
.

WASIllNGTON, 12' 'OJP) -
'

O presidente Ei'senhower ·de·
si,gnou, hoje, embaixador ná

Suecia; o secretario de Estado
i:luJunto, para assunu;s Int.erêl
mericanos, J0hn Moors Cl,.
baL

SURPRESA
,WASHINGTON, 12 (UP)

O. sub"Secretario de Estado pa
ra Assuntos Interamericanos,
.Tóhn lVIoors Cabot, iriespera
riam,ente nomeado hoje embai
xador na Suecia, pediu há p-

RIO, 12 (Meridional) __ o Mais do purando resporisaortíãades Ievadas

que nunca, está o mínístro Edgard ao conheci";nento do STE. punindo
Co..ta disposto a

..
1$Zcr realãzan os os culpados baixando instruções,

pleitos d: 19;;4 e J!n5 C:leutro da, mantendo-se em contato direto e

maior Iísur-z., barnndo todas as pos- j constante com os Tribunais Regio
síbiltdades de fraude. } 1l,?"s, estabelecendo inovações ce

E. para íiso o 'pre�ld('llte do S'u- I earater admirüstrafivo, acertando

pei-íor Tribtlllàl EeIeitoral, roUetJn� Ic eníim, toda Uma R"rie dI'! medidas
visando ao fortalecimento óa jus
tiçá ,eleitoral, c consequentemente
ao aprÍmór?1Uento do regime pr-la
moralízação do instituto do voto.

M.as, O sistema de divisão tripar�
tida dos Poderes, cria limitações de

d • compétencía da justiça Eleitoral en-

uo acueir no RIO· ação se restringe ao que lhe é fa-
, I

. . eultado pelo texto constítucíonal.

.' ., 'j Dai porque sua obra necessita na

R:!O, 12. (Merld.) - Em sua complementação do Legísfatfvo, cu

S�s.;>:iO de onte�n, a CO��P mo l jas responsabilidades dentro desse
difícou a medida anterIor' so. proposíto. de moralização, são bem
bre O aumento do preço do aeu I maiores. tendo em vista sua com
caro Em v·:? dos q�al'enta. C�ll-I petencia iegiferante. Cabe. pois, ao

.tavos auteríores, fUI autorízacío Legislativo, não desertar. colabo
um au_mento do preço em �:p.e rando com' a J'ustiça espeeiaíízada,
nas trmta cen!av�s por quilo, f a fim de evitar se transforme em

p�ra .

atende!' a, diferença d.e farsa, ludibrio ou em qualquer for
sálarios na Indústría aCUCal'el- ma de mistificação o processo elet
ra. Alem disso, será designada toraI
uma sub-cqmissão para exa':' _ . ,

minar as outras 'razões com
COIJABORAÇaO DO SfE

qUe está sendo' jusüficado o E"pare�e haver, por parte ,de ::>1-

pedido de maícr, aumento do gUl1� legl.sli1do.res, poucos,
..

e bem

açucar.' verdade ídentíca preocupaçao 53-

��_�_�. neadora.

A I
Tanto assim. que. aproveitando

t
.. tramitar no Senado o projeto de

US ri iico � Ici refOrlI).ando o CO�ig� Eelei�ora.l.

I
o presIdente da Conussao de JUSh·'

ça dirigiu-se ao STE solicifando-Ihe, RIO. 12 (Merid.) - Devido,

M rJ· I sob a forma de sugestões, sua au·· ao atràzo do avião em que via
" ,.' .�__' f·;a,. , .di�.', r.eput;lda i9QJspel1s,a'ie1 a j"tp., .iI?9 ch,egaram aipda as

.

W' I J C

1
perfeita ekboração daquele d.plmna quatro donas de casa nOl'te
legal. ám·eric'anas. con.vidadas pelo

#Dh"!lRceler russft
E acompanhando tais sugestões Instituto Brasileiro do Café a

t.t ;;UW' u

1-
resultantes da experienc!!1 judio observar 'J efeito das geádas.

'O, ..,.
cante dos membros da mais alto O aparelho está sendo espera-r I o l".RE�HH:.N'l'E tribunal eleitonl _ o ministro Edi- do nesta Capital por volta das

RUEE d c t
�

d D
. .

I
PARI"" 12 UP

- gar os ? enVIOU ao sen2. Dr ano treze 10ras·
, �, ( ) - Um. prH'-

j
. _

_

la-voz oficial frances afirmou -- ------------------.....;.---.....;.-----------

hOje que a Frapça recusará Etelv"IDa Lr-osqualquer ofurcclmento d,) pr,=- .

��!�� ����1:�i���;!� p��� Rpll·cados a' aluai sucessa-o osra lutar na Indo-Chma. COll- II 'II!

��l�·�1;,f:lr����:�:��1 princípios da revolucã� de 30
I FORTALEZA, 12 (Meridio- idéias e de entendimentos só
nal - Sem que ninguem a- pode fortalecer os Estados nor

lém do governador Raul Bar- tistas. Resulta em prestigio
bosa, () esperasse, chegou a es- porque une. A estada do go-
ta capital o governador Etel- vernador· pernambucano é u- - UE' um llQVO 1930 eleito.
vino Lins, autor do ceLebre eS

f
ma visita que nos !1Jnra". raI. Os pri'ncipios que nortea�

CIDADE DO VATICANO quema politico, para a suces- FALA ETELVINO l'am a r·e\"::.lução de 30 estão
12 (UP) _ F'::n1:es da Sant� sã,) presid�!ld'al. Logo ao des- O governador. pernambuca- aplicados á atual sucessão pre-
Sé informam que o Papa �o cer Ido aVla,o do comand-o da no �eLmorou maIS. na sua en- siC'..Incial. Este é o espirito do
doze continua melnorando. Em 2·a Zona. Aerea, que o trouxe i

treVISta. A proposlto do esque- meu esquema".
bera ainda esteja muito fraco � d� .il�c:íf€, com o. deputado I •

- .'
• ,

âj�fant!���-li�����i�ode U�l� I ����n�o:��e;uc],�J�����i�� Tr!lu@ll1Irlda ngra fi Dr!&VII 9 sOdetretanto dE'Íxar o leito 1')01' mn . pernambucàno eImentou a U I} 5 U pU U U C li bU

I' Ufl FO':'"ShlSIICi:::'A�::oL�:e • t:�:'. ':d'l V"!�;�����:��;����� I �a �OIn�aohia Telelenica Brasileira
• FÓ$ft.oro !l.Ia_ ahn-09_U com o gov,.r

I OTTAWA 12 (UP) A lefolll'caBI'asl'lel'I'ae� de pro..

• C"i I c i o nadar R:ml Barbosa, com ,.
-

quem conv,�rso� mais de

qua-I
proposito da transferencia priedade da Brazilian Trac..

tro> horas segUIdas. para São Paulo Brasil. da tion mas não há intensão de
° sr. Raul Barbosa. prccu- 'd

"

1 'd C· d'f' t 1 t t trado á noite pelo reportel'. se. e J;>rmClp� a �m?a- IUO 1 lcal' o a.ua es a tI o

não quis falar mais det�damen
I
nIua. leJoef�mca BrasIleIra, desta última empresa, que

te sob_re o assunt::., a:9.os SPU medIda hOJe aprovada pelo continúará como Corpora· .

..
expediente d'e audlenclas: Parlamento, o senador Pe- ção Canadense e proprietá.
-."Eu t�l�bel�l 1e.nhD dire,i; 1 ter Campbell dedarou: ria da Ccmpanhía Brasilei-

to.a Jantar, "OU Jant••!' agora.. "Isto faz parto. do pl'�no ra As inversões da Brazi-
No entanto, pouco antes, 1:1- . ,

-'"

\.,
. ,.,

nha declarado: d3 Llgnt de mudar o esta- llan TractlOn no BraSh as-

- ."A visita do gov:er1�a�or tuto da Companhia Telefoni cendem a setecentos mi
E�lvll1o tem grand;:; ElJgniflC�- ca Brasileh'a de corporacão lhôes de doIares :.': os bens
çao. Mostra que !la el1tendr-

t; .'

•
-

d C, � h' � T 1 f
.

men!'} entr·e os governos do es range�ra para corpOlaçao a (.)lUP"l1 li:i e e OUICa

Norte do p2is. Essa troca d� brasileira. A Companhia Te Brasileira representam (.'13n�

to e setenta milhões de do�
lares daquele total. Em ..

1.957, a Companhia 'relefo·.
nica gastará mais c>Cl1to e

sessenta milhões de dólares
para dar ao Brasil mais tre�
zentos e oitenta e cinco mil
telefones.

de ,espirito subalterna, de aI.
mas pequeninas; íncapazes da.

abarcar a universidade dos se

res e das cousas, que o m1111-

dato lhes impõe. Na hora. do
Sé reelegerem, domina-os um

amargo sarcasmo, contra <IS

que trabalharam pela cousa pu
blica, pelos que lutaram p.elos
interesses ímoessoaís da comu

nhão. O odío -desses individuas
toma a expressão, plástica 'de
pm humor negro Contra "09
que "serviram".
Quando fui eleito senador

�ela·mil1ha terra, sacudiu-me a

idéia da Paraíba oferecer um.

exemplo ao resto do Brasil.
'Pretendi que o nosso Estado
fosse o' prin'ieiro da Federação
a reconhecer e �ratar o seu

orçamento come um grupo téc

nico, com uma estrutura ací
ma das competições de pnÍ'ti..
do-
Assim é nos Estados Unidos.
Assim é nos países que re

gem a:s suas finanças, confon
tme prlncipios racionalizados.

O primeiro ponto qu·� colo
quei diante do governador Jo
sé Américo foi o seguinte: -
aceito pelo executivo Q crlte
r10 da estr.\.'ur.1 r rgorosamentc
técnica do orçamento, o seu

chefe teria que discutir a con
Cardoso, presidente daquele orgão fecção dessa peça com os che-
tecnico, oficio em que rer alta. de 1

fez oposicionistas. Estaria o
inicio ser pensamento unanírne do governador disposto a compôrSTE a inoportunidade da reforma

as duas leis, a ;':;:i de meios e
integral do Codigo Eleitoral. tendo>

a lei da desnesa do Estado com
se em vista .que a proximtdade das

os leaders das forças posiclo
eleições não permite um exame

nistas? Com. eles se sentaría
acurado das falhas e senões que a-

numa mesa para mandar ii As
.

presente e Iegíslaçào vigente. ao
sembléia a peça p0�a qual os

que se junta o fato de se estar em
partidos já tinham l�riado o

fL'11 d" legislatura.
.. compromisso da aprovação nle

"Entretanto - acresesnra adian-
ua, ante o estudo previo dos

(Conclui na �.a pã�intl letra G) I (Conclue na. 2.& pltglrul; letra B')

RIO,lL.
Há polttíeos que tem, com

G círculo eleitoral qUe repre
sentam, uma balança de con
tas. terrivelmente defícltarla.
Cuidam' 'apenas de _-si dos
seus. Interesses e dos ínte
resses de sua famílía, de}' seu
clan. Por aí ficam, numa paz'

.__".,._---�-----_ .._"_.-- --_.........._---- ..-------_....._-----

Eliminada do pleito toda
possibilídc..de de fraude
Inovações administrativas na prÓXima eleição

•__ .. •__ :._-..... ------ :;;r�-

ITo�a a ciDaüe en: �réYe caRlra
i l mH�aoça .Da

.

�é�e
.

�a ferrovia
ARAGUARI. Minas Ge- a anunciada decisão da es- .

raie, 12 (Merid.) - Prati- trada de ferro, de mudar
camente toda esta cidade i sua séde para' Goianía. O
mineira está em greve, co-I comerei? permanece

_

feeha"
mo sinal de protesto contra do, muitas casas estão com

----�--- - - as fachadas cobertas de ere

Alrazou O avi�o das pe �m sinal de luto, e tem
fil

. havido passeatas nas ruas.

"donas de casa" A Câmara Municipal, em

sessão de ôntem, resolveu.

dirigir telegramas ao pre
sidente da República, ao

ministro .da Viação <e ao go
vernador do Estado, frizan
do o preJUlzo econômico
que representaria para Ara

guari a transferencia da
séde ferroviária.

Em convalescenca
•

4) Santo Padre

ma que o projetou destacada�
mente na politica nacional,
disse:

f IIIUlflt:AH lt! .

DISTRIBUIDORES:

MOTO(I Cl:ETAS
"( EN T RUM"

Com motor "cZ" - 150 CI'C 6 HP eOil, f'�l'quilha di
anÍ!zira Telesccpica e molejo tr'3Zeiros erS 16.4{)0,OO.

PARIS, 12 (UP) - A Po·
lícia francêsa inaugura ama

nhã a "exposição da Fl'eduli
dade", C0111 objt:tos de artes
maravilhosos ·e vepcEdos a '�l
to preço, mas na l'E:3Hdade t"l.
dos eles falsificado;;. Existem
qW\dros .nribui.jos �os grande3
mestres d 1 pintu!'a, selos raros
,� preciosas primeiras edições
de grande; escritores. O "Re·

I
coro" parece um quadro atri
buido a Cczanne, pelo qual o
marechal 'tazista Hermann
GDel'ing pag,ou, em seu tempo,

r. 1I dois milhões de fruncos·
.

1 Exposição de ade. dª
policia francesit

Vendas Lambem em prestações

PROSDOCIMO S. AA
Rua 15 de Novembro, 900 - Blv.menau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_
:mlPOR�!\NTE FIRM:A_ industrial de -T0invilBe,· néeessita de Auxíllares d� EscrItor. 0, - com pratica de.cóntabili

dade, correspondencía. ou carteíra de cobranças; devendo os
Interessados d1rigrrem-se por carta de proprío punho à Cái:
xa Postal n.o 389 - Joinville. dando pr.etençõe1f e referên-
cias.:___ :z;___ :.L __ � �'� _.:.:.. -:- _i::.

..::_.. u:!

PROCURA-SE EMPREGADA

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

'. A; fi.m de dár cumpr-imento as,instruçõe� da' portaria Mi
,rus�erIal n.o 884, de 5-12-42, convoco a todos-os Senhores ,As
soc1ad?s deste Si13dicato; para a Assemblé'a Geral OrdinÍlÍ'ia,
a reah:t:arse na sedie social á rua 15 de Novembro n-o 1135,
nesta CIdade, ás 14 horas do dia 1'0 d� março próximo; vín
douro, �ara. resolver, por escrutínio secreto, sobre a ·seguínté
ordem do dia:

'

1.0) - Apro;vação de contas, balancetes, crçamento eou-.

t�os assuntos exigídos na referida' Portaria supra-
citada, :

2.0) - ,AssUntos atinentes ao exercicío do ano corrente
de 1954, e relatório dó exercício antertcr. "

Blumenau, em 10 de fevereiro de 1954
ERNESTO STODIECKE JUNIOR '

Presidente

_ Domes�:ca para FlorUmop.::lis com urgencia. Informa
çoes na Lívraría Wahle - Rua 15 Novembro - 992
fone 1017.
..__...""_ ___"01-_"'���__� ""' �

;�MPRE6ADA ALEMA SEM fILHOS
A V1S O AO COMERCIO: E INDU1TRIA DE

�-- BtUMENAU .._..

. Precisa-se P3ra familia
.

americ.ana, com 3 crianças, que
queira ir par:; Sao Paulo. - Salárío, como experíencía, Cr$
900,00 mensais, - Tra,ar em Blumenau à rua 15 de Novem-
bro, 1369. ..

�oç�s para fatu!istas e serviço de escr'torío, informações
Destríbuídora Catarinense de Tecidos' S·A· Rua 15 de No_
vembr,Q - 25.

..

- .

.

�' VENDE-SE
.,

..
.

".-.

Uma casa de comercio no centro da cidade de São Ben
to do Sul, os interessados deverão dirigir à Caixa Postal
60.

..

..

"

..

"

"

l!aço saber à fitrma MELLlES & FUCHS, que éra estd
beleclda nes� praça, que pelo Banco Nacional do Comércio
�.A., Ag:nc�a l�cal, foram apresentaldos neste cartório, os e
Lmentlos lndlcatlvQs para efeito de protesto da duplicata de

fr$ 6.395,00, p.<: 531398J53149955� n·o do Banco portador CP
llerdura. ,.

- 8J144762, emISSi't0 c;la firm;;t Panambra Autopeças S.A., de
E napróxirna semana, mi-l Porto A1:egz:e, EStado do mo Grande do SuL . ,

nha amiga, continuaremos com' f
A;. duplicata, em .apreço, embora receb:iiéfa pelos sacados,

a nossa campanha em pról <;J� ó�e comprov.a�e apres�nt;;do neste mesmo cartório.
dos pratv..g.�stosos feitos com delXo.� de �er devçlvlda, contr.arIando. dispositivo a,tinente à
miúd{ls.'Até" bréve! materm,.,

�, Intlmo, po.�, Os resP9n:>aveis Mellies &. Fuchs para que,

6 .

dentro do pr<izo I�gal, solUCIonem o resgáte' dess'c título' (lU a-
presentem as razoes por que não o" fazem sob p.ana de'

:te o ministro Edgard Gosta _ afi- testo. .,.
" � � p,"o-

gura-se ao Tribunal que 'são !ndis- Blmnenau, em 13 de fevereiro de' 1954.
pensaveis certas providencias iegís- Paulo Klopfel - Tabelião Interino.

'

Ilativas que com reflexos. atgumas
��������_�������a UMLIONATONO'BREGA .�=���=�;======���=�=���;==������=���Bar e Café e Restaurante bem cargo da'.Tustil;a·E1eitóral;'lhe per-

.

-

'iii
._.....;..--

:montado, bom estoque de be, núfum desempenhar-se melhor da EDITAL, DE FROTES'I'O Ibida boa frequencia. O maior tarefa que lhe cabe de zelar pela
e melhor pf>nto: do mercado honestidade e verdade do voto, que Ifaçp. ��ber a.o sr. RALF SCHWAEMMLE, que éra '::sta� IpubliCo. de ltajai. Tratar no são condições básicas de legitimi-' . belem4<l' ?::l, �{}cahdade Velha Central, deste municínio e co-

mesmo com· Edú Verissimo. dade da representação politica". .

marca dê :B:lufi:ienau qu�, pelo Banco Nacion'al do ComérCio
,

' S. A .• Agenei!a local, fOI apresentada neste cart", ar d
�mllnmnIlUUUllmlllllmnmmIllIlUllmmnnllllnnIlIlIlUmlUnUm:: Ser pr{)testada :901' falta de aceite e pagam€ntoor�J'd Ir te
§ _

.., ª 42 _.:U_?, de C:$ 2. 02�30, ve�cida em 10 de nov.embro :t� {�;3a
=.

casas
.. �

lERHE'H--OS-
= emlssao �a flrma Joao EvarISto Trevisan de Curitiba Estad'

= '"' ':;;� = do Parana.
" o

ª [ r '§ Não. haven.do' sido encontrad.:> a referido sr., pelo pre-
:: :: sente: edital fnt1mo-o pa�a que, dentro do prazo legal provi-

Sã
!.

C.OMPRAMOS E VENDEMOS EM'TODOS OS ª �nlC;f Q resgate desse tltulo, sob pena de protesto, n� forma

ª PONTOS DA CIDADE
_' . 2

.

Blumenau, em 13 d.e fcy._ereird de 1954.
ª Antes de l;calizar qualquer negócio imobiliário, ª

Paulo Klopfel - Tabellao Interínl().
'.'" "

:: -.' c01lJSulte-nos
-

:: .

..
-�,� ..

�--l\"'

- _.

-
-

ª "ORGANIZACÃO ·BLUMENAUENSE LTDA." ª '

K'

'I
o inqueri!o já se enCO!1tra :€ln

__=_= Rua 15 de N'ovembro, 870 ...:_ 1.0 ando Sala' 5 ==
...

- poder. do promotor dtl ,Tilsti!;a na
ao sergento Jaime Simóes e 20 601·, Policia Militar, que devera dem..n"

Telefone: 1 5 7 2 :: . ?ado Astr�áblo de Azevedo Sere-:- eia.r, COlno incurso em sanções pe-'"

ª "Onde se realizam os melhores negõcios:de �6veÍs � )O, para nao efetuarem o flagrante n�nfl,' todos os envolvidos no ca-

_ 'Jq, para, nlio efetuarem Q tl!!g1"liute 50.

!�UllfmmIUJnnmmmmfQm!U!IIIII,ut!lm,mnmmJ!tID...IUJllnl!nlt� da cQfltra.,en�o..
. ,

�
, .. _ .....�,.._ 1':1· -"-•• � ..��,__

Associação profissional: do·Comercio atacadis
ta de Blumenau

;t' PROfESSORES,CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLE'IA GERAL

,

-

9uartos com refeições para
. ,Para dár cumprimento as }instruções da Portaria Míniste-

dOIS rapazes de boa familia,
H. E. C. AZEVEDO rtal n.o 39, de 2-8-44, convoco 9- todos os Senhores ASsocia-

Rua S Paulo, 348 _ Casa 3. _

_

dos 'para �a Assembléia Geral, a realizar'se IlI.} dia 2. de
_�__�__..,....=-- f M.udaram se para a r�a Cuia- m�r5:� prox��o v:�d�uro, ás ·14. horas, na séde social, sito no

bá. 1.14, atraz do Hospital Sta.. edificío da AssOClaça<l Comercial e Industrial de Blumenau"
Izabel. para resolver sobre a seguinte ordem do dia: Procurando solucionar o

(HEVROLl:y OU FORD V E N D E S
1.0) - Pleit�ar. o' reconhecimento desta Associação co- assunto, ° delegado .João

iii

I·
'. �' E' mo .SmdlCato de classe.' G

I _' 2:0) - Aprovação. dos Estatutos como Sindicato.
.
ornes conferenciou ontem

\l :p�rt.as; ano 1951, cambio i Um automovíeâ Citroem 4 3.0) -:::-:: Verificação d� contas e assuntos orçamentaríos. com o Secretário de Segu-
mecan1c0z' compra se um. -:-:! portas em b�� estado ver. e B1umenau, em 10: de fevereiro de 1954 rança do Estado, esperando
Inl'ormaço�s nesta' . redação I tratar na. ofíeína FroeschUm I CARL ·lIE1NZ BUECHLER - Presidente se que, dentro em bréve, se
co>m Xavier. I a Rua '1 Setembro 1051 fone

I
'

,_
1321. .,

,

.

COMPANHIA MERCANTIL VICTOR PIOM,I . esclareça a sítuaçãoem be-

__
'

DIJ .i neficio dos interessados:

:::!. LOrES A VENDA ! ESCOLA PRIMA'RIA '8A-! A�embléi� geral ordinária
.

�
"

;
_

. P�lo presente sao convidados os senhores acionistas des- í
ye?lde�-se diversos lotes, I �'lAO DO RIO 81111(0 t� s{Jcled.ade"a se reunirem em assembléia geral lOl:"dinária, na I

;proxlmo a nova ponte em í itll! i1 sede SOCial, a rua 15 de novembro 579 nesta cidade no dia 'I,rkn..�truçã I) ,'H1 ;h:'lrro .il:' Pan-l ,17 de março do corrente ano, às is ho�as, afim-de delibera-
-:t� ... glld.1..

�
! INICIO DAS AULAS: 1-3-54 rem sobre os .segu�tes assuntos:

.

i

!nfilrmaçoes com Arnl) Bec·1 MATRICULA' até 25 de fe-I 1.0 - DIScussao e aprovação do relabori{J da diretoria 1.------------..:...-�.,-.-���-_.:========:2
:k€l:', actua Bolívia, ';.1 ._, Pon- i '-ereiro com o s;r. A_

VOllrathl'
balanço geral e. �arecer do conselho fiscal, r€fe� i

ta AgUlla. _. Nesta, 1 rua 15 de N"Jv-f'mbro n.o, 642 re��s ao exerCIClO de 1953; I

,,,"�_.,= <"__=�,,-,=_=�,= � sobr ou ú,·m o snr.. Eitel 2.0 - ElelçaC! dos membros ef�ti:vos e suplentes do C<ln- f
l _

.,' ,,,_ � 'f' !:, ";."0 ; !vieyer na Casa Meyer... _.
_

selho fiscal.para o {':x�rc,clO de 19�4;
t. ;. :" N ln,.� h;;r ii"

.

i 3.0 Assuntos dlversos de Interesse scclal.

r �. if,., - � � ,,' 'N'"

V E li D E SE' Blumenau, 10 de fevereiro de 1954.
: :;.1 �t'f �l1it: r;,.'; \,(

,.' � \ pj". i Curt Probst - Diretor Gerente
I .l:t .\0� \" ,'G .,} E. '::" �... , ! AVISO:

' .

� lJ::ua casa de comercio· no I i . Acha� â disposição dos senhores acionistas, no ES

; !';.;ntro da cidade de São Ben- ! �r_tono da s�cIedade, os documenks. de que trata o' art'go 99,
i '0 do Sul, oS interessados

de.l'
� decreto-lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

: ;;2rão dirigir- à Oaixa p.ostal ,

'. A DIRETORIA

:�_�,,__�__, , ,�_, i' Associação, profissional das Industrias mela-
H . Ilurgicas, Mecânicas e d o material elétrico de

I roi dada a conhecer pelo presi-I BtUM ENAU
.

j (;,�nte Eisenhower, que enviou.
.

CGn(l�i6liãi1'I�1j' ; uma mensagem ao;) Senado so-
I,

CONV C·A -

CA.M.TNHôt1;S 1", iA, ii), f1;\>'y,L" i licitando a ratificaçã'o de !.eu f O ÇAO DA ASSEMBLE'IA GERAL
Wheel n:riv�) ! nome para desem!)eahar o CHr .

Pará dár cumprimento as instruções da Portar'a lV[inis� t

'l'RATORE2: L. H. B. ui.� ..",l

J
partamento de Estado se, >1- terml' n.o 39, de 2-8-44, convoco a todos os Senhores associa- I

Peç� "AceMOrlol!u, go de ,embaixador 'na Suecia. .
dos para �a �embléia Geral, a realizar-Se no dia 3 de t

roRD �_ CHEVROL�'l' Altos iun�onari:{Js do De- m�r.ç� proxuno VI!1douro; ás 14 horas, na séde social sito no I

"�, Lin�a _ { pressaram
a afirmar que cabot edlflCl<l da "Assoc:ação Comercial e Ind'tlstrial de Bhlmenau" �

u: O P A R comparecerá a Cancas na qua para resolver so,?re a seguinte ordem do dia:
'''i AUTO COMERCIAL !idade sle ·conselheiro esp�cial 1.0) - P1eIt:ar. o reconhecimento desta Associação co-

:i��· IMPORTADORA S. A· I do presidente da delega�ã5, mo Smd;.cato de classe.

i;' BLUMENAU norte-americana. 2.10) - Aprovaçao dos Estatutos como Sindicato
:� Rua 15 de Novembro. 983 Mas os observadores em 3.0) - Verificação de contas e assuntos orçamentãr:os
! "ACISA" '_ Fone 1324; Washington fizeram notar que Blumenall, em 10 de fevereiro de 1954

.

Telegramas: VANDEMEENE :a forma .em que Cab{)t !'e ·éx- DR. J1.;�IO, ZADROZNY � Presidente
.

;pressou sobre as qualificllções
'. qúe couSldera· que lhe faltam·

.

I
'para' -exercer p1enamentoo car

ARMAS E MUNICO-I!f" �go qu� desempenh3;va �ão po-
U .de deIXar de r.éduzIT a lmpor-

.

,

•. :taricia de sua atuaçã::f na Con-
,

'�.� 'ferencia.
Armas de caça, tspor- ---.--...,_----....

te, revólveres, pisto
las etc.

'

qualquer
marca, COMPRAM-SE

NA'

Y E N D E - S E I PROCURA-SE
. .1 Moça que deseja 'trabalhar

U� terreno
.

na rua PIam, de garçonete, e tambem saiba
esquina r,ua Nereu- Ra.mos _! falar o alemão. '

proxrmo a A!ameda RIO Bran I Apresentar-se no "Hotel A
co. I�ormaçoes pelo telefo-' Iameda" em Blumenan
ne 11;)7.

VENDE-SE
V 'E N D E - SE,

I
Um terreno no JARDIM :.

� . BLUMENAU, a Rua Thom:é f·Por motivo de mudança, Braga, medíndo 17,5 de: frente!
um armazém de seC03 e mo- com 41 metros de fundol Fre_' -

Jhados, grande opnrtunídade I se c-s 80.060,00. i f

para quem deseja trabalhar Div�rsos lotes de terr31 a�'
neste ramo tendo uma otíma I Rua S�o Bento e Rua Zendron

'

frieguesia, situado em otimo e: (Gareía); próprio para Reai

ponto. Informações com o sr. í dencia, preços de ocasião, me-
José á rua São Paulo N.o 1184

! díndo- 26 x 20. '

_ BLUMENAU. Tratar a Rua Matto Grosso,
556 ou pelo telefone n.o 1654

..

"

Cr$ 0,45 o

Cr$ 0,35 o·

Cr$ 0,70 o quilo
Cr$ 0,35 o quilo

{) quilo

t.

"

..
'

ALUGA-SE

na

EDITAL DE PROTESTO

. "
,

"

EDMUNDO MORITZ

1- Rua Uruguai. 30
C�ixa POstal. 74

t Telegramas: ''Moritz:
I - 'lTAJA11

I, ii Fabrieaçã� de balanças Ma�': "I : mo

I,
ii ca "Moritz" de 20, 30 4.0' kgs., III
.\\ -x- II:
II Bombas, de PressãO

.

I ii 1 114.-
'

I II .
.Bombas Inglêsas 1 114

. fi

t II Eixos
, II
,
II
li
II

IiatómlÓ\ •• ü2'
Ci.1llJnh.It;2
Camittnetf!l"

:fllilÁÓ(;;'i
nflado�
�!t�d�o;

gnu tilho corra e brinca o dia todo•.. 6, il. no.tll. qúÍ1::tdo .,

Il3neaço é grande. êle repoUSll e dorme. Mal!, quer nas hQ!B!
11m que êla brinca, quer Jl8.II horu em que é·.e, dorme,
milllareR de pllquenos inimigos de sua 8aú e trabalham ailén·
Illosamente... São 08 vermes. que �êlllprá - móllÍento.
após momento -, movimentam-Re'para·lirar de 8.'U: orga
DJsmo o alimento que dev�ria dar·lhe mais fôrça li Ilnimo.
'::ab9 a. você, que é sua mãe e é esclarecida, deteIH\ê·lo. '

Livre·o &OB V(lrmes, dando·lhe LICOR. DE CAGAU XA·
VIER _ _m vermitugo dB,-' ação moderada que dlÍve
...r tomado Jlor tõdas lI.8 crianças em id"de -e,8cGlar:

�(asa Pesca

D

TABELIONATO NO'BREGA

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANDWIRTSCHAFTI.lICHER RATGEBER
Die Bekaempfung von Scha:edIingen und

Duengung
(Fortsetzung)

Die wichtigste Massnahme hierzu Íst zweifellos die
Duengung. Was d,en Boden durch die Ernte entzQgen wird,
muss ihm wenigstens t.eilweIse wieder zurueckerstattet
werden

..
·

Einen.T....
eil dieser.Au

..
f.gabe. k.ann. der/B.a.uer r.atiO-\nelle Verwertung der in seinen Wirtschaft anfallend.en

Duenger, Desonders. des.· tíeri�chen Mistes,· erfuellen. Will
er aber wirklich rationell wirtschaften, so muss er auch
noch· zu den Hàndelsduengern greifen, die in konzentrier
ter Form die lehensnotwendigen Pflanzennaehrstoffe Stic�
kstóff, Phosphor, Kali und Kalk· enthalt.en. Dlese soge�
nannten Kunstduenger sollen ueberall d8rt und bei deu'
Kulturen

. à):1gewandt .werd.en, wo das dadurch zu erzie
lende Mehr{!�tra,egnis . eil1€. Verzinsung des auigewandten.
Kaufpre,ise'& sicheI' erwarten la-esst· Es ducrfte also heute I
bei uns' \vaÍlrscheinlich noch nicht wirtschaftlich sein, •.
Mais odér: Bohnen 'mit Hanc1elsduenger zu duengen, dage
gen bringen beispj,eIsweise ReiS, Tabak, Weizen, Reben
und Fl'l1chtbaeume zweifelIos. rentable Mehertraege, wenu
sie cl1emisch geduengt werden· Die Fragen, welche mi! der
chefuíschen I)u,engung zusammenhaegen, sind nun ziem
lich· kompliziert und vom Bauern selbst im allgemeinen
llicht ·zu beantworten. Ehe der Planzer daher zu diesel'
Massnahme greift, soIl e1' sich·· von Fach1euten beraten
lassen. AuE Grund .und Bodenuntersuchungen, Berueck�
sichtingnng der kIímatischen F.akloren t'md der Ansprue
cl1e der geplanten. Kulturen kànn ihm beinahe imme1' ejn
sicheref Rat erteilfwerden, welche Duenger er ani vor-
tilhaftes.ten . verw.enden sol1.

.

F r M,

REZEPTE
BELTEBTER GEWUERZKUCHEN
l()O gr. Butter, 300 gr. Zucker, 2 "'---; 3 Eier, 100
gr. geschnittene Blockschokoladre; 1. Teel. Zimt.
L TeeI. gemahlene Nelken, 1 Prise Salz, 350
g1'. Mehl, 1110 L. Milch, 4 TeeI. Backpulver.

· Butter und Zucke� schaumig ruehren, dann aa�
Eigelb zug2ben, ebenso alle Gewu8rzzutaten Milch

ll?d: zuI�t�t d�s
.

mit· Êackpulver gemischte.
'

und ge
Sle�tl3 Me,b,h bann deu steifgeschlagenen Eischnee da
runter. hében.· Iii einer gut geretteten Kastenform
Mittelhitze etw.a ·60 Minuten backen. ...

·FRUEC;-HTEBROT
·

. 100 gr. BIÚter, 1.00 gr. Zucker,.2 Eíer, 100 gr;
MehI; 112.Pk.. Backpulver, 125 gr.· Nuesse; 125
gr. Rosinen, 125. gr. Zitronat, 125 gr. Feigen,

'.
1�5' gr.. Datteln, 125 gr. Mandeln, LMesser
spitze Zi):nt, Prise· Salz.

.

.

·

Bufter U1}d Zuckei- schaumig ruehren; die Eier
und nach und nach das mit.Backpulver

.

gemischte

../. \ln.d. . g.
eSie

...b.t.€.
Mehl

... d.�Z..
u

... ,.t.U11,. D.a. tt.e.111....
und

N.
u

..
esse

..
ent-

kerl1en,' :M:a.ndeln 'abzlehen und alle Fruchzutaten fem
ha:cken, mit 'Zimt bestreuen und-'dem Teig beimen..;
g;,m.Dann· in einer gefetteten Kastenrorm in Mittel;.

I hitz'e etwa 60 - 70 Minuten 1 angsan;. backen.

1 ..__Bd�������������������fl��Mm�t.�-=��M

BERLIM, 5 (UP) -'". As

31'
O secretário de Estado vara a realização de eleições - enunciou o clássico mol

gr�ndes po�ências. oc�d�n- !l0rte-america,no, J�hn.Fos- genuinamente livres na A- de comunista para a extín
tais advertiram implícita- ter Dulles foi o primeiro a lenha, formuladas pelas cão da democracia .

m'ente á União Soviética falar. Denunciou que Mo- potências ocidentais". i: "Estamos reunidos ante o

que talvez se esteja aproxi- Iotov havia "rejeitado ca- "Em nome do que chama mundo inteiro, um mundo
mando o momento de dar tegorícamcnts, as propostas democracia disse Dulles • para o qual nossa conferên
por terminada a conferên- ------------------------ ',.1 da leva implícita alguma
da, se as perspectivas de

(h ·h" Â \ promessa,
Os tres de nó�acordo sobre o problema da .,

C
! - do lado ocidental --acel

Alemanha continua m sen- oro I n e.s ! tamos a propost.a soviética
do nulas. Os ministros de I de que nos reumssemos em

Relações Exteriores da Fran Q
-

h
-

B Ii id d s'U-2m nao c ora nao mama. comunistas essa nssísteneia di er im, uma CI a e que im

ça, dos Estados Unidos e da Os comunistas ,chine.ses estão reta e contÍnua de uma poten- , bcliza a divisão da Al:ema
Grã-Bretanha assinalaram chor�ndo. Mas.e d�vldoso que cia estrangeira poderia par·€-: lha Alentávamos esperan-
claramente ao colega. sovíé- conslgal!1 extrair COIsa alguma ccr intervenção C:o mais díre- .

I .

.

da RU3�la: .
ta e eorrtfrrua de uma potencia ças de que s� encontrarIam

tico que sua negativa á O objetive �a Chol'�delra dos estrangeíra poderia parecer in aqui as soluções para o pro-
transação destro i toda es- vermelhos cl:llneses.e obter e- terwmção- do mais 'dIreto ca- d ld d

.

t,

d" quipamento índustrial 't" lí t blema a um a e germam
pel'ança .

e um acordo sobre ' .

.

.

,
ra er Jmpena 1S a.

'f
� Ha muito que

. o. Kremhl� E a coisa é que OE proprtos ca.
a um ícação da Alemanha vem prometendo aíudar a Chi chíeses estão começando a pen "Até agora, nesta confe-

tema fundamental da na. a industrializar-Soe. Até a-
'

conferência. gora, parlem, a maioria dessas
sal' assim. rencia, o sr, Molotov seguiu

promessas tem ficado no pu-
Tudo isso :o�;rihtK pnr� I uma atitude diferente. Pri-

l
REUNIãO A 5 NA 8E8- pe!. tor?ar .

as re1aç?_s entre cc • meiro consagrou seus esfor-
SÃO SECRETA Neste momento, acha-se em Chma e a Russía menos ecr- I ' ,

CRÍlDI'l'O C t d
Mosccu uma delegação de eCO díais hoje do 'que o eram tem- ! ços para retardar o maxuno

on u o, os chanceleres nomístas chineses, cuja t:u:efa pos 3ltrás.
� �

I possivel nossas deliber�-
i r;- 1

3.943.517,60 ocidentais aceitaram reali- é recordar ao. Kremlin as pro- Ha duas semanas, Mao T:;� cõ es sobre a unidade alema.
50.365 . .021,50 zar na próxima segunda-fel messas não cumpridas. ���gd!e�� qJ�e s����e��fig�ir�� Àgora, sua proposta desta-
5.033;334,30 ra uma sessão secreta C01n

A ideia de mandar uma de- .

t
-

V h legação a Moscou foi do pro- gar.tenentes, o professor Lia, ca que não tem a m eriçao
yac eslav Molotov para prio Ma Tse-tung. Ele acha Tun,g. .' de buscar s'2Tiamente a UJ1!-

10.386.638,50. '.J L T f t d
531.116,90 conSluerar o pedido soviéti- que, afinal de contas, a China 111 ung OI me I o num

d d d t
-

m clima de
d t ,.... d' 't d

.. . calabouço porque tev·� a ou-
..

a e
_

en 1'0 ?: u
C? e umAa conferencia de s�'0é�ic���eI o e eXlgu' o apolO

sadia de declarar que não:1- nherdade. DIria ao sr. Mo-
70.259.628,80 C111CO potencias, incluindo a Enquanto estes econ:mistas crE�ita na ajuda sov:�ética. lotov que é tarde, para re-

D1i:BITO
China comunista. vão chon,r em Moscou; as aLl

• Em lugar �e eqUlpamel1b
< �dimír a promessa de Ber-

A reunião de hOJ'e, decl'- foridades chinesas em Pei- -:- dE'clal'ou Lm Tung - a
l' "4,411.376,60

kil"" est� h d Russa nos m3nda espiões", 1m .

, ma primeira da conferencia - - ao c oran o ao om-

4.2.597.. 736,00 5 1 d
bro do camarada LF. T,e.

f'! a .3 rea iza a na Em- vosyan.3.112.003,20 b' d SaIXa a oviética em Ber- A camarada Tevosvyan é o

lim Oriental, terminou ás primeir.: suplente de preside!1
1110 h te do Conselha de Ministros da

, "oras. Apesar-:do "im- Russia, e é tambem Ministro
passe em que se Encontra da In.dustda Metalúrgica.
a questão da Alemanha .

A presença desse.. cheiã::J

Molotov _ segundo fonte� .?1oscLvita_na China, se �::ve.á
1'1 t �rri·

. I mat;gu�'açao de uma. USllla Sl
ar €-a erlCanas - estava derurglca que os chln�ses aca
" f' 1" t d

-

a ave

.'
eri o conversado

I
bam de instalar em

An.Shan.sorrident'e com os rlelega- � eq�'pamento desta usim

dos ocidentais antes de
.

._ fOI p�'atlc2mente �udo o que
. �

O h
ln1 os chmeses cons·:gu1ram. obter

Clar-se a sessao. c anceler cks russos.

sovietico presidiu a

re.ll-l
MaJ Tse·tung oportunidad:"

n1ao. de dizer a Tevosyan que a usi

DULLF;S DENUNCI\. 18
na siderúrgica de Ansh�n. re-

.

• 1. < 1
i pr·ensenta uma parcela mtnna

I.
M.t'NOBRAS das promeSS:iS feitas pelo

- - - - _ - _ KremlIn.
.

03 JU'·scovttas e�l:;'o L·nL3.n-
dl' aplaear o descopten�aI�l.en-
to cos chines€s com a descul
pa que a China não p03sue
técnicçs. PRAÇA "DR, HERCILIO -

.

"Si voces não t2m técnicos ,-.....:.:.::=:.=::__:.:_..:...-------------:'�=-::-:--�--..-

= ��Zr�nq�: ca����:���e������: GINA'SIO DA SAGRADA FAMI'UA
m(_lto?"
Neste s2utido, Os economis- EXAME DE ADMISSp�O - início dia 16 de fevereiro às

tas da delegação da Chi�a p.m 8 horas; insc�ição até a véspera,
Moscou, foram informados de EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, d�as �2 e 23 de fe_ve-
que :) Krenilin está d sp:sto a ! reJ!o� as 8. hora;;; lllS-
aumentar o número. de

técnj-l
. crlçao ate � !esper�,

crs russos atualmente em

.terri
MATRI'CULA para o,:; Cursos: Ginasial, AdmIs;s�o, PrI-

tório chines. már"o e Jardim de Infãncia ao aia 23 a 25 de f.everelro, nas

Os repres2ntanies de Mao horas do expediente (8 a 12 e 15 a 18) .

Tse-iung não se 3cha m,extre-
mamente entuslilsmados aráe
esta perspectiva de aumento

no número de cidadãos russos

r::a Chin:1 .

Sabe-se que em Pekim exis
to2m alguns funcionários que'
começam a dem·t.>nstrar preocu

I 't����':::��:::::'_j.l:illlm!pação diante da quantidade de fi

técnicos russos no naís.
O númer.::: desse-técnicos já SAUDAçõES TRABALHISAS

é de quasi meio rililhão. Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio.

A promessa feita pelo Kl'em Cumpr,2-me atacar o assunto sem rebolaria ou fanforro

lin d{' mandar. ainda mais nada! Muito embora oerfidamel1te estejam .espalhandG. os

técnicos é encal'àcla por alguns nosses inimigos a sua música predileta do Carnaval é:

como um3 ameaça potencia:. "D�ixa o c::�o pegar fogo ...

Na Chil;,� comunista é atual- ,

DeIxa o felJao a�mentar. ',;,
m.ente diflCil en(:,:'ntrar mna j _

O que eu, q�ero e rc:bola�. - ..

alta autcridade (lue não tenha I
_ ,Nao .po.d:e ter duvl�a d: sl11cend?dc de minhas pala-

a "assistencia" de algum espe- ! vras. Multo embora !?erfldam·�nte esteJam .espalhando ver

cialista russo., Idades.
,

' .

.-, .� ..;il!í'!�
Para nós, qUe não estamos �

Esta embrulhdada, enga�o'paE'do por varlOs. d� seusd atuxdl
acostumados com o métodos ç.ao agrava-se �.a a v':;!z maIs.. .

as c·onsegw;:ncl;as, e. u o

i:i���������s��;;� bares que !Jrec1sam ser sUbStItUIdos cm urgencIa. A sItua

��lli3S0
p,cdem ser muito desagradátveis para o gov.erno.

I Y p. 9
''I'f �mos, agora, a greve d::s moinhos. O pão ontem, já su-

I
r�� de preço, e o mesmo aconteceu com o café e coUJt..iiÂl

.
E o !lior é qu>C! as grev·es estão sendo alime�adas, ao

RA'DIO J�RAü�A LTDA· ,que se diz, por vários órgãos g.�vernamentais, valendo-se
Uma, Joz AmIga em dos comunistas, como cabeças de ponte, para aumentar II

Seu Lar confusão dentro da confusão ou da bagunçada.
UHO Kc. - 198, Gmtrs. � O capitão Luis Carlos Prestes acaba de distribuir bu·
Diariamente das 'I às

i� letim aos adept:s do credo v,ermelho, qUi::! as c·oudições são
22 ;horas � favoráveis e não há tempo a perder! E acrescentou que, den

iro. em breve,. teremos a C2ntral Sindical Comunista, que
:4\'�,e identifica com os órgãos. dos paÍs:?s ocupados pela Rús-

Quebranu"o Ctl/llll6-ab"eça
.sia. Pür favor. delegue poderes a um h�mem que t����

.

... tnid:lde moral para virificar "in-loco" o movimento, o ali-
ciamento criminoso qUi:! se vem tramando ell1tre as classes
trabalhistas. Mande apurar, por eexmplo, o que ocorre na

Divisão d.e Orientação .e Assistên.cia Sindical, onde é fla-

grante o apoio aos lideres comunistas.
Ontem, apreensiv.o, telefonei ao .Tango . Mas o nosso

qu-erido Jango· está empolgado com a !rolítica paulista, on

de o ambiente é sombrio! Roberto Morena, deputado comu

nista, hoje, é. persona grata. E ,::'s· comunl'lS Xico Gonçalves,
Astrogildo Silvério e Valdemar Viana estão dando as Cal"-:
tas. �f ,i i!.,�

Positivamente, o senhor não está <I par do que esta o

correndo, .3 nã·a podem,os prever o que vem por aí, se não
forem adotadas medidas drásticas.

.

Enquanto isso, oficiais-generais do Exército, da Mari,
nha e da Aeronáutica já se procuram articular para lhe fa
zer um apêlo,

Permita-me um alvitre final. Investir de poderes a um

homem da int,eir·3za moral c:mo ü atual ministro da Guerra.
para fazer o relatório sobre as atividades comunistas com

apoio de órgãos governamentais, dentro das massas traba.
lhis!as. Depois, então, conversarem-os melhor,

Certís.sim::>, das horas incertas, e conscien�z c1e meu na

triotismo por haver sido· um dos autores da denúncia que
fechou o P.C.B.

BARRETO PINTO
P. S. - A carta do general Dutra, recusando-se a can

didatar-se a cargos eletivos é um dCJcumento que m.er.ece

ser lido e meditado pelo c()nceito das !)alavras de um ho
mem digno, sem ambições e patriota.

II - Fez "muito bem" em mandar. o Banco do Brasil
aum·2ntar o "cach.et" das cambiais do mjmoso colibri Afon
so Arinos, que, 11) momento como este, deixa a liderança
da U.D.N. para sassaricar, em Carac.as, per conta do Tesou
ro Nacional. Quando lhe chegou a petição do mimoso, a sua

resposta foi a me·sma do Getúlio dos bons tempos: - Tam�
bem se pode pescar ou ccmpT.ar d'3dicações COUl dólares! ...

III - Apesar de todas as dificuldades criadas pe/b
BB e pelo M.F., negando-se a suprir, de numerári'(}, o Tesou
ro IVl:uniCÍpal, neste ihício de ex·zrci.cio, ,3stã-J rigorosamen
te em dia os pagamentos na Prefeitura do Distrito Federal,
porque Dulcidio Cardoso, com a cooLJeração do Carlos Car
d::so, vem deesllvolvendo todes os esforços .evitando a r-ea

lização de despesas superfIuas e .exercendo a mai:or vigilan
cia na arrecadação. O Barnabé Municipal já vai receber.
no dia 17, o mês de jan,eiro, fato inédito da adminiistração
municipal, antes mesmo do prcsinentf' da Repuhlica (' {lo

próprio preieito.

Senhores Acionistas:
Temos o prazer. de. submeter:' aprecraçao dc'Vv. Ss., de acordo

com as exigências c legais, o Balanço Geral encezrado em 31 de de·
zembro de 1953. acompanhado da demonstração da conta "Lucros e

Perdas" e do "Parecer do Conselho Fiscal", bem como deste Re-.
l<itório. documentos êstes que' esperamos sejam aprovados pela As-

..
sembléia,

.

O exercícío findo correu normalmente e o resultado auferido
pode ser considerado' satisfatório, Devido motivos especiais,· apresen-'
taremos a nossa proposta para . a' distribuição do lucro apenas por

.

ocasião da Assembléia Geral ordlll.aria,
.

A construção da nossa nova Fábrica die Canôas prossegue de

acordo com o programa préviamente estabelecido. tendo já chegado
dois carregameIltos parciais da 'maquinaria, construída na Europá e

astando em víagurn mais trêls 'navios, que deverão descarregar ,rie'ste
pôrto no ·decorrer das proximas 2 a <I semanas, Temos ainda o pra-'
zer de informar que. graças a compreensão e bõa vontade encontra
da por parte' dos orgãos e das pessoas competentes, bem como de
Vida a nossa propria previdencia, o Chamado "Plano-!Aranha" não
afetou sensivelmente o nosso projeto.

Para quaisquer outras informações adicionais, corocamo-nos à
inteira disposição dos senhores acionistas e, finalizando êste relató�
rio, desejamos apresentar mais uma vez os nossos agradecimentos ao

nosso Conselho Diretor, cuja eficiente cooperação tambcm não nos

faltou no exercício findo.
Victor Deeke, - Diretor-Geral
Abdon D. Sehmítt, - Diretor Industrial
Alfredo Eieke Jr. - Diretor.Tesoureiro

r

DA CONTA "LUCROS E PÉRDAS" DA l\IATRIZ
E FILIAL RIO DE JANEIRO, EM 31-12-53

Receita do Departamento de Tiansportes
Prooução Fábrica ItaJai·'l\{aq. I, II, III .e Secção
Confecções
Produção Fábrica Itajai Pasta, Celulose e Serraria
Produção das Fábricas Bocalna, ltuporanga, Perimbó
e Canõas-SerrarÜ!.

.

Filial Rio - Contas de resultado pendente

TITULOS
Gastos Departamento de TranSport�s
Gastos Fábrica Itajai-Maq. I, II, III " Secção con

fecções·
-

Gastos Fábrica Itajaí�Pasta. Celulose e Serraria
Gastos das Fábricas Bocaiana, Ituporanga, Perimbó e

Canõas-Serraria
Filial Rio - Contas de resultado pendente
Lucro à disposição d:l. Assem1:léia

8.869.146,30
531.116,90

10.738.249,80

70.259.628,80

Itajai, ·31 de dezembro de 1953,
Victor Deeke, - Diretor-Geral
Abdon D. Schmitt, - Diretor Industrial
Alfredo Eicke Jr. - Diretor-Tesoureiro
Roberto Ú� silvâ Jr. - Chefe Geral dos Escritórios
Ivo Neubarth - Guarda-'Livros Reg, DEC Sob nr. 100130

CRC nr. 1153

BALANÇO GERAL DA MATRIZ ITAJAI E FILIAL RIO DE JANEI
RO, ENCERRADO El\'[ :il nE DEZEMBRO DE 1953

A T I V O

IMOBILIZADO (Estavcl e Fixo)
Matriz Itajaí :Direção Geral

Departamento de Transportes
Fábrica It"jaí
.:F:'ábrica BoC?ina
Fábric,a ltuporanga
Fábrica Perimbó

591.545,60
1.840.485,80
27.896.992,20
3.994.094,90
4.500.191,80
4.262.688,20
�6.952.453.60

176.990,00 9Ó.215�H2,10 I
I

('!m instalação)

DISPONIVEL E REALIZAVEL:

Caixa 67.304,70
2.820; 946,60

em Cobrança e Títulos a

Receber

Ações I:; Títulos. Alheios-Participações
Devedores em .cjcor!ente
Seguros F{)go pluri-ánuais

1
Financiamentos
Filial Rio - Conta suprimento
Estoque mercadorias balanço tõdas as

fábricaS
.

EXistência Departamento de Transportes
Evistência Fábrica Itajaí

. Existência Fábrica Bocaina

I
Existência Fábrica Ituporanga

I
Existência Fábrica Perimbó .

.

Existência Fábrica Canôas (hm
.

Filial Rio

9.207.888,90
445.650,00

2. 609.154,80
1.049.543,30
2.617.179,10

.

500.000,o0

inst.)

2.298.249,60
266.925',50

5.677.468,80
657.617,50
556.244,10

1.221.943,30
486.742,70

1.186.615,80 31.669.474,70

CONTAS DE COl\1PENSACÃO
Duplicatas em desconto, IncI. Filial Rio

Ações .em caução'
Contrato firmado

12:022.569,00
30.000,00'

40.000.000,00 52.052.569,00

173.937 .�85,80

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital em ações,
Fundo de ·reservl'.S

Lucro a disposição da As;embléb

48.000.000,00

;1.5,149.191,00
10.738.249,80 73�88'(A�O,80

FILIAL RIO
BANCO DO BRASIL S.A. "CREAI"

.EXIGIL A CURTO E LONGO PRAZO

500.000,00
38.278.532,90

B.m.�
77.655,00
863.605,80

Diversos credores
Dividendos não �rocurados
Filial Rio-

CONTAS DE COMPENSACA O

Duplicatas em d�sconto, inc1. Filial
Ações da Diretoria
Contrato firmado

Rio 12.022.569,00
30.000,00

40.000.000,00 52.052.569,00

173.937.485,80

S. E. O.

Itajaí; 31 e� dezembro de 1953

COMPANHIA FABRICA DE PAPEL i'i!AJAi
Victor peeke, - Diretor-Geral
Abdon: D. Schmitt, - Diretor 'Industrial
Alfredo Eicke Jr., - Diretor Tesoureiro
Roberto eta Silva Jr. --; Chefe Ger.el dos Escritórios
Ivo Neubarth - Guarda 'Livros Reg. DEC Sob· nr.

-CRC nr. 1153
' .

PARECER no CONSELHO FISCAL

O balanço e as, contas confereln com a escrita e estão em exata
concordância cóm:. os documentos e comprovação exibidos. e os livros
acham-se 'escriturados em perfeita ordem. A diretoria Executiva em

comum acordo .cóln o Conselho Diretor, tendo em· vista varios' mOJ
tívos de ordem economico financeira reservou-se propôr a distribui
ção dos lucros sóm;mte por ocasião da Assembléia Geral Ordinária, e'
sO,mo� de. p�ec�r que ta'nto i:S1:e propos4i:o como o balanço apresen

tado, eleve achar a inteira aprovação da Assembléia Geral.
Itajaí. 19 de janeiro de 1954.

(Ass.) HerI!lann Muellcr''Hcl'ing
(Ass.) Leopoldo Weiss
(Ass.) José Zwoelfer
(Ass.) Franz Blohm

(Ass.l ú'Amaral

ESCOLA'NORMALE GINA'SIO :ESTADUAl PEDRO II
Ano letivo de. 1954

EXAME DE ADMISSãO AO GINA'GIO
Inscrição: de l.o a 14 de fevereiro
Realização: dias 22, 24 'e 25, às B horas
EXAME DE ADMISSãO AO CURSO NORMAL
Inscr:.ção: de Lo a 15. de fevereiro
Realização: dias 19 e 20 de fevereiro, às 8 horas

. EXAME.DE 2,a E'POCA .....
.

Curso ginasial: dias 17 e 18, às 13,M horas'
Curso normal: dias 19 e 20, às 9 horas.
MATRPCULA

.

4té 10 de março, para () ginás�Cl, e até 28 de fevereiro
para o Curso Normal
Reahertura das. au:l:as: ·Dia 4. de mar�o

.
Informações --:- No .estabelecimento, das 9 às 12. e das
14 às 17 horas, diàriamente· .

.

, _A DffiEÇAO
De acordo com a lei n·o 1821,. de 12-3-1953, os portaqór.es

. .diplOlnn d� curso normal podem ingrC$5<1! em curso Stl

J>erlQr.

as

OFICINA
TECNICA

"BlUME"
de

J. J. MUELLER
Limpesa, consêrtos

e refotílias .,

gerais em

maquinas de escrever.
Rua XV, 1369
Fone, 1502 - Blumenau
somar, ól.llcular e dupU
cadores_

- ',\'ensd-\ ist 'siÓltboreC
. , �,hne Sonnenbrond.

",,,,.')l1nlo l-Iout 011·
on die Sonne 99.
une! !n'rr,er wieder
: /.\ - CíelTd� oder
:; OI schützen.

Gf 16

.
HORIZONAIS:

1 - Estado de inconsciência; lig.=ireza. 2 - P,osterior
mente; raçã\)· 3 -'-- Molestia; alta temperatura. 4 - Vento
suave; sol egípcio. 5 - Doar. 6 - Utensilio; esposo. 7

Prender; famoso poeta português. 8 - Rio .da Europa; ci
dade, 9 ...... O mesmo que agora; discursar.

VERTICAIS:
1 - Unídade; uma das metaCbes do navio. 2 - Contra

riar; poeta. 3 - Decência; ser propri.eíário. 4 - FFamoso;
magoara-se. p - Obstruir (fig.). fi - Adoentar, polvilho. 7
- Claridade muita intensa; severidade. S - Artil'1ta; deu
sa. 9 - NOll1(;' de 111\11her; perfume.

a

LUZ" El\1 BLUl\IENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
o vestido faz a mulher, e

D ,I' VI R t?da'mulher s�he._disso. vêstida em seu último mode-

11�) a mulher. adquire. con-

O T}t�STAMENTO DO FUEHRER - Em começos de I fiança, respeito de' SI mes
rna io ele 1945 um eletricista britanico, que pouco

�,
À MORTE RONDA' LIMA - Dentro de p.JUco tempo

morrerão mais pessoas vitimadas pelo cancer do que pela
tuberculosa na capital do Peru. Esta a conclusão a que che
gou 'O Departamento de' Estatistica .� ,Demografia de Lima,
Dé.1l em 11 horas falece ali um' canceroso e de lO'em 10'
um' tuberculcso. Durante o primeiro trímestre de 1953 só
em Lima desanareceram 200 vitimas do cancer e 226 'tuber
culosos. O cancer está atacando mais <JS mulheres que os

'homens ; 112 eram do sexo fernirrino e 88 do mas11culino. OA ',O,tuberculose, ao contrário: 133 homens e 93 mu leres. S

60 brancos, 11

nem os

Exame d����i���: ��li�:�,�1�r��I� f' 5�gU'nt�s I
de fevereiro; matricula, até a véspew do exame; curso pr",� i
paratúr'o, do dia 15 a 22. ,lExames <l'e 2.a épo-ca= realizam-se em 25 de fevereiro; ,

é preciso fazer inseri<;ão;
Exames de 2..a chamada: em 25 de fevereiro; inscrisão. I

até a véspera;
Matrículas para o curs:) de admissão. gtitasiaI. coleghll,

técnico de contabilidade, do Senac ,e de madur'2za, do 'dia 15
a 28 de �2vereiro.

.

'OUi'SO de línguas (Português, Alemão. Francês. Inglês):
ma.trícula e informações, depois do dia 15, na PortarIa do
CQ�égio. . '

,'Horas dp expediente: das 7.30' às 12': 'das 13':30 às '1� ,:

horas ..

"JS .,

CATARINA
- M.a tril!.! J T A j A I'

FWldàdo em a.1 ue Fevereiro de 1935

Capital .. . . ,.� .. .. ..

FlmdQ de Re-.strva .. 4 "'"' .... _

'ltndereço
Cr$

Teler "INC{�"
50.000.000,00

46.000.000,00-,

,--

-�-'���-Y1 96.000.000tOO
Total dos depvsitos em 31!12:53, ,mais de 834.00o,.OOO,OQ.·
AOENCM,S E ESCRITOR.I0S NAS !"RINCIPAl� PRAÇ\.S � ES

TADO DE SANTA CAT,l\.RlNA. NO RIO DE JANEmO E CtJR.l'!'IBA'

DEPOSITE SUAS ECO NOMiAS NO INCQ E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO

DUÇAO

E P A 6 UE ( O M (H E Q U,�.' ','

devoram·g saúde
de s�u fUh",

Seu filho corre e brinca o dia todo ',0 _ e, à noite, q,uandp o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca, quer nas horas em ,que êle, dorl.lle,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalh:,!m silen
ciosamente. '. São os vermes, que sempre - momento
após momento - movimentam-se para tirar de seu orga
ni.smq o alimento que de,-el'ia dar-lhe mais fôrça e ânimo.
Cabe a você, qu� é sua mãe e é esclarecida, defendê-1Q.,
Livre-o dos vermes, dan90-lhe LICOR DE CACAU XA
� - um vermifugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas' as crianças' -éiri" idade' escoiar.

, ,V�i� aqui, � que é o
,

LICOR DE CACAU XAVIER
Complsfamãrita iriofeniâvo pci�o' Ó orgónlsmot €i o' único que
POd,9 ser tomado em qualquer época: ,sem, diat{J, ou purg;nt�!
De gÔiito agradôvel, não contém óle,o e, não irrito o

intestino infantil. Empregado no Brasil hó mais de 50
anos,' 'deve ser normalmente tomado por tôdas as

crianças a partir da '2 anos. Consotta sau médico
e peço,lhe que .lhe lale .ãbra 0& qualidades do Licor
da Cocou X(lY;er.

t!COR DF a�CAU XAV!ER
'o vermífugo d� ccnficm;a da mãe brasileiral

. . --

,
"

'Uni dia surpreendeu D-2n'1'l egoísmo não ,'fará ". senão r-e
em' direção ao bCl'90 do br�bê,

t' f;rçar
esses sentímentos- em

armado de uma paz nha 0 de vez de diminuí-Ios,
intenções suspeitas. Precipitou Ã. mãe de Denis salvou o ca
se scbre Denis, fazéri'do com rater de seu filho mais V2-
que ê12 termina�se F�U gesto

I
lho. evitando de dizer-lhe, du

com doçura. �Ol então que' rant- seis meses: ,"Não faz
lhe falru fr!i�1cam::.:nte: :'Eu barulho, A!Ú0ni')' esta dormin
ser, meu querrao, que voce:.e (lo". "Voce é insup'orta'.'el, seusente um P�:IUCo_ irrttado por, i rrnãoz inho {-< muito mejnorqUe ," mamae nao q.�_octlpa ex que v:cê", "Se voce contíntiar
clustvamente d·� voee., mas e,,·

.
asslm irá' p"r',x a ·�scbla e fi,teia certo que o illll'l"wnt" 1»11 -carci tranu uila com' Antonio".

."1- m� s que q�!�I]fb ,�ntonio não Mas agora; 1:'1 memento mes-.. eSlava, aqur. DelHS acs POIl- I mo em qUe _) 1'1(;1;€- começa a
cO,s fOI compreende_ndo que. a t tornar ('ontJ"c':rn.:!nto do mun

.

presença de Antonio trazl�- I do que o r';)é!( .' e fi necessitar
Ih.",. uma dese suplementar (li, f de mal -

r "l�("IlCiio_. Derris es'
á

,c3:Jnho � atp.nç.ão d 3 parte d,:s pronto a ,ce't4-lr.' .", a admitir
,}J.>IS., F.nflln, soeIs mes:;� apos o (;IIf' êle partilhe ii amor elE,
nas�lm�nto .do, pequenino. dis- se.s Dais. Denis foi convenci
s,e.. ? mae: "Sabe lÍ1"I�l_:::�, ,e� d? p,�l::;s nais por' atos e não
gos,o muto,de AntonJ, . FOI I somente por oalavras. de que
·al r�compe,z;sa .de tantos 111e-1 a ch,:g?d3 dê Antonio ílelOS,2S' de �aclencla. ,1 enríqueC'ér sua vida.

, A 1uae entl·:tanb contlDua
'vigilante. tODl�ndo cu':dacl:!? I F A ç A M SEU S:.�ar,a que Os bnnquedos dasCrI, T
anças sejam guardados senu-, A N U' N 'C .. I O S
:rados. Nunca fOl-r;ou Denis

-

.1

I
N E S TE' J O,R N A L

, emprestar 'umbr inqUedO ;)
'Antc-nio. Obriga� uma crianp;.( VENDA DF.STR DiARIO ..

a ,partilhar seus i1ens, quand�" NA ENGRAXA'1'AIU&
êle está tomado de ciu111-= e PONTO CRIO

_

, Achám-se"
na cidade:
- HOTEL REX: 51'S' Her

bert Boflmann, 'Rafael Mon>
teíro Fierreir.�" Albe:rto Mo->
.scr, .Darcí Romeu "Oôntin, Vi-o
torjo Maúrixio NJtricá, Mié:hel

. André Marth, ''Márk Stein, Gf:l' "

"man-o .i'Weibert, A1.1guStt' Lar-.
"vergc;' Eduard G.A, ,(i,lasener,
LioU:el' lfrànk Nyas e Harrí
Max Luderitz,'
- HOTEL HOLETZ: S�!:.

CarfosPery, Rodrigo Azambu-.:
ja, Oscar Raf�es, Hcrmarm
Baír Er'sra:; Eladio Perés, Càu

_ No Cartor ío de Registro dido Santos Correia, Ubaldo
Civil, desta, cidade, reàlízar- Jflor,zs' Machado, Ge'ritlda' Ner
se-ão hoje;' os seguintes 'con- N::" '1VIacilio"Figueired) -e sra.,
sorcíos : Geraldo Caj:1,celá, -HerdIírJ Ser,
,_ do jovem Alexandre Ot� vi e familia,. José Santos Lo

te, filh:! do sr. Rodo[fo e sra. pes, NicanorJos é Aifonso, Jo
Alma Otte, co ma srta: Wal- 'sé Walgner, Norberto L. Sil
trud Oechslex, filha do sr, AI- vano,' Heraldo José Mafi'l.'sso
fredo e sravIda Oechslcr: ,'n�, Aliéi0 :Oliverra e sra., e

- do jovem .Julio Alberto

t
(�raldo 'Schnceder f> família.

Koch, filho do sr. Julio ,� .sra- PRECEITO DO DIA:
Ernestina Kcch: �mn á srta.}

. , Conforme I) clima:
Cármen de, 61�vein, filha do I' - Os. ,fritadas' e demais alí
sr. Alberto e sra, Isabela ' ctt! mentos 'gordurosos exigem
Olive;I'a; e

" ,',,'" !

I
muito t�mpo para a disges:

- 'do j':vem Theodoro P,bS 'tão� ([) abuso de'uratos 'gord\.l�'
s04i, filho do, sr. TheO::.ioro., e 'rasos,' em"climas-"quentes t!,&':'
sra, AlmlJ. Passold, com ,a srtá. mo o nosso, é mais absurdo do
Irmgard lVIetzner, Nba do- S;', "ql.�e sorve:t� e. bebidas gel�4as

'

,.Ervin e sra. Augusta M.etzner, nos climas frIOS. .

,
'

Evite o :abuso de alimentos

UA""Iã.jEI' JIO' gor�uras e adote'. a_limen-,n J\. ;�p 1. .I taçaj)",adequada:�\O cluna do
" , ... ,

" país. ,- ,SNES.

A�IRA[ DO DIA

A.

Com o nascim'e.nio de
seu fílhüího Alexandre - José
ocorrido dia 6 d,J mês em cur�

I.

so, acha-se elTI festas o .lar 40
sr. José e sra· Jucara Perei
ra.'

' , ': .'

.
_ Tambe'rn o '1<ir do sr. Mau

1:0 da Freitas e 'sra. Jessira ,dos
Santos Freita�, acha-se emique
Cido cem' o nascimento de um
robusto men.inJ, tendo o feliz
evento se registrado dia 8 do

çorrente mês·

'mais "h::Vl�..
,

Qu;;uldo sua mã,e vóltoü' <;la'
_ mút�rn:dadê' corri Antonio; D�
.

'nis estava' em 'casa de' sua a

'I'vó, onde êle muit,u_s v�zes cos
" tumava 'passar alguns ' düp.
<. ,Quando voltou', naquela noite,
, indagou ansioso da mãe: "V0-

,cê troux�' ó' :benê?" '1VI·:st1'a
'- ram-he o pequeno no berço,
'Dznis achouo feio e se abran
çou com força no p.escoço da
mãe.

'

Desde êsse momento os ''pais
•

de' Denis precisaram reckbrar
..
'a dJse de p:,ciência e compre-
,ensão, Denis que. ador!1�a seu,
iÍ'inâ Jzi;}ho a:ltes qu:, �'st(' pas
('f?sse, tornou-se imedlatan,en-,
te cIUmento: Qllandr> ° be!:lf·'
estava no cp]G da mãe, De-,
Í1'�� rodava-se no chão com,
rúiva, ,�u ,embuIraya-se num

canto. 'Procurava hater ou

mor�(:r' o pequeno .:

ün!:>edi!.'1
o p:ll de ve-lo. ,"

, Os pais d� Denis; ü_rtaram'
ror cerc:lr "o .filhinho mais '7e

lho ôo' m,�ior carinh0 e" ocu

par-$Q () minil'h'J do bebê, que
realmente E'm seus I pr meÍI:os'
)1105';5 sr. tem nec<'ssid::trlp, de
atenção na hora do banho e

fia alimentação. O p:ti de De- (Nutricionistas-cilefe
nis, ,voltando ,p3ra casa à ho- Ci". Swft do Bra�.il.s,A,)
i'a do j::mtar, brincava com' o Falar em miúcL' s muitas vê
filho coom se não houvesse z.:!s. perigoso, pois tenho re.
!: utro intE'ress(� em casa. Em ceio daqueles que torcem o
breve foi o próprio Denis nariz e dizem que nüo os apre
qu�m disse: ciam, ., ::/"U, p.elo menos. crê-

j: "Paapai voce esqueceu ,o be em que não '�s apreeiam. gl!.
: Entretanto o ciume de De- tretanto o.S miuc10s ,são servi
bê". d;s em restavrantes famOSU3
nis estava declarado: éle cha d.:! todo o' ll.LUldo certas vil '

,

f'
-

b fazer d,e "arl'-ctl' o se!:, cardil",i'J í xícar,'t de' farinha �i •., l"P'1reNa, ln,g a nao sa er '1:('" cobertos. cw molho:> ",' ,- , -""

I
u� ..

sua propria toiletle pedia bei- tranhos e batizadcs com nomes Fígado - ,um dos alimen- torrado' ou' d·� ;"c;ráckers"
jos à mãe. Em outras

cridn_, ainda mais e:,trJnhos. rn?s n?tn tos mais ricos em' ferro, além

\
1 COlher dê chá dê .381

ças o ciume loma outras f:r- por isso d.::ixan:r de' ser mi'l- de vitaminas A, B, PP e C. oi_)uel\.IÔ'J !m�� �p u:.:'Bjpi. T
mas: d:,sapr,endcm de com�r, dos! Alem (:0 ç,:ntu de vi,la Qwmda p�epara(b em blf;os, ê l/�,de xícara' de.Colnp>:l,j"o'
sózinhc;s, querem chupar b�-, puramente vconôrnicfl (ç,s rr,',ú lH'f!Ierive! cortaá·lo não 111uito I Cozinhe o .fígado em; .ágL1a
c:) outn vez, etc. Durante se13 'dos são be.,;'! lN;;:; E:rTI (":n1·.1 �;rosso·:; tost�1-10 bem. Sl.rv�-a

f
até 'to'nat'-se fi'rme':Pflss,c-,) lU

IllCI'CS <I n:�Je (\f� Denis l�t:Ju: que eet·to.� carl :'; db c'.rtle). (JS com liras de bacon, fritas" n:1 miiqtlin<l '�u!lfamerite com. ,'I

! ro:\Il',. f) ;'!Un1f� de seu fl!ho, 'miúdos fá ('?pecificamen!.·::; I1wsma fr;gidcint. ,Olltr;;..l; r.w-I cl�bf)la<AdlclOne o· -ovo, filfmh'"
I ehegnndo mcs!'rw a descUldá!' n�,jras gostosas: à· milaneza. de ,.9�o o� "craclrers" € 'J s�ll.,

um pow;:o clt) bebi:. Mas ,eh!; mencionado') '?,':-':�:-; Fi,!;-\�,,!diel'as bóio de fígado, ,!mSODaÚc. ç ;'(l Ju.nte a ,agua fervendo � l!Jk_
p,l1snva ('OIU acerto que {) i médicas, devido' ?O _,(;U alto

- .

tur.:!' bem,' Faça 8 bolinhn;; e
111

- is velho precis'lva mais de val- r alimc'\tíc+J. Vilf\Ws p�l". :,ITOZ. cr<:quc.tps; (ll .e mpas- frite-,:s' em àónipos\.o' bel c,
seu apoio. , 'tanto prOCtlf:l, desf<i"'q' C'5W ,l. que alias Ja ,,� encontra 811 quente,. _:.. '""
� Quando os amigos d� fmni- pr0blcma ('dado .Dela iJll3.gi�,

bt�da.
SOPA DE FIGADO'! lb traziam prCs2J1les para ') nação ,= ser',ir miú'çlos prt!- FOFINHOS DE: FIGAlJU: 3 colheres de sana' de maL�-I :;recem-m>slcidJ. malDTlãB! tiNn�<1 paral1,)$ dás manell'as lltail�l iii ! .�.IJ5c�"gbQdl;,/igadu teiga
"

<, .. � , .', ,_ .. '

i �(.;m:-re a go para en's. - ac versas, C0111 crenlCS, ln!) 10:; I � -� 1/4 ·kg d.e fígadoo afastav3 quando ele vinha et.c. -::- é uma ótima m)neira 1 ,ovo 1, collier\deichá de !;\.a�IEenta�se em seus jo�lhos, en- .�����������������������������,������

j �u���o���, d��ac����:)���ei� I REDE DE Vi AÇÃO PARAMA' - SANT A CATARINA,
"c\)lhia-o coín um sorriso. f:il-!
zia-o segurar a mamadelr::: e

1 Taxas às frentes do SERVICO ROPOVÍA.'IÜOconversava diretamente c')m De e Para BLUMENÁUêle e não co�_o be�__ i .
'

Especial. até 1.000 kgr.
p. �gr.' 0,172

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

. (Economista)'
"GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)

'

..

Mais de,,1.000 kg];'.
0.,115 0;101
0;121 0,111
0,301 0,271
0;801 0,683

Jaraguá do Sul
Joinville
Curitiba.
São Paulo

De
São Paulo
Il;ch-isivel a rfaxa de Ad-Valoren

Agente Q)1nercial,

ANDRE' MARTINS
:DistrlbtLldor em. Sta.' Catarina

DAS

AFAMADAS CASmmAS

"NO.BIS" "

1,333 0,889 0,815
Marça Fabril da melhor

easimira do Brasil
- x-_

e aviamento.

para Altaiate,;"
- X' -"- '

Bua XV. 1�6() �- ex: P.oltal: 388
,� BLUMENAU

ORGANIZAC!O RODOVIA'R IA, �

'!.' -::
.,

.'

-

J"ARAGUA' DO SUL
Av. Getn1io Varg as

'UIUUUlIllUtltIUIIUIUUIUIIJlUlIllluumIlIlIllUlIummmUniU!mmmUUmuUnmUUU!lM_IUmUlllUlUl'� I
,1 , _(i f':

_. ',_, si
êi.' D��Ç4S NERVOSAS E M�W'rAIS iiCala de S�úde Nossa $.�hol'a da "''''�ia, � IA!8ISTaNClA "'Iue A PEBMANENTJ:,A CARGO Di: ESPECIALI8TO

::=:__-,ABRTA AOS' JU:'DICOS UDKNOS "_1
-

IELETBlCJDAD. _"DICA - UPouso - DESINTOnCAçOBS - ALC90- ªLISJlO __':rRA'J;'AMENTOS ESPECIALIZADOS. :"'"
'

_
-

"

AVDlDA MuNHOZ DA ROCHA N. ,la"7 - J'onê. 1011 ª í
""8�o..�RATICO, i�,.r::-A' ,'II

4EfiJftiiI!4W!Umoo.ti!!!mmJllmnlmnn!U,mmlJnm!.OOnnnunB"m.unmnm.mlJnmmn1Jllllllml�IJJ,�,'
'.� .

,
'

• � •
<
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contra ()
no campo 'dos

vic.n:ampeão da Segunda oportuni_::",__',e d'la se habitua tituição da equipe titular. I ria de SEuS profissionais,
Divisão, na tarde do dia 7 rem a ,p�élios de maior res� ,O �dversário .des�as "re- I por 3 x �, � que não. deixade�te IDes, domingo passa- .ponsablhdade e também J?a- velações" do .Olímpíco sera de constâtujr tum feito de
�;:::, chegando mesmo a sur- ra aue aprimorem "suas: o 'úsqu,drão do 23.0 Regl-

.

oreender o entendimento' 'qualidades -individuais que, .mento de Infantaria, no

({ue revelaram entre sí, 'Os díga-sa a verdade, são mui- 'qual militam. varies era
e12men:tos qu o formaram tas e bastante apreciáveis. cks do :futebol da primeira
.o citado compromisso a� Assim procedendo, o prepa- .e segunda Divisões da L.
místóso. ra:;'or \alvi,-rubro estará ci- l;_g �F ., como é o caso de Ha:
Satísfítos com a elevada gindo em beneficio do plan- .roldo, De Lucas, Lázaro,

proÇlução exibida por seu!' tel que dirige, platél este .Zico, Marangona, Jací, Chi- Dois conjuntos coma ve

pupil()s, José Pera deliberou poderá ficar bastante refor- co e outros. Abateu de, há mos, com identicas possibilí
muito acerradamente, sub., (;.ido, facilitando a tar-efa poucas semanas, num IDBt- Jídades técnicas, capacita-
metê-los. à nova "provai de de. s,eu, ..or,ie.ntador, .

o' qUal.. Ch,.'�,t,.reino e!"'..t�,é1?,0.
no

B,air-.I da.
s

,:por isso mesmo, i pre
:fogo'\ já QU2 assim prece- conta ainda com serres pro-: f do GarCla,,� �e�o PaI· senciar os espectadores com j'.dendo, dar-lhe-á excelente blemas a solucionar, na C01;S .moiras, integrado pela meio um bbm tespetáculo. ,

Inici e hoje;1 tarde, em Joinvile, �
is um campeonato'estadu· Ide volei:1

cípanrlo

as.
agremiações que, C;femillino) -r-r- 6.0

jOgr,;" ,

S

'17.0 ,jOgO,
Lira Tenis Clube Imais abaixo enumeramos: I E. Cruzeiro do Sul x S :E. x Vencedor do 3.0 (rnasculí-!

Lira 'I'enis Clube e CL� Bandeh-antg (masculino) _.. no):
be Doze de Agosto, da Ca-11_...

..

,

• :

pital; Sociedade E)sportiva'" ����i�illi�il!�U�·,ir�·�w.��..���.,..i·i"'..""'''''''''''iI-'.''\''''''''·,
....... __......_ ! pi•

Cruzeiro do Sui c'Ginástico I:d" Joinvile; Sociedade Es
portiva Bandeirante, de IBr�sq�e; �remio Esportivo

.

Olímpico, Ge Blumenau, am
nino e Juvenil, dele parti- bos como representantes da

-__iiiân_��_m�m�__fiiliiliiii_iiiii_lln_.�:_Q.lMiml�.tlAíli.9.1Í,,__,E§�".rI L. A.B. ; Atlético Clube Ica
raí, de Itaíaí. e Clube Atlé

.

tico .Baependv, de Jaraguá
do Sul.
Ccnstam da rodada

ves-Ipertina e noturna de

hOje e,OS seguintes jogos:
.

A' tarde - 1.0 jogo, Li
ra Tenis Club" x A.C. Ica�
raí (juvenil) - 2.0 jogo,
S. Ginástico x Clube Doze

alta ressonância e muito
eredencía a turma dírtgida
pelo técnico. Mesquita, pa�
ra o embate' desta tarde na IBaixada.

Visitem- sua ex:�·c;!'ição de móveis çslofadr:s.
Dispõe dás Ine1hores referencras.
Fábr�ca e Ateler em: Bluminau, à Rua Paraná n,o
Caixa Postal 5g2� .:

. '. i

se,. co ma colaboração díré
ta da Liga Atlética Norte

��-�-'-�'''�SP'!:

....__IIIIIIIIIIIa__IiBIillJiI_-_IIm_laIl!---_I3..---.1· .Catarínense, abres-se esta
tarde, na cidade de .Ioinvi-

.le, a disputa de mais um

Campeonato Estadual de
Voleibol /Masculino, Femi-

Coni'ertamo!'l:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Gerai
MáqninàS de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores dt Pó,
Enceradeiras. Liq'uidificadores etc ...

Reformas PJntor ••
CASA DO AMERICANO S/.Ii..

Secção Domestica

s O' NA

r li
-----�------�-_....;-------------

"

Tentar8n 3 cnuqulstij �O IIlulo os i
voleWoii&tas juvenis �o Ulim�ico:

Com O micro�ônibus da que ccntará com um total'
Empresa Kumm, rumará dó: oito atletas para os difi
co mdestino a Joinvile, às ceis compromissos desta noi
12,30 horas de hoje, a comi� 1e e amanhã.
tiva do Grem:Íio. Esportivo Ontem pela manhã nossa

Olimpico ao Campeonato reportagem colheu as

im-,Catarinense de VoI'eibol Ju .pressões do player Munir,
venil, referente ao anJ de �1ue declarou reinar bastan-

.

:1953,. cujos encontros, jun- ;�e otimismo entre seus com

tamente co:m os demais 9ro� panheiros, com respeito à

ígramados para OS certe.Tn1es r::ompetição organizada pela
Masculino :e Feminino, ';c- 7AC. Elltre outras coisas,
rão lugar .no magnifico P,r qeclarou o jóvem voleibo
lácio dos Esportes, cons�rui- lista qUe nestas duas últi�
do na oportunida';:;e do pl'i- çnas semanas o "sir" juve-

I mdro Centenário da "dd:l� (I.'lil do Olímpico treinou com

de d::s prlncipes". muita intensidaél:e, q[uase.
A delegacão'co clube da (,)Uê diáriamente e se depen:

Baixada '8sfaril sob a cne-' der de "falego.", ele, Munir,
'

I fia do»)". Ronaldo Kretsch- e seus companheiros; darão
ri1ar devendo o sexteto al- l à agremiação da Alameda

vi"rnb:l;o jogar sob a orien-
I
Rio Branco antro titulo dó'

t.:lç:;"io tócl'l.ica {'a Nadinha,
.

grande significR,ção.
, �.�----�

TOrDe.io enlre as seleções
nuvos calarlaenses g�uclJ 1

paranaealse
A Dil'l;;toria .da Ji';:;deracão selecionarto loçal, p-::r ·larga

Atlética Catarínense, após marg::m de pontos. I
estudar cuidadosamente o Os gauchos já, aceitaram.
assunto, decidiu promo\Ter, o convite que lhes foi feito
para bréve; um Torn.eio pela F.A. C ., para se 'exi·
Triangular int·erestadual de I birem em !lorianopolís, u�
Bola ao Cesto, o qual t'ou- : ma v�z seJa o Triangular·
,taria ,corn a ;participação I realizado em fins' de março I

,.das seleçÕes ,permanentes
� ou principias de abril, senC-1de novõs dos Estados do do aguardado, a todo m0"

Rio Grande do Sul e Pat'cl- mento, o pronunciamento
liã, �lé,m.. da r2pre.s.enta�ãO oficial da Federa,ção par�-IibarrlgÇl.�verde, qUe no c/,a naense de Basquete, cUJa
; 6 do' corrente esteve em

. resposta, por certo, será fa�
:Lages, onde sobrepujou um vor.ável_.

Rua 15 de Novembro_" 473 rel , !.SU
.'.

.. NOSSA DIVISA !'l' SERVffi"
.

:LINHOS - LAEZES - ORGANDYS - GUEPURRE,� NYLON -('- SE
DAS. - MAILLOTS - SHOE,TS _..,.. JOCKEYS - BLUSAs - SAIAS

P a: ra C a vai h e i r o s
LINHOS - PANAMA'S - ALEENES - BRINS - TROPICAIS - cA

SIMIRAS' '- CAMISAS"':_ CALÇAS ESPORTE - SHORTS ---- JOCKEYS

CALÇÕES

de
e

menosexige,nte. o prim�jro passo, para
uma boa compra é serl.lpre ii leít;ura
dos an(mc!of! t

.

.
. II '. '.' ",.....

PROllUIO E SEMPRE UM PRODUJtl aNUNe DO

I

ProfiSSional
üe.n.tlsíes

H. PROBSI
L"IRURGIAO DEN'1:IS'I')� .

AO LADO DOS CORREIOS E 'l'ELEGRAFOS
A' ALAnffiDA RIO BRANCO N. 8

Dr. V!'CTOR (. GARCIA
Cirurg?ão Dentista

Rua 15 de Novembro - 1392 - 1.'0 andar
Rab X - Fone 1694· .

Médicos

D R. CARLOS 6 O f F E R J E'
CLINICA GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL '''3ANTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS l'ELOS FONES:
1196 e 1633

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

DoençaS de Senhoras e Opcrlt'Íõ�lj. RaJo.'I\ X
Cons .... liório! Uosllital Santa Catarina.
Consnlta: Das 9.;�n ás 12 horas e Das 15 ás l'1 horas,
�<>c:iil"n .. iOl Rua l\1arechal FJoli3DO P!'lx9t9, Zá3 �

JPone 1�5B. (em frente ao Hospital Santa Isabel),
� t

DR. rELMO DUARTE PEREiRA
CLJNlrlt GERAI. --

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO. .lj'loriano Peix-uo, 38 -- L andar -

Fone; 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOEN(AS
.

DO CORAÇÃO
DR. CARVAI.HO
(Electrneardlografía)

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cíne Buseh
Tratamento de neurosas - (PSicoterapia)

l\'lOLESTIAS DE SENHORAb

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTI';aNAS

OPERAÇOES ONDA.S CURTAS
Consultório: Travessa 4: de Fevereire, 3

Fones, 1433 e 1226

DR' GEHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas no Hosuital Santa Catal'Ína
Das 9 às 11 e das· 15 1:2 às 17 hs.

., ....!LUMENAU_=��O�PIT�L SANTA CATA�!NA -

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

.. - - DIU. TAVARES e MEUS) ......
Rua 15 N·ovembro, 1.135 - 1·0 andar

Consult·:rio - 1232
Dr. Tavares - 1461
Dr. Heusi - 1677

. T.elefones

INSTITUTO DE RÂDJUM
- DR. A. ODEBRECIn -

&adioterapla - Raios�X - ii·.l8.�o'reJ:apla.- Metabo·
IiMmo - RESIDENCIA: Rua'" de ,Setembro, 15

""'ELEFONE, 1441

O'UVUlOS - N.4.RIZ - E GAltGANTA - DO
DR WfL50N SANTHIAGO

Al'llltente da Fact!ldade de MedicIná da Universldalló! 4" BrAsil

CONSULTAS: Hor:í.rio, das Hl às 12 hora:!: e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao HOII

pital Santa Isabel'

Ad-vogados
.,,___---

DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA
A D 'V O G A.D O

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS Cor�i_/iRCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

Dl. ADEMAR lUZ
I AD�OGAD6
I 'Atende em qll:llsquer comarca do Estado.
I Residência: -- Rua Pa·raná. 8 - Fone 1602

l Es'�ritório: - Eu!>. Ui de Novembro, 340 -� Fone, ISOI
._._'-"

DR. JOÃO BORBA
IÇp V O G A D O

scrttórlo e t'e5'1dênci.. \H'ua XV de Novembro,
LlJMENAU '---- Telefone, 1560

FQNB - 15-:H

. DR. ,HERBE RI
AD V,n G A D O

6EOR6

ESCEITORJ.O: HOTEL HOU�TZ JU,UMENAU

Corretores
ULMER lAfrRONT
CORRETOR

Rua Uaranhio N. 2 - BLUlIENAU

HllMAR IOEHRER

MASSAGENS MEDICINAIS'

(Diploma Alemão)
'-�-mr.:

.,

Reumatismo. ciática, anemias� doenças
das sellhoras; cabeça, coração, fígado, intes�
tinos, nervos.

VELHA - Bêco Porto, Un:ião, 55
2a8., 3as., 5as., 6as. feiras das 15 à,s' 18 horas

I
i
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o. de industrializar os recur
ses petroliferos do sub:::,:,
lo brasileiro, a «onsécução
da Iz i que preve D l'evanta.
mento do capital necessá
rio á· exploração do petró:
leo nacional não vem '::A�
resp�n::endo

'

estabelecídàs em príncípío.
A lei que regula a cobran
ça da taxa correspondente
á "Petrobrás" vem origi
nando uma série de trans-

COMERCIAL VIEIRA BRUNi s� A. ---
,

,
.

Iniciativa das mais lou
vaveis e simpaticas acabam
de tomar, em conjunto,' a

diretoria da Sociedade Dra
mático-Musical "Carlos Go
mes" e a direção do Cine
Busch, contratando a gr-an'
de e fàmosa orquestra espa
nhola "Casino de Sevilla",
qUe recentemente atuou
com extraordinário sucesso

SITUAÇAO EMB 'RAÇOSA VE
RECOLHIMENTO DA TAXA DA " ET

ll,rovide cias
i I . ao Secretário

� Na atual conjuntura eco-

Costa, no quadro da estação
I nomica, no consenso da opie

ferroviária. de Itoupava Sê- nião publica, alguns aplau
ca. dem, enquanto outros cr-íti-
Esclareceu o informante

J
cam o decreto do governo

tratar-se de mesquinha e da União que instituiu a

Infamante perseguição de "Petrobrás", como fator pa:,
Inírnigos gratuitcs, motivo ra a emancipação economi

porque manifesta sua: \ c� ca do país:
emente' repulsa contra se-' Conquanto a sua institui
melhante fato, quo depõe çâo tenha uma finalídad .

contra os mais comeslnhos util e proveitosa aos inte .

principias de moral. resses nacionais, qual

Simpatica iniciativa arlislica
fi' Cronica Policiai

Famosa orquestra espanhola reallsara Perseguição infamante
magnifico shaw no «Carlos Gomes)) A propósito da nota que

.

+
'

los Gomes. Durante o baile publicamos ontem, na Cro-
nos festejos do 4,0 centena-

.

d nica Policial, sob o titulorio de São Paulo, para rea- sera apresentado um gran e
"E b f t

',. '1'

1· t·'
,

show onde serão executa- S o e eou o proprro pai.Izar sua apresen. açao 1185- ••

d tltuid ' d "e
.

h E h I" fomos procura os, -on emta cidade. Constitui a ae os aprrc o span o , J b Ct "C "D R't l' F

"1
mesmo, pelo sr, o osta,17 figuras, a arques ra a- ansa I ua ao ogo,' d 1. •

"I t
-,

�
" "P�l '" q,ue nos .cc arou, perem-sino de Sevilla" Ira propor- n erme ...zo .e lj onaise .

t d tit ídd d bl lé d dí t toríamen e, ser es I UI aclonar á socie ã � ume- a em ::: rversas ou ras C�- .

�

. • . 'de qualquer fundamento a
nauense as mais belissimas nas COmlCaS, Será sem dUVI- -

Ih f t íb
.

atrações, no baile á realí- da um espetáculo artístico ','ersao qu�
e or� a [.1 Ul�

zar-se dia 16 do corrente; sem precedentes na hístó- na, se_gun o a q�a lve�a
C

. .

1 d· BI agredido seu pai, Gervásioterça-feira, no Teatro ar- ria SaCIa e umenau,

�f�:::::':���:����E aplicau O escrõque gól,pesplaudir um -dos mais famo-
sos conjuntos orquestraís

10 IIlh- banco·s· de�� :;u�n�â' �!�rt��;d;�âe:1 a . m I oes nos .

.

ser propiciada aos aman-
, ,

tes da boa musica e os que I �IO, 12 (MerldlOnal), -,- do mesmo sistema de depu
sabem apreciar o que é be- FCl preso no Banco Minei- sitos fantásticos. Calcula-se
lo, .

. ro d;; Produção, à Avenida que o montante dos prejui-
� .___ Presidente Vargas, um es- zos naquela praça seja de-

trangeiro que tentava des- dez milhões de cruzeiros,
contar um cheque falso de Depois de prestar declara
um milhão de 950 mil cru' ções à Policia carióea, o es

zeiros. A irregularidade foi craque foi recambiado para
percebida pelo sub-contador São Paulo.
Gilberto Figueira, que ime- Pronto o projeto do
cliatamente comunicoú o fa novo salário minimo
to ao investigador a §érviç::)l RIO, ,12 (Meridional) .
do estabelecimento, O sr. Nlrceu Cesar Cruz m

O sistema usa4ó pelo C3- formou à reportagem que já Im"ifn1 au.spertalhão .éra fazer peque- está pronto o projeto dos FZi 1

...

nos denositos e de pOSS3 dOE novo� níveis de salário mí- ,RIO, 12 ,(M,sndlOnal)
.

- programa, cujos l'esu'ltados· já
-

� "
. .' 'D' {:,.... di"

e mseneb am.pI ado senslvel- está!). sendo colhidos" aquelataloes de cheques, preparaI rumo para o lSedto Fe � mentê! pela D�vi3ão �dc Terras Divisão em apenas do;s an:'7Stitulas para saques, geral- ral e os estados. TodaVia e Colonização, no interior ,do criou nucl�;)s de l'oIonizaçã'Jmente adma de um milhão I somente dentro de vint�

I p�ís, o y1'ograma d·;: assisten- agriéola '2m Macaé, Papucala,
�d ",' Us T t- o dias

'

que o tl'�balho ser;;i Cla aos flagelad03 do nordeste Una, Mearim, P:rto Seguro,
,----

e crUZ�Iros. a\ a, en ao, í e. , a., , e de amparo �os a.gricultores Itaparica e Dé17id Caldas, nos fosse concluido -J, inquerito

I F d
-

d I d
lIIil recurso do redescontos. As-I remetIdo a presldencIa da No d.esenv.:lvimentJ desse Estados do Rio da Bahi3 ?-o I mandado realizar, na Baixadae· °eraçao as n ustraas sim, o cheque qUe apresen- -------� - Maranhão e d:J ·�huí· Alem Fluminense, para verifícaçfio

. tara ao Banco Mineiro de EMPRESA fORÇA E lUZ SANTA (ATHARIHA $. A. : ���e�� �gv�':;;�"l��t�:�i��'��� elo seu grau de produtivirladz.
III

d III r 1l1li g III r se ao governo
;��t�i!�rr!��t��l1tra outro

BUJMENAU � �:nm d����f���� ���;:�s 1�f����. �:��rasd:ei5��i��ol�r;!é�scli; '.�'vaI.. Conduzido ao Distrito, as AVISO DE INTERRUPÇãO DE ENERGIA ELE'TRICA I d.e J€Slis, �::.al'ip:\ Hum. Ç.l- l COlonização,. sr, Renato 9�'};:t- �

.

A "FORÇALUZ"
'.

DOn"'INGO d' 14 rmhanha, .l.l,JuqUlnhas , DtuI'

'I
çalves Martms p::ra a repres�,

.

autoridades verificaram que c�mul1lca qu� .no ,�YL
�

:::- la
_ ga, Queimadc:> e Ge�2moadós. são da especulação e para e...RIO, 12 {Meridional) - A Fede-. verificada nos moinh.,s. que e�tâ A FISCALIZAÇAQ PELO lo acusado possuia vanas

de ��VERE��O c?rr�nt,_, da� 7�OO .as l?...OO hor",s. na;) havera nos Estados da BahIa, Ceará vitar o encaminhamento de.

i
energIa eleÍllCa nas l'.nhas dv dl.stnbu."ao que servem os tr.c- Rio Grande do Norte ,. Ml'na� ,

d· ·d'· t
..

. ,-

t' essenl
'ração chs Industrias do Rio de .Ia· ameaçando ao cid�de Je falta .

d�

! identidades, sendo uma a chos seguintes: '

� .

, ;: .'.'
'" can I a �s _que nao es IV

.

.�
neiro vai dirigir nma consulta ao pão, pois �s pf!d�rias, em sua meior I. A. P: I

I RUA Sa-O PAULO (da R D b· d P d S'l
Ger<l1s e Sall,.a Ccltarma,

. em condiçoes de .exercer ado Tenis Cluhe Pau ista . ua esem arga Dr e ro 1 va .

'·'d
°

•

•governo para saber qual <; disposi. parte, já não tem estoq,l �S. A pro-'
O t t d b t'd f' f'

IM'
'

à Rua Cidade do Salvador); , SELECAO DE COIJO- ; atlvl .ade; agrlCola.tivo que está em vigor sobre o di-! posito rela.taram,se ,",.�.t'Js.'.corl:j�os
u ro assun o c a 1 o 0111 15- com o nome de ano.e pa·· RUA DR. SAPELDT', RUA D"'SE'''IB. PEDRO SILVA', , NOS E-' DIST.""ffiUI- ; ln". '<9t.g�n0o. detalh��amen �

l·� I CO calização do IAPI, que insiste em .

d
.

O
'" ir

.., t _ d d ar
reito de greve. O assunto foi lOTI' I nas padarx:cs, one e IlscalS r a .

proceder nos livros das empresas.
ra uma .carteIra e servlç RUA C,A.lUBORIU'; RUA, D�, VICTOR KONDER; BECO 1 CÃO

., , d:Satl�n.ocS,_n.:- IgçOOeVSernoo' , mnoerlOm.nter�.�gamente deb�tido n!! ..lltima rcunWn FAP, com insultos pes:J.dos, prc-

I d J li TIlMBO BECO INDAIAL nu'" BO V S -., "l,;. :__� _

_multo embora só possam consultar, estrangeIro o nome e on, .,.Alo .-.\. A I TA; BAIRRO BOA Como' prOVIdenCIa prepara- d' d'}' D' , ,- d'
-

'll
daquela entidade de .::lasse, em se�'· curam intimió:tr os empregadores,

D' f VISTA e BAIRRO PONTA AGUDA, t-r· I·a· ·par·a lIma ex·tens'a atu;'- mel' l� R_ lVl.�ao. e t�rra� .•�
-

b 'd' J l' tendo até, recentcmente, um deles ali� a.queles _livros. que lhe .d�zem I
In ar. '. .

-

co OnlZacaO cnou um IpO ln-
sao 50 a pres1 cnCla do sr. u 10

re,pelto. O >r. Alvaro FerreIr" da
D' f t'

.

d
por motivo de serviços de mudança de postes de alta tensãe", I

ção. no campo propriamente·t· d'
_".

d ."'t·,Lima. Salientou-se que o Suprtltno ameaçado viol:ntamente um panifi·
Costa, aludindo á atuação do institu! In o.r es ava aIn a com. Blumenau 12 li" fevereiro de 1954 ' 1 .

dor foram baixad< 'ii
. Erme lar o, e aSSI", enCla aosTribunal Feder'!.l 0m �·ucessiva5 (;" cedor de atirá -lo pela janela".

) t d d EMPRESA FORÇA E LUZ SA...l\;fTA CATHARINA S A co.�m�a, 739 d 9 d
. a, flagelado:,. a!tavés dos Post�scordãos, tem declarad.:> que está I to teve oportunidade doe elogiar a a cal' eIra, an o-o como ln

._,....
.. .. por arras, a ,e e JU, de'Colonlzaçao :le Emergenclacm vigor o olecreto·l·"i n (' s.e·,o. conduta dos srs. João Serejo e E� dustrial de permanencia

S Id
,:::stabelecendb imediatamente,(,� 1946, TOlbvia. " Minisi:él'io do i duardo Ped�rneiras, memb.ros do I definitiva no Brasil. Aind3

O a o seüs distr'buidos, em Aràripe.'Trabalho enw!ld� o contra,Í<) (; <oS-
:� f.:-�. til' I ��=c: ,,��t��� ��le fa�:t�lI:t�:' . encontrou cheques

prepara-,. l'vBa:rOl..J�dt'oa', ",:,Flpoornestatal,' nPoetErOsltaindao'sistc, passivalH-::nt..:!. á o.l..:la de gre A I B d L �. _

. i, "i aos segurados da -i:utarquia. T.lffi·, dos contra o . anca e a
de·

,

P,"rnambuco, sendo "S. d.ois
ves, veriIlcadn na Capi:al a-:. R{'pu�' .:$

� ,,_

;!�ca�e:�!a��,'�;�a;r�I)�:: ���r��:�� i�·�l·,_ ��fI 11 f��;:�lii:Pa�:;:::;a��:�:�:;; ����s;B��!��!�o d�e �;:;�� por' UIU r sa nl US' .�;=:ã��ºc�:�o��ç�ãge��ariproibido o ·1f)�·"ou;:,' O sr. l.h·", o ..L . -
>t'.. L d It 1 B 1 e cisco,. ,I"crrcira da :Costa l!;HIllOll a úi<'n·

-_

&'V., uma t.axa de mais de 3 pl;r cento çao; own s; a 0- ras,1 el ,. Paralelamente", esse rnovi..,.- ""'-", l'ecollllda cllos empregadore�. "Apa· ro e Londres Sul-Amerlca'

C ·I"d
.. T.. .

.

mento de criação de novas ffilÍ�i��c�:n���aq�:r:e�n�:��";,!l;�;:�:n;� �l'� .r; '�l'l \71'- :e:e:!:es�io°i�e:;e d�!:�;�:,d��a�U�� na. Sab::,se que l?infor h:l- ODe UI o o Inquer.to: também tenentes envolvidos ddu:idz'�rS,] n';'oDvoTsCm'Pelt'oOdcuOsrodueit;;rl'e:l,:�;rcvc, porem ",stá pi_"'c1ente de re-

lO
I: ,.

� I' vI'a realizado varIaS golpes , "'_ _

t tl(JS 0::-»1'( ,l' ,
empregadores continu:lt'ão descu::l- RIO 12 (M 'd' 1) F'

ça-o de.c'olonos, "',e> m.odo a ga-
gUlamentação, para 'J decreto [I. 070 � � ,

S PI' d
,en lOna - 01 con�

I
O inquerito foi presidido pelo t"-I autoriêtades, pois ele afirme'l que u_c para a COT1"oll<b<;[to (].3S LciF do �_l ,)_.:::;...-

..
�

tando", salientou. em ão au o, serVIn o-se cluido o inqueritó m:ndado instau·· nente cO�0:r:'e! Walter Guimarães c todos os meses fornecia a "cota" rantir O ·lnelhor nuto da ex-Trabalho. qu� o pioibe. • ". ••• rar pelo coronel 30ao Uruhay de teve seu mIcm em nov<õmbro do a·' I aos funcionarias da R.F. quer ci.' 'ploração por ,grupo familiar,A AMEAÇA DO PAO _ t.'.· •••• V E N D E - S :E Ma�a.lhães.'. comandm:te ,geral da no pa�ado. Tudo começou quando vis ou militares.
'

que deve ser a base da p<Jliti�O ,r, Milciadcs Morg.lll.J, dos ):a·

O R E lo! PoliCIa MllItar dt:) DIstrito Federal J ehe;:;aram informações ,2') comand:J

I
A quantia gasta p�ra tal fim '10 ca colonizadora. Nesse sentida�niricadores, falou sobre a 6rcvc O r '

� i, AS' d' do R' t' I d "1 • d .. 'd'
para apurar:. responsabilidade cri- 1 da Policia Militar, acusando ser;'. mes de setembro atingiu fi cifra de foram criBd�s os Centros deOCle a·_ ecrea lva 11 a1<l ven e sua se c a rua minaI d" membros da co""oração I m�llte 'rnr'o b dI' C 1 'UI' aça-o �., Mac�e' �

Sapt-
- .- - - - - -

Mal Deodoro da Fonseca lndaial distante cerca de 900 me-
- -"',

fi
� � 1 S mem tns ague a cor 6.400 cruzeuos. o O Z v·C a , t-! ..... -_- ''''''l'· .

_ , ..
"

.. ,.... acu adas de suborno.

,-noraça-o
de est�reln 'end' -'1 na Cal'a ·S·an·ta Ai"I'C·e Jaíba U'la

-

I 'I d tros da estação ferrovmna, compreendendo o ed flCIO da sé- ,..." " J'v)(lr - TAlVIBEM UM CASSINO , , � , •\.omeçou O ef ão as I 0__ "'o'ome,,'" .)<.

de com os anexos, e uma área de terras com 4.100 nletros I Todos os soldados e oficiais en- do pe:." empresa d,;: Ol1lbllS "CL·pa.' Apurou ainda a COIDlS3ã::l de in- (! Queimadas.
�

f I d
�60.0 1.""".".,,·

quadradcs, medindo pela frente 31 metros. As ofertas para I volvidos estão servindo em guar" norte... . . querito que na noite 'le 18 tie s,,",amosos CO eções � O essa transação deverão E,�r dirigidas ao sr. presidente (caixa nições da Radio Patrulha, tendo Em dlllgenclas, flCOU apurado que tembro do ano passado, Fredel ico

i.- ...._...k "."..... postal, 41), até o dia 31 de março deste ano, cujas ofertas se- � mesmo ficado comprovado a sua.
>em set�mb.J:;o d� ano pas�aào, no de Souza Gomes, Policia Especial, .ex-rei Faruk - ""..._ rã·o abertas no dia 4 de abril p. vindouro, na séde da socieda- I CUlpa, O inquerito foi enviado á I ponto ��nal da linha ':Olat'w-<:oP:- que 'protegia" um cassino clandeS"l....... " •.• "'n de. No envelo.::-e deverá constar a obs,�rvaçã,) "OFERTAI',! Auditoria de Justiça da POlicia Mi.' ca�a�a , em frente a ACsoclaçao tino á ,avenida Nossa Senhora de ,.��l 8 ..... ""1' ., _ i!!J

Quaisquer informações à respe'to pod.�rão ser solicitadas da litar. .

·I",,,t,..;!t!ca
Banco do Bras'l, u� ele· Copacabana, 583, dera Ou importan- ICAIRO, 12 (UP) - Colecio ---",_

. .,..-- presid-encia. . SUBORNADOS rnen�o da empresa Copanorre co,' 'eia de quinhentos cr!lz=iros ao ie-radores do mundo inteiro ch� mumcou ao t�nente Ja"r Jacint,) nente Carlos Guima1'303 dos 8nnt09gar�111 à Capital t'gípcia, para

de Sul .,
da Silva. chefe de uma guarnição

.

<lFs!stir ao leilá) das fabulosas Noticias de Rio � da R.P .. que il "cota daquele roCE
- - __-----�-'---__�(���:!����11�����i;:�r�ã:::� Cand·ldalo� a tlrelel-Io, de ;lluplftr.an·ga 1 �L�:!���a�:������:r�:��:!-�;�;:mallt>s, ° leilão (·,omeç.:u nJ . \� . , que derxassl?m lmpun<;s faltas dePalado Real de QUI:êb::c, com .

.

.. I transito de seus,mot')rishn.

Én1;:f1:��rJ:�:��!i: pela opOSição coligada o .sr. Schellerl::�':1�ª:�iVg;:�L;�:<ar tc-dos os com�)rador�,os, (.
'. _ l que tel'lam recebl(!b o dmheiro dfog·}verno egípcio tomou a in!, RIO DO SUL, 12 - Con- candidato qu'z concorrerá nas de prefeito de Ituporanga, na fotmam a cohgaçao de !tupo-

f mencionada empres:l.ciativa extraordinatÍa de 032- fórme reunião efetuada lÚl ul- próximas ,e12ições; de 2 de disputa eleHoNl1 d<..· dia 2 de ranga.
°

•
Todos então se <>'Jhtarau com ogurar .esses compradores COl1- tilT': d·)mlngo, na cidade Cd maio de 1954, ao cargo de maio. Grande é o mO'7hnento que ·tenente CáIos GUim:>r;;Es d05 San.tra qualquer ação l-::gal. Itul)Oranga, para escclha do Prefeito Municipal, ficou defí Tal atitude .!aE. conhed,"3S ja se observa em Ituporanga, j tos, tambem servindo na Radio Pa-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � nitivamente assp.::ltado a apre agremiações I,)art.rd::uia'l, veiu um� vez que é aguardado C,?ffi l trulha. '" fim de' que mmca o.subor.

t t
'

d" 19 R
· sentação dUln c;;ndidato )J�la alertar a Uniã(J Democrática ancledade, o nome 40 candida no viesse a S1r desc:>berto

S reara la em 10 I
coligação do" p'l.rtid-os PSD- Nàcicllal, qu'� ::llareJul':i un:da to- a ser anresentado pela U- CONFIRMOU'PTB-PSP-PDC· e co,�sa c';ntm os quatr'J que nião Dem';:crática Nacional. Sabese que o il15peto!" !'fera! d?VirgilL) Schellej_', membro Brevemente voltaremos ao Empresa Copanorte, sr. Oldcmar

do Sul O· CI"rco Bremem· dtral·a·l·�ClcRo�::.'rcr:l?ann�ee·'.�:�sOtaibned.l��i
Ed Ph'" I

assunto, ·uma vez que o povo Arantes de Azevedo, foi jnthnado
.". "..... ." --

'" tem o mais justo intressé em I a depol' na comiss'io rle ir;queritodo em Atala:1ta, mn'licipio de U (I saber do, movimento político tendo comparecido.Ituporanga, {�� ? ·�bmento in-
° D dos muniei.!li:s circunv:izinhos. I· Seu depoimento impressionrJ,ldicado pelos Qlr�gentes do Par

. . .
tido Social Pl'ogt'f?�sista, do I RIO DO SUL, 12 - AmigJRIO. DO SUL, 1� � Ter.:'. � mais audacl_Qso araml.Sta, e.x- Pzrtido Trnbalhisia Brasileiro. sincero e leal, possuidor demos dia 19, p:;la prImeira Y·ez mtegrante dos Zugstze Artls-I dr: P�rtido' Sed.!! Democrático um boníssimo coracão compteentre nós. ç afal?lado CI_RCO t2�._ se apresenta como um €5- e do Partido Democrata Cds., I riamos irn:�nrav·"f injustiçaBR.EMEM: o mm:J: espe_téu:uliJ pc,ar;ulo completo,

�
. tão, para concül':z,:: ao cUJ.'gJ

I
si deixassemos p<1ESOU' (l,::�saperclIIopeu. ora em excursao iJe- A Empresa Ivo Jans_en-J'_se cebída a data natullcia de 'lEdolo Brastl. Andrade, t-2ve a genhI,2za de Puhl.Entre as grandes atr:,H;,5"�, nos distinguir CCln ingr,e�sos A El� (I EN (I A I Sócio conccssiollJi"io da Imodestacam;-se acr:obat,.s, gmasti- permanen,te' para os espetac�� , biliária Ypiranga Ltda., gra-;?S, barns�as, Joquels! . E�.l�':' los anunCiados e� RIO do S�� do anuncIo acha-se d�· I ças a sua capa�idade de tra_.,_s', tra?-e�lstas, eqUlllb� .trllS, certo� de que :J. Imprensa hOJ- retamente Ugadl\ à clr- I balho, consegulU t:rnar· vitu-C01:to�cl0nlsta..s, n:alabul':"i;1l3. em dm �ercc,: tambem algu- Clllação do jornal. A NA

'

riosa a caffi!lanha de venda elebailarInOS, leoes, tigres. alp3 ma cons1deraça,o. . , ç1iO é o único drgão de terras do Norte do Paraná, nl!S<;as, e1ef::mtes, ursos e cavaI:,,; Fara o t-erc�Iro dcmmgo l!0 circulação diária que pe- � b zona.arabes e persas. mes de feVeré'Il'., em curso, dia netra na maioria dos la II EI t d d .

Os riosulenses terão com (1121, o Circo tlremem nrindará I' .
emen. o ·e c�staque t;1� r�lCirco Bremem, noitadas in,:s-I a petizada dest.a zona, com u· re.s do Vale do Itajaí. (dos duqUlstas, _,�n!pre _dl"'.P?':quC'c'v<'is onde Ary Hermann. ,ma monumental matinéc. I t? a. cooperar �m .. :rda:> s mI·1.� ,

r clatlvas que Vlsam (' progr8s'
I 80 de Rkl do Sul, d.2 ha mui
lo· o aniversariante d�) ilróxÍ.
mo domingo, dia 14 do a:1dan
te. se tornoú credor da lassa
estima e consider.�ç�J.
Prestando uma ilOmendgecn

I ao prezado amigo) Edo Puhl,

I·
por motivo de .seu l1utalicio ';1

'1transcorrer no próximo d')min·
go, apresentamos vfu;;iv�l-:; feU

I ���d�e� �1:r��tOj���3���i� Rua 15 de Novembro. e. Esquina da Rua Pe. Jacobs
J
Fom sua con�('iiu.1(b frill1i1ia,
onde a Julinho é O tal. j•••••·I·PITZIII••••r.;g•••••••

Dr. Vinicius de Oliveiral
Transcorreu cntem o aníversár io natalicio do nosso dis

tinto e inteligente colaborador, dr. Vinicius de Oliveira, ?ro
motor Público da La Vara da Comarca de Blumenau e figu
ra de real projeção nos meios [urtdícos e sociais ?�sta cidade,
em cuja socíudade g'�za de mer�C1do conceI�o ..2. sóljdas a.mI�a
dcs, No exercícío de suas funções, o dr. Vinlcius de Olrveira
vem mantendo suas tradições de trabalho coerente com os

prtncjploe de [ustça, sempre alérta na defeza i'ntransigente
da sociedade, como autêntico baluarte da justiça blumenauen
se. Como homem de letras, e j,_rnalista, sempre antento aos

problemas políticos c sociais, o dr. Vihicius de Oliveira !e�'l
se conduzido através de seus trabalhos, com o alto crltérío
que carateris� suas atitudes civioas ,� mor-ais, numa ínsofísma
vel dem::.ntraçiiio de justiça democrática·

Grande amigo da impr·ó'nsa, sempre devotado aos proble
mas ligados á e13, e sua colaboração a .este j-:)rnal sempJ,� ocons
tituiu mot'vo de sat'sfação !lara os que aqui mourejam· Pena
cip" mais fulgurantes no j·:rnalismo barriga-verde, o dI'. Vi
nicius de Oliveira tem emprestado á "A Nação" o valor .:� -o

brilho da sua inconfund:Vel inteligencia.
Por motivo da passagem do seu natalício. ocorrido .011-

V:m, fd o dr. Vinicius de Oliveira alvo das ma;'s, expreSSivas
,-:! merecidas homenag·?ns dos seus inumeros amigos e a,dnlira
dores, tendo o distinto nataliciante oferecidJ em� sua residencia
lima recepção cordial ás pessoas de suas relações de amizad·::,
Embóra tardiamente cumorimenbmos o nr.ezad·') colah:ra
dor, com os votos de felicidades e muita simpatia.

Relação entre o fumo e

o cancer nos pulmões

República,' porque algumas I dente da Comissão de Salá:
comissões ainda não entre- I rio Mínimo que foi mantida
garam a ata da última ses- proposta da 2.400 cruzeiros
são. para salário mini''.11) no Dis-
Declarou ainda o presi- (ConcluI na z ...• '!).ás. • e,ua O)

LONDRES, 12 (UP) - Uma
com'ssão médica do governo
inglês d�clarc:u hoje que "de
ve ser considerada {;1mO fab
estabelecido a existencia de
uma rdação entre o habito d",
fumar c '7 cancer dos pulmões'"
Esse rel"torio foi transmitido
ao Parlamento t:do Ministro
da Saúde hin Mac1ecd, o qual
acrescentou que os médicos a

inda não sabem. entretanto,
qual a natureza exata daquela
relação entre o fumo e o can
cer.

IFRIEIRLESPINHAS,
A S.,
ETC j

RIO DO SUL, 12....:.....· A
"ACIRS", por intermedio

.

do
5eu Presidente, ;;r., AlfredD
João Krieck, dirigiu ,cm data
de 11 do atual, o seguinte te18-
grama ao Presidente da Fede
ração do Comércio em, Santa
Catarina: <IA A.:;,sJtiação do
Comércio e Indústria de Rio
do Sui vem renresentar �essa

Entidade! gráu superior 110, s�n
tido inadiavel lns�alação, uma
agência IAPC 112sta éidai:le·

SENHORES
AGRICUL'l'ORES

Acabamos de receber no�

va remessa dt'i5tes 8.fa
mados. Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos
monsfração sem

uma d�·
compro-

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACOES,
COCEIRAS,

�

misso.

I
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