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Enviou .. a ....França .•.....navios· de guerra para' as iguás do Marrocos

3 '1 '1

-,

CENTELHAI

M E fI- S _ A 6 E I R o
Catarina) -:- 5.a feira, 21 de Janeiro ele 195�

_

NUMERO

CIDADE ,a,iACAPA', rterritQrio qual faiou o, govi:;rnador ,ti", 'fel'""
Federal do Amapá, H - Recebeu l'iT,Qrio, prmiuzinão, uma eln"i_.en"
.;: governador JannarY Nunes a co" te alocução, RespÓruieu.ihe, O _

é••
, Assis chateaubriatÍó .maís Qtf"m:�nOs.rnítrva da Imporfadol-a e. rins "Dia-

. �'t;nestes palavrns: "

zíos Associados" com rara ãemons-
Antes de tudo. pl'Íffi�lrn_ que

tração de fiÕEllguia. Foi oferecido
tudo: nosso Obrigado, G obrilflldona sede do Aéro ClUbe do '1:'errito-
de nós todos ao ministro -da: Ae-rrio. um lauto almoço. durante o
rcnáutíca -e ao comenda'nte ça-(:!3!l:"
sea Aeren de Belem, pelas íUl'ili-
dta:des criadas a esta excursão,
Quando fui ver nó Ria o brigadei�
ro Nero MoJra, tive o <:nidado õ'e.
er.---pliclil""lhe que não- se trava est�
llOSSO pulo de Belem :a. Macapá. d�
uma viagem de prnzer, Queriam'iCl
por em contacto Q' ternt.ori<>. �"\li

governador e seu 'povo, com fiS em.

baixador,es de paises, que podérri,
tomar o interesse que desejamos na

Amazonía, Se uma parte do pra..

gresso de uma nação consiste era.

povoar c grande vale, essa {'tapa
para ele é tudo. Não existem nqul
braços. e o braço é a materiaprf.
ma maís valiosa cresta r�iã(}_. Qu:in
do a gent'! se lembra do tipo ma';'
ravilhoso de civilização que OR -ho,.
landeses construíram na Unha e'l
quatoríal, em Sutriatra, Java. Boi:'..
neo e outras ilhas do Arqllipelaio
e pensa _ que hoje eles estão dir.po ..
níveís - 'cnorneurs" das ativid�...

des colonals, com urna eõtl)etiencla
seeular da' vida tropical, dn lavou.
ra equatorial - não sente todos

nua. sua marcha arrazadora, rários. Minoram apenas a si-
os apetites do mundo em traze!.'nenhum auxilio tem receb.do I tuação dos criadores com um
o embaixador- dos Paises Babms.dos poderes públicos conror- pouco dágua e algum pasto com um grupo de têenteos em soloa

me informa o prefeito local, para o gado. agrícolas . .em
- materías primas doS!

Em Sumé está se agravan, D-') presidente da Socieda, climas quentes, para uma viagemd'o constantemente a crise o. de Artstíca de Pombal rece- de estudos à Arnazorrin? Isto. semrilmda dcs efeitos da estia. beu o chefe do Executivo pa- falar nos ambataxadores da Italia"
gemo O pOVO está msístíndc raibano telegrama historiando do Japão. do Canadá.
junto às autoridades locais, no o desemprego, ali, com a e.

_ �Cale II boca, disse o jovemsentido de serem inciad'Os ser- (Conclui na. ':.lL pá.;lna Ietra G) (Conclue na 2.a liãgina lp.tra. iQviços de ernergencia para os � � �--__�
desocupados, O prefeito dírt,
giu telegrama ao governador
do Estado. solicitando o retor
no ao trabalho de numerosos

. - - - -

operarias dispensados recente

Só p O d e c 8 n d U l i r á g.u':e rr a a �����:OE�:ia��:�nt���:
A cidade de' Campina Gran

politica de fôrç·3, alerta a U.R. S ..s. ã�:��;'�i�:;i{:;��;i
receberam seus salaríos. Em
virtude da düiculdade de o

encarregado das construções
conseguir emprestírnos Ioca's
para pagamento das folhas
dos operarlos, milhares de tra
balhadores se acham arneaça
dos de desemprego.
Identicas n·oticias sã'\) pro.

cedentes de Patos e munici.
p:os vizinhos, onde O DNER

ULTIMATU-M- A-or Ri:::'BE dispensou recentemente mais

I
- J 1;-°RLIM, 20 (lJP) ._.. Os so- de 500 serta-n.ejos que, se �e- " B-ELD-ES- f-:-IL-.--PINOSviéticos deram a' conhecer

param a maiS sombria {ias
, '

Ir Jsuas exigencias para a confe.. I

rem�ia quadripartite de Ber- .espectativas. .

rm, as quais provocar,am Pes- Não
. s�o menos pessimistas

,_simismo entre os diplomatas as noticIas. proceden�es �e
ocidentais € o temor de que' -Pombal; onde ,o prefelJ,(I' _n.�IT
as proximas C'JDVerSações com

ma que .na h�ra em qu� es,a.
embar- a reS!lOsta semi-oficial do, S

'

I ,... h' v� provIdenCIas 110 sentido de
em navlos norte.ame_ Kremlin íloS discursos sebre er,l ,an"iuO oJe .

a URSS possam cair num im;.. '"

m oveítadas ma's oPe-_r1('anos' que OS levarão a ilha "politica (l'e força" :pronuncia� b; . :�f:::��ntes mesmo de se ini- ;���OE! g��, às c1ente_nas, vive�.

Formosa. Aqueles prisÍoOne!·· d�s recentemente m;lo pr!.'si. SU manno afomlco Ta-s .exig.mcias incluem: 1) m.endlgan�o pe aS clda�es e ia-- r03 chegaram nUBla fila' de dente Eisenhower €:0 secreta_
,_

_

. 2l?ncl.as fOl a populaçao sur-càminhóes, 'fazendo um verd:i rio de Estado, John. Foster -"Naulilus" -I
a. real z !_çao de um� conferen

preendida com grande "corte"-

deiro ,carnaval com 'tambores Dulles,,' '
. CHi de CinCO p.otenc13s com a

f 11 d' e �oal do DNERt f·t TITUDE FOR E" participação da China comu- nR'a °l11a o D -éso!S ca d- vera-o·e corne as· el as de latas de "A _-
- 'T •

. '
.

t . ") f'
-

d essa ou na
_
o -e •

.c,E'r.veja. Um- deles exclamou: ' A radio-emissora- de -Mos. GROTON, EstadlQs Umdos, lllS a, '" a ormaçao e um não trazem beneficio aos ope_
, ','passamos mais de mil dias a- COll, aqui 'Ouvida difundiu 0120 (UP) - Uma n:::va era co- governo par� t<�da a �lema.

atraz do arame fá:rp�dp. E' I artigo do jornal "Izvestia". O meçará amanhã para o mun- nha como prImeIra medIda, pa
- maravilhoso a gente voltar' a I comentari.::>o de jornal do go_, do com o. lançamento ao mar ra. um acordo. �o�re a guerra
ser livre!" verno soviético apareceu se's. d? submarino �tômic'D "NauÍl- fna" n€sse

_

d.vJdldo pais; 3)
___...;._.....,;__.......;......;;.;,;.__..,_.;._......_� .;._ ...:.....;._..;_.;_.;.__ _.: _.:-__ ' - lus"'. Segundo Se' afirma, es- a cO,nvoc.açao de �lma conf�.

se submarino é capaz de dar ren�la pan-:g�2rm�nlCa para dls
volta ao mundo sem subir à cubr a umflcaçao d:t ALema-
superfície. A esposa do presi- nha.

.

dznte Eisenhower será a- ,))la- Tod:ls elas foram conslde
drinha d,:;-, "NautilUs". O sub. radas inaceitaveis para o Oei
marina atômico tem noventa dente, Se oS russos chegam à
metros de coml)rimento e des- mesa da conferencia decidi
locará tres mif toneladas. dos a insistir nessas condições

os (f;plomaÜ!s IOddentais ve
em poucas p.�rspectivas de um
aco::.rdo entre o Oriente e o 0- BONN, 20 (UP),:__ <;Da a-
Cidente.· ,ceitação pelos russos do pri-,

A convocação de uma come méiro :passo para a - reunifica_
rencia- de 'cinco potencias, I ção da Alemanh3; Eleições li_
cam a. participação' da China I vres e democráticas, ..df'�ende
comun sta foi levantada no C' sucesso da conferenCia da
numer,)- de hoje" do diarío

I Berlim", declarou hoje o chan
"Pravda" orgão do< Partido ceIer Ad-enauer diante ,da co
Coinunista da União Soviéti. missão direkra da União Cris

. ca'. As- outras exigencías foram tã Democrata.
dadas a conhecer nelos dia- Durante o re1at6r:o de po-.

ri·, s da- zona soviétiêa da Ale- lítica geral qUe fez nessa 0-

manha conb_"·:Jlada pelos co.., I casião <>' dr. Aden�ue:c I;ll!cn
munist3s. i tuou que as pot2nens oClden-

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

.. WASI-IINGTON, 20 (BP) -
A Associação dos Cidadãos de
Petrowrt aprovou

-

de

�,
·

Terrive , estiBg�m vem assolando
10 interior do Estado da Paraíba
Ilnvadida Campina Grande por bandos de deslocados
I JOAO PESSOA, 20 (Meri.
díonal) -- A terrível estiagem
que. assola o Estado vem ar
rastando tuna serie de míse-
rias que atnge o sertanejo.
Telegramas procedentes de

JaLbá narram quadro desola
'dor: habitantes do município,
exaustos, perambulam pelas
ruas da cidade, implorando a

caridade pública. O municipío
que vem sofrendo os horrores
da tremenda sêea, que conti- Insuliciules OS recursos para

a �rl3nizaean Mun�ial �e. Saú�,

"SOMBRA DO KREl\'[
LIN" El\-t BERLIM

GENEBRA, 20 (UP) - o
conselho executivo _da organi
zação mundial da saúde exa,
mnou ,:;. relatorio do diretor
geral, sr. Marcnlínr, Carneau
sobre cs nrcblcma.r financei
ros a, que- :l organ-zacâo deve
faz€r face !lara a elaboração
do prcgrama para 1.954 em
face da reducão dos credites
concedidos pela assistencia
técnica das Naçõ;:-s Unid_as. O

Conselh.: a::;rovou uma resos

lução prevendo a realizaçào
económica sobre ss operações
em curso ou futuras, ou adia..
mento do fundo do movímen-,
to e um emprestimo_ no Poscrr..
t:.rio de assístençía .técnlca.
A crise que afeta a- assístea..

cia técnica teve grande reper-,
cussões sobre a conjuntura
dos funCionários ,em difereIl"
t.es países e provocaram uma
perturbação parcial no pro..
grama -da OMS. O relatori(t
cOllstata ,que as ínstituíções
espt'cializadas que participam
da assistencia técnica não po ...

derão contar provisoriamente
MANILHA. 20 (DP) - O senã,Q com 13 milhões de dó ..

presidente- . Amagsaysa-y Ln. lares, ao passo 'que _os güv.er...
çou um "ultiinatum" aos, re- nos estávam comprometidos
b.eldes "Huks", fixando a com a quantia de 24 milhõe!'l
meia noite de hoje como li- de dólares. No que concerne
mite para que se :entreguem à OMS, os fundos atribnídos
ou enfrentem uma ofensiva pela assistencia técnica se ele...

f nal do exercito filipino vam, este ano, à 2.9000,000
notiCíam .

círculcs militares' de dólares, quando as obriga ...

autorizados. Estão Illm curso I ções contraidas ,pela IOrg<mi_
desde o dia ;(lnZe do corrente zação se elevam à 3.999.668
as negociações tendo 'f;'m vis� dólares para o mesmo· perio�
ta a r.endição dos "Huks"" do. '

' "

'de Dulles
de força",· norte-an�ericanà só

I
dias 'antes da inauguração da

pode conduzir à gúérra' 'e a, conferenciá dos .chanceleres
uma "deitruição colossal" dcsl das' 'qliatro, grandes poten
Estados 'ún'dos. ... .

I-cbs em Berlim, -e foi interpre
Tambem

,

advertiram - aos i tado- aq'ui' como uma indicação
norte-amencanos

, que l[ma I de' qüe ,�s russos tem o propó.
- guerra moderna não pode ser! sito de adQtar em Berlim uma
levada a cabo com urna só al'- atitude:"forte"·

,

ma e qu.e -"'nã'o podia 'ser tra- 0_ art:.go d-a. "Izvestia" foi
v.ada com êxito' sem um gran. escrito_ Por _ um general 1'6101'
do:! exercito".

-

mado cujo nome não se men-

os ]?:lssiveis resultados de uma
guerra entre a Russla e os. Es
tados Unídis,

fi e i ç Õ e s alemãs, prova
de logo da conferencia

JOFOSCAL

Reunificação " na liberdade .. acentua Idenauer
:ncitul' os americanélS a se- re.
tirarem da Europa".

Exortação de Dulles.
WASHINGTON,2.0 (UP) _

O secretário de Estado, JObll
Foster Dulles, dis..'1e qu� a
próxima conferencia dos qua ..
tr<J grandes em Berlim será
uma Ínutil perda de tempo se.
os dirigentes soviéticos per
sistirem: em sua tática ante ..

r"or. de preterider dividir os
aliados· ,

Falajl1d\ô,: hpj, à imprellsa�
Dulles exortou à URSS a com

parecer à conferencia, cujo
inicio está marcado para' . o

próximo dia 25, com "animo
construtivo"· Acrescentou que
se os russos se mostl"arem dis_
posÍ>:'s a negociar- sôbre os
problemas alemão e austría_
co, os Estados Unidos. adota
,rã.o uma atitude "ac,éssl{\.i:,,,l'�
e a con:ferenc',a de Berlim po.,
de ter "um grande �,ignifka ..
do histórico".

Acelera(la a' toileie
vennellla

BERLIM, 20 (UP) - As
autoridades soviéticas se es�
tão esforçand,:) '>01:, dar uDt
novo Especto a Alemanha e
Berlim orientais, como prepa
rativos para a 'iminente :::on ...

fe-rênc:a dos ministros da�
Relações Exteriores das qua..

tais "havIam retomado por
sua conta o programa de reu:
nificação adotado pelo govêl'
no federal, programa que com

porta como. �rimeiro ponto
um pedido de eleições livres".
O 'chanceler colocou seus

ouvintes ,em guarda contra
qualquer política' tendente a,

POSSE DO GRANDE
PENHASCO

.

A nota �eaÍirma que a Es.
panha considera com.:) seu o

grande penhasco qu� prote
ge o acesso ao Mediterr&l1eo
desde o Atlantico.
A -rainha Elizabeth II de-

ve chégar a G-braltar em 10
de maio. ultima etapa da ,ex

cursão que realiza atu,a�n
te pelo Império e a Comuni
dade.

O -f:mbaixadcr da Espanha
,em Londres, duque Primo de

_ Rivera, expressou r,2cente
,me-nte- ao chanc,21er britaniC'o
'Anthony Eden a oposição d'l
Es2anha à vis'ta da rainha a

Gibraltar. A Chancelar:a bri
tanica rejeitóu formalmerite
,na semana !lassada'''_ à,' gestão
espanhola�'

.

O comunicado \dilV'Ulgad'o
esta noite diz que a Espanha
considera necessáriQ revelar
a natureza das conversações
de Primo de Rivera c{)m E
den, em vista· dos co�ntá�
r:05 publicadas pela imprensa
br tanica.

EDEN. ALERTA:D,O

Prepare •
• t futuu fi
uatU..

�NDA OEtSn DIARIQ
NA· ENGBA.XATAIlJA

'PONTO cmo

O-govêrno diz que Primo de
Rivera chamou a atenção de
Eden !larll o "dano" que a :visi
ta da ra_inha poderia causar,
em vista da "atmosfera de
d.esgost:;" que-.a noticia da
visita hayfa .produzict) no po
vo esoanho1. Primo de Rive_
ra tm-nbéfi advertiu )1 Eden
que estava 'certo de que "u
reação espanhola terá a for.
ma de uIj1 protesto nacional".
A ChlmcelariR >espanhola

disse que' o 'embaixador Pri_
mo de Rivera declar<lu a E
den que, 0- :fato de que à rai.
nha se vinculará- a um assun_
to _tã,;) deliCado como f) litigio
de Gibraltar ser'a "uma im
prudência", já que Gibraltar
agita os "mais profundOS sen
timentos-,- do povo" esPanhol.
Acrescentou <j.l.ue,- -embora és.
te ná'} desejasse ser -descor
tês, não poderta menos que
"reagí:r'� com energia,-
Em L�ndres, Edl<'n disse ho

je aos, Comuns que a Grã
Bretanha "não tem intenções
de aceder a nenhuma mudan.
ça no status de Gibra1t'l1'" �
que a Grã�Bretanha "não coh
sidera que _

êsie ff-lja. um
,

as.

RestCluração da democracia no<;
países sob dominio comunista
Homeuageadas os preSidenles de bonra da Ceilro' Brasileiro da Europa livre

rnum contra o comunjsmo.
E' nosso grande orgulho contar

com o apoio de nomes dos mais
eminentes do panorama politiCO a

tual do Brasil" Refiro-me especial
mente eos 4, senadores qu esão nos

sos presidentes de ho:nxa e sem

cuja ajuda nad� do que ,consegui
mos rcalÍzar pOderia ter sido êxi·
to.

RIO. 20 (Meridional) -- O Cen- a tranl:J_uilidade dos povos livres e!' _ ..
Por gentileza dos_ meus colegas

tro Brasileiro dg Europa Livre ho. a liberdade dos' povos oprimidos do Centro Brasileiro da Europa Li
menageuo com um banquete no estiverem asseguradas. Após .este

I
vre coube a mim a grande honra

Hotel ,Miramar. os seus presidentes ano de trabalho podemos apresen- de saudar hoje· os nossos ilustres
de honra. senadores l\l[amilt'm No- tllr estes magnificos resultadlos, que con-::idados.
gueira. Assis Chateaub1'ian:l e Na-" são motivo de orgudho e estimulo I Ná entradla do novo ano' de suas
poleãQ: Alencastro Guimarães e o -r,ara o futuro. - J atividades, - os representantes de
seu Conselho Consultivo,

" ,

.Tenho a honra de passa-r a pala- nove paises europeus' que formam
Estiveram presentes o 1,re,ideu-- vra �o ministro .Tan Reisser, pri- o Conselho E_,<ecutivo do' Centro

te qaq_uela 'enti�ade, sr, H. A.
_
lneiro vice�presidente da nossa ar· Brasimro da Eúropa Livre. resoI.

Spitzman Jordan, o ex-ministl.':l da _ganização". veram aproveitar_se desta oportu-TcheCOSlováquia. dr jan Reisser; DISCURSO DO DR. J'AN nidude para prestar homenagem ãs
o ex-ministro da Polonia. Tadeu ,-

REISSER personalidades brasileiras
-

que os
Sk.owronslti. - pa1s representado tam

_ Discursando a seguir, dl2se o dl". honraram, aceitaindo o convite pn-'
bem, peio coronel Stanislaw l{ara; Jan Reisser: . l'!l colaborar com eles na luta co-
l;! ex-ml_IlÍstro da BUlgaria, �r. Chi
risto

-

Boyadjeff; o ex-ministro da

Lituania, sr. Fl'ikas Meyoris' O e)r

ministro da Estorna, sr. Karl Ast;
o {'x-mllllstro da Letonia, sr, p.,.
ter5 OUns. A Rumania esteve re

presentada pejo sr. Jon C. Diaman_
dy. a Uel'ania pelo sr. André Ma-
zal e a Hungria pe-10 ex-ministro_' ,

Nicola Horthy e o sr. Christofe Kal '. RIO, 20 (Meridio�al) ':-1 rem, • o inspetor da Alfan
lay.' De um modo quase geral, dega do - Rio, sr. Felizardo
Compareceram tamhem o deputa noticiou-se o falecim.ento do 1 Toscano,' retifica aquele n.o

do p..lo Paraná. Ostaráa Roguski e

deputado, sr., Mario Altino; ticiário, asseverando que o
os jornalist.as Francisco SOU7.a Bra-

:l�il e Chermcmt de Brito. '

.

-

" deputado" Mario . A tino
__

- '

..,,- ��n'
- ---

-

no
.. Aeroporto. do, Galeão, "não ch>egou a ter contactoFALA '0 -SR. Si"'ITZMAN t d

.

d d
JORDA N

mmu os �p�':.s e ese:n- com a inspeção fiscal da al-
.. Termlnado fi banquete, fez uso barcar do aVIa0 InternaCl�. bndega, pp!' isso que viti
da palavra o sr. Spit,zman .Tordlan nal, que o tro.uxe de Rec:- m& de mal súbito, logo a-

qU���:in;lr:: :.:re:�::reunjmo!l. íe� por�m, mmutl;>s �e.POls pós sua chegada, veio, inie"
Das outras vezes discutimos' os nos soorevelO 'Um ll1cldiente lizmente, a falecer antes de '

sos plan�s, assumimos dé coração por funCionários aduanei- haver. cogitado sequer do
eomproml�SOS de empregar os nas-

ros que pretendiam revis- desembaraço da sua pasSos melhores esforço, em proldes- ."
ia luta que só terminará quando' tal' sua bagagem. HOJe, po� sagem .

lContinua na 2,a pág. lt:tra F,

o Serviço Social da Indústri!ll (SESI): NucLeo Regional
de Blumenau, tem_ � prazer de con-vidar t�dos os BrS. indus�

,

tr!.ais .e pres�dentes dos sindicatos ,operát'-ios d,� Blumenari, pa.
1'a a reunião que se realisará na sédl! da Associação; ComercIál
,e; Indústrial de Blumenau, gentibnenté-_ cedidJ1, !lOf' sua, dire...

. torla,'ás 20 hol'aü .do dia 22, {sexta feir�),.para tratar de as�
suntos de g.rande Interesse para as classe�. ..

�'i'';';;';'''Itt � .::,..(, . ..:-� "'_'." .•
'

.,

PROSDÓCIMO
IMPORTAÇXO E COMtRCIO

CURITIBA

S/A.

Faleceu (I deputada depois·· I
,

'

. de dese.nbarcar, do ,avião

JOU-NILE BLUMENAU
�� ..... ' ;.. .,' .... "" ........._;;;;o;.a::l_ .......a;: ..•••::J_
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pcrançados de conseguir uma liqui
dação dos credUt>s pendentes. Che_

garam a aleânçar grandes propor-«

J O R N A L :qões. em outubro e novembro. No
.

momento em .qge o Banco· do Br;:t_
si} poude impedir essas transações
,a 4. de dezembro, já haviam sido

liquidados uns �. 500 . 000 libras es

terlinas.

. com relação a cada produto;
2 - plantas de instalações; 3
catálog,os, fotograEas, etc·
As propostas ·dev,erão ser a

presentadas em 11 vias, das

��::::=�====������lqúais 3 ·com os anexos. Tal
í exigência visa, proporcionar
\,
"
.. E H' T R. O.' ·D. E. o exame simultaneo das pro-

I
... postas pelos vários orgãos re-

A ·UT· O" M""O" Y 1:1 S presentadJQs na comissão·
� Deverão .as propostas 'ser

I
. :

.

Àutom61'eil UAd.. : entregues ao D.epartamento
C-_._... � U-"-- ;de Coordenação e· Orçamento
.............oell --

i i.da SUMOC.
.

Camlonetes Ua_
�:

K i:', � '1' HOC A .'.. D
i:.llH V li: N D A Na Italia, 87 por
'"iit�, C O M P B Ao da população não tem a

� � menor idéia do que seja a

I
.• 'ConcesdoDárl081 OrgAani�a:ção do Tratado do,!,CAMINHõES F. W. D, (roU%' Atlanbco Norte. Tal Orga.-Wheel Drive) riização é tambein desco;'fl'BATORES� L. H. B. DI_e!

h 'd d 8'". .'
.

Peça, e AcesoorlclIIu " n eCl a e "" por cento dos
f
....•.

r
..�ORD._-LT�v_ROLD... ingloeses e 89 por cento dos

t francéses.
j' .

11 O P A B .

N d 97
(, AUTO COMERCIAL' .

a li menos que' por

r
.

IMPORTADORA S. A· cento da população' na

I
.

BLUMENAU· fiança e na Italia ignora
f Rua 15 de Novembrn. 983 quem seja ()' SecÍ'étário Ge-
I "ACISA" - Fone 1324

1 d N
'_

U'd• ,Telegramas: VANDEMEENE r.a as açoes m aSi
cujo nome 'é tambem des-
conhecido por 96 por cento
dos ingleses. I ��:!���!!!��!!!�!:!��!!:�������::!�Finalmente, 54 por cen-

to dos franceses e ingleses
ignoram qual é o partido
polvtico que está no poder
nos Estados Unidos.

�------->-;..;....

LOTES Ar VERDA
*'�

Vendem-se diversos' lotes.
Situação pr,evilegiada, proxi.,
mo ao centro. PreçQs. vanta
looOll. Facilita-se os: pagamen-
tos-. ' ". ' ' .•.

'

'
.. Informações com () proprie
tário Dl'. Herbert Geara ..,-.R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

,� C O M P R'A � ri
Uma'cabine de a�o, que pos-lsa ser ad!a.ptada em um eamí

nhã� DE 80'1'0, de 5Ao.neJa-
das.

.' .

, 'tratar Dal NAVITA.: à Rua
'XV de' Novembl'o, 1.513 ..,...

Blumenau,

ANUNCIOS

1

NESTE
------------------�.-------

.

Uma maquina -para: fabricar
200 ã 400 quilos de,Gêlo diá
rios, íncíusívs picolés e sor

vetes. - Preçe de ooasíão, -,..
J:nformaçóes detalhadas na Co
mercíal "REX" - ·M .• -Paw
lak - Rua Nereu Ramos, '15
.;;...... Blumenau.

Cunha e revisor o míarístro
Raul Machado. A acusação es

.tâ a cargo do procurador ge,
ral Fernando, Moreira Guima
rães e, a $fesa será dirigida
por diversos advogados,'
A 2.a AUDITORIA REALI-

ZOU TRES SESSõES
.. O Oonsetho Especial de Jus
tiça da. �.a Auditoria! de Guer
ra, reuniu-se, ontem, pelã. ma;
nhã, a fim de prosseguir no

'sumario de culpa dos comu

nistas da 6.a R.M., respon
dendo a processo nesta capi
tal; na parte da tarde. foram
realizados duas sessões p'tl'O
Conselho Permanente, da mes
maQ

.

Auditoria para inicio de
sumario· e interrogação . de
rêt1.S . em proressos diversos.

P'R E ( I S A OI S E
De um rapaz 'de 16 anos. a

proximadamente e que saiba
:falár, inclusive, o iaJemão, lfa
za

' auxIliar e praticar na see-

�ão de peça,f3. .

( Apresentar-sê na NAVITA,
ii Rua XV, de Novembro,
1-.315 '-'- Blumenau�

����.

·ARMAS E MUNiÇÕES

convidado para dela parti
cipar com. suas gUarnições
mais categorizadas, não ha
vendo necessidade' de di
zer que tambem o Clube
Náutico Améric<.a competi':'
rá ,em todos os páreos�

Armas de caça, 'efllor
te, revólveres, pisto

las etc. qualquer
marca, COMPRAM-:SE

NA
'

(asa Pesca e (aça
- BLUMENAlJ -

.

Rua lã de No ..... 1301

(

s

fABRICA DE MAQUINAS
� E fUNDIC10 MORlTI
; : ,

!-", - De - 'W'

;� �
EDMUNDO MORlTZ
Rua Umguai, 30
Caixa Pootal, 74.

'.�

Telegramas_! "Moritz seda terão mais vista, de
pois de lavadas, se forem
enxaguadas em uma leve

solução de agua e vinagre.
As manchas de lama so

bre' os impermeáveis ou te
cidos de borracha são lava
das 'com uma soluçãó mor

na de agua € vinagre bran-

.11 Fabricação de bttlanças Mar- II
II ca �Moritz" de 20, lID 40 il;gs. 11
11 --x-- II
U Bombas de Pressão e Sucção II
II 1 1140 11
11 Bombas Inglêsas 1 1(4. II
II -x- fi
li Eixos Para Serras Circulares II
li '

-x� II
li Furadeira horizontal para II
II montag�m em armação II
II de madeira II

11�_IIiiIiI_Iliiiliiii__iliiiiilíiiiiliiill_lliiiliiiilliliiiiiiliiiilll'l
11 --g- II
II Ferragem para Tupla •. Monta- II .

( O N S. E R T O'li gem em arnlallão de madeira II
,

II --x-- II
.II Ferragens Completas - SerTaS II DE RELOGIOSli

.

Fita . II
II -x- II
ii Plainas simples - 50 çenti- !!
II metros: de largura II
II -x- II

.

II Cilindros par!! Padarias. moenD II
.

II das para cana e Dragas com- II
li pletas para areia OU pedregu- II
1\ gUlho lIl'II -X-' , n
II Oficina, fundição' e estamparia 11
11 .-x.- II
II Pl'ojétos, orçamentos e demais II
II' informações na fábtica. II

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -
lTOUPAVA SECA

(Ao ladio da Farmacia Pfau)

- SERVIÇO RApmO -
.

Aceita consertos oe confec_
ções de joijas.

,....:...------------

Procura-se um contador formado para' contabilidade' e
serviços gerais de escritQrio' num depósito de armarinho por
.atacado·

Os interessados queiram dirigir_se por carta aproprio
punho, indicando prática e. Pretensões•.à çaixa postal, 339 -

Blum'enau. ,_:#!l! .

"'fllmlllmlrnlllllllnlUllllllunUlmnlmIIIIUUlunUUIIIIIIIIJlIIJJlllIm�
_

i

=

1=_-=_ casas [ IERRENOS
__COMPRAMOS E VENDElVÍOS'EM TODOS os

PONTOS DA CIDADE

�== Antes de realizar qualquer negócio imobIliário, ==- ---COlli)ulte-nos

§ "ORGANIZAÇÃO �lUM�MAUE"SE LIDA." =

ª_ Rua 15 de-Noveírillro, 8'10..
..:....:. 1.0 ando Sala 5

__
,....

: Telefone: '1 '5 7 2 _

§ Onde su 'realizam os melho-res negócios de imóveis E
= -

,. ;

=.UiumnUnUnnmUUluUUmnUnnmunumnunuutUuunnmnUfIIL
;O;

.
.

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

Internato. externato e semi-internato.
Estabelecimento de ensino oficial com inspeção :(ederal.
Professorado salesiano formado pela Faculdade de Filo
sofia, Cíêncías e .Letras de .Ioreaa, Estad() de São Paulo.
Estudos sérios e eficientes. . ,

Curso PrepáratórÍo aos exames de admissãó ao ginásio
de 11 de janeiro a 20 de fevereiro. - Exames: días 22,
23 e 24 de fevereiro.

.

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

Z:-lt-S-S-S-�- S. - S. -:I. -%-.1:-1
,

H

'ElECTRO AÇO· ALTONA S. A.
AVISO .

".'

Acham-se à disposição. dos senhores acionistas, no, escritório.
désta sociedade à Rua CeI· .Vida! Ramos nso 925, em-Blúma-.
nau. os documentos a que se refere Q artigo 99 'do'déereto.Iei
2.627 de 26 de setembro de. 1940. '.

. ,

Blumenau, 20 'de ganeiro de 1954. ..' ..

'

Kurt von Hertwig - Diretor comercial ..

Paul,W,erner - DiretoOr Técnico

H O J E QUINTA_FEIRA
as 8 noeas, .

ANSELMO DUARTE - ELIANA, na grande fita ao
Nacional!

.

-:

Assembléia Geral Ordinária
São convidados iOS senhores acionistas desta soeíedade pa-,

. ra a assembléia geral ordinária, a realizar-se no. dia. 27 de fe
vereiro 1954, às 15 horas, na €scritório da sociedade, com a;
seguinte

'

ordem (lo dia: . .' ( ',; '., -,' '
..

1) Exame, discussão e aprovação do balanço. do· exercícío
de 1953, demonstração da conta "Lucros e Perdas; re..;

latórío da diretoria e Parecer do Conselho Fiscal .

2) Eleição do Conselho Fiscal ,€ suplent.es pará':Q, exerci•.
c'o de 1954 .

3) Assuntos diversos de interesse da socíedade..
Blumenau, 20· de janeiro de 1954. .

Kurt von Hertwig - Diretor Comercial
Paul Werner - Diretor Técnico

A SOMBRA DA OUTRA
gassem, tambem com desconto, me
diante a compra de dolares
mercado livre do Brasil.

" ·(hp.pt. �àté 14 anos)
- ...

Uma .das maiores l'ealis::l.ções do cinema brasileiro!
A histó:da de ELSA e HELENA! . .

, .'

Extra4do do famoso Romance de Gastão CEULS :"1'\ OUTRA"!
Um dos maiares idesempenhcs da carreira artistiéa da' dupla
mais famosa do cinema Nacional: AnselIna Duarte e' Eliana!
Não percam h(Jj� no cine BUSCH,' esta mua;vilhosa película
do nosso-Cínemá!

. '.' ,
.

iJIzill-se q\\� algumas' d!essas tran

saçõas ainda se realizavam, poj-em, :
se souba que as mesmsa haviam '

sido aprovadas pelas a�orídades
brasileiras, antes que o Banco do
'Brasil· as impedisse...DESCONTO .

EMPRESA INDUS TRIAl GARCIA �. A., '

AVISO .'

Enc-:mtram-se à disposição dos srs. acionistas desta socie-
• dade anonima, na séde social, sita à, rua Amazonas. n.o 4.9(16;
em Blunlenau, os documentos exigidos pelo art. 99, letras a,

: b e. c, do decreto lei n.o 2..627, de 26 de setembro de 1940, 1'e
fe-l'entes ao balanço geral encerrado em 31 de .de�embro de
1953.

. .

Blurnenau, 9 de janeiro de 1954. .

Ernesto Stodieck Jr. - Diretor Gerente" CiI BLUMENAU.Ine Fon� 1156 .'

I ;.�

BREVE'- Extréiai espetacu1a.r de CASTRITO e sua orqnes
tra Argentitla de Espetáculos apresentando (}. maÍQl' SHOW,
jamais vísto - em BLUMENAU - não percam breve no C .

BUSCH!

DIi! acordo. com essa espeeíe de
transações os exportadores aceita

vam. inicialmente. um desconto de
10 a 11 por cento, para podJer re
tirar seu mnheiro. do .Brasil.. Para.
fins de dezmebro, já aceitavam des da Primeira Instaneía,
contos até de 20 por cento. raro sustados até o julga-
Além dessas operações de tro- menta da questão do man

ca, os co_merciantes ti'rutlfer,iram

l.d:adO
de segurança.seus credítos para estabelecimen-

tos de desconto que queriam fazer

6inversões no' Brasil. Outros conse-

guíram que OS! brasileiros lhes

pa-I_______----- t xístencia na cidade de rente
; nas de chefes de familia ao

i desamparo, chegados do ínte
, r.ior.do munícípío e que neces,

\ s.tam de urgente assísten,
foice, atingiu João Bat),ta cía.
Botossi. na, cabeça. ferindo-o Tambem de Curema che-
gravemente. gam a capital desPach,?s tele-
A intervenção de terceiros gráficos informando que 270

e da policia, Pôs cobro ao eon- homens haviam sido d'ispen
flito, ve.tificanctro-se que, Joã:o, sados da rodovia Cur,ema
Batista B,oto$si, .. de 27 Imos, Piancó, sob a .alegação já ge_
casado. W.anir. de Oliveira, Bo- neralizada,. da falta de verbas.
tossi, de 18, anos, cru.ada e Wal

.

A maioria é constituída de
domira Cab.raLde Oliveira, es- pais. de família, estando mui
ta.vam feridos ,e.Sebastião au-

'

tos morrendo, de fome, segun
tor da agressão. a foice, � ha- d\;;l' telegramas dali proceden
via evadido. '

.

teso O pessoal dispensada está
Comp,

.

d& v.ez anterior, o ameaçando até invadir a co:'

conflito foi terminaI: no Car- operativa de consúmo local.
torio da Central. ond!e aS viti- . Os apelos surgidos do ser

mas. após receberem socorl'.os tão para aproveitamento dos
no Pronto Sor.orro. prestaram trabalhadores,. adiantam que,
decÍarações em n'{}V'.()' jnqueri- segundo perspectivas, locais,
to. que veio colocar o ponto tais serviç-:::.s de emergencia se

final. em mais uma das diver. riam necessarios apenas por
gencias .entre as duas familias mais dois meses, até a chega-'
,em choque.

.

da da estação das chuvas.

DOMINGO.: A
.

ESPADA DOS Mo.SQUETEIROS!

QUINTA-FEIRA· H O JEHO J E
aSJ 8 horas,

Sessão, em beneficio da construeâo da nova: igreja MA�IZ!
BlNG VR9SBY; WILLIAM. BENDIX, na snner e gosa.dissiüia
comédia, em, deslumbrante teenkcolor .s:; ;

NA (ORlE' D O REI ARTUR
• .'

o (TECNICOLOR) 1 !

I Surge na téla � mag�ific'otecnic�ldr a famos�historia UM
YANKEE NA CORTE DO. REI ARTUR, protagonlzada. p,elo ..

,impagável BING CROSBY, Um filine deliçiaso', com al.egpa;
'romantlsmo,e lindas canções! .

. "':..
. ... " .. -.,,

.Ete pens(lu no velho ditado.: QUEM NÃO TEl\'f· CA,o., (jAÇA,
COM GATO. .. e Se estrepou todo!- .

'

COt1UN,ICA DO A' PRAÇ4. .

,0rORII-0
�;� CDnu-bpla. 1mIdI,

.

"

O moderno tratamento da �
.

fvnçõ.. f.mlnlna.
'- ,..... ..

Pr.f. ,.,..... _.IIaI.
..".... ..

1.1111111111 uel. II
uui U'III lo a;

'. (O�INHELRf .

PROCURA-SE COZINHEIRA PARA'HOTEL NA PRAIA IDE CAMBORIU'. EXIGE;.8E ÀPTIDÃO PERFEITA. PAGA.
SE ORDENADO DE ·Cr$ 1.500,00 a 2.000.00. _. INTERES-'
SADAS,PODEM APRESENTAR.SE A' RUA 7 DE SETEM
BRO 613 EM BLUMENAU·

oS

���

"lUlllllUllilImnnmlUlIlJlllllllíIUIIUItIlUlIIIUllllllllllllllllllllllnlllllll'

� AJT����A��,! DO ��IO VlA!!�O ,
�

,

RIO DO IlfSIO l �'
.:: T A B E' L A D E fi o R' A' R lOS E.
e Saldas de Rio do Testo NOS DIAS UTEIS S:udas' de Blnmenau::
55 6,00 horas 9,3Q Ml'as ::
= 6.30 horas 11,00 horas

'

:.
.!5 7,30 horas 12,01) horas. .. ::
.:: 12,00 horas 16,00 horas ::
:: 13,00 boras 17,00 hotU

====_::.'
AOS SAB.\DOS A TARDE

12,00 horas 13,30 ho!'8S

13,00 hora� 16,00 horas

14;00 horas 1'1,00 . .horas
_

- AOS DOMINGOS :� � =

=, 6.00 horas " 8,30 ho;"ss
_=6,30 horas 9,00' horas'

= 11,00. horss =
gaucho que preside o Mínisterio petropolitana. Há porque um indi� - l��� ��:::s :j,3,30 horas :::
da Aeronautica. Não diga mais na- viduo ficar biloso, de mau humor,:: 16;00 horas 17,30 horas :: .

da. Vou telefonar ao coronel Ca- num clima da doçura destes E Ma- -
18,00 boras ::

bral. o comandante da Base. em capá. que tem tudo, ainda 'não pos- - 1176,,�OO ��;:: 19.00 hOl'as ::
Belem. Com ..esse prog,rlttilll, ele sul. arvores, o que lhe faz. uma ::: ::
raspara todos os Catalinas da Base falta desadorada..E preciso dar u-:: E M' P R E SAM O R ,: I R A & W E R N. E. R :: Passando em rápida revista o a- politica sem cpmpromissos, a

er1h'oS dará". nla solida densidtade veg-eta1 á jo� =::_:
J;

:: no que .acabou de .transcorrer� lem_. atj.tude fírmet dentro da quàl -8""
Foi o que acont.eceu. vem metropole do territorio Fal- VIAGeNS DIA.'RIAS ENTRE ITAiAi' Iii BLiJ·ãfi�AiJ :: bra.me, antes de tudo, daq\.)'la Excia, o sr. senador Hamilton No-

Não se ·t.ornou: necessario dizer tam aqui frontes de arvores copa-
_

HORA'RIO' DoS ONiBU8: 5 noite: .<im que li nossa jovem orga- ,guelra conduz d.a .tribuna da .cama-
uma palavra ao:coronel Cabral. Ao das. Os americanos dizem que:: PART!Jl)AS PARA ITAJAI': 7,10 e 15,30 ficTa.: :: ;'nização pela ,primeira vez se apre- :'1',3.. Alta uma .luta, ininterrupta em

chegar a Belem .esse brilhante e Washington constitui urna capital
_

PARTIDAS PARA BLUl\oIEl'4AV: 6, 8 e 15 Hotu. ª :'sentou ao publico brasileiro. Inau_
II
prol da ilbertação de nossos paises

intrépido, aeronauta.·.oficlal de es. embutida num parque. E' o que:: HORA'RIO DAS. CAlVIIONETEIS: ::. .gurOUõ.essa reunião S. Excia. o sr. 'que porculpa e pelos erros pol1ti�
. tado maior. economista 'ele mes. resta' a fazer tambem aqui. dar u- = PARTIDAS PARA BLUllfENAU: 'l ii: 12,30 lRIrlUI; 5: ·s.enador Assis Cbateaubriand, per-' : cos d3S' grandes pótenéias ociden�

·mo;· já havia �preendidQ toda a ma 'soberba pompa florestal a ci_ _ PARTIDAS PARA lTAJ'Al'; 9, e 17 horas. S :sonalidadle ·essa, qu parece ·ter iu- ;tais c�jram depois da guerra sob o

silmificaçãQ de nossa viagem. Não dade. que renasce sob augurios tão _ PASSAGEM: Cr$ 15,00 nOll ônibus. e Cr, 20,00 nu eam10neÚiA = gido<dos .tempos do renascimento .óomÍnio comunista. '

foi preciso nem v:8-10, quanto :t;elízes. modelada por um condutor - AG:éNCIA EM ITAJAl': Rua Heremo: Luz - (.1\0.1&411' 4a qi'lij. ª "para reincarnar.: no noSSO SéCUID l., Bem conhecemo<; e apreciamos
mais dar-lhe. Com.um 'desdem 0- tão sagaz e competente. §,=':: MatrlJ:) _ :Fone, 373 ;: : aquele 7llilagre: de homem, a quem . as, simpatias· "lUe ligam à· n0"\Sa
.limpico por ·qual' contacto pessoal, .. Obter o que o coronel Jannary AG:tNCXA EM BLUM:&NAU: Trave.... { 441 !'ev.relre _ (,lI.oo f ;naqueles tempos, chamavam "uomo 'causa S. Exci. o sr. senador Ar.
que se tornava·superfluo. ele nos já troux� para o Omapá é uma c:l!ncfa.. Bra.nlú) _ Fone, 126& :: 'unieoversale".. 'thul" B�rnardes Filho, €' a ,ajuda
ml!.lldou dizer que tres Catalinas e proesa de corredor de maratona, _._ _._ _._ == '

,,,0 .. sr. Assis Chateaubriand impro ;que �le nos·. prestou, com .. a·· sua·

um Beech B, cabendo um total de Ele governa die noite, para salvar :: O OVIARIO EXPRESSO BRUSOUEIlt'E =_- viuu ;.wna :.intrOdução. com· t�nto discreto orientação,.mostrando-nas
60 pessoas, estavam à disposição o que os brasileiros estragam de: R D;,' ., . . I�J .

:briLl-jo e conhecimento que sua a- ia todas as. horas ,caminho certo.3:'
da,lmporlaÓOra e dQ.s �Diarios As- dia. Do onpto de vista adIl1inis- LINHA DE ONIBUS ENTRE: == 'presenillÇão se tornou a mais bela través da'·flóresta �s, vezes compli.'
sociados," paI'4 transportãr os seus trativo, o vosso c.ondutor é mais 'l:S- ..... conferencia sobre os nossos assun- :cada. do mOlJlento politico brasilei?

. LINHAS BLlJ�N.aU�BRUS'tl1l11
. :

-

visitantes, em 1 hora e meia, a ca- do que um dinamico; é ele um erup

,_ BAlDA DE BLUMENAU: _ (De %.&lI às Itall felra.il ',;n, N, :: 'tas.
.

,roo "

pital deste territorio. tivo visionario com a aptidão, po-' :: =. De igual modo ,lembramos com' A maior parte do nosso trabalho
Amapaenses, só voces do terri_ rem, para sonhar a realb:ar. Por = l' e 16 horas) -'(AOllábadol à.1. 18, 13, II 14 hoflU) - Ãü'

gratidão a noite da segunda ses- 'durant� o 'nao"pasado, foi, porem,
torio longiquo sabem o que é esta

.

61 milhões de cUPital americano ': Domingoll às 10 hor'llJ. são do Centro Brasileira da Euro- feita graças à !!Ompreenção e gene-
.

. .
-

snDA DE BRUSQUE; ,_'(Dtu '6tet. t. 1. 1., 1•• ·1' Ufa.)Força Aerea Brasileira. como fator aqui•.em troca de manganês, slgm- = .....
pa. Livre; presidida e inaugurada 'rosidade do mundo jornalistico bra�

. -

d t
,... (Aoa Do-"-gos às 18' horas). � -

'. .

da. unidade nacional. No dia em fica um modelo de deClsao e e e-.... � u.....

__=_'"'.
'com, tanta autoridlade por S. Excia sileiro. Os' 10 volumes dte recortes

que um estudioso de peso e tomo, nacidaàe. Outros .tem a ambição 'S LINHAS ,BRUSQUE-J'LORIANO'POL11. ,o ;sr. senador Napoleão Alencastro

analizar o papel do Coreto Aéreo
.

dle 'fazer o seu Estado rico e pode- '§: IAWA DE BRUSQUE: _. (2.a.·à Sábadojj ii ii, II, 15 • isjU !l.
.

Guimlll'ães.
�<Ut • M � lta Ih ue "AlI)A DE FLORL''LTO'POLIS: - (De 2.:ü à ..... fsir"'" ,,- -

d",..... ar, no ,Integridade do territorio rosa.·, as ,,:1: - e5' a coragem,q......, _..

==_.' Nem pa emos Jam31S esquecer a
. brasileiro. nossos compatriotas· te- ele tev". e está tendo, de atra\r os:: 'to ,lG. e 12 'hrll.) - (A01l sibados. à. 1.14 ii :1:6 hr••)

.

rão pela juventude·da aviação doe capitais. da ·imica·parte do mundo - LINliAS,BRU.SQUR-I'J�ÃJAI' :S.:.·PED.'EM INDENIZACA-O.· OSarco e flecha., !autora prlmiti\l1Oli donde podem -eles vir seguiras e - BAlDA DE b.."SQUl!l: - .2.all. à S�ado. ài 'f e 11 1lefa.,
llln grave respeito e uma· exalta- baratos. Fazendo' no territorio um::: SAlDA, DE l'l'AJAl': -,2.11..· à. Sábado. 'àll 8 e 13··lu"... _;" . . ,... .,

d'a admiração. Nós nãO' ,sQmos Um governo de COnipromisso com a 0-
-

LINHA lTAJAf',..;rOINVILJiI: �. iMARlNHE1ROS SUErCOS'
Imperio u»Í® Não somos. um con- posição local, empreendendo mes-

_

. B. O"R A R I. ()' Bt, _

tinente assimilado pela' intedigaçãli mo·a· politica como' um, problema BAIDA DE lTAJAI': - De 2.as. a IlAbado ... � e 15,15 hon.a.
� = ;

:las, partes ao respectivo todo. 'Não

I
de serenidade. de temperamento e - BAlDA DE JOINVn.E: - De 2.11.' a .Ába\to as '7,30 •. 15,110 :tu.. ::, ES:rQCOLMO" 20 (UP) -

passamos de um, arquipélago.. . dle equilíbrio de paixões. o gover- �. LINHAS NOVA TRENTO�FJ..OJUANO'POLI& ',' := ;0 Miliístro·' dos Negociós es-

.0 :Brasil ê uma Micronesia. Seu nador Jannl'.l'Y é entretanto, um de ,= "AIDA DE N. TltENTO _ 2•••,'."" ,..,6"11- rei.r••. '" , �rà.. :: ;trangeiros, .suéc-o', acaba de re..:
territQrio· é dividido, e sub-'divldi- moerata da era "tômica. Ele se me :S· !SAIDA DE J!'POLIS. __ 2...., ..... "'. 6.... ,tetr_ h -11l; holL'_ :: :cebei Um pedido de inrerven-
do em. ilhas. às qU(lÍs sé a ·aviação xe muito. para correr adiante dos ;' _._ _._. ..-�_ :: :.ção em favor de do!s mari-

transmite .con�actos 'rápidos ,e .in- p.oblemas e. das suas soluçPeS muI 'E: =I'nb.eiros do. navio "Hiperion"
cessantes. E' () .poder aeronáutico. tiplicando dez Jannarys .na admi- := A U T O V I A C A- O. H a. S 's E

= I,vendido fez algum tempo ao

seja o comercial. seja o militar. nistração, para atender os inte- ,= A:: 'Brasil' e 'que agora tem o no-
•

t d
.- ,..:: :me. de "Imba". ,Os· marinhei-quem ".tá possibilitando uma maior

.

resses do territorlO em o os os:: Atendendo às necessidade... co�venl"ncla do. ·ar.. p...age1.ro.. _
. .

t'd d d
. -, . '

=.. .TOS pedem'. ser indenizados pequan 1 a e e comunicaçõe!;, entre ângulos, sobre os qu,a1s =es se pro- ;=_ a Auto· Viação· Rasse;
.

acaba de estabelecer' novo' horarfo 40. _ ., .

-"'f t 'Ih d'
" = ,la perda qe objetQs pessoais,as '":' �ren es 1 as o ar�ui�élago Jetaram_.. . .:: zeus transportei! coletivos, 0lI quais;lá entraram .Dl virO:-' • -

.

I lib.rasllrur.o, Como sem a aVIaçao. se- Eu vlaJo o }lrastl por. amor, éO. ,::_ que obedecerl!o ao se .....-te.. '.' ','. '.' "'.:'"
= ;conÍiscadós pe a a and.ega bra

1 t f
..� ':: :sileira ..Outros membros da.

r�a pOSSlve �tabe.le<:er a convi;,en- mo, quem procura sen, lr .� p�r u- ::: PARTIDAS DE BLUMiENAU: (diádamente}: " ho}'u .
....: .. ônlbWl; ::

.

tr'pu!açâJo. do mesmo n;a_víoela entre os brasllelr�s �e Oliv�i-' m� de todos os s,eus Jardms. �sta 'E! 9 l10ras - on'bus;.13,lO - oq1bll.� U,lQ.On11tUs·(vü::IlJlrallD&):C =_ faríam, dentro .em breve, de-ra de ,Cacel'es, de Tabati_nga, de abordagem, ou. dlg::mos..este ef�I'=' PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diA1'1amente 30 ho --.aJa!.. = ;marche análoga•.Macapa e o resto do p.aIS? f1eurement·' que nao atmge nem == bu vi lbú: . 9 ti _ oni'
) 5, ra4

I.. _

E' indi�pensavel que o povo ia. à face. quanto mais o pescoço da •. :.
Ii <.

.

a ama). or8ll.. bus. 12 horas - OniblD, 15 =__===='..ça todas as concessões' possiveis à "miss" Amllpá, é o suficiente pa- ".:: horas - onlbus.

aviação ·militar.·. Não' há boje ins- ra. e começar a querer esta provin 1,:=
trumento .mais pOderoso de aproxi. da adolescente da cadeia federati- :: EXPRESSO BLUMENAU-CURITIBA
mação da nossa gente, de articula. va. Estamos apenas há tres horas =_ '.

� .. _", ' . . .. : .

sunto do 'd"scussa-o com Q"lU1-

I
'Endereçú TelegrWco: "LIMOUSINES" � , �

ção dois, interesses politicas' e eco- aqui,·e já experimenta,mos. a doce == _ ·quer potenCia estrangeira",
nomicps de uma nação; panpérrima intimidade que nos concedeis, em = AG1liNCIA BLU1UENAU: :Rua 15 de Nov. nr.313 .. Fone: leU A 'Chancelaria espanhola
de elementos de ,interligaçiío, da vossa "coquetterie" qe terra no\'a:: AGI:NCtA CUR.I�IBA: Rua. 15 de Novemhro, nr. il2.. fez. notar que a excursão
sua pOpÚIlI.çiio e· dia produção que e flamejante de 'it" tropical. ª BLUMENAU.JOINY·llE mundial da rainha excluiu a
ela realiza. Tende ti certeza de que .vos com- :: _ Guiana Inglesa, Chipre e :-u-
Pensa-se que Macapã,· :Selem .. preendemos. Am.iel nos considera- :: ,. . , -_- 't'ros pontos"nos ,qu,al's eXj'stem.

- VIAGENS' BA'PWAS :8 SBGtilÍ.A.-Manaus, SMtarem são· banhos tur- ria. no vosso Cz.so.· em condições de = .. ª '.'de1iCAd'05 estados :ó-e !!,pinião
COSo Os senhores embaiaxadores es receber a centelha. Aqui desem- ª ._ SO' NO" ..........:..._ '. = publica':·com respeito a pre-
tão vendo. EncontramQ-nos em pIe barcamos iniCiad�s nos, s.egredos do ::

li X p.a. I .. O A N DO JC; li N li .. :: ,sença britanÍCa".
no verlio, e a temperatura aqui é charme d€ste P31S deliCiOSO. .dimmnmmmmmmUmmUnUilimnnU�UHmmmmmlimUimim::, tt;o grandes potências.

;.<
' �

< � �

fi IGIDAIRE

Concertamos:
Refrige�dores Domésticos, Reirlgeração em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de.Pó.
Enceradeiras, Liquidificadoresl etc.....

Reformas Pintura.
CASA DO AMERICANO S/A.

�Secçãol Doméstica:

Rua 15 de Nonmbr0.,t.· 473 tel. 1531
• NOSSA DIVISA J'i': SERVIR •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sé"e: São Paulo • Estadl de Sãl Paul.
Clpital,

.

Cr$ 210.0.1.181,11
Funda de Reserva Cr$ 100.8.0.81.,"
Fundo de Reserva Legal Cr$ 41.1100.011,"
Lucras em Suspenso CrS 6.988,464,50

BãlaDço. em .31 de Dezembro de 1.953
--------------------------�------------�----- -��--------�--��----------------------__.FILIAIS NO ESTADO DE SAO PAULO

ces
(lr$
Cr$

.' SUCURSAIS: RIO: � ii�a R�(lrlgo Lisboa. 12
--Fone. 42;;.59.53·;'_;:_ SAO PAULO: Rua? de·Abrfl·

", n.. 230 .

� 4�o anda� :.:. Fones: 4�8277 e 4-41st
BELO 'BORIZONTik s: Rua GoIáS. 24 - POR- ..

TO ALEGRE: _.:. Rua'.:roã(l Môntaurl, 15 ...;.;.. OU....
,

RITIBÁ: '_;.'Rua Dr.;M;#riéi� '703 ;_ 2.oandar �
.. Sala 233. - JOINVII:'Êt � Rua São Pedro, 9t,

Adamantina - Americana

I
nas) - Cata.nduva - Conso·

- Amparo � Araraquará - lação (São Paulo) - Franca
Baurú - BebedoU:riij, - Biri� - Garça - Jaboticabai -
guí - Botucatú � Bragança Lapa (São Paulo) - Lins -
Paulista - Cafelândila -. Marília -- Olimpla - Oswal,
Campinas CO'nceiçãO'(Campl- do Cruz -.,. Ourinhos ParaiSo

(S.P.) -'- Pinheiroo <São Pau
lo) -- Piracicaba _ Presiden
te Prudente -- Ribeirão Pre
to -- Rió Claro Salto -- Sal
tos Sta. Efigenia (SP) -- São
João da BO'a Vista -- SãO' José

F - NÃO EX!Gn'BL
, '�'11�

.
.

"Cf'1lI[Am

--------�.-------------------------------�------ .• -------------�--.--------�,--�------------�----------------------------�----��----------,---�-----.---
,A TI V O

A .� D!SpoNIVEL.
CAIXA

Em
.

moeda corrente
Em depósito 110 Banco, do Brasil i.
Em dep. à Ordem da Sup. da Moeda e do Cré!lito
Em outras espécies

146.014.389,10
195.420.223,60
37.180'.712,10
34.801.927,30

'I"''jil«.>
.. !f'. 413,417.252,10

B -- REALIZAVEL
:?

,

662,000.00
221. 724.8M,90

... � i';. ;;'.", .:....• -

1. 605.542.789.80
4'i. 321. 690,00

266.939.115,110
2!1.983.092.90

5.(43.16921)

61.89.9.407.70 2.237.854.0110,30"

.'.,-

Imóveis
Tltulos e valores. mobili�(IS:
Apólices e Obrigações, Federais no

valor nominal de Cr$ 31.i8S.000,OO
':p,epositadoas no EÍanc" do Brasil S.
A. à ordem da Superintcndencia da

moeda ,e do Crédito

Apólices, Obrigações Federais. in
clusive depósito de Cr$ 1.000.000.00

. ) na Delegacia Fiscal, Decreto-Lei.
, 9.602

Apóllces Estaduais
Apólices MuniCipais
Ações e Debentures

Outros valores
.

C - IMOBILIZADO

331.132,80

1'.�51. 451.30
9.0�2.111.30

28.242. a4'ÚO
�. - .

'.v.

AM·ERIKANISCHES HILFSPROGRAMM FUER·
.ITALIEN·

.

WASHINGTON, 18, (UP) - Das amerikanísche
Staatsdepartemen bereítet zurzeít eine grosse Hílfs
aktíon vor, die sích auf wirtschaftliche Masnahmen in
Italien €rstrecken soll. Das Programm ·5011 in den
ersten sechs Monaten.: díeses. Jahres durchgefuehrt
werden, und polítísche Kreise in Washington betonen
ausdruecklich.. dass die geplanten Masenahmen keíne
Zezíehung zur gegenwaertígen. Regierungskreíse in
ltalien haben.

.

.

60.959.91260 99 .696.931.90
43.378.165,80 2.281.922.320,80

98.734 002,-10
11 976.981,00
7.390.353.30
231.529.90 118.332.866,60

D -- RES"LTADOS PENDENTES
Juros e descontos

,Imp.ostos
.
Despesas Gerais e. outras contas

.....
.-.. ...

.
....

','

Fi CoNTAS DE COMPENSAÇãO
69�. 776.531,71)
593.122.759,90
771. 530.965,00
465.275,oi65.00 2.524.705.721,60

Valores em garantia
.

I ValOres em custôdía ,
,

Titulas a receber de CIAlheia
Outras Contas (Contas de Ordem)

VORBEREITUNGEN ZUR AUFNAHME nÉR ANTI-

I KOMMUNISTISCHENImIEGSGEFANGENEN
IN SUEDKORÉA

I SEOUL, 18 (UP) - Der suedkoreanische Ver-
deídígúngsminíster sab h�ute, bekannt, dass díe Ve-l
reiutenNationen und die suedkoreanische Regierung

I
.. ,

n.EITUzu eínem Uebereinkommeri hínsíchtltch der Disposi- DESPEZAS GERAIS·tíonen gelangten,.die geteoffen werden muessen, Um 'l!o�orãrios da Diretoria e

die 22000 anti-kommuriistis.ch�n '�riegsgefangêll'enl �', Conselho Fiscal
aufzurrehmen und unterzubrmgen, die aro 23. Januar tOrde�ad�S_ �ó Pessoal

auf freien Fuss gesetzt ·werden; 'Díe suedkoreanísche I Contrfbuiçãn para o IDS_tltuto .de
· .. '

. '. , .,. .... ... . "Aposentadoria .,e Pensoes dos ."

Regíerung habe bereíts íntensíve VorbereItungen ge- 'Bancários ' ..'

troffen, Um 7000 nordkoereaníschà Kriegsgefangené Contribuição para ,!-: Legião Brasi-

aufzunehrnen .. In Murisan sei eiu Hauptquartier ein:' leira de Assistencia
•

gerichte.t worden, das.· von MaJ'orgeneral Choi Su k Despezas Diversas
Gasto de material

von der sued�oreal1isché1. Repatriierungsgruppe ge- Impostos

I· leitet werden. so11. Di'e ndrdkoreailíschen Kriegsge- Despezas de Juros

fang�l�en ��rden beim Ue?erschreite� der Grenze. d·er Outras cont�MoRTIZAÇÃO DO ATIVOentmIlltarlSlerten Zone elnen . AuswIeS ueber fure Abatimerito nas Contas de Móveis e utensílios e In�I suedkoreal1ische Staatsallgehoerigkeit erhalten.· ,,' talações • '

Ph'RDAS DivERSAS

.5043S.379.161,10

DE!\fONSTRAÇAO ,DA CONTA DE I.UCROS E PERDAS E!\I 31 DE DEZEMBRQ DE 1953

CREDITO

__'-o__-1.............I� ..

841'i.000,OO
30.670,717,-t0

1. 355 .6M.9o.

156.255,:m
14, • 282. O�3,30 47.310.6H,90

2.034.5(1,50 50.245.216,40
4.957.955.30

• ai.418.567,50
,

1...341.352,90

676.051,40'
,

212.0H,30

!ili;\
,._,

S. E. OU O.

,

São Paulp!. 5 clt! Janeiro: de 159{
(a) .rOSE' DA SILVA GúBDO -- Diretor Presidente
aO LEONIDÁS GARcr.Á. ROSA � Diretor Vice-president"
(a) T. QUARTlM· BÃlmOSA - Diretor.Snperintenílf':!ít.e
(iI) ROBERTO :ir. AMARAL - Diretor-Gerente
(�) JOSE' ADOt.PliO. DA SILVA GOllDO _ Diretor.Gerenu·

Sub-iotal
FUNDO DE RESERVÁ

Creditado· a eSsa conta, 5% sobre o lucro líquido
. do semestre

FUNDO D15 RESGATE DAS PARTES
BENEFICIARIAS' :

,

.

Creditado a essa conta, 5% sobre o lucro
liquiilo do semestre.

.,

PARTIC.IPAÇAO DAS· PARTES
BENEFICIARIAS

10% do lucro, líquido' do semestre nos termol> do

Artigo 4.0, parágrafo 2.0 dos E!;tatut,Os
DIVIDENDOS AOS ACIONISTÀS .

.

128.0 dividendo dle 12% ao ano, ou. seja. Cr$ •••• :
12.00 por agãa

"
.

,

PORCENTAGEM A 'PAGAR AOS DIRETORES
5% sbbl'� Cr$ 39,504:299.{Ó. �ucro líquido dQ ,

'

1
semestre .

GRATIFIC. A PAGAR AOS FUNCIONARIOS
DONATIVOS .

.

Para a Cxa. Bt,neficienta.'dos FunciOnários do ·Bco.
FUNDO DE RÉSERVA

91.851.157,80

S E.·Ê B'A E R
Der alte Kapit�eh bah sich eÍne Krawatte.

Der Knoten wolIte ilun nicht gelingen.Der alte See
baer schimpfte� Undsonst :mache ich fuenfzehnKrio-
ten in der Stunde."

"

..

'

.'

ER�LAK.T .. .' .. ..
· ... "Vaiel., w8.rum sagt ina}1 inlnier Ml1ttersprache?"
· .. � "Na" 'Weil dei' Vater zu �eIten Gebrauch' davttn
macheu ltimn'�;

.,
.

� . , • . . .. . .. �,

.

';"tr'4 \

1.975.215.00

."i.��.

ij!jIlf.,';T""
(" .....

1.9'15.215;Ílo

3.â55.3M.90

,.

-..-:--' 12.000.00&,:00

-_
.....

1 j9'15. 215,00
'7 . OO�. OOO,IlO'l'IROLER' SPECKKNOEDEL· "

... ,

.'

125 gr. Raeucherspeck, 150 gr. altes Weissbrot,
150 gr. Mehl, 1!4 f� Milch, 2 Eier, etwa,s grue�
ne Petersilie.

'

,. . .... ,

..

,

Den Raeucherspéck in kleine' Wuerfel sc4nei
den und leicht anbraten� Die Weissbrotrihde abréiben
das wuerfelig geschnittene W-eisse mit dem·· ausge
bratenen Speck mischen, und eÍne Stunde ziéhen .las-·.
seno Das Mehl, di'e in der lVfilch verquirltén Eierund

Idie feingehackte Petersilie dazugeben und aus der
Massa nach einer halben Stund>e Ruhezeit Knoedêl'
formen und leicht in.Mehl waelzen. In sied�mdem,;
gesalzenem Wasser etwa 15 Minuten auf kleiner.
Flaml'i1e garwerden lassen.. .',

'

I

500,000.00

Crédíto adicional "

'FUNDO DE PREVIS.XO
Transferido para esta. conta
SALDO - Que passa. para. (l iiemestre seguinte

13.024.785.00

1,001).000,00
.6'.90(1.464.50

,

141.757.439,20

FILIAIS EM OU TRO� ESTAbOS
Apucarana - Blumenau -

.

,ri - Maringá ..:...... l"annapá
Campo Grande, (lambi -f-:-l'OçOS de Caldas - 1". Ale�:
Cornelio procopio - Curlti· rre:- Rio de Jaltdro - Sal.
ba -- Londrina - Mandai1la- vador - Vitottia

" ,.

do Rio Preto - São Manoel_
Sorocaba � Tanabí - Taqua
ritjpga - Taubaté - Tupã -
Valinhos - Valparaiso - Vo
tuporanga

PAssivo

Capital
Aumento de capital
F'undo de Reserva Legal 200.000.000.00

4.0.000.000,0('1
100 . 000.000.00

1.000.000,00
,�! .�.oO!';OO

Fundo de Reser\'a

Fuúdo de Previsão
Outras, reservas

G _ EXIGIYEL
DEPOSITOS

,

à vista e a curto prazo:
d-e Podercs Públicos
de Autarquias
em qc Sem Limite
em CjC Limitadas
em qc Populares
em CIC Sem Juros
em CIC dle Aviso
Outros depôz itos 1.674.039.8Z0.80

12.169.84.5,80
750.23::1.20

951. 099 . 129,20
35.8�.331.80
543.672.319.70
59.OU. 029,30
15.406.582,90
46.061.349,90

a Prazo:
de Poderes Públicos
de Autarquias

'

de diversos:
23.857,5Ó

a prazo fixo
de aviso prévio

ou tros depúsitos
Letras a Prãmio

261.668.lg9,30
70.324. 77�,{IO

,332.016.S40,8G

Z, 008.056.661,60
OUTRAS RESPONSABILIDADl!:S
Obrigações diversas
Letras a Pagar
Letras Hipotecárias
Agências no País
Correspondentes no Pais
Agências no Exterior
Correspondentes no EXterior 11.124.8,,;;,70
Ordens de p!'.g?mento,e outros créditos 124.330.49310
Fundo de Resg. das Part�s ,Beneflciãrias 9.4oiO.752,80
Dívidendos a pagar 13.335.95150

SGS .456.453,40
69.173.4oi7,70

...�

532.S61.95�,20 a.538.918.615,1I0

H - RESUJ/ri\.Dos I'ENDEN'l'ES
Contas de resultados

I -- CONTAS DE CO;\lPENSAÇAO
Depositantes de v.alores em gar. c em eustõdía
Depositantes de títulos 'em cobrança:

do País
.

715.562.532,40
do Exterior 55.868.432,60

i.· .

1.Z87.899.291,60
.. "".

,

771.ã3o..965.00

Outras contas (Contas de Ordem) 465.276.485.00 2.524..706.'121.6!l
,5.438.379;181,13
------�-

SALDO
Não distl'ibuldo' dos Iucros anteriores
Receita d·e Juros

10.-l01.982,tJG
14.!55,85!t.7G

Descontos l1i.'l41.8t1�.7G
26.853.359,20 '90.88S.s:n;so

11;.931. aO.3,a!)
a.f3!1.:U5.�
lZ.109.6(4;oo

Menos os do exercício seguinte:

Comissões recebidas ou debitad'as
·Lucl'oS em Operações de Càmbio
Renda de Titulos e Valores Mobiliários
Renda de Capitais não EmPregados em Opera.
ções Sociais

Outras Rendas
Recuperações de prejuízos lançados enl .Lucr05

e Perdas

413.324;40
, 619.512;50

.,

... _ 'JJr!
"

(a} ANGELO ORESTES :BARBtJY

'�-" _. '. i' ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A .

:mosca pousa sobre "as

f J�
-

.

matérias maís abjetas e Iogo seus.. i as-em .segulda' sobre' nossa Pele I
ou nossos alimentos, onde
depõe Os germes pr.ecedente
mente

.. recolhídés. E' trans- diferentes e cinco milhões de
missara de inúmeras doenças mícróbíes em uma só mosca;•.
como o títo- a tracoma; a có,

I

'A mosca não possui apare,
lera, e a diserrterra de que Ilho de mastigação fi! amolece
sofrem muitos bebês durante I o alimento, antes de ingeri-
o verão., .

110' com; uma gota de um Ií-
A mosca se reproduz com quídn proveniente díretanien-

grande rapidez. Põe uma cen, te dcs alimentos absorvidos
tena de oves sobre matérias antes. Ass'm, para amolecer
em .putrefaçãe. €' após oito f um pedaço de açucar sobre a

dias nascem Iarvas, que após Im.esa de sua r:asJ. pIa recorre

quatro' ou cinco dias se transe l a UIYl liquido proventerite das
formam em nmfas e estas" imundícies onde esteve ante
'Com mais quatro dias, em

Irionnenlê.moscas, quf') viverão entre E' indispensával preservar
do.s ou quatro mêses, .se não toda a Eami l ia e especiat,
forem d�st1:ujdas. �

I mente as cr íanças do contá-
A

. príncípal preocupaçãu] gio das lWJSCas· A melhor far
da mos�a e a procura de alt- ma .de af::sb-las é mantendo
mentaçao, sendo .ctue _passeia r-igorosa- limpeza em' teda a
com a n;e�ma satísfação 50-: parte. E'm volta da casa, .con
bre

.

matér-ias putref,at,as ,. ,ou: servar a�lata. de Iixo , tampada;
soh. o acucar q:!e esta sobre a. não perm tir depósitos de de
mesa, Em cada uma d� trit::,si. Dentro de ea.s3, espe.;

. pl�stica •.
ra. T'-dos as vasilhas cs:.m do-I tanlanhps, muJo P!'�tíc<l.$. Pti-

__._ __:.:.=...::.c..-,---,--;.,:.;.._"-�"c;._ -,-,- --,�_�__",,;,

!:;�P�:�i�i:�::��;�u:: ;0",5""", �'a"
'"

n'<0"5"
.

d"·8'··". he'I"'e" Z··'" a�r�1����iFj!�� �f:�l�v�t
é bél�, Rode. permanecer ba- II, ,. ..' da. -'

.

,

.

la ate. at s. quarenta anos- Há,
é verdade, casos: em que urna
mulher, com d: versos I'u:tifi
cios chega a ser. bela áté aos
cinquenta, luas .. são poucas
exceções; .·e de ·resto. aos dn
quéfíla án:s: uma mulher po
de ser rda' quanto quiser,
mas é uma' mulher de idade:
e por bela que seja, sua bele
za é apagada pela idade.
De norma, então- a beleza

da 1nulher dura no maxímo
v'nte ,:� quatro ienes, isto é,
dos dezesseis aos ciüãr2i1t::t.
Para a major parte, porém,
a beleza se apaga em tempo

. menor' doenças, maternidades
dificeis, desgostos, r-eduzem :l

mulhar mais beLí de mundo
à sombra de si mesma, Cer
tas mulheres aos vinte· e cin
co ano são já "nlurchas"·

lVIas admitamos que para
te das a beleza dure vinte e

quatro anos, dos dezesseis aos

quarenta, . ,

Bem, vinte e quatro anos

são' toda a vida' de uma mu

lher, Em mcda uma mulher
vive, de sessenta a sessenta e

cinco anos. Se de sessenta e

cinco tíramcs vinte-,.e -quatro
. 'os. anos da - . beleza). ,;,ficam
, quarenta e u manos: Portan,

Bolos CO'nfeíto'd:os. ...

...'
.... ," ,

).liodelos Artisticos, Pa
ra Casamentos, .:Ani
versários, Primctra Co
munhão, e Bnrismos
INftOft,::\o1AÇOES COM

S R, A· M O 11 E R
Rua, Cz.rlos

ter, n.o 430

Telefone, 1 - 3 - O - 1

As encomendas devem
ser feitos sempre com

antecedeneía (mínima

Pianos Schwarfzman n, pela excelência de sua fabricação e fhío
acabamento, produto de longos anos de observaçãoA�lt�cn,i;cos er
períl1lénfados, pela sua ampla sonoridade, conquistaram um

grande ptiblko!" n ão só entre os jovens artistas que se

f o r m a n d o n a e s c o I a' p i a n i s t i
ca brasileira, como tambem entre os grandes virtuoses do tecla
ao, de renome j;1tern aclonal. Por isso, sem compromisso, f.aça, u
ma visita as exnesk ões das lojas Famosas e admire o-u escolha
o modêlo de sua pre íerencls. pagando depois em suaves presta-

v j 'i

cões mensais.
,

SCHWARTZMANN
OZARI»modêl�

por apenas
SEM ENTRADA'

Dislribuidores pa ra o Sul do País:
\

Hermes MacedO S. A.
... Blumenau� Curitiba .... Ponla Grossa "'c: Londrina

áiM ia E

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA CATARINA S.
- Matrl� i T A J A I'

Endereç? Tele. '"INCO'"

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

Fundado em 23 d. Fevereiro de 1335

Capital _.... ._. '_'.. _.O .... _ _

Fundo de Rt-.serva - - .... - - •• ....

BO. 000 • 000,00
Total dos depósitos em 3118153, roais de 786.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ\S DO &1ôJ..

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CURlTmA

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

nuçÃo

E P A 6 UE COM CHEQUE

le�ras ,�e sa'U��1
e aliw@utaçao I

YfAJAHJES
- Com o feliz advento

de uma interessante meni
na, ocorrido dÚtélO deste
mês, na Seccão de Mater
nidade do HbspHal "Santa
Isabel", acha-se em festas
o Iar do sr. Donato de Je
sus e sra, flerta de Jesus.
l· - Tambem o lar do sr .

"I Joaquim de Santana e sra.

.Hílda de Santana, acha-se
. enriquecido com o nasci
menta de im'i robusto me-

nino, tendo o Jeliz evento
se registrado dià 9 do flu
'ente mês.

BATIZADOS

DR. PIRES
O tipo humano, modelar,

. deve possuir ótima saúde, re

presentada de um modo geral;
pelo bom funcionamento de

. .todos ,�s órgãos. De que valam
.a. h? rrrionia '� .a perfeição de,

.
. lnhaj, faciais Se não há uma'
regularidade 'perfeita no me

canismo da' mais apreciável
máquina até hoje conr.-cida
qUe é o organismo?
Saúde, alimentação e bele

za eão questões tão intima
mente ligadas, que uma não.
pode existir sem a outra, po is,

.

ao lado de um rosto estet.'co,
cabelos sedosos, pernas e

braços bem feitos é necessá
rio que exista. também, um

individuo são, tanto de corpo
c rmo de rspirito.
Para esse fim corivem ob

servarmos, tanto quanto pos-
I sível, certas regras no nosso

modo 'de diver, ao m,esmo
tempo qlK! determinados re

gimes alimentarES, indispen.
sáveis vara uma completa
Sl.úde do corpo e do espír'to

:1
Vejamos ade1nt,e quais são es

sas verdadeiras normas de
, bem .vivE'l'.

HEGRAS PARA SE TER
SAU'DE

Viver ao ar livre _ Ginás- Faca o lnolde de vCf5tido quiser faze:r pinças, pregas,
Fca <; banho di.ários- Mas- intci;o "princesa", com �tC.,

e

dl'.o acrescimo neces-

sagem - Dormir oito horas .

b !"ário para as mesmar>,. se-
- Abolir o álcool e o 'fumo J

pInça no Oln 1'0, e aumen- .',

d' d
.

_ C :mer regra�amente _ E- te para os lados as linhas guindo. as instruções ,

a �s

vit�.r a prisão, Çle ventr,e - I A e B, até o comprimento. em licões anteriores.

Cl.;lc!:;r das gIandulas - Pro-l total. Para os moldes godês Qu�ndo d�sejal' modelos
curar comnanh_as alegres - -

l'
. . traspassados llsa·i,e o mol

Afastar as'- idéias tristes e os I qUE! sao 19c1ramente 3JÚS
complex;ls de inferioridade. I fados na cintura, .

abra o de duplo; isto é, o papel
Ter bom gênio. I lU/oIde at{{ a aI;tura, dos. em 2 p'31'a cortar os t1'a8-

REGR�S ALIMENTARES
_ I quadris. passes. A gola e � manga

1·0 Tmo - P21a manha' I - f·t "'nfo"In gosto
Leite _:. Pão torrado e' úian� I

Na parte cio busto é dis- sao eI as cu ... e o

teiga; Almaço: C"rnc - Le- pensada a pÍnca no oimbro de cada.
gtim,2s --:: Arroz - Abacate qualldohá recórteí;; franzi-". Dêste modelo a gola é

T- L2ranJa: Lanche: Leite -I dos ou preguinhas. Par:a! I l'cdonda e a manga e sim-
orradas; Jantar: Verduras

. . li

I 1 h d 4 cen
_ Massas _ T�rradas _

fazer o recorte deste mode- P, €t3 com pun () e -

Frutas.
. 110 de hoje, risque 1 ou 2 tImetros.

, 2.0 TIpo - Pela manhã: centímetros acima da linh31
Mate - Torradas com man-l d

• . .

teiga; Almoç'): Carn2 _ Sa-
a cmttura, numa hd�lra

lada de verduras _ Legu' curva, e dê o corte. A' par-
(Conclui na Z.a pâgina letra C) t,e da blusa, que sobra,. se

A
"

- Na Igreja Matriz des
ta cidade, realizaram-se do
mingo passado, os seguin
ites batisados:

- do menino Ingo, :filhr
.

do sr. Bertoldo e sra, lvn-
randa Hang;' .�e

d
.

I
z.

- o menmo .ngoID"lr,
filho dó sr. Oswaldo e sra."Rita Ha'endehen; .

-

"

.

- do menino Rubens. fi-
lho do sr. Rubens Silv�ira'
de Farias e' sra. Amedori
na Rosa de

'..;.;,. Febre tifica e leite:
- o leite pode conter o

germe da febre tifica. Mãos
do ordenhador, vasilhame,
adjunção dáglla, moscas

etc., são causas mais 'c(}
inuns dessa contaminação.
,A f"rvura destrói ,os miéró.,.
Bíos que se �néontrani no
leite.

Só beba leite que te
nha sido fervido.
SNES.

.. Habitam a zona de co

neste fim de ano, anun.,.

da.ndo na emissora da Rio
do Sul.. " ...... , ••..

Solicitem a tabela de. ,

preÇo';:)_5 ou a visita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO

. DO SUL - Sta.· Catarina.

Quanto tempo pod.e ser be.
la uma, mulher?

Haroscopo p a r a
SE NASCEU SOB o SIGNO... .

C A P R I C o R N I O - (22-12 a 19-1) - E no de-II"correr dos dias. 22 a 31-12 (1.0 decanato'J -'- Terá lutas \

moraÍs para Yencel'.� Até meiados de Julho; vida de alter_
, n_ativas. Qu:;,nto a amores, muita discreção e prudencia II

'II sao necessarlas.' II!, PERIODOS FAVO�AVEIS - De modo geral, os nl- I
II timos terços de Fevel;'eiro, Abril, Ag(lsto, Outubro e De_ ;1
ii zembro. Para amoreS e oportunidad� de sorte: 'Primeira IIh semana de Fevereiro, primeira de Maio, segunda de Julho I
II e segunda de Setembro. '.

I!II ter::�oi!��.;.nato - 1.0 a 10-1 -;- Se ;nasceu nestes dias. I
,I! PERíODOS FAVORAVEIS -Demodo geral, quanto I'!I' à saúde e trabalho: primeiros terços· de Janeiro, Março,

I I\<laio, Setembro, e Novembro. Para amores e oportunida_

li des de êxito: segunda semana de Jan�iro;segunda de'Fc"
I vereiro,:e segunda de Abril.

.
.

II 3.0 Decanato - 11 a 19�1 - Imprevistos, surprezas,
I acasos.

.

,

:1 PEBIODOS FAVORãVEIS - De modo geral, segun"

I!'
do terço dé' Janeiro, Março, Maio, Setembro, e Novembro.

I
Para amores e ocasiões de sorte: terceira: semana de' Ja_
neiro, primeira de I\<larço e terceira de Abriló ,

lOÔRESREuMJlmg
A faHa· de cumprimento da sua t�trefa (

por parle dos fins é a cousa Fundamen.
tal dos dõres reumaticas, lumbago e irre
gularidades urinarias, permitindo que um

excesso de acido urico se acumule e pe
neire em toclo o organismo. Este a.:idQ
�rico rapidamente fórma cristais agudos,
que se alojam fiaS articulações, i;aúsdr.�

.. do a sua inflamação 'ii rigidez a$ cr!Jci�
. '.

antes dóres do reumatismo e �utrt,s ma-
les do s�stema UrlnarfO. O tratamento apropiado deve fazer vol.
tar �s tlnS .00 seu es�ado normal, afim de poder ser filtroda
o cCld.o, UrlC:O. t �or ISSO que as Pilulas De WiU coo seguem
d�r alIVIO nos mais rebeldes casos. As Pilulas De WjH'.oIÍiarr
d,re�amente s?bre os rins dJvolvendo.lh,!s Q SUQ a�ào natura1
de flllr?s. dasdmpurezas do organismo. A venda em toda. 0$
farmaC:Hl$.

, PAULas DE WITT ·

: Para os rins e a bexiga
EM •• ,��,�� DE fo E TOO P/LULAS * o GRANDf É MAIS fCONOMICD!

I
,�

A.

SLE'DUOQMJ1�' ME'DJ,GA .....; 'KIll'OUSO
.

..;,..- DEfUNTOXICAÇô'Z8 -.....; ALCJOO. .

LIS_O �' �1l.'AME:NT�$' ESPECI�!,IZADOB· -. _:__. ,
'

AVXN1DA MUNHOZ DA ROCHA N. 124'1 � J'ou,e. II1U.
.

mIDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
C :u R .1 '1' I B A P li. R A li AI

\
\ \.
\ \\
\
\

"ORGANlZACÃO BlUMEN.AUENSE LTDA."
,

rr O R BIT A "
DOEN��S _

NERVOSAS E M��T4IS

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

Responsáveis';
DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)
Registros de firmas, organizacão de Sociedadep
Al1ôlii'inlls•.Contratos, Distrat(;s, Escrituração em

geral, assuntos fiscais.

A8818TllNClA IQ'DIC A PEBMANEND 11 CARGO DE
.- .AB�TA Ao.S KE'DWOS EXTJn�NOS-
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MERCADORIA RECEM-CHEGA DA, ARTIGO NOVO� PELO�' MENORES PRECOS DA PRACA
• 1 •

TELEFONE 1 3 O 6
'.-:�..

� <,r "'!i;�(;�1�.

......
... _,

,:"e-
•. __

J!"
.:t'" ';i.:-�lit:;'::. '.��:.-,:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Giaud� . queima de rçtªlhQs
..

".1 saldos 48 balanço ! ! !
_ par!.lr _.� 18- d� ianei{:� dç 1954

Casa uerger

. -

razoes

'.Dois modelos em 3 cõres:
TURISMO - com o f.a.moso fralO
Torp.do " mais um d..... -

guronça, no rOd,;. illimtelr..,
INGlêS - com freioS olcIVan.,,_
Equipadas com porta-bagagem,
campainha. bomba 6 Iflola com

ferramenta••

:.::.

'4!i!) É m3 is fácil pagÚl; Todo$ . OS distribuido.es fac;i�·

.� lit.am a S1-HI. c(>mpl:a., com �equçna. entrada e 5llaVes.

-::Qw . pagamenlo� mensaIS..
.

��'>!' .

3·
.

É mal!l fácil obter peç�s, que, eJcistem sempre em

.

.

.'

estoque, pira' qualquer e'l'entualidade.

'':-'.i1;
____ ' __ r � �__ ,_,,�-..._.

A-NAÇA.O

um

B!onqüites agudas ou crônicas

�

������f�le�������lt ���uJ�.:�{�Jc�������!���=��}:�����u����J��f��!ni!�d�'�i�!�" ����������re3�� 'IndicadOront.e� do Rl() c ii€! Jar'\�lr{l,Jtlco Amenca de nossa, Cl- Prova Fundaçao da ç,ldaJba as'_ maIS categorIzadas 'Olto do Brasil, espetáculo lderaçao de Remo P;:mhf>{a.
.

--

J� nenl1uma:cJuviclã existeso&re a eletivaçâQ de
êertamerriJitra toc« rnos mêses ele leveteito e merço
Sôa,regBlamenta�aD,:"beD1 como?�a-: el,aboraçáo, -d:a lóbl:la, -de jogos, seràprovidengiadana noite
de_%9d'o'correlllff �:1���1�;���:�dOa�:r���:I��1!ad:�:��i:m(f�!� s:'IHre'BI'·O- )·U'slo' 'a"os rem'odnres·doAme'r·lcaFoi após' aquela reuniã-ó reonato Extra a que nos Sebastião Cruz, havia sido ,

'

".

.' .... :.
.

. J .'
.

festiva e alegr-e na séde da referimos no inicio destas
.

marcada para 26 do cor� ;' _.

-

,

.
'.

-:
-

'

. .' ..

:.
. -

.

'" ",.
.

Liga Blumenauenss de -Fu� ;;onsiderações, o qual com- rente a reunião dos presí- ) �ina:a j}etsi�te nos' élrclel próprias, toll].an-do":s.�· cUg- Blumenau, ; , '

teból, sexta-feira da 'sema- }reenderáuma série de jo- dentes dos clubes, com o l'os'�esportí-V'Qs"de todà. San:..c1Iiàs', "portanto'," da admira- Constará esta homens
na passada,

-

por ocasião, ca 508 realmenta sugestivos, objetivo de ser amplamen- �a Catàrína" o entusiasmo çao de todos nós hlumenaú- gem de uma grande chur
entrega dos' premios aos '�n1re os quadros que dis- te discutido o assunto e a- pela espetacular façanha enses e da torcida ,?südual. r-ascada na' séde d> clube
elu cujas equipes mais em outam os' campeonatos pro- certados todos os- detalhes da equipe

-

-catarinense de Antonio P. Assini, Wal- do alto da Rua XV cujoevidencia estiveram < nas �is5ionais da L.RF: e outros atinentes à efetivação do remo, nó Campeonato Bra- demar Annuseck, Edgar An dia é horário ainda não
temporadasipebolísticas de [ue mais têm Se destacado Campeonato Extra. sileiro de domíngo úlnimo, < nuseck, Helrnuth Lutzem- poude ser fixado. Dos r,"Iais
52-5�; que s_urgiu uma ídéíá ;105 certames ofíceaía da A dita reunião, entre- desenrolado ria raia olím-

.
berser, Heíns Steimann e acentuados é o entusiasmo

feliz por parte do presíden- 3egundória. [ tanto, foi adiada para a picá da Lágôa Rodrigo de 'Edgar Germes, aq estão os reinante nas hóstes amerí
t� _i;1a entidade da Rua XV, .Embora não .se.. tratando noite �e 29.do mês em eur- _ti"teit;�s, r.a Caprtal lo país, nomes dos valorosos atletas a.anas,' por este festivo a
sr. Sebastião Cruz, e de ou: ie uma eompetIçao para 3 SO, opórtunldade em' que onde' nOSS03 reoresentantes americanos que com tanta conteeímento, qu-e signifí:

.

iras dirigentes das agremiá- q_ti;C;e- ]:>ossa'-- antever um serâo elaborados o regula- conquíetaram d -a maneira dedicação defenderam as cará o reconhecimento da
., �ões filiadas, qual seja; a desenrolar, vamos dizer, ,Iue.nto �. ao tabela do certa- sensacional o título de vi- <\5pes barr-iga-verdes no agremiação

-,

verde-preot e
I' de que .losse providenciada magnífico, não deixa, no me, cujo desenrolar com- ce-campeões. magno certame da canoa- dos desportistas itadinos

a reallzação de um Campéó- entanto; de apresentar i\l- preenderá um turno ape- : Das sete !!'taruições que gem nacjonal. Todos cl�s aos esforços de uma p�Êja
nato' Extrq, com 6 objetivo nàlidades realmente vanta- nas, .estendendo-se de fe- a Federação Aquàtíca de e ainda s:us d�us demais de de remadores que (1aqui
de évitar continuem nossa:'; [osas para o assocíation vere�ro a ma!'ço. Baseados Santa Catarina enviou ao companheiros integrantes saíram sem grandes pre
equipes, da primeira e se� desta região. Terão oportu- nas mformaç.oes que nos Rio, duas

, p�rtenc-Am, ,ao da embaixada <!U2 ônte�n tenções, p�r� se cOl_1sagrargundà 'dlvísões,' entregues nrdade, osconíuntos dispu... -í�am prestadas pelo men- Clube Náutico Amenca rumou com destInO a Sso em ccmpetIçoes de SIngular
a,

-

�t'_' .

.

-. 'd d d
. tant'es de armarem mais é:" tal' máxímo da entidade lo- desta cidade e em torne de Paulo,.afim doe competir na expressão.es a matlVI a e esacon- '. ,. .

.

.
" . -

.

t
� "

' "I· "F d
-

d C'd A
. .

.

selhável de agora.
..

4

fidentemente suas linhas, ,cal,_ a� lbScnçao das agre- s�a t uaçao e aesl�e��ssa,� I �ro�a S_unpaç�o,,' a 1 a-

d
S pess?�s ll�t'2reSsa-Há a considerar na v'er- co'm vistas ao campeon'ato 'mlabçoes d bTrUsqUe?ses e 1':0 e.�er nO'\t'ads COHS� bel:a : eh_ ed ao. �u Ü

d'
na

_

J11a- .

�s edm par}tlClpar da m1end d": .' -,.'" I ", cfidal de '1954 suas dire- tam em o upy, Importa .. çoes, Ja que o o o pu lCO 11 a o praxuno ommgo, .ClOna a c 1Urrasca a o )Ie-� e� jue a.�epoca, .�tua� ;;_._ ,.
e

r' rá na <lisputa do Campeo-l cataril1'ense soube do bri- serão distinguidos ':;001 111e- rão informações mais ,-h"t:r
na�t;e � ���" �;tPICl�S a ·does. te�U1cas, �or doutro a-

náto Extra por zonas. r lhantismo com que se hou- recida homenagem por par- lhac1as na séde do Amét�ca,pr� :ca ° LI e ?" pOIS o o, terao ,�ns�JO e proce-! . ._.. . I veram. Exibiram-se de lor'- te dos dirigentes do C, N, que fará correr vária; lis-�alO1 St faL;_ s�J1iIr c(�m to- der expenenclas �ue talvez

I:
A N, U, N C lOS

! lua notável, superando a sí América, ao regressarem a tas de adesões,do seu rIgOl�; comprümeteJ;l- venham a facilitar seus N E S '1 E J O R N A L
";"_,.._ ....... ......__'--'- � • ...;.;..._ -----

�han!�s al�:���á�ufo�� ���� '�������O�alo��s C:������: '�����, p:"e- VJ�Qli papa
.

uma· nr·!Jod)l.o.09 . r'�enalginfluindo dec"'iva",�.�;.)'•.�xcele:,te, virtude, técni- t Y P - 9
I

� .

OU. l, marça y u !J 6U Y ti

�;: d:::S��ba�oi� q��aafn�����
. ��bN:O°e,s��:rer:�1at��stodal��

-

Rt��O :!�i�f:a �'!f�. I e·)·,p. IrO - 'l:pl"�a8"g!l A,. -m_-·e..

r... I·C�
..

' e· p." . --8.:. 1
.... ,' dO
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presenciar pelejas de fute- despesas feitas com o pre- Díàriamente das '1 às
._ ,

Vru a Socle,dade �ecr-ea- It�upava Seca,. . 1 gente máximo �o .Ipiranga
ból sob escaldante, Jal'o dos -times.

.

.

.

22 horas �
I hva e Es.p0rtlva 'Ipocrang�,' 'Ne:ta oportul1ldade e

I ?om basta�te otm�lSl'�o. A-

COl1tudó, não há como
I· A'

-

de acôrdo��� I pou�o a pouco!, dreorgan)� I nOSSatll1tdençao of<etr:ec�rt�os. mda redf�rmtdo-se adicta} rbe-. .

.

. .

' .' i zanao sua sécçao e remo, aman es o espor e nuu ·Ica gata, a -lan ou que o II oe

_•• IIIiIIIiI ._IUi iiiiilliiiiiãiii- .---liiiiliiIiIII� I que não' vi�h� apres:n�an- !.ocal uma sensacional. r�- d�_:gatas Aldo Luz, será
I d9 as condlçoes eXIgldas ggta", acrescentou o c.)l'l� (ConclUe n .. 2,,,, pRI;I .... letra IH

'para uma atuação- normal
de suaS guarnições repl'e ..

'sentativas, em regatas a
I mistosas OU oficiais,

1 Aliás, devemos ac-entuar

que, dado o péssimo esta
do de alguns de seus bar-

I cos, a agremiação da !tou-
pava' Seca não conseguiu.

I na temporada náutica de
53 competir com o sucesso

de 'outros anos, o que }e
vou sua esforçada Direto
ria a providei1ciar a compra
de dois, em Porto Alegre.
Estes barcos, já informa-

I mo� estão' em Blumenau� h ," Rua 15 de Novembro1 505. '!
há quase dois méses 'e fo- "

1��•••••--�-.�-.·�_�_---I.---.-�....._�r�m�n�����pP&• RlO ItaJal-Açu, para os
._._.__

o _'
I treinamentos diárllJs' dos
remadores "amarelinhos".

I Seu batismo, adiantou-nos . ",-'
recentemente o sr: Gerhard

I N�ufert, :r::�eside�te ipiran-
gUlsta, esta: preVIsto para o Um procluto cio
próximo mês de março; Ó R S II quando como parte' inte- USOUT RiO UCOR DECICIU lIYIE ••

grante do programa de fes-
], y.

I tividades populares a ser !organizado pelo clube da
. . .

-

'.

IEx�ag�radas as inlormações· sobrêl
o Incldenle no Ve!Uífio· do Vascó
. :-':,RIO,;20 (M�rid.)·� Em vir�. gressáo do técnico ao diretor; písódio

-

que tomou cores vi

túne do: noticial"io

verd3d<ei-I"
não pas;i':)u' de exager,? ou vaso de_ escandalb, mas que

rarnenfe alarmanté, &8brE: ce� mesmo de maldade �e quem 'não .pa_ssou de mera explora
nas de agressão que· teriam procura criar amh,len_te de ção de element::s interessados
'ocorrido no vestiari-) cruzmal- mal esün- no cIu):>, d'ai nao ter ,-em fazer confusão envolv(mdo
.

tin:::h após o jego de quinta- I tomado. qualquer adfudC'_ En- o _pr'estígio' do
.

dub da Cruz
.feira ult'ma, a diretorIa. do I,cerl'a-se, desse modo,_ um e- de Malta;

Va�co aproveitandÓ., Sl13' r€11-
.. riião' ordinari.a do dia seguin- ..•.

te"trat{lU demoradàinente do Not·J:c,l·a ..m c.am .fnsistenCla as emls ..

'assunto, a ·fim de tomar a

. medida cabivel e que, a con- .;.�.... •..

d 'P AI
I

�����;ed� '!��;��fOdra::�� sor�� e_ J,orna!s. :,'"
..egre 0. en .... '\.��� ��:Vi�i�o6�s�:�d�P���t (o'nt(:..:.O catannen_)es.. x.· a.'au..

C.h.os:dido o vi.cé�1?resid,ente João .. �:
da. Silva. Aconteceu ,,!ue na- Ap�sar das

-

insistentes ceres atletícanos um tel'e-
cii.iela noite, embri'r.a tivessem .

'F R G Fido ao Maracanã O. presidente .
noticias segundo as. quais gram'a a . . . " para, em

Ciro _ Aran.ha' ..e·. �. vice..,presí� c uma seleçáo de' Santa Ca- caSo de uma confirmação
dente Joaquim Mel'J não es� 'tarina formada à base do da peleja interestadual, 'ul
t/veram no vestiário, mas os Clube'Atlético Carlos Re- timarem com bastante an
diretores, que lá c!)mpare(!e�"
:r;am, prestaram depoimento' ilaux corn mais dois ou três tecedência os preparativos
sobre o qlle r-ealmente' havia cracks do time do Paysan-

-

para a viagem de sua dele
dú enfrentará em Porto A- gação áos pampas, a qual-ocorrido. E, o que. ocorreu, pU- , A

'h
ra. ,e simplesmente, iJi uma .legre, na semana vindó11ra, seria feita em 0111 us espe-
crise de ll_ervi:is. de tIue foi a- a representação gaucha -ao daI.

. Reumatismn, ciática, ai1emias, doençascometido ·'0 ,medIo Jorg<" em Campeonato Brasileiro - de' Embora de inicio tivesse d h' b
-

f' d •

virtude .. de ter sido. censura- as seu oras, ca eça, conlçliO" !lia n, lufes-
dó. peló técnico FlaviD Cos,. Futeból, notícias que vem sido anunciado' para a noi,.; tinos, nervos;
ta. Jorge entrou a dí'll' socos

:

sendo constant'emente - di- te da próxima segunda-fei- VELHA - Bêco Porto. União, 55
mi parede Cj_u!-\ seP:!r4 o vzs- "ulgadas pelas' pr6urias e- ·ra, o match entre gauchos 2 3

-,

5- fi' f' d 15' , -

1'8 li
-
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•

as., as., as" JUS, eIras as· ':lJS. . oras ..

tíár I) propriamente dÜo o missoras da Capitàl do Ri(l e· c:��aril'lenses, segundo ih-
.

1

rn
- -

5 _local dos chuveiros, tendoa�' '11fI
fingido J;>inga, que o procu- Grande do' Sul, nenhurnf fo'fiiú:!s ágata chegados de Ê nlllllmtmmlllllHlIlIltlmUmlllmUmlimlmnmfmllmmmmll1l�
rou conter, para finalmente éonfirmação 'o,f·idal, pelo Porto Alegre, o mesmo §,Ó- ::::

ª�_ser. dóiilinado pelos seus com� menos até ôntem à noite,! mente terá lugar dia 29, à

=D A 1: b d =panbeiros Osvaldo, .Haroldo, .tl'nham· o·s dirigentes do t.ri-j1luz ,dos refletores do E-stá- E .

;.

JV[irin e Belí:ni. Com') éra na- :: �

r: . . _.:. ã.
'

O···r afUraI, o episódio, pelo s�u co1-cr brüsquen!'le .ai

respei-1'
dio ,;do I:rlternacional. -ê ,,'>. ,.

=iti1pnev'sto, atraiu a ,atençao to.' Amda em um doe seus a-_. =

de todos .. it;Clush� _�� Flavio, I "
.

precii:tdos programas (!Spqr· § :��:s:�����6 dl:�..

m{r;li��61 ,= A:pur�u"a reportagem de ti;ro�J divulg0ll; um: 'r;_0ta a =_= Ausente d lurantG o �com uma observação que lhe A Naçao que .na tarde da RadIO FarroupIlha, "e6undo �

'";lei um .t.:rcedor n�o .jde�tif�- : última> terca-feira, .afim de a· qual nossos jogadores fi- _. ::

cad.0" Verificou então. a �i�e- ésc1arecer �d·.efiiütivamen�t.! cariam hospedados_ no Ho- ª m' e"s de J:.'lnlr.l"ro �
tor:' fi do Vapco que o notlCJa-: -, , . ','
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em' torno de :;;uposta a- o casai' remeteram, os pro-- I te orIa, ijiiimiiimíiiiiiiimjmímjjjmmimimmmíimiíimmiiiimiiiiiíiiiiiiih�

TRAH-AS COM O

Um composto d. vegetai,
brasileiros famosos p'elo
,eu votor t.rQpiutle�.

BLUI\-IENAU, 21:':1:':1954

'rofissional
Dentistas

-�----=-I
H. PROBSl

CiRURGlAO DEN':tISTA
AO LADO DOS CORREIOS -E TELEGRAJ;'05

A' ALA.l\�E,DA RIO BRANCO N_. 8
.

D R. CARLOS
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "S_'\. NTA ISABEL"

ATENDE CHAr.-IADOS PELOS _f'ONES; .

1196 e 1633 --�--

DR. HüHNfT li I L O
Clinicas Geral c Operações no Hospital Sta. Jsabél.

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras,
Diplornad-o ·;na Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelas Ondas ultrassnnícas.

DR� O.· R. KRUEGER
M R' D I C O

Deenças de Senboras· e Operaçôt:!'J, Raie... X
Consultól-ió·: Hospital Santa Catarina .. _

Consulta: Das 9,aO ás 12 noras e Das 15 ás 17 noras,
f{,;-<:idí1lH'ia Rua Marechal Flul'hmo �ej]mt(}, 2&11 =
Fone 12ã8 (em frente ao HoipitaJ Santa Isabel),

�1 .�

DR. TElMO DUARTE PfRf.IRA .

-.. -CltíN�(�l\
.

GJf;U,Ali ---

Especialista em Doenças de Criança
CO.NSUL'1'OfUO: _ji'luriuu(> p"U('.LIJ. i!(t. o L andaI' _.

l"uue: 1197
RESlDENCIA: Rua Pauiiba 1'70 - Fone 1074

DOEN(AS
, DO'CORA�AO

DR, CARVA:LHO
(Electl'ocardiogl'aIia)

Av. Rio Branco, li '(SubI'ado) , Ao lado do Cine Bli!>ch

I 'I'ratamento de nJ:;urosas - (P!i�coterapia)

DOENÇAS lN'Í't;UNAS
OPERAÇOES, ONDAS CURTAS

CunsultO:tio: Travessa 4 de Fevereiro, :3
Fones� 14.33 e 12%6

DR. 6EBHARDI UROMADA
!ll:spectallsta em illta Cirurgia e doença! dI; Sephoru

Consulta!! no Hospital Santa (;nls.rinll.
DílS-9 às 11 e das 151/2 às 1'1 m.

_ 8LOMENAU - HOSPITAL Si'\NTA CAl'AR1NA
O'UVIDOS - NAiRIZ E GARGANTA

INSTITUTO DE OLhOS

.... "_ DRt-lAVARES e HEUSI- ....I
I
I

i
I
I
i
I

!
!

RUA x.v DE NGV •• 1135 -:7:),()' �J:'JDJ!.l$

INSTITUTO DE RADltJM
__..,; DB. A. ODEBltECH'!' ....:.._

Ibdloterapla '.� Raios-X - fi'Wo'1erapla - Metabo·
Ibm.. � RESIDENCIA: Rua "I de. Setembro, 15

""'ELEFONE. 1441

ClINICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E (;ARGANTA - Da

DR WILSON SANTHIAGO
''-*81111;.nU II......eeldàd.. de MedIcIna ela Un1veuldad. 46 tirallll

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 bo:tã8 e das H
ás 18 horas_ -- CONSULTO'RIO: Junto ao Ho�
pita} Santa Isabel

Advogados
DR. NUNO DA GAMA tOBO'D�EÇA ,-

ADV'OGADO .
. ..

ATENDE CHAMADOS. PitRJ\' OUTRAS' COl\-f,.\.RCAS
RUA Hi DE NOV" llG6 - 2.0 a'nd:ü' - BLUíViENAU

D R. A D E M A·R lUZ
AnVOGADO

Atende em qU:lIsquer' comarca do Estado •

.. Residêncb: - Rua Paraná. 8 - Fone- 1602
Escritório; - Rw'. lá de Novembro� 340 - FÜllé, 16tH.

JOÃO DE BORBADR.
ADVOGADO

Ilcrltórlo e residência. àrua XV de Novemlu'o,
LUMENAU � 'l'elefone, 1560

FONE _..:; 15-31

DR. HERRE RI· ··6EORG
;;:',

ADVOGAnO
ESCIUTOltl():

.

HOTEL HOLETZ �, BliUMENAU

Corretores
UlMER· LAHRONT
CORRETOR

!tua Ilaranhlo N. 2 _._ BLU�AU

HllM_AR
,,'.

MASSAGENS MEDICINAIS

(Diploma
.

Alemão)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXISTE NOVA cME·NTALIDADE .PARA A
RECUPERAÇAO DA REGIAO AMA O IC
O que c/eclarou a sr.. H.Deeke so regressar ela

clonar os problemas bás.eos
daquela reglão. voltando suas

atenções para o. maior desen
volvimento e incremento dz s
produções da borracha, da
madeira e outros produtos da
lavoura. Quanto ao TerritÓ'
rio do Amapá, essa .nova par,
cela territ:riaI na foz do rio
Amazonas, pode-se afirmar
que, existem perspectivas de
franco progrésso, Macapá, ca
pital do terr.tórío, ainda €ffi
formação, possue uma popu
lação de 14.000 almas, c�n
tunda a cidade com um mu

seu, piscina olímplca j, mo,
demos prédios, estando o go
vernador do- território empe
nhado num interessante �

vasto programa de ação, o

bedecendo assim nos r1anús
traçados pelo governo fede
raL para a compléta recupe
ração da Amazc nia,
Após traduzir as suas ím,

pressô=s sobre a excursão, o

prefeito Deeke declarou ao

reporte r que. no seu regrésso,
esteve no R'o tratando de
problemas relacionados com
os interesses do munícípío,
i,nf::;rmando que entrou em

contacto com o Diretor Ge.
ral dos Portos, Rios e Canais,
sr. Híldebrando de Góis, com
quem conferenciou .sôbre a

construçã.) do muramento das
margens âh río Itajaí-Açá,
tendo esta autoridade lhe ín-

formado que . se empenhará
junto ao gOV2I.'UO federal no

sentido de que as .:eferidas o

bras sejam entregues à admi
nistração da Prefeitura Muni
cipal.· t.r.ratou o sr. Hercí1io
Deeke aínda da c-;,;[]strução

eke foi procurado pela repor- do país. Inicialmente, ') sr.
tagem dêste· jornal, tendo o Hercíllo Deeke declarou que
governante do municip o ma, fiC):u vivamente .mpressro...

níiestado as mais ll.rongetras nado com a generosa acolhi
impressões sobre a interessnn- d'i por parte do povo paraen,
-te «xcursãc aquelas regié.?s se e da populncão de Maca-

�---�......_------------�---------------- •

I pá, capttal do Território do

II A,m_apá, �ujos costumes e tra,
i díções diferem muíto dos das
p:íLnl1açÕE's ri;;. sul do Brastl

� í Interpelado sabre o. nivel
i de progresso e deseuvotvtmen,
I to daquelas regiões, informou
I que, atualmente, existem n'a

! mental dade de assimilação i.l
I moderna civilização, mórmen.,
te na capital paraense, onde
o elemento luzo tem contrí
buido para -::1 maior Influxo
progressista, dando:\ parte
nova da cidad·e· um aspecto
característico dos centros ma

is civilizados do oaís
Efet:vamente :_ salientou

o sr. Deeke.,..- observa-se
sensível tendencia para a re,

cuperação da região nrnazorri
ca, muito embora 'J seu pro.,
gréss., incipiente e estacioná
rio tenha retardado d mar.,

cha da sua civilização. De
preende..se que o governo da
União vem procurando solu-

Ri gTessou ante ontem, da
SHa ..xcursão ao extremo nor.,

te ,h Vais, o sr. Hercílio De
eke, prefeito munícipal, que
sr, f:z nccmpanhar de sua ex
ma. esposa, tendo I) chefe do

execut.vo . blumenauense, a

convite dos "Diários Associa
dos", vísltàdo Belém do Pará
e o Território do Amapá.
Tendo reassumido ontem a

Prefeitura. ':: sr. Hereilio De-

Ernpen.hor-cm-se em

luta duas familias
Questões devizinhanças, o motivo
S. PAULO, 20 (Meridional)

- Há temp:s que as duas ia
míltas vinham questãonan.to.
Como sempre, uma questão
banal dera margem ao dessu,
tenciamentn de viznhos e a

posreziores questtunculas- A
ríx> pnssou a existir e não
fora"u poucas h;' vezes em q, e
acalorados ';13 i.e ..bocas" e
ram .cuvídzs p21('E mor" ..r��s
das ímediaçôes. que já �JI < .

vian1 UIl. l.�s[·."·ho sangr�rjo
a Cfõi?tlquer illOl.ycnto. em \".1-
t·.. ,i(· d.ls ,.Jrf'T-{.!!:ões 'cad'} .' 7
.lndl<:lrpS dos '�t.· l1rus"'�
. UMA CRIANÇA FERIDA.
Da truca de palavras mais

áspcras, surgiu a pancadar.a
er,trE: as duas famílias residen
tes ii rua "B", no Parque Per
rllc1w. Da Provocação, inicial.
to ve inicio a troca de sicos.
ponta-pés, e cacetadas, entre
,�;; !.W ,tagonistas do conflito
ClUf' :iÓ tl'rminou quando uma

o·ian('H. IS:lbe! t"Jõ Olive ra

Tü?le, de 2 anos, esvaia_se em

s<.Jngup, Fot'a alcançada por u
ma cacetada á. altura. da cabe.
ÇCi 1', com perigo de' vida, foi
en.viada ao Hi.spital das Clini
raso

Um infJut>l'Ho regular pos
fim li ocorrencIa, que termi
nou no plantão da Central.

NOVA "SESSÃO"

Na noite de ontem, nova- guintes pessoas: Antonía Bes,
mente, as duas famíflas, foralh sa de Silva, Jurandir 1\I10rei�
às vias de fato. Os ressenti- ra da Silva, Nelio Cason, Wa
mentes do dia anterior explo- nir de Olivera Botossi e Wal_
diram e as familias de .João dimiro Cabral de Oliveira.
Batista Botossi Salustiano Mo Houve nova "sessão" de pa11-
reira da Silva, residentes nos cadarla Iam p�ena {ru... com

predos de numeras 137 e 165 troca de pedradas, pauladas,
da rua "B", respectivamente. e foiçadns. Em' .<!etermina?O
se envolveram em novo con, mom�nto, Sebastião MoreIra

flit::., que ccntou ainda, com,
da Silva que empunhava a

a partic'pação de mais as se-! (Conclue na 2.a pg. letra .E)

Apesar de o acordo para saldar

tais divtdas com.erciais 4á haver

sido ultimado entre os governos
brasileiro e brttantco, Derick Reath

coat. Amory,· .ministro de Estaco

da .runta (ministério) de Comércto
Exterior, anunciou na Camara dos

Comuns, e: 15 de dezembro, que
os pagamentos começariam tão lo

go se chegasse a um acordo sobre

o convenio. ·Este· já foi anunciado
a 21 de dezembro.
Espera-se que em resultado de

.-------------- .�

everia a classificação nos Correios
obedecer a antiguidade na carreira
Julgou o s. T. F. o mandado de segurança

LONDRES, 20 (Por Laurence' sas dívidas.

Meredith, da UP) -. Causou, hoje,
certo grau de alarme a abatimento

nos círculos exportadores britani
cos que fazem negócios com o

Brnsfl, a noticia do Rio de .raneiro
de que o governo brasileíro calcu

lou que a quantidade d!e moeda es-.
trangeira disponível, para as com

pras de importação, nos primeiros.
seis meses deste·ano, será 20 por
cento menos que no mesmo perío
do do ano ·passado.

Essas noticias aparecidas na im

prensa lonclrina atribuem a infór�
·mação a uma "filtração" do con�

selho assessor do departamento
prinCipal de divisas do Brasil.
Segundo elas. o total ·dll! moedas

estrangeiras que perceberá ·0 Bra
sil no primeiro semestre deste ano

será equivalente a 360.000.000 de
dol!tre5

.
e destg total deve reser

var-se 150.000.000 para a importa
Çüo de azeites, e outros 60.000.000

para ga.�to., governamentais, paga
lnento de dívidas comerciais, e ou ..

tros fins.
Estas prev,r,ões deixariam

ment: ?isponívei� 150.000.000 de
dolares disponiveis durante os pri
rrleiro::: seis' meses do presente ano,

para C'onsignaçiio aos importantes
o que repr,��enta uma médl1a in
terior a 6.000.00(1 semanais.

Os circulas exportadores brital1i
CDS que possuem Créditos 110 Bra
sil disseram, hoje, que até agora
não souberam de ninguem que te_
nha recebido uma consignação de
'libra:; estE'rlipas, para liquidar es�·

ACORDO

RIO,.20 (Meridional) -I tração, no classificar, para
O Supremo Tribunal Fede-I efeito de promoção, a anti'
ral acaba de julgar o mau-' guidade. De acordo com a

dato de segurança imp�tra; I doutrina firmada pel? <:on
do por centenas de funciona ,�ultor geral da RepublIca,
rios de diversas carreiras do que na controvertida qu'es
Departamento dos Correi.os tão foi ouvido a respeito, a

e Telegrafos, contra o pro:.. classi.ficaçã�, mediante o

ce>;so adOTado pela adminis- determinado no estatuto do

e

funcionalismo da União, de�
vería obedecer a antiguida
de na carreira, >e não na

classe, em consequencia do
reajustamento do pessoal
dos Ccrreios e Telegraf9s.
Apesar do aludido dispo

sitivo ,<:n�f�rrar um orfnci'
pio, qual seja de co

locar em priooridade os o

ficiais administrativos e pos
talistas sempre p!'ümovidcs
pelo principio de antigui
dade sobre os colegas das
mesmas categorias que se

lhes avantajaram nas pro
moções por merecimento,
('entenas dto funcionários,
não se conformaram C·'lU ç;

decisão adrilinistrativa e re

correram 'lO jwliciál'io.

pessoal dos Correios e Te
legrafos por antiguidade d,:;
carreira e não sómente a

que pertenciam antes rIo

reajustamento. Em 'conse
quencia vão ser imediata
m�nte restabelecidas as pro
moções nos Correios e Tc�
legrafos, cujos processos
por determinação do Minis
ftro da Viação, obedecendo
a medida liminar do Juiz

o misterifJsQ russe preso em Guaratiba

Golpeou os pulsos a navalha
Fugiu cioHospita I Pronto Socorro

Noticias de Ril do Sul
---�.-

..

Dux�lio do . governo estadual para as
obras oa ponte«WaldemarBornhausen»

"Deixemos de tomar (;':1-

fé todas as quartas-feiras.
Se agirmos assim, tenho
certeza de em br'i:!ve .tere
mos café a preço s razoá-
veis.

J •.

- O sr, Smith, a seguir,
disse que considerava como

preÇo razoável a xicara de
bom café ia ciuco cerlta
vós.

- Como se sabe, 'em mui-

(Conclui na 2.a pá�lI,a letra J)

RIO, 20 (N�er1dional) -

\ Entrementes. ligou-se o da Ordem Política havia si-
1\. reportagem da Policia "usso aos contrabandistas do ocultada até aquele mo
Central viveu,. ontem, mo- de "EI Moujahid", pois ele mento sintoma de qualquer
:mentos. de ansIedade, bus- fora preso pelo inspetor coisa importante. Como muÍt15 promcçóEs
cando l?formes sobre o de- Scares nas dilig>encias pro-

.

Mas,· rememorando OS aQ coiltestada!l dee ;rreram c;...\
sapareCImento de um rus- ce::lidas em Guaratiba tor- contecimentos, vem à baila atos do PI�siclellte da Re
m, para quem, às 14,43 de nando assim o caso 'mais O. figura di) infelizmerte pública, o mandado de se

(iomingo, foram solicitadas misterioso para a reporta' demene, que já uma vez gurança, para a reforma da

soco�ros ao H. P . S, I gem, q1!e apurou ter sido o movimentara tod;} repol·ta- .constituição foi julgado pe-
.AI.! comparecendo:> acuo telefomsta, Alvaro quem gem, quando foi preOS0 na 16 Supremo Tribunal Fede

�en:lco ,Adalbert.� fOI con- recebera o pedido, despa-I
Pedra de Guaratiba. E!p.. li- ral que, em sua S'essão de

�uzldo a, �e}.egacla de 01'- chando a ambulancia n.. , bredade, voltou para o ma-I ôntem, indeferiu ° 'Jedido.

o_:m PolItica, onde enco�- 1.147 para.o �·8rviço. A pre- to, ondefoi encontrado por julgando acertada e -perfeÍ
lLOU um homem com fen- sença de ZdlIslaw no setor aquele policial. ta a nova classificação do
lnentos incisos no braco e

punho 'esquerdos, send'o in
formado que ele tentara
. 'latar-se eom uma lâmiru
oe barbear.

.

Considerando ser mais
conveniente a remocão do
})<':CÍente para o pos'to, não
houve objeção das autori

. daeles, mas Zdlislaw Poli

kapoff, de 33 anos presumi-
RIO DO SUL; 20 (Do a construção do gigante de

\'t:is, que é o russo acima Correspondel1t'c) - Tendo concreto que liga a cidad'él

i'(�f-3rido, depois do sneces-
o Prefeito Waldemar Bor- com o Bairro Proletário,

sários curativos ali, apro-
nhausen solicitado do go' folgamos em divulgar hoje,

���::��ir���:�f��ação dos ����ÍI�� ��a��l�i�iOS;�!: :n�e������t�a�����a n;!�� Parecer SOAb' r·e O rUI-doso pro·cesso·__.....
. fazer face às despesas com

J nec�da, pel� chefe d�Exe-..· .•

B O -'a- s�- _Ie Dra't· :���::J��:n�:�::ed��: das atividades·· comunistas.. no país·.a· a r j (;Í ilnou a verba de Cr$ . . .

���������f, ��:e��:rib�i:ll HOJ-e O julgamento dos rnarinheiro's
ção do Estado, pró ponte
do Bairro Canôas. RIO, 20 (Merid·) - O

prO-I
cados ·e as PEovas constantes

motor Armand.J Correa V..,�- nos autos, opmou pela ab-501-.
O pagamento será feito 1h:, após minucioso exame do vição dJe 14 acusados, que

em contribuições mensais pr;)cesso a que respondem sã,;): major Leandro José Fi
, cerca d·e 3.9 militares e civis gueiredJ Junior, capitães Joa
ue Cr� 41.666,70, sendo qus denunciados por ativida�s <jum Miranda Pessoa de An_
desta .fórma, o operariado subversivas, deu como condu-

.

drade e Joaquim Inacio Ba

que fôrm.a a mailori!a dos so seu trabalho, encam'nhm1_ tista Cardoso, t.2nentes Teodo_

moradores dó Bairro pro' do os aut·�;s ao auditor da l·a ro Hildebrand·:} Garcia e José
, Auditoria de

.

Guerra, oVi. Augusto dos Santos, sargentos.leiario, �iveram no Govel'- nando r.ela c(lndena«:ão de uns Vitori,Q Candido Fontana, Ma-
nadar Irmeu Bornhausen, o c absolviçã·o de outros. ri,o Moreira, :José Bispo dos

governante concio de suas I D
.

d. .

.
Santos {! Joaquim Pedro Viei�

. bTd d"
epoIs e exammar a a- ríL ex-sargentos Aribaldo· de

responsa lIa es >e que t1.lação de cada um dos impU- Oliveira. Eunico Gomes dos
- - - - - - -- - -- � _. - - - - - - - - Santos, ex-cadete Ibá Torres,

N f l
- C:VlS Cto Torres e Jorge Ne-

ão Oi re.sOlvj�o O nrHbfofJ13. \ â�W��]���f:�1íf�i;��:; ��I) plicadcs.

�a �resl··denCI·a � a reUül6a= fi
. Quanto aos implicados ma-

jor Julio Sergio MachadJ de
Oliveira, tenente Ar'stoteles
Borges de Barros, tenente Ci
dom'!, de Souza Santoll, sub.
oficial João Monteiro Fil,:rne..:
na, Antonio Pinhelrc Costa,
Evaristo Pereira de Souza,
Milton Martins de Melo, Au
r.. Francisco dos Sant,)s.A tai
de Pereira Barros. Sebast'ão
R,·:>drigues dos Santos, Moisés
Martins Rodrigues, cabo A_
driano Magalhães Freire, sol
d<:do . .Joaquim de A1meida, ex
sargentos Otavio Bandeira
Mendes da Silva, Mario Rodri_
gUf'S Martelo, Lt(z Carrion
Rolan e Silva, civis Rubens

-

Paranhos .Jambo, Nilson Pes
tana Heitor Alves, Ampnro,

I
RauHn.? Pereira de .Mesqllita
Antoni-o Gomes da Silva, J·�,ão
Vito Raimond, Clovis de Oli
veira Neto' e Wolfí Nogueira

.
das Santos, encontrou o prom')
t,:r provas convincentes de a_ Ifillliiiiiiliiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiíiiiiiiiifiíl-iiI"""'!iiiIiiiiiliiiillliiililiilillliii.liiiiiilll ••__iiiiillliili liiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii_

Perspectivas da· tensão
entre Argelia eMarocos

trabalha ativamente visan
do o bem estar do povo ca.,tarinense. N

PARIS, 20 (UP) - Uni
dades da frota francesa se

encar.ninham para Mers el
Kir, anunciam os jornais
"Franca Soir" e "Paris

Ib· t
.

f;�S:�"· Assinalam esses· er OS OS· acampa entol.
��'����ª����E:'�� da

.

Coréia p e los i n d i a nD$
ta atualmente medidás d� PAN MUN JOM, Coréia, das em virtude da íalta de ,esperam no limi"e suLda.:,
segurança necessárias para 20 ( t f' ) (UP)

..

d t d
. .

..

Poder reagir imediafamen-
qual' a- erra

.

-

tacar o
.

en re as
.

uas par \ zona neutra,� dois quiló':")
Ur�ente - As 8 1:0.ras de

I tes sobre o futuro dos mes- metros e melO dos campos.,.'.
.

te, caso ocorrerem desoI"" h h d C
'

d
,.. . . oJe l. ora, � orela, cor-j mos. •. e concentração. Anterior.�··

denso Em particular, d!,ver- respondenuo as 20 horas no : Desafiaram a pres� mente, os prisioneiros anti..: '

sa� .unidad;� da Mar�nha �io de J�neíro) 'Os guardas I são vermelha. comunistas, cujo totaL' aS'"'i!'
NaclOnal e�tao

.

a caml?,ho! m:ius abrlram�as portas dos I cende a 22,029, sufocaram'..
de �ers e1 Keblr, q�e e u- acampamentos onde se a-! PAN MUN JOM, Quar-' com seus gritos as tentati-:•. ,·
ma Importante; .mUlto,mo- cham os prisioneiros de :ta-feira, 20 (UP) - Os pri- vas de ultimo momento�.;
derna base mal'lhma, sItua- guerra norte-coreanos e meiros cativos libertados fetuadas por oficiais ver"": .

-------

ch!n.eses. comunistas. Esses II pel�s
.

guarda� .inclus, serão melhos para c:::nvencê-IoE;·a.i
A N U N C I E 1\1 prlSIonelros, segundo os ter entregues oflCIalmente aos que regressassem a seus'··

mos do armísticio, foram I aliados às 9 horas.·As tro- respectivos países. Entr>e 'mi·
devolvidos ás Nações Uni-Ipas das Nações Unidas os cativos há 14.321 chinensés

e 7.709 norte-americanos>
A decisão indu de entregà:r:
os prisioneiros foi cumpri�· ••
da apesar dos protestos· co."
munístas, e as forças alia:,,··.f
das estão preparadas para:· i,:
.qualquer eventulidade . aó 1·'longo de toda a frente.

..

-

"'-'.

da no territorio Angelino,
perto da fronteira en tre
Argelia 'e Marrocos.

F

RIO DO SUL, 20 (Do
I
Bernadete, alU112 da Esco

Correspondente) - Foi de- la Estadual Barra do Trom·
v-ras festiva para tedos os budo e a caculinha SuelY
amigos e conhecidos do sr. Terezinha, a -alegria do sr.

Diünisio Písa, o tz�gnscur- Dionisio e de da. Lina era

sodo dia 16 do fluent'c. das maiores.
Na localidade de Barra Desempenhando ha va-

ele Trombudo, enorme fei rios anes, o cargo de Pre
.

a utluencia de pessôas que sidente da Associacão dos
compareceram na residen'l Extratorcs de Madeiras do

e�l'. do ben9-uisto casal Dia-I' Estado de S�nt� . Cat�rina,n,�;w-da. Lma, naquela da- vem o sr. DlOUlSlO Pisa se

Ia, afi md'f! tomar parte nas I destacando muitis5imo em

ft�stlviclades em regosijo ao I defesa dos íntel'i!sseS dos
25.0 aniversário de feliz fi madeil'eil'?s. Coma í'!l�!ll�:lC'"'lisór"Io, to proenllnente da unlao

Democrática Nacional, ttlm
C.-mseguilldo reunir to- bem o sr. Pisa tem demons

dOE os filhos: Irmã Mnl'ia trado que saha agi.r da me

/J'eólila, dn Col�o Ç'aju-· Jhor maneira possivel.
TIL, de Curitiba: Alda, e3- O fleont43cimento foi dos
f.í1.drr com o sr. Ernesto G'1Z- mais significativos para a

7.iero; Aurea, casada com sociedade riosulellse, uma PARIS, 19 (UP) - Os cIr.
I} sr. Oswaldo Marhofer;! vez que o benquisto ':!asaÍ culos diplomáLc'�s francêses

Maria de Lourd·es e Leonir

I'
Dionisio Pisa, de ha muito declararam_se "muito satl;;fei_

h
tos" com a soluçã{} encontra'"

'1:erezin a: ,aluna�, do "M�- grangeou a estima de todos rla !:ara :fxar a sede da con.

ria Auxlhadora; Afana que o conhecem. . ferê.ncia dos Quatro. Ao qu::

ção d·e1ituosa, I do julgamento em primeira
Em virtude da conclusão do instancia d.r.'s acusados. .

parecer da Promotoria, �erá SERÃO JULGADOS HOJE
dada vista do processo aos ad,.. Apesar de .feriado o ponto
vogados de defesa pelo prazo facultativo nas repartições fe
de (\ito dias, c.cnforme de�r,.. derais, oS.T. 1\11. realizará
mina a lei, a fim. de apr·esen- sessão hoje, !13ta julgar em pe_
tarem suas alegações escri- , gunda 'nstancia. ° processo dos
tas. , . I comunistas

da Marinha de
Chega, assim, quase ao ter- Guerra,., Os trabalhos terão

mino, um dos mais rumrosos il1ici·o ás 13 horas, sob a presi..
processos que já lrans�taram

I
dencia d.::!, ministro general

n.os ulti.n�os tempos, pela Jus,.. Cáste�o Brane.o,. sendo rel.atOl'
tu:a MIlItar. Dentro de bré- do :feito o minIStro BocaJuva
ves dias, será marcado o dia: (Conclui na 2a. pãglna letra AI

NUf.:-ICH EXISTIU IGU�L

PA R A ·f E R I DA.SI
E C Z E tv\A.S,
IN FlAMAÇO,ES1
C Q C E I R/A SI
F R I E I RIA S.f
E SP t Iitt_�_�-.IC.:.

·IRIIORES
SENHORES

AGRICULTORES

se saiba, nada foi decidido
ainda a res!leito do secreta.
r�ado, questões de interpreta_
çao .� li segurança e imprensa.
q próblema cr'ado pela pre
sIdência ainda não foi intei.
r.:.m,�ntG resolvido, Ainda reS
ta saber quem é, dentre os

quatro ministros, e os qUe se
sucederão. No que tange aos
observadores estrangeiros à
conferencia. pr.esume...se, a

qní, qUe t.:.d'os OS representan
tes consulares ou .outros di_'
versos, depotencias acredita':'
das etn BerI:1n, serão automa
ticamente .encarregados das
funções de observadore.s. As
potencias não· representadas
em Berlim 'enviaram observa •

dores.

Acabamos de receber no*

va remessa drr.tes afa
mados Trator.es .. Cana
denses --- adqtiil'a 'agora
o vosso trator pelo 'novo

plano de vendas a presta-
�ões.

Solieitem-:nos
monsh·ação· sem

misso..

uma de�
compro�

,a.... COMERCIAl
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