
I Mais divida Que nunca

{Manifestôção "e
!rép lica á merch«
I BERLIM, 19 (UP) - A'
J Iuz ele archote!', 7,000 berlí

,

neses dos saiores oeídentaos
I tornaram parte, esta no te, 1:.3-

I ·_·��·l�ir;;ll;t do S.i'(��t:l0H, tJrg7'"

I
!';��.cL ,',;.-10:< s'ncl!cHlos antl
[',�m1Ht1,�j�15 para pr'1j_estar ecn
tra "a ati :ude de -Molotov na
Clue:,tãd slf:mã".'
Um grande numer i de de

pljwdos do P:lrlarnellt.ú de Bp.1'
lim-OcidJ�ntal juntou-se aos
manifestantes' depóís de uma
sessão nue íntencíonalmente
havia sído de curta duração

, I Numerosos transeuntes tam-
»».::' ,:,.,:; (bem entraram no cortejo ao

,

'.'
. . ..' . ,longo de meiio' qUilometr·o·

Ul\! REI TI UMA RAINHA - E:s a. IH" meun foio ,da. nova R:u- Por um t.empo frio o desfile
!lha de Carn.'lvaI carioca" em cOlD!)anhia. de S.M. Bt' Morno, :!:{)i reAlizado na gr.ànde praça
r I' lfnie o"� Tão {le!'�'ess foi proelamado ( nome da sobemna i' oe "V:.'iltenbel'g" a Ié á Murü
da folia de ] 954, o monarca folgazão foi até onde I e aehava cipalidl:de de Schoenberg on.

�J Jourh,shw' rtainhá e abrul{l)lI_:'l cem elltus;asmo" de ': dr. walter Schreiber 'bur-

gom .stre de Berlim, o dr. Ot,
to Suhr, pre.:;iCh::;nle do Parla
mento, e o ;:1'. Ernst Scharno.,
wsk.í, !Jresldente d..s sindica-
103, pronunelaj-am alocuções.

ãOO MIL NO s:r:'rOlt
&lJS80

. ,RERUM, 19 <UP) - Per'
to de 500 000 pessoas parti.
elpanam da manifestação de
massas organizada esta tarde
pelo Partido Sociallsta-Comn.
nísta nc setor soviético de Bel'
Um na, "Unier den Linden",
contra. o Tratadq, da Comunl.
dade Européia de Defesa, em

favor de um tratado de paz e
00 plano Molotov de seguran, Pol8

·

V·I MlI!ldllça coletiva E..�a nl<mifestação Ic'a e I a I I arconstitui tambem llma réplica' I
.

Iá "Marcha à'l) Silencio", orga-

�,���t�ft�,I�i�j"�i;a�;'��:� CO IOCadas de sohreav isoExtensão aios·· trabalhadores rurais ai���1!��!�:f�t�;���� - P,ontidao

C.nns'oll·daça�o' d" 'L-'eli d J b I h' '��;E:e���i��:;am���!�a .�� RIO. 19 (Me�jd.) - Segundn no Ciro Cardoso havi:; se "xoJlerado
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e !li] rnnv'imento sinrliealista do mi Zenobio da Co�ta, com:mdante da

E' - '-,

d
.'

t- 'd
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t G' 1 t
DE OCUPAÇÃO nistro .Toão anular! estariam �.,"·a

xpOSlçao a.. mo lVOS o mInIS ro OU ar "'" d
.

d d Qcarretnr nova.: Inodificftçúes :no
,

,

,
' .l.1'O.lnte a Universi a e

.

Humboldt, Vários menlbros do governo com a ::aida do tití�iar do
E_ CESSOU A. GRí�VE .DOS TRABA-

go-verno Grotev:tohí, ent.re {)s
r-Cr-aba.lh.J �. do ministrD da Gl1er ..

DE quais o sr. ""Yalter Ulp_J'Íeht e raünímil á n•• itE' corriam incjoti.'n

10. sr.' Otto Nuschke, vice-pre- Vis nlmGre� dr 'lliE ums tlc..s m-.di
I SIdente do C::nselho, 'b.'!ln co.

o genpl'al'1110 o, ",F.'Glitbul'o" (lo Partido
s6tiia:nS\'ac"ecim'!lnista�- 'hà:vrârl't' _--....... '

'tomado
lugar num. {'sirado 0- (ftfifar�iii;P�Sfr'�m- i\f i'�i'

íicial, cercado de 'disticos: "Pe- V ", Cut.ia II VJ.,)fih
la unidade. de urna Alemanha Diille ii A-,dan�iier-'pacifica e democratica". "Com u ., 1(i uu
tra .� Tratado da Comunidade

r Europeia'
rle De.fe'la" e P,::,la BONN' 10 (GP) - O ehan_

,partid'a das tropas de f'cupa. (',?ler Adenauer eonv:r;:-.11 cn:n Marinha entraram ontf'm Em pron

<:ão", 'A fad1'Hla da Uaiversi- o secretario de E�tado sr . .F'os- tidão ° "Prlnwil'o Distrito Naval,

I dane :'!ll'esf>ntal'[l a sf'gtlÍn1,:' ter Dlll1t'R, quand.J o avião em na mo. o Estado Maior e I} Gnh!_

inscrição: ".T8rl1ai" fJ !V1VO a- que viajava de regrl:sso dos nde do minisiro du Marinh:.. Em

h'mão ililO:frJc-iará, tlepo's do� E,,;l;J.do!J Unidos de�:('eu IV) aê- COTlS':QUi;l1{'ia,. � p":iciarn"i'lto ,

do

"Niío" npoiltos J:l('k..s �tmel'i':a- rodromn de ""Vhan. Quando pl'edlO do MH�'SÜ'l'lIJ de,. �Í':lrmha
no,s",

" I Dullt's Ct.SC'l"ll do avião o sr. p.a�sou a. �{'l' ,fe,:o püf fUZll�ll'''S nn:
A p'�ll('la popular ('stabcle-' Ad"IIlIUt't' o saudou Calnl'osa-I"als arllludos <1:' metrallla,joca. 31

ceu bal'ragene pal':'iculares ri. I, nwnte e ern seguida c�n\'{'r-I e;umas. das qual: foram, iambem

g,"rosas na Porta de Brand,,- sal'am sobre o,s j·e.sultad, .. " d'i jl."ontalj'" !li) paUi) d� me:n'fl Quan
burgo e na "\Villwlmstra;,se", ,('onferencia de Berlim. «('anel"e na 2.11 págma 1ft... :K)

mentando a conferencia
Berlim, o "Times" diz;
"O único fruto da c·:H1:{el'en.

Ci8 de Berlim foi a prom.essa
da realização de novas nego.
ciacÜ'es em abril com a China
eomunísi.a para resolver pro
blemas da Coréia e Indo-Chi-

Criticada a decisão da (onferencia de Berlim na�ERLIM, 19 (UP) - A de-

WASHINGTON. 19 (UP) - t'd d' solução dos problemas tlegaçãO nor.te·ame:ticana deu

11
o a

.
_ ao secretarlo de Estado, sr,

O, senador democraaaJ, Mans. no Extremo Oriente. Confor Foster Dulles. um sfngularfellel : mem.bros C!.0, Congr�sso me C' acordo :ntre os.Quat::o pl'.esente. (�ua"do DulIes' se

?eClalaram que �ao se

opoeml
Grand,es, a�-q _�a c�nferenc�a re arava p.:,ra E'ubir para ,)

aquela c<:mferencJa se o goyer devera .ter y11C1\() <1 vmte e seIS �euPavião no aérodrom�I' ne
1}0 acredlta qu.� ser� p'�ss1;,re� de abnl' vmdouro.

. TempeIhof, a delegação lhe
lazer algum plogrbso n::> s",n

_

� fez .entrega de dois coelhos
vivilOs. Uma risadi geral .:U.

Confirmou o Departamento de Estaria q'ue rH����i:�:ii:3���O�������
pre "tirar seu chapéu" de

não houve retenção rios estoques rie caFé ::��if::���;�::�í;':�;
n

'

t di·' d d
-

d" I leres das Quatro Potencias, em
umeo O comprava o pe a crise, ' a pro uçao muo 18 ��:l��iç�o"�: �����')" diz em

IOUQU'J;;.,l9 ('ti?) -- (.l se lamentar a perda. de 916.000.0uil 1\'[as, por outro lado, expressou,} dade deste produto ao merc'1ct" "PodetTIos afirmar que se a
nesta eida de peso a situação começou a surgir quan norte-americano, Conferencia de -Berliln não
Berenguer, Rerel1guer Cesar começou fa".en do a produção durante os an�s 1 Reafirmou tl,ue 'l alta d!}� pr!> cons.cguiu encher a fendf! que

Cesar, declarou, hoje, que o De- \10 uma. resenha do que ocorreu de 1930 a 1939 superou em MalS ,i ços se deve unicamente a un", Jo divide o léste e o -oéste, pel,�
partamento Cl!) Comer'cio dos Es1a r;om o café. Disse que a presente, de 11 milhões de sacas anuais O) gica cons.equencia da lei da Ofel' menos nada flez Dara torná-la
dos, Unidos havia demonstnuo, fI; es<�assez se devia, em parte á ôi·' i consumo mundial. Dur:ante l!S�;; ta e dn procura. mais profunda",
forma ba,tante' ",loquente qt'€! 05 tuação de desequilibrio entre o grau

I
ano,�, muito.s produtores .aban,dona --------�-����---....------����-

paises produtore� é1e café "não.,. de consumó ,mundial e '" colheita ','am o cult.vo dlJ café. dedlcan-

N I d�a'l'em retendo" ;,S5., ptorluto. pina retatJvanwnt.e pobre obtida há pou do-se a colheitas ,mais produtivas. ava eva e imillgrl'antes'l'l'ovocar li alta dos preçt"" ca .que �e viu diminuía a pellls se. Quando o panoti.'ma mundial 11 I
'l3cl't,mguer Ce:>.:lr disse nut'anTe COo;;' do' ano passado. \'oltnu a alterar.se e O eon.urno co

.um'almoço no OVi'lSeaS Pre,s Cluh -�,-'-- �,,"�Ç.Ouo �:��':l���:�e aCOpI;:n�;;r���� J"'aponeses vltiirc" 'ao' Brosl&1que o Br�sil, 'Ião tinha 'nada qlh� - •

d· d- ft > .,.. •

flclllinr" ná qu;,s,iio do "ar". "feria e.IiI () ii Ya�ta vos pês de café ··Des.:le l!14!J" -

que .por isto havia IMTlvidadt> ,a disse - "somente O Brasíl plan TOQUIO 19 (UP) A'

I
As f í!': - .

d •

d 6 tau maL, de :;00 milhões de pés d� _.
' ,- :e.. am taIS serao cnVla as

I
iodos ,os setores ,dia oplnião pub!'.-

I ti uer,ra café, Porem esta planta é unica na d�raçao Japonesa das �ssocla- para a �ona de i\kara, n Jrte
(:u norfe_american.:l .)ara ','idl-llI' i)

• • flo�n N-o roO)m".iona seus frutos I C:OE's no nitram'!r pediU que' do BraSil. llproxnnad'amPlüc'Brasil;' "a fim d" "er p�r �i mes I RIO, 19 (McrldlOl1al) _ Na •.

, a. p .
c

I qllurerua
íam:Hias emigrem pa cento .e vinte quiEtlnetros ao

mOfi" os d:;nos .:'a.Ui;a�'JH,:" CII� nnite d'e ontem correranl com dUO prJmejlrO :1[10. nem

dno .s:,f{un. r3 O Bras:l CGm,] agricul:iOr.e� norte do Rio Akar'i perto àé�
II lt I 'd .' .

t'
"

d o mas l: m CIno:O rnos <'pOIS.
.

G' B'
.

O
-.

t ·t1<, .as pe as gea as.
.' mSlS enCla no I,CI-as. e que o ('ontratados A FC'.ceração foi Ulana rt1;amca. dlS 1'1 o

D,sse que os Estados Umdo� sr G Cardoso haVia delxad,o I' Ber�nguel' Cesor disse ninda que .

d
.

d de Akal"1 é centro d� produ{,'ão'

1 i I iI p. t' d G
.

d ".. . Inaug\lra a no mes passa o,� .' ..

'

,o a e a :as a a uerra, éstan .0 pa" ° Brasil deiXOU de ..erVlr em par é nresidída Dor lIn:.. veterno co' de pImenta onde ]:i se encor,-
,,\0 Br,,-' 1'a o cargo o sr. Zenob�, da te aoS' merc3cll�s europeus (quc pa merciantc Sho O lV[ur;f; Est tt:3111 estabelecidas sessenfa

lhe Costa, c1evend9. nas proxuu!,..s ,g,am muito mais; ,.,et'escenrou) P""'-I é 'k SU� 'prjm�ir'l '"�;� -

a
famílías de agricult:Jres 'lu .•

em horas ser demllldo o sr. JOan <lUe entregou um.a malor quanti.,. "', c�p çao. p'::.nês,�s. O novo lrupJ traba'
,mer�adorÚls .� "I Goulart, lV1í:ni>, lr'J' do Tl'abn- lhará para ?s c�lonos da sua

Disse', tamhem que os pl'i,,,el,""� lho., mesm" n:lClOnahdaoe, con)
<alculos realizados peJo Bl'asH s.l-' COllfe1."cncíarum em P�t,�,C'- devoram Q "oúda 1!1'- contrato. para treg anos\ após o
I:Ire Ol' prejuízos causados pela"

'I polis e ::n uS IWr.iSh·os dI" Ctl�r � de seu filhol Dê·lhe {lu'; serão jndependi:''(ltes, Qua,
geadas hnviam sidb multo modera., m e Ma,inha o ll'urechal M3.�- l'(·ni.a' farrâlias deverá::> embar-
dos e' que,. mi 'realidade, em vez. carenhas de Mcrais, prefe,to LICOR DE CACAU %AVrEa cal' no "A::nericl!- M�ru", que:
de 403.000,1)00 de péS de café deg f caríoca �.r. Ciro Cardoso i! o -u....íl"i."••""Il."'." �II."l.l... partirá de Kôbe em abril pro.I 1111 ",.ir d• .50 1 •

&._iliiiii.__IIiiIII "_llillliillliiiliiliiii__._••iiiiiiiiiiiiiiiii!iiililiillllllll\ truidos ou semi";destl'uidoS, d'lV3- pres'dent\� Get:Jlb Varga�" �_ xtm;1·

NAO VIRA 1\-1.\1S AO RIo:� i}

ETEl.VINO

,'" agUlIJa a sucessão paulista

Aceilou O sr. tosla limd
do governador para ser

o �onvite
candida,lo Guerra.

co Chav::.s. candidato a gover_
n::d. r e o sr'· Cunha Bueno' à
vice-governad:;r.
Somente hoje a tarde será

divu1gada ,1 l1L' ,a oficial. Tam
bem o sr. Cu;ta Lima conta
com s�m!,:itias consideráveis
dei PSD.
RIO, 19 <Meridional) --: O

d!retorio nacional da UDN de
vería reunir-se ontem para .3.

,pI\:;var <O manifesto paulista I,sobre a situação po1íiica.' A
imprensa registra apenas que
�ouve alí conversa de líricos a

respeito do assunto, tendo os

·Não haver ámais racio
namento de carne e

toucinho

sem poder
não houve qucrum, Acentlw
S" qi'(' [1 unN não pnddá 1.-

pro;:ú-l,) :rJOrque in á lvjdJ
quanto a varios estado:-', •.10

pl't�pr;' diretori'J' imp,,!()iriá,
pOl'tanjo, de atncar frontal-

mente o governo. A, UDN 1)11-
.t:r::u acordo com ps parti
dos atuacjonisias dos est�dos

,,,,'

LONDRES, '18 (UP) O
go\'er:lO Cf>Tlservador an.unciou
que q racionamento da f!urne
e do toucinho terminará em

j1:llho proximo� finalizancl'o, as
SIm, i(od�s as restrições à com ..

pra; de alimentos que come
�'aram h:l quatorze anos. O sr.
'Charles Hill, S>ecretarÍ(l nada.
mental' do Ministériú dôs Ali
mentiCS, disse nos Comuns que
o racionament0' da caro,'9 e

toucinho terminará "dunmte
a !.w'ime:i·a quinzena de julho"
Mais tarde o Ministério dos A
limentos anunciou que o ra
cionamento da carne de porco
t·::rminará muito' antes, ou se
ja. no proximo domingo, dia
vinte e um,

SAVADOR, 19 (lvLridional)
. ....:, Na Ilha Maré, localidade'
pl'oxi'ma a Salvador o sr. Otfl
emolL 11<11'a10 Ferreira, ',(lue
ficou aleijado, na ocas'do d:i
proCissão de Nossa Senh:ra
dÓs, Navegantes, .'

e<1tretanto·

operoll"Se mn mi1agl'l� qu:mdo
OfadJio invoc.:.u ,-a' padroeira
dos ,marítimos,' ,curanu'o-se
c6I11ple'.ament�. Oiacilb já es

táva desenganado de curu pe-
ios luédioos e' ;'I.nda, agoPl',
desembaraçadamente. ,de:.:::..,
pertandíl a curksidade da' po
pulação da ilha.

ASSOCIADosn

caféImlzauH em fermos
PARA' a, economia ameri.'iól

na, a. pequena elevação vt.>ljfi
cada nos 111"e908 do café vale
ainda menos do que uma gota
dagua no oceano,
Para nós deste Iado da Ame

rica, que temos na rubíácea a

principal fonte de divisas, a

quele aumento, depois de tan-

lOS ano-, dp. �)reyos Vi�7 rrI�r€'
senta a possrbílídade de uma

recuperação pelo ID€llOS par
eia1 dos longos preju.izüs Sih

fridos.
Eis (I que se dev€ f-xplirnf

aos consumídoro, d-os Estados
Unidos, para qUe cómpreen
dam que há também no caso
uma questão de justiça,

,
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OA
ESPAN'I'AM-SE aIgUl1F. IaI

, sos observadores de que queí
ramos c-olocar a solídurledade

I pa�-amel'ieana ern tenns" de
, cafe.

Não se trata rir.,pl'iamen1{'
disso, mas' quem nega que
amizade é algo qUe se materia
Iíza e mjnt':!resses, sob pena
de não passar de simples "na
[us voeis?".
Não qUeremos explorar os

americanos( quando, em vintu
de de uma lei que não invnn
tamos e vem das prôprta.: 1'·}1'-

. _ .' c;a.s da natnrezà, o prec ,I d:)

m·,:,ssJSs como' ,-ai'!' .:úll1-1;'ÇOU a subir, l\'las ::tueg g
I remos (j 11E EO:>; }}E.�íirDl ,-; jns-

�-
. tn pre��), _.

cl 5
� I e n c

·

o
I NAO õ,"'r:i melhor f{1li" os

Q I I I eontrihltínte� _

yankees eum

pram, através do ('o)11e1'("'), ad
11 J limite do. se1?r sovíetrco I': qll!ri�d? (';jf� ��_e��� qm: l:<:,.ul;
d etcr brr-anico. Soldados I!lentc:. vale, a parte qu, ine..
o S -»

e ned da n , prr gresso ('1'1 é\'sov'eücos guardam ígualmen, ,i. 1 .;' r

'''' ...

, ', ••
te a, Porta de Brandsnbergo. I 1!1érlC!l. Lahlht,:, do que ,�!�:-lJl
Na "Wilhelmesíra.,>se", ,"sIão mnh�:�� de- �ao_''''7�:lI .!:ç�m
)0

'

das sentinela =n cada elllpl éstímos, -_c; \ "'"',, antipa
J STa '" I'> ,s ,. 1 .....

tícos "Cl�"
dez metrcs, na linha de se-

reos e or.ero: os,

psração entre o setor sovjejí- I Nâo 11:'1 amlzade sem comu

co 12 Berlim Ocidental. num I nnão de .ínteresses matertaís
ü'rren:J vago, onde <IS ruínas ou espirituais. Se O;; consurnj
dos Imovels toram aplainadas dores amertcancs quiserem a

Nos escombr,:s,' mantem-se profundar as coisas, verão que
tambem policiais popullsres não custa pouco aos brasiJei.
que vigiam o limite dos dois ros em trabalho e dínheiro. ga
setores, .rantir-Ihes o café da manhã.
_____ ...,'"._-....""'"'"'"".o::::.a..r::::;;arm ,

na Marinha

aprç�Q já terIa sido t1SSin3do p'eio
preSidenie da RepllOik'l. d?vendo

seI:' hoje dado á pubiica�ão.
DESPACHO COrri VAP.,G.l\&

Ontem confe:reeisr3.1U CGiU 9 pre
sidente rl!.a Republiea, 110 PDlaci�
Rio' Neg;.-o, O general Ciro do :Rspi
',1.':tc. ,&mttl C.atõ,MO. .. <:>

' ,mal'ecll�l
Mascrmenhas de Morais, o ainúrsn
te Renatn Guillobel, ministro da
Marin]lll e o ('oroneI Dulcidio Cal'
doso. prefeito do Distl'iio Federal.
l'RONTID.iiO E SOBREAViSO
POI' deÚ'rmina<;ão do minisuo da

Fracasso da Conferencia

Desvanecidas as esperanças' ele
Oriente e Ocidentepaz entre o

Goularfl

BERLIM, 19 (UP) - A
proxima conferencia de Gêne
bra entre ,:S Quatro Grandes
e o governo d,� Peiging sobre
o Extremo Ori)Jnte, tentará
dar solução final ao problema
da Coréia e restabelecer a [)!lZ

dena Ind:>-China. Quanín aos

problemas da Alemanha. e

Austria, cuja soluçá,) éra (I ver
dadeiro objeth!(> da conferen_
cia de Berlim. foram arquivQ
dos, tlalvez por muitos anos,

LONDRES, 19 (DP) - Co-

RIO, 19 (M�rid.) - Cessou �

greve dos trab:Jhadores de mas
�,;_s e biscoitos Foi 'aprovada a for

mula de aurn�nto m!lximo de seis
centos cruzeiros, ficimdo ainda a

cordado que os patrões não ado·'
tarão' nenhúma represália contra

,os trabalhadores que se apresenta
rem até 48 hor�s depois da cessa_

ção da greve, ficando abolida a

as,iduidade integral. Amanhã 05

trabalhadores cleverão reiniciali
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de dl.lãs mOlÇas, l.lma para Ser
viç{l. de bailcão e outra para ser

viços leves, e qUe l>aiba falar.
o alemão e portugues. Inior· ASSE1\fBLEIA GERAL ORDINA'RIA

mações na Confeital'ía Toen. la· Conv-oCol:tção
jes Rua 15 de Novembro 982. I

.

,

I
Sã:) convidados os srs. acionistas para a assembleia geral

V E N D E t � ordinária. que se·reali7.ará no dia 30 de março· do corrente ano I,. .J !;; ás 20 horas, em sua séde social. á rua Marechal Flotriano Pei-

. xoto, s/n., nesta Cidade, parta deliberarem sobre a seguint,�

Um ierren<i na rua Piauí, . _ ORDE1\! DO DIA
•. . . Iesquina rua Nereu Ramos _

1.0) - DLScussao e aprovaçao d') relatorlO da dIretorla,

proximo à Alarneda Rio Bran b.alanço geral, conta de l�cros e perdoas e parecer do conselho

Ico. Informaçõe pelo telefo- fIscal, r-eferente. a� exerCIClO de 19?3. .

ne 1157
s 2.0') - Elelçao do Conselho FIScal

• 3.0) - Assunt�s de int.erêss·e geral. I
Nota - Os srs. acionistas deverão com!)arecer munidos

de SllJaS ações ao portador. i

Jndaial, 18 de Fevereir.o d-e 1954 IJoão Hennings Filho - Diretor Presidente
Alvin Rauh Jor. - Diretor Gerente
Oslym de Souza Cesta - Diretor Sub-Gerente

ThIPORTANTE FIRMA industrial de 30invil1le, necss

sita de Auxiliares de Escritório. - com pratica de contabili
dade, conespondencia ou carteíra de cobranças, devendo �s
:interessados dirIgirem-se por carta- de proprio punho

à CaI

xa Postal n.o a89 - Joinville. dando pnetenções e referên

cias.

PRECISAM-SE
Moças para faturístas e serviço de escrttorío, informações

Destrlbuidora Catarínense de Tecidos S·A. Rua 15 de No.

vembro - 25.

ALU6 A-SE

quartos com e sem pensão, ver e tratar

l{ering, _ 247.
a Rua Hermann

VENDE-SE
;LOTES NO NORTE DO PARANA' POR PREÇO DE OCASIÃO

VALORISAÇÃO GARANTIDA

Facilita-se o pagamento mediante prestações.
Informações em Blumenau a rua Itajai n.o �5 - REPRE

SENTAÇõES CLIPPER.

VENDE-SE PRECISA..SE

ELETROlA NOVA

Por motivo' ae muuança um

BaI' e Café e Restaurante bem
mentado, bom estoque de be
bida boa frequencia. O maior
e melhor ponto do merendo

publico de ltajai. Tratar no

mesmo< com Edú Verissimo.

de uma cabeleira :_>ratica em

corte de cabelos e ...nduíaeão.
as ..}.teresadas deverão dirigir
se ];Jair carta para Hotel Cen
tral, Salão Buenos Atres em

Itajaí, ordenado 1.500,OO por
mes, casa e comida, é Inutjl
a1presentar-Se quem não tíver
pratica.

.

_-_ ....

Um terrenO' DO JARDIM
BLUl\1ENAU, a Rua Thomé

Braga, medilido 1'7,5 de frente
com 41 metros de iundo� Pre�

�o Cr$ 80. QUO,OU.
Divel'sos lotes de terra. a

Rua São Bento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para. Resi

dencia, preços de ocasião, me
(lindo 20 x 20.

PRE(ISA-SE

(HEVROLEt 1952 e 1953
(Vendo OU tróco)

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas 10.009
km· Tudo ainda. original. Pela
melhor ,oférta. Cor C1Ínza
ochumbo - mecanico - 4 por
tas.

lS5� - Fajxa branca, capa
_ 4 lJOl·tas, 3. OOG km. Tudo
�riginal .- 4 portas - meea-

lliClOl - Cor azul claro em

baix.o - Beije em cima.
, Endereço _ ltajaí - Rua
15 .Julho aI} ladQ do Carlorio
Re-gistro ClvH.

CASAS - VENDE·SE

VENDE-SE

VENDE-SE

Por motivo de trEhsferencia,
vende-se uma eletrola nova

com 4 meses de uso, marca
"Philco Tropic", tipo maior,
toca-discos pia velocidades, rá
dio com 8 valvulas e 9 faixas
de ondas. Ver à Rua Lauro
Muener, 50 - Ap. 4, Edificio
Jací Campos. Pr€ço a combi-

Duas residencias, em lugar
aprazível, nQ. bairro da Velha,
:>.IDIJlas e bem divididas. Ofe.
:recendo todo conforto pussi
-veI.

.

Infol'nmcõeS com Israel Cos
ta - Nesté jornal, ou Rua São
:Paulo nr. 3.156·

nar.

ALU6A..SE
apartamento COl1-1 6 peças em

predio recenconst!"uido de ma
terial para pequena familia�
preço Cr$ 700,00. Tratar.se
Rlla AranaIDguá entrada fabri
ca de pentes.LOTES A VENDA

-

Vendem-Se> diversos lotes,
próximo_à. nova. ponte em

.eonsti'ilCaO no balri'o de Pou

�a Aguda.
l.nfo:rmacões com AruG Sec'

11:.€1', Rua Éo1ivia, 13 - :PDn�

ta Aguda ,_ Nesta.

PRECISA..SE
de uma moça Para serviÇQ de
escritório que seja datilogra
fa, apresentar-se na Navita,
Rua 15 de Novembro 1513

� (ENTRO Df
I A UI O M O' V E I S
,

MOVEIS USADOS

�;�: Automónw
y}

-

Ca.minhõee
f0.· Clunlonet9
�H',::;,
t'.. ? ',�
t, r�

.

Vende-se dormitório, peças a

vulsas, est. Rua Alvin Sch'i
dr-er.

TROCA
VENDA
COMPRA

VENDE-SE
r�·�!!)·
'_'. �,

[

rr·7'
, CóneMSionãr1Mr
: !CAMINHõES F. W. D. (J'oUt'
I Wheel Drive)
WRATORES:L.H.B. Dl�d
í li'tiÇaat fi Ae�orloes
\ NORD � CHEVROLft
( - Linlul -

P HOPAB
rl> AUTO COMERCIAL
�"l' IMPORTADORA S. A·

'� BLUMENAU
r Rua 15 de Novembro. 983
, "ACISA" - Fone 1324
i Telegramas: VANDEMEENE

- Uma camionete, marca Re
nault, tipO' luxo completa
mente .fechada, por preço de
ocasião Cr$ 50.000,00. V�nde
Se tambem uma camionete,
marca Chevrolet comercial, o

preço da mesma é de 3d,OOO.OO
cruzeiros.
Para melhores informações,

dirigir-se ,ao sr.· Roberto Ro'
cha, na parte da tarde neste
jQrnal.

VENDE-SE
2 casas novas, de madeiras.
JUtlto um negocio eLe. Secos "

m,olhados e uma, garagem, ne

góciQ de ocasião, terreno 33 x

60· Tratar no local �m o

Pr,;)f. Serafim Berti.
ARMAS E MUNIÇõES
Armas df) caça.. UpOl""
te, revólveres, pisto

ias etc. qualquel'
marca. COMPRAM-SE

NA

(Isa Pesca e (aça I- BLU1UENAU -

Rua 15 de No",., 1361

�

uma pequena propriedade ilO
Beco Xapecó sendo uma casa

de Madeira � '.ffi pequeno po
mar. Preço de ocasião, terreno
27x30, !tratar. com Paulo.
Rua Itajaí U,.o· 2261.

PROfESSORES
I G

Jficba numerada tal cnmo sc cos- fi. E. O. AZEVEDO

tuma fazer nas
'

policlinicas e nos

,"onsultorios médicos de grande mo �udaram'se para a r,:a Cuia
�imento. ba, 114, atraz do HospItal Sta.

�nnUlllllmltllUlnIIIUljHlUllmmlllluunlllflUllllllllllllmIIUlIJllm.�

i casas [ TERRENOS I
� =
""" COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS -

� PONTOS DA CIDA'DE
__ ê

i Anies de realizar qualquer negócio imobiliário, 5
i

--- consulte-nos 5

§
.

nORGANIIACÁO BlUMENAUENSE LTDA." �
5 Dua 15 de N()vembr�, 870 � 1.0 ando Sala 5 ::

i
no

Telefone: 1 5 '1 2 ã
€E Onde se :realizam os melho-res negócios de imóveis iS
�imliiiliilliiiíil�.Himlnlnil�llilillnmlllllflIUIIUlilU!llllmitmiUum�

ratívo da CAixa. seja ofenstva a tex filha sua. havida de outra e em ...

to legal, pelo ·fato de naver con- bara esse documenta seja contes

cedido a pensão à esposa canom; tado, seu valor é -:o!."roborado por

éa.· em fuce da prova.maníresta em outro. Inataoavel, -quál s·eJa·a certi

retação à esposa civil. do seu a; dão de obtito dessa iilha . Ora. hão

bandcno do lar de há muito verí- tendo o finado .segurado' dependen
ficadO". Em ·verdade. basta que -e tes compreeridídos na aünea "a"

rÓ[ atente a prova constante dos at.- 'do artigo 14 do Decreto lei n. 7.�!56

O Grêmio Esportivo Oltmpíco tem a honra de convidar tos. para que não se possa guar-dar ·inrJuidn de sua sucessão "ex-ví"

OS seus sócios e os da Sociedade Dramatico Musíeal Carlos a esse respeito nenhuma duvida. de 7 d� maíoríe 1945. por s?· :I�llar

Gomes e Exmas. Familias para o seu grandioso e· tradicional Q próprio '·de. cuj�s_". aHãs. :1"0- do §. 2.0 desse ar:igo, sua esposa,

BAILE DE CARNAVAL a realizar-sé no día 1.0 de março,
movendo sua m5cr�çao. em 2� �e poderia. sem dUVIda, ínserever- a

(SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL) nos salõe da S.D.M.

\
março de 1934, afirmava que nac recorrente. como o fez. valendo-se,

CarlosGomes..
S

possuin benefíÜarios_ de vez q�e. para tanto da faculdadl� q,:e lh.e ma!

NOTA: As mesas estarão a venda com o zelador da S.D. pstava separado da sua �ulher des outorgava o § 3.0 do prerelto 1"-

).1[. Carlos Gomes a partir de 17 de f{:!vereiro. i de 1914. No que t�nge .a� .contro·· tado. 1;'01' todo o exposto. e repor;

Os sócios da S.D.M. Carlos Gomes deverão Identifj verstas .que trava'.:' os cívi'lístas 50 tando-nos �os .doutos :p�rece:es da

car-se na portaria, afim de serem evitados contratempos. bre a mte;pretaçao . que. se. d�"�. p.rocuradoru,: da. Prevldencla .So-
O baile será abrílhantado por duas ótimas orquestras.' dar ao arttgo 23� _do COdlgO cr-n cial respectivamente, a _lh•. 2.. >1

Os visitantes terão ingresso mediante convite especial a estamos com a Iíção do douto Cal: 37 e 69 a 72 entendemos que o re

razão de Cr$ 200,00 que deverá ser solicitado com a Díreto- valho Santos, q�ando. bem obse�_ curso não merece provimento.

ria.
va: "A ve'rdadeh-a Interpr'etação

.

do texto legal nãO, pode ser outra
. K· ..

esta: a recusa deve ser ent!!nd!ida I·
.

e pressuposta com a simples pe-:-· to ao Exercito, fomos ínrorma
manencía protongada fora. da - na- dos de que 0- ti,iulár da Guerra. ge

bitação conjugal", (Codigo Civil neral Cira do Espirita Santo Car-- Hoje às 4 horas: ';
.

. .-.:.
_.

,

Brasileiro Interpretado, vaI. IX:1 doso determinou, apenas, que fl_ I ANSELMO DUARTE, OSCARITO, G�ANDE OTELO,

pag.3511). No caso ':0 processo.. e caSsem de �o�rea,:,:o a Vôla Mm"j LUIZ! T�O e apresent�ndo e famosa artist}Í IT1LI�A, �pe
segundo a declaração expressa do

l·
tal' e a Pol!cla Mdlt-a� d� Exerci- la prrmerna vez no Brasil, GIA,NNA MARIA·CANALE, em:

"de cujus", sua esposa de}: .se s�- :t�. N�nhuma e:liplicaç;i; foi forn�-l ·UM (AtULA DO BARULHO-
.

para em 1914. e com ele nao m2Jg clda a reportagem "cei'C:! dessas . , .

.

.. .

vivera desde essa· epoca. sendo medidas de carater excepci-lnal. De novo reunida a maior duola cômica do cinema n�ci_o
..

I naI OSCARITO e GRANDE OTELO, em mais um� bomba atô
...---------------IiI!II-IiIIIII-. ..� mica de gargalhadas, numa c()médla cem por cento origlruaJ.!

OSCARITO,· cometl€ndü novas prezas ao. lado do gala n,O

P·
,.

11 do noSso cinema ANSELMO DUARTE! _

-..

. r.1m.ar..1a DivÍrtam-s,a- a valer ·assistind'o esta gozadissh:na c.oméaJa
• exibição na tela do CINE BUSCH, sórrif;mte na sessão das &.
! do cineml}1 nacional! UM CA(ULA DO BA;RULHO, hoje, em

I horas!
. .. .

t

Em obadiêncía ao disposto' no artigo 99 do Decreto-lei Fe
deral n,o 2.627, de 26 de setembro de 1940, ficam os Senhores
Acínistas ciêntificados de que se acham à sua disposição, na sé.

de social, à Alameda Dl'i\ue de Caxias. n.o .63, nesta cidade de

Blumériau, os seguintes documentos referentes 'ao exercíciu de
1953: •. .....,...:.

a- - Relâtório: da DireilorÍa;
b- - Cópia do Balanço e da Conta "Lucros e Perdas"; .

c. - Parecer do Conselho Fiscal.
Blumenau, 17 de fevereiro de 1954.

(Ass.) GUILHERME RENAUX - Diretor Presidente
INGO HERING - Dir-etor-Vice Presidente
UDO DEEKE - Diretor Gerente

GREMIO ESPORTiVO OLlMPICO
BAILE DE (ARNAVAL

TECElAGEM E MALHA RIA INDAIAl S.A·

da Social. e confirmatoria daque
lu proferida pelo Conselho lJelibe

certo que
so dá noticia do

AVISO

2.0 filme
HELLE VIRKNER e EBBE RODE,

lista SUECO:

Acham-se á disposição dos srs. acionistas, no escritório da

sociedade, á rua Marechal Floriano Peixoto e/tx., nesta Cidade,
os documentos a que Se refere o art. n.o 99, letras a, .b, oe c, do
d.ecreto-lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940.

Indaial, 18 de Fevereir.o doe 1954
João Hennings Filho - Diretor Presidente
Alvin Rauh Jor_ - Diretor Gerente
·Oslym de Souza Costa - Diretor Sub-Gerente

PONTO FINAL·
..

. (Impróprio até 18 anos)
.

A ambíção e Os baixos instintos levam uma familia à·.la..
- ..

.

PROFUNDO;·. REALISTA... SENSACI0NAÚ.:
CANTE!

. ...
.

HOJE simulta;neamente nos Cines BLUMENAU·e BUSCID

Escola
Barão do Rio' Br(1n�o

IMI'CIO DAS AULAS: 1 ..3M54
Matrícula:

"S O P R O"
SQCIEDADE DO PROGRESSO DA PRAIA

Hoje às 8 horas:
SIMULTANEAMENTE COM O

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO:
Lo filme·
HELLE VIRKNER e EBBE RODE,

lista SUECO:
Até 25 de Fevereiro com o sr. A. Vollrath,

Rua 15 de Novembro n.o 642 - Sobrado,
ou

no dia 26 de FevereirÇ> no prédio escolar,
Rua Maranhão, das 10 às 12 horas.

à
A ambiçã.:) e

D mais se espelha á fac.e do·
d'eiro povo do Rk.Grande
Norte, em nada resultam as

coberturas parti<.ih rias proc:u
radas por esse p.essimo elem.en
to da "eterna vigilancia" com

mais aventuras bessarabianas.

Convidam-se os associados pescadores e todos cS' interes- sentes ou' mais civilizadamen

sados no desenvolvimento da Praia d'e Camboriú para· uma I te, com dinheiro e· empregos

reunião sábado, à tarde, dia 20 (vinte) às 17 hol'�s, no salão provisorios - .em sua radi.:) -

Erico Scheeffer (Boite) a fim de deliberar sobre a reforma dos n}as de salarJO polpud.os que
estatutos sociais, posse da nova Diretoria e discussão de assun- so se paga quando o dinhelro

'i,'cs genais; é facíl.
. .

Praia de Camooro'ú; 15 de·F-evereiro de 1954. Logo ante!! verdade,
N.B. - Aceitamos com prazer o compar.ecimento das se- -------......--�--.._-----..,.....--.,.....,.--...,...-

nhoras' e filhas dos senhores veranistas, cuja p,articipàção jul f
--.- .. -'---.----�-- .._---�--�..---------..

gamos imprescendivel.
'

------�---�-�--------

"SAMARCO" S.4. AGEM (IA MARITlMA 'E COMER..

(IAL - ITAJAI'
ASSEi\'IBLE'IA GERAL· ORDINA'RIA

Convidamos os senhores acionistas désta Sociedade, para
1II Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se as 16 (dezesseis)
horas do dia 26 de Março· p. vindouro em slla séÇ!e social a Rua
CeI. Eugênio MuelIer, 53, 130m a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1.0) - Apresentação, discussão e aprovação do Relat6rio

da, DiretoriJl' balanÇ<l geral, conta de "Lucros·e Perdas" e pa
recer do Conselho. Fiscal, referentes ao ex.ercicio findo em 31
de Dezembro de 1953, .

2.0) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con
selho Fiscal, bem comú. fi:l;Cação de seus vencimentl:Js e,

3.0) - Outros assuntos de interesse da Sociedade..
ltajaí, 15 de Fevereiro de 1954.
(ass.) VICTOR FELIX DEEKE

ABDON DAVID SCHMITT
JOSEPH LINDIG

ATENCÃO
,

Abaixo transcrevemús os numeros que foram premiados na

grande Tombola em Beneficio das obras de Construção d'a No
va Igreja Católica de Itoupava Norte.

1.0 premio. 0177; 2;0 premio, 3353; 3.0 premio, 08B7; 4.0
premio; 1194; 5.0 premia 1463; 6.0 premio, 1386; Lo premio,
1651; 8·0 pr.�mio, 1475; 9.0 premio, 0527; 70.0 premio, 1447;
11.0 prencio, 2666; 12.0 premio, 3164; 13.0 premio, 3979; 14.0
premio 3568; 15 premio, 3195; 16.0 premí.o, 3925; 17.0 pl"emio.
2867; 18.0 premio, 3208; 19.0 premio. 2416; 20.0 premio, 2093;
21,.0 prt!mio, 0531; 22.0 preInio, 1013; 23 ..0 premio. 3996; 24 pre
mio, 2844; 25.0 premio 0048; 26.·()· premio 0233; 27 premio
3569; 28 premio, 2009; 29.0 pr,emio, 3259; 30·0 premio, 0237.

Os premios deverã:(} s,er procurados c,om a Comissão, S1'S.

Ll.ldrig Wagner. Orlando Schramm, José Professor.

"SAMARCO" S.A. AGENCIA MARITIMA E
MERCIAL - ITAJAI'

co..

Levamos ao conhecimento dos senhores ,a.cionistas désta
Sociedade, que se, acham à sua disposiçã·o, na Séde Social em

ltajaí, a Rua Cel. Eugênio Mueller, 53, os documentos de que
tr>ata o artigo N.o 99, do decréto�Lei Nr. 2627. de 26 de Setem
bro de 1940, a saber: .

1·0) - Relatório da Dir,etoria. referent.e ao exercicio findo
em 31 de Dezembr.;;) de 1953;

2.0(}) - Copia do Balanço e cópia, da conta "Lucros e Per
d�s, e

3.0) - Parecer do Conselho Fiscal.

Itajaí, 15 de Fevereiro de 1954.
(ass.) VITOR FELIX DEEKE

ABDON DAVID SCHMITT
JOSEPH LINDIG

COMPANHIA INDUSTRIA 1 E COMERCIAL SAUNGER
EDITAL DE CONVOeAç.liO

São convidados os senhores acionistas. a se reunirem em· ASSEM-·

BLE!A O"RDINARIA. que se re�.lizará em nossa séd", social à rua São

Paulo. 3310 - nesta cidade de Blumenau às qllinlle horas. do dia 19 de

março proximo. para deliberarem sobre a segUinte:
ORDEM DO DIA

1. - L"itura. Exame. Discussão e Aprovação das contas do exer

cicio de 1953. notadamente, Relataria da Diretoria. Balanço Geral, en�

cerrado em 31-12.53. conta de Lucros e Perdas, e parecer do conselho
Fiscal.

2.
3.

- Eleição do Conselho Fiscal. para o exercício
- Outros a�suntos d.e interesse da sociedade.
Blumen.uu. 16 de feve�ro de· 1954.
Rudol! Kleine - Diretor Presidente

A V I S O

de 1954;.

Acham".e '" disposição dos senhores :acionistas, no escritorio desta
sociedade. à rua São Paulo. 3310, desta cidade. os rnncumento, a que se

refere o artigo 99. letras. a. b. c. do decreto lei nr. 2627 de 26 de se

tembro de 194.0.
Blumenau, 16 de fevereiro de 1954.

RudoU Kleine - DiretOr Pre5ident�

, ::r &��ff:�i�i:".
.•.••••..

. ••.. $

.. � .•

fé,,-sett�udôc/oso·
com IOFUSCAI

, .

4 .

_ ..$<J.r :J . .;
.

""-- _

• iõdo�paro o sangue'
• fósforo paro'o céf:ebroJ
" cálcio para os "0550"

t

lDFOSClt
O MAiS MODERNO- FoiulI=ICANTE I

lABORATÓRíO liCOR. DE ·CACAU XAVIER S. A�'
, t��IR II. :iUva••3· Tal. n·4tJB . fluI. lt�""III1�I"

• C. P. ã-.OOA • S. PAlJUl

CONSERTO
DE RELOGIOS

II BOJllb.... de

II
'

II. . àómbas
II

, II Eixos - Para

II!
..

-;x_;..

Furadeira hol'1l'!ontal para
montageII\. em m-maçlQ·.

OFICINA
ESPECIALISADA

.

Ruª, São .Paulo, 3343 -
.

.

ITOUPAVA SECA .

'-----:---...",..,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



dei�administracão . do
, '.

'

�

servar o seu gado das ende- tal irnportancía para o aprf 'está o chefe do Executivo

mias. como já o fez com Pm1Üt A� 1 blumenauense empenhado
Alargando e calçando no- guda e- Itoupava Sêca, cs-! em concretizar as aspirações

tando em projéto ti e"-:ier-" dos operários de Blúmenau,

,sáo de novas rêdes. quais sejam a construção
Além da ponte sobre o de núcleos residenciais, 1{'$

Hio Itajai-Açú, que ligará tando o plano com a Fun
o e'<�ntro da cidade ao haí'r dação da Casa Popular, es

ró de Fonta Aguda, cuja per-ando o. S}'. Hercílío

obra será o púnt0 alto 'do Deeke tornar realidade es-

governo Hercílio Deeke, se grande empreendimento

ano

ptlr;"!h ae- ('E:l't .'U:-. P cJo j>I�2[liJ) ;1 �

.:ldfllifd�·1r .. '1:HJ� 1 _:H coiu» ,d:' I) ',1

pet!u:::n�� p·...:-:·tü de pE�l.;a. !te!":!. b.ltt1U:

II sr, Hild€-bJ'3n<Ío d: Gr,"'� ".1' ,,·u

construido :J

sr. Hercilio
antes de concluír a sua ges-,
tão administrativa,
Estampamos hoje outras

fotografias das obras exe

cutadas pelo prefeito Her
cllio Deeke, atestado frtsan
te da ação operosa e dína
mica ds um filho blumenau·
ense, que trabalha pela'
grandeza e' o prcgrésso da
sua terra.

'lH, fue.djnd(J ltillx ..1Q :l.i.I(�tro r, lj'uai'

bem ali já estão instalados .3 :010-

der-nos e _pos� :"nies guíridastes ele

tríccs Esse numero ser" aumenta

tkJ cônfornle as necessidades d�)
porto, I.

Ap6s abordar assuntos referentes

,aos portos. do norte do Estado, co
mo acírna: está relatado" OCUpou-se
",0' Sr. lIild"'l:mU,ldo 'rle G&!s 'do ..

' e,,_

quecído portó ele Floriatiopoli.�, eu,

jo; malhorr.nrantos t:mbs vezes
,

t sm sido a:·1hnc,ll!.".dos � 'outras tantas .

relegados ao e,qn""imen't�,

; meses de oparacõ ;s. Dep aís do cn

i n81, serão dragael",� RS vias de a

I cesso aos traptches da ilha e do
,

, eorrtinenr e.
\

I A revelação prlncipal, porem. ,

,
em retacão ao porto de Floriano- Construção da Estl';H��1 ele lig-ncç;'L de Salto do, Norte u Itou-

.i polis, feit? pelo diretol: 'io DN:?nC ','
" })uva Norte R t'�'

-

I

I I
e hl"::.c.ao e a arzam '_TItn da "l'str"!ln de Itoupava Central

r'efeu,-se à abertura da concorrt>n ': _

" �
• v ." -« v. � , ..

'I
cia.�ublica p�rà a construção. i,., â:'1Iinún\1\mUmJHlilíilii-liiiiliimíimi,-míll�iililli!!llmmlUm; I!lUlU1IIIIlllllllllllllllllllrl li I 1II11 I IIIIHI IIIIUm 111111111111111111111UJlIIHlHUlU'UI"='"

, medíata do calS aeostavel "lrmazens - ,

'

t 1= =-=I
e c., para' atracação de 'navios e ::::
transbordo de mercadorias, no::
continente. Esse cais terá 1.150 me ::::

::'

tros dos qoais os prime'l'os 400 ê' :::

é que deverão ter inicio até o =
=

mês de abril futuro. Para isso se- E '
'.'-

_

rão' conquistados ao mar mais de :: ;
meío milhão de metros quadrados, =- ===_-=na baía norte, do lado, do Estrei-I'::to, Entre o futuro cais e a ponta ::
metalica Retcilio Luz sCl"á�onstrui ::
da uma doca fluvÍeJ par.a peque- ::

-

nas embarcações. ::::
=

PORTO 'DE' I"AHUNA :: =

Quan \.' ao porto de Laguna, no :: -:_-::momento, de' grandl:! Impor-tam-ta I ::
nacíonai, -por- ser' o esioadouro do l ::
minério que abastece Volta Redon I::da, já t crn seu ,t:..p:�)iund�'nento -=

_

contratado, pois hã mais de um ::::
..

ano SUl', barro e o canal de aces

so .não são dragados. Esse serví.,
;:0 .será iniciado tão logo possa vir

de, Ilheus a draga ,"Antuerpia". AS
demais obras complementares es

tão contratadas e em pleno anda

monto, cujo custo somarão 12 mi

lhões de, cruzeiros, como sejam:
reparação d1e duas carvoeiras C0115

trução de uma nová. abastecimen

to de agua para locomotiva., ca

çambaS. edificio :p�ra 'a adminis_
tração etc.

'

Por ultimo, rcefriu_se' o sr, Ril
de debrando de- Goes

,

ao ,Porto de'
Araranguã, CUjo problema se re-

.
sume na construção da barra u-

�lante dd? Natal dhesencadetoll mI! vez que o rio 'dispõe 31e g;an_ E
,remen ..I�' cam'Pa� a '!Uü:ne a- des pl'ofunà'idades Íi.té onde se acha ="

ria no Estado visánd'o COUqUisllocalizacta
a cidade. Ê, como 'o -de'l::tal', e�eit<?res comil, se cO,aquis":. S" .Frnneisco, um porta de primei ª

tam lndH::s ferozes: com pr.e- Ta ordem e, o escoadouro natural I =,(Conclue, ns. 2.a ,llll.!�lna l�a D) do norte cl:o Rio Gl'ando de Sul. E

,��""�""��"""""""""""�,,�,,,,,,�,,,,��,"'�
';;:

-

-

-
-
-
-

-
-
-

::

�

I
-
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-
-

I
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�ª

�
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.

'
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JAPANISCHE RUESTUNGSFABRIKEN WIEDER
,IN AKTION

TOKIO, 19 (UP) - Verschíedene grosse Muni
tion�fabrikeu in Japan, die seít Beeudigung des zweí
teu Weltkrieges stíllgelegen haberr, sínd [etzt wíeder
in Gang gezestzt worden um -den Ruestungsauftrag
ueber 100 Millionen Dollar z uerfueflen, den die USA

lan Japan, vergeben habeu.

I UEBER 'TAUSEND ATOMBOMBEN AUF LAGER

STOCKHOLIVI, 19 iUPJ - Alle schwediscben

I Zeitungen drucken in Schlagzellen eíne Aeusserung
des Chefs des Generalstabes des schwedischen Heeres,
General Ackermann, ueber 'die Atomstaerke des IWestens und des Ostens ab. Danach besitzen die USA
einen Vorrat von mehr als tausend Atombornben. I

$,.L
CHILENISCHER STAHL FUER BRASILlEN ':; IRIO, 19 (Meridional) - Mit einer ersten La

I dung von 500 Tonnen an Bord ist dEr Frachter "A�-
. gus" von Chil'e aus nach Brasilien unterwegs. Wer
tere Stahlmengen vom chilenischen Huttenwerk Rua-
ehipato werden folgell.

.

.,,,.�
.

ZWEITER HOCHOFEN IN VOLTA REDONDA

fi"

JOSEFINA
SIERRA.

.

,
" 'N5"A IORQUE - Os sa�

patos se temam cada dia mais
l'ed�zidos, no qUe,·dlz' Ies,peito
'ã � quantidade de material uti,
Ilzadoç mas seus felti'Js se t'{l'
nam 'tambem cada vez D1ai�
bonitos. pk.Io menos essa ',é a

impressão '�que, tive, depois
que vi a exibição da' nova co

l�çjio Delman para cs centros
,de veranero no Inverno rc para rnan é O' p,r'.ocesso empregádoo ccmeço de prunavera. com o COUr,!);'do �e�() m04:aMr. Delrnan criou 'os �feil.o� I que com materiais ,'de pano,
mais encantadores com dil- para se conseguir efeH'Os sua
versos modelos de -tiras es, ves. Até p:,ucos anos, teria
treítas, ±ijj.n sanç1á.li.a;"que ,�� 'si_d,) ,'possÍvel de fa2er,ia:-:'
'c.entuam de maneira 'notável, patos, com Q bic·:! recoberto
a graça d-r. pé. E naturalroent<;! .

por pequenas dobras de 'peli:'
o saoatinho para roupa de bal; ca .tingida de belas, cores, co
le ãparecé também em 'vá- m,:, os .. sapatos que admirei há
rias versões. .

'

dias, mas hoje os ttU,irníoJ<;Es..<;es .últimos apresentam ertararn .'no,*,as·,tintas pará' ' o
um salto mais estreit'l e mais coiiro.: que torna resse: mate
alto, muito aconselhável para rral tão . flexível quanto", o

; dar.uma' aparp.ncia. de finura pano. Segundo, saltentou o

ANAÍJPHABETEN' WERDEN' BESTRAFT
MADRID 19 (UP) - Die Stadt Murcía wírd

in Zuknnft allel; Analphabeten, díe nícht an den 48
Abendkurseri Iuer Lesen und Schreíbeú telméhmsn '

wollen, eine' Strafe auferlegen. Sie besteht entweder
in Bargel doder in Arbeitsstunden rue!' d1e Stadt, A�le
Analphabeten in Mureia sínd regístriert worden, Díe
se drakonísehen Massnahmen zúr -Beseltígung des
Analphabetentums soll aueh auf die Provinz Muréia
ausgedehnt werden.

KOM1\HJNISTEN BAUEN IN NORD-KOREA NEUE,

FLUGPLAET�E'
Klare V€irIetzung der Waffenstillstandsbestimmungen

, PAN MUN-JJON, l' (UP) - In einem Schrei
ben an díe Kontrollkommission des Korea-Waffen
stíllstands klagte der Vertreter des alliie�·ten ObE�
kommandos, General Lacev, uie Kommulllsten, an In �klarer Verletzun gder WaffEnstillstandsbestim�un- t
gen in Nordkorea neun neue Flugplaetze 'fuer íhre
Kampfflugzeuge gebaut zu haben. General LaceY
beantragte, die Eroeffnung eínes U:t;tersuchungsverfahrens: díe kommunístischen Streltkraefts Nórd
koreas seien durch diesen Verstoss gegen das Abkom
men betraechtlích verstaerkt worden,

testes que permiterà '''verificar
a influencia das ccres não 30
mente sorrre o .espjrHo, , .. mas �.i;"3t.,�jí
ilamhsm 'sobre o córpo. E é
desta trifluencia que .queremos
falar, hoje. " ' ",

I' Voce não -conhecs direta- .

mente a ímpressão.. agcadávc.l
,ou .alegre que se d;::sprend'e
dá narmorua ou' do 'contraste
feliz entre a cor do seu -ÇesV
do 'e a de: sua pele, porque .vo;
ce não pode perceber ísscrem
si, mesma. 'Mas que 't1'e5 pes
soas' lhe, digam, graças a essa
harmonia Vcce.. tem' 110je um '

:asneet? muito agradável", ou
"Voce está muito. ,iuvenil ho
Je", ,�. voee se sentIrá delicio.
samen.a bem.

" ,

Aprenda, então a conhecer 'IlNIVEftfA' 'RJOf .
,

.3. ' influencia· do, .tom do seu r \I K.J j)
vestido sobre

..
o .de, sua pele, _ Faze� an�� hoje:'..segu�dD' as l�lS Lu�damentals' -a menina Elzita, filha dêdas mflUienclas 'reclprO��' das 'sr. TJ-icr .elsra. "Agatha, Weigcores, para poder c'Jrr1glr es-

manJ.;
,

sa infiuencia ou !acEl1n,tiu�-la, -a' Sra. Iracy' Naumann dase lhe vai b-2m·
Silva, esposa do sr. Artuhr J.Se tem a pele clara, a pele da Sily.a.;da::: louras, e seus olhos são
_ a sra. Agnes Reuters, esclaros, uma nota de ,azulou 0t)sa dn S}·. José' F. Reuters;de vérde, junto de seu rosto, •

_ c merâno Aloit-.:, filho dovalorizará a sua aparencia.
Se é mor.ena clara, de o'lhos

e cabeI':s castanhos; toda a

gama entre creme e beíge. en
tre beige e mOrl'On lhe con-
vem. _"-

Se é loura, di:! pele rosada,
ou se é ruiva, evite os verme-
lhos, e os· amarelos.

'

Se é desses t�p,:.s q\le não do
dem ser definídcs nem como
:úur.5 nem como morenas to-
dos Os a,mi:; lh,::; assentaIl1.
Mas deve lembrar-se de' que

tambem pock:rá fazeh Gorre-
,

ÇÕ�5 por, meio da maquilagem ,:
pára neutralizar a ,influfmc,<,-

.

Da cor sobre' o tom da pele.6'1 .212,30
Qua nd ,:' voei:: ves',,e um vestido

.

229,174,10'
verde, repare como a sua peleg8.51}�:�� '12.241.334,70 tdm3 um l!ove,tmn violeia- nes
se caso, use maquilagem ern
<ATe-daro. Ao usar o azul. re
,corra à maC1uilagem e,m rosa-

l 65íl,8"1.'10, cl,a,l'o:, Q:mmdo usa,]:> vioLeta,
• maq lu[agem v.ermelho_quente

! preto maquilagem r�sa,vjvo,r einza: maquilagem l'Osa-.páli
do; marrem', maquilagem·" r.;:,

Ea.-V;VG; v�rme1ho, :"m3.q1.lila-
gem i'osa-fortl'.!.

'

369,036,20
2. 60&. 4f1!,1o

1,00

11 .568.212.80
, 284.234,50

REZEPTE

GEFUELLTE TOlVIATEN l\iIT FLEISCHSALAT
3.709.881,00
6.710,101,50

39.0�2,20
5.95i'/)70,40

2.144,00

4 TUlHatEnÍ1aelften, 250 gr. Fleischsa13t, May
onnaise.
TomatE'nhaelften aushoehlen und etwas Salz

einst,reuoeH. Wenn der Fleischsalat sehr pikant abge-
schmeckt ist, kann das Salzen unterbleiben. Fleisch
salai in die Haelften gében und mit kleinen Roeschen
von MaYonnaig.e verzieren und die gefuellten Tomá
tes auf Salatblaetter s�ellen. Mit gerof.stetem B�ot
reich€i1.

do

3.491,80
2J O. '112,30
100.000,00
90.000,00 16.823,443.20

,e Contas de COD;lpensação
,Ações em Caução" 200.000,00 200.000,00

FLEISCHSALAT
500 gr. feines gekochtes Kalbfleisch, 100 gr.
Kalbsmidder g>ekocht und abgezogen, 2 Gur
ken in Streifen geschnitten, 2 Zwiebeln fein
gehackt, Mayonnaise, evtl, 50 gr. gekochte

junge Erbsen, 1 Zwieboel.
Alle Zutaten, ausser Erbsen in feine Strei

fen schneiden. Alles mit Mayonnaíse verrnischen und
mit aeiner Prise Salz uni Zueker abschmecken.

Blumenau, .em 31 de Dezembro de 1\153.
lrineu Bornhausen - Dir. Presidente
Kurt von Hertwig -- Vir. Comercial
Paul Werner - Dir. Técnico'
Karl Jocham, Contador - C:lrt. 1124 C.R.e.S.C.
"DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS"

",1' A S S I V O /.

Exigivel
C/ Correntes Credoras
Titulos Descontados
Bancos Crecores
Banco do Brasil S/A., Ctn, Caução
Obrigações á Pagar
Adeantamentos
Promissórias
Dividendos á -rJ�gar de açóes
ao portador
DiVidendos á Pagar de açôe-,;
nominativ<:l!'.
Gratificações: Diretória, Conselho
Fiscal. Empregados e Operárics.

716.195,10
2.491. 630,40
;Ul-lG.342,90
2.018.515,20

. 335.245.40
4.000,00

1.100.000,00

KLEINE WINKE FUER DIE HAUSFRAU

Wenn altes Gefluegel nicht weich wird:
Ist das Gefluegel gebraten und doch nicht ge

lliessbar, weil €s zaeh ist, dann mit kalten Wasser
ansetzen und weíchkochen, nicht braten, und zu'·Ra
gout oder K}einflEisch verwenden oder auch aIs Fuell
seI und Hackfleisch.

Não EXigível
Capital
Fundo Retenção DecretoMLei 9159
Fundo ,de Resllrva Especial
'Fundo de Reserva Legr.1
Fundo de Dapreciação
Funt:!l:J para Devedores DuvidóSDS

13.995.000,00
82.183,80

-: 1.4.61.".7,39,80
83.8.215,30

. 2,8:42.965,70
�, 5Wl. 8,(17 ,�O

H U 1\'1 O R

•

'AflerWunsd! isl )sicht·
borse ErbofuÍlQ ''Oh';,
SonnenbranaJ)âruriT;
YerwõhnreHa�;oílmàh,
mãhlich ao dieSólll1eg..
wõnoen und immar wi..
der mit NIVEA·Creme .

oderNIVEA,Ultra-OI

Arzt zur Patientin,
"Ich mnSs sagen, Sie gefallen mir garnicht".
Patlentin: "Aufriehtíg gestandeil, Herr Doktor

Sie sin� aueh nicht mein TYp".
...

'

ARZT: "Wissen Sie auch, mein Lieber, dass
bei Ihrem Lei'den der Alkohol der groesst.e Feind ist?"

PATIENT: "Det· is mir bekannt, lieber Dok
tor, aber sagen Sic ihro, det ic'k ihrn verzeihe."

.. D E' BIT I) "

.Despesa" Diversas
FundO' de Reserva Especial. valor
attibuldo a 'esta conta
I'undo:'de Reserva Legal, idem, idem
<Fundo Devedores Duvidósos, idem
',Fundla Deprecià')ão. idem, idem
·Oilridend..os· 'de Acões .ao portador
.Diviãenãos de Ações nominativas
Grl!tificaçÕe5! Dil:etót'ia, Conselho.

: Ffl!ca�. EmpregadOS e

-

Operários

23 . .126.2'*'1,90

1.4-52.639.20
364.950,40.
59:;.807,00
96G.26Q)GO

1 :179.. 000.00,
6-4!l.350.00

•

2. la!}. OIlO.OO:Matrlx: JTAlA r

I'widado em i.s d. FeveRuo de U3$ .•adereço �elec "0(<:;0-
CapitMl _ •• , _ �_ ... _ - ... _ ••

'

'_: r_:1 'Cr$ 50.ÕOO:ÔÓO.ÓO
hildo de .ReBerva _ _ ..;. '"." :_, :- ._ :....., :-: :_

.': 46.0'00.000,00
'

,"
.

S!l.ldo
.30,01.2.406,90

40\'1"B8H.7Il'

..

,� 96.000.OóO.OÓ
Total dos depósitos em 31112153, mais de 834.000.000,00
AGENCIAS E ESéBlTORIOS NAS PIUNCIFAIS PRAO'\S DO ES

TADO DE SA..�l'A CATARINA. NO RIO D� ��ElBU � ctTBu.mA
DEPOSITE SUAS ECO NOmAS NO INCa E CqNTRffiUA, ASSÍM; PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES .DE FINAN�E�O DA PRO;.

DUÇAO
'

P A (1 UE (O ME
!'•••• P' 7 E ..... -_.�-....._ - -----,-.,. - �---r._--
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'0��
Reumatisnw. eiáti cn. anemias, doenças

:: das senhoras. cabeça, coração, Hgado, i!ltes�
: tinos, nervos ..

- VELHA - BSco PortiF União, 55
:; 2as., 385., :ias., Gas. feiras das 1!j à& 18 horas

-qft9mqz.wuuLttIW-*i«.ijJi�!JUU ...tJ.UUWUUIUlun�n"umUnínJmw.üUUlmmlm,:j;UmIl 11UlUillilUm; - 1Il,)jiji1iri17Iiiiiiiiii.,_RiIIIi-•••iiila--ij-JJ-.-WIlW_i0üii2 piiiilisiiiJERG_-·,.-.-iiir--- iii"

tanto cruzmaltinos, x:orno _- alvi ..rubros,Heontam com
. Alem dos prêlíos Olímpi I para os alvi-negros que pa

I
dia -14, caindo seu arco tras I ratório ao campeonato ofi raü de se bater. Jogando vertinos opor üen6L! resís

co x Floresta e Tupi x P�l irá cs J:iicolor'e� da Itoupava veze�. e,m 20 minutos ape- eial da cidade, do cO:'rente
I

":m casa", tendo.a inccnt�.. tencia ante qualquer anta-
meíras, El\tas outras partl- Norte. O quariro hluménau] nas ce Jogo.- ano. Peb , ue produziu no rvá-Ios uma entusiasta assrs gonista,
.das SErvirão- de complemen ense, evidentemente, tem Para amanhã o conjunto "Inít ium" do Ext.ra, merece .tencia; os timboenses estão . O cotejo, em consequecíato à rodada inaugural de

-

falhas enormes tanto em do outro lado do rio deverá
I
e Vel:a Cruz, as honras de mais próximos da vitór-ia,

-

ganhará maior expressão,amanhã, do Campeonato sua retaguarda, como no se apresentar melhor €stru favorito. mas como o fute mas a verdade é que, para podendo constituir-se numExtra auspiciado pela Liga ataque. _Não sabemos se es turado e al, então poderá I'
ból é um esporte bastante àsegurá-la, muitas energias .dos melhores espetáculosBlumenauerisa de FutebóL tEve em dia pouco inspira- l'lpagár a má impressão que eaprichcso, ninguem deve- ;terão de dispender, sabido da etapa inicial do Certame- Um deles está marcado do ou viu seusmovimentos deixou na competição de rá ficar suprezo se o resul-

que é, costumam os vasto- Extra,
para a Iocalídade de Testo uçm:prometidos pelo mau domingo passado, resístíndo tado da pfI:r.fia for desfavo
Central, onde o vera Cruz, estado da cancha do Olim- bem ao ímpeto dos cruzmal rável ao bando alvi-preto.
estará recebendo a visita pico, o certo é que se hou- I tinos de Testo Central os União x Vasto Verde
do Guarani, numa luta que, ve muito mal contra o Paí quais desejam entrar com o; . pois_ grandes rivais dos
quer nos parecer, esta mais sandú, nO Torneio Inicio do pé dir,dtp no certame preps l·Cãmp-:o!1aiOs da Segunda

t' I ., Divisão da L.E,F., competiu

rnllcamenle auema�a3 �uas eXI�11 ������r:�Ei��fi�!�
�ões �O Ban�u em Florianópolis �;:���:r�stt!:de·�-I

torcida, -dificultarão. nào)resta a rr-enor dúvida, a ta-:
refa dos tr.colores do Bair- Begístros de firmas, organização de Sociedades
ro da Velha, cómo se já Anônimas, Contratos, Distrates, Eseríturaçâo em
não bastasse a categoria do geral, assuntos fiscais,
adversario com o qual te-

�a.� � �...a �� L

certa C:óse de favoritismo/pai) atüarão emseus redutos

HORGANf'IACAO BLUMENAUENSE
- >

"ORBITA"
LTD!."

(Contador)

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - '.felf. 1572

•.Habitam a zona de co
neete fim de ano, anun

.eíande na emissora ds Rio
'do -Sul. .•. ..• ... •• .

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - Sta, Catarina,

Responsáveis:
DR. ARMaNDO BAUER 1.IBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADELVem -� empenhando a Fe- qualquer das grandes equipes

deracão Catarínense de Fute-I do futebol carióca. Alem do
,. ' c . Fluminense.e Botatngo, com
QJ de trazer a ..,anta Catarina cujos diriqcntl's alnda contL

nua mantenco entendimentos,
fez nova tent.ativa c sr. Osm
,

Melo, des a vez :0 mo Bangú
Atlético Clube € aI! que tudo

a SOMBRI DE eSTILHO
COLE'GI-O SA MTO ANTONIO

Exame de admissão: reàlízaçãa, no dia 23 e segu'ntes
de fevereiro; matrícula, até a vésper-a do exame; curso pre,
paratór!o, do dia 15 a 22.

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

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

Matrículas para o curso de admissão, ginasial, colegial,
técnico de contabilidade, do - Senac e de madureza, do dia 15
a 28 de fevereiro.

-

Curso de línguas (Português, Alemão, Francês, Inglês):
matrícula e informações, depois do dia 15, na Portaria do
Colégio.

'

Ho=as OC! expediente: das 7,30 às 12; das 13,30 às 18
horas.

-

__________-a_ -------��------�----------------�----�-------------- ___

faz crer, sairá mesmo a lur!) �

excursão d: quadr ; onde atua
o famoso Zfziuho, .10 estado de
Santa Catari (la. 11<> próximo
mês de março').

__ .

. .. _iS&

Ontem a repor ragem de "A
Nação" foi notificada de que
a representação banguense,
tercera cole cada no campeo
nato carióca de 53. exibjrtse-á
em Florianópolis nos dias 7 e
9 de março.iAdíanta.se que o

pr :melro adversár-io dos gua
nabarnos ainda não foi desig
nado pela F,C.F., enquanto o

segundo seria o Avaí.
-��,""'��1',j..���W�����

( L I M I ( A � E' D I (A HOMEOPATlCA
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -
l\lI:éi!ico do Hüí5pital Nos� Senhora da 14E!"

Corusultório: Rua JOSE' BONIFACIO N, 92 - }�e 2665
Besídencra: R., BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

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

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceíras, Man
cha:s espinhas, etc, - Glândulas. Falta de regra"" Exces_
so Flores 'Brancas Frieza sexual, Impotência. Esterilida
d';, Desenvolvimento fisko e mental. etc, - Doen�as crô'
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crô'

--- Dica - Hemorroidas, etc, --
ATENÇAO: Consultas em Bhunenao nos dias 26 a 30 de
--- cada mês, no HO'l'EL HOLE'l'Z ---

"

,��=-<'.>.�-':;"����<:>,�""'_��"",,�"-;"'-,:,���"'�-<'.>."(;.�"'>-.��

Aí está ele, Veludo, o go nos e paraguaios. O grande plencia de Urna equipe pro
I

leiro reserva do Flumin2n-! Castilho, contundiu-se no fissional. Quem vai ter de
se, Só o seu nome, já indí- "banheiro", e ficou pratica I fazer muita força, são (JS

}�a as suas qualidades e vir j ment'e de lado, para à Co-! outros dois, já que o arqu'2i
tudes dentro e fóra do gra- '11;1a

,do Mundo, inclusivB Iro reserva tricolor nã� dei
mado, Sempre pronto a S1::1' Suíça, se conseguirmos a: xará fugir a chance de se

vir o seu clube Isómente na! classific"cão. Com isto, Ze- i transformar no dono da pu
impo�sibilidade do titula::

I zé �orei;a não lev� outro

II sição dentro do
-

"sc:ratch':'Castllho) tod� .v.ez que. e I �ammho. qt;e segUIr, :nan- uma vez que pOSSUI qualr
chamado,. �ohdlflCa rr:ms o I uanda VIr as ppessas la da

I dadEs de sobra para tanto,
s�u I;lreshglO no co�C'eIto._do capital uruguaia o seu mag ) Com isto, Veludo,;fá mais
publlco, Grande buardlao, 'f' 1 t s I tIm passo na sua rapi.-'la ca'",

d' 't'c' 111 ICO e comp 'e.o re erva. _: - -

com IreI o a LIgurar co-
J' t" d'

.

1 "'el'ra e na�o será surpre:,a.

1
' a es a mcorpora o a se e-I'''' ,

<

J mo htu ar nos maIS catego -

t d' t s transformado em titula",..' d
.

t � d < t··, çao e pron o a ISpU ar o, e
_

_ .'

L

,,:,1za OS �onJun 0'" O con 1

posto, Uma disputa sensa�! da representaçao braSIleIra,
nente, Vive no entanto a sua ,

I t d t' I "a' at' o final voltando. . , 'ClOna por o os os mo lVOS. _
v e ,

_

'

'j
VIa cruscls, a e�p:e�ar se� Com Osvaldo e Cabeção pe

I
quem sabe rá, com o titulo

pre uma oportu111da 'e para 1 f c t V I d
�

_ I máximo do fbotbalI mun-
jogar em cima, Ainda ago'j' a .r�n e, e u. o nao que I ,-

.

. ,

. . . roera perder maIS esta opor I dlaI. VEludo ,contmua, as-
ra, em MontevIdeu, multo

1 i - 'd' U t 'd -, sI'm a ·ser a "eterna sombra
d 1 'b'

- 4nl aae. ma opor um a ,antfs aque a eXl leao so°
d

'

J' d de Castl'lho" ,"" quem sabe
b b N

.'
1 t e ll'l'lpar para um oga or I - , -ç

,

:'
er a contra o .acIona, ar

d :f tball ue ocu a a su lá. até quando ...nandç-se no l!taIor homem
I

e 00 q Pj'
da cancha, despertou o inte; � --------�----�-----

resse do tricolor uruguaio,' L'ii iiiiiliiiiii iiiiiiiiiiiiiiill-lliiii!ii--------.pelo seu concurso. Mas ve

J ludo, para os tricolores' é
�negociavel e por isto, con

tinua esperando que Castilh
lhe conceda uma oportuni-

Idade.
Estas tEm surgido e

_
todas muito b€m aproveit3.
das. Agora, dá um pulo sen

sacional. Com tantos go-
hléiros por aí, desrrutando a

posição de titular nas suas
.

'equipes, é ele chamado a

envergar a camisa da CBD,

��������5�����5����;�;5�::::::::�::::;���cl��d�U��� pa do Mundo, contra chile
,

"'''UI''''''"HI"iiiiiiii'lUlIlIiiiíiiiiíh 'OI '''''"111111OI,ullllliíiiií '"il1ii,.illm1111111011_"0111'.'''11'1
DOENÇAS NERVOSAS E M�ftrAIS i

""

I
..,

�

�
�

melhores
Os melhores Preços

j ....
'

p
rosiga
refel:índo
rosdt4!inLJ

.

Arquiteto __. Decorador - Dilllomado na Alemanha

F. ALBERT KUENSTLERP
rosiga
referindo

_ rosdocimo;)
OFERECE-SE PARA DECORAÇõES DE 'JANE

LAS E INTERIORES DE RE?IDENCIAS, DE
ACORDO COM PLANTAS, SEGUNDO OS MAIS
EXIGENTES GOSTOS, DESDE OS MAIS SIMPLES
OS MAIS SIMPLES AOS MAIS LUXUO'SOS.

Prosdocimo Sociedade

SERVIÇO GARANTIDO � ENTRAGA RA'PIDA.

Atelier: em Blumenau à Rua Paraná n.o 227
Caixa Post.al 582.

Cala de Saúde No,sa Scabol'a da Gloria

ÜISIãT&NCIA liIE'DIC ii f"� Â CARGO D_j: I:srli&CI&Ul!'I'AUI

DOTA AOS 1O�I(lOS GTIJtN08

iIlL.'J.'.iUCIDADít MB"D'ICA - &lO"OU80 D�8I.N'i'O�'J(]AÇÓ�8 - .IU.coo-

USJiO __ UA'l'AM"ENTOS ESPE()lALiZAI10S, --

AVENIDA MUNHOZ DA aOCHA N. 124'1 � "ou., Iii'.
XNDEREÇO 'l'!ZLEGRA'FICO: PSIQUlA'rRA

C 11 BIT i B A
_

_

P A 1:1 A N A,_'

BLUlVIENAU, 20-2�1954

me
r

Dentistas

H. PROS-ST
CIROllGlAO DENTlST,,'i

AO I..ADO nos COItREl08 E 'l'I!.:LEGI1AFOS
A! ALAMEuA !tIO BRANCO N. 8

Oírurg ' ão Dentista
Rua 15 de Novembro - 1392 - 1 ..;) anelar

Rai.J X - Fone 1694·

Médicos

D R. (A R L O S G O.F F E R J fi
CLINICA �GERAL - CIRURGIA
HOSPITAL "')ANTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS t'ELOS roxss.
1196 e 1633 ._----

DR. O. R. KRUEGER
M E' u j C O

DoençlUl de Senhoras e Opel'l%�õ",s. RaiOll X
Oensultõrto; Hospital Santa Catarhra,
Consulta: Das 9,30 ás 12. horas e Das 15 ás 1'1 horas.
n�idênda Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 �

Fone 1258 (em frente ao Hospital Sant.a Isabel).
�n .

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
....
_-- CUNJCA GERAI. --

EspecIalista em Doencas de C:;:lan�a
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1, andar

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 1'10 - Fone 1014

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVAUIO
(Electrocardtegraf'la t

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao lado do Cine Buseh
'l'ratamento de neUl'osas - (Psicoterapia)
,---------------- ------------�-----�

MOl.ES1'IAS bl� 8ENHOH.A�

DR. RENATO (AMARA
DOl<.;:NÇAS LNTJ(R'NASo

OPEkAÇOES �=- úNDAS CURTAS
Cun&ultód(f.� 'frQVessIil 4 de Ií'evotil'eil'o) :I

Fones� 1433 e 1 í26

DR: GEHARDT I-IROMADA
Especialista ·2m alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas no Hospital Santa CEltarina
Das f) à.'l 11 e das 15 12 às 17 hs,

I __!_LlJMENAU � HOSPITAj� SANTA CATARINA -

INSTITUTO DE OLHOS
Ouvido,,-Nariz e Garganta

'" = .. DIU. TAVAIUS e HEUSI '" a "'

Rua 15 N c,ven,Ll'o, 1.135 - },o andar
Cún;;ult.::rio - ] �32

T.defones Dr. Tavares -- 1461
Dr. Heud - 1677

INSTiTUTO DE RADiUM
- lJlt. A. ODE!ntECBr� -

Badtuterapl!!. � ltalos-X - {t'lS!Olel'ltphl --_Metah.·
ltirbõ � &ES1DENCIA: Ru& "I de Sstembro, 11

""'ELEFONE, 10141

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NAltIZ - E 9ARGANTA - DO

DR WILSON SANTHIAGO
A"!lItent. (III l'aecldad.. de MedicIna dã Unlveuldad. dI> I'lraa!l

CONSULTAS: Horário, das l() às 12 horas e das 14
'ás 18 horas. - CONSUL'rO'RIO: Junto ao HOB
pitaI Santa Isabel

Ad-vogados
DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

ADVOGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 ' 2.0 andar -:- BLUl\IENAU

D R. A D E 'M A R LUZ
ADVOGAno.

Ateude em qU:llsquer comarCã do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fune 1602

Escritório: =� RU9. 15 de Novembro, 3411 = FOlie, 16tH
-

DR. J O Ã O
ADVOGADO

serttórl0 e residência àrul!. XV de Noyembro, tn
LUMENAU Telefone, 1560

FONE � IS-!!

DR. HERBERr GEORG
ADVOGADO

-------�-------------------------------------

ESCtUTOtU(): RO'1'EL IIOLE'l'Z - 8LUMENAU

_
Corre lores

UlMER LAFfRONT
CORRETOR

Rua Haranhão N. 2 BLu:uENAU

HILMAR ZOEHRER

:MAS§AGENS NIEDICINAIS

(Diploma Alemão)'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1"!.iJrtlANOPOLIS. 13 - O díre- atividades do Departamento l10h da capttal, sr, Paulo Fontes e o eu ctarmente, os que dizem respeito ao tão di projetadas, mas infellz-
to!' I�'-'r(il do Departamento Naeio- sua direção, desenvolvldas em genheiro Thiers Flemtnrr. t!bete (1. sis'.ema eatartnansa, com os q'lail mente roram �llga"'etadns ]'J�la Co
nat de Portos, Rios e Canais. en- Santa Catarina. 17.0 Distrito do D.N.P.R.C. aqui se tem tido contacto desde a sua prí missão do Plano Salte, a que o

genheiro Hildebrando de Araujo Essa entrevísta realizou_se );I} díado. ! meira administração á trente do nosso entrevistado cogn')mint'" de
Gf,,,,; concedeu hoje uma entsevís salão de despachos do Palacio No dlOcor1'e1' da sua interessante Departamehto Nneionnl de Portos, "vezdadeíra sepultura de proje-
tI' cotetíva á imprensa local, foca do Govesno estando pnesentes à, palestra, demonstrou o sr RUde" Rio, e Cnnaís. tos".
li:tan(:) aspectos da sua visita de lem dos jornalistas o e.x.governa., brando de Góes conhecer perf;:,itu_ I Depois de razcr considerações ern VERBA DE 20 MILHõES
Inspeção aos portos catartnenses e dor Adolfo Konder, o deputado fe mente o� graves problemas ligndt-:Js torno do trabaíno desenvolvida J'(, Passando no porto de S Francis
e'lCilminll.ndo ao mesmo tempo, as der Wanderley J'uníor, o preefitlJ á r;:tl€ pnrtunrta naeícnal e ospe- país pela seu Departamento, no co do Sul, o melhor do sui do pai�

-------- -- - i sentldo de aparelhar os seus por- na sua opinião, informou o 51'. Mil
-��--.,..;.-- .

tos. pondo-os em condições de sa brando de Góes que, graças aos

I

EspO5a que ahandona o Ia' r: ! �i:�::�r o iJ�n::��:���ad�u;:�����i: �;:r:::s n�O n�:��!:!� ��and�:r,
i .ll"' Góes a relatar o que já fez e o para o corrente ano está eonsignn
I que vai fazer em Santa. Catarina da a verba de 20 milhões de cru-

.....

t d
fi

-,
.. I 11 sua repartição, dividindO em pruseeguímento das

I;naO em Ire I O a PenSaO') i caprtulns a sua explanação. Assím obras de construção. O cais com;
· iniciou pelo porto fluvial de 3"oln-

I pleto terá LOBO metros com uma

� ville, importante cidade índustríal profundidade de 27 pés, em águas
do norte eatarínense, ligada .'0 minímas

•
.Tá estão prontos 600 me

grande porto c'= São l(;:ancisco do iras e outros 420 acham 'Se Em coi-s
Sul por um cr.nal <ie acesso ellj� trução, havendo, ainda, 400 to

do Codigo Ci",l pr'fundidade não la 'lIem ,1", 2 neladas de f'er-ro, dísponívet.s, para
!.,dl·O· e que agora, oom o, tra obrus comjirernen tares. Serão
• � 1-.·H1':" dp !l'O}' �z.tn�·Yft) c :JorL'Cunda

Parecer do Cfinsullor Jurídico do
RIO, 19 (Mer'Id} - A e posa , em detrimento da

om

�H() ..:.ou!" rlt c fi.

. t!'-, i. !"j -: Jn?tz�··H. p Ha. "'3(101_
-, .��."'" IR f�rfn.r'. '1 Intensa na

i' !'�-I!fí·n3:· �\,�,h:Trl.."la(()t'_=

f(UP fa em o CC.ITlFTroin :iirflt:l entre

que ebandonr; o la r não f.uz jús

( ti f 1;'" I ... ·i,.. ('C[,} _ ,Il,orle" I.iS

t'"�..!D-. Este i-0� o pan-e f'er d I e.)n��1 J

t�-,· Jlw.th,h�V ..I ...... _l,.'·!,. }j" OJ ': 1 ••

JJ. �'.....-He, Ir

j:.'J ' e- -',.

)"�'-I U.lld i"t, num
_ 1 h-o !.i

.$1 !.

rn �_n:·:_ .- .r

·1...: � r !.tfl .... -;;. ·UfUd.,. f!.li c-ido ern

I' _I"'.�_ _-' te .... t -J !� [1

.: ;.' � 1)1'- � ·ct(-u("�iarirl.
" t ....

GrAi" ta toiLJ.J

DJ,syalré�a �&!u ciume a

ô�licoo uma surra na sua rival

Alerta a todas as
pOlícias do país

, In €l'preral1d.. mÍ'.;sic�··' • do

b i d l 1 I 2:1Il
�

fi foldór,' pacionaI em I rticu.
(9t�fav··'nl �en O Itr, C�!t:�:?i�.;A �f.i � _b d' .lar-a.sohrasBluslcaisde Ll.(--BF.P.N,\ 19 IllT'.t - ,) g')lTPtl" II • tJ. U' 1;.F i) �.� *'"V" ...

�lIicn dpclrlill hnje p rntltir a 1'<'3- I RIO. 1 9 (lV�L.;r:d.) _. Nad� -. . -, ..
I T}rl"scin1o R�til'igu :3, Ant:;n fi.

1 � • � eles autuad:s por crime cit' �ERRA E SA,Bü.!

.,
Carles can�a com alma e ser;'-

li7ação em Gênebr:c :. p",rttr de d;;;-l n'f:''10< c1p. nove pr:s:ls canse- roubo. ! A lusa do Lo a strrto fOl sib l'dnde :rtisticá, demons-
f gu:ram :fugir, ludibriando a vi Do 1 JJ dlstrito. fugiram I nlais bel!l sl1cedi�a, pois dos tral1do ser um cantor qt:" jn�;

" ao.; xadrez·es de duns qUJ.1ro ladroes. 6a,. "les: Gt'( I ql.atl'U que a reahzaranl, ne- ceu oara cant�r. Esse rwLa ,-,::1
delegaCias 11a madrugada de mano do� Sa,ntos, Aluiz!o Re. I nhum foi l'erapiuradJ, ten;."!c·l art:sta tétmbem c,mta lnuskal'

i Ciltf!JlI. C neo fugiram do 2;:> dlanaJ�, L.-U Inerme Martins c si.lo d do o alarma. GemaS�3� populares internaci. nals. prin
·

?istnto e quatro do �.o. :E� AntonIO RangeL tl,. ,arde: T.am�em as grades

I c'palmente tangos. rumba'; !!

a.mbos os cas.s, ':s deildos utl DOIS RECAPTURADOS do 1.0 dlstnk f::ram serrada'l bo·er.s. {? que .executa (�O'·[Í

l.zaram-s� deserras para J'lJ,n_l. Da fuga do. 2.0 d=lstr_�o,. '::01' um ;ll,.;trumento cuja pc- muita emoção e sentimento 8.'

I r':-,J' <.'-l gradl's que o:; pren- tambem part.clparem o h. UH ,(.:ollclnl na Zoá' JIÃ&......ua O) .istico. Antonio C"rlos p:t'eteli

I
dlHm. �. ,d'l Seb..:sbão lIelio Fre ta" e

Cão os segujnt�s, Os cinco I os l�<:i�u.es Acaci.) do:, 5mb�;l
fug t vos do �.o dIstrito: Juan. (' Vll'glliCl Barbosa SIlva, os

\ Antonio Redondo Pedr,:sa, M:l quais não tend?, a prc:"sa .18
· ri.) PUluino, R�lio CJrrea 5� 118 comp:ll1helros, de1xaram_

I Santos, José Donaldo Chaves se prenrler 9<:10s pdíciais, ja
e José Ribeiro Gomes. todos n.'�ssa aLtura, ucr:pertados pelo

--- ••_- __ o - -. o __ alarfJle.
O hOil1ic:da foi recapturado

quando Ia g<1gar a porta da
t
I
delegacia e os outros foram �il

i c:mtrdos (:sco oe. idos no rese:-'

II vado da delegacia.
O comissario Salomé, de ,tI'

I)
viço quanã.,) se deu a, evasã'},
encet.ou, im.3diatamente, as

diligencias para bcalizar 05
cinco que. '�onseguiram ganha l'

I a· rua e homiBiar.se. No i�1'

expulso por 1-ndl-SCI·pIlena Iqu�rito aberto pela mesma ,au,

!
torldade, ficou :l.pul"aeb, am-

R.,10, 19 (Mericl'.) -

som!�.ll·l
:e um seu t:o, durante algu' t' f" .,

__ , da, segundo o testemunho de
te as 4 hora de t 1 laru; ."r.eUcta; Nlj:st,_ J�aSla�. o do,s advogados.

... tres companheircs de· cela dos
! 1 S. 0�1 em, o J�. nJs lOras, e prendend·;), incJ.u �r _ F 11ll.0 LeIte. qUe e dlretrr: I PRENDEU O ADV'ÜGA,n�.� '&l.!g.t:vos, est.es ter4'am re!'eb'l: em OZ V? Telxel�·a.,. de 23 sive, um advoga:.1o. d

.-

an.s, ;S0ltmr_. ?omlclllado na EXPULSO DO COLEGIO n�an ou .C1ne ele voltasse _1 c,

I
Um ?-eles, o ad'Vcga.d? .

Pl-' do '-:1 'instrumento para serrar
rua Silva Jard,lm. 19, c�sa II Olavo era .es:udante do Co-

dla se�1!-Lnte quando l::nt;w. paud, a certa hora, dlrIglU-se las grad::-s de Antonio Francis
apl'esentou s t d I 1 conclu:na os documentos. a. Del,egacia de Plantão, a 1:0 dos Santos, um de-tenl;.'J
,1'

.

- e .as .au .:;r· ae·:s e�io Plinio �eite, !Je ond� 0. CRIME .' I
fIm de se entender com "J.' de. que fora posto em ll'b'_'rdad'"pt. lClas de NlterOI. E ele

a-I
:fOI expulso ha uma semana N t d 1 d d'

- , C<O

cu.."ado d,e hav�r tentada ma- p.r qu:stõe's discl·plmares. N� � a, r:01 e e quarta-ful�d,,� �ga o e pc Ir-lhe
t p"':_:)vldcl;- há poucos dias, o qual v.:llta-

tar c� n t t d c!'lmmt..so voltou .10 coleglO, a ('!as para a apresen.aç:ao 00 10 ra para faz(�r UIna visita aos•

, ._J. re� lr.�s. o a vo�a- entant:>, o jovem sempre visi- flm de. s:� ellt.revis!al' com 'I( vem. . . . aml:gos. Os tv,,,s detent�s te."-do f'lmlo Leite, diretor do (.tl- : tava o cstabe�,ecimentJ a fim p' <.
. �,- "'--

Je"'lO do n:I�smo nnme 'nl "l"r' d t d
,- sr. lmlO Le,.te. Es.te.o rec

.

.:!
I

Os dOls dlscu.hram, te.nd.o o 1emunhas d·� fato e que não'"
. �.. J, ,', .L"'- � e ratar e sua üansfercw:i,:._ b b 1 d 1 d d d I j

t?rOl, e ex-preSlde'1,e do An.h�- e de ottl.:ms documentos.
eu no proprlO I!a 'ne.9. : !-_. ,e ega .0 pr.en 1 o o �rlm:.nl:!- fugiram, apenas. porque esta-

nca F. C.
. . .

Este'!(! no Co},:"gio na ultb'Lt zend3-��e que n�o .,c:'ltl'ega!.'Hl lIsta, �llho de .ccnht�Cldf) ;l1l1:t. r vam d:'rmindo, são: Jorge da
.

Antes, a polt��a flu,mmen!:!,e terç ...-feira. ent,::ndendo_�.�
-: cerb:h.c�do, _POL� ;r�a e,l'. �a.. da capItal flummenscl por de'; Silva, Joaquim Barbosa Pe-

lez 4tP3.ra1:::sa dIlIgenCia no lo' com o diretor, sr, PIl'nl'o L'.�l-
10 a:J Mmlster10 da ]!;dl\l�'1çal). (Conclui na. página letra. fJ • reira e Paulo R.�drigVtes.

I d d t 1
- Olavo reclameu n�rvo�w. ()

�a.. 011 e � acusa :J CS �va l?' t�,. a quem s.:;licitou seu cr�r- dorumen10, trav'.!ldo com oInIBiado. e.rcando u reSldencla trflc2.do. !}ara a ('ompeFeula diletor viplenta discu,;,sâ:J, lU

Cl.':-so da qual foram j l" ,e ld;uJ
palavras de baixo calão e pe
sados insultos de parte a par
te. Finalment,:" Olavo ,lüCUn
ti" sua arma e fez tres cli."lpa··
tos, não tendoo nenh'üm del-es a'
tingido o alvo. Imediatamente
auxiliares d·') diretor correr<ijJ1
ao sel! gabinetp, tendo o jo\'em
criminoso, se aproveitado tia
conftl.<rá.] para flll'lir.
CERCADA A R,Jí;SIIHi!Nt:'IA
Logrando e.'lcapnr. Olavo d;

rigiu�se !Mra caSa d; um UH,
a quem contou ° sucedic!,}, rr
li ficando homisiado.
M:Jmentos depois. cien:HicL',

do do case. o delegado de
plantão ordenou que p:Iiciais
rumassem para '3 r,�s'drm('ia
onde estava escondido >:") cri.
minoso. Ali procurou 'O dOl�fJ
da casa, pedindo-lhe que li'e
entregasse o jovem.
O.mo recehesse "'esp,_}:l"

negativa, or�n::m que pou·
ciais cercassem a casa, a ;�: '11
de evitar a fuga de Olavo,
Pi�rmitiu, como não poderia
deixar de fazell, a f.nírada d�

--_._- ------------_;....._-----

Cartas à Redaeão

RIO, 19 (Merd.) --- Consul
tados pea rep rtagem os de;
putadcs Lago Coelho e Atman
do Falcão, pertencentes ao
PSD dutr sta, manifestaram o

»ir,iã) acerca da nomeação do
sr. Zcnobio da Costa. dizendo

fortalece o Si".

.ronte�.. .-chegadas ao titular t10
trabalhe,

-

precauçao a

MEDIDA DE I'ltECAUCÃO
DA MAlUNHA DE GUERRA
RIO, 10 (Mel' d.) - ExpU_

(',.ndo fi pront dão da Maj-Iuha,
-mtem, o ministro GWHLI:r;.. ,j
dee!' rou:

(CoDdu- "s>

FAÇAM SEUS

SEOUL, Coréia. SABADO, ("UPI q:,nfereneía dor, rhaneelere:; dos I 7.es�eis de abril proJrlmo, c� proje
- O gOl erno. sul-l'Gréano l'riticou

I Quatro
Grandes em B�rlim em fi tnda confer.?nna da paz do E ....-tre

enE'rgican�;;nte a <'''''cisão dos qua-. integrar a Alemanha II Aush':a na lno Oriente. Participarão d2 confe

iro grandes dl1 realizar a conferen família das Nações livres Tal de- rencja a Russia. Esta los Unidos, ln
da d.l paz do extremo Oriente com elaração Ílli formulada p�10 nllniZ'- glaterra, França, Cl.ina eomunisb
a pre_en<;a da China comuni"ta_ 1s- tro do Exterior britânico, 'ir, An. e demais pa�es ipteressaÇ.M,
to porque na referld. eonfeerncia thoni Ec,n. que acaba ade �eg,·.:s

'I
.

será ã:batido o problema d3 paz sal' de Berlim. -.---------- o

coreano. Um port:o -vós do p1'esl_ No,edentE' Shyngmann Rhee dis�,-, quP BERLHA, 19 (UP) - O princi
a !:""união projet ',da (o in..,omp�!!· pai objetivo d.a proxima confeern-

'

...-�1 cnnl o arlni3tício COréfJl) :} (iH;: ('ia d� pR?: elo Exrr:1TIO Oriente �e-

�
n.�{) pnde haver lm1 8Cc,r.�:j �il t JT r:, a p,�nelu5:ão da paz D:1 CJrej3.�,

dL I nl> do mesmo. 1st.. foi '} q1lf' informpr:u I f�.,t·,

asJ.ondl'e'i, 19 ,UPJ _ C.ln! q,) ocidentais autori:i.adas. A reierid�

minha recepção pelu conf .rencia ;;erá em Genein"l, in' - "
ciando_Se a de",es�eis de "brU pr',

Todos

InCDln�atível cnm O arrm�hcit' cnrtaua
a decisão oa Cuniertncid Ue
Prote�tG contra a panicipõçãO da China tomunista

Spr;!tncl\.) :1.;:.. \'\-:Jl":;�P:-) ti U;:' t o·r
rem. cr Hit;;'110r 1\1. SOl !in ':

-

3� r
:._inlnr aqn2't.:: h{�r�t. f11:I!t'11 ��il
('In ;'iW r� "1 (L um "1' !In .-ló
ud.lJ" r\ rPr"l!:n ":P '-tO PT1í'O+t' ,'" .

rle :'lUR rh·al. d,. r', n-- "1'
ÍlLsa dI" .'"Oit73 f� Ilupm aniL
l': I se tr?ment1-a (" '1l"T� ,"'ilj;;
('ena causou hiiariedade e
consti.uiu um eS!letaf'ulo d-
véras cl€gradante, "Em ('unse.

quencia da r.gr."'ssão, Vil'.U05a
rie S'3uza re"._ebeu profundos
ferimentos na caheça, se:ll:lO
medicada no Hospital Santo
Al1t;;nio, te11dJ após se rz�o

Jhido á sua C.lsa.

ANUNCJOS

celaNESTE J o R N A

ofA Nr.ção"
f.xeel, ntís!,imo Senhor

legislativo ('I) corrente ai-lO. a qu \1
ficou ":;'j:;im con:3Utuida�
Presidente. Dr.•["sé BOllifácio

M':ll,-)urg: Vire Pre�idente, Eurico
Krcbel: 1.0 Secr tãrio, Arno Cug_
nier; :!.o Secretflrio Vicente Fi·
lomeno.
Valemo-nos do ensejo pllr:. '1-

presentar fr V. Excía. no,<,o pr'J_
J(>�tl) de :1.�ta e�tinla e di'itir �a
eon.ideral;'iío.

IDr . .Tosé Bonifáí'io Malburg
Presidente

--

Arno Cugnier. 1.0 SecretarÍü"

Recebcn1.os d� Camar4 l\.'Iuni:i
paI de It .... :ai o seguínt:;! oficio ...cir
cuIar:

Exm04 �r.

Diretcr do .rOrt1� 1

Haja!, :> <'t· F'everdro de 1954
..

Prepare •
• • futura de

sei Iilbl

VimOR ('(aa o flresente, enmuni_
('ar· á V. Exein qu:: em sessüo Ofl

telil realizada, foI eleita e empoçsa
�F !' Mesa que dirigirá os traba
lhns desta Casa. durante o períOdo

IOFOSCAL
•

"---------_.
----

Tentou matar o

colégio
diretor do

ti:-,os de revólvera

Motivo: fora

S. PAU�O, 19 (IvIeridionul) l;;r daquele eS:,:l€cializada, que
--:-" �m 11"h':'10 a .um <:ceano dr; I pessoalmente, vem orie:ntG�.
tllpotese e conJecturas, algu- do os trabalhos pdiciais.
lna,! absurdas, prOeHl'U .:; de1.-;- Enquanto ;550 ocorre a Sihi.
;"71'Ia R,'ipecmlizad"l de

Fur']
patica atriz, ClÜ� verdade1rU

tos, a �uem u:tá enll"(·gue o es- nom.'? é Emilia Perez Astel!iliIlo
rlarecm;ent:t dC! CU::l�, 1l1g'J que c,e nacionaHda::l..: ('Lbana, (!..- [!.

<,?mo slmplr..s !ndlc1J,. pns:;;-;, forme CJnsta de seu passapm·..
�'':-: tra:nsfo�t'mado ni:! Pista que �,� n.o 04262, está entregue: a(j�'
.1·a condu..... la ao autor, ·cu cu'dados d.e um faculb,i:ivc.
autores, do furto das JOlas ela pois, já sem esperanças c*" re
"estrela" N:n(J.n Se"\; inia,. q." cuperar seu tesouro, mostra'
com:> se subI' ioram avallad:l� se cada dia mais n.ervosa;, dls'
{'m 2 milhões � 50!} mil cru- posta mesm:: '3 regresslar:.la
zeiros. Mexico antes do termino do

I F'l(;tival rrD.14:rnaciQl,IIal de
cinemo, do qual foi ela antes
do vultoso furto de que foi 'ti
Uma, uma das princIpiais f.i�
guras, i

SENHORES
AGRICULTORES

Aeábamos de receber no�

va remessa dentes afa
mados Tratores Cana·
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos
monstr�ção sem

misso.
.

Todas as "rc-:idp'lcias c�bi
veis no casó fora:!1 e o-nti
'lU3n! a ser LmadaE. pelo de
lêgado N.elson da Veiga, titU"

._. (OMER(fAL

Rua 15 de Novembro
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