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O'RGAO DOS "DIA'RJOS AS$OCLi\DOS"

�IDa pro�a�aD�a lírica
S. PAULO, 4 - Nossos a., dos capitas partteu'ares, no

migas do governo americano giro dos seus negocíos. O d"!o

se acham de certo modo erra- s'nt"rt'sSl� flue se revelou, nil

dos, na campanha qU2 agora apé.s-guel'J::l, foi causa di:- muí
omoreendern em favor da a,nU tas desapcntamentos, da p:r:-..

cação de capitais privados i1:l le d;:;::; nações, quo formaran

Ameríca Latina. o bloco uanamericano, parn a

BLUMENAU, (Santa Ca ta.rhia - Terça-feira; 9 de de Fevereiro de 1954 NUMERO 392 Certo '1 economia latino-a, una (:C'nira as nações do Ei-

_................��....._......�_.....;:........;,......;..._.....;,_..;_;.;......_..........,;_.....�__.;._�_........;;..._.
merícana (';:rece do emprego xo. Não sabem os nossos al·a-

. ............__..........�-�-.;.;,...-�- --'---------..........----------....----.....-----.....------------......---- "! dos do ;J.; rte o qu-anto a sua

D'EIXARAALAVOURAOHOMEM DOCAMPO ª�1:}:1�;g}i2�f�::��
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Habeis, os ag.entes ve�'me_

PARADESFRUTARAS DELICIASDO MANDO ��M?�ª������
Serão re.&Oft.�ec.i�.os us . nrimeiros.1 Novos atos de sabotagem na· i!:g�::��;f:tr��::g

P I
anti-americana dos agentes

SiD�i&atos rurais· •. �e �3D rauloi marl*nha de guerra inglesa ��:i��1;:i�,��?ig�1��l
se convencessem de que os .m.!

res sejam nacionalistas es- mígos da liberdade dos Esta..

LONDRES, 8 (DP) - A- coceses.
dos d,) continente. são ,�\S Im
periallstas do Norte.

nunciou-se oficalmente que Está se alimentando O segundo caldo de cultura
ocorreram novos atos de sa- () Sumo Pontífice da agitação antí.amerlcana é

botagem na marinha de :1 apatia dos Estados Unidos

guerra britânica. Desta vez,
,CIDADE DO VATICA- c-m face da colocação de capí«

os sabotadores {lanificaram 1\;0, 8 (DF) � Confirma-se t�js de .goy;r;!o} para .:jH�at'
S

.

d I d
e: seus rrmaos tio hemísterto,

dois canhões do porta-aviá- 110 erviço e mprensa .1)" A preeírenc.a pel" Europa,
es britânico EagIe. A Poli- Vaticano que o Papa PIO ;:·111 1947, pra natural- ExpU

da do almirantado iniciou XII conseguiu tomar algu- cava-Se pel:f�itam(>nte pela

mas colheradas de alimen- marcha verhgmü�a elo f'omu;
investigações a respeito. A-

t líuuid . t d nismo sobre o ocidente Não
credita-se qU€ 'Os sabotado- o rqui 0, acr eseen an o-se havia de ser uma socíedade

que o Santo Padre comun- deprimida pela guerra as suas

gou no transcurso da missa fontes? produção .�xa�1Stas, as
celebrada em sua intensão suas cldades_ destrrddas, as

_. ltarzi suas populações urbanas mas..
no seu qlla�to, num a arzi- sacradas, que iria resíst.r à
nho portatil. O soberano pressão russa. Toda g.2nte

pontifice conferenciou, as compareceu os Estados Unia

últimas horas da manhã de d:s precípltando.se sobre a

hoie com monsenhor Gio- Europa, farnin,t'l e ulcer.ida pe
J ,

'B
.

l\1f
'. los bombarde:03 aeri:"03, para

v3n 111 atüsta '.LOntllll, se- re:lb:litaá-Ia e salvá_la ria

e:retario de Estado:. �J "pollSsée" soviét:c'l. R2cupe*
rando a Europa, graças �s ais",
ponibil'd2des qu.e pudessem
colocar à sua disp·'síção ·:JS F.s ..
tados Uoidcs est:1\'9.l11 dcfen
c!eJ.C;'o a primeira li'lhá de �e"

gl;.rança d.a pr;prLl l\mél'Jca
L!ITina.
Conv,çnhamos, !)Orí!'.n que· O

[,;::0;0 financeiro d'! União i!
Em'opa

.

ter:a um rlia de Str
não óirem·os suspenso, porem
f.'<:llltado, em favor do· conti�
m:ni.e fraterno, que ti'iü lcal·.e
dH�icad(\ fôra p'lrrl com o grau
d2 jl'mão, o irmão mais vclhb,
{lO ciia da adv.et'sldad2. Assiin
&CcIlteceu. Chegou ago'fa a ve3
da Up.iã.o .1leriilh<r�. Uàl pmgra.
(COncluI na 2a. Pl<gtns leu:.. AI

prensa,
.

o fato é qUf'. dentro de 60 dias o Ministério do 'l'raba.l1lo terli
:reconhecido QS priDieiros _. possívermente sententa - siIidieatos mrats
em São. Paulo e .norts do FUMã. O sr, Lulz Carlos Silveira.; diretor da.
Divisã.o, Orgaruzallão ? Assistencla SindIcal,do Ministério do .Traballin;
está eonvícto de que o sínãíeat» rural tem forte influência. na. crlll.llio
dos mêtorlos

.. raeícnaãs de· aprimoramento ·de produCão· agrária.. .

Pensa ó,:·tJ.tuIar da "DOAS" que s� li. eonscíencía da classe, ·atravez
do assoeiatrvfsmq OOngregado1', permitirá .a fase .de relações "altamen
te saudáveis .entre patrão rural e seu. empregado". Refutando, em. se

guida, a posição que já se nota. na sindicalização do homem do eam..

po, � sr, Luiz Carlos Silveira. eSclareee�: .

uHá sessenta ·c ctneo -anos ope-

I
toda sua argumentação no sentido

rou-sc_. uma transformação .profun-
.

da comparação com o evento do sín.
da, 'reV?Iucionáría. na organização dicaJi@110 rural,. com a luta .pela a·'·.
da ordem "conomi<;a nacional: a bollção da escravatura. Fora disso .,
libertação da escravatura, Passamos I o entrevistado entregou-nos imen,,� .

do trabalho escravo ao relJlunera-" papeláda. que P. burocracía errou

do, em que se baseava toda a estru para os 'riovos sindicatos. Vejamo",
tura ngrária .do país, ao selariato, inicialmente, o proces"o d", seh�
à remuneração de mão de obra. gem para reconhecimento da ent�-

·,ROIHA, '� fUP) -- O Dci\'O�

Então; como· <'.gora, as cassandrlls dade, é� onde se deduz· o absurdo
I gàdo S:Cil·;I1r, Mnr ,I �'th : .. ! 3,

d
Clue a]·udot! rle Gn.';»eri a . �ll1a

agourentas a . reação e obscuran·· de determinadas exigencias. prhi··1
�

tísmo previam, para: .,'1 Br.asil, abo.- clpalmente se· conhec�ndo as at1'.'- 1
gar o IFd -1:' C·-,!l:l!r. ir.: I na

los vercladeírámente. ·Eismicos em buiçõe, do campones, seu baixo ni-.· =--�"" ...��.......... � ...,·-,.·-.�"'��===�'_��.b ..�.,., Itália pau:_) (kp::� da última

sua economia, capru:es de. atirá-io vel:intelectual e l'eu aparente de-
..

. "'.� .. guerra, 'lC .!.t.':1I1 o r·n('ilrgo de

às profundezas. do abismo, à cujà sinteresse pelo associativismo.
DESÁSTRE FERROVIA- Hcrsfelrl· N,1 desastre, qUe foi

I
çt�..No·

.

cl:chê vé-se o' local tentar a ;0,111 ::;ão dJ 11 vC' go-

beira, já naquela época, nos encon- A petidão ao Ministro co.m firm� JiIO NAALEMANHA - Doil3 dev'do a um defe-ito no siste do acidente, com varios car_ '\.'erno it-. 'C'!1,1. Dl'l'S'l f:)fma,

t· trens car.l!ueiros d'i Alemanha ID.:t de .Eilla..lização, encontra- 1'Os descarrilados e tomba- SC1.velbct �lr 'Lurará !.:\'i!:.1' uma

ravamos ... n. •

•

recoIll1eClda, tres·cruzeiros de. selo .�
,

.

choca�,� -se·· v,j�lentamente ram·:l morte o ch'!fe e o ma- dos, ressurc·çih (l.!quele· llJi fJll;)

Depois· de outr'l ordem d.e con-' de educação; petillão ao Delegado HU.U "

siderações, aC2ntua o sr. Luiz Car- Regional do Trabalho, tres cruzei.' entre as estação de Bebra e qninista de uma: das cúmposi- .

__p_o�·€-=io

;���::�::�!d�.�::=�:: �:�k��;;!f:�od; «Participa a:UDN nacional da situação
::i��I����::��!�c:;e���:s:::�. ::!:o:u��:��:;!c:;��:i:O:::E�: c·ao'll·ca a que 10II1II1 arrasta o todo pal",s»'do trabalhador, ampliando 'às áreas um cruzell'O e .educallao por reco!!"

'
,

do mel'éado interno êi� consurno (Colu:lue na 2.&·. l'ãlUila. l"�ra O'·
.

..

.. .
.

.
.

.

.

tfNJ1VIIS·�ffHGrA1ti(,.. '5eVef?is;·;���ª':mttt(rgt;'" -lero
-: ,> s'r� .,�� ·(J'!ti'ví'éi'· '·�1fâflÇ;á'j'ê·�ra·;,· ãti

o,.

progresso
. O Brasil cre,c;u e progrediu res� ESTADO DO PAPA I· RIO 3 lMeridional) - Di•. não parecer sus��e·t_). A 'UDN tais do sistellH do sufrag'o, li- f pressos em lei.

sistindo·· galhardamente
. yulga '0 "Tribuna de Impren-l nacional está l:nuib.m::is pé:r- i m;tando'o " !)CUC05 caso:; ex-I >Conclui na �.a t>Sglna letra 1\1:)

momentâneo. que ·sofrm com a CIDADE DO VATICANO, 8 sa" que <OI UDN n:!lcional par- t.o do sr. Etel�lI:o. L1l15 que da, .- __

lei aurea. Não parece, pois, redi- (UP) - Fontes do Vath:zno ticipa naturalmente da situa- UD� local, dlng.lda por. um

(C
.. ..

a' ,-cuIa e descabido o temor dos que anunciaJ;U que; o Papa recel- ção caótica em qu,� foi arrasta rr:in str::. que segl!e a
_ on�nta-, Omoa·g IrIa a rneB 10aora se opõem à sindicalização dos beu hojr3 licença do seu· mé- do tod'J o pais, segundo decla- çao do Cat�te ..Ho]c nao ha fu- .

trabalhaoorcs rurais, pretexto de dica para anda\' (!,entro do ções do sr. Otavio l\1:angabe'ra gir d,'stc dilema: ou se fazem I .

qUe a árregimentação profissional quarto.' Outr�ssim, l·evela�se q sr. Mangabeira declarou l'efórmar profun.das reformas! ,.

,.

,.
'IW

dos camponese3 viria acarretar liI- que· o Santo Padre celebrou aIuda: de base, de reaJustament;) do

no cas" oe nova g abalos à economia agrária do país?;' missa hoje pela manhã, num "Veja-se por ex.,'ó'Irlplo o ca- sistema que v.vemos, ou .o re-! u' uerro sr.Luiz Cal'los Silveira, na pa- pequeno altar armadQ junt.o à so de Pernambuco, p�ra não gime. tI? país terá. que �r pro-
!esb'a com a report.agem, ordenou sua cama. falar no caso da B�!hlR, para gréSS1V.â�nente pala a re, cada

.

._-__;-'-�---__;-'-�. - - --- ------
-_ ----- vez, maIS, sob�'etudo sob um BUENOS AIRES, 8 (A.F.P.)

Mo·y,-m··enlo ... S-Ind-Ical. 1IIIII,re ���'�;��OCO���.i���c��r�Oagl��;:I����f:���ã�er:rl��O�:�e���as ctlSt.'S �xlsLntes e p�ovocar iC. estudantes da Filculdad de

.

. ll?VaS cl":ses. 1'- cegue r� p:;- D reito na Universidade dató-

e· '.C···om.· . aul·o,o·
.

om·-Ia no B· r··aS'I-1 ��n;f.�:;�l�::�a��I�r�J�}rÇio°q�� ��:��;�����a!����j�ld�iS�����:
r�lOdo ·"sirep.toso. O sr. Getu

no disse: _ "Para nós os bra

30.000 depositantes, tem em 11.0 V�rgas !lO,S tres".ano� d� sHeir·:'s não são �'stra�geiros.
dep··os'to, desses clientes, 80

g,_verl.O qtl� se p!lds;;;ararntpo Em nosso pús são considera_ Cftnt.anua a ofeos,·va cnnlra ft c41é
d!:: ter �urpreel2dl'O ou ros, dos corno irmãos. Temos um

ulr V V d

:il��� ��lh���e�l�e�:f�; �aoda �1ll11,t�laOt:er t��:l�� grandes respeito, mna grande Verl·II·C·aram se nov· s que'das node 1 milhão de dolares, '

o o es:a aro. er �x i _ aclmiraçã�, um grande carinI;u !I
Os seguros, ·t,�davia•. só não �i��f�u����"c�taJ��da���o �:- fo��Oel�r��l�1€;n��o��l���;l�;

Wõi U
����,c���������o:sdo��;�� �?S�I:� ,10 extremo a qtW ehe" circunstancias".

d d I E E U Uções bancarias estão· abertas a
gnu

inSCUTIDO O I'RO� ;v�� presidente�Pel'on}�z �t:_ consumo o
.. ·

pro u o nos .ii

.,
.•

,

bancaria norte-americana ná;) BLEM'\ DA I.'R :'HTDl� t _�s, �1l1a a1npl<1 eXp?"Iç<t<l .,0-
II'

,
. J • b:,::! Seus !,overnú::;· 1:< oram os

qua quer· c 1ente. Como a leI ELEITOR.�L. ." ._. .::i'g;_.inles os prínchJ'lis tópicos
permite a existenc'ade filiaisi, R.IO,_� fMí'll.d:) -: O :1:1'.'Io ri] eontinuar:,ã;) do .sea rli"cur- NOVA IORQUE, 8 (UP) - Estados Unidos d'eve tirar em vez do café. Tal mediQ

.
o Sindicato dos, T.rabalhadcres t dO· . Id T g r Ja II

�

U �: ,,\8 o
,

r uel o
, .

I
_

,,(I. '·No cas� de . uma guerra O advogad� da Associação dos o maior proveito possiveI da seria uma consequencia
em .R,:upas· ,sacias e Coniec- tmr;u os c:stun s q11e D10l,lO '". r'1acio11al fi q'llesfa"'o :la .!

ções dividiu o seu banco em veu "ar soije;t.u:ão do ider u-
I ,. ., ,.,...i..n Varejistas de Gêneros Alimen! da alta dos preços do café, dos altos preços do café. Ell"

d·úis, um em Nçrva Iorque (o, dell:,,;ja sobre o 'problema da :f!;v:'nç}i.s tia Arg",ntul'l seria ticios, informou que as ven- fazendo com que 'Ü povo tre en:r�rmos, presos e fun..

Amalgamated Ba,nk 'cf N,w I fraude ekHoral. '0 l'eprcsen- n:c·I1lEm!a a um referendo pu das da café no varejo cairam norte-americano beba mais cionários públicos, o gover..
York) e o.utro ,�nt Chicago. (.0 tante da Paraíba tem vari_3s rU,�aç..

.

Amalgam�.ted. Bank of Chica- 'sugesH'es a propor, qUe vao
.

E p�sslvel que () ])0:'0 se na semam passad:J, pela te1" ,leite. Tal sugestão foi hoje no do Iowa, distribui diá...

gel, o pJ:.me rp. fundado em desde a liquidaçã,') do voto em pl'on�n.?[:.= contra essa lOte!'_ ceira vez �onsec�ltjva, devido I formu�ada pelo yroprio sE}- riamente 28 mil xícaras de

1923 e o: s,gund'� 1'1'0 ant�s, separado, principal fator da ve�1Çao .

,
à clara rêslstenCl!l dos

CiJnSU-,
cretarlO da Agncultura. sr. café.

Quando um assocwdo do Sm- fraude até· �s restrições tn- Trabnwo d'e problema'3 eco •

dieat::> falece, sua iam 'lia re-
.
• nômic);:: afirmou· o g.eneral

midores. Em compensação au- Ezra Benson. Sabe-se que o lVlorreu ú antigo emc

cebe COn:lO seguro fi quantia P21'O'1: "Eu preef:::'a c�r:ar a mental'hm <:'s vendas de com- I governo dos Estados Unidos baixador inpones nó_
de 500 dolares_ Em caso de mão ;1 ;>ssinar um documente pensação O sr. H. Glav acre�-I possui estoqu�s excelentes Brasil

do.·:mça, I) segurado recebe 20 Prepare" c·onfJ:3inéfo empréstimo nn ES- centou ter p:üu:1radD com o de leite >em pó, queIJO e TOQUIO, 8 (UP) - Fale-
dolares por semana para h0110' trangé 1'0. Um emprést.lmo no

rari.:s de médicos. 9 dolares j ruluro de txtcrior atentaria c·'n!r.l a '0_ consul ·brasile:ro em 'Nóva manteiga no valor de tre- ceu aos sessenta e s�is anos

por, dia, para hospítal, 200 do-
seU. filol d0p.t'Mi('r.cia do no�sJ pms. Iorque, afim de que o meSIr. � zel1tos e cinquenta milhões de idade, vitimado por uma

lares para ·operações e 50 do- Q,u<1n�o temos necessldad� de insista COlil Ó seu· governo pt'.., de dolares, úlcera gástrica, o antigo eln

lares para atender a despesas
.

��ftdo-lbo dmllr?lro trabalhamos maIS e Ia supressão dos impostos qUE. DES MOINES, Iowa, 81 bairador J·apones no Brasí'.
extraordlnaÍ'ias. Em outras pa somos assim .os nossos proprios

l!

lavras, grande parte CiOS lucros IDFOSC IL. credores. E' _inexistente o de- segundo d!z, agravam a cxpor- (DP) - Informa -se que o Inotaro Ishill. Tendo entra-

de ambos os, bancos é enipre- II semprego e v inflação foi d'e- taçã.:J do caft� no Brasil. ! governo estuda a possibili- do para o serviço diplomá ..

gada nesses sel'viços de prevl.- rda". ., WASHINGTON 8 (UP)· ..J d d'
.

t· 1 912 I h·li
dencia. Um si:n:dicaHzad� paga Sali.enianào a tranquilidade ,'\.la e e serVir cacau nas InS ICO em . ,s 1 assu�

por mes,' á orgam,;açao, 3 do. db clima politico atualmente - A indústria do leite r;!Qs tituições estaduais do Iowa, miu o càrgo no Rio de Ja-

l�..res.e !�s empregadores. en-
o --_._-

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

--'._' l1'eiro·em 1.940. Durante a

tram com. 6 por cento sobre o

Te', .rl-a car·aler artllllll·caBal a II-berda.de guerra, representou seU.

salar'o do empr:egado. A enti- 'naÍs na Birmânia.
dade já éonta com 40 anos de

;,..

existsncia'

O�!�:,:::E:':=:, qu' de um go,verno.· alemão reunificado Ação de rearmamenlo

já esíev no Rio em 1951, escla.
social e economico

receu que a reunião de le3-·r: .,.. ...
t
.... di· ,.. d B·d It����;ãi�dá�aisi�ct��f�sáS�;::., ,,-a,usaram con rave(Sla as ee araçoes \! I au F.2��;��ro ��:���à!c�'��;n do

qll;·? hrá: inic o talvez na sex- PARI�: 8 (DP).- Círculos jur:ídico não se pode diZêr, e- favo!,avel à !�olitk,: de ;nte-I tuação soviética. trabalho recomendou hoje

h-ieira proxima, não será pro djplomaücos conSIderam a fetlvamente, que o governo de graçao ,2uropev�_ BERLIM, 8 (UP} � As au- que os EE.DU. promovam u�

prÜUllente um congresso, comI) c::'ntravásia r�stante das ob- unl;l AlemanJ1a nmníficada BERLIM, 8 (UP) - Os co� ,toridades ocid:�ntajs dizem, 110 ma 2l;ão de :rearm::1mellto so.

se noticiou, mas um encontro servações feitas pelo sr. Gear· ·fosse obrigad0 n ratificar as munistas da Alemanha

orien-I
je, que as duas primeiras se_ cial e econômico em todo {}

de leaders sindicais dos países ges .Bidault, .em Berlim, à res- obrigações internacionais subs tal ordenaram hoje o coniis- manas da conferencia de &r- mundo. Nesse sentido, (I con

loro da CorUna de Fer;r.) com· peito· da liberdade que um go- ·cr·tas pc!? g1V(.'7HO (k· Bonn, co de todas as armAS de caço e 11m serviram para esclarecer se1110 executivo da Grande Or

Os le"d.:rs s'ndicai;; bras·leir.Js ·_verno. a1emao reunif·cado, .COrll· Mas 110 t�J:T�n •. pJlítico. !CS- .outras em pode� d.os habitan- a politi�a do J;ú'emlin após a ganização sindical exortou o

tendo como ·proposito o estr.e- refel'encia aos ccmprOlnlssos salta, d'; ".un 1a+:)· as �le.lçoes, tes _da zona sO�léhca. de ocu- 111.orte .ue Stal n. Alem disso, pr,�sidente Eisenhov:er a desig

tamento :das. relações de· amiza
.

internacionais, ,tem um carac- do mes de "et{'lllbro ultImo e .paçao. ,Tal medIda fOI tomada pr,: duz.lram uma fr7nte ocid.Em 'nar um c.r.msejheiro especial,
de e bom ·entendimento com· ter bastante artificial. Os re- por outro lado. doe que se 13'3.- pelos hder.�s vermelhos em fa- tal solidamente umda, e asse- com .ampla nut:)rirladé para

Vaú:s temas deverão sér <:fu- leridos circulas resI?'�ndem aos b.e,. às res!)eito do �stado de es- ('�_ da cr·2sCel1te � aberta reb5'- ·g;llrara;n a.:) o.cidenb a inicia- coordenar tal progrGma. Sugé

os traba�h-r:dores do Brasil. fl.!didos de esclareCImentos fot' I p'n�:, ,das pOPvl_8ÇOf'g da zona hao do povo or�ental alemao tl�a .dlplo�atI�a. Quanto ao riu ainda qUe se promova uma

batidos·, ·.·c· "nossos esforços - mulados a respeito do assun- sovletJca qu,� :"J p:;dc ser

k-l
contra os cp�umstas e!:s rus- ObJet,lvO prmcIpal da eonfe- conferêne'a int�rna('ional de

finalizou. -,-. serão desenyolvi- to. 'cüja quesLo abrange do.s

I
vada à l)eilSt!J que uma Ale. s.�s, Nas fabr·cas, OS

trabalha-I
renc'a, entretanto, que éra a toc1-s os naÍses <1á o:Jtalitãrjos

dos no sentido de incrementar a.<;p;�ctos: um juridic:) e outro manha reuni Cica rI:! se reyeI:,. dores. já estão trabalhando de- .s'?,luç;ão do. problema alemão, par; plaí1ificar o progresso" e�
(} s',ndicâlísmó democrático no l!')litie:. No plano puramente ria em sua gran(l� ma'ona, vagar como protesto pela a· l'!a� se chegou até ag0ra a ne- "Gnómico livre das áreas sub-

�__......IIII..--.------IIIIIIIIIII---.--..!J
Brasil",

.

..'... _ .

nhum r.esultado. des,:,nvolvidas do mundo.

A G I R O A SE

DISTRIBUIDORES:

PROSDOCIMO S.. A.
.

.
.,

ASSIS CHATEAUBRIAND

WASHINGTON, li (UP) -
Sub-comissão especial bancá·
ria do Senado norte-america.
no in'ciou hOj,2, tnmbell1, seu

inquédito sobre ·1 alta das pre
ços do café. lVbs um dos mem
bros desse ürgãú, o seriad'Jr AI
lenFre ar, di'13e que as nonas
ue ca.sa '::0.151 itu0m a verdadei
ra chav� d<l Pl·(,h!,�ma. Afir.
mou !) s.en'l':J:.r �,:mocrata que
as mulh'§:·" pnd;'!rú(' fazer
muito mai,; t1::l =lHe) S,�nadl
jamais c�[!" � �llirá, simpleslnen
le usand) UH: 3 1,:li�' c substitu
1;s cio caié,

:-::::"::; �.'iíI'

Tentará Scbelba organi ..
tar o novo gabinete

ifaliano

Noticia-se por outro lado,
sempre de ac:rdo conl a

mesma font'2, qbe o pro
fessor Galeazzi Lisi fez um

apelo ao seu venerável pa�
ciente pal�a que se levan

tasse durante alguns minu·

tos. Foi organizado por Ga
leazzi Lisi como medIda de

precaução um serviço per
manente de assistencia mé
dica.

Cho:ques de trens na

.. :, COIcIJ:llbia.
BOGOTA', 8 (UP)

Quinze p-essoas morreram

e outras vinte e tres sofre
ram ferimentos grávês em

conseqàencia de um choque
de trens em Natagaina, De
partamento de Huila, ho

je.

Chave do problema
donas de casa

as

reinant-= na A:cgp.ntina, decla.
rou o jJl'·2 ;idcnte: "Se a 0);>031
ção q,liser tOlllar ': poder te
rá um'1 arma": as urnas.Mil S

não acredito que a oposição
pcssa destruir o nossa s:stema
porque ,�sse sistema tem o a

pôio do povo".

Rumo ao Canadá o

"Duque de Carias"

LISBOA, a (UP) - o na

vio escola brasileiro "Duque
de Caqias", terminando sua·

escala·nesta Capital, levan
tou ferros para Halifaz, no
Canadá, para onde seguirá
para Nova Iorque.
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(ONSfRVATORIO DE MUSICA CURT HERING
, .

�
l\'1A.TRICULA,

A Secretaria (entrada ao lado do .Teátro Carlos ,Gomes),
acha-se aberta para matricula, a partir. do dia 10 de fevereí-
1'0 das 9 às 11.30 .e das 15 às 18,30 noras,

'

"

,

, ': , ': ' : A pi�etprií.1

"EMPREGADA ALEMÃ �EM FILHOS
Precisa-se pára família americana, com 3 crianças,

queira ir para São Paulo. - Salário, como experiência,
9GB.OO mensais. ._- Tratar em Blumenau ir rua 15
Novembro. 13fi9·

que
Cr$
de

fiiL"
PRECISAJSÉ DE' Ulvr (A) COM PRATICA PARA:

FIRMA EM ORGANIZAÇÃO. ,

PAGA-SE BEM - ·LUGAR DE FUTURO.
ESCREVER CARTA A PROPRIO PUNHO A CAIXA

POSTAL 339 _'- 'BLUMENAU.

. (:����� �.�t.�!i.1 V�������i:.(�!"h',
me.eânico, compra-se um. Ribeirão do, Cégo. um lote

Informações nesta' redação completo, eom casa e beníet
Co.ID Xaviél" tortas, ao pre�1l de Cr$ .... "

30.060,00. Interessados . quei
ram, por obsêquio, informar-se
com a sra. Elsa Hilen no Itlbei- -:

'trão, do Cégo - VELHA.
, ICENIRO DE

A UT O M O' V E I S
�.

.;lI A�tômó'l'&. tJ04H
� Camtnhõe. UIad"
t viMtonete. 'Un.d..
�l� -

L • .tk. TROCA

!'�FV 'VENDA'

r i�:.:. C o :M P R A

ip-", ,

-

I (loncemonârle,.
I CAMINHõES F. W. D. (J'our
,

Wheel DrIv�),
reBATORES: L. B. B. Diesel

í
Peça. e Acesso:rlOlls

FORD - CHEVROLft
- Linha-

1... ' u: O P A R
'

f' AUTO COMERCIAL
�,f.'" IMPORTADORA S. A.
I BLUMENAU

f '

Rua 15 de Novembro. 983
"ACISA" - Fone 1324

,Telegramas: VANDEMEENE

PRECI'SA .. SE
De uma moça para serviço

lte escritorio que seja datilo
grafa apresentar-se a Rua 15
N4>vembro - 1513.

P R E ( I S 'A .. S E
De unia garçoneta com pra

Hca, e que saiba fala-r corre
tamente O<

• português re ale
:mão. - Informações: Bar e

Sor\Teteria: Polo Norte - Itou

jlava Seca.

, PROFESSORES
H. E. C. AZÉVEDO

oÍ'4udaram-se para a rua Cuia
l:iá, IH, atraz do Hospital Sta.
liabél; "

������r'

. ARMAS' E MUHICÕES
•

'.,.,�
Armas de caça, eflpor
te, revólveres. visto.;

las etc. qualquer
marca, COMPRAM-SE

NA

tratar a Rua Hermann

'°1 fABRICA
DE ,M.�UI"�S

E FUNDICÁO MORITZ
, '

(asa Pesca e Caça R - De -

'

Ilu;-l��
LOTES A VENDA

Vendem.se diverses, lotes,
próximo à nova ponte em

eODStl'ução no bairro. de POD
Ia 'Aguda.
'Informações com Arno Bec'
ker, ,Rua. BOlivia, 73 _ Pon
'a Agu(la .- Nesta.

Ale'Deão!
"_ ,,<

Vende-se uma Casa Comer
f:ial de Secos c' �lolhados. Ar�
:marinhos, Tecidos, etc., num

:ponto 'muito boni desta. cida
'({e. Aceita-se automoiVcI ;au
('.:\sa de mo:radia em troca.
.

MIeIb:ores informações �om
o sr. OsV1aildo Fiedler. nt)

ponto de' automoveis, {Jlne
Blumenall.

'

ELETROlA NOVA
Vende-se

ror motivo de transferencia,
vende-se um� eletrôla nl}v:a,
com 4 meses· de. usa, Ularca

"Philco Tropie"; tipo maior,
toca-discos pl3 velocidades, rá.:.
dia com 8 valvulas e 9'faixas
de ondas'. Ver à Rua tilúro
Muller, 50 - Ap. 4., Edificio
Ja.ci Campos. Preço a ,co-mbi
nar·

.

II Fabricação de balanças Mar- 11
II ça "Moritz" de 20. 36 40 kgs. II
II' -x- tt
ti Bombas de Pressão e Sucção II
11 1114 II AVISO _ Acham'se à dísposiçã.o, dos senhores acionis-
II Bombas Inglêsas 1 ll4 II tas" no escritórLo desta Sociedade, à rua Marechal Floriano
11 -x- II Peixoto,.em Timbó, os documentos a que se refer.e o artigo 99,
II Eixos Para' Serras Circulares II letras a, b e c, do def,reto-lei: nr.2.' 627 de' 26 de setembro de
II -X- II setembro de- 1.940. ,.' ,

B Furadeira horizontal para ti TIMBO', 30 de Janeiro de 1.954. '

tl montagem em armac�o II OTTO HENNINGS - Diretor Presidente
II de madeira (I ,..- ..-- ....,. ...... - _.

\\ Ferragem paraXTllPia. ],tonta- \\ r BJ'''' 'd" B';
�

'�I< S A':
"

" gero em armação de madeira li anco O rasl . .-
fi -x-'" 1\ V I S O . N.o' 19'
li Ferragens Çompletas - Serras "

•
.

'II Fi�' 11 O Banco do Brasíi S.Á. - Fiscalização Bancária tendo

II Plainas simples _ 50 centl-!! .em vista o' disposto no artigo "Vinte e s€te, inciso sexto do de-
creto n.Q' 34.893, de cinc-o do corrente e na lei ntunero mIl

\t metros de largura li
,trezentos e oiten�l;l e seis de ,dezoito de junho <te mil riovecen�

" �x- . II tos e cinquenta e um, torna público aos interessados que:
" Cilindros para Padarias, moen� II .1.0 _ dEt primeiro a .de:?; de"fevereiro próx!mo futuro, se-
11 das para cana e Dragas com- II rão ,recebid:;s, para estude,," ,declaraçoes das neces-
,II pletas para areia ou pedregu- II s'dades de câmbio, destinado à cobertura &t! im-

iI gU��
,

:: poctação de papel para impressão, no :período de

primeiro de abril a trinta e um de dezembro de
I! Oficina. fundl!:áo e estamparia II mil nq:vecentas e cinquenta e quat-ro, desde que
" -x- II não haja similar na indústria nacional e � desti-
II Projétos, orçamentos é dlemaJs 11

ne exclusivamente ,a:), consumo das empresas eclí-
li iniormações na fábrica" toras 'de livros.

'

2,0 - Essas declarações que serão feitas .em quatro vias,
separlldamente por tipo, obed-ecerão a ,:modêlo pró
prio a ser fornecido pela: Fiscalizaçiío: Bancária e

deverão mencionar quantidades, qualidadlZ, ()ri
gem, procedência, seu, valor em moeda estrang,ei
ra e serão acompanhadas de documentos compro�
batorios das· 'quantidades consumidas no periodo
de primeiro d,e outubro de mil novecentos e cin�

quentá e dois a trinta de setembro de mil nove-
centos e cinquenta e tres. ,

,

3.0 - Estudadas- ·as declarações de necessidade de 3m

portação, será. soluçãO'- comunicada aos interessa
dos de acordo com, Q que dispõe o 'artigo'. terceiro,
parágrafo quarto' coinbinado, com' o artigo quarto
da lei númer.o mil trezentos e oitenta e seis, de,
dez.oito .. de junho de mil novecentos e cinquenta
·eum.,

Rio de Jfineiro, 15 de jane'ro, de 1954.
,

asso João .Cândido d.e Andrade D�ntas - Diretor Cartei
'l'a Câmbio do Banco do 131'asil.. ,

.

asso Ivan li... Oliveira ,- Ger·2nte da Fiscalização Enncária

'I LUGA-SE

.:'fllIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIII111111ll11IJlUtnUIIIJUJIIII,nUnnUllllm'nJJIII'�

I casas t iTERRENOS I
..:;:::;:;a • • •

�

_
- -

� ,COlVIPRAlliOS E VENDEMOS El\1' TODOS OS '::
-' PONTOS DA CIDADE :::

§ E
-= ·Antes de reaUzar qualquer negócio -imObiliário, =

i ",,,;. ,
co�U.t��ll�S '. -

; .;. '§.
i UORGANflACÃO BLUMENAUENSE lTDA�" ª
:= .l�u� 15. de Novembro� 810 - 1.0 ando Sala 5 ::

ª' ,

,

.

.
..' ',i'el�fo��: � '5 7 2

. .: ,ª
;;:;;: . Onde se realizam os melhOTcs negócios 'de imóveis· ;:
�.. �

�JjÜiiIUUljIJUilflmlnlmmIUmillnJllllllnlllmnIlUttllnmmHmUm;::

" 'Importante. casa propria pa_
l'a. qualquer oficina, à Rua S.
Paulo. Informações com o sr,

Liller Rua 15 Noyembr(}
1344 - .:fone 1689.

.

.CONSERTO
DE RELOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua. São' Paulo, 3343 -
ITOUPAVA SECA

(Ao lad.o da Farmacla Pf:;;U)

- SERVIÇO RApmO'�

Aceita consertos' e confec
ções d'e jo-i;as.

EDMUNDO MORITZ
. nua Urngum, :lo .

Caixa Poatal, 74.
Telegramas:' "Montz

ITAJAl' .

_----------

,-

AO COMER (I,Q E INDUSTRIA· DE
..-- BLUM ENAU ......

,
A@ Emprezas que este subscrevem, partleípam que a

partir de 1.0 de feveriro vindouro, vígor:i,rão os preços abai
xo, para o uansporte de cargas em geral.

'

testaôo de conduta, um "cruzeiro e

selo de educação;. declaração de
))rofissão. um cruzeiro e'selo de e

ducação: Outra 'exígenoía conside
rada absurda e que aliás, já há
algum tempo revogada pela ,lci ao
Congresso Nacional, é: Ó atestado
de ideologia. O Ministro organizou
-todos os formulários: e' o' que diz
respeito à referida' exígencia está
assim red1igido,' com, as ::r,espectivos
claros, para serem preenChidos:

.

'limo. Sr, Delegado Regional do
Trabalho.

'

O 'Sindicato dos Trabnlbadores -
de, ---: neste Estado -_ com série
- à - serve-se do presente para
requerer à. V.S,;,se lllgne mandar
encaminhar ao exmo." sr. Ministro
do Trabalho. Industria e Comercio
II petição

H 0.1 E

AVIJO

Cr$ 0,"10 o quilo
Cr$ 0,70 o quilo
Cl1l1.�O o quilo
c-s 1,50 o quilo
Crifil 1.f1{) o ql,l:i,lo
Cr$ 2,00 o quilo
Cr$ 2,50 o quilo
Cr$ 2,50 o quilo
Cr$ 1,20 o quilo.
Cr$ 1,20 o quíloi
Cr$ 2,00 (} quilo
oes 2,00 o quilo:
Cr$ 2,10 o quilo
Cr$ 2,10 o quilo.

de Blumenau a Curitiba .. , .. , .. ,

Curitiba a Blumenau '.. ... . ..

" Blumenau a!São Paulo ... ."

" São Paulo a Blumenau .. ' ... .'.

.. Elumenau a RLo de Janeiro
t� Rio de Janeiro a Blumenau .. , ...

..
- Blumenau a Minás Gerais

" Minas Gerais a Blumenau
" Blumennu a Porto Alegre
" Porto Alegre a Blumenau .

�, Blumenau a Pelotas ... a .

" Pelotas a Blumenau '... ."

Blumenau a Rio Grande ... ... .

t, Rio Grande a Blumenau . �. . 4 �

H O J E, TERÇA_FEÜiA'
.' as 8 horas. , '

RICARDO MONTALBAN - CYD CHARISSE - .i. CAR
ROL NAISH - GILRERT ROLAND'.-'ANDREA KING -

GEORtj.Ii: TOBIAS, em ,

'

.

,',"", :., .,'<, "
,

, A MARCA D O R�N:EGADO '

SOCIEDADE DO PR OGRESSO DA PRAIA
,

' ..� S O:P R O:"
Convidam-se os assoctados, todos Os veranistas e pessoas

interessadas no progresso 'da PRAIA de CAMBORIU', para
uma reunião social, que terá lugar no dia 14 de fevereiro, do
mingo ás 9 horas da manhã, no. salão, Erico ScI'b!eeffer, para
eleger a nova Diretoria �'tratar de assuntos. concernentes ao

.desenvolvimento do aprasíve] batneárío,
, 'Praia de Camboriú, 8 de ;fevereiro d.e 1954·

Rodolfo Renaux Bauer - Presidente

GINA'SIO DA 5A GRADA fAMl'UA
EXAME DE ADMISSÃO - início dia 16 de fevereiro às

8 horas; inscrição até a véspera.
EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, dias 22 e 23 de feve

reiro às 8 horas; ins
crição até a véspera.

MATRI'CULA para os Cursos: Ginasial, Admissão, Pri; !
márso e Jardim de Infância do dia 23 a 25 de fevereiro, nas Ihoras do, expediente (8 a 12 e 15 a 18). j';"!ito IWalciemal' Bornhausen.
'. , Tratando-se de um 'assunto

de interesse geral, vamos di�
vulgar a resposta do Chefe do
Exeoutívo rtosulensa: '

"Este Executivo não- autorf
zou qualquer aumento por
parte da Cia. Telefônica Ca
tarinense" dizendo' a seguir
que "já no mês de, agosto do
ano passado a citada Cia.. ten
tau um aumento que encamu
nhado ao Legislativo muníel
pal para estudo, foi regeíta,
do" .

Desta fôrma. o aumento do
aluguel dos tlefonas, depende

llainda dum pronunciamento
per parte da Càmara Munícir
paI de Vereadores, à qual es-
tá de pósse do oficio 020�54,
dirigido pela Cia. 'Telefonica
Catarnense, ao Prefeito Mu
nicipal de Rio do Sul.
• . ." ".' ",,$ffji'"
t_I���

�,'
!

i

• 1-

CASA wlnY SI'EVERT S' A' - COMERCIAL
AVISO AOS SUBSCRITORES

Pelo presente são convidados os Senhores subscritores
de ações da 'Sociedade Anônima acima mencionada, para a

segunda assembléia geral que terá por fim o exame, discussão
e .aprovação do laudo de avaliação dos bens e direitos com

que todos os subscritores pretendem realizar e integralizar o

capital subscrito, na formação da referida sociedade, cuja
assembléia realízar-se-â, no dia 15 de Fevereiro p, futuro, pe
las·9 horas, nesta cidade de Blumenau, no Escritorio da Fir
ma Individual "WILLY SIEVERT", à rua 15 de Novembro
N,o 1.526.

.

'

Blumenau- 30 de Janeiro de 1954
Willy Sievert - Incorporador '

RA'DIO .lARA6UA LTDA·
'- Uma, yóz Amiga em -

Seu Lar '

1510 Xc. - 198, 6mtrs.
Diariam.ente das 7 às

22 horas

PAPELÃO 'TlMBO'

l\'.IINAS GER.-US

fA'SRI'(AA. DEs.
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA : ...

São convidados <JS senhores acionistas desta Sociedade a

comparecerem à assembléia geral ordinária, a realizar-se no

dia 16 (dezesseis) de março der corrente ano, às 8 (oito) horas,
na sede social, à rua Marechal Floriano Peixoto, com a seguin
te

ORDEM DO DIA
1 . o) _ Leitura, discussão e votação do relatório da dlre

torla..balanço geral, conta lucros e perdas, parecer do conse

lho fiscal e demais documentos. referentes ao balanço eneer; :
.rado em 31 de dezembro d e,1.953. "

I
Em P-ortQ Novo do Cunha

2.0) --: Elei�ão do conselho �iscal para o :xercícj.� de 1.954. - Portuguesa do Rio 6 x San-
:t,o) ....:.. Outros assuntos de mter-esse SOCIal. ta Maria 1

"

TIMBO' 30 d.e Janeiro de 1.954. .
.'

.

OTTO HENNINGS - Diretor Presidente PERNAMBUCO
Em Recife. - Minas Gerais

O x Pernambuco O :(Campeo'
nato Brasileiro).
RIO GRANDE DO NORTE
Em Natal - A,B.C. 4 'X

Sãt::J Cristovão do Rio O (sába
do à noite). - São Cristovão
2 x América '0.

"PARA' , I
.. Em Belem - Pará 4) x Cea.

rá. O (Camponato Brasileiro,
em partida inácabàdá1 pols no

final do 1.6 tempo, em virtu-,
de do desabamento de forte

t,emporal, súspendeu-a o árbi
tr.;) carióca Mário, Viana· .

,:

IGOIA'S '

Em Goiania �oiás 5· x Ma
to Gro�so O (Campe(lnato Bra- I

sileiro) •

NO EXTERIOR
Em Montevidéo - Norco_

píng da Suécia I' x Fluminen
se do Rio O.,
Nacio'nal de Montevidéio 2

x Rapid de Vj,ena 1.
E� Sánti�go do Chlle - Pa

lestino 6 x MariscaI Sucre, do
Perú, 2 (sábado ,à, noIte). ,

Em Bogotá - (Colombia)
_ Milionários, 4 x Rampla
Junio:rs de Montevidéo 2.

, Na Guátemala � Vasco da

Gama do Rio 4 x Seleção 10-

IcalO.'
.

Em Za'greb (Iugoslávia) -
Dinamo 3 x Racing de Buenos

.. �. "'; ._ ..

Sanador é um bálsaIIlo de ação
sedativa contra a, dÓi" nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula, a, �rcu1ação
t8nEUínea e produ:!: .rápido aIíyiQ.

UM 'loDurq J)�
-

"

,,'

tlBOÍlIH1RIO ·lI:COft DE CICIU XAvílft S� I.
'Aires O..
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.E X 1",ED l'E N TI!
Assinaturas:

I' .'

ANUAL "_>. A'.... �'. oIl.. . ...

SEMESTRAL . " '

••.• ,

N.o AVUtlSO , .; .. ;'.:.' . ," •.•

Cr$
Cr$
Cr$

tas Ora, apresentadas. '",'
Blurnennu, 5 de fevereiro de 1954.

Erich Steinbach -,:-, priosidente
'

Ralph GrOss . -'-c, diretor' gerente
Felix steinbach - diretor técnico

BALANÇO GERAL. encerrado em 31 de

A T 'I V O

,�h�'....�....�__m=_���

administrativa dos 'Institutos e Caixas
ao seu livre arbítrto. cída por um Conselho Ad- governo conserva o direito
De acordo com o proje- ministratívo, composto d'e de nomear os presidentes e

to, a administração dos Ins- nove. membros, sendo ires demais membros da admínís
titutos e Caixas seria e'Xer- do governo federal, três re tração das autarquias. sen-

, . _ presentantes dos emprelsa- do essa prerrogativa não RÓ

?,a orgamzaç,�o,. 7h.amado dores 'e três dos emprega- ilogica como imoral .

mOl1t�enysta , dirígído

Re-I dos; os quais elegeriam en- - Não há ética - decla-
la. antiga Ieader Fed�rlCa tão o presidente da respec-, 1'a.

-

por mais elás�ica que
M?l�tsenY, que desenvolve tiva autarquia, seja, que possa aceitar co-.
atividades cor:tra o gover- Justificando a Iniciativa, mo honesta o principio de
no, d.esdoe o final da guer- declara o sr. Armando Fal- que, em uma associação
rapardo Andrade é'�as duas

cão que o go'verno 'é o uni-
que acarrete obrigações fi-

co dos. contribuintes nos nanceiras correlatas, fiquemulheres condenadas, Be- ---

com o direito exclusivo denita Barcena Bustamante e Institutos 'e Caixas que não

J I IOf paga .eus 6:)mpromissos, administrar. os recursos for
. uana g esía rellana, 0-

a' sorna .necidos 1Jc10s dernaís ]'U5-ram acusadas de distribuir qu,e já se elevam

propaganda da CNT, em u- de 12 milhões de contos de

I
tamente o uníco coobriga

ma tentativa para reunir os reis, isto é, 12 bilhões de do que não c:-xmpre os seus

elementos anti-franquistas cruzeiros. Apesar disso, o encargos, baslCos. .

em uma "frente unica" con

ministração dos Institutos
e Caixas de Aposentadoria
e Pensões,
Deseja

cearense tirar ao presiden
te da Republica a prerro
gativa de nomear os preal
dentes daquelas instituições

A ( Ã O
,,' ,

IR'"
aeílii!.ção. Administração';e Oficinas' Rua São Paulo !L

319( _' Fone 1692 .

� Caixa Postats 38.

(fri_�. -",.
Dh:.etor:.· l\1A��CIO 'XAVIEB

l
'[

"

SUCURSAIS: Rio:� Rua. Boildgo LísbD&, 12
.......: ·Fone 42.5953 __ SAO PAULO: Rua 7 de Abril

'

D.. 230 - 4.� aD.d�r - Fones:'. 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZON'rE: -'Rua Goiás, 24 - POR

TO ALEGRE: - Rua Soão MontanrJ. 15 - CU.

RITmA:,- Rua Dr. Murici, 'l08 - 2.0 andar -

Sala 233. - 10INVn.E:'� Rua São Pedro, 92·

. Malharia Blumeoau t 1.
RELATO'RIÓ; DA DIRETORIA

.

Senhores acionistas: .

Ém cumprimento aos dispositivos Iegaís, e atendendo" .ao
prescrevem OS nossos.' estatutos sociais, vimos apresentar-lhes, a' se

IiUir,
.

° balanço geral, conta de' -iucrôs e perdas e parecer' do. eonse
iho fiscal, rétattvos ao exercício findo de '1953.

' ,

..,
.

As cifras por si st?, ,demonstram,'claramente a situação
..
da socie

dade, no entanto, estamos à disposição dos s1'5. acionistas. para Pres
níma MAI,HARIA BLUMEN,�U s.A:, havendo exsrnínado demOrada e

150.QO
86,00
1;00

18 condenações ligadas á
conspiração contra Franco
rante a guerra. civil, foi nha durante

'

a Republtca,
sentenciado a penas em um estão fora da lei, por doeter
total de seis anos' é quatro. minação do atual regime es

meses. . .

'

..

1
panhoL O uúico partido que

Dos 18 acusados, 17 eon- funciona legalmente, hoje,
fessaram pertencer á CNT..

· é O da Falange. ..

O outro, José Pardo An·· Fontes informadas dizem

drade, ex-comandante 'de que, no Conselho de Guer

Intendencia, disse que ha- ra em referencia, todos os

via conspirado junto com processados declararam per tra o governo.
os demais, porem que não tencer á fação' "eolaboracio Pelo menos a dois dos �.8
fazia padJe da Confedere... nísta' da CNT, que não se acusados foram impostas pe
cão.

..

dedica a·' ativldades.. anti- nas de 15 anos, porém ain
�

A ,CNT, juntamente com franquistas, Há outro setor se ignora quais são eles,
os partidos Comunista. So- -----'-----__:._;_----__:.--------

���s:�n�i:���:".O�ad�;:, Empresa lo�ustrial Garcia· I. L
Trocaram Cristo por Marx

Fracassou COlIJO arma �e combate ao

comunismo ocurpo�e pa�res operarios
PARIS, 5 (UP) - A Igreja trabalhos de outra natureza

Çatólica da Franea ordenou a rompam SC:llS vínculos sindica
suspensão de sua iniciativa de Iístas-
.combater o comunismo entre "15 PROTESTARAM
os operarios franceses c-om o Dos 90 sacerdotes operarios,
auxílío de um corpo de "sa- 75 responderam com uma

eérdotes operarios". Ao mes- curta, '�ue foi divulgada, na

mo tempo, o jOl'lial êatólíco aual lamentam a decisão dos

''La Croix," comentando .a si� bispos, "no mmnento em que
tuaçã.o, dá a entender que �e milhões de operar10s da Fran
.trata da questão das conver- ça e d{) estrangei.ro. se acham
sões realizadas no decorrer em marcha para n uniã:o, .a

dessa .experien('ia inidada há fim de defender seLl pão, sua
,dez anos,

", liberdade e sua paz".
.

Cem o propósii0 de contra- '''La Croix" publica a carta
balancar !l ,r,fIllencíà comú- "com repugnancia" e comenta
ri.ista

•

entre as classes traba- que o to mmar�istá=-da�e:::
lhadoras, a Igreja determinou ma demonstra quão oportuna
que 90 "sacerd�lcs operario;,;" a acert::.da f:i .a decisão das
trabalhassem ('omo estivad,o- autoridades ecliesiusticas ao

res, 5e1e:ros, .r'�Qtricistas, me- ordenarem ,
a suspensão do

, canicos· etc. : programa.
Os "cerdotes ('perarios" fa

ziam o dia completo de servi�
ço para demonstl�ar que a reli
gião não é priva�:va dos ricos
e da classe media.

,RUDE GOLPE

.

MADRID, 5 (UP) _. Um
Conselho de Guerra conde
nou hoje 18 espanhóis, en

tre eles duas mulheres,
penas de prisão que osci
lam da um a 16 anos, sob a

acusação'de procurar reu
nir elementos dissidentes,
.em um-rnovímento contra 'o

regime Francisco Franco.:
O tribunal militar não

forneceu detalhes bem In
formadas dizem que Cipría
,no.Damian Gonzales, secre
'tario geral do comité nacio
nal da CNT (Confederação
Nacional do Trabalho), foi
condenado a 16 anos de pri-,

"

BLU1\.mNAU SANTA CATARINA

RELATO'RIO DA DffiETORIA
Senhores acionistas:
'remos a saüsraeão de apresentar o balanço gCrnl 'relativo ao exer

cício de 1953. que espelha nitidamente a situação economtca e 'finan·
eeíra da sociedade.

Estamo�. todavia, a disposição dos senhores acíonístas
e qualquer 'esclareciment,) que se torne neeessáríc.

Blumenauí ,28 de janeiro de 1954.
EMPRESA lNDUSTRIAI, GARCIA S.A.

Edmundo ,T. Hauer' - Diretor Presidenté
Erüesto StocI1H'k Junior.· - Diretor G€rente
Erich Gartner - Diretor Sub-Gercrrte

BALANço GERAL REALlZAD.O E!'.f II DE DEZEMBRO
ATI V O

ll''':IOBlLIZADO E ESTAVEL

para todo

DE 1953

IMOBILISADO

dezembro de 1953.'

Imóveis, 13. '111.212.20
-49.066.39!l,20
6. 2�7 . 125,80
99B,000,OO

1. 589,016,60

6.201.826,50 �mmmmmHmllllmlllimlllllllfU!Um!lllImllllllll(llmmIIlIUIIIHllllllnIflIUIIUUlIIlIllIlIllllIlllllmIllIlUlfUlllfUIIIIIIIIIIUIIUlIlllllfllllmUm':
PERDAS""·· ª .

.

".
. =

14.9.497,90 - _

·.a4216.30 -

4.073.357,40 ::
!J .$73,10 ,::
17::Hl,90 I�

4.24.8.386,60 4.248.386,60

-
-
-
-
-

-

-

-

-
.-
-

-
-
-

""

Blumenau" 31 de dezembl·o
..

de 1953.
Erich Stembach - presidente
�lph GtosS -,. 'diretor gerente
Felix Steinbach - diretor técnico
Bruno kôschél - guarda-livros, r;IIpl. reg, 11.0 624
.. . PARECER :0'0 CONSELHO FISCAL

Os 2ba'i�o àssinadOS, membros<:do cons';lho fiscal da sociedade anô

nimaMALHÁruA J3LUMENAU S_o\.., havendo examinado demorada e

minuciosamente o balanço, :a conta''''de lucros e perdás; os livrOS. inven�'

táríq.e dein�is documentos_referentes ao' encerramento do ano socia,!'.
findQ a 31 de' de,iõernbro dle 1953. e tendo _contrado tudo eXllperfel-
1;1, ordem, são de ,parecer ;que' ó:'balànço. e a conta de lucros'" 'perdas

os demais documentoS" dévam> ser, < aprovados pela' assembléia ,geral.
�ué para td 'fim. se deverá 'reuIiit de aeôrdo com as leis em vigoX'.

Blumenau:' 5 de fev�reiro, d_", 1954, .

,rngo Hering
,

'".. "

Dr, José Ribeiro de Carvalho

.

Clodoald,,, Machado da Luz

'l'erreno e constrU<;lões
E$TAVEL

Maquinismo
Moveis e Ut",nsilios
Automovel

1.109.1U,1JO
a8.006.00
4,000,00

,DISPONIVEL
Caixa e B?ncos

'

REALISAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Matéria Prima • 366.277 ,Ofr
M';rcadorias prontas e em: vias de fa

bricação
Tintas e Prbdutos' Quimicos
Lubrificantes .e: Gr;ixas .

'

Almoxarifado
Letras a Receber
Devedores em C/Corrente
Devedores C/Duplicatas
Diversas Contas

"

1,142.4'1'1,50
33.647.50
!l.053,00
76.699;10
233.599,50
95:293,40

1.964.666.20
16.394,70

TITULOS DE RENHA E.Pt\_R.TICIPAÇÕES
Adicional Imposto de Renda 'Restituiv.
Bco. Brasil .

.....: C/ Deposit" ComulsÓrio
Partic'ipações

'

39,608,20
937.50

.

BO.OOO,OO
. --.

CONTA DE COMJ,'ENSAÇAO
/I:�ões Caucionadas

' ,

TOT_;\L no. ATIVO

, "
, Niio ExlGIVÊL

Capital, em ações
Fundo de Res.érva Legal

Reserva Especial
Réserva Compulsória

p, Devedores Duvidosos'
de Depreciação Macluin,,;;
de' Obsoletos

}). Operações Cambll'.Is.

2.400.000,00
.302.000,00
160.020,80
74.964,90
196.00000

551.166,00
29.690,00
5.Óno,oO

LONGO PRAZOEXIGIVEL A CURTO E

Cr,edores em Cf Corrente'
Dividendos não procuradas
Duplicatas. Descontadas ,

Duplicatas não venc. a- 'pagar
Admínisr. Commíss'. e Gratif .. a, pagar'
Contrib. IAPI :oi pagar

� Beneficieneia
Dividendos

127.987.50
7.200,00

1.250.245.30
267.153 • .j,0

529.667,60
20.731.00
20,000.00
240.000,00.

CONTA DE COMPENSAÇÃO
Caução 'da Diretoria

TOTAL Dl? PASSIVO

DEMONSTRAÇ.íi ODA CONTA '''LUCROS E

Saldo exercício anterior (Dev" DuV.)
Donativos e Caridade :, ,"

Lucro bruto

Renda de 'ritulos e Outras

Juros Bancários de Móra e Outros

Div. Desp. Fabr. Com. Vendia e Outros
Orden .• 8.al., Gr2tif. e Porcent�gens .

Contrib. TAPl, LBA, SENAI e'..SESr

Impostos Diversos, ';"- ,

Donativos e Caridade,

Socorros· Operirr�{)s
Fundo p; Devedóres: Duvidosos

de Depreeíaçãó MaJ:J.tiinas ..

Reservá. Legal,
Reserva Espp.ci.,l

Pi.videndós

989.557,70
2.102.191,20

110.6�0,60
387.1'12,30
20,000,00.

.

8.528�OO
196,000,00
110.000,00
32.000.00
52.296,80
2�0,000,OO

71.591.75281) l SAUDAÇÃES TRABALHISTAS
,---- I Meu querido Chefe e meu grand·? am'go Dr. Getúlio.

1, Salvo êrro. a frase é sua: - "Não teremos estabelecido os

13.377.244.10" verd;:;deiros alicerces d'a democracia, enquanh não houver
mais pão nas casas d',cs TRABALHADORES DO BRASIL!" ...

S:rá nor ;SSO que os nronrietários das padarias resolveram
há dois dias, impôr à 90!Julãção um aumento de 20 oe 30 por
ceoto n� preço do pão tabelad.::>, nã') à:ndo a menos confiança
à COFAP'7

.

Ora, Já d s��endEmos milhões c milhões de cruzeiros.11a
67.179.709,10 I Expansão do Trigo Brnsileiro e, apesar das palavras .. bonltas

das mensagens do gov':Orl10, continuamos na .estaca zero.
I Na legislatura passada um h:)mem honrado; o antigo de
\ putado Gliicério Alves apresentou um esplêndido plano para

7,900,500,00 incentiv::>r a produção do trigo no sul do país. Apesar dos gol
pes do lacaio} Fre.'tas e Castro, ria Comissão de Finanças; {} pro-

160.049.206,on jeto foi convertido em l,ei !f:,10 nosso bom amigo, general Euri
co G. Dutra, Mas, como se tratava de uma iniciativa do gover_,

no anterior. pelo ·men�s. f o que me consta, tudo ficou paralisa-
do.

' .

56.250.00000 E vamos assim desperdicanç;o as nossas d:visas, ao cúmulQ
67,749.063',70123.999.968.70 de adquirir trigJ argentino, mas I1D mercado holandês! Peron

t vend,e o trig) ror um pr,eç) qUE' vamos comprar depois pelo

I dobro,
na terra da Raínha Juliana ...

Agora é a Rússia quem nos vende 100·000 toneladas ...
Dizia. ainda ontem, um comunicado secreto do Estado Malar

23.H8.737.30 1.Comunista Brasileiro: MJlotov e Molokow e o espírito de Sta

Ilin estão forn�cencb trigo para· o pão dos operários e. trabalha-
I dor·:s. do Brasl1.., ,

..

150.000.00 I ·Como demagogia eleit:::ral é de primeirissimo o:rde1Í1!, ..
7.750.500,00 7. 9UO. 500,00 , Depois de tomar um café amargoso, porque desapareceu ()

I açucar, em v'rtude da greve, e com a colaharação 'do leite con
------

l d,�nsado, quer·: reafirmó:r-Ihe, docemente, qúe, s':m e ,sfcrí sem-
180.049,206,00 prc o certíssimo das horas incertas.

I BARRETO PINTO
I P.S. - Na burleta "Jurití" de Viriato Corrêa, há uma
i pass.1g,,:m deliciosa. Quando certo político tossia c homem do
I tromb':ne dizia }::-gO a pessoa! da banda: "Aí vem best2ira!" .. ·

Não é bem este o caso do Frota Aguiar, a propós'to de suas

babGzeiras de ontem, na Câmara, lendo o seu m'mifesta deslL
gando_se do P.T.B. O caso. pOrelTI, é digno de dE'staqu, porque
é a primeir.a .vez que um depütadJ defunto faz o seu próprio
necrológi-o. . .

.

II - Bl'ígido Tinoco quer ir mesrno para a luta! E se fi
zelO um. trabalho ofic'ente poderá ser el,eit.J governador flumÍo..

nensc.A propósito do meu "PS" de ontem, mand·au·me a seguin

I te carla, que faç{) chegar a',] seu conhecimento: - "Meu carro

.BarretO' Pinto - muito graio !lelas suas bondosas referências
à minha pesso-a, no Bilhete a. Vargas. Todavia, desejo fazer um
reparo na parte em que admite a :!lossibilídade de retirar a. mi-
'nha candidatura ao govêrl1() fluminenf3e, em face de um acor

do. Não, sou' homt'lll d:e recuos, como V., meu caro Barreto Pion
tD. Homoh}gada a minha candidatura, por unanimidade, ca

, minharei para a vitoria ou para. �. derrota. l\leu compromisso
, é com o povo qué está tleSI'Dcntado e AFLITO na velha pro_

I víncIa"·
' � "":'1il�_1

_ III - O Clero brasileiro perdeu, na, quarta-feira, uma de
:. suas inaiores figuras, Dom Rosalvo Costa Rêgo. Na Catedral
:: I Metropolitana, pela última vez, fui beijar as mãos desse gran
E de Ascebispo, Carat:r adm'rável, Dom Rosalv'J um dos dile
:::

i
tos auxiliares de Dom Leme, o Sanio Sebastiã'O Leme. mante

:: ve sempre uma linha de díslância .e d� alta elevação, para com

= os qu.e dirigem a ",politica cristã" na nossa Cidade Maravilho
:E', sa. V:gário Geral, por mais de 28 anos, Dom R:)salvo, agindo
E sempre comI) um justo, deixa um claro que düicilmente há d�

.

E ser prEenchido, porque tambcm os grandes colaboradores de
,E Dom Sebasiião Lm; como M·'.'1·') e Souza, Uchôa e Marinho, não
�

,
rezam no catecismo da: polgtica do Palácio das Mil e Uma Noi-

� tes, do Sumaré.
. �,

iIQU�b�a�d� ca��ça
-
-

-
-
-

-

-
-

Maquínlsme e Jnstalacões
Ccnstrucões
Móveis, Utensi!ios. vr-iculos e Semoventes

Importações.

DISPONIVEL
Caixa; e Dancoi:

REALI'ZAVf:L A CURTO E A LOKGO PRAZO
Títulos a Receb�r 13.851.952.80
Devedores Diversos
Bancos C/Cobranç:. " Depósitos
l\1ercadorias Pront�.s e em Fabricar::ãn
Almoxarifados

Ações e Apólice,

CQNT1�S' �E COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas
Outras C:mtas

T.-,

5 . 460 . 062,30
8.541.165,10

1 •. 260.252,80
HI.1J76.27B,90
2.190.357,20

150.000,09
7.750.500,00

FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL
l'àSSIVO

0;.

A�xpel"ie!Jc,'" qu� há long,)
:temp-o vem sêndo motivo de
controverslas. �ofreu um rude
:golpe, há dD:'>. anos, 'com <,,;}

violenta.,; maJ1ifestações dirigi
. das pelos comunistas contra o

ga.'1eral norte-ameriCano Mat:'
théw Ridgw:y,' quando .

este

cb,egou a Paris· pará ei1,ipos
sar'se no comando' supremo
das forças aliadas na Euro_

pa. ,

,

Verificou-se, naquela op<�r- 1
,tunidade, que doia· sacerdo�es I·
se· hav:am. fiílado' ao c{)mUl1ls:-, I
mo e uma investigação de-,
moi::Lstrou que varias 'outros ti- I

nhjlm "':lotado idéias mar-

xistas,
,

'

..

.

RECOMENDADA PELO
PAPA

Os bispos frances-es debaí,e·
ram () assu::lto com o papa Pio
XII em n.ovonbro do. ano pat:
sado. Soube.se. h'c.je, qüe os

bispos, �, Coris�Ih(j do Vatíc'1-
11C', distribuíram uma nota

confidenc ú em Que ordenam,
aos "sRcerdotes operariaS" que
encerrem ,<;U8S utividad-:,s a

1 de março· se dediqUem, a
---_

NÃO EXIGIVEL
Cápital
Fundos de Reserva e Provisões

EXIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO
Titulos a pagar 831.249.60
Bancos

'

23.174.04.3,60
Credores Div,ersos: ,�'. H3'.444,10

CO':'[TAS DECOl\fPENSAÇÃO
Cauçúo da Diretoria
Outras Cont.as'

3.718.841,70
Úlumenau, 31 de dezembro de 1.953
Edmundo J. Hauer - Diretor Presidente
Ernesto Stodieck Junior - Diretor Gerente
Erich Gartn<:'r - Diretor SUb"Gerente

Aller Wunsch 1st 'sicn"
hore· érholung ohne

• Sormenbrarid. Darum.
VarwõnnteHautollmõh·
mãhlich an çliaSonna 96-
wõhnen und'immer wi6-
der mil NIVEA-Creme
oder NIVEA·Ultra·OI

Aerisio M. da Costa, contador Reg. C.R.C. N.o 2..3

pARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados. membros do Conselho Fiac!'.l da Empres�, rn�

dustrial Garcia S.A., tendo examinad� o Balz.nço Geral e Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas, rcferentes ao E'xercicio de 1953. bem como

os respecti,,::os livros, e documentos, são de pare"er que sejam aprovados
pela Assembléia Geral Ordinária.

Blurnenau" 28 de janeiro de 1954,
ADOLFO WOLLESTEIN
MARCOS HOESCIIL'
ALFREDO CAMPOS20.0'00,00 . AC 154
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f�ORGAHI'ZAÇÃO BlUMENAUEN,SE LlDA."
ifORBITAH

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

Responsáveis:
DR. ARMANDO HAVER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEI..

(Contador)

Registros de firmas, organização
Anônimas, Contratos, Distrates,
geral, assuntos fiscaia.

de Sociedades
Escrituração em

- o - -- �-' -,.' 'o ''i
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HORIZONTAIS "

1 .:._ C'nto; feiCçari::t· 2 - O dia 15 de març·CI, maio,julho
e outubro e o dia 13 d.::.s demais meses, no calelldurio rDmano;
macaco. 3 - Anojar auxiliar. 4 -Cavas a areia: patraql.1io•. t)
- Sufixo, f€minino de ão; interje'ção, 6 - Pr,elixo; otàmano
(p1.). 7 - Relativo a dinheiro. 3 ;_ Repercute; firme, certa. 9
- Terreno semeado; freira. '.

-
..

VERTICAIS '

1 - O trav·n e gosto adstrlngent.� da frut.a verde; do ver
bo amar. 2 - Perfume, saudavel aaprazivel. 3 - Trono, cân;:
tico religi.oso· 4 - Dançar. 5 - Ama-sêca; dó mús'cal. 6 _. ()
mesmo que mostrar. 7 - Gado; ardido, picante (p!.). 8 - Le:"
vantar; duas vezes quatro. 9 - O mesmo que agora; tinir.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2 CABEÇAS - A criança de duas cabeças, nascida l'ec.en

temente nas proximidades de Wnrzburgo (Baviéra), despetou ,

o inter-esse 'dos estudiosos nara os nroblemas relacionados com

3'SU x'stencia civil. Do ponto� vIsta do estado 'civil, a crian- I
ea é considerada como uma única jiessoa, mas .quando de seu '

batismo. por estranho que pareça, 2 prenomes diíerenteli 'lhe,

f01'6m dados pelo pai.

EM: LUA DE MEL - Está salva do mal da tristeza mor

tal a císne "Cled',e"; após a morto: de seu .ccmpanhetro do la-'

'gO de Trento' o qual se precipitou sob as rodas de um trem'

numa audaz tentativa de evasão, ela não quisera mais comer e

dpassava os dias perscrutando os céus, como na expctatva da

emorte. Chegou ae seu Ioga ,:) cisne "Gfilá" oferecido por zóofi.

l.os de Amsterdan. Esse novo d. Juan que trazia 'no colo um'-la •.

-ço de ,fita de seda com as .eores holandesas, assim que chegou
'ao -Iargo Joi -k.go se aprcxímando da viuva; que o acolheu com

mostras de regozijo .agítando repentínam.ante as asas- Milhares

de pessoas, em Trento, passaram o da a margem do lago, es

perando a lua de mel-
---

AS CORDAS - Um desfile de modas para senhoras gor

das foi realizado recentemente no Club Mayflaír, de Londres.

Modelos, gordíssímos desfilaram com movimento algo embara

çados e mcérto, ante uma assistência seleéionadissima. Segun- I
do a sra. Gwen Danvers- o desfIe visou a reparar a injustiça
de a moda haver ignorado ,até hoje -a existencia de 25 mil mu

lheres inglesas gordas.
'�------------�----------------�---------------

�J§-�
'.

-

--d,e ....oramasoúd.
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.

\ãiIii
� d. seu filho 1 Dê-lhe

,
-

.LICOR DE' CACAU XAVIER :i
- • "'nPif:,,::�o;;;�'::-.,' .,..,kint �

CODcertamos: ,

Refrigeradores Domésticos, Reirlgeração em Geral

MáqulDas de lavar"F"ogões elétrloos, AsplradoJ'cs de Pó.

EDceradeil'8S, LiquIaificadorelii etc ...
Belormas PIDtur ••

CASA DO AMERICANO S/}\
SecçãG Domestica

� Fazem anos' 'hoje:
-3 srta . .Taeira Theis, da

socíédade local;; ,
"

� a sra. BJ;sabeth W�lfiser,

vesti�iBhos

zado, isto é,' tem automó

vel, você diz sim e é gentil
e terna; esta é má educa-

ção 'e perigoso modo de a-
_ Acha-se em festas desde

'

"

..

"

_

gir. Embora você nunca te- o dia 5 do mês rem curso. com,
- F.ebt:e tI:üca e leIte:

nha entrado em um belo .au o nascimento' de ,um robusto I
- O�lelte�pp.� çontr;::r o gel'

" menino, o lar do sr.•Tosé M.ll�� da febre- hfl�a. Maos do 'i

tomôvel, saiba dominar a da Cunha e sra. ,Maria Alba-. �Hdçphac:l_,or, 'Vasilhame, ad, J'

sua fraqueza e dizer: obri- nagío da Cunha. Junçao dagu�� moscas etc., são

a d tornarei ib - Tambem o lar do sr Se

'I
as .causas 'mais comuns dessa;

ga a, mas ,omarel o onr US;
b t"_ -n '" S"l E·d·th

....

'contaminação. A -iervúra des-
( b de) Q d t·

.i nas iao oI:l.. "a 1 va e sra. 1, • , .,.

ati o .on, e . ua? o lVer, da Silva, ,,:cha-se �nriqueci.no: ��Ol os :r:ucrob.los que se �w
conhecido bem o Jovem, '8 cem o nascímento de uma m- c�l:ltra� no Iel�. _-

estiver segura de que é um, teressante menina, tendo o fe- '! So .�eba lelte. �ue tenha

1· t
.

t d dt 7 sldo ferVIdo· - SNES
homem COlTIO deve e que

1Z .even�o se .regsMra; o aia <

•

t
.

t
_ ,

d
'

'( d�ste mes, na Secçao de MateI',
er,:_ m .'énç?�s como eve, i mdade do Hospital "Santa r,
então poderá andar no seu i zabal",

earro�Especialmente em via· BATIZADOS
gHl1 de nupeias.

- Na Igreja Matriz, desta:
,

I ..
-

_. cidade, realizaram-se domino:
go, os seguintes batisados:
- da menina Rositta, filha

II "
'do 51'. ,Otto e sra- Adi Maria
Frotschel;

) ,';
- da menna Cléa, iilha do

,

.. Habitam. fi zona' de co- sr- Lauro e sra. Orgína - Rodrí-

neste ,fim de 'ano, - anun- gues;'
.

cíandn -na emissora de Rio, -- da rnenma Ivanir Ma-

I
do Sul. ..• '" '" ••. ,

ria flIha do sr. A1acrino e

So íícítem' a tabela ,de sra, Isabêl Rodrigues;
. preços ou a visita de .um-

- da menina M�');i Fatima,.
corretor. - Caixa PostaI,' f!:ha �o sr. Erich 'e 'sr'a, Laura

61 _ Fone 151 '_ RIO, 'Lrezmha Persuhn;. "

DO SUL - Sta. Catarma,· - �o menhJ RUJ, �liho do
sr. Nilo e sra. Catarma Ra-

I Dois belos vestidos para Com este vestido simples,
meninas: um com linhas você pode ir a-qualquer -Iu- Um vestido. _ mas

princesa e gola 'em eon-' 'gâr'c�tn·a':rria'is pedeita con-extremamente sedutor. De

fiança. Sé preefrír, pode a- cóte eln forma decrescen

crescentar uma gola de fa- te, mangas curtas e bolsos f'zenda, 18m cortaste. confortaveis.
traste; outro com mangas
bufantes e tão elegante_

quanto o outro.
'

Bua 15 de Novembro, 4.73 tet. llJS.
• NOSSA mVISA E' SERVUi •

, I

iam�, colchão, �ençóis fi cobertores

com NEOCIO..
, EM.iJ,.PÓ..t�fj,. durmo

tranquilo I

NEOCiO_ EM�PÕ..�ao�gm-eh�
, .,,, I

;. .,ão. irrit".G pel4'>\i
t:::,.., .J.,. •.•<t:.�',<{*.�.�.

-

t'amb-é-m .�.ont,r��,-fiarát.o-s, jOf"migas, e' tro(:gs
�

,
• _. ,to" •• • "

BAlKO :INDU'STRIA ,1_ ,0000'ltlO DE SA"1A, CATARINA

:,_ Maüts: iTÀ) A I'
...... Itudereço Tele. "INOO»_,
:_' [-�f Cf$ 50.000.000.00

......'- ,_. :.... 46�OOO:OOO$OO

hadado _Di 24 d. Fevt.irelTo d. 1835

Capital ...:.. _. �_."" - 0= ,..... -

'J'Undo de �il '_ ._, ,.... ,_o 'C_

----:.�� t 96.000.'000,00
Total dos depositos em 31112153. mais de 834.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PBINCIPAIS PRAQ '18 DO J:S,.

'l'ADO DE SA...1IfrA CATARINA. NO RIO DE JANEmO. g CUBlTIBA

DEPOSITE SUAS ECO,NOMIAS NO INCO E CONTRmUA. ASSIM, p�
O AUMENTO nAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA, PRO-

.

DUÇAO

-E (O.M
•

,

o ,.p3fKimenlo �e ,Bios BUS r�tGS fgmiDjDDS!I;;:��;:;;?;�fffi!�
DR. PIRJ!!S rios quimcios ou mecanicos

'I
de, quando feit3, erroneamen- ,lhp do ·Sl". Osval�b e sra. Ivo-

" O problema da depilação já citados ou irritam a pek te, tr�rá -ser10s preJuízos. 'Mui ,11e Costa de Fl'elt�; _, .' I
'definitiva é dos que sempre nos lagares onde os pelos se tas sao as p;ossoas que apr':!- �

- do menl�o AaelDIr, <oflIl�o,
se acha em ordem do dia por implantam, dando em resulta- sentam.:) resto cheio de eica-! do sr. Atanag,ldo e 3ra. MnrIa •

c.:nstituir um dos mais preo_ ,da o apareciment,) de espi- trizes e qU/3imadUl.·é!s 'prove- G�tfçalves; .' , ..:
c\Jpantes "�ssuntos de ordem nh2s, como se observa quan-, nientes de apI' cações duvido- --- do memno Ivan DeCiO, fI

medico_social, Quando há' nh do se usa pomada de forcuIi -, �,ças de eletricidacl'!. visando lho do s�. Herbert 02 sra· Mar-

aumento �xagerado do siStema na em fricções locais, ' uma depilação definitiva. got Wollmger, e.
" piloso, sobretudo ,localizado no A respeito, ainda, do trata-,' NQ1ia: Os nossos ,1V.::itor3s ,g � d? menmo Manfred
,

labia superior, que'xo e fac.e, menta definitívo do,s pelos do poderão solicitar qualqu.er .Qeorg, f�lho do sr. Walter e

c&racteriza a hipertric:)se, mo rost} péla alta frE'quencia, c,:m '.conselho sobre ,o 'tratamento sra. MarIa Buschermoh1e·

lestia vu!garmenie de pelOS forme 'relatam!Js anterior-, da pele e cabelos n'l medico,

do rosto. Algl�mus veses os pe. mente, não é .nl!cessá�i� afÍ1'_�' espe�iali�ta·Dr..P;res, á �ua
.. los crescm "Vagarosain:,mte mas. ma�m�s qu.e so um m�Ülco. b jVIexlco, vI - RJo de Janell'o,

em muitos casos, .eles ganham peclallsta e capaz d,e. apLca- bDs.tand� e11:iar II presente

rnllidumente for:;,a e, em pon-
< la corretament�, SaOlt�o. \[1.1e, artigo deste Jornal .e o endere-

I cos meses cobrem toda face' qualquer f,armade .eletrlCida- ';0 comp!etco. para <LI resposta.
- -,

:��1��:�{�;fE:;!�;;il S;, O' R V'",E" ',T r, 5,tlr:os, 'pOIS ela procura pOi' • ,C-..
,

, todos os ,meios ver-se 1ivr� de
.

'

I tão inesteticos c rtdiéubs pe- ,Como falamos nos sorvetes, Se 'Encontra nas lojas de l.)u.

I los. '.' "
lembramos de completar o ças e permite 'formhr esferas

Os vatlOS 'process?� anunCla "assunto com maís algumas i- .

l',:ogular.es, {lU então USe uma

do;>., por 1_!taIS 'exqlll.SltOil que
I
dé:as. -São deliciosos e agra- colher grande, dispondo, nas

seJam sao ��peru�entudos, dum muito aos h::mens os taças o sorvete às cCtlheradas,
1nas, tudo ,.em vao. ,POls ,os ,cu-

'\ sorvetes ao alcool que se ob- Mo1b.e deoois de cada colhera
belos aumentam cqila vez m9.'S: têm misturando a um litro de da a colher;, em agua fria.

. Os 'pelo� lo -Nsto, entretan- . xaropa de açucar, 100 gramas Com o sorvete 'você sabe,
to. que ate ,ha poucos anos a_ de um licor. Gdam-se cumo' que se d"ôvem servir biscoiti
t�ás eram e?nSiC!'er'ldos como de costume., .:::nhos sabe tambem, cel'ta

uma ,tholest!a, mCl:ravel, en- F:cam particularmente bons mente. que os bisc.)if.os mais'
contr.aln -hOJe em dIa, �(l coro' 'os sorvetes ,ao rhum e.os ao pr,;:;prios são os levíssimos do,

l'en�e �= alta freCIl!.encIR em marasquino mas naturulmell-, tipo "wafers" COll1 ou sem re

,aphcaçao 'd� 9';lanhdade, e� te, Em materia de ocbídas, ca. che'o. Mas como os jevens gos .

recurso d��mltlv9 de trata- da um tem as sUas pr.ef.encias tam de alguma coisa de mais
lf1ento. E )a qUe estam.Qs �a.- e você poderá comp. r combi- substancioso, prepare então'

land� no tratamento .da flI_ nações deliciosas. Tendo duns

I
um belo delicado que combina

p�rtrlcose convem dlzerz:n�s, sorveteiras, poderá fazer um muito belJl com o sarv,ete. "

amda, que t.ant9. <. e1trol!se sorvete de licor e um de, fruo Em um outro artigo quere- ;

�omo os depI1atorl�', 9uer se- ta ,e eis boas combir.áçõs: Sor- mos dar_lhe receitas de be�

J�m cremes, pos,. hC)UJdos ou 'vete de banana e ssrvet'3 de bidas para o verão, de todos
pmça, !1avalha. lamma de bar "kirsch", sorvete de' abacaxi e Os tipos e esperamos d.este mo
bear

..hxa, pedra _

pome$ ou sorvete de marasquino; sorvete do ganhar o nosso pedacínhJ
'

esponJa de esmer;l '2!1 mcs�o de morangos ;= sorvte de "cher de paraíso, pois que, como sa

a p.om::,-�. de follc�lma, suo. ry brandy". b:>D1os; dar de beber, aos que

1 preJU?lClalS ao _rQgto�, _ ;
Para servir o sorvête USé' t�m sêde, é obra de misericor-

E.�s.s procesaos d.. xam c,- um espec'al instrumento que doa.
catrlzes pel'manentes. comQ'

�:;r;��r.;ól��\;�I!.�:.ll·-'-e-,-m--b-r
....

e-,-m--o.....-III-n-o-·-s-,·-....u
...

,

-O--�,-c-h-a-p-e-�-u)
k moda, d'8,',tlsur Ghapéu distas �de Viena, qUe canse":" .

estA,se tornr!tidd�;eaaa vez' guiram transformar os len

; �1�is �irme. Jâ n'ão se vai ,ços para � cabeça em e!e$sn

I'
a IgreJa ou a um casamen;. t>es chapeus ou substitutos

to sem chapéu, e sem ligar de chapeus para � noite e

pára a estação do ano, às ocasiões de festas.

chapéus te mos mais dife- Para os chapéus usados.

rentes', feitios e são confec"; à noit,e�-nadamais prático' e'
ciónados de diversos niate- elegante do que um lenço'
rüils gue servem tar:topara >em tule de nylon, com as:
o verao, como. para lllverno bordas' bordadas com mis-;
Todavia, nem sempre pode-- sangas ou perolas. Outros
mos ter à mão um chapéu lençoS: em faile ou brocado;

que sirva para todas as 0- 'cc.m a borda em Gipure oú
I casiões. Este pr,oblema cou·_ outra renda pesada

'

tudo foi resolvtdo pelas mo (Conclue na �.a págln:t le�

�-"IUh...J..lh".unUIllIJmJlllllllllllillll�;,UI;.n'lfIIlfn.llliiIUnU'lmlIIIIUmifllOlllfIIUJlIUIIIlIlIllIlllllJllj,,!i
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'

sempenho
liDlpico' cllloCôô aol

.

•
� <�: ... ,- '�.'

'

agrem iaÇã'Cl
mente do conjunto

alvi-ru-,.ol1de
a dupla de zagueiros, quando ocupava H posição gente apenas na arquiban- e fazendo gestos desneces-

J
Jóca � Antonínho; Brandão

bro:que díspos p.a
..
ra

..alu.tã, .claudic.ou a todo instante., de zagU'í!�ro central e ano- cada, propor
..

cionou diminuo} sários. De certa feita, na co- Honório e Ernesto; Zímer-
a rigor, de um titular ape- Os av.cr.,», por suavez, al- tunda mais tarde, o tento de ta arrecadação: Cr$ ... " branca de uma falta contra mann INad inhol, Niltol1,
nas, oual seja, o médio Bran vejararrrtconstantemente a. honra do bando tricolor, ao 795,00. c Olimpico, faltou-lhe auto- Reino (Carvalho] (Heino i,
dão.

'

I
méta "clímplea"; mas en- I atuar na extrema dlreita, Roberto Paulo de Lima, ridade para expulsar um [o Ipíranga e Nélinho,

Alias, sobre este detalhe, centraram em Geraldo uma

l'
Os outros pontos da repre- como' árbitro, foi autor de gador da citada equipe, que VASTO VERDE - Diü-

devemos dizer que :nuito. barreira
quas.e íntransponí- se.ntação da Baixada. tive- encenações perfeitamente chegou a lhe dar um '��m- nei, Maba (Neitzel) e Nel

emboraa exper.íencta tenha vel.. ram corno autores Heino, ,�lispensáveis. Técnicament.e purrão. ,son; Chiquinho (Osvaldo)
dado excelentes resultados Detalhe interessante, uM- logo no começo das ações e seu desempenho esteve en- Os bandeirinhas perrnanr- (Alceu), reger '2 Osvaldo
ao clube da Baixada, a ati- ba, constituiu-se no artilhei Nélinho. Resultado da pr i- tre regular e bom. Ao mar- cerarn em seus postos, en- (Chiquinhol; Alceu (Neit-
.tude de sua direção técnica, 1'0' do match, assinalando .rneíra fase, 2 x O. cal' as infraçõs, não se Iim i- quanto as chuvas não se

r;-I
zel i (Maba, Valdemar, Nci-

colocando em cam!)(J um ti- contra .fuas' própria� ré?es Prelim,iúar não houve, E ta sómente à est� tarefa, �ri: zeram sentir. Equipes., zel (Girão r, Jair e Girão
me formado por [ogadores p terceIro goal do Olímpico, espetáculo, com pouca I lando em demasia seu apito ] OLIMPICO Geraldo iCh ico).
desconhecidos, foi umades-'_

,

:Jl:;�fl!:��:��:��� t�m II ilriifprmedoPaysandu cons· oina seleç-o
i'�F�;'�:';,:�"iC?ol:P�c;t Brusquens.... e...··. bri.lh.3 te.··· em.pate f.rente ao I, riaPor paradoxal que pare- f

.

h I T B
ça; OS garotos alví-rubros,

Vestiridi> a camisa do Clube féit�do por: um malab:Jris�o de tudo, com "cérebro". on.�l�.
o e vo;

eso�r.a.,. o-,o.svaldO
e Jorg� (DôdO);.Ol.1-Esportivo Paysandú, novamen notável d,2 cada p1ayer barir. Os brusquenses, neste meío Iomiuí ,2 Wallace; ChICO (Pa, \'0 e Ananus; J; A[ves, (Mi!-tendo a: guiá-los a experien- Pte presenteou o futebol de Os paísanduanos, passados os tempo final. tentaram a con- trocinio), atrocínío (Isnel) , t.on ). Washinton, Gringo Max-cia de outros players com O

..

.J u h H
-

I.Santa Catarina, a seleção de instantes de maior nervosismo quísta do triunfo com os re. távío, u In o e ernz.

.

welt e Moreno (Mário).mais "cancha", não deeep- Brusque, com outro resultado foram chegando pouco a pou- cursos de que dispunham. Iici- OLARIA - Aníbal (Celso),
_ _ ,_ _ _ . _I danaram de maneira 'algu-, de excepcional stgníf.cação. 'co, à área olarlense, Impuls'o tos é claro, chegando a perder �_�-

ma, triunfando 'bem, com arrancando à brioca equipe e nados por uma vontade férrea chances incriveis para a mar-
ijrmeza, pela classica con- profissionais do Olaria Atlé- de igualar-se ao rival, cujos cação de goals hem dizer "lei- rjacar� "I fi·t��nll·�tllun�n �e �<A' Naça"'o..

»''iàvem de 3 x 1:. Não estare- tI'CO Clube, do RI'o de .JaneI··. d f ..

d' t
" • -

I
tf , ...

I_, . e ensores, e preCISO Izer, em OS'� que so nao c 1egal':lm a'mos sendo exagerados se
1'0 sábado à tarde brilhante prl:;gavam-se nas jogadas com ser concretizados devido à fal

disseTI?os q�� trab�lho :in�i e�pate,:?-m dois te�tos, o se- muita calma. sem dispender ta de pontaria -e de char;_e::; Pelejas realizadas -sábado e Na Capibl -- Portuguesa de
to.n:ms POSItlVO nao. t�rla l gundl: registrado pelos íalvl- grandes esforcas, como qu,2' se lambem, dos .avantes JuLnhJ domingo últimos, no) Estado, Des�:(Jr1;:s;: x Comerc'al 2
.exIbmdo O 9-uadro prmclpal celestes na longa excursãó que iPoüpando e revelando exgc1a e Heinz. Gringo, com belo país e exterior. e8m seus ro- (sábado à tarde) - Corint:.ans
tal a maneIra corre�� com I estão empreendendo pelos gra ment@físico, como conseQuell_j golpe de cabeça, colocou seu sultados: ;} x Nacional 2 (domin_go p,ell1
qu� Se houveram o� novos mades interioranos de São Pau cia do número exagerado de onZe em vantag,'2Jn no m<Jrca- SAN'l'A CA'rARINA manhã) --'-:-. São Paulo 2 x fal'tremados por Jose Pera, lo; Paraná e Santa Catarina, cot.::Ojosque disputaram, 'num I dn!', mas foi 01ávio, quem es-

:- Em Blumenau - 01impic0 meiras 1 - I!)iranga O x GiD'

I
contra um time de segunda durante a qual, é pr,eciso fri-' tobl de 16, em trinta diàs ;1- .tabeleceu o empate deíiniii-· 3 x Vasto Verde 1 - Niíemi rilllÍ de Campinas O.
divisão, é verdade, mas qUte zar, nenhum resultado advel'- penas.

. Ivo. 4 x América 1. Em Salltos - Juventus . 2
soube atacar com insisten-

so conheceram, ia.ti) que d,e- Sómentc aos 33 minutos fQi Em Testo Salto - Amuo x Portuguesa Santista 1..

t· 'd t
. Premio justo, pürque nã,oCla e a Irar segm amen e ao monstra em suas devidas pra- aberta a cOll'tag'e--m,por '.:nt!"r.-

nas de Blume!l�1,-1 7 x .Juven· Em Lí.ns - Lincnse 2 x
arco de Geraldo, a ponto de -=0-' - dizer; à equipl� de Brusque. tus 1. Santos 1.
terem seus avant'es conver1 porções, a a:ta classe },). fute- médio de OtáviO, recpbendo que enfrentou com valentia e

Em Gaspar _ 'T'UPl' 4 x Gtlab 1 t 1 d � Em Campinas - Ponte Pre-
tl'do O guardl'a-o Gerald o que pra lcamos pUpl Os e bom passe de .Julinh3. Nesse disposição um "osso duro deO na

D '1' N
' l'anÍ de Blur:'.cnau 3. ta 2 x XV de Piracicaba 1.

fI'gura num'era' um. da' pele-
. e 10 eves, interim os brusquens.es já es- roer". Futebol Dor futebol.. Em Arroz;:,ira -- Progrcs- Em Araraquara Ferrov'

J-a, em. que pese, tambe'm, o
A verdade é que viu a pls- tavam mais confiantes em si bem superior foi o demJllstra-

. - la
, '::0 2 X Tama1idi1�'� 2. rio 3 x Amér:ca de Rio Bran'

modo desord''''llado pelo
téia brusquense um espetaculo .próprios, mais seguros.e.m seus

I'
do, pelos v'sitantes, os qua:s

.

'-' . Em Brusque -- Paísn:1d.í co O.
qual armavam "uas tram'a's pebolistico d�' prime!ra cate- movimentos dentro da canch'l,

e 1C t
.,.

.

·t· d., .

1 tdI' . ....
. I on raram no espIrl o ,e (seleçfio brusqui'�m,e) 2 x D· Em Ribeirão Preto - BJta.

os rapazes do Bairro da Ve- gana; rep e o e ances sensa- eXIgIndo severa vJgJlanc a por I luta e na força de vontade dos Jarll! tiu R o ::. (sab1(L ii LU'- fog!) 6 x Araraquara 5 .

lha. c:onais. j'3gadas de alto qui la- parte da .retaguarda guanaba· \ alv' d
. .

t
.

.

te técnico e s.em qualquer ar- ( ;-ver es, serw ,en rave 38 de). Em Baurú - São Paul.o do"
O escóre final, foi. injusto rina:, porem sempre inferiori-! SUeS pretensões. Em Iíajaí __ OLlr;3 4 x liiftlr Araçatuba 3 x Baur'ú 1., ranhão discipilnar. Uma pele- 'é Oaté certo ponto, ja que os zanos t cnicamente. empa-! Bom árbitro demonstrou ser cHio Dias 1. Em Bragança _ Bragânt:-1 ja, em síntese, que empolg')u ..

40' f Itrico ores :apresentaram te surgIU as. mmutos, ru- ,8 sr. Aristocilio Rocha. Sua Em Henrique Lage - Atlé- no 3 x Sa·o Caetano 2.durante todo o �eu desenrolar .

-

muito maior volume de jo- to da conclusao de um

avan-, maneira de atuar causou a Uco de Imbituba 4 x Flamen. Enl SOl'ocaba _ Sa-o Ben_Vibraram a iodo instanie os -

go, atacaram com insisten- ço dos bariris, pelo centro_a- melhor das impressõ,2s. Fei go de Laguna 2· .' to 4. x Corinti.uns dE' Santo An-.

d
. .

'a espédadores que ocuparam as t G' t- ,

1
.

- Cla nos OIS peno .Os da lu;. va,n =
. rlJ1.�o, que' li Irou cor.1.11·hOl.lesto e imparcial, co.rre.to RIO GRANDE DO SUL d.�'é o:·

d d·
.

. (kpendencias do Estád:o Con- 1
-

t t d fta 'e esper lcaram, Intime- v_o enem, 130 en ou a. e eSd, .

tan1bem eln Sllas mal'caço-es. Eln PaI,to A''leg e RI·).

1 C I R r - L Em Sa·o .Jorge d-l Rk JD"cto. . .

-

l·f·· d su· ar os enaux, aC-Dmp�- T d' t I J ' .

ras lntervenço"js ( 1 iCeIS o mas ezoura 'esvlOu ata men

I Cr$ 21.885,00, foi .esta a ?rande do Sul 2 � ::araná 1
� R. ia. P}'eto 3 x Palmeiras de

arqueiro çontrario, oportu- nhúndo com atenção única os te o rum(J> da pelota, indo esta

I
renda do prélio lnterestadudl tCampeonaío Bras;leIro), Fr:mça 1.

pidades ineriveis para assi- movimentos das duas equipes . ao fundo das redes. 1 x 1 no de sábado passado em Brus. Em Pelotas - Brasil 2 x

f Em Piracicaba _ Piracica-nalar .tentos. inclusive uma ·litigantes. periodo inicial'· (lue·. Eqlll'pes·. Guaral
.

do Bag' 1' • 11 ,- e· b�no 1 x Marília O. .-

,'p"enal1dade max1ma, que As ações iniciais do elenc,) Vel'o a parte complemel�tar' PAYSANDU' _ T·· A- S
-

O p" "TIO- L30, , A . l1tJ • (CollcllU n:l. ".a página letra G)

li�]&�r�u�u�nmu� �i��furnmd��m�� �fu�,q�n���os�i��������������������������������������·ta displicenc!a, dando ".·llse- soberba,>. Bola correndo de J,�l1cos,. ao inves de decre,C0-! III

jo a qlJe Geraldo praticasse pé em pê, com precisão obso- rem em sua produção, força-'
boa estirada, desviando o luta; de!';�-ocações mamvilhosas ram o ritmo, de seú jogo, em. I

l�alão de c�?ro, !sto qU<l?do r quando dos �V�I1Ç()S ao.ú!t'mo prestando ,a.o match um a�n�c-I

I
ti pIacard ]a estava em 2 x redulo C· ntrarlO; pc,"!eIç,ao .no to

ver.dn�elram",n�e �xeepcioO.
.

trabalho de obs!n,(;no as 111. na1. Contmuou o Olana a pra-I
Dlga-se no entanto, que vestigaçiles' da linha de ata-. ticar se:,," estupendo fu1e!Jol, I

i ,os contra-ataques alvi-ru- tjue do": !ccais" tud;:, !.,;10 en- se111 mUIto ,,"sfol'(:ü,. nv:s ac ma I
· bras eram f'eitos com balO-

',tante.s o.bjetividade.' de ma- CAlENDA'RIO FIS CAL "PROGRESSO"
neira- 3 surpreendêr e dÇ'!so-

Impost(} a.. pagar _ Informações gerais
- i i'ientar completamente a re FEVEREIRO

-. Impôst..

o dé Renda.:. POdil·{t ser pago até fins IIt tnguarda; vastoverdina, cu- do corrente com 3% de d.:scontu.
: jo desempenho deixou � de- " Patente de Registro·:- Inicia-st', a 2 de .Janeiro

. .. para terminar em 31 de Março,' o pagamento, nas\ selar. Coletorias Federais, das respectivas "Patentes
Com seu adversário en- de Registro", desde que os contribu:ntes soJici-

tregu,� totalmente às manó tem a revalidação .até o ultimo d'a útil de feverei-

'bras ófenslvt4s, o Olímpico 1'0."
.

.

FEVEREIRO._:'_ Im}lôs:{o Sindical: Recolhe-se neste mês, ao
· ao retomar a pósse da pelo- Banco do Brasil S:A., o imp'3sto sindical dos a-

ta, conseguia contra-atacar, . gentes ou trabalhadores autônomos e para os

com sucesso em jogadas
.

. prdissionais liherais, .'

por vezes. de boa feitur� FEVEREIRO. --:- Escrita, Fiscal:.Entrega' do seu resumo, :r,�lf!- •
,
,..

'

b
. ! .

üvo ao mes .antenor.., '

Iteclllca, com a· olarolamlo. IMPORTANTE _ Nota Fisca.�: Deverá ser datada e assinada;

'1 de pé em pé, rente ao chão, t no dia da entrada éL?s !midutc_s no �stahelec!- I
ou enviada em profundida-l mento. pelo comercu.nte ou ll1dustrIal. adqUJ-

I
.

. .'

rente (Art. 160, do n2cr.eto.2(:l.l49, de 5+:19). I
de, de acordo com a conve- Aviso< Prê\rio _ .Normas atuais: a) 8 dias. se o

niencia dos avanços. pagamento fôr e:l'e.tuado por semana, pu tempo

I Não teve brilho técnico inferior, e ·a empregado não tiver completado
'1' 1

'

doze me�s de serviço. .

,

o pre I?, mesmo porque: a-
b) 30 d:as, nos éL::>mais çasos. Ad . .487, d� Con ..

I maeenw, o teTI'eno de Jogo' s{:JJjdaçãq das Leis dq Trabalho, Decr. Lei ·5.452,

" sempre impediu atuassem de.1.0-5-43, COrI].. a.
s altet"açp.�s da Lei 1.530, de

os jogadores com liberdade 26-.12�51). ,:,..,. .'
_

." . .'. ,. Reglst.t:o, de TItulos e DoculTientos: Os
.'
Instru-

· de movlmentos .. FOl, no en- menlos particulares, p'ara ter validade c.ontraI
tanto, corrido, disputado terceiros, precisan't s.�·r transcritos nosRegistr()s
com grande disposição pe-' de Titulos e Documel1lps. A transcr:ção, deve

ser efetuada 'dentr,:) de sessenta dias de sua as-los atl:etas,. ,o'·
r ••

sinattira.� (Arts. 136 e,139, do Decreto N.o 4·857,
EnfIm, teve'mentos a Vl- d.e.9-H_39).

. .

tória do OlimpicQ, uma vez E, lembr�-se .
.

. .' '.. .'

que se-mostr6u seusq'uadro Dec�araçoes de .Renda .(JUrldlcas. e Flslcas) -
,

.

.
. , EsCrItas avulsas -:- RegIstro de FIrmas - Cons-

,maIs armado que o do Vasto tituiçã6 de Sociedades" - Distraí,as - Reg's-
Verde, .0 qual jamais che:- tI'O de Marcas ePatentes, etc,' . ". .

gou ii se co'mpletàr rQvelan VOLLRATH & STUEBER ,LTDA_ - Rua 15 di!
.

. '.'
�

.

I' Nov.· 642 - 1.0 Andar - Sala 5 - Edifício
do falhas acentuadas, f'rl11� Banco "Inco'" _' BLUMENAU P.one: 1378'-
ci.palmente, na,.retagualXia, , . C,,'Postal, 259.
---_........-

..., ." .-'; . .

G�áta surj:>rez� O
'. Seria,:exigir muito, eSM-l pre!?ent�ram na tarde de an
..

rara por parte das equípes ;te�ohtell1, no gramado de es

do Ol.impíco e Vasto Verde, tádo escorregadio da Ala

produção, s�peri()r à que a;� .111�cla.Rio Branco, princi�aI::_-
"

'_'" .'
';'- _-_�._

••

__

o _' '''',' __ -

_'O •
_

�

Quedaâlví.rúbf.á ...dade Inapelávelnovos

...
' '. ciRÚRGIAO DEIQTISTÁ

AO LADO DOS CORltEIOS E 'l'ÊLEGIlAFOS
A· ALAMEDA fÚO BRANCO N. tI

D_R�
.

.

.

CLIN1:CA .GERAL � CIRURGIA
.

HOSPITAL "SANTA ISABEL"
ATENDE CIIAl\-1.ÀDOS I"ELOS' FONES:

.

1196 e 1633 _'--_.

Doença'!! de Senhoras e Opéra�ôes. Ralos X
Consultóri_t;: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,3tUts 12 hou!) e Das.15 ás l' horas•

. ResidpT!"ia Rua Marechal Flõrianu Pê'ixotu. 253 .;_
"

_Fone,.1258 ·{em flcmte ao Hospital Santa. Isabel}.
m,!!'.,. '. "f'

DR. rnM_Q DUARTE PEREIRA
�

.. CiTh'ICA GERAL�
, ESpecialista em Doenças' de Criança

CONSULTORIO; _
Floriano Peixoto, 3S - 1. andar -

Fone: 1197 .

RESIDENCIA: Rua Parajba 170 - Fone 1074

DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO .

. ,

.

(EJectro(\ardiograiia) .

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao Jado do· Cme Busch
- Tratamento de ne�r()sas, - (I"sicoterallia)

MOLESTIAS DE SENHORA:_.,

DR9 RENATO (AMARA
,,,.'.�,,�', .,. DOENÇAS lNT)!:aNAS

. .

,... OPERAÇOES _'- .ONDAS CURTAS
'Corund'tÓrlo: .Tl'av� ""de Fevereir:o,'3' '.

.

'. .

", Fo-ne.sl 1433 e 1226
.

DR. 6EBHARDT
:Dpecialista em alta Cirurgia e àaeni;a8 de Senhora.

Consultas no Hospital Santa ()ata�
Das 9 às 11 e das 15112 às 1'1 hs� ,.

� BLUMENAU - HOSPJlTAl, SANTA CArARINA
OUVIDOS - NA\RIZ E GARGANTA

INSTITUTO DE OLhOS
.

...... DIS. TAVARES e HEUSI .. MO >W

nUA xv DE N@V., 1135 - 10. ANDAR

INSTITUTO DE RADlUM
- DR. A. ODEBRECH'lt' -

Ibdlotctapla - Ralos-X -:- Fis�o't�rapia - Metab&
llilmv � RESIDENCIA: ltua. 7. dê Setembro, 15

, "'"'ELEFON�, JMl .'

OUVIDOS - NARIZ - li: (iluroiNTA � DO

DR WILSON SANTHIAGO.
úlOli'''btlô: 4á ",.euldAd" 4'; M,diclna. da.. DntvernC_tU, dI! U�&.11

CONSULTAS: Ho-rá.rto, das 10 à$12 horas c da! 14

á.i! li horas. - CQNSULTO'RIO: Junto 1i0 1I0B

pItaI Santa Isabel

DR. NUNO," DA GAMA LOBO D'EÇA
.

...

� ,

A -U V. O G Á. ri'O
� .

ATENDE CHAMADOS; PARA OUTRAS -COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 and-ar ...... BLUMENAil

D R. A D E M A R LUZ
Anvo GAD O .

Ate-nde em qU:llsquet comarca do Estado.
ResidêncIa: .;_ Rua Paraná, 8 - Fone 1662

Escl'itódo: - RUIi. 15 de Novembro. ·:UO - ll'0n6, 1601

DR. JOÃO
.. _

. A D .V·O RA.:D O
aerltório fJ resIdência. àrn� XV de. }II{(fvembrG•.UI
LUMENAU Telefone, 156.0 ...

FONE - l!)�n '

'.

. C O R li É T Ó' ri
.

, ..

ltuallài8tihiO-N. 2 . BLu:u:E:NAU

E P R A I A S O'

Casa Soergar
NA

Para .. Senh,.oras

i

----c-�
ReUmatlsll\O. dáti ca. anemias, doenças

'.

das se",horas, cabe!;u) co.ração, fígado., intes�

tinos, nervos.'
VELHA - Bêco. Port;o. Ulíião., 55

.. 3 52S., 6as. feiras das 15 àr; 18 ho.ras

...as., as.,
_

e f1üãSiiiiW5?

-

-

uipea
t e

dos x 1tricolores, 3na por

Ptopor�ione mais
ao seu

comodidade
lar

Procure umá Loja que lhe �ossa oferecer fodas in vantagens
possiveis para que sua casa tenha mais com odidade e conforto'
Compre

_ artigos· de utilidades para o Lar, das melhores marcas pe ..

105 menores preços e nas melhores condiçõe s de pagamento. (om ..

pr.as assim que lhe darão alegria e praler você somente poderá
.... fazer em ....

-Hermes Macedo SrA.
cuja firma mantém variadissimo estoque de MáqlJi�as de Coslura,
En,cera�eirás;' Batedeiras, liquidificadores, ColchõeS de Mola, lam ..

padários, Faqueiros, Rádios, Máquinas de lavar roupa .� mais uma

infinidade de. artigos do ·lar, os· quais proporcionario "-alegria e

. encantamento a·seus familiares.

Vá sem demora preencher sua ficha cadastral e escolha des- .

de já a utilidade que irá proporcionar bemesfar ao seu (ar.

DiJlribuidores pa fil o Sul do PtlÍs:

.Hermes Macedo ·.5. A.
I Curitiba Ponta Grossa as Londrina .... Marin�.� e Blumenau

·UMA 'LOJA' EM (ADA· CANTO PARA O ENCANTO DO SEU LARa

-.:,

"'1

• ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MORTA' TODA A
Exclusão do Brasil edoo NA TREMENDA

·

b 8,
-

· Sele corpos no interior do automovel
. C OOI e r c I o r I a n t c o I RIO, 8 (M�ridional) - Pro�

. conhecer a praia de Sepetiba, ,letivo ain_?a tentou e,:,it�r o
. cedente da cidade de Uberaba- 'o agente: de seguros, no auto choque. nao o conseguindo, poLONDRES, 8 (UP.) - Em le-vá-lo á posição de nntes da I em Minas Gerais, aqui chega-. de sua propriedade, resolveu rem, A c.�lisão foi tremenda

sua edição de hoje, o semana-I guerra, :le acordo com a sua ram, há quinze dias, .:;; agente i levar os E,eus até lá. No carro sendo o automóvel arrastado
1"0 "Th: Economist" aconse, economia". A seguir "The E- I de seguros Nilton Neves, de I chap i 3?87-73 DF, ia a fami; por mais de trinta metros Ne
lha os exportadores brttantccs conomist" recomenda aos ho- f 35 ancs, sua esposa Divina '11 a de Nélio, com este na di- lia, que a tudo sssitra, ímprt
[' que deixem dec oncentrar-se raens d,2 negocies br+taniccx Neves, sua' irmã :Maria Nel! ,reção. N� 'trajeb Os dois ir- miu maior velocidade ao seu
"orjS tradlctonais. porem, ago .. que não devem cons dera r a! Nev.r s, ELia mãe A[tce Moura t mã �s resolveram apostar cor- carro, dír ígíndo-sa _!Jara.� quar
r.r, ú;';Cdiosos n:e;c:ld:s (!'l �lT':'�i�a !:at:na como um tndo Neves, e seus filhos, Wander rida, cada qual querendo. á I

í el do Corpo de Bcmbeíros �eA:'c;'2::!:n.l, Bolívia, Brasll, íudívlsívcl, a acrescenta: � 'Vaguer e Vaiter, de 9, 7 e 5 frente do outro. Na estrada Santa Cruz, onde ped u auxi.,
Cbile e Uruguai", . .:! :] que pro "0 homem de negoclos br'L I rnos, respectivamente, Vieram I de Sepetíb.a, logo depois da lio.
CU�Tm oumentar S,:!;tS ]1':';:;0- taníco que ouve falar .de·hOS-1 no auto de chapa rO-52-52, li- i Radíobrás, á altur á

do poste TODOS MORTOS
(; 'o" c�;n1 .as Repubrien« seten-

.

í.íl idade . na Ar'gerrtin ; e de c��ciado 'naquela cidade e di-! n.o 505:177, Nilton tentou PRS- OS bornbeiros
:

só tiveram
tr-onaís da Amertca Lar n-a, éJ�rasos d� pagamentos _no B!� I ngI<;l<? 901'. Nllton, que com sua sa: Neho, en�rando na contra- trabalho para retirar os cor'
'lU'�� _i:a,,'3ffi Em dolurea. 5Jl deverra recordar qn;:> na

I
famflla, f ccu hospedado na ma-o. NeSSe Instante surgru, pos do +nterior do auto 10-52�

"The Ecc nomist" diz. mas 'cito- Repubficas, ':nem: to- casa de rcu irmão Nelh Ne- trafegando em sentido centrá- 52, pois todos seus ocupantes,
. "Cl,e;.;ú-u o momento .de rcs das mínusculas, e algumas

com)
ves,. á rua Guatambu, 94, em rio, o onibus da Viação São estavam mortos e nresos às fer

I aurar
.

a perspectiva da con, bons antecedentes de pronta Marechal Hermes. João, linha "Santa Cruz-Se- ragens, No bancô da frente,qd( rsção britanlca d�5:';,� mer- satisf3ção de suas �ontas". CORRIDA DESASTRADA

I
pet ba", chapa DF 8�28-72, di- estavam os cadaveres de Nil-

eado, r-ue ecmpree.ni., um se.
., , Ontem, á tarde; Nilton e: sua rigido pelo m.Jtorista João pf:- ton, sua eS_9osa ,2 sua mãe,t) _. (:o1l3'deravel da zona do VENDA OJi.itoi Ia; UIAtCIU

I
fBmilia deveriam regr::::ssar d dro, de 47 anes, p.Jrtugues, mo horrivelmente mutilados. A-

clolar. A prim.eira neec;:sina- NA p���AXA�AJitll& Uber�ba. Mas, como al�em radar na estrada Rio_-São Pau� trás, jaziam, tambem sem vi-
:'ecordac,iJo da ida'.le d·? O!l!,O, CRU, sugerIsse qUe antes d�vlam ,01 4·488-A. O motorIsta do co� da, seus filh:s e sua irmã,

, de c põ, de lado 11 pers stent!' M'ólis de trinta minutos .os bom
q)..1anoc· a Grã Bretanh3. com:- Not-rcl-as deIR'o' do Sul beiras levaram para retirar Osliuiu ferrovias, part:)3. (' serv,_ ." t· corpos sendo necessário serrar

�'���:F;:�:l��:��������':f��:�:�i�f::
.. SO·II·dar'·D' O' 'S,·nd�cato

.

dos Operarios' �:!0���!�����fa��:������:�l"UiW .tem:r�' Hok _.nn dia. II I te cadaveres'se encontram no

:�;��: ;)d'�;;�;J�a�i'r:t��<:Jr��l��=
Icom a côlDpanha de « ft.·' Naça-o' ���r�;��t;�l���dro,d���r���.,� �u�:�:d'����e,r:�rOq�!iscra.:sir;f,:) u,pEcial l1:a Am('l'\C,l '�a·

» conter as lagrrmas, E.�'ndo pIe- 'd' 'd'd • n-:' [l'-l. c, o que freqaent �l!l'.'n·
sa ele forte cris,� nervosa.

\
ram aSSIm IVI I. as. .lJJ,-.

t� :;". 0lviela, tambsm rlã:� a
. FERIDOS Osvaldo Espind,Jla _ 686;1::ve .,nlcó' da g·2gUr.Cfi ,:\ucrra RIO DO SUL, 8 - O'Sindi- Primo, vem de dii.·igir u msubs . RIO D OSUL; 8 - Os ou- Foram medicados no Hospi- .' __;;__.__;;_�___'__"-'__;--'-"-;'_'_" ..,...;""' __,..-........ .;,.,;;_.....;.....;......I:-:um!',ü, E' claro (lU� �p. t)l- caLo, do:, Trabalhador�s nas tnncioso despach:l Iclegráfic'1 vintes da nossa popular emis- tal D. Pedro II, em Santa iOi9 dos. Gr�fl'co's'n'i �'idiculo ouvir rli;;,�utir f- Indu:'��I8:S da C�l1struça'J e do ao Exmê·, sr, Govmn.:.dor In' �<;ora, ja s.e ac'�stumaram, to_ Cruz. SUZ311a Silva. de 20 u- n. II..competição alemã como nova MobIlIarIo de RIO �lo Sul, �(\T N:U Bornhausen, l1ipotecando das as segundas e sextas, no n}s (avenida Municipal, 13;

C:lmeaça quando os alemães se� Pres dente Jose JoaqUIm L':'e"trita solid1r'ed:li1Q à e::am- horár adas 20 horas, com t) Oscar ela Cunha Rap-:Jso, ele

I
.:'lnda têm d" restabelecE'r seu WlgueI ,2 po rseu SpcretáriQ I:,r,ha Dor nós f.i:1c'JtaQ�l, vis'm. 'grandiosJ program'l

.

carnava- 48 an s (estrada do Piaé 16): omcomerei::> latinO--álT'.'rican.J P ,-"xeCllt·vo Walter RJussenq ú,l a criação d'! um Grupo Es- ,lcsco apresentado sob o patro Ismên:a Rbeiro do Espirito'l
.

-- - - - - - - - .� - - - - - - - - - - - - cr.lar no Bairn Canêas. cinio do Bazar Paulista. Sant". ele :'IS anos (avenida f

�Cr-on·lca Poll·cl-al Começl a tomar vult.Q a i- Armando e- sua esc·ala de Cesario de Meh, lW) e Euge-, - '

d'n;f':ativa que vis.:! bcreficiar fi ..<;amba, apresenta naqu.ale ho- genio dos Santos di� 27 anos I OI c'omem'o r8···· ,�

I � I �
·

I
pl!pulação do Bairr-_. Prolr:bl- ,rário. as ultimas músicas do (rua Valdemar Ribeiro, 385.. g

OU OU fi a ra-n o m", c rfi fi n e
i'·O. !CC!ndo qUI.! a próxima ,,'j- carnaval de 1954, contanóo em São João de Meriti), Tod':JS .' , .

.

I ';l'� governamental. mais de) �om a colaboração dp. bons va apreseniando c,:ntusões e es· ReV'estIram-se de Invulgar désta cidade,
,

.

. qw� nunca, é agu.wdada com l�res, tais como: Letiica Sal- corinçõEs, deDais de m,=dicado.ó' brilhantismo e exito as fes- O ágape transcorreu numgr.·nde exp€::t:J.t;V<l. les, H sambista que tem b66ssa; retiraram-se t' ., d t' d d .f� M '11 � I I I r I Durante os rii::Js 23. 24. 25 e Lauro Rodrigues, o cll.ntor O lUOTORISTA DO ONIBUS 1V1c:a es com,e�ora lVas. ,0 a.mbiente e ranc� co�d!a-a a fIZ fi � n t o o 9 U o 2fi de abril proxlmo vindouro, que venceu; TIdef·:mso Sehmít, O motedsta João Pedro, "DIa dos GrafICos, reahza-
,
lldade e de exaltaçao CIVlca

a U ternn-:::s ··cm RiQ do Sul, o Ex. o cantor louro CUl� vem aba- qu·:! os r:mssageiros do coletivo -das domingo na séde do. d 'd-m:) sr· G·;vernudor ão Estado fando cem a gravaçã�; "Si eu são unan'mes em efirmar não Grêmio EsporUvo Olimpi"'! te� o compa�ecl o as se
i-\. audada dos "amigos do ultimo, na Igreja Matriz de- e ;lUstre C<Jmltiva.- e narla fôsse o Getul o" e .João Soa- Ler tido culpa pela- desastre, C f f .", gumtes autOrIdades: repre-

alheio" nésta cidade J'á che-f ve ser punido com severida-
m,lÍS digno dos aplausos g0. res· o astro que vem progre-' fugiu. Aliás. na Viação São po. on orme ora prevla-1 sentando o sr. Pr,efeito Mu-rai:::' do que ') apo 'J d>8monsllU dindo sa�isfatol'iam�nte., J,:rge, informaram. que João__! mente anunciado, teve lu, i nieipal a srta,

.

Anemariegou auge de agirem dentro de para que a,lição sirva de d0 pelo Sindicato qUe congr,>- Esr.3cralmente c')nvlel�dc,s P.9cit"Q é um motor sta respon-'. '.

d' h' .. i .' . . .da própria igreja, num fla- exemplo aos melíantês, ga hJje mais fi", 1.000 asso2ir;- pc·los diretores da nossa lVIl- savel não tendo faltas que o. gar ao melO la, a ,e u:ras i Techentm, secretarIa do ga:-
grante desrespeito ao que S � rrateiramente, sem ser

Õü_, .r;idor, Vitor Pellizzetti' (! ,Os- Jesab�nem. e nem mesmo. qual cada de confratermzaeao o-�.binete, <Irs. Marcilio Medei :tas.
.'d 1 E.stamos segur:lln�!1te inLl'- ny J:sé G,ouçalves. respectrva- qu,:r registr.') em seu pr�ntuá. icreCída .pelo Sindic�s: ros e Ary de Oliveira re5- N�sa ocas'" .' o . 'láe sagra 0, o !=lue reve a

. a. presêntido p<.:ios sacerdotes mad�s que a H"\.CRS", brilha�1 m�ni(', Diretor Pre.:::!dent(� e rio.l'K)l· excesso de velOCidade, , , ,
- i", . J' d 1 '.

' lao, us ? ( ,f�lta de �e:1iHnentos. crlS- i e sacristãos, ° perigoso jn� t.-me-nte presidida pelo sr, Al_. Diretor Gerente, <,st vemos as- Por ser muit) cuidadoso, é Grailcos �e Blumenau as au ! pectlvamoente,. Ulzes a ,;a-, walavra -o advogado Joao'ne
taus e rellglOsos. O crIme de ctividuo nenetrou na igreJ'a

frerlo .João Krie{'k, tambem s�tínelO a ultima apre�enta�. conhecido pc:l,� apelido de toridades, imprensa. e ou-! e,2:a Varas d� C.omarca, Vi- Borba, que exaltou a açi.íosacrilégio cometiào por Ra� . 1:, ' irá s,� elirigir ao Chefe do Exe_ CdO do Carnaval patrocm�dD "Marcha Lenta . tras pessoas conVidadas, ; ,UlClUS de Ohvelra, Promo- patriótica dos gráficos . no'lndo furtar o mICrofone que cut vo_catarinense, no senti- pelo Bazar Paulista, motIv·') A PERICIA t d
' I tor P'íblico da 1 a Vara ad t' b Ih d'f'

• .

.fael Carlos Correa domingo -
-

I ,do caiarinense, no senti elo de porqlb� estamos em condições O nerito,Murilo, da GEP, no con an O com o comp��cl-, L
_

'. '.- ra a o e 1 lCante parfl. (} )'"---�----'---- se encon!rava derraz ao a -

obt�r O indispensavel apõÚ, 18 manifestar, públicamente, fi loca( com,tabu que o on'bus ,mento d� todos os graflcos vogado Joao de Borba, 38:1- (Conclue na 2.a pg. letra,.E) '.Pr,olestos dos aperários tal' mór. Ao dar por falta para que o' Bairr.) ProktáL'io nossa .opinião favoravel, , .

dêsse objeto, o vigário a- seja beneficiado com· um Gru- Armflndo e sua escola de EXI,anha" .

religiãu . ..' .. .alema-ett da lona russ� t
.,

1" Po Escol·ar, samba é um conjunto fiarmo-
_.. 'li pr-esen ou queixa a. po lCla, .

b f e

D cJ I
. -

�
'. -

.'
-Cabe à "imprensa, mórmenf.e meso e qu.e sa e 'azer com qu '

.

I
.

_
.

•
"

.'BERLIM, fi {TJp) - Nnti- tendo o investigador Kuri
na época atual, um papel de os adept·:s do carnaval trans-' .J·ze·n o-se .'p' ·.:s.·sto·r e' pro et..s � 6.',Xliillmot.orIS"..

..3
,.: ,

.ci.:.s ch.égadas da l-\.le!l!anha 'd d t d f formem o grande tauditor:o -

U. g " �. tu'

t I d' Uaurentino detido por SU&-I ,merecl.o ,es 'aque ,na _

'e 'esa
da Mirador, .num ambiente .2morwn a Izem 'lue o'; OpQ'3_,

I
'

S �as mal-S Justas aspn'açoes d8.
rios iniciaram mov mentos de 1?eIt,a,. em toupava eca, o rcoletiv:dade, motivo porque que -a alegria é contagiante.

h Ih 'h d
".. .

"f:dução nos traba1h:::s nas fa- mdlvlduo Rafael Carlos ,pos sentimJs com 'lS 'energias Paul.a- Roberto é o animador

acon,!\..-, I '8 as mu _ 'e're's' ii a an· ona'r os ·/·a'·.€···
..

,,·..··,·S.··..::,.::.':.·, ..···•·bricas, em sinal de nroles[o fI C
A

b f d d b d 1 b do programa e vem se desin- .",
d

. orrea, aca ou con essan o f-: o .ra as com :'l c::: a ora-
cubindo de sua missão, de u.�litu � dos rus�(�; gue e.st5J

o crime .,:;�) SIncera e expontanea que .

tIllmpedmdJ a umflca.::ao da Ale '. • óra vimos de receber, por par ma maneIra espe acu ar, rea -

,

manha. A palavn "Lih:-rdaàs" O audacloso melIante
...� do Sindicato dos Operários çando em muito 'J programa RIO, 8 (Meridional) - O dos inconformados e esta

eS,e,rita. a giz, ::,apr.eC��l este:., que veiu doe São Paulo sem I e, ta!llbem por I?ar,t:! da Ass,o-
carnavalesco QUI:? 2 Mirador a- ex-m6torista Mflnoél Souza investigando e fazendo com

111 drugada em Illunero ':JS erIl d
-

d C' 1 d presenta e que dific!lmente dos Santos fundou uma es- f que as esposas fugitivas re�• <. ."
" s

,., ocumentos acha-se preso I
craçao o omerClél E' n us-

encontra comotei�or no se-f.CIOS pubhcos ,� ate n.'! �ede d "
,

tria de Rio do Sul. -

t' h' 1"- t' d t
.,

d lardo partido comuillsta no H�- <
evenao aguardar o prG- ,ANIMADISSIMO O CAR-NA. tor radiofônico do Sul do Bra- ,ran a re 19lao que es a 'es crnem a paz o, .

tal' ·�riental d� Bedim. nunciamento da justiça, " VAI. MIRADOR si!. víaúdo de seus lares nume- Em Bu.enos Airet'i o
Não resta a menGr dúvida rosas mulhéres casadas. Em dinheiro roubado. dQ

qUe é mais um tento extraot"- .

hAde'
.

dinário o:btído t:'t,=!a emiss:ra Bento Ribeiro, suburbio da gUIe e os orreIOS'
que agrada 100 'no1' C'. nto, por_ Central, o pastor ManoéJ RIO, 8 (Meridional) - O
quanto ::.põs o C:olI'n, vaI sob dos Santos esta.bele0êu sua advogado Francisco Rodr:-:--

· o pah'ocinio dJ Baz:;u' Paul's·:· d
.

d t d t s ria1 ta ,o aud ·tórh nei"il:1.nece CiJm IgreJa a que eu o nome e gues, pa rono a . e oura
·

todas as suas de:�;3ndencías �u- Igreja de Oração, Anuncian dos Correios e Teregrafos,
: ;perlotadas pal'1 a pr grarna- do grande terremoto para sra, Adalgisa' Campos, res

i ção seguinte, c':m fi trio .ca_ 1,954, que o sól 'vai escu- ponsável pelo roubo vulto
,boclo; animado nelo vibnnte recer e que em muitos luga- se, nessa repartit>ão, fato l.ar'1' locutor, Nilton Novais, �

· AUMENTO DO ALGUEI DOS res seformarão grandes de- gamente divulgado, vai afi-
I TELEFONES

1
preS2ões e abismos, o pastor ehtr ao Chefe de Polícia e

I RIO DO SUL. 8 - Cient"s .

, d� qUe u Ci�. Te;,�fônica Cata�' gó'rante salvaç�o p�ra qU'.?1ll
I rm?nse ha�' a aVIsado tod·),<_; os entrar em sua IgreJa. Prega

.1
seus �l1an::aantes {�ue a pnrtir o abandono dos bens màt�-" do mes de fevere'ro em cut'- " � ..

I 1'0 passarb a funcionar nov'; r:laIS, separaçao da famIllR

., ort;ço de ai.ugueI dos telefones, e com essas terríveis a::-nea
estIvemos na séde da "ACIRS" cas tem' fizito com que mui-
na esp-:r:lnça de obtermos ...1- �

Ih' 'h' .lo' ..
gUl1s informes s::bre o rumo-

tas mu eres ten am r�"L,a-

rosa Cê,SO, do seus maridos e filhos pa-
i Gent,ilmente atend�d:s r':'l� 1'a acompanhá-lo.1 �:�, Juh:. Roussc!1q Filho, �lU Talves se trate de um fa-

I
dIgno SEcretárIO Execut.\)"J ,.' .' ,

i elaAssociação da' Comércio e 'uatlco ou outra.modahdade
1

Indústria de R.io do Sul, ti- de tara, ou seja, Simples
:;,�n!os ��t�o cOl!hec�:uenh} �o mente 11m. espertalhão, A
��lCIO dmgldo pda ACreS'. P 1"

,. .

em data de 25-1-54" ao Pr.:" o leIa e. quem vaI flOS es-
•••••_••l1l5I••":'11 ••__.11................... (ConClui na' 2,a página letra 1) dezenas d� qúeixas de marÍ-

Crime na serra de COfUílá

Encontrado abandonaeJo um

caso.

Casou-se novamente o

presidente da (osla Rica
SÃO JOSE' DA COSTA RI

CA, fi (UP) - - Pela segunda
vez o presidente da Costa Ri�
ca sr, José Figuerez casou-se
c: in uma norte-americana
-. . �

� , pelas 18 horas quando o. casal
miss Rita Ozsen, do ,Estado de s� achava na sala de j'antar,Nova Iorque, O presídente con fazendo a sua refeição, audata quarenta e sete anos, sua cioso larápio penetrou no qual'
esposa 23, Anteriormente,

li':-)
to de dormir, contíguo á sala

guerez foi casado com Herrriet de jantar, e dali furtou um re
te Broggs, da qual se divar- logio de pulso, de 18 quilates,
ciou a primeiro de janeiro ú1- ele ouro, para senhora; de. fa
timo. bricação iE"i.ça, marca "Ri;

--------�---------�----�

mente, ás casas de joras. o S-8U
apêlo em c: 'labor-ar nara a

descoberta do ladrão, -cuja co

Iaboração multo contr buirá
para Identífícaeão. No caso elo
meliante ser identificado pelos
obje-ks roubados, deve o fato
ser comunicado ímedíatamen
t:: á noltcía e ao proprietário
lesado-

FAMILIA
.

.

�(OLISÃO
desttJlçado
não tinha" ireios, e o auto, re
almente, trafegava na contra
mão. Os 9as.sag.eiros,. porem a-

firmaram que o coletivo pos
suja freios, e que, possívclmen
te, os mesmos se teriam que
brados em consequencía do
choque.

I
VIEIRA BRUNS Si A..._�

em Buenos Aires para apre
ensão ali de. uma bôa parte
do dinheiro deSviado' do
guichet daquela funcioná-
ria.
A despeito do sigilo qU3

está envolvendo o caso,' sa
be-se qUe um comissário de
Polícia, cujo. nome por en
quanto não é conhecido, foi
prouradopor um amigo queTRITURES WIIITERLJOU

SENHORES
AGRICULTORES

fi... COMERCIAL

Acabamos de receber 'no�

.

va remessa de"tes afa
mados Tratores Cana-

misso.
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