
coronéis
, I ESCOLa SUPERIOR DE

GUERRA E A BUSSOlD

SELVAS-

AílstreEt\stíô de Athayde
CONVERSANDO com um ... E pitorescamente aeresc-n

grupo de jornalistas o mim:-I tou que no Brasil �e fazia ad-·
tru Osvaldo Aranha falou de mlnlstraçãn publica pelos mê
m?us planos na Fazenda. (;- todos anterlorl'<; à descoberto,

ClUe .::5 caractertza É ii objeti� � bússola. Agora tentavu.,t'e
vídade, Resultam do conheci- incorporar esse nequ�no IIlS

mento concreto dos fatos eco- írumento de navegaçao acs

r.omccos e financeiros, calculas positivo" da al'f!" do
governo.

.

6,a feira,

o �a<:ões de contratos
do no. rfli)!Uento nuo se n::alizanl tl'':Ui

';1

I Conferencia de paz no
. Extremo Oriente com a par·

I tieipacão da China Vermelha
BERLIM, lEI (DP) - As três grandes .::-ptencias ccnccrda,

I'
ram, h�}:·, em realizar uma conferencia d,,, paz no Extremo OCORRE-ME pensai- 112 in"
Oriente com a 9I'e';'-:n(:a d� China comunista li quize dl-' abri], fluenela que está l':i!>:'reendo
em Gênebl'a, O acordo se verificou ao termo da sessão ser-re- sobre fi mentalidade elos diJ']-

I
ta, rvalzada nu manhã de hoje, �entes brasileiros a Esr'ol.a Bill

Sn:> divulgação of:cial füi feita ti tarde, �lPÓS ser apr'vado perlor de Guerra o prtmeiro
na última sessão da conferência. S'�gundo Lutes Ocidentais centro de ensino' da navega"

I bem:inform!ldas a conferencia �� Genebra se ym�tará à dís- eão pela bússola em nossa ter
, cussao do i.lJu,;te da paz na Coréia ecm a partlpaçâo das tres ra.

I grumles p0'�enelas, China Comunista, da Coréia do Norte' e da í Evídenternente havia antes

Ccré!� �P nSul.. "u" ,
c

_._ r. I dela Individues e- grupo!) fj�eEssa L o.n!el e�C13 ser a seguida de �U�T4i sob:e a I1lI1o-Ch 111d se esforçaram pela adocão elo
e�:j]n_ � p�rtJcl!laçaO c!.e seus. tres estados associados, elU, su�s- invento dos chineses na díre,
htmçao as d�as. faeçi?es coreanas, O ���rdo para a reahza�a{J ção dos negocias públicos,
dessa c::1!ferenc!a e:-Tlt:u que a reuniao qutrupla de Berlím, Mas, i\Ji, sem dúvida a Es.
que termina ho}�. tlve�'ie corr�o resu1ta?� um fracassn des2;- !Cola Superior de Ouerro, :1 prílentador. Isso fOL possível apos uma serre ele concessoes fel- meíra grande iniciativa, coroa
tas pelo sr. Molotov. da de exito, para preparar es;LONDRES, 13 {UP) - O tadlstas, civis e soldados, à

premlér Winston Churcháll' base do conhecimento das !_;S.

b I d f
' declarou hoje nos Comunos a- tatjsticas, dos números, das

e ,O sas e ca e na creditar que o Ocidente eon- cifras, do iato impessoal, dos
quístou algumas vantagens pontos cardíaís da vida bra-
com a conferencia das três slleira.

para entregas futuras �r���eSnf;t��c�s peO�q!erli: .--------
.

.'
.

. ��T�I���d�[nt�ê�l�i:c�ePr���!i Vão estudar o ca$O de
n:lUis aIo com o prarruér HNi� H--:-'� de l'" TiU'rª'_. - - -----��- t lCO Malenkov. êUu ti u! ç

eaus a
. da UO."'3-o ."pteramer.·cana A declaração de sir Vlins-I� ta

-

�,��lpo�:�:lr�h�l��U;-i ir.{(�I��,��Ja(f,:�� BOC'�O,!,A', 18 W,.P) -_---:.II!c:ç.competidoras co �'mE;.;mo n.lrte-a· �ultado algum. porque dito "bll_ I 11ft!1 B ,lI do Da" d Ag 11"1'l.r.Jbalh:st:t, 1)",,1' Emer"s \\'.,!.' .- ,.
I './'•. ,'''' .' _

l ",
In 'ricl'lno, l'o! exemI.lc, hnje em· cd'é á lei que ree:ul::menta os ml"l' .J

r lr.lllp tellcl 1110 l)lll 1'1'10� 113�

af m de saber S� o Clr_fe do
J c" ,

" :.., sl-'�' l.' ••• " _rli,,- () ,·:.ré se está vendendo ao pu I cados de prodUtOS não �el"1 �,.'
Governo preporia agora um

1'a negoclaçoes d leias (ol0!U-blj"o na Alemu1111a OcidentaL :l ur.s 1 re:;.u" havia sido criado para tra- ;.ulf{'rpí1c-ia ..lil ';Iito j'!Íveía, b-�.MPter.l,11anIJd's" �o_l:lre'l'.o H<'.,I.)T,lfhdtatres dolareR a lllJl'U-p:;so. ].i] estou pai,] e lião com os produtos im-
"em v'''ta 1 fr�' Q l' 1'-"

f'Jll ·_11 o :J a�1 a·. J li) a e
informado de q-.Ie ·0 consumo tal' com preduTos príldllizidos no

...

Iv. t ,? _:_ ,11_ '�-"l, � '-I
_

t _I� La 'forr"" ehegarào a esta Ca-
• �,., 1'0)" ce,',to mal'OI' do flue nmo tlOS 1111l11.�tl· �, "ti t'X t"..

t l-
'

.

-,' D",,_ . J

dor"

I
jJ, ti .no j11'OXlm? c =mlll�(). e.

que foi há apen?s tun a11,)".
O '1' UT'--.-t'",. ('-1. r:'·I- '-'-I :.t'onto com a� ll1formaçr;e"l os�. Yl J;U • .!I .hl J II l II - �

t ',f:" 1
*.

r"'-p"- de-- i'h" ·�ljj2 :'.j "-': pli:mpo etií."<:tl'l[," �-, OffifJlanO.'!l
"" ,ue -ll·- • 1 "h", ú, ,ará:, ZüE líelta Augi -e Cal'..

2 � �àglna iet.a fi) i0': 5anz �,Rnta I\íaria.

GOVERNAR antes da bus;
sola sigmflca despresnr, lUS

medidas de Estado, as realí
dades do tempo e do espago.
Viv_!: os Iong.is anos flxpf'ri,.

me 18·· ...0 •• jueões ou termo
samente apegados a SO!UÇÕf!$
erradas.
Enquanto ,;:;ralTIOS um país

de agricultores atrasados, de
população muito escasso arra.,

nnando como os caranguejos
o moral, a propría tenuidade
dos nossos problemas SlI por"
·.'ava que n�vegássemos npi(!..

nas com as estrelas.
H,je somos um mundo ea

da vez mais complexo ql1{" e.�

xíge bússc la e radar !".;'ti"ü os:

homens lio gOVPl'IlO,

!Ijl A

�apf nes
Var�adaira» I

o n]. srna, que é Il1aÍ3 (}!)m}}l:- i
!t, _,;, "\I€. n S ("," I'n s j:l L I' I
tflll gliC"vS2. I

PiU'TINCiH:iU.\. 1.:\,
CUNAS

(j :-'''' 1", -l;�o.) ?ll:'nrl:·s Sl"ht!�:;
tos; dire lür elo SA1\'IDU, res

Sf,1l0t' que, se ven!:lde:r·l a

Ministro. ChurchilI
-_._- _._------- .----'---'-----�------'-

á
turn (�i.e t�afp -enl nel1l11ilU lJ�:iI::) !lJJ'

rnfie>l.
,-'" "A-llt�3 da f:!Uêr,,'1:-' .�-- riFel

LotJ=J ---- "h!t"ía -1n.,,:T·�at,_li)s ll':l H:.r_
.I':- f: enl HHn�bln·;:". � ti2Tf!O'S 0:'1-

�/ido dIzer qUI? E�tf,. 'i2ú_(l:, estudE
da oE possibilldad.,p

vVASH1NGTON. la (UT) Ique colabol'al'iü na instl'uçf.{j'
- Um porla-vó" do Departa- Id:Js soldadcs indjg<.'nas. O mes
mento -de Df'fesa dL","e hoje mo informante diss(, qrw ti?·
que os EE:, nu. estão cni COll chegai' a um al'ol'do, li missQo
sultas com a Fl'.ulça sobre a gerá - chefiada pelo general
poss;hílidade de (:nviar para;a John O _ Daniel, qne é atual

,(Conclue 09 2 a pálfln", leti'ü B) Indo-China u'a missão militar mente comandant,e do Ex€'rci ..
----------..----�------------------' io no Pacífíco. A atual nêlrte

americana na Indo-China não
particir·a u,:\. instrução, d!ls tro,.
nas, mas 86nwnt.:.> pi�ri",}Íl'ü á
importacão {, emprevo cto ma..

tpI'ia] bélico enviado l;Fl(l.� Es
!ados Unidos. Este grupi] :C'oi.
não obstante, ampliado Í'pcellq
t!."mente com duúmtos tt·cUiCOfl
di). fé rça aérea, qUe in�tr-lle1n
e allxilimn �la ll'1anu:(eil�:<l [l f.{oS
aviões norte-americanos".
SANTIAGO DO CHILE 18

(UP) - A Superintenclencia'nalmente, Í!Emtandü levar a dos Ahasiecimen!:ü e Plreços
efeito outras modificaçó;:;s informou q11e as investigações
ha tempos anunciadas, o sr. realizadas sobre as importa
Getulio Várgas iniciou son- ções de chá dl1 India deterrni

naram qUe o produto éra \'?n�
Ac!eital1do a exonaração dagens junto ao Senado pa- vi.ado i.já adulteradi2' 'do seu

do sr. João Goular, o dr_ Ge ra conhecer a receptividade paIs d;.� origem. Acrescentou a

tulio Vargas dará desaprova do nomedo do sr. Batista Lu Superintendencia que está seu

Gão aos elementos ligados I zardo para a, prefeitura ca-
do estudada a DOssiblidrule de

- serem deVlo�vidas as i..jjV:fgW$
ao Minidério do Trabalho, rioca. aos impo1'íador,:>s.
pJ.t::-ilear.do salário minimo - - - - --.- --�- ------ - �- - I!

�:t�tr;�: �:;i�,s�/�!�eGo�� nltft'n',u O II·der dO D�D pOsgnns:;�:i':;�\�:;: :�� teFr;���, I � 9 U, U k O II �lIn
'e�t:�doU"��li�)o;:�':��iõ:; 1 IRsnltus ôO sr. lmaral relInto
r.bs classes produtoras, re�

I

<;olveu que l1enhúma modi·
. RIO, 18 (Meridional) - Sé" cemparecilnento dll, bal.I'�all'l�

ficaçã') 110 salário mínimo rio incidente teria havido en· g0y.::rnista as segsões. dei):lll1.,
será feita antes mesmo que' tre o g::Jy,'rnador do Estudo do") do () ,líder abandonrJde,

. .

'�t da F' _
• Rio e o líder do PSD na As- Acl!anta-se que .') sr. Arnaral

oplnenl os nlUll", 1'os .' a
sembléia Fll1minen.�{', sr, Afi- advertiu ,ao sr. Arino da fal�

zenda :: Agricultura.
.

I nos Matos.
.

ta do cl:mprimento ao deve).
Por outro lado é fora dE;, O incidente teve lugar ll' partidário em desrespeito aos

c}llVida que o Ministro da: p�opri? Pal?�jo �o. Ingá, e�" l'(.lllpl'On:iss?s cem o p_artid'IJ
...

_.
'

b'. 'd - NJtel'Ol, e rOl .;:rlgmado por e qUe o mCld·"nie assumiu pl'OClllerla sera. su stltUl o P<: motivo ainda não sabido, o porçbes de agressâ';J física, teu
lo sr. Zenoblo da Costa. Fl- qU'2 pode-se jusi�ficar pelo I�ão do o sr. ArlDo ficado df.'tido

nO Palácio ante os impropé�
rios, e .ameaças que fazia tU':'
governador. Alirma-se que c.

sr. Arino chegou a dizer pa
lavrões. Dep')Ís de acalmado.
foi solto,

�if" 8.9tl
nu nos xnert'"adljs europeus

I�
•

tA] ln (if:' CaU�31" tuna l"eat,'ão ii!

ti'rnal'Ínnal, i�to ierlllillRria pc,
retlu2.ir .nosso proprio mercaôo ",
setn {h�\'il�a. pl"'Jplleal-'i� \na'o7"�s fln

ttl(l�ões (de pr;;.ços I. e o quI:' É'

pior. o desap:tl'et'irnentn deste mel"

cado" .

"O mereado c].� caté nu Europa
Ocidental, que foi bastante grun(I<!.

I IIDlllcausto 311 mem�rílll dos ClIfflDéis

IJá decidiu o presidente da Republica
laceitar a dem�ssãn doministro Guularl
RIO, 18 (l'1I1eridi'Ünal) beça será dada em holocaus

Os acontecimentos ligados to ao. lli'emorial "dos coro-

-------- _. _.

néis.

ttlra do sr. Costa Lima. C;Hn

e�eessão do PSD. O governa
dor tratará do .)ssunto com "

president.e 'Vargas. Se con:ru'"
rnada a versão, terenlos Que Ulj�""�""MM"��""""""�""�""""""���1I
PSD conformou-se em fie".l'
com a ,"rice-governança. que
caberia, ao sr. CunhH Bueno,
O sr. Lucas N':;Jgueira Ga!'ces

permanec>eria hoje em ,Petro.,
pd·s.

fi (
MOTOCI ([,ElAS

E H I R U Mil
Com motor "CZ" - 150 c/c 6 HP com fcrquilha di

ant1eira Telescopica e molejo tl'azeiros Cr$ 16.400,00,

causa do preço
Cfim DS efeitos alas geadas

NOVA TRAGE'DIA NA
TERRA DE TENO'RIO

DISTRIBUIDORES:

RIO, 13 (Meridional) - No
va tragédia atingiu a Policia
de C�xias, Estado do Rio, O
.'mb'dElegado Ozvaldo Geral'd
Rangohl, llO 10C:i1 denominado
Xerel11. m' >ton a tiros o sub
delegad..

, do mesmo distrIto,
(I·, local denominado Emba

rié, .sargento da Policia Mili
id d·] Estado, sr. Pedro Ferrei
ra. Os d-csentendim:,ntos polfa
t:eos motivaram!) prime, pois
os do·s sub-delegad·J;;; éram do
PSD e disputavam o mesma

de'Lrado no l)l'OximO pleito,
cc.mo candidatos a vereador
de Caxias. Quatro l'jros liqui
daram o sargento'! temto o crio
minoso, depDis de mneaçar as

testemunhas de arma em pu...

nho, fuf§do. .. -"".

Vendas tambem em prestações

PROSDOCIMO S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
INICIO DAS AULAS: 1-3-54 - MA.TRICULA: até 25 de

.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA fevereiro CI{)'ll1 o snr, A. Vollrath, rmu 15 de Novembro n.o

Convidai-se os Senhores Acionistas desta Sociedade, para I 642 sobro ou com o, snr. Eftel i'Ieyer na Casa Me<yer•.•......
oomparecerern á Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no

dia 20 de- Mar�, die 1954, áSJ 9 horas no. escritório da socie- E""dade, á Rua Dr. Nereu Ramos, s/n afim de deltberarern so-
'

"

bre a seguinte:
ORDEMDO DIA .

nosso país, e revetou que 'os americanos, c.ontinllarão 3," tomar café fi'

pagarão preços altos. poís estão acostumaólos
á

bebida".
Hoje ,,'às,' '8 horas!

.

''-' , ;
..'

. 1.0) Discussão e aprovação do Blailanço Geral e conta de VERtnICAS AS INFORMAÇÕES .. .
.' ... ' .. " ... '

L P d 1 té d D· ........
· -

d -. Ih . FinalrIl.ê:iite a grande reapresen.. t".·"""..

"

.. ão a.nc, ipsmne.nte .', aguar'ucros e ex as, .re a Orlo a he"o.la e· parecer o i.,;onse o Após percorreram as zonas at;ng;d� Ii.ela 'geada, quando consegui- "'".
,

Fiscal referente ao exercíeío. de 1953·
raro visitar ínumeras fazendas. principalmente a do sr, Geremias Lunarj dada ,p-pf todos! .

.'
.. � ': ».; :.

"

'
..

'

.: .

2.0) EJeição dos membros efetivos e suplentes do Con deli as norte americanas não esconderam, sua surpresa de verem áreas INGRID: BERGMANN, JOSE' FERRÊR (o grande aSlro
. - dlê Mou1in Rouge), Francis L. Sul1f��, J� CA_RIf.OI:;. NAISH,selho Fiscal para o exercícío de 1954. ' e mais áreas totalmente arrazadas, imperando áli a desolação, A sra, JOHN IRELAND, WARD BOl'iíP, �D HARTFIELD; GE-a.o} Assuntos diversos de interesse socíalv

,

Zaio Schroedér qUQ sempre se mostrou reservada, não poude fugir a

NE.LOCKHART, GEORGE COU:J?PtfRIS" ÇECIL KELLA-T:in1bó,.8.. de Fevereiro de 1954. uma declaração' ao representante dos �Diarios Assod:adlos" ,dizendo. en- WAY, no deslumbrante, Inesquecível, 'verdadeiro!
. .

RICHARD PAUL JU'NIOR - Direto'r Presidente tão:
.

"

JOANA Dr., r"
.

.

AVISO' - 'Todas ris informações que ch�gtrm aos Estado$ Umdos SObre a· . . .;., ' :,{R\;.· c

..

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, no e.s,_ destruiçao dos carerats pela geada. não dão uma ideia nitidá do :fe�orne. ,

.

n··o c·l
..

Im... !J.,·co ocorrtd
..

o nO Br�sil. É uma p'alida mensagem. sintéfica: fria. ...... ..
, tTECNICOLOR) .

.:
..

erítôrío. da soejedade, os documêntos a que se refere o IÍÍrrtigo, , ..,,,, Q

U f'I h' tõ
.' .

d t"
'

90 d d to-Ieí 2627 d 26 d S t d 1 Agora.. nós, cue ,re"re�entamos milhões. e milhões de.·T(lulher�s amerí-' m su�r 1 me is OflCO e e uea iyo! A vida e à mortetr
.

o. ecre 0- e1 n.o e '. e e embro e 940.' .� ">,,. �
, d DonzeladOI

.

.

't" , ..

I
'.

.

canas '. vamos transmiti las ás nossas impressões, procuradas as .ncssas
.

a onze a .... e r eans, .no .mais espe .aCil ar .e belo :filme de

I
impr�ssões. procuranclo7dar ..

um cunho real no que ��os. acrescidas todos os tempos!...
.

. ,:., '. ,".
.

, dos elementos estatisticos .quc colhemos em nossa vragern, bem como. JOANA P'ARC, é uma' figura de rn_ulhéi. cufá evocação,

�s declarações dos fazendeiros que perderam sua safra de café", sempre emOCIOna. e exa,l� porque ela nao. foi. apenas a: inspíradora e destemIda canllloma ·que condúziu U1'Íl. éxército
..

,

I.

O E U I S C H E sr L\ [I E
vitória e, deu.8 seu rei uma corôa, mais que ,tudo. issio, Joan!
D'A.'3!rC e o símbolo dessa. bondade que
pre procura e sempre dJestrói!

.

._---

KURZE BERICHTE I

Wy IMPORTANTE fiRMA
I·

IMPORTANTE FIRMA industrial de o!0invil1ie, ne�
sita de Auxiliares de Escritório. - com pratica de ecntabílt

dade correspondencia 01.1 carteira de cobranças, devet� �s
. ter� ados dirigirem-se por carta de propno punhO ai

� p�al n.o 389 - Joinville, dando pretenções e ,.l'�ferên�,. .,.,.11.,_'.
:;z.,......cias.

P R E ( I SAM .. S E'
·.�c_ �_.. -

r\ll
"

Moças para faturistas e seiviç� de escritorio, informaç���
Destribuidora Catarinens.e de TeCIdos S·A· Rua 15 de N

;Yembm 25.

I """ "

..Ei� &!'

ALUGA-SE
a Rua Hermann

,tJ.uartos co11.'1 e sem pensão, ver oe-- tratar

lIering, _ 247.

'-

�f "ii�.

:{�,
ALUG AM-SE

1 casa sito à Rua.Prado Silva, 8 peças
,>

1 casa sito à Rua Amla!Z�mls, 7 peças
1 casa sito à Rua HenrIque ,DiaS, 7 peças
1 casa síto à Rua Arararigua, 7 �eças
1 KQarliamento síto à Rua Maranhao, 5 peº,'ls
'1 apartamento síto à Rua 15 Nov. 4 pe�as
Informações na ECAP Ltda., Rua Fl. PeIxoto, n.o 18, 1.0

'A. sala 14;- - Telefone n,o 1150.

PRECISA..SE

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas des
ta sociedade que, se acham a sua disposição, na séde social,
situada na Rua 15 de Novembro, n.o, 487, os documentos de

de dU'llS m(l�as, uma para Ser- qu{!' trata o art. 99, do decreto-lei n.o 2.627, de 26 de s,etem'
viçó. de bhilcão e outra para ser bro de 1940, reÍerente ao exercicio findo ,em 31 de Dezem-

viços leves, e qUe gaiba falar. bro de 1953.
.

o alémão e poriugües. InfOr ..

!.
Blumenau, 12 de FevereIro de. 1954. •

mações na Confeit.ada TO,en- ALFRED FRESHEL - DIretor-PreSIdente
jes, Rua 15 de Novembro 982,

EXPORTADORA (AIARIM ENSE DE FUMOS S.AaVENDE-SE

��:�i��!�!����r�ilf:Ç:! ��
.

EMPRESA FORÇA iE lUZ SANTA CAHTARINA S.A.
terial para pequena , familia. AVISO AOS ACIONISTAS
preço Cr$ 700,00. Tratàr-se
Rua AraI1anguá entrada íabri-

.

Em obediência ,ao disposto' no artigo 99 do Decreto-lei Fe
ca de pentes. dera! n,o 2.627, de 26 de setembro de 1940, ficam os Senhores

Acinistas ciêntificados de que se acham à sua disposição, na sé
de social, à Alameda Dl'i1ue de Caxias, n.o 63, nesta cidade de
Blumenau os seguintes documentos referentes ao exercicio de
1953:

'

a- - RelâtóriQ; da Diret!oria; I
b- - Cópia do Balanço e da Conta "Lucros e Perdas";
c. - Parec.er do Conselho Fiscal.
Blumenau, 17 de fevereiro de 1954.
(Ass.) GUILHERME RENAUX - Diretol' Presh:j:enie
INGO HERING - Dir.etor-Vice Presidente
UDO DEEKE - Diretor Geren(le

festação. A interpretação da_
da ao conteúdo do docwuf'n
to pelo alto comando do E- �UUIIUllllllllllllllllnIlIlIlIllIlUlllfllmmfmmtUlllllmlmmlllmlllllJ" •

. _ -

xercito. entreta"a1.o. já nãC' 5- ::
mais justificarÍa a iniciatl- -

CIsas ..

IERHENOS-va. I.
"

',. [ "

"

.;K = COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS =

sus(.�tar, a questão. durante ª PONTOS nA CIDADE ª.o debat-e sobre a !'enn-iãol de
Berlim na proxima semana, a Antes de rea,lizar qualquer J;íegócl() iroobiliário:- �
Não obstante acrescentou: = con,sulte-nos .' ::
timar qualquer coisa que ilU' :: .

=
"Não tenho razão para Ias-:: "ORGANIZACÁO BLUMENAOfNSE LTDA." ::

tíenha dito" - com os aphll- ::. ::
sos dos trabalhistas"; mas sou:: Rua 15 de Novembro; 870 -1.0 ando Sala 5 ::
forçado' a "d'eclarill' que na mi, :: Telefone: 1 5 7 2 ::
nha opinião, conquistamos:: O de I'

..

I "" E
vantagens com o que ocoi"- E

n se rea lzam os me hores negóciOS de Imóveis E
J,'eu". ':ííUunijjiiiimiil�mlii:lnmlluUiilimiiimmunuilt.lCtummUlmllmJ�

(ARRO lO (ompra�se
Pequello ou médio, em dom es

tado de conservação, compra
Se um. Tratar com Israel CO!
ta m�ste jornal, ou xua Sao

P�ulo, m. 3.150.

t..
;:.::;

VENDE .. SE
Uma casa nova na Praia de

Camboriú. e uma casa RUIVa

na, Rua Bejamin Constante
Elumenau, Perto Escola,_Agr1,
cola - Preços de ocaslao a

tratar com o Pl'Op. sr. Rodolfo
Bugner B., Velha·

VENDE-SE
.

Por motivo' l'le rouaança um

Bar e Café e Restaurante bem
montadlJ, bom estoque de be
bida boa frequencia. O maior
e melhor ponto' do, mercado
publico de Itajai. Tratar no

:mesmo> com Edú Verissimo.

VENDE-SE
Um terreno DO JARDIM

:BLUMENAU, a Rua Thomé
':Bl'aga, medindo 17,5 de frente
com 41 metros de i,undl): Pre
ço Cr$ 80. O(}(},OO.
Diversos lotes de terra! a

Rua São Bento e Rua Zendl'on
(Garcia), próprio para, Resi

dencia, preços de ocasião, me
dindo 20 x 20.

(HEVROlET 1952 e 1953
(Vendo, Ou tróco,)

1952 - Faixa branca, capa,
l'ádio curtas' e longas 10.009
km. Tudo aindai original. Pela
melhor . oférta. Cor cinza
cllumbo - mecanico - 4 por.
tas.

H!5� - Faixa branca, �apa
_ '1 portas, 3" OOG km, Tudo
m'iginal .- <1 portas - meca

ni4.101 '.
- Cor azul claro em

baixo .;_ Beije em cima.
Endereco ::..:... Itajaí --- Rna

15 Julho '3.0 lado do Cariaria
Registro Civil.

(ASAS - VENDE..SE
�t'
fi;
Duas residencias, enl lugar

apl"azivel, no, bairro da Velha,
amplas e bem llivididas. Ofe
recendo todo conforto pussi
velo
Infórmaçõ:es com Israel C�s

tá - Neste jornal, ou Rua Sao
Paulo nr, 3.150·

'"

r LOTES A VENDA
Vendem-se diversos lotes,

próximo . à nova. ponte em

constl'ucão no bairro de Pon
ta Aguda.
Informações com Arno B�c'

ke1', Rua Bolivia, 73 ....;.. Pon
ta Aguda - Nesta.

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

L
ti,;.
F

�F�.
t !,.�

Automóvell nAdei
ClUDlnhões Uudoti
ClimlonetétIJ Uod..

TROCA
VENDA'
COMPRA

���.

W��
dr"";--',", Co»cesslonárlnl
t!AMlNHôES 11'. W. D. (rem

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. DieIel

:Peça. .• AeeúorlOlS .

J'O:9.D --- CHEVROLJI'J
;,_ Linha -
'MOPAR

AUTO COMERCIAL
t� IMPORTADORA S. A·
i BLUMENAU
:i Rua 15 de Novembrc. 983
�, "ACISA,i - Fone 1324
Telegramas: VANDEMEENE

!

'.
,

.;

de uma cabeleira �ratica �m
corte de cabelos e ",ndulaçao.
as A'lteresadas deverão d�rigir
se P9'l' carta para Hc�el Cen
tral Salão B:'l�n{lS A'res .em

Itaj�í ordenado 1.5()íT,OO por
mes 'casa e comída, é inutil
e.;pr�sentarsé quem ;lão tiver
pratica.

-- --

PRECISA-SE

Um terren.o na rua Piaui,
esquina rua Nereu Ramos -

proximo à Alameda Rio Bran
co. !niormações pêlo telefo
ne 1157_

ELETROLA NOVA
VENDE-SE

Por motivo de tr[hsferenCia,
vende-se uma .eletrola nova

com 4 meses de uso, lnarca

"Philco Tropié", . tipo maior,
toca_discos pl3 velocidades, rá
dia com 8 valvulas e 9 fàixas
de ondas. Ver à Rua Lauro
Mueller, 50 - Ap. 4, Edificio
Jací Campos. Pr€ço a combi
nar.

um ap-artamento para solteiro
ou casal sem filhos a Rua São
Paulo- 674.

Representante do
Paran,á

Firma idonea -e;m Curitiba,
estabelecida com escritóri-o
de' representações, por conta
propria e eonsígnaÇões, 8C1!ita
qualquer l'epl'€Sentações para
aquele estádo. Rua João Ne
grão, 127 sala 315. Caixa Pos
tal 9c6-3 - Curitiba - Pa
raná�

PRE(ISA�SE
de uma moça para serviç9 de
escritório que seja datilogra
fa, apresentar-se na Navita,
Rua 15 de Novembro 1513

MOVEIS USADOS
Vende-se dormitório, peças a�

vulsas, est. Rua Alvin Schl!
dr-er.

V'E N D E .. S E
Uma camionete, marca Re

nault, tipo luxo completa
mente fechada, por preço dê
ocasião Cr$ 50.000,00. Vende
se tambem uma camionete,
marca Chevrolet comercial,· o
preço da mesma é de 3d.oon.oo
cruzeiros.

.

Para melhores informaçõea
dirigir_se .ao sr.' Roberto Ro=
cha, na parte da tarde neste
j-ornal.

f

GREMIO ESPORTI VO OUMPICO
BAILE DE CARNAVAL

O Grêmio Esportivo Olímpico tem a h-onra dê convidar
os seus sócios e os ,da Sociedade Dramatico Musical Carlos
Gomes e Exmas. Famílias para o seu grandioso e tradici-onal
BAILE DE CARNAVAL a realizar-se no dia 1.0 de març<l
(SEGUNDA-FEIRA.DE CARNAVAL) nos salõ;es da: g,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 identifi
car-se na portaria, afim de soçrem ,evitados contratempós.

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

razão de <::1'$ 200,00 que deverá ser solicitado com a'Dlreto
.ria.

CISI DO aMERICANO
Mercado de Jlutomoveis

AVISO

Comércio, Industria e Agricultura

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados Os Senhores Acionistas
desta Sociedade para comp'arecerem à Assembléia' 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.ellBlI'em sobre a seguinte

ORDF;M DO DIA
1.0) Discussã{lt e aprovação do Balanço e conta de lucros

e, perdas, relatório da diretoria e parecer do Conselho Fiscal I
referente ao exercício de 1953.

2.0) Eleição da Diretoria.
3.0) Eleição dos membros do Conselho< Fiscal e suplen

tes pallBl o exercício de 1954.
4.0) Assunt·:::s diversos de interêsse social·

A'V'lSO
Acham-se à disposição dos Senhores ACionistas, na séde

slJcial, à Avenida Getulio Vargas s/n., Os documentos a .que
se refer.e o art. 99 do decret-o'-lei N.o 2627, de 26 de Setembro
d� 1940.

.

Timbó, 9 de Fevereiro de 1954.
JULIO JACOBSEN - Djr.et.or Presidente

TECELAGEM E MALHA RIA INDAIAL
AVISO

Acham-se á disposição dos srs. acionistas, no escritório da
sociedadé, á rUa M,arechal Floriano Peixoto si n., nesta Cidade,
os dl::cumentos a que se refere o art.- n.o 99. letras ii, b. e c:do
decreto-lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940.

Indaial, 18 de Fevereiro d'e 1954
João Hennings Filho - Diretor Presidente
Alvin Ráuh Jor. - Diretor Gerente
Oslym de Souza Costa - Diretor Sub-Gerente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA

�
. c'"

,

•__
la· Convocação .� .. ' -<-�--�

ISã,:! convidados os srs. acionistas para a assembleia geral
ordinária. quê se realizará no dia 30 de março do corrente. ano
ás 20 horas, em sua séde social, á rua Marechal Floriano Pei
xoto, s/n., nesta Cidade, par,a. deliberarem sobre él seguint�

ORDEM DO DIA .'.
1.0) - Discussão 'e- aprovação do relatório da dit'etória,

balanço geral, conta de lucros e perd,as e parecer do conselho
fiscal, referente ao exercicio de 1953.

.

2.0') - Eleição do Conselho Fiscal
3.0) - Assunt':ls de interêsse geral.
Nota - Os srs, acionistas deverão comparecer

d,e suas ações a-o portador.
Indaial, 18 de Fevereiro d·e 1954
João Hennings Filho - Diretor Presidente
Alvirt Rauh Jor. - Diretor Gerente
Oslym de Souza Cesta ,- Diretor Sub-Gerente

"s O P R O"
S()CIEDADE DO PROGRESSO DA PRAIA·

-�-
Convidam..se os associados, pescadores. ·e todos cs interes

sad,;s no desenvolvimento da Praia de Camboriú para uma
reunião sáhado, à tal'd€, dia 20 (vinte) às 17 horas no salão
Erico Scheeffer (Boite:) a fim de. deliberar sobre a r�f{Jrma dos
estatutos sociais, passe.da nova Diretoria e d,íscussão de 3ssun-'
tos gerais. . . r-..,;

Praia de Camboro'Íl, 15 de F'evér,eiro de l:954.
N.B. - Aceitamos com prazer o comparecimento das- se

nhoras.e filhas do.s senhores veranistas, cuja participação jul'
gamos lmprescendlVel.
- - - - - -

- - - - - - - -� - - - - --
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STEIGENDE WESTrARBEITSTOSIGKEIT' IN
DEUTSCHLAND

'. BONN Infolge der grossen KaeltweUe, die
in diesem Winter das Gebiet der B�derepublik

I Deutschland heimsuchte, stieg die Arbeitclosigkeit

j. seit Dezember um fast ei� D�it.tel. �aut statistischen
Angâben des BundesarbeltsmlUlstermms und der Ar
heitslosenstellen erhoehte sich die nahl dei' Arbeits-
losen im gesamten Bundesgebiet um 464 792 und
wird nunmehr offíziell mit 1 989 550 g€fuehrt.

DIE SABOTAGEAKTE AUF DEl\'I FLUGZEUG-
.

TRAEGER EAGLE

LONDON; J8 (UP) - Die. Untersuchungen der

Sabotageakte, die an Bord des britischen Flugzeug
traegers Eagle veruebt worden sind, ergaben die Moe� .!!glichkeit, dass hier schottische Nationalisten � .;

Werkwaren. Die Eagle ist inzhwishchen vou portladud J.
ausg'eHaufen, um an den Frue ja rsmanoevern

.' er
britischen FIoUe im Mittelmeer teilzunehrrten.

Concertamo.s:
Re:fl'igel'adores Domésticos,· Réirlgeração ·eDi Oe!'al .

l\-láqulnas.de lavar, Fogões elétricos,'Aspiradore! da :tO.
Enceradeiras, Liquidüiea:dores ete...

.

'..
.

,R e f o r mas P 1 Ii t u r 1& ..
CASA DO. ,AMERlêANO S/J1.

Secção< Domestica

NIEDRIGE TEMPERATUREN AN' DER WEST·
. ,

..

SPITSE AFRIKAS . I
DAKAR, 18 CUP) - Das Tiefdruckgebiet ue

ber Europa, eine Folge der grossen Kaelte, ist 50-
weit suediich abgewandert, dass es bis zur Westspitze
Afrikas zu verspueren isto Bei Kap Ver,adi wurden
nur acht Gr.ad ueber Null gemessen, die niedrigste
Temperatur seit 25 Jahren

..

I J' .M. Mehl, membro do Ewlit n-io j

8
deClarou que, �ie não 'esta

Administrador das BOlSllS de 1'1'0' vadnfÓrmado sobre (,S 'fatores e-

.)
dutos. disse que o. J:)rojeto de. lei

.

do
·

.

para enquadrar o café dentro de."

·

tas rt'gulamentàções contava eom

seu uapoio p2ssi�o", por.em ad
.....

vertiu aos demais Jll'�,:�mbrbs . dà,
·

Comissão que não esper;:nt qué is
,

'\ to faç:\_ baiXiU' . ·os preços .da,u9tf'
! o representante A.S. Herlong".pis

! se que os membros d.:> Con:gre�5o
'"ficaril!m, como joguete3" se ·apro
vassem a inclusão do café dientrc
da .lei antes de ouvir '0' rE-:lator!,}·
da Comissão Federal de Comerclo.
que está investigando a questão da

I alta dos preçGS do café.
'

..
'

'fi
.

AMERIKANISCHE LUFTSTUETSPUNKTE IN
E�GLAND ,

WASIDNGTON, 18 (UP) - Zwischen England'
und den USA wurde eine Vereinbarung getroffen,
wonach die Vereinigten Staatoen 19 Luftstutzpunkte
in Englan unterhalten werden. Einige dieser Luftba
sen so11en mit Lagereinrichtungen fuer Atombomben
versehen werden ·fuer den Fall,· dass Atombomben
-von den Geschwadern g-ewoden wérden spllén.

_"

.. .".
.

I'
, . .'._:-: •

. ,

SCHIFFBRUCH INDISCHÉ'R PILGER
i

I BOMBAY, 18 (UP) - Ein Schiff, das Pilger
I unweit Bomb.a:Y brachte, erlitt schwereri Schiffbruch
dürch Auflaufen, wobei hundert Pilger doen Tod fan
den; ,Nur 20 Insassen des' u,eberiastet geweseneh
Schiffes konnten durch Fischer gerettet werden.

panhia de Navegaçã,:! Aere'\,
em cujo avião a rumbera .me
xicana embarcou, com desti-

·

. no, ao nosso país. mida sabe a-

I cerca das joias pertencentes a

,
triz. Dizem as informações -

: .acr.escentii o vesoertino "As
t sociado" -- que

-

na referida
:

comI;lanhía não constam, d::l
: mamfesto ou declaração de

ti. pro,priedade, ás joias, o que
",m .outras !}alavras Significa

. que, óficIalri:ümte, essas joias .

I
não en:\l'aram

DO
Brasil.

.'

I
çã'J da COFAP. Em consequen
cia a indú'strla pesada' d·=. "bar
racha, com":"édé em São Pau

·

b I� Riade_ �a_neiro estuda Sl)�

I'bre a !)osslbllJdade . de pedir
a.umento de preço aos pneumá
treos_ e câmaras. de ár na pro
porçao, do aumento que s·"rá
dado à borracha natura1. Por

NEU DELHI, 18 (UP) - ln der Gegend von

Allahabad verlor €in Zug nfich Passieren einer Bruec�
.ke, die im Bau war, einen TeU seiner Wagen. Infol
ge der Steigung rollten diese W,agen in Richtung auf
die Bruecke zurueck und ueberfuhren die Arbeiter,
die an der Bruecke arbeiteten. 22 Personen wurden

getoetet und 14 _:_ zum Teil schwer - verletzt.

ÉISENBAHNUNGLUECK' IN INDIEN

FARUK PROTESTIERT

ROM, 18 fUP) - Exkoenig von Aégypten gab
bekannt, dass er geriéhHiéh gegen alle Personeri
vorgehen w.erde, die Kunstwerke aus. seiner beruehm
ten .Sammlung in Aegypteri erwerben.· Die aegYp,:
tische- Regierung will di'Ô Gegenstaende dieser Sam
lüng in den naechsfen Tagen unter den Hammer biin

gen. Far* prot�súierte. gegen die �eschlagnahme
und erklaerte, er habe bereits zwei Anwaelte V'eI"

pflichtet, die gegeu eventu�l1e' Kaeufer vorgehen sol�
len.

MARMORKUCHEN

150 - 200 gr. Butter, 250 gr. Zucker, 3 - 4 .

Eier, 5éO gr. Weizenméhl, 1110 L. Milch, 1 Pa�
ket Baekpulver, einíge geriébene bittere Man
deln oder Mandelaroma,
Fuer deu Schokoladénteig: 20 - 30 gr. Kakao,
50 gr. zucker, 1 Ess-l. Rum, nach Bedarf .et�
was Rum.'

.

. Butter, Zqcker und Eiér ,gchaumig
nach, und nach das mit dero Backpulver g�mischte
uild gesiebte MéhI und zueItit die Milch gut durch
ruehten. Eine Backfórril gl;tt einfetten, den·weÍssen
Teig., hineingebéri, ·.2!3 dÉs Teiges zuruecklassen, die-:
SEm mito gesiebten K,akao, Zuc�er und Aroma verrueh
rêri, 'obenauf den: Sehokoladehiéig vei'têilên und mit
einer- 'GabeI dendtmkien Teig spiràlártig unter der:i
welss.en ziehen. So entsieht' ern· Marmormuster.. lri

.

gutei Mittelhitze etwa 55 - 60 Minuten backen.

. -De-.....:....
EDMUNDO MORlTZ
Rua Uruguai, 30
Caixa P06tal.;74

Telegramas: '�M01itz
ITAJAI'

II Fabricação de balanças . Mar- 'I
II ca "Mo'i:+t..." de 20. 30 .46 kgs. II
II

. '"

-"'-
, II

II Bombas de Pressão e Sucção II
U 1�� "

Bombás Inglêsas 1 11. II.

HUM:OR

"Was traegst du da in dE:m Medaillon, Emmi?"
'. HEine Locke meines Mannes".
"Aber dein Mann lebt dóch nach, .. "

"Ja, aber seine Haare �lrid verscl).wunden",

DAS SCHLIMMSTE ...
'

Frau: (zu ihrem Mann) "Raucheri erzeugt Ka
tarrh,- Husten, Verschleimung und kann sogar Geist-
esstoerungen zur Folge haben".

.

,

Gatte: "Was sagst du .?" .

...
Frau: Und das Schlimmsteist, es ru-iniert auch

die Gatdinen".
. .'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o

ano 'de administracão do sr. Hercíllo Deekd
�

govcl'nadm· do munícipío

I
des ·mdtais (' cívicas de um !'!e pôde j nldu:zil' dá pu.blica-

todo o esforco e ca: Iiomem públíeo da tempo- r;ik, que estamos fazendo
.

-

1':1 do sr. Hercil io Dz eke. das obras realizadas na ges-
., -Ó,

,.'"';�;"'�,J. A realidade dos fatos por tão admímstratívas do sr.

I S;-ío essas lições de civis- si só. ,d�rnnnstra 0" empenho Hercilio D.�eke, conforme
l mo e de trabalho honrado patr íótíco do chefe do exe- as fotografIas que estampa
'que personificam as aiitu-, cutívo blumenauense, como mos nesta pagina.
I . lFíei&!,..· ,eM !ee:!"'+'tNJ <ztJO,"""3Y'!fflí .....",UMM 'r R-r.?:::_ ! • 'Iii!Ir �fi'!!!!�'Jt9':"'" ,IHJlf :t: "!["Rt .....,. =WJi!dI1i�r"'1;_.;àW.""%k· � 4ii7 '& WtZ75 ---;-"

l'ré{, o de alven.nia ��a:r'l a Escola Municipal f� Rua Gal. OSJ
riu - Estrada Velha - Ribo::irilo Branco

Oünstrução de boeíro na Rua Euclides da CUnha

acesso à !l'fontc
BOl'ull:lUs.eU"

Iríneu

Lute dê lle'LUS pai':;' n3}.l1'o<Íaçíio do
nid,ifal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�D-Jl�V1�D'I�rl'OD�'AS nós sabemos o que

J:R:O{N'OI· -
.

"

."

é um tapete, mas poucas de.
..

- nós ccmpreenwe.l'lws realmen.,
te a diferenç.a, que existe entre

. cs diversos tipos de fibras a-
TV NOS ESTADOS Unídcs - Aindnstria norte-amertcana

tualmente usado-, para :fabri-
de rádio e de �elevisão provavelmente atingirá este ano, e

car tapetes e as vantagens quepel p rim e lI' a vez em. sua· h i.� i o :r: i�, cada üm ol\::'l'ece.
'receita d·e bilião de culo dos (SP�cla;:st�. As pre.vlS;oel! índí., Numa recente. reuntão da "-,,-. ..,_..,_.-�._'--_....._._- ._.......��__--�

cam que a -udevisão rende a maIs. de quinhentos m!l�oes de
Associação de Fabricantes de Um fenomeou.a alarmant:::·dotares, e a radtn-dtfusâo, quase ISSO· ? nume�o de reo.::p�Ü' Aspiradores de pó, nos Esta, ,

res de telcvísâo em uso nos EE. UU. atinge a. 2�.500.000 un1- dos Unidos, nas diversas pa- D U Oç 'do S X Ddfardes, aproximadamente A radíodiofusão dispõe de 2.497
lestras, não sómente dos fa'-'

'.

m !li e'estações emissoras em serviço e a medía de a.parelhos é de
bricantes como :lOS represenvj _,' ". � : f 'íll: f25 para cada lar em todo o lerritorio dos E. Unidos,
1t�ntes das grandes ccmpanhlasÀLCOOLISl\10 - Os especialistas estão espantados com
produtoras de tapetes, fJ'Í ,3- drnR" i�ta elevação do nivel do cO'nSUInO de bebidas atcoofcas nos E�-. conselhado <J cuidado que de- fi nU '0'::3tados Unidos. Em 1953 foram consumidos mais de 750 nu-
vemos ter. para com, cada um

lhões de litros tendo se verificado, af>sim, um aumentai de' no
dos quatro pr.ncipais tipos de

ve por cento sobre o consumo do ,auo anterior. Os medicas a_

tapetes,eham que já se b-ebe demais. ". :.
.. .. !..' Como é sabido, a lã foi o

O DIVORCIO EM SINGAPURA - 'l'odas as faeílídades .sao tecieb t\ drálJ' para 'tapetes,concedidas em Singapura aos horne ns que qu.erem dl:,orcmr- durante muitas gerações, mas
se. Em certos casos o marido pode conseguir a qu_bru do

.

d f'vínculo conjugal sem dizer uma so palavra a esposa.. Atual. agora não é- mais usa os a l�

t bra de estambne, devido ao,men 1€, a lei malaia. laiuto:riza o mulçumano a er val'la.s mu-
seu preço prolbitlvo, Os tape- IIheres poderão div.rctar-se da esposa legal com um símples tes Wilson, que fOI\�,m' os fapedido ca um "kathi" (dnlgeme reltgtoso) , sem que se�a ob!: voritos durante a -séctrlo XIX.gado a expltcae as razões. 98 mulçumanos obtel?l o dIVorCIO"
eram feitos de estambre, e ,dsímultaneamente com certif.cado de- matr-moníc, bastando

d 1 em zse qulr ramo grande fama, mas a_o
para íss:» pagar apenas /..:lgumas mo_e as, a ma s '" U

tualmente ':' italJ.e-le infLri, r,beneficio.
.

1 t
.,

frequentement<�, se mostra,FERIAS - O presidente do. si�;dicato dos °I,el'arl'os.e e rrcis-
......'ais resistente e dllrável, eo -tal,; de ·Chica�o. levantou a 1 dela d,; ?s patrões t'.onsl{l:e�arem, n�

para todos OS efeitos, um di� de fenu., o �o anlVerSar,lO, d� ·t1'€ os tapebs de lã.

empregado. Urn aníversaeto e um. aeonteeímento na. Vida. E O rep1',esentante de um dos

natural que se celebre com 1 di -de fedas remuneradas pr-íncipàís ,�abl'ican;LS re�o·
esta. a sua tCOl"Í!!, que se tos-nau vítorsosa. .. •. "," mUfldo:_: lm�eza ��_aspira

.uulllnll::;;�:;,n:;;:;:;IIII;"I1I1::�=��n
...n...

iCasa de Saúde Nos.a SeDbol'íl da, Gloria =

U8iSTllNClA :i!Il!:iilW A pUM,A.N"ENT'& A CAKGO U. itiSYECIALfi!'l'A.!
üJER'.t:'A AOli .a"DICOS EX�JlNOB

ü.s.tiüCWADiõ mE'DUJA - �OU80 - 1}1!:8IH'rOXtCA90Jtll5 - .&LCúU

LUiIlU -- 'rlt-A'l'.A.M:EN'!·OS ESPECIALIZADOS· .=<;

AV"Dí'IDA MUNHOZ DA aOCHA N. 124'1 - 1'00.. iDa,

UUJRREÇO 'I'.I!lLEGR..it.'FICO: PSIQUIA'l'RA
CURl'l'lSA PARAltA'

.na Eru;
- Ü"�·gemeDs Siegfried Wolf

gand v. der Heyde,-:residentes
em Testo Salt'íJ';
- o jovem Gilberto,

po Julio Beimes;
- os srs, Alicio Cidra!, Au-,

gWsto Anterior Vi�ira, Nestor
'I'orquato ,e Rene Giarçia,
sidentes':nesta cidade.

--
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pação de estandartiaar-se a

frota, facüítando-se deSSe mo

do a sua operação e manuten
.

ção e os resultadcs de tão de
sastrosa politicu es�ão traduzi
dos h _je np enorme numero

d·= navios iinprestaveis que a

travancam nossos estaI"} r05,
sem noss-bil:dades de recup·e·
ração', enquanto s.�ntim: s ver·
dadeh1', fome de transportE!s
para escoamento de nossas.

mercadorias dGS centros prG-:
duto1'2s para os grandes mer

cados consumidores.

E Q rriesm), aconteceu em

relação 'às nos!:u;:; f.errovias.
Não houve um planejamento
geral, não· se disciplinOu "1
sua expansão. Lançava-se os

trilhos tendo em vIsta apenas
os resulbados imediatos para a

r·"gião que se pre.lendia Il;lV':J
rec.er. Não se procurou criar
-uma rede ferroviaria, um sis
tema naquele importante se

tor de tlransporte, e hoje esta

jlUVS
amarglJndo as consequen

cias, As nossas ferrovias, tI",
bitolas difemmtes, u>:ando ma

quinas e vagões (UeL'entes, não

Co
-

a
se entl':sam, não podem for-

a eç mar uma rede conlO Ilconteee
nos ?utros país.es, que tiveram
o CUIdado d':; dlSClpl1í13r a ':!,"ns

trução de' suas estradas. Nó
les, a mercadoria f!olocnda no'
vagão de uma companhia, po
d.e ir, sem a necessldade de
baldeações semprl-' dem']ra_
das e onerOEus, aos mais div·;;r .;
sos c,2!ftinos, sabre trilhes da �
mesma bitola. Aqui porem, 11- !
ma mercadoria embarcada

li'numa ferrevia .? que se desti- �
ne a UlTr l. localização servida (
por outra, terá forFosamente r\
que &:1r'-r baldeaçoes, como li.
suceà,,= na pronria Centr.,i, �
que tem duas bi-tdas. ,.

Por isso mesmo é qw;: deve
ser recebida c::.m o maior en
tusiasmo \,1, iniciativa do Mi
l! stér.o da Aeronáutica orga
nizando um plano para ser e

.xecutado em cinco an:.s '2 .les- [':Unado a criar c(·ndições pl3n :
que a nossa aviação, que cons- o;,
titui um dos nossos sistem:l-S � �
.básicos de transportes e é hOje t'a segunda do mundo no que se __

.ti refere às linhas in'ternas, não t'
tenhl ': seu '<Í'2senvolvimen:JJ �'.�.. 9 prejud1cadi)' Dela l'llesma im - �'-

previdencia que tantgs males I'-_- CüUS;JU à nossa marinha

mer-r'cante e às nossas ferrovias·
.

HORIZONTAIS: Esse plnno de vasto alc:Olrl-
1 - PaDa de umbu - Meio da rua. 2 - DeF('�nB:'(lJ. - : ce, que já se �llcontra .��. PO_j'Homem de dinheiro ígil'ia). 3 - Engüdo. -----: Arn:mha. 4 --: A- der .do Executivo, para s.�! sub

margo. 5 - Nome de homem. fi - IdentIco. 7 _ Ento�'no llletl�o �o Congresso, preVe a
.

'

- Adiçã9. 8 - Ganh�) nas :..:tngas - Doar· 9 - Rio da Smça. amplIa9ao e aparelhamento:> de ,
- Estrel.1J. 90 aerQdrc�os, �e acordo C?tn

t.VERTICAIS: todas las e>ogenCIas da téCnIca "

1 - Gume -- Bagatela. 2 - Cereais - ódio. 3 - Estir:- ,moderna, .a fim de que com:
pe - Matiza. 4 - Cerne. 5 - Sa9- do Amazonas. 6 - Anl_ pletem a mfra.es�rutura sobr,_

.',inal povo (pI.), 7 - LúgubI'� - Vasa. 8 - Redim�nto -

:
a qual re:JPusarft o crescente

IDano: 9 - Donativo que o lT:1 rido f,:z:a à mulher na dia (' €_s�antoso progresso que o

seguinte ao casamenlo Semelhante. I BrasIl all nç. u no set(Jr dJ.
transporte, aéreo. 1111:.

I

I
1.:
r

Planejar para
A "falta de planejamento ·e

de esquematização tem sido a

causa maior das dificuldades
que tem surgido a C'ada pas,>')'
'no caminho da nossa expansão
,e dc' nosso progress'J. Infeliz
mente raros no Bras:1 são os

programas de longo alq:.nce·
Na makria das vez·,;s costu
mamos encarar 03 problemas
que nos surgem visando ape
nss a solução do memento,

. sem nos atermos a nenhuma
c<;:msideração sobre o futuro.
E esse im.edia tism.)', como to
dos sabem, tem sido das mais
danosa.s cC'llsequencíos para
nós. principalm'211te no setor

. de ü'3.,nsportes, que é a basiê,
a alavanca do desenvolvimen
to de todas <,s nações.

desenvolve-h. Sem planeja
mento, sem nenhuma pr-evisão
sobre o futuro;" comprava-se
navios p:r unidádes, das mais
diversas procedent:las e varia
dos fpos, pa�a atend.er-se a

penas a necessidade de cada
memento. Nã,�· havia a pNOCU-

AMDRE' MARTINS
OIBtêlbu1(Jot "DI Sta. Catanna

II A fI

AFAMADAS CAlSíMiRAS

ilNOBIS"
Marca FabrIl da melhor

casimIra. do Bl':udl

-x-

São Dor demais conhecidas
as tremendas deficiencias com

que lu t1 hoje a n,:ssa marinha

,mercante, particul(irmC'nte no

setor da pequena cabotagem,
por culpa da maneira desor
denada com que s.e procurou

Linhos e aviamentoll

para Alfallltea

-.:lI; -

Rlla XV. 1!S60 • ex. Postal. lUIS'
BLUMENAU

QuebrandO:
./

..tl--_+---+-_

J

FõiiI EF iii

(OMf'RCiO DE' SAHlA' 'CATARINA

_.� 96;000.000,00
Total dos depósitos em 31112153, mais de 834.000,000,00
AGENCIAS JS ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ '!S DO ESo
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CfJRlTIBA

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCa E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AiJMEl'.Ii'rO DAS POSSIBiLIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO.

.

DUÇAO

- Matri'i\:' I T A J Ã P

i'undado em <Z.:f ·d•.Fevel'ó!;lro de U3:5

capital
.

C>d •• , "",. ._.. ". �= _ _

Fundo de Re�1"V1l .... _ __ ._ _..... .... :_.

f P A 6 UE (OM (HEQUE

'Poro um. peno
feado sémpre atraente, é in

dispensavel o uSa diari" de

flXBRll, O fixador reço-

-- i_f -.......=a•.

. Êndel'E:Ço 'rel.6c "INCOb

_ , Cr$ 50.000.000.00
46. 000 . 000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A. A'vila

Ide
cumpr-irem as de.ermína- do a influência daqueles que Déterrnjnou , teimosamente.

.Sem querer faz�r gratúitos ções do Regulàmerrto, ou se- o ameaçam com mais rigor , que as penalidades 'máximas,
eLgios e nem mesmo espan·, [a, atirar o restante das ,pend E' taímoso e pernós.tico e não na jogo. Palmeiras e Vera
diir engrossamento, pü;C,.mos Ldades máximas, impedidos procura aglr com equtlíbrí» e Cruz, fossem batidas com a

afiançar. sem medo' de errar, que foram de faze-l por es bom senso. E' alvo, nas parti- bola doentrD da peça à'agua,
que o sr. Sebastião Cruz. em sas duas figuras brilhantes das de futebol, dos maiores a- par a perrn "(.ir, escandalosa
se afastando da L.B.F. há ape., da arbitr3�:em, Amaro .Tulh chincalhes, que partem tanto mente, que no jogo a seguir,
nas uma semana, já está Í,àzen Bento e Paulo Lima (Pauli- dos hr(" dores em geral como entre Carks Renaux e Ollm-
do muita falta. nho). até de crrancás e moleques. pico, fosse esgotada toda a a-

Este assunto vem à baila Aliás, com refereneía a êsté Enfim. não pode ser juiz dr: gua a be]o nrazer dos interes
não para engrandecer, pro' último, falta-lhe qualquer pre futebol. Si a L.E.F. persistir sados- A suã 'concordância, po
prlàmente, a personalidade do dicado que se possa exigir pa em mantê-lo no seu quadro de rem, foí cbtída depois de uns

eficiente Presidente da Liga ra um juiz de futebol. Não .apitad'ares, estará cooperando empurrões e ameaças que so

de Blumenau, mas, principal. tem autortdade e muito me- para a desmorallzaçâo das ar freu de um dos jogadores em

mente, para criticar e, protes nos personalidade. E' desones bítrágens em nossos campos. carregados (�1S pI: na1 dades
tal' mesmo, con.ra as [rregula t;' nas suas decisões, deíxándo Exemplif1cando·, 'Poderemos máximas. Até lama nas cal.,
realízadn domingo passado, de seguir um critério ju�to citar a série de casos criados ças lhe j.-.:garam, depois que
berrantes e as mjustiças ravol dentro do gramado. Não mcn- pe]'_! juiz (sic) Paulo Lima, no foi emnurj-ado e ameaçado.
tantes, manifestadas no decor tem as suas decisões, sofren' Torneio Início. Expulsou do gramado um dos
re1' dz- Torneio-Início do Ex� , '. atletas do Carlos Renaux, per
tra "Trofeu Luiz Ga}lotti",

G' d I' t n I mítíndo, depo.!?, que este 111es-

l'2alizado domingo p. passado, ua r."angu ar en, .,r� ,va' mo jogador viessa a atirar 85
no Estadia do Olímpico, tendo 'lI � "venalictades pelo seu Clube.
&. dirigi-lo uma equipe . de E. depois de tudo isto, não
pESSOas que, sem deixarem de

C
..

& I R
será surpreza, se o Paulíno.

g;r bons auxiliares, não estão,

axtaS ar os enôux p, na próxima rodada, seja es-

absolutamente, eapacítadós '

.

•. .
.

calado para apitar outros jo
para dirigir e resolver empre fi

'

.

. , gos e continuar a criar nevas

endimentos de maior envergá situações que, além de traze- Exames de 2.a época: realigam-se em 25 de fevereiro'
dura. As injustiças das decí-

I1tle",
-

c' I b'" t b rem gr:aves prejuízog aos cio, é preciso fazer íuscrfção:
,

sões ernm como já foi dito.
.

• j O, m i U ' ,1 bes, continuará. iiambem, a Exames de 2.a ehamàda : em 25 de fevereiro' inscrição
o..:nstani .e;. E tanto os árbi-" � 'J desmoralizar a Escola, de A'r I até a véspera;

,

tras corno os ,dirigentes do bítrcs da Liga de Blumen�u'l ' .Matrículas p�r.a a curso de admissão, gínasial, colegial,
Toj-netc, deram cabal demons Em fins do corrente mês, que, Cxias de Joinville e A- Uma COU'41, porem, nao

I
tecl1lco de cantablhdade, do Senae li! de madur,eza, do dia 15

tração do não conhecimento
ou rJ_OS primeiros dias de 1tlético d'e Imbituba. se 'pode negar. A presença do a 28 de :fevereiro.

dos regulamentos que orien- . - P-ãuIlnho em campo constitue! Çurso d� línguas
_ (Portug�ês, Alemão, Francês, Inglês):

tam esta modalidade de c:m- marco vindouro, segundo tu A' estas agremIaçoes o
uma verdadeira comédia que, I' mat!,lc;:ula

e mformaçoes, depOIS do dia 15, na Portaria do
petição. A uns, como no caso ido i�dica, será disputado na super-campeão ilorianopoli filmada uodp.ria servir de tc- ColeglO.
o Palmeiras, �ue fOi à l\�esa Capital do Estado um �or- tano expediu convites, nss", rr(1 a nla.is uma h'lariante H(>"3S d« expediente: das 7·30 às 12; dds 13.30 às 18
da Liga solIcItar a medIda, .

Q d I �d f te !".entl·do, estar1do aind'" no "bola" do Grande Otdo. I horas ... fo· negada uma bóIa enxuta, nelO ua rangu ar ,e u- -

.

�

---.--�--------------- _

p';:a, no ,ent'll1nto'dno jOgOb:el-,tb, ból. .

° Avaí �tl1Íebol Clu- atgu�rdo do. proll'.lbm:la�en- r Senhores da L B F atp11-
' �llIImllllll!liililiHÚli"liillíilílliiiiilillliiilililillnmlliiímmlilmiiijjjiJ'

gU1nte, ser co oca a uma '_ a

1
e vai promove" o, espel'an o r.:as m-esll1as so re (} as-! d .;

. .

1'· -1 ,_ =
nova� codntrari::nddod, ilssi�t' .� do contar com a participa- 'lsunl0. Ape'Oar oe n[lo esta-! d�mQ�a���SOd:P,t·,i.bft��sUl�;.� INSTITUTO DE :
espÍTlto e eqUl a e e CrI eno -

"

, .

d �. d �: , .

'. - =

de 'ustica que deve imperar çao de tres grandes expres- rem am a concrch�a as aS: sr..Paulo d-� Lima, pr�standD, h O· N
:;;:

p�rJnarte dos srs. da L;B.F. 11 sões do association estadu- ta;\ realização do Quadran' aSSIm, relevante serVH;O ao - OI OS" UValt'OS ariz e .. Garganta �

o -Regulan1ento da F·C D 1 's 'am as equipes demarchec � tida como cer
futebol de Blumenau.

dO::com l\'ferencia aos Torneio�; I � 'cqualI seRJ ,

d B _

'

1
'"

I Q�e çuça o nosso apelo o :: OS r� -

d-jerm'ina qd� as partidas: ao ar os �f:l1aux e rus gu ar.
�_

PreSidente �2:____ 1 E
.... lê

sem escore, dev:erão ser" deci' -._li Mi - = Arml'ni.àIO Tav'ares =
didas p.:c-r fres penalidades má I 1 ;;:

=

;!fe�s:�ã�a��tl��:i��r�set::�
a C'asa uer'g:§ :

tas penalidades, suc.essl�as o .

'

r " ª i1'ormado pela Faculdade de Medicina da Unl-
alternadamente: -O texto . do ,.....: .','

'

.

'.'

I::' versidade do Rio de Janeiro ::
lrRiegulamento é claro e não

.

I ::: Professor Catedrático de Biologia da Esc....
-

deixa margem à duvidas. No I::: la Normal Pedro II ::
entanto. n!3.da disso foi feito

C' III I-
iii' ::;:a AssÍBtente do Professor David Saneon �

nas deci�ões dos j(� ter:r;ü' :0"'n' '10'U'a, ,com 3. sua IqU,'." :: Chefe dI} Serviço-Otorino do Centro Saúd� de
nados empatados. 1<'01 preCISO

I �_ Blumenau.
=

que extranhos à Liga viessem
= ª

�,,:e;;�l=:U:�:�.:"af.:;: dação de retal os'e saldo de : Fernando Heusi ;.

..;,;;;....;;.....;.;........:...;.;..�'""""'...;;..��..;..,;.;.;..;.........__......._-------'"'7---__-..._,
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL

.. ,.

b I
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil, ;;:

,"

er"'g(O ii VIsta para O � a anç-o·
'

ii �_ Ex-interno efet�!� g� t::·�t�� de Otorrinola- �" . == ringologia do 'prof. Dr. Raul David de San-
_

son. Ex-assistente da Cliniea de Olhos Dr. �

C 1- • 505.. Blumel13U ! ª Mou!.a.}3rasil --- ;:

�Ime�as �orte 'uDe��������a�_��d�.�����·�·�.�G�1�A�R�w-A�S,�18-(U�Pl"-i� �����:.�8 -

Entre 10 de mai'ço e;) de i § :
Ábril próximos, s2rá dispu § NARIZ e GARGANTA _

talo no Estádio Olimpico; tste lnstituto Especialisado está Magnmca.. ::

d'e Caracas o Campeonato _
ttiente Monta,lo e Instalado�lll a malâ!

�

1 Sul-americano de I,'utebol :Moderna Apart'lhagem para todu e ...

� Qualquer ,Tratamentô dl Sua
Juvenil. - espeCialidade
i\ssegurada já a participa : "Iludo o seu Instrnmental foi Recenteme)lte

ç'ii:) elo Chile, .Perú, e Jru-, E Adq�ilrido e Importado da Sniçá
guai, 0.'5 dirigentes da Fed�' �_=_

.a. emanha e Amel'lca do
_

Norte•

. ração Venezuelana de Fuie
�

.. .,. ...._.�

II blJÍ tomam tJdas as medl-·: 6 A B I N r: T t D E fi A I O X
. (bs para o transporte e alo ª

'

,,1.«

jamentos das del:gações. I :_.. -_*"""--

APARELHO MODERNO SíEMENS PARAA data definitiva da inau = OIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN-
guração do Torneio ainda

1 § ÇA� fiA CABEÇA.
não está fixada, embora te! E �.....�,�

nham os dirig'entes vene-l § Gabinete de fisioferapiazuelanos lnarcado a mesma I § BllilTUitl ELE'I'IUCO (paríl ôperâções sem
, ln principio, para o dia 10 I ª sangue)
de marco. Isso dependerá' � ONnAM-CUR'rAS UJltratel'TIl Slemens· =_;;._das resp-ostas que se eSI)e- ª modelo 52!. -::
l'am dãS Fedteracões do � lNI<'IUi-VERlUELHO =

. AEROSOI, (AI,arelbo in- �

I Bl'asil e da Arg"ntin::l. � 1'1(IZ para nebulisação no tratamento das slnb- -_== M1l1tes .sem o!Jeraçâo). t<:Jeclrocoag'ulação.
Diafanoscopia etc. _

.:: _...._

- _.Gabinete de Refraçjl) ;
PARA Ii!XAMli: DOS OLHOS -

- (li:QUlPO-BAUSCIl-LOMB) E_
_

...ARA RECEITAS DE oeULOS E
....

:: �U;:I:{PECTJVO UONTROLE :::
UAS LEN'l'ÉS RE(J!':I- :::

... 'IADAS O/VERTO· 5:
METRIA. ;:

Microscópio binocular -- Lâlnpada de Fen- :No primeiro j empo· hou' da - Perímetru}. ...

ve um empate em dois t'en :: -_......
_ ::

tos. n � Gabinete de Traumafologia Ocular
=

-- ----_
=

-
... EXCLUSIVAl\1EN'J'E PARA TRATAR ACl ;;SANTIAGO, 18 {UP} �

_ llENTADOS DE OJ,HOS - EXECUTA PERI� iSSoubemos por inftermÉldio - DIAS � CONFE(,mpNA LAUDOS E DESMAS- ;:

de elementos do seleciona- : CAR.A I$IMULADORES. =

do paraguaio, chegados a-;: _""w_ :::

qui, que mais de mil brasi :: H O r a r i o: �leitos reservaram hospeda� �

gem e transporte de ída (! : Instltulo funciona �e manhã e á lardeª
volta em Assunção, para as : lNSTITlJTO: 1232 ii
sistir aoS jogos do Brasil.

-

R 15 � N 1135 1 J
=

ra�S !::r:�:tesm:��:n�; � na uH. CV., 1
ii

li

I anuar I
três mil brasileiros estarãü

:: TELEFONES: E
���:�a��talha:=:Jl::���ea s���: �:=a!n�:r;ç!. ��e,P��m o���,fdoa d�g�On��: � Dr. ,�1�T:�C�i461 ;__Não utiUse registro pára fVit!U' demora na. ret1l'aila. ew provocará' contr'atempos ::: Dr. BEnSI � 10'14 =

nOl,'mo impropl'llJ. �, ..

1

ª \0 LADO DA CAIXA ECONOMICA õ5

............""""'___..,;,,_..._..._.._ -.........................----- em relaçao a hospedagem. �iiimmUllimmlJfUliimiiiimiimiiiimumimmimiiimiimjJ�iiiijiíi�

grandes baluartes.

O assunto, comentado por
Iong» tempo, foi passando,
entretanto, nara o ról, das
coisas esquecidas e já ago
ra estão sendo aguardadas

para o cf;mjunto
s,�rá a na tarde

--'_--_.

;" ACIENCIA NAO E' UEr
. NIE'DIO

muito facil de diz;�l'-se estâ
PaCiencial Isto passai E'

fl'aie de consôlo. 1\1&9 t'-'â'i1
quem está sói're,ndo uma <l·s
d,� eubeÇa "dáquelas", ou sen

le ns' íliúScúlcs doloridos ,por
efdto de úài resfriàdo 6U do

.

ác'do úrico a usci.ência !":lã;)'
alivia o sdrimênto .. P'ul'a alr
'iiii-lüs com sêgUl'lfi:u;a" e .r�pi·
dez t·�mos TogaI, fórmula s�lÍ
ça de conceito universal. NaLl
teul COl1tra..iind';caiÇões nl:-m

eíeito.s seeundárV(Js. ''1\lgal (;

de eficiencia garalÚid.a e com

prDvada�

Seu filho eorre e brinca. o di.a tllQO� •• e. à flOJU. qUB...:ldo 9

8&118&<;0 é grande, êie rellousac e dorme. Mas. quel' lIa, .!Ior;oj
.m que" êl.. brln{,!l, q'J"r nu DOrtlll elU qUi! ê:e dorma,
milharlls dI! pequelJos inimigos de alia sai! e traball!8Jll Bl1en
elo8lO1lénte.;. São 11& verme", que l;empre - momento

após momento - movimenlam·a" para tll'lil' db 8"U urg ....

lÚ5Dlcl Ó a'imento 'que de\' ria' dar·lbe IDl1is lórç,!i e ânllno.

'::abs & você, -que ê ij-ua mãe. e: é esclareeh:1al d ..-ttH!dêAo.

Livrli-o dOll VBrmes, 'ando-llie LlCOlt UE CA(!i\ U XA

VIER __ Ilm \'ormUugo, d.. ll.1;.ilO moderal!ll �ua devo

aar
.
Wlliáclo pur tÔJas �8 crlançaM em idllde escolar.

Te n h aF é ?

BLUMENAU1 19-2-1954

falta
Pessoa. de larga €Xpenell

cía no setor da atividade es

,portiva, com inestimável
nomes como os dos sr". Hei folha d" serviços prestados
tal' Ferrari e Moacir Igua- ao desporto amadorista ca

tcmí da Silveira fossem 0- ',tal'inense, benquisto por; to

Ihados com simpatia pelas .dos aqueles que tiveram a

agremiações diretamente li felicidade de conhecêjêo,
gadas à FASC. Todas as du tendo a caractar ízar suas a-

vidas neste particular aca-
titudes um espírito de jus

bam de ser dissípdas, pois, tiça e honestidade invulgar,
oportunamente lembrado, a dará o Major Domingos da
candidatura do Major }J.:r Costa Lino Sobrinho O me

mingos da Costa Lino So- ,ih[:1' de seus esforços em

brinho reune as pref -ren- pról tio progresso cada VêZ

.cías gerais, não existindo mais. acentuado no remo

•

'

1" I barrlg2�-verde.
quaisquer dúvidas d'ê que I ,A indicacào de seu nome
seu nome seja suíragado ], .' _�

nas elejçü�s desta noire, pa-j � pr(:S�den.cJa'f��a 1<ASC na

i'a orientar os destinos -da; J. J mais .slgm lC� que um

___ reconhecimento Justo e 0-
F A ç A M SEU S

I portuno
às suas brilhantes

A N UNe lOS qualidades como desportís-
N E S T E J O R N A L ta.

(OlErGIO SA NTO ANTONIO
Exame de admissão: realízaçãa, no dia 23 e segu'ntes

de fevereiro; matrícula, até a véspera do exame' curso pra,
paratóro, do dia 15 a 22.

'

LIMA, 18 !DP) - A equi
I p€ brasileira do Coríntians,
de SãD Paulo, ·empatou COlU

um combina:;o formado por
joga<1or�'s dos clubes lo
cais, SpêJrt Boys e Atlético
Chalaco, pela contagem de
3x3.
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BOSTOM, Massachussz
te,;,}.8 (UP - A palávra in
tervenção causa horror aos

povos da America Latina.
FuI' isso, a melhor maneira
de destruir a democracia
nos países Iatino-america
n rs é tentar imiscuir-se nos

(ausam vitimas as inun
dações no Canadá

, ,) s cretarío de Estado J
� ·::.ll":1te revelou que a OpO :
',-"..., no caso tem corno ob-I;jetivo somente solapar a

110::1 rliríri('�{ norte an}<,r�l'':;'

i[1" n;cs�' sf'lor.
----------------------------�

PrO!!f 1m3 Oswaldo ara dUJ

r.ome�arãO tlm IOtil 3S D�er3�Õe�
�aD�árias �o Banco �o Nor�estel
nro. 13 (lVlerid.) - ° sr. ço da borracha natural sOír".1

O'o\�}Jdo Aranha receb=u scIici

I
rá aumento aproximado (1(.

ltH-:'1O do Ba�co da
_ Nord��te Ir r-ta »or cent ;;€'.1 Iro d� ul

C\1JdS (l�)er,>�oes -"'.,raa in c a- guns dias .estand.j (' processo
(!a·; e�n abril praxlmof, par-r ] nas mão" do Ministr-o da F'l_

!_ .. polul.ar _

n , e.. tabel�clmento! zenda, af'rmando-sa que o .H

,:ih) ntllho�s de cruzerros. A 'I' sunto será remetido à 11111' v : ,

l.npnr!3IzCI.l u ;eI I' t r" , d

L rrpcad ...tf·ã , (lo� ng1o.s p Hei! a J
I( �.n-l·Juto na ;) a NH:tna 1"';00-1" U'

"Ir ri>' li \'C!I: de-rt na-s 3' .- --- .....

'"lr tr;a:(jl' <:it,,!irhr! ao nova

EI t' " 'I'

t
I'

'),; li' '" .... (,1',',10 que OpP'''l ...-

aI':t iII" f •
'1 •• ' • i t::),:idiJ \ o' c; " ,;, .1;, tr r 'j I

.

OTTAWA, 18 (UP) - In
fc.rma-se da c.dade Li nadeu
:-0 de Lon n, Que ma's de cem I clarou hoie oue constitu m

fmI!ilías de cinco localtdades "irreparável 'injm;l iça" os
\ .iínhas tJ"Pl'alIl qU" aba:l(!O, '!':;c::tr:H:'ônS riribuidas ao
rl:t suss ('ag;);:: prn tlf)r).�p.qnen· I. .

\;

1

clà da r'!")ida chr-ía dos rios (h I
.

ru' ·�o exterior (lOS Estados
sul. I,rovlllci ti Q,itnr', 'lu,:: H,�'d 'S n"I''' O" paise . la! i-
tr,\i1'·»-l'rlp," ru Jnf r'�ia,,! '1 �- -r;�;,>"rc("' C::'" •.••

qu>, ">1"10 monos, tres pessoas
pt',', .i 1',llrl afu/l<ld'l', DpzC' ,:1�,

(' f' t" I' ri f"'"'' I '� ,- ,

'11, r ',15' t:J\'·�·�, fm Uthanw.Ile
rq ..�'�'!J.-:; dI r io ('r':f.l";· 1.1 '1

�?., '1] a aldei. d- ChUI chu
V.'�Ii, ond.- dr-st ru írrm mu ltas

tÍ�r'lr d j

til) '. 1- -�.

rlí"ar �

í'lY r
A:r� rn U F!! Atô rntco s

I l A.

ngie
Ao

Eo

-

" I
fio :"""\f:tttt Prnn tarr» Ti?P r. I,f � J
n's.ro ti F.l�f-t1I-i:-r t'"lGr;l�Ur.- ti f
'ln r-tender P·h:.".j;:fi'í,d.-, p .... j
TPn1 fi 11e r :ltreg'1 do numsva
1 ia :oe10 B::nco elo Bras il a.',
Bando do Nordeste seja par
celadamenre, s..ndo de sessen
ta milhões a prímelra em a-
bril.

•

VerdadeIro
I Ol'EH'n:(" l_tl I')J" I, , I

'á
i''':if''''lt , IJ flT",ra'tj'

�'_ .. el':'o IJ!�ral!ll'.? informou r-hill assegura 'llt,l> "5 Pl:Opü�::h JJe l!,lp ja e.,ta entr- ganrto t;s comun.sro., (lt: dominseâ.:
armas atômicag JS forças ar- mundial não merecem ter so
madas do naís. A,) mesmo t=m fr:do modlf'ícaeáo alguma. DJ.l,
po reveloll qua o orçamento contud . que (I' ura confI:,gl'Ci'

SERA' AUMENTADO O PitE da defesa atual pOl1c.;EhlÍ um
ÇO DA BO,RRACHA _ I verr] deir _ record no que se

RIO, 18 (M-l'Id.) - Já nao I r.fer·" às desnesas militares
há ma:s dúvida de que o prê, em I�m: '-'S de' .llaz. Num livro

-

A EFICIENCIA

em r I ,) rI (; PIC'tlnJ' uj{;. �
�� }�

•

agi e ;�ir Ji'pr L'S, 1 ri 1.\.
Rô1iiIPF.RAM n'" nHHTE� ,\:.'. '" ,� 1

AGUAi'> no RIO 1'0'

S, PAUL'), l:l (M�'rid,) tiu a todos quanto
- Olltem, por volta d:Js 20 dial:l p't'en�'ê-lo, Só a .'h ..

horas, após obter alta do t! custo foi dominado, anó",
Hospital das Clinicas, on(:._�· ter pt.rdido muito sang'L1e
se encontmva E'fi trata- s,ndo rcrn'ovido Imediata�
mento, Jcnas Pel'l"i,u ('a·, U 't 1 dmandoraba fortemente mente para ° � ...OSPI a ;:JS

es- Clínicil!;,coltdo por quatro guarda-

��!��:��!;f::::�:� Venda de trigo soviético ao
����� �o ����sdo�o���'Em�:'Bras·11 por me-loem su resIdenCIa, a rua Bar
bosa s.n" em Vila AmálIa,
C01!11'1etmncnf:- 'émbriag'l
<' I, tenjnu eliminar a f'dl
pes de faca sua [:�pos! 'j
lt.IJU, iSH:l snp f'�, '11

I 1<.';1'1L da 11,'1'113 ;� um
, filho de trf�S anos dt!

'd;"le, A(I"; t�rit()3 ::7e S,H' 1-

l' ·1::' ! j". ''', 'In[I(Iin r' Cl

I ") da Fi,!'\''1 Pllbl icn, Fbv·
! :ll'l GOllnalves Leite, o

e terceiros
BUENOS AIRES, 18 tU, "A União Soviética co- I r:canos em geral, se o: jul

P./ -- U mal;.ttin�, "Buenosl m, c;ou a obter vuntagel!S I: mos peles arg_ntinos e:ll

�.r2� Ut-:'ald . el'Üae1(, c'm ("Ir nt l''-{la p�L''i;: p l'é:,O!j'! t:dr,j:::�Lr, cSl)er:a:1 }'',.1{:lho

.�.�le�, d:�_e �"11 (rti,:f'r:an 1ivel n? comcr�io 0�ral ,
"I [': , jP,:�lP()�' el'mlrcia':. fi"'

(tlU �Je plD ':�Z!Ll U�11_� :?E·pe

I
(111 m�ln a J110 .. t,JS f: 'V�� i \ � I;! (. i .. t lr::"f\ li ,ftJU.l f)!,-� ld� S

.'; I_�" "li', no ,.lL;.>r:'· 111-. ·,hre o que ele ;llLec ;';, r. t;l 't11'omeli.i'ls 1J\'l'
., "'1"crc".! :::llí�'� a unssi l'r::;:;pcit., lLs CC'!'C \I', q \'.:lI·"g' I. 11laS tl '.1-
" � a s_: <'�l�-ar:'t''';(,:ln

,,,.,
,':1:; , d(\<; inv:'!;'lil1ynlos !1'()r'

(' � rl�'_n' :d:. ··ltj1Ul;·Fi�-,: ,�- m�r�cnnr,s ('fi
, A Hu;,s:) Dl ::fI':l],;a ;1 l:·an ";1 n regime AR'! Ii\DILH \

f'
r ....,.: •• , .11'''''

(dto)1 Vi,_' l1t :'"h t .� ... ��_
1. tU t ir)

;:;�I' 1�(dt�'f).�(Z�T;��t,,�in(�llt.', 1'1' . Rr eJ1f!
(I

� U III � n -il�Dpq! r� fJ n-fi ri i H(} �l·.
I < ;:�:��'l�la��rf, '�;";:�a(",ml 1'·

to "�oc,)rr:, o crÍniÍ! �'S!, '1 I� 'uD b I UH ' .61 (: 10 �U u·: Ue �lr,l/' ��1I�"ôn1�::.c:llln.:',litl n,.L�.�
nas P. relra C<ll'llaHdol'ab::,

• I ,.
! {O C h,um.·iR. BE lU I"H.,

�:����lJ('�n�l�r�:;::r��nt;':C�l,: enotl'!} !I 10111 t r� ç g fi V'Opmal}, h� '�·��i)ljj�I.�('��»�;:��ii��;tf;� este-

munido de um porrêh>, rê:'i!' U U ii U �j b b Uu jam eaindo em UJl1d al'nlU-

RIO, 18 (tvlerid.) -

He-l
VlSl'vel proposllo de iludiL' a diihc, {'onl,:re1:tl f' po1jttca

vela-Si' que a Confederação hoa fé das {'las::;l'strabalhaclo mas elas 11:10

,Na�iOl!�ll d?'i �ra��I�adores I r�s, F.ssas f'rganiza'-;Õ'2s de
., 1- \,"','" �

da 11l:::ustrm dIstribuiU rnen 1lolneS E';õtl'anhos fonl'.übm dor Ml�at t1.y n,t" 1.1' ElelS-

!
sagem akrtando o

onerada-I
greves E patrocinam aUTIlen

sa1l1 mUlt� pouco. S:u ar

do sch"'" c �@r go da infií- tos cunstantes c�e eulálioJ e
1 gU1l1ento e que o COl.lerCÍo

1 <lei, (' muni t�. (' docu- pI'oeúram P01' tGdos os I �ad� t�m que ver c 1m flf.

'''r.lo etEma a alen�áo pa- meioB, ;;lleiaf o OIJerariarlo! ldeoiG�DS _cu, relo lW;:;r,OS,
I "-d I_:f 'r,'l '�b"'rao-·""Ql·'l-·,." l'i� r ver<!'3 Ci1Llda QS que de orma a criar ij:ID cEma i'�" '"" e,,·"� �� lf!

-

I "'- l�t' :
- t

'1'" -"f''''
n-

c:.m�:çar:;.nl a aparecer ul- , -.r ,', rúra afi!taCG2S C:;-
'

< llJia"!lentP, :ndfi:.> ,"iss com munis1as.
-

, Em segdidd) o je.í'naí
f "'--1t .

. u ..U •.

=1 "n.tr'f!1 ln,\'Ei.'ia de· ];'n
t ""'�-n" OH? nl-::rnpt tlLt ""1 ?f.:' -�;-'
, t. !f: �� I rfF�{'if;a rllt�El1fjf"';:
'··I·;(' .. T., ," f'" f;'1':1'ljfl f'L[ f)lt(;
I t ..df t\; l"fifi �jl J

Fir'alllli:utf>, ln llciona <"

r {'2'lltéS vendas au!o!";z::das
OE' ei'll',h' ul'u"uaia ii R1Bt.il1
f' a veud3 de� 1rigú wvíéti'
co, IV r meio de tercelro�.
R(.J BrasiL

�las
do Govrrno

do anuncio aeha-se d�
��tament(' Ugadl\ ii. cir
"l1açã" l\o 1m'nal, A NA
ç .l\0 ;. o único c\rgão dp
::n ulacíh, diária Que pe'
netra na maioria dos ia
,'Pl' riu Vale do itajai.

,L!..cDbl"mns rle
\�a l'?m\"c::<:a d,(te5
mados Trator"" Cana
dénses - adquÍra agora
o vosso. trator 1)··10 novo

plano de "-�nda,,
-

fi pi'esta
ções.FERIDAS,

1\E M A S,
INFLAM.ACOES, ::
C O C ,E I R A S I

ji.I F R I E: ,I R A S I

LESPIN�� Ele.

uma oe
!Wn1 coml1rl)�

COMERCIAL VIEIRA BRUHS

Rua 15 de Novembro
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