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SERA' DEMOLIDO o "HO
TEL SÃO JOSE'" - O edifi
c:o acima, 'ünde Se acha loca
lizado o "Hotel São: José" 'vai
ser posto abaixo, d,!'ntro! de
pouco temp_o. Embora, há :t

nus condenado, somente ago
ra, pa'l imperativ.:>s da. constru
ção da nova poute sôbre o

ltajaí-Açú, cOLlmmar se-á sua

del!:olíção, já que uma das
cabeceiras da ponte se eleva-

rá no ponto- em que ele se eu

centra. Desaparec('rá, assim,
um dos mais an.tigos predios
de Blumenau -- venladeil'o
traço de união entre a era co
lonial e a que vivemos boje.

RIO, 10 (Merldíonalj - "A
escassez de café começará a

manifestar-se em pr.ncípío do
ano de 1955, mantendo-se a

guda até junho de 1958" -
afirmou ontem na Câmara o

deputado Arthur Santos, ao

fazer um estudo da situação
economíca nacional. E acres
centou:

- "Em ecnsequencía das
geadas já se pode confirmar
que a produção paranaens«,
dos set-e milhões esperados, fi
eará limitada ao máximo, de
um milhão e meio de sacas, O
p'or é que a recuperação dos
cafezais não poete ser feita ra

pidamente".
-

Depois de sustentar que a

escassez se tornará aguda até
junho de 1953, friwu:

- "Não se deve perder de
vista que 35% das novas plan
tações do Paraná foram atin
gidas le que, segundo cálculos,
os melhores cafezais em pro
sos partidos nolrtícos e os des
dução nesse Estado foram sa

crificados .em proporções im
pressionantes. A perspectiva
de im.ediata super-produção
ficou afastada nos próximos
cinco anos"·

,

Depois de longo e exaustivo
t:studo da situação c>afe2ira,
inclusive à luz da nova politi
ca cambial, o presidente d'1
UDN advertiu o Gow�rno cem

tra outro flagelo que está ar

ru'nando a lavoura, sobretu
do a de cereais: a falta de
transportes para cerca de 20
milhõ�?s de sacp.s d� cereais
do norte do Paraná·

tinos incertos das proprías ins
tituições constituiclonais".
Acrescentou que os episo·

dícs economícos "revelam '.

abandono da produção, nas

suas múltiplas manifestações,
o ,desamparo dos que rraba,
lham '" a ronda de quase mi
séria que afl'ge os lares da
€rande maioria do povo bra
sileiro" .

Concluindo, disse que "u
ma politica demagógica de,
sorienta »s espir ltos, criando
confusão e desespero" e que
estamos atngíndo o c1:max da
desordem administrativa,

vernador Gal'cez. ás ultim:'R <te"

durações do {1I:efeito de São 'f'all�

lo, Há pauüstns de quatrocentos a

nos que não tem mais de quatro,
Quase toda famUia udenisfn em

ptanalro não viu .João Rlimalhi>,
TtriO viu �J.�ibiriC:{tJ e tampouco Gli

certo, Rodrigues Alves, Call1p,-,S
Salles ou mesmo AlUno Arantes.
EU um jaÍ'din� de infunda. onde

o mais velho, como o professor- Ab
melda Junior não tem mais de 4.5

meses, QUan<lo n g'mte fala j?ffi
udenlstas de 4. anos é para apre
cenra los com sobras de Idade, Ne
nhurn atingiu a c-�::.a lnat.ur;ctl.oe in

f"mil,
..T:i vi :l prole eH1 W;:10i na Ctt ..

ca do deputado I.mll"';ro, Quando
ª'ss� deu fi palavra á passarada, 'pa
recía UIIl batido de ecnbrís e de
rolas do ser-tão, Não raínvam. Arru

Ihavam. E eram de um lírtsmo ado
ravel nas teses que sustentavam,
cada qual mais alheio e distante
da realídade brasileira,

Compreendo que muitos do' UDN
aspirem a marcha para o sr. Jante
Quadro�. Não há d'.ferença de ida�
de entre eles. 'I'odos se confundem
nos mesmos bancos do jardjyn da

ínrancla, com as cartilhas nas mãos,
tré-fego::.. irri':,;.pori5&VeJ's sem um

pensamento mais alto p�ra o regi
me, 011 para (I país, pois que a sua

VOC3t:'[tO oe culcídas corresponrío n

penas ao irresistivel. Faltam-lhe
clhos e elarldade espiritual para.
enxergar o que se passa no extra
mundo, a cinco metros 31€'111 do de-t
les.

li. historia de São Pauln, e de
Brasil no corrente ano, irit regis
trar em face da UDN, secção pau
lista. este caso inédito Il<1 vida de
urna agremiação partidaria: os seus

Integrantes não foram atores e se

-mer testemunhas da sua época, E�
mm Impermeaveís diante dela.
(Conclue na. Z,A pi'í.g!_ Il'tra H)

de Fevereiro de 195<i NUMERO

BELEM DO PARA" 7 - Aqui
em Belém. onde vimos inaugurar
a Rádio Marajoa:r-a. Do nova estação
de broader.�ting das JUillios Asso

i:Í&das,. com urna madrmha, que
{!_ uma sucena de graça e um raio

de sol de int\'Ugencia.
-

chegam âs

nOiOSaS mãos, os jornais paulistas
de sabado, corn a resposta do go-

I
�

SUGERIU A SSIA A ASSINATU
UM PACTO DE SEGU
Fi:aria 8 Jleftl30ha ... ex�o3la i

a ijoalquer a�r�u30 externa

E

o A S S E l V A S -

A ÇA NA URO
Afastada a possibilidade
de soper-produçáo do café

BERLIM, 10 (UP) _ A Russiá propôS hoje na Co-nferen- '

ela dcs Chanceleres das Quatro, GrandJes, a assinatura de um
j)a'Cto de segurança europeu, do qual ClG Estados Unidos serão
exclutdos, Prevê ó proj'etado 'pacto de segurança europeu
proposto pela Russla, a retirada. de todas as tropas estrangeí
ras dOI territorio da Alemanha: dentro de seis meses. Contu
do, o !lacto sugere que cs Estados Unidos serão eonvldadc s
a enviar observadores ante as nações do !ladtl· Este teeía du, 1

ração. de cinquenta anos- Estabelece ainda flue tanto a AlemaG l
nha ocidental quanto a Alemanha eriental !l'oderão partlcl- 1
par do pacto, em compléta igualdade de condicões com os

,Id:emais países européus.
•

BERLIM, 10 (DP) -

Irí-I
ceíto, deixaria a Alemanha.

forma-se que os comunís- ocidental, oe grande parte
tas da Alemanha .orlental da Europa ocidental expos
suspenderam toda .as Iieen- ta à qualquer agressão EX

ças nas fileiras do seu exér- terna".
cito policial de duzentos
mil homens, mandando
gr2ssar imediatamente
dos os militares que se a

chassem em gozo de licelr
ça. A medida é devida à in
quietação provocadá pela
crescente escasses de gêne
ros alhnenticios e carvão,
boem como pela' exigenéia
de que haja eleições

.

li'
vres.

BERLIM, 10 (UP) - O
secretário de Estado norte

americano, ,sr. John Foster
Dulles, rejeitou o plano so

viético para a reü1ada de

tropas nDrte americanas da
Alemanha, O Sr. Foster Dul
Jes irisou:

.

":P;�OI ;�j:!:O� ;e;' r-:0 PAULO, ,. (MoridJo. í T"balho !�o�i�i�!dO.
õo anuncio acha-se 6�- 1\ nal) - O relogio marcava pr-e

\
sorrateiramente, IJIêlO portão

c_samente 21 horas, ontem, (L:s fundos, a fim do:; burlarretamente ligadf\-... cir- quando o sr. João G?tdart o assedio da reportagem quecnlação do jornal. A NA- chegou a'cs Campos Ell�eos,

I
{) aguardava na t'utrada prin-

, ÇAO é o único drglio. de para uma conferencia rf'ser- cipa!.

I
circulação diária que pe- vada cem o sr· Lucas Garcez, Nessa mesma noite - ma-
netra na maioria dos la· daqual participou tamhem {) drugada alta _ o sr, João
res do Vale do Itajai. sr· Sales Filho, Somente às Goulart manter'a ainda lon-
_' 23,30 o titular da pasta do gcs contatos com J.eaders po-

IEll�ora�o O projeto �o DOVO
i calen�ario autornnbílistico

TREMEU . A TER·
RA NO MEXICO
CIDADE DO MEXICO, 1(1

(UP) - Set;; tremores de tsr
ra abalaram novamente ônte,?l
à noite, o estado de Chiapas;
.e noticias da Cap 'tal Tuxtla
Gutierrez dizem que foram os

mais fortes dos ultimas quatro
dias. Houve dan:::s materiais;
mas' não se tem notícia d'e vi
timas'

--

DESORDEl\-I ADl\HNIS
TRATrvoA

- "Dos episódios politicos
- diss·ç ainda {} sr. Arthur
Santos - nem é bom falar, tal
a confusão reinante em nos-,

RIO, 10 (Meríd.) - A O corrents- ano, submetido
Comissão Desportiva do Au agora à apreciação do pre..
tcmóvel Clube Co Brasil já sident'e daquela entidade.
elaborou o projeto do calen I Segundo eSSe calendário, as
dário automobilístico para duas proximas provas auto

mobilisticas seriam realiza
das ambas nesta Capital; o
quilômetro de arrancada a

qutorze de março proxiU'!-o.
e o çircuito do Maracanã a
vinte e um do mesmo mês..

RIO, 10 (Meridional) - O Sugeriu a comissão despor
sr, 'Carlos M€de'ros da Silva, thra que as provas do cor
consultor geral da República rente ano estejam abertas
e repreg.:mtant.-:; da União dos
Aks constitutivos da PETRO- ii todos os. tipos de carros,
BRAS, entregou ao Conselho com excepção do Circuito
Nací(:ma� da PETROLEO o, re- da Gávea e do Circuito de

�ã�o�� t��k����s.oJ����z:� fnte:-lagos, previstos 1"S4
importante documento acha- I pectIvamente para quatoI""
se o l:md? de 3va�iação .dosI ze e vinte e um de novem
ben.'l �es�m.ados a mtegrahzar

I
bro. Essas duas corridas são

o patranon o da PETROBRAS, ,

éujo valor é sunerior a tres reservaa.as aos carros da
bilhões da cruz'21ros, rategoria de esporte,

Relatorio final sobre
da

. -

a orgamzaçao
"Pelrobras"

Troam na URSS os canhões
atômicos pela primeira vel
Inversas experiaDCias nas (oanllbras dI Exercito Vermelho

l;Ucos de influencia no Esta- governo do Estaelo.
do entre ,eles ,:s srs. Oscar Pe ESQUEMA
drosa do Horta e P.orfírio da Cem efeito, é ce�'L qUe o

Paz, a1�m de diversos coman- PTB ac,:rtou seus reLgios com

dantes do trabalh�o local. o gOVt:nV) estadual, no que s!! ---- --

Ao final de todas essas dêmar- r refere ao problema sucessorio VENDA DF.S'!,jg í[�IARIO
ches - até certa altura pre-' Pode lnesmo o reporter reve- NA ENORAX A'l'AJUA
senciadas por sete reporteI' - j lar - e ,�, faz com absoluta PONTO CIDf'
o sr. João G,�ulart, exausto, I segurança

� que SE: ch-egou a

diria cm tom d� desaf{)go: I
tê às linhas gerais de um es

- Creio que consegui man- qu€ma cujos pentos principais
tEr a unidade do part'do. O' seriam: 1.0) - um nome do
resto, agora, é com os compa-: PTB para os Campos Eliseos;
nheiros de São Paulo. 12,0}

- um nome do PSD para
MARATONA a vice-governança;' 3·0) -3-

Chegand,�, ao Aeroporto de! poio da UDN e de outras pe
Marte já noitinha, ontem, o! quenas f,:,rças part'darias, que
sr. João Goulart, iniciaria u- 'naturalment,::, teriam compe
ma verdadeira maratona de \ sações inclusive senatorias,
re.:Jistencin fisica, cujo ponto I PACIFICAÇÃO
culminant:ó', Séffi duv:da algu-! O sr, Jcão Goulart trouxe
ma seria o seu encontro com para.Q Estado tambem a mis- RIO, 10 (Meridional) - A posto de R�nda ve'n tomando

I
dimentos auferidos I�omo tan",

ó governador do Estad,:!" O I são de pacificar o seu partido fiscalização do imposto de ren todas as providenCiaS. tos o' fazem.
'

MOSCOU. 10 (DF} - Fon- f 289m,m" chegou á Alemanha

I
recebida l1€sta capital com cer prcprio sr. Lucas Garcez, esta I que se encontra dividido em da continua no combate, sem A proposl'to das prcfl"ssO-ns Pelo que fo.m_os .mfor�adostes bem informadas revelaram em 12 &! outubro de 1953. Em- tas reservas,

'

manhã, d·iria dlos result"dos I duas ou tres correntes. E a
"

1 t < •

't 't·"'" fe b 1 N' 1 d
-,

I tregua, contra os s,onegadores liberais, considera"óe:: de dl'- aque a r:-epa! Iça0 J<1 esta ten�
que o ex':rcI o sovle 1..,v Z .:..ra .(ssas peças 10uvessem os cIrcu os e p�squisas favoraveis desse entendimen- verdade é que começou lavran � -

d o !t d d..

t'lh' "d b 1 g t' dI' conscientes e reincidentes do fic.:.l fiscalizaça-o. qtlaSe qtle'
o s prImeIros resu a 0.'1 €;8...expcnenc13S com ar 1 ama U- SIClO esen 3.l'c;:;aas em se re- a omlcns, 'ec ara-s'e, todavü" to, <i0 formular à reportagem

I
do um tant.,;., ao pr-i'sidir a so- I 1 It· e t ob" d l d B e ha e URSS' b referido tributo, v:sando a e- imr),':sível, o sr, Ce,�ar Prieto I sa nov_a, campan 1a pe os quaiSomlca em re5 n es ,m,an �'as, Q .no por o ,e rem r. v n, que �e a

. pOSSUI a om- a seguinte declaração: lenidacl.::' da posse, d'gamos leva"ão da r-eceita da União.
-

'" 1 se verIfICa uma gl''lude sonega.usando canhoes ,de diferentes ma s tarde foram realIzadas ba atomica não é lnverossimel _ O PTB está int'2iramente assim da nova CQmissão de
�

"

.

nos ��clarou que Ja esta em ção d'o imposto d. 1,'enda.calibr0s. <lii!ró.�nstra9ões para correspon que tenha igual.mente - como entnsado com as forças situa- � RIJ::struturação, que é presi- E os seus resultados teem SI- condlçoes d� fazer frente aos
e

O exercib sov'etico, se- dent'_s da Imprensa i:ia Alema- ,os Estad::;s, Umdos - pro�u- cknistas ,?, segundo d€clara-I djda pelo sr. Rodrigo Barjas do extracrdinarios, 'ropoI'p.io-1 02ngel1heiros, medicos, advoga- De acordo com as instruções
gundo se indiccu, pôs .em pro- nha Ocidental 'e dos Estad·)s rado m'Ü,b,:Izar � arma atoml,ca cões do seu presidente, sr,

! Filho, A c-!:r:monia decorreu n,ando uma previsão orr:m,""n-! dos, dentIstas, agronomcs, veQ
os fiscais estão apurand,) us

va a efetividade de, tais pe- Unid:s). I,do dommIO tatl50' Nos melCS
J João Goulart, colaborará ativa na mais ahsoluta normalidade taria, neste exercido, dR 17) terinarios e outros que não pa

despesas em ,alugueis, impos-
CRs no curs':J das manobras PRIMEIRA REAÇÃO c?mpetcntes, i11aO se, receb_eu

'

mente p' ra enc:mtrar o can- pQr1 dE'cepção daquoJes que hiliões de cruie:ros, gani. o imposto legalmente de-
tos e p'2ssoal dos �·scrito:r'ios.

que realizou em territorio eu LONDRES, 10 (UP) - A amda nenhuma confljrmaçao

',didato
lil1icn dessas forças ao (f'"mIni na 2.11 página lí'tra C) Para isso, 3 Divisão do Im- vid,�, na base dos elevados ren

alem da locação de prE'diQS
ropeu da URSS. notiCia de Moscou, segundo a da noticia d.;: que os canhó<,s

.

, pára as residencias particula�
{Um batalhão norte-ameri- qual o exercito s:vietico pos- russos teriam feito seu apart'- res; as operações cirurgicas

��� 6d�a�����a�tomi���mid� :;;:ii�aa deeçdt�'!�O�r�i3it�::S,a��� ���;�;�ob��sO��\��s�� t�l��J21:Reforr!oS ur9e:n tes pQra conter r��a�J;:���:�����:�:�� �i�:
CEM BOMBAS POR � trução aprovados pelas Prefei_

IRRI' fnli�amento a noticia na Et:OOCOLMO, 10 {UP) -I lt"' a'
·

t 1 d L �����c��r��c'�a��;;�b�fc���ai��
�a p��l��!ç!�e�g ����o�a��� Io assa o Q c pIa e aoS ��:s��s e��J����tO:i��; adtn��:

tlemis'a-o· �o Utola'f üa Justipa ��sq��:���*:b�f:�:�i��;!- Tropas do general Giap aprestam-se para o ataque final --I :��Wog�:�fg�:i���:��:O�E(} V an-:::, e acre2ce�ta �ue n2sse: HANOI, Indochina, 10 (U. Os elementos de vanguarda que se espera :vossa déter a vi-ou, segundo font�> naciona-l Yant�ment,os efetua�o�, Está

n_ume17o �stao mclUldos Os de P,) _ As forças do generalre do Exército do Viet Minh. que sér',e de pequenos fortins, listas, tanks, avióp.s e homens, send't' �O!tanto, c.olIg do tudo

tIpo 1.1ge:ros e pesa.dos,_' 1 beld,e Vo Nguyen Giap __

, somam a va'rl'as centena!', se insurretos. par t'
,

g I quan o e necessano para com",
, _

- a par !Clparem na uerra 'p�lir aqueles prDfissionais aEstlma essa pubhcaçao, que cognominado "A Raposa da detiveram perto da "Cova dos REFORÇOS' 'CONDUZIDOS da Indochl�la. .. . I declararem cert" os seus ren-se encontram em contacto per- , S�lva" - atingiram esta n-oi- Mil Budas", a uns 20 quilome PELO AR A ag-encIa notrclosa chmesa dimentos e a pagarem os res.manente ,com 0. exercito SU';CO, 11 t2 às defesas princiD_ais de tros ao norte da capital lalJsia Um porta-voz, do Exército
t d t (Conclue na 2,a pAImla ll>�ra D) I)ectivos impostos,que a ex s .enCIa e armas a Q, Luang Prabang União Fran- na. As unidades de reconheci- francês disse que "vários ba-

mi�as na Russia são de v�rios cesa, que recentemente foram mento dos rebeldes avançaram talhões" de tropas frescas fo-

I
cahbre� acrescent��do arnd,:!, I reforçada&'neste setor, se reti� cerca, (Li;' 10 quilometros antes ram transportados por ar des
que eXlstem reqmsItos legals, raram nara trác; das defesas de se encontrarem com () pe- de Ranoi para reforçar a for
russos, tanto para. aUlol1ent� (lo-! preparandQ-sl; para resistir ao rimetro de defesa de Luang ça mista de legionários, para
estoqll'2, como de produçao e I ataque.

'

Prabang, formado por uma quedistas franceses, norte-a-
ambas podem ser dez v,ez�s frican!�s oe 13.000 homens do

! maiores para

1960"�
. _�.

�
_"" t, Exército Real dia Laos.

"BOMBA DE FRIO" d.�,.
�evoram a ",.."de

'(r O comunicado desta noite
LONDRES, 10 (UP) - A ,.,' do seu filhó! Dê·lhe do Q,G, frances anunciou que

revista mensal "Intleigence Di ;j "
a retirada das tropas encarre-

gest" informou que a Russia! ,LICOR DE CACAU XAVtI:R gadas de retardar o avanço da
recentemente nrovou na Zelna'

- ,n,iluto 4. COft!;••fo 1<1'. ala esquerda das forças do
(Continua ná-2,a pág. letra li"',

' 100 ......... SO o_I
V:et lYIinh foi realizada com
êxito. Somente alguns "coman
o firmem<ente mantido posto
d;�s" de franco-atiradcres e

avançado de Moung Sai ope
!"m f.ora das principais posi
ções de defesa.
René Pleven, 1 ministro da

Defesa da França. que chegou
hoje a Saigon para tentar en_
contrar uma "rápida solução"
para a crise que enfrentam as

ferç'3s francesas na Indochina.
conferenciou oOln o general
Henri E. Navarre,' supremo co

mandante íranc�s.
TA!'c"KS E AVIõES pA

CHINA
TAIPER, Formosa, 10 (U-

1'.) _ A China C{)IDUnÍsta en

'Declarações irre ulares
ioas profissões liberais

MOTOCI (LfTAS
"e E N T R U Mil

DISTRIBUIDORES;

Com motor "CZ" - 150 c/c 6 HP com f.orquilha di
ant:2ira Telescopica e molejo tr'azeiros CrS 16.400,00,

SÃO PAULO, 10 (Meridio
nal) - O sr, Queiroz Filhéi,
.pres'dente do Diretoria Regia
'naI do PDC falou a imprensa
a proposito da atitude qo, sr·
.Tânia Quadros, e � �ntrevlSta
que este concedeu a rmprensa.

DisSe o sr. Queiroz Filho que
(CondlÚ na 1.�'t página letra. G)

Vendas

J
....��"",=�J?/

tambem em prestações

PROSDOCIMO .
S..A.

Rua 15 de Novembro, 900 - Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fone

,,;._,,ii.\Ii1 A N A. ç li o
�------------ �-- ..-- �t � �-------
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:_��1iI'". B
sentiram quanto mais a homem d� �àrâ�ãõ

compreenderam. Deve-Ines o sr, dade se coloca ao lado do. sr, ;Tanio
Getulio Vargas assinalados servi" QU�dros. Toma o se� partido. por·

__IiIIiliIIIIIIIII_IIIIIIlI_iiiiIIIiiill1t C05. em sua rcssurreícão, A. maior caridade, movido por 'essa mesma

SI·nd.li.. i".ai" d-a·� Indusfr'la� de FI"aça-o e··· T-·e··e-e--Iafie·-·m-- parte
-

das dificuIdadé� que� surgí- piedade, que nos assalta quando V�

"V;J J) !f ram em 1950 para se fazer o can- mos um cocheiro 'víolento a bater
-

d
.

81
_..

dídato democrático uníeo, partiram numa pobre alimária, no meío da

e emenau <la resistencia e óa sofreguidão da Tua. Não, amtgos, não se deve mais

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA UDN de São Paulo. Ela pretendia bater no sr. ;TaJ;1o _;Quadros. Seria
«er a ·primeira a lançar o Briga. desumano.

A fim de dár cumprimento as instruções da portaria Mi- deiro, numa hora em qUe o Bríga- Como o'-messíâniCo, ele tem em

nisterial n.O· 884, de 5-12-42, convoco a todos os Senhores As- .datro ou qual candtdato uderrísta cada um "dos seus vsonhos, em ea

sociados deste Sindicato, para' a Assembléia Geral "Ordinária, ou pessedlsta, poderiam manter-se ela uma das SUas fantasias, o desig
a realízarse na sédle social á rua. 15 de Novembro n-o 1135, "ózinhos no pareo li 'correr com o nío das forças imanentes da hi�
nesta cidade, ás 14 horas do dia 1·0 de .marco proxímo vtn- sr-, Getulio Vargas. Com uma can toria que o aconselham -n jogar to
douro , para resolver, por escrutínio secreto, sobre a seguinte dura de pássaros de leite. os ,J:t das as catadas de prefeito, dJe go
ordem do dia: UDN paulista, proprtamenss não vernador. .de presidente porque e-

1.0) - Aprovação de contas, balancetes, orçamento e ou- lançaram. mas antes queimaram :t 1e é o eleito de suá vC:ntàde ãm
tJ:os assuntos exigidos na refer:da Portaria:' supra- candidatura 'Edu'!rr:l!o Gomes. :oro.' períosa. raPa o g(lvel':lÍ'o de· Sãd·
citada. jetanõo-a sem debates e sem ajus Paulo como topará a priesid�ncia da

2.0) - Assuntos atinentes ao exerci cio do 'ario corrente te com as outras grandes rorcas República, sem saber c_-o que 'tem
de 1954, e relatório do exercido anter ícr-. <lo centro. seu surrão: com que elementos

Blumenau, em 10 de fevereiro de 1954 o desespero da vasta maioria do conta, em aritmética, ·de um cálcu-
ERNESTO STODIECKE JUNIOR udenismo de Piratininga, lutando 10 de possibilidadie. Está< encadeado

Presidente por chumbar a sua sorte á do sr. no metal de uma liga de;. responsa
Janio Quadros, é a batalha pela bilidades, que vai desafiando a

.assímtlação do homem ao seu se- medida que as oportunidades se a

melhante. Quem se parece pro- presentam. Uniu-se ao. sr, Otavio
cura .reunfr-se, tenta amalgamar-I Mangadeira, como quis unir-se ao

. se, Na hora em que oitenta por cen sr, Garcez, como está hoje unido
As Emprezas que este subscrevem. participam que a to do ud'enismo bandeirante se pre r ao sr. Getulio VargaS e ao PTE.

partir de 1.0 de feveriro vínãourc, vigorarão os preços abai- cipita e bata-pés por jungir o se'.
I
Seu problema consiste ém atingir

XO, para o transporte de cargas em geral. <iestíno ao do prefeito paulistano, os pontos máximos da ambição que
há nesse impeto para a confusão o devora. Não importa. com quem.

de Blumenau a Curitiba ... . .. Cr$ 0,70 o quilo dos respectivos quadros, uma secre Enganou o sr, Otavio Mangabeira,
" Curitiba a Blumenau '" Cr$ 0,70 o quilo ta harmonia das forças internas co- como está ludibrian�p sr. Getulio
" Blumenau a São Paulo .,. Cr$ 1,30 o quilo muns, Udenistas 'e janistas são uma Vargas. Os coínpro�issos .não -!.êm
" São Paulo a Blumenau ... .., ." Cr$ 1,50 o quilo. �Ó íamilia. São uma mesma amaí : valor não contam, no impacto cego

Blumenau a Rio de Janeiro Cr$ 1;90 o quilo I gama. Nada os separa. Tudo os <la sua .maneha Para. o pode;r,· Su�
., Rio de Janeiro a Blumenau .. , ..• Cr$. 2,00 o quilo . une, numa mesma solda de Inocen

.

alma está abrasada !'leIo ;;Ogo de
Blumenau a Minas Gerais Cr$ 2;50 o quilo 1. da reciproca. Porque boiam água I uma ú�ica fé: a erenç.!t;,,?a destino
Minas Gerais a Blumenau Cr$ 2,50 o quilo abaixo, sem saber para onde vão., de .J'anío Quadros,_.Get1jllO. Vargas,

. Blumenau a Porto Alegre Cr$ 1,20 o quilo I' Quando se termina a leitura da Mangabeira, PT:Eh tud_o. isso. rão Um vertiginoso doofile de cenas emoeícnantes do_ celebre rol"porto Alegre a Blumenau Cr$ 1,20 o quilo admiravel obra prima de literatura passa de trampolim de sua-vitoria. mànce de'EMILIO'SALGÀRIlBlumenau a Pelotas .•. ." Cr$ 2,00 !O' quilo politica do governador Garcez. só Já alcançou uma presa. a prefeitu Um fi1:me repletO: de cenas-ca1."rojaçl.as, de 'duelos: emocionantes,.. Pelotas a Blumenau ... Cr$ 2,00 o quilo <;e pode tirar uma conclusão: a da ra de São Paulo. alegando aos _pau 11 'guerra entre turcos e venezianos, e muita- romance muita." BJumenau a Rio Grande '" Cr$ 2,10 o quilo necessidade da formação imediata li3tanos que era o anti,_-'ge�lista. ternura e ,amôr!'
' -, '.

" Rio Grande a Blumenau ... .., Cr$ 2,10 o quilo. <le uma sociedade, em São pauÍo: que era a legalidad� .consti�ucíónal

IMPORTANTE FiRMA
f�

IMPORTANTE FIRMA industrial de Joinvillle, neces

sita de Auxiliares de Escritório - com pratica de contabili
dade, correspondeucla ou carteira de cobranças, devendo (IS
ínteressados dirigirem-se por carta de pro1'rio punho à Cai
xa Postal n.o 389 - Joinville. dando pretencões e referên
cias.

PROCURA-SE EMPREGADA

fi O J E QUINTA-FEIRA
as 8 horas. .'

"

,

MONTGOMERY, ELISABETH TAYLOR; SHELLEY. WJ.N
TERS. na grande fita .. ' '" .. ' ... ., � .,'. .• � ... i, . ... _

------------------�--

Domestica para Floriãnop:}lis com urgencía. Informa-
ÇÕES na Livraria ·Wahalet Rua 15 Novembro - 992 -

fone 1047.

UM LUGAR AO SOL

Importante casa propzía pa�
1'& qualquer oficina, à Rua S.
Paulo" Informações com O< sr,
LiHer Rua 15 Novembro
1344 - fone 1689.

AVISO AO COMERCIO E INDUSTRIA DE
..... BlUMENAU .....

(ineBU
Fone 1388

Qllurtos com refeições para.
ãoís rapazes de boa familia,
Rua iS Paulo, 348 _ Casa 3.

(HEVROLET OU FORD
4 portas, ano 1951, cambio
zrseeârrieo, oompra·se um. -

Informações nesta redação
com Xaviér·

ALUGA-SE

f'i; Alltonuinla
!., C:íUiilühóu
r�, C�mIe'Üetetl
f1li�,.,,
L".,L.

Próxrmo da cidade, 11m de
pósítc, com 350 metros qua
drados. - Iriform ac ões pelo
fone: 1393.

LOTES A VENDA

H or E QUINTa-FEIRA
as 8 horas.

DINA SASSOLL DORIS DURANTI, CARLA
ADRIANO RI�10LDI, em:

. ,

O LEÃO DI, )

VENDE-SE

a Sociedade Protetora de ;Tanio a proteger a nação, ,�optra_ li 3.{n2a --"--"'---�---'-�",,'

1
.

-

.... -t
..

"
.. - ..

:.""""_. Stu , .."" ,tiía ,...1:; u;)tIf. HlI,UIH!lÜ .,

Quadros. Assim como existe ·a das ea do' go P'2 do presi•..,n e.
..:�oje, es �_.

crianças abandonadas, e a díos a� tá com Getulio e com:-(J ·PT� co1'.- ,',_ ....

y lO·FD9CAlnimais, isto é, a de apoio aos s�res tra Garcez e contra ces paulista.,-
.-

� .a:
- ,

.--

..

que não raciocinam, e que por is- por enxergar no -- '�backgl"ound"" I {.':!�;..;; _... .."" ,.', .,
GO não se podem defenC!er, é indis ·getuIiano o mate_rial mlt\s',·s6Íido /l'l �

pensaveI que se constitua -.sem com que assegurar o caminho até .'. 11 M�!!_�li_il��Il_!_UHT:.:'::.:fl'_=C_=AIt::..:I'_=�.:..!_· .......4

perda de tempo ti Sociedade Pro- os Campos Elísios. ..--:

Itetora de ;Tanio Quadros. .Não
' .

-�-- - R-' I feita,
acham os- médicos s�i_possi"

existe hoje, no pais, nl'turalmente
.

Ornal;lo pomposamente d� u�n!l • ..

- .
. ,vel a sObrevivencia de

.. aItlb�s áin-
mais adequada para l'eceber um'l literatura de homem :rrovldenclal" t no caso. cem. comum, como o figadlO da q_ue permanell,temente_ llgados.
curatela. Ele tem horrur a se go- o prefeito de São Paulo es� lan- por exemplo, a Í,ntervenção cirúrgi� a.exemplo rli?S irmão� s�alb.eses ·lJ,�e
vernar...- çando·2, sua cartada á "Ucessaq.pau ca torna-se qua:se impossovel. Os V1veram aSSIm constltUlram farml·'

Es�e é um homem que não sabe lista, con\ a lmica ·Cllrta ,que-. lhe 1
meninos estão eliminando normal- ,lias com qtHlse setenta: anos de "i.da-

o que faz, já que .começa por não poderia conceder 0- presidéu.te yar- mente, o que fez prever possuam de.

'Abel' o que diz. Dei:m-o o fonUl-1 gas_' �sse,. pOrem" � um· -llgr�ona-' intestinos distiníos. ue estão funcio·'.i
----�--.....----.......

<laveI libelo dia governauor de t:ll í gem tao. CIpSO da, SU!l ]'lOIlll,JarIqade nado tambem normalmente. ·Esses i
modo no 'meio da rua, como �m t nas ·massaS'. q_ue.,nijo., irá :dlvlt!i�la detalhe é um:> esperança, para o ca <

MU1.U�· CATARINENS-E .DE t"
..
EG·UROS GERA-IS

mentiroso primaria, ('orno indívi· com -.quem,. depois dé- s�vl1:lQ. só 50 de uma intzrvenção cirúrgica

.

.J, duo de ambição desmedHa e sem vê nos (llle - 0·-. ·ajudararrt a-_gat;har para sli:pará-los. Em circunstancia

ASSEMBLEIA GERAL -ORDINA'RIA Ilrm'!dura moral e intelectual para o poder o b"gaço chupado: dos_ in- que ambos foram alimentados du-

Prim.eir.à__ conv.o_c.. ·_ánão.' sustentá-lo, que ao terminar li lei gr�tQs. e.dos ·v�lhaco!l, aindll:,-

quelrante
a ge"tação por aIlenas um"".....

. ,. :r tura da peça do sr. Gar"ez, um dOidos ou alucmados - pareçrun:· cordão umbelical, O que pode ter
Por motivo de mudança, São convidados os associados desta sociedade a S/e l'eu' determinado a €xistencia de algum

um armazem de sec03 e mo""' nirem· ezn assembléia geral ordinária, na sede social, na rua K' órgão em comum entre os xifopagos
lhados, grande opm·tunidade Floriano Peixoto, n.o 18; ·1.0 andar, nesta cidade, no dia 15 -- Mesmo nesse caso; no entanto, pOS-
para quem deseja trabalhar de' março do· corrente ano, às 15 horas, a fim de deliberarem

so- 1'·0<·1' Um s'sté�a de rod.a ú- sUindo os garotos conformação p�rneste ramo tendo um'l otiro,,- sôbr.e os seguintes assuntos: .

. mento de tres metros de diâ- u

fl'eguesia, situado em o�imo 1,,0. _ DiscUssão e aprovação do relatóri'o da diretoria, màtro trará agua fria de um nica, e não de várias rodas.'

ponto. Inf-ormações com G sr. balanço geral e parecer do Conselho Fiscal, r,eferentes ao local marítimo situado a cin- Tod::ís os apaI'zlhos, exce

José á rua São Paulo N.o 1184 exercicio financeiro de 1953;
.

co quil>ometros de distanc;a. to o gerador, funcionarã·o den
_ BLUMENAU. 2.-0 _- Eleição dos membros efetivos e suplentes do Oon- Este local, geralmente conhe- tr,� de um salão de vácuo per-
._ _ _ _ _ _ _ selho Fiscal·para o exercício de 1954; cido como Buraco Sem FlUi- feito de concreto reforçadQ e

ELETROLA NOVA 3.0 - Assunt>()s diversos de interêsse soc:al. do, é uma fenda na rocha, pe- 'revestido de matéria plástica.
NOTA: - Encontram-se à disposição dos senhores asso- la qual entra a agua do melro Os cientistas da Societé E_

Vende-se ciados, na sede da sociedade, na rua Floriano Peixoto, n·o 18, a 400 metros de profundi- nergie des Mers estão coriv.en-
1·0 andar, n-esta cidade; os documentos a que Sr€- refere o ar- dade, a agua do mar no BUl'a ciclo de que a energia térmica

.�.&����m'��ocec.�.c

.•

�_�
Por motivo< de transferencia, tigo 99, do decreto-lei n.o 2627, d.e 26 de setembro de 1940. Co Sem Fundo tem uma t.em_ do mar _podj'!_ s.er utilizada �m

-

R S UNIC-ES vende-Se uma eletro·la: nova, Blumenau, 5 de fevereirp de 1954. . peratura de 46 graus Fahr·,,- I·forma tao vraüca .e economlca

A MA E M O _com 4 meses de nso, marca Os diretores I nheit. -

I
como· a ep.ergla hidráulica ..

• "Philco Tropic", tipO' maior, Adolfo Schmalz - Adolfo WollsteÍn - Egon Freitag : O ciclo termo dinamic;). da'
Itoca.-discos pl3 velocidades, rá- I usina come.ará quando par- .

- •

Armas de caça, e8por- c. dio com 8 valvulas e 9 faixas (OMPANHIA JENSEN ! t� da agua da Iaaoa for eva-
.

na, eIIlprega, atualm.ent,e, cer-te, revólveres, pisto- ii de ondas. Ver à Rua Ül.-nro .' -
< .:.

< ....
.

-

Agricultura, Indústria e parada por um s�tema de vá
. .

h d'
.

1 ca de mil trabalhadores.tas etc. qualquer � Muller, 50 _ Ap. 4, Edifício ComérCio cuo. O vapor refrigerado pela vasll a conten
.

o agua e sa ...

marca, COMPRAM-SE � Jací Campos. Preço a eombi-" ,Ito�lpav?- �Central - BlumeJ?-all: I água fria procedente do Bum Depois de as ter apertado

(asa PeNscAa e (aça i�
nar·

. .

Acham-se a dlSPOSlçaO dos senhores aCIOnIstas desta So- I ':0 Sem Fundo. A turbina im. duas ou três' vezes, deixoe-as
cled�de, na sede em Itoupava Central, �s docuIIU:!ntos aos I pulsionará um gerador elétrl-I :.

•.
'.'

.
.

V- E N D E _ S E quaIS se refere o art.o 99, do decreto-leI n,o 2627, de 26 de i co.
. enxugarem ao ar.

I setembro de 1940.
• I A turbina da usina de Abid ---�._------

'1 dos. Por outro lado, as .
- BLUMENAU - : Blumenau, 8 d,e fevereIro de 1954.

. .

I
jp_n' será dif.erente da turbina f "[ tag�ns não serão só estas que

rIsta � nem o
..
estranho com-

Rua 15 de Novo, 1301, � Uma bela residencia de dois GUILHERME JENSEN - D.ret01: ComercIal.
.

c:murn no se�t�do de que, em d�* respeito, a.? operariado da r panhe:p:::
de vI!1gem,_ nasceu-

h pavimentos, com doze com- -lugar de utllrZ3r pequena I c�dade de Brusque, mas outras do daI ul11a discus�ao entre
,������� partimento;; espaço50s, cons- COMPANHIA JENSEN - Agricultura, Indústria·e quantidade de água, sob bai- d<l Lago Balkhass, uma, n�va 'de grande relevancia. Isto

por!
os ocup�ntes do velculo. �es-

D
truida há alguns meses situa-

.

Comércio xa pressão. . arma qwz produz "um frIO lU-: I' que, fabricaremos, no país e-
53 ·ocasJ�o, .

o desconh�çldo,da numa das mais aprasiveis Itoupava Central - Blumenau O gerador E.erá impulsiona- tensissimo que mata". conomizando divisas, portan.- que havIa, pr.::lposto .
a Vlag!=m

_, -- zonas de Blurocnau. na Rua Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas -' .'

I
t te 'd d oe recr'''lo tomou dest'no

Natal, imediaçõz$ da Alame- desta Sociedade, a comparecer à Assembléia Geral Ordina- PREFEITUnA MUNICI PAL DE BLUMENAU . é��r�� emc��al����zm2�c���� �,gnorado,
�

��qúanto qu.e . �m
disse hoje, que, 37 tanks CODS da Rio Branco. ria, que se realizará no dia 27 de março de 1954, às nove

.
-

K.
< .

.

.<

'. com o seu sumlar estrangel- gendarme. � como dIZ Ivan
i:l'uídos recentemente na Mand InDJrmações Organização (9) horas, nos escritóriQs da Sociedade, em Itoupava Cen- PORTARIA N.o 17 ro. _

- cs removeu para São Ber-
churLa foram postl()S em ação, B�umE:'nauense Ltd�. Rua 15 traI, Municipio de Blumenau, obedecendo à seguin� :. .

.

'-�"ll:_ .

__� nar,do, ,on?e, -�ermanlJC�ram
com as forças rebeldes comu- de Novembro - 81� sala 5 ORDEM DO DIA HERCILIO DEEKE, PreFeito· Municipal de Blümenau, n'-:J.

! '.

detIdos ate as 11,30 horas de
:aL"ltas da Indochina. fone 15í:!. 1.0 - Aprovação do Balanço Geral; Demonstração -da ! uso de suas atribuições. ;

.. ,:ntem.
Tambem milhares de 501- Conta de Lucros e Perdas; Relatório da Diretoria e Parecer Tendo .em vista a petição apresentada à PreJeitu'I'�>Mw.: "

---'--__ . ____

dados comunistas chineses' do Oonsêlh{) Fiscal;
.

nicipa1 pelas Empresas de Tran�portes Coletivo da cidade, e . I _
_

disfarçados eLe forças indígé- PROCURA-SE 2.0 - Eleição do Conselho Fiscal para 1954; Considerando Q.. que ficou r.esolvido na reunião em con-.l eSIl�:avam reaçao .por parte
tlas, formn enviados à Indochi' 3.0 - Assuntos de interesse social. junto promovi�a pela Pr���itura Municipal, Prt;,sid�nte ,e. Ve- ,da ü ...rrente co�!rarIa, .notad�-
na, segundQ os nacionalistas. j Blumenau, 8 d.e fevereiro de 1954. react.::,res da Camara Mumclpal, Dele�aé!.0 de TranSIto, Repre_.llTle:q�� aquela fIla ;orlentaça�:Assegura-se que os reforços Moça que deseja trabalhar GUILHERME JENSEN - Diretor Comercial. sentantes dos S'ndicatos .e das AssocIaçoes de Classe e repre- ,d? sr. I-!ugo Bor:�h, Este, à_.
compreendem um regimento Ue garconete, e tambem saiba

.

sentantes das Empresas de Transporte Coletivo. reolve: ;·re.st?; nao. Se aVIstou com o

�:r���ifcf�i;1at�f:!: d��a�= fa��r�����fa:.�e no "Hotel A- FRIIIORENI S. Ac INDUSTRIA, C. E AGRICULTURA
a título 'precário, :���E;eEf��o corrente·mes e até o- I':l�e��� ff:m��a�:l����e:��;

te a guerra sino-japonesa, A- lameda" em Blumenau ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA �ncerramento da: concorr-2ncia pUblica,·.a ser aberta para a ,no proposlt:> .d·e convocar p()r
:tem disso, as mesmas informa . concessão dos serviç':s de t_rà:risi;>ortes coletivo nos diversos t s�a conta- e r:lSCO uma conven-

ções indicam que estão che- Pelo presente ficam convidados os senhores acionistas a bairros desta cidade, a seguinte TAB�LA DE PREÇOS para çao- do gremlO.
,

gando a Indochina, para re- 6 comparecerem à assembléia geral 'ordinária, .a realizar-se no
passagens em auto-ônibus:, ..

.

. -
.

. .

.

. .

:forçar os rebeldes aviões (!ons dia 13 de març.o do corrente ano, ás 9 horas, no escritório
_ das .5,00 às 21,00 horas Cr$ 1,50

iruidos na Rússia. o PDC, em m.Jvimento id'eolo desta sociedade, para deliberarem sobre a seguinte DIAS UTEIS
NENHUM PI T ORDEM DO DIA 2 h d' t C � 200MERICk�oO ,4.. :��o� t���;eft�md�t���utacrJ� 1.0 - Aprovação do balanço e contas do exercicio de DOMINGOS É :ÊRlk�ts o.::_s em mn e c:l 2:00 r-ante-este� cinco anos. Mãos
WASHINGTON, 10 (U.P.) sr. Jânio Quadros e terminou 1953· Obs-ervação: Para escolares, preço t:xo e únic·o·· de Cr$ ITÍisteriosas liquidaram por

........ O secretario da Defesa, por dizer que o PDC aceita QS
2.0 - Eleição do cons;elho fiscal· . Cr$ 1,00, nos dias úteis.

. e.l;lveT.le.l;la�1!to, pela for"Charles Wilson, declarou, ho- riscos de luta para testemu- 3.0 - Assuntos de interesse social. "

.1954. .

.

'dje, categoricamente que não nhar até o fim a invencivel ,. . _

A'VISO
. , HERCILIO DEEKE _ Prefeito Municipal ca, por

., epuraç�o" .

ou
�erá .enviado qualquer piloto esperança de renovar e con-

Acham-se a dlsposlçao dos senhores aCIOnIstas, no escri- ., .

mesmo pbr simples assa5-

�nod�ot.eC-hal.mn;.ricano à guerra da solidar, pelo primado de vir- ���::etg�\a, ���i����,e'd�s�od���r��b�q�� ��rg�ere o art. 99, I Associação profissio_nal d() (ome{cio alacadis- sinatos, todos os que servi-
... - tudes morais. a democracia no d t t· hEm entrevista coletiva à im BrasiL

. Timbó, em ao de Janeiro de 1954
. ',.

ta de'- B'·Ium··e-�Ran
.. ' .

ram ' e es emun as no

l)l'ensa, Wilson disse que uma Fritz Lorenz Diretor-Presid.ente II, proc.esso. Só O juiz, O procu
";-itoria militar sobre Os c()-

'BRleA D'E P li AJ.I'· CONVOCAÇãO DA ASSEMB:tE'IA GERAL rador e o cardeal Mindszen-
�nunistas, sem intervenção di- ,,(OMRANH.IA fA ., ARE TA" lIa)aí ty, ainda estão vivos. Os co:reta norte-americana, ·ué tan- P d'

• ..

t U
-

d Pt· M'
.

t
- .

( O N S E R I O
.

Convl·d"-os os senhores acionistas desta ü�mpanhia para II ara ar cumprImento as lns r çoes a or arla Inls ·e-
m

..
unistas guardam cuidadoto lX'ssivel quanto prOV2- ="

,.

I ·39 d 2 8 44' t d S h As·'\leI". ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA na n.o , 'e -
- ,convoco a o os os eu- ores SOCla-

samente esse heroi do secu.

DE ELO
dos para uma Assembléia Geral, a realizar-se no, dIa 2 de

Manifestou, ei1tretanto_ "'ue R GIOS . .

d
.

,

14 h 'd' l't 10 X·X E segundo se·, 'i. .

à. realizar.se no dia 24 de Abril de 1954, as 16 horas, na. sé. , março prOXImo v;n ouro, as OfilS, na se e sacra, 510 no .,
. as e as-

i) gen,eral John O'Daruel. CQ-
de so·cl·a--I, a Rua Curt Hering n.o 1430, nesta cidade de ItaJ'aí,

.

edíficio da "Associaçã·o Comercial·é,lndustl'ial de Blu�e-nau" sas noticias que chegam ao�nandante das Forças do Exér OFICINA ·1 b
.

t d" d" d'
- .•

• afim de deliberar sobre a s.eguinte . para reso ver so re a segulU e ar ",m v la:
,

.

d· l' dI'elto dos Estados Unidos no
ESPECIALISADA ORDEM DO DIA:

'

l,.'l) _ Pleitear (l. reconMcime.nt{) desta Associação co- mun O lvre, p c� ea -pn-
Pacífico, poderá ser 'enviado à

Apresentação, discussão e aprovação do Relatório . mo SindJcato de classe. '

;.
sioneiro dos vennelhos

'Indochina. Ao que se presu"
Rua Sa-� Paulo, ........

_

1.0)
da Diretoria, Balan"o "'eral encerrado em 31 de De- ! 2.0) - Apro,v.açao dos Estatutos cOmo S.ndlCato.

.
_ tá dórmindo no chão porme, talvez seja encarregado· � ..u�� "" '-'I:

3) V f
-

d t e assuntos 01''' tde nova missão militar. ITOUPAVA SECA z.embro de 1953, res_pectiva d2monstração da conta { .0 - crI icaçao .e con as
,

. ,'<l1men anos.
sua propria decisão, obser-

"Lucros e Perdas" e ParecerPdo Conselho Físcal; I Blumenau, em 10 -de- .:('everel1'O de �954 '.'

Não obstante, WHson se (Ao lad!o da Farmacia Pfúu) 2.0 Eleí"ão do ConselhO F_iscal e seus suplentes,:oo.bem 00- "
CARL HEINZ BUECHl;JE� � PreSIdente va 'rigoroso jejum e reza

:mostrou vago ao falar das fun '" ' '

t'" t
'

'

ções de que O'Daniel será _ SERVIÇO R.AproO _
mo fixação de seus v.encime11tos;

I FABRI·CA DE ARTEFATOS·-I.EXII·S. "ARrEl'" S" A.
eon muamen e 'Por seu po".

3.'Ü Autoriza_"ão a Diretoria ,Executiva .. para contrair em- vo, e pêla- humanIdad.e a-.

�ncarregado. depois de termi "

nar as conferehcias que 1está

I Aceita consertos e conrec- prestimo industrial adicional e
A V IS'O'

- -. .

meaç_a.da de 'perigo mortal
':realízando, aqui, com ti Esta":

..

- . • 4.0) Assúntos diversos do interesse da Companhia. !
.

I
.... , . -.. .

..

çoes d'e lOMB. Itajai, 4 de ]fevereiro de 1954.
.• ..' pe o COI)lUUl,sl:P-O.•do Maior Central Misto e c{]m

Victor Deeke Diretor Geral Levamos ao conheCImento dos senllOres aCl>oms�as desta Q DRA.MA· DE MIN�:us altas autoridades civis·
.

'_ I sociedade, que se acham à sua dispos:çâ'o, na séde social, si-
'

·DSZENTY.

r;._"'mnllllnlllllllnllllllnllmUII!lllImllUinilnnllfumlnml�1IIIIIJllIIIIJE A"socl&aca-o profissional das Industria" meta- I tuada à rua· Progresso, 150, ne�ta cidáde, os documentos de
C,·om_.p·."'..e-·t·a:.·;>'a··m'·anha� cinco.,.. .01 . .•.• . ,',

.J

I
que irata o art. 99 do decr.eto-leI n.Ó 2627, de 26 de setembro _

'.I.
,

I CAsas �[' �TE--RH·E·NOS. =_s__
ªª lurgicas, Mecânicas e do material elétrico de g�ol�oí95ei��entes ao exercício social findo em 3� de d�ze.m- :�O:::�ri� C���7:;n��; ��;

r;;;; H' BLUM ENAU ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARÍA 16 homens armados da po'
. -

. = _ 1.a Convocação lícia -comunista. O cardeal,é COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS E CONVOCAÇAO DA A�SEl\IBLE'IA GERAL São convidado� o,s senho,,:� Acionistlls ��st1! so.ciedad,e pa: segundo. uma testemunha

§ PONTOS DA CIDADE'

=1'
Para dár cumprimento as Instruções da Portar:a Minis- ra �(Jmparecerel!1 a. As_sem!>leJa Geral OrdinarIa. que d�vera I da sua prisão - m oficial

;:: •

- ,..:� •• , • _:: terral n.o 39, de 2-8-44, cQnvoco a todos os Senhores associa- I realIzar-se na sede GomaI, a rua. Progllesso 150, nesta: CIdade <

..

u

Antes de reahzar qualquer negoCIQ lmobIliano.· = dos para uma Assembléia Geral, a realizar-se no dia 3 de de BIumenau, pelas <:atOl:Ze (14) horas do dia. vinte (20) de I da polICIa hungara que de-
� collJttlte-nos ª. m�r.ç�: proximó vi!1d�uro, ás 14. horas, na s�de social, sito no

,
.março do corrente ano, e que obede.c�rá< à seguinte . ,.-. .., � pois fugiu da cortina de ier

tE = �dJfICIO da "Assoc1açao COf!lercla1 e Ind'ustr.wl de Blumenau"· _ Ord�m do_dIa _.

.

f ro
- estava tranquilo. Des=. "'ORGANIIACiO BLUMENAUENSE LTDA."

-

para resolver SObN� a segulnte.ordem do dIa: 1) - Apresentaçao, dIscussao e aprovaçao do Balanço·· .

.
.

_

1::, :: 1.0) - PLeitear o reconhecimento desta Associação co- Geral e demais c-::nta� relativas ao ano Jocial de ped1U-se da sua mae com

e Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 and. Sala 5 = mo Sindicato de classe. 1953 e Panecer do Conselho Fiscal;

I
as seguintes palavras: "Não

I;; Telefone: 1 5 12 :: 2.,') � Ap�oyaç�o dos Estatutos como Sindicato.
,

2) - Eleição d'.o Conselho .F·:sca1 para o an? social de 1954; chQ1:e minha mãe seu fi_:� () _, l' Ih � 3,n) - VerlflCaçao de COl1tUs e assuntos o1."çamentãrlOs. 3) - Outros assuntos de ltlt�re5j)e da socle�ade. lho v'a)I' -.

- 1·' l'h d-� . Jlne se l'ea lzalU os me ores negueiós de bnóveis _ Blumenau, em 10 de fevel'�iro de 1954 Blumenau, 8 de Fevereiro de 1954
,

morrer pe a 1 er a

j,rumliiíniiUiilllmnununUUIIIIUlUiIIl1IIlIUmrfnJlUUlnJUUlU1lIuii DR. JVI..IO ZApROZNY - Presidente Arno Zndmzny .,.....:.Dire-tor g.erente
. _C __"_�__ • :!le do seu povo".

. ..

Vendem-se diversos lotes.
próxinío à nova ponte em.
construção no bairro de Pon":
ta. Aguda.

.

Informações com Arno Bec'
:ker, Rua BoIivia, 73 _ Pon
�a Agulla. � Nesta.
ii.é&��--<:f�1!!!1I �iB.

Um terreno na rua Piaui,
esquina rua Nereu Ramos _;.

proximo à Alameda Rio Bran
co. InfO)'maçõe�

.

pelo telefo
ne 1157.

"

"

--xxx --

Blumenau a Florianopolis Cr$ 0,45 o quilo
t.

> Blumenau a Joinvile ..... C;r$ 0.35 o qlulo
Blumenau a Lages '" ..• . . . Cr$ 0,70 o quilo
Blumenau a Rio do Sul ." • Cr$ 0,35 o quilo
Blumenau a Joaçaba ... Cr$ 1,20 o quilo

.

Transportadora Bodofiél ·Ltda.
TranSportadora. Wolfram Ltda.
Expreso São Paulo Rio Grande g, A.
ExpressQ Jamvilense Ltda;
Transportadora Blutnenauense Ltda.
Tranportadora' Amaral Ltda. .

�mpresa. de Transporte Wo]fram Ltda·
Transportadora Aurora Lida.
Empresa Karmo Ltda.
Expresso> Blumenau�e Ltda'
Empresa Transporte Frenzel S. A.
Transportador,y RodolfO' EskeIsen.

VENDE ... SE
"

.,

(ENTRO DE
A Ui O M Oi V E I S

TROCA
VENDA
COMPRA

Uma Clisa dê n-laterial re
cem construida, possuindo 7
c }mpartimentos e:;paço!'los, ga
rage e outras depend,encias.
Acha-se situada a 4i' metros
d:l Rua Amazona!'. nó começ(} j
do Bairr() da Garcia. Preço de

\ocas;ão. Fara m:::thorE's ,wor
lY.açôes procure o';l Org�nizaçã()
Blumenauense Ltda. Rua 15
de rIu1"embro -.'_ 370· sala 5,
fone 1572 .

.=�-
ii��
( Concessionários I .

, CAJiIillIlHOES F. W. D. (FoUl'
Wheel Drlv�)

l'HA'l'ORES: L. H. B. DleleI
t l"éi�aa e AcessoriOlI
I FORD - CHEVROLft
\ - Linha-
í<, HOPAB
:i,'\" AUTO COMERCIAL
t.t. IMPORTADORA· S. A.
�. BLUMENAU
f, Rua 15 de Novembro. 983
I. "ACISA" - Fone 1324
\ Telegramas: VANDEMEENE

S E

'V IS O
Oo,sr. Ud:> Waccholz, resi

Çlente à Rua João. Pessoa, 808.
Ba'rro dá Velha, :avisa {que
está proibida, dóravante, a

pasagem de pessoas· es�ranhas
P210$ terrenos·'de sua proprie
dade. Proíbe, tamb.em, seja jo·
gado lixo nos referidos ter.
renos, não, se responsabilizán
do pelo que venha acontecer
àqueles que contraÍ'iarem a

l1r·2seht.e �pr-oibi.ção.
."_---."

-De-

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai� 30
Cai:�a Pó6fal, 74-

Telegramas: f'Mórib;
.

trAJAI'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'....._O;-RGA-··Ô·_.;..;...:7=.......;;...�:ói�.......-r-��i-.ç€....,_�S�........mA-.DOS-•• �··Manobras baixista contra os mteresses do· Brasil
SALVADOR, 10 (MeriCL) vantaram: é uma campanha

I
manobra bolsista,' caracter! nha tendente a forçar a bai

- Dentre os elementos que movida por circulos ínteres zadamente dirigida contra xa do preço do produto, que
integram a comitiva que sados ria baixa do café e os interesses permanentes teve a sua alta altcerçada
passou por esta capital.. ru- que, como � nat!lral, �ni::on- j d?s ,Paises l?rodutores do ca D:a adV'er�idade .que nos a

mo a Belem a fim de inau- tra a acolhida símpátíca do . fe, e', especialmente, o Bra- tmge muito mars que aos

Igurar a Radio Marajoara, publico consumídor
.
como sil, que tendo sido devida- �países produtores".

en:contra-se o sr. João Pa- a .reprimír a alta dos pre- mente afetado por uma gea E depois de uma pausa,
checo €, Chaves, presidente toda a campanha tendente da que 'eleminou' .grande osr. Pacheco e Chaves pras
do Instituto Brasileiro do Ç05. Ora, se no Brasil che- parte de nossas possibílida- I seguiu as suas declarações

, Café, baiano de nascimento, ga-se a díseuí ír até o pre- des de exportação, se vê ao repórter "associado", di
descendente ,de familta nus ço da .cafézinho, quanto agora alvo de unia" campa- :lendo:

r= e .ne.to do eonselheíro J mais na :América do 'Nor-
Costa 'Pinto, te". .

-,

A reportagem "associa- ·"·"'-'l!'i'�X���ltr;;-�.
da" procurou ouvir algumas "0 que (�('stranht�,"��l�:
declarações do sr, ,Paeh':'co tretanto, nostà campanha
'f; Chaves, acerca (:11 campa- -:- dlssenos - é que ames

nha baixista que se' vem fa ma .sej a articulada nítida
zendo nos Estados Unidos. m-ntc com manobras de
em relação ao café, ao que boatos, c�:�tematiea:meJ1i.e
nos declarou: 'dirigida no sentido da bai

. �- "Controversía absolu- xa dos preços, filiado o irá
tamente absurda que le- �ib da campanha a uma

."/,
.

:; .. ".
"

.
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Redator:

,
.

RAUL FAOmmES

Redação, Administração e Oficinils: Rua São Paulo n,

:n91 - Fone".lÓ92�"'_ Caixa Pilstal: 38•.

j,if{.;. =--.' '..' ,
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.Ó, '. ;.;;...�Jiif81

Dlrettu:: .. MAURICIO', 'XAVnU:t,

EXPEDIEN'I''E
. Aüinatul';1:1i

ANUAL ... '" '"

SEMESTRAL

Cr$
C.r$
crs

150,00
8f1,fHJ
1,uO o plano Ilranha-'';:..

N,o ,AVULSO ....,. ..,.... ..

SUCURSAIS:'RIO: � Rui Rodrigo Líshua, U
�. Fone 4Z.5953 _:_ SAO I�AUtO: ltua '2 de Abl'U

. n. 230 � 4.ú aItílar - Fones:
..

4-8277 e 4-4l!H

BELO nORIZONT,E·:·� nua Goiás, 24 - l'OR�

TO ALEGRE: _._ Rua João Montam'l, 15 -_ C{J�

RITIBA: _,.... R�a Dr. Máricl, 708 ..:._ 2.0 andar �

Sala 233.'- JOINVILE: - Rua São Pedro, 92·

Missa �ela Ilher�a�e
vítima Calolica ôo

a

cnmunl� ,tO

I"A.NDWIRTSCHAFTLICHER RATGEBER
Die Bekaem}lfung von SchaedIingen un<l
Duengul1g'

RIO, 10 IMerid.) -

prO-j
vestígadores os peritos de

movidos pela colonia hunga grafologia que íalsificar�,�
ra nesta capital, será ceIe- a assinatura do cardealprt
brada hoje, por d. Jaime de maz, os médicos que lhe ad

Barros Camara, cardeal-' ministraram as injeções de

arc-ebispo do Rio de Janei- drogas· para forçàr uma

ro; na Catedral l\-ietropoli- "confissão", os oficiais que
tan'", missa em intenção da assistiram aos interrogato
libertação do cardeal-pri- rios, os escreventes, os guar
maz d� Hungria, Jo:zsef das _:_ todos morreram du-

lVrindszenty, . atualm.ente (CoIiClUI�na r.tI. pâgln'l letra Itr

prisioneiro dos comunistas

hungaros.
"DESAPARECERAM AS

TESTEMUNHAS"
Passaram-se cinco anos

desde o julgamento do car

d'aal Mindszenty, aconteci
mento decisivo que, final
mente, abriu os olhos de to
dos aqueles que naquela é·
poca,

.

ainda acreditavam na

possibilidade dé uma· cola·

boração com o comunismo.
E entr€'l as pessoas que par
ticiparam no drama, os in-

I ESCOLA NOiMAL E .GINA' SIO :ESTADUAl PEDRO II
Ano letivo de 1954

EXAl"rlE DE ADMISSÃO AO G�NAlGIO
Inscrição:, de l.o a 14 de fev�relro
Rea1izaçã-o: dias 22, 24 ,e· 25, as 8 horas

EXAME DE ADMISSãO AO C1!RSO NORMAl.
Inscr'ção: de Lo a 15 de :feVel'R1l'<?
Realização: dias 19 e 20 de fevereJl'o, às fi horas

ÉXAME DE 2.a E'POCA
,

Curso ginasial: dias ,17 e 18, ,as 13,30 horas

Curso normal: dias 19 e 20, as 9 horas

l\1ATRI'CULA . ... ,

Até 10' de março, para o ginasH, e ate 28 de fever·eiro

para o Curso Normal .

Reabertura. dils aulas: Dia 4 de março

Informacões _:_ No .estabelecimento, das 9 às 12 e das

14 às 17-horas, diàriamente· .

A DIREÇÃO
De acordo com u lei n·o 1821, de ;2�3-1953, os por�ador."s
diploma qo cursa norinal podem mgressar em curso su-

perior.
. �.- ��-_---

�F01·tsetzullg)
In allen KuIturlaende1'd- ist claher der Schae

dlingsbakaempfungsdienst krfaefte, Biologen, Land=
wírte· und Chemiker ar,beiten am Studium der Pílan
zoenkrankheiten und Schaedlinge und a11 der Ausar

beitung und Erprobung der zu ih1'er Bekaempfung I

dienlichen Mittel. in Brasili2n erfuellt der vom Land-I
w.irtscha�tsministerium organisi'erte Pflanzens�hu�z-ldlenst dleses Aufgabe. Fachleute von grossenteIls m-

ternationalf.n Rui studieren zuinWohle unserer Land
wirtschaft dh�

.

hier besonders zahIreicheri Plagen und

suchen nach Mitteln zur Vermeidung und Behebung
der drohenden und verursachten Schaeden. Dem Pflan

zens�hutzdiens íst untoer anderen die Aufgabe, die

ge-Inaue UI1d eingehende KontrollêaU�r hier hergestellten
und .·verkauften PflanzoenschutzmIttel und rt_<;ekten

gifte uebertragen. VielülaIs Waí: E-S leider 50, class vie., .

le Leute ohne Fachkenntnissoe, oft zwar von gutem
Wi1len baseelt; haeufig2l" aber aus purer Getvinnsucht,
wertlose oder gar scha'€dIíc:!1e Praeparate herzustel�
len und verkaufen und dadurch nicht nur den Ballern
schaeditgell, sOl1dern auch mit tiefem Misstrauen ge

gen aUe Neuerurigen aufd if)Sêm Gebiete,' erfuellen
und die Verbreittlllg wirklich guter Schutz· und Be-.·
kaempfungsmittelhedeútend erschwerten .. ,· :

, ,.

(Fortsetzung rolgt)

de
-._ ...

-:---_

---------

REZEPTE
BUTT�llKUCHEN
100 gr_ Btitter, 200 gr. Zucker, 1 Ei, 500 gr.

. Mehl, 1 Pk, Backpulver; Zitronenschale oder
. ,

Aroma, 1!2 Tasse Milch,' Prise Salz.
'

BELAG: 50 - 100 gr. BuHer in Floeckchel1, 50
gr. Zueker.,

.

.

Butter, ucerêêêêêêXXXêLmê,
:'Butter, Zuckér und Ei sQhaumig ruehren, Mehl

loeffeIweÍs'8 zugeben,' die geriebene Zitrónenschale,
Milch und Salz beifuegen. Zu eÍnm' dickflussigen
Teig verrUehren· und au! einém' gefeHoeten Kuchen
blech gleichmaessig verteilen: Raender doe::; Bleches
Etvia 1 cm. frei lassen. Mit Zucker bestreuen und mit
Zuckerfloeckchen b�legen. In Mittelhitze etwà 35 Mi
nutEm backen.

'
.

BLITZKUCIIEN
�wo gr. Butter, 200 gr.' Zucker, 3 Eier, ,I Pk ..

BackpulvF, 500 gr. WeizenmehI, Vanillezuc
.ker, 118 L Milch, Prise Salz.

.

BELAG: 100.gr. Mandélii oder Nuess1e, 50 gr.
;Zucker, 20'gr. Zimt. ..", '

,
'.

,

.

Màndeln oder Nuesse schaelel1, feinschIÍ.eiden
und mit Zucker und Zimt mischen.

'

..

Butter, Zuc1rer und Eier-�chaumig rmihrerÍ. dat".
rnit Backpulver geinischt2' �:n,d "gesiebte Mehl nach
lmd nach unter �hiendigem Rliehren und ztiletzt die
Milcl1dazugeben., 'Kuchenblech gut einfetten und d:Sl:i
Teig gleichmaessig darauf verteilen. ,Mit de]U Belag
bel€gen uúd in guter' Hitze etwa 25 - 3,0 Mlnuten
back'cn.

'
,

,

'.,.� ".

A PRONTA

E N lR f GA ti:t':t':IJ:I�'�J'" �'--q,
.

�xlúno, Pintura d OUCO Ilrl1tl.l:ti-'
,

intcrnp, Esmaltado d foso
' .

GoRA.·DES ,�,
O.c f�rro redondo findll'ltN�-
,dCdbdda�

o� bo;rac:ha Õl:", tom perfeito .

��ddmento

T R I N C O

hetm2tico

EV,APORADOR
('.

Estampado, estanholdo, com 2 ,gd';�..

. IdS para 9ê1o

,Da afúrlada marca I. p, Lo ilciOMdo pai'
Motor G. E. norte.americano,de r /6 HJ>.

nu!!! f+J': ra:13:[(.'
Automoitico, regulado por fll(;im05ta.
to nortc-"meric,,1l0, m>lrCa RANCe '.

Der Her�' hat'te seine Tischnachbariri schón eine
halbe Stunde mit seiner Fámiliengeschichte geplagt.
"Und uebrigens",' schloss €1' mit stolzer'Bescheide.:n
heit, "bin ích derletzte meines Geschlechts":

Da atmete d,ie junge D�nie' erleicht>ert auf: �'Oh,
das Íréit mich aber"� .

.

G A' II A N TIA'

Intesroil, de .12 mes."

RUA 15 DE�NOVEMBRO ora 808 ...... BLUMENAU
, ,

- "O sentimento de

re-l
ras da Conferencia de Ca

volta de todos os países pro raeas",
dutores contra o que vem

I
Procuramos. então saber

ocorrendo nos Estados U- algo em relação aos planos
nídos, sobretudo com rela- do Instituto Brasileiro do

ção àqueles que vem oríen- Café para com a Bahia, ten
tando a campanha centrá- do respondido C} sr. Paehe
ria aos interesses latino a- co e Chaves que o Instituto

merícanos naquele país é . tem que se instalar na Ba

portanto inteiramente lllS-! hia para estudar as suas pos
tífícavel, sendo lamentavel! slbilídades o que será feito

que isso ocorra nas véspe- brevemente.
.

"ORGANIZAÇÃO BtUMENAUENSE
fiORBITAii

LTDA:'

Rua 15 de Novf'mhro, 870 - Sala :) � TeU. 1572

Responsáveis:
DR. ARlY1ANDO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEIJ

(Contador)

Registros de firmas, or�anização de Soeíedades
Anônimas, Contratos, Dístratos, Escr1turaçao em

geral, assuntos físeaís.

_
.- -. �

- .... i"
�

"",
• ."

•

h �

SAUDAÕÇES TRABALHISTAS
Meu querido Chefe e meu grande am'go Dr. Getulio.
_ Barreto. 'J velho Dutra perdeu a noção do que está

fazendo, com esse dilúvio de inflação.
.

Não sei se está lembrado dessa sua frase, na varanda
do apartamento da Avenida Ruy Barbosa, antes de tomar o

rumo do Itú, em 1949.
.

'

Subindo o elevador do Catete, cm .janeiro de 1951, com
entusiasmo cívico, afirmou desde logo qUe só desejando o

bem estar do povo, esquecendo os agravos, e para alcançar
a harmonia nacic nal, passarramcs, então. à deflação ...

E' desn-ecessárfo evocar aqueles dscursos bonitinhos,
do qU2 emitir não é questão de querer ou não querer muitas
outras coisas, dando.nos a ssperanca d� que seria. valoriza
do .: cruzeiro.

Ontem, em calção de banho, sem. camisa, fui visitar o

ve lho Dutra, na rua Redentor, 317. Havia saído, momentos
antes, para Petrópo'lis- de calças compridas, mas com cami
sa esporte.

O que teria ido fazer à Cidade das Hortensias o ilustre
brasileiro? Um cafezinho no Rio Negro? Absolutamente!

.

O que eu sei é que numa poltrona modesta da sala da
modesta casa da rua Redentor, displicente, encontrava-se
um retalho de um jornal de economia e :f'nanças, com os

dados sobre as emissões de seu governo.
.

Chegando em casa, depois do banho de chuveiro, com

regador, consulte] a minha papelada e verifiquei esses da-
dos, que são preclsos, r ígcrosamcnte exatos: •

Emissões em 1951 .. . .... ,. Cr$ 4.114.000.000,00
Emissões em 1952 ,...... Cr$ /8.152.000.000,00
Emissões em 1953 .. Cr$ 8.86!j.OOO.OOO,OO
Em m'úd:s que é ruais fáciL O seu governo'já emitiu

Cr$ 15. 131. 000.000,00·
.

Imaginem:os se O Dutra a inda fosse . governo e &e iestL
vessemos na varanda dD apartamento da Avenida Ruy Bar-
bosa!... . .

.

Por hoje, sÓ, Mas, repIsando, que 501.1 o 'certíssimo das
boras incertas,

..

rJi'1iIIIlIt
BARRETO PINTO .

P
.
S. -'-:- Apareceu o p. Góes para depôr em uma, das

Varás da Faz,.;onda Pública do Distrito Fci:i'eral. Sinceramen
te, pensei que P. Góes tinha virado Frota Aguiar. Vendo a

sua fotograf'a, não sei porque, lembrei-me dos espetros de
qUe nos fala $bsen. Madifiquei, porém. a.minha opinião, aQ

ouvir hoje a cninião do Benjamin Costa1at quo> está perfeita,
ao considerar que agora P. Góes é úm personagem de o�
reta, ..

,II - Gulgel des'ejou ser copeiro da Fazenda do, Itu!
Depois, pediu-lhe por amor .d,� Deus que !os""C! -o seu padr�
nh; de casamento. O senhor, aliás, ll-,:nca teve a menor con

fiança no Gurgel do Amaral. Assim m'o disse, por várias
veZES. Certa vez, acrese:ehlou-me mesmo qu·" o que êle que
ria era wna chu_!)eta, de cartório ou de conselheiro comer

cial no Itamartí. Bombasticamente. Gurgel d.), Amaral aca

ba àe d,=sertar, juntando-se a l\'Lergulhão e a Frota. '. O seu

c0ração, porem, é imenso, quando dizia-me no sábado:
Co tado do Gllrgel! .. ,

(OlE'GI·O. SINTO ANTONIO
Exame de admissão: realiza�ãa, no dia 23 e seguintes

de fevereiro; matrícula. até a véspm'a do exame; curso pre-
parat6r'o, do dia 15 a 22.

.

Exames d!e 2.a época: realizam-se cm 2:) de .fevereiro;
é preciso fazer inscrição;

..

Exames de 2.a chamada: em 25. de fevereiro; inscrição
até a véspera; ..

,

1)Iatrícu!as para o curSJ de admissão, gjnasial, colegial,
técnico de contabilidade, do Senac e de madureza, do dia 15
a '28 de f-evereiro.

I Curso de linguas (Português, Alen1ão, Francês, Inglês):
matrícula e informações, depois do dia 15, na Portaria do

'1 Colégio. .

.

Horas de expediente: das 7.30 às '12; das 13,30 às 13

! horas.

Quebrando ;Cabeça
I 1

9

HORIZONTAIS
,1 - "Shaw",· 2 - A parte trascü'a; op.crrtunidade; nl;l

via. 3 _ Fingido. 4 - Irmtil; em numeN de três� pollrilho.
5 _. Sufixo; firmeza (:figurado); 6 - Empregar; tapeçar�
persa. 7 - Reação. 8 .- Dir:sipido; malvada· 10 - Sufixo
(�minino); red�.

VERTICAIS
1 � D2serto; excepcional. 2 _ Catedl;al; cintura; alta;r

de sacriiicios. 3 --' Frigido. 4 - Eternidade; cabeça de gadô-.
5 _ Fronte; morrer. 6 - Dano, prejuíZO; jndicio. 7 -: Clá
ridade; pre-:_Josição. 8 - Indissoluvel; ter confiança. 9 ...._

Nota musical; localidade viiinha a São Paulo; unico. 10 �

Riqueza; r,eunir.
'
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,

.' '. ' U l':sidia na faculdade de julgar

'I' a . OCola
'E

teza, dizem umas, orgulho, ru- O t
-

fi run 1 g'os mlnío d d
-

m,ão se �fe.racia: "Il'alvez

eUI
Certamente a -"'ilha nem _S"_,

uma situaçã,o,' de guiar, de, ',,,,, "', =_
2.�rp outras mas um orgulho

u ras maes . zero . ()u . '.
I

•

e c(l a campo ,e açao
_ _

v ." a. �,� -L _= . 11 d t d Imesclado de angustia e de a-
estudos e não temem a concor:l

sua tmporf(i.ncia, não.cotnpara- possa proeurar-para voce na mãe Sabe quem é Shelley", I acol�S;, lar, é u ° c;'OrnJ?re-
'_

. . _'
� 3

rência intelectual, mas
.

estas tivamente com outros. mas por Btblioteca- as obras dos poetas mas ao contrário disse "Ma- I e��er como a prnprra filha -'

==
'preensão- formam uma minoria. Porem a si mesmos. Numa familia cada iJ;lgl,e,S;es que você necessita". mãe.é formidável, ela com-)I diZia·

. _,
.. eOGOOO!:aPIUC,lIlIs �.

Experimenta_se sobretudo o .... '. I' t"
. " ..

'

T" ". ' , , O melhe I ort to
.

crI r
.. .... • ��-

sentimento de ter sido ultra-
maior parte .a situação e ou- um em su� ",�sp'ecia.L�daden. quer P.=-t:lS�u: "Será que ma- pr.eende tudo": I

e . ',,_, p a11., e
.

a

"NIVERSA'RIOt' do qarcia;,
'. .

.

tra. Atora isso, mu'to colsa 20. Seus f'Ihos sabem, ..

no =--- I ,fi seu �_ar um amblentevern \l. .J .,- o sr. Bernardo WlPpelp_assad'a de, ter sido deixada
que se aprendeu na escola, I campo escolar, muitas coisas'

V
ique os flUlC13 compreendam .... ,

.

'.:1, 't ····fi ídad
.•

paEr?latre',ásu'IU n,1UqUl"1110 mais al
não é possivel lembrar-se de- b,ra. yocê po.derá explicar-lhes.

.

.

"" ! que voce se sante feliz em que i
,- �a::menl!1n�OsDhao{)li!nea: fI'lha .r��....e�. �rl'\'i1ai-l'Cy.l. ��keffer,

y� , , •
•

d 20 d' 'á
-

1 •.....
'.

'

.d"
.' .... '[e1es sejam capazes do ir mais'

- . .": ','
'

.' .,,' .
.

.

..

ta qtie você, mas isso não é tu- pOIS .e .
anos. . e que voce J nao se em-.

r , .. a'. S' ,

a.lt>ITl do {.lue v.oce·- fOi.-E' a' mis do c.asa! Rilar.ío�Bra.UTI.na. R.u-..fU.nClOn�r'lO .doe Banco Inc."OI', Não S� pode exigir que a isso, mostrando qúé se êles dei I'
_

d li e d d h desta Cidadedo, Ha sintomas mais graves: ma-e, sobrecarregada de servi- xarem de :tilàr portUgUoês',' nun
"

.. ,

.

• são deles. Através das ídsdes o, qu. no ,}a., e QJ:e ,..(!om,- -

�
.

'

.. '. ' .

você já na-o consegue acomna . . ,

-, ., ".. I cada gera'na-o de homens ul ..

' pleta seu .2.0 amversarIo,·. ""'. '-, Q .sr. A.ldo., B.aungarten,
nha la nos est d s'" - ,l-'

-

co doméstico, refaça seus es, ea mais ouvfncto uma palavra _, I t
� �<

"

o
_, - A sra. Gertrucros Eupcht n�sldente nesta CIdade.

paz -de r'esolveur' oos'pnraoobleemc;s' tudos apenas por uma questão em nossa Iíngua, durante 20.: ... suas unhas ficarão bão, na. qual terá acrescen-. i Irapa,s.sou a que a precedeu
.. esposa' do sr'R'ola'lldo' ""'u·.pch·t'

.

(A''S'A'M-fNTOSo Ih M "
'

terrní
_' .. ' .".

d
'

I' f rt
'

'd"
.

.... -e-
• . sso e que se chama o progres- i ..•. ]!, ,

que ela traz da escola. Eua es,
de orgu O. esmo esse es ...J:r,.., anos, termmarac eS!lu.�ce;o, 0- impas e O. esc se, . epoís tado um pouco de cinza de

I
'res dente em Rl''O do Sul'

" . darta
.

- 1 , dr'
, .

.

»Ó "....
'. SOo a civilização. Se não fôsse ;- ,.

1 '.

capatória é dizer: "Cabe a vo
ço não aria senao um resu - a, apesar e ser a.'. lngua ma-- dos' serviços na cozinha, vo madeIra. E.nxague bem com RP,sim.,cl homem ainda estaria r

- o menIDO Arno_dJJ., .fIlhO � Çqntraiu matrimônio ôn-
cê ,e nã·) a mim tir,:r boas no-

tado pardal. Seu filho prati- terna. E' o sim casq; tendo a- c.ê .mergu.l...há-Ias. por alguns .,_._..,. �_ ..
"

.

'd 1 . nu idade da pedra. Seus filhcs do sr, Arnoldo Pletz r,eS,lden-. tem, com a srta.' Dorvalina da
t "M dI' f cm':} certos ·�sportes melhor bandonado os estudes há tanto ag!1a pura >e seque CUl ae osa "

'.

I te em Ituporanga,' Silva, .filha do sr. Laurean'i(). e
.

as. as a escu pa e raca,
que o pai. Lerá livros que voce tempo, nã'O pOde lembrarcSe minutos em uma solucão

os adolescentes não são tolos não conhece. Falará de v:rtuo- do? muitas coisas.
..' m€f;l-te. ' portanb d�ver:1 ir mais alél11) •

--:- ° sr. G,ermano �oos, re- sra. Narcisa da $i1vn, 0- sr.

e compreendem ma's do qwó:! ses d) jazz cuja existência vo- 30. E' possivel que
de água e sal (duas colheres

. .. as esponjas n'alurais do que voce fm capaz, eles sao sld'2nte em Salto Wersbach; Fagunâes, indusíriáriO' resi.
você imagina, quando a ouvem _' �,-

t 1
vOCe de sal para cada meio litro 1 Ih 1 ""

I
a geração do futuro, a que de-I - ° sr· Osvaldo Otte 80r, dente nesta cidade:

repetir: "Os estudos são muito (;Tignc;;r'-Snn�l�s-;;;-P;,ócu- nao en ln apre.':ndi.4o nUI!ca ,
Se avam mergu ane O-a.:> verá fazei' certas coisas me-

I do comercio local; .

- Reali.zou'�se .ôntem no.
mais puxados hoje em dia, no ,'arem os inativos de superio- ou tenha., apenas .tIdo n'2çoes de agua morna). pOl.' algumas hOl'.as

em uma

lho.r que fi

IJ.'Jl'EClC'dente, que
foi -,;; sr, Mathias. GraCiano,.1 c.ivil., ,.0...ca.sa.me.

nt

..

o

..

dO

...

sr:

.J'.OSé:meu tempJ não se faziam .aná- ridade, julgarão que seu gos-
das matér as que eles egtao a- . .. o chão da cozinha, (CGn(!lli� 11a 2,a pãgin2 letra 'i a sua, Schsefer, residente no bairro Berna.rdino da Rosa indust.riá

Uses como .essas". Eles sabem to é r'i1elhor qU2 dos país. pree!:dendoo �h::!me-lhes a a- bem como tojos os pavi- .----- -- --_, - -_--,

'

_'::'_-_",
.

rio r.esíd�mtê nesta' 'comuna,
que a pessoa qu.e tem todos os Não veja nessas manifesta- tençao para ISSO, fazendo vo-:

p
.

f h
c,om a srta Iracema 'Bent

.

f'

direitos sobre eles, a que man çô.es nada de máu ou vicioso, tos.ce que e;;tudem oom� para m,entos de ladrilho ficam
...,...Ot

!j

a c:!e'U l° I
.' !lha dp sr José p sr� Ad�Íin�

da, a que represende, a que é apenas um estado ll-:,rmal de

I ��:e{em mais do qude fOl pOSo muito limpos se lavados
". Ar.�·. e] .

.

';';J. .
..

.

. o.·S·, .) Be!lt.o.. .' '. •
-

...
:

.

.

..

"

não d'eve ser sómente admira- desenvolvimento da adoles- I e
'.
a voc� ::-pren er. 'com água e esPtlma. de sa-

- Tamhem no dIa de ôntem,
da. mas tambem amada, jmi- cência, 'tSeJ�mod loglCOS e olhemosa_As _medid�s d:: segurança Dc})(-;nde_m compIet;m�nte fósforos.. .' oco�l'eu o enlace 1Ifatrjmôni�l
tada ,e tomada como exemplo Há entretanto uma atitude a s� uaça,(l e fren�e. você fica- na:l s.a� destmadas a criar o de voee, nao podem chama-la, � Conserve bem' feChadaS(dO Jovem Alex_B()l"cnardt, fl-
está sendo pagada em flagran tomar d'anie dos filhos que

na bem_ abor�ecl�a se seus m�do nas cr.alH;as, t::l'nando-' nenl explicar,lhe o que dese- as portas dos armários:
. lho do sr· Gmlherme e sra·

te delito de fragueza. nos deixam para trás, não só
fllhos nao atmgIssem certo as assustadiçus c dependentc,s,

I
juro· Nã::J os deixe chorarem - Quando iôr fechar uma Thecla Borchardt, com a srta.

vergonha(1.�,� com essa s.'tua-- lIa altlll'a, mas tamb''''m em
graU d,,, instrução, E' muito l' d l' .... t- t i 'dad

.' Irma Flores fI'lha d'o sr' A
_'" _ f l l'

1 la.;; a esenv(:-v('l' crt�nças ca; sem venJ:lcar o quo;; es 'ao sen por.a . om.e. CUl o, pOIS, 'oS .. . .' '.. ..

' n-

Certas lnães sentem�se

ten-I
erudição, esportes e cultura pree rive que' ê es aprendam pazes de medI:' c perIgo ,e e- j Undo· dzdInhos do nenê podem estar tomo e sra. Emrha Flores.

çii.? de inferiorid'ade e revol- g,eral.
. co'sas qu� você desconhece, vitá-l::l, ou !rdpspô,lo, com se- Lembre-se que um recem- na frincha. alAlI:'IMEl.fTO�tam-se contra -o filho que se Os filhos devem compreen-

do que nao aprendl'!-m nda. gurança, .N ão s'lrá proibindo- . nascid;> pode, muito cedo, sair - Quando o bebê c,omeça
11 \i ! �

orgulha de sentir-se superior. der que cada um tem seu

d.o-l
qu

..

an9�

voce.t esc
ta

lco.m
suas lhes eX-2rcícios de equilíbrio do lugar, rolando sobre si mes a andar renuncie por algum - Co.m o ad.v.ento· de. um

--
. amIgas nao cos uma ouvar.:Js .

11 d' 'd
sucessos de seus filhos? Abor que vQce

.

les ara o sentI \J mo. Portanto, não o

deixei
tempo ao soalho muito enc,er- r'Obusto menin'O ,ocorrido� dia

recimento .� orgulbo estã'O I?e�
da prudência. E' preferível

eU-!1
nunca sóz'nho em lugar de rado, pr:ncipalmente nas es- 4 do COrrente ;mês,. na. Sec_ '-.i1

siná:,-làs fi d:.stinguir um ga- ,ollde êle possa cair
..
As bordas cadas, pois o

soa.lho, .esc.orr..
e- ção de Maternida.de do Rospi- ,

I pre.
me:;;ciados no c'Oração da lho sêco de um verde e resis do berço d�vem oferecer segu gadio ofere.ce grande per:igo tal "San,ta Isab.él", acha-se em

mãe que se vê ultrapassada tente 4,0 que impf:dHas de su rançá e se tratar de uma ca-l às crianças.
"

festas -o lar' do sr. Mario J.
pelos filhos. .bir nas árv:Of'.::'s.. �. Inla à,:, gl.'ades,. estas devem ser I - Se

se.u.. s mÓ�Bis te.m nn-..
Couto e sra. Ireny Couto.

O �mportante é nunca per- OS :BERES [JalIe) cspac(:Jadas, para que a guks poptudo,s .a �tura <;la � "'ambem o lar7d''À"flJis'�r-.Ne-I d€� deylsta qlfe o(} d'Ominio dos, - �- -----

I' ti I l' ã' "'asse en, b
.

l'
..

. "" v -

paIS nao se Situa no plano da ·.F A. ç. A M § E U S I
C<l .)e(;a ,o )e)e rI u,�"·. .

.. ca eem la das pria.nças, ,cuhra mezio S,oar.es e sra. Natalia
comp�Ução. Você dev.erá dar

' .... .1 ...

,
tre uma e Dutra. Tomé! t;Ulda- ,êsses cantos com um" t,ecf� Soár,es, 'aChar-Se enr:iquec�do

'I d ....nd·
A N UNe lOS

I
do eGm os prendedores ue co- do p1'0t,etOl'.

..

c,rm .,..
.. nascrm'entoe 'de' um·

.

':";;,0_
o exemp {} a sa"";" orla, da 1" "" U=_

-

d
,.. N E S T E J O R N A L bertas e nUnca os co oque a_-

- Não {JS deixe arrastar n'l·n'··'o',. te'n'do
,.

o" fel'iz' eve"n'fo" �e.compreensao, ,q aII).or c,onseI,' -. I d
' ' .,

t A I c'ma ü& �)HIoroS., " " ,
brinquedos e 'Í!tensili'os n� .es, registra-"'o ,dia 7. ,dest"= .lU··àS'.'en e, ssiln voce se imp.orá ao Nunca deixe o l.lIebe sozlnh'J cada.

. , u � �
,

respe:t.� e à admiração no VENDA DESTE DlAEIO
eríl ca:;a, um mal estar digt;s-

.

- Se sua casa tiver lareira i VIAJANTES
.

sentido mais elevado do termó, Ni.· ENr'iRAXA'FAM1� tivo poderia ocasionar asfiXIa. use uma grade protetora. .

- ,
,_. _.

.

Você conservará sua sup>erjoi-i� PONTO cmo m.:smo por alguns segundos. _ Não o deix.e brincar nu-
_:_ Acham,se hospedados

dade, como o fez Uma d� mi- _

.

No banho não o deixe só. cidade:
nhas amigas.

.

ma peça onde houver 'l.1ma
".

�
.

HOTEL REX: 8rs. Rai:,
. Ela tem dois filhos. A mais [. "ô

' , ..

'i' tij f
.

"I O bebê costuma .lcva, tudo bacia com água,' ou· uma ba- II?-l,llldo .G�i:narãeso Ern��i .Pa
velha é uma Jovem estud�'Osa

�

0,0,...R..E.S... .H.A,." C... IHJU_" B.--, .

Ú boca, portant:J n.:;ns!;'rve fora nhc.ira .cheia, J,embre.,.se que l:la ,�},amlha, Ro,que VIeIra'e
de 17 anos, o segundo é uni

� _ _ _ ,

A
,

(]e seu deance os obJetos que uma cnança p�quena pod.e se l. Iam'lIa, Aio.uso Ranll�1hO Ca�-
rapaz esp;rtivo de 15 anos. Os verei' livre j' podem ser e�gl:,ÜdO,3 (�"lfíneies, afogar em mUlto pouca água. í doso, Agostmho' Ramos VI-
doIs aqmü'am a mãe que é üÍj l.coches, botnes, <,nei." etc.l. As precauções develi'l S!eí' iün' deir.a, Er�alli F. lVIagalb.ães,
gua1avcl co'mo' 'lu tureira. Pas J� D(,-llle br nqu�dcs de mate- da maiores .se soe tratar de F. ,A. Phllom>2n,?, GoUl�St ,a1h
seí 15 di',ls .de férias em casa ]'íab lavave;:;. água quente. gusto :a. Russo ,e Henr�qri,e J.
d.éles ,e aprendi, pelos detalhes .

� ma.

1
In-;; Imi A DOIS ANOS � Qu,ando fI gás estiv.er �- B. Bastos; sra. �eidi Lnren�

da vida quotidiana, como' ela les i o excesso de acido urico aeumuledo A criança começa a Sf= 10- pagado Co'nserve-o sempre com
.

, ",

pro v;:;cava uma confiança res:' .......
-
r

rAol ..... no orgoDismo. Os rins que deveriam fiI. o registro fechad'O, pois as tor-
peitosa da parte d'Os filhos. .....,. -2 "'" 1ror. purificar o song,ue, esião falhando eomover sózinha, prímeiro en

neiriphas do gás são uma
Nessa época Franciscl} �s, po .'tu funcionamento. Eis a razão pela qual V. S. se acho 50- gantinhando, dep-õjs cmainhan grand'e atração;> para as ctiul:'l-

tava apaixonado pela navega� fr.néio d. dôres crónicas nas costas, dõr!lS reumaticas, noites j eb. Aí começa um novo muno
ças.

.
,

ção à vda e quand'O êl,e em- mal dormidas e comtanles rigide% nCls articulações e musculos. I do. - Não deixe cacos de v!-

pregavr.l termos técnicos" a Com confiança dizemos que não exist, .modo mais rapido de I
Não deixe ao seu. alcance dros ou ferrainentás de jardim'

mãe pedialhe que explicasse o eliminar do sangue o eX(\8$$O de acido urieo e outros venenos remédios, insetic'id�s, des'nfe- jcgadas em seu quintal.
sentid·], não se importando dolorosos da que um curto tratamento com as universalmente tantes, liquidos de limpeza, DOS TRES ANOS EM
de confessar sua ignorância aJam,adas Pilulas De Wil! par!l os Rins • o S�.I'iga/. tão r,II<:(" 1etc.,

. . ,

'DIANTE"
'. ,

d'O assunto. mandados pelos médico,. . ,

- Não Q deix,e jamais pu- A criança 'torna-se viva, a�

Quanto à f lha nessa época,· "DE' WITT
xar a toalha da mesa, princi- gil, não Dára uni. momentõ

preparava seu exame d,:; litera P'llULIlS .... ..

."... '. \. palmente quando está servi.- qu',eta. Agora não sê trata a-
tura ingksa. Ouviu quand'O a da. penas de' afastá-la' do perigo

PClr� os Rins' o a be)tiga
- Evite deixarsôbre a bor� mas de educálá pará enfrentã . .

, o da da mesa alim"ntos quentes lo. Ch1ogou' .'" m·o'm··ent·Q. de"mo" e Ag,psh.nh'O SIlva.".M v�De _$ f}E :fI) �. '.00 PILU1A.S. * o GRANDE f MAIS ECONOMIr::OT. - y -

ou 1 qUld,�s e consenl!e sem- trar-lhe que uma lamina de �. Çonsell:t9S do J:iNES:
'.

pl;e 1'1 caçarolas �om os cab-os baxbear corta e mna

agttlhaf'
_,__ Um <iiagnostrCQ préco

voltados :para dentTa da. m,esa espeta ou que o fC.1g0 queirrià: ce, segou
...
1'.0. e

. .co.m..PIei? da
..�u.:".ou do fogã,�;. Não recue diante das exp1iea- berc��I�se p;u�.monar· e milito

b,)rdear sobre <'s r�1óveis. çóes e procure sempre precE'"'; P?ssIv�l mecijante o �xame ra
_, Retirz de seu alcano:;!' te- der.à experiencia.

. ., ,d!Olog c9· Cpm ,:::�
. .ralOS ,;x, a-

i souras, agulhas, dedais e 11.1&
- Pod'e começar a se servir tualmente, o medlco esta a1'-

t,9Y'lais de costura
.

em geral, 'nteligentement,e d'e utensílios lmado de. uITl auxiliar inéstima

I do.
mesmo modo que facas e a seu alcance (uma tesoura de,\yel para ,a descoberta da do,-

pontas redondas pJderá �er

I
ença. ,

lSente�" suo faC'eis, de serem
.

'--A-�DRtl ·M
.

.l h-YI.. ('. usada para' reêortar figuras), ---:- U� baston,,:te .de vidro

�dqulrldos e et€r.namente I R· " AlI inJ Mostre-lhe como u

.. sal�.Ds
uten': tU;�ede.c

do C01X:. meotma. (alca,,:.

b
.

d silios sem machucar-se. lOlde enco!?,trf!uo no, fumi()·, 1e-
utels e em-Vln oS. !

I
DIstribUidor em Sta. Catarlrul .

_ Ar's 5 ou 6 anos uma cri vado ao blc,o d<e um passari-
Come o tempo, para suas

I, DAS
ança já' pode faZier trallalhos �ho, é suiiciente p;�ra mata-lo

compras de Natal já está as! AFA!\fADAS CASIMll'tAS,
manuais, desde que os instrú,...nstantaneamente. ,E' o, que

sustadoramente curto, você;
U li O D I.t " menios que usa' sejam 'nem ,acontece com, o íuman�e, mas,

. n U J escolhidos. Adquirirão o sen- lenta e cont!�uament.e. �
faria bem em completar sua A('IftA1 D I A
lista de presentes para be-!

Marca Fabril da �ejhol'

I tJ'���s ���r���:l1ó�!is�san&o oh
,�; IU\ .. O .'.' lA.-

I
casimira do Brasil

bês ainda .esta semana, an-
- Se a criança gosta de su- por Raga' Swmi .

tes qUe as multidóes nas 10-
.

- x - bir nas árvores en:s:ne-à a fir- 11 de ,Fevereiro
Linhos e aviamentos Imar bem os pés e a distinguir A posição' plaI;leta.ri� ,exigezes e despreocupados, e jas fiquem tão densas, que!

para Alfaiate. ! um ramo' v,erde de um ramo toda a .calma. logica -e pruden
qu�lql;ler, pr.esente será. re- tornariam Ínfrtltifera qual-

'

I seco. Assegure-se tambem que cia.
'

ce.bido' corri· guínchinhos d.e I quer tentativa de entrar lê :
-

x. -. .suas
vestimentas sejam folga-, O.

S

. N.A.SCID.O..
S NES�A

prazer. chegar a um 'balcão, I '

das t;' lhe permitam movimen.., DATA,- TendI? .bom ge}:llo,
• .

,
< ",'� ., BLUl\IEN!\U

. tos livres. logram .seus obJetrvos, especi
, Mas você terá que pensar! , ... .

'

.,-
__________..

.

.'

.,.. .
..' . .. . . . . , .'. aln:ente na e�a�:__mf_dma. ,

.

na mãezinha, já que o pre S·.nm�mnummlllimlnnmlllnll'hmlllmIIIUllllllUlmlmlmmnIIIlUUllllmImllmUlHmm!lll.IJIlmUJIIlm!lmlmmUnmum'lmlmmUfiílil::_�sente a afetará tanto quan ª
to ao pequerrucho. Em mui- ::
tos casos, pode preencher ê
uma necessidade, por 'me- §
nor que seja. Como disse;:
.acima, brinquedos podem 5
ser praticamente qualquer ::
coisa. Não importa mesmo

_

,!Se a criança receber varios =

I
iguais. A mãe experiente.
simplesmente QS guar"dará :
e dá-Io-á ao seu filhinho eu

-

cantado num dia de chuva ;
ou quando os outros já est_i ::
�rem destruidos. ._

)Logo ,Que a criauçativer a
idade suficieI'lte, dê-lhe pre
sêlites educativos. Blocos de
letras, livros de colorir,
quebra-cabeças e' toutnos, ª
são tão dívertidos quanto a;
viões e bichos e ajudam O =

cerebfozinho a desenvolver ;_::_�e mais. rapidamente. Um
quadto':'úegró'mirim mante-
rá ��à crianç3: em idade de ª
jardim da in�ancia ocupa ==
d� ,!e

_

fel,iz_ �u;rante horas..

'

�

=
Roupas são, naturalr;nen.- -

te, um presente que' qual- .�

quer m�� ?-p.:r;�cia. Parece
,9.g� não exis�e criança no ;"mUndo com a quantidade
s�,fic,�,ént€ de casaquL..mos e =

. nij:i.c:;j.cqel),. gevjdo !lo curto -=
p��io .de, vida de tais vesti� ;
mentos. Para os "engatínha =
d

...
ore.s", m.acacões de f.azen-I ªda r?si�tente são ideaiS, ;es 5 .

pecialmente quando enfei- ::
tados com aplicações de a- ª
nimais e bonecos. Lembre- S
se d.os mil .€ um acessórios ª

: que. as ma,mães se vem :for ª
çadas a comprar continua- ª
mente� talco, .01eo, sabone" ª
t�, m�:;j.4eir:;j.s, fraldas, cal ª
CInhas de borracha. Muitos E
destes itens vem em atra- ::
entes estojos para presen- 5 .. '

entes estojos para pre-: J�I(lIIIIJIJUUlliniIÚliniJiljU!infJlmiiljnIIUliiiUllllliI\Umnmnlunmullllumumnnnumumllmmnmn;lllluUíHJmmmUUiUtliJUi,ifimiJm�>'

A melhor coisa que tem
os bebês em relação a pre

-------------1 sent€s, é que são tão pou
co exigentes. Voce nunca

·UUIIIUIUIIIJHUlummliuulUlnuuuluIIIUUllllIIIUJ.lUlUllnlllllul'llm,1illlillllijllÜ�m"_�UlttUl'fJt. =_:-
terá que se preocupar se o

Robertinho vai preferir um
= chocalho azulou rosa, se

ª LUísa gostaria :nais de um

:: I ursin}lo ou macaquin_ho.
ª São peqU?eninos seres feli-
=

ª
ª

I
�

...-nullnmUlllmnamnnnn'IIImlulummrmnulnummUlIunmnJlfllnUmmu'l1f1!fJl'JlIIIIIIIIIIIIIII�'

cliõV.O"'�1ll .a at;jildllil
de nu filho'

Seu filho eorre e brinaa o dia. todo, .• e. A noit.. qu..:Zdo •

Clana"ço é grande, êle re!;OUSA e dorm,s. Mas, quer ..as !.tar...
em que êle

.

brinca, quer n88 horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saó, le traballtam ·silen·
ciosamente •• " São 08 yermes. que ,sempre - momento

após
�

momento - m6vimentam�se pnra tirar de Beu orga·
iÜ8m� o alimento que d�v ·ria dar,lhe mais fôrça e ânimo.
'�abe II você, que é sua .mãe e é .esclarecida, defendê· lo.

Ll"ll'e.o dos vermes. Lando·lbe LICOR DE CACAU XA·
VlER· _ km vel'mifug� de ação mO,derada 4U8 ue..-e

.*r tOJDado por tôdas RS crianças em idade e�eoLar.

""Ia aquI o ",U" .. "

LICOR DE CACAU XAV lER
Complelomente InofenslYo poro O c.rgonlsmo. li "
único que pode oer tomado em qualquer épocn•
sem dieta ou purgan'el De gãsloogrodovel.
nãu contém óleo a não irrlsa o- ínt�srlno
Infoi)tll. Empregod-o no Brasil .há maio de

50 an05,

LICOR DE CACAU XAVIER
.,c. v..�mlfvll" dG conflanÇQ da ma .. braoU.. lral

DOENÇAS NERVOSAS� E

2'5 0.0,0 O
,.Habitam a zona de co
neste fim de ano, anun

ciando mi ,emÍ8sóra �& Rio
do Sul.... , ... , .•••

Sóiicitem a tabela de
preços ou a visita .de um '

c'Orretor. - Caixa Po'stal,
61 _ Fone' 151 .,..._ RIO
DO SUL _:_ Sta. Catarina,

MeNTAIS

Cala de Saúde Nossa Senhora ti, Gloria

-

AISlSTB.NCfA lO'me A P'ERMANENT.B A CAl'G9 v.
ASEB1.'A AOS IU'DlCOS &XTi:BN08 -

m.rt'lUCIDADI: ME'DICA - aEPOUSO - D.l:8IN'.rOXlCAÇQ1&S - ALPO(Jio.
1.18110 - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· -

ÃVD1DA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - 1'00......
:=:NDERECO 'l'EI.s.EGRA'FICO: PSIQUIATRA
CURITIBA PABAN�

RODOVINRIO

REDE DE VIAÇãO PARAMA' -'. SANTA CATARINA

,Jaraguá do
Joinville
Curitiba
São Paulo

De
São Paulo
Inclusivel

Taxas de frentes do SERVIÇO
De e Para BLUMENAU
Especial. até 1. 000 kgr.
p. �gr. 0,172

" 0,181
" 0,541
" 1,201

Sul

"

1,333
a Taxa de Ad·Valoren

Agente Comercial

ORGANIZA(ÃO RODOVIA'R IA
JARAGUA' DO S TIL
Av. Getulio Varg as

Mais de 1. 000 kgr.
0,115 0,101
0,121 0,111
0,301 0,271
0,801 0,683

0,1389 0,815

BLUMENAU
Rua: São Paulo, 2130

'relefone 1 .508.

!TAJAr
Rua: :ijl'usque ,

BANCO INDUYSTRIA E (OME'RCIO DE SANTA
� Matri� JT h..J A r

CATARINA S. 1.

Capital ....
'

•• _.

Fundo de Reserva

!.t de Fevereiro de 1935 - Endereço Tele. "INCO"

_: r_:1 Cr$ 50.000.000.00
1_, _ r....; -i6 .1)00 . QQO,OO

l1IfIi 96.000.000,00
Total dos depositas em 31112[53, mais de

.

834.000.000\00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRÀ.(J 18 DO Es

TADO DE S,t)..'lIoITA CA'fARINA, NO RIO DE JANEIRO B· 'CUBlTJBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRffiUA. ,ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO

.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Carlos .Renaux Jé
abrirão

BLUMENAU, 11-2-1954

li

Im ProfissionalUnião de ··r
<,

e

dosérie ele ,. ..

preuos
InauguFa�se ofidalmentel domingo ,vindouroj o Campeonato Extra da lig�
-bJU�==�':;:e.:'r}���f: Chance igual para todas as rep: esel1!açôªs _ A�'13)0 horas o lniC[OI' V���edo����0��:.rdO 7.0 x

aia t�:rdfj do.". p.ro.
xim

..
� domín par, Çados Renaux e Pay- .nhu.�}1 .t.ento surge 1!0 tep:r 'ô. :.CJ.,

.
.:_, ,.V.,en.. ,e.ed,or.•

do 1,.•0f.X vene.edo,r do 4.0
"

.....
�. horár io prE�nst� par� o.go, n� praça d� espv�tes .do sandú de Brusque, Vera' po regulamentar, as parfí- x Vencedor'do 2.0 logo.

.

8.0 _ Vencedor do 5.0 mIt:l� do 'I'orneio e o casGremlO EsporLlvo Olimpíco Cruz de TEsto Central Flo- das são decididas através a 7,0
.

�', Y::!ncedor do 3.0 x Vencedor do 6.0 .'13,30 horas.
.uma série de jogos muito a- resta de.Rio do Testo' 'e' U- cobrança de determinado .

t,raentes, peloTorneio Inicí.o·f l�iã�)de Tim.bó, é esta. a ;e- \t1�m€rQ de penalidades ma- DODe'D�e' a ,�pes'0B&� ri fi D g\f to IIerde no CD.. f,I!I.fio00 Campeonato Extra da Iaçào das dez agremíações xrmas, para cada bando,. I ti li Uu VUO V U tJ ti tipresente temi::>orada. :.:_ue estarâo representadas Não só por estas razões
Num. total de nove, as por suas poderosas equipes como por uma séri'ê de ou-

',_.
it'

I
'

fi";
....

�
. i., " .,....

Z"'" O""
_

pelejas programadas paro. no certame relâmpago de iras t�ntas círcunstancíes, DOI:, ,ISíIOB·.�. i
;

."g: v,

ae90 li ,.Sft',.U'
_

.··,·.�.. ft,...U.....,',U,' U." •....
e

'
. '.

_

'a tarde do dia 14, embora doriiíngo. :ieverá a etapa esporÚWi pru I D U.
1

B !lU li "u.ti .

reduzido o tempo de sua Todas ainda que seja pa- que se aproxima rapida- Cwn" "(); ço�pare�nnento {!lC19 Cr$ 51. 000,00, com os I �,r��tlCO Brims, f?r��u seiduração, prometem momen tente a disparidade de for- mente, proporcionar aos de :re�:ij.�idq:riíimer� de as; trabalho.'; de �mpliação .da] �r�a; 911da.::Ie p'es�lln:usm�tos de vibração ao público ças existentes entra algu- fans tfó esporte rei locais e saciados,' fôi rea.lizâda na séde, construção de instala- entre os presentes, tend� 51numeroso que por certo mas delas, contam com das demais localidades nas noir; de terca;'feira últímá cão sanitárias, dotada de -do notado algum entusrasirá se colocar nas amplas chance idêntica para levan- quais estão sediados inúme na' s�de' soCiilt 'd,o clube, ,� todos os requisitos e COl'!-;- mo. sómcnte entr�·. alg��s"dependencias do estádio .Io- tar' o Torneio, mesmo por- rcs
_

clubes inscritos para a Assérnblêia Getaí prdiná- .trução, tambem, da cosinha player� pr'êsentes.a _re;U11aocalízado na Alameda Rio que, em disputas dessa ca- disputa do Torneio, instan- ria da Soéíedáde Desportí- e salão de refeições. os quais gozam do direito de
Branco, o qual está sendo tegorTa, os prélios, salvo ra tes de emoção e lutas bas: va Vasto Verde, em según- ..

Em consequencia . dessas votar... . Hquase qu�' radicalmente re: ras exceções, terminam com taut" .acirr'adas da convocação, de acordo elevadas des.pesas, ficou a Assim, fICOU a
_dehber�-.1 �.'.formado. resuttados surpreendentes. Dispuzeram os dez times com os estatutos da mes- T

..

ezcuraria com um encar- ção sobr� � questão,

cO�1al-l.J
Guarani oe Vasto Os quadros mais fracos se de té1ipo suficiente, para ma. go devedor de Cr- cionada a figura que fará no

. .

OÜmpica,· Palmeiras, agiganfam, em 20 minutos armar-se e muitos deles, re- De' conformidade com a 18.000,00, em números re- _ Campeonato Extra o quadrodesta Cidade, 'I'upí de Gas- ds' hostilidades e quando ne forçados por valores novos, Ordem do Dia, depois de dondos, contando o clube, vastoverdino. Em atitude

�,. �.,-.

'

.'.....
'

..
�,�.,""'.....""',"".,'ll1'����"';11�í'�"'�.J

vindos de outras pl1ig;8s, minuciosos exames, confia- 'porem, com um estóque a- pouco c?r�es, �s .mer;nbrosconstituirão surpresas agra- d.os à aprovação dos mem- proximado doe Cr- d� Comlssao Tecmca aa So-
. fI 1(11)jllf .,

dáveis para os aficionados bras do Conselhos Delibera' 15.000,00, em bebidas, etc.. Cb'leda�e negt.aramf �ua cola-

;;�.',,' ,,""
" .

-.�_, I.·
do violento desporto bre- Uva, a Assembléia aprovou Outro ponto de suma im· oraçao na. are � :w prepa-

_.; ...
.

tão. as contas da Sociedade, até portancia, da mesma form? 1'0 da eqwpe, aelxando a
.

iF A órdem dos cotejos é a a data de 31'1-54, por una· vivamente disctltido, ,-Mi Diretoria a br��o� com mais
��§ seguinte: .nimidadté de votos, tellÍclo quando se tratou do acésso um encargo dlflcll, porquan

1.0 - C.A, Carlos Re-' sido verificàda a seguinte da equipe principal de fu- to, a escolha de um novo

naux x S. D . R. União situacão: tebol à divisão principal da orientador, requer, certa
2.0 - Guarany F. C. x Arêm das despesas co� Liga BlumenaUellS'e. cautela.

_

C E P d' muns de manutenção e cori� Após uma explanação bas A representaçao futeho-" .aYsan u.
-

l' d B' :l V 113.0 - Palmeirás E,C. x servacão dos bEns, etc., fo- tant: clara, pelo presidente lsiica o alrro Ui e la
.

Vera Cruz E.C. . ram gastos. no último' exer- da ngremiação tricolor, sr, .

df'verá iniciar o Extra sob I
4.0 - S.D. VastoV�rde a orientação dos ·'próprios

x C.A � TU]Jy.
. .� ""

atlétas dá v·�lha guarja-, os
5.0 -- G. E. Olímpico x fABRICA DE MOVEIS EM GERAL quais prometeram não

��������������������S;.�.D�.�����re�s���;·���
..

tA�H'M�m�' :���:=�t
por1j'anto, a

ati:(Jd.
e destes jPossúe grande secção eS!lecializada do:; estofaria. eleméntos, que se prontifi-Move:s estofados em tecido e couro, .?1íl todos os estilos, ��aram a colaborar com OS.l"de acordo CDm Os mais exigenLes gostos.

dirigentes do vice-campeão

I
Maior e melhor sortimento ,zm modêlos nóvos e moder- da Segundona do ano passa-n:s d'a cidade.

do. .

, Outros assuntos foram!
'1 d

' Iv'entl a os, sem que surgIs-l
J sem detalhes de maior im-,portancia a r2gistrar.

torneio " .

InICIO
Blumenaue .15e de Futebol ..

Concertamos:
Refl'igéradores DomésHcos, Reiri,g:ecraç:ãa em Gera.

.

M�uinas de lav\'Er. J"ügÕps el�trlc6s, À!ilpil'adllres di; Pó,
EiÍceradeh'as, U,�'uhlifki(qu.rÍls ó!te ....

R'l\f·urma",·, --_ {'inturâi
CASA DO AMERWANO filA,

8ec;;ãü DOUlf'.st1"ót

II

maisPro.por�iORe
38 seu

comodidade
lar -

Visit.�m sua eXJ:}>osição de móveis estofados.
Dísbôe das melhores referencras.
Fábrica e Atel"er em Blum"�l1au, à Rua Par.má n.o 227

.

Caixa Pqstal 582.

Procure uma, loja que lhe possa oferecer todas as vantagens
pos$iveis pari que SU� casa tenha iniiis com�di,dade e cC)D�orto'
trunP,e� artigos, . de nUlidades pará .0 lar, da J .m�lhores marcas. pe ..
los menores preços e nas melhores condições de pag.am,�nto. (om
pras àssim qÚ,t} th,� dario alegria e prazer você sõmente pode.rá

,-�, "

,'''' .. � fazer' em ....

Coniirma o·'.J.O .. da F. G .. F.
E. G .. vice-camlleãll de"�' 1953

. Inconformada com a re- ,passado,' em que sua equipe I ,ver para _sí o titulo de v�-solução' dós membros da fora batid:a per 6 ��ntos 1 ce-campeao do certame Ofl-
Junta Disciplinar' Despor- contra 3, em Brusque-, pela cial de· 1953.
Uva da Liga BIumenauen' inclusão ilegal do avante O proc�sso referent'e
se de Futebol, os quais, por Patrocínio na' oequipe do C. tão momentosa questão per
unanimidade de votos, de- E. Paysandú, esta agremia- maneceu longo tempo em
raro ganho de causa ao Pal- cão havia recorrido da deci- Florianopolis e depois de
meiras E.C., cujos dirígen- �ão do órgão punitivo da en revisá-lo cuidadosamente,
tes haviam formu1ado um tidade da Rua XV ao Tri- aprovaram os componentes
protesto contra a validad'e bunaI de Justiça D2spcrti- do T. J . D. da entidade da
do primeiro encontro do va da Federação Catarinen Capital do Estado o pronun-;
campeonato oficial do ano se, numa 'tentátiva de r'eha- ciamento da J.D.D. 10cal;)1._. "--,

,_ sobre o assunto, segul1do

los· I'" "te o ·Bota fogo F R ��U;i��.�!fdenCi�el�!rái��� l
.
tl

.

.

"
.'. • III

. Blumenauens'e de Futebol)

I t R Cd·' I r,ecebeu ante-ôntem, de Iem coo ra ar A. ar elrOI:!��:fr:�ÚVi:f��';,"'-1Referimo-nos, há dias �endo-s'e neste pé as demar-) ao Camp'eão do Cent�nário, I

passados, sobre a disposição ches, cuja solução, propala- i dicialmente, a segunda codos mentores do Botafogo se, deverá surgir ainda es- i locação no certame profis-de' Futebol e Regatas, do ta �emana.
.

I sional do ano passado.

I·
Rio, 'em contrata.r os servi-
ços profissionais do orfen-

1í�=�C:e!:�n1�o r���:ut�o�:; VI·8J·a amanha- para .IU'" -'Bv,·lel
'

Cordeiro, deixando a· seu :oi

!�:���:::��EiY.�d��: a embaixada do Bandeirante1954, na Capital do país. IAté o presente momento, Afim de tomar parte €111 vembro.
no entretanto, as duas par' mais um Campeonato Ca-
',tes não chegaram a um a· tarinense. de Voleibol, sob Se as possibilidades do
col":::-o, dep'eri,dendo a con- os auspicios da F.A. C. e "six" masculino não são lá
clusão das negociações do da Liga Atlética Norte Ca- muito grandoes, justamenteacerto d'e alguns detalhes, tarinense, deslocar-se.á até o contrário sucede com �spara iI tl'ansferencia defi- a cidade de Joinvile, ama- moças brusquenses, as quaIs
nitÍva de Adolfo Cordeiro, nhã à tard�.> a embaixada

I
salvo contratempos ou im·

· para o clube de General da Soc]edáde Esportiva prEvistos de última hora,
Severiano. Bandeirante de Brusque. deverão adjudicar'-se mais
Este encaminhou ao coa- =Como representante da uma vez ao titulo de. Cal.ll-1

·

eh do Aldo Lüz toentadora Lirra Atlétíca Blumenau2nse ,peãs do certame vole�bohs-
· p'roposta, ou seja, ofereceu- o �.lvi�ru.bro levará ao Pa-_:

1
tico do Estado..

.' T'''�� Ilhe oito mil cruzeiros li- lácio dos Esportes suas tur-
.

�
._vres, por mes, a qual não

mas de vol'ei' masculina e A l'eferida competlçao,����.'���-���-�--�-����--------����lfui ��� furen&Ad�� fum���u���kwnb-IOOm?é&�mfu�p�hl�o,Cordeiro uma contra-pro- ram co mraro brilho os cer-! reallzar-s2-a. em Jomvlle,
posta, isto é, pediu 10 mil

tames de sua categoria, pro' nos dias 13 e 14 do �orren� .

cruzeiros ao Botafogo, man- movidos pela entidade' ama- te, depois d'e amanha e do
··��....k-.lrl dor.ísta da Rua XV de No- mingo.

Paimeiras

Hermes Macedo S.A.
cuja firma mantém variadíssimo estoque de Máquinas d� CO.slurs,.
Enceradeiras, Batedeiras, .Liquidificadores, Colchões de Mola, Lam ..

_padários, faqueiros, R!�dios, Má.quinas de lavar roupa e mais uma

infinidade de artigos do· Lar, os quais propordonarão alegria e

encantamento·a seus f�miliares. _

.

Vá sem· demora' preencher sua ficha cadastral e escolha des
de já a utilidade que irá' proporcionar bemesfar ao seu lar.

Dbtribuidores :.l.,�j;<'j;,
-.

-i",;

Hermes·. Macedo S. A.
�Curitiba .... Ponta Grossa ",a

.. Lon�fina .... Mãfi�g!� .... e Blumenau

P a r a S e n h.o r il s
LINHOS - LAEZES - ORGANDYS GPEPURRE - NYLON - SE·

DAS .:__ M�41LLOTS .....,.. SHORTS - JOCKEYS - lJI"USAS - SAIAS

�)a< r a Ca v âlfi e i ros.
"

LlNHos �"PANAMA'S - ALBENES - BRINS _. TltOPICAIS - CA:
slM-mAS ..

:...... CA.Th:1:lSAS - CALÇAS ESPORTE - SHORT$ - JOCKEYS

CALçõ15S
..

� .... f SEMPRE AS ULTIMAS NOVIDADES .....

Rua 1� de NQvembrQi.5Q�i
'.ãiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiil!l

UiiiêrMÊ1DTIAüoroPATKr
-,,-,,-. DR. MECESLAU SZANIAWSK� -
Méi!lco do Hospital N6S� Senhora da LU2

Consultório: Ruà JOSE' BONIFACIO N. 92 - F"ne 2665
Residencia:. R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 521)

CURITIBA -PARANA'
Especialídade: DOENÇAS NERVOSAS E ME!,'TAIS

_ �Doen.ças da pele: Eczemas, Furunculose, COCelI'iS, Man f
chas: espinhas, etc. '- GlâQdulas. Falta dAe r.egrlUl, E��e�: SBO Flores

Br.ancu.s
Frieza, sexual, I.mpotenCla, Esterl. lIda. Id�, Desenvohrimen.to fís�co e men�al. etc. - Doe�ç� cr6:nicas·ezn géral: ReumatIsmo; Va�Izes, Asma, MalarIa cr:O

."
- nica - Hemorroldas. etc.-

,

4'.fENQAO! c(lns.u!t�s·em.l\.ln.fn.enl!.q�c:1� 2!_a_�Ií. dêSI'

=�= cftdli. files, no BOTEI.. JlOL . �
.��

. ·,1
��������

Ó Inoicador
ü

e.n t l st a s

H. PROBST
cmURGIAO DEN'1:1S·1'.;.�

AO LADO DOS CORREIOS E Ti!;LEGRAFOS
A' J\l.AMEDA RIO BRANCO N. 8

Cirurglão Dentista
HU3 l;j de Novemuro - 13HZ _ .. Lo andar

Rai� X - 1�'(1l1!:' 16tH·

Médico�
----------------------------�--��.

D R. (A R L O S 6 O f F E R J E'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL '''3A N'1'A ISABEL"

ATENDE CHAMADOS rELOS FONES;
119G e 1633

DR. O. R. KRUEGER
M E' D I C O

DOEnças de Senhoras e Oper4�ões. Raios X
Consuttôríoe Hospital Santa Catarina .

Consulta: Das fI,:::O ás 12 horas e Das 15 ás 17 hora,..
�e<::idim.·ia Rua Marechal Ploriallõ Peixoto, 253 �

Faliô 1258 (tini trente ao Hoipital Santa Isabef);
� L '

.�------�=-�-----

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
::___ CUNmA HERAL -�

EspeciaUgta em Doeneãi de· (Jrünçll
CONSULTORIO: Floriano PebuJto. 38 _. 1. andar -

Itone: 1197
RESIDENCIA: Rua Faraíba 1 '1{) - Fone 1074

DOEN�AS DO CORAÇAO
DR, CARVALHO
{Electl'ocal'dlograib}

Av. Rio Branco, !J tSobrado) ,Ao h�i} do C�ne Bu§ch

I
'l'ratamento de rii'1n'o�as � (PsJCoteI'aIl!�t)

I IrlOLESTIAS DE SENHORA::,

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS ll'.rrt�gNAS

OPEnAÇOE8 - úNUAS CURTAS
Consultório: Travessa 4, de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1221

DR' GEHARDT HROMADA
Especialista .'-ni alb Cirurgia e doenças �e Senhoras

Consultas no Hospital Santa Catarma
Das 9 às 11 e das-15 J'2 às 17 hs.

1 BI,UMENAU - ���PITAL SANTA CATARINA -

-

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

'" .... DIU. TAVARES e HEU$! .. � ..

Rua 15 NCJVembro, 1.135 - 1'0 andai'
ConsuJt.::rio - 1232
Dr. 'ravares _ 14m
Dr. HeLl�i - 1677

T,,'lefOI1es

INSTITUTO DE RADIUM
- DR. A. ODEBRECB'P.:' --

'

aad.loterapla - Raios-A - !<·l,.�tl\J·.erapla - Metab&·
lianno - RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15

""'ELEFONF!, 1441

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ � E QAil.GANTA - DO

DR WILSON SANTHIAGO
.....1Juonte 4a l!"ac.:Jldatl., lIe MedicIna da OnlveuUla4ó 40 8rUll

CONSULTAS; Horário, das]:I ás 12 boras e das 14
ás IS horas. - CONSULTO'RIO; .Junto ao HOll*
pital Santa Isabel

Advogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

ADV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

D R. ADEMAR lUZ
AnVOGADO

Atende em quaIsquer C01n�rca do Estado.
Residência: - Rua Parana, 8 - Fone 1602

Escritório: - Eu:>. i5 de Nove�bro, 340 - Fone, 1601

DR. JOÃO DE BORBA
ADVOGADO

Bcrltório e residência àrua XV de Novembro,
LUMENAU Telefone, 1560

FONE -lã·!!

DR. HERBERT
ADVOGADO

GEORG

ESCEITORIO: HO'l'EL aOLETZ - BI.UMENAU

Corretores
UlMER LAfH�ONT

CORKE'rOB
!Cua Jlaranhlo N. Z BLlJ'l,(ENAU

Hllf�AR ZOEHRER

MASSAGENS l\'IEDICINAIS

(Diploma .
Alemúl)

Reumatismo. dática, anemJas, doenças
das senhoras, caheça. coração} fígado, lnteso
tinos, nervos.

VEI,HA - Eêco Porto·
2as., 3a5., 5as., Gas. feiras das

União, 55
15 àíS 18 horas

F

z Y P-9
RA'DIO JARAG,UA LTDA·
- Uma. Y'óz Amiga em -

, S'eu Lar
UH () Xc•

.._ 198, flmtrs.,

DiarIamente das "I às
2Z hol'a..

sofreTfnha Fé?·
Escreva detalhadamente 'fI:'!.U li Cabra Postal t 9 1 I;

- São Paulo � Junte l':I'velr,X!..; !Selado com endereço.
Não 'QUIise registro pa.ra «l vitali: demora na. l'etll'ada. e-m
borarlo lni'(Jl'Oprlo;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·/

sucessão

acordo naldo Estadol
'Haverá

Mu íto embora .J. :Oi'� blema da sucessão estadual ainda
L!,) tenha sido agitado em Santa Catar na, nor tráz dos hast i
.l"res D,�lilj(-OS li" vislumbram os prime 1'05 vestigios das CQq

&iÜi/;ÕE'5 de acordos para " �scolha d.s próxím. s candírlatos
I .. ra üs !1:.gÍslat 'vos nacional e estadu ..·Ü.

.

As vártas correntes oarttdárías se mantem em c.ustan
I" � e"nfabu!tlt;fÍes para élltl'ü,:-t"c n proulerna ti", «scolha dos
o rnd dat,s QUi- C-Ol1SUlté!H o,� int 1',,"S:-:.'s P', )ftic.;; em jogo,
vL"ando assim -contcabal a r.çur as perspec tivas de consolidação
da massa , __ leltoraí.

Segundo estamos Inforrnndos; acha-se em art t..l ')�ação
um movimento tendente a promover um ao. rdo potlt ico en-
11',,' a UDN. o PL, o PRP, o; PTB, o PSP e o PDC. para concor
r-r r aos Ieglslattvos Nacional e. Estadual. Os pequenos parti
ti ,s concor-rera.; cem um candídatn para deputado f,,,,deral e

r.Igumas vagas na chapa estaduais, completando a UDN com

BPUS nomes as chapas,
Com o PL, a ÜDN já estabeleceu condições tocando a esse

partido, uma vaga na chapa federal, que será preenchida pelo
sr, Ermenegildo Corbal nl, membro da dtreçãc nacional do
PL, Caberá, ainda, aos libertadores, de 4 a 5 vagas na chapa
de deputados estaduais. Apoiará, ainda, o PL os candidatos
ao Senado Federal, que s.erão apresentados pela UDN.

Paslos em liberdade depois de
serem ouvlados no .enquérito Pelo navio "Conte Gran- onde vão participar do Festi-Asquerins (de frente) e Ana

c:: de", que aportou á. GUanaba-j val do, Cinema, duas famosasEsmeralda (de pedi!,) (FOTO

ruo, 10 (Meri�j?na1) _ envolv�dos em inquéiI'it?, I
1':1. viajam 1)ara � _

Paulo '"estrelas" espanhol:m: l\IarialUERIDION4L).
O sr. Walt-er Cirilo dos provenientes dos 140 mí- I !! � �. If �

,

Sz ntos e Ari Nepornuceno.j lhó23 de cruzeiros desfalca- i O SI!'" Ta T r, nS
; -e

D
;;,:� 1f{(T' .'

funcionários civis que se: dos dos cofres dos estabele-I' � n iii
- � • "4,� Ot '. i erre 1rO)}

encontravam presos como I cimentos da Central Finan- li:ãI � � �.

Animado o concurso de I Ç::dodOc!����iiiell�lO :�;;!E fi loquec iam A V. l- Z 1°n ·h. a�·
R

•

h d ( I I Carvalho, ja se encontram,
am a o amava no

I
em Iibcrdade, conforme in- ! 5Rio de Janeiro formações. prestad� pelo Su !
premo Tnbunal MIlItar, pe- , .

.

RIO, 10 (Meridional) 1 tuat encarr d do j
RIO, 10 (Meridional) � OS! apenas para alcancarem a con em fase de crescimento. Anto;

Em vrtude da apuração de
o � �a en?arrega o

.

o l�- tan.tans do "terreiro" Iocaíí-] diçâo de "Baba laô Urixá", ou I níeta estava cem o "Caboclo

ontem p�ra rainha do carna- querü�" �eneral Ol.ímpio zado á rua Comanda,nte Coe-
l
seja ' fill1:as di) terrE7iro. �l? Selvagem da Beira do Rio" e

val, promovido pela Associa- F'alconiér.i da Cunha 'em lho, 240, ,em Cordovíl. nestes estado Ietárg co, as ClnCO mi- LUZla era "cavalo" de "Na

ção dos Cronistas Carriavales- virtudE. do habeas-dorpus ulttmos dias, vinham sendo vi CÜI!1t€S realizaram, no, "terrei- nan", filh.a daquele. "Caboclo

cC S, Rosangela Maldonado c-n r , '
brados contínua .� ensurdece- 1'0" passos estranhos, ao som Selvagem', ,2m meio, do' baru-

tinúa na liderança, com cerca, requerido em favor dos dcrarnente. E' que ali, depois estridentes dos tambores. lho ensurdecedor, fazia vibrar

(�,,: trinta e sete mil votos, vin- mesmos. O encarregado do \ de terem cumprido 15 dias de seu "ajâ", (campainha) e,"
I d I A

.

êrít di
' "CABOCLO SELVA- 1·

(O em segun o ugar rtete mquerr O 1Z que em face "obr gaçâo". tra,nca?-a.s, num GEM DA BEIRA DO �Ul11�" nguagcrn que diz ser

Dias, com mais de vinte e qU:1� de já terem sido ouvidos, quar..!,2.. CInCO 1aos (iníclantes) RIO"
mago , di:nglal-s.e t€rn�m<:n_

tro .mil. 'I'erça-feirn será r'�a- - .

tifi
.

d submetiam-se ao ritual da lei
te as- demais, mas autorttaría-

I'zada a última apuração do nao _s-e JUs 1 ica mais a e-
ne Nag., cerimonía [á realíza.,

'I'r das com o cranio raspado mente.
'

t d b
- a navalha e bolinhas brancas

concurso. eriçao e am os. da quatro vezes. faltando duas t· 1qUe se es endiam pe O pescoço
e braços, trajavam vestido
branco, rendado, missangas e

fitas de várias cores, alem de
ostentarem, bem no alto da
cabeça, uma pequena salíen;
da de maça, á semelhança de licitando providencias capazes
chifres, Suas ecolucões m'stí- de :fazn voltar o silencio á
cas eram orientada's por An- rua Comandante Coelho. Nes
tonteta do Nascimento, <1:ma sa ocasião, declaram que. tres
do "terreiro" participando das men.:N:S participavam da es- lHO, io (Merid,) - Com o nas- te foi a .senhora Iaci Sequi;ira. es··

en1 lnead(.'s d,,, jcnho. m.e·smas .a filha desta, Luiza tranha cerimonia. Efetivamea cimento de duns criaú-ças, àmbas do posa do, sr, José de Góes Sequei-

\VASHINGTON, 10 (UP) _ Ligia do Nascimento de 18 a- te, ind3 ao local, aquela auto- sexo masculino, ligadas pela parede ra que exerce a profissão de Iapi

Seria tragédia para os Esta- nos. há pouco, tornada unl'! ridade constatou, que,. alem abdominal, rCglstrou-Ee às quatro dador. Aquela senhora achavaj-se

di�s Unidos se este pais fosse i "Babalaô Urixá". Luiz'a se de Luz:.a, ali se .encontravam horas da madrugada de ontem, no internada no Hospitel Central' da

.envolv.do na guerra da Indo:..' destacava das demais por não Felicidade Dias de Azevedo � Hospital C�IYtral da Aeronáutica. Aeronáutica como uma dai; pessoas

China: Os Estados UnHos

a-1"star
pintada e ter o cabelo Diva Faria Neto; ·de 18 e 19 a- um caso de .xifopagi::. A parturien- ,. beneficiadas pelo 'serviço de

-

assis.

judam indiretamente a Fran- __._� -,-_--:� , """,__,-- ,;_-,- '_____
.

I tencia social rÍ1aníido pelo referido 111 =::':

ça na Indo-China, mas ev'tam _.. -' estabelecimento, e a xifopagia por' "-----'-=__.;.,......;.__......

cuidadosamente toda possibi-I P A R A
( exa:me� de Raios,X procedidos pe:'

iídade de envolv'2r-se nesse
'l� radio-logista Plinio Riei-ardi.

(.','Jnflito. E C Z E MAS
- Tais declarações foram

- ,

hoje :Jkrmul,u:'tas pelo pres1- I N F L A M A çO E SId.2nte EL�enhower aos j.crna-
l'stas, C O
WASHINGTON, lO (UP) �

C E t R A S,
OS ataques dos democratas ao

governo republicano COnCell-
F R I E I R A 5 I

traram-se hoj,:;! na decisão eles
te, dt; enviar mecanicos norte- E 5 P I N H A 5 I ETC;
amer'can3S nara d Indo-China.
Assim, o sêl1a{�:r democrata
Richard Russel. influente mem

br_ da comissã'o de forças ar

madas, qualificou a deci�;ão
de "errônea", uma v-:z que
poderá envolver os Estados
Unidos pouco a pouco na

gl1;-rra daquele país,
D:sse Russel que teria sid-J

mais prud.ente enviar mecâni
cos que nã:), p-êrtencessem à
força aérea, Outros parlamen
tares man' festaram opiniões
semelhantes:

O "TERREIRO"
A vizluhança, ,2ntretanto,

NãO lem os
.

EE. UU.
envolver na guerra

intensão de se
da 'Indo-China

'--'�I-&2!il
SALVADOR, 10 (Mkridio- cados colocaram dormentes

nal) - Qu:ndo trafegava '2n- em nosícão vertical na linha
tre as estações de Queimados férrêa cóm o objet vo' de fa
c, Jacuricí, o trem .Léste Brr.- zelO parar a comp,:sição e pra
s�le. ro, que condUZIa o nume- licar o assalto no carro paga

ran,� �ara pag:::m.�l:to dos fer� dor. O maquinista percelxm
r;vIa1'los,! quasl f?l, assaltado, I do a r,�madilha, �mprim!u ma.is
o que nao Se verlf]c�u graça.� força a locomotIva consegulD
ao sangw� frio do maquinista. do transp:r oJ obstÁculo.
El,:::mentÓs ainda não identif'-

Na impossibilidade de um par.

j'to IlormaI" a parturiente foi sub

,metida a IlJl1U operação cesariana,

f
realizada pelos médicos Dalmo Bor

ges dos Santos e Adelmo de Olivei
ra, tendi::. -" int�rvenção obtido ê·'

J xHo -completo. Os xifopagos apre�
, sentam boa vitalidade c conforma
ção aparentemente normal, pesando
em conjunto mais de cinco auilo.;
Por medida de precaução, porem,
estão sendo, por enquanto manti
dos numa encubadeira.
Na direção do Hospital Central,

da Aeronáutica, foi a nossa repor
tagem informada na tarde de ontem

que ,,6 hoje serão iniciadOS os exa

m,es �os xifopagos, para saber se

será passiveI a separação dos dois

S. PAULO, 10 (Meridional)

I
nhecido por Ivana, devido ás garotos, através 'de uma interven�

--:- Ivan ou Ivana, a grande in- Sllas aparições em "travesti" 'ção cirúrgica. Os meninos est:ío

cogn ta, passou uma noite no nos teatros de rev'sta onde ligados pela parc-ue abdominal à

xadrez cia delegacia de Sã;o I interpreta canções fr�ncesas; altura do umbigo. um poUco pelos

Bernardo .do Campo, depOiS �dmond." L,:mmolot, outro a ocorrencia :fora p::r dema;s
flancos, lateralmente, Se os exam�s

d::; �er. detIdo, pelo g�arda ro- travesti, que atend.? pela banal e que iria no meSmo
constatare roque essa intervenção cias.

d:1VlarlO Geza FranCISCO Tot, alcunha d.e "Maxy", e um ter, instante coloca-los em liberda: I
numero 328: . c�iro, de identi�àde desc�nhe-I de, o qUe alias, foi realizado. B b 'L.II b

· 1It-

, Segundo consegmu lapu�ar clda, foram detIdos pelo refc-, Então ás nortas da cadeia che OU OU em IS na e VIVia'II n:>-,?�rtagem, Ivan MOl;t'21ro rido guarda ro�oviarío, no pos gou o'autõ dç praça 33-71-38, '

J
N E S T E J O R N A I, Damtaa. de 20 anos, maIS CO� �o 1 ,de PedaglO, quando, no, que conduziu Ivan .e seu ami-

Noticias' de Rio do Sul ��;�����ac; �rosaut;te�tJ��?oa�l �cl!dfi��r��a�� e;��d������1 uma vi-da I"rregular no Rlllo'
lumenta O 31101·0 em torno da campanha :�4�;��;ckr�J��!��C��a�:1�ra2 d�:�ri�Z�:::�:eSJden-11, S�bfi��O:eu�o';a��re;ee������ t pei!t� d;Ef:,ta;��:�amOC��:d� �IO, 10 (Meridional-

-10
sr. N�vais ,lev�va no Ria-

Pro' ..COn51ruça-o do G d C
I protestos. Quanto á pess,oa que s�gumte versao d'e sua hlSto-1 FOI preso

em Copacabana o de .JaneIro vlda rrregularis4

rUPO e anOaSI estava, com eJ..::-s, não St; sabe na:" .
"

.

sr. Antonio Pereira Novais, sima, praticando toda sorte

"
o d.estlllO q1_le tomou, pOIS nem 1

Na �Olte ,d,_ dommgo.l acusado de dlzsfalque de de expedi'ênte inclusivoe·-fa
. sequer se fICOU SabenlfQ, O seu reso veram lI' ate () 13Cal onde . . -'

."

nome. estàva sendo realizada urna! dOIS mllhoes de cruzemos iZendo com que seu patricio
Na delegacia local a repol"- f.esta promovida pe�? São PilU em Lisboa, de -onde' veio e 'sr. João Maria Leal vendes:

tagem procumu ouvir o escri- lo F. C - em rego�!Jo de ter-. para onde será recambiado: se por 22.000 cruzeiros o
vão sobre o que de fato havia se .sagrad? camp.�ao de 1953" A t d'

- .,

f
.

d<
-

Ih '

ocorrido com os da.is conh?c:.:. Ah, depo s de p,],.�strárem
ex ra Iça0 Ja OI co�C'e l� carro _9.ue e servIa de ga-

dos artist2_s, Esse escrivão, as� cem alguns conhecidos por v,:;1 da pelo Supremo· Tnbunal nha-pao, O sr. Leal ficou.
sim como o delegad,; Cast::!l'J I Federal. Apurado ficou que na misérja, enfermo e in

___- ......------.;__----'--...:...-,;-;.-.;__.......;__�.....;..,;-;.,;-;.,;-;....;.. terl1ado no Hóspital do· IA..

·PETEC. A firma lesada pe�
lo aventureiro da capital
portuguesa é a Companhia
Comercio ,e Indústria,

. em
cujo departamento de con..

tabilidade trabalhava, , O
sr. Novais terá de prestar
contas tambem à justiça es ..

panhóla, . pois praticou vá"
rios delit�s neste país.

ass:sLencia técnica ,2 não tr.j:"
pas de combate e que, segun
do seus calculos, os novos téc�
nicos de aviação,

.

enviados re

centemente à Indo-China re

gressarão aos Estad,os Uriidos

WASHINGTON, 10 (UP) -
O. prcsídenk Eisenhower d'2-
clarr}u hoje que seria uma

traged'a para os Estados Uni
dos envolver-se na luta da In
do-China e que o auxilio nor

t,?�americano é calculado para
evitar essa possibilidad0.

O presidente Eisenhow('r
indicou numa partilhar do
receiQ, man'festado pelo Co.n
f�resg.;., de que o auxilio adi
<'ional enviado a zona de luta
levará os Estados Unidos a

,:'!nvolv·�r se ilegalmente na

gucrra. Fal3ndo durante sua
,

llabltual entrevista à impren_
sa, o presidente Eisenhower
acentu:)u que Os Estados Uni
dos estão f;;rnecenc1o apenas

,_ Prepare e

• • futuro g.
seu fith

FAÇAM SEUS

IOFOSCjL

Ivana preso em Sao Paulo
por «aios contra a morai»

Quasi foi assaltado o trem
da Léste Brasileiro na Baía

ANUNCIOS

E a nessa satisfaçãJ uumell
ta cada dia que passa, p0rque
verificamos rad:.antes qu� o

Exmo. Sr. Governador Irineu
Bornhausen, vSrá1 mais lIma

vez ao encontro das aspira:" o gigantesco movimento pi'Ó
ções da coletividade, Ponte Canoas, hoj,� autentic�

Por part-2 do Chefe do Exe- r?atdade que, num preito dço
cutivo r.'osulense, já dissemos rec,:nhecimento dos moradores
em van�s cçmentarios que do Bairro Proletario, recebel� Governador Irineu Bornhau
? ',8: �:9oiava tão' oportuna a denominação '"Ponte \Val. sen: Rio do Sul aguard.'1 o

TIlCla�Va que dependia de re

\
demnr Bornhausen", vosso pronunciamento fav·:)-

uoluçao d:J ilustre Governa- Hoje estamos m,lma campa-jl.'avel a construção de um

dor.
, .

nha dêS mais meritórias e te-, Grupo Esco:l'.ar no popu'oso,
Ha alguns anos lIderamos mos absoluta certeza duma Bairro Proletár;o.

nova ,estrondosa v:toria que
não será nossa e sim dI) povo
de Rio do Sul,

RIO DO SUL. 10 - Em
Rio do Sul temos dois jornais,
sendo "Nova Era", o veterano
semanari.) dirigido Delo jorna-
1'sta Pedro Paulo Cunha e a

"Trfumla do Povo". jornal
novo, dirigido pelos drs. 01' ..
larido Bertoli e Mario' Mafra.

P,;las colnnas de "Nova E
ra", tão logo, há m<:!ses P3:3.53-
do: S, iniciamcs a .10ssa gran
de camp�nha pró criação dum
Grupo Escolar >2m Canos, ('D

contramos O maL'! decidido u

plio de Pedro Paulo CUJ�ha,
quete teve oportun'dade de
reafirmar que Nova Era sem

pre estaria solidaria [,lU (!lIal
quer emergencia, d:s,ie uma
vez que o cbjetiw) visado ios
se beneficiar a coletividade.
Desta :feita. encontramos

mais uma !lrova ;iJ p2rfcito
':'niend'm,:'nto que t:mlo dis�
t il1gUC os riosulel1Bcs. pú1'quan-
10 81n palestra com ') . .11'. Or
lando Ber{olí, Dir�t�r d J jor
nal nposidonista d�.,;ta zon:I,

',_i<'\Te ensejo de no;; informar
fiue está solidario 1::'lm a C'lP.1-

pénha de "A Na(:ão" e espera
I ambem cooperar em pról elo
Grupo para Canôas.

SENHORES
AGRICULTORES

------,-,--------------------------------------------------------�----- ----------__--

Festejos pró construção da nOVd

sécle social cio Duque de Cax;às Acabamos de receber no·
va :remessa d{'l�tes afa
mados Tl'atores Cana
denses -- adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta.
ções.

Solicitem-nos uma de..
monstl'ação sem comprou
misso"

"
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