.. ª brigação legal, poderá artieulat-se

- AiUÜsCÍÁ
>

CURITmA: RUli> 15 de l'lovefilõr... 111. e�i. _

. 9a1a das Sessões da .
Câ�

=: '., em· seus recursos ..
té"ni,'os ti finan- :::

. mara, Mun,icipal de,Tuba-

E "ORGANIZAÇÃO, elUMENJUfNSE' lTDA�" - .=:'a�=: �=��osde :t :: BLUMENAU ..JOINVILE § rão, em 31' de Dezembro

g Ítua.15 t:fu.NovenÍhr(l, 870.;:-::-::, 1;.0 and.Sala 5 _ �ca"egad!os do ·finsIídamento da -
VIAGJeNB BA'PlDAII JC SEGURA'

.' :: de ,1953. '

.

. .'.

,

== �'
..

Telefone: 1 5 7 2. _

defesa' agro-pastóril, e dá presta- - SOo NO Idálino Fretta ---:' Presi-

i Onde se r�lizam as melh01'eS,llegórios,de .imóveis ;; :pç��o�o:f'-::�o� E.:':j�:O��: a. II x P B B II i o A N l) o JS li. N li A � delite da
#

Cfrnara Muniéit
-. ...

. -

..,...:_.1";_�, di.i;immíliliiíiliiiUiiiiiiiíiiriiiiiiii.iimiiiilijiUiiiimiiiW.mmUnlimmr paI.
.

I

�mmmnIiUlU!miJjJUmmjlmiiiiiiÚmnmimiJiUUUHímimnUmii� ...." .....".�
...� ...�._-----"'---

•
-,-- -. -, ..

_:�.:
.. _

��:

GINASIO
Rio

DOM BOSCO
doS ti I

PRECISA .. SE DE
P ED l·E1R O S

_���_�_� t'iI Primário, admissão, ginasial e '.l;'écnico de Contabilidade.
S e c ç õ e S!

Internato, externato e semí.dnternato,
Estabelecimento de ensino oficial com inspeção> federal.
Professorado salesiano formad'O pela Faculdade de Filo_

sofia, Ciências' e Letras de lorena, Estado, de São Paulo.
Estudos Sérios e eficientes.

.

Curso Preparatórlc aos exames de admissão ao ginásio
de 11 de jane�o a 20 de fevereiro. - Exames: dias 22,
23 e 24 de fevereiro.

.

.

Informações à Diretoria do Ginásio Dom Bosco, Rio do
Sul, ..

.

.·J:-�-s:_s.-S-l[- Jt - I ..... S ...... .I-S-1
..

E

Umauu'oça ' para ,auxiliar deIescrit.o1:É1), . que tenha. um a-·

�:no de ,ginásio. - �resentar
se na Rua São Paulo; >,420: -
Blumeaau, -..

(

Vendem·se ôiversoa lotes.

SitUação prévilegiada� proxi
mo ao centro; �reço. vanta
··j:080S; Facilita-se 1)8 pagameú:':
·tos.

..' .'.,:
..

.

.

Informações com o propríe-
Motooielet� m�l"Ca "Indfau" tãri(). Dr. Herbert Georg - R·

de dois'''cili1ddrus, 2& BP., em ': ig3�: Novemôr<i. 313 � Fóile

estado de Ul)va,' dando-se ga.
rantia. Motor tipo ·H45, pri...
melrar retUíeaçãô feita há· 15
dias, nada 'faltando à. máqui
na \'é eb:assis. que estão em

condições de nova-
.

Negocio
urgente e preço' de� ooa.siãO',
facilitand� parte· do' paga.
mente- 'Pl'oei'irár,' até amanbã
à noite; 11.eSte jOl"llâl, o .: sr'.· _..,... ..... _

.

Aurélio; na secção -de gràVU*
·�a.

' .' ,...,

frera um produtor de café no mun

do. Quase trinta milhÕes de dõía

res. Dava ·para· quebrar mais que

as 'pernas, li cabeça daquele :que
passasse por tamanho' des*,"tre.
EntretantO, Geremia Lunardelli
"permanecia risonho, sereno, como

.se a hecatombe, de que .n6s dois

filIávamos; fosse utn "alluviont" mais, cumpre ressaltar, que
no- vale. do Pó.' Tomava-o; depois a polícia, l!1'8smo cus esti-
da onda fria·· que lhe queimara o ';1 .�

cafezal, outra, quente, de 'Otimis- vesse aparelhada, não pode
mo e da confiança, que lhe ardliam ria extender sua acão em,

nas veias; torno de todas as residen
-

• Como todo mal tem a sua

parcela benfazeja", dizia o grande
das particulares ou impe

. fazefuieÍro, "vejo, desde já, pela dir que os ladrões' agissem
mQdificàÇão estatistica do produ. em local de todas as resí
to, uma acentuada melhoria das dencias particulares ou im
cotações, Tome nota do' que lhe

'digo: o café vai subir e não hã de pedir que .os ladrões agis-
ser pouco. ESsa'subida serâ de cer- sem em local longe do al
to modo um desastre pará. nôsbra- cance da vigilância poli
··sileiros, qUe não devemos querer ciaI.·Como se vê, li êoope-
passar, diante dos mercados de

.

consumo, como aproveitadores de. raçãO. 'particular • muito

uma calamidade da natureza,' pa- contribuirá para umá solu
:ra "depenar" os eonsumid�.re!l'1 ção mais razoavel para o

nossos fregue��s e nossos amIgos. problema da segurança da
Faça, desde Ja, a ca.'npanha eon- .

�

tra os riscos· de uma alta, fora de .

CIdade.

vi�ã:< !:�m�h-e�anto posslv�l con- -R-ID-G-W--A-Y-T-E-M-E-·-A-·-RE"""A-M r
. tel -a ascensao· unpetuosa, lnevitá-

.

.

.ve�. Aí estã a caf� de 'MOO cru� : (iO DO SCOMUNSTAS
zelros. como um cao d'anado, sem ..

'.
.

,

. dar óuvidos'a quem· quer que se_

ja, solto rias bolsas de,Front Stre·· PAN MUN JOHN, 15 (UP)
et e· da rua 'Quínze;, a fazer lou- _ Funcionários norte-ameri.

'curas de todo tamanho. canos predizem que .
as Na.

Cento e um milhões de dolares çóes Unidas aceitarão a devo

foi a nossa safra de moedas arbi- lução' dos prisioneiros de guer
traveis, no mês ·de dezembro. 'Des· 'ra anti-comunistas, que está

sa cifra, 00% é café'- o café �ue vam sob a guarda do exercito

não há que.'n mais POSSIl com ele. indú, e lhes darão a liberdade
Tênt ai os· brasileiro,; ·um", lição no proximo dia 22, isso ape_

do· que sustento e prego, faz' trin-
.

sal' da possibilidade de uma

ta <

anos: estamos tontamente' ·per': violenta· reação comunista.
déndo o tempo· com':uma serie· de ·Com .efeito, o propno chefe

experiencias que . pouco 'ou' nada do Estado Maior do Exercito

representam para o nosso futuro. norte_americano, general Rid-
Uma. casa de nJadeira, si- No aesespero' com ,que o mundo way, advertiu em Washington

tuada: diBtante 100 metros da SE' ;atira a comprar café, por quaI- que a açã':J unilateral da In
RQa: .Toá!) PcsSJOa, � Bêco quer :preço.·se reflete" valor des- dia poderá ter serias conse.

Laguna, bair.rG da Velha. Soo. se 'Soberano, na ·vida rio ocidente quencias. Ao que se diz, Rid
tire um terrenO' de aproxima. civilizado. Perderam-se vinte a- way teve qUe os comunistas

damen,te: 1.460 ·m2. A QaSa nos em s. Paulo oe Minas, sem se Possam tomar. a libertação, dos
possue 8 compartimentos'. e refazer o'· novo cafezal para SU!,SM prisioneiros cOmo um pretexto
ranch!) cOm garaga. Preço de tituir o velho. cortado, pouco pro· para· romper o armisticio na

·<ocasião·. t-- Informações na dutivo" ou improdutivo. CObriram· Coréia.
,Organização Blumenauensé se imprudentemente ·area� enor_

Ltda;, Rua 15
'.

de Novembro, mes de terra roxa, de canaviais,
870 - Sala· 5, ou peIOI fone: já' agora em supe,f-produ";;o.
15'-.7..2.'

"..

'. .. ,São Paulo agrícolá,. nã:l tenham ==

-;- - --�'� - - - - redeio. ainda é -li �onocultura do ,=
.

café.•A zruUor imbecibilidade foi 01::
combate a. essa especia1iz'lção

'.

a·' =
.

I grarià, dtitada aOs pauli;stas peJE: ::
,..

própria natureza, que lhes deu eH- =
"

,l'.roxlmo da cidade, um de.. ma, altitude e solo idE:al para plpn-

Por motivo' de mudança POSltO. com 350 lIletros qua- tal.' café.

uma pro'pr�l;!dade' .situada _ . a
dradCls. - Infol'Dl.a'ÇÕes pelo Ainda

.

é tempo de salvar aqui

RUl[ .Brusqt .�. Carvall:j.Q,�m .fQ'Ile: 1393· . .. '. o pai de' todos os prOl.figio�. NO.I
:rta]a4. . " .

.

meado'do ano fil'ldo, :gai'écia que o

Os iriterpÉ:Sadcis qu.eirám se Brasil ia acabar. Em. janeiro de I

dirigir ao 'pr,àpríetá;r:íO sr . .Tu- 6 1954, depais do emPréstimo amen-

ven,àl �l1nlLa .Tunio:r� residen.
te � ptop-':"!edad':!.

cano para pagar a dívida' come,,_
"ial em dolal'es, atingiu-se a um

horizonte claro dJe solveneía Foi

o café quem deu isso' tudo ..

de
����.

- pre.cisa..se .de um. rapaz de

A'RM· If.····E·.·'.·.· M·U·NI'(,o-l:.t' 14 a ê15 anos, palra servicos

r p.�. .Ó: -. .....U de eséritório.
..

•

"1; Tratar na Sodema, rua. S.

'Al'1IWJ de C&9l!ct ,esporo {Paul<o, 931.
.

te, revólveres, pisto"- �i
las·.· ete. q.ualquer .�

(maSarae.··�peNs(}tfaMPeBAM.'c··.·a·ç·�aE D1\oo3...
··

. I Um� .moça de prefereneiJal
�.

que fale aleinão e por'tuguês.
- ..;_. BLUMENAV íli Apresentar.se na

' Gráfica

SUa' 15 de No.T•• 1301 � 43 S. :À., Loja.
.
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Balcão
(E H 11.0 DE
A UI O M O' V E I·S

.
. -. -

.

., Eriéontra ilnet1.i8lta .coIoca_
�ãÍ)' na Casa BÚerger.

Só ,interessa moço com

pra.tica� Paga-se bom ordena.
do.

Autombefa 'UsadGl
Cauninliõe. 'Un.dOlf
CamiOlle&efJ ' UlJad..

fi�1:..._
f!�iJ'� �

� ;�,F:'
t::�\�;..
t L.J

T�OÇA
VENDA
CO'MPRA

VENDE-SE
'.-

co iiCilidc

de ieu filn@ i

Seu filho corre fi brinca Q" dia. tudo .... e. A noue, qUR::ldo �

"""otr.ço é grande. lHe· repousa e dorme. M&Il, Ilcl!er 111'8 hora.

tlm que êle brinca, quer nas norae ·em que lHe ó,,!me,

munares de pequeno. inimigos, de suo. saúde trsbalham. süeu

etosameate ... São 08 vermes, que sempre - momento

após momento _ movimentam-se para tirar de seu. org".

aísmo o alimento que deveria dar-Ihe mais fôrça e animo.

':l1be 11 você, que é BU" mãe e é esclarecida, delendê-Io.

Livre-o dos vermes, uando-lhe LICOR DE CAOAU XA·

'VIER _ um veruuíugo de a\'fio moderada que deve

dr tomado por tôdnF :'H� er iançns em idade escolar.

. Velt>
. aqui· 'O que e o

LICOR DE CACAU XAV lER

.Com�lefame;;té' IrlofenSlvl:'rpOrO o organlsm<>, é·c·

.' único ·que pode ser ·toinado em qualquer época,
.'. sem dIeta ou

. .purgollle! De gõs!o agradável.
não .eontém óleo e não .irrito. o intestino

Infantil. Émpregad" no 8rasil há maio de
.

50 tinO"

LICOR DE CACAU XAVIER
� II Vlffmffll90 doi eonflança da mãe brasll.lr,z[

J
a·

ALUGA-SE INDICADUR DE VIAGENS

D

fABRICI DE MAQUINAS
ffUNDlfÃO.,MORITI.

. ,
.

�tradicional.
E, ao mesmo tempo, evi

Ja a prática de fraudes, por
particulares.

-De-
" ;-

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30

. Caixa POl'it;ll, ,74
,Telegramas: ..

'

"Moritz

j

Rua 15 de Novembro, 4'13 tei. !5U

I
$ NOSSA DIVISA E' SERVIa ..

percebeu e �orrell para a

�2i'�������

rua. Pediu auxilio ao pri.-! .
.

O R 1 O P E D 1ST A
rn�iro.tenente Gilberto. dI:- I

' ERICH G. FEHERMANN
.'

OlIveIra e Souza, .de: 56. ,a-I,
'

'.

.

.

nos, morador à rua Plati- .; Estará. nesta cidade nos di:as Zo e 21. Orto!ledie.os do uI-

na n. 603. .

tIm()l mod�l.o, ci�t?s e funda� especia'u e ap�:'elhos medicinais
.

, .
para corrIgir defeItes, - Os interessados dIrlJam.se ao' HOTEL

Ao chegar a casa
..
d03 �VUERGES, nos dias acima. menciona,dos, na Itoup!9..va Sêca,

Passeroni e. ao tentar acal- �----:-'���......-'----:------- _;,._ _...;._

mar a moçá, o oficial da F. f'"
P. foi recebido à bala. }

),

'I·
PROCURA-SE 1 ou 2 meeanicos eomlle.tentes lia firma,

MAX PREISIG LTDA, Travema PÔl·t<> Alegre, 145.
Paga.se bem.

1

L
seguida. "

A autoridade depols de re- '

gistral: a ocorrencia e fazer I
remoça0 d:J eadaver para o'
necroterío dto I,M.L·, enceteou 1

diligencias no sentido de cap_
turar o criminoso.

CO N S E R T O
DE RELOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São, Paulo, 3343 -

ITOUPAVA . SECA

(Ao llldlo da Farmacia Pfau)

Aceita consertos oe,conkc.
ções dle' jojjas•.

CINEMAS:
I

ESTABELEClIvIENTOS JOSE' DAUX S_ A. Comeréial
� A P R E 5 I� N '1' A M:

(ine usel=l
Fone 1388

A's <1 acras
Lo - Complemento Nacional; 2.0 ;__ Olha e pedestre'

- short; 3.0 - Foz Jomal: 4.0 - Guatemala de hOje - short�

t,5 o .- Noz da llil.wor!!fa - desenho; 6.0 - Ferias no eamp�
- «esenho; '1.0 .- BILL.WILllJUS - RA1.PIl MURGAN _

f

r
JANi� NIGHT, em

RA(A E . fiDALGUiA
>

.
.. �. • (Cinecolor-)

.

Um �l"ama excitante como a corrida de campeões da. qual de,
pendia o coração eLe urna jovem!

.
.

Só a austúcía feminina era capaz de vencer tanta teimosia I

Acomp. a série GUARDA COSTA, ALERTA!
.

(INE BUl(H·.. 8,,00 hrs. OHE BLUMENAUf 8v30
Simulfa neamente

GREGORy'PECK - ANN BLYTH ANTHONY QUINN nn

'espetacular filme em magníüco tecníeolor:
'

Um maraviI�{)s? espetãcuíu em flamejante teeníeolort

. O mundo· em seus braces
,

EM BUSCA DO Al\lOR DE UMA PRINCESA, ELE SULCA •

VA MARES EM AY'Ji;NT'ÇRAS DANTESCAS NUM ESPETA'-
.. CULO SEM RIVAL!'

\,O�MUNDO.EM
SEUS BRAÇOS, grandioso filme de aventu,

.

ras em fabulosos veleiros nos altos mares., em exuberante

tecni,:o.lor. >'Assista� a disputa de veleiros, para eonquístar I}

coraçao.' de; um':t! Pl'lllCeSa russa!

Bóje SIl\'lULTANEAMENTE nOs CINE BUSCH e BLUl\iE.
NAU! Não'percam!

.

(lUa ATLETlCo PROGRESSO

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

��������,,�����,

fRI5fDAIRE

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigcração em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores {h. :fó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas Pjrilur�.
CASA DO AMERICANO S/ll,.

Secção Domestica

MECANICOS

Chuva de improviso ?

COGNAC de IlLCATRão XaVIER
,,' íi .- � /,

.

.,._/\
� /, \.

Um doa� meloG ,. ,
evitar um resfriado 15.� iii!

Cognac do IúcattAo Xariu.
que litUil. COIDO� 'liIie,
inf� bronqui� e'·

•

pw�, desinh�·.
iortakendo .08 6.�0iI
lUpÍratOrioa. AntiCilt$78I. ...
�iIiltil e iedatiw�:_,

. .

. =�';:ti� u. i'imll,.

WGIUC: !III uc:.uilo '"ViU

UM noDUi;;· DO ,... ",,' "'�"""'. .

UBO!Ul,ÓRUJ liCOR Dl CICIU InJq__$��'�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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agoDlza, na
de, a gener.osidade dos que se

sensibilizam à dor do próxi
mo; não tem forças para mi.
norar os sofrimentos de, tan
tos. ,

n:'àriamente, aqui, cm ple,
na metrópole, vamos assis;
tindo a passagem de famílias
Inteiras -ern compungcntj, es

tado de debilidade física, ma.
cilentos, denunciando 05 S::J

'frimentos que arrastam.
Encaminhado à r..B.A.

Veio narar na redação' do
"Diário -da No'te" uma ',famí.
lia de nordestinos' em tal si.
tuação. O homem, antes for-

�----------------�------------�--------��------�

----------:-,�. Escolhido n O v O diretorO EU !ªBÇ��ERI�H�� LTE
para o instituto OsvaldoCruz
RIO, 13 (Meridional) -I rique Aragão, membro fun

Desde que assumiu a pas- dador de Manguirihos e dos
ta da Sáúde, tem sido uma· mais renomados técnicos, e
das preocupações do minis- que, já por sete anos, diri
tro Miguel Couto Filho, Te- giu o Instituto com notável
fletindo o pensamento do tirocinio. Com a recusa do
presidente Getulio Vargas, I professor Aragão, que não

I quis mais voltar à atívída
a escolha de um homem ca- de admtnístratíva, o gtf
paz de resolver completa- verno convidou, o grande
mente o problema da dire- 1Patolo�ta, professor Ma
taria do Instituto Osvaldo garinos Torres, que há
Cruz. Inicialmente, foi duzindo trabalhos eierrtífí
convidadó o professor Hen-I mais de 30 anos, vem pro-

_,_

I O'RGAO DOS "DIA'RtOS

S/A "A

A N A ç Ã O

Redator:- RAUL FAGUNDES
�........,;;,--€,V'll> .. �

EXPEDIENTE
Assinaturas:

ANUAL ' ..... '" .•. "0 ., •••••

SEMESTRAL ..•..•

N.o AVULSO ... '" ••. •.. • o •

Cr$
o-s
Cr$

150,00
80,00
1,00

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12
� Fone 42.5953 - BAO PAULO: Rua 7 de Abril
n, 230 - 4.0 andar - Fones: <1·827'1 e 4·4181

BELQ HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 - POR·
TO ALEGRE: - Rua loão Montanrl, 15 - CU.
RITIBA: - Rua Dr. Murici, '108 - 2.0 andar -
Sala 233. - lOINVILE: - Rua São Pedro,. 92.

SCHIFFSZUSAMMENSTOSS IN DER NORDSEE

DEN HAAG, � Die fuenf Mann starke Be
satzung des hollaendíschen Scpleppers "Argus" fand
den Seemannstod in den WelIen, als der Schlepper
vergangene Nacht auf der Hoehe von Rotterdam mit
dem 4500 BRT grossen deutschen Frachtschiff "Da
maskus" zusammenstiess. Die "Damaskus" war kurz {
vorher seh�n mit ei�e:ffi anderen deutschen Sehiff, der I"Baerenstein", kolfidíert. ,

I
I

'RAS·PILOT BEOBACHTETE FLIEGENDE ISTOCUHOLM - Der Pílot und der Mechani
ker eines Verkehrsflugzeuges der Skandinavischen ILuftfahrtgesellsehaft SAS beobachteten in diesen Ta
gen bei klares Sicht von ihrer Maschine aus in der

INaehe der suedschwedischen Stadt Haessleholm ei
ne "Fliegende Untertasse". Die beiden sahen das
in Gesenrtchtung auf nord-suedlichem Kurs mít; gros
ser Geschwíndígkeit fortbewegende Objekt etwa 5
Sekunden Iang] Der Pílot Flugkapitaen Ulf Chrístier
son sagte, er habe den fliegenden Gegenstand zu

naechst fuer einen Duesenjaeger gehalten. Dann aber
habe er erkannt, dass er zwei an der Innenseite zu

sammengelegten Untertassen glich. Die Oberflaeche
habe einen metallischen Glanz gehabt. Das Objekt ha-

I
be keinesfalls ausgesehen wie ein Meteor.

UM Dili NICHTHEIlVIKEHRWILLIGEN
AMERIKANER

SOEUL - Claude Batchelor der amerikanische
Soldat, der -kuerzlich dern Kommunismus absagte und
aus dem Laser der nichtheímkehrwillígen Kríegsge
fangene nin der neutralen Zone ausbrach und sich
einem indischen Bewachungssoldaten stellte, forderte
die neutrale Kommission auf .díe Verhaeltnisse im
Lager zu ueberpruefen. Batchelor vertrat die Mei
nung, dass die noch in der neutralen Zone befindli
chen uebrigen 21 Amerikaner ebenfalls dem Kom
munismus den Rueclren wenden wuerden, wenn ihnen
garantiert wuerde, dass sie keinen Angriffen der ue
brigen Gegangenen ausgesetzt und uicht von mili
taerischen oder zivilen Gerichten in den USA ver

folgt: wuerden.

TROTZKIS MOERDER IDENTIFIZIERT

OTTAWA - Der bish-er unter dem Namen
Mornard lebende Moerder Trotzkis heisst in Wirklich
keit Ramon Mercador deI Rio, ist von Geburt Spanier
und stammt aus Barcelona, wie dle kanadisch-e Poli
zei jetzt bekanntgegeben hat. Das Verdienst an der
Identifízierung hat nach Mitteilung d-er Polizei der
Leiter des Erkundungsdienstes der Bank von Mexi
ko, der Fingerabdruecke des Trotzkimoerders aus
Barcelona in die Haende bekam. - Der kanadische
Pass der Moerders, mit d�m e1' die Einreise nach

1 Mexiko
erreicht hatte, fiel waehrend der spanischen

RevoIution in (Ue Haende der sowjetischen Geheim-

I polizei.
'

E 'I' 'r,..
/'

D R WEL_�.:!.AKAOlVIANGEL

LONDON - Der Kakaomallgel, von dem ZUl"- 'I'zeit die ganze Welt betroffen ist, macht sich in En
gland so stark bemerkbar, dass britisch-e Wissenschaft- iler und Forscher den Auftrag erhalten haben, sobald
wie moeglich einen Ersatz zu schaffen. Die Bekannt'e
britische Firma Cocoa and Colonial Merchants Limi
ted hat nemnehr mitgeteilt, dass die entsprechenden
Versuche bereits zu guten Ergebnissen gefuerht
haben.

J Fachleute haben erklaert, dass die Weltka�
kaoernte in diesem Jahr 675.000 Tonnen betragen
duerfte, also noch weniger ais im vergangenen Jahr,
in dem 740.000 Tonnen geerntet wurden.

REZEPTE

SAURE KARTOFFELN
1 kg. Karioffeln, 10 gr. Hde, 50 gr. Speck,
Salz, 25 gr, MehI, 1!4 L. Wasser oder Bruehe,
Essig, 1 ZwiebeI, 1 Lorbeerblatt.
Kartoffeln in der Schale kochen. Zwiebeln

und Speck wuerfelig schneiden und braeunen, Hefe,
Mehl und Gewuerz zufuegen, mit Bruehe auffuellen,
bis eine dickliche Tunke entsteht. Darnach Kartoffeln
in Scheiben schneiden, in die Tunke geben und saeu
erlich abschmecken. Aufkochen lassen, aber nicht
viel ruehJ:len, weil die Kartoffelscheibchen leicht zer�
fallen. Mit gehackter Petersilie reichen und nach Be
lieben gebratel1'e Blut- oder Leberwurstscheiben da
zugeben ..

HUMOR
\� .."..,."!"'.,.,,�-='="'-"":r=.�.' "��"*�RIi•• iii 400

Spoerensen, eben VOn eíner Indien-Reise zu

nteckgekehrt, erza<ehlt in einer Gesellschaft:
". .. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie

ich einmal ganz frueh margens einen Tiger in m<ei�
nen Pijama erlegt habe".

"Mein Gatt", sagte ein junges Maedchen aus
der Zuhoererschaft, "wie mag der bIos da hineinge
kommen sein ')"

,

familia de retirantes
lança ímpiedosamente â
margem, fazendo-os rnerguIhàr em angustiosa rmseria
que, de hora em hora, culmt,
na em tragédia, extinguindo,
um por um, os membros da
iam llía-

DUPLO SOFR�ENTO
Então, consuma-se a Im

pr.essionante tragédia do ho
je chamado "páu de arara",
qUe foge espavorido, à Incle
mência da t-erra abrasada que
lhe serviu de berço-
E, tão funesto se apresen

ta, em não raros casos, que 9.

compreensão, a .solidarieda-

RIO, 1 3 (Meridional) - O
drama do retirante nordestí,
no cóntinúa se estendendo
rumo, ao Sul, atingindo mais
dolorosamente o Rio e São
Paulo, pela.s cidades e ser"
tões a dentro, onde os mira"
glnosos gl!;agelad{)s esperam
encontrar a redenção, quan,
do não pela fortuna, ao me
nos por melhores dias no tra
balho :para a subsístencía
própria e dos filhos.
As mais das vezes, no en

tanto, a ronda das metrópo.,
les torna-se-lhes hostil e os

cos de inestimável merito.
O prof. Magarinos Tor

res, alegando não querer
interromper seus' estudos
atuais agradeceu e decli-

SANDAÇÕES ELEITORAIS
Meu querfd oChefe emeu gral4.ile anrigo Dr- Getúlio�
Na 276.0' dia' deste ano, 3 de outubro, quando nasceu San

ta Tereza; 'teremos as eleições gerais .em todo o país, ,!,arfl,' a
Oâmara dos Deputados e renovação de doís, terçcn nu Senado
Federal. . Isso sem falar nas eleições: para goveraradrnres

'

em
onze Estados. de grande ,grestigio eleitoral, como seJam' Bahia
;Ri61 Grande do Sul, .s�o Paulo, Ceará c' Pernambuco.

'

Na fala do trono.. na! noíte. de São Silvestre" com aquele
jeito tqc10 espeoíal, ulgou conveniente atacai- o' assunto de mo
do patético, para constderar o ano de 195<1 como o ANO E
LEITORAL, no qual vai haver a convocação, do ele.torado pa;

Sabe-se que somente um

produto denominado "glo
bilína anti-hemofílica" Po
de deter esse genero de
hemorragia. O serviço de .

Saúde do Departamento de
Estado, alertado pelo sr.

250.000
..Habitam a zona de co
neste fim de ano, anun
ciando na 'emissora da Rio
do Sul. '" .

Solicitem· a tabela de
preços ou a vjsita· de um
corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - Sta. Catarina.

Quebrando ·Caieça

Seu !ilho cor111 e brin"", I} <iia todo •.. e, li noil•• qU4:td� •
'

tla.I1SB.ÇO é grande. ê\e repou",," .. dorme. Maa, quer UM horatl
em que êlo brinca, <tuer lllI8 horlls em que êle dorme.
milbares de pequenos inimigos de 8U& 8!1údoa trabalM,m sHen·
oCIosamente ... São 08 vermes. que aempre - momento)
após momento - movimentam·ae para tirar de seu org...
niBmo o alimento que deveria dar·lbe mais rôrç;L "4nimo.
�Ab6 a você, que é sua mãe e é esalateoida. deland�-Io.
Livre-o dos vermes, dando-Ibe ,LICOR DE CAOAU XA
VIER - um vermifugo de ação moderada que deve
qr \<lmado por tOdas 38 Cl'iança3 em ida.de eeoo!ar.

Vela a"ul " que ê .,

LICOR DE CACAU XAVIER
Cemplet..monte Inofensivo para o organismo. é o,

único que poda aer tomado em qualquer épo<a.
som dIeta ou purgante I De gôsto agradável" ,

nóo contém óle" .. não Irrito o inlestlno
infantil. Empregado no Brasil há maio de
.50 ano••

HORIZONTAIS:
1 - Mensagem; 2 - F·::rte, vagoroso: 3 _:_ Admirador,

nota musical; feição· 4 - Estimulado, ,animado· 5 - Elegante
(pl.). 6 __;_ .Ausencia (prefixo); profissão (sufixo); saqia; 7

Viajarás. g - Ancora.
.

VERTICAIS: .

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

1 - Respirar cansativamente. 2 -; Perdão' que os muçul(

I
manos concedem aos que não professam '0, Islamismo. 3 - Pre
�osiç�o; simbo,10 qui!Ui�{) do bromio; sufixo. 4 - �juda; 5 -:-:

j ,1·in1.uSl!l�Illnl·. (I - LasLuua, famoso, senl]>.!r. 7 -- Mllho tor::rit.
do (pI.). 8 - Conversar;·

LICOR DE CACAU XAVIER
••Hrmlfvgo d. canf!c:mça da mail bra,lIelral

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"OR6�;içÃo BLUMENIUENSE LiDA.H �_ª DOENÇAS NERVOSAS E
"ORB lIA"

.

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - TeU. 1572

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

. (Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contado!')

RegIstros de firmas, organização de Soebrdati(�6

j'
E � '- c:

Anôllitnas, Contratos, Distrato!>, Escrituràção �

geral, assuntos fiscaií5. SE

F����!!!'���!!!!!:������������!!!!!!�!!�!!!!!!!3!!!�!2!'!i:'::;&�!S!··!!!�����2lI5t::��I������������.�I!�J��:!,!������������� �4f!llnfu!JnnnnljU1UliIUI'JUnl�JnIIIIJlllnnnnmanmlnnll.n�lln'I�UlmJ��"nHfff.nmnl
CI M E N T O A l E MÃO

Novidades para antigos
problemas de. b e I e z a

Dr, PIRES pelas reações cutaneas entre
Nos ultimes anos novas des o individuo oe determinados

cobertas cientificas vieram. a- produtos de cosmética que fi

br ir amplos horizontes para mesmo usa, tem-se a desco..
muitos problemas de beleza a- berta do agente nocivo que
té então tidos como ínsolu- está produzindo o fenômeno
ves. de íntolerancia, bastando a.

'A questão dos testes cuta. fasL\.lo para se ter o desa,
neos ocupa, sem duvida, G parecimento completo das e-

.pr'rmelro lugar. rupções, inflamações,' pruri.
Alguns fenõmenos de ínto., elos ou processos vesícuãosos

"Ieráncia, traduz" ôJS na pele já ref'erdos.
. por ,erupções, inflamações, Preventivamente, aliás, é
.pruridos ou processos vesícu. possível e indicado efetuar-se
,10505 e cujo diagnóstico e um teste de sensibilidade cú.
tratamento eram antigamente tânea; scbretudo quando sees.

.tão cbscurns, difíceis e m: smo tá e mvísta no emprego de tín
ínefcazes tiveram com os tes; ,tu�as para,,<iS cabelos" cujos
tes cutâneos, uma soluçãõ. acidentes silo mais sé,dos e

tanto quanto satisfatória, E- comuns de ser.em observados
.ram esses fenômenos causa- de,qúé"corU o,usó de, .o).itn�
-dos por reações cutâneas pro- <1u;lÍsquer. prodiitos de bele.
,1'duzidas pelo uso de produ-'

.

za. ,'.
.

"

. "

, '

'

,

1cs de b-eleza quer se tratas-
.

Um outro assunto importan
sem de cremes, loções batons; te é .::J que diz respeto aos es,

ruges 'ou mesmo vernizes, pa-. tudqs ,sol{rf o 'uííõ e, dosagem
ra unhas e preparados denti- dos hormomos.e .vítarnínas .e

.fr icíos, embora fabricados em. qU?' 'yieran1 trazer novas es,
laboratórios sérios que, aliás, .pe]:'ançPB para os. sofredores
não são culnados nor esses f.e- vitiligo, calv ivie

.

e cabelos
nômenos dê sensibilidade tôo brancos, Finalmente as ultí
da individual. Com a técnica mas descobertas r8aU'zadas em

e interpretações relativamen. Par's pelo dentista Bardach,
te fáveis. ,e pos'veis de obter (Conclue na 2.a pál!'tna. l"�ra Dl

Um doo. ulelhares mel", 4'1

eVIta!' um re!ttriado A romR�.

Cognac de AI';Strão Xavier.

que at"". CO)nO pte'llenttvo da
infecçõco bronq\lic;a...

p"lmona."", desinfetando ..

fortalecendo os órgliOilO
",spirat6rio., AnticatalTal.
upectOl'allte e ..,diltÍvO da �

MD�HI-se tOMO UM PtNto,
MAS TOMl O'

COGNAÇ III Alc:ArltÃo 1<.10.__

tlM PRODUTO DO

URGIU TÓRIO LICOR Df CACAU lUlU S. I�;

:8A9(0 INDU'STRIA· E (OME'RClO· DE SANTA
- Matriz.: I T A J A r

...

-

:i, -

c

-

•

__ �

�

se na estrada' pesada d acxistencia
Uma CfUZ aos ombros te cair·
Não .recues umpass o - e com a

de, tuas lágrimas - Ide-a cobrir.

Sobe lento os degraus da, esealaãa
Sob o pêso que o lenho te rmpêr
Não importes - das. línguas as chibatadas

Não vaciles ao· açoite do algôs,

Sobe calmo, mas em lufá. verdadeira.
Não enCQS�ndO" ...Q .�(}sto.:ao. pó do chão
E cada

_

passo
. �ue deres, seja a esteira

Da f\iria. destrocÇal de um furacão,

Chapeus
Teu olhar', s,eie' a rocha forte e .pura
Que suporta teus ideais na' amplidão
Seja DEUS a fonte que segura
Teu estranhe e palpitante' coração.

dNIVERSA'RIOS S�la filhinha. Kátía, OÇ}corrido

I dia 12 do fies em curso.. na
Fazem �n(Jts hoje:· Maternidade Elsbeth Koeh;.

- a menma Solangia, filha. ler, acha-se em festas 'o' lar
do sr . .João e sra. Zilda de O�; do dr. Telmo Duarte Pereí,

•
. . . \ 1'a e dê sua exma. esposa-

�

- a sra._ Ol1v�a Eíscher, t - Taml;>em .o .Iar , do .sr ,

e",,!,osa, do sr, Helmuth AI-. Eduardo Duwe e de sua dtg-

I
wrn F'ische:

"

r I na consorte da· Hedwíg ne,
. n-' � .sr·1 pau:o Erirzche, do we, ,acha-se el1�iquecido com

comercio _oca�,,�. ,,' I o .�l1ascimefito dia 12 deste
, o sr. .�mo;1do Rafej. fies, de urrrzobusto

mann, r�Si�ente -em 'I'rcrnbu- l'que na piá b%Úsmal
do Central, o nome de.Eduardo.

-_ o sr. Carlos Laux, in-'
.

dustrlal residente nesta

dade;
-- Q sr. Norberto Murara,

residente em Lontras;
- o sr, Helmuth Herz,

sidente nesta cidade, e

.- o sr'. Jacinto dos Santos,

i r�sidente no. bairro do Gar •
, Cla,

.

I t�A$(IMfNTOS
'.

I - 'Com o iêl'z
.

advento

I __.��� � _

I AMDRE' MARTINS

I
I
I

Sendo o primeiro a fazer tra.

fogar no Brasil aviões do tipo

'1'opular" (mistos), com desco,!
to afiei';l â� 15"1. sõke as tar!

los, aVARIG é também o pi�

neiro de sua eccncmic. E note:

conservou-lhe o confôrtol
r

Distribuidor em sta. (:a.tartna

.. DAS .'
AFAMADAS CASThnRAS

H N O B I]"

A estrela c'1.nematográfica Mary H.e\'�y apresenta um

mndêle de chapéu ortgtnatísslmo, cuja copa termina em pon.,
tas como. de dedos, adornados de aneís de diamentes verãa,.'
deírns,

Representantes geraiS da
sul do pais �

Marca Fabril da melhor
casimira do Brasil

- X
Linhos e aviamentos

pa.ra Alfaiate.

--:. X -

Rua XV. 13GO - ex. Postal. 3118

··nLUf6NAU
, "IBerço. pa.ra be

. ,

'!I,
J1

FraqueZa em geral
VINHO CREOSOTADO

SILVIDIltA.

'I Ü _REMEDIO DO 1\1AIUDO
Uma vizinha ei;) casa de

. campo de Churchi1l nunca

1 tivera ocaSlao de ve-lo "em
'! carne e osso" e nem mes
I mo ao longe. Apesar dos

I seus noventa anos,· não de·
. sistiu de o conhecer e co-
i '

I m�rucou o seu desejo a a·

'" nugos comuns.

, ! Falando sobr·e ocaso,

I ChurchUl acedeu gostosa-
I mente a receber a boa ve-

I'
Ih inha. FÓÍ para ela uma

hoa l'evelacãD aquela ao-ra
> , c

,
dave} parte da tarde 'em

I que o Chefe do Governo
: bTitnico,

.

esquecendo os ne

I g6::io3 do Estado e as difi

I �>�ld�des da politica do seu

lln QU II I�r-I �:����,����f!r��,:�:::
l'u OhU U tis dedicatórias e a obriW>U

I a beber um copo de "wh;s-
Se as molduras douradas ky". Foi tambem 'essa a

dos espelhos ou quadros '€5- primeira vez que a velha
tão opacas e sujas pelas dama bebe� "whisky". E \mcscas de-lhes o brílho de este fato foi paTa ela uma

coisas novas esfregando-as ,verdadeira "segunda Teve-

\'il.ação".com um pedaço de cebola. -

Não só volta-lhes o brilho
- E' curioso - 'explicou

como tiram-lhes a
entãó. ii Churchill - Meu

ra,
marido tomou durante cÍn-

x JS: x quenta anos, antes e. depois
.

.

t SE NASCEU .SOB O SIGNO ...

C.A f' R I C O.:R N I O - (22�12 a 19-1) - E no de
correr dós: dias 22 a :31_12 (1.0 decallato) - Terá lutas
murais para vencer· Até melados :de Julho, vida de alter
nativas· Quanto a amores, lnuita discreção e prudencÍa
são necessarias.· ')1PERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, os ul- I
timos terços de Fevereiro, Abril, Agosto, Outubro e De_ ;!
zembro. Para amores e opol'tunidadffi de sorte: primeira' Iflsemam:. de Fevereiro, primeira de Maio, segunda de JulhoI ' .

.

I . Se voce estiver es!>cr!l-nrlo �ebe· ?�1 qU�I'Hír: fazer um wc-jsente a uma futura. lllbezmha, }lodera Co111eccwnal' um lmdu
berço utilizando, para .isso u:m,a cesta, .de v·me.

Faça um franúdo em dois babados do mesmo tamanho,
cortadc\S em cetim ou tafetá; enfeite. com sianinlia de seda, da
mesro;a, cor. Pregue os babados co-m tachinhas e, 11ara escon

dê-hvi, !lasse uma fita em toda a volta, costurandõ com non

tos insivÍves; dê um brande laço com as' pontas da fita· O�for-
1'0 será em tecido .igual, todo pespontado' a seu gosto. O corti
nado tambem levi3! ,como arre�ate da borda, sianinh""

FAÇAM SEUS

ANUNCIOS

NESTE .JORNAL

--._�

...... .... .�.. - - --

Endereço Telel uINCQ"

_. �-'l •• Cr$ 50.000.000,00
_' _ 40.000'000,00

Pundado em 23 de fevereiro de 1935

Capital
Fundo de Reserva -- -

90.000. 000,00
Total dos depósitos em 3118153; mais de 786.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOSc ,NAS PRrNC'lPAIS PRAÇ \s DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECO :N0MJAS NO INca E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

-'----'-_ lJP'Ç'AO

Cala de

COM CHEQUE

MERCADORIA RECEM;CHEGA DAr ARTIGO; NOVO/ PElOS MENORES PREtOS DA 'PRAtA
, , ,

TElEfONE" 1·) O ,

------·�""f
>-'.1. •

RUA 15 DE NOVENBIO,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i

I
I

Já não existem quais'!' t.Bd.?
d

...

e

...

v

...TiaJ.;.a.r...:.ôn!�m., _POis!1 E.,.a. Região Mi.l.it.
ar para se-.f.porto d.

e naja

.' ·.Í' p.or
.. vOlt.ul·.,n.a. Pau!icéi.a,

estará

�ntre-I'
Harry

Wf3.isse.ll":berg
partiu

quer dúvidas sobre a parti- está servindo !cIO 2.5.0 H.. I. suir hOJe mesmo para a das 13 L �_·;:tS. gue ao sr.: Carlos Ubiratan na manha de ontem com

cipação do "oito" do Clube local, espera' tão sómente Guanabara, por VÜl aérea, A chefia da embaixada Jatnhy, que juntamente destino à Capital Fedê-
Náutico América tia 'prova urna órdem do Comando dal'utv€Iido e"mbarcar no aéro-I do Clube Náutico Ainérica com ,Werner Westherhoff e ruI. "', ,

"Fundação da Cict'ade de
São Paulo" e "Forç&s Arma
das do Brasil", . cuja realizá.-:
çâo dar-se-á ainda este mês;
em São Paulo sob a .respon- ".. Js .... '.

sabilidade da; Federação r (� Ffi� fl II f'rlSPauliB!Ja de R'emo, cujus �) II�üu li.! . G \dirigentes,
.

após a valiosa in I
.

M
. . Como nínguern descorihe- visita, sem dúvida alguma, çÕE)S barri_ga-verd€, nos trei ' protesto formulado pelo itervencâo do

.

ãnistro Luiz -céc, encontra-se na Capitall deve ter estimulado bastan 'nos realizados no decorrer I ' Ainda não será na tarde I Paysandú, que chegou in- \

GallotÚ; aceitaram a ins- !
eríçâo da guárnição amerí- do país, desde o dia 8 pró- te os atletas barriga-verdes, desta semana, no entender de amanhã a decisão do cam J clusive ao T. J.D. da Fede- I

cana, embori1�retardada. xhno passado, a embaixa- J·jque desejam confirmar;no dos "corujas" que compare I peonato da categoria de as- raçao Catarinense, resul- I
Ontem pela manhã, em ,.d<l. catàrínense de remo I magno. certame da canina- ceram à íLagôa Rodrigo' de ! pirantes da L,B" F ., refe- tou na anulação do prélío I

autornoval espeüial, ruma- quê vai 'intervir, na manhã 1 g€ffi brasileira, amanhã, o Freitas, oi cumprida pelo �rente à temporada de 53. O do returno, no qual foi der

ram para o Rio de Jane.ró de domingo, tio Campeona-I elevado 'nível, técnico que quatro com patrão, do Aldo' titulo foi conquistado pelo rotado por 5 x 2, impedindo
os remadores Werner WeS;; 'to Brasileiro, promovida I ostenta no momento o re- Luz. ,Carlos Renaux, mas um assim fossem proclamados

therhoff e, Harry Weíssem- pelp. Confederação Brasilei-
j
mo em nosso Estado.

V
' . campeões os tricolores.

Í'.ade.•..Desportos, .cujO ce�1
.,'A emb.ajX.ada representa- .•... ,'"C'e'-cam.p·e·a-O .carl·O'C.I' do Caberá à entídad.e local,

Jherg, que. compeltarâo, jun' 'n:ário será a Lagóa Rodrigo tiva da FASe tem contado, '

_ ' na próximà semana, fixar
.tamenteveom seus dernais d

.'

F"t d
. '. Gua

.

bara m apo '0 a data para o e'ncontro el�l" I,'e .rel as, on e sera cons-j na na·, co.
.

o . 1
. I

tcompanheirOs que see�cCon- iruido.o Palácio do Remo. II da colónia catarínenss e in

a'HO'paSS.ad·.o.o F'lulQ I'Dens'e
tre alvi-verdes e atletíca- I

ram presentemente nSl a-
..

Nossos remadores, que, :
formes que nos chegam de

.,
nO!3. I..mta1 do pais, aguardq1.1do

.

a ,

Vlsputa do.' CamIf=onato .conforme já noticiamos, a- Florianópolis, adiantam que I

Brasileiro de Remç, ama, �hal1l�se alojados na séde: no Rio ,será concedido ao FluminenSe e Vasco da os cinco tentos da, peleja; Como é sabido, o Clube l
nhã. pela

l'n.anh.ã�'...
gaurní:';

.Üá,.U.'.ti.c.a
do

...•.va.
sco da

G.
ama, l'lvunis.tr.o LUl.Z. G.

allotti, pe- Gama decidiram quinta-fel- que teve a dirigi-la o juiz ESPortivo Pavsandú de I

çâo blumenauense nos pá- for§lm visitados esta serna- los dirigentes do Clube de ra à noite, no Maracanã, o Mr. Hartless e rendeu a ím- Brusque cotejará amanhã
reos a Serem co ridos' na 11a .pelo eminente político I, Regatas Aldo Luz, o titulo titulo de VICe- campeão do portancia de Cr$ .... . . . .. à tarde, em caráter amísto
raia de Jurubát ba.

'

caiarinense, Dr. Luiz Gal- de sócio benemérito da re- certame caríóea de 195�, 404.322,80. Equipes: 'so, com o conjunto super
_- Outro. dos 1omponentes lotti, ':embáixador'" do es- I ferida agremiação. Coube o mesmo aos tricolo- FLUMINENSE - Cas- campeão da Capital do Es
do "oito" americano; Har-porte âe Santa Catarina na I .

A performance mais. des- res, que triunfaram pelo tilho, Píndaro 18 Pinheiro; tado, ou seja, o Aval.
l'y Kreutzfel<y' impossíb li- Capital da República. Esta taca:la de todas as guarni- clássico scóre de 3 x 2 so- Jair, Edson e Bigode; Para- lnclúirá o técnico Fel'

�_ .......
__ i. br� a eQduipe cruzmadltina2, gURaiôd, Didi, Cenlnho, '1'ele nando Cardeil'a, na equipe
- apos a esvantagem, e e o san. "nlilionária", depois de

C011I, tentos contrá 1 na fase ini- VASCO - Osvaldo, Beli cedida pelo C. Rénaux 1

cia1. ni. e Haroldo; Mirim, Dani- necessária autorizacão o,>

i, , 'relê com dois, Ceninho, lo e Jorge; Maneca, Ademir craques B'ôTomini,
.

Afonsi-
r: Alvinho de penalidade má-: AlvÍ11ho, Pinga e Dejair. nho e Otávio. Salvo modi-

iii xima e Pinga converteram iicnções que ainda poderão
I

l\" . P·rovav..e··1 um �"'G.ro}""'}--'do :�:�eiJ���:�tic���'n�Zr qU�(�:�'
II I Tião, lrineu e Afol1sinho,

� Péquinha, Bolomini e Wal-

,.,
tO

C'�rlo's R·eUa..,D''·X· a' 'Cu'rl"tib!l l����;p��,��'ni�u�l��ic�tá'ti I I � Conjunto respeitavel,., It Propala-se com insisien- Demarches neste scntido não há a menor dúvida, cu- •

',,i eia de acordo com "noticias �di��r,ta-se se ainda, já fG- ja força principal está na
1hpeclalli!ta em alta Cirurgia e dDenças de Senhoru

�. hem fundamentadas, prove ram iniciadas, acrediümdo- vung1,larda, composta de 18- Corumlta!l no Hospital Santa lIJatll<rinJL

t nientes de Brl].sque. que es- se que o Ferroviário, í.'am- xímios artilheirf.s. .

d � BLUJ'�!��\ioct;;A�i,2��';':SêI'UIARINA
'i�; tá sendo projetada uma Veão d" Centená: in e o A-' A pugna pre lmmar. e

O'UVIDOS _ N�RIZ .E GAiUJAN'l'A
excursão do onze profissio- dc:mingo no Estádio Cônsul

__� _

nal dD Arlétic0 Renaux, gt"a V=n'de, serão

adverSá-I
Carlos Renaux estará a INSTITUTO DE OLhOS

�ampe.ão eatarinense de 5�, I rios do �'vôvô" do Íut.=bDl c�rgo d�s time; do P�ysal;- \ ... .., ... DRS. lAVARES e HEUSI '" .. Oi}

a CapItal do Paruna, POSSl-,' do Est ir!.), quandO de SUR riu (aSpIrantes, e Almore, I UUA XV DE N�V .• 1135 _ lo. ANIMi!.

�:lffi'ente no mes de feverei
1 �l\�:.a j'0l1{'orada em Curi'l �����s��ünda divisãei brus" I '--=-�-i-N�S�TI�l-U-T-O-l-)-E-R-.A-�DIÚ=t��-�"

�=-=

U te
..rç·a-fa.. ,

".ra· a" \ t· = Da. A. OD.í!8Ü.ii:{.lH'T. �

_ .Ad!otei'!lp� �� Ralos-X � 1i:l.t5t.,1erápia � :M.etltfJ4)·
l!iliiú '= REmnENCIA: itui,; '1 de t$etemln'u, U

Paime irenses I ., - .. CtINI���"·"'-�l-,-�_��......lt ----"""'�
parte e tecendo elogíos à

I
oUVI.nOS � NAH.IZ - E GAltGAN'1'A � no

sua conduta exemplar co- DR. WILSON SAN'1'HIAGO. '

mo atleta. ;t"..llIunt" d... t'z,cclda.d" de MedicIna ola Valve ...&UlaG" 40 BFUD

CONSUL'l'AS: Horário, das 10 às 12 horas e das H
Explica-se facilmente, ás 18 horas. _ CONSULTO'RIO: Junto tiO Roa--

portanto, o fato de ter 1e- pital Santa Isabel

gel' ensaiado na equipe do

Cc:mpeão do Oentenário, I
única e exclusi.vamente P�-I
ra não perder sua forma fl- ,

sica e técnica. Por enquan-
o, contudo, ignora-se qual
quer pretenção dos dirigen
tes esm'eraldinos em contra
tá-lo para a temporada de
54.

A NAÇAO

Ileger
'tarde

"

I on a

t, r e os
,iiiIm

PARA�BREVES [lIAS, UMA GRANDE UQUiDAÇÃO DE

SAlDQS DE BALANÇO!
e nRETALHOS E

ga esquerda do onze titular
onde, aliás, atuou com a e

ficiencia que lhe é car!'lcte
ristica.

O referido player, que se

projetou '€Jm nosso futeból
defendendoa jaqueta do 0-
Hmpicó, acaba de rescindir
seu contrato com o Caxias

de, Joinvile, segundo tive
mos opm'tunidade de cons

tatar através uma nota pu
blicada pelo "Jornal de
Jo-invilie", edição dequinta
,feira. O clube alvi-negro,
aliás, distribuiu uma nota
à imprensa esportiva join
vilellse, sobre b assunto, la
mentando não mais poder
contar com o concurso de
seu dedioado jogador, mui
to: a contra-gosto de sua

A presença do excelente
jogador Ieg'€Jr, na prática
coletiv.a que \d iPalmeiras
realizou ante-ôntem à tar

de, na Alameda Duque de

Caxias, constituiu, sem dú

vida, uma grande novidade;
para os curiosos que lá se

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

, "J'.:N.lL'> uEl!T)!; DUElO
NA ENGRAXATAJUA

.PONTO CffiU

ftcHraí Pacheco f a r á
testes no B o I a f o g o
Outro jogador catarinen- tular do Figueirense, no a

se, gue se revelou nesta

Ci-j
no Pássad.o,

. C01.1stitUiu-:sedade, �tuand? p�lo Gremio numa das sensações do cer

Esportlvo Ol!mplCo, acaba tame loficia;l de Floríanól'
de rumar para a Capital do polis.'At€ndendo a um con

país, afim de ser submeti- vite que lhe foi feito pdo·
�Q c: um período de experi- Botafogo de Fufeból e Re
e�c.l�s llluna grande equipe gatas, o antiga defensor da
Ca!lOca. agremiação da Alameda

Rio Branco, segundo soube
Estamos nos referindo· ao mos, viajou ôntem com d'€Js

jÓ\lleID tatacante Acarí Pa- .tino ao Rio, onde fará di
checo, que jogando na er- versos téstes em General
trema esquerda do onze ti- Severi:'l1o.

-i....-

BLllMENAU, 16-1-1953

Dentistas

\ Indicador
\

rrofissional

I-·,--------c-m-u-HR���-?-�F.-�-��-,l-��-e��.--�-�
I AO LADO DOS CORlt.ElOS E Tl':l.EGRA!"OS

.

A' ALf'1..IVIEDA mo Bn.ANCO N. H

Médicos

(ARlOS... D It G o F F E R J fi
CLINICA GERAL -- CIRURGIA
HOSPITAL "SA N'rA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS PELOS F'ONES:
119G e t63:�

DR. r H I L o HüHNE
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Iflábél.

E�pecialista em Cirugia e doenças de senhoras,
Diplomado na Alemanha e no Rio de Janeiro
Tratamento pelas Ondas ultrussonícas.

.

DRi O. R. KRUEGER
1\1 B' n I C o

Doenças de Senhoras e Úllel'"d'l",,... ltal>}f1 X
Consultório: Hospit:Ü Santa Catarina.
Cunsutta. Das 9,3U ás lZ 1101":,;> ., na... 15 ás 1'1 horas
tt.-sidênda Rua Marecha) I,'!o)'Íano Peixoto. 253 ,:

�.
Fone 1258 (em frente :16 Hu�IJltãl S;mta }gubel),

_ ..I.

-.._-- CUNWA GERAL c

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTOmO: FIor lunu Peixoto, :H� � 1. andar -

Fone: I un
RESIDENCIA: RU:J Paraitm ln.) - l·'one 1074

DR. CARVALHO
(I�!eetrocal'lli{l;';l'afLt )

I Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) , Ao !!!�Ô do C!ue Buscn
, Tratamento de Htul'USas - (PMcotcl'itpla)

.1 MOLESTJAS Ol� Sj�NHO!i{,A�

DR. RENATO (AMARA
DOl�NÇAS INTi'�í�NAS

OPERAÇú�� _,._ ú!'JO';;'; Ct)lt�'AS
CO!lsuJlórÍo: 'l'ta v�sa 4 de i<'eveh<:ÍFo. :1

Fones: 1433.e 1226

DR. 6EBHARDl HROi�ADA

Advogados
----------------------�------------��-----=

DR. NUNO DA GAMA LOBO O'f(A
,

AD"I'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 . 2.0 alldur - BL(]�IENAU

ADEM AR lUZ
AUVOGAJ}O

Atende em qU:llSqUtll' comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 � F'one 1&02

1· i!:sc:ritóriõ� �� Ru, 15 de Nl}vt'ln�bl'O, 34BO �O- ::',1601DR.. J O Ã O D E K II

ADVOUAl}O.
IIcrltór10 e :residência àrua XV· de Novembro, fiO!
LUMENAU � 'i'eltfolle. 151;0

FONE � 15·íl

DR. HERBERT GEORG
ADVOGADO

HOTEl. HOLE'f'Z - 'BLUl\l:ENAU
----==--�----�--�-----���

Corretores
UlMER tAHRONT
CORRE'I'OR

Rua itaranhlo N; 2 BLUllENAU

HI[MAIl IOEHRER

MASSAGENS MEDICINAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TEVE A JOVEM COMERCIA'RIA A, CA EÇA
DECEPADA QUANDO VIAJAV.A·NO·ON1BUS
Matou a tiro o freguês que 1u:�ressi6nante acMenfe na Marinheiros alr idos a uma
se negou a pagar a despesa ro�ovia floriaHó�ulis-�ajes cilada pelas dua molheres
f�!��5 !&ld.�om!!�O!��!i!da �!�Sl�al,�r�!,i�,�!= ono.�!�!!!! Vj"'i!P����,o���e�Af�t���\:��)na. ,!;;:�Wlo�i���l,;�e�: l-::o���MI!!.!�m! ,!���� fO�!' o,!"�!� p!rSte��!â.��4�!!�h::
frsnte ao bar situado na rua aí chegando o médico consta, Onde de!)ois de beberem du- jes, �uando �, oníbus da Auto, Vlação Brasil, 5lue_ viarava ccf!l1 ra que dois mar-ifirnos, do na- d.'j;,'l individuos,.::ia que ludo acharam que néi!essitavam de,

Luiz .Vargas, 189, foi morto, tou que a vitima já havia ia- rante :algumas'horas, além de destine a LaJes,
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na tarde de ontem com eer, Iecido. não pagarem a despesa de- ra, que se d€�tll:ava a esta capital, na altura do qUl�omen:o ancorado nesta capital, teve res.

. o passeio maIs' agradavel., ,

teiro tiro de r.evv.ivt�:;:, Elias ° ccmíssárío Pizarro, de predaram 'O' estabelecimento. 113, nas proximidades de Barracão, dada a pouca dístancía um acidentàdo fínal. Os dais - DORMIRAM NA PRAIA Ainda na ,Praça Maná; eu-,.

(i,:; Andrade, de 27 anos de i- serviço nO 23'.0 Djsli,rito Po- I A vitima ontem, voltou ao q.ue um 'passou p�10 outro, lI: jovem eomerc.árfa N�ncy Ma- Iihmd€>ses depois 'de uassen- Os marítimos; Aarre Víta-I contraram>Mal'ila Helena. Ca':',.
dade, solteiro, sem profissão. Ilcíal ciente do fato, rumou i bar, juntamente com varias na. Pereira, com .26 anos de ídade, passageira do <?lllbus, que r2\11 algumas haras pe:� '(ida.' rea e Wladmir. Krestíanorf, ',margo

de SOl,:t2;a, solteira, do.

rpsidente na rua Ana Quin- para o local, onde apurou de, ! companheros. Sentaram-se à entoara com a VIagem, estava e_om a cabeça de fora do veI- O,:, arranjaram duas mulhe- ambos trtnulantes do= navio 21 anos de !dà{le, residente na

tão, 99. vidamente o fato. No dia 24 uma mesa, beberam até se culo, teve 1l mesma decepada, ficande o co:.p:D' assentado n:o, res para Ihes fazer ecrnpa-jfilandês há pouco fup.deadJ: rua Presidente,.; Barroso, 2.',L

Uma ambulancía d:!), Pôsto de dezembro ultimo, Elias em fartarem, e fizeram menção b:;nc.o'. e. a cabeça rolando na en��ada: A polfcía de ;!3om Retí-, nhia" rumaram :I?!'lra ':;1 Praia I ao largo. da baía. de Guanaba- Embargar.am ps ;pass']s da rntr

(k� Assistência do Meyer que companhia ele outros malan- de se retirar, sem pagar a
r dírigíu-se para o local, pruvid'encíando a remoçao da .c�r- de Rdmos, onde Ja chegaram ra, resolveram VII' a. terra pa- lher e. dlsseral11..,lhe e111 mal

despesa. Acontece que o pro-
po para �sta capital e tomand.:); as medIdas qUe o caso ex!gw. em f·nmpleto estado de ';mbiia ra conhecer a cid.ade, Acon- portuguêê qlllE: "car-eciam de

Cantr"""'- aeImportaça-O y�!�t�!�ei�� J:t���;������ COMERCIANTE ARGENTINO
.
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de Farinha dd trigo ��:sC�::�;�e:e��;�l��-�h�o��

I QUaDRilHa O'E "e'ONTHI''al'N'OIS'I
..

,

S'
ba�id�:Ai�m:�mRx�J�xi.

RIO, 1(; (Merid.) _ o diretor de rar= a V, S. que a importação da ;�s.num total de 140 cruzei-
.

.

" '".
;.

, ',' . ,'."
'

m��ri!t�l�eJ:Sr:n���;:r��aa�
do Serviço de Expansão do Trigo farinha implicará na redução não Discussão

" Praia', dÉV;RJamos, Entretanto,
recebeu ° segurnte telegrama do 'Só da atividade industrial. como

.

Nessa altura, ver 'ficou-se
.. os marítlmos 'já haviam,' bebl-

�;l���:e�: �::::trr:ses�een�ri:� ��m�ro:�ç:�c::rnpro��!����Or: ������s dl������o:nt�!n�!�� Carlos Shwab erii «sócio» de Marcel Chevalier e Cleude Peschoud ��j:�;d�â���ine:tee�:��!:
do Rio Grande do Sul: mão de obra de operãrios brasí- quebrar as mesas do bote- gados,. Ao \éhegarem a praia.
'0 Sindiicato de Indústrias do ieíros. Assim. pois, vem expressar quimo .Incontinenti, O, comer- RIO, 15 (Merfd.) - Com o Tambem ficou positivado f Entnetanto, narrou o ge- preparadas ,pelo própr-io Más, Os quatró, .fárristas deítaram-v

Trigo do Rio Grande do Sul aca- sem formar protesto, encarecendo ciante dirigiu-se ao ínteríor denoírrsento prestado, ontem, que as suas atividades ilícL J rente da empresa, ter ele sendo utilizado tambores va- se na areja .e' dentro em pou
ba dt" tomar conhecimento de cs- e autorizando V. S., na qualidade do estabelecimento e regres- na Delegacia de Ord'em Po- tas não datam de agora, ex- comparecido com os do's a- sios para tal fim,

.

aliás con- co, Os dois filandesc5 d.ormi
tarem sendl' negociadas aquisições de diretor do S. E. T., a tomar as SOU m'nhtos depois emPu. lítica e S'_,eial, pelo gea-ente pl'<l3.ndo-se as estadas iante_!lugando os carrOs de ch�pas sideradas irriprestave's para oram.
de farinha de trigo no estrangei- medit:l<as cabíveis para evitar a nhando um revolver. Ao se da Empresa Auto Pessoal Ca_ riores de Paschoud, que pa- 13-54.38 e 13-21-72 isto em fim que se destinavam. Nessa ocasião, aproveitan-
ro, em ilagrante desrespeito à 1e- consu�ação de tão desastrada;; 0- defrontar com Enas, pds os valheiro, o mecanico JOsé ra disfarçar, usava SUfl quali- 30 d'e d.ezembro úIti{no" tendo A PERICIA d(J-se da s:tuação em que sa

g!sl&<:iio vigente e constituindo o· peraçoes. Certo de que contará outros individuas já haviam \ Carlos Cavalheiro, modifica- dade de violinista. antes na manhã de 27 do A formalidade pericial do encontl'avani Os. farristas, doIs:
pcração altamente nociva não só com apoio a pretenção exposta e desaparecido, o proprietário se a situação do neg.::Jciante

I
OUTROS CARROS mesmo mês, �e utilizado do barco L::Ji levada a efeito on- indivíduos; estando um .dêles

para .:\ industria moageir:l. mas agradecendo as providencias que J do b::Jtequim des:f.echou_lhe argEntino, João Carlos Sch- Schwab demonstrou surpre- auto n. 13-47-63, c'::Jm o qual k�m, a fim de serem cumpri- f:rrdado & marinheip), na ...

contl'a Os elevados interesses na- vier a_tomar, apresento atenciosas CErteiro tiro, evadindO-Se em wab, apontado como um dos sa quandO depôs, antt.:! as a- percorreu 400 qUi1ômQtros, das as exigências legais d'o donaI e o otürO trajado cí�
chmais, Neste sentido permita pon_ saud'lçoes·'. (Conclui na 2.a p:l.g. letra ...) e,:mponentes do bando de cusaçõ2s que pesavam sôbre em 8 horas de uso, devolvEm- inquér:to. vilmente,

'

exigiram' dinheirO:,

contrabandistas, caindo, as- claude 'e Marcel, alegando do.o veículo sujo de barro, . dos embarcadicoS nandeses.

sim, Dor terra, a sua rngida que não cs havia visto, há demonstrando, assim, que an- R't'QUEn.'"'U·O SFOUr:STRO�
Estes tentaram reagir, quan_.

,inocencia com relação às ati- várias dias, cheg3.ndo mesmo dára por zonas não pavimen- t Kt ' .

... t' do o marujo vibrou duas fa-
.

vidades ilegais d'e Claude a dizer queseu conhecime,n- iatfus. cádas em Wladmír, As dtlaS
P2schoud e Marcel Cheva� to com Chevalier era coisa Desde fevereiro do anO pas- DOS BENS DO (APITA0 mulheres correram pela\p;'ahi
lier. recente. sa&o, já Schwab 'era freguês clamando p<)r socorro.
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da agenCia, e Paschould, Pe_ Alarmado, com �)i alvaroçq,

greSSaO O a r 1- o E-
- -

-F-
- - - - - - - - - - - - - - - -:-

13 primeira vez, em 19 de a-
RIO, 15 (Meridional) - O estabelecido" àquela hora; d'a

.

' mpr6ZiI orça e luz Santa Cafharina Si Ai � bril d,� ano passado. ����t�e:��;����O�u1; d�e��; ��n�!, �a!�;,eir�e��o���lh��
� No entanlo.. não acertou nenhum d.·spar.o __

''_

Blum enau AL�gR�:Ji� IM- J ���r� �;��e�froF��esn��!Úb�� Radio Patrulha, conmarece��
.. Aviso de interrupção de energia elétrica Contou· o gerente qu.e, na capitão do Exerc'to, sr. Helio (Conelui na 2.:1.

S PAULO 15 (IV! 'd) �'d P 'd'd'
Carvalho, prinCipal responsá-

. , erl. a para o reSI 10 o Ri- rio, esclareceu que esta ca- ultima vez que Os contraban-
vel pelo desfalque oc,:erri/:to

Completamente trans- podromo, onde deverá a- sada com Julio Passeroni,
A "FOnçALUZ" comunica que no DOMINGO - dia 17 d:stas Se ut'lizaram do carro,

na Intendência do Exercito e

t or ada
..

d
'

d· d
de JANEIRO corrente, das 8,00 às 12,00· horas, nã'J h:"verá e- esqu,eceram uma valise, tendo

,n e enraiveCi a com guar ar o pronunCIamento de 3'0 anos, des e 1947. O nergfa elétrica nas linhas de dlstribuiçã{), que servem o Chevalier oferecido tlma gra- assassinado pelo seu motoris-

a bofetada que seU.mari-I da Justiça. casal nunca viveu bem. BAIRRO DA GARCIA tifíca<;ão de mil cru2!,,,iros a
ta.

do lhe d-esferira, Olga de Olga, ouvida no Carto- Ontem, por volta das 13 '

. . .. quem ;a enc-ontrasse. Ao ser
O Juiz deverá examniar a

0-1' 'P
•

d 22 h t d'
.

. f (da Po.nt.o TenCllll até os Íms das ruas do> Glo'rl'a e Pr·.ogra5!'l�). ° d'd '1' e d e' solicitação na proxima se11'1a-

lvelra asseronI, e . oras um ga o elxou caIr
.. -�. pr ce 1 3 a 1m!) za o v 1_

na. A Comissão anurou Que o

d d' Sagr"OU-Se O Mex--.·cO
. ,

I
por lnpttv.;} de serviços de conSErtos na linha de 21 KV. culo, foi ela encontrada. Aví- . -

anos, casa a, mora ora u - uma planta que estava. 50- ,.

• • S f 1 desfalque atinge .3. 37 milhões, ,� sado chwab· oi buscá- a, a-

rua Serra do Japir, n. 145, d f b
:bre o muro no quintal. Ju- B ymenau, 15 de Jane rO de 1954· -

, legand.:), que ela encerrava aI- 583 mI, 567 cruzeiros e 60"

voltou a arma contra um campeão e ufe 01 da r dI: Empreza Força e IJUZ Santa Catarma S, A· go muité} importante. centavos; mas esta estimativa

d F P Fbl'
10 repreen eu a esposa por Reconheceu" a'nda o ge-

ainda não é defihitivà, porque
tenente a orça u lca, America do Norle caúsa disso Olga não gos

8 1'1 d I P M
não foi tudJ apurado, prosse�

��n�I:o�U:�de�����,n�� CIDADE DO �E�IC?, 1.5 ��r·vr�:���-s�i:���:ã� ej e n aua De a ItBma. ra 'I uoictnal �o ���:d�:����if�:�ã!,ac���t��: �il��n�� :ll;���·�i:� de Inqué-

certar o alvo. (DP) - Com a vItorla na n01_1mulher _ ela fez questao _ pp. b rO de calção que, certa vez, ..:..,;-....;.....;......- ......--"'""'------------__....;.....;......'----

1 Emfpreendoend1ho esfPetacu- �e K;:�f�� ����o�s !�ini���� de frisar - acabou. sendo Tuba ra"o a °rl· c �a';' o o-o U fi VO' mOOIICI'pl,O ����:?M�o�io;!C��;dp����-
ar uga, a mu er ai per- mente o titula d� campeão- de esbofeteada por JulIo. A- .

I� � a policia qualquer. indicação
seguida e alcançada na A- futebol �a America do Norte quilo a transtornou de tal <

Ü q
.

,

. sôbrê .o pal�3deíro de Más que

venida Celso Garcia, ao e csonqu stou o direito de r�- maneira que ela correu pa-
' era uma espécie de supervi-

tentar apanhar um onibus, pre entar �ta pa_rte. do contl-
ra o quarto do casal e ar- FPOLIS sllo1'dr"d.. ° pesqueiro "EI Mouja-

1 'l't
.

t nente nos Jogos fmaIS pela co-I _.
., ., 15 (Ag: Mer- xou' as seguintes resolução

Pé O mIl ar que Instan es
pa do mundo, na Suiça. Trinta mando-se com um revol- curio) - Tendo em vista nr, 14: 'o COMANDANTE TILLY

antes quase tombara vara- �i1 pess,::;as as�istiram à mo-,' v-.er "Taurus·38", cano Ion� a deliberação da Assem- A Câmara Municipal de R.einquiricl'J., o comandante

do pelos projetís. vlmentada partIda, em que os go e 40 balas voltou ao bléia Legislativa do Esta- Tubarão, de.creta e eu pro- Hendry 'd'IY:lly bi?sdlardeceuC ter

Conduzida ao 10.0 distri- norte-americanos vencíam por t '.tI' "t d
con UZl o o arcO e asa- FPOLIS 15 (A M

um a zéro no primeiro tem-I q�m. a com o pr?pOSI o e do de' criar municÍPios de

r
mulgo a seguinte reSOlu-. blanca para o porto de Ha-. .,". g.' ercu-

to policial, Olga foi autua- po, mas afinal perderam por elImmar O marIdo. Este Braço do Norte, a Câmara ção:
. vre, onde hram engajados .os rIo) - Enco-ntra-se nesta

da 18m flagrante e removi- tres a um. (Conclui na :::.R página letra III Municipal de Tubarão baí- Considerando que em ses tr"pulantes P,aul Victor, Hen-I capital, uma comissão de

sa-o d,.� 11 do corl'ente me's',
ry Bertho, A.ugu�te Le Ma.g- pessoas de destaque de Ibi-

_ ner e FrançOIS PIerre Robbm' .. .',
deliberou-se manifestar-se Outrossim a referência dos rama, a cUJa frente esta o

contrariamente a crilação manifestos' foi feita por uma prefeito Max Meldola, que
do Município de Braço do agência em Dakar, com;o'" se veiu renovar o apelo feito sempre alarmantes des:
Norte. f�sse par_a alto ma�. AfIrmou ao sr. Governador do Esta- sas Doutro Iad via Ii",

amda, nao ter haVIdo comu-. .. �
o, . .U!�"

n'cação alguma entre o bar-I do, no sentIdo de ma11dar do Sul. se rena um traJe:"'.
co e Chevalier, tenda Más I construir uma estrada li-I' to mais curto e muito. con";

Viaja.do c.omo supervis_or d:;tS! gando Blumenau a Ibira- tribuiria para< :maior facil.r.m.ercadonas, as quals sabIa 1 S I d d
.

.

'. ('

tratar-Se de .contraband.o. A- :na, s,em passar �-e a erra, a e �e da
diantou que as balsas foram IstO e, rumo RIO do SuL produçao,

Revidou A Tiros A

,
,.

Campanha contra os {{amigos do

Requer o problema
ela cidacle

alheio»

c/a seg"utança
a cooperação particu lar

A população local está de os larões roubaram jo
alarmada com os recentes ias, roupas, dinheiro e ou

assaltos e roubos às resi- tros objetos de valôr. Ne
dências particulares. Infe- nhuma pista foi encontra
lizmente, a polícia não dis- da que pudeSSe desvendar

p.õe dos necessários recur-I o mistério dêsses audacio-
1>':S para manter a vigilan- sos assaltes, estando o de
cia tão indispensável à ma- legado João Gomes -envi
nutenção da ordem e da se- dando os maiores esforcos
gtlrança da cidade, o mes- p�ra descobrir os respon;a
mo sucedeildo com a guar- veis.
da doe vigilantes noturnos, O problema da seguran
que se encontra desapare- ça às proprie:iades, diante
lhada e contando com pou- da deficiencia material e

cos elementos para preen- técnica da policia local,
cher as suas finalidades deve ser encarado sob o

pois, eSSes guardas nell1 aspécto de cooperação, co

mesmo andam armados, mo já tivemos oportunida
('orno deveria ser. de de noticiar. Essa coope-
Permanecem ainda em raçã:J deve partir dos pró

m"istério os roubos pratica- prios proprietários que,
dos nas residencias dos srs. nésta época do ano, se au

Helcio Fausto, Pedro Reis sentam da cidade, para fa
í' Frederico Ellinger, don- �ler seu veraneio nas praias,

Considerando que não
lhe foi passiveI obter o

concurso da Câmara Mu
nicipal de Odeãs, para, em
harmonia e na forma cons

titucional, criar o referido
Município, :

.,

Considerando que a Ai�
sembléia Legislativa do
Estado à 'revelia desta Câ
mara, houve por bem de
aprovar pelo proj'eto de
Lei 230/53 à criação do re

ferido lVIunicípio; contra
riando não só a Constitui
cão Federal como violando
direito líquido e certo des-
ta Câmara, qual a de re- G

.

A
.

l1li .

IntenSificação da campanha :��v�:� in'::,"r�:::. do O
"

e rn 9 pa D - .g.'e ,rm an Ic
b

Considerando, que além

RI�����:eri�) �uES_e�:���!�en��d�ae�: �:!:�:.;: �O�g��� anles das eleições: MO$COd�;'
tão sendo equipados e pos- vados gastos dispendidos Norte, foi feita contra ex- MOSCOU, 15 (UP) - O em toda a Alemanha. O e- quatro grandes
tos em funcionamento, os com as instalações. A Cam;. pressos dispositivos da jornal "Pravda" orgão do ditorial do "Pravda" assi- em Berlim.

. .... ;
sana(iorios e dispensados panha Nacl'onal Contra a Constituição do Estiado, Partl'do ComunI'st So" d AI"d

'

O
..

1
. _.

, a VIe- na o por exelev, a u-
;; Jorna

_

confirmá qlie)do Serviço Nacional de Tuberculose :vence, assim, pois os distritos de Braço Ueo, reiterou, hoje, que se ma idéia da atitude que nao.;� modificou a posi9ã� iTuberculose, construidos mais um S'erio obstacul0, do Norte e Rio Fortuna, deve constituir um gover- Mólotov adotará na conf-e- sovletIca sobre a unifica.... ··

nas diversas reglOes do A cooperação com os lns· violentameni-e desmembra- no pan-germânico ant-eS renciSl dos ministros das ção da Alemanha.
país. E' a fase mais difícil titutos de Previdencia So- (Conelul Da Z.l' plg••.,na Ol que Se realizem as eleições Relações Exteriores das Veto ao Plano Oei�

cial idealizada pelo prof.
.�-"-------'--- ---�. .. dental

M. Pereira Filho, muito -=,·I,-bllldas. e...m· Bru.leias 'as
A tese ocidental é que se >

concorreu para o suceSf;O � deve realizar o pleito. ant�.··
agora obtido. do estabelecimento de um',
O êxito serviu de estí.

b d M dI'
..

mulo a qUe outras medidas O ras O useu e rote g������o Uc?aO� R�a���i�i§i;i�.
fdsserp_ tomadas, como por teriorés, Anthony Edell �e,;,;,<·
-exemPlo, o recente contra- 1 t

.' 1 . '
.

to co41 a Fundação Ataulfo Numerosas perso.nalid.ade..

s, DO .nvernissage» â:���� j��:� q��a��o��f:�\:
de Paiva, que se compro- '

-

t
meteu a fornecer mensal-

BRUXELAS, 15 (DP) - ,guardad'a cam impaciencía. Atação' em Sã,o. Paulo no décor- rao essa ese.

ks 'o'l:(1'as prima{> do Museu expos ção fOi instalada no Pa. rer deste ano, da l'Exposição Alexeiev rejeita a Pl'[)�.i.
mente, à Campanha Nado- de Arte de Sã_o_Paulo, depois lacio �r1S Belas Arles, uma do Retrato Flamengo", qne posta ocidental de rl3a,liza..".:.nal Contra a Tuberculose, de, sua exposlI:;ao com tanto

I
das

n.lals bela.s salas de ex.po;,.
obteve grande sucess::J em Pa_. ção dl3 eleições livres' sob;;';

consideravel quantidaie da
êxito em Paris, .estão sendo sições de pintura d3. Ellropa� ris, no ano passado. _. , ' ..

agora apresentadas ao publica Ficará aberta até 28 de feve- Ao "Vern_ssage" da·. expo- os ausplclOS de observ
.. a.d.ó C., '",.

vac,ina B.C.G., destinada a d t 't I I
. -

-
,

"

es a capIa, relr-J. proximo. sl!_'ao do Museu de Arte de res neutros da Suecia,. Is:;;s'ervir por via oral comO .� exposição f_ai inaugurad,l Essa manüestação foi orga:" SaQ' Paulo compa_receram Jm- landia Portugal e Suiçà ,ipreventivo d� -tuberculose h:Je_ pelo sr· PIerre Marmd, I nizada conjuntamente pelo merOsas personalidades dJ S' d' ,", ':

no homem. Em' troca, a
minIstro da Instrução PUb. li-I' Minis.ter.io .be.olga da Instru.ção mundo politico, diplomático e . egun. O O Jornal, ISSO íjl;-
ca, -e peIQ sr. Maria G:bson Publica pela Scciedade de Ex art'stico. O publico belga a- qUlvalena a intervir tt:s

mencionada Fundacão re� Bar.bos�, eu�arregado de ne.' pasições d,�, Palac'o das Belas ,preCÍS�,U muito o grande esfor assuntos internos da Ale..
ceberá Cr$ 6.000.00Ó,OO, 0- g.:)CIOS. mtermo do Brasil em' Artes e pela Embaixada do ço

.

.empregado pelD "cn.Dc10r manha O "P d""
, . i

I
brigando-se, ainda, a reali- Brt1X�las: na presença do sr,

I
Brasil em Bruxelas, com o con Assis Chateaubriand e os quI'!

.

.
. �av a: aere8'�

.;
.

.

t.
-

b BardI, ,?ll't;_tor do Museu de cursa da di.reçilo do Mtll'fu com ele, constitllit::.m alguns centa que, alem dISSO, ca- '.'j
.

lar �ves 19açoes. So. re a Arte d� Suo P:;_U1o. . d��Arte dE; S!i0 Paulo e da U_ anos es�a rJ!o.tavel coleção. da uma das potencias doe :n:.. ';.'1
pússi ilidade de aperfei- A ap�esentaç<lO� em �a:rlS I n���? Br3SI1erl'�-Bt�lga desta. DepOIS ,de sua apresentação cupaeão procuraria for�ár �;'é'I.çoamento. das condições de da p�eclO�a c.oleçao braslleml capüaL Entra no quadro dos nesta cap-:tal. os tesouros do

-

�
'.J ',::"

eficacia de imunização hu- d�'!;Ia mUlto chamara a aten-l Íntercambios artísticos entre 1 Museu de Arte de São Paulo
a populaçao. a votar nos',.

mana, com a vacina.
çao' d:;.: amadores b�lgas e sua o Brasil e a Belgica e terá sel"ãa Levad.os para ii Holanda cand1datos qU;e mai's 14e jchegad... a esta capital era a- por contra-partida a apresen-. e dePoi,s para a Inglaterra. conviessem.' , �;'?

FERIDAS,
E 'e Z E M A S,
I NF LAMAÇÓ ES,
C o C E 1 R A SI
F R I E l R f\ S,
ESPINHAS, ETC.

dando assim �portunidade I
Torna-se tambem evid-en

a que os "amigos do a- I te a falta de cuidado dos
lbeio" possam agir sem a I proprietários, que abando
menor preocupação e ,

es-
L
nam seus lares. deixando

crupulo. �á tam�é:n o

ia-II
os expostos à livre intru

to .de mUltas famlhas, nas são dos gatunos, quando
?-Oltes quentes, deixarem as deveriam, pelo menoa, dei
Janelas de suas cas"iS aber-! xar a empregada ou outra

t�s, ;esultando daí a inva-l pessoa que se encarregar:se
sao aos seus lares 11e10s me- da vigllancia da casa. Ade-
liantes. (Conclui na 2.& pâglna letra. C)

SENHORES
AGRICULTORES

TRITORES WATERLOO
Acabamos de

.

receber no
va remessa drGtes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro
misso.
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