
«o;; coreanos querem ii unidade,. seja como homens livres ou
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o !pl'esíc1terl1e Shyng-

rnann Rhce ameaçou;
hoj, tomar "medidas
decisivas" vara a uní,
fícação da Coréia, se seu

país não receber garan
tias dessa unificação até
fins de abril. Textual.
mente, o combativo pre
sidente declarou:
"Os coréanos querem

a unidade, seja como
homens Jívres ou como
escravos. Não queremos
esperar 'até sermos ven
dídos- Isso não pode con,
tínuar eternamente".

TENDE elA ENT E OS PAULISTAS PARA
i

APOIAR TRES CANDIDATOS AO GOVERNO
Conferencia dos leaders
do PIO com João Goulart

RIO, 16 (Mértdíonal) - Co- dos, A solenídadé da insta
mecou ontem a sessãoTegísla, laçã. resumlu.se a um díseur
t.va convocada oxtraoraína- '50 prcnuncíado p=lo sr Ca
rlamenti, pelo terço dos mem- fé Filho, que regr-essou do
bro.. e:':' Camara dos Deputa- Rw' C,�[lnde do No�[<! espe-
-,_,_. ---- . f�!Ulm'=llie para essz"'fim, Com-

R-EGE-'TOU A ONU-- .parecerarn ao Palaeio Tira-
.

. dentes apenas 19 senadores ·eo

O PEDIDO D..... A- SRA.
61 deputados. As reuniões nor

'mais da Camara e do Senado

P A· N D I T
separat'amente, ecmeearão na

próxima segunda.feirá.
l ü DISCURSO·

Nações Unidas, 16 (Dp) - O O dlscursodo sr, Café Filho
secretário geral da ONU sr Ham« foi O seguinte:
marskjoeld telegrafou à' pr'esiden- Senhores Congressistas.
te da Assembléia Geral sra, Vi.' Bem vivos estão na Iembran
jaya Pandit, comunicimdo que os I ça de todos.tos aplausos que
EE, UU. parecem ter':Tegeitado, ao 1 coroaram a sessão Iegíslatívà
menos temporàrtamente, seu Pedi_I'em;erraJa à ·15· de dezembro
do para uma sessão especial. Nes_ ultímo. ' .

, _

sa sessão, serfa díscutídío o pro-l E oportuna e a recordaçãc
blema da Coréia. Até agora, sc_' desse f.at0-P0 momento ,:m que
mente cinco países aprovaram de-: os Iegisfadcres do Brasil, prr;
finitívanlente tal convocacâo: e l vando-se da maior parte

.

de
quatro deles são países �0�uni6-] um período de repouso tão
tas,

' I necessárso e tão jUsto, após
--, ------------- .', um ano de trabalho intenso e

:��---------------�--------__--------__---r----�---------------------------------- feaundo, Par anova fase de a-

Estudos de grau de relevancia para l;f:!r������:�'i.���
solução dos· prOblemas economicos i�EÉ;�lqª��ªf::�

: va de que a opinião publica,
qís vezes tão rigorosa.em rela,
! çãp seus mandat

.

��tao·
.. .

..

. "Exagero não seria dizer-se
haver o povo, Iaméntavelmen

mineral. Compulsei o ilust:r�- te, perdido a memo)'-.a de uma

tivo do "dossier" a respeito, vid1l. parlamentar que- fOr-'d
fay.�rável ao general Edmun_ i rlar mais brilhantes, assim
do Macedo Soares· , na lVIonarquia como na Repu-
Déverá vir em breve <l(/ I blica. . .

.

Bra.sil um engenheiro r€Pr.e- Passada:1 tempe3tade que
sentante dessa firma e bem ameaçara varrer a democracia
se pode prever os resultados da fase da terra, sobre os om

formidáveis que advirão des- \ brc;s daqueles que . .em todos
se .empreend·men to. i. ,_;,,_;,_-'-'"...;_-.,..-_-.,..-..--.,..-"'-_-::---:------,.--..---......--- --__-_

gr����Vee-!�es1� g�;n��iS p�t ! .Em . organização li <cPe1róbrtts:u
. _ .

!f�l�;pta���:iil��:io�e�� SERIl' JI: aME·' -Iea - 00- ··SU--1·'sive� em todos cs países da· .

.

... L

f��i�!�;]����f�jf� II· MaiS PODERosa EMPREsa
de !)HtO as atividades dos

RIO 16 OY1erid:onal) avaliação do:> bem da Ullli'Ío, provid2ilr.il:!s, ficará em cau"
nossos escritórios comerc1ais. Encontram-se bem adiantados sob a jurisdição do ConseHliJ dições IJ"ril começai"l fl..ln..principalmente em Paris, �ser· os trab21hos relativos à orga-

.

Nacional do Petro1teo a que danar' a Fetrole!:l, Bl'àsi!.eir:Jvida c..:.m inteligencia :pelo -

d PETROBRAS
-

la sal'
.

nova empresa Socfethle . J\nônlma.
sr. Cassiano Ricarmo, coadjti.... nizaç&o a

.

, cu- vao I s a .,,,.

vado pelo magnífico auxiliar· j<: funeionam!"nt? :cl€verá ini· tiéverá ser (;utl'eg!.i,e a" orgu' No,; pr.meiro. m�es, a sede.

que é o sr. D. Pasca. ,(!f�r-Se em nrll1ClplOS de fe_Vé- nJndor, -ail1'bem nos 1Jtóx>, da PE'rROBRAS; será no edi"
O de Lisbôa. dir'gido pelo I'elro., O sr. Carlos Meden�os !":in" dias. - (Conclui na 2.3. pág. lll�.-�.)."

sr. Trindade Cruz, é um ins- • da �ll,:,a, {·onsult'Jr, geral da Este trab?Jho, que (> volu

ü'um,?nto (�� grande iE'fi,cien- .RCl)�lblI('a, e represent�nt<: da nwso e complexo, está sendo

ci:1, eSlendendo sua jurisdi�· UH ao_ nos atos c,�nstItuttv<?s t)xtcutado IJor uma com:s�ão

"ão aos demais, Consideró da nova r,l!tpresa",y·,. ,c,"?nclU1!t de (j 'ze !�Hitos, e�, 'eialistas
" ... 1 b 1 a do Dlr.rl Of! .�a ma,éiia e que \N:!m trabu.
grande opcrtnnidade a iram;- � . .:;;� o 'uç )'" /;. da o� d; lP1ndo (f: de melH'II)� de r. ,_
ferência. iw:jetada pelo nos- CIo_, qu� s� dara entro -

pr;ueo::; dws.
.

ti _mbr, último. De pc;sse des-
Por outro lado, (l laudo de se-.! d(CI.l11fntos (l.'l -;repr,esen

t�nte!' da lmião f:n';' entrega
dos mes)' Cf, ao CNP. pH�a
(1"<', �In sosão PÚ'i·í. "', aiflca
,,o corrente mês, dei!.'!> t"me
conhecimento e declare a PE
TROBRAS fo.rmalmente cons.
tituida.

,

Finalmpnle ao pres�dente
da. ItepúbJica caber:! expedir
o decreto aprovando a cons
titu çã:.J, n (lual ;3ªrl levada a

r.egist.·) ?úblico. Com tais

B�asiliQ.MQch . do· Net ..' ;,'
,.. .'.

.

-
...�. '-., ':, ..\","'.-,.,.: . .-"'- . :.'-','- ._..-, ..,Q.<�"C>", ..-<: .-�:: :';i" «, :,.,:g.�'f(�

:.' .RIO, !tf: :(M"ermiona1) . g)!; ,»l"asUio' . Mi-· probleiiias relade rtadós'Como- ch.efe da delegação bra, . chado Neto. estendeu sua via, o 'ntercâmbio comercial ,ell
sileíra que representou o no- gem a diversas nações da Eu- tre .:. Bras 1 e àqueles centros
sso país na Qumta Reunião ropa, como ItaUa, \Portugal econômicos do V<'!lho Mund<).
Executiva, na Câmara Inter- e Espanha, onde entD::U em I D�

.

regresso, ago:a, a ú,,;-ca
naómal do Comércio reali- contacto com Os mais impor-! CapItal, o sr. B��SlllO .Machazada em Paris, e président". tantes s2tores da Ii1dústria e .do Neto transm tm hOJe esb!>
da Confederação Nacional do· Comércio, para estudo dos impressões à impr.i'!llSa:

-- "De modo geral, encon.

G d I
trei Os exportado,n"=s tradicio

- Dr... nais europeus preocupados

ran es nversoes e \-apltals ��!f�r�7�lJl�a�!�:tr;:!��:�.

O P D N cJ
computo geral- de percenta�

a ra rogresso O t
gem vilal, a dim:nuir;ão é

or es e ���l\��llet:���el��tsor�: ��g�:
Implantaça-o do novo 'Instl'tuto fl'nan(�I'ro do

...
ca latina· Isso é compreensi-

ç p a IS
vel talllllPIl1 sub o ponto de
vista psieológico, pois nin�

{n'.':ea (['tle e'" "'Oll'�"etl'z"''''a-o 'f'
. gíiun l:mrecia perder ou ver

" ..... �.. �" sacrl ICh) pessoa] nois aias_ d" 'I 'I
'

(I() l'a'11"0 d') Nor.1·�ste. lmlnll.C \) afllll o com que já-..... w= luva do s(.;u convivio um dos I l'tO clwfe do Governo, entre- 1 I d
se 1:1)1 1lOU a eontar.

1
seus co a _lara ores diretos. Os cafés coloniais estãog,iIle o ao sr. Romulo Almei_ A seglllr, o. sr, ROIi1l}lo AI- presE'lltes em Ld:l a parte deda a presidencia do

_

Banco do m� da 111'ofer!u. �eu discurso" forma cl'escent,e, embora' oNordeste, frisou am�a I() ir. fnsand';!, de� ml�lO. a resp:Jn_· café do Brasil mantenha in-Osvaldo Aranha, faZIa um (Conclui na ",a pagln:< letra UI I tacl'l 'I
. -

d' t. ,< < pOslçao pre ollltnan e

IIMEIIÇJlDO O VICE-PRESIDENTE DI ���h��:1il�/:ffd�1{��vk��o� s��:I gm'O que se houveSse 110SS1-

IUGOSLIlVIR DE PERlIER O PODER: ��ll���!�:Õ��, �Ll�'�����:1�05Úb��
l co t;rescel' a em t?éb parte

B�LGRA�O, 16 tUP) �. barrando as novatas. Acre- R��1S, velm:l�.te. �(Jtel 0
•. gr::J!:O vice-presidente Milowan l't" ' -.

d_ llltere:;Se pelo l1GSSO pal"
.',

C 1 <.-se que o popular lIder nn.s setol'('S ligados am;. inves_
DJ�las tera de comp�recer seja absolvido; rnas ca30 tinwnto, de ('3pit::Ús, especial
hOJe perante, o cOlmte c.en- seja condenado, não só pc- ll1et�t!; na ,li'l·tmçU, onde fir-

�ragl �lo Pm:t;,�o Cd�n:U�tl�:.a I
derá p.el:der lHlturahnerll'2 �c�lí����t�l�H�lO ����f�s d�;J:

r'--r:··'��-
��' '--ISEUofll1-Fi-iio!!B!slll>rOcfHE'AfOitlltMDOlU os.avo, "_ lnl e JUS 1 1- &eus varlOs altos cargos, co- que enc-:n.trem facilidades pa-

i' -

.

cal' a ae -,saçau de "esl1ob". ,mo podorá dar lu "ar a um ca to]. • Uma, "p,,'almenre, \ �. ' �� . ... ..
mo" aue fez às espos�s dos I expurgo geral d,)$�''ieu., ('01'- me pareceu. i�tf2ressantíss'ma � �

""=
.

•
, •

I 1" ,'.;
- a que dlspoe de um pro' /r'h II "a s 1l00ERlfll fluHlflCÍlIIUJmms altos dIrigentes do

I'
re 19lOnar ,0S. cesso patenteado e que can-

.

_.__
o�

,: '.-'
Partido. Essa acusação, fei- - -------:----. --__.....,. ...... _---

ta num artigo d� jornal, IR b h }:3 1·
.

�
íez explodir as divergen�1 er, r e-se 0l·e· e'm er·· ·lm· ,·0cias já latentes entre Djilus U. '

e outros chefes do partido.
Afirmou ele que as esposas d' b t 'd A N"

.

TTRSdm: dirigentes antigos for- 'e .Q e
__.09�, : conl'!fes·soes.·',.Q 1..1,.'..•. ... '...m:....rnm um verdadeiro cir· . '-'

cuIo fechado na sociedade,
-- fórmula para salvar' a conferência dos· chaaceleres

ANO X

RiO, 16 (i'ríeridlonal) - A reabertura da Camara dos Deputados,
onde se verificou a in�"t:llllt;iio do Congyesso em periodo extraordínarto,
proporCionou uma aproximação com deputados de S. Paulo, flue foram
assediados com prrguntas e pedidOS de informações sobre o andamento
da politica estadual, nesse momento, Pessedis.tas petebistas, "adhema.
rtstas= e- 'g:ai'l.'é'zistas'� deralR as suaS versões. A impressão é a. de que

.

se estã dó!senvülvenda um grande esforça, por parte dos gcvernístas,
no si?ntlúa úe SErem: fíxadas !UI candtãaturas em tres.\ já que o sr . .ranio
Quadras não translge quanto ii -manutenf1ão da sua p1'oprla. i'rIas, mesmo
com rebç�o a tereelra candidatura para a qual todos se voltam como li

capaz U" úomínar a confusa sttuação ou precipit:lf 011 acontecimentos,
no sentido li,,: servír aos interesses de Adhemar ou de ,Janio, não se po
de acentuar UIDa orientação segura.

o I,ADO PESSEDIS'rA do pleito,
De acordo Com as informações Q�ando perguntado a respeita

a situação é vista pelo angulo

peS-1
dos candidatos, limitou-se a citar

sedista da seguinte maneira: eandí- nomes de uma lista: Hugo Borghi
datas - Cesar Vergueiro, Cirilo Miguel Bea!e, J\.Iarreí Junior. Caio

Junior, Cunha Bueno, J, C, de Ma- Dias Batista, Marcondes Filho e

cedo Soar�s e Brazilio Machado, Atalíba Nogueira. Com relação ao

Nenhum dos nomes, entretanto, sr, Caio Días Batista.disge ;

conseguirá a simpatia das demais - Não é um homem Integrudo
correntes politicas do governador no PTB.

Garcez, havendo no entanto, urna E negou que o sr. Hugo Borghi
Incllnação acentuada para o nome '4iv�se autorizado !o lançamento
do sr. Caio Dias Batista, que for- do seu nome. Revelou. entretanto,
ma ao lado do trabalhismo. A UDi-< que a candidatura Cunha. Bueno

é símpatícn no nome do sr .r, C. já fora proposta por Borgh! ao go
Macedo Soares, enquanto que SO_ (Conclue na 2.& :pAgIna Jp�ra D�
mente uma corrente simpatiza com

a candidatura Janio Quadros.
O LADO TRABALHISTA

Esse foi o mais movímentado.
O deputado Antonio Botina. a

companhado do sr, Frota Moreira
estiveram ontem. em Macaé, onde
se· entrevistaram com o sr. Hugo
Borghi. De lá tendo em mãos uma

carta do leader "marmiteiro", vol
taram ao Río .. para uma conferen
da com o sr, João Goulart. Nada
deixaram escapar de positivo, ten

do o sr -, Antonio Botino esquema
tizado. fi sttuação do seguínte mo.,

- Realmente estivemos com o.

sr. Hugo !3orghi, que nos autorizou
a dizer que qualquer petebista po
derá ser candidato ao governo de

S, Paulo. E com tal apoio e mais
o do sr. Jofio Goulart, não tere
nl0S duvida quanto lll') resultado

Revelações.

,

RIO, 16 (lVIf'l'id,) -- Pe
ranie o l11Íl1,.slro da li'azenda,
tomou possa, ontem, do caro

go de !)j"esidente do Banco
do Nordeste, o sr. Romul0 Al
meida, ofieiul de gabinete do

presidmte d"l República.
Após a leitura e assintam'a

do termJ. falou o sr. Osvaldo
Aranha, afirmando que con

sIderava um privilegio e um

bom augurio empossar o sr.
Ronmlo A1.mE'da naquele car

go·
Salientou o ministro ser o

problem.l do nordeste funda
"mental para di dpstínos da
nacionalidade, pois é impres
cindivel dar a essa região um
desenvolvimento tal que tor
ne Ulenos acentuada a dife
rença de padrão de vida que
ora So:! observa, iornando
privileg'udos os Estados do
Sul. Os sulistas -- acr.::'s(�en_

1.01.1 - de há muib sentiam
a necessidade da criaçã'J de
um orgão como o Banco do
Nord�s�e, A.ssim tamhem pen,
S!lva í) presidente da Repú
blica, que tinha consckmcia
do problema e com .ele se

preocupava, porem aguardou
a oPortunidade de ter um ho
mem da qualidade d·) S1'. Ro
mula d", Alme'da, capaz de
levar adiante a tarefa gigan-

Pilhas E V E R E a o y
Para lanternas e radias

pronta entrega - preços especiais para
revendedores

DI5TRIB UIDORES:

PROSDOCIMO S. A.
Rua 15 de Novembro, 900 • Blumenau

O'RGAO f)O� uDIAi RIOS ASSOCIADOS"

Reajustamento doCongresso
às necessidades do Brasil

C\,uclUI ila Z.a pág. ietu li;

.' ,

zasse em Berlim Oriental e a
-

dispcstos a aceder a essa exi
outra metade em B>2rlim Oci_ geucia soviética·
d'enta.I. '�sta noite os. comandantes

. Mas agora, segundo notí- ocidentais estavam esperando':!
c'as

. fidedignas de Wash�ng- as novag instruçõe.� di': "'seus
bn. Londt'f's, ,Paris e Bonn, governes. Tão logo as reeI-

tiS aliados ocidentais éstão bam, c,){}li"idarão ao coman_

d!ante 't'(lviético' Serget
Danjin· para conferenciar com
eles, pela quinta vez, amanhã,
na séde do comando brítâni-.
c".
Desde que se interrompe-

:ram as negociações entre os'
comandantes, deu-se. por c�r
to' que" as potenc�as ociden
tais iam ceder para chegar a

um acordo. Não· obstante, as

notl.cias de Washington, Lón
dres e Paris sobre a decisão
do Oeste de' faZer c{)ncessões
causaram 'grande surpres(l. aos

comandantes
.

ocidentaL;;, os

quais haviam feito todo (}

passiveI' para satisfazer aos:

BELGRADO, 16 (DP) - baixador norte-americano soviéticos; mas estes se man-.
Funcionárks de embaixat-: conferenciaram, pela tiveram firmes em sua exi

da britânica .. em Belgrado, 'ceira .vez nesta semana, gencia· de: que a met3.de das
sessões se realizasse em Ber

recusaram comentar a no- com· o subsecretário das lim Or'ental e a ollt::-il meta-
tícia de que a Italia e a lu- relações exteriores da Iu- de 'na !)arte ocidental da ci

.goslavia estariam procu- goslavia, Kocka popowick. d:íde.

rando chegar a um acôrdo Mas OS .aludidos funcioná- As pDtencias
sohre Trieste, tornando rios, interrogados a respei- com suas 11>ovas

doesnecessária a

'conferen-I to, responderam que foi querem. agora pôr em prova

cia dos cinco países. Sabe- resolvido não dizer nada a boa fé dos russos, de que

d
'

d .. � . di' 1.1 realmente querem que se reu-
s� qu� o �l:c�rrega o e para l!ao preJu cal' as ne-

na a conferencia (iuadl.'ipart�-
negoclOsbl'ltUl1lCO e o em- gcciaçoes. te.

BERLIM, 16 (UP) _ Espe
ra-se que ��s quatro coman
dantes m'litares de Berlim,
armados com novas instru
ções de seus governos, reini_
ciem amanhã as já longas ne

gociações para determinár em
que �arte desta cidade Soe reu_
nirá a conferencia dos chan
celeres da Grã Bretanha, do!>
Estados Unidos, da URSS e

da Frznça. . Os observadores
acreditam que as· três poten
cias ocidentais farão c·Jnc.es_
sões aos soviéLCOS a fim de
permitir a realização da pro
jetada ccnferencia.
Por isto. acredita-se que os

comand�ntes militaJ:12s che
g ... rão amanhã

.

a um acordo
sobre o local da e'Jnferencia,
pois faltam sôment.e 10 dias
par;! que se reuna na data
convencionad:l, isto é. em 25
do corrente,

Aceitação às exigeneias
1'ussas .

Os cQmanduntes ocidentais
s� l'etiraram ontem pela ma
nhã das deliberações com seu

colega sovIético quando este
exigiu qUe a metade das ses
sões da \x�nlerencia se reali-

frocnrariam a 'ltalia e ·Jogoslavia
cbe�ar . a um a�nr�u suore Trie&te

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRECISA .. SE DE
PEDREIROS'
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ERICH P. G,E()�g
CONSTRUÇõES EM

GERAL

1IIII1111111lr1l1lld..._Id_..*,,,,,' C U R SOS

Primário, admissão, ginasial e Técnico de Contabilidade.
,S e c ç õ e s:

.

Internato, externato e semi-internato.
Estabelecímento de ensino oficial com inspeção federal.
Professorado salesiano formado pela Faculdade -de Filo
sofia, Ciências e Letras de Iorena, Estado, de São Paulo.
Estudos sérios e eficientes.
Curso Preparatório aos exames de adm'ssão ao ginásio
de. II de janeiro a 20 de' fevereiro. - Exames: dias. 22,.
23 e 24 de fevereiro. .

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

"-&-]1:-%-3:-%- li' -" - 'li: ..... I'-S'-,

M A D f I R A 'S - l I N D O l 'F O t· A·
.

O P Ó R I U N.I. D. A D E:-
"

"

1-"
i·
,

Para melhores iDformações
dirigir-se ao Escritório Téc
nico na Rua São Paulo, 'nl'.

3387 - (.PrédiQ de Aparta_
mentos da Fabrica de Gaitas)

no início da Alameda Rio,
Branco nesta cidade, 'ma Ca
sa de moradia;
Podendo os interessados

tratar com e proprietário lWf
mtermédi(} deste jOl'Il!a>l.

de escritóric.

MADEIRAS LINDOLFO S· A. "em liquidação" tem
da os seguinfes,salvadosr' dO' ineendio para vender:

1 ;LocomoveI de %0 cavalos;
1 Guincho com cabo, de aço;
2 Quadros de serraria "tipo tyssot" horizontal;
1 Transformador de 105 KWA completo;
Dtverses-motores elétricos e:

.

Diversas talhas manuais e outros apetrechos de i�dúS'_
iria. "

Tem tambem um ótimQt terreno com cerca de lO.51l(} m2.,
dentro do perímetro urbano. '

A quem interessar, qneiram por obséquia se dirigirem
.aos liquidantes _ Caixa. Postal, 28 - Rua Bulcão Viana, s!n,.
-:- End. Telegr.: "Lindolro" _ RIO DO SUL --lo Stn. Catarina.

(Impr: até '14 anos - Premiado com oscAR em Hollywood)"
· Completamente alucinada ante. I) ;pavor da morte, todo seu
corpo estremeceu ao descobrir tamanha traicio! '

. _:

;Sua face' revelou toda agonila, que lhe ia- n'afma', •. E a.
qnele; medo súbito quast a "levou à Ioueurá!

"

.

,

, -Dzamar vertiginoso, palpitante de interesse em todo o seu
desenrolar, ,c.nde. o amor e ódio, a. pai]l:ão·e a"vingança, .são
apresentados S�b .os mais emochmantes. angulos;: dandq nÚli'.

i
g-em, a uma açao Intensa e-um espetacular SUSPENSE!

· "PRECIPICIOS D'ALMA" - HOJE, no (ÍINE BUSCH! .

AcoIn.·div,·éomllls. - Preços de costume. .

.

Oamínhouete pe�, Che...

vrolet, 1940, em bom estado,
Vêr e tratar· na Oficina

R�uter, bairro da. Velh!t.

AlUGA-SE

Preeísa-se de um rapaz de
14 a 15 anos, p� serviços
de escritório.
Tratar na Sodema, rua S.

Panlo, 931.

�---.,...-----'-'

--.........,.__--,---_.....--_. ·0 governador Zacharias.· .vendo

EMPREGADA 'tantos
. negociantea ·8 industriais

, , '_ ,
"

, prcgressístas no Estrulo, pegou a

DOMESTICA
. Light' locàI. fez dJela· uma', soeíe-

� dade anônima. pondo 30,milhões
���_ Preeísa.se de uma, para pe,

do -Estado. -e entregou_lhe o eon-

( E II I' R O D E quena famtlía, Pa·ga-se bem. trole financeiro e- administrativo

j n Tratar na Casa Caça e Peso
à

iniciativa privada.
,

"ca. Isto não é uma novidade, di�.
A ur O M O' V E I S na da gente levar brasileiros .fi

....... peregrinos de fora para se debru-
L Autom6nbJ Cnd.. (ASA NA PRAIA DE earem. sobre -a grande lição do

pt, C&Dilnh6N1 Undol' governador· Zacharias' de ASsump_
r=;" Camlonetee Ula4..

PICARRAS ,ção?
�lil' . Haverá um homem mais em dia
l ��! t T R O C A

.

,
com � mundo do· após-guerra. no

1f.'11<t'!l r, V 11: N D A sentido da liberalismo econômico.!II!I�C Recem construida, dois pa- d ?-,-,�_, C O MP R A .

tI.... d que o governa or paraense .

� _

vunen os, amp as ; �flil'an a!;i' Nas conversas que tenho .com

'�.
" p�ssuindo ga�gem. � Ven-

os leaders das classes mercantis.
117 de.se por Preço de ocasião. - d fi'I' COluleflSianárldl C p

vejo todos arca os sob <O peso e

,CAMlNHOES F, W. D,.(J'our
Tratar na Casa aça e esc)!.

wns grave responsabilidade, e ao

1 Wh 1 Di) mesmo tempo :alvoroçados pelos
rrRATO�i L. �:�. Dleae1

r o R T o P E D 1ST A testemunhos 'de confiança' do 1l0-.

P A I "eritador na aptidão administrat.i- Gonocoquecia
.

_ 11'l; cancro mo-
I eçaa e cessar 011

va' deles Acho qUe não existe, nes. . '.,'- .

_ le simples _ 26. cancro mole com.

r�::�ii;
.

=CHF�:'MAN" ;f��ii:���;§ f�I"IIIINDjCADlõR"IIIIIIDE'IIIII'ViAG�Ns,I'IIII'1 ��:�ti�:���:rlr��
Rua' i5 de Novembro. 983

Estar... llesta cl-1 E' apenas modelar a preocupa· ::
RESSO

de fézes - 508; helmintoscopia -

dade nos di�S 2& e
·ção' do chefe do· executivo em ta': ,- 'iUTO.Y'IAUO,·RIO DO TESTO· E EXP -_= 12; Neisseria gonorréa'_ 35. treJ

.

"ACiSA" - F-one 1324 ::1.: Ortopedleos do
'zer economia de todo o jeito, em· A .

_ ponema Pálit:lum' _ 1; hem6filus'Telegramas: VANDEMEENE lutImo modelo. .,iu- ,moralizar. a . administração, .

:para
•

DO' ==== . ducrey - 2: Quanto lW Serviço�s. e fundas' espe-
que o povo veja que as receitas' R I O' T :E S T O de policia sanitária ...verificou-se ó

ClalS e, aparelhos estaduais são a ele devolvidlas em'
O li A' R lOS ==_

.

seguinte, movimento: foram' aten-medici.nals para forma de ervl·coS. I T A B E L A D E H
dI'das 4 132 pessoas sendo 1 1'"'i d f ·t s -

S·d d Ri do Testo NOS DIAS UTEIS Saldas de Blnmenau = ' , . u..
corrlg r e elOS... -

O jogo, aqui. era uma Pág�na
aI :�oo ehor:s 9.30 hQt'as == manipuladores.' D-eram entrada .,.

Os interessados (1;_ ;:;:���a Fo�e �e�::Ç�:ne�d:: �:!� ���:: 11��� �:rr":s § ��!!�s; r:��::���tod� a��::t;:istri. i
.dessa· praga, de ponta a ponta. ,�

16,00 horas :: 736; atestados de "Hahite_se" -: '

", .. ""rijam-se ao HOTEL

l;!:�::amAg;;n::::�:ix�:or�:rte� :=__ -. ��:�� :�;:: 17,00 horas ª 351;2;.te��::� d:xt:�l��a�:da:s::! Comércio e Induslria',Walfer St:hn!idt S., A.lojasWUERGES nos dia! AOS SAB \.DOS A TARDE . ., Trouxeram dessa visita uma im- •

13.30 hot'1lJI == secção 9�&· C)ar�eiras de gaude e I· '�ssembléiaí Geral Ol'dínária
pressão assáz favorável. Constata'" == 12.00 horas

16,"" horas r-evalidadas ;106." num lotaI de .,. Pela presente são convidados os srs. acionistas desta s��acima mencionados. - 13 00 horas uu

J .

rIDtl que o presidente ,da Bepúbli· ª 14:00 horas 17.00 noras _
1.154 pessoas. cledade para a assembléia geral ordLnária, a realizar-se na sé-

na ltoupava Sêca, :a :��en;.!:uP:a:o�����o'p:�! :: horas

AOS DOlVlINGOS
8.30 ho"as : e ����:�,j�:d::.t�::O;eJ�:4G��;:��� ,f: �fJ���d3�s�l�::'��uà à�ui/�é�to��).e����snJ�lJ:52;��;

que e$se estabelecimento realize
.=_

6.00
9,00 horas, = Sanitários e .187 !leIo médíeo. fevereiro de 1954, af'm de deliberar€m sôbre li: seguinte:

as suas grandes finalidades. O que 6.30 horas
11,00 hor&s

= " ORDEM DO DIA .'

ele já fez, em' matéria de seleção

_====_=:====
7,30 horas

13.30 hOl'as : l.o) - Apr.esentaçã-o, discussão e aprovação do relatóriode sementes de hevea e. demons· 12,00 horllS
17.30 horas : da diretoria, balanço geral encerrado em,31 de deL_""':bro d!e'tração do valor dos igapós, vale 16,00 borllS
18,00 haras = 1953 .e demais contas .do exercíciO de 1$3; . .

o que custou e o que está custan. 16,31> hOl'aB .,

"2;0 _. Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentesdo - 17.00 horas _�4i 19,00 boras
- - ex�rcícjo de 1954; j _

.

És;ão muito mais limpos e 1ra- f. M"P R E SAM O R ,E I R A & W E R N E R :: fíc'o 1.lun:'·"pal, o!1d" está !o. 3.0 - ASsuntos diversos do lnteresse da sociedade.
tados do qUe outrora os edifícios ::; calizado o. Conselho Nac�onal -Blumenau, 12 de Janeiro de 1954
públicos de Belém. Tanto o Pala-

_

..

VIAGENS DJA'RIA8 ENTRE ITAJAI' B BLlJ-MI\;l<iAC ==' do P,etróleo, que deixará Ji- R, NEBELUNG, diretor-gerente
,cio Arquiepiscopal, (I Palacete' A_I:: HORA'RlO DOS ONIBUSr ª '

vre_ tod_o nm 'anda-r DaN· a lo� AVISO � �cham.se à dis,9os:ção dos srs. aCionistas na
zul. como o Palaeio do Governo, = PARTlltAS PARA ITA.TAI': 7, 10 e 15.3() hora.; :: e�hzaçao lh. ,empresa, Passa- escritório da SOCiedade os documentos a qUe se referi! o 'art•.
·a Catedral e o Teatro da Paz têm:: PARTIDAS PAltA BLUMEl'iAU: 8, 8 � 15 flGrA'. == rao automatlcamentz à -?�- 99 do decreto-Iéi Il1r. 2.627, de 26 de' setembro d,e 1940,
wn verniz que marca o interesse ,E HORA'RIO DAS 'CAMIONETBS: E TROBRAS. uma ve,� constItul_ 'R.' NEBELUNG, diret<ir-�rénte:

'

'que eles desPert�...
, como atran'ão -_- PARTIDAS PARA 8UUMENAU 1 12 30 hora,' = . da, t::.das as· dotaçÕes orça..

.

turística, ao novo"":spírito que �o-:: PARTIDAS PARA lT�JA�': 9 : 11 tlhotÂ•.• :: mentárias' destinadas a cor-

verna a administração do Pará. O :: PASSAGEM: Cr:f 15,00' nos Ônibus e Crf 20,00 nas camionete. :; repte exercI cio "aos seL'vÍç'os
E do' CNP. qu'e serão transferi-jovem prefeito, de Belem, dr. CeI-:: AGt�ClA EM lTAJAl': Rua Reremo Llá - (AO lado 4a ignja
;::: dos pata a PETROLEO BRA-sa Malcher, está dominado de � Matriz) - Fone, 373 -

S O
. ,

.

uma sincera ambição de tomar o': AG::tNCIA EM BLVMENAU: 'l'ravlII•• 4. d. rever.ira _ (A- ;,;, ILEIR S'" A.,. saldos éss.es"
abastecimento em víveres da cl- == ,,"nela lSra.-BIÍl) _ Fone, 1261

:: que devem e:J:{ceder a 300 ·mi:.. r
dade um tato, dentro do seu pe. :: _w_ _*_ _,,_

E lhões q,e cruzeiros· - I
riodo de governo. Porque o Pará :: :: O sr, Carlos M�de:ros d:i'
cresceu e suas fontes de artigos :: RODOVIARIO EXPRESSO BRUSQUENSE :: Silva tem já' elabdf.1do� ígual-
de subsistencia não têm' awnenta- = :: mente, o plano. de 'organiza-
dia. A crise de alimentos é aqui i LINHA DE ONIBUS ltNTRi:: = ção dos serviç'::Js básicos da
das mais agudas. Estou certo de = LINBAS BLUMENAU:'BRVSQU:a . :: PETROBRAS·.. A 4;mpresa' de-
que o Instituto de 'ColonizaçãO i'i'á:: 'AmA DJt BLUMENAU: - (De 2.a. às lI.alI :teiral U ,; U,l·l. :: verá ser a mais pOderoS,l da

- Ue 16 horas) - (Ao•.•ihadol à. '1, 10,13, • 14. horaJ) - Ao. = América do Sul, com capitaltrazer a ,solução que anseiam o, = D mi 'à 10 h -_- de 10 ml'lho-es
.
d'e "'�'l�.el·ro"',ge�eral govérnador e (I médico == o ngos s oms. ...� , I. w

prefeito. E SAlDA DS BRUSQUB: - (Dlu 1ltet. •• 7, .11, 1•• Z. hora.) ª dentro de cinc.o anos.
'

T t - (AOS Domingos às 18 ·horas). C

a �ai:a::1& d:al;�Z' d� q�:'etá:: ==_=_101 LINIlAS BRUSQUE-FLORIANo'POL1fJ

===_===BAlDA DE BRUSQUE: - (2.ü à 8:ibadoll às '. li, 15 • lfiU ll.
BAlDA DE FLORL\.NO'POLIS: - (De 2 ...... i.s. feira...

fl ,= 'Í. :iS • 1'7 .. h,..) - (Aos s;\bado•• às 1.14. e lG b,..)

=_==_:'
LINlIA8 BRUSQUJil·lTAJAI>

_==-:',sabilidade que tem de presi- BAlDA DE b__SQU&.·_ 2.as à Sâbado.ã.t., • lS'hol'll8,
dir à implantação de uma ins- ,AÍI)A DB lTAJAI': _,.. 2.a. à Sábados As 8 e 13 hur....
tituição financeira deJtJnada

=:=
LINHA ITA1AI'..J'O:mvÍLJi::

__::,'a um papel d<ãcisivo no ale- 'H, O.R A R lOS: e?,contravam 'iPm ?'sr.,Marreí J'!--nt nt'" .

ecr n m' n:" 'nlOr, um dOS"estelOS 'do sr. Jaruo'va ame o ·...a' J o la o.�
_= lAmA D" ITAJ,Al". ',_ De Z.alJ .. tábado ... "', fi 1".15 llota.. _.'

..' ,

p"rm" 1 b d dd t' .... -. ii Quadros. na 'eleição 'de ·22 de mar-' �... _eIra, .j!<ll!; .e a Ora ores a,es ma. = lAmA DE .lOINVILE: - De 2.aii a .ábado ai 7,30 III 15,00 lifl. "O· ,do ano .passa.do. Uma �oisa ';"á:- Constituição vigente e, depoisE acr.esce1Jtou:'

",__==_-
- -LINIlAS'NOVA TRENTO-PLORIANO'POLIS'

=_=
.. ..

Ih'_ Vái ,I)' Ban('"O do Nordes- tenteou: "O PTB quer e'·pode co- aos que se es segUIram nas.....� 'loo'z' ,,J ).,
te do BrasU au:xiliar O'Mi. IIAIDA DE N. TRENTO - z,as, C.II' III ':6.a. feIrai I.. 7 hor... mandar a sucessão governamental : casas do Congr.esso, Vale dizer

FuncionáriO\ de- responsabilidade para ocupar as funções nistér-io da Viacâo e Obras .'==
8AIDA DB FPOLIS.'- %.&1, 4.all e 6.al feira••• 16 hora6, _ ·de.São Paulo". -que em grande pélrte eoube ela

de Separador de mercadorias e con�erente num d;e;pósito �e Públicás, o da Agl'icultura 0
_o_ _._ _o_. O . LADO UnENISTA a vos Sen3dores e Deputados

armarinho :por atacadO, devendo satisfazer {Jt;;; segUIntes requl- outros M:nis'tér:(.s e orgão>;;, '§
1 U T O V.I A ( A- O H AS S E

Quanto à UDN está' práticamen_ ,que :qUi vos rêun:s neste mo·
sUes: Ser muito firme em cálculos, Bôa caJUgrafía· Maior de

como a Comissão do Vale do ::
::: te dividida: uma corrente deseja

f
men o·

30 anos. '.

-

I' �* -'.'!fIF"II São Francisco, que' atuam, noJ =1 .." ' .. ', '"' ,. '. -"

_
.

um candidato -··proprio 'e aceitará' Imensa era, de fato a VOS"êlConforme: Prática; paga-se Cr$ 3.000,00
.

mensais· - 0'.: desenvolvimento ·economiC'::J.:: Atendl!ndo às nl!ceaslda4e. e convenlencla do. an. pauaJ;elro.. uma coligação Itm· 'to:mo d'o sr. r-:;sponsabílidade. per/;;:rte a na-.fertas por carta a propriO' punho à Caixa postal,: 339 - BIu. soci�l da tegiãó. E li Auto Viaj(ão· Hasse, acaba de estabelecer novo horario 4011
_ Prestes Maia, nome ligado ao ude-, ça(1, tanto pelo que iízesseis comenau. � .-"I�.; Há prof1mdas razões de 01'- :: seus transportell coletivos, os. qUabl jA .nulIram· em vigor - - nismo; enquanto ."Outra se inclina �o pelo que fosseis. porque,

�flllIlIlmIIlUUllllnnllllllllfmIlIIlIIIIIIIUlUlmmIllUnmnlllllnlllll"_':' dem social,. histórica e· cultu··:: que obedecerão ao .e!nJlnte: .

pela candidatura' do sr. Janio

Qua-lmeV1tavelmente, havereis de
ral que· jU3tifit::am um esfi)r� :: PARTIDAS DE BLUMENAU: �diM:lamente): fi hOTas - On1bUJJ;

-

dros. TU40· indica·. que a ultima ser o padrã-o qÚ� deveria fi-

====_== casas -[ TE'RRE,'N' '0'S
_..__==__
s ··co nacional 'pertina:!! no· sen- = 9llor8.'- onibus; 13,10 - onlbllllli 14,36 onlbna (vIa Ibir�); corrente cont:! com a maioria e que car perante ,à opiniãl) náciollf:l

., .. tido de dar recursos ao, N01'- PARTIDAS DI!} RIO Do SUL: (dlárlamente) 5.30 horu - uni- -
essa será a solução ·para os

nbri_j
para a aferição de valores ou

deste, ·para ajudá�lo na sua § bus (via lbiiama); I) horM - onlbus, 12 horaa - onlbm: lU ;; gadeiristas'" de "São Paulo. dos de:fe.:.tos daqUt,ües que no
'luta' Coóntl'tl a - natur€za. Mas, = horas - onibua. _ - futuro houvessem d", sentar.se

_. .. na' verd'ade. o Nordeste '.--' == - R - nessas cadeiras. Sereis em uI..

:=; COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS _ª 'aqui" csnsiderado, do ponto _
' tima analise, a justificação d<J

PONTOS DA CIDADE de vista econômico, toda re- EXPRESSO' BLUMEHAU·CURITlBl -

so governo de alguns desses bom ou do mau conceito que

_-=;:=== Antes de ...�",;tl·zar qtlalqu'er ne;::o,'Cl'O" 1'"",lobl·II'a;:--l·o,.. :-_= gião que vai do norte � Mi. 'Xnder;ço Telegritlca:, "LIMotllÍlNEi.. ;: escritórios paTa cidades' que perante la conscienciá nacio--
.. '<.<>,.1 �..... nás- aú Maranhão esse' - AGiIlNCIA.BLUMENAU: Rua' 15 de Nov. nr. 31'3';" Fans: UU: - ,são v.etdadeíras. capitais eco- nal g Congresso havia e merc-
__- coIltiUlte-llOS :: Nordeste requer" apenas úm:= AG.N,clA:: C1J�_lTmAl Bua. 1$ de Novembro, rir.' .a,. nômicas dos respectivos paí- cer.

programa racional e oonti--" -

s�s, Assim, de R0p111 para ML Dessa :prova saistes galhar-
"ORGANIZACÃO 8lUMENAUtNSE lIDA." -

nuado de robílização CÍentífi- :: BIUMENAU-JOINVllE :: 1ao, de Berna para .Zurique ..e qamente, pelo que já reaií.1.;
_. ca e de investimentos opor-._. _ de ·MadrId para "Barcelona. zastes. :p.ara· a consagração qU€i

.

'Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala: fi
.

a' tunos e equilibrados Para qu.e, := 'VIAG:lNS :aA'PlDAS 1C SEGlmA. Foi-me deveras agradável do país já mereceu a VOSS3..

ir Telefone: 1 5 7 2 _=:::
,cem o.S recursos naturais e I:: - 50' NO --' :: verificar. a excepeional, situa- atuação tambem c-ontribuiram

- :humanos'_ qUe possui!- possa a- ª '

. JS: .!' ii li .... o A N n o B )I M .. JL ' ª ção qUe desfrut:r ,o embaixa- _ justo é se reconheça e pro"i Onde se l'ealizam os melhores negócios de imóveis :: ,....Jvul.:taa�b· rnaas' l'lceol:r�telaça� eC':>n�. J3,UiJilliliiitlilijlj"iUUUt'.liUlijllílillllliliIIJiUnUJUnilUliJlll.HUllílUllli ���tt?g�l�,�riO. Mariano, em I �;:do�e,;- n�1aV�i:�sdfg�á��;fammmmummUHUumUmmUIIIIUIIUlIJUmnUilmumllummlll...:= m" .... -- --,- -

" '.'
, � !�_iiíiiiiliii_iiiiiiiiiiiiiiii__iiiiíiiiiiiiiiiiiiil

ARMAS E MUNiÇõES
�.3"'

OURIVES � PROCURA-SE,
,�' ;"t-�..Oi!;:*;.
Em gmnde frfíc�na de con

sertos e fábrica em Curitiba.
há vagas-
Melhores informações com

GERT - Híotel WUERGES�
I�oupava Seca.- Blumenau.

APARTAMENTO,
. Terminou o exercício de 1953 0_

Estado com 7 milhões em moeda
:corrlOnte. na caixa do tesoura, a

fora "3(} milhões subscritos e pagos
"pelo poder estatal para -eomptetaj
o"capital da ·Sot:ieciade· de Força· e
Luz.,

Próximo da cidade; um de'.
pósito, com 350 me!r0s qua
·drados. �. InformafIoes: pelo
f(l1ile: 1393·

.

Armas de Cl,lça.. eli}lor-
te;' . r.evólveres, Ilisto·

Ias ete, - qnalquer
marca, COMP�AM-SE.

NA--

. Aluga-se um, com n_!fve pe.
, ças, eosínha amerteana, fGgão
"elétrico .e garage, ,sito à.;l'ua
Lauro Muller, 50· Tratar na
Casa Caça e' Pesca, Precedente estranho mo Brasil:

los do lIrasil inteira, de norte a

sul, está lindo e euídade como uma

joia dileta de Balem. Disse-me o

general Assumpção que dali· tirou
92 earroçag de lixo. A fachada es

tá toda limpa, ostentando os poj-:
tais e os medalhões de mármore
a sua deliciosa poesia barroca. Es
tive no "foyer" - tambem o: mais'
rutilante que tem este país. Pa
rece um brinco de morena facei•
ra, tão j.ratado ele está,
Podem-se jogar 'lances atrevidos

(

causas.. assim se apresentam: Gas- xes - 962;".pré-escolar - �43;· ges-
tro antro-trôrtcas, do aparelha res-

I
tantes - 107.

. .

píratój-Io, causas pré_Natal e lf'éo- No serviço "de tisiologia, foi o

natal. indeterminadas (sem assís- seguinte movimento; atendidos -

tencia médica), EsteS dados se re- !),935; inscritos ._i .5,156: -exames
lerem 8IJ Lo Distrito no Múnici- confirmados - 18; instalação de

pio de Blumenau, pois,.nele clínica pneus - .10; re"instiflàçãO' -' 2'l3�
eerca de' 50% dos médicos de todo pneumo-perttonío - 14'6,"
o 3.0 Distrito, possibilitando os da No. setor de ·epid!emilogia., o mo-

dos plausiveis.· vimento foI. O seguinte: malária -
SERVIÇO DE IlIGIENE PRE- 'lO: tuberculose -,-' 18; imunização
ESCOLAR E ESCOLAR contra o.grupo .tífico - 1.531; con

AprEísentou esse �er'Viço o se; tra difteria -'1,042;' contra coqu

guinte movimento, durante o ano Iuche -r-r--' 471;·.�ontra raiva - 46.

de 1952: pré-eScolar - 930 inseri- No serviço de endemias rurais. ve
tos e 4,525 atendidos em 1953 - rificou-se o seguinte . movimento:
198 inscritos 'i> 4.553 "atendidos; em pessoas atendidas '- ':339; pessoas
1952 - higiene escolar: 1.112 e a- matriculadas _. 339; caSDS qiag.
tendidos 6.103' nosticados - 339.0 Quanto ás requi.

SERVIÇO DE 'OFTALMO- sições d-e exames. registrou.-Ée o

OTO-RINO Lil,RINGOLOGIA. seguinte: ascarias. lonbricoides -

Este serviço continua tendo gran 193. necator americanus - 6; tri
d'e impulso. FOram inscritos 2, ;;10 churis trichiura - 9; associação
e atendidos 3 _141; foram feitas 12 de vermes - 96; pesquizas positi
visitas ospitalares. Numerosos de. vás - 304; pesquizas negativas -
feitos _-físicos, foram verificados e 35. No setor de moléstias sociaís.
corrigidos. Quanto' ao serviço d-e 0- regi!strou.se·" segUinte: inscritos
dontologia, foram inscritos 976 e 28� e atendidos '4.932. Os inscritos
atendidos 3,046; extrações - .. , ioram ássim distribuidos: sífilis
1.+12. assim distribui�as: escolaJ tardia - 72; sífilis recente - 51;

HONTE

. (asa Pesca e (aça
...;. BLUMENAU -

Rua. 15 de. NOT., 1301

-nesta terra: povo e governo,
pam todos eles com alvoroço e

·enÍllsiasm-o, O que os paraenses
-desejam ,é a valorização da sua

.terra, a recuperação da 'riqueza
,perdida na derrocaoa da borracha.

marca de Mantenopolis, pe
lo governo do Espírito San
to, que o juiz Onofre Este
voes Otoni, de MantEma,
suscitou um conflito na ju
it'isdição-, junto ao Supremo
Tribunal Federal. j

-De-

Àssembléia Gerai Órdfnlh':ia:� "". ,I '

,
.

Coml.mica:rt1os aOs sócios' do club Pr9gl'�SSo-- que nó diâ"lY
do corrente, às ,Q h9r1;ls da mànhã, na/salão: da Casa Comel'
cial do sr. CHio Barth, reunir-se�á a Assembléia Geral Extra.
ordínária desta sociedade, para trâtar .da °segulnte,..

ORDEM DO .DIA� •.
1:0) .- Apreciaçã,:), de contas "Cl.a'antiga diretoria;
2.0') � Estuda e confecção dos .estatutos sociais •

3:0) _. Eleiçw::J' �o conselho deliberativo.
4:0) _ Assuntos diversos.

.

.

A :Assembléia funcionará em' pr'meira conv.acação às 9
horas, com a .metade dos sócios quites, e, em segunda éonvOca""
.ção, meia ·hora. depois com qualquer número de sócios.

Blumenau; 13 de Janeiro de 1954.
.

EWALDO MORITZ _ Presidente

MECANICOS

fABRICA DE MAOUINAS
E fUNDICÃO MORITZ

.'. ,!,' :" .

;

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa PootaI, 74

Telegramas: "Montz

o
ÍI 'Fabricação de balanças Mar- 11
li CEI "Moritz" de 20, 30 -lO kgs. II
II -x- !I
II Bombas de Pressão e Sucção II
II 1 114 " Passas de uva e ameixas pre-II Bombas lnglêsas 1 114 II tas, Uiga tudo com um calice
li -x-- II de rbum e assucar.
II EL'Cos Para Serras Circulares 11 Mas voée não precisa se-
II -x- li guir as rtl!ceitas de Dagmar.
II Furadeira horizontal para H ,Deixe a sua fantasia inventar

. 1,', montagem "ém armação li'! receitas para famosas sala.
de madeira das!

.1\ Ferragem paraX'Tupia. Monta- II l'-.,...-----J------II gem· em IIrmàção de madeira II
.

II -x- II

p Ferragens Co�letas - Serras II
mayva, da India, acusando-,I FIta II

d h "'d '1'11 -xc- II O e aver agI o um ate-
II Plainas simples - 50 centi-!! ralmente", sem aprovação
II metros de largura fi do pleno da Comissãó:
H -x- II _. ...___..... _

li Cilindros para Padarias. moen· II
II das· para cana e Dragas com- II
Ir pletas para areia ou pedregu- II
II gulho ii
11 -x- II rias, numa repetição dos me-

l! Oficina, fundição e estamparia II ,moráveis feitos alcançados
,H -X- II -pejo Clube de Regatas Aldo
ii Projiótos, orçamentos e d!eInais 'I" Lu.z. em São Paulo e -Monte.I! . informações na fábrica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vidéu.

n
PROCURA.SE 1 ou 2 mecanicos competentes' na firma

MAX PREISIG LTDA, Travessa Pôrto Alegre, 145,
Paga.se bem.

o

Concertamo!:'
· Refrigeradores Domésticos,:Reil'lg:eraçãa em Geral
Mli.quiuas de lavar, Fogões e)é�ricos; ASpiradores d� Pb.
Enceradeiras, Liquidüieadores etc. . •

.

B ·e· f o r -mas' P : in. t u r a I
CASA DO Al\-IERICANO S/A..

Secção. Domestica

.....

.ua 15 de Novembro. 473 tel.· llrJlZ
, .. NOSSA -DIVISA E' SERVIll •.

PROCURA-SE

CO,N,S E R T O
.

DE RELO.GJ�S

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. '. :;Ia ...A��tarctu:.a irta faz,Er um
sidente do ..

sindicato de das- tO. .. comuntcado ..
se, que tudo fez para desviar .'

. O mais interessante que a
o pessoal do trabalho, atra-

r.l1en.tq .e
cem a distributção

( pelOS. gI'GVi.s�as, � de.8S_J for-
re.p,ort�.gem. apurou, .foi

a ma
vés dos seus chamados "pi. perfeitamerrts regular. ma, foram. ímpedidos de en, neira ele agn- dOs "plquetes de
quetes ,de greve".' 'I'ivemos ocas.ão de c=nver; t rur ern servíco. Ag:Jr<l', ,ga-, gréve", que indo aguardar
Estivemos ontem nas de- s.'ar com alguns op9,:'ál'iog no

t
rantídog pela. policia civil,

.ll.. S'. l.iuas estações
de desembarque

pendencias daquela fábrica, refettorto da fâbríca da An, operários, puderam voltar ao :; dos subúrbios Os p.lementos
na rua Riachuelo e. pudemos tarctíca, ',;;s quais estavam sa., serviço, poss.bif itândo .o' g��! trabalhadores, para induzi
constatar estar tudo normalí, ttsfeitisshnos com as garan- I uh,' necessário para fi susten, lIas a não comparecer ao tra,
zado, estando t::,mt,Cl o setor tias que a p,olích c.víl lhes 1 to de suas fumílh+Si· I balho, já lá encontraram ou

refrigerantes eom> o setor havía dado, eis qLH', no sába- 1 Apurou ainda a nossa re., rros "piquetes" de paz e de
cerveja em pleno funciona- do, haviam sido ameaçados portagem serem comp1eta� I trabalho organizados pela
.--------------�-.----------��--=-�__==___=� ==_=���----�=-----�----�� en1presa, sob a proteção da

!'PJliCia. Estes piquete.; do tra
'balho, dando assim garantias''lã precisas para Os trabalhado-
! res, conseguiram Levar a m�
, Ih01' e conduzt-Ies para as fa
bricas, em carros, camíonetes,
caminhões, etc., o que de u'a
maneira llerfe�ta, contribuiu

I para a "québra" da parede".
. A aíluencía de operários
des,empI'egados em frente da
Companhia, quando lá estive
mos, era grande, procurando
saber se havia "vagas", o que
'Jbrigou a empresa, uma vez

que já estava com os seus ser

vícos normalizadas, a afixar
na parte externa de seus es�

critórios para tabuleta com

Os dizeres; "Não há vagas".
Conforme pudemos também
verificar, "piquetesh" de gre
ve leaderados pelo proprló
presidente do Sindicato dos

vistas, têm percorrido (s di
versos depósitos da Compa_
nhía, iexístentes na cidade,
notadamente o de Ramos, pro
curando, nob ameaças de vío,
lencias, paral isar Os trabalhos
n�s mesmos. Naja consegui
r:lm. no entanto, pois que. a

situacão c(,ntinúa normal e a

dis1r buição dos produtos da
Companhia nãQ tem sofrido
nenhum e01apso.

FAGUNDES

TE

Cr$
Cr$
Cr$

150,60
80,60
1,00

I
.

. TEHEmAN, 15 (UP) ".- Gegen: den abwesen- I

••d.e.n.·•...
·

..•per�iÍSCh.·en".E..

X

.. "-Aus.sem�.in.íster.
Hussein Fa�emi 1

wurde vom Staatsanwalt emes 'I'eheraner Geriehts
die Todesstrafe·beantragt. Fateroi .íst vor diesem Ge

l ±icht wegen,Aufwiegelung' und neuerdíngs wegen
I Landesverrats" arigeklagt, Der ehemalígs Aussenmi-

I nist.e:, der waehrénd d�f
.. AU.fs.t�ndes. gege�. Mossa�;

d.gh ln Teheran verschwunden 1St, wlrd blshet von
. deI; Polizei in gan� Pers�en vergeblich gesucht.

NICH'I'DEUTSCHE FLUECHTLINGE IN I

DEUTSCHLAND
BONN, 15 (UP) - In der deutschen Bundes

rep1.iblikleben gegenwaertig etwa 220 000 Fluechtlin-
gej erklaerte der stellvertreÍ'ellde Leiter des Deutsch
landbueros des: 'UNO-Hochkommissars fuer Fluecht
Unge, MI'. Pearlman WHson, zum bevorstehenden 1n
ltraftre�en der internationalen Fluechtlingskonven
tiou in Bad Godesberg. Die Konvention ueber die
'RechtssteHung der Fluechtlinge trat am 24. Dezem
ber in der Btmdesrepublik in Kraft. Damit hat Deut
schland' das Abkommen aIs fuenftes Land nach Nor
wegen, Da'enemark, BeIgien und Luxemburg ratifi

.

ziert. -Die Flu'echtlinge geniessen naéh der Konven-

I tiôn inen besonderen Ausweisungsschutz, sind von be-
·

stjfi1mten arbeitsmarktpolitischen Einschraenkungen
befreit und in d'Br oeffentlichen Wohlfahrt und So
ziâlversicherung den einheimischen Staatsbuergern
gleichgestellt, .!A",,,,,,,,,,,,,fj�1.tl:d

RUGBYMANNSCHAFT IM FLUGZEUG
AnGESTUERZT

ALDBURY. '15:'«(fP)i1 Ein zweimotoriges
·

Tr�nsportflugz.aug der Royal Air Force stuerzte un

mittelbar nach clem Start von AldburY ab, wobei 15
dêf"1nsg€!S'àint 17 Insassen den Tod fanden. Die Ma
.s®Ítje sallte.· eine Rugbymaullschaft der· britischen
LuftwaIf-e, die gerade den Sieg in einem Spiel gegen
eÍll Team einer Luftbasis davongetragen hatte, wieder
zu ihrem Standort zurueckbefoerdern.

IN HENNESSEEERDBEBEN

.. KNOXVILLE - In den USA, im Grenzgebiet
der Staaten Tennessee, Nord-Carolina und Kentucky,
wu'rde ein leichtes Erdbeben beobachtet. Bewohner
der Gegend, die die Erdstoesse fuer eine Explosion in
deli' Atomwerken von Oakridge hielten, belagerten
stund.en�ang die Polizeistationen. die Rundfunkoonder
und die Zeitungen mit Telefol1anrufen. Personen�oder
Sachschaeden wurden nicht gemeldet.

..

: nffi ARBEITSLOSIGKEIT IN USA
WASHINGTON, 15 (UP) - Das Handels- De

partment der Vereinigten Staaten teilt mit, dass die
Ailbeitslosigkeit im' ganzen Lande im Dezember um
422.000 Personel1 zugenommen hat, dass jedoch das
DurchsclÍnittsergebnis der Arbeitslosiglreit im Ver-

llau.
id

..

es ganzel1 Jahres 1953 ausserordentlich guel;lstig
. gewesen isto Abeitslos waren im Dezember in den
.USA 1.9 Millionen Personen, denen 60,8 Millionen I

I Beschaeftigte gegenueberste�en.
NEUE DEUTSCHE HlMALAYA-EXPEDITION

.

.....,,��,
. ,

MUENCHEN, 15 (DP) - Das BundesminiS-1terium in Bonn hat die neue Expedition des Nanga
Parbat�Siegers .Dr. Karl Herligkofer g'ebilligt, die im
Jahre 1954 clero 8 611 Meter hohen Gipfel K-2 im

1
Karakóram�Mássi:V, dem hoechsten Berg der W'elt
nach.:ªe�n Mount Everest, gilt. Die Expedition wird

· von verschiedenen Wissenschaftlern begleitet wer
den, d:arunter zwei Hoehenforschern und zwei Geo
graphie� und Geodaesie-.Fachleuten. Ihre Aufgabe
wird es sein, Kartenmaterial vom Karakoram-Massiv
zu·1iefern.·

. .

REZEPTE

GEFUELLTE KARTOFFELN

Karfoffelsuppe von gekoch,fen, gel'iebenell Rar-
toffem mit SemmeIbroeckchen. '

1 kg. Kartoffeln, 40 gr. Fett, 2 Zwiebeln, Salz,
Muskat, 2. L. -Wasser, geroestete Semmelwuer
fêl, voti 2 Semmeln, Milch und Fleischextrakt
zum Abscrunecken.

Kartoffeln kochen und reiben. Wasser zum . Kochen
bringen, ,'die Kartoffeln unter staendigem Ruehren
mit dein. Schl1eebesen gleichmaessig darin verteilen:
Mit Salz, Milch und Wuerze abschmecken. Zuletzt
die.in Fett geroésteten Semmelwuerfel und Zwiebel
scheiben zugéberi:. Mit feingehackter Petersilie be
streut auftrag.en.

devoram g saúde
de seu filhiQ!

Seu filho corre e brinca o dia todo ••. e, à noite, quando I)

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que· êle brinca, quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
ciosamente. .. São os vermes, que sempre - momento

ap6s momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe maIs fôrça e ânimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livre=o dos vermes, dando:..lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermifugo de ação moderada que deve
�eI' tomado por tôdas as crianças em idade escolar.

i
.;:.

Veia aqui o que é o

LICOR DE CACAU XAVIER
Completamente inofemsivo para o organismo, é o �,que
pode Sér tomado em qualquer época, �em dieta ou purg:mt" r
De gôsto agradâvel, nqo' contém óleo o nôo Irrita o

Intsstino infantil: Empregado na Brasil há mais de 50
anos, deva sor normalmente tomado por fôdas as

crianças u partir de 2 anos. Consulte sau médico
e peça-Iha quo lhe fale sôbrE! as qualidades do Licor
de Cacau Xavier .

Saudações Eleitorais
Meu querido Chefe e meu grande amigo dr. GeiÚli,).
Ali Khan. DOm João VII - (na intimidade Dom Joãozí_

Ilha) - Luthero Vargas, o Jango, Dom Jaime - (não confundir com. o Cámara, pois quero me referir a{), Dom Jaime Fer
nando :Marques de Oliveira, meu amigo e médico-assistente, e
a famosa Andy Byard, quase que me impossib'lit�J1l de lhe
mandar o Bilhete de hoje. .

.Mas, não posso perder ú ponto. E aqui estou. na hora
preClsa. para lhe vedir sem Post-Scriptum:

I - Não se esquecer de expedir o d.ecreto"incluindo AryBarroso na Ordem do Mérito Civil, súgestã':J que apresentei
num dos últimos Bilhetes e que já se transformou em movhn.ento nacional. Com a Aquarela do Brasil basta citar'
a Aquarela do �rasil, o Ary tem feito mais d� que muitosde nossos embalxadores. Convem, porém, atenção quandolhe for aprese?tado o decreto, para evitar a substituiçãO do
nome Por Wamer. Borghi ou Jafet, etc..

.

11.- O SAMDU p.erdeu um grande diretor, o doutOr Mll_
laqmas. Ma�, _falou demais, julgando-se insubstituível. Is
so fo: f) sufICIente para que o Jang{) fizesse o enterro em
c�va rasa. O próp�io �1alaquias soube da demissão, a pe_dido (!) pela pUbhcaçao do decreto no "Diário Oficial"

�II - Já íele�rafou_ aO Monsenhor Távora? Deixou a �H
reçao �a Fundaçao Leao XIII num gesto? de dignidade. Por
qU,e 11ao vamos nomear uma Comissãozinha de Inquérito.Ha de ser �lm es�etáculo quando sol'citado o depoimentode Dom. JaIme, sobre a aplicação dos auxilias demilhõesde cruzeJros {�:Jncedidos à FUl1daçã.o Leão XIII!

. I': - Jura;nd'Y�' Pi!'es é o candidato classificado, por una_�llmldade, t;� p!lmelro lugar, na Escola de 'Engenharia (a Ifamosa .Polltecl1lca) co�o lente catedrático. O fato merece
um reglstro, a nomeaçao deve ser imediata, logo que receber fi papelada do ministro Balbil1'0? Não é assim?V - Vamos comer, hoje, uma macarronada com Orvieto
e PãschoaI Cal:los Magno n� eatro Duse, em Santa Teresa?Paschoal faz vmte anos de ldade, dos quais trinta destinados, ,como um franciscano, em defesa dos Estudantes !1D
�rasIL_ De quando e�, quand<J, temos desaguizados artísti�
cu�, .Nao posso, no entanto, deixar de reconhecer os seus
mento, o seu elevado patriotismo, como verdadeir-o lideI' dnclasse estudantil.

V.I - Ao con�r�rio do que lhe inf.Qrmaram, va.i subindoo doIal". E, verbgmosamente, o nosso cruzeiro está descen_
�? .. Mando_1h� este aviso porque estava Preparando um
úlSCUrS) para Sa'o Paulo - até o d'a 26, já sabemos, com
.os d? An�a�onas e �e Mato Grosso, teremos 1 2discursos
pres.Id.�mclals, aa1U!lclando que o dólar já se acha a 36 cru_ZClrcs!. ,. InfelIzmente, continúa sendo informado pplométodo confuso. , .

Certíssimo, das h::.ras incertas,
BARRETO PINTO

LICOR DE CACAU XAVIER
,g vermífugo dt: conficmça da ffla� brQ�ileirQI

D bistori atis
(Por WILLIAM N. OATS)

(Continuação)
.

Era esse o controle que o governo exercia sobre os correspon
dentes Seus despachos não eram censurados antes de endados para
fora d"o pais. Todavia, o pessoal do serviço de imprensa do governo
lia a matéria depoiF dle publicada nos jornais estrangeiros. Se n!io

gostava do que lia, o ministério recusava renovar a credencial do au

tor. E, expirando-se o prazo de sua autorização de permanencia, °

jornalista precisava deixar o país. .

Nos seis meses anteriores à minha chegada a Praga, dois ho
mens empregados pel:!. minha Propria agencia noticiosa e vários ou-'

tros correspondentes de imprensa haviam sido expulsos dessa manei
ra, a maioria deles sob a alegação de incorrer no que o governo cha-'

mava de "noticiário não objeti-
vo",
Era' urp slstetna compÍicado.

O correspondl?nte nunca sabia

bem onde se encontrava.
Havia (.penas uma restrição

declarada aos movimentos dos

correspondentes norte-america
nos ns Checoslovaquia. Exce_
to quando entrav�m ou saiam

do país', os correspondentes
não podiam entrar na zona de

fronteira relativamente estrei

ta, Afora isso, não) eram espe

cificamente proibidos de ir on

de quizessem ou de ver o que

.desEjassem. Nem- havia qual"
quer restrição declar"da quanto
a suas relações.· Pod'iam falqr

com qualquer pessoa que qui_ Izesse faJar com eles.

Em tais circunstancias, podiam ver e ouvir muita coisa. Como #

norte-americanos, naturalmente encontravam amigos entre checos sim

páticos aos norte-americanos·- pessoas vivas e inteligentes. ger:,}-

'mente al':rt'"a�� p2.ra o que ocorrIa em seu país e ansiosas por falar'

sobre isso.'
.

Assim com seus proprios olhos e ouvidos, podiam obter noÜcias

que nã/' �iam na imprensa oficial, nem ouviam na radio oficial e nem

apánhavam nos comunicados dos ministéri�s do :E:,terior e das ln·'

formações ou no material da agencia notiCIOsa OflCl�l.
... ., .

O liso do que o governo lh>ls llferecia era .chamado nobCl3l'1O

oficial". O uso do qUe obtinham por outros meios era chamado "no-

ticiário extra-oficial".
'. . . .

Sabiam que as informações procedentes de fontes ofICIaIS era o

que o governo desejava que o povo conl�ecesse. po�am. �r.n�ginar que

as autoridades franziam os sobrolhos duante do notlclarlO extra_

oficial". Todavia. não existia regra rigída contra ele,

Se alguma notícia desagradava alg.uern de importancia na �hecos_
lovaquia, o reporteI' culpado era simplesmente expulSO do pals. Isso

até quando chegou a minha vez: eu fui preso.
Fui presO porque esqueci quais eram as pessoas que realmente

importavam. Não eram os funcionários do serviço de imprensa dos

ministérios das InforIllações e do Exterior. Não eram os checos que

gostavam dos norte-americanos.
Eram checos que não gostavam de norte-americanos, a menos qu...

os norte-americanos fossem comunistas ou simpatisantes de comunis

tas Era a polícia s.ecreta.
'Fui seu prisioneiro durante mais dle dois anos, E tenho minha

experiencia ou suas proprias palavrns ·para 51lstentar tudo quanto
digo a respeito dela.

Aranha na Italia
Maciel Filho participou de
uma reunião no palaCio Chigi

, ROMA, (UP) - o sr. submetidas aos dois gover
'José Soares Maciel Filho, nos, tendo em vista permi
diretor da íSuper1il1tenden- ttr que as trocas italo�br::g
da da Moeda e do Crédito sileíras voltem ao seu eur
do Brasil, assistiu no Pa- 80 normal e se desenvol
Iacío Chigi a uma reunião vam.

de que participavam o di- Maciel Filho deixará es ..

reter geràl dessa Departa- ta capital amanhã, por via
mente na Italía, o .díretor aérea, de regresso ao Bra
geral do Ministério do Co- sil, devendo visitar Portu
mércio Exter�r, o diretor gal e Espanha nessa via-

1 d D
�

t t d
'

I gem
de regresso.

gera o epar amen o e
_-============-Câmbio e outros altos fun- .

cionárlos, A reunião "foi 2 5 O. O O O
dedic�da ao .exame das I ..Habitam a zona de eo

questões 'relacíonadas com

I
neste fim de ano, mun

a nova orientação da polí- clando na emissora dll Rio
t i t" b '1'

\do Sul.. , .•.....•••
rca mone arra rasr erra Solicitem a tabela de
Os resultados desse exame: preços ou a visita de um

são considerarias como sa- \ corretor, - Caixa Postal,
tísfatórios. Foram encara- ii 61 - Fone 151 -, RIO

DO SiJL - Sta. Catarina.das providências, que serão
'

,__- �_

Na reunião dOS «Quatro Grandes)) será
assinado o traiado de paz auslriaco
LONDRES, (DP) - Foi

I
tico de Berlim: os quatro m'...

f
AUSTRIACO

escolhida, ':'an pr:lt1cipio", a nistros reunir_seão, p:Jis, pro- VIENA, (UP) - Os Esta.
data de 23 de janeiro corren- vavelmente, uma vez na em- dos Unidos, Grã Bretanha e
te para o encontrQ separado, baixada da URSS, quando a França deram garantias à
er{1 BerI:m, d, •.'s m'nistros dos sessão será presidida pelo sr. Austria de que ap'�iarão, na
Negocios Estrangeiros da Viatcheslav l\I[oJatov, e nas próxima conferencia quadri..
França, Grã Bretanh�l e d{lS t�'ês vez�s s�gl!.intes ,110, edifí- po.rtite de. Berli�, seu. d'ej�soE;;tados Unido:>, informa-se elO da L:omlssao Ai ada de de que seja ass'nado ll11edla�
esia manhã de roni<' autor i- Controle, na Berlim- Ociden. taiuente um tratado de Paz
zada. ':" tal, quando a sessão será pre- llustriaco·

Os srs. GeorgE's Eídaült, sidid:1 pebs
_

senhores Bidalllt, Ag potencias ocidentais de..
AnthoJiY Edên e Joh!! Fostel' Eden e DulIcil, eada um por ralll tal garantia I?m notas siG
Dulles 'chegarão à ex_capital sua vez.

_ _ .

milares enviadas aontem ao.
alemã na vespel'a, ao que :-:e O PROBLEMA governo austriaco.
acredila saber, e a data de-
finitiva de seu encontro será A nlOIDovells ,�ela. alia. cafeg.or.IIB efixada em função das dispo-

I sições que os três min.·stros
t':'marão na sernana ProXlma a

�e:�tr�� de sua viagem a.

�re�o tle tª�ela ' �as la"UrticasO relatório do comandante
.

britânico em Berlim, gên.eral
.'

.

•
.

Cccyl Col�man, sobre a últi- RIO 13 (Meridional)ma entrevlsta dos represen-, .

'

tailtes d�s Qu�tro PotenciBs I Reunm-se, a. Conselho da
ocupantes, ainda não tinha SDMOC, sob a pres:dencia
chegado esta manhã a L?n- do sr. Osvaldo Aranha '8
d es declora se no "Forel«1n '

O�f'�e". ,,<- <>

C?ro li presen�a do sr. Ní·
Julga-se sabrer, todavia, blO Foltran, diretor execu

que o principiO da "Confe;- Uvo interino, em substitui-
rencia Itinerante" acabara _ ..

par ser admitidl), a pedido çao au sr. MaCiel Füh?,
dos rusos, que insistiriam

,p.,a-I c:Jmparecendo os, d:mals
ra qUe a:J menOs uma r��n1a(J, membros daquele orgao e
dentre quat�o, dos mmls.tros asse�sores técnicos. Foramdos N.egoc os EstrangeIro,.;, "

sejn realizada nD setor sovié- despachados numerosos pro
cessos de rotina, acumula
dos últimamente.

INSTRUÇÃO 83
Aprovada em reunião,

fOI baixada a Instrução 83,
pela qual a SUlVIOC deter
minou que a CACEX só
poderá conceder lioenca
para importação de veíciz
los a motor enquadraveis (Conclui lU ,!,a páçina letra G)

• lôdo ,>J!j

• Fósforo

., Cálcio
. O MaiS I&ODERMO fDRlIfICalllE!'

BI,flJl\fEN.r�U, 16-1-l953 ...

�--""--------�------------�.?'-.-'----�------

na 5_a categoria da Instru�
ção 70 - leilão de divisas
- peks preços em dólares
das tabelas oficiais que as

l�espectivas fábricas estabe
lecern para o público e pa-
ra os seus representantes,
acrescidos das despesas
consulares, de fretes e S\�.

guros.
ATENDE AOS INTEQ
RESSES DO CO
MERCIO

A reportagem colheu e11.o
tre 'representantes de fá ..

bricas de automówis que a

Instrução 33 coincide com
os pontos de vista das fá
bricas, atende aos interes�
ses da classe dos represen..
tantes e aos do comércio

Quebrando;�Cabeça
�'."if\tfJl'iIP

-

.....'"
- .• �,�.

6 _, li.. 'I_Iª-_41

5

HORIZONTAIS: 1 - Caixa de rapé - Qide desce até o

calcanhar· 2 - Buraco na meia - BispO maronita __ Intel'
jeição. 3 - Inflamação do ouvido -- Capela. 4 - Brasil
Unido - Canto plangente - Quase da. 5 - Esplendur. fi -
Aranha amazônica - Malha de C0r diferente no pelo da rês.
7 - 'Lugar 1)01' onde se entra em um navio. 8 - Conceda _
Ull�da - Sim. quimo do amonio. 9 -,Umas e outras - Braço
da cruz. 10 - Terremoto úmido adjacente às montanhas -
Rubor - Desprezivel. 11 - Réstia de sol - Sobrecarrega.

VERTICAIS: 1 - Tíj>;;lo cru - Nome proprio masculi�
l1{}' 2 - Papão (poP.) - Estaca. 3 - Interjeição (admira_
ção) - Unidade de medida elétrica (abreV.) - Cereais. 4
---' Papagaio de papel· 5 - Ser vivo que não tem forma pró
pria - Espiral. 6 - Gênero de plantas prot,;áceas. 7 - Jo_
go ant'go simulando compate - Pessoa inslgne. 8 - Pôr

I inscrição em. 9 - Apologia - A parte podre da madeira
- PesStOa astuta e ladra. 10 - Nome próprio masculinQ _

1 Combinar. 11 � Crime - Guarda na mala•
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A VIDA EM MARTE - Uma expedição científica, está sen

do organizada pela Sociedade ,Geográfica Nacírmal. d?3 'Estll�

dos Unidos Para ir este ano a Bloenfontem, na União So

Africana com o objetivo de verIficar se existe realmente

vida no 'planeta Marte. O que (icontec� é que, �egu�do lOS.

cientistas american-os, esse planeta estará a 64 mll qutlome-:
tros da terra em junho próximo, distancia mais pr'úx.rna e_ntre
os dois planetas nos últimos 13 anos. Nos Estado:" Unidos,
Marte será visível sôbre o horizonte, mas naquela cidade sul

africana será observado no meridiano, Q que é um caso ra

ro para os astronomos. Nos circulos clerrtífccos existe ° maior

interesse pela exuedição organizada.
UNIVERSIDADE--- Uma das mais antigas universidades
da Europa é a de Salamanca, que recentemente festejou o

s<!u cente·n-ário. Em Espanha há outra universidade antiga, a,
de 'V'alencía, que remonta; a 1212. Em Franªa, há a de Paris,

que é de 1150; a de Montpellier, de 1181i a de Toulouse, �e
1230. Na Itáiia há a de Al'cnzo (1215), Napolcõ13 (1224) e Pa

dtia (1222), Na Inglaterra há a de Cambridge (1233).
A TELA � O 'Oínto!, Roberto Cassina foi chamado para res

taurar um quadro, na cidade de Três ArroYQS (Argentina).
Casina afirma que o quadro, um óleo da Virgem, conta pelo
menos 400 anos e foi pintado pl'lova.velmente por Leo.nardo

Da Vinci· Por sua vez, os donos ?a tela, ° dr. A1f.ons�o H. Pa

jares disseram que a mesma fOI comPrada pelo avo de sua

espo�a, há quase rem anos, no Peru.
INEDITO BELINI - Quando a famma do escritor Titol Man

lio MauzeHa, que reside em Catania (Sicilia, Italia), foi ca,ta�

logar velhos papeis e Originais, encontrou o manuscrito de

uma música. Feitas ag pl'imeiras investigações, verificou-se

que se trata.va de UlU trabalho' desconhecido do compositor
Villcenzol Bellini, autor, entre outras obras, de "Puritanos".

São 48 folhas escritas em 1815, época em ,que o comp°.sitor
siciliano tinha 14 anos. Essa mú..,ica foi intitulada pelo autor

de "As Três Horas de Agonia", versos e TIl.Úsica p,arlll serem

cantadas na Sexta_feira da Paixão. Julga-se que Manlio Man

zeBa teria recebido esses originai!.i 'Cm 1835 das mãos do ir

,mão dO' compositor.

.
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OfICI'NA
TE(NI(A

"BlUME'f
de
MUELLERJ. J.

Limpesa, consêrtos
e reformas geraÍs em

maquinas de escrever,

somar, �ilcular e dupili-
cadores.

Rua XV, 1369 -

Fone, 1502 - Blumenau

"......_
:rém, em v.ez de fazer C13

dois cortes só faremos um,

Colfl as meSjmas m,edidas,

Veja, o esquema explicati
vo. 'I��

O comprimento e a lar

gura devem variar confor
'nle Ó gosto e as necessida�
des de cada uma. Para es

ta camVj;;ola serão necessá-

I
zer Cerno a número 2, dei-
xitllQol que os franzidos
partam desde a cava, e fa
zendo uma bainha bem lar
ga, para alí enfiar uma fita
de cetim de côr contrastan
te da camisola e com ela
formar a alça qUe í,e pren
de nas costas, que são lisas
A número 3 é de frente

NESTE

FAÇAM SEUS

ANUNCIOS

BAUCO IHDUrSTRIA E COME'RCIO DE SANTA CATARINA
- Matrili: í'1' À J A I'

I'muiado em ZJ de l"evel'ei.ro de 1935

Capital .... �
"e .

__ ·�;IItt.� � � �

F-ando de lWseCVâ => .- � -= ••

Endereço Teler "lNCtrn

'_ r""-I •• Cr$ 50.000.000,00
40,000·000,00

90.000,000,00
Total dos depósitos em 31l8153, :mais de 786.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORI0S NAS PRINCIPAIS PRAÇ \.8- DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CURITIBA

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

DUÇAO

E PAGUE CO M (HEQ U E
••• 2EF" ..ii.W •

L

R

ri .. r

dui, d.e, forma categórica a nída. Deve-se, em secruida - o sr, João OLegario re.

possl"'hdarTe d ' . .

1
"" ,

"rJ. 'ç � ,e como1l1,a- enxuga- os bem, ao solou sidente no bairro de Itoupava
çõcs capazes d ! P Ie

__ , I,)rO,�UZH' c(�m I,JanO s_eco. rodutos Norte, e

disturbO os r .

g' t
,-

,

lU ln, atllS1TIO, caus 1COS nao se recomen- - ,) sr, 1\/1al10eJ de Freitas,
!Jor n1[\I$ dêlicado que se- dam e meSlllO são desneC'cs- residenb: nesta cidade;
Ja.

"
_ ,sários à limpeza do alurní- (U: IM�UlntU!IHl. questao de mUlto nia. A,JA !L11 VJ

�:,:r�s3,� l?êl!:a �s C!ünas d:e ,1 A água, ou certns
,

ali�

\.:,,:,".'1 e d l!illpesa do alurnt- '

meutos que contem ferro

�!O _

é a sua cOlls'2rvação. fazem formar-se nas pane
l\lada mais é nect's:;;_:I'io que las de chumbo manchas cor

segui.l'em as póncüs regras de chumbo ou marron#c}a
adiante. 1'0 que todavia não têm in ..

. Os" uteüsllÍ<�s de alu:ni- conveniente algum, e po
n,ü fICam faCl1ment'8 lnu- I dem ser removidas fazen
p:_,s e brilhantes sendo la- do-se ferver no mesmo re

'ladOS com água quente ou cipiente água levemente a

fria e sabão neutro (isento cidulada. Para evitar >este - do júVelll Hemz HoIerz,
t'e soela) e iricclonndos com escurecimento basta ferver filho do sr. ,Ffi2derico e 3ra. EI

1ft de aço finíssima, com periúdicar�ellte nest.as pa- S3 Holetz, com a sÜa· Loure

que se obtérn U11:. brilho se- nelas tambern substancias E1sa Germer, filha do sr, Vic_
íllelhante ao da prata bru- , !.':c,úlurosas tais como caldo t,jr e sra, Elsa Germer;

r

�j(U A,.N A ç AO -:í�,

111l1li ....... _..;..;..;;_..-...;;;;;.,;;;;......---""'!!----.....--""""IIIIIIII��-���--..-"":'Ii -...... PR * S'r zrsrrrt:'5E7e:

Náo ê .pecado. admirar .al-'.

E
RI

I I
Estamos de acordo que algu.',

,guma coisa ou alguém, Há· Y I ro
111" vez é necessáro apOntlr,1 E

quem admite o artista Tyro-! o b01Tl e o mau, mas usemos};;:;:
ne Power ou o eantcr Ernaní I um instrumento de efeito se-

J
E

Filh.o. E o saber admírar (es.-I o� nutras -"a'alldo �.�",J')l'� rl"'. • o.t! " guro: Q eumprjmerito, O e10- ::

1 t d d I � �' .L.I �'. c ,,� r;1er;:e, .c_ mo �,az 11l?...�::an:",- elogio, Ao ponderar as qualt, ;:::
'Pec;� me? e quan o � a

UH-Ile e não ir::portune as .�eda- .(.t ü .m a SU� n:,ercacorra. Idades, Íl,ld:ir,etalllr:nte demons, ;';,
raça seJ� tambem, p r fo�çu ,;i-e;; das revistas i lustradas x x x

-

e pura, .e �no ,no CUS? da JO-! ,'ill'a saber se é ve"dade que

• • t:t:_mJlo?'; mdr'=ren�;a ,pelo, que -��'O"�
vem que susprra PO_I 1_lm as- (o seu 1'{'o12 e' easad. erlrn f'u. "�i" t

- '. me
-'
,.,

- ,!1a(�,� bom ou pe.lo�gue e an- '"�luEnSAfR;OS 1
- do' jov.em O

t d H 11 d)' 1 d
• - - .... ; n � 1 leu eU:' CU�:,J que

I Ílpat.co, Pode alguém obietar tlin l' K' "

.1'0 e o ywoo,� e sma e

l!ana
ou b- Itr-ana, Oa se '':SUI tom cavado mais ne 1.11ua, '1' o 1-g"- e id

-
• =, filho do sr, Walter-

Juv;:ntude, de flo!:!sc,or de CJ-
j.c ra dívorciar-se. 1 1- I

.

'1 r-rr 1
14· " e: ,u nvarc ece; mas 'I:' li

.

,_ d t t O
- - • -� "1.�m0a,r[larnn()�ntl.. la vez 'I' U casamento 11"0 e' correcto-«!

� ,.!azem anos oJe: ny TonelU; «,m a

raça» e e ,sen men os: S li'.m resu.no: admire I} ,�"". na t t)
-

Ih d'"
� �-- "o St;J,R ii es a 15:1"" 'que! na] te; está visto oue {} ser hu-l

-- fi menina MarlI 'I'erezí- di: Oliveira 'romas

'{,l,e .OS, �s cans� os, os msen- metro ou O seu cantor. ruas nos a tude a admirar a raca. ,'- " '. ," -
' . ,

s

slyers mao admiram nada, a I serrpre com discrtcão e Bem. humanà, mas, às vezes, faz I
nu no mao supor ta a ex ÜIC.,· A nha,. :filha do ar- Cecídío e sra- S1'. João G 'I'omas

mnguem.
, , ,\ pr.; sem manífestacões rumo- ulguma coisa para que nos I fel'cidade deve se!" defendida

.María do Carmo Estevão; ri::! Isabél 'I'ornas, e

� mal. po�elHd' _:,�ta 110 exa-
1 rosas Ou teatrais. Em Roma - �(J�1_1.1e.ç811�os. _E, t:_:1tr(� G,'utr:s com cêrcas de n..rres se não sr ta. Maria Olina, !i� -- do jovem Ali

g,er ' Se v,ol'e_ � nltra um a,r- i, e -!'sso cheg:ou ao noss, eo_," • "L - d"
a , ,-

t t d
- ��l"aS, aen_l?�1".ra. !lU: tS,e_ co_'-, ;,com arame farpado, Pond!�_ casal Frede;:'coaAna çt<lves da Luz, filho

IS a e Ctllf:llJa, pro_cure op- i nhecímento 1)e1a5 notícias dos fIZeram !ria s CaSankl1",)" P I rcmos, YJois adnüremos sim 1("l'eger,'ter �s suas f'_ tog,ruf:,as, con- J'ornal's __ "a'rl'a,� J' 0"f'P,C, tro- pc JLI"n'-� C' 'S� I 1 I 1" " �-, "é e sra Ánna da L
,

1
' "V ,l" L Uo. :hl -? rll 2 _por 1':::-, a'; qualidades', n1a;; seln rega-

.' - .'

s.::rv.a- as, se qUls.�r, n<!' sua c'r"-m erlLl'e 51- Y)Uy(I'·" (1� c�- ".orl·,,� vCl'd"'c'ell'"'' 1,' .. !r!'tIS" ,
-

� srt" M"rl'� d« Glo "

'

'd b
' - " " '. �, � y

"':: ",',uw, L".:'
,t

,_. �," " =,
�

••
� t�'."Js. E a únÍf::i cri'Uc" qu'"

�,�'... "a 118

mesll1ü::i e ca epelra; va ',;rer I bdo e unh3das par:J. ver Gl'e- d"l rh"· -

" "

� �

1'1J
'

t d f 1 :.,' 1 ,a. cu" p�(�l!e,dél.; C3c,j.:,as oa resnlbd, ,s efetivos.. Pf)P- "1:'; do sr. Ne:::Lor Heusi,'
o o� -os �eus I moS, e, St�S� "ury Peck em l1eS'i'J'i, It�-;!) é e a cnü;< de t

•

alguem 1I1e .pergl,mta, dIga, m�'aI. -I. -' I' SUi· ·d·1ne:, IS(:�! a13r'lra-1
q [12 lo .ser ]mmano precisa ser - 'l:j sra' Cora Otilia Loth,

1 t
',o�u (i1 l'';-:CI' "elE" . Im. n Co� i::stimuhdu, Cúmo o ,,11'aso1

q�le aque e ar Ista e, paTa vo- I A mulher inteligente é {iis, tJd'r,n:l cnbca ::lO rnaridn v?i .e !v. :;n vai vir�nd!- pr. .•�
o

J"
t,sposa ih sr, Helrnuth Loth;

ce o melhor e o mElLS atraen. r cret!l, e' dj'stl'nta '_,1PSJnO na �11a',., 'I,
-

�1'1 t'·
ç • J cu. o 1_

r. lVí 1-- h
_

' _,"�,Ud tJ .... , ar, :1 " ,1Jrlif.Hll'!' do oünde >:ente caIrJr, g {> Ião'
.. - Çt sra. yrna -la nernann

te.,
'[. , "

,

�F _ t
1 sua ádrI1iração; �lll<,.dC!-? _

pa·, ,i

,'?�JU. Por {ILle el'Jtje�,l'. se bom quando eS::;P cajor 1S,;n�os e,':posa do SI-. Edg:u' Ha1:me�
1\ .�s par - ai, <I} come a

ra si sern mostra-h; l'l1 dw;a.. i,::t.:l U? l'>I:l..'êegué COla isso? Dt'}>:!r,
exageros, que podern ser de .;.;___'_�� .�__......._

-

mm,l gosto Ou tornar você!
lima mulher r�dÍcula, Nã')

('S-ISl'rl�va cartas apaixonadds pa-

Or c, a es+ação de radio Ou para
Hollywood, (não procure! um,
�cyem qu8 se assemelhe ao j
se,l astr,o ou eln-:'�s, e uão

I Todas as donaS de casa

bl':gue com o seu nül,') OU? nos últimos dez anos ado-
seu nan10rado pQl"-!�!-= ele e I

"

rnn:10 diferente d.) «�u [dolo; I taram os 'las lhames de ('1}-

le!', bre-se de que (.1 '5.eu noivo; zinha C malurn�nio, p ,r se

OU ,namC:l'ado p�dc:. c3sar-,e)'ccrn voce, rnas o dl'LSia ou o

Có-!1-rc r} não f
Não abo:re�:, ��-::_ ,caceti2ie I

Camisolas --diferenles'-(f-reo'te única)!

M'nh3 prima .enfeitou a

,., 't d f
" d'fi a dOo 0-1 mesa de seu garotinhO de :5

A camisOola frente Ul11ca rIOS 3 e melO me ros e

a-I
unlca, mOo 1 c fi 00 ln -

anos, da segui.nte maneil'�l,

é runa combinação de dite-. zenda, com 90 centimetros Ile
_

no mOimento ,do corte, q�e :1chei �acil e não dispen

rentes moldes. Por ,exein- de largul'u, Coloque OiS mol- co'localIldo-o na fazenda em! dIaS?, requerer�do s?mente
pIo no nrímeiro modelo te-

1

des sobre a fazenda, depois pleno viés e aproveitandOo paCle?C!a,O }T!l°htlVo ÍfJl; r·�-
J'

., ,

f quetllnas ga ln as hO� '-'1-

:mos lUU8 camisola muito corte com uma margem de a ponta que se orma !lara
_ .

interessante. Para executá- 3 centtmetros úe largura. fazer a ponta do talho. As ----

r
la, ljl'ecisa�no� _

unÍcament\! I C�r� este �101.(le poderá alças seri:�::�:s dia. mes- S 'O f r e T e n h d"i f e1' I'�) I

do ulOlde {!c hçao 111'. 30, po, mothflcar a c ..mlsola "e�_a- nleSlna e Se c:ru�
fi ii ,�" �, sF I= za:m nas costas, Es,tas são ii.. �

beln recortadas quase na E��reva ,1etalhadaménte paM a Caixa Postl\.1 í 9 L li> i

cintura, EsÍ'�s 2 IlH:tdi;;los; - iSau Paulo - Junte el' veJüpe selado com cndeteç{). Inodelu sofrer vaduções, de- \ Nãú utiliíle regbtro pura t! vit:u' dewora na reti.i'ada. erl1
'" hora!'lo lmproprit}.
pendendO' d� gosto tlé cadal--�-�-�-----�------
tuna de vocc!;,

mon Semin, Rodolf G � F1.ifu'
meister e familia, Ed>wy C.

Ribas, Hermann Fl'iedl'-iéh
N1tzsche, .José Honorato 'll,a.
'variEls, Admar Hugo Sch.>-oe

der, Horst Mueller CarÍ'opa e

sra. Antonio Pitossi e família
OUo Preuss, David Berker�

1$

1 e
maun; sras. Pronilda Schmidt

,

I
Wachhlz '€ filhos, Toan No-

i ' 'o DR. PIRES .... Sômel1t<: os cabelus

1.Jr<:;ll_j
'�atdos b"<.nc03 0: rlstituem Algumas vezes a transfol'-

well, Ifilda Ramos Lisboa e

, ,Os povos em geral não In. c',: 'i. l'�'l' .Clenotal'�m veH\I"'". l:hl sinai de h::itj�" po S po- -nndí" dás cabelos, pretos em
srta, Ilse K.Oglill.

1 zem llluita questC,_ da cur ,io� �a l!lu('uo (')11 l J
'

'"'
"

,v v, -, .' : • �l '__ ,lll" _
pouco ü\ m ,;,-nLe';::',1l õ;C', também, brancos l'ealisa.se ,"Ul UITi pe_ (

- HOTEL HOLETZ: srs.

cabeI s que a natureza os (:[1, r',· II 'IJ"{ - 1 r r
. c>) III T \

...

,_ o� • ",e, J. II '2,<"m�." elll pena moell ae e, Ddo ge_ ríodo eln t"'ffirO 111ai-' ou p-.D W ld' L
-

tau e procuréim substitui-h, í' ��el,) belo :::exo, Na

r,:eali_,!
nen human.o está sujeito a: n:::',<; hr.:"f! '-'� � histo:ia rel�t� � om�ro o�enz€n, JOa-

I segundo
os c�p� chos da >no. I d "(le" llma cab�ça branca, l)".';i'uír c, belo,,; branco::: 0.0; (':]80S interessantes ,como de qUlm Vlana, Lu:z Salvador,

d�, Houve ate ep�c:a 'El�� 'lDW:, ;1:': S} _mesma; na", �lem�l!1str:l l".�j<; Podem Vii' aparecendO j' determinada pessoa condenada Hugo Durnows!l:'y e ífamilia,
VImos mUltas llloças u�ar._Ll fe:lktade, mas o fa"o e que I gradu::i1rneI?le o� do? r:pe:1te, à mOrte e que à me'a noite, José C, Sebastião e sra., Luiz

i preparados com o fim d2 que I rlÍJ�guexl a deseja possuir. I _;eguudQ -a lDwnslClade da cau- quando lh'O' leram a sentenca V'· D' li ,e 1 te-
os cabelos ficassem vermelho:;, , .N,m sempre, entretanto, o,; .. -

C['le os Dr d '

' la.na, I. .' ava can ,JU-
- ',.i < _J o uzenl. ! os S2US cabe�m; .erUlll cOlnple- • , .

-------,...;..-----------...;..--
, tamente negros e às seis ho- natas Mattos e famiha, Nllton

cl
<1/ .. I ras da manhã, hora da execu- lJ1C1Sé V\:tZ:, José LOI<)!s, José

e afi 1veJlr 10, Ç�), estavam inteiramente Del Bagrio, Vitor Luke, Hen_
brancos·

, , (l'ique Boehlert Luaro Linde�
\ Esse fato e perfeltament'ó'

'

p��c:,ço e o rabo pi'�hd0S e I explicav.el -

pois qualquer '111eyer e Paulo lVlanellL

reeortados em cáridina e a-j choque moral pode .Qcas�onar pni':I'E1IO taU fifi
Japádos depois no :loô�ho a mudança da côr dos c'1b�- i(�\' I II 1Ii1'

E:,�' f('1'ma d, ebola .ae?atad:l na I' l�s. lVIenos raros, sem dúvida, -_ Predispostos á gripe:
P,H'te SUpel'lOr e mfet!fJr. Ao sao Os casos em que a trans- Há essoas 'rt'c 11
invés do bola Jui fpit� ur.;a! fOrl1Ulção da cor dos cabelos

� 13
.

pa 1 t. ar.

gd� nha em g�latirn, r:uia 1"'-1' Sé }1roéessa em p':Uêas sema- mente predISpostos � grIpe';
c'=Jta dou abaIXO, ne::;:;,I', fi,r. !las ou meses. Tambem entre �f$ pt::ll alimentadOS, iEsgota
mas comuns ;",n qU0 H ,gali- ! os anim"is ,a mudança da .(:-01' i «0S, portadores de infecções
llh:1 Lcu ,perfeltam'''�l:e Cle113_1 dos pelos e })Oss'I,I\el e cIt�. {,-.. ,

"

� n � ,
,.

da ,no nll1ho que dt'\'2r:l ser' se qu" durante o llaufragflo I ��{}nH,av � .lnCmallSS �Q n�-
111[11,,1' e bastante flüS de oves de um vapor Uiu gato de cor I

I'lZ e da garganta taIS coIUu

,a:) redor, Fic,lll ur,la mes:, pret';l fOi eue:ontl:ado 110 dia: rinites" an1idalites, .faringitc;s,
l!nda c' d,,, D1t!:lo d:31t'1, .0:: segUinte ao do s',nistro com os: d,.:sviüs do septo nallal végé-
IJ ',. I'hns IUf 1 1 forn1;;rt')s ppl,�s cOlllPletamente brancos, I -' ..

'

('cm pineelach.s cm ilQL',8.H-]a Para combater os cubelos '! taç�oes adenOldes e outras,

r,1hS podeáiu ',:'r fei�';s d!! a� brancos lIum individuo jOveHl Mantenha. () {I�gan.iSlfio ,em

<:ürd0 com ,'} 60S!" d� �lupm, cÚI?-'JI",m .procurar e tratar a condiçi'i-es de reagir às in=
oS faz, a l;Jp1S de cur ou ..:�l(:o. .�xls�encla de uma causa, :feccões alimentandowse bem
A rece_�a para a galmha quasl serüpre de ordeln mo- .

- ,
.

n.l.aior é a seguinte: ralo Em re1acão aOs cabeloR eVitando o cansaço excessl-

Sete folhas de gelatina ,qL1f'� se, tOl'narám brancos em 1;'0. esgotamento � cUl'ando-

branca, djssoívidas 'em mn; inôividuos de certa idade o

copo dagua, DeDois de, dissol- I ún ico recurso existente para
vidas. mex.endo

-

s,�m;)te, mis-! dissimula-los é o ernprego de
lurar um copo ile leite e 1 la- � tinturas,
t� de leite cú<\densadü, Colo, ��---__;........-;......�-------.....-------.....- .............-

�r�ii: �;'��l�"�::��:f�?i:2:Hftrfttacftp,B p a' r acom 2.11 �ma ,c, colocvr em cl-! Q U il ti l'
ma do mnho f,el1.<l com fios de J

ovos. Esse colorid,:) ou a pln-! i ,SE NASCEU SOB O SIGNO ...

tura das gnlhhas não exige! I[ C A P R I C O R N I O - (22-12 a 19-1) � E no de�
arte; algumas ni.ncelada:;, i<,n .\11

enTreI' dos dias 22 lt ZL12 (1.0 decanato) � Terá lutas

I
!o em aquar'ê'h! com,) em "r,í_ li mH�ais para vencer, Até meiad�s de Julho, vida de altel'=
!lna, ftll'&O um ef��·t) m�n c ví- ii l�attllaS- Quanto a amores, ,multa d,iscreçí'i.o e pruden-cia.
lhüsD. I ,I san llecessal'ias.
__________ I li

. PlnnO:OO� F�Vo.�AVEIS � De modo geral, os 11'1.-

I
--

, II hmos terços fIe Fevc:rell'o, Abrd, Agosto, Outubrô e ]}e-
,

i'. §Jl1\i\'U:' �! §\TI0t' II zembro. Para amores e oporümitladoo de §orte� prÍlneIra.

1
�n�.,nn.: IVI.",ll{� I'iJ li seman:,Hle l?evcl'eÍl'o, primeira de l\laio segunda de -Tulho

mstl'iDulI.lur em l:!ta. Cf:l.tarhu. i i e- segunda de Setembro.
' • ,

DAS li
< �,o Decan_ato - 1.0 a 10-1 - Se nasceu nestes dias,

AFAMADAS (JASIMUtAS II .era como ....

I
rr u O ,D I (' u

I!
- P,ERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral, quanto

I' O J i! a s;;ud� e trabalho: primeiros terços de Janeh:o, _l\Ia;rço.
': l�alO, S�et��rnbl'o, e Novembro. Para amores e opürtunida_

Marca Fabril da melhor !I (les �e exIto: segunda semana de Janeiro; segunda de Fea

t
casimira do Br:.asil ii VCl'eno, e segunda de Abril. '

_ X _ li 3.0 Hecauato - 11 a-1S-I - Imllrev,lstos, snrpre71as, 'I! '. acasos.
LínlJoll e aviamentos 'lli ,I'ERIODOS FAVORAVEIS - De modo geral segun*

11para Albiatell !! do üm;o de Janeh'o, f\!Ial'(;O, iUaio, Setemlu,'o, e No�embró. '

III Pa!u am�ll.·es. e {lca�ioes de sorte: terceira semana de .la=
- x -

III neIrO, primeira de Março e terceira de Abril. !
Rua XV. 1360 - ex. Postal. �U8

BLUlllENAU j

tratar de um l'aetal que a

lt:m de prático, pois não
nwha o alumínio, o que 'ex-

r n

IFesta
nho;:;, Estes eram fei�o$ com

formlnhas de papel prateado,
com um f�o de ovos enro}<Jdr,.
lrnit3ndo a palha; a g31ini1à
era formada por ,_ou docinllO
de chocolate ou cajuzinln rle
...d!l.I.l1100im, tendo a ::;ab(�(a) �J

oro ENO
(Onll-bpIIf. 1111_' ,

o moderno tratamento dai
funçõ. f.mlnloa.

,._,. �
'r.te 'em__ IiIfllalba..

..........
UnU!hll '.ClI JI
UUI IIIIU I. I.
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iiORGANIIACAO BlUMENAUENSE
>

nORB ITAu
Rua 15 de Noveombro, 870 � Sala;; -. TeU. 1512

,-

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LIBERA'fO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)

Registros de firmas, organ.izacão de SoeiedadEB
Anônimas, COlltratos, Distrat(;§, EEcrHUl':lção
geral, assuntos fiscaj,.,

(I M f N 'T O A l E MÃO

MERCADORIA RECEM·CHEGA DA, ARTIGO NOVO, PELOS MENORES PREC05' DA PRAtA
, f

TElEFONE 1 3 O 6
.
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-

CATARJNENSE

é

Ja lIiJJ • F

iii

I
III

I

nl:lnn;
,_ o Reinaldo p'cchlemann,

do comercio local;
-- o sr. Winfr:ed Hasse, a

gente do Banco Inco em lbi-

- No Cartoda de Regi�tro
Civil, desta cidade, 1 ea1izar�
se-ão hoj.p, os s>:,gl.líntes COll�

sorcios:
-- do jovem Lu'z Carlos

Althoff, filho do sr. Reinaldo
e sra. Maria Althaff, '::0":1 a

srta, Heny Maria Ab�lu, filha'
do sr. Antoni'Ü e sra. Maria

Abdu;

1v

se (las doenças c:rnnicaG. -

SNES,

ImmmmmúmluuumuummumnummmUmlmiJUmUUUllmmummUUllUmUHlmai!U�UUDil1j'AS NERVOSAS E MBilTAIS
-
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-
-
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-

-

-

-
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S'aúde NOlla Seab,ora da Gloria
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eumatismo?
.

. ...�: !' ,':. '.�'
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N.ev.ralgiá?
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-
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Aplique

SIINADOR
I Linimento

, ef�ito
sedativo
imediato

de

Sanac;ior é um bálsamo de ação
sedativa contra a dôr nevrálgica;
reumática .ou muscular, Uma fríccão

. com Sanador estimula a circulação
sárigulnea e produz rápido, aUvia..

'#f."
UM PRODUTO De;)'

.

.

'

.

,

llOOIUIIORIO LICOR DE CleaU XaYIER S. I.

Paro org(1�,I,zar e regufaroent'ar
ToJn�iQ 'Extra' r,aunir�">se-ão' d,ia
as pr�sidenies da ta e 2�a divisões

,- : '.-

Na n{Jite do próximo día to. disputa do 'J)rneio, que serà

26, na séde.; da LBF,' reuni'r. Carlos R.enauxr Pais3ndú e éÍêtivado por 'ZOlias, ,�o:n

se-ã{J os presidentes {lU repre- Tupi de Gaspar, C:lSO préten- se'i,; rl'sPf:di�oS ('�mpeões dp.

sentantes' credenciados
�

dos .dani confirmar" 'SLIaS in�cri. (�id:ild;) w:: fi!làl; 8' pOSSe c·j

clubes .locais ,pertencentes às ,ções,.· modificarãD a forma de til uln,

Primeira f! Segunda Divisões;
para' organizar e regulamen- �

tar ·um· Torneio Extra COIIl :ÊUllllIllllJlltmIIIIlHIII,llm�UllIJIIlUlllmllllllllilllllil,IlIIIlIUÜtllIlInll�
início. previsto, para' o mês de ::.

"d
=

Fevereiro, em um turno ape- .�. D .A' T
. . ª

na�os jogos d�ste cert'lme re_ §_
'. "fi

..

" ..••.�, d-· or ." :.8lã�pagD, dev.erã:;' intervIr, a-, §
lém. das equipes do Palm�i-

i ª
:tas' e Olímpico, mais as ,·se� iE
'''u ntes: Guaran( Amazonas:::
� 1-
Vasto Verde, Vera Cruz �e IS: ... J' ::
Testo Central, União de TÍIn- ê mes de anelro. ÉS
bÓ' e FIQresta de Rio do Tes. �mmjmmjmiimmjmmnmnJmmjmjmilmmjjjjmmmmjjmjmjj�

Ausente durante o

, JUIZ
.

e pl'om-üi(lr
.público da Comarca; Dr. José
Ribeiro de 'Carvalho, PliOrno'
tor Público; Benjamim Mar

garda, mentor maximo do
G. E. Olímpico; Jácf Campos,

do país,
Evidentemente, muitas '"

nas mais diversas modaltda,
des de esporte,' são as COll1�

petições' deste domingo. em

todos os recantos do Brasil',
porém nenhuma pelas ganha
a expressão que cerca adis'
[luta do certame máx.mo da

canoagem nacional, não, sõ-

I
mente nela fato de ter havido
verdadeírn recorde de inser-i-

j
t;ÓES, das entidades estaduais
mas devido às condições téc,

. nicas das diversas equipes
I concorrentes, cujas, guarní,
I ções, tudo indica, empenhar-

,
t .se-ão em duelos, equil bradís
slmos, ganhando '

com isto -Q

I pÍlblico carioca, amante cem

'I �;:. cento dO, esporte dos for.'

I Assinala la jDrnad:a :i'Elpis
: tica desta manhã, no Rio, a a-

presentação primeira dos

I bllrcos catarinenses, na t:ta
I
, ----------------------------------------------------�

·Campeonato· ele
futeból do· Bras; I.

. '.'
"-

-.

BLUl\1ENAU, 17-1-1954

use a ·selu-
nos d .-53

do sr, Sebastíâc

Iniclalmanto, conforme tL
vemos oportunidade de fi: i

.zar, funcionou, em segunda
convocação, a Assembléia Ge
ral Ordinária, sendo a sessão
aberta pelo sr, Sebastião

Prolongue
mocidade

!lIllJ1l11lllll1lllilíllíllllllllllllllfIIIIUIIIIIUfflllfllllflllWIIII!U1l1111U1111111_

O· b' -Ih'
..

C
"':.'..

t p"
ª RELOJOARIA SCHWABE �

arla DOVO
.

fi nO ao
.. aUlpeo,oa o ,rU,-1 RELOroA;;,.OS�ALDO SCH���VERSARIA I

fissinnal do 810 em CUrsO a presença II A_:'�:;;�:rr==�,1:\1."!k:sd:eC�:�;?sto I
d·.'8:·" e',· lap·e·' d·g,'�Ol1'-' U·ef-p"'o',r'·"··�I·va fio' r.ll'·�,t··a iª���; ;Ig'·::;��:�� Iu a· " III .,) . 61) = - Objetos de adorno em geral - =

.:.. ':: Rua 15 de Novembro, 828 ::::

Esboça-se, no momento, um momento, quer pelas con'd::-- que requer estudos d�mora- B L U M E N A. U ::
movimento no sentido de que· ções técnicas de ,;cu:,...qmidro, I dcs. afim de não haver pre-. .

.'

1
.

i"
, .

.

.

Dlals afamadas marcas, -'

seJ'amp'romovidas à Divisão
.

o. 'q.ua
.

em diversas oportu.n - cipitações de consequ.encias
"

••••••••••••_IiIlIiI_IIII_III-�
----,-

::!o e pulso e Déspertadores de to- ..

Principal da Liga
. Blu�e- dades, mesm� em confr.ont�s I imprevisive's .para a. vi�a in� :!las as marcas Alemã e Sulça-

nauense de ,Futebol' algumas com esquadroes de categona· terna da SOCIedade. Nao .€S- ;;- Alianças de todos os tipos
das equipes que militam no superi-or, soube dar demons- 'eondeu, e:mtudo, o entusias- _

-

futebol da D:visão se�undaria, trações de sua verdadeira pu- mo que impera em Rió elo = presentes - Porcelana! - Cristais ::
equipes estas que represeI'r- jança, colhendo triuI'rfos ca� Testo pela prolnoção. dó gre- �lmllmllm!HlmlmlllllllllUlIInlllmflllllllnllll�nl1ll11llll1llllllllmlll7=
tam agremiações aar:,Illcitadas t.egÓrlccs. mio aIvi-verde ao futebol da

:a Sllstentar o pr:Ofissionalisín��'; I Nossa reportagem, apro-' primeira categoria ..
.em süas fileiras,-.:L.,to, de a{!ôr.� I veitando a vinda a esta c:da- ,Isto, contudo, talvez venha
d{J coi� suas posSibilidades ..

de do rep�ese.t:lt.ante �loresti- 1
a ,se co�cret!zar em �in: ,d-J

fi.nancElra. I no credenCIado Junto a L, B
I ples de JaneIro ou prmclplOs

A Soci,edade Desportiva \ F" sr, Ludwig Basten, abor' I de fevereiro ,quando. será

�{Floresta" di R'o do ,Testo, I d�u-ó sobre a disposição ,O�l! convocada, _

uma Ass�mbléiaJ
sem dúvlda al&uma, e uma naa de seu clube, de part cI_1

Geral' e dlrao DS assoclados e

destas àgte�i�ções qúe pode_ !par d� c,ampeonato princípál dire.tore� flores:inos da c'On

riam, com eXlto absoluto, t;J-1da
entidade local, na, presen- t venlenCIa. ou nao de ser. to

.nar parte nos campeonatos d" .
te temporada.

I
mada a 1mp-ortante

.

,mE'dld�.

:DlvísM Extra de P:üfiSSià:'! .

Nada pvu�e lJrecisar o a1u- �end? pos'tivos' 6s rc�uJ�ôC!lJs,
nais da L.B:F. e Se ate -o mo-I dldo desportista, s?bre as iu-, 1sto e, optéfndo o Floresta 'p.e
mento não li fez, é porque I'turas deliberações dos pare�' lo certame Profissional;' só

se �pstra:m 'r,eceios�s" sei.{� àro� do campeão da Segunda vantagens tería o s6Ccer· b!u
mentores, de ilm fracasso que Divisão, em torno da questãü, mertauense, por cuja: recúpe-
3bsolutamente nãó se verifl-

.

ração estão batalhando" {lS

caría ,quer pela boa situaçãD 'A N UNe I E M (" dubes e entidades s.ediados
financeira: 'qúe desírütan1, N É s,TA. F O L H A em nossa cidade: .:\ "

Ipresenta O domulgo esportivo de hoje
em

.

todo o país, cOle atração máxima,
o Campeonato Brasileiro de Remo

D.e aeôrdo, com o horário
estabelecido pela -. Conãedera
ção Braslletra de !:\?sportos,
será dada na manhã de hoje,
às 3,30 horas, a largada do

prime 1'0 pt'Il!e.J do Campeo
nato Brasileiro de Remo,
cujo cenárto é a Lagoa Ro

drig,�, de Freitas, na Capital

lidade dos páreos de' um ção honrosa.
Campeonato Brasíletro. O es- i Santa Catarina' esportiva a

forço e a persistência dos d' - I suarda 'ansiosa o desenrolar
rígentes da Federação Aquá, do Certame Nacional de Re.,
Oca de Santa Catàrína, nes- mo, certa de que sua delega' J
te sentido, acredita-se. serão ção retornará coberta de glú-'
premiados pelos nOS·DS rema- I(Conclue na 2.a. IIg. letra E,\dores, que de maneira sensa-

cional poderão surpreender
iS favoritos dá Regata. Dtúis
das E.=te guarnições barrlga,
verdes' aspiram à 'um, primei
.ro lugar na empolgante d's

puta náutica, as do quatro
com patrão e "oito", no en

tender dos próPrios observa
dores guanabarínos. A verda

de, pcrérn, é que o técnico de
nossa representação tem fun

. dades esperanças de conquís-
tarmosborn número de pon
tos nos demais páreos, inclu
sive no do "sklff'", onde Ma
noel Silveira, tentará arreba
tal' ao carioca Medica a co

rôa de campeão brasileiro,

Adversérios de indiscutí
vel categoria ira nossa repre,
sentação defrontar e este de
talhe é que mais anima nos-

ses rapazes e os levará a um

emp.enho . m�x:im(} _e.m busc?
de colocações que ·nos propor
cionem ponL�s preciosos à

conquista de uma classifica-

com

orOR o
(Ormo-RiguladiIC Illtllgrill)

o moderno
tratamento
das funções
femininas

•

Fl>fl,;"I" de

Prof. f.nondo

�e5

Ullt�o do

lABORAT6RIO LICOR

DE CACAU XAVIER
S. A.

sa, exemplares hard Neuí'e-rt a iraugurar ofi
coru zndo (J movimento técnico ciolrnenre o 1'.>,"'.11;) di) FX

é financeiro do .exercící:: de i'niaiól'ul" rI-! Lig, o que io.i

53, cuja conreccão, -PÉ'rfe:b feito sob 0:"_:cndus�1 salva d"

em todos os sentidos, foi al. palmas .

v ; de elogios por rarte de to Agradecend.j. a homenagem
dos, Relatou a 'nda o presí- I qU2 lhe foi l,ll'esf:Jda com

rlente da LB� ,de rnnneir-r :;:üs-1 :ntii�a [ustca, �iss", u sr. BL',n_
cinta, as atívídades du fllt<·� jarrum Margal'ld:l de sua dis,
)):1 Ines.I, no an o passado e posic;ão e boa vontade em ccn

:110 cont inuc , Ú'l proccd ida a tnuur a Iutur sem esmorecí

entrega d03 tfL1fÉu�\ e rnplo, mentes Pt"lu futebol e espore
mas aos chibeS campeões e tê ,\!1Jl geral, d{·sb cidade E

vice-campeões dJS vários to r- do Estado,

-

------Jjjpjiii-
-

TT
---

SE ._.- . --

T--- '-----.m--

ne.!ps e campr-onato-, Ie vudos

a ef2ito nos au- s de 52·53,
sou aplausos gerals.
Ainda urna vez

vidauns um "dr'nk" no Café

Benthíen, o (jllal transcorreu

em ambiente de grande ccr ,

dí alidade.

Corno Iecho de ·:lU';) da su

gestiva reunião soclai.espo r
t.va noturna de sexta-feira,

Iazend« foi ofêreciciü a todos os C011-

USo d,!, palavra, relembrou o

31'. Sehastiáo CIl!Z a época da

-unnaçâo di! enti.lade que Cút11

tanto acerte, V?Tl1 l;resid.nd.J,
- ------ -,

-TR-
--,

---'-§i-r.,:;. li

micio3 Elétrü Mg�ânica
H E RBST

Telefone,
Posfal, 203

SANTA

1250Rua Sao Paulo, 481 f. ..

(aixa'
B L U'M E NAU (ATARINA.

(Ao lado da Agencia VOT�VO)

Oficina especialisada em consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores-

Recondiciouamento de coletores, para dínamos
motores de qualquer típo.

--- Serviços de torno e mecâuica em geral --

Preços módicos.
ANTIGA' DO

Rapidez
RAMO

Perfeição
A M A IS

AftW---

Perdeu «leio». o
Avai, e

.

íoi vile
SJfreu novo abalo o pres� gou com o América, tri-cam •

.
tígio

. do super-campeão de peão joinvilense, em peleja
Florianopolis, na noite da úl- cujo resultado não havia che
tima quinta�feira, Fei a J.:,�n-I ga?o fiO nosso conhec��ento,
vile o Oval, ai m de pelejar ate ,? momento de red1g rmos

eom ° Caxias, tendo oS alvi.! esta' nota, Após este compro�.
negros imposto aos visitante.'" I misso diante dos rubros, >0'
a espetacular golead:1 de 5 Avai rumou em onibus espe

tentos a O; resultado que pou- ciaI para Brllsque, onde deci

co recomenda o atual nivel dirá com o Paisandú a posse

técnico d.;; futebol ilhéo. I da taça "Usina de Açucar Ti-
Ontem o quadro azurra ja· jucas S! A,".

I!!I --'.,

Grande queíma de retalhos
. .

e saldos de balanço ! ! !
I partir de 18 de janeiro de 1954

Ca BRIO, 16 (Merid,) -- A ter-IMarallhão, Piauí e Santa Co
ceira rod3da do Campeon'ito i tarina, que perderam pm a o

BrasHeiI'':: de Futebol com_ 1 Paraná. Guapol'é, GoiáE, Per.

port� os �i:'guínü,:) 'jogos; I nambuco, Paraíba, Ceará:.RMmas Gera:!; x Estado do Grande do N.orte e ESplrrto
Riç, em Bel':> Horizbnte, juiz Santo, r�pectivamentc.
Mado VIana; Espírito' Santo

. .

x Parana, em Vitoria,· jil'Z

PI' C/...
.

.

Adelino ·Ribeir.] de Jesus; A-

'

..... '
. ..... •

mapá x Pa!'á. em M<lcapá" '.' �à· ·dvI·oe·..s .. e·· $,m' a lOSjuii Osmar Solun; Goiaz x
...

'. " ,. ." ,
"

'. , . ," . '.Guap.Jré; .em Goiania, jWL:
doã0 Ourique; Pernaiuú1,.lco x'

.

"
..

,. •... d V.Paralba, em Joãl).Pe;::!of.\,juiz

·.v...... estu·..!irlo .. '.O .·�SCOArgemiro Pdix; MalD üI'['s-
g gSD 'x Rio Branco, rim Cl�iabá,

jlú local; Rio ,Gr;inde do
Norte x Ceará,
jui7, ·loca!.
Já foram elimiha�:Lls os s(;

guintes Estados:

..

'. Bahia, Territorio do Acre,
Amazonas, Sergipe,. A;lagoas,

rr
Rua 15 de Novembro, 505.

._----�---_;,;.

pm

e bofetões
da Gama

Convl.,

'---y

e

RIO, 16
.

(Mer�dional) ,_,- I fre.u tl1emenda cl'i:;e nervosa distribuiu bof�ões a torto e O,',nh':> franzido e respirH_
Ambiente de güerra foi o e, possesso,; PÔS-se a eSmurreI' ti direito, enquanto o 111éd;o, ção opr.essa, Flávio abando

do Vasco, deDois 'dá. derrota, a parede do vesti&rÍo e: ino,· cederido à excitação, d'esmaia- nou O recinto e, entrandü em

frente ao FlumiI.en!;.e. FlávL I pii1adamente, avançou em di- va, João S:!va que pi'ocurav� SEU carro, acelerou_o e saiu,
Costa, irrita0) com o revés,. reçã,') ao treinadm' para a- acalmar oel{ citadic.sim,} Flá- quase atr'�'lle1ando, em sua

recebeu seus pupiius com pa- I gredí-Io. viu Costa, também levoü precipitada l;etirada, dois cro-

lavras acrinvmiosas, ofenden-I Houve confusão e umas "sobras". !listas' que se postavmn nas

ào, mesmo, os onze. jogadi:lús. " i.rn.edi:w�es. Ct;Jm a saída ge
que patt'ciparam do embat,::, I ,....

'
... Flaviu ó ambiente inélhol'oU

. Calados, os aUctas ouvír..m I�mllUlmUUll11mllmlmlllm!mmlllmlUUlmlmmmlUmJIIUUm!tl...
e Joiíazinho não quis comen-

i�:7;��;��:��:;:ri:�;;:��i::; I M'·a··I··.·e'r'·:··.DI·dgd� III'shelh KoObler 11;:���;::�:�;:.:::�:�:�1:dititamb(ls. S· .' UUUII lA U U .' O = lhor sorte para o Vasco .

.1()rg\.� o médio truzmalt!'·,·), .� TAlU:)IM BLUMENAV ::
j� � -

já bàs�.'t!'l t.� ab:l�ícu, -física e = :: O mutismo .era geral e os

moralmenl'!. pois, jun!ame.1- =_- PA1l'l'OS - PARTO SEM DOa - GRAVIDEZ f! ã j;_!1.:.:!crr:: apenas, Se limWa-.

..- COMPLICAÇõ'gS - -

te com Pinga, foi presente a ':: SERVIÇOS l"RE'-NATAL := 'il'ri) a comentar, quando SQ-

todos os cotejos d'o, camP:'J- ª CONSULTAS !UE'DIOAS DIA'RIAS -.Jt _ 11 BOBA!! 5 licitf!dos, o azar que Os per_
nato, ao ;fi.mda .espmafracao :: :: seguira durante 'j certame d.;

que tambem o at:ngira,- so� ;mmmmmllímmmílUlmmmtlmiimUfljmm.mmnUmmmnllU'� 53.

,
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ruurristas
ruístíclo".
Mas os EE.nu ., em no- ponsahilldade de haver cria

me das Nações Unidas, lião do uma situacão de extrema
tardaram em reit'êrar que tensão". Acrescentou que
í.�; 14.400 chineses e os .,

v SE T AN
I

r ,700 coreanos que se ne

taram à repatriação serão
I Ibertados em 23 do corren

te. O comando da ONU pen
sa €nviar os chineses para
Formosa e entregar os co

reanos ao governo da Co
rPia do SuL A Radio Pekim
na emissão mencionada,
qualificou este piano de
"complot norte-america

no", que torna "gravíssi
ir, :/' õ problema (Li CG
réia.

DESINTEGRACAO
DA TREGUA

.

CamDanha
realisando
Movimento registrado durante o ano passado
Sob o aspécto sunttârIo e profi- rião esteja aparelhada. como devia

tátlco, o Centro de Sande de Blu_ Ser, para cumprir suas meritórias
mertau vem prestando relevantes finalidades. mõrrnento 0.3 ." con

serviços á população local, muito siderar que o Centro de Saude aín

.ernbóra aquela instituição ainda da não dispõe de uma viatura pa
ra o desempenho da missão de fis
calízação, sanitária e assísteneía á
ínranctá, Cumpre aqui ressaltar
que, muitas vezes. no que Se refere
fi distribuição de leite pasteurizado
ás crianças, DoS mães póbres man
dam seus filhos menores buscar o

leite no Centro de Sauda, para o

que terá :2 crianca que realizar 10n
gas e exaustivas caminhadas. de
quatro OU cinco quilometras. quan,
do a ('htribuição do leite poderia
ser feito por uma camtonete, razão
por-que a solução desse problema
deveria ser encarado com a devi
da atenção por parte dos poderes
públicos. Torna-Se evidente a ne

cessídade do Centro de Saude de
Blumenau possuir uma camiom�t"
para melhor .�umprir suas finali
dades dentro do seu programa de
ação sanitária,

lJJ'f.!;-;ider.lci::\ d!"!. Camara :nquan:o. r.a.rc;::,gir f:Il: f�"I?e.dn. :nanobra poh- Para que se tenh� uma idéia so.,
o sr. Cirilo Junior ocuparia o seu htlCn do PSD e ínterramenre des_ bre o descnvolvímunto das atívt-
lugar. RedUl:d�ria, Q cn�o. �uma conh-ctdn, p�is a ind�cac;iio da Me-

II dades daquela repartição. durante
completa modifícacão da

ftSIOnO-1
sn se tem feito atrnvés de um com o ano passado passamos I

• •
...
l' -. •

• a reve al:
rrua politica d� Can1an�. qUI_::a (,I' prormssc: re�Tflendaçao partídarta Os dados estatísttco , sôbre os vn-

Congresso. As mformaçoes nao re- de vo1:>.1" noS nomes deferemlados rios setores de assltencíu
': ....sínrnm a extensão do caso. mag I pelos partidos. E o nome do sr.

.

" sr. CU'olavo Capanerua, Interpe , Glbtm'o Capancma seria. no caso, t SERVIÇO DE HIGIENE

!!).dO pelo nosso repoj-ter. negou a o recornend :do pelo Partido So- PRE NATAl.

veracidaf:1e do cu=o. respondend J. cial Democr-ático, D2 acordo com Nes te Serviço roram inscl'itns
:,s perguntas com a afirmação de !'. tradição. a UDN nada pode fa- 215 gesbntes e atendidas 554. O

que todos 03 jüTllali.!itas sabenl .{t ze1'. lTI!lS .fl.Q .�lenarjo e!lhel'a reagir I Ser�içQ de Higi�ne Infantil, devidu
raz!to do seu :"!.tn;;t:ullento, isto.,-" d(� nl0do JtlcJS1VO. ao lIltenso H\OVltl1:ento) não perlni-

no sr.

te que o Pré-Natal seja atendido
I
constante é que poderá trazer ao

pelo rnédicoj.chefe do Amuuíatórto.] Centro de saúde o maior número de

serviço esse que está a cargo da I infantis, parem, necessário se tor
Chefia. do Distrito, que vem pro- I na melhor nivel de cultura. e tra

curando. dentro das posslbttldades j balho perseverante do enrermeíró-
incentivar o mesmo servleo. '1' vi�it�dor, o que infelizmente

, �ãc
SImVIC() DE IIIGIENE

ocorreu no ano pa�sad,!, O med-1�0
INFAN'l'lL I tem .que ,fa.zcr. muitas vezes, �SSIS"

Foram inscrita. 1.112 infantis e tenc�a medIca: lutar co?tra a rgno

atendidos 6.103. enquanto que no
raneia das maes, o maior obstaC\�

ano anterior foram inSCritos 8112 e
lo no degenvclvlmento do sej-vr,

atendidos 4.:13:;. co,

Com o intuito ':'� educar as mães
a cuidar de seus filhos, vem se

desenvolvendo desde muito inten
sa campanha. cujos resultados prá
ticos tem sido sattsratôríos. Somen
te a educação sanitária intensa e

Pekím não disse que es

tariam dispostos a reabrir
a luta, mas-manifestou que

Querem dór o tombo
Nereú Ramos

RIO, 16 íMerid.) - Os círcutos a nacesetdade de submeter-se a

politicos estão certos de que IJ li- um tratamento médico. num perio
cenciamento do leader da maioria do que vai de 15 dias a um mes.

objetiva outro: proposítos, além cla_ I
quetes já revelados pelo proprio: ASPECTOS POLITICOS

sr, Gustavo Capanemz, o de mo-: O fato deverá constituir uma

tivos de saude. Os rumores são verdadeira surpresa para os depu
os de que :� strcessâo do sr. Nereu t?dos� que hoje estão regressando
Ratllos perigará, devendo o sr, COS Seus rcspectlvos Estado�: p·�rt-·

Capanema na ausencia, ser aponta- ga � reeletcão do sr. Nereu llamo�.
do pelo PSD COlIlO candidato á A maneira pela qual a UDN deve-

« RUlciar divórcio é uma

grande inlraçã8 à ('fica»
Jldvefteocia da Ordem' àos anlln'éiantes

RIO, 16 (Meridional) - A nhecímentos. Tanto que o Por outro lado, segundo o

Ordem dos Advogado s resol; anuncio, tendo saído Dor ínad- mesmo Codigo, c, defeso <IO
veu im:�or a pena de adverten verteriéia, Io, substituído por advogado, sdvogar, Procurar
da ii d versos advogados desta outro: "Divorcio e novo casa- ou aconse.nar contra dispcst-
capital que constantemEnte a_ mcnt::J no Mexic'J. Dr. ção literal de lei.
I1nneiam a obtencão de divar- R, ".", Em face da legislação bra-
cj.� em países stÍ.l-arnericanos Ora, de acordo com o dís- sUeira, nenhum ef·e:to pode_
para casais unidos lcgalmen_ pesto na seção l.a II, "c" do riam produzir 03 rlivorcios e

te em noss� país. Apesar de Cod go de Elica Profissional, novos
-

c�'s:;mf'ntos prometidos
nen�lUm. efe. to !l.oderem pl'O- não é uermitido ao advogad, nos allUl1ci.::s.
dUZIl' t:lIB �lV':rclOs e

casam�lll "anunclar imoderadamente ud Logo qllaisquer at'vidadeE'
t��, �rn�f1�lar a_ sl.�a .ü!)tençao mitida all.enas a ind'caç'úo dE profiss onais ligadas ao objeto
C:)J�Stltlll lnfra�ao a ettl'3, da- titul.ns, especialidadt', seeI" dE: dos mesmos anuncias, são de-I'ldm a Orde/li.

.. _ I escrilorio e (,o1'responden' je:iOS·
O� termos do acorda0 suo os tes",

sc,gllll1lf's: A j'ifl'nção <.tos preceitos de>

,

Em !-:lIa_ defesa, di�s(' (l argui

I Dê;:n_ecessar�() qil!lIq_uEr es- CÓÜigU de 'Etiea I: manifpsta,
do "que dentl'o (tos selW prin- for.;] !tO sé'nÍlllo da .C!emon:,- Imp'ndo_se, a:mill1, a l;�;ila de

cip.r. s de probidade, não nega trat:ao ql',': _;; ammclOS es�ao ad\'ert ·n.-.i:t, levada em c.)nta

a pl1b1icaç�) 'dos anuncio:' I
em de,sã,cordo com

__

]:l (Jltaal.is a cirennsÍfmcia de fie tratar de

f�ue )l�s�ifican! a pr�e;l�e .1�1: I r.rescr.t;'(��do ('.:;il,go, pr;��ra �'l.lta.
,
,_ _ '_", ,

�f�t�)��i�;ll:'� !i��t:i�3�i����:��1�llIdntadas novas prnvl�denCllilias con'.a:':',>pJO.' dI] honestl(tacle, prof.JS.i1l0- " \iI II:: '

na1". " "
.' "

·qJ���l�Tl�it('ê���;�f��d��;;� as falsas 'declaraço"es de rendo I-menlo-"""��:�:��a;e3r:id��;:1:�b���1��f;[�� 1 .

:.,'
M.x·cQ, Advogado com longa

JI- d t
A

I d b
-

d�����acs������:t�sd!�O;���!s �.� -- 10 a es e mes 8 pane e com ate aos sonega ores,
ausentarem do país, Máxima
('fie iene ia (' rapídez, Dr,
Rua". tl, , .. te!. .' ,".
AcresrellÍl:u "que conhecen

{ln a Cllnstitll'ção IVIexicana,
11- nsou. objetivando desenvol
ver a,,; nossibilídades de sua

b"m'3. Dll'nanc1o-a mais co- Federal e nos Estados , Esse

nhec:d3, em atender as pe,ssoas conclave vi�ou, principalmt:f,-
(iue, por ventura (Iuisessern te,. C! aperielçoament,)_ de sua�
conhecer seu intiuto tão so-

atIVidades pela adoaçao de me

m3nt:; de dar consulta a ros- t todos de trabalho mais efici

pe:l.:: dos Iseus aludidos cçe-'

RIO, 16 (Merid.) -- Sob a

presídencia d.J sr. Cesar Prie
to, encerrou_se ontem a reu

nião �ntlal dos principais 1":S·

ponsaveis pela :f. scalização dn
imposto de Renda no Distl:"it,)

Tinha plantações da erva
maldita no norte do país
Agentes espdihados em Minas, Rio e São Paulo
S. PAULO, l_6 (ivI.e:idion!d) I e EIl1 pouP'J tf'lnpO, lOl\�egll;a I Cardim, 35 I, �undoG, é o !to

. -- O t _ n_te Magaltw,%, da

I
miber que \} f ,rnp("t·d-:H' na ma" mf'm que Só" diz o maior for.

Polida Mar:tip-:3, encontrou ('OlllL:.t (.'itava tJ.C'viwdo !l(J iJa l'
, r�('{'e�lGr <1<' maC".nha do 131'':'

�.f' ("-:111 Hill VICiado em 111&("0. l'O do BraZ, Em n;)\,,-.s lI1V�Stl- 1 sd, U dl'l ..gnch Vicente di"
pl]:t e Ioe J trütoll c!;� "',>nse" gaçõe:l, Os dois polie;,,';; não I Paulo Neto, que ))1'f'iaàh :í
t:llir infoI"IJlü(:OPS sobre quem I ptld"r:lI11 local"zitr ;) lrnlandl'o dilig,211C a, apreflld:·u nc ql1:ll'
lhp f.ornecia a "erva mald ta"'Il', ' ntem il uoi!e, foi �eit� !'da I to ocupado pelo vend{'do'� ria
O r3!_1az não uiend.:'ll au qu" .

-'i'":1J em flagrante ;. depoi., "erva maldita", quatro gran
a j,'nente lhe l)ediu o qu...� I

a apreensão de toda a m:1C(,- des malas com o lle30 de 40
"1t'Ocurando o i!1'!estigador nha. quilos cada uma de muc0nha,
França, da Costumes, u quem I José Luiz Cttl'1os dp SOllL.,l, !10r ele recem'trazida de A1a_
J'OS a pur do que S2 passava, i de 42 anos. natur.ll de Ala- goas.
K'�t' lJolicial saiu e.n c:llnpo go:s (' r:sid,nic Ú !LU GOn1'::s DINHEIRO RSPAI,UADO

Em missão de observacão .
Je. estiveram ontem né3ta

aos setores de atividades -da cidade, acompanhados dos
"Esso" Standard, na região 5rs, Jorg'8 Saud Abdala e

do Vale do Itaj?Í e Joinvil- Nabor Trizotto, respectiva
mente, vendedores
daquela importante orga
nização petrolífera no país,
em Joínville e Itajaí, os

srs, Carlos E. Soares, 'en

carregado do Departamen
to de Propaganda da "Es�
so" Standard para todo o

Brasil e J�yme Borj a, assis
tente de imprensa da orga
nização para a região sul,
com séde em São Paulo,
Aqueles altos funcioná

rios da "Essa" Standard do

Brasil, num gésto muito

simpático, >estiver13m on

tem a tarde em visita ás de
pendencias deste jornal, pe
lo qUe ll"lUitO agradecemos
é faZémos votos de fe-liz
permanencia nésta cidade,

MAIOR RIGOR
FISCAL

A urolJosito o sr·

Prietõ orestou-n!:;s as
tes info-rmações:
- A fiscalização significa

rá o ponto alto do programa
aprovado pela Divisão do Im
posto de Renda, tanto se :fará
n.�sse setor de trabalI1:l, nos

m'! 's variados €' lOllgiquos pon
tos do territorio nacional, a

começar pelas capitais e a

terminar uelas cidades de nes'

so vasto interior, com extra
ordinários resl.1ltad':s que, des
se modo, deverão ser obti-
dos.

_

As grandes firmas ou socie.
dades serão submetidas, a r:j
gOTOSO e completo controle in
direto de suas operações, re

latív;lmente aos �eus compra
dores e vendedores ou inter
mediarias. inclusive baneos,
Para apuração de compras e

desm"s3.S fictícias, e de sone

gação de vendas de mercado
rias, bem como das importan
ci2S d.'!!sviadas pelos titulares
ou sócj.�s dessas f'rmas ou 50-

entes; a unídadie de ação era

jodo o terr:torL) nacionul, a

fim de que assim. se processe
a vt'l'dad�irP.l justiça !fiscal
que atribui u iodos os brasi,
leiro::; cúpazes economicamen- gam movim,ento bruto de ou 150 mil cruzeiros, o qne,: ,

j,e, uma �pal'cela corresponden- suas vendas serão convidadas I'
!:em nenhuma duvida, corres- �

te de contribuição tributaria ao reexame de sua situação, ponde a um décimo ou a UmA
para a manutenção e progresso em virtude de acusarem VoJlu f quinto das vendas detivamen '"

do.:: país; e, finalmente, a e1c- me de transações insuficiente: I te reaH2adàS. Iremos aguar. ','
.

vação da receita, or:entando

I porque
inferior á real;dade, a I dar as ,pr':Jximas declarações

os menos esclarecidos e com- .fim de se regularizarem peran I de rendimentos das aluilidas
batendo, ;;:,!'!m treguas. os 80- te o Herario sob pena de a- firmas para imediatas e en:>1'-:
negados concieutes ,e rcinci- ção fiscal e da aplicação das gÍCas providenc'as que serãó-'
dentes, penalidades ,previstas em �ei" sem favor, uma boa lição pa:" ,

Há milhares d.essas firmas 1'a t:..dos que não atenderenl
que pagam, anualmente, 100

I
ao apelo que, por escrito, fá':'

.

mil cruzeiros de aluguel, em-, rão es d'elegados do Imposto<
pregadas e despesas gerais, I de Renda a cada uma del!�a�
sem considerar a 1nanutenção firmas". .:;_

fixada. nas escadarias do Monroe.
No memorial conforme fie sabe,
v<:dem os. fmlciollárjo� o apoio dos

senadores pa1'a a emenda n. 109

"pre�entad,a pelo senador Mozart
L3gG ao projeto 1.082, e pela qual
Se propõe qll� sejalTI estendidos a

toc:..os os servidores sem exceção.
o� beneficios do pagamento <le

quinquenios. pleiteado apenas pa·
l'a OS médicoS no referido proieü
.iii apI'ovado pela Camara dos De-

telegramas e pedidos pesooais ao'

senaÇ.ores, p"ra que aprovem a �

mend? 109. qUe dará fI_ todo o fun·

cionalismo o direito a perceber a

vantagem de mais 20% sobre os

salários por quinquenio de servi
ço.

EsPalhad� pelo qUDrl:l a po
lícia encontrou dinheiro l m

profusão que, contado, ):omOll
97 mil cruz.eiros. Era tal o

despremFll1f'nlu (h lilaliíndl'o
nela dinheiro, que dele nem

fazia c.(Jnta. Foram ainda, l;;�
prf'end cLs varias relogios, um
revolver e isqueiros baratos,
José Luiz Carlos de Souza

declarou qut.:! tinha em sua ter
ra natal um bom sitio onde

M·
-

d d d����:a!a:si��i�=�is����i�� Issao e propaga0, a a
rais. São Paulo e Rio de Ja
nei!'::, os quais. por sua vez, I t8S0se encarregavam de levai' a

I
H »terrivel erya para outros ��n- " .

tos do nalS. onde há vICIa'!
dos.

-

As invest'gações prossegui
rão oara se saber até onde viio
fm verdade, as afitm.\çõe3 de
.José Luiz qu.:! ficou preso na

Casa de Detenção.

Os funcioná rios públiCOS
I

apelam para os senadores
RIO, 16 {Meridional I - A en, gencbs, unindo-se em torno <b.

tr"ga do memorial do iuncionali>_1 campanha 'Pela aprova.;ão da e

niO publico ao vic2-presid<:ntc Ca- menda 109
fé Filho. n50 5('1'1\ mais realiz�da Essa solução. segundo �e diz. só

110 lVfínisterio elo Trabalho conlor- loi encontrada depois que os di

tlle estava anunciado, O local da rigentes do MSQ e da UNSP ch!!

entrega do memorial, que contem garam a um acordo no terrertp e_

mais de 15 000 assinaturas. seriÍ leitoral, Assim. p.gora vai ser redo
rE"li:mda 110 dia 11l, em hora a se,' brado o "bombardeiO" de cartas.

UNIÃO

Standard doBrasil

illl1 aflos. TRITORES WATERLOO
A c:l1lipanlla pela aprovação da

,;menda 109, foi lançada por um

;:rupo que denominou de M.S. Q.
111iovimento dos Servidores Pró_
q'HnquêniosL Todavia. um outro,
1,l'lI)10. pert!!ncente :la UNSP (U-
111ão Nilcionnl dos Servidoreg Pu ..

bli,'os), achou qUI) apenas os quin
LlUtnios não r ....presentu'Ií,.·:lITI aq le
:"Lfllllil':; reivinclicaçõt?s do !unclO.
nali�mo, E�s� grupo resolveu
l:tlc ':'l hlt'l dt) funl'jonnh.:.::nlo n.ío
.r{.-\ ,"'"ria '�er pt.. la aprov"'ço.lo d3 e�

!"('Illla 11l9. mas sim llt'la npr,·srll_

l.:;:iin no Congrps�(} dr! um I'rl1)etn
l,_.:-... i'" cC.iJnpieto. no qna1. além Chi;;

fI·llhqnenlo� se- pictt(l-utlti .a r�o. tr",

!til .t".140 e nunle-nto de �:ff1rio.;; fi:l-
1 � Os servidor .. " puhiico5. E a��im

,
...... ( O M E R ( -I A L Y I E I R A 8 R U ii t' S. A. ......

«t;,bel<;(;<,u';;e í?ntrê os ('héff3 Õ,F .1 .J W

Ifli.J@I.es dois grupos) cujo:; int�i?es-
�e. eleitoraÍ3 Eã\il notórios, lima

lUla sem quartel. Ontem llorf'm, Rua 15 de Novembro ... Esquina da Rua Pe. Jacobs
('Offi surPresa geral, Os dois dIri.
gentes ;resolveram acenar as dh�Er llliiiilllJiliiliiilillliliiliiílliiililiiiliililiiiiiiiliillíl.Ir.:"IIIiiiiIJ••••••llllfiiiilíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ãiiiililii

SENHORES
AGRICULTORES

Acahamos de receher no

va remessa dr"tes afa
mados Tratores Cana
denses - ad({uh'a agora
o vosso trator pelo novo

plano de vpudas a. presta
ç{Jps.

Solicitem-nos
memstração sem

uma de�

misso.

'"
ENGRAXATA..Bü

PONTO CaTO
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