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O'RGAO DOS ASSOCiADOS'"

MENSAGEIRO D A S S E L V A S -
- 5.a feiJ:a� 18' de Fevereiro de 1954 NÜMERO '.iOO

WASHINGTON, 17 rUP) .- Eisenhow€r solicitou hoje
ao CongrEsso. em unia mensagem especial, que permita (J

11S') da EIF rgia atômica p';;ra defegll do mundo livre e para
desenvolvimento industrial dentro e fóra di.' país, '4 que Ieva ,

rá a humanidade a "uma nova élla. de pragresso e paz". O I

presíden .•e 'Sss:nalou 13 emenda)'. à lei da energía atômjea,
mediante as quais se ccriseguírão Os seguintes resultados:

1) - Facüitar aos aliados dos Estad·ls Uníd·-s mft.T'ma
çâo sobre o uso no campo de batalha das armns atômicas e

sobre a defesa contra ataque atômico. Pa.t I a "nossa pr.::prla
segurança", I} mundo livre deve converter-se em "uma éf,eaz
unidade de defesa em eonsonâneiln com as' realidades atômicas
sobre o USG estratégíco das bombas atômicas e d'e hidrogênio.

Como estnva !ilrevÍsw, o sr. Hex
bert Leví leu ontem na Cr.mara. o

Manifeqte em que '1 UDN de S

Paulo deumra que 'o momento é
jlre�revol1l.f'h1narií)" e cuip.::a. oCa ..

tete por es' r. sítuaçãn. Após '1 iei
j lira do d,l'.'mnpnto en trou o re-

meçou a lhe: dar Insistentes anar
teso

OS PARTIDOS J'ROlTRA!\í

Observou a senhor+ta Ivete VaI'

f'1" que o fato publlcamenre :r,c' sal

t<>do pelo deputado 1•.)U�eiN Ju

runt , 00 PRP. era qu", ') presiden-

-

fato!; da Semana

Cintura De Vêspa
Escreveu: VINICIUS DE OUVEIRií

mo 1'1 fIVi.;rldiol1al) -- Em
Emtl'ev;sta que concedeu a im-

prensa o sr. Adhemar-de Bar

r.<S, depois de dizer que éra
contra o manif.esb da UDN
mas que considerava-n
gesto bonito. declarou:
"São Paulo não pode viver

amarrado no moírão deI Ca!'7te
Si!1t::-me moralmente 9Ll'lga
do a concorrer à sucessao ban:
d�iralV-.e; Não me c�n�itarel
à presidencia dá !epubhca s�
não 'vencer em Sâo Paulo; 13:1

daquele que tentar dar um

Golpet',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imposto de Imposto de
Estatistica Prefeitura

2,40
.

0,30 0,30 3,00
3,20;; O�40 0,40 4,00
4,00 0,50 0,50 5,00
5,00 0,50 0,50 6,00

MOÇA 5,80 0,60 .0,60 7,00
7M O�O �� �OO

.,_.-"�' ,.... _*w 4iiiifi; Esperrunos qlJ.e ésta nova tabela de preços receba a me

para auxiliar de Consulto": lhor açolhida .do público désta progressista cidade
.

uma vez

rio, a começar em Março. que p Imposto Sobre JogoS e DiverSões Públicas 'é tim jm
Tratar com Dr. Câmara. posto' munici.pal � que reverterá, portanto, em benefício des

te mesmo público.
ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX SA _:_ COMER.

CIAL Cinemas BLUMENAU e BUSCH

para Escritbrio ou Familia

R:no��i�i:iar ��z!uDr�CA: �CISI DO IMERICANO S.
MARA. Mercado . d,e

.

Dulomoveis
ElETROLA NOVA AVISO'

VENDE-SE
Por motivo de trahsferencia,

vende-se uma .eletrola nova
com 4 meses de uso, marca
"Philco Tropic", tipo maior;
toca-discos pl3 velocidades, rá
dia com 8 vah.'Ulas e 9 faixas
de ondas. Ver à Rua Lauro
Mueller, 50 - Ap. 4. Edificio
Jací Campos· Pr.eço a combi
nar.

II Fabricação de balanças Mar- IIIII ca "M01'itzn 'de 20. ao -lO kgs. II
11 -X- II'
II Bombas de Pressão e Sucção II I mento dos préç')s e para isse es"

II 1 li-l II tão subvencionamlo II impreusa pa-

II Bombas Inglêsall 1 114 II ra que esta II'SÍte o iJumet:.to dos

II -X- " I salários dos tnbalbadores. Com

II Eixos Para SerrlUl Circulares Il
' base nesse :lumento rte salátíos os

II -x- II industriais teriam ainda ;maiores
II Furadeira horizontal para "lucros. Por seu turno o u�int>iIO

II montagem em
.
armação II Ribeiro de Castro, intervindo TOS! outra do Serviço. de Estrangeiros.

II de madeira II debates, atacou o Instituto rIo Agú': De posse das tres carteir;ls, II áuto
. rld!":de pOllcial pode a;>ul'ar que o

II -x- II
cal' e do Alcóoi. .

II Ferragem para .Tupia. Monta- li I O sr. Mor�ma at:lcou a delegação.. dono da iirll1:1
.

est.ava u!oando idelJ.·

II gem em armação de madeira II brasileira à (!onIt>rencia em C:Il'a- Údade
.

f::.lsa De fato, na carteira dó'

II -x- II cas, quando en1.rou ,.crr, dis(Jl.mmo o' Serviço de Est,,'mgeiros. moereI':> 19,

II Ferragens Completas _ Serras II projeto que cria o Instit:ato Nacio o rhantagista estava idfmtificadQ

II Fita
'-,

II nal do Babaçú .. Tambem a pretex-' romo sendo Antonio Tomvz .. POl'tu-'
II -x- II to de discussão desse projeto trb guês, nÍltural de Pinhal. F.sta era'

II Plainas simples - 50 centf- !! ! bunou o sr. ATIRando Falcão, ata'; iii sua verdadeira idenlidade, a

111 metro:; de largura II cando o sr. Carlo3 .1eressati pra'::' qual tambem. aparecia numa das

i[ -x- fi I sidente do 'PTB no Ceará.' duas carteiras do MinisteI io do

Pr.osseguindo .em dliigen- En!J,uant'o .Antonio. �risosto II Cilindros para Padarias, moenw J! I'
Trabalho, enqufinto na outra, a de

eias O' policiaL designado para mo: �lCOU detIdo as dÜlgennias II das para cana e Drag II I n. 3!l.567, s€'!'ic ::S5, 'J �omerciante'

apurar o fato, constatou que o pr-oss guem fI.' d
'-. as com-

..

.

•

. e , a .Im e. que � II pletas para areIa ou pedl'egu- II' desonesto mal1tin�!a mai, um no_

rantias provi�llciais solicita- q'Jar·· <ocupado pelos falsifi- �hefe da quadrIlha seJa locall II gulho II I nas e por fim cubra tudo me ficticio, o) d,: Joaquim Elias

das pelos coronéis, Tambem
c dO' ..1I .pertl.!nc? a Elza Sou7.a zado e preso. II -x- II: o'

.

.'
. Loureiro.

éra oojeto de consideração o
L 'm�. Ec;ta fora detida e con II Oficina, ,fundição e estamparia III

C m uma outra camada. de sacIO E!\i s. PAU1�O

afastamento imediato do Mi- ·rOeUcZeluO·q<2u·o Mdil�1�Jtl0a' 0qÍlude,emeascl'la ti II -x- II : massa A este ponto a pIzza .. Antorlio Tomaz, 'ou .roailuim

nistro dJ '.l,'rabalho ::IUe sel'la
e w u- II Projét05. or�amentoll. e dlemais II í está quase pronta para ir ao lias Lourenço, inqulrid.o pela auto

substituído DOr um elemento gara o camada. O sargento exuberante forma atual, au- Il iQíormaçoes na fábrica II (:Sarno; disPonha sobre ela ridade policial sobre a .identid'1de

das classes armadas. Essa lU- B:,rbosa procil�ou-a cei:t ,vez, te a platéia local, lcvantan- - -- - - -- -- - do ·seu socio Maia, disse chamar-se

grau confirmação até agora.
dlZend<Q�se 3;mlgo de seu com ,

d

- . -- -- --

! varias fatias de tomate, po-' este, celso Pereira Maia, acrescan-

g.o� confirmaçãlO' até agora. p!a�re. � peflmdo-lhe p�ra que
aO' com autori ade o Tor-

PlillilliliiilllliilliJiiiliiliiililiil!l-ililIi_iilIII_W; nha' sal, espanlhe aqui' e tando que no momento, ele encon-'

HOJe o sr. João Goulart despa! tQmas�e .conta de seu nlho �e neio de domingo ultimo O' ,alí pedacinhos de manteiga trava-se em S. Paulo, para tratar

chou ccm o sr. Getulio Var- nor: AdIaptlílítl qu«:; mula .ll1a1s quatro tricolor movimentar .

(
..

O ..H .S E.R T .,.0
.

; e de farinha de rosca mis:-.
'de negocias. Em posterior diHgen.

gas, mostra�ldo_se tranquilQ. S�bla '.' seu r,,:spel�o. Entr�� se-á uma vez mais, hOJ'e à. ..

. cía, no entanto o detetive Pecego.

Amanhã d�!SJ)achará com
.

o
tanto as autor�dades acredl- ; turada a casca de limão rla: apuróu não corresponder á verda-

Ministro da Guerra. Esperam tam que el'a s�Ja comparsa do noite, em Florianópolis em DE REtOGIOS ; da � .ponha tudo - final- de, .àquele paradeiro de. Celso Pe�

se, PQ'l'tanto, que dentr{)' de 48 grupo doe falSIficadores. 'Peleja intermunicipal con- :, mente - no forno quente.
horas decisões relevantes se- MATERIAL APRRENDIDO tra o Avaí, super-campeãO' . OFICINA Q d

.

rão tomadas. 'Ih" t uan o se tiVJer formado u-' da de Al1tonio Tomaz. 'lue havia
No interior da "f briéa" de 1 eo:,.. ESPECIALISADA I ma bela crosta dourada· e .uma· ordem de responder sempre

whisky, foram apreendidas a- Torna-se desnecessário !
'.

lem de grande quantidade d'e f
. Rua São Paulo, 3343 _ I um perfume delicioso se e3-. sqUep o l·sr. Maiad enc1ontravfa.-se ..m

çleo de bananaJ, Stlte garrafas
rIzar que a presença do "vô

ITOUPAVA SECA I palhar pela
cozinha a pizza " au o. quan o a gu,:� .Osse J?er

de whisky. ;á pronto par, ser vô", no estãdio da Federa- " t' d" t"
..

! guntar por ele. A pollela ilcredlta,

" _ C.' (Ao ladlo da Farmacia P!au) : a enua a es ara pron-, as�dm, que iambem o socio "eiil
vendido, duas garrafas de al- çao aíarincnse, está sen- t f'
..b. 1 d 9 I.

a.
"

. -

um.·... a. pe..:rsonagen� fi.'etich.
.

\;'�p e O graus, tres vidros do vivamente comentada
com pique de anis e bananas

- SERVIÇO RAPIDO _..;.

duas latas de tinta laque,. um�1 nos sirculos esportivos da
garrafa de whisky legitimo Capital, onde seu prestigio.
"Old Parr", etc. . � inabalã�
�fliiiliiil"n"lIIlJiiiiliiilIUnunnllllnUllllmJllmlrnUJIIIm.IUllirnIIJ�

!_- CaSAS l. 'f·,R•.R.EMOS ;_3c1arar que ;Tango, com� pr�siden� _ _

té do PTB tinha o direito de in- E COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS ª
terfeTÍr no probl",ma sucessorio e - PONT'
conversar com o governador, pClig ::

.

.

OS DA.CIDADE E
apropria lIDN defendia a tese de § Antes de l'eali:.:ar qnalquer negócio imobiliário- ::
que o sr. Otavio Mangabeira ti- = consulte-nos;" ::
nha o direito 'de opinar scbrc pro

. ': ::
n blefrlólS de toda a pal'te,' jnclusive == "ORGANIZAC·A

....

O BLUMENA'U;ENSE LIDA." ::
de São Paulo. O senitol' Herbert::. ==
Levy disse que não havia seme- :: Rua 15 de Novembro, 870 -1.0 ando Sala 5

=

ihança entre aer dlla� pO'lÍçaes.:Tne9 :: Telefone: 1 5 72' ª
mo porque a ação do 51". M:mgllbei.:. =

�
1'a não feria a .autonomia da seçáo':: Onde se realizam Os melhO'I'es negócios de imóveis ::

������'. paulista da tmN. 7tmiliimilliliilmJlUnílmilJUiUljUUUlllnilJijIlIUmUUHnWJm1UUI�

IMPORTAM IE fiRMA
��t;

IMPORTANTE FIRMA industrial de Joinvi1líe, "llIeCQ9-
sita de Auxiliares de Escritório - com pratica de contabili
dade, correspondencia ou carteira de cobranças, devendo os

interessados dirigirem-se por carta de propiÍo punho à' Cai
xa Postal D,O 389 - Joinville, dando pretençõss e referên
cias.

P R E '( I S.A M - S E
r��-

Moças para faturistas ,e serviço :de escrítorto, informações
Destribuidora Catarinens.e de Tecidos S·A· Rua 15 de No
vembro - 25.

ALUGA..SE
quartos com e sem .pensão, V�r oe' tratar' à' Rua Hermann

Herlrig, _ 247.

ALUGAM-SE'
1 casa sito à Rua .Prado Silva, 8 peças
1 casa sítô à Rua A�(\zon:as, 7 peças
1 casa síto à Rua Henrique Dias, 7 peças
1 casa aíto à Rua Araranguá, 7 peças
1 aparãarnento sito à Rua Maranhão, 5 peças
1 apartamento síto à Rua 15 Nov. 4 peças
Inf-ormações na ECAP Ltda., Rua FI, Peixoto, D.O 18,

A. sala 14 - Telefone n.o 1150.
.

(ARRO lO (ompra ..se
,;l!"

Pequeno ou médio, em dom es
tado de conservação, compra
Se um. Tratar com Israel Cos
ta, neste jornal, ou rua São
Paulo, nr. 3.150.

PRECISA-SE

VENDE-SE

de uma cabeleira ')ratica em

corte d§ cabelos e' andullição.
as enteresadas deverão dirigir
se por carta: para Hotel Cen
tral, Salão Buenos Aires em

Itajaí, ordenado 1.500,00 por
mes, casa e comida, é inutil
apresentar-Se quem não tiver
pratica.

Uma casa no-va na Praia de
Camboriú,' e uma casa norva

na, Rua Bejamin Constante
Blumenau, Perto Escola Agri.
cola - Preços de ocasião a

tratar com o Prop. SI'. Rodolfo
Buguer B. Velha·

PRECISA-SE
de duas moças, uma para Ser
víço de baílcão e outra para ser
viços leves, e qUe saiba falar
o alemão e portugues, Infor"
mações na Confeitaria Tq,en;'
jes, Rua 15 de Novembro 982.VENDE .. SE

VENDE-SE
Por motivo, de mudança um

Bar e Café e Restaurante bem
mentaüo, bom estoque de be
bida boa freque�cia. O mai6r
e melhor ponto< do mercado
publico. de Itajaí. Tratar n.o

m1lSlIlO- com Edú Verissimo.

Um terreno na rua Píauí,
esquina rua Nereu Ramos -

proximo ii Alameda Rio Bran
co: Informações pelo telefo
ne 1157.

VENDE-SE

o

Um terreno. no JARDIM
.BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga, medindo 17,5 de frente
com 41 metros de fundo: Pre.
Ç6 Cr$ 80.000,00.
Diversos lotes (1e terra! a

Rua São. Rento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para Resi
dencia, preços de ocasião, me�

€lindo, 20 x 20.

Aluga-se apartamento

(HEVROLET 1952 e 1953
(VendOi Ou tróco.)

1952 - Faixa branca, capa,
l'ádio curtas e longas 10. 000
km· Tudo ainda� original. Pela
melhor . oférta. Cor ClÍnza
chumbo - mecanico - 4 por
tas.

1953 - Faixa branca, capa
_ 4 Ilodas, 3. OOG km. Tudo
original - 4 portas - meca

niôOl - Cor azul claro, em

baixo. -- Beije em cima.
.

Endereço _ Itajaí - Rua
15 Julho ao. lado do Cartorio
Registro Civil.

ALUGA..SE
apartamento com fi peças em

predio recenconstruído de ma
terial para pequ-ena familia.
preço Cr$ '700,00. Tratar-se
Rua ArawlIlguá entrada fabri
ca de pentes.

c, (ASAS - VENDE-SE
\"t filIP'I'

Duas l'esidencias, em lugar
apl'azivel, n!), bairro da. Velha,
amplas e bem (livididas. Ofe.
l'ecendo todo conforto Ilussi
:velo
Informacões com. Israel COS"

ta - Nesté jornal, ou Rua São
Paulo nr. 3.150·

ALUGA ..SE
um apartamento para solteiro
IJIU casal sem filhos a Rua São
Paulo 674.

'VENDEM-SE
LOTES A VENDA

Por motivo de viagem diver
sas mobilias. em perfeito es.,
tado por preço de ocasião,
tratar lJ.a rua Desembargador
Pedro Silva; 104 das a' as 16
horas.

.

, Vendem-se diversos lotes,
próximo à. nova poute em

construção no bairro de Pon.
ta Aguda.
Informações com Arno Bec·

kel', Rua Bolívia, 73 _ :Pone
ta Aguda. - Nesta•.

� (ENtRO Df
: A UI O M O' Y E IS'

Autom6yeJ. Usadd
C�õel UI�08
Ca'm1onetel Ulíll4_

('.$

WI
[;"1
t:�t6
f'�{�? -

t:��
Ji''ff.,

�.
! ConeellllSionári...
• CAMINHõES F. W. D. erour

Wheel Drive)
TRATORES: Lo H. B. Dltllel

I reça.u e ACCHo;rlOttJ
I J'ORD -- CHEVROLlU
( - Linha-
I" 1I0PAB
!I r AUTO COMERCIAL
ri IMPORTiU)ORA S. /l.
I BLUMENAU
r.- Rua 15 de Novembr-o. 983
r "ACISA" - Fone 1324
Telegramas: VANDEMEENE

TROCA
VENDA
COllPllA

K
cio para um.a :revolução - :ti ln"S�
ma revolução eont�a Tito que o

Conrninform vem pedindo em vão

t
hã seis anos.

M�s o fato é q�e o "convite" de
ComlnIorm nenhum efeito. pruduJ
ziu aqui Ao cheg:u-i jã havia sj,..
do reSOlVido, a crise de Dina!: e

uma importante sessão. cio PlU'la
mento provou qUI! o. regime de Ti.
to está bem :l'írme no poder.

I ARMAS E MUMI,Õ,� I
fi Armas de eRga. �p6r-

te, revólveres, plsto·
las etc. qualquer
marca., COMPRAH"5E

·NA

(asa Pesca e (aça
- BLUMENAU .-

.

Rna 15 �e Noy., 1301

GREMIO ESPORTI VO OUMPlCO

os ,.�",1�� :�O�����f�������"��lo��t� ESCQIa Primária .Darao üo Rio Branco
Gomes e Exmas. Famílias para o seu grandioso e tradícional
BAILE DE CARNAVAL a realizar-se no dia 1.0 de março
(SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL) nos s.aIõ.es da S·D.M.
Carlos Gomes.

NOTA: As mesas estarão a venda com o zelador da S·D.
M. Carlos Gomes a partir de 17 de f!,!vereiro. '.

Os sócios da S.D.M. Carlos Gomes deverão ídentlt]
car-se na portaria, afim de serem evitados contratempos.

O baile será abrilhantado por duas ótimas orquestras.
Os visitantes terão ingresso mediante convite especial a,

razão, de Cr$ 200,00 que deverá rer soltcítado com a :Direto
ria.

EfRnis, jyiS�S & .�
METALU'RGI(A T IMBOENSE tAlI

ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA
Convída.se os Senhores AciQnist'as desta Sociedade, para

eomparecerem á Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no

dia 20 de Março dle 1954, ás 9 horas no escritório da socíe,
dade, á Rua Dr. Nereu Ramos, s/n afim de delibe-rarem So

bre a seguinte:
ORDEM DO DIA

1.0) Discussão e aprovação do Bl3iJ.anço Geral e conta de I
Lucros c Perdas, relatório da Diretoria � "parecer do Conselho

.

Fiscal referente ao exercício d'e 1953·
2.0) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con

selho Fiscal para o exercício de 1954.
3.0) Assuntos diversos de interesse socíal- .

.

Timbó, 8 de Fevereiro de 1954.
,RICHARD PAUL JU'NI{)R - Di;t>eto<l' Presidente

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas .no es,

critórto da sociedade, os' documentos a que se refere � óti'Íigu;
99 d{) decreto-lei n.o 2627 de 26 de Setembr,Q, de 1940.

1.0

AVISO AO .PU'BUCO
1IIr'4--�_"....,..,+ """":"'** 'Ij!-'r.' ,,_.....,..--,...��.��,

,

.Os ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S.A. - CO
l\iERCIAL, vem pelo presente AVISO comunicar ao distin
to público de B[umenau, que a partir da próxima quinta
feira, dia 18 de FEVEREIRO, entrará em vigor n-ova tabela de
preços para os [ngressos de cinema, de acordo com a especí.
ficação abaixo.

�eri.te-se a Empreza arrendatária dos cinemas de ·BIu
menau, .na obrigação de esclarecer ao distinto público que
não se trata própriamente de um aumento de ingressos u

rna vez uue a Empreza terá que cumprir o recente dec::.éto
da Câmara.de Vereadores, sancionado pelo Prefeito Munici
pal, com Delação à cobrança do Imposto, sobre Jogos e Di
versões Públicas, na base de 10 por cento sobre o pr,eço dos in
gressos.

Passélmos a especificar os novos preços, devidamente a

provados pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito Muni_
cipal:
Preço Iíquldo Preço Bruta

Levamos ao conheciniento d..s senhbres acionistas des
ta sociedade que, se acham a. sua- disposição na sédé social,
situada na Rua 15 de Novembro, n.o 487, ()� documentos de
que trata o art. 99, do decreto-lei n.o 2.627, de 26 de Hetem
bro de 1940, referente ao exercicio findo ,em 31 de Dezem_
bro de 1953.

Blumenau, 12 de Fevereiro de 1954. .

ALFRED FRESHEL - Diretor-Presid\nte

EXPORTADORA (ATARINENSE DE FUMOS S.A.
O�mércio, Industria e Agricultura

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados Os Senhores Acionistas
desta Sociedade para complfrecerem à AssembléiRl Geral
Ordinária, qUe se realizará no dia 29 de Març{j, de 1954 as
9 horas, no escritório da Sociedade, à Avenida Getulio Var
gas s/n., para delib;ertall'em sobre a seguinte

ORDEM DO DIA .

1.0) DiscussãQl e aprovação do ·Balanço e conta de lucros
e perdas, relatório da diretoria e parecer do· Conselho Fiscal
referente ao ex-ercício de 1953.

2.0) ELeição da Diretoria.
3.0) Eleição dos membros do ConselhOl Fiscal e suplen

tes palia! o exercício de 1954.
4.0) Assunws diversos de interêsse social.

.A:V'ISO
. Ac!mm-se.à disposi�ão dos Senhores ACionistas, na séde

S':)c1al, a AvenIda GetulIo Vargas s/n., Os documentos a que
se .refere o al't. 99 do decreto'-lei N.o 2627 de 26 doe Setembro
d'e 19,40.

'

Timbó, B. de Fevereiro de 1954.
JULIO JACOBSEN - Diret.or Presidente

D

- .Decorador -

FI' ALBERT KUENS'fLER'"
.

Hoje' àS')� horas!
Finalménte a grande

dada por todos!
.

.

INGRID BERGMANN, .JOSE' FERRER (o grande astro
de Moulin RoUge), Francis L. Sulliw.ln, J.: CARROL NAISH
JOHN IRELAND, WARD BOND, HURD fIARTFIELD� GE�
NE LOCKHART, GEORGE COULOURIS, CECIL KELLA
·WAY, no deslumbrante, inesquecível, verdadeíro!

JOANA D'ARC
' .,

OFERECE-SE PARA DECORAÇõES. DE JANE
LAS E INTERIORES DE RESIDENCIAS, DE
ACORDO COM PLANTAS, SEGUNDO OS MAIS
EXIGENTES GOSTOS, DESDE OS MAIS SIMPLES'

.

OS MAIS SIMPLES ..:\08 :MAIS LUXUO�Sºs.
.

SERVIÇO GARANTIDO - ENTRAGA RA'PIDA.

Atelier: em Blumenau à Rua Paraná n.o- 227 -

Caixa P-ostal 582.

INICIO DAS AULAS: 1-3-54 - MATRICULA: .até 25 de

fevereiro CIOIln o snr, A. Vollrath, rub: 15 de Novembro

� sobro ou com (II SUl'. EHel Meyer na Casa Meyer•....

n.o

De novo reunida a maior dupla c'ômica' do -cinema n�cio
nal OSCARITO e GRANDE OTELO, em mais uma� bomba atô
mica de. gargalhadas, numa comédia céu por cento origin,al!

tr t
" ..... OSCARITO, cometendo novas .prezas ao lado do galã n.o

e a raen es, : . '

..
' '.. ,lda n,os.so cinema ANSELM� pUAR'I'E!' ."

..

Apesar de tedosvos flgU-1 Dívírtam-se a valer assistlndo esta gozad1sslina comédia
rinos de chapéus incluírem e�ib�ção nã tel.a do CINE BUS_ÇH, sómenté �� sessão �as 8 .

em seusmodél I
.

d
-:

,
do etnemsi nacional! UM CA(DLA DO BARULHO, hoje em

.'
.

os a gUl1S es horas!
.

ses chapéus alegr,eg e colo- - - - -

ridos, provavelmente

ne-I
.

.

nhum deles dispõe .as flo-
.

C' B-US� J. i
res tcomL'l'l�a�a fi pe�!eição I ..' '.,sne .'. .

"'. 'ji�''_ �,�
quan o .1 1 :uaC e: um de

I
seus mais Rndos modelc{3

.
...

.

.Â i) 0:8""consiste num buque de ro- :, Fone ]�g '.

sas malva com folhas ver- Hoje às 8 horas!
des, sobre um toque de pa- i Finalmente a grande reapresentação
lha; mas para o inverno,' a dada por todos!

..'

palha pode perfeitamente rr-.rG.RID BERGMAN�, .JOSE' .FERRER (o. grande asãro
. .

. de Moulín Rouge), Francis L. SUlliWIIl, J. CARROL NAISH
ser substituída por veludo JOHN IRELAND, WARD BOND HURD ,HARTFIELD GE�
ou feltro.· NE 1..0CkHART, .GEORGE .COULOUltIS, CECIL KELI..,A
Deixando de lado' os chá- WAY, no deslumbrante, inesqueci��, verdàdeírot :

péus, falemos sobre vesti- JOANA' ·D'ARC
dos. Os cor:juntos de sáia el (TECNICOLOR)
blusa contmuam na ordem Um. �su1l'€r filme históriéo ,e educ:àtivo! A vida
do�dia, e sua regularidade l

da Donzela de Orleans, no mais espetacular e belo

� tão acentuada que tudo todos os tempo�! , '. ." .

. _

.

d'
- .

.JOANA DARe, e uma figura de .mulher cUJa evocaçao
ln �c� que �ao cedo.os �l-: sempre emocion<l: e exa1tB!� P9tque ,ela n�o foi' apenas a inspi
gurmlStas nao os delxarao radora e destemIda camponia que conduZiu um' exército à

!
de lado. v�tória e. deu,a seu rei uma,corôa, m,ais qu� túdo isso, Joana

___----------. A J'OvJe f
D A{'.['c e o sImbolü dessa bondade que' a hUmanidade .sem:

A ·E·f I (.1 E N (.1 A
s ns parecem pre e- pre procuÍ'a e sempre d!estrói!

.

rir uma combinação de (�as
.

do' anuncio acha-se d!- cores: 8áia clara e blusa ��-----:----_;_--,.....,..:----:�--:+-:---::"----------_.....
retamfmte ligalÍ:\ à clr- mia is Jí3cura;" as senhoras
culação do- jornal. A NA· preferem, porem, sáia e blu
ÇAO é o único órgão de d
circulação diária que pe-

sa a mesma cor, por um

netra na maioria dos la- motivo fadl de se adivi-

Vale do Itajai. nhar; é que as mulheres que
já ;não sãO' Jpveps, P!lrf2'�em,.
mais delgadas quando ú&àm
roupas �e uma só cor. l'úr
outro lado, elas podem ado
tar cores, mas nos acessó
rios (chapéus, luvas, bolsas
etc.).

.

O detalhe jnteressante do
conjunto sáia-e-suéter é u·

ma pequena tira franzida
em torno da gola do suéter,
no mesmo pano da

.

UM parisiense de cha

péus, que responde pelo no

me de "Monsieur X", ima
ginou urna novà versão do
.eterno "pillbox' (o chapéu
em forma de caixa de pílu
las); chapéus pequenos re

dondos e baixos, frequente-
mente feito de ve ludo A

quele costureiro' acrescen:

.tou deliberadamente, UHl

pedaço pontudo' de veludo

fiO centro do chapéu, de
maneira que sobressaia so

pre a testa,
Todos os magazines de

Nova Iorque estão exibindo
esses pequenos chapéus, que
só cobrem o alto da cabeça,
e muitos desses modelos
são enfeitados com lantejou
las. Naturalmente, só se des
tinam a ser usados apenas à
tarde, e são muito femininos

II.

FABRICA'DE MAQUINAS
E FUNDICÃO MORITI

,

-De
EDMUNDO MORITZ

.

RUtl Uruguai, 30
Caixa POtStal, 74-

Telegramas: "Moritz
nAJA!'

J

Aceita consertos oe con:fec_
.'

ções d'e joiias.

F
gadõ de frango e "petit-
pois" passados em uma fri�
tura de cebola, cenoura e r

leve molho' doe tomate. Por
eleganda e distínçao o arroz

é introduzido no forno,. por
ção por porção, dentro de
formas bem cobertas. Cada
porção é 'd�pois guarm!cida
com uni suplemento da mis
tura citada e ·com bastante
parmesão ralado_ Deve Ser

servidp quente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



n ......-...:-- ....._---

.')�: ,

';dministracão
·

do
Com o pensamento

volta-,
Prosseguindo na publí- ,.23,00 metros de eomprl- déstres sobre a pm?te metá

do para o progrésso da sua ração das obras executadas !mento, no valor de Cl'�; ., Iíca da E. F' . S . C ., no valor
terra q fi felicidade do seu no terceiro ano de governo 27.148,40; constl'uçãli' de de Cr$ 73. 6f;9,OO.

do sr, Herçílío Deeke, es- uma ponte sôbre o Ribeirão OUTRAS OBRAS:
tampamos hat.e maÍjS uma. Itoupava, em Itoupava Cen�
pagina com fotografias dos

I tral,
junto á Cia. Jensen,

emprendímentos realizados no valor _d'f! Cr� 118.349,00;
em 1953.

" .'. I construçao de uma ponte
--

..

� -

I
em Garcia Alto, sobre o Ri-

CONSTRUÇÃO DE PONw beirão, do Encano Alto, no

TES: - Iniciadas obras de j valor de Cr$ 11.841,50;
construção da pórrte: sôbre

'

construção de uma ponte
o rio Itajaí�Açú, ligando. a nova sôbre ° Ribeirão Cae
cidade á Ponta Aguda, ín- tê, no Garcia, no valor d=
elusive compra de ferro e Cr$ i 5.730,50; coristruçâo
madeiras 110 valor de Cr$ de uma ponte e de um boeí- f
340.795;50; constrdção d� ro sôbre o Ribeirão

KrOh�JIuma ponte pensil para 'pe- berger, 110 valor de Cr�� ...
destres sôbre O Ribeirão 18.807 ,fiO; renovação com-

Garr:ia, á rua Capinzal, de pleta da estrada para p�" I

T'I FI CAM UM
E PAT I TICO

no tercairo sr ..

Construção do prédio P[-;I';l
Da. Maria Fiuza da Luz,
iniciada em fins de 1 H52,

em virtude da demolição
eb "asa antiga atingida pe�
lo alargamento da rua '1 de
Set,prnbw, cuja despesa

.- .. , 1ficr" .

.PLANTEL UE GAUNHAS "NEW HAMSPHIRÉ" DO
POSTO AGR,O PECUA'RIO �IUNICIPAL

CONSTRUÇAO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SALTO
DO NORTE A ITOUPA'V!A. NORTE

. _,r�_
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QU'e'br'8'0'd
...

·O· Pa."·e"gl�,�:��ati��ill'vêraoe.br1tnle"'" 'yU ma do bronzeamento que,
-malgrado tudo,·;mgustia sem- se pode remediar? sensibilidade áó bronzeumen-

.

� "'>-,'- .�� -� ---'

';".--)","
_ ......� Q '\1 pra um bom' número de mu-

.

São divel's�s as razões que to 'd,<:,pen"de dO. fato que as ee,
" � ) 2. .1i'b 3 . Lo; 5 '- G '" O· lheres. Um bronzeamento bem lmpeden'H)bt\!lr,o bronzeamen- l\l:1fagt'que.c<lntem o pIgment-:'>:,...... .. - _-, ,"-.' .. ------.. ----,---- - ---

dosad-o e repartido ·t'anl".a to·Primêitraé:'de.tudri, muitas::.mor�ho .. 'qué'<e�cü·recó' a pele
mulher um ornamento precio- vez-es, a pele. refrat:1ria ao vivem em uma espécie 1e tor
so de verão; mas, ao lado das sol; pode tornar-se vermelha por:' A p,ele, neste caso. fica
poucas privilegiad'ls que se mas nã{) consegue fazer.,se mo indiferente ao' sol. Como ia
torna� 'escuras" i�H primei- �ena, é isto n�.Q> é um def�ito zerpara forçá-b a "1hl:iorai;ão
ros raios de sol, if!x1st"m mui- - Se se poç"te chaamr assim do pigmento rncreno? O reme
tíssirnas para as quais um bro - qUE! áfligé somente ai; Iou- dia em um certo sentido' é
zeamento rápido esem incon- ras, C'OnlO g.erálinente se acre- sm{ples' bastará tornar 'tuna
vinientes, de varia natureza, dita. Estas adípermes são em boa do;'=! de sol que servirá
é difícil de o�ter. De que de- .geral "�spessas", quase sem- para apressar o processo do
pende _essa difrença? E',coll1-:-ll?re mUttç. oleosas; "�"a suaín- bronzeamento 'Este golpe de

�m�Uiwmm�mimumiirniiununIJUUnUmllmlmmlllm••mWiíiiillnmIlUU"uuum�,uUlmnmn =
..

.90ENÇ4S N��Y�� J: �ei!frAI9· ;
.�

I Minha São Paulo querida e' gl.6riosà.:
O téu centenário não nos fala ap,en-as
Do, teu épico passado: e�tre,m.0stra-nos o teu futyro.
�u_ _r.efulgante futuro de g101'1a�erta e luminosa, "

'.I!.1n que vens embalada desde aquela remota ":tnadru-'
.

...
. '. gada cristã!

O abençoado torrão d'aJ",rr;i Brasileira! ..'.,'
,

,

MARIA PAGANO DE BOTANA
�l\JIARION)

aftiUVIDÁD. M"E'DivÁ -' &ZPOIJSO'- DlcSINT0X1CÁC6ls ..... ALUOU,
USIlO - 'tlCATAMiNTOS ESPECIALlzADOS. -_ ,. ,"

'

A�A MUIlTHOZ DA ROt.'lIÍ\ N. '124' - I'onli••,••

receita:
Continuando a nossa conversinha da semana passada sô-

I Em uma vasilha funda,
bre o miúdos - tão ec�omicos e nutritivD� -

..

escolhi p,al'a de louca se misturam hcni
hoje mais algumas receitas que t�m por .fIm camu�lar? '

liiíiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiíiiiiiiíiiíiiiiilli'ii'iiiliiiiiÍiiliiiiiii_liiiiiiiiiii.....__iiiiiiiiiiii_ilillÍiiiliiilliiiiil iii'ilIil.l"Jecnteúdo e apresentá-los de manerra apetitosa e agrádavel a I ."iWWiiiíiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii
vista. Selnpre que possível, é interessante picá-los, empaná- I
los ou tostá-los bem a fim de modificar-lhes a forma e con

sístencja e assim evitar que sejam mal recebidos por aque
les que "não morrem de amores" pelos pratos feitos à base i
de míudos. Il\'ilOLOS - Tão nutritivos e uma verdadeira delícia, se I

preparadas com carinho. M'olos mexidos, por exemplo, tem!
o gesto de cogumelos. Podem também ser preparados ao.

môlho de tomate e palmito, douradínhos e empanados, en, tsopad'os etc.
Il\'llOLO§ l\'IEXIDOS 1 miolo I

1 colher de sOPa de manteiga

I2 colheres de sopa de leite
Sal e pimenta a gôsto
1 colher doe scpa de cebolinha verde!picada
1 colher de sopa de salsa picadinha r

Limpe bem os miolos, retirando a pel icul a , veias e par- I
tes escuras. Deixe de molho em água por 112 hora. Pique o

I

miolo betm fininho ,e frite na manteiga até ficarem marrons,
Adicione cs ovos, ligeiramente batidos com o lsíte, e a ce- :

bolinha verde'. Mexa sobre fogo lento até coztnhar os ovos.

. Tempere e sirva, se qesejar, sobre torradas, Enfeite com

salsa picadinha.
MIOLOS EM FORMA 1 miolo; 1 colher de sopa de

Composto; 2 colheres de soca de manteiga; 2 colhe!es ,de so- t
pa de picles picadinho; 1 �olh�r de cha de mO�ho Il1gle�; t
1 colher de chá de s3lsa pIcadmha; Algumas azellonas; Pl-,menta malagueta à g:.sto; 2 gemas cozidas e picadas; 1 colher __w M••*,. · ,

de sopa de farinha de rosca; 3 ovos inteiros; 4 colheres de

-O--"-P-.-l-·-"-----'--·--O----o,...------------------queijo parmesão ralado. I 1 �w nao e um pra

'P I WTire toda a pele do miolo e cozinhe-o em água e sal· Em to espeCIal, mas uma ma- « I d »uma panela em separado deixe c·:::zinhar j�ntos, o Composto, l1�ira particular de cozinhar � _

"

manteiga, picles, temperos e as gemas cozI.das,. Junte a �an- o arro'" A origem' é turcanha de rosca IOVOS queijo e o mJolo plC'admho. Cozmhe _.

mais algum t�mpo, 'tire e coloque em forminhas. Pulverize mas andou generalizando-
c-om farjnha de rosca e leve ao forno para dourar. se um pouco por toda parte-----.

e hoje' Se enco�tl·a nos caro.

S O f r e T e n h a F é? �:P;:r::. �e;��:�l'��:�:
siste em fazer rosal' o 'lrroz

em manteiga derretida lOU
em outra gordura) e mo

lh�-lo logo depois com á·

Nvlrjcionj�lo-chefe da Cio.

Matrlx: I TA." A r

Capital �"" ••

funde dê R�ii

sr. Henrich -: e sra. Ge:rtrudes'
Seholl;
- 00 jovem Ivo Billardt,

filho 00 sr. Vi1ibaA.) e sra,
Irene Billardt, eom a srta, lrió\'
Fritzke, filha do sr. Ermn e

sár. BerilÍ,à ·Fl'ltzk.e;.

'- d.l\ jovem Pedro Luiz
Horn, filho do sx, "Eugenio e
fi SJ!W. Rita Horn, com a srta,':
.Ida Junkes/filnà do sr. Pedro
e sra.' Ev.elIna Junkes, e
_: do jovem Santino Bosa

filho do sr- Alexandrino e '5ra:
Deleoteria.Rosa, com a srta,
Layr q:Jrde'iro, filha do; sr,
Antonío' e S1:<;' Leont;oa Ccr-

I
..

.

deiro.,'
,

.

. WClMEllTOS

CASAMENTOS
- No Cartorio de Registro

cwn, desta cidade, r'eallzam
se ôntem, as "se�uint.es eonsor-

. Südert'lço T"ler "INCO"

c-s 50.000.000,00
46.000.000,00

96.000.000,00
Total dos deposítos em 31]12]53, mais de 834,000.000,00
}U.Hl!Nt:1A� I!i ESC.KiTORIOS NAS 1"íUNCíPAIS eRA\) \.8 UU ss
rADO DE SAWl'A CA'fARINA. NO RIO DE JANEIRO E CViU'l'liBA

DEPOSITE SUAS ECO NONUAS NO INÇO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE lfINAN'CIAMENTO PA PRO

DUÇAO

Dbtnbllldor em IHa. CatarinJi
D A s

AF�MADAS. CASIMIRAS
• n N O BIS n.·

---

teiros e bem inchados, mas.
sobretudo bem soltos um

do outro.
Geralmente nos hoteis se

Marca Fabril da melhor
casimira do Brasil
-x

Linhos e. avianientOI

para AlIaiatea
- X

Rua XVó 1360 - ex. Postal, 188 ..

BLUMENAU na

P A 6 D·E ('0 M CHEO UEE

-

gua fervente com sal, em

proporção �u,pla ao peso
do arroz (para 1 quilo' d�
arroz. 2 litros de água). lVIe
xe-se então um pouco e se

introduz'
--

imedi�t.�n�;El;te,
bem coberto, em forno qu�m
te por 18-fO .minutos. Com
este metodo de cozimento
os grãos de arroz ficam in-

-----_..;....---'-'--._----�_;-�---------- -

Estirava detal.hadamente pa.l'a a Cidn Postal 1 9 1 1
� São Paulo - Junte e1!vel'�lle lielado com .endereço.
Não utiH5e registro para t vltztf demol'11 na retil'adaJ i!1il

horado improprio.

A PRONtA
E N T R'f G A

'.

D� fl!ftO l�clon.do f�mcl)�-
4Cdb4d,u

---- - -
--

GACHETA
Oli 'boi,açha 4e4, com p&rfllite ;

vcdOlmcntQ

T R I N C o

lO nQrte:."mi,iC4110,
'.

f!ljt".
.

"

.

<,

, I�ieiir"f.' 'di: 1'2 mnu'

...

RUA 1S DE NOVEMBRO lU. ,808· ..• BlUMENAU. \� \_. ;.�:. \" ( \ \ .�� �\ I
\ ,I ! •

I � 'i�1 :_ I "L .
.I-:!� It)l;;";!I ... r'�

-
. ,.. .�.

"

",
'-_

lenhaunhas bonj Ias ifõrtes
A suade anda sempre de p�r ! {J ,é,St:'o doe' '" ..

co ma beleza e nossa questão: _li, ." a _

<lmOI prop1'W efOl(,,:d ·d", von'at'" ('de: unhas � quas2' i_:npossível as mão' '. ,,�, 'onseryar
te...las bonltas ;;e nao forem n 'lEI" b� ?tem tra Lélt1as e'as. 'U"
fortes. Como poderá cons.::r- c�'ldad'e �l a:; a!Jt>sar elas dlfi
vaI' suas unhas longas e bem t

.'"
""',

s e do trabalho domés
tratliàas se elas forem q",abra- leo·.li! il�a parte do grUDO dasC�

PIlT;J eg ad< d �
-

dicas ou bi-partirern-se per- � h
I as. e maos bonitas, e 11,1 aS lJer.(!e t,dendo a camada 'superi,or'?

- .L -1 a.

Tanto c<mlO de uma boa ma-
-
- -

nicure voce preci.,a de um
. ���"§.�'§.������

cuidado, diríamos preparató-
rio da., unhas. O iod'o ainda é I Y P 9um grande: auxiliar para for- ..

talecer as unhas, t.:xperimente
usá-lo na base da;:; unhas na
noite que antecede sua mani
cure !Semanal e verá logo os
efr:Jt,c,s bené.ficos.

� lf!l" Ec 198" t"li • �

, uln 1'9.Outro fator qUê conspira U·'
contra as unhas Inão es(''',e�a � iUl'iarnente das 7 às .'

H" - � 22 horas �.que sem unhas tratadas não $ �há mãos bonít3s) é o trabalho .;";�"-'<lÇ�%������",,,,�,domestico. Cada vez mais, em
nossos dias. a dona de casa é
obrigada pelas dificuldades e

c�ariJ;tia de empregadas dU!l1és
heas. a entregar-se a todo o "'

.

trabalho da casa· Lavar rOUPa
ou areal' panelas não são pró
prianv.:mt.e "tratamento de be
leza" para as mãos e unhas
proteja-as portanto com luvas
de borracha, que �ão baratas,

.

e práticas. .
.

Se suas unhas estiverem em
bOàs condições ae saúde, fortes
e resistentes, s,e pr,�teger as

mã.os cóm luvas qu:mdo reali
zar os' trabalhos domésticos
mais grosseiros, sua manicure
terá' a"mesma duraçflo e suas

mãos apresentarão o mesmo

aspecto de beleza das de proa

d�ma que llada :faz. E' uma

_._ DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
MMico do Hospital NosSa·Senhora da I..tiIP ,',

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - � 2665
Residencia: R. BARÃO DO RIO .BRANCO N. 529

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

Doen.ças da pele: Eczemas, Ful'UllCulose, Coceir�s, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regraa, Exces
so, l!"'lores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida-
de, Desenvolviment-o físico e mental. etc. - Doenças erôM

� nicas em gera!: Reumatismo, Varizês, Asma, Malária crô-
� --:._ vica - Hemorroidas. etc.�
� A'l'ENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 3i de
� �-- cada mês, DO' HOTEL· HOLETZ-
.����������

por Baga S\vami
18 de Fevel'eii�o

A :manl;ã· requer �rHdencia..
i.." tarde é �splendid;�, para co

mestiveis, plantações; terras.
imoveis, cartorios, tradições,
coisas hisbêl:ricas e geografias·

Os nascidOs r...esta data

eletri-

j{.AROPE '.

St�AN'TONIO

Rua: São Paulo, fone 1508
".

�
Caixa P�slalj 46 �·lIoupaya

-
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�. BLUMENAU. ·17�2-1954

impor.tante
extr« de 54

(orno exagero desta cifra, que da
S E tl S' rá lucros conslderâveís à F.
.' C.F., acreditamos qUe os

A N UNe lOS \ mentores das agremiações
.

i,tocais responderão negatí-N E fi T E J.O R N A L vamente.'
.

.

--�=-=-=-�_.--.--�---- .
.

.(OlErGIO SA MiO ANTONIO

Aliá,s, sobre
.0: assunto ,que e�tá, ,seIld�
. alvo . destas considerações,
vale acentuar ,que tanto

"

a
.

direção do Carlos Jtenaur,.
'l!omo G de seu, co�irinjip, o

Palsondu, uJr vários moti
vos, já evidenciaram dese
jos de desligar-se da L,B.F.,
sem que, tais intentos che
gassem a se concretizar.
Assume a questão, ago-

1'a, novos sspectoa, . -intem
poude nossa reportagem. a
purar. em fontes dignas ale
.todo crédito que, .acompa
nbando a embaixada do
Carlos Renaux, rumarão ho

A matéria, não resta dú-· -je, com destino a Floríanô-.
vida, 'deve ser estudada com. polis, um emissário do eam
-extremo cuidado por quem peãoestadual' de 53 e outro
de direito, afim de que se- do !?uísandú, afim de en

jam evitados os mesmos er trarem em entendimentos
ros, as mesmas falhas dos, diretos com O' sr. 08n1 Me-

Exame de' admissão: realízaçãa, no dia 23 e seguintesde Ievereir-o ; n:atrícula, até a véspera do exame; curso prli'!-parator 0, do dia 15 a 22. '
.

Exames (lie 2.a época: realizam-se em 25 de fevereiro'é preciso fazer . inscrição;
.

.
•

, Ex�mes de 2..a chamada: em 25 de fevereiro; inscriçãoate a vespera;os

cl,,-, expediente: das 7.30 às 12; das 13,30 às 18

. -'

,
'

.

Eotreasuuarui�ões uIeciDD8�asJara
I·e�ui�e··�raailliB ,der8mG�qoatoo

com �alraD b lldrLu'Z ...

A Confederação Brasíleí dentro dfpoucos dias, quan
ra de Desportos está sé mo; .do, orientadas pelo técnico,
vimeptando 110 .sentído .de- Adholfo Keller, do Clube
dar .ínícío aos preparatívcs de :ft�gatas do F.:Il:!-mengo,
da ,representação nacional' p's guarnições convoeadas
-de reino, que no próximo estarão em. constante ativí
mês' de ;mar� .na Capital, dade .na raia ohmpica da:
dovpaís, tomará parte, em· Lagoa Rodrigo de Freitas. '

mais um Campeonato Sula Entre as tripulações se
,mericano da referida mo-. 1ecionadas para o período
(:la�idade .de esporte, tendo .. .de preparação .dos rema- ",.
como mais séries adversá-: dores nacionais, encontra
rios argentinos e uruguaios. se a do quatro com patrão
A fase de treinamentos do Clube ,de Regatas Áldo

de nossa :QUip3 Luz, de Floríanôpolls.. que
��������������������""",,__,,""��""Ilno rnês de janeiro do ano

em curso,' ganhou no Rio,
nm brilhante primeiro lu- .

gA.T, no páreo de abertura I

-I g O r -e 111-· I ��ai�:a=· ::�::I
,

'

'

':
que os componentes do

,

"

quatro cal!!. patrão do elu-,.',
-a ..

',"
,

" , .' 1:::.: uldlste, foram vice-caro-
.. p=ôes de sua categoria, no

Campeonato Sulameríeano
realtzado na cidade de Vnl
d.via, no, Chile, e seu côlicur

r o
•

rro
tO�IRI IS IMPUREzas

que se acumulam nos

pistões e nus partes mais

importantes do motor,

provocando enguiços e

encurtando a vi-

d a do seu carro.

....

'.]\TIVIDADE ININTERitUP.
"TA DO CAJ.\IlPEÁO CATARI-

, NENSE'
I 'Aproveitando à fólga que
lha concede a disputa ; .por
zonas, do Campeonato � Ex-

,. tra patrocinad� pela

cnti'!dade da Rua xv: de Np�
)

v-embro, pois' seus compro
missos ofic��is pejo .refe�j�' •

.l do certame.estão ,assentados,
I.para o m.ês �e.abril, p Clu
\be Atlético Car:lo.s �erl.auX\
.. está com 4iversos prélios

. "engatilhados" sendo . ínú
meros 'os cônvítes. formula...

dos a, seus dirigentes pro
cedentes de. todas -as 13cali-.
dades do, EStado, .para que
sua diseutída. equipe. nas
mesmas se apresente.
Depois de confirmar

detergentes evitando a flíj'ma!.';;'j de i !'U,3tas,

pr:k) carvão

ressequido e man endo as irnpucezas €111 suspensão
no óleo sob forma de' diminutas partículas.

.
.

._�· ....u '.� __ ": .:-. .. , ......._ ..... .._ ........-- .•.__ ._';.;_ ... :"'

\
, I.

fh""" •
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o Cà te te UIna. Subversã<l' :Para.
O Retorno'Do Estado Mo

RIO, 17 (Merid.) - No início da para as inscrições. que há super-pzodução, tnnto 110

Iõ...,,,ão da Câmara, hoje, c sr, Jo:- O sr. Mag!llhães Mello requereu' Brasil coam '13 e strangeiro. Para

ge Lacerda reclamou para que o Informações sonre a existencia da salvar "55·} eeonomía projetou au

governo cumpra as leis referente, 'emissora local, <jenomlnada "Encan torlzando o ;:ovl'rn(1 a financiar os

aos ferroviários da Estrada de Fel" ta 1I-10ça". perto do aéroporto de

ro Tereu Cristina. em Santa Cata_ Guararape5. em Recife. dirigida
rtna, os quais estão completarnen- por oficiais inferiores das forças r.l'

te desprotegidos. madas norte_ameri(;:;.nas,
° sr, Waldemar Rupp ':lnalteceu ° sr. Hug., Carnelrn atacou tl �

a lavoura do trigo de San,tn Cp.:a- governo do Acre acusando o mes- t
rf na é? reclamou aumant o de tvans mo de estar fazendo peeseguíções. ,portes para o escoamento da sa- O sr Celso Peçanha peMu am�,
fra

e
,

Sopre o mesmo nsstmtn trtnu- paro d;' governo em favor do, la
riou depois o sr. Saulo Ramos. vr-adoros que t!.vE:rs!n suas p}.ant,:1,-
" sr. José Bonifaeto defendeu o p'ões de mítho .' "rroz pc!judleados

d:r�tor da E�cGla Técnica Agrícola pela sêca no Estad:> do Rio.
Ó.-, Barbacena. a qual havia sido O sr lí'.ernandJ FerrarI r€'C'loi1l11CU
atacada pelo sr. Medeiros Neto. POt· ·1 -ihono em ravor dos servídores
motivo da recusa d a m.rtricuta de adll,itLio� g_p6-; a vlgeneíu da legn
tri'; jove!J.;; nlagoanos, D,S;= o sr-, Iamentação da matêrln.
BOfllflWÍO que a recusa foi

mn[j,!
O H. Mrmhães Barreto tr+buncu a

varia pelo fa10 d? 03 j�.)vecj., ter em resp:.Ho da :!it:ln.�ã-') ec.môruica �'l

cÍ'it::.gada �. Barhaeena f.:'ra do prazo C'A.navÍê:ir.:., c fV;uc:H'eirn. dízenrln

•

,Lesou rn c.ís De 200
Do Rio E DaCapital PauliVingança estupida contra

bandidos linchadosdois -- tompr3va a ares laçâa aara vender por preços

··:;co. 17 (Merid.) - Os jor
fH' >: divulgam que dia e noik
os r rasteiros fazem sua ron

dl2 .';:1:5 ira no cemitério de N
tividade, em Carangola. Alí se

,"lltF,ntram os cadáveres dos
b:;r,<iidn;l. mil bl'l1l1co' e _ utr ,

preto, Iinelu.dos à 11all e pedru
na lLiI.'d", ensa ogucntada de
G.lii[!It1:;O, culminando com o

':"t,·O à. r-idade e rc.to justiçn
p'·bs propr.a, mãos, Agora os

vmgad. [i'ps qU'- rem r-. ubar (;5

('�{bvF:I'es L'/1l'il r.marra.Ios nu

ma Ioeomcuva que iria lHO!),

tr:J.ndo de cidade ('III cidade os

r-m'1)OS mut ilados dos band!
ü,-,:;. Mas a guarda foi reforca
d.J e os s ãdad s do segundo
r.atalhêo tem ordens severas

para imped r o sacr-ilégio.

F'ub r í

c o de
falsificado
Um sargento

whisky
Rino

marinha
o

o aulor

cive;-33S nlPrcaciori'l�. a longo pra'
zo e ao; Hven-lcwln ,� vlsta peja me

tude ou ncucr -nats ,lo custo origi-
nal

.

reformado da A DENUNmA

entre
Diz o -Iímes-

o

(;HOCOn�sE o CAMINHA0

CONTRA lTi't'L<\ CASA

SALVADOR, 17 (Merid.)
-- Na localIdade de e.:dro, l1a

rodovia da Feira de Santtm:l,
. um caminhão do tip o"pau de
[Irara" que vinha de São Pau
].1 com destin·'}, a Caruarú, Per
L>:mbw:;.;, conduzindo -14 pas

recebia dó), amigo, respansavcl 18S a'Utor�da� ';3 policiais traba I
o procura,!OI' �a- f"!)fl.ca de upa-

l}êlo negoci,
.

lha TIo)· Sindicato dos Trabalha H-lhos o:_ r.ulll) Luxor compare-

.

,.. .' . .

� dores em Comercio Armaze- eeu, hír"dias. 11:< Sec<;,ãn de Róubost

, �o�. �Ulr � .h�d.o, .o .l'"Js�f;c",_ nador e é o ::hef� da quadrilha e .Defra�l<lações. da Delegacia de
um cletJdo. <.\.;U .. (,l) Llm. >:aq:,en- (h falsifica'lore. de wh;sk� VIgllancla apresentand3 uma que i
te COnheCldu por Ba:roosa, co t; , -.> "

:xa,.crime contra a firma LourfOnço
m:, participante da ']uadríih::; A PROPRIETARIA DO & a:!\-Ea, r.imita(h, ojenunci2ndo�a
de falsificadQre3. QUARTO de €<;tar :revendendo 'I. UlO l)r=�o
Milton, segundo apnra1'3nJ (Conclue na 2.& pll.glna I"!la D\ mais baixOc. do f;USÜJ. e á vista, ruJ

que o
LONDRES, 17 (DP J - o

corresp,.JndfmJ.(:; do "Tim·2s"
no Ri') d:o> Janeiro ê'sereveu ho
je artigo em que aIírma (!Ue
o Bras;l f;uarda ressentimen
tos d .... Grã-Bretanha com res

peitü ao.;; oosunbá comerei is

·�ntr,� 08 dDiS' países, Acresceu
ta que as relações entl)� as

duas naçôes nunca f�ram ião
nebulo.sas quanto as aut lmen
te em rclacão a situação co ...

mereial B··íglo-brtlsiJeil'a, Fri
za ser evidente qu':! éxiste u

ma compreensão l'P'r;Ípl'oca.
SUGERIDA A CRIAÇAO DE TON, 17 (DP)
UMA FUNDAÇãO DO CAFE' J
WASHINGTON, 17 (UP) --ISn�erill-se nos Esiad-'Js Unidos
criaçãü de uma fundação do

café, que servida !l''':S in�€res
sados dos, países produtores e

consumidor"::s do hemisfério 0-

cideniíall. O sr. Ralph Hallr,�.
diretor da Institut=" Inter-ame
ricano de Ciencias Agdcolas,
autor da sugestão, declarou
que já conferenciou com s

altas autoridades nort�·am€:I'i
canas 13.1 respeito de sua idéIa,
O sr, AlIe pr.etende 'lue a su

gestão seja discutida na reu

niiio de 30 reribs ,�m café d':3
p íses p:rodutores, em .setem
bro :proxim-� na cidade d,�
T'.lrrialba,. C:Js:a Rica.

-------------

.. Prepare •
• II futuu d.
ullmh
�

IOFOSCAL

Rhee ameaça r e te r
relens os sCJldados
Exige tratõmento digno aos 76

.. .

pnSloneirOS

CHEGOl.r A. CANADA' O
"m�Q[!E DE CAXIAS"
llALIFAX, C:madá, 17 (U

Pi _.- O navio escola brar.iIei
., f) "Duque de Caxias" opr,r
tau he,je nesb cidade P Ta í._ te E:senh0WPl" designou hoje
ola visita oficial de lO dias. o sr· IIt;nrí rr.....land secreUi'\IJ
O c:man(innte informou que de Estad.�. adjunto, par os

na travessia do
.

"Duque de I aS.3untos inter mnerlcan'�6.

SEUL, 17 (U.P.) -- A Re
] ..ublica ,sul-corean 1 ameaçou,
hoje. reter (s soldado.,; indus
UI Coréia. até que a lncl.i:t as·

)'iegure o bem e.,;tar fU!,l.lr·) do"
76 prisioneiros de guerra C.1:
rean�s qll� decidiram regugiar
fiE' em país neutro.

Esperançoso o técnico
lezé

SENHORES
AGRICULTORES

Acahamos de receber no

va rem f'S:'i 8 rlt'J'tes afa
mados Tra tores Cana-
den�:es - adquira agúra
o vosso trator Pi·lo 110VO

plano d(' vpndas a presta
ções_

Solicitem�nos uma de�
J monstração

misso.
se111 compro-

.... COMERCIAL VIEIRA BRUNS s. A.

Rua 15 de Novembro ... Esquina da Rua Pe. Jacobs
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