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ASSIS CRATEAUB!U.AND

BLUMENAU. (Santa Ca tarína) - á.a Feira;. 28 de Nur�lERO

SÃO PAULO, 25·
SE: o primordial, dos "Diá�

rios Associados", é o movi
mente, ontem poderia dizer=
se qUe ICsta organiHçâe. esta
va. nos seus gerais.
Nossas gurís do "0 Cru

zeiro" foram ao vale do Xjn�
gú, planaír., do Cachimbo, 'Ii!!

o M, E H S A 6 I R O o A S

"f'OUCOA POUCOQ'ELEITORADODOBRASIL
DESrERTA DOSEU SONODE ESPERAM AS"

.

FaIa... D' sr. 'Ielly so�re a eveDtoal
cln�lhlDr8 h. Iri�alelro

RI9. 27 5Meridíol1a1) - "Contrastando com o riÍtmltado
das cbservaeões que apresentam índices muito Satisfatórios
em relação à 'p!cjpnlâiidáde do brigadeiro Eduardo. Gomes,
p�sso .

afirmar que o 'máior inimigl} da candidatura à presl
dt�nc�Lll' �a República, quando a índíser'ção de. amigos, é o
proprlO nrigade)r.!} Eduardo Gomes". .

Fili, esta a resposta que o sr, Prado KeIly; ex-presíden,
te da UDN, ex*lider da bancada .Gllooicionlsta 'na Câmara e
amigo particular �o bl'igadelro; respondeu à petguntai do re
porter sobre a. eventualidade da terceira càndidatura do SI'.
Eduardo Gumes ao> Catete�

.,

.

E acrescento,H o sr, Prado Kelly que todas as vezes em
que, nas' ceúversas entre amigos se . trata do assunto, ° bri_
gadeirtl Edua!dn deséonversa, Evita,se de falar. Não, há quemfaça pronunmar_se. sobre a sua candidatura. Declarou depoisI} sr, Ke.lIy; ao ateuder um pedido do jornalista, pua. que se
prenuneíasse sobre 'I} atual governo: '

'.

,

.

Sugere Mototov: exame das
questões já amadurecidas
Moderado na segunda intervenção na mesa redonda de Berlim
BERLIM, 27 (UP) - Na

ana exposição, na Coní'eren,
da de Berí.m, seguindo ime,
diatarnente ri do sr. Durles, o
sr. -Molo íov, falando nu mtom
'que todo mundo concorda em
achar muito moderado, reco
'nheceu em prrneiro lugar
que é necessário -ternpo 'para

rromolnria rú�lica �e Blumenau

ROMA, 27 (UP) - O

pri_,
F'anfani anunciou seu lia desde a época de Bení

meiro ministro designado, programa ao Parlamento I to Mussolini, pediu ao Par..
Amintore Fanfani, deli", em enérgico discurso de lamento que lhe dê seu .vo
neou, hoje, um problema de oposição ao comunismo, to de confiança, a seu pro
reformas econômicas e SOa que pronunciou primeiro grama e a seu gabinete.
cíaís, de seis pontos, e a. anta 3 CâlT�ara de Deputa- O primeiro ministro de-
nunciem que pedirá ao Paro, dos e, depois, 110 Senado, signado disse em seu dis-
lamento que permita à Ita-l Fanfani, que com seus 45 curso que os comunistas,
lia a entrada no exército I anos será o mais jovem que contam com� o .ap<?lO
europeu, primeiro ministro da Ita- de um de cada três ítalia-

---�------'- -- �__ - __� . nos, trabalham a serViço de

P .b I d' d' d
.

.",
uma potencia,estrangeira".

ossi i i Q e, ·.e rnontuqernl ...no nU�:mP�O;:I;��caqu�:�;
. de seus predecessores. AI�

B:'.asil dos carros francese' 'S��I�ad=-G�����,ec��e�f:'democratas cristãos

entrevista do embaixador Bernard Hardiao - ;:��!��� ��cl����'e:l�es St��:
IUO, 27 (Meríd) - Vá�iós como se sabe. não se acham tr.evistado. A tiragem do jor- carro francês montado no tados da Comunidade de

assuntos da atualidade, como. todas reunidas num só local. nal comun.sta 'L'Hurhanité", Brasil. Na França, a �11>�nta- Defesa Européia ao Parla
o comunismo na França, a O representante francês vi- que era, em seguida à Iiber- gem em. larga escala ena pr.::_ mento para sua ratifica-fabricação de veículos fran- sítou, inclusive, as obras da tacão, de 500.000 exernpla- �os mais baixos. No Brasü I _, . .

.

ceses no Rio, as viagens de "Casa da França", na avenl- res, está reduzida hoje a 150 talvez os preços fossem ma.o- ((,'a�o, se conseguir que as

intercambic cultural e outros da Antonio Carlos,' onde ,>e mil, hão devendo ser peque; res em consequenc.a de um i Câmaras O confirmem no
foram abordados pelo sr , instalarão todos os serviços no o encalhe. E' uma das inevitavel tr-abalho em pe- I cargo de prim-eiro ministro
Bernai'd Hardion, novo. em- éh. Embaixada, cünservando� mostra' mais el{}quentes da quena escala. I .,

baixador da França; em en- se no Flamengo, apenas, li r.e- perda de seus adeptos pelo {Conclue na 2.a pãgiru!, J"�r,, DJ ' (ConcluI na ".a página letra. 8:.

trevista que concedeu à re- slde:nc�a' d.? emb.üxador. As P.C. francs.
portagem de "O Jorna}", obras sé âcham adiantadas e Encarecimento do.

O .sr. Hardion, qUe inicia' o sr. Hardi'()�, segundo decl�- auto francês
suas at'vidades à frente da r?�; espera, l:naugurar 0. edl- Em '(;u1ro ponto de sua e11-
repres�nt3.çãõ diplomática da flCIO no pr.oxlmo 14 de .Julho, I trevista, referiu-se o sr. Ber.
França, esteve na manhã de '. Decltruo dlt com,umsmfr

. nard Hard�on ao comercio
ontem; uni. dia após sua che-

:
Gnntint13 perd'e!1do terreno frarico-bras�leiro, Env,ldarei

'gada; Pi;:,>réorrendo as depen- n!l França. ,0 PartIdo. Comu- jesfOrços no sentid) de que as"
dtmcias da Embaixada nlsta --' afirmou o nosso en- rE'lações comercia's entre os

Re�eifaram OS
.

três
.

c�anCelDreS
I

[ff. t�l:ti;·��:���
to�as ·

3S exig e D c i a s comODistas :Z;J;�;�;;::, :;, ;���
,

mov.is dE'st'nados ao merca

BÊRLIM, 27 (UP) - Os (séntido de restringn: â do brasileiro tem sido enca·
. .

d rada pela indústria automobi�
�tr�s c���celeres ocider:� conferência, OS� c.incoN gran- líStica francesa. Hesitam, cn-
ta�s d-ecldlram, por una�ll� d>es com a .partlclpaçao d::.- trctanto. esses fabricantes
xigências' comunistas no China aos prcblemas asiá� ante o preço de custo de um

sentido de entabolar con- tícos.· Exigirão que primei
versacóes com a China ver- "0 se solucionej O problema
1nelhá� sobre a paz mun- da Coréia, antes de cogitar
d�al. Regeitarão tamboem 1.1- sequer de uma conferência

\:I
ma preposta, que se espera com a China sobre det'€r

sej� feita pelos.S?v1!UCOS minados, problemas asiáti�.
l!iiiiiiiiiiiiiiiiiiil_iiiiiiiiiiiiilillii iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii_lliÍliiiiiiliiiiiiiiiiii__iii§

.

a tItulo de concdlaçao, no cos.· .

IDeferiu-se o filbo �e Hitler à�
.

.

-

:

rela�õls
'.

�urm3Dn-�rasileiras

-- Primeira

I

RIO, 2 7(MeridionalJ -:- O' .sr , "O plano Schurnan (para produ-
Fritz von Papen .Junior ..-: filho.' ção conjunta do aço e carvão)' se
do ex-ohanceler 'da Alemanha' na- ria' desenvolvimento lógico, apesar

dos prote-.tos de industriais rran
ce:es, Essa idéia, aítás, foi suge-' Em que sentído será o pro
rida jsor meu pai, quando ainda nuncíamento do sr. Getúlio
carece de 194,7, pois estaé a única Vargas, em face do pleito de
maneira para reaiizar a unidade 3 de outubro? Parece que os

'lurolléia.
. .

I esforços díspendídos pelos
Convem lembrar ainda que em. srs. Jânio·Quadros e Porfirio

1932 meu pai desenvolvia' a idéia! da Paz, nestas últimas horas,
(to exércíto europeu. Heriot enca-! serão coroados', de relativo
,rou eSSE! plano com simpatia, mas:: êxito. O 'sr.. Getúlio Vargas
o Primeiro Ministro Inglês, Mae terla t::m�d) a' de1iberaçãó de
Donald. fez com que não '095e I não recomendar ll()'PTB q';lal
levado avante .. Muita eoísa não "=_, quer

nome. Isso quer dizer
ría acontecido se não fo�se isso", conchil na .2.a págma.,letra M)

richten", nu qital se . 'refet-iu . às
l"eJa(;õ�s germano;-brásÚeiras e ao

desenvnlvtmento do seu país.. .ô.
entrevista' sõmente agora vem' .de
sei- publicada a t�Íldendo ao dese
jo expresso do' entievi�tado.
Depois. :de rererír-se . â,' Europa

e

.

a vários produtos.' brasileiros,
lembrou ser a'· Alemanha 'o maior
conswnitlor daquelê. conÚnente.' E
concluiu dec1arand1a qüe as: ·reia·
ções comercial, entre sua: pama
e o Brasil voltarão a se normali'zarU�iilliiII._iiiiliiliiilililiii__ilii_i!IiIi_iliii_iiiiIiIiiliiilii_iiiiiiiiliiiiilillíiiiliiiiiiiiiiiii_iiPi1
dentro de llOUCO tempo:':
A respeito-da Alemanha'· ociden·

tal disse ser atualmente,:·o. malar.
pr�dutol'

·I)J,S TR1B U I D O R EJ:

!iD�a 080 rece�en convite �aral
estu�ar a si t na ça o h· caléler�eiro

.

(ente�ário
da Resfauraçao

Pernambucana
RECIFE, 27 fMerkL)

Pr.ossegm:·m as comémQi'ações
do Terceiro. Centenário; da
Restauração Pernambucana· A
Assembléia Legislativa" reali
zou uma sessão solene; .. terid,,)
ia,ladp ,� deputado 'e jOl;nalis_

. ta 'Nilo Pereira !Iara evocar
os fatos h'stórlcos, Realizou
ise tanlbem .unia conferencia

, na teátro Santa .!sabél, pro�
movida pela. O?IDi:ssão de F�s,.

tejos, em que falou o' histo
riad,::lr Câmara Cascudo. CO
mo parte das cOmemorações.
fOi inaugura:do' o posto ,de
saúde "Agamenon Magalhães"
no. suburbiq de Afogados.

.

.

,

Pilhas' E VER EnDl
Washington, 27 CUP)

-I'
café. Diss� porém� que, :qu

Um porta-vós do Congresso sua opinião, os muitos en
de Organização Industrial cargos d'€ Reuter não lhe
declarou que o presidente permitirão fazer a· viagem.
da po.derosa confederação E manifestou a crença de
MundIal, sr. '\lValter Reu� que o presidente passará o
ter, ainda não receheu o encargo ao representante·
convite do Brasil para vi- internacional da organiza
sitar aquele país e verificar ção, Jacob Potofsky; pois
pessoalmente a situação do este tenciona ir ao Rio 'de'
,",.".�--=- Janeiro no mês entrante,-__,----------......--------�--�--;--

para assistir à reunião da
I Jl;ti-:-� ---SEu mHfi SERn bUliS fORIE. to!.iAMIIO

�.,':} IDFO.5·C·AL : �·::f.;. ����;.\�r:��:t
/o>., "',.;;jJ C á I e to do-lhe facil ir até à zona'.� . Il WIHS MUll[RKil rORllFlCallífl' eafeeira.·

. ,

Pafa lanfernas e radias
. :., -

.;,.
. :,"

pron'a,egtrega�. preços espeCiaiS para
revendedores

". ..' - ,_.

PROSDOCIMO S. A•

Rua 15 de Novembro, 900 ,. BJumenau
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VENDE-SE

de tanga, quiseram,publica- iiorida, o' Missi��ipi e a, Lu�
mente, também, extbLr as de- zlana.
Ies. A po íftíca eotoníat, ainda
Vamos dar aos pequenos hoje, dos .

I?Ott:lf,;lle8es como

Cesanes do "O" Cruzeiro" o dos brasileros, tem conslstido
que lhes pertence. l"oram é- em exchur"'Q ini;Uo da parte
les, os Vfllas-Boan e o Servi- este do terl"ltorio;', Eles, roram
Ç'O 'de Proteção aos Indíos, ex- atirados .pu,' 1 'ft:.:ra ,CIp :�itoral,
elusívamente eles, os autores '" cada di'l ,sãv';mais ViO;fI:
(12 façanha que Q pO_VQ aplau- tamente i!0�pu!.+ados para .-'{ell

P-elo presente edital, convido todos os Snrs. portadores de diu, com arribas as, mães, ne ira da s.e1'":l amazôr.ícà.-
portes de armas de caça ou desporto, a comparecerem nesta vale do Anhangabaú, "la 1101- Aquiln:_(I,:'l"� Hitler f�z, ano

2a. Fiscalização de Armas e Munições, durante o c?rrente mês te de ontem. tes da gl':-!1!r-r�,"', isto, é. 'as mi-
de janeiro, munidos dos seus respectivos portes, afim de reva-

,

Desde' que o brigadeiro A- grações fOi'ç-adas r;1é pópul»;
lida-los. bo ím foi para � Av.ação Cí- ções -:le ,l:.l tcrr!:.-)ri.) para

Os residentes n�s municípios que integram esta Fisca1izâ- vil, que uma da" lições desse outro, é �ln\" medida de que
ção (Indaíal e Timbó), p'oderão fazê-lo por intermédio dos Departamento tem sido a con- os arnertcc ioc- jú �'t' servíram
Snrs. DelegadOS de Polícia. . quísta do território _ naclcnal. contra :n.'.UlJ3, ',fixand.;-lhes

Findo o prazo acima citado, serão as taxas acrescidas de Cada tribo que se identifica, "réserv"l':" d�� 'tá'Htoriê espe-
30%, de acôrdo com o art. �5, do Regulamento aprovado pe- cada· aldeia que Se descobre: cítteadss.

'

lo Decreto nr. 1, de 1,8 de janeiro de 1'9.39: ,'_ constitui um novo casamento OklahO::TI'I foi, no século
"

Aos lavradores, fica assegurado o direito de
..lsençao,'�e I do homem moi�no �co� as sel- XIX, um -?à ... ,.i�, naêíonal de

paga�ent{) da taxa,. UI!_la vez Juntando .a�e�tado fUl_uado. pe Q
vaso Essa assímllação constan- peles ,

ver TI 'lh�s, retírádcs
Prêslden�e da Assocíação Rural do _MUUlClPlO de res1dencl8, ou te do nosso terrltórlo é c que cómpulc,oriamente de, três Es
declaração assinada l?or duas pessoas.com f.rma reconhecida. enobrece cada dia mais o 3- tados, -PH�l serem ,lqé'hlii.�dós

Blumenau, 8 de )aneIrO de 1954.
co de têmpera da juventude i.aquela or i i ncív; rujo nome

.AMARO. DA SILVA PACHEC.O_ da Aeronáutica Militar. ce, ír.dío :,;i�n;,fkll "Povo Verme-
,Fls�al ,ReglOnali de Armas e Mumçoes chímbo ,qué visitamos não faz lho", N(; t11�'!:i.) ano ém que

s.- l[ - li:- ..... x -:- S
- li: -- .s ,-- II - JI. -.E - li:- J

uma semana. ref!e:te um tal o Brasii. ;u )e�a1no.l à 's.ua Re-

E�E(TRO 4ÇO ALTONA s, A, ��i;�oc��lr:I���Osd:ine�ct:�= faÚf;�cBn��������:J���:���Tn;:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA tem. nas ruas de São J:>au1::>, camente a Ré'serva índfana de

� !"SãO' um capítulo desse pel-o- Oklahome (qu �' ainda hoj_e
São convidados os senhores acionistas desta sociedade a tão lúcido que, como o outro tem mai�; -:lI'! 1) milq jndios),

comparecérem à as�mbléia geral extraordinária que 'se rea- do Correio Aereo, rasgam dia para ab:'Í-la a" assalto ..1, s

lizará no dia 27 de fevereiro de 1953, às 16 haraS, no escri- a dia novas janelas aos bra- pi-oneiros.
tório da sociedade. com a seguinte ORDEM DO DIA: sileiros, s::bre o seu proprío Não tem) bras" agora, um

1) Reorganização da Diretoria; quadr::> territorial e' demográ- dispcsit'�-a li}:u .. cr1Ji".rlo ois

2) MOdificação dos estatutos sociais; fico, parqt:.es D.a�!�Àais onde pt.-

3) AssUntos Diversos de Ínter.esse da sociedade.

I
derão s.cr fi..<4�!l3 a's �r;h"s 10-

Blumenal:l, 26 de janeiro de 1954. Até poucos anos aqui se as- díg.?uas, s()b ) c'Jntro1e do Se!"

PAUL WERNER KURT 'VON HERTWIG sistia à tragéd:a do índio, a- viGO de pr teção' aos Indias,

C BLUMENAUA O qual, en,tre 'outras coisas., .-" ' '". e' . '�,,_, ',', "", ,',
" _-',

Diretor.Técnico· Diretor./Comercial niquilado pelo branco. co. "

_ - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - Ionização pelo- branco do in- deverá impedir as guerras de" n6 terior era o assalto das terras, exterminio, das famílias de A A I: JS.
_

c-om o massacre <:ias tribos. Es- autoctorues, entre ;,i.
,', "

FOn� cf,tJQ, •

, s.e capítulo começou a se en-
' Fci um dia 'de, �101'la on- ,

" F

se .encontravam a dez mil

1
cerrar com o Serviço de Pro- tem, :para "O Cnizeir:J" fazer

H.. O _.J, E '-:- QUINTA;�FEIRA _ às 8·HÓRAS _, B. O J :E
qlll'l-ometro� de dist�ncia. teção a',-::s.Indio.s, q!.l.e escreve de:<filar, ao lad<l de Orlando, .

ORIS KARLOFF SALLY FOR-� ...

d 1 'r'·!·llas.Boas, 'o '}'ncomparavel CHARLES LAUGHTON, B ", -e ' -

uma pag'lI!a Inolvl ave na v
REST

'

d b t d serianista, em, ,pr�sença d,o , em
Apresentad6 o projeto hisfór:a d? .

es ravame� o a -

O T' I R' A' N Ode resolução' selva brasIlell'a_. Tanto quanto gtallde R'Jndon, os represen- ,

'

. '

"E' fora de pro,pilsito falar V,<sivel se esta .re!ll�tal�do a- t311tes de algumas famílias,
, , '

h t' U I) p:r.pcolombianas do. alto X!n_ (ImpróP:rio até 18 anos)
de agressão da China na Co- qn;�o '!,Ute na 15 orla �a C ,-

gú. Aplaudiu-os o n}Vo pau- Uín qraÍna, de suspensê intenso!
"

.'
'

léia", declarou o �r. lVlolotov, l�n:zaçao do su.l, dos ,E,,��d,os lista eom ' u ma1vóNço, qúe II Um filmé de mistério profundo e �ITebatadGr!,," "

que em seguida observou que UmdGs s� c,ham;� ;ram as ��p.�- dava bem a medid:t da clarÍ- Um cástelo Siriistro ... um cruel tIrano" .. e um mons-
se "a guerra da Coréia t.er- tas de lagrlmas " Ou fo."",e.o videneia com que Piratinin- tro sail}iúinário 'que imnied,osam,eitte tO.l'túravru e matava, suas,minou fOI 1\01' iniciativa da in':ljf1,' est.ulhad?, ::10, seu p:ltrl- 'I" ,

d \ lan' e- ga de hqje encara o proble- vitim:v;! '_."'-:' _- , _Co,réia dn :Norte c da Chiria monia e sacu l�, ') para ti,
ma do !ndi,Q no quadro. social Uma ,adaptação cmematograflCa da Imortal obra de R.o-

P,opula�', d' pois da'l declara- c:�� ° 2ccnte_ceu com a �epor- '.' t
' , ,

co-es de Cheu En Lai". Esse taçao das cI.nco. trlbo,� que, da nação, O erro dos nossos bért, LoUIS' .Ste,venson.
"

' ,

t'
I t d d antepass&dos é para '0, T�ANO: - Um. drama de terrar, e: sus,pe�e. "

'

ponto, dl·.'.,;t: o ministro !"oviÉ'- ainda na pl'lmelra me �t ? _0 rig'do pelas gerações Acomp. ',diversos ,complemento� -_-Preços de, costume. '

tico, mostra () papE'l 'ia Cb.i- Sé.;_C_I_ll_o__;p;..a_s_s_a_d_o.;_,_o_,c_u_p_a__v-a-m.;._-a-------_'_';..'-.,,�____ ATENÇÃO: Aguardem dia 6: Extrel;t el!ipetacula! ,de CASTRI-:<
na na cnusclidação da l'az. TO e súa grande orquestra argéntina de' espet�ciilos no pá}..

,

O sr. M(\iotov cor!clu!u sua ��""" co do" CINE BLUMENAU!
_

'" , ,

expcsição decl:l.rand'j ,que "'LU
do dev� ap:'essar a reunIão
das cineQ potencias" e, fha!
mente, ap:-esentou seü proje
to de r;'�:.;oiução apelando pa
ra a COU,,( c::::ção de um, con

:lkrencia êus cinco em ma�o

E' junho d rte ano.

DElEGACIA DA ORDEM POLITICA E SOCIAL

.
,

v ,UnES Ar ViNDA
;-j

Vendem-se díversoa lotes.

Situação previlegíada, proxí
mo ao centro. Preços vanta

lOsos. Facilita-se os pagamen-
tOs.' ,

' .,
Wonnações com o propne

tariQ Dt, Herbert Georg .,.-- R·
i5 de Novémbro, 813 - Fone
1�31.

'

URGENTE
2a. Fiscalização Regional de AI'mas e Munições., etc.

EDITAL' USCII·
Fone 1388'

Motocicleta, "Matchless'"
tipo 1951, medeznísstma, de
500 ee., 26 BP. em, estado de
nova, 00111 pouca ,quilometra
gem, amorteeedozes á, óleo',
os mais modernos da. at-Ilali
dade- Negoció urgente. ,Tratar
enm :l. Gonçalves, na Gráfica
Tupí. fllUdos da Casa Nobis,
das 9 às 12 ou neste jornal,
das 18,30 em diante-

Uma. geladeira I"Sibeda"
eom 3 portas em perfeito es

tado de, conservação cor.n 3,80
ants, lnfonnacões no - Rótel
Havana.

.
"

MECANICOS

H O :I E ..:__:' QUiNTA�FEIRi\. - às, 8�HORAS
_

_:_

ENTRE OS MAIORES NOMES DO EXPOENTE'
TAIS COMO�

,

,

ENRICO CARUSO, BENIAMINO GIGLl, RICHARD TAl!;
BER, surge .agura o TI'Ome d,:, atual maior tenor do mundo, Jli
eonheeido nas platéias brasileiras: -

FERRUCCIO TAGLIAVINI,
ao ládo de MISCHA AUER, LEONARDO CORTÉSE, Í\'IARY
LIN BUFFERD, míss Italia:, proibida !la'rh menores 2,iá' 60
anos! na eSÍllpenda comédia sueíeat italiana:

A 0- D r A B o ! A f A M A

VENDE-SE

B

Preeísam-se dois mecânicos,
práticos em automõvets, "In
forniaeões na Oficina A,lame
da, à

-

Alar.nêda Rio- Branco,
91 (perto do Chie Uuséh).

t1'O reatíz L,-Se, Nessa ocasião,
"Grilo" díssa que tinha dese
jos de ...1ntã�la. E, PUX{)U de
t'ma 'fa::â: "Santinha", não
duvídand� das intenções do
malandr I tlr\:u' da bolsa a

arma' 'e fez o prlmeiro dispa
ro. "Grilo', atingido na cabe
Ç-3, tombou ao sóla, momento
jeffi qüe eJ" ,:) alvejo',: mais
Sê'lS veze l. Depóis, ela homi
�;iou-se na :a.a do primo, on
de ficou <lU ser presa,

VENDE-SE

Vejam TAGLIAVINI cantando as mais lindas ca.nflões
italianas e famosos, trechos de óperas!

_

',,-yejam MISCHA AUER atrapalhado com um eampean de
,box MARCE�'CERDAM, um famoso TENOR, e uma primei-
ra. bailarina!" ,

'

AO DIABO A FAMA - uma estranha dívertfda comé-
dia com um desfecho iinuagável de comicidade!

'

, 1'ÃGLIAVINI (mnla: -Lamento ,de FEDERIôO! da opera

�EA���;I:��Ett;:oNg����gÕ�W,L��R��\e::�gt
PRI, PER LA STRATA! ',,', '

AO DIABO A FAMA, a maior comedia, musical italiana
,do ano!,NAO, P,ERCA1\l! - Aconill' Cótr[pIs. diversos.

Por motivo de mudança: -
Uma fábrica de tlueljo, com

pleta; vasta criação de sui
nos, pcssuindo, mais de 100
cabeças- Local: ItlIipava, mu
nicipht de Itajaí.
Tratar à rua Hel'cilio Luz,

29) em Itajaí, com o sr. Hei_
tor Rasseli.

-�----,-_.......--

Cása propria para hotel, ou as cinco potencias reconhe

para grande família, eom 12 ciam a China comunista: "Os

quartos, instaIáçôes elétrica e ocidientais não conseguiram
agua,' d!Jis pavimentos, gara-

encontrar uma potencia neu

ge e dois ranchos com ferre- tra que não tiveSSe reconhe

nO' medindO' 25 metros de freri- <!ido a China popular", excla
te por 40 metros Ile furulos e mau o ministro soviético.
diversaS árvores f'rutíferas. '" ,"Pode7se dizer - acres-

Sitúada na. Praia de Plçar. centou 10' sr· Molo.tov - que

ras, no ponto central dá. més_ a Suiça e_.a Suecia se pronun-

i
ma" funcionandO' at\lalinente ciaram .pela agressão".

-

comO! Hotel Blumenau. ReferI!ldo-se. � resoluçao

�•
InÍo-nnaçóes na Casa. Caca! dali Na,ç�es Umdas condenan-

e Pesca.
.

I
do a, Chma como agressor, o

,

sr. Molotov dec1ar{)u que a

�'����:!=�:!�=���� H
" União, Soviética mantem seu

( E N , R O D E
' ponto de vista segundo!) qual

. essa resolução prejudiCOU as
com seu voto favoravel. pr,oprias Nações Unidas. Ob-

i

A UI O M O' Y I: I S Quando entrou no Par- �ervou que a intervenção dos
t; lamento 'Fanfani só conta- vóluntários jCh/ineses no Ya-

va cóm 265 votos dós de-' lu realizou-se num momento

mocratas-cristãos e 5 ' dos
em que. as fronteiras da Chi-
na estavam ameaçadas, ,o que

republicanos dos 296 de não :foi o caso dos Estados U
que necessita para sua con- nidos que intervieram quando

firmação.

ARMAS E MUNICõES
•

Armas de caça, espor
te, le-vólveres, pJst..-

Ias etc. - qúalqQer
marca, CO:MPR�SE

NA

(asa Pesca e (aça
- BLUMENAU -

Eua 15 de NOT•• 1301

�� Automónt. (1l1a4Gi ,L'.
f2 CamInh�e8 Uados �
f�rIt�, CiilJil{fne� UJad..

J,f�� $'ROCA
t"'�i V E N D A
ii�l. COMPRA

Wr ,�"t
•
'..

�OJI.e_onã:riQ' ,

. CAMlNHõES F. W. D. {J'oDr
" W1;J.eeJ. Drive}

trRATORES: L. H. B. Diesel
� Peças e AceuonOlls
t, J'ORD - CHEVROLft ,

� - LiDha --- I:X '

(.�!;[" I( O P A B ,'TC'
:::,t" AUTO COMERCIAI. ,�

1-' IMPORTADORA S. A·

" BLUMENAU
Rua 15 de Novembr-o. 983

r uACISA" - Fone, 1324
\ Telegramas: VANDEMEENE

Concertamos: "

Refrigeradores Domésticos" Reit'lger�ç!io, etn Oer:!l

Máquinas de iavar, Fogões elétricos, ASpiradores de P6,
Enceradeiras, LiquidificadoreS etc...

-

R e f o r mas " '
P i n t ,11 C ••

CASA no AMERICANO SiA.
Secção Domestle.à'

séjã feita ii devida cunser
vação das estradas de ro

dagem, ,por: parti" dos pod-e
res públicos; a quem Cl)m-

destaca-se a banha, cuja
produção foi ,de Cr$ .

'184.461,00, enquanto o car

vão contribuiu com Cr$ ..
132.261.470,00 e a farinha
de trigo alcançou a cifra
'de 126.654.866,00.

(

FABRICA DE MAQUINAS
� E FUNDICÃO MORI'lZ

.

-De-

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
'Caixa Poátal, 74

Telegramas: "Moritz
ITAJAI'

1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
BLUMENAlJ,· 28-1�1954

no Ria Grande elo . Sul·
PORTO -ALEGRE 25 gríeu i tura, pelos srs, Pedro I .- "A minha visita ao está acompanhando de per- pítal Federal, e não descu:(MeridionaI}..;.:_,_ Encotítra-se Sales dos Santos e Manoel RlO Grande teve por obje- to os trabalhos da Comíss- rará aos legitimas interes-

I
nesta Capital: o sr. Pedro Vargas. ' I tívo a assinatura de um a- são Mista dos dois países, soes da classe filiada aos seus

. Sales dos Santos, -presíden- O presidente da Autar- corda com -.o governo do Es- reunida atualmente na Ca- quadros. Tenho a esperançate: do Instituto Nacional do quia ?OS Madereiros 'tiaml-I tado . at�avés da Secretaria l.__-=�-------------------��=��=....,;,,=>c=-==__

Pinho, que veio ao nosso bem inaugurou as novas j da Agríeultura, visando u- r· t
..

da p e I a c
11":.

n
-

·de·Estado assinar-
.

um impor- inst�Iações da
..�le�acia I, ma cooperação ma�s estreí-

..

fO· e·UI S . g'
>II> V e n ç. a o ... tante acordo com o Gover- Regional, no edífíeío "Con- ta entre ii Autarquia e o E- ',�

II:>:cr��a�!�a��, ;:r;uílu�:, t��s.Sito à ma Andrade ::��;�ia:��toel::a;av:l�� Der·na n o t' s a sob r a s II-lera'ri-ascom relação ao refloresta- Falando à nossa reporta- eles de valor economíco pro a
.

.

.mento, Esse acordo foi as- gem, declarou .0 titular do duzídas no terrítorío gaú-,sinado na Secretaria da A- INP o segurínte:.· cho. O Instituto' Nacional .
RIO, 25 (Merjd.) - O pre, .gosam, nos outros países, quan Consldera-se publicada· si-

sídento da Republíca vem de to àB suas obras, quer não pu- multaneamente em. vários pai.do Pinho realiza trabalhos pr�mulgar la Convenção de hlícadas quer publicadas pela ses toda e qualquer. obra
próprios de reflorestamento Berna para proteção das obras primeira vez num país da U- publcada em dois ou mais paí
em cinco unidades da , Fe- artísticas e Itteráríaa revísta níão dos direitos que as leis ses dentro d,e trinta dias a ou

deração e mantem acordos
<em Bruxelas a 26 de junho de respectivas concedem atual- tal' da sua primeira publica,
1948. mente ou concederão, de futu- cão,

com os Governos estaduais, A designação G;e "obras lite 1'0 aos nacionais, assim como Fixa a Convenção que não-
1 municipais. e vários outros. rarias e art 'stlcas" abrange to- dos direitos especialmente con 0�nstíhlelll. publtcacãoi a re-

O t
.

di t das as produções no domínio feridos pela Convenção. presentação de obras dramá,s en en rmen os que ago- Iíterar ío, científico e artís- . O gozo e o exercício dessas tícas, dramatlco-musícaís ou
ra se íncíam entre o INP e tico qualquer que eeía o mo- díre.tcs são independentes da I cinematográfico; a execução
a Secretaria de Agricultura do ou a forma de expressão; existencia da proteção no país de obras dramáticas, drama
destínamse, ao que é dado são igualmente protegidas co- de origem das obras. I tíco-rnus'cais ou cínematogra
Prever, ao melhor êxito. Os mo obras originais, sem pre, Consideram-se país de orí, ficas; a execução de obras mu,

juizo dos direitos do autor da gem da obra: quanto ás obras II sicais; a recitação publica de
trabalhos conjuntamente obra original as traduções a':' publicadas, o país da prinieira obras literárias; a transmissão
planejados corresponâem daptadas, arranjos musicais e publtcação mesmo quando se ou radio-dífusão de obras li.
às necessidades do Rio Gran outras transfol'mações de qual trata de obras publicadas :;i-l terárias ou artísticas; ai exposí
de do Sul, dentro das possi- quer obra literária ou artístí- multaneamente e mváríos

pai-I
cão de obras de arte e a cons,

ca- ses unionistas que -eoncedam J trução de obras de arquítetu-bilidades atuais da .Aútar- Todavia os Países da União mesmo prazo de p-roteção; ra.

quia. A sua exeeucão fica- (aqueles que assinaram a Con-. quanto ás obras publicadas s!� Estabelece a Convenção, no
rá a cargo 'do sr.

-

Manoel venção) reserv�m-se a fac�l- multaneamente em vários paí I seu artigo, 7 que a duração'
V

.

. .. dade de determinar, nas Iegís- ses da União que concedam i da proteção compreende a vi-
argas e de uma equipe de

Ilações
nacionais, a proteção a prazos de proteção diferentes II da do autor e cinquenta anos

colaboradores da Secreta- conceder ás traduções dos tex aqueles de entre eles, cuja lei depois da sua morte. Todavia
ria da Agricultura"'. t= oficiai� �e c�rater Jeg�s�a- conceda prazo de proteçãorne I no caso de um ou mais dura-

Interpela·.do sobre o pa- t.�vo, admm strilhvo e ]Ud'ICla- 11':S �xtenso; q�lanto ás obras
I ções superiores a aquela, a du.

publIcadas SImultaneamente I ração determinar_se-á pela lei
noran1a da economia madei ll-:JEstabelece a Convenção que num país estranho à União

I
do lJaís onde a proteçã·3 for

reira, declarou o sr. Pedro a proteção se exerce 'Cm bene- e num país da União, é ape� 11�e'lar.3da, luas uã'Ü.· poderá
Sales dos Santos: "A eco� ficio dos aUDoriCs e dos seus nas est� ultimo. que se com:i� ,<;;,xceder a fixada 110 país de o ..

nomia madeireira atraves- h�rdeiros e legitimas repre_ dera paIS de orIgem. rigem da obra.
. sentsntes.

sa uma fase de recuperação, Para as obras protegidas ex

graças as medidas regula- clusivament� como desenhos
doras da produção e dici- e modelos no país de origem
.

l' d d - não· pode s�r reclamada, nos
p ma oras a exportaçao, outros países, unÍ(mistas, se-
retomadas no atual Gover- não a proteção concedida aos

no, em obediência a sadia desenhos e modelos nesses paí
orientação· traçada pelo Pre ses.

.

. , ..'� No seu artigo 2.0 estabelpcpslOente GetulIo Vargas. No a Convenção. que os paÍEes d3
decorror do ultimo semes- União reservam-Se nad .8'1:15
ire passado a exportação leg·sb(.'ões. a faculdade de ('x-,

do pinho se:rado para a Ar- cluír l�_:Jrcial C!U t-:.talmel.1te da:
. prptcçao prevIsta no artIgo an .

gentma voltou a ocupar o terior Os discursos políticos e!
desta�ado lugar de outrora ?s p�'?�u��iad3s nos debate;;

'ImantIdo na pauta das im- ]udIClarlOS'.

a h- t
1liIi·

d O· ,II' o t
-

'f' d De acordo com a O:nv.:'n-,

IS orla e a s
P ;- aç?�s especI lcas. o ção, os lautores perfenc(�tes·

!
SCHWERES .EISENBAHNUNGLUECS:� :.

.

.

. I paIS vlZlnho. O InstItuto a qualquer dos países da União

I
I KARACHI: .27 (U�) - Ein schw.eres .Eisen." <Por WILLIAM N; OATS)

��������'!)'�">�v

.j
..bahnunglueck erelgnete slch heute frueh 111 der Naehe (C nt'n -) ( L I N I ( A M f' O I (A HOMEOPATl(A

f.1�.

von Broadabad, hundetundzwanzig Kilometer bestlich Expliquei-lhe e ele saiu aa sal:..] uaçao
-- DR, MECESLAU SZANIAWSKV _

der Hàuptstadt Pakistans D P
. .

d
.

St
.

, Pouco .depois. vofÚm com algo escrito escrito em checo O inter- Médico do Hospital NoSSIA Senhora da 1.....

,.
.

..
' .er �sag:erzug er

.. req�: .� ,prete traduziu para o inglês e entregou-me li tradução. O ��eferente" Con"ultórlo: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _ l;i'",(lt 26tl3. ke Lahore nach Karachl shess mlt emem entglelsten: havia escrito minha carta ,em meu lugar.· Resid-eDCla: R. E.ARAO DO RIO BRANCO N, ô29Frachtzug, der mit Brennstoff geIaden war1 zusan.r, . Era fantastico. Nela eu dizia que ha�a sido 'apanhado em espio- C U R I T I B A - PARANA'

I
seno Der' Brennstoff brach "iú Flammen aus und das nagem", que confesl>ara tudo e que désejava viver uma "vida nova e· Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
F

.

t f "f t a' d·
•

t ·w
.

d·
.

d
. limpa".

.

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose• .coceir'ts Mall- aeuer ra so ar Ie. reI �rs en agons .

er
.

rltten
•.. �Tenh�, e�p�x:ança", concluia, a cnrtl;. �e. cQnfie na justiça do pOVO'- chas, e$pinhas, etc. _ .Glândulas. F:.üta de xegrall, 'Exces" I .Klasse.·Ure Zahl'®l' Tot$n wird auf fuenfZig bis)ii1n- .

checoslovaéo, qUé'estátril.halhando pela Paz".
..

SO, Flores Brancas, FrIeza sexual, Impotência, &terilida' �dert geschaetzt. Die.,Ueherlebenden wurden in eihem Observei: "Quando minha esposa ler isto. pensará qu efiquei lou- de, Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças em· li .

Hilfezug nach Karaehi gebracht.
..

co"'.

I'
nicas em geral: Rellmatismo, Varizes, Asma, MaJária crõ-�·Vilda, porem. lembrou-me: "Sua esposa é inteligente ... Ela com� --- Dica - HemorrOidas, etc. --- ipreenderá" . ATENÇAO: Consultas em Blumenàn nos dias 26 a &0 de iATOM-UNTERSEEBOOT o "referente"· insistiu em que a carta seria enviada naqueles ter- j .---: cada mês, no HOTEL HOLETZ_ I

. GROTON, USA, 25 (UP) - Das erste'Atom- mos ou não o seria. Assim, copiei�n com minha letra e mandei-a. �����--.:..-...:.'<);.������������������,
Unterseeboot "Nautilus" wurde .ins Meer gelassen,

Das. declarações que aSfinei, essa foi a primeira absolutamente

ex_l-o:;;;:-�------:::--�------::-_"'---="':_';:'_:_...:c.::__:_.::..::..::.::==-Wie berichtet wird, ist dieses Unterseeboot imstande I !:a���u�:n��to:o:n�::::t;:�n�a::ls���epoiS de me fi'.zerem assinar es

I S prl·m JlI- tOs bfi 'CheVI"f lasrund um: die Weltzu fahren, ohnean die Oberflaeche .ç�sAqeUevll.adahinstoovraiae·delimepsPaerearna- : " UI .Jzu kommen. Die Gattin des PraesidentÉm
'

Eisenho- R.
wers ist Patin des Nautilus. Das Atom-U-Boot wel- encorajadora Tambem Vilda' Por AL NETO E são provas que nem A; .

era encoraj�dor. Dizia: 'Não i Adão·e Eva eram russos e Voz da Amér�ca ousará ne-ches eine Laenge von.neunzig Metern hat. verdroongt se preocupe com julgamento." ,,bolchevistas!. gar".dreitausend Tonneil, ....... Algumàs noites depois, cer-I Esta � a última descoberta O patrão de todos Os russos
ca de um mes·após minha pri- feita pela dencia soviética. coçou a cabeça, cuspiu no ta-

REPARATUREN AN DEN NIAGARA 'FAELLEN são. um capitão de policia sen-
I Pelo menos, assim se diz pete ,e perguntou:

. . tau-se à mesa ·e eu me sentei

I
nos cafés parisienses. "Quais são as provas?"WASHINGTON, 27 (UP) - Uebet 17 Millio- em minha cadeira à sua iren- T!ll cc:'m� circula. eu: Paris, E ':J camarada Kruschevnen DolIar wollen die USA und' Kanada foIufwenden; te. Sorriu. e começou a falar. I a hIsto�la e a seg�l?te. .

respondeu, sem hes:tação:
um die NiagarafaeI� ·einer gruendlichen Ue1JerhoIung em tom delicado e cortez.

' DepOIS de exau�tl\iaS pesqm- "Adão e Eva eram russos e
t

.

h D' A b 't '

h Perguntou·.�e que liga"o-es zas para descobrIr, uma nova comunistas porque:zu un er21e en. 1 se T e1 en erwelsen �\ic· nach .'u
" d d 'b'. .

.

minha. agenda noticiosa ·tinha arma e propagan a, os sa _os· "Primeiro, não tinham rOll-Ansicht· nordame:rikanischer Fachleute aIs notWendig, com o governo dos Estados u- do Kremlin chegaram á em- pa decent� para vestir. Co-weil die Erosion der Felsen ueberraschelid· grasse- nid';s. Re�pondi que não tinha clusão de que nada melhor do briam-se com peles.
Forlschritte macht.14 Millionen sind alleití funr einen ligação alguma. que proclamar queAdão e E- '''Segundo, não tinham caS1

I Damm vórgesehen,' der die Wassermassen gleicllmaes- "Ora, Oatis!" dlisse �le, �m
va e�am russo-,,:.. _ . para morar.

tom de duvida.
. 4flnal, na �Ibl�a nao eXISte

. "Terceiro, para comer só ti-I siger als bisher ueber. die kanadischen Faellen leiten No devida curso. o

caPitãO! u.ma ::eferencla f�rm<;,-l e na- nham maçãs.

I· so11. Die ��:mtrolle úeber die Meng�n des fall�\uden . perguntou;ine a respeito de um clOnahdade do prlmell'O ca- "E quarto, apesar disso. ain-
Wassers wlrd man durch Tun.neI gewInnen, deren E.in- cartão encontrado entre minhas coisas. Era um passe de.licença da

e8",
sal. ,da diziam que v'viam' num

Estado de Minnesota.
.

.. E fare-Ios comunistas e uma paraísq ...llauf mi;m regulieren kann. 100000 Kubikfus Wa>:ser cola de língua japonesa do �erviço Se�r.eto Milita�. erri Fort SneUing, f�rma,;1e �iz.er que o com:l- "Só mesmo si fossem rus-pro Sekunde ·sollen in der Touristenzeit die FaeI1a he' Eu estiverá lá por curto periodo, em 1944, em .transito para Um a� l1lsmo, e I� nglme n�tural para sos e comunistas".
.

rabstuer:ren, waehrend es in der Nacht und ini ,,'jn- no de estudo em .escola semelhante na UniversidaàJ3 de Michigan. Em a h�man.dade. .
.
Malenkov, afirmam Os pari_

ter nur 50'000 ·Kubikfus· sind. Drei Millionen DoVar Michlgan, continuarª,. o estudo de japones· que eu iniciara no Progra- .

Tao natural, C}.ue o fOl o r�_ Slenses, concordou ccm a te-
,

ma de Treinamento EspeCializado do Exercito, na Universidade de Min- ,gIII�e sob que VIveram os pl'l- se·sollen der Regulierung des Flusses oberhalb der Faq.l" nesota.
c

••
- I "�, melros homens·

.
.

.

_
Esta história, que foi conta-li::di�nen.·..· Embora a escola de Michigan fosse adminiBctrada pelo Serviça· Se� I CI�ega90s a tms conclusoes, da pela primeira vez há pou-·URANFUNDE IN ARGENTINIEN \ ereto Militar. eu num�a fiz parte desse setor das forças armadas... Na )os clent�stas da propa�anda co tempo, no Café de La Paix,

• escola eU era cabo na Lista DestacadJa de Pessoal Alistado. E não che· . russa procuraram v Gordll1ho é atualmente extremamente I. .
. ,f guei � entrar no �él'viço� pois quando terminei o cur.so fui dispensado j Sinistro,

i'.Tal,=nk·C'v·
. _. popular nos b<Julevards de'B�NÓS AI:l1.:ES,' 25 (UP) - In

.

der· a1ig:enti- do exercito. ..
. .., Junto com eles la Nlkk,Ita Paris. Inischen Provin'Z DejtijuY; im Norden des Land�, -soU Entretanto, o capitão pediu·me para escrever a. respeito da escola �r1!sche,:. .0 hOl�em eUJas Tão popular que já está sen-

ein bedeutendes Ur�Ú1.-Lager gefunden worden . .sein e dos homens q':lc eu conhecera lá. Para isso mandou-me de volta à

IldéIUS
bnlha!ll ta'1.o como l;m d.!) repetida pela imprensa de

I.. . minha cela, com unia maquina de escrever e cigarros. EsCrevi varias sapato bem lustrado. todo o mundo·, inclusive- peloDie Schuerfarbeiten ilidieser Gegend dau,rn b�eits paginas, mandei-flS.2 ele e fui para a cama.. Recebida a. �.::legaçã'J �o,r sério e conservador The Newzwei Jahre. .,. --;'
O interrogatorio da noite seguinte revelou que o coronel Atwood Malerikov, .NlkJt1ta dec1arúü· York Times,

1 ...;.;;..
..

:_:. - � \ estivera na escola· de lingu!> japonesa na mesma epoca' que eu� m ..s que "Camarada Malenkov, a ----�------

.. 1 não nos conheceramos lá ciencia soviética acaba de des- ANDREi' MARTINSJ�' '.

,

•

Cerca d.e vinte",'e .qu�tro horas mais tardJe� a capitão trouxe-me um cobrir que Adão p .Eva eralU .��..,
,

'
longo documento e diss.e ..me: i'Assine isto e nã., !'lrecisará nlais preocu- russos. . nlrll'lbuJd�i' em Sta. Catan..

A P F E L G E L E E , 1 1 { par-se".
'.

.

.,,..,..._._ . :'Desta farma pOderE.'�lGS, u-
.

n A ii
1· saurer Ap-fel 112 Ehveis Zucker.

.

A primeira parte era uma versão deturpada de meu relato sobre a blizar O nome do prunell'O .. AFAMADAS CASIMJRAS
D A fI' 'd Pf

'

d
.

h'

J
egcola.de língua japoneSá. A segunda parte era nIgo novo. lntroduzia o casal para provar qu,� o ·co.

" N O 8 I ·S "
.

en p e ln er anne o er ID? e-lSSem coronel Atwaod como um velho c('Mga de .escola. Fazia·me dizer que munismo 11â.o é uma invençãoBackofen braten, durch ein Sieb druecken, Das Ei- ele er? espião e que eu lhe dera informação porque "sa!)ia que estava n?�a, mas o sistema mais Ira-
weiss 'Zu steifem Sclinee schlagen mit allen Zutaten I i�nteressado ,em noticias de espionagem di; toda especie". d;clOnal de governoJ. . Marca Fabrl1 da melhor
vermischen und kraeftig mit dem'Schneebese �chl _

Era tão íantastico que eu sorri. Pensei: "Isto parece ser inteira- "Bastar-ThQs-á provar qu_e, caslm'tta do Braail
.. . , .

v. a
mente visando a Atwood. Se -eu o assinar, eles o expulsarão - mas tal- como'- russos .que eram, Adao

gen, bIS dle Masse d1Ck schaumlg 1st, vez me .expulsem tambem. sem julgamento", 'e Eva já viviam num paraiso .

� X -

- QlJARKNAPFKUCHEN1 Assinei aquela declaração - eu proprio me amarrei da maneira comunista". .{,fnhos e aviamento.
100 gl". Butter ,200 gr. Zucker. Vanmezúck��, 21 mais conveniente. Porque, .como vi com pesar mai� t�(,t1�: ele,s não esta· O:Gordinho.Sir:istro pensou para Alfuíatea

.

·3 E' • 200· .g.r tro k ri"'k ·100··.;,g:
... , .... 'n·'-

..

, varo tentando mandar. Atwood para fora do pals; ,·;ea..,Il'm tentando um p.ouco· e dIsse.
_ "" _

.

_. ler, .

.

.. c ener �uaL. • . ,: r;:. 0-
conservar-me naprisão.· "Mas vocês não pensaralll ....

slf:-eu, 400. gr. Wel�enmehl, 1. Pck. �ackpulve1f.,1.; .. Eu já havia asSinad.o então tantos �ocumentos que isso se to.mau. um j q?e A V(IZ da América vai
Essl.·Rum, 1 Pnse Salz, etwas rVfIlcn. .

habito. Cóntinui a aSsmá-Ios automaticamente, raras. veZêS discutmdo dIzer que esta é apenas uma
. Britiet. Zucker und Eiet schaumig. .ruehlen mesmo as inais absurdas fugas da realidade. '.

.

I
nova manobra da nossa pro-

d ;J···h··'···· '., .

. .. .

-.. -
.." Chegara à conclusão de que muitos prision(?iros - ouso dizer a paganda? .en ,LUre . el nSleb

.
gestrlChenen Quark hinzufuegen, maioria dos prisioneir-os _ acabam assim naquele· .lugar .. A gente está ,

.. "Isso .de nfirmar que Adão
.
dann das· mit . Backpu1ver gemiscnte und

.
gésiebte nas mãos da policia: �i;creta .. Jamais se libertará enquanto não ·lhe der e Eva eram r!1ssos e comunis�

Mehl tla·:·.runter ru,�hten den Rum Ull.& zuletZt die o qué ela deseja.:.. . .1 tas, parece-me um pouco for-

R(S; f? da· ·g·:b i";.,). T '., , Af· •

'ht ..fl··
.

- Depois que ·minha.vontade desapareceu dessa.·'maneira, o "r.eferen-j te". . ,. •.

. '!lr n .

-. e en: v'_', elL (la
-, nH.: . zu .UeSS1g. te" teve o campo livre. ;Reescreveu todos os mellS protocolos desde o Nikkita Kruschev sorrIu e

sem. 11 emer· gut gefettetes Forro 60 - 70 lVrmutel;l principio, introduZindo mOdificações. I respondeu:·..
.

backen. Der Kuchell bléibt Iange frisch wenn er :ka1t ;Finalmente. levaram-nie para um escritorio da prisão no qual uma
. .

"Não, camarada Malenkov.
steht.

.

..

j-IV!rvosa mulher estava sentada com um homem calVo e estrabiCo, em Nã.o é forte· porque tem1éls pro_
,

.. , mangas de camisa.e gravata bo�boleta. vas__.

- - - -

4iSOU o juiz Npvak, pr�sidente' do Senado da. Côrte do Estado em

Praga"·, informou-me ele. 'Seu procedimento aqui. foi muito .bom. ·Se
. proceder bem diante do tribunal, ni'\o .1?recisará preocupar-se"'

Quantas vezés eu já ouvira a.mesma hístoria?
.0 juiz leu.o que deciarou ser o libelo. Em parte alguma havia qual

quer:-menção, dos·· artigos de ·Iei pelos quais eu era denunciado. Acusa
vam�me ofiCialmente. de· espionagem

.

em favor dia governo dos Estados
UÚidos. Palavras que o "referente" .pusera. en� ininha boca, incluindo-as
em meu ,protocolo, eram. utilizadas para mostrar qu� eu enviara noticias
sobre a prisão do e.....::-ministro do Exterior Vlacllinii: Ciementis e I) otto

I) Sling. lider comunista de Brno, com a intenção de .a.viSÍlr a "rede de es
I píonagem americana". de: que seus. pontos fortes· na Checoslovaquia haJ

I viam caid.o, para ·.que· .ela pudesse reagrupar-se.
. •.

.

(Contin�3. DI!. prclúm;t -ediçiQ).
. . .. __ ,_

I

ASSOCiADOS....

p�()PRümÁDE '. DA•..
·J!iAçAon

ANUAL
SEMESTRAL .• � ;
N.o AVULSO .. � < .

Cr$
Cr$
Cr$

-. . SUCURSAIS;':RIO: - Rna Rodrigo' Lisboa, 12
- Fone 4Za5953 ""'7 sAo PAl1LO: Rua 'l de Abril
Ji.. 230 -:'"" 4.0 arid.� - FoneS! 4-8277 e 4-4.181
BELQ HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 - POR
TO. ALEGRE: - Jt'uà João Montand. 15 � CU..

RI'l'IBA: - Rua, Dró :l\fÍUiel. 708 - 2.0 andai .......

.

, SaJa 233· - .JOlNVIUi:: - Rua São Pedro, 52.,

".'.

De S. PAULO - (Pelo. telefone) .

SAUDAÇÕES EUFORICAS
Meu querído Chefe e meu grande amigo- Dr. Getúlio

Estam:o� juntos, E com o escudo .no peito, OI eseudo da fundação .da cidade de São Paulo, com a efigiedo Padre Anchieta, Somos panlistas de quatrocentos
anos.

. .

E juntos, estamos separados, porque os eumpín
ch�s, os eirlleanos (sinônimo. de puxa-sacos) não lhe
deixam sossegado umminntO'.··

.

Sãõ Paulo vibra de entusiasmo: Não .há palavras
que possam· traduzir a alegria desse admirável povo.paulista, que tanto tem" trabalhado pelo proxresso e
desenvolvimento de noss·o querido Brasil.

.

Não tenho gostado do seu sorriso.. Jã lhe disse is
so, ontem; no Jockey Club. Está contente mas de,;;co1i
fiado. E' bem verdade que há muito te�po o sorriso
de tranquilidade já desapareceu para ser substituído
pelo. sorriSo. anlarel()i�

.
,

No momento. em que mando este Bilhete, pelo te
lefone; sempre que tem uma f()lga� vai repetindo: "O
RA PRONOBIS''t na PontificaI celebrada em honra á

. inauguração. da nova Catedral de São Paulo.
.

Faz muito bejll1 e até já, doutor Getúlio. Enqu3ll"vai levando" a Pontifical, estou me .preparando
pa�a a gran.d'e· parada Milita!r no. Vale da Auhangabau das Força,; Armadas Brasileiras, oúde n-os enCo.ll-
traremos.

,
.

. LI.Certíssimo das horas incertas,
..�,. .

BARRETO PINTO

IDEUISCHE SPA LIE
KURZEBRRICHTE .

·:"m1Im-"'-iJOilil.....,-�""'..-.,.��..... _6 s· sr;.
ERI�LAERUNG FOSTER DULLES ZUR VIERER-

-,

:' �ONFERENZ
..

wASHINGTO�i 27 (UP) _:_ Der Staatssekre
taer John Foster Dulles erklaerte bei seiner Abfahrt
nach Berlin, dass dle grasse Frage der Vierer·Konfe
renz in Berlín s�in wiJ;d, ob eine Vereinigung Eútopas
moeglich sei, odeI' ob '!einé staendige Uneinigkeit mes-.
_tehen bleibt.· .• \.

HELEGATION ROTCHINAS IN BERLIN

.
BERLIM, 27' (Ui?)· - Aus gut unterrichtete

Quellen erfaehrt man1 dass ein>e Delegation welche aus
zwoelf Personen bestéht, aus komunistisch Chma nach
Ostdeutschland gekQmmen ist, welche Iaut Allssagen
der Kommunistel1;· aIs Beobachter an rue. Versamm
lungen der Aussemt{inister der Vier-Grossen téilneh
men sollen. Die Westmaechte betonten schon mehr
maIs, dass· sie keinerifaIss Teiln·ehmer Rotchinas. bei
der Konferenz duldei1; und falIs die Russen Anspruch
daralif erheben kann die Moeglichkeít bestehen, dass
die Kónferenz sofortaüfgehoben wird. ....,

RUi X-\Y. 1360 - ex. Posilil. 1188
BLUMENAU

de que o terreno até. agora
conquistado não será mais

perdido.

.. ,

!

PIRI IRMIZEIIS,
Clf�S, BIRES.
tíiRREfIÇOES, ETC.

a Nf& 1110140 nCl hlH""' ••

_.,. MOINHOS

LILLI
Õ .lIIi molde i vl.m do

{repa. ti aempre preterido, pela vliiDtal'em de
proporcionar um produto fresco, puro, hiliê�
nico, aromáticO' - e uma bebIda mais saboros&.
De fácUmanejo e ocupando espaço mínimo, 011
Moinhos LILLA. onde se instala.m, atraem Ire-

pelu�s ... e mais lucros! Solicite-nos eaWOl'oll.
Pl'e�olil acessíveis cl facilidades de paa-ameuto.
f.IROI também: Torradores emoinhos Industriaispara

-

ellfé. Elevadores para ca:!í e outros grãos, Motorea
elétrico.. Discos para moihhos. Engenhos para cana.

Clllndros para padarias e· pastelarias. Carrinhos para
transporte e rodas de borracha. Bombas para água,
BOmbas rotativas manuais para óleo, gasolina, eU:.
Cortadores de frios e outras máquinas para :tin.i i:Q»

merdaJs. lndust:iats e agrícolas.

.,'

..:

•
;�

1"
�"'fT
...

.�
:. ;1(7

' .. '"
.

. ...,'

Fundada em J918

RUA .mATIN1NGA, 1037 - cx. P. 230 - S. PAULO

.O'IClNASE FUNDiÇÃO EMGUAIIULHOS (5. PAV�O)

123li56189/()fl

I���"""
•

." _.'..

HORIZONTAIS:. •

I 1 Pr8Ji2til; nome fein. - 2 Chiste (fi.g.); lá..-.3 letra
grega; batraquio; nota musical; nome dc llt:r:a - 4: Nome. fe-.
minino; pe<:lra de altar --: 5. Pular; gel?-i� (fig.) -�.FUgI.rasalucinadamente _ 7 Estar; � femm'no - 8 C mareIra;
obstaculo - 9 Nome de let1::� ·(pI_.); letra grega; no de le.
ira (pI.); art. dei. (pI.) - 1� 'nu1Istrar; mon.al'ca - 11 Obsern

. vará; rezar.
.

�nTICAIS:
I 1 Algumas; J1':Jme IllItsculino - 2 Ligue;;· aqui está - 3

I Aquplas; viara; conceda - 4 Patria; pr{lI1. pess.; semelhante
1_ 5 Inundar; danÇ':a p�ular portuguesa - 6 Víscera dupla!
- 7 _:_ Tresnassa nome masculino - 8 Pron. pess·; clima; es-
tar - 9 Escãrnece; deste ITIodo; seguia - 10 Jogo de cartasl
adv. de nego - 11 Verdndeiro; queima .

:: IIUUUmUJIIHUIIUlllllllUlllllllUlIIlIIlIJlllllllllllmmniIlIIlJIIUIJIUmUmlllmlllllUtUU._IUJlIlIIIIlUIJf
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·DOENÇAS NERVOSAS MBi4TAIS

Cala de Saúde N08sa Senhora da Gloria
.A8SISTaNCIA IU'DIC A

..

PI!KMANENn A CARGO DE
.ABaTA A.OS IOTiICOS XXTK&NOS

.. HablÚuD. a zona de co

neste· fim de imo; anu.n-.
ciando na emissora de Rio
do SuL _ , .

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um
corretor:;· '- Caixa Postal,
61 _ Fone 151 - RIO
DO SUL· - Sta. Catarina.

.=

Ja,ETlUCIDAD. ID'DICA - UPOUSO _;; DZ8INTOXlCAÇOJ!S ;.,_ AL(lOO- ILISKO ....;. TRATAMENTOS ESPECIALIZAD08� _ __;,
..

.

AVDIDA MUNHOZ DA ROqHA N. 1247 - ,"one. JOIUI ,9
: ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIA'I'BA ;;

C tr BIT I B A P A B ANA' :::;;;

: §
�,_immuwlmmmmuHüljmllwmtmIUllUmnmlmIlIUllllllUllmmUlmm(rufO:�ll1mn'jiliilillIUlllli

Lehrer �: De�t�ch�nterricht: "Was
talogo ?'»

.

"Dité·· e-tste·
. Verg�ngenheit .

von ein.
luegt", Herr Lehrer'\ .....

.

.

I.·· 'STEIGERUNG. �e&er: "Nun, Jako'9li; sage
inír auch in Wort, das ma:t;l steigern kann." ..

'.

j Jakobli: "MietZins, Herr. Le1u:er". .....
.

-

. ,"", , .

.,

._Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dissolve-se um pacote de
galetina de limão num[j xi
carade SlJCO de tomat-e !)lJaa

te. Ajuntam-se d�pois
-

1!2
I

Coloque tambem .uma grade na porta do, quarto do bebe. xic;:tra· de suco d·e tomate
Assim a porta poderá ficar aberta e VDce CUldar do bebe en- frio, 2 colheres de suco de
quanto faz o trabalho doméstico. A cr'ança ficará satisf�ita, limão e 112 xi:.::ma de rnavo�
em vê-la. Essa grade só se torna necessária quando a c:t;laU-f nese, lV[isturmT',se os jmire-
ça já sabe caminhar e nã'J quer ,ficar no_cersado doe madelr�. �

A Cama dese ser alta. ASSIm mamate nao tera que se lll- dientes usando ·5€ un1a bate
clinar sobre o bebe fatigando os rins. PGr outro lado a crian- d�ira elétrica a uma velDci
ça estando mais ele'vada do solo está livre da poeir_a :;. micró- dade média e elevada.
b'os do chão, Além diss·:::" ° ar viciad3 de gaz carbonlco se a- ,

cumula na parte mais bai�a da peça. Derrama-se a masso num

Meça o intervalo .entre as grades da cama (tambem o forma para gêlü e coloca-se
das grades do cercado de madeira! pois o bebê não deverá po- no compartj�'E'nto de con-
der nassar a cabeça entre elas· 1

.

t d
-Não coloque a cama do bebe muito próxima a lareira. �e amen �., o !'efrig�rado!',

nem m.esmo:) da estufa elétrica· aurante cerca de m.�la hor,l
A bolsa de água quente. Nunca a .encha de á.gua ferVen-j ou até que fique bem duro,

do. E' preferive1 trocar a água com malS frequencla. . mas não gal"do
V.erifique se a tampa é bem segura e nunca use uma bDl

I ,-�': .

sa de 'água' quente cuja tampa possa saltar. Coloque sempre . �V�Sla-Se a mulura no

a bolsa entre o lençol e o cobertor. reclplent'e pequeno da hu- 4
O banho a boa temperatura é .entre 35.0 e 37.'J. tedeira e bate-se a alta ve-

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

locidad'e, até que adquira
uma consistencia macia e

J esponjosa. Ajuntam se uma

I
colher re cebob picada, .314
de azéitonas, tamb0m pl.Ca
:las., 1 xicara e 1)4 de aipo
tm ppd:.lcinhos e 2 xic'lr:::s
de camarões lagosta ou a

tum, cortados em pedacos
d.e tamanho médio.

J

Coloca-se a mistura dan
tro de uma forma de um li
tro, préviamente untada e f.!'b't).�"!>�������f,>��
colo�a-se no compartimen-
to do refrigerador destina- I Y p .. 9
do aos alimentos frescos a-

.

tot,mCla firme, 'Ou seja apro-
'

.

Uma �
oz AmIga em -

'd d Seu Lar
Xlma amente urante1:lma 1510 Kc. _ 198, 6mtrs.
)1ora, Diariamente das '7 às
, As salas podem ser pos- 22 horas

.
tas em �or:nas de metal ou .�%.,.�"S.,.������
pj7rex ligeIramente untada I _.

'

_

No que diz respeito ao di
nhei�'o; O jovem que se ofe
re�e para acompanhá-la a

qu, ou 'alÍ, que a corteáaj,
ou que quer a sua compa�
nhia, tem a obrigação de pa
gar ele nos locais aonde fo
rem, sem qUe isto lhe dê
algum direito. ,Naturalmen'
te, voce não deve aprovei
tar. E deve estar atenta por
que há muitos homens que
por ter oferecido uma laran
ja!ia ou' um sorvete a uma

moça julgam que a compra
ram.

Livre-se sem hesitação
dos javens dessa espeCle.
São mais temiveits que u
ma peste. Não divida as des
pesás pela �ade, com um
homem. Fazendo assim lhe
dará mais intimidade do

que Se deixar que ele pa-

11
gue tudo .. Só se estiver c?m
o seu nOIVO, e se o nOlve

é. .. "pobre" poderá fazer
isso, mas não com os ou'

tros.

asaquinho pagão I
MATERIAL - &Q gr. de lã.fina; agulhas n. 3 .

PONTOS EMFRi{GADOS
'Gaitas 1 e 1; Ponto de �1ttOZ'; Dente d,e gato; 2 p. Juntos

e laço 2.a carro 2 p. juntos ped» dír. 3,a carro 1 p, dir ,
1 aum,

(levante -1 p. entre os 2),. _.

EXECpÇAO .'

Trabalhe em sentido vertical. Monte 55 O. e tricote 4 carro

de arroz, 4 de jersey, 2 carro do p . trabalhado e 4 de [ersev
Depois da 4.a lista do p, trabalhado tricote 2 do. branco. Aos
19 p, que restam, junte mais 28 do mesmo lado, em rque cs

p. estão à espera (para formar a manga). .

Tricote agora os 47 p. obtidos como :foi escrito acima.

Quando do lado. dos 19 p. t�vfr 9 listas, faça mas 2 carro

do p. Jersey e rebata os 28 que montou para a manga. Re

pÕ,e {JS 36 p. à espera e tricote novamente em p , fantasia os

p. que formarão a frente. Depois das 4: carro de p . arroz faça
2 .carr. de jersey e comece em seguida a 2.a manga fazendo

<

iID,lal à l',a Faça.o 2.0 lado das costas igual ao 1.0 e rebata os

p. quando tiver O' mesmo tamanho,
,

. Para a pala remonte, ria parte de cima do casaquinho,
mais ou menos 128 p. trtcote 12 carro de gaitas. Em seguida
tome 2 p. juntos em toda a earr- restando 64 p, Tricote agora,
para a ,ba'nha, 5 carl'· de jet:sey, e rebata os p. RenlOnte da
mesma maneira 36 p. no começo de cada manga; faça 10 carl',

de .dente de gat:.:::!.e arremate�
,

.' <, .

'

seguraRça

I
,AI} tomadas de luz. Se f�rem' éoloc�das juntq ao chão,

mande trcá_las, pondo as fora .do alc�nce d.a criíl.nça de pouc.a
idade. E' um perigo o b€bê meter 'os dedínhos nos burac'as das
tomadas de luz.

.
.

.

As janela!) exteriores devem ter tuna grade pr.otétora.
Ef!Sa grade déve ser bem resistente, p.ois se;n<lo frá�il, que pos-
'sa ceder ao peso da crianç:;J, torna a janeJa mais perigosa do

.

qi1e ná::> tendo nenhuma proteção.
'. , "

• ;.: .. !

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

Sofre Tenha Fé?
Eooreva detalhadamente pua a Caixa Postal I , 1 1
- Sá� .Paulo _,.. J !1u&e eJt.yelOpe' iieladql.com endereçu.
Não utUJse l'egJ,stl'o p.lIra Iilvita, demora Da retIrada, êDl
horarlo Improprio.

..

"ORGANI'IACÃO BlUMENAUEMSE
�

-- .

" O R BIT,A ".

LTDA."

Rua 15 de Novem.bro, &70 - Sala 5 - TeU. 1572
.

.

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROClIADEL

(Contador)
Registros de firmas, org�nizaç&o
Anônimas, Contratos, 'Distratos,
geral, assuntos fiscaÍp.

de Sodedade,s
Escrituração em

A PRONTA

E N T R E 61 a«D!lj:"·1 .,

��.

� �lCh:rno, Pintura d OUCIi 8';l1l�4")'
i 'nt�rno, Esmalta'dg .. 105@ .

-

.

,�'..
. \.

De f�rro r�.dgndo ftnam�l)t�
acabada�

.

GACHET:.A,
De borracha õca, com,perfeito ;

\'eda�ento

,=--'
Estampado, est4qhado. com 2 íliilíe...

td\ pard Selo _
.' ",.

'Iít
..

Da afamada muca I.P. L. acian<190 paI;
Motq,G. e, norte·ilmgricano dI: l/bH.P.

to �o.r.tl:,..tn,,:riC:dno,. f!l"fCd
GARANTIA.

....

RUA 15 DE NOVEMBRO -- ... BLUMENAUnr. 808

• III' .OOO'lll C'j§GOO 00 00 00000>00 00 t;�"J:8 ilIUI!! oo��It�OM..;:

s. sornarmos a, "o.," que � };�!��lp! ! V,··�·.I·d···.• a· Sneiall·• �d�cam.o,s _normalmente ao 50-1 ajudar a con,cili?r o sono.. ' O :;:' "" .
. '. 3'

·-'no:� verlflca�mos"que �las, >, estomago; em tal caso chama : '�'.. :=
em um ano, atingem os

qua-I
a si. ao longo do canal dígéstí- ����""�"':

trõ meses. Isso significa qu.e vo, o sangue, subtrando-o ao íl:UIVEftfAII'RIOS dr. Haroldo Pederneiras, Pte.
nós dormimos por um terço .cETebr'J que assim é solicitado � U dro Pastura, Saul ;K1eilnao�
da nossa vida. E' m.ais que ob

I
a adormecer..

·

Um cerebro a- .·E'·. Sl'!vel'ra Bueno, A......r ;
..
Sil-

.

,

t- d d
. .

t· fI'"
- 'Fazem ános hoje: "J

VIO, en ao, 'e, uzu- que uma nernico em 'ací idade de dor" vetra Bueno, Valerio de An,
f

-

t t
' .. - a meninã Ivete, filha do

unçgo que ocupa por un o mrr.
',' casal Fioravante-Laura Ber- drade de Botelho e Ame.rieo

tempo o nQso organismo, seja I Outro recurso é o banho riardes;
. .

':da Silva Magalhães.
indispensável ao bom fundo- II Cjw.pte que tem um efeitÓ. se-

.'

�'HO'TEL HOLETZ: ars,
t d f· id d tE'

.

- à srta. Edeltraud Loerch,
.

'"

namen o o nosso 'lS1 o e que a vo.. sm muítas pessoas tem . ('1'. Mtec"'slao Szaníawskí, Lui,q,
• "

.

, ,e" di
.. residente nesta .cidade: • ", J,

a mson,a representa urna a,!' bum e1:e1to o Ieslocar o horá-
_ a sra- Waliy 'Kasu1ke, Silva, Olinda Graridi.: Carlos

1
meaça á integridade da sau- rio do sono antecipando.,o po. d Luares, Rodrigo AzambuJ'a,'
. t

' -

dei d esposa o sr, Erich Kasulke, c

.
ue, . I rem,

e nao: eixan o-o para id
. .. Fr'ancísco Pinheíro, Tai'ciso

O
-

t b tit
.

t d (1 resi ente em Itoupava Norte;,sono nao em su S ítutos: rrtars ar e em ta C3S'} a an- Naetista, Julio' Keller 'e sra.
d

- I .

d d d
-

t' h f'
- o sr. Gil Rochadel, fun- "'" "

,o a�Q< que pos rausamos nao i
sre a e e nao er. aras su 1- cionár ío da Estrada de Ferro Erzon Almeida, Raul Borghe,.'

dermindo nao pode ser repa- centes de sono, acaba por 3- Santa Catarina;· ti, Leonildo Neyesotto, Er-
rado nem repousando por al- t Jastar o sono). .

nesta Mendel, Jose' T ópés,
h d t d'í I' O t ' -

- o sr. João Scheinider, .1.J"J

gumas ioras . tI,ra.n e,' o na, u 1'0 recurso e nao se pro-'d S S�.ntiago. A'bdnlla", 'André Ai.
:. d resi ente em alto'Weisbach," '"

nem J...z.en. o gfrrást íca, riem I cunar corn ,o, rnodo de esten- , meida, Ge'rrnano VTollinger,
d· d I it -,

- Q. memno Darci, filho do Y

coruen ,J maiS, nem recorren'l er·IS.';. no elo: nao' e verdade, N 1 Leopoldo Santos e Sebastião
du a um tratamento reconstí- p::-.l' exem[Jlo, que o dormir so-

sr. e son e sra, Lu:se Espin-
Costa.

tuinte.
. I bre o lado esquerdo canse o

d:la e .que I;l.�t.i) p';lja cOl;nple-,
O que ,seja. ,0_ sono nãô se sa- curação pelo fato deste orgã,C),

t3 seu prjmeiro unQ de vid'a;
.be c,:m preCIsa0: ele tem uma

I
coIceado no torax Iígeiramen- NA1(IMENI,QS'

complexa função de recupera te mais á .esquerda do que ã
ç�o que .foge a uma verifica- d�n.:ita, se 'encontraria em con

çao preCISa, 1 d.«:oé'S
de trabalho mais ardua.

- Estão, em j�stas os se-
- Alimen,tação e dentes:

Por que dormimos? Alguns Pense, então, no esforço que guintes larJ:!s: .

--:>;N'a, c.omposi�ão: dos dell-

pensam que ,ex'sta em nós um: ele deveria fazer
-

quand,::> es� - do Sr. O!>'w:al:lino .e sra. tes entram :fàsfátos de cálcio

h�rmonio O qual aja sobre os, tamos em· pé .,para mand;!!' o Dilma Quirino, com o() nasci- .e magnésio, carbonato, de cál-

"ce.ntr:os do sono" .4:1 cerebro I sangu.e até o' ecrebro, mento de um menino; cio e fosfáto de cálcio. Para
e 'nos obrigue a d.ormír. Ou" i 6s pSicologos afirmam que

- do sr. Artur Pe.tzold e conservá.los em .bom estado.
tros afirmam que ó sono é a cor das paredes e das corti" sra. Lourdes Petz()à, com ° torna-se indispensável O. uS,)

caJ,ll;:ado pelo ácido lático (que nas tem uma nofavel impor- nascimento dEi um menino; d.e alhnentos que contenham
sé produz e mnós pelo .cansa- tuncia: o verde claro e .o azul

- do sr. Bruno Klein (; esses sais ,minerais .

ço êk.s musculcis) qUe tira .cxÍ- s'2!'iam as cores conliantes en sra, Dorvalina Klein, com o :Defenda seus {lentes 'U-

genio ao celebro. São hipoteses quanto.::: vermelho e o am�re- nascimento de· u'a menina, e san� às re:feições, entre

E' ey�d,ente q�e, não eonhecen ln deveriam ser evitados. ' - do sr. Clemente Schle- outro!> alimentos, leite, o.
<lo a verda.deira caUSa do so-� No plano da aliment�ção u- per e sra, Anna SchÍeper, clom vos, velduras e frutas •

no,' não é passiveI estabelecer ma b:;:a norma é a de ser leve o nascimento de ü'a me;n�na. � SNES.

a causa da i!1�onja. Em muitas a refeição t;la noite (a refeiçã.o - Esses nar:.cimentos OC'Jl'- AST.RAl DO DIA
pessoas a d flCuklade d.e dor- .forte deve ser a do lTIéio'-'dia) r.eram na S.ecç�o ,lie M!;Iterni, ,,:. .... ,.' '. .

:mjr é dada. por 1ml geral eu� de 'ev'tar café .e.bebidas alco� dade dQ; Hospital ··"Santa 1::>a= "Jlr-
fraqmiciment) . do organismo, olicas e de comer a oomida bél".

. .. , .'

por .1.IÁO,A SWAMl
por um estado de esgotamen" quase sem sal: o excesso' de VIIJurrfS I

28'.de Janeiro
to nervoso não tratado, Ou- I sal tem. de :fato, sobre muitos

. J.I ARI .. . Uran��::,:pPde pr.oporcionar
tras, no 'entanto, são aparen-; uma ação excitantes do!> ner_ algum eXlt_o aos sensatos.
temente sãs, com {JS nervos a· vCS. - Estiveram hosp.edad>os na Ç:overna ocultismo, c:zísas 0-

. postos, corÍ1 funções régular,es, I Quanto aos remédios, 03 mé ciqade:
-

rigina:s, elétricid'?de, mecãni-
bom apetite e .�tima digestão: I dicos aconsedham evitar o - HOTEJ:., :a,EX: �rs· Benito clil, e· descobertas cientificas.

" e não obstante isso não vitim!ls mais })::.ssivel os ca1l:nantes, os José.lVIussoi, Mauricio Druck, Os Nascidps Nesta pata -
da insonia Por que? Uma res- �oniferos. O remedia que hoje Julio Averbruck, dr, M· S, São independentes, diploma
posta, .que compreen,da todos lhe será de ajuda, amanhã liáo Xavier da SilveIra e ':J;amUi.a, :tas, i.nc�nmç.H�cis à pOlítir;a·
os cases, nã·\} ex�stE. lhe servirá se não e mdose d'u- Bruno Morgenstern, Pedro· Devem' ser prudentes para
A experiencia medica.e a

I plicada,
Efeitcs toxicos, reU-l Veiga e familia. José Kai�cr, conservar a lib'f'rdade.

psicolog'a estão, porem, em ('ões alérgicas, representam o

gráu de dar alguns cO:lllselhos,! caríss'mo c.edo ou tarde pOl"
Fazer um_a "boquil)ha" an ...

·

pagar.

PRECEIfO DO DIA'

Nosso arSalada soulflé dede
( 1 rep_olho roxo <:ie tama-I Os verdadeir.os apreciado
'l1ho médiô, çóm cer.ca de'l 'rJ�'� 'CIo repolho .

costumam

,Kg. 2 colheres de manteiga,' dizer q:u,e preferem'o chu-
1 colherinha de. sal, 14 de crute á tódas as outras for
�ícara de vinagre, 2 maçã.s mas de prepará-lo. Essa va
Ipequenas descascadas é' cor riedade' alcimã se prepara
�adas em ped��i.nhps, 114 dE:! �ortando o r.epolho em fa

�dcara de gelea de grose- :ias muito finas, salgando-o
,lha. .e deixando-o fermentar até
.. Pica-se bem o repolho e ficar azedo. Nos EstadosU-

A N U N C lOS j�e�a-se.a
fogo l;len:, quen:e. nidQs, o éhuctl1.te � venç1ido

N E S T E J O R N A L ,Ajunta-se a mas.tella, asslIn. em latas, dural1te todo o a

__________-'--__-'-_...�. :�omo 'O sal, o 'vmagre e a no. .

.

,. , •.:... o:; �f, "m'àçã. Tampa-se e cozinha- Eis uma receita em que
------..-...._--------

se em fogo vivo até come- erifra chucrute em conser-
çar a sair vapor. Baixe-:.se o· Na.

'...

fogo para a temperat:ura. <
Chucrute de mªçãs: .

.

�média e continue-se a; co;Zi. 3 xicaras de chueI-ute em

nhar durante meia hora, lata, 3 maçãs d� tamaJiho
mexendo-se IcJe vez médio, 114 de xícara de nós
quando. Ajunta-se a gelea muscada, 1 colher de açú
� mexa-Se bem. Cozinha-s'e'

.

cal' mascado, 1\8 de colher
durante quinz,e ou vinte mi- de canela, 2 .colheres de
nutos. • manteiga.

' .

CAMARÃO com 1 [4 de colherinha d'ê a

zeite doce,
Para retirá-las da forma,

,emprega,..se uma espátula
sem corte. Coloca-se em se

guida um prato ou travessa
sobre a salada e se inver
te.

..

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO, It'lcà :E CONTRIBUA, ASSI1\ti, PARA
O AUMENTO DAS POSSI1?ILIDADES. PE ]fINANCIAMENTO. DA ,PRo..

DUÇAO
. ..,. " c'

VENDA DElS'l'E DIARIO
'NA ENGRA.XA'l'ARU

.PON'l'O ctne'

vezes:

fego",

.
"

BANCO INDU'SIRIA f (OME'R(IO DE SAlTA
- Matrl� ITA JA P

Fwulado em. Z3 de Fevereiro de 1'35

Capital.,. iii � �. ��'CI � iI--:oi �a .�. � .� 'fi li>

Fundo de Reserva ....

c� .90.000.000,00
Total dos depósitos em 31\8!53, mais de ' 786. (100, OOO�OO
AGENCIAS E ESCRITORIOS N4S PRUiCJ,PAIS PRAQ \.8 DO ES
TADO DE SANTA CAT�IN4, .NO Iq:QpE JA!JEmO �. CUBlTWA

E P A 6 UE ,(-0 M�, (H E QUE
����-------------------------,---------------------------------------�-------'----

(I M E M TO: A 1 E MÃO .._ (Sacos de 50 kilos) "._-

MERCADORIA' RECEM·{HEGA DA,: ARTIGO NOVO, PELOS MENORES PREtOS DA PRACA
-
-. 'i

...

cf"

TELEfONE 1 3 O , ( E R E'4 L I S T:I
(ATAR1HEHSE

.
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...... ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



: .' ..,..
.

'.

dei qualqq,'.r
C'alnpeonàto

(omo lranscorreú a reunião de quarta-feira na sede da enligade ·,Iocal .. Em razão daalIsencià�e vàriosdooesf: :naâa de prátiço 'ficou resolvido
'T�rçá�feira à noite, na 'o não comparecímentc representante, d3!riê;o�D:1 Rest��ã�.�m'en�e,,::ara ma a_ser favorec�da segui-,disputa.. ....

.
. ,.

e ma�ço". ·�()süs d�talhes ref�r:-nte�séde da
... Liga Blumenauerr de certas agremiações, con- brusquensa a s��est,aofeIta! a correre d;ao da ideIa,.3 damerita no sorteio. Apesar Aos clubes que relacio- \ HOJe, portanto, de qual- \. no tcrneío preparatório . a

.sé;<H� !i'ulebólr estíveràrn rude, embora tenhamos cau pelo, sr. Sébastíâo C:l'�l�, n011 I?a�avra oLc!al do gremio de tere� os clubes presen- namos. acima e ainda ao; quer maneira SC1>:10 acerta- temporada oficial de 5·l.
reunidos, juntamente 201];" ,;'-.(:10, involuntariamente, to sentido de que o Atlético e: paíssanduano. .." _

tes manifestado pleno 3- Palmeiras, Vasto Verde, I
o presidente da referida /da 'esta confusão, não tem Paíssandú decidissem o 11-,1 O Campeonato.· Extra, paio à efetivação do Extra, Guaraní União e Cai-los Re- �'-;:ã-iii;......�_ilS·a�;r�·".;-_;··iãE-ii-iiiii·.-ãil_·';�i'i'�'_iiiiii_'ilHiiiaiiü�j
entídade, os. dirigentes má"'l'l

ust.ificativa, uma vez que tulo da chave de Brusque I como já informamos, com" será. ele regulamentado e rraux, endereçou a L,B,l"',

I
·

r'
iC.' ri

. �.

ria�>

�o,s e rep�eSe!1t.lÚ..

l

•..
tes cr:� lhes ��iencaminh.a.d? a no' através de uma série de' preenderá Um turno ape- sua tabela elaborada na telegramas assim redjgi.jas:.. '0'•..rlIP2d·or

.

r '·�Ii�:�. '1"no'·�.. I ....danciados de alguns dos, ta c.ficial da sE'xía_-felra que melhor de três partidas, as. nas. Os locais dos jogos se- noite de hoje, .�qu.inta-feira, "Convido eSSe filiado U b ti y; U I� V U li
Clunes da Primeira e Se- passeu, contendo detalhes quais seriam levadas a efei�: .rão sorteados, mas haverá quando Tupi, Olímpico, Ve' comparecer reuniõo sérle I
gunda Divisões da "lúater,i_ sobre � aeoritecimento.. '. to na mesma oportunidade Um limite de três cotejos no ra Cruz, Floresta e' Paíssan- esta Liga próxima quinta
Ideal; para tratar da xegu�: E!-'�lV '�am na séda da:,L, das. rodadas fina

..
is do

c�:.-lgr�m_adO de qual,qu.er agré-.l d� co:r�.f�rmarão OU.' l:ão sua Ieír

..

a, .28
corrente, afim tra-

lamentação. e realízação de, B. F" mesmo "ssim, os srs. tame da chave local. ".

miaçao, caso venha a rnes- .disposlção de participar da tal' ....abela Campeonato Ex-
um Campeonato Exiui, cU�i ,f<.hél Avila d08 Santos é:A�. . .'.

. . tra l'róximo mês fevereiro
jas finalidades são as de' .rí de Olrvena, do Palmei- ;.... ----�------

·

colocar em atividade nos;"; ras: Nilo biarichini e Olegá- SOltCI"tado' aft d�"ret r' do D D' e'
II

pro'lablad'a asas equlpes profissionais ej rio Mueller, do Carlos Re� .•
'

,". -.'
.

'". U I '0" '

.

'., II ...• S'. ····1 i, "
'.. ;,' .:

.

.

amadoristas,-bem como de: naux; Edgar Knaesel e Ed-
.

aquilatar das possibilidadesl gar Muner, do Guarani;

I"
.-

d'
,

I-
.

I
' it.

f·
II

Idestas últimas, naturalrnen-i Erwin Tailaeker, do União re·D .Jlaç···.ao ..

' e P"·re..

·I·O··S ·a··ml··s··· os··05 sem' .J''.U··".:..I:Z···...•
'

·'0" 1�'Cla'
..

te as mais capacitadas, d'a! de Tímbó e João Juveneío U
prticipârem do Campeanato; Xavier, do Vasto Verde..
da Divisão priricipál daL/ Aberta a sessão usou da EnViado ao sr.·... Salvador Lemos do� San'to c. um' ondoneste: sesndc,B, F. . : palavra o sr. Sebastião Cruz v �

Como corisequência," tal-; que expôs aos present€s as .Os juizes ligad()s ao D�- 'as·sl·nado p.or d..,·y.e·rsos ·ap'·'I·tado'resl, vb'.eI'.'azdesa tpaexlaOSS�PrbertirOor� à.d·e�Ota-
· vez, da notícia qüe havíá;: tii.1àJidades da reunião, so� partamentó de A'rbítros dá � �- u �

mos divulgado, segundo â: licitando aos mC$mos, em Liga Blumenauense doe Fu- Diretor, l) 1 "( q'l,Je: A.) --::- que só é escalado tal juiz Llga,
.

qual fi reunião de :lnte"ôn-: seguida, que se pronuncias� -teból, acabam de remeter :nos jogos arhistosos c:.ejain por ser apadrinhado, etc.,
. 4 --:.0, sr. Diretor do I?'

tem, ao contrário do qne! sem a respeito de assunto. ao Diretor do referido 01'- escalada,> as ilUtoridades t A. pO(lent ver' que as rel

anteriormente ficárrL9.Ssén"; .Como o C. A. 'Tupi g'e mos' gãp, sr. S;::!lvadOl; Lemo!? dos necessit:-i.l ,; m �_ n�,o ha. c�._ Deverá o sr. Diretor vlnd�caçõ'es pedidas acima

tado, hav.t.a sid.o· 1.T'an·s.feri':':.' . t.ra contrário à disputa do. Santos,' o seguin.te ofici.o: - .

d
.

b sao Justas l)Ol'quant'J p"ra:i3 com""I' u'j(,s qUe esa o· do D. A. dirigir-se ai) sr.
,

.

. 2..
.

., �.
da para Í) dia 29; ()Utl'as' a�: Campeonato Extra por ZÓ�

'.
"Os abaixo assinados, ár�

nem este J p� bis conj(). Presidente da L,B.F" solíci. as msçnçoes para arl?ltros,
gremia'-'oe' s' est"l'''er'a-m' ,;'1.";."". na.·,. ou seJ'a, que fique in- bitros da 1. 'tl 2. Divlsôes e 'A L

" . . .. f111' pea'ido fi diI)lúma €-('0'
... v • '-<

•
.

iga n3') le'1) lt:lT', '}u tu.nuo do mesmo para que'
, '.'

.

.'-

"ente'·s. 'l'Inpedl'n·u.J."" . a�-'::l;.'�_",: c.l.uido na chave B.rusque- :.uxiliarns J,: ilrhitros,vêm· lar> quando h�.1 algulls q'le", '- - m aii1dà: ".')� jlliz•..:'s tem me- sejam suspênsos os jogôs a-
. .'. :,

•

�
'. "

.. �..
,

.

. , .
.' Gaspar e ainda devido à 1)e10 Dt'l"$I:I1','':, mui f='''llPi' d dI' " apItam "em ...aber Talvez

qUê fosse procedIda a ela.'!, ... .. " . .
ú e Dplh .. ta ,H.gO , mistosGS sem árbitro, por- .

,..
.

- •

'bo' ,.-, ·a·". 1 t
; lnconvenlenCla de )oP.'arem losarne:1't:, �lJlicit::1r 'O se- 2 C • c' 1 b f'l' d' !lsc·Jn ....·lar I)'" 10mes

�açao o reg
�

" - ()ffi J �:'. na ,,) qllC os C u es 1 ,la 0'.',' a es-
. , � .

..

1
...

'

uarn':llo"'�'-C"'l' R �P';' _,

!!.uinte:
. �. -

tabela de jogos do certáine" ar os �naux oe
. alss�uu , ele um i,lIJ-Diretor para 'a \.' Liga solicitam (tue não Ccm a atençao q�e o sr.

\t·
.

.

. ., ',i' com eqUIpes locaIS e \'Ice- referl·al,.� esc"'la"ca.-o· eUl seu '.' " D;.rewr do I I. A. dispensar

I
ex ra 1. - Ic.J:W()(!" do afasta- -' Y, 'd d b t,

versa, por questões de ór-' -
....

d" ··t f':'" t "seJam. eSIgna os ar 1 ros, ; est• op. que será levado ao

�II:
. .' menta io 31' Diretor do D. ..mpe lm'8n o, lCara .ermI- <A '.

,
•

. Devemos esclarecer, pii- de-rn financeira, aprovou o
b nado o com.entário usual de ..

e no dia da disp.uta os

m-es-I
('O'lr."clmento do sr. Presl-

,.. A" q�:j'i -:ieSl�nad'J Úl11 su -

d d t d L' dmelramente, que, s,� ainm" _;._..;.-.. ...;...___�_..:...._....;_..:.....__.....;...;.._ �_.____._ mos solicitam os serviços e en e a 19a, aguar amc..s

ciamos para a data de 29 do .,qualq�r outro, pagando às despacho favorável:·

corrente a "mesa redonda"
VI:.- fi A- O

.

S' O' N A I

,--- 1-
entre os clubes filiadns, é A R II fi O S PA R A L K E·. P R A I A .' .

'..
'

..... '..
A -

II I ilO ._1 1

porquehnos baseamos f.um

C
. .' ço.·'es equl ...

J . raaii$

i����iftH:€�r���� asa uerger na cotejo entr� Vasto
Equivocou-se, por certo, o P a r a S e n h Ó r a smentor máximo da L.B.F" \ I d

�. ,

A
. "

que antes da publicacão da LINHOS - LAEZES - ORGANDYS � GUEP {jRRE - NYLON - SE-
.M' e'r .

L:) e'.. ·m·· O'"z"nas
colivocação em boletí� ofi- DAS - MAILLOTS - SHORTS - JOCKEYS - BLUSAS - SAIAS .,. � ....., \cial de sua entidade; cien- P a r a C a vai h e i íos. ..., A úhicà' pugna de fnte- DeSpJl'Ul,.a ·'.'asto Verde e

tificbU seus auxiliares da
.

LINHOS _ PANAMA '8 _ ALBENES � BRINS _ TROPICAIS _:_ CA- hól levada a efeito domin- Amaz) Ja�: F. C,) Como se I
,necessidade de ser· nwdifi- SIMIRA.S _ CÂNfISÁS _ éALÇAS ESPORTE' _ SHORTS - JOCKEYS go passado, ri.està cidade, R- prevín '.. 'I ÍJü:; us 1,)jS ball� Icada a data da reunião is.,

CALÇÕES
'

.

pres''''r.tpu como udversá:- dcs ')�erecc!ram aos E'SlJl'C

t� é� para o dia 26, det�lhé
.

-

··E ('EM'p"RIi A'S ní '1'IM'AS" uOVID'
-

AMS' I rios, n.) �stádio Curt !-Ie- tado!'·::; Ul113 lu ta que se ca-,'q-q.e ignorávamos, daí não _......)[ li. UI.· .' n. I/&; "'....

.ring, lo:�,!llz.,do n0 BaIrro racteriz:�' relo ;'quilibrio
.temios feito a devida r,eH.:.; R'

.

11: d' II
.

'h'" 505 da Vé L�, os elenc,-,s repre- das açõ':;f e que foi todd ('- \

fiçação da nota que ptlbli� U a �. e novem ro,. · séntD. ti li JS da Sociedade la dis �·u tada seb um calor

O ..' ue' . ICo '.
.

gistrado na fase inicial un

empate de um ten10, pIa:
dó o time de Afonsinho di- card construido intcialmen
rigid'J, ·cn�· stla eUl·ta �ira te lJor Neitzel, aos 5 111illU

pelo Rb Grande do Sul, tos de jogo e logo a seguir
pelo "c{lach" Fern:mdo Cal� por Filipinhb, aos 10. I

dCira, do· Paissanàú. I. Na partoe complementar;
LUlaVBm os p:,ócerc:s do do embate chegou o Vasto

!
Carlos Rena:lx, portanto, Verde a vencer por 3 x 1,;
com um serio probloema, o com goaIs de Girão e Neit

qual, no e,'üretanto, acaba 'zel, aos 25 e 35 minutos,
àe ficar,solucionado de vc:z,

11 dando Ge.pi cifras d�ftni!�
Ontem a tarde soube nos- vas ao marcador, aos 37, Ol
sa reportagem que Dirceu

I'
minuindo para :3 x 2.

OS_IMendes, fi�u.l'a muito P'�- quad.r.os atu.aram ;ssim:. Ipular ;nos cIrculos despor- VASTO VERDE -- DIa

tivos do Estado, assinou', nei, TiUrr.a oe Nelson; Ai-_I'compromisso com a agre- ceu,Maas e Chiquinho; La
miação brusquénse,da qual vinho, Azeredo, Neitzel, I
já foi jogador por

..

muito I Waldernar e Girão. �!
tempo. . AMAZONAS - Joao!
Assim simd6, tem o AtIé"

I
Mauro e Pinheiro; MHss',1tico

n.
ovo responsável té�ni- Gépi e M�ssaneiro; Chi;O I

co pelos seus quadros tItu- .Ipiranga, Alexandre, Ma- \

lar e aspirante. 1he11'05 e. Filipinho.

cuja firma l11antém va,riadíssimo esloqu� .de Máquina� de (osfQra,. I'i. -.. ,," - _:
t

. ..'

14 d
.

. -

Enc.e!�.deira.s, B�.I.. e.'... ·.d.e.....l.·.. r.�Sr� ..·LiqU�dif�Cador�s.,.. (Olth.-ões.de MOI.'�
..
il.a.,·m

.. ''';''lro.s'lve �en e, a ..... e março novos

pad�rl0s, Faquel�os,Radlos. Maqum�s de lava! rou�iI e maiS, uma
.

e gra'ndlosas 'êotridàS dê motodde�
infinidade de arllgoSd�,��r�ol quaIs prOp�ftlO�ãrao alegria e i_ "

···t,·· i."
'-. ·B··I· 'u''-moe' nL ou·· ..encantamento, a seusJamrl,ares. asem

.- �
.

;
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salra
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•

lDan I
e Ira d

a
F

D R. CARLOS

Dentistas

H PROBST
CIRURGIÃO DENTISTA

AO l..ADO DOS CORREIOS l� 'l'l':LEGRAíi'OS
A' A_LAMEDA RJO tUtANCO N. 8

Médicos

CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "')/t NTA ISABEL';

ATENDE CHAMADOS l'ELOS FONES:
lHHt t' 162a. ---.-

DR. o. R. KRUEGER
lVI E' n j c o

lJoenças de Senhoras e Operll�õ"'3; Raios X
Consultório: .Hospital Santa Cabuina.
Consulta: Das 9.30 ás .a horas e Das 15 ás 17 horas. ,

RlOsidénria Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 =

_

FORa 1258 (em fceníe ao Hospital Sania isaáei).

!l',
.

DR. fELMO DUARTE PEREIRA·
.'

..•1-.....
_
..

_.- CUNlCA dERAI. '-�
EspecIalista em DOeilt;aS de Criança

CONl:>UL'I'ORIO: li'luriano PeixoLO, �m �.. 1. élodar -
Fone: 1197 '

RESIDENÇIA: Rua Paraíba 1'13 - li'one 1Q74
...;..;.-.-

DOEH(AS DOCORAÇAO
DR. CARVAJ.BO
(Electrocardlografia) .'

Av. Rio El'anCG, 5 {Sobrado} , Ao !ado do Cine Busch
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLESrflAS DE SENHOB.Ab

DR. RENATO CA�1.ARA
DOENÇAS lNT�RNAS

I OPERAÇOES - ONDA.S CUftTAS
COll8ultório: ;l'ravegu -I de FeV'Cl"eiro. il ,

Fones! 1433 e 1%%6
I·

DR. 6EBHARDT HROMADA

lar

..

ll:anecíal!sta em altã CirurgIa e I]flenCaIJ de' Senllorillf
-

COl!J5uftas no Hospital Santa üatarth&
Das P às 11 e das 151/:& àsI1 hs.

_ BI.UMENAU - HOSPITAL io\.'\N'1'A CAl'AltlNA
QUVIDOS - N&RIZ E GARGAN'I'A

Ptoporüone mais co adidade
ao seu

INS1'1'1'U'I'O DE OLhOS

.. ia .. DRS. TAVARES e HEUSI .. oe 0&

RUA xv DE NC}V•• lU5 � lo. ANDAR
--=-=.,��.�.-----�--

._.--

Hermes Macedo S.A,

Tivemos oportunidade de
divulgar, hámâis ou,menos
duas semanas, lima nota

com. respeito � disposição
de Hélio Olinger .de s'e a'

fastar definitivamente' uo

futeból, isto' é, de abando
nar a carreira "de iecnico,
missão da qual se desincum
biu com absoluto sucesso,
tanto que orientando a e

quipe profissional do Atlé"
tico RenduX, levo:u-a à con

quista do bi;..campéonato da
Liga Blumenauensé de Fu

teból e do título de cam-

. pé�O catarinense de 53.
-

.' Elilninado o selecionado
estadual di} Campeonato
Br&sileirü, ó antigo ,jogador
ànunciado, deixou a d'ireção
técnica do "vovô", como 'Ü

demonstra o fato de ter si-

iNSTITUTO DE RADIUM
- DR. A. OIlEIlRECUT ___;..

hdloterapla - ltalos-X - !l'l�h)'!era:iJla - l\'Illtalu�·
IhJii4l � RESIDENCIA: Rua. " de Setembro, U

""'ELEFONE, 1441Procure uma Lojà que lhe possa oferecer todas as vantagens
possiveis para que sua casa tenha mais comodidade. e .' con,fortó'
Compre _'figos de ufiUdadés para.o lar, das melhores mafcas pe
los menores preços .e:, rias melhores con4içõe s de pagamento. (orno.
pras anim que lhe 'd�rão alegria e pra�tlf você sômenle poderá

AO> .. fazer em .. -

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR "VILSON. SANTHIAGO
I..alat.,nr.. 4111 Fa.c....ldllde de Medicina da Unlverll1dll.lh. d6 Bra7iU

CONSUL'.rA8: Horário, das H) às 12 horas e ttaa 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto 110 HOã
pital Santa Isabel

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

AD'V'OGADO
A1'ENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

D R. ADEMAR L U ["
AnVOGADO

Atende em qu:usquer COl11arC:1 do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 � Fone ;1602

Escritório: _.....: Rw". 15 de Novembro, 340 � F�jie. 1661
----_.----�--�--�-------------------_.---

BORBADR. JOÃO

. Vá"sem demora preencher sua fícha cadastral e escolha das-·
de já a,}unHdáde' que irá proporcionar. bémestar ao seu lar.

. ADVOGADO
!cl'liõrfo �. i-esldêneia àrua XV de Novembl'ú,
LUMENAU _-� '.I'eletoue, 15Gô

FONE - 15·31

UMA lOJA EM (_DA (ANTO PARA O ENCA NTO DO SEU L�RI

Segundo informações que plàtéia blumenaúensé e dá
colhemos junto a dirigentes região, eS:pet�culos dignos de O OllMPI(O EM
do M,;yto Clube de BÍumenau, serem assistid·:Js. I

.

.
a d·retoria. daque:la,. pujante Segundo ainda ás informa.

. JO)'N'VILEagr.emiaçãa está traballLnoo ções,. está selido
.. ela.borado.1ativamente· no �entÚlo de fa- um bem organizado pnogra- i

zer .realiza,r .

a 14 de março ma, do .qual daremos c:encia A diretoria do Olimpico a-

vindouro .grandiosas prr)"";:ls aos nossoS leitores, tão logo cha-se, desde o inicio dá ;,,�-

motociclisticas, abrangendo nos chegue às _má,Js. 'i man�i em Émtendimenws com

nada meil(.ls ;que seis catego- �ArLE �OC
.. rAL.

DO [' o Caxias, para a realização de

rias, o 'que significa uma s�_ MOTO CLUB� um jo'go amistoso [noturno,
quencia sensacional de ;;spe- . A Diretoria 'do Moto Clube' hoje, na vizinha cidade..
tácu1::lS para 'ã.q�ledonÚlgo. de B,lumenau' ,p::ogram?u pa� I Os entendimentos, entretán"

Segundo. ás ine$mas informa- 1'a sabado proxlmo, iha 30 to at� (lntem à noite, ainda

ções,
.

essas provas terão o pa- do. coriie�1te, '.' tiro. grandioso I não. haviam. cheg'idQ ao seu

trocinio de dhrersas firmas da baIle s.ocllll, .pa�·a o qU�l, por 1 término, o que estuv,a depen
praça e' serão disputados, ni1s nosso mter:medlO, convlcta to-. dendo tão somente da respos

várhis càtêgorias, nada menOs dos oS s�us assoCiados � ex-
I

ta final dos dirigentes do al·

que dez mil cruzeiros em ce�ent.iSsirIlas _;famí�ias, Vi-negrO' joinvilem:e. Caso
.

dinÍ1eifó .. Deverão s�r convi- Somos gratos ào convite esta tenha vindo ontem à

ci�âos dois ·club.és paulishis, com que fomos CiIl;tingUidos. noite e de modo, favor::,vel (DiplohlU Alejnão)
um carioca, u msant�sta, um às pretensões do alvi.-rubro, .

. lteumafisilln. dMit>a, anelni·a'l, doelV'as
mine'ir,.'o, u.m· paranaense, d.{',is -- � � - - � - - - - rumará hoje à tarde para a �

. .q, . das senhoras, cabeen, ('ora�â(), fígado, tutes-
catarinenses. :' dois gauchos. II

_...

Fraquêltll, élll getal
�;I!'

II
manchester catarinense, � d.2-

tinos, nervos.
-

.. �
Como se ve; volta. a se

mp-1lI VINHO CREOSO'fA..í)O Il legação grená, afim de dar
I . . VELHA - Bêco Porh1' União, 55

I·vim..

eÍltar o Moto. Clu_be local
..
, I SIl.NElRJ. combate ao poder.oso COl1jun-I' 2a5., 3a8" fias., 6as. feh'as das 15 àr1 18 horas

procurando proporclOnar.a .

-'-'--.,.;.........�_ ... '.c_'_'.�'����-,,-;-
to do s.lvi ..negro joinveilnse. ':!i1iiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllii-.'iiliiiiiiiiililili-iiiiiiii-jg·-iiiiiiiiiíiiiiiiiiJaj_·iiiiliiil·.-.1(�'iãíiiíjiilil�iiliU_iiimiiiiliii__-"_-_ii_��

D�. HERDE RT GEORG
AD V O GA D P

ESCW'.l'üitJO; HOTEL BOLETZ - BLUMENAU

Distribuidores
.

pa ra o Sul do País: '� Corretores
ULMER LAHRotn
CO:a:aE'l'OB

Rtra Haranhlo N. 2 BLUM1tNAU

HILM'AR lOEHRER
MASSAG:ÊNS M�PICINAI§
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RIO DO SUL, 27 (DJ Cor.,
respondenta) � Dh 23 an,

rLnte, em ccrnnanha do dr.
Pedro Pimpão

-

de Azevedo,
\('tainárb nesta zona e en

carregado de supervisionar a

construção do Posto de Sui
nocultura em Rio do Sul; es
tlvemos reabzando uma rá
pida visita aos trabalhos já
f'letuados,
Declarou.nos o dr. Plmpãr

que, Ui) que se refere ao

tr:lnspúrt·::, doe materlaís, tem
ponlado sempre com o apoo

,.·rla Prefeitura Municipal de RIO DO SUL, 2'7 (Do COl"�
'R.Ío do Sul, e tambem da) De. respmdente ) - Em um de
partamento de Estradas de nossos últimos o:,mentários, a
RiJdagem. bordamos as eleições anun-
Local dcs mais apropria- ciadas para o próximo sába

dos, em Pastagem, o Posto de do, dia 30 do corrente, para
Suinicultura será concluído, escolha da neva diretoria da
eonrórrne nos adiantou o dr. Assccíação do Comércio e In,
p."d'ro Pimpão de Azevedo. dústrla dê R'{} do Sul.
até o dia 28 de fevereiro nró� Como não podia deixar de
xmo vindouro.

.'

ser, o comentaria em apreço
Não resta a menor dúvdn ] veiu aumentar ainda. mais o

Serão examinadas
àS acusações sôbr8

ii alfa do café

. :.'

WASHINGTON, 27 (UP) -

o nresídeute da Comissão
U:ulcária do Senado, :-Iomer
Capehart, disse que vai mau.
ri'ar examinar as acusações de
que a alta do café seria obra
de especuladores. Declarou o
senador Capehard que à ","i.
rneíra vista, tinha a ímpres,
são de que a alta fôra causa

da pela escasses e pela perda
das safras; mas não havia se

aprofundado na questão. P'Jr
isso. mandaria investigar o

assunto para verificar se e

xiste r-azão para a abertura
de um ínquértto formal.

\·"::tt·
.·,.t",

�, 1;"
..�:�

que os nossos criadores pas;
sarão a usufruir os melhores
beneficios, uma vez que o

Ministério da Agricultura es
lá vvamente empenhado em
melhorar Q rebanha suíno do
Sul do BrasiL

Construção do Pos ..
to .. de . suinicultura

Ao Rotary Clube de Rio do
Sul, os ll';;SSOS parabéns com

votos para que tenhamos, dia
2 de abril de 1954, a maior
festa rotária em Rio do Sul,
com a centésima reunião
100%.

renunciará, pois

Eleições para a escolha .dcs
dirigentes de. (cACIRS»

RIO, 27 (Merid,) - A

[cvem vi�va. Ivone-de AI
meiría Alves, de 21 anos

{rua Benevolencia, 174, na
Vila da Penha), ontem, im-

-----:;----.-,_.---------,--�-,--�--

interesse dos associados da
"ACIRS", uma vez ''lue o plei
to que se avizinha será dos
mais sensacionais.

.

Infel'zmente não- eonseguí,
mos obter o nome do candi
dato oposicionista, porquanto
si dívulgamos algo sobre as

atividades do Presidente' que
drtge a refer lda Associação,
desde 1948,

.

queriamos tam
'bem nctíear o .norne de seu

provnvel antagonista.
Grande é -o número

migas do sr, AlTredo
Krieck que iniciaram a sema
na com enorme díspostção,
para que 'continue dlnígíndo
a "ACIRS", o Presidente que
tanto t€:m trabalhado até a
presente data..

EspeCialmente eonv'dados
para o 'pleito que deslumbra
mos dos mais renhídos, divul;
garemos o resultado no dia
imediato, tendo em vista que

I o interesse', nesta zona, au.,

I menta cada' dia que passa.

I
.
Continuará na presídencia

da ACIRS o sr. Alfredo João
Krieck? Cortsegu.ir'ão os adep-

I
tos da chapa oposicionista e-

leger um novo Presidenter:

'1Tais respostas serão resp:.1n_
dídas no .próximo sábado, a-

li
pÓs o resultado das �leiçõE's na
·séde da Aesoclação do Cornér
cio, e Indústria de Rio do Sul
- ACmg,-, . iiiiiiiliiiiiliili_iiiiiiiiiillP"3ilIIiiiiilii _

TRII0RES WftlE LUOnovos

SENHORES
AGRICULTORES

Acabamos de receber no-
.

"I!a remessa dc,1tes afa
mados Tratores . Cana
denses - adquira agora
o vosso trator

. pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro
misso.

PARA FERIDAS,
E C Z E. MAS r

INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

••• ( O M E R ( I A L VIEIRA

Rua 15 de Novembro Esquina. da Rua Pe. Jecobs I
----��---� -----��-----.
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