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Impr
.

Ullada
. BER'L1M. 25 (UP) ..•... ;..,.;;.

.

SOObé..1it'l de ·fonte segura. •
..

que a .entre.'{,ista entre os
S1:S. DuHes e,Molfitoy;.,qu·e .

.precedeu ii. reunião ' :,dos

prcgnada.

1010'
O'RGAO' DOS .

'J'DlAtRIOS' ASSOClADOS�"

DeclaroU' lJrâau It.· na

,.euni';o dÓs -4Grandes

ASSIS CHATEAUBRlAND

SERRA DO CACHIMBO, trezentos de .Aragarcas,
20 (Pelo Serviço Telegraiico Há uma enorme eonfusãc,
Sem Fio do Ministério da Ae, quando Só! fala das cadeias de
.ronautíca) - Ainda não pas- montanhas e das serras de
sou o espanto, que se apossou Mato Grosso e Goiãs· Já le
o espanto de cada um de nós, ram, com certeza. as renor
pelo que estamos contempían, tagens dias "entradas"

.

dos,
do desta Serra de 120 metros sertanistas deste século, em.
de altitude, acima dos outros torno da Serra do Roncador.

--��-- � � ---��------------------------__��__� � � ����__-. � � __�__� � �� �ã9 há Serra que ronqüà
mais no noticiario dos jornais.
Venham vê-la. Venham co ..

nhecê-Ia, como eu a conhe
ço, há vários anos. Parece u

ma cordüheirínha de celulot
de, de Feira de Leipzig: En
vergonhamo-nos quando, de�
pois de tanto ouvir falar dela,
conltecemo-Ia pessoalmente
Não deverá ter, em'nenhum.
dos seus picos rasos, mais

.

de
quatrocentos metros. E' ape..

nas um ligeiro corcovo, que a

terra deu Para aqueles lados.
Traduz º Cachimbo urna

novidade, como não há duias
no nosso país. E' uma cidade

essa. toda feita, do começo até
hoje, por uma ponte aérea.
As bases d'Q Cachimbo sâo Rio
e São Paulo. Das duas metro,

poles, a carioca e a paulista,
veio tudo o que loi necessa

rio para transformar um de

serto num distrito urbano po
voado c-omo um aeroporto,
um rád'o-farol, três bungalc
ws., quatorze ranchos l'es�
dencíaís, uma central eletrf
ca, .serviço de aguas nas casas,
[eeps- animais domésticos; va
cas leiteiras, cabras, cachor
ros, gatcs, geladeiras, rádios,
trens de eosínha, etc. Nada
disso veio aqui ter por terra,
Até porque não existem cstra
das de rodagem, interligando
o Cachimo com qualquer ou

tro ponto da sua periferia,
Este aglomerado urbano se:

acha titalmente Isolado do
(Conclui na z.a pllgina letra C) (Conclue UI!- Z.a paltlnll< letra 3)

e . que os dois mínístros
entraram ràpidamente em '

.

acõrdo sobre todai>

'i�estões do processo que

ai,�da .restavam 381
M E N S A G E I ,R O, S·E l V A S

Ce t�rina) - 3.a Feira, )!j). de JaneirO de 1954
o A S -

-,
"NAO DEIXAR A ,ALEMA·NHA ISOLADA E
EVITAR O M'ILITARISMO AGRESSIVO"

�.

Jldhemar e Janio lentam
atrair. os descontentes

- -- --------

toral. levando o estandarte de
candídatos. A crise é aponta
da agora dentro das agremia
ções, entre aqueles que não
suportam mais a guerra fria
das candidaturas, que se ve

rifica nos corredores dos Cam
pos Elis:os e no Horto Flo
restal, onde repousa o sr. Lu
cas Nogueira Garcez-
CANDIDATO PROPRIO
Pressionado por essa situa

ção, o sr. Cirilo .1unior em

Atingiram o ponto culminante
os festeios ootem emS.Paulo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�T
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Vendem-se diversos lotes. Uma casa de ll\lld.ein. ai- . Pe,l9 presente iicam convteados os senhores subscritores de ações

Situação previlegíãda, proXi-' tuada distante 100 metros da, da sociedade' acima' mencionada, para a La assembléia geral, que terá

mó ao centro... .Preços v�t�., Rua. João Pesstlia: ' no B&& por fim a discussão e aprovação dos estatutos sociais como tambem a

iJoSOS. Facilita:.se os pagamen-, Laguna, bairro d� Velha So.. nomeação dos tres peritos que deverão procedler à Avaliação dos bens

/tos.
-' bre Um' terreno de a;poo.:dma_,'

e direitos :om os q�ais será realizado e integraliz::do Parte do capitbI

Informacoes com. o propri� damente 14GB tn2 A, casa
na formaçao da SOCIedade.

tãti<>, Dr. Herbert Georg :....... R· pOSSue 8 c�mparti�entos e
A referida assembléia deverá reaüzar-se no dia 1.0 de :fevereiro

t15, de Novembro, 313 - Fone rancho, com gaI'age.' Preço de
do corrente ano, às dez horas, no escritorio da firma Tecidos e Armari-

1531.

I
ceasíãe, - !nfQnnações- na

nhos Broering, na rua 15 dle novembro n.o 1398, em Blumenau

" Organização Blnmenauense
Blumenau, mf dê 'j'aneiro de 1954

•

L. Y E ti DE.. SE. l1tda., Rua. 15 de Novembr�,
Orival EdUardo Bl"Oering --'- Fundador

í: .���72-:- Sala 5, ou Pelo fon,e: (I T E X S8 A: - (OMER'CIO E INDUSTRIA TEXnl
Uma g1eladeira ,USibei'ian

f.lom 3 portas em perfeitO' es
tado de eonservaçãe com .3,80
mis. Informações no - Hotel
flavana.

.

I
' .. " .�---

. .
,

mundo por vias terrestres. A,!rnar. Sentei;me na céideira - a, S.S. White Denta)'
nãó se� a pé, só s.é �dqe ter '1- do consUltório do Dr.. W'ai- Manufacturing Co, :._ colo
cesso .a estas paragens pelo dyr B. Gont>alves com a cou' ·OS seus enormes recur-'
ar. Mas a marcha pedestre en_., �

;>; ,
•

contra uma iormidavel bar!- lmpressao de ,que la pasar Sos a serviço de pesquisas
reira, praticamente. intranspo. um mau bciéado.

'

relacionadas com ,o uso do
uIveI: a selvà: \" Em';menos de: vinte minu- ar abrasivo em odontologia.
Entre CachImbo e Chavan- t·

,..

h
.

'd 1" O f d S S htina existe uma cerrada mata os, a cal"!-e aVla s: o IDl- s es orços a.. ."'\N i-

de quatrocentos quilômetros. pa pelo Jato abraslVo sem te fora mcoroados de exito
Como superá-la, se não mobi::: que eu sentisse.o menor in- e o aparelho de ar abrasl"
lizando ,material rodiviári.�>' comodo v,o X que em ingles se cha-
que derrube o mato e permI- 'C 'd

.'. ".' "
,

.

ta a construção do caminho, onta O O mIlagre, eIS O 1 ma all'de:nt _. c hOJe, pur-
de acesso à Serra para o ho_ santo: '

... ,- te do eqUIpamento de qual
mem ,bl;'anco do�litotal? _ Foi em 1942 que. o Dr, quer consultório dentário

fABRICA DE' MA'Q''UI 'HAS A Ulllca soluça.o para �e fa- Robert .B. Black de Cor- bem montado
zer ,o a.eroporto InternaCIonal" ..'

.

cuja pista já se acha construi. !pus Chrlstr, no estado nor-

� E FUNDiÇÃO MORI'lZ. da, era recorrer à ponta ae-., te-;americano do Texas, co- K

�J \ EDMU�NDDOe ::ORIT"Z·';: ���i����i����:�%::��r::�· :::"���;ln:tE::'1;:v":it::: ·"""IlIfI.NUIl,O""ll1CIllAIn.lnUllolII,HIIII,lIIl11f1n'·t:EII.IIIUlllyIIllIIlA'1U[jIllÜ.·"�'SIll,"ilm_§==, ,
. J.rJl .' " edificar wna alt�ati'.a, -no companhia estadunid\ense titl

í "f, Rua Uruguai, 30. tráfego 'a.ereo l'nternac'ionaI,
cOndição essencial para a negocia- ::: . =.

i,ii! Cai'"a P-""".tal, '14 entre Manaus e Ana'polis' lQU
ção de um tratado de paz, Esse -

AUTO VIAC-O 610 DO IEf'TO E EXPRESSO
::

,", TI'"
-
Vi'

"1\1
•

t
. Manaus e Goiania.

.

'. • I'. :��erpn:de�:c�e;-r:pc:::;��:��o se ª ,A 1\
.

oi 5
t' e egrmpas: o:n Z

O brasileiro vive de cócO-, I:
-

ITAJAI' .

d nã.o -

surgir eleições livres. E' _a e-

'I
R I O D O T 'E S·,' g. 5:

ras na praia, olhando o Atlân- a JOV'8in eve ter um odor lelção que faz o governo e nao o ':'
�-�-I tico. A eSSa atitude, responde de fresco e nada mais. 1

-

'-

II F�hricação de balanças Mar� n o' aeronauta, dando as costas
governi quem faz a e ei?ao". A

T A B E L A D E H O R A' R lOS S'

U ca "Moritz" de 20, 30 40 kgs. II ao mar, para se embrenhar
. Não se perfume quando p�z - declarou o sr. Bldault ,- Saídas de Rio do Testo NOS DIAS unas Saldas de Blumenau::

ii -x- II sertão a dentro ;e reatar as foi visitar pessoas anciãs ou
nao poderá ser uma paz de VIU-

600 horas 9,30 h'J-":�'

II Bombas de Pres:;ão e Sucção 11 "entradas" pelo coração do que conhece pouco, nem, é
gança, ou uina paz imposta. Im_ 6:âo horas 11.00 horall

li 1114 II pais desconhecido. _ claro.· quando .for visitar um po�a ao mes:n0 tempo não deixar e 7,30 horas 12,00 hor�'

lq llombas Inglêsas 1 114 II Aquí não há, nunca houVe
a

.

emanha Isolada no coraçã� dij_ e 12,00 horas 16.00 hefríil(

li -x- II aàda com que começar a se doente. continente e evitar o nenascimen.·
== 13.00 hor�s 17.00 bor"

II Eixos Para Serras Circulares II construir um fragmento de Há pessoas que são inteí- to do rnilitarismo agreSSivo.' E':; AoS SAB.\DOS A TARDE

II II
oportuno

.

-

.

conclu,u - fazer a :::
-x- vida civilizada. --.Nem barro r.amente alergicas aos perfu Alemariha entrar numa associ,a"ão 1;_

\ 12,00 horas

ii Furadeira horizontal para II para tijolo e telha existe. Hã
�

== 13,OO horas

II montagem em armação. " que ir búscã-lo-, fora, em, Ja_
meS. Mas um pouco de fres

.

de caracter estritamente deferl..5i-
14',00 lioras

II de madeira II carecanga. Tambem por aV1"·a-o. ca colonia é ,necessário. à vo que a sua propria naturp.za

==�::"'==_==='.
. tornará impossível qualquer agr';s-

II -x- II O Cachimbo é uni. fruto doce mulher de hoje, quanto ti-
�I Ferragem para Tupia, Monta- II do binomio, Ido governador ver as mãos e os cabelos sãi individual oU coletiva".

H gem em armação de madeira II Kubitschek: energia e trans_
------�- �

II -x- li portes. A energia lhe tr.ouxe' tratados. Mas lembre-se de

il Ferragens Completas � Serras 11 uma qu.eda dagua, com recur- que é m'8lhor não usar per- A N UNe I E M
II Fita II sos para uns mil cavalos, lo�

.

fume dI) que "usar um máu
II -x- II çalizada aquí, no fiIJl da pista perfume. N E § '1' A' F O L H A·

�II Plainas simples - 50 cenU- li de aterrissagem. Os transpQr- _

II metros de largura II tes �ram os DCa e' Os C.47 da :;;::

II ' -x- II Força Aérea Brasileira.

-:::;::==::;II Cilindros para Padarias, moen- II Desse modo se pode dizer'
,..

.

II das para cana e Dragas com- 11 que O Cachimbo cái inteira_ IMPOSTOS A 'PAGAR - INFORMAÇ�S GERAIS

II pletas para areia ou pedregu- II mente dentro- da rec.eita Ku-
" gulho ii bitschequiana. O papel dá ca-

JANEmO - Lançamento do Impósto sQbre Ind. e Profissões:

II -x- II choeira à porta ,da casa, é Os contribuintes da séde deverão enviar à Diretoria -

II Of" f d'" �A_ Ia I da' ""azenda M'unI'cipal, até fins do c'orrent��, a relacão
lema, ,

un Iça0 e eSL<Ullpar ,I surpreendente na criação da � ,

II II do movimento de vendas do ano anterior, c os dos -

-x- vida, neste divisor de aguas
' ,

d-ist"itos·. às respectivás In.tendências. (Art. 3.0 - Lei _
II pro�étos. or�ame:ntos ; �ais II de dois caudalosQs. cursos li- ...

: �l�o�açoe�n� �r�ca_ �,��!���.da bacia do Paraguai. ,JANEiRÓ 295��ô�����ical: E.
Recolhe;.se neste mês, ao Banco do Brasil S, A., o im-

posto sindical dos empregadores. ;:

JANEffiO -'ImpÔ6to sôbre bebidas, tabacos e seus derivados: -

Paga-se.. durante todo o mês de janeiro, na Coletoria

Procuramos llflSsoa idonea e com bastante conhe'cimento do Estadual, o imposto citado, relativo ao 1.0 semestre. ,

'Comércio- para o cargo· de inslletor de vendas •
.- Base: Orde- JANEIRO - Impôsto de Renda:

�

!lado, comissão e diárias,
Poderá ser pago até fins do (_'Orl'entc ,com 5% de ilesc, e

Para demais informações: LABORATOIUO ODm S. A. Patente de R"gistro: .

_

Blumenau _ Rua 15 de Novembro '748. Inicia-se, a 2 de janeiro para terminar em 31 de mar-
:;::

Foi , ço, o pagamento, nas Coletorias Federais das respec_

V [ ti D Il D O R S
tívas "Pat,entes de Registro", desde que os contri-

1;. . R; f bufuies solicitem 'a renovação até o último dia útil -

i
. dil fevereiro. '�
'., D'IPORTANTE _ Imposto< de consumo � MercadoriaS re.

Temos vaga p�ra doIS ve�cledores co�petel}te� e idoneos. �a·l metiil.as
.

por camiOhão:
'.

.

'. ._,

l�OS pl'�ferenCla a' quem tiver conduçal) proPnac Base: C01IllS';;' As estampilhas, guias e notas fiscais, deverão acom- �

sal} e aJuda de custo. panh.ar as m,e.rcadorias, e seguir em poder da condutor _

dI) . veículo, para serem apresentadas em trânsito, aos

ag,entes do fisco, sempre que exigidas· (Art. 128 do

Decreto' 2t'L149, de 5.1,49). Os documentos citados

deverão ser' entregues à etnln'eza' transportadora, roe:"

diante ,recibo.
N O T A: - "A Iünguem é dado alegar ignorância da lei com

O fito de ;eximir�se ao cumprimento das obrjgações
dela decorrentes". (Resumo do' Acórdão nr. 23.809; de

2.7.48 - D.O,U. 1.0-9-49),
E�, lembre-se ...
Declarações dCl Renda (Jurídicas � Físicas) - EscrI.

tas avulsas (mCGmó atrazll,das) ._ Registro de Firmas
- Constituição de Sociedades - Distratos � Registro
de Marcas e Patentes. etc,.
VOLLl\ATH ,& STUEBER LTDA. - Rua 15 de No

vembro, 642.·_ 1.0 andar -' Sala 5 -:- Edifício Banco
"Inco" - BLUMENAU Fpne: 1378.

E. LOI'ES Ar VENDA VENB'E-SE

B

����������<""
"

Uma bela resideneia de drils
Pavimentos, com dOl1le com

partimentos espaçosos, COM_

I! trnida há ruguns meses'situadanuma das mais apI'asivérs' zo
lias de Blumenau, na R'!la Na-
�aJ, imediações da 'Alameda
Río Branco-

. InillJ'rmações O'rgan:i!tação
Blumenaueneg Ltda. Rua 15
de Novembro - 870 sala 5 fo�
.ne 1572.

ARMAS E, MUNiÇõES
Armas de caça, eJIlp01""
te, r�vólveres, pistl).

[as etc. qualquer
.

marca, COMPRAM-SE
NA

(asa Pesca e (aça
,

- BLUMENAU -

_ Bua 15 de '. No;'., 1301

��.

(ENTRO DE
( A UI O M O' V E I S

VENDE-SE
Uma é�a de material recem

cÓ'listruida, possumiliJ, '1 com:"
partimentos espàçosos, g.arage
e antros dependentes. Acha:'se'
situada a 40 metros da RUa
l).mazmias'iio começo. dó B'air_
rp da Garcia. Preço de oeá-
,Sião'. Pará melhoiés informa_·
çõtis !lr-ocure a Organização
Blumenauens8' Lida. Rua 15
,de No-vembro - 8'10' silla 5,
fone 1572.

; Automóvefa Usado.
§."- Camblhõe. UndOl
ç" . (lamionetea Ulladtll
iE_. �t
�1'_._\.. ,

!It.' ".;

� 'l:!.
�: ·::;·i·
J� l�r
r29!'"
i CODeésaIoDárlo.�
, PAMlNHOES F..W..D, (J'our
, Whee1 Driv�)'
',rRATORES: L. Ho B. D1ê1e.J

Peças e Aces.sor108�
FORD - CHEVROLJr&l
- Linbà �

;, ...
140PA;Qi.

�! AUTO COMERCIAL
t'

o

IMPORTADORA S. A,
Ji . BLUMENAU
;� Rua 15 de Novembrn, 983
ií "ACISA" - Fone 1324
, Telegramas: VANDEMEENE

TROCA
V E'N D A
COMPRA

VIAJANTE INSPETOR

AUXILIAR D, E ESCRITORIO
o �"1!I.""'.!'!í",<iir"'-'-""'c.l!'·",.""'lr'f'l';--

- "r��

Procura-se moço para servi�s de eSéritorio de preferen
tia com pratica.

Interessados
Blumenau.

,

queiram dirigir�se á Caixa postal 142 �

PROCURA-SE
Importante firma desta cidade procura um moço com

llratíca de serviços de escritório, li) que tenha 'giriasio comple_
to, e saiba escrever _a maquina:

Os interessaqos queiram dirigir-se por escrito a redação
deste jornal, dando endereço ,e pretensões.

rcisã's'�lIl11i"IlUiiftREiõs"1l1
-

-

:;: ÇOMPRAlVIOS E VENDEMOS EM TODOS OS' E

S \, PONTOS DA CIDADE �
i Anh,s d� realh;a� qualquer negódn:-�l�biliãrin�'ª
� cOlltiuIte�l105 �
=

_.

� "ORGANIIACÁO BlUMENAUENSE LIDA." ª
=:;t =
- .Rua 15 de Novembro, 870 -l.o.and. Sala I) =

� Telefone: 1 5 7 2 .

, §
= Onde se l:eallzam. os melhores negócios de imóveis ::

-�'lnlliliJJliillnllnliIJummlllJrmlOmmlllmmÍltmnmUlJnnmmil�

da, nos guíehets situados
no andar térreo do Mínistê- ���a de ação intensa! onde o p�blico encontrar3 uma his:-

,

d d··
.tõrta humana' e dramatíea de,heroísmo e abnegação!

no da -Fazen a, on e, em: Uma aventura tremenda cheia de susnense! ..
c

seguida, poderâo ser entre-i 'Úm filme: escofhído para agradar na mais CHIe sessão da s;e:.

gues d'8pois de . pr-eenehl:'" mana, a sessão das Moças!
das.

' Senhoras e senhorrtas pagarão somente Cr$ 2.00,

Nos Estados Unidos há'
idêntica assistencía, �m ,'.fa
vor dos contnõuintes, .de
modo a que cumpram, sem

dificuldade, as suas obriga
ções tríbútarías";' ,."

ÁVISO AOS SUBSCRITORES

do os'ministros p-assar�' }ia;;.
ra o setor soviético, o sr, Mo
�Iotov será o ,primeiro a pre
sidir. As reuhlões serão, todos
os dias s l'3'):i.oras. ,Por en�

quanto não há nenh� pers.
pectiva de sessões'pela ma
nhã ou. à noite. OeInvenclo�
nou-se que .:as sessões 'não
deverão durar mais de qua
Itro horas.

' '

(I T E X S. A... COMERCIO E INDUSTRIA TEXTlL

frente das jarielas, à sua es

querda o.sr. Bidault, à sua di
reita o

.

sr, Eden e em frente
ao sr. Dulles, o sr- Militov.
Durante dez minutos Os ín
terpretes explicaram aos qua
tro ministros o fU:1donamen
to dos altofatantes, interrup
tores, microfones 'e o meca

nismo das traduções. .

Ns '13,35, fínalménte. o sr.

Foster Dulles deu como aber,
ta a sessão. Deu a palavra- ao'
Ministro das Relações Exte
fiores da França, sr. Georges ta, até a linp.a de �arca..
Bidault. cão. Dalí em diante, loi a
, A presidencla : .das sessões 'p"olíeia do "EX.ez,éit� .

norte
da conferencia dos Quatro, se-
rá feita em rcidísio. Hoje eou- .amerícano- que.. o- conduziu

be ao sr- Dulles; amanhã ca- até ao local .da conferencia.
'berá á{) sr. Bidault; depolsde
amanhã serâ a vez do sr. E
àgo e no quarto dia, do sr

Moloto)!'. :m recomeçará ()1 ro

disio. Esse Sistema durará até
domingo, Segunda.feira, quan-

(

AVISO AOS SUBS'CRTI'ORES
:pelo presente ficam convidados os' senhores subscritores de ar;õ;s

da sociedade anonima acima mencionada, para a segunda assembléia

geral, que terá por fim o exame, díscussão e aprovação do laudo dh a

valiação dos bens e direitos com os quais deverá ser integralizado par-
te dQ. capital. !iubscrito na constituição definitiva da Sociedade, '.

A assemblêía geral deverá realizar-se no dia 3 de fevereiro do cor-
.

rente ano no escritorio da firma Tecidlos e Aramarinhos Broering, na'
rua 15 de novembro n o 1398, em Blumenau

Blwnenau, 22' de janeiro de 1954
•

OrIvar ·'Eduardo Bróérlng - Fundador
'

'l1'Jvas declarações prestadas
ontem, âfírmo;1i que o PSD' es
tá decidido a lançar candida
to proprio, tendo como com

panheiro de chapa Q sr. Cu
nha Bueno e que Iogo depois
passará a consultar os demais
partidos, para conseguir apelo.
Informava-se que os udenís
tas de, inclinavam pela soíu,
ção pessadista, devendo o PR,
,outra força �'garcezista"; t.q!
mar o mesmo caminho.

DELEGACIA 'DA ORDEM POLITICA E SOCIAL
2a. FiscalizaçãlJ Regional de Armas e �Iunições, etc.

EDITAL

, P-elo presente edital, convido todos os Snrs, portadores de
'portes de armas de caça ou desporto, a comparecerem nesta
2a. Fiscalização de Armas e Munições, durante o corrente mês
�e janeiro, munidos dos seus respectivos portes, afim de reva-

IIda-loa,. .. . . ..
;'.'

Os reSIdentes ru:!S munlclplOs que mtegram esta Fisca1izã-.
ção (IQ.dilial.? Timbó),. poderão fazê-lo por intermédio dos
Snrs. Delegados de Polícia.

Findo o prazo acima .citado, serão as taxas acrescidas de
30%. de acôrdo com o art. 85, eLo, Regulamento aprovado pe
lo 'D,eçre1F:l nI',,;1, de 18 de janeiro de 1939.

, Aos lavradores, fica assegj.lrado o direito de isenção de
pagamento da taxa, uma vez juntando atestado firmado pelo
Presidente da AsS'Ociàção "Rural do Município de residencia ou

declaração assin.ada por duas pessôas,com firma reconhecida.
, Blumenau, 8' de janeiro de 1954.

AMARO DA SILVA PACHECO'
Fiscal Regional de Armas e Municões

X.....-.X·_:l[-.Ji:-&-X_ li. .I. - ;. -.li[ -%'-:1.

E
tem por finalidade estudar
os problemas do continen

te com o objetivo de ado

tar nova política en'l ques
tões de diplomacia norte

americana. Os conferencis
tas estudarão a atuação
passada, examinando os

problemas futuros.
Chegou ao Rio o novo

emba,iX1a-d.or (la Frariça

RIO, 25 (Merid.) - "Es
tou satisfeito. pela oportu
nidade de conh�cer o Bra�
sil e sua gente - disse o �

sr. Bernard Guardion, no

vo embaixador da Franca
no Rio de Janeir.o, após d�
sembarcar no Galeão. A
chavam-se presentes no aé

roporto altas autoridades,
'funcionários da oembaixada
e elementos de projeção da

colonia francêsa aqui.

RA'DIOtARAtiUA
LTDA·

- Uma . ÓZ Amiga em -

eu Lar,
15.10 Kc •

..;_ 198, 6mtrs.
Diariamente das '7 às '"

22 horaS
.' .'

R.

Z Y P .. 9

13.30. horas

16,00 horas

17,00 horal'

8;30 hopas
9.00 horas

11.00 hor!w',
lS,30 horB!l'
17,30 horas

18,00 horaa:

19,00. bot'aS,

EM P R E SAM O R E I, R A, &, VI Ê R:N,f R'

6,00 horas

6.JO horlls
7,30 hor:as

12,00 horas

16,00 horas

U1',30 horas

17,00 horas

VIAGENS DINRIAS ENTRE ITAJÀI' B BiU-l'tlliNAU
'BORA'RIO DOS, oNÍBl1St.;

,

PARTIDAS PARA ITAJAl'; 7, lo'e 1!5,30hilra*:
l"ARTlDA8 PARA BLUMEl\iAU: 6, II' e '15 RoiA";

BORA'RIO DAS CAMIONETIUn

I'AR1.'IDAS PARA BLUMENA.U:, '1 e 1:!,31l horA'i;'
PARTIDAS PARA lTAJ'AI': 9 ti 1'1 horal.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 DOI! ônibus li CrI 20,00 w'canllonew
AG1!:NCLA &M.ITAJAI': RlIa Bereillo·Luz. (Ao iado da Igre.!à
MatrIz) - FOlll), 373 ,

AG1!:NCIA EM BLUl'YtENAU: Travei'. 4 de",J'e'lerelm -' (A-

gllnda Bra-Blú) - Fone, lZ66
' .

_*__e
__._

RODovtARIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONmUS E�:
LINfiAS BLUMENAU-BRUSQmt

IIAl!JA DE BLUMJi;NAU: -, (De 2'.&' i. 6.aI feItal 1.,. U.-U,
H e 16 horas) -'(Aos: Jlbadlll à.''l, UI; 13, II li hóru) - AD.

DolIrlngoS às 1 I) hor,ui.
8AlDA DE BRUSQtJ.l!l: - <DIu '4tel. 1.. 'f,'U;,13. %t 1l8ft1t)

(Aos Domingos ã,á" 18 horaif).
. ,

LINHAS BltUSQUB-PLOR:ÍANO'l'iOLHI
BAlDA DE BRUSQUl!l: - (2.as i Sálla.doll A'8' 6, lr, 15 e 15,11 11:.
SAlDA DE FLOBl'ANO'POLISi - (U'tI �.aJI à S.a. feln.'l1 ••

1, 16 e 17 Mil.) - (Aollllibados, às '1; i, e·16"hrt.)·
.

LINlIAS BBUSQUE-ITAJAI'
'

IIAlDA, DE b..._SQU&: - 2�gA Sãb�h. às 'l e 11 hoH.l!f.

!lAmA DE I'l'AJAx': - 2.a•.i Sábadoll ÀII II e 13 hord.

. LlNtrA ITAJAI'..JOINvtt.X:
.

H o R. A R :r: (j' S:
"

SAlDA DE I'l'AJ-AI': ::_ ne 2,lIol a sábado &ii' 1; .. 15,15 horu.
SArnA DE JOINVILE: - De Z;as li. d.bado ali .7,30 e 15,00 lU'1•

LINHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLI8

flA.mA' DE N. TRENTO - 2.&'" ';aI e ',S.as felru ã. '1 hora••

SAlDA DE FP.OLIS� - ltas. (.:as � 8.a. feIras 1. 16' hora••

-
-

...

-
-

-

�
�

�

-

:::: Ateriílendo à.'né(!l!utdadl!a e convenlendà do!! IIrB. im..agfllrollo

5; 1!. Auto VIação Hasse, -acaba de estabelecer novo hdrario do.

� seu. tr'arispol'tEIl' coletivos, O!J qtials já entraram em vigor fi

� qm,' obedecerlo ao seguinte:'
' .

� I'ARTmAS n:s BLUMiENAU;' {dlMiamente): IJ hori18 - ôniblÚl:
� I} btll'll:lI - l1nlÍills; 13,31) - Qnlbt!!, H,30 On1lJUlI ("VIa Ibll'ama):
:: PARTIDAS DE RIO no SVL: (dll'i.rIamente) 5,30 1I.or&1I - olll-

;E bus (VIil Iblrama); 1}' horas - (lnibus; 12 hOl'8J! - onibua; 11

I
horas

EX;;SSO BWMENAU�(URITIBA

_*__ ..
__e_

A U'T'(lV I A ç Ã O H A S lE

MADrEIRAS LI NDO'LFO
,O: P O R' T UNI D A D E

A·

1\-IADEIRAS LINDOLFO s· À. "em liquidação" tem ai!l�
da os seguintes salvados dQ incendio pa'fa vender:

1 l,ócomovel de 20 cavalos;
1 Guincho com cabo' de açQ;
2 .Quadros de serl"'-4rili "tipo t.rs501;" ho.r!zlmtaI;
1- Tran5formador de Hl5 R.Wil cornll1do;
Díverso5 tnotorea elétricos eo

.

Diversas talhas manuais e outI·os apetrechos de iudús.
, tria.

Tem., tambem uni ótinto' terreno, coro cerca' de lO.SOl! 1112.,
dentro> do perimetro urbano. ': ,-

-

.

A 'quem interessar, queiram por obséqum se 4irigirem
.

lleoa liquidantes � Cai� Postal, �8 ""'c- Rua Bulcão' Viana, slti.
,- ;g_l!d. Telegr.: "Lhld9Jfo" - 'D1O DQ SUL - SÍ«. Catarina.
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ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX s, A� Co:tfi,ét�al
- APRESENTAM:

(ine
Terça Feira ltOJÉ-

·S�ão das Moças, a sessão que reune as mais lindas serlho·rt.
t_qS, c:i�. ;I;lhJ.IDe17í:t-ql ,. . __. . , ...

' .'. . . .

BARRY SULLIVAN � ARLENE DAHAL - JEAN H.AGEN,
,
.em:

D'screção 6�fantida

", '-

Cine BLUMENAU
. fone.1156

Terça Feira HOJEHOJE
A's 8 horas:
.� ,:b0UIS,�YWARD - ,PATRICIA·MEDINA,
tável produção ,dê WALTER WANGER·:

.

.

.

....,• ..-
.

.ir�', ... ,

.

j ESPADI DOS MOSOUETEiROS
.

(Em Tecnicolo'r)

Os-:im-Ol'ta�3 ní()squeteiros na sua mais espetacular
aventurá,!

-. .

Lutas incessantes �la formosa jovem da MAS-
CARA- DE FERRO! .

.

..,'
TODOS POR UM .. � UM POR TODOS':__ Um

brincJ:e, )un dhrelo, uma mulher!
As máis empolgantes aventuras jamais filmada,,'

em déslUmbràhte colorido! AÇÃO! AVENTURAS! -
MIL E UMA- EMOÇÕES, na ma�s espetacular fita de

aventura,s da tempoTada! - Não percam, HOJE,
"A ESPADA DOS MOSQUETEI

ROS" - Sensacional! - Acomp. CowpJ'p. diversos.
."_ . �:

. ".', .' .' .

GIHArSIO DA SAGRADA fAMFllA

,GINASIO
Rio d {)

,

....

.
. �

Púmário, ádirl.Jssão,
Sec,çõ'es:

,:xnt�rilato; externato e semi�fnternato,. ., .

Estabelecimento de ensino oficial com inspeç,ão"Íéd:éhll.
Prcifessorado salesiano formad'Ü pela Faculdade de 'Filo.

sana; Ciências e Letras de Iorena;'Estado, de São PàUIó'.
Estudos sérios e eficientes.'

. ,

_

.,

.

Cu�s� ,preparatório aos exames, ele adin'i;são ao, ginásiÇJ
dé n dê janeiro a 20 de fevereiro: - Exames: dias,,:&,
23' é 2if de' fevereiro.

.

fnÍorril'áções à Diretoria: do Ginásio Dom' Bosco, Rio do
Sul.

Seu llIho corre e hrinnit. o dia todo•.. e. à noitll, Quando 4.

e&lISaçO é' grande, êla rapous&. a dormll, MM, qüer n'as bO!'M
em qne êle brinca; quer nas horM em que' êle dorme,
milhares da pequenos inimigos de'sua Baú ia Iraba!llam sUen
elosamente,.. São 08 vermes, que sempre � momento

IIp6s, momento - movlmentam·se para tirar de Bel! orga
nisn'io I} alimento que deveria dal'lhe màis fôrça li ânimo.
!':'abe ai "ocê, que é sua mãe e é esclareci!!&;, defendê-lo,

IJvré'o do! vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
vmR - lI1Il vermifugo de ação' moderada 'que !leve
ur tomado por tOdas a8 crianças em idade tll'Ieolar.

.

Compleh.mente Inofensivo pará o organismo, é � ,

, vnlci) qult pode ser tomado em qualquer �paci:s;
-

sam dieta ou purgante I Oe gôsto·agradóvel.
.

não co'além óleo .. não Irrita o Intestino
.

Infantil. Empregado no Brasil há-ma;; de
..

"50 coaf;

LICOR DE CACAU' XAVIER
-. vermlfvgo da c<>oflan� da ma.. brallle!",1

fR IBfDAlR.f

.

Concertamo!'!: .

'

R�frigel'ado�e§ Domésticos, Retrlgetação em Gel'al
'

MaquInas de lavar, FogõeS' clétHcos; Aspiradores' ds:F6;'
, Encel'ad�i!'as. Liql!idifi(Jadoi'� etc. . .

.

R e' f o r mas P i fi t 'lI !' B. I
CASA DO AMERICANO B/A.

" SecçãO: DOnie8tlc'�

;;;;; JIln"eTéço 'rell;gráfhm: "LIMOU811'T!!:8"

::: .ii fillô"NfJ!A BLrJMBNAU: Ji,ua 15 (I.. No.,. ZI!'. 313 - 1"":1151 11101

I
AG_CU

.U�;;���J��;;
.'. m.

i
- VUO.NS �'Í>IDA'8 • S:BGl1BAI'

f:: _"_'_ sO'-Nói ---- =�,

IIIXPIt-!III'80' AND o llll,1'(1II A. ='i
-

-

�mllflm'!lmlUlln!Uiumumnumt!UUUlUUlunumllUnmUllllnmu� ����N����_a__=���_�
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munista, porem lhe compra
ram no valor de 4. 600 .0011

NOVA YORK, 25 (Por

D!f,�t�lr.��;��rj�;� umenta O comercio com ,I Russiagradualmente aumentando seu
comercio com a Rusia e a Chi- teriais estratégicos aos países
na Vermelha. comunistas. Pede-se, apenas,

Os homens de negocios dos que a lista de materiais estra
EE.UU ., Por sua vez, estão tégícos seja revista, levando
mostrando lllquietude ante o em ez.nta a situação atual,

.Tarela de p·l"o.nel"r·l·slDo e cl·v·,lt·'zaça-o a C'arDo da FilOproblema que cria Q mercado Dois elementos - talvez a

proibido de 700.000.000 de ___:_ são evidentes na mudança
habitantes. Sem duvida algu-. gradual de opinião com os

ma, foi essa a causa - ,ao me;' vermelhos. RIO, 23 (Merld J - De r.egres� Prosseguindo, disse-nos o sr A- aterrisou. Começou assim o aero- só. Para se ter uma idéia da. gt ,
nos em parte � da assevera- Um deles é que a tensão- so do Amazonas, "ande esteve em belardo Jurema:

. •

porto de Cachimbo, volflando ali gantesca obra de penetração que

ção do presidente Eisenhower, mundial diminuiu. Outro é a companhia do senador Assis Cha- - "Fui encontrar, em compa; outras vezes o tenente Gomes <le vem sendo empreendida pelo Mi�
na semana pasada ao anunciar atltude 'comercial sovíétíca teaubriand, participando da abec- nhta do senador Assis Chateau- Oliveira. conduzindo homens e mstérto da Aeronáutica basta a

que ,as' estava estudando a antes só interessada em petro- tura da nova rota aérea Rio-Ma- .briand e de várias outras perso-s- material, dando inicio aos traba- crescentar que os postos' mais pró ...

questão do comercio com os leiros, � .maquinas, ferramen- naus, o senador Abelal(do Jure.- nalídades do n05);O mundo econõ- lhos de construção dêsse campo xímos são localizados a duas ho
paises eemunístas. t�, e hOJe em demanda de ar ma prestou-nos ontem, as seguín- mico, político e social, no pôsto de pouso que terá a maior stgní- ras de vôo de Cachimbo, Cachim..

�A proposta de um homem hgos de eon!>umo. I tes declarações: avançado que a FAB plantou em ficação para o desenvolvimento d\'l bo, entretanto, não foi a tmícai
de negocies de Minnesota, com Um

..

terceiro elemento, que I
- Impressionou_me vivamente a plena selva brasileira, a dois mil aviação comercial brasílaíra, como obra para a abertura dessa nova

vistas a uma troca de exce- po�er�a ser acerscentado aos

I grancl<e obra 'de pioneirismo e. cio' quilômetros do Rio de Janeiro e igualmente para o problema da rota aérea. pois dali iá estão par-
1 dentes de manteiga ,e azeite de d�Hs, e que a competencía mun vtlízaeão que a FAB vem reatí- a novecentos de Manaus o aero- nossa defesa. Caminhões. "jeeps". tindo OS trabalhadores para a

,

I semente 'de algodão, por pro- f
díal aumentou ccnsideravel- I zando no Brasil Central. dentro do porto de Cachimbo. com ::. qual as pedra, cimento, barro e até areia construção do novo campo de

I
dutos russos _ embora tenha mente, ao se e�o�çar�m .. t)or I programa traçado pelo atual mi. companhias de aviação comercial foran' levados por aviões da FAB pouso de Jacareacanga, a duas ho-

1 sido rejeitada. é um dos exem- recuperar as posieoes aUe o�.u-I nístro �a Aenonauüca, brf,gadei� poderão realizar vôos do Rio à ca- para a construção do aeroporto. ras cle vôo, com o qual se asse-

I pl>Qs
de que há tentativa de pavam no mercado munéhal, ro Nero Moura. E' um trabalho si_ pital amazonense em apenas nO-I

Até o aproveitamento de uma que- gurará a ponte aérea entre o Rio

buscar, novos eamínhos legiti- de a��e� da �uerr3'l' "
. '.

â
lencioso, persistentll, verdadeira- ve noras. Ali, cercado por indios, da d'água foi feita rapidamente e Manaus. A FAB está empenha-

, mos de comercio com os ,ver- O Financíal' TImes, de

I
mente heróico, empreendido por, muitos dos quais com apenas um e hole a energía elétrica melhora da na construção ainda de vários

t melhos· Londres, c,oD.?-pllou, .. recente- urn grupo de jovenll Oficiais, sar- mês de contacto com os civiliza· as condições de trabalho dos que aeroportos de alternativa, nessa

Tambem está interessada a mente, estístícas ofICIaIS que gerrtos e praças da nossa Fôrça 'Aê- dos, emocionou-me profundamente ali se encontram ultimando as 0- rrosa linha. localizados em Araga-

.r industria, a��omobí1istica dos d�monstram que ,as e?'P0rta- rea. Furando novos caminhos nos ii narrativa dêsse empreendimento. bras do lOngínquo campo de pou- ças, Xavantina, Kuluene e Xingu.
'Estados Unidos, A .Junta de çoes .de 13 paísee a �hma Co-

\
céus, désd0br.ando pontos de a·- Há dois anos, um jovem ten. da

! Comercio zítaníca já autorizou munísta, nos- prrmerros 8 ou paio para a penetração pelo 'nt,,- FAB. João Carlos Gomes de ou-

J bI
a venda de automoveís à Chi- 10 meses de 1953, "aumentaram ríor do país, atê bem pouco int,ei- veira, filho do meu nobre cole- ,".

•

na Comunista. .'
em 50 por cento.

.
. I ramente dfesconhecido, do que re- ga, senarãor Gomes de Oliveira. a to arais,VO...........----..........----...,-.----..........----'------ Em nenhum caso', contudo, Ao mesmo tempo, as lmpor- sultará o alargamento das nossas

I voando num pequeno avião mUi_
ses ugeríu que fosse levanta- tacões procedentes da ChIna frOnteiras econômicas, que em breJ tar, juntament!l com o sertanista

.

--.........---......---.....--......................--------"-----
da a proibição de vender ma- aumentaram em um terço. Os ve cobrirão as nossas fronf,eirru;

\
Leonardo Vilasboas • em missão de

territoriais, o pessoal da FAB re- reconhecimento, 1ocalizou a ôlho Por AL NETO
Jji1t!?fifIc.... pete em pleno século XX a �po- nú uma clareira em meio à densa Tu podes tratar uma cá-

péia das bandeiras paulistas. mata selvagem - e com espírito xie dentária sem dor e sem
o AEROPORTO DE CACHIMBO de aventura e desprendimento lá '

K U R Z E BE R I C H T E injeção. Não necessitas bro
,�a. Tudo é feito pelo ar a

IJrasivo.
Esta é uma das grandes

:conquistas da odontologh
moderna.
Até agora, ° gabinete de

um d�ntista era algo. qUe
inspirava medo. Medo cau·

sado, especialmente por a

quelas agulhas metálicas,
que, introduzidas numa ca

vidade dentária, faziam o

paciente ver estrelas ao

meio-dia.
Muitas vezes, para evitaI

.
a dor causada pel!} torno, ü
I,dentista recorria a uma in,
I jeção. Coisa bem desagra
davel, por certo. A introdu·
ção da agulha na gengiva. fi
os efeitos subsequentes es,

tavam longe de constituir
um tratamento ideal.
Pois naturalmente,

go leitor, a broca

-

DOS ''DIA'RIOS
PROPRiEDADE DA:

S/A "A 'NAÇAO"

BLUMENAU, 26-1-1954
.

dolares, diretamente, e ..••. -1

A (. i o
países que aparecem à cabeça

J
citados em ordem de

,;mportanl
Grã-Bretanha.

.

9.000. DOO, através
da lista, pelo volume de seu da - Os seguintes- Celiãc, Os Estados Unidos não apa-
comercio com a China, São - Suíça, Alemanha, França e recem cornpranuo à China 00 Kong,

de Hong..

SAUDAÇÕES AUTOMOBILISTICAS
Meu querido- Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio··

.

Atendendo ao pedidO que lhe fora feito pelo titular dJa,
Fazenda, o governador da cidade baixou uma Resolução, de
clarando que nenhum autl}movel poderá ser licenciado sem

que haja sido antes efetuada o pagamento da taxa devida à
Petrobras, no Banco do Brasil.

Os vários postos de emplamento. do Serviço· de Fiscaliza
ção da Municipalidade ootão devidam;ente habilitados. A de
so.rganização. porem, no. Banco. do. Brasil não pode ser maio-r
quanto ao recebimento. da taxa da Petrobras. E se não forem
postas em prática medidas urgentes, chegaremos ao. fim do.
exercicio se ma renovação das licenças respectivas.

Uma confusão.! Uma balbúrdia! Ninguem se entende! E
tudo isso. é inexplicável. A lei fo.i publicada no "Diário Oft..
elal" de 3 de outubr(}l dI) ano passado, com tempo. bastante
para JllS providencias. regulando. o. reco.lhimento. das contri-
b:uiçõet> institllidas pela Lei número. 2·004,

.

P.Qrque que () Banco. do Brasil não destaca fúncionários
(fiéis de tesouraria) para funcionarem jmlto ao.s postos de
arrecadação munici.Pal� ila:ciUtando, �,assim aos pro.P.rietarios
do.s veículos? ... ... ... ..' '" .... ... ... .•. ... ... ..

E' de l3e ver, ainda, qm�' o pagamento. das taxas será
reco.lhido de acordo. com () pesa e o. ano de fabricação do, veí
culo. O lógico seria a organiza,ção das tabelas, com as marcas
do. scarros, com o número de Hp e indicação dos pesos_ Nada
feito até agora, nesSe sentido, para facilitar o contribuinte. Com as dependencias do T tOntem, {} Carlinho!.> Medeiro.s, co.nsultor geral da Repú_ São Pedro P t AI

ea r�
blica, que .é o representa,nte da União, para preparar os atos

que tot l' en: �r o d
egre, q�asI

c!lnstitutivos da Petrobras, responsabiliz�>u o :a:a�eo' do Bra-
ram-no

a

�e,�; d�m:O:�' .:e.all:za-
sIl pelo atraso de tudo (E note-se, o CarlInhos e tao cauteloso, incio às go "!) I - •. ,.'0.0, com

que antes de E!.>pirrar pensa se deve· espinar ) Acrescen I ,'" loras, <15 solenjdades
, ,

. .

.

....
. .

-

f
da entrega de ddplomao ao pIlotos

to.u, porem, que. o' Conselho NaCIOnal de Petroleo> vaI dlstri-
come c" d E '1 ·v·· d ,A;cbuir formulárius de guias de recolhimento, como meio. de re- ron' rt:aIs a sCI a

t'
arIg e -

med.mr a mixórdia! .

au wa, '! ma:� an Iga no gene-

MeSmo assim, se não fO,rem adGtadas outras providencias rooem n�sso �a�.
de sentid prático aumentará a confusão! dentro da confUBão, gran e �Ublico q.�� compare

a não ser que 0>' professor Ro,berto Accioli coml) presidente
ceu ao trad�clOn,:l ediI�'::I� da p,.a_

do .,Instituto de Aposentadoria e Pensões d�S Empregados de ça da �tr,�, nao as;mtlU apen,�s
'TrausPlortes e Cargas! (I,A.p.ÇE.T.C.) numa to!a�'lIloi,vica aouma S�rrl1h:-� format�t'H. o aw,

I julgUe oportuno instituir um curso de aprendizagem, comI) p. r .S?U medIt�smo e_ Imp')rt:mcl'l,
ren

..

o

..
va.r�se

..
a. Ii.cenca de

um. aum.otove.l no. B.ra.s.n ... Ter.emos I Slgn.íflca.va
mmto maIS. Perante !I-

então, a� confusão-confuslW em uílulas supletivas orató�ias.
ma mesa. de ho�a aItllmente �e- ciaJ, colocando-a em pé de igual-

':;""C�fu(j, túdo :iSso é 'gozido, heiti� dr: Getulio?
., "

_

j pre��ntatlva: alI estava. um PUgI!O dade com os mais altos padrões e-

Certíssimo, das ho:t1as incertas, . d� Jovens l?,lotos, os :.>:mlt)n�:Js n�o xistentes, apta a realizar essa ta-

BARRETO PINTO
. s� no BraSIl, mas em .oda a Ame- refa de responsabiUd!ade, que é

.

I nca. formados em escola especial;_ transportar vidas humanas 'pelo
-_ Sigo ;esta tarde para São Paulo. Quero aproveitar a I za�� e sob os auspícios do órg�.J ar.

oportunidade e acertar os relógios para a recep_ O�'C:a: competente n_o caso � Mi- Essa realização, que só foi pos-

ção carinhosa no próximo dia 25 de janeiro. Nesse ru�terlO. da Aeronau.ttc� atr�v�s da sivel com o apoiei daDiretoria de

sentido, falarei c::m o J'ânio, com o Adhemar e DIreto�la � Aeronaubca ClVll. Aeronáutica Civil e G:a Presidência

com outros, de maneira que tudo seja azul. .. >

ASSIm e que, presentes os sen- da VARIG, apresenta hoje os seus
.

.

.

nhore� representantes C4JS go�er· primeiros frutos, o selecionado e

. . I nos estadual e municipal, do co- homogéneo grupo de pilotos co-

'8 h IIIsto rllla de Oatl&S I �:�?t��.t: :: 1��o=:!i��a ��:�rd: m��!��e �eo C=�itUi��gUlhO por
I

1 Comando da Zona Sul e do arce- ver'vos coml) tal, e não seria pe_
I _

bispo metropilitano - o comandan- quena minha tristeza se fosse se-

Q b
..

C -I a(P r WILLIAM N OATS) I te Rubens. Bordini, lit:ro. da Es_ parar-me de vós para sempre. Fe- ue randO a eç.

o

{continUaçãO)' :I�;i� ;:a:l�e!�a!:�o;.:��b de� ���:�!:: ��:b��i:�a:,��S é�í:�� c;�:
preto de linhas� aerodinamicas - u ma.utomovel checo conhecidb qua-' palavra ao ceI. Jorge Proença, que der.eí à<:om�anhar vosso. p_r��e,s- I ��&�se çomo marCa indicativa da policia secreta. 'fez a chamada e a declaração de so na carreIra que ora lnlClIllS e;

.!.:Si'"

•

. l!= motorista de .cabeça descoberta ,sentav�-se à direção. Um dos pilotos, lendo, o a seguir, a homo.. - tenho a certeza - dentro de l' '7 1Il' 4 ._.:. .., () Ó lIA
detetives sentou_se ao seu lado. Os outros dali> sentaram-se no ban. logação oficial' o ministro da Ae" algum tempo ve-Ios-ei comandar I "'" ',J � .,.. Q -, f/.",
co traseiro, comigo entre eles. ronáutica. aeronaves brasileiras, unindo oS

'IEu ia recebendo as coisas como aconteciam. sem pensár muito' ne..
.

Após a entrega dos diplomas pe- povos de nossa :Pátria com um Ia
�les. E olhava ociosamente as cenas .da rua enquan�o descíamos � pra.. lo paraninfo, sr. RubenS Bada, O ço de amizade e progresso, ou fa
ça Wenceslas e rodavamos por estreItas ruas lateraIS até os portoes de orador da turma, Mário Ungaretti zendo luzir gloriosamente, nos céus

Ium velho e feio edifício na rUa Bartholomew.

I
em seu discurso aflrmou: de outras terras, o nome do Bra-

Lá deixamos .o :�r�o e, entre �eus tres guardlas, atr�vessei a rua. "E' bem este o grande momento sil.

\até um moderno edlfIcIO de uns seIS andares, O predIo tll1ha uma

fa-l
porque esperamo!> para dizer: \'en- Queridos amigos: lutamos juntos

chada de. pedrpa branca e parecia-se com um hospItal.. cernos! E ao dizê-lo. é imperi.)so por um ideal e aqui nos separa_ ,

Entramos e, passando por policiais ·uniformizados, cartazes de pro- confessar que um forte sentinwJ1_ mos; vós continuais para a frente

p�ganda' do governo e ennnes fotografias de ministros do gabinete, su- to nos agita a alma .em misto de e eu volto para acompanhar os OU"
blmos um lance de .eScada até um escritorio confortavelmente mobilia- org'ulho pelo ideal alcançado, de tros que vos seguirão. Antes de

di", �voltado para a rua. Lã nos gratidão por todos e por tudo que partimos. porém, permiti ao VOS80

sentamos e esperamos. <imamos _ e que nos foi estúnu- mestre sua última recomendação:
Já estava suficientemente es:', lo para atingí-Io, e de enorme es- servi vossa Pátria com a lealdade

curo para que acendessem as lu- ,
perança ante o futuro que por éle

zes quando outros policiais a pai: se nos descortina".
sana começaram a entrar. Por' E, continuando, acr.escentou:
ultimo, com andar rapido .e Íln_ .. ! "Nunca nos pOderemos esquecer

ponente, chegou um ho�em IDa_ do júbilo do primeiro vôo-solo, e

gro, de oculos, vestindo um so-. jamais se nos apagará da memório
bretudo escuro. Era loiro, com I a dôr por dois companheiros

�

de

urn rosto comprido e palido, e ,saparecidos, lnoje mais pr'_se.nte.s
fanaticos olhos azuI-palido, em- dO que nunca, porque a propna

papuçados como os de um la. fatalidade qU!l os arrebatou deu-

.gano. lhes por túmulo um l'.vião, por Iá- 10
Franziu as sobrancelhas �para pide o heroismo.

I AMDRE' MARTINS
mim; falando por intermedIo de A ti Nelson. Orbach, a ti Eduar-' .

I
11

.

'HORIZONTAIS:
um interprete, disse: "Jã nos en <:):0 Lang, a himenagem de uma Distribuidor em sta. Cabrbul

contramos antes, em ocasião 1eÍnbrança eterna, de uma sauda_ D A 8 __La__IIIIIII_-Ili!!!!!!!
mais feliz". de imorredoura e de uma glória AFAMADAS CASIMIRAS
.Lembreirme, dele, Esse f'P),' cujo preço foi uma' vida". E fi- ,r N '0 B.I C' " 1 _ Assim seja; orificio por onde é focalizada a im��mem, que chamava a si proprio nalizando, disse: "O laço que nos

. ,J gero a ser fotografada. 2 _ Pa.norama; doutrina. 3 _ Re::ep!.proprio de "chefe". havia conversado comigo no ultimo mes 'de no� uniu na luta passada, nos une na

b 11 d Ih ente próprio '0_ara remédiQs; dez vezes dez. 4 _ Destr.ol; ll�
vembro em um escz:itorio de emissão de permissões, em Praga, a pro- vitória de hoje e nos há de unir Marca Fa r a me or

quido, mata. 5 _ Ponto cardial; espairece!. 6 _ A:femmar. 1
posito de minha permanencia na Checoslovaquia. sempre no dia dle amanhã". casimira do BrasU

'_ Sem dificuldades reoercutir. 8 _ Fuglr; mulher. 9 - to..

"Voce me prometeu então", disse ele, "que não faria 'noticiflrio Antes da entrega das insígnias
- X - cará os sinos. 10 � Cereal; ligeireza.extra_oficial". Quebrou essa promessa". de piloto comercial, .pelas J:espec

Linhos e,. aviamento. VERTICAIS:
Não m�' lembrava de haver feito qualquer promessa declarada no tiVilS madrinhas, :falou ainda O S'>!.

1 _ O;dade oaulista; uniforme. 2 _ Carinhos; fustigai"
sentidi de. limitar meu noticiaria às fontes noticiosas oficiais. Foi o ·Ruben Berta, tendo, ao final, as- para Alfaiat�

I os ouvidos. 3 _ Maravilhoso. 4 _ Auxilio; ve�eador; tecidoque lhe disse. Citou:"me então casos de obtenções de noticias ·'extra,:,. sim se prinunciado (} comandan� _ :x: _ mutj.� fino. 5 _ Cumprimento; voar. 6 _ Cultlvam a terra�
oficiais" de que somente poderia ter tidlo conhecimento através de te. Rubens Bordini: .

E t h if' 8

J
RUIl XV, 1360 • Cx. Postal. :'8a

, tapeçaria persa. 7 - ncan o; ac avas graça; pur ICa. .--:--meus empregados desaparecidos. . .' ·Chegado o momento de nos
BLUl\fENAU Abridor de garrafas. 9 _ Gorda, pesada; gemea. 10 - Dll'l'"

Disse algo sobre' "missa strana", duas palavras checas cuja signi- despedirmos, após dois anos de
gir-se; extraordinária (pI.).

ficação.
eu

s.a..bia
ser "nosso partido", O interpre�e saltou isso,

mas. eu'\
cOl:ivivio, não posso furtar-me de

tive a frase seguinte em ingles sin:íples e pouco gramatical: . dizer-vos o quanto me sinto fe-

ê:==:==.mmm,mD'�mlouIUE!mNmnÇlmA.mrS·llluNIlIUEunRnUlVnmomnSlllllUlUsIIJllIUE"lUIIIIMIIU1IJ6i11lwiUIITm-Alus.umlllllU."Se algqem se opõe a nós, nós· o arruinamos". ..' ;fiz em participar do momento glo-
Fiz então tambem algumas pE!rguntas. Poderia ver o consul. dos I rioso em que chegastE! ao fim da

Estados :Unidos? (Não.) Permitiriám ter um advogado que falasse bem rota traçada.
ingles se eu fosse submetido a julgamento? (Sim.)

. I
Esta satiSfação vem não só de

'Se voee não falar, teremos de .empregar iutros metodos", disse o saber-vos vitoriolsos porque atin-
"chefe", que .em seguida se retirou. gistes um ideal, mas também por.

==_=::=:=
""'a§l'l!I. � 'de Saúdo_ Nossa Seabo-a da 610-1aDois interpretes sUbstituíram-no - homens minusculo�, COmo a- representar E!ste fatO a concreti-

,._

.... I:IJa ' .. A'"
nões dOe côrte. . zação de uma idéia, a realização

Um deles perguntou-me porque eu havia escrito urna reportagem de algo cuja faIta· se fazia sentir
prevendo desacordos de carater' politico no Cingresso Mundial de Es- agUdamente, ou seja, a criação de ASSIS'J;'OClA Il!IIl!:'DIC IA P�ND A GABGO DI; 1:81"�CIALIII�.AI
tudantes. realizado em Praga, no ultimo mes de agosto, sob os auspi-' BOTA .&.08 :I(:E'DICOS BXDBNOa
picios dOS comunistas. Respondi que considerara a notícia interessan�

�
.

"Náo foi essa. a razão pela qual escreveu a reportagem!" declarou �

..Habitam a zona de co� _

ele. "Escieveu�a para quebrar a 'unidade do congresso!"
. neste fim de ano, anun. ::

o segundo interprete disse.;.me: "Voce falará. Todos falam aqui", Cia.ndo na emissóra dO' Rio

�==_Observei que o bispó" Stanislav Zela Zela havia "falado", em um do Sul. .•• . •• '... ••• _

julgamento por traição e espionagem realizado em Praga, e f<lra con.. Solicitem a tabela de
denado a' vinte e cmc oanos de prisão. preços ou a visita de um

_:__"Isso foi· porque ele falou aPenas perante O. tribunal, Não
.
falou te' P t 1

1) para_ ... �n...��..'."_.
r

..e_spo.ndeu ,� hOmenZinh_o_(C_,�tin� �;:�,�,.t,a,_.,.,�.�...��.iOSO�..�.,.�._"*,
��r�:l�e s�F�aJ:!� _

..�. -� � .� _.,�. �--�" �M•...mmumnlllllW!JUOIlUmBU""I!IUDllltlmnl!ummUmmmmmOOQIIWIfWIJUHlllluIIHI"j

lima escola que produzisc,e técni"
cos de qualidade. capazes de e". ---------------------------

frentar os problem?�s cada vez mais,
complexos da aeronav.egação CO� :

mercial,
Nossa Pátria, de tão grandes ex

tensões territoriais. reclama impe
riosamente o avião como meio d<e

FAGUNDES

:�-':vi �
EXPEDIENTE

ASSiD;Íturas:

I E: .

Cr$
Cr$
Cr$

SUCURSAIS.: RIO:., Rua. Rodrigo Lisboa, 12
-'- FOD'e,42_5953 - SAO.J.lAULO: Rua '1 de Abrll
D. 230 - 4.0 anda.r·· - . Fones: 4�82'77 e 4-4181

, BELO HORIZONTE: _.Rua Goiás, 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua J'oio Montaurl, 15 - CU

RJ:TIBA: ...... Rua Dr. Murici. '108 - 2.0 andar -
Sala 233� - JOINVILE= � Rua São Pedro, 92·

:llt�y��'
-_---,- �-�
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ZU WENIG AERZTE lN INDONESIEN
DEN HAAG, 25 (UP) - In Indonesien steht

gegenwaertig fuer je 58·000 Einwohner nur ein Arzt
zur· Verfuegung, stellte die 'indouesische Aerzteorga
nisation allf eínem KÓligress in Djakarta fest. Von
den in Indonesíen taetigen 1.400 Aerzten sind 300
Aú.slaender, die Mehrzahl davon Hollaender und
Deutsche.

f

HOMEOPATI(A
- DR. MECESLAU SZANIAWSKY --

.

Médico do Hospital Nos� Senhora da Luz
ConeuIt6rio: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doeru;as da pele: Eczemas, Furunculose, Coceir'ls, Man�
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regra_, Exces
so, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida
de, Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma. Malária crO-

--- Dica - Hemorroidas, etc. --
ATENÇAO: Consultas em Blumenau n'os dias 2& a' 30 de
--- cada mês, no HOTEL HOLETZ --

��"S-����

SCHNELLIGKEIT DER ATOMFLUGZEUGE

LONDON, 25 (UP) - Zu den Prophezeiungen"
die in London zum Jahreswechsel Aufsehen erregen,:
gehoert auch das mit Atomkraft betriebene Flugzeug�
das "schnelier ist aIs .alies, wàs man sich heute ver

stellt". Der Praesident der BOAC, der britischen Ue

bersee-Flugverkehrsgesellschaft, Sir Miles Thomas"
schreibrin LloYds Jahres-Rueckblick, in den naehs
teu zehn Jahren wuerden zunaechst Flugzeuge mit
groesserer Tragfaehigkeit (150 Personen) und mit

groesS'erem A'ktionsradius (bis 8.000 Kilometer) in
Dienst gestelit werden. Die Gesehwindigkeit . wl.lerde
die Schallgrenze nicht. ueberschreíten. In 25 bis 50
Jahren aber werde man das "Atomflugzeug" viel
leicht in Forro riesiger Flugboote haben. Wenn das
e_roblem des..,senkrechten Aufstieges und Abstieges zu
loesen waere und die Startbahnen damit ueberflues-

!6ig wuerden, koennte aber auch das Landflugzeug iro
"astronautischen Flugzeitalter" bestehen.

...

com.unicação rápido e eficiente.

INossa rede aeroviária é uma das
maiores do mundo. Não poderiamos
pois, deixar de escolas que prepa_

I

rassem a mocidade brasileira -

filha de Santos Dumont - para
os miste:r:es da aeronáutica comer-

LAWINENOPFER IN OESTERREICH
WIEN, 25 (UP) - In den letzten 24 Stunden

gingen irn Arlberggebiet mehrere grasse Lawinen nie�
der urid forderten zahlreiche TcídesopfeI'.. In Schruns

_ wUl:den 24.,P�rsollen vOn eíneI' Lawine erfasst und
verschuettet, und an einer andereri StelIe wurde ein
k}einer' Bahnhof mit Personal und,wartend'en Passa-�
gieren das Opfer einer 200 Meter breiten Lawine.
Insgesarot wurden 80 Personen von den Schneeroàs
sen der Lawinen' erreieht, und nur 29 konnten bisher
lebend geborgen werden.

DER LANDWIRTSCHAFTSPLAN EISENHOWE'RS
WASHINGTON, 25 (UP) - Dero amerikani

schen .K:ongress liegt zurzeit ein Plan Praesident Ei
senhowers vor, der in elastischer Art und ohne grosse
Unkosten eine Stuetzung der Preise fuer Weizen,
Baumwolie und Erdnuesse vorsieht. Der Plan des
Praesidenten wurde dem Parlament in einer Sonder-
vorlage zugeleitet.

' .

DEUTSCHE PILOTEN' BESUCHEN
HLUFTUNIVERSITAET"

. LONDON, 25 (UP) :._ Sieben deuts�he Flieger,
.,die den ,Stamm der kuenftigen deútsehen Lufthansa
bilden sbllen, .trafen in Grossbritannien ein, um sich
auf der ".Luftuniversitaet" iÍl Hamble bei Southamp
ton duf ilire kuenftigen Aufgaben vor,zubereiten. Die
nieisten von ihnen�sind erfahrene Piloten der ehema
ligen d�ú.tschen Luftverkehrsgesellschaft "Lufthansa"
"aus der.'Zeitvor dero zweitenWeltkrieg. Siesollen an

aúsIaeridischen FlugzeugtYpen, die bei Neubeginn ei-
. nér eigenen deutschen'Zivil-Luftfahrt zunaechst ver
wem:ret·Werden, geschult und roit neuzeitlichen Ar

beitsrriethoden un4 Pr�efung�bedingu.nger: vertraUj'V Ige:rn.achtwerden. Em TeIl von lhnen wlrd slCh spaeter
fast aUsS.éllliesslich mit der Ausbildung neuer deut

scherZivilpUoten befassen. Vier der Duetschen hoffen
nach Abschll.lsS ihres dreimonatigen Kurses nach
Amerika zureisen und von.dort aIs Zweitpiloten in
vier Vérkehrsmaschinen zurueckzufliegen die den

KerIl d'es Flugzeugparks der neuen deutschem Lufthan
sa bildei'l' sollen�'

�

e a dedicação que caraf.erizaram
vossa passagem pela escola. SMe

felizes" . I

Na mesma data, â noite, nos sa-jIões do Country Club, em Pôrto

Alegre, teve lugar' o grandlioso Ibaile de formatura da primeira
turma de pilotos comerciais diplo- I
mados pela Escola Varig de Ae
ronáutica.

R1!:ZEPTE
ABGERIEBENER 'NAPFKUCHEN

..

200 gr. Butter, 250 gr. Zueker, �3 Eier, 1 Prise
. Salz, abgeriebene Zitronenschale, Saft einer
halb�n Zitrone, 118 LI Milch, 375 gr.'Weizen
mehl, 125 gr. Staerkemehl, 1 Pck. Backpul-
evtl. 'Mi1ch.

'

. .

�

Butter und Zúcker 20 Minuten' s.ahnig ruehren
,nàch.*id ..

naéh �die ganzén Ei>er sowie die Gewuerze
UTld� abwechseln die Milch und das mit Backpulver
gefi11Schte und gesiebte Mehl híneirigeben. Den Teig
in'. eme gut gefettete Forro geben undmit guter Hitze
,etwa 60 .-:- 70 Minuten hacken. .

�

BUDAPESTER ·SAND
100 gr. Butter, 100 gr. feiner Zucker, 1 Ei
Viteis,100 gr. Mehl, 1 Mes$>erspitze Bac�pulver.
Butter lnit dero Zucker schaurriig schlagen, Ei

weiss zu steifen Schnee geschlagen unter dle Zucker
fiasse geben und zulezt das gesiebteMeh1durehzieben
Mit dero Spritzbeutel verschiedene Formen auf . ein
gefettetes und mit Mehl bestáeubtes Bleeh spritzen,
etwa 15 Mihuten lichtbraun backen und mit Scholw�
ladenglasur . ueberziehen.

. .
�

HUMOR

1
ser evitada no tratamento
de grande niímero de cáries
dentárias.

.

Em lugar da broca, usa
se um jato abrasivo. O jato
projeta sobre a cárie, óxido
de alumínio impulslonado
por bióxit;lo de carbono.
�uma pressão de noventa a

'Cem libras, por polegada
quadrada.
A coisa é muito simples:

tu abres a boca, o dentista
pro:teje a tua lingua a adja4
cenCias com borracha ou,

algodão e aproxima de teu
dente um biquinho de aço
do qual sai o jato 'abrasivo.
Não há dor. E a eárie fica

completamente limpa, prori
ta para a obturação.

Posso contar-te.O que me

aconteceu a mim. Eu tinha
uma cárie de colo, que se

desenvolvera subterranea4
mente - ou subgengitiva
mente. Doía tanto qUe nem

agua gelada eu podia to.
(ConclUi na F:.a página letra n•

ami
pode

DÔRES MOS RINS
Os Rins que devem -eliminar tQdo$ os

traços de substancias t., ..:ca!. ou imo
purezas do organismo, esfão permitin.
do que um excesso de acido uric:o 59

acumule e pentt!re em fado organismo.
A falta de cumprimento de sua tare
fa por porte dos rins é a CQusa fun
damentai das dõres na cintura, reu·
matismo e irregularidades urianrias. De Witt conseguem deir
Este acido urico rapidamente fôrma alivio p e rm (J n e 1'1 te nos

crisfais agudos, que se �aloiam nas ar- mais' rebeldes caso'J,. As

ticulações, causando a sua il\flamaçào Pílulas De Witt atiíam di
e rigidez, as cruciantes dõres do reu- retamente sóbre os rins,
matismo e outros males do sisfema devolvendo lhes a lua a

urinaria. O tratamento apropriado de- ção nafural de filtros das
ve lazer voltar os rins CIO seu estado i!"purezas do organism!'_
'normal, aFim de poder ser filtrado a A yenda em todas 85
<lddo urico. E por hso que que as Pilulas formacias.

t PILULIIS DEWITT ..

Para os Rins e a bexiga
EM VIDROS IIi 40 E 100 P/LULAS. * o GRANDE f MAIS ECONOM"O I

..,

2

,3
....-+--.....--
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�
�

GATTE! uFalls ich wieder Erw.arten heute

1
mittag nicht nach hause kommen solIte, schike ich
dir eill Telegramm,"

GATTIN: "Nicht noetig, ich habe das ferti
ge Telegramm schon in deiner Tasche gefunden".

D.1ft'BICIDADB IU"DICA - REPOUSO.':_ DBSINTOXlCA.Ç()&5 - ALCOO-

LISMO ...... mA'l'AMENTOS ESPECIALIZADOS· - -

AVDIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 124'1 - 1'011�. 31J1I

lCIDEREÇO TELEGRA'F1CO: PSIQUIATRA
C U :a I T 1 B A' P A B A. N It!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. Uontô de HE'LTO DE lIoURA ,cisa'; numa .voz ga�uéjante:,

AS 'fabricas 'apitavam onze '- Entre os dois o meu co
.boras, e o cuco dava .-as mes- ração balança. . .

'

,mas. Nagele surpreendeu-se. Mas Ozéas achou vasta H
, � Já? '

frase francesa falava com P'IS
E pôs para trás a cabeça; tividad'e.

estirou os braços espreguiçou- . -:- Quem, balança, .cái! Cáis
se" boceúóu, disse melancólt- Foi quando ela lhe afirmou,
,- Que serviçama... já nervaso, co muro éentíme,

. camenté: ': pelo nesse amor _"
""

Sentia-se fatigada. Ocupava tro de orgulho:
'

as manhãs e ma tender a cor- - Quero a arte!
"res�_0Il:dencia dos -seus admíra-. Não houve 'outras ,palavras,
dores. Era uma estrela de cio Ozéas deu-lhe. emburrada
"ríema. Hãvia tràJjalhado 19m .mente as costas - ,e :�iu. Ela
, dO,is �ilmes. O segundo lhe de- qur ir-lhe atrás, pedir-lhe a-.

ra um Indío! ,E esperava en- m�zaé1e... Mas permaneceu
centrar entre _ tantas cartas a, .pálrda, imóvel como 1.1I�a co

penas, uma só, a sua, aquela luna d.;:s tempos romanos.

,em que lhe escrevesse Ozéas: O tempo rolou depois deste
,"�,nto que o noso amor. quani ,�pisódio. Vieram as festas tra-
do, nos separamos, se é que: 'diCionais do ano, as sensações
este. termo seja aplícavel, ,.era do triunfo rápid-o relações ín,
'Já Imperecivelt .El !"laje, doumo: teressanteg o tempo todo ocu-

conta do mal que co.ne+era-: -pado, Nage'le era agora sí.ngu
,

mos, , . J Iarmente , adm 'rada pelas mul
-, Resta-nos a reconcltíacâot" ; tidóes, cortejada ?elos produto
. :,' E ela abandonarta os praze.,' res de filmes -, {IS -rícaços,
,,res do sucesso, esqueceria as, como pe los gà1ãs - os IJonL

_ ambições, deixaria para. sem- tos. É assim mesmo
'

,·chava
pre. a existencia elegan.te e qu eera uma, falidn ,: .. Fuma,
farta de sensações deliciosas, Para::s vaidosos, era! icdesta,
'para 5021" smrüesmente a mu- I!:ra rica Amor, Era ficticio,

,
lher de um médico obscuro, a tinha o seu verdadeiro. rara
esposa do dr. Ozéas F'artalfa- evitar as tonturas desas recor
to. " e seria feliz! Mas essa dações - chamou pela domés
carta que deveria modificar' a t.ca-
'Rua vida '_ não chegava, e por - Musíca?
esperá-la é qUe lia e r'espon- - Sim. Alfuma coisa ale-
.día. dezenas de outras num. gre .. :

dla.v numa manhã! ' A quase duzentos metros a-
..::.... Esqueceu-me, será?

. :. 'baixo de seus pés, n.i rua lar
Talvez, E procurou réC'JM.-1 gá e asfaltada, os lutomeveis.

titrdr. imag'nádamente a cena. em filas 'duplas, transitavam
.que houve centre ambos, quan- incessantemente. Os populares
do se soube que 'ela ia .para o sempre apressados, sal.:udidos
'cinema.

'

por necessidades dífrentes, da
. .:....:. 'Eu .ou o cinema! - dis- varri uma rmdifercn+es ,da-

se+Ozêas; friamente·, (Vam uma impressão :,de real i-

Depois do stlnclo. de um dade comum.
.

'minuto' disse ela meio inde-. ,E como, um baia d� triste,
.�.l •• '., •

nínguern rn e ama

rringuem me quer .,"
Era Iúgúbre, Os seus 'I.�:'"

'vos pareceram torcidos -pehi
-melancolfa. Abriu o vt>,:'aux.

unizando niná janela aItl- iatilPQ"dUPlo. 'Gracioso ·"puU".
, pIa como ponto de rereténcla', seg-ue 'a' do 'ta:pe�e, tem rum

i este llving_room se agrüpS so� forrltdb do nfesmo
..

tecid{)! das
; lrrc um tapete semicircular, dé -póltronas, màs lium tom"coral;
I COl' cremé e bordas negras. As a mesa "com'prida" dá 'mésma
I duas poltronas são foTraãas mâ:deira IllIe "a niesíf cenÚÍla-l,
! de qm verde d.xro pôtefu in� cÓ'in pes de ferró 'pintados 'de
I tenso, e tem a base de madei- preto. CorHnas de padrão 'mo-
ra laqueada de negro· A mel3a' derno, e mgromÍ) tecido de

�!lI!&22�!!!t!'i!,�:!!!"Ill'!!!;W;ªªªIIIlIII!\!!!!!!I!!"!II!!'I!!'!!!!!!!1!I!I!I!!!!!!!I��.2&&�!f!!!!,!!!!!!!IliIIIli!I!!!!!!! a__".... esta,nte no centro, cuja. linha �lgodi!f}, fundo marfim com

<.".' .

Alma' irrequieta
.Déserto imenso - solidão' noturna
Cortiha aberta á 'aragem da il�sã.o .

Areias móveis, elevações ,e dunas
; Sem ter .um oásis para o coracãó

, .. NADA ,é mais fascinante 'são 'máils,'e tambem aquí a
do que um 'bom perfume. razão é evidente; eriouantó
Mas o que é um ·bom per- os outros -podem gostar de

fume? - ' um perfume normal (rosa
Para descobrir qual é o violeta, por exemplo) Q chel

:per�ttme bom" comece aelí- '
ro de. verniz ou de.Langerí

'minar Os máus. Os perfu- ·na pode aborrecer, '

mes. densos; ativos, persis- "Fiuam então .os ,perfumes
tentes, por. exemplo' a bri
'lhantina ou 'oleo, perfumado dos", ísto é.. a lavanda,
'são maus. A razão é eviden- .colonia e os .perfurnes
te: eles podem causar, re-, melhantes a estes, isto
-pulsa a quem não gosta de
les, .. e a certas pessoas po
.dem mesmo causar dores de

cahe�a e até, disturbíes de

Elenilda Wiederkeher
Blumenau 1-'1 _ 1 _ 5�

Desccrtfna-se a treva co lÍltún negror
Corações alegres, corações tristonhos
Um mundo de :felicidade ntUTI colar.de sonhos
,Mmi'do de orgia no pasmo da noite .'.

< ,Bolos Confeitados
Modelus A:rti,sticos, Pa
ra ('�l'!ame!ltos, Ani
versários, p r�meira Co
I1111nhão, e

-

Batismos
INl<'ORMAÇõES COM

S R,A· M O'l L E R
Hischbie.o .

.:ter, 11.0 480
TelcfQtle, ,I - 3 - O - 1

As ,encomendas' devem
ser feH�Hi semlJye com

antt.�cprlenda (mính113
iM!!i ii RG E -",...,

&&_ A mM*1 LO

"ORGAHllAÇAO BIUMENAUENSE LTD!."
nORB lIA"

Rua 15 4e NovemhrQ, 870 - Sala 5 - TeU. 1572

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

(Economista)
HIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)
de Sociedadet;
Eserituràção em

desf.'nhos cinza escuro vel'd� e

Pl·et�. Um ablt,iUl" d,e mesa e

um éle -pé distribuem a 'ilumi
nação direta.

Registros df; firmas, organização
, Anônimas, Contratos; Disti',atos,
geral, assuntos fiscaij"
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I r Em férias :e 'em
""" ,

- Escorra-se o chucrute

;:�:=:�=" '.�=:' vilegiatura coloque-se aproximadamen�
_'" Os problemas das férias te uma xicara dentro de
'= _ e do veraJl!eo são muitos., um recipient'e de aSSar un-

� E Há os práticos� que dizem tado. Descascam-se a.s ma-
� : .,

d d çãs, cortando-as., em fatias
t;;; ", :: respeIto as espesas. o guar

§ E da'roupa, para o hotel, peno
de dois centimetros de es-

� = são, etc... e estes \Toce de- pessura. Coloca-se uma ca-

; :: v'e resolver fazen,do as con-
mada de macãs sobre o

� =
tas com a sua bolsa. Não çúcar -com a: nóz moscada

;- ,_�, faça as contas ao centesimo, ie a canela e espalha-se u-

b ma colherinha da mistura

:__=:_:'
em ora tenha alguns dias '

�
menos de férias, mas tenha sobre a camada de macãs. por HAGA SWAMI

sempre um pouco de dinhei Coloca-se outra camada� de " ,. ", , '. 26 de. Janeiro

i -=
1'0 para. alguma emergen-

,chucrute e outra de maçã,! .... ,;,.::;:" �"Ih3.. A "'radiação lunar é óti-
cia. E quanto ao guarda-rou espelhando-se por cima e ma o dia, todo, para o lar,

_ pa, seja prática, muito prá- mistura e coloquem-se pe- a família,.e viagens.
ª 'tica, €i não procuI'e parecer daços de n:ianteiga sobre a Os Nascidos Nesta Data

ª uma princesa com cem toi- camada superior. Tapa-se a -=- São :espíritos de elite,
:: letes quando não pode ia' çamada superior. Tapa-se o subtis, artistas. Logram for-
E zer isso, Não use muitos reçip:je_nte e le'ya;;s� ª- �?r.: II tuna em' labores que exi-

§ "trapos" coloridos, com à no quente, de 30 a 35 ml- II 'gero t1extt:.i:zeâ"h'lanua-l:'Sua
ª, desculpa de qUe ao mar ou nutos�, 11 peelxa doê ,s'úrte é safira.

S no Jcamp:) "baslJa pouco". r���;;_���.�_��_iii1i�iiiiiiiiiiiiiiiiiliiii;;iiiiii.iiiijii._=';=.;;;;.
ª Leve as.p oucas coisas que
:: pode, mas que seja mas me

E' lhores, Nos hoteis, nas pen-
� -= sões, fará sempre uma bela

� ª figura, mesmo. com pouca

§ ª r(JUpa, se não quiser ter .3

ªª =- ,apárenCia de uma, grande
:;;:_ ª dama qu·e exibe dez vesti-
� :: dos por dia; use com simpli-
� ª cidade, com naturalidade,
� ª os seus dois 'vestidinhos,
:: == mais llIn melhor para a noi-

=_:: \tO> g te se for dançar ou a-algu-
- ,;: ma reunião. Fará no entan'

�====_ ª to má figura se, com uma

_

;;;; serie de boleros, bolerinhos,
§

�.

.- blusas, quiser faZ"e't crer'
.

�:: � ser alguem. A aparencia -

_ : quando é só' aparencia -I
ê §, não engána ninguem.
�
� .-

= .

i >-

_

.'...
_

!íllllllllllhllfÍlunlnnllllllllnllllllUlIIIIIlIJUUmmlllllllnmUIIImmmJJUlllllfllIlUlllnUUlIIIIIIUIUlnllllllllllnml.tllm'tllll.llJiUJufl�,'11�fftnJIIU�

do anuncio acha-se i.>�

;re�ameÍlte ligada à c'ir
curação do jorna:!. ANA
ÇliO 'é o único �rgâ6 de
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la-
res do Va'le do Itajai.

FUMO SE MNICPTINA
A nicotina é () princip,al

responsavel pelos .efeitos do
fumo

.. Porque sabem disso
'os fabricantes apregoa�
"fumos S-eID nicotina". Mas

f o� "ci�arros sem nicotina"
so. o ,sao. no nome, pois con
tem. :300 :a, 400 miligramas
dessa substancia.,

'Não procUl'e '''cigarros
.selll_' ,nicQti,n.a"; ahando
nc;

'. de Vez '() vÍcÍó de
fmnai·. - SNES.
ASTRAL 00 DII

Ulr"� M>!lnll
«) tII<iO........ h"O,om,;",o da.

"",,6-. ,f"rillnln",

BAN'O IHDU'SlRiA E (OME'RCIO, DE SAtilA
Matriz: .ITA j.l\ 1'.

Pundado em !! d. FévcTeiro�-de' 1935 '__ " Etu:lel'eç� ·Tél�é.' "INC07J
Capital... .. ....

..
_.. ... '",,;, ..... '';';' • -. '_' (-'1 •• Cr$ 50.000.000,00

:Jfu:ndo de Reserva .........::..... _ '.. _ _ <_, ._: 40:0'f}O:OOO�OO

, �\::. _"'.
,:'-- ,;.!,;.; ;

90.00�,OOO,00
Total dlJs depósitos em 3118 [53', 'üuns de' ','

j;-
"786.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORfOS lSA8 PRINCIPAiS PRA{llS 00 ES
TADO DE SANTA CAT'f'UUNA, NO RIO DE .JANÉlRO E 'CURITiBA

, .

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM. PA..RA
o AUMENTO DAS POSSIBiLTI)A;:J.;)-E_S· DE FINANCI-4MENTO DA P1to..

'DUÇAO'

�

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

P A'6 ffE-

MERCADO�lA ,RECEM;.(HEGA'DA, ,A'lIGQ;NOVO, PELOS MENORES PREÇOS, DA" PRAÇA
,....-' -

",*�.,_ .. """fr· ..

,...-......_,
'.�' 1

---7 .....�

lELHONE 1 3 O 6
"--'_"�"'--'!-':;;--" .;,.,.,.,i� •

.......,.,";"���
I � ... , ....:(,:.......,:��>����� =��v�� RUA ,1,' DE' NOVEMBRO; '.�' 8 1, O,
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!Iri �viratla}) quase iniJita na historia do remo necio
na8 venceu o A. Luz a regata das Força,s, A.
Atua�ão� impressioRiulte' do «oito» ceternense em São Paufo� na Raia de lurubatuba' .... Oitava colocada
a guarnição do ,( _ ..

' ��t: . América de Blumenõu
. Tetido-s'e a lamentar a� co "Rio de Janeiro", tão ',,�Jler de todos os contendia

,penas _a ausencía d'á repre� estupenda .foi SlH conduta.ires estava Impedindo que es

senta�aa doClube de Rega- na' corrida que compreen- I
ta ou aquela equine "saltas

tas do Flamengo, que na deu' a distancia de 2 900 i se" muitos metros à frente.
:tnanhã do díà 17 próximo metros. I Qliando o páreo estava se de-
,passado, na LagÔa Rodrigo A0 Martínelli coube, finindo, as prfncipaís classt-
de Freitas, havia sup"'lq_nta. tambem, 'um expressivo 4.0 'ficações honravam ao Marti;
do o Aldo Luz no páreo dos pcs'to, lia clâssíflcaçâo _fj- nslh, ao Aldo Luz G, princl;
"-&ito" gigantes, tev.e lugar ;-:..:\1, aO p'UJ,� que a equipe palmente, ao' Vasco ela Gama,
na manhã de- ante-õntem, l.h' C, N. -l'únénca, j.agando

' do Rb de Jane:ro· que pro
na'Raia de .Iurubatuba em jX;;ê-dO trib\Jt� à sua faHa' curava manter elevado o

São"Paulo, a disputa' d" :lê íixperiêllcia em compe- prestígio do desporto cario
Regata das Forças Arma- t..roes;'d'eSiú<, "riaipt-", não' ca .. Quando faltavam aproxi;
d�s de} Brasil, a' qual reu' "n.; além do ,'l�:\'lO lugar, o. msdarnente duzentos e cín
DIR'num duelo: cU� propor- -qual. lhe posstbilitou, DO quenta metros, a. disputa es..
ções gigantescas as mais '3ntando, a\iant:aJa�:-;:,e à Afr tava quasí que decidida para
brilhantes guarnições de soeiação Atlética São Pau- o Vasco da- Gama; nessa altu

ou-tt-rigg«:rs a oito com; 11- lo, ao Sport Club Corin- ;ra, porém, os representantes
trão de iodo o r�,ís, num to-, tians .e ao Clube de Nata- do Aldo, Luz, numa "virada"

PI' d F b I
·

"

a'
-

N-
.

�1' de '11Z2; tr�? das quais. çâo � Regatas, do Rio de quasí sem precedente na hís,

,

'ac',.J"[:,,,," 'o,te,'
,.

e. " ",'·'S,':,IC'O -" ·d,'.·,e·, i.J'. ." •.'� ,ça-'o")� Santa Catarina: C. 1L Janeiro. tória do desporto náutico, foij
. U" u )

Aldo Luz, C N, Francisco Afim de que os leitores trando a diferença de' um
Martin �'�i e Clube Náutico Iacam uma idéia exata de barco que .estava atrás e,

Resultados de jogas efe-. Em Campinas: XV de No- PERNAMBUCO - Em Reci

América. m�is esta grande façanha quando chegou à linha fínal,. tuadbs rio Estado, no país e vembro de Jaú 3 x Guarani 1. fé - Pernambuco 1 x Para_-

,Mais' uGla vez o' despor- do Aldo Luz, Íremos trans- já possuia um "casteI<i" de no exterior, sábado e domin- Em Lins: Linense 3 -X' XI ba, 1 (camp. brasileiro).
to ,n�tlt�,C(l' ensejf�ll ao' nos- :creyer, mais abaixo, !lnla vantagem. Não foi atôa que' go- últimos: ede Novemtiro de PiraciCaba 1. SERGIPE -- Em Aracaju:
so Estadl) a 0purtu"idnrk

I
nota extraída de "A Gaze- o público' delirava e uma de-I

SANTA CATARINA Em Araçatuba: São RâUb Vasco 1 x Sergipe O·
de proi�, ::-:;� corn_"E's!:'!('cbl ta Esportiva", cujo �on!eu- tirante salva de palmas rece-

Em Blumenau: Vasto Verde 2 x Noroeste O. ALA.GOAS - Em Maceio:

destaqu� PC een;m') dt! t'S- I'do espelha, com fldehda- beu a todos os autores da
3 x Amazonas 2. Em MarH'a: Marilia 2 x Brasil 5 x Aut'J Esporte O,

porte �ün&d'::""ld r;aciollâl, de, o verdadeiro significa- proeza. �es foram peqv.enos! Em Laguna - Flarpengo 2, Tupal'l, 1· Pll.RA' - Em Belém: Pará
de vez q'P brilhir:.:m ]1.\- ,do da' conquista do "oito" para Os ãbr;!ços que se repe-'

x Cerâtr(ca O.
,

.

Em Piracicaba: Piracicaba- 5 x Amapá 1 (Camp. bras.)
vamente' �,3' r:i:}l-es b:'lr:::-iga- representativo da agremia- tiam c�m uma prodigalidade Em Tubarão -'- Ferroviário' no 5 x Baurú O. CEARA' - Em Fortaleza:

'verdoes, ;')1,' .,_ �s"r[':t!1}5a ção de Florianopolis. desconhecida. 1 x Greniió Cidade AzulO. Em S. José do Rio Preto: ,Ceará 4 x li- G. do Norte 2

vitória do Ale:") Luz, em
. VE:NCEU� ALDO LUZ Os dI;is primeiros conjun- 'H- G. DO SUL ,Rio Preto 3 x Ferroviária de - ,Prorrcgação: Cl�ará 2xl

águas pa J;i�;1ns, sua consa- "E' nesquecivel o espetácu- t"Js estiveram um pouco ds- Em S, Leopold';): Aimoré 5 'Araraquàra 2. (pelo campo Brasi1eiro).
gração ��:'l "Jtiv '_ pe,ante 10 de onze guarnições de out- tanciados das demais equi-

x Carlos Renaux de Brusque Em Franca: Palmeiras' 4 x TERRITORIO DO RIO
os milh'H'PS de ar_!t·ç.,n:; cio riggers a oito remos alinha- pes, que vinham chegando 1. América de Rio Pret::l O· BRANCO- - Rio Branco 2

remo d'a P"ul'c'" d 'd N
.. .

'bl A d d t f· PARANA' Em Jundiaí: Paulista 4 x x Mato Grosso 1. Prorroga-• a 1 eu, que 1'1: as para a sal a· os prlmel- ,:;m eco. ar em es es OI
.

plaudiram delirantemente TOS metr,:s d.estacou�se prin- a segu'nte: 3.0 Alvaro Cabrnl Em Curitiba: Paraná 3 � x 'Corint'ans de Sto. André 2. ção: Mato Gr',::s8o 3x2 (pelo
Os nove integrantes 'dJ bar- dpálmente pe�o equilíbrio. O (Espirita Santo); Martínelli Espífito Santo 3. Prorroga- Em Taubaté: Taubaté 4 x Campo Brasileiro).

I ção: Paraná 1 x O (Campeona- S, Bento de SOl'ocaba 3; TERR. DO GUAPORE'

.------�---��-�\----------------�-�-----.4 �mu���·
.

EmArnr��ra:A�rn�� �mPM�Vcl�:G��l x

Em Ponta Grassa: Olaria do ,ra 7 x Francana O. Guaporé O (comp. bras.).
Rio 5 x GuaranI 3 (sábado). RIO DE JANEIRO NO EXTERIOR

Olaria 3 x Operário 2. Em Santa Cruz: Reservas Em Montevideu: NBcional
S. PAULO do Vasco da Gama 4 x Orie11- 3 x Alianza de Lima 2. (do-

Na Capital: Ip'1'anga 1 x' te' 2. m'ngo à noite, pela Copa
JLl.Vien:tus 1 (Sábad'ÇI). Palmei- ESTADO DO RIO Montevideu).
ras -2 x Porto de -Desportos 2. Em Volta Redonda: Minas

.

Em BO�Jtá - 'Milion<Íjrios
Porto Sàntista 3 x Nacional 1. Gerais 4 x Estado do Rio 1 5 x Gremio de P. Alegre 1
Comercial 1· x Ponte Preta O pelo campo brasileíro. Santa Fé 2 x Rampla Ju-
Ein Santos: São Paulo 3 x Em Campos: Bangú do Rkl ,nio1's, do Uruguai; 2. I

-Santos- 1: Com a conquista 4 x Goitacazes 1. Vasco. da Em Roma: - Roma 1 x'
deste--triunfo e com o empate Gama do Rio 3 x A�ericano Racing, de B. Aires, 1. Ientre Palmeiras e Portugue- 2. . Em Milão (Italia) - Ita-;
sa, ganh�u o tricolor o título 1 BAHIA � Em Sah�ador: Vi_ lia 5 x Egito 1, pelas €limi-'
de'1953; toria 2 x Botafogo do Rio 2. natór'as da Copa do Mundo.
__

. _'-,--------------.___-------------------

rerdeu �or Rnrpfeendent� �ul�aôa!a fepreSgnta�à8 �O
i

�ari8S· �enanx Irente ao «lant�rua» �a crrfame �ando i
Sfh.t (I c-ôucursa de seu trio médio efetivo, baqueou o cam

I

P::!? .,�!��n!!"�,e !1I!,o.!.! !:,,!!!I e!: <!!�"iI�!�!Eti��t!��!,�i,"!!'!: I
Santa Catarina, na noite de sexta- miss'o; aparentemente facH, sem e 40 minutos, em 60 segundos a

feita ultima, em Porto Alegre, sua contar com o eon\!tlc.o da totah- pena3, portanto, viram suas m-a-

mais expressiva conquista de to_ dade de Sr,US médios titulllres. Tc· lhas serem. atingidas mais duas
dlos às tempos, superandO de modo zoura, Bolomini <! Filolo, qué, em vezes, em arremessos desferidos

espetae'.llar o' sct'atch da, Fedela- virtude de sérias contusões so,ri� por Charuto ,.e Quim. Findou as

ção Rio Grandense de Futebol, um
das nZ! rugna reai',zada em Porb sim a parte inicial do match com:

dos mais c'ategorizados até age,... Alegre tiver!'.m de ficar à mar- o placar-:l de 3xO. 1
genl- d� f.::-/oetáculo lf'!Vddo a efei.t) N tçonstituidos na terra dos parrrpa5, - ? e ara derradeira, ainda o Ai- ;

o Clube Atlético Carlos Renau!., -em São Leopoldo, Ainda assim, a moré foi mais positivo, tanto qce I
'Jnte-ontem à tarde, ele maneira contagem pela qu<,l foram derro- ampliou para 5xO 3U3 vantagem,
não menos espetacl""T, foi goleado i tados, não deixou de causar 5U)"_ Com marcação de mais cois goals
na bela cidade de São Leopokb' preSa geral nos. circulos espor:i" aos 19 e 21 minutos d'! autoria

por 5xl, em. partida r.mistosa q.te' vos gauchos e catarinenses, sabido de Dário e Alfeu. Só :'0' 15 minu_
sUstentou com o Aimoré, últir'l'> i que é, não há termo de compn-' tos restantes Julinho conseguiu
colocado do campeonato gaucho no ração entre o �ialor técnico do se�

anotar o tento de honra da equi
ti lecionado' dos pampas oe o da re-

an�, poapS��t:�o esclai"ecer que OS presentação dos "índios" leopoI. pe bi-campeã da LBF.
,

denses.
Convidado pelas duas agremia-

I çõ�s,. controlou o encontro o sr.,

I
Tendo a sua frente uma equipe Apar.icío Viana e Síuva, cujo de

com.pletam:ente desco!1trolada, os sempenho correspond\:lu, Quadros
gauchos. exerceram forte domíniO que jogaram: Aimoré: Dóia, João_
desde os lances inaugurais da eon- zinho e Nestor (GetÚlio); Gregól-;'_),

j
téhda; consignando o tento de a· Silvio (Airton) e Ario; Argentin;:>,
bertura, ,no, eritanto. sõinente aos Dário (Alvaro), Quím, Alfeu ·c

24, minutos, por intermédio de Charuto, Carlos Renaux: Mo

Quim, quando este foi muito.. bem simann (Tião) Mansinho e Ivo;

I servido por Dário. Batidos na maio-
ria das jogadas, os plaiers brus

quenses a muito custo suportavam

cloBrasil
.r (FP.,O.IiS:); ""HO.ria., .. (Ba�j

...
a);

Arm.�das.
.

do B�.ásil _compro: \:dr
C. Morais, EugenÍ-"J Boti-

r ete, F'lcresta. Amerrca (Blu- vou, que este dia nao. esta nely Soares e Moacir Cruz.
menau), Atletica, Corlntíans, muito distante.· '..

.

3.0 - C. R. Alvares Cabral
e, Nataç�.') : Regatas, do Rio Colocação

. .1- Vitoria -Espirito Santo,
de Junetr i. 1.0'- C. R. Aldo Luz (Flo- 4.Q - C. R. Francisco Marti,

OS C_ p-xabas e: baianos, a; ).'ian,�p.olis); barco Rio de Ja. nelli - Florianopolls; 5.0 _

Iém dos catai-h{enses, tam- neiro: Moacir Iguatemy da Esporte Clube Vitoria __ Sal
hem merecem os lnaiores en., f:)ilve'ra (patrão) Sadí Ber- vador - Bahia; 6.0 - C, R
'comlcs. Voltaram a nrovar ber, Antonio, Boabaid, Tietê - S. Paulo; 7.03 - As-
que o sucesso náútlco não é Azevedo Vieira, Edson socíação Desp- Floresta:
patrtmonto exclusivo'dos cha- shul, Kali! Boabatd, João A. São Paulo; 8.0 - Clube, Náu
rnades grandes centros: como Vasconcelos, Francisco -Sch- tico América - Blumenau _

Rio Grande do Sul, São f'8'U_ midt e Hamilton Cordeiro. Santa Catarina; 9.0 - Asso
lo e I)'sti:'ito, Federal. Quandtl" ,2-'0 - C.' R: Vasco da Ga., dação Atletica Sâo Paulo _

:para um campeonato, Su1a- .ma - Rio. de Janeiro -c;Bar- São Paulo; 10.0 - Sport C
merrcano, 'o Brasil' puder ti-

.

co (:Y1'O' A�anha - Leon
.

Me- Ocrintlans Paultstav-c- São
rar elementos de, todos OS" nezes, 'Manoel A; Menezes, Paulo; 11.0 - ::!lube de Na
quadrantes do país, sem dú- João C. Oliveira, Maro tação e Regatas _ Rio de J3-
vida, o' nosso . prestígio' 's"r_ã' :rp"osá, :Céciliq B: Mattos, De

O1�trO. A Regata. das. Forç;s

:' i ,," i �:

Proporciole mais com:o'Gilfàde
ao seu rar

;"roture uma' toja que lhe possa oferecer 'edis as vantagens
pOSsiveis para que su a casa tenha mais com odidadec e conforto'
Compre artigos de li findadas' para o lar, das melhor�s martas pe ..
los meno,es preços e' nas melhores condiçõe 5 de pagamento. fom"
pras assim que lhe d cuio alegria e praIer você sômenfe poderá

'" .. faler em .. '"

Hermes MacedO SrA.
cuja' firma·mantém variadíssimo·' eitoqge� de Máquinas de Costura,
Enceradeirasr Batedeiras; Liquidiflcadoresr ((jlchõel'de Mola,. tam
pidarios� ·faqueiros, Rádios, Miiqumls ,de "Iavàr roupa e mais uma·

.� infinidade de artigos do Larr os quais propo rcionarão alegria e

encantamento a seus familiares.

Branco, Isnell e Teixeirinha; Pe

tru.ky, Tale, Otávio (JulinhoJ. Ju·
linho (Heinz) e Heinz (Joirie).

Vá: se'fi demora preencher sua· ficha carla�frBJ e escoH18' de5�
de já a, utilidade que irá proporcionar bemestàr ao seu lar,-- __

. Distribuidores pa ra o Sul do País:

Prepare
o futuro,de
seu filh,1J
:-:J,ndo-Ih, li

Ma�eclo S. Â.Hérmés
.... e Blumenau.... Ponta Grona\(urltiba

VENDA D'E:sTÊ DIABlO
NA. ENGRA:XATABlA

PONTo cm�

I·
F Ê -n I ti A à. .

'i, Espinhas,' Manchas 1:11€1&
ras e neuina:mmo

ELL�IR. DE NOGUEmA
Grande I)cpurativ.

do Sangue

'-. ;.·.:�;::I; na·rIa"'r

tá

( OMs,ERro'·
DE. RELOGIOS

O}!'ICINA:
.

ESPECIALISA'I)A
. Rua São' Páuiu; .

3343 -
l'XO-UFAVi\:' SECA

u� 4011 w=1botea melGII de

evitar um reaf'tlado � wmar e

CógDài" Áiéatdi.o Xavier.

que atua Como preventivo _1
lnf� bTOnquica. II

pulmtlJllilr'ea. '41l8islfeteJl4o •
fortruecendo oa 6rgãos
'� A:ntictl�.

II!Ip!CtmllOto ti ...dativo M tc:MI!I$.

'j
j
,1

;

I '

,'.' Rua 1'6 de. Novembro, Sf}5�

- �ERVIÇO R·�pmO -

Aceita consertos oe confec
ções .

dle jo�as.
.

"
-""" _ .. - -�-- - -

BLUMENAU, 2fl'·1-19!'i4
.

hndicador Profissional
Dentistas

H. PROBST
C.IRURGIAO DEN'lIS'I,t�

AO I.ADO DOS CORREIOS I'; T�LEGRAFO§
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. g

Médicos

D R. CARLOS G e.s f E R J E'
CLINICA GERAL - CIRUR,GIA
HOSPITAL "')1\ NTi\ ISABEL"

ATENDE CHAMADOS pELOS FONES:
1196 e l!j33 ---�.-

..._-----------,------�-=�

DR. T H I L O HÜHNE
ClíCicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél,

Especialista em Cirugia e doenças de senhoras,
Diplomado T'U Alemanha e no Rio .de Janeiro,

Tratamento pelas Ondas ultrassonícas.

DR. O. R. KRUfGER
ME' D I C O

Doenças de Senhoras e Oper4ções. Ralos X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 hora.s e Das 15 ás 17 hQ!'a!l.
Residi'ncia Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1Z58 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

I �
�

-

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
...
_-- CI.INliCA GERAL --

EslleciaHsta em Doenças de Criança
CONSULTORIa: Floriano Peixr,t,., 33 - L andar -

F'ODe; 1197
RESID-ENCIA; Rua Paraiba 1'10 - Fone 1074

DOEt�ÇAS DO CORAÇAo'
DR. CARVALHO
(Electrocardiografial

I Av. Rio Branco. 5 (SobradQ)"' Ao lado do Cine BU5ch
Tratamento de neurosas - <Psicoterapia)

MOI,ESTIAS DI� SENHOlí.A:::'

DR. RENATO CAMt1RA
DOENÇAS INTl'�RNAS

OPERAÇOES -- ONDAS CDU·TAS
Consultório: Travessa 4 de F'ev08J'eiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDt HROMADA
lCtIpeclalista. em alta C�urgla e �oenças de Senhora.

COn8tdtas no Hospital Santa ()aWIDíIl
Das I} às 11 e das 151/2 às l"! hs.

- BLUMENAU - HOSPITAL RAN'l'A CAl'ARINA
O-UVIDOS - N�RIZ E GARGAN'l'A_

INSTITUTO DE OLhOS

'" " .. DRS. TAVARES e HEUSI e - ..

RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDA:g

INSTITUTO DE RADIUM
� DB.. A. ODEBRECIiT. �

hd!oteT!lpla - !talos-X - !<'i.'Ji@teraph• .,_. I'1�f,2b!)·
lúnUl' - RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15

""'ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS,
fJUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA � DO

DR WILSON SANTHIAGO .

u.latente d4 frac,-'ldade de MedIcina dl1. Unlveullladli "o Bf."'»

CONSULTAS: Horário, das 19 às 12 horas e das 14
ás 18 ho:ras. - CONSULTO'RIO; Junto 110 llo..
pital Santa Isabel

DR. NUNO DA GAMA LOBO I)'EÇA
AD'V'OGADO

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV.; 1166 - 2.0 andar -- BLUl\'IENAU

D R. A D E,M A R lUZ
AnVOGADO

Atende em qu::usquer comarca do Estado_
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Escritório: - Ru!>, 15 de Novembro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO BORBA
ADVOGADO

lIcritórlo 6. residência àrua XV de Novembro,
LUMENAU_ Telefone, 1560

FONE -15-31

DR. HERBERT GEORG
AD V O G A DO

�-=------�------��--------------�---- -

HOTEl, BOLET;!,; � BLUMENAUESCRITORW:

Corretores
UlMER LAHRONT
CORRETOU

Rua Ma_r!mhio N. 2 BLUMENAU

HllMAR IOfHRER
MEDICINAIS

(Diplonl<l Alenta0)

I
Rewnatis!lw. dáti ta, anemias. dQen'i'a5

.

das senhoras, cabeça, coração, Íigad'o� int6§�
tinQs, nervos.

'

VELHA � Bêco Pol'ti{}l União 55
2as" 3as., 5as., 6as. feiras das 15 àp. 18 horas

�1f!lImllllmullllltllll!IIIIIIIIIIIIII!fltffiffltW.lmlllmllllmnllml!lImi�

IDr. A. Ta ,da �
_

Ausenfe d ufanfe o -

-
-

I ê mês de Janeiro. ª
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SERA'CONSTRUIDO NO VAL.E DO ITAd'AI'j
UM SANATO'REO PARA T.IJBERCUL()S()S�
Instruções para o cumprimento Um oficio lio diretor du SNl· ao prefeito munieip�
cl · - cJ

.

M
.

.

cI . d '.' Através de
.

uma campanha

j
graram alcançar seus objetí- esforços conjugados foram! V; Excia. nr, 1132 de 19-8c.53, Sul, deverá visitar essa cida>��

â qUltaçao O Imposto e ren· ...aí Proveitosa e util, a imprensá, ·vos, no sentido de se construir bem. ecmpreenddos pelo,> po- cumpre-nos informar que, a- de-.
.

-
. '. ,

�';'.
.

U '::. governo m�nici'p�l t; a elas- . um sanatório para t�l�ercu�o- dere? competentes-
A

.

. •

tent�2Udo
.

às razões. ,consta_n- .APl"<oveitamo-I1os da·. oporilJ.'"':"
"

.

. se medIca desta �ldadc, 10- s·os no Vale do Itd)al, CUJOS
. Destas colunas, e3t'-'! Jornal tes d; mesmo e mais, aos In- nidade para apresentar. a v�.;

Entrega das dedsrsções ate' 30 de abroIi pro'XImo
. muito se empenhou riavsohr- teresses.: da . CNCT, vamos Excía., os nossos protestos de":'

. BOlSa Df'I·CIDL DE VALO··R·ES DO
9ão do Pl'�bI.ema tie combate provi.denc.,�.a7 a constru�ão de elevada estima ,e considera";�:
a peste branca: em Blume- UD;l sanatório de 50 leitos no

ríodo de 2 de janeiro a 30 verifica comumente em .. nau, problema êsse que vi- Vale do Itajaí, em local que

de abril de cada ano. En- abril'n�s "guíchets" de re- ESTIDO [tE SIN'TI G·OTIRINA nha reClam._ando :provi.denclas será �S.·OOll:Üdo.peIÓ. eng.e.�he�-
, . ,. 1. . .' _

e as atenções do Serviço Na- ro Joao Fernandes de Olival;
tretanto, e apreciável ° nu- cepçao das declaracões e os . clonal .de Tuberculose que ra Penna quando no deoçr-

mero de contribuintes do Incontáveis prejuízos que agcra vem de c1eterminar as rer. dêste 'mês, em viagem de

imposto de Renda que tem podem advir para os con- . Quota das disponibilidades cambiais que 'serão apregoa- necessá-:-ia!1 ,-medidas paZ:':,.a inspeção às obras do setor

'0'
. ,

.

das
..
em público pregão a realizar-se em 27 de Janeiro de concretização da humanítáría r

c?mo ;erto q�e as �espes- tri uíntes, e� ':'lrtude dos 1954 (quarta-fera _ às 9 horas) .,.- 38.a Licitação: inic'ayva, que vir� dirimir a ---:------:-:�:-:::=::;::::::;:-
tivas declarações somente atropelos de última hora e US$ ITALJA questão, .do .. isolamento dOS! _ _
poderão ser entregues du- da- pressa �o pr�enchimen-

- Pronta - 2.000 -_ 1.000 - 5.000 - 1.000 -, - 9_000 doentes.ntacádos ·p�l.a· terrível
.

rante O mês de abril. to das declarações. US$,IUGOSLAVIA
8.000 _ 30.000 enfermidade,

I- Pronta - 1.000 - 15.000 - 4.000 - 2.000 - ASSIm e qu.e acaba sr

Daí o acúmulo que" se AsSistencia aos US$ URUGUAI Prefeito
•

HerCiíio Deeke
o

d�
--------- '--_.____ contribuintes - "Pronta - 33.000 - 9.000 - 12.000 - 5.000 - 1.000 - 60.000 receber do professor Manuel

11 �
.

� B �I N d
- f'

.

COROAS DINAMARQUEZAS J é F"
..

F'Ih di to I

� 5IUlg OS OS nOID'es e or� I e �s meses e Janeiro, <: - Pronta - 26.000 - 77.000 - i61.000 - 28 GOO - 7000 - 301.000 s: Ser���mNaci�nal' d;r�u:.
� U UI :erelro e março,.o C�p�l- AGIOS PAR COROAS DINAMA1I.QUEZAS·

�'

berculose, o seguinte oficio: \.IíI_íiiil -_
mento dessa obrigação fI5- Cr::p 1,50 - Cr' 1,80 - Cr$ 2,30 - Cr$ 3,00 - Cr$ 7,50 "Em resposta ao IOficio. de

Ubemar �e Barros �ara &ao�malos �i:::'�:a�r�f.rd��:�;
RIO, 25 (Merfdíonat) _ Os trajeto de Getúlio Vargas,�:;

rão obter na Secção de Re

correügíonáríos
.

do sr, Hugo adhemaristas clamaram por visão e Ffscalízação,
Borghí passaram toda a noí- Adhemar em quase toda a ci- Desconto nos

te de' sábado Dixando Q ca, dade, indistintamente: Foram pagamentos
rninho a percorrer pelo pre- lançadcs milhões d� volantes Ademais, ocorrendo o
sídcnte da República com di- com propaganda do sr. Adhe
zeres "Queremos Borghi", ao mar de Barros, vendo-se, num pagamento do imposto, no

mesmo tempo que fazendo deles, um trevo CLe quatro fo- ato da entrega, será conce
Outras alusões, o mesmo fa- lhas, de côr verde, com o dido o desconto de 5 por
zendo entre Posto Florestal e perfil 11:> patrono com <15 se-

.

Hipódromo Cidade Jardim. guíntes palavras: "Dá Sorte", cento em janeiro, 3 por RIO, 25 (Meridional) - °

,.
nem outras vantagens como da a greve dos funcJonários

Tambem os cumpinchas dc ° lugar Ipreller'do para o cento em fev-ereiro e 1 por pessoal de terra e mar do salarto-ramílía, ° diretor da dos escr.tórtcs,

Adhemar de Barres não per. lançamento dos volantes foi a cento em março,
LIoyd Brasileiro) deixará de referida empresa, almirante Nessa 'ocasião, falando s' à

d t 'd d A N Jul' d 1 receber, este mês, as vanta- Lemos Basto, determnou ao nossa reportagem, o sr. Val-
eram a opor une a e para v. , 10, on e se ag l)_ As :formulas' de declara- geris que lhe foram assegura- Departamento do Pessoal di S'

-

id
.

t d
fôz"!' propaganda política ao meraram milhares de naulís-

- - a ir ímões, presr en e ;)

seu chefe, Enquanto o nome tanos na manhã c1e hoje para ção de rendimentos, bem das pelo último acordo f'rma- exclusão, das folhas do mês Sindicato dos Empregados €In

do lIder dos marmiteiros eri:! assistir ao grande .desfile mi_ como OS impressos auxilia- do entre cs marítimos e as de janeiro, das referidas van- Escritórios "das Empresas de

indicado para governador no lUar. res são fornecidos, 'gratui- empresas de navegação. Não tag,ens. De scrte que o 'pe�- Navegaçã'J, manifestou sua

_ _ _
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ lhe sorá feito desse modo o
soaI do Lloyd - funclOna- crença de que os funcionários

.tamente, pela Delegacia paga�ento n�m do ab.:mo rios de escritor�:J, pessoal de

gional do Imposto de Ren- provisorio, n'::.m dos adida-: bordo e_ demais servidores -

(Conéllü Da I..a pá.glDa létra Gl nais por t.emPo. de serviço j re�eberaQ apenas o saIátio dó
-

"'lmes..

..

Falta numerário

������������=���=�.�i� As obrigações· decc.rre.ntes��, D T h
•

I' H" h 'ii I do acordo em questão têm

1� r.· I O
.

une �', sido �t,�mdid.s O:).ID recursos

,�. ·b·lit d d d
o

d' 1 I forneCIdos pelo Governo Fe-

�pm�osSl 1. a o .e �spe lr:se 'pessoa mente, d?-da, as� I deral, através do Min'stério

�obrlgatorIedade de �lrc�l1stanC:las, vem, por meIO des� ��' cl.a Viação. Até dez��bro !iI:-

I,ct�' em.pe.n.. har.
'él maIS Slflcera e

perm.anen.te
gratidão.� timo,

O.
Lloyd Brasllelro. alI:

aos seus amigos e clientes com a distinção d suas.� da, c:.0ntou com essa c>�ntr�-
, ..

.

e i� bwçao. que se. eleva a 20· ml-
preferenclas, �� lhões de cruzeiros mensais.

Rio de Janeiro: - Consultorio: Rua México, 11,!� Este mês, porém, não �o_

grupo 1701. - !� r�m to:nada� a. temp� a� pm:
Res'd' c'a' R V' d d P'

.'

565 t'� vId.encl�s mdlspensave.s..;a1 en I.
.
ua Iscon e e lraJa, , ap o.;� concessao dessa verba, nao

�802, Ipanema, D. F, �� obstante um ofício dj�· almi-
_���������i��=�����������������.. rante Lemos Basto, ·expondo

C.onquisla a t·"panha a' sl·mpalia e ��i��:d�iE�{���R�:L., A susIlensa-') do pagamen-

amizade de· o u f rospa íses arabes I i��1E?i�:�:�� :O]�;.�M!:i��=2:�: ��oPEE:�:ao:i:.:::: ���i::J::'��:::�ci:U
_ apoio ás reIÍII,,-nd.·c·aço- IS s·Abre ·G".braltar._ d� _Viação entre com o nume- deClaração que o deputado de ficar sem leite

." rau; fed::ral. _ I Arthur Sàntos president.e RIO, 25 (Meridional) -

CAIRO
. InqUletaçao e greve

.

; . ..' .

, 25 (UP) - Os referido acrescenta que Os

1 panhol fez.
severas censu- Não obstante, a situação é d� UDN, 111lCIOU sua entre- Os empregadores da comis-;

.

.

líderes dos países árabes países árabes apoiariam as ras à Franca. A atitude da de �raves apreensões para os vlst.a na qual condenou o são central dos produtores fé cotou hoje () t�po SET.E :
estão entrando em entendi- reivindicações da Espanha Espanha não passa de um

serVIdores �aquela :�mpre.sa.. ; regIme. Acrescentou que de leite 'entrarão em gre- a 260' cruzeiros os.10 qui-,
mento para um apoio dos b G'b It P t l'd d E. um mOVimento Ja se. lm_ nesses 'três anos d g -I

..

.. .. .

t 'd ·1· ·d···· .;11.'.:'"
so re 1 ra, ar. or ou ro pre u io e novas etapas CIOU entr.e os mesmos, Vlsan-

.

,.
e, o ve, ao prImelrO mmu oe· os, merca .orla �nsasa",:a,;>

s-eus governos à política es- lado o "AI Misri" afirma que devem terminar na do élUreSS?r as prov'dencias V'erno do Sr. GetUlIO Vargas amanhã, Se não lhes for

l'
Mercado fro:uxo, 'Em am'...

panhola - anunciou o jor num de seus editoriais: I proclamação da ind'épen- l1;ces-sárias para a normaliza- foi este ambie�te de incer- concedido aumento de sa- bas as bolsas foram vendi:..
nal "AI.Misri". O jornal "O Residente Geral es- dencia do .Marrocos espa- çao1 ddoS pagaJ?t�z:tos. O .pes- tezas e .confusoes que ca� lário. Por outro lado, os das três roí! sacas,

I h
_

D'
s·: a os escrl onos reunlU-se racterizou a v'a

.

l't·
•__�. --' ,n ol..; .

eSSe modo a Espa- ontem. na séde do Sindicato .' . "

1 a po 1 lCa

C.. A d A I nha conquistará a confian-,{ das Empresas de Navegação, naclOnal,

On t 1nUa
. g 1- ta a ça dos marroquinos e a a- na rua dos

. An?radas, para
I .

d
. assentar a dIretrIz, a ser to- Revelaila, a fraude do

I mi�a e, de t�;I0s os outros. mada no caso. Foi el}carada a eleitorado fantasma
.

p .

palses arabes . possibilidade de ser declara-

S
,....

1'" t
. RABAT, Marrocos Fran-

'

RIO, 25 (Meridional)
. . U C e s s a o QUI S a I cês, 25 (UP) -, ° Residen- .. O conhecido político flu-

te Geral frances, general Prepare" minense Asdrubal Grue":'

Asuarda O P. S. D. a decísa-o de outros p
� rt'dosl Augustin Guilhaume, reul� • • futun da ner prestou ao "Diário da. N. IORQUE,25 (UI') -

d t Hiu os altos funcionários da UU filhe Noite" importantes revela- A Associação Nacionaf do

RIO, 25 (Meridionall comt;.rD dp I bJ) que 'J

par,\mericanas,
Mas já Se sou. i segurança no Marrocos e ções sobre o eleítorado fan- Café in1lonna que os pre-

i\ sucessão paulista eonti- tido sibacion!sta lan��'.':'éÍ be que a Inglaterra e a, ord,enou ,que �uf?quem, por I
�JtClo-IIMt fasma no Estado do Rio, ços do café subirão mais tor de uma cadeia de res-

I1úa, agitada, A propasíto :1 com) "pu cand'cato" F d'
, . meIOS dlspomvelS, o terro- IOFOSCAL DenuncÍa el� o processo de um centávo ·de dolar. a li- taurantes, que. �fl·rmou·", ...:

• J ."' r:mça EseJam partIcIpar, .

t
.

d f - I
-

reportagem ouviu o sr C- E ')1. '-'seguiu dizendo' 1 " m' _ E-
rIsmo no pro etüra o ran fraude qu� tem por base o bra-peso, no var.ejo, dentro ,.

"O governo do Brasil es....
"1 J

'
,

. <

;,!- h.� .' Ga", 'eSll1�S, e que o., :)"f cês. O general Guilhaume. �. 1 't ·lf b t d 30 d" ° d -d�Lo umOI pelo telefone

I
Na;.! llz ncdlum UH1.wa-1 tados Umdos concord ...m " .,'

'" e el ar ana a e o, com vo- e las. presi ente' a timula' as maquinações pa'
.

inter-urbano, que disj(::; tum. E<;;iamos í!guardando com essa prete�1são, I cntIcou, mdIret�I?ente, o tação em tFansito consegui- Associação, sr James O' ra aumentar os preços do

"Evident'er�o1ente temos a manii\1stação de outros Encontro particular I �racasso da .::"ohcla, :ranc:- café.
de dar soluça0 ao caso, A·I partidos, Mâis tarde JJ1ire' entre Dull&3 e Molotuv

sa na repre�sao aos ate�lta- p
· '.

t·O
III .Essa afirmativa foi ener�

p�sar �e todos o_� esf.orç0311�O'>. (�(: �:. L.lC:S ?a.rc��.�s- BER�IM, 25 (UP) -,. Ct" ���em�er.r.orlstas ocorrIdos

I·
. r n , I·m e n unan Im e a o gicamente repelida pelo s;t;,

nao fOI encontnao nJ[;H, I ta p.! ,eI�[dAnl.e ldenh.,cE.- meÇou as 3 hbras da tarde. ,.. U -
James O'Konnor. Por ou-

do cO'TI o PSD l,esle poí1to hora local, a conferenci�, RelU11h-l:l-sd nO RiO
I '.

d
i

F. dE'
.

"

d
.

I
tro lado, °lltro' diretor qa

A
_ _f_ftt' dA-Y_I'ol�-ncl';:

- -

IdlPO-Ss:oi3��:'ndEl°.;.lcaOtJohedreema�.,s,1.al(� dos' Quatr:, chancelere�:1 RI�, �� (���i���al) -Iagravo a' azen· a '51a u.a·..
Associação Nacional do ca'

_ �� "" � Q -- - - Pouco ante,:" os srs, ,FOSÜ:I Inalugurovj-se hoje no Ita-
.

..

fé, sr· Phill Nelson, defen�'

f t' I
com c sr. l.u.��s Garce:;,. Dulll(!s e Molotov hveram

I·
.

Y C f' A ,

d lO d Ib" d"
'. deu energicamente a atua�

na ren eua en re o rep,)rler l�elguntou se J um encOJ:tro par,ti�ular, '�:�ga:n��s �� ��:���ia O! 'I caso e me .OfJa os ven.clmentos. dO.S áposeritados ção do gove.mo do Bras�..
Mexico e fEl UU. PSD Já tiniu algum nrlrl�(! para combmar 'Os ultm:os ' ,. RIO 25 M

. .

. na defesa dos preços do �.·t

'e o sr. Cirilo Junior reSOjn- d t Ih s t' '�. d nf" Pohhca

NaClOn.al,
dos

em-OI
,.

(er.ldl0na.D
- do art. 193 d;;t Constituição do ssempre que

..
benefiCia- 'fé dizendoO" ,

t e a e ecm,,\):) a co e-. b' d d B'1 A 2a Tur d STF
.

1 Federal, 'que usa a ex.pres- d
.

t" 'd d
-' '

CALEXICO, California, 25 deu:', rência, Molotov foi escolta" �lXta ore�hl' o rasl !laS '.' mad c:.
t

JU' tOS Os eml a IV' da e;. nao
.

(UP) - Tropas mex:canas es- "N- ")
-

�D' d d b! d _

Vin e repu lcas amenca- gou o agravo e lns rumen- são' "revistos", ao invés de • em o a cance eseJados
tão patrulhando hoje a fro11- .r a). ( o.'::' Esta no fir- o a em a·xa a rUSSQ 1'0 d S

.

1eira oom c.s EE. UU., afim de me p�cr,(lsito de cUIr.prór tO'", � 1 d B 01'", nas _e os �eI?-bros da àele-l to .proce ent>e dt; anta Ca- "reajustados". por Salvio de Sá Gonzaga
impedir milhares de trabalhu- os termos 1 ...

se ar rI_nta

d
e i: ��) gaçao brasileira nas Nacões D tanna, em que e agravante A regra, realmente jus� e eutros.

dores do seu país de atraves..
(a sua reCen�c

PdorEu� i:ftl'UPO e PtO l�Ja) IS Unidas. Essa con.ferêi=tcia a Fazenda do Estado, c, a- 'ta, de melhorar a situação' A 2a. Turma deu provi�
1

nota. Não ("ntaremos Cf,.Ji o xerCl (1 em mo OCle e
sar a !in la riivisf ria. Espe, imposiçó€::s" {Conclue na 2.a p4lttrul lp�ra D; (Conclu" na 9,a

gravados, Salvio de Sá dos funcionários aposenta- menta, por unanimidade.
ram as aut�rid3.des imped'ir -

. ., '" pg, letra E) Gonzaga e outros.
lavas at:s de v,olência, corno S

. -

d b
.

d

fi�7�1t�:�:'��.Tu�t B���;'�1�h�;(�·� O Faleceu domingo nela manM o ���t��::!re�ief:!�:::�
clo���r=xic:.la(�C�i�ib:1�ea��l�� secretál�!(} d,; Estado nortc�

t
l

I t M
P

C I Z
vo de alteração .do poder a-

J)lanJ de recrutamento unHa- amerl<;'<·.nc ;-;,�o Foster Dui-'

mo oel& ,·@a·9X·g"·"eqUisitívodamOedaSemO��:;�t����;s �r��I�d/eéld� ��� ;:�;c����ac�:a�e���!�� .. . . . .
tl 'l {f U ,) '.

U9 ��:����onã:ío�e:�=��i
Trabalho norte_americanos, es celer SOVICIlCO Molotov, dades, -o mes'mo ·Se .de'n"'ra'
se plano lla'l Iográril aceita- Mais uma vitima de aci- joo acidente noticiamos na edi_ v'-"

I:ã:.' das aut).ddades mex.'ca- para debater o plano Eise- dente de automovel vem de ção de domingo Ultiffi!�� OCf)r- fazer com respeito aos bens
nas. Mas os trabalhadores pro- nhower d'e utilização pací- registrar a cI'�nica policial 'rido sabado .pcla manhã,' no em inatividade. E assim
curaram ntrave5sar a irontei� fica da energia atômiea, Em désta cidade, com o -Faleci- bairro d� POlita Aguda, conclui sob o fund�mento
ra num .vc!'élaci.círn absaltO'1 princípio EsSas conversa- m10enhto. ocorrido

H dO!lliIngso, às
Z
Ccnfor�e divulgamos, Carl de que .a· palavra "reaJ'us-tendo hav d.) llumeros.Js cl1o- � .! oras, no osp ta anh uge dir'gia sua motocidéta

ques. çoes serao apenas russ;)-a" Isabel, de Max �arl Zuge, eu- e, ao fazer U!U3. curva, de., tados" usada no art. 195 da:
s.emnolvendo grande velocida_ Oonstituição Estadual, sigode, f,.:::i chocar-se com a ca- 'f' cc'· '1 d "

mionet.2; do sr. Al'mando Des-
nl lCa .lgua a· os ,

champs," A Fazenda Públíca, po-
A imprnà�!lCb do mlJ!;oci- r�m, sustenta que o citado

cUsta resuJ.tou �m ferimentos texto da Constitufcão do Es
gr:;ves, senóo l'pcolhido àque- tado Se orig·iúa dti disposto1e nosocomi-::J, o,1de veiu a fa
lecer na manhã de domin�'il,
em consequencia da fratura 'da
base do craneo, com comoção
cerebral.
Na Delegacia Regional de

Polic'a foi instaurado o C'Dm

petente inquérito�

RIO, ·25 (Merid,) - So
bre o início do prazo para
a entrega das declarações
do Imposto de Renda, o

sr. Cesar Prieto, diretor
desse tributo, prestou os

seguintes esclarecimentos:
"O prazo para a entrega

das declarações de rendi
mentos compreende o pe�

Redu2:ido c.penas ao

pessoal. do
Falta numeraria este

".

mes
�Lloyde

I,. fi!

SO Q�lc) O

Brasileiro
pagamentopCàra

Diminuição DO inlercam�io comercial
entre o Brasil e a jr�eDlio3

"'...,_....:_Ir�i��;�

B. AIRl!:S, 25 (DP) - A' intercâmbi� com o Brasil,
chancelaria e o MinistériO I não somente por causa da

d_? Comércio Exterior es- baixa no preço do trigo,
tao procurando atualmente màs ainda porque o gover
prorrogar seis conV'enios no brasileiro' está ádotan
bilaterais de intercâmbio, do uma política no sentido
num total de 4 mil e seis- de 'equilibrar a sua balan
centos milhões de pesos, ça comercial.
nas mesmas condicões em

que foram firmados ante
I'iorm�nte.

MADRID, 25 (UP) - No
vas man'festações anti-britâ
nicas verüicaram-se n:ijé na

CHpita1 espanhólà. Oit{)� mil
estudantes marcharam aos

gritos sobre a embaixada in
glesa, e apedrejaram ,a Polí
cia Montada que defendia o e

difício.

Manifestações anti,.
britanicas em Madrí Por enquanto pross,e-

guíu ainda é cedo para se iir�
m3r uma atitud� com relação
à suspensão dos pagamentos:'
Esta entretanto, será tomad'l
11') prOXlmo dia 29, quando,
em assembléia geral desta een

t'dade, será posta em ordem
a qu.ebra do acordo p:Jr par
te das em!)resas de navega
ção.

Em relação ao Brasil, o

acorào anterior orçava por
am montanÍoe de 1.434 mi
lhões de pesos, mas Se es

pera uma diminuição no

As negociações se orien
tam num valor de 1.130
milhões de pesos, com a

Grã Bretanha: 1.430 mi
Jhões, com ó Brasil; 800
milhões com 'O Japão; 300
milhões com a Austria e o

��25 milhões corri a Holan
da.

lRIITORES
SENHORES

A G R I C TI L T O R oE S

Acabamos de .receher no·
va 'r,emessa dentes afa
mados Tratores' Cana
denses - adquira agora
o vosso trator ·.pelo novo
plano de vendas 11 presta-

PA R A f E R IDA 5,
ECZE.MAS,
INfLAMAÇOES,
C O C E I R A SI
F R I E I R

ções.
Solicitem-nQS . uma de�

monstração sel11 compro..

misso.

..=. C O M E R ( I A l VIEIRAFAÇAM SEUS

IANUNCIOS

J O R N � L
- =--__-_- •••

A 5,
ESPINHAS, ETC,
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