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café Estudo's

:O perigo de dois carnavais
h t d'mrtmH

ASSIS CHATEAUBRIAND
SÃO PAULO.
50 milhões d;:! brusüerros

E6 sentem saturaücs com ú 5't�r

ttmento de jê.�atino;o, pt'r1Je!:!C'l
dos por agent€,� 00 gO"itl.r no. e-m

diversos p!tUIO!\ <ia adminietra

çlio e da po!í'íca.
Somos um pr.n..",::; Cid in '....,sHtí'

t.empo, dt� mart.ires l! df' LI � t.l=!:.

Sejam quais fnrenl [il,2 tnli!f1i/:'t?s
dos mdívíduos que ci€Hh�E!l' �i",

tratar- o país C't}1l10 urna e- baia,.
a verdade €r que eles n�i'{J C��--::ll,à

de Iançar a desordem e a ,"'PiI{\l
são nos esp'iritci5 inlhvl(_hi�t1lY.tf.n.,.
te e na sm:)iedr;éle Era geral. Oi'a
de que entrou para -:l lviin;Q."i'ill
do Tl'abtllho '.' at uat (j,'l C·H'!)1'
dessa pasta, J) amo+ent = l.1.(� in!�.:�

gurança C01i':"·') l"'li.l'l Ú'-,. j1'>1 '"

a sut. Não !iii e�D1Guf1ar C,;:-:9. st
mostera parir- eer agr"êdét li i' 1 2�O

presidente, Não :"á T ent r llt·, .,oi·
pá-la, porque elil ";;ht,c, E eMa

ela, é soUdario trurn 'f! ",., '.·;'"u·
lw-t como um dia.!,.' lk., ,,"qul! C""
que o acompanha. D�:":;.,,-;e ;,i q�l�h.j
fazem parte pcroonugrns ··.llé'PC'i'
to, figuras e(jui"'·'-'3� ,!... ·1·C,l'.�'
Ihlsmo comuna -me r '{ �3 "<.t.

Ri't. evide!iem·'l'lte um "ls.d,�
do rusãc en 'rc II vangua r ", dâ

choque de 1\10;>('on. i\n,J;:u !;til
forças falsm 11 mrsmu :i;';'·")I..
Adotam Os 111€Smo.'i r,·')'.""'1s·�,'!.
Perf.ilham ídênt ica ar;.' é"'i';da�
de, ExcIJ.iEm-se do clím: .h í1,h
moeracía oí'ldE'mai {l'lrs, ".. I nu.

dO e na forma, Eervir<õw:' pi'O
paganda e ii causa sovii·j '(':oi. �7!

forç..a.m-si:> pôr opor o E�t.�:j(,i, dp ....

ml(l.Ciatieo da. carta de 'IÜ ',:� :"!\I

I

a

,

RIO, 22 (M'el'idionaí) - O sr. ZentlbiolJ da; Costa boje
cedo diesceu de Petropnlls, tendo ido diréto para a sêde de
Polícia EspecaI do Exercito, prossegutndo nas suas viStas
de inspeção!. A reportagem procurou ouvi-Io mais uma vez

sobre a snanemeação, tendo d'e\Clarado que o presidente Ge- ptraqões das massas trab!iíl1')dü�

tulio Vargas atraVle'Z do chefe dO! gabinete militar, havia In- Desviam o' eixo da ordi"m pol ..

fcumado do �onvite que lhe fízêra pa.ra. substiítuir {} sr, Ciro íttea do Brasil e dos bJ'!FÜli'!i'OS

Cardoso.. P'():diru adL'lP-tar que naquéle momento já haviam de W,al'hington I' ,li" L'!Jlll"·B.
sido assinados os atos de ex,oneração do atual míeístro e, sua

I
para. 1!.fOSC'Oll (' }ll'ag<l, <jllÍl"ol1iio

nomeação. Informou aíndnr que hoje mesmo iria eenrerenelar faz!':!' desta. tl<1'1':1 .un K"h.ln f;::,'

com o sr, CyrO afim de combinar {} dlaj e· hora de sua. pI11SS&. télite da Uniiio Sovietieu.
E concluiu: Como a força l1'lilit,.u· 'J,,:,<1.. a:1l

"Estou revendo meu (E'scurS() de posse para pequenas al- ststír de h!'allOS, _Cl'U:u.10i':. ,�m
teraeões. O país está todo em absoluta._ ordem, não tendo, o- combate de �?\'let17Al{;fU,' 1:�'i.":1:
menor fundamento os rumores de agitação, Pelo meu pas§�do, nal emp:eeuC1ldo pelo� Blf' nt

_

a

estan desprestigiadas em estes l',··

t A A \"0' MAIS BELA DOS ESTADOS UNIDOS, posa para o pela. minha fidelidade ao poder, todoo deverão convencer se,
do ?roP:lo govf>;no, n:! JII� í,'llflOa::

tímos anos. Saludo3 ,.:><'petuost.l,; ... famoso escultor F. Evans. l\{ae Drake de 37 anos foi vence, pois qu-e serei sempre um fiador da orãem e leg-alidade ser- extmgu1r o regm1e Vl'gfu.,. •. '. •

(ai Sergio Gomez. seretarto t::oltl. dora de' concurso "A avó mais atraente w.JS Estados uni.dOs"" .

- -

.
. ..' t.rncando-r, pelo qur- l't1gt' :.!; cip..

Espanolll ruo",

,.
Para sua surprtt a, os JUI.2ies enconirartltm uma verdadeira. Vindo ao governo', ao ExerCIto e ao BraSIl C01U li mlUSI ahsolu- mocracias popnlarf's da HnngTilt.

"Pi ng'UIJ-girl" iul sinceridade". da 'fclwcoslovaguia "t.�.:
A cópia enviada á nQbSa .ri!da�a >

O que os agitador;';'l vd'm:.ll!<J:â
Ilonforme acima esclarecemos es:.... ._ ... �-"---�-

do l\Iinister,io do T.r.abáll!n pen

;�:�����;a�.c;�::�:e.rr:.d.::��::� E s' te'·ve' reuni-do onte'm a tarde !lBm em fa.zer, na !'\l� campanha.
da ela 'Raui" Internac;onat do I .

é a mudança do .t'c�im(:· ,,_o Sr.:r.l-lt

'1'
.,

h d ficio das instituições rf,pl'("i\i"nü..
Brasl

"

o que a prmciplo. 1 e a·' i' .

va ares de le�itiml(l.aàe. Todavia I Uvas, E is�o mesmo um dl'puf3�
ou d S'o Go

.

1 t d d
,.

t
do trabalhista já ,) dcc'hwu em

ta�:l:a�c:'a �:glGall{;:e��s,::: ·0 a O' coman.o o e]C er c 1 o um comício, de S!i.o PU',ll0.

da eolorna Espanhola no RlO des- . Como Exércihl, Marinha €I

;::�::oa1��::r:�d;�;e:;; Noticias sôbre demissões dos Ministros da Marinha e da Aercnautica �::!�:l�::�;;:!:���:'���l:a��q:�,f:
E_"teriores da Espanha, a propósito" a gue..rra social do pai,,'?
da .d:�missão do Marques 'de' Pr�t RIO, 22' (Mel"·d.) - () sr. ZenoMo; da Costa transmÍltirá. seu oficial de ligação com a JÍ10s.em plena ordem e tran-

Trazer para 3. rua. 11 (.f;;1'\'€.:I
d rg' d t

.

t d 1e amanhã az, veneraI Sonza Dantas, comandante da Primeira imprensa. comandante Nunes. quilidade, Ldos trabalhandIJ
<! ca. o e represen �n e. aque .. cencÍIl que lavt3. !",),; f."I;liitOiJ

Região, a. cargo de comandante da. Zona MjlitalJ.< do LéBte. A dleclarou que tituklr da pas� dentro do maior espírito de·

posse do sr. Zenebio da. Costa à Pasta da Guerra será no dia ta �ão tinha nenhúrna t;l�cla-, � sciplina e órdem. Aliá�, cs-
das correntés hahalhista: pt'1\)

vinte e qna:t1'o às dezcsseis horas. r:açao a fazer, tl'ansm1tludo se é o .esuÍrito das clas3es J_r-
trabalhismo do sr . .Tango GO\Jia�'I;

.

. .' un'camente as palavras tex-I madas en; geraL (Conelül na Z.a página letra jj'•

. t;rnGEN'I'E - RIO, 22 (Me�lliPdas
Vlana _.estando �resen- tuais do sr. Guilhob,�r: -

nd1onal) - Cenvoc.md_o ex- tes '2S genel'a s ZenoblO da "Sou um homeln lívre como
---------�----,-�--...........-.---;..----�-.....

trao:r:dinari��}I");lte. !est:ve Cos!a, Osva,ldo Cordeiro

deI
outro qualquer. qUe viv� em � 'O D B 63111porreulildo hOJ.: a ta!d� (l, aH() F�r:as, com,mdante. da �on,a plena democracla". ege Q fi O O!:QI n n' r I

'

;��� ;x;.e:re,J,i;j)t SiJb,i;<,,' J;l),M��Ç �.n;:;.v�;YAnolt:);I7�lllt�1"" d�"RI(}""M;;:��1'1:tlimrttl,};''-- -{}.
.

'�rlti .

fiD6. q
.

'ii.:pre9ide .:.t gení!ral Cli'j) 1'[1 dos �ntos, col'nandante na' sr. Néro Moura desment'u os I
.

Cardoso: Os trabalhos :foram' :zpn,l mIlItar do cenm?; C,anro- rumores de qué haverá mOdi-1 o.m a ule"oll'co r a c " fi o a m '0 Dto' .secretar,ados pelo g·eneral Se- h_rt P. da c.�sta
.. dl!etor do :ficações lnos altos postos da

_____..;...__. ---__.__.-...;_-..___.---__...;...�----.--.....;...;-_.....;.--'-�.;-;,- Depatt�mento TecT.llco de; aéronautica, inclusive a subs-
--.,.----._---._.....................-------.....- ...........--__.__.......;.;_-----�- �rodut;,'ao; Falem,' ér! _Cunl�a, l titu'ção do proprio ministro. [dJnbr ck� adm 1:ISll'açao). F1u-. Afirmou que tudo está ha-

.

ZU, Castro, clt_ie do j· . .sh"dIJ. vendo 1101: aí é mnita confusão

IMaJOr.�. _� r.' . ". " _I provo,ca�a Ildo BoI iciário du RIO, 22 (ll/ferid.) - Desde o bancas de outtos estabpler.im€lt�
C01l11.nrEceu tambl'lll o "',e 1 ')l'oprla imnrensa, e acreseen- d' I" d e t �t;' l'

neral lVhsê�.renhas de Moral". 1:rn:
t' -

I la o corr n .e e., ao se r€a l tos. No Instiillto dt' :B�dneação,
O comandante <la zona militar -" .' , ..

_
! zando nesta CapItal exames veR na primeira pI:'O'\'a. fie J10rtugues

d'o sul reneral OdiloI). Denys
AqUI na aeronautlé:l esta i tibularcs na.!! �,scola.s superior"s tres mil candidalos logr,a.ram ba;

J I e na Universidaôeo do BrasJI. Na hilitar-se [L Regundo pl'.lV3, elimi
ES(!lln. Nacional de Eng-enha1 ia, natória de aritmética apenas
onde se in.,>creVeran1 llove,"'ntos quinhentas nH�njnas. E"S;H re--

do anuncio acha-se ct!· candidatos para c€'nt.o e cinqu('n prov.acões são o unico r.F;O de

retamente lig-a.:m à elr- ta vagas, foram habilitados em administração do' el1�il1o nesta

cnlaçá€) d€) jornai. A NA- algebra, primeira prova elimina Capital para evitar a prnetra·
ÇAO é o único �rgão< dO toria, roais de quinhentos !'stu- ção de alunos, sém grita, alem

circulação diária que pe- dan�es. Hoje terá lugar a pro· ela capaCidade dos curse,; Mi-
netra na maioria dos la'

I
va de geometria., tan1bem dimi· ciais d'e todos os gra.us. O ensino

j re!l do Vale do ltajai. nator.ia. no Brasil l'ége-\'l0 tambein por

IRé e xameM'�·d;· ��'êu"ntiài;�ã
na Conferencia de Genebra

no Rio

A EFI(IENCIA

senfio um dos que 's€

manifestaram contra a nomea

ção do general Zenobio da Cos
ta para a Pasfa da Guerra..

O presidente do Clube Milit.er
do léste, apenas ter,ia declarat.'"
que "está havendo .muita coniu
são, Quen:t é, afinal. o Convida
do para I) Ministério da Guerra?
Como se ve, a Capit.al da
pública. enco!lltra�e num rl:la

ranhado de intrigas qUe a deixa
muit.o. mal' perante a pública
que as forgjca e (lU8 nfi" serve
a ninguem, antes concorre para
llm estado de alarme 'e verd-adei
1'0 impatriõtIsmo.

BERLIM, 22 {Par .Jos"ph \V. se 'converta em outra C'.:mfcrell·· de dar solu(!ãü as qUestÕES da:

Grlgg" da D.P. - Na op.inião dI' eia ,de Berlim, a qual COill\hí Alemanha e Austria, pC'l'em

diplomatas. ociden.tais bem in· :reram os EE.UU., Grã·' Bret.:.l.- s� rnconsEguir outra (J.)Ís'3. sên:iü

forma.doa., ia UnIão Soviética pro nha e França, com {) pro!'osi.to um acordo: para debat."l' o TI!'O'-

curará 'Suscitar a questão da A- blema do extremo'oriente.

lemanha na Conferencia de .GI"

I
MOLOTOV EM MOSCOD

nebra s�bre () extremo oriente, PRETENDE O PC RESTA..
.

MOSCOU, 2� (I.N.S,) - PI'?i:�
e ao mesmo tempo, tentará COil dente de B<?rllm, onde par:-.!'Jt·,

segUl.'l:'. que u. Chirl.a COl>".vnisl.? J

BEL.ECER SEU' REGISTRO pou da o.onferen('.ia dos 4 Oran

parbcape no debate. 1 des, chegou a esta c.apítG' ij n'l

I nistro do Exlérjor, Vyasche!av·.
quando apenas haviam tran3�. RIO' 22 (Mexid.) _' Adianta- Antes de ter deixado a e'lpik".l

corrido dois dias do fl'acasso (Íd, '.

se q�e u Partido O�mu1ll3ta .....a1 gernmaica, o sr. :Mo_loto\' :eve.
coferericia de Berlim em che-

pleitear peraute o TI·:bun,.d SU-I]OU que o povo alemao haVIa .10
gar a u-m acordo sobre o pro-- pedal.' o- restabelp.cirilento ,I'> ';.1\ grado a ;lnificação de !;TU 1��··lII.
blema alemão, a imprem� 90A.é registro. Para isso �eUS diri�en A Agenc�a da Alemanh,:' one�l,'"
tlce. e d.(� ·outros países cjmunis tes já estariam desreuvolv-?n{J;j I tal notiCLOU a decla:a�ao. de 1\i:()
tas fez fortes insinuações sobre ação. junto aos líderes p,,1ític'��

\
lotov como uma aflrmab'..'a ?'�

a. exister{éia de, tal plano ;russo. influentes de organizaçõps p?r que o trabalho da delega<':'H.I
,

AlguIl'S obS<ll'vadores oc.\den- tidári<aS. lConclne na. 1o:.a Vâl':ln& l��l'a D�

iais 'estão convencidos de que us

!I_.-.-iiiii--!li�·.-�-I!I�'!!!-IIIIJ!-!'II-------IiII-------'Isoviéticos se dispõem a intt'utn:; 'I:

':;Iutra manobra para que a Chi� A S S O C I A ( Ã O
\ !la' Vermelha ocupe um lugar. •

em uma conferencia dos "Cin':o

de pe'quenas conl ove"rSI-as �;�:.d,:"qU�O�� p;�b���:�o�:�: ( o M E R. C I A L E
r )} -

mente rechaçada' pelo ocidenlp

" '5(1 CllU\l'fC{)""ão durante a oCnfereneia de Bi'( .

co:mfia,nte e eH""I. fidelidade ina lim,

b.a.lavd dos me·]S amigos de S:iI!. Por isso não se afasta a 1",·1

p1'C, (til gente trnbn.\hnr1l.ô;I. sibilidad'e de que [j oCnferencia
Bem compra!'n.to Que dp�<;e'as- de Genebra s!'ja .afastada C,1!

tes 9.SlSim celebrar um'l. rea1i!ia-! 'seu unico objetivo a soluc;ão d(lf<
.

(Conclui !lá 2,a pagina Letra E) ! prohlemas do cxtl'i'mo orIente, I.!

ACIDENTE
iI M

'Manobra <lO ,

russa Ja em preparaça.o
DE AVI'IO
'SINGAPURA

SlNGAPURA, 2� (UP j ".- Hau
Vil dois mortos e de:, feridos,
qual1do um avião "V.aletu." d·;
Real Força Aérea b!'itanica tom
bou ao sólo a menos .-lê' r1oi'5 qui
lcmetros do aérodronw de P-.an
ge, irrompendo em chamas .. .4..:

penas cinco dos quat'Jr?e ,pasEIl"
geiroS'e tres trjpuklntu3. que vi
nham de Hon Kong, {:·.;::::l.J)m·am

não particip'ju da r-eunião por
não have:!' chegado E'm tempo
d'ePorto Alegre'. Durante a

reunião foram tratados vári0s
assunt<ls, tendo 'J sr. Ciro feito
a prestação de cont'lS aos seus

comaradas.

RIO, 22 (Merid:onal)
Quant-o aos rumores da demis
são do Ministro da Marinha,

DE BLUMENAU

LONDRES. 22 tUP) - Milhú.
1'1'3 de quilom!JÜ'Os' quadrados Ga

costa britânica apresent.am uma

cea de devatação indescritivel
devldOi :li um .c�cl.ft,ne que varreu

a região.' CaSas esto derrubadas
pontes destl'u5das; pastagens. ar
ruinadas e quan,tidadE$ eno;r�

'mes de gado perdidos. Até ago·
ral Já se sabe que houve pela

lnenoSl dezoito e possivelmente
22 mortos, Em varias cidades
eletricidade e gás bem como de

0$ sistemas de' aba'Stecimento de

água ficaram totalmente destru1
d'j6: e o únàco meio de comunica

çIw' exi'itente· são as e·stações
dos r'adio-amadores. Os preJm·
zoa 800 avaliadoa tlffi milhões de

libra] -e.ste-.rlina.s.

INDUSTRIAL

CONVOCAÇÃO
De conformidade com os riossos ESTATUTOS

SOCIAS., tendo sido requerido por'numero legal
de associados, convoco todos os senhores membros
da Diretoria, membros do Conselho Deliberativo e

todos os demais associados para a reunião EXTRA-

ORDINNRIA qUe se realizará em o proximo dia
vinte e s-eis (26) do corrente, sexta-feira, ás 20 horas
em a nossa séde social sita a rua 15 de Novembro,
610.

devastação causou o

nas costas inglesas

Blumel1u, 20 de FevereirQ de 1954.
Federico Carlos Allende

Presidente
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Representante do
Paraná

�... ,
,

Firma ídonea em Curitiba,
.estabelecída com €scritório
de representações, por conta
proporia e consiguações, aceita
qualquer representações para
aquele estado. Rua J.oão Ne- ,

grão, 127 sala 315. Caixa Pos , Levamos ao conhecimento dos senhores' ·acionistas désta
tal ,9-6-3 - Curitiba -

pa-I
Soc:iedade, que se áchl!J:P; à sua disposição, na Séde Social em

rana.
' Itajaí, a Rua CeI. Eugemo Mueller, 53, os documentos de que

-------'-- --..�.;.... tnata o artigo N.o 99, dó decréto-Lei Nr. 2627, de 26 de Setem

V E N' D E' S· E bto dé 1940, a saber:
.

,

• 1·0) - Relatório da Diretoria, referente ao exercícío findo
em 31 de Dezembro, de 1953;

2.Q) - Copia do Balanço e cópia, da conta "Lucros e Per�
das, e

3.0) - Parecer do Conselho, Fiscal.
Itaja!, 15 de F.evereiro de 1954.

(ass.) VITOR FELIX DEEKE
ABDON DAVID SCHMITT
JOSEPH .LINDIG

froca-se COMPANHIA INDUSTRIA L E COMERCIAL SALlNGER
EDITAL DE CONVOCAÇãO

ss» convidados os senhores acionistas, a sé reunirém -em ASSEM�
BLEIA ORDINARIA, que se r;alizará em nossa séde social à rua São

Paulo, 3310 - nesta cidade de Blumenau às quinze horas do dia 19 de

março proximo, pará deliberarem sobre a.seguínter
ORDEM DO DIA

"1: IMPORTAM TE FIRMA
h,I'

IMPORTANTE FIRMA industrial de .Joinvillle, neess
sita de Auxiliares de Escritór:o - com pratica de contabili
dade, eorrespondeneía ou' carteira de cobranças, devendo os

interessados dirigirem-se por carta de proprio punho à Cai
xa Postal n.o 389 - Joinvi1le, dando pretenções e referên
cias.

J1-ii"�
Moças para faturi�tas e '�:��iÇO de escritorio, ihformações

Destribuidora Catarínensé de-'-Tecidós S·A· RUa 15 de No
vembro - 25.

quartos com e sem pensão, yl=r oe tratar ,.

a Rua
Hering, � 247.

,

VENDE-SE
LOTES NO NORTE DO PARAMA' POR PREÇO DE OCASIAO

VALORISAÇÃO GARANTIDA

Facilita"se o pagamento mediante prestáções. .: _

Informações .em Blumenau a rua Itàja.í n.o 35 - REPRE
SENTAÇõES CLIPPER..

TlP O G R A f O
Precisa-se de bom e experiente. Pagapse bem. Os in"

teressados queiram apresentar-se à Tipografia Condor, Rua
15 de Novembro - 54 (fundos).

ElEtROlA NOVA
VENDE-SE

Uma eamionete Chevrolet
"Ramona", em perfef;to esta
do. FreiQ, hidraulioo. Aceita.
se troca por uma motocicleta
de 250 !iI; 500 cilindradaS.- In-
fornütçÍÍ!eS c�1rn Frido·Jn. na

Oficina Preisig, Rua "I de Se
tembro - NeGta·

Por motivo de tral1s:f.erencia,
vende-se uma eletrola nova

com 4 meses de uso, marca
"Philco Tropic", tipo maior,
toca-discos pl3 velocidades, xá
dio com 8 válvulas e 9 faixas
de ondas. Ver à Rua Lauro
Mueller, 5Q - Ap. 4, Edifício
Jací Campos- Preço a combí
nar.

VENDE-SE
Um terreno DO JARDIM

BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga, medindo 1'7,5 de frente
com 41 metros de fundo: Pre
ço Cr$ 80. OOO,ÓO.
Diversos lotes de terra! a.

Rua São Bento e Rua Zeildron
(Garcia), próprio para. Best
dencia, preços de ocasião, me
dindol 20 x 20. '

Por motivo, ire mnãança um
Bar e Café e Restaurante bem
montado, boni estoque de be
bida boa frequencia. O maior
e melhor pontot do- mercado
publico de Itajai. Tratar no
mesmo com Edú Verissiin.o. ,

Vende-se ou

(HEVROLET 1952 e 1953
(Vendo ou;�róco)

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas 18. {}(}O
km· Tudo aindru original. Pela.
melhor ,oférta. CQr clinza
chumbo - meeanteo - 4 por.
tas.
:l953 - Faixa branca, capa.
- 4 portas. 3.601} km. Tudo
original .- 4 portas - meca-

nido' - Cor azul claro em

baixo - Beije e. cima.
I Endereço _ Itajaí - Rua
15 Julho- aO- ladQ do Cartorio
Registro Civil.

VENDE-SE
2 casas novas, de madeiras.
Junto um. negocio de. Secos oi!
m'Ülhados e uma, garagem, ne
góciO' de ocasião, terreno 33 "
60· Tratar no local �om o

ProOf. Serafim Berti.

CASA PARA VERANEIO LOTES A VENDA
Vendé'se por motr.-vo de

mudança, ótima re6idencia
em São Bento> do Sul, situada
em pontol aprazivel da cidade
(pertn da fabrica. Klimeck).
�,ossue instalacõcs sanitárias
completas, aiua encanada,
quente e :fria e pequeno po
mar. - Tratar com Weiller,
à rua S Paulo·. 280, -em Blu
menau.

Vendem-se diversoS lotes,
próximo à nova. pllnte, em
construção no bairro de Pon.
ta Aguda.
Informações com Arno B-ec'

ker, Rua Bolivia, '73 .;..... Pón
ta Aguda - Nesta.

VENDA DEdTB DIABlO
NA ENGBAXA.TAJU.A

PONTO (lJIl"
.

� (ENTRO DE
i A UI O M O' V E I S PRECEITO DO DIA

Se todaji fossem assim
i� Ãl1tGm6'Yell U.ail_OI
f'"' Camillhõe. Und..
(� (lamitJD.etefl "Und.. Na varicela, tambem cha-

� i _ .1 ,mada catapora, os sintomas
w!� � T R O C A ;J' gerais. via de regra, são
fi!i l.f: V E N D A tão benignos que podem

.,.' C O� R A
i �c� I passar ,(lespercebidos: um

�' pouco de febre, mal-estar,
:

'

Cone_oDArl... moleza, dor de cabeça e fal-
CAMIN:aOES F, W. D. (J'our Ja de apetite. Rarafen�

. Whéel Drive)
.

dA. f'
!l'RATORES: L. H. B. DieleI po em apa�ecer vom�tos, e

Peçq e AtÍes80rlNI ibre alta ate convulsoes.
f I'ORD - CHEVROLD Diante dum caso suspei-
[ii.. - Linha - to de catapora ou variee-
[\tU AUT� �tM�:CIAL la, avi� lao centro de
�, IMPORTADORA S. A. Saúde, o. uPosto de Higiê
f' BLUMENAU ue mais próximo. -' S-
� Rp,aCl15s!l:; NovFembr.ol·a92843 NES.
.

• A no. - one

ASTRAL DO I)I!Telegramas: VANDEMEENE

por Haga Swami
; 23 de FevelieirÓl '

Venus e Sol presagiam
,exito aos prudentes. Regem

""1> publicidade, culturà, diplo-
Armas de ca�a. étpor-· E
te, r.evólveres. pisto. maCIa, artes, negocios de s

Ias etc. qualquer tado, acordos, amizades e

marca. COMPRAM-SE

I
{Uniões.

. NA '. Os nascidos nesta data :.......

(
.

pt'. Tem brilhante futuro, pos-
asa esta e .,.Iça 3

sivelmente em musica, póel
- BlíUMENAU - sivelmente em musica. poe-

Eu" 13 de NOT., lSn
�
des jurídicas.

�����������

..

�"UlllllnllllümmIlUllÍlfllllllllllllnnmmllmnmJlUlmnUUllnUltlll.:::

I casas [ TERRENOS I
5 CÓl\IPRAMOS E VENDEMOS El\l: TODOS OS ::

5 PONTOS DA CIDADE S
,._ """"IIIlIiI-

55 Antes de realizar qualquer negócio ifuóbiliário, ::
:: eommIte-nos S
- . -
- -

Sê "OR6ANI1A(10 8LUMENAUfNSE LIDA." ª
5' e
e Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 =

ª Telefone: 1 5 7 2 ª
= Onde se realizam oS melhores negócios de imóveis E
�ill.illiimiUiUiil�uUlmUliUmjinmUínullllmlUUUUitlmUllmJiIj{b�

FA'BRICA DE GAITAS HALfREDO HERINGit
(OME'RCIO E INDUSTRIA

EDITAL
Assembléia Geral Ordinária

CO'llvocac;ãó ,

São convidados os senhores acionistas desta sociedade a

se reunirem Em assembléia geral ordinária, a ser realizada no

dia 25 (vinte e ,c'nco) .de março do corrente atio, às -15 (qUin-
ze) horas, na sede SOCIal. 00· �argo Cor�nel .F-edders.en, sln.o,
nesta CIdade de Blumenau, afim de, deliberarem sobre a se,

guinte
Ordem do. dfa .

1.0 � AprovaçãO' do: relatório. balanço e áonias da dire" I���������!!�������������!!l!!���toda e do respectivo parecer do conselho fiscal,
referentes a.ó exercício de 1953.

2.0 - Eleição dos membros efetivos e suplentes do con-
selho fiscal·

'

3.0 _:_ Outros assuntos de interess-e da soc'edade,
Nota - Acham-se à disposição dos senhores acLonistaS'

no, escritório desta sociedade, os documentos .a que se refere
o art. 99, do decreto-lei n.o 2.627, de 26 de setembro de,
1940.

·JARDIM DA INFANell

Blumenau, 18 de fevereiro de 1954;
- .•,.""

ALICE HERING - díretcra-presídénte

'''SAMARCO'' S.A. AGENCIA MARITIMA E COMER
CIAL - IIAJAI'

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
Convidamos os senhores acionistàscd�ta Sociedáde, para

-aI Assembléia Geral Ordinária, a rêalizar-se ás ,16 (dezesseis)
horas do dia �6 de Março· p. vindouro em sua séde social a Rua
CeI. Eugênio Mueller, 53, oom aseguínte:

. ORDEM DO DIA: ...

1.0) - Apresentação, discussão e .apr.ovação do Relató:rip
d31 Díretozía- ,balanç.o geral, conta de "Luuros é Perdas" e pa;
recer do.Oonsélho �iscal, referentes ao exercícín finc1ci em 31
de Dezembro de 1953, ' ,.' '., .'

.

2.0) -"- Eleição dos membros efetivoS. e suplentes' do Con�
selho Fiscal, .bem. COID'Ü, fixaçãl:? de seus venci�éntlos e,
. 3.0) ---'Outros assuntos de Interesse da Socledáde.

'

.

. ItaJaí, 15 d'e Fevereiro de 1954. .',; ,

(áss.) VICTORFELIX DEEKE
ABDON DAVID SCHMITT
JOSEPH LINDIG

equivale, a desafiar o que as

classes àr-madàs tem de pur-o
nas suas consciencias de s'�ilda·'

dos e que é devoção 41,0 regime
. O carnaval está. :próx�mo� Não

.i-epublícano demcerattco.
se pr-etenda eme-ndar um noutro.

A petulância com que o tótalita

rismo marxista. se acoita agora
no iMnistedc> 'do Trabálho> para
desafiar o. Brasil, bric'a com

espírito das fOTças que em no

vembro de 1935 o esmagaram
'em Pernambuco, na Escola dfl

Aeronáutica dos Monscos ê- no

3.0 Regimlmto- ela Praia Verme

lha.
.

Subitamente nos ultimas quí'n
ze dias, aumentou fi. fricção eu

tre os doidivanas do Ministerio
do T·rabalho· e .as claaseamilita-

A maneira de viver � III ill1j'
por-ta.ntfssãma, Uma vida sim

ples, e htgíenica é a remedia

mais seguro para manter o orga
nismo em perfeito. equtlfbrfo e

Uma especíaf consideração rnere

.ce Q sistema nervoso. Jj: pr�iso
lembrar que a. tran,qu.1lidade· e

O' repouso são- 'coeficientes pre'

K1. - Leitura, Exame. Discussão. e Aprovação das contas do éxer
cicio de 1953, natadamente, ltelatono da Diretoria, Balanço Geral. en

cerrado etn 31�12_53, conta de Lucros e Perdas, e parecer do conselho
Fiscal.

2.

minada Missão Técnica.
A Missão técnica é com

posta por 17 especialista,
entre os quais médicos,

.

en

genheiros sanitaristas, so

cíolãgos, antropólogos, es:'
tatísticos e enfermeiros. I·
A formação de técnicoS'r�

-essencial em face das' exi
gências sanitárias do Bra
sil, que se tornam angusti
antes nas vastas áreas ru-

.mx�.( utiva do ..t)1a�li. Siuet.·�' :�!JC·l
,Naci'Ünal, foram <JS passos ini
dais no Planeia:.-1tJllto do no';',

�:J fu�.ti.ro n("5�e st:;;"or :fundam"f-!;u-·
(t.' na econom'.a J;db·ia. A t.-l.ls , :3

1.11''<011 se segui p'.ln medida c<.;ú
(.� ·,t".S', com '1 (l.( ,-.: Í:açã() da I)l}:'

·

d'l�idade do c.o;J!rd.o ·da cad.1_d
dade do contrl.:.t.·J ta tlabl. a r·.
r l�:,. fi decreto pl'<::>ibi 'do a expo"
taç;:;a da slleá'ta 'lo ferro; ''1. '. (!

h'1.1Íl1mentação i!,. comercio

e.rportaçã,o de mi,,· :i.S, as quai3
a,!·�·entaram as o<ue� das g ';!;("des

ü:ir iativa qUé � i .. 1 ncilivam no
·

t!!�, eno da indu,.t'... sidel"urd·

ca.

V,t!llendo-s!' du .- cenHvo que
o G'.JVerno pronn�; ..) IRVfi !!' Ir

d'�1 trias basicas €> êá cOnStr��,�ãu
d') ramàl de Ssntá BarbarJ. qJe
Lw,'a a CentL 11 dr Brasil ::.. ,,�.

Com urgend,\..
daindo no Jogra, sem aUToei-'

tal' da. pt·esença 4a. policia, f�i ü

mesma p;r'eso, lia' altura do pr"
dilo n. 1GS, da Avenida Prado Ju
nior. Vp.n&.:l-se cercado, r-eagiu á
prisão, entrando, em luta com

os políciais, sené(o a muito cUsto

,dominado. Revistado, foi- en�

- Eleição do Conselho Fiscial, para o exercicio
..:l. - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Blurnenau, 16 de fevereiro de 1954.
'·R\i.dalt KIelne - Diretor, 'Preáidente

A V I S O

doe 19S4.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no éserttorto desta
sociedade, à rua São Paulo, 3310, desta cidade, os Óocumentos a que se

l"efere o artigo 99, letras, a, D, .c, do decreto lei nr. 2627 de 26 de se

tembro de 1940:
Blumenau, 16 de fevereiro de 1954.
RUdolf KIeine - Diretor Presidente

PORCELANA S (HMIDT SOl Ac rais.
ASSEMBLE'IA GERAL OlWINA'RlA O SESP está fazendo um

São convidados os snrs. acionistas desta Saciédade a se retinirem
em assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia,20 de março do cor.'

trabalho de gigante no com

rente ano, às 14 (quatorze) horas, na séde sociál, afim de deliberarem bate às endemias que àsso-
sobre a seguinte 1 1

-

b 1"
ORDEM DO DIA

am a popu açao rasi eIra

1.0) Aprovação do Ballmço e contas do exercicio de 1953 relatório
do interior, diminuindo"lhe

da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.' aprodutividade.
2.0) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal O SESP realiza tambe:m
3.0 Eleição do CDnselho ConsultóriO para o exercicio de 1954 •

4.o! C4trÓS aSSuntos de interesse da sociedade.
. Investigações cientificás,

Rio do T;�to, 13 dc fc,ero.>ír., de 19:;4, destinadas a orientar da
HANS E. SCHMIDT - D1RETOR GERENTE forma melhor posisvel

A v I S Q atividades dos técnicos.Acham·se ã disposiçâc dos senhores aciC'ni�tas desta sociedade, os
dOéumentos � que se refere o art. 99 j;!o deC'rett_lei n.o 2.627 de �6 Neste Setor, às pesquisas
e setembro de 19-40. para determinar a disfri.;.

Rio do Testo, 13 cJ� fevereiro de,.19M 'buicão do FlêbotolÍms do
Hans E. Sclunidt .- Diretor, Gerente' V!alé amazonico revelaram:

A T E H ( Ã O a existencia de especies no
, • vas nas áreas investigadas.

Relação dos cQntemplado� ?R To�bola extraid'a em 14 de Diversas outras pesquisas
ri�v�����rd�,J:;4jo�&' b���:�cI:fsa1:r;onstrução do novo, pre- tiveram pGr objetivo a fila�

1.0 Pfem�o n.o 1.252 - Walmor Russi _ Garcia .

I
riose, a leislimariiose. a doeiJ

2.0 prem;o n.O· 1. 806 - Alberto Guilherme 'Chíesa ça de Chaias, a brusselose,
3.0 Prem!o n.o 1. 704 � Ivone Backer da Luz - Garcia à t:rin,uinose, a bouba e á4.0 Premia 1.223 - NIlo dos Santos _ Garcia '1

5·0 Premi.::! n.o 442,- Hermicio Nicoletti "'- Garcia helmintose e mgeraI.
a.o Premf{it n.él· B09 - Victor da Silva - Garcia Volta Redonda está pro-
7.0 Prtmi�o n.o 879 - Pedro d� Souza - Gaspar duzindo cada V'eZ mais
8.0 Prem�o n.o 1.508 - Vendelmo Nuss - Garcia
9·0 Prem:o n.O- 673 - almor Patricia da Silva _ Garcia ço.,

10.O Prem�o TI.O, 1.964 - G.erhardt Offn�i _ Brusque Até bem pouco, a produ;.
11.0 Prem:o n.o 238 - Waldemar Schaefer - Guabiru� ção mensal da usina era de

ruba r- Brl!sque .

12.0 P.remio n.O 2.609 _ Bertholdo Pfi:ffer _ Garcia pouco mais de 42 mil tonela
GarCia - Blumenau, 15 de fevereiro de 1954 das.

Os . festeiros Neste momento, os for-
Nelio da Silva Fontan.ela, Hercilio de Oliveira, Ange- nos .de Volta Redonda J'á1ino da Silva, Alberto Hah':tzreuter .

,

Nota: - A Comissão dos Festejos e da Organização da -;mil toneladas de aço por
pr'ésente Tômbola, vale..se do ensejo para agradecer penho
radamente· ao c.omercio e industria de Blumenáu e n tOc1ns os
que, cooperaram com prendas, e outros conativos e serviços
para o sucesso dos festejos.

'J'uS's3. e
. (las "fol"çás . democrátícas

-e pàcifisoos fora. Vitorioso, acre::;

centando que> a URSS ajudaria
tambem os alémães nesse f!enU·
do.

Cotrário ás .dedaranções
mini'stro soviêUco, o. "premier"
da Alemaha Oriental, sr. Groí
tewahl assinalou ter a Conferen

eia de Berlim demnstrado qu�
os alemães podem rlisolver 8(,0'5

prOblemas sem a inrces'.30 de:
oublOs países.,

-I-

d.) I<i'O Doce, ir.k:·;u então,'
·

Companhia Belga Mineira

construçã·:> da Us:na
de"

GREMIO fSPORTI VO OUMPICO
BAILE O E CARNAVAl

O Grêmio· Esportivo'Olimpico tem a honra de convidar
os seus sócios e os da Sácjedade Dfamatico MusicaI Carlos
Gomes e ExmÍls..FaIi:tfIiàs' para o seu grandioso e tradicional
BAILE DE CARNAVAL a realizar-se no dia 1.0 de março,
(SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL) nos salões da S·D.M.
Carlos Gomes.

NOTA: As mesas es�arã{) a venda com o zelador da s.n.
M. Carlos Gomes a partI!, de 17 de fevereiro,

'

Os sóci�s da. S.D.M. Carlos �omes deverão identifi
car·se, na .portat:la, a�lm de serem .evrtados contratempos.

O baile sera abr�lhantado por duas ótimas orqUestras.
_

Os visitantes terão ingresso mediante corrvite especial a
raZaO de Cr$ 200,00 que deverá s.er solicitado com a Direto-
ria.

.

�IIJlmIIIIIIJlln!IIJIIllllllíIIIJIIUllllmllllnllillllllllllIUIJltlnlilllnlinlllV-

i Procuramos VIA JAMJ:ES ativo 'i
-

-

:: �cf ::
:: De prelerencia com condução nrópria e r,e!erencias.

-

ª Condrçõés vantajosas para pessoa atht,a..

E FREYTAG Il\'IPORTADORA E EXPOltTÁfi6RÃ LTDA.5
== Rua 15 de Novembr.o 66'1 - Blumenau

' -

:; .. ,. ::

�'inUiiiiiiijiiiimíl.iiiUiiiiiiUiiljjnnmiiliiiIiiililiíiiiiilnm.íii·liÍíiJIliiU':

,suas portas e. os trabalhadores
serão d:spedidos, 'Subindo de pra
Ç? Os ?eneros alimentícios, que,
cnegarao a· p.reç'.:ls astronômicos.•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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«(Nova politica panamer;cana no sentido do realismo»

· WASHINCTON • (uP) - "Te o embaixador acaba de J:e"'- seCrf'tar1>:J
_ d.", TIlsta?" Adjunto. I n;a.sl �lle eSpel'Il\:a. N'va·lo para' rabeleeQ1! I; pOlit�('.a gue G.

�.ra.-I
os emerícanos �mprilentie�,nho a '!l\Spel.'a�s. de que a Con- gressar do Ri'O de. J'aueLrÓl on- para. a Amêrrea Latma, se: John f díscutír a questao ma.ís prorun nH pretente i"f'gtIlr na proxima clarou ele 11. resP"'It.o dl'ste pro-J;ere'llcia de Caracas imprimirá de participou �la Contl!rencia. C'a.bot. e foi no fim dessa entr-e üamente.

. ._;' .... :...., conferencia dE!! �, 10 131', agora, melhor a aituaço", _de-nova direção á politica paname
.. .'

vista. -que, prestou declarações á CON'<;'l'RUTIVAf!. .J')ão Carlos Muniz Iímítou-se a goveruo brasileiro de pedir aricana no> sentddo. de realismo", dos EmbaiXlldores do. Braaíl, Imprensa. Ele decku-ou que os- responder que a ile1egàsão brasi
" blema, Aludindo á iniciativa dodectaou ontem o .ra. .Joâe osr- realizada no mês passado. Ao ta confer-encia, foi apenas men- Inter;r,jgado !!obl'e. �" dedsões leira espe.rava apresentar "umo. convocação de uma. reunião COD··los Muniz, ernba.ixador- nesta Chegar a esta capital o míntetro eíonada de maneira breve tomadas -na Confilrencia dos Em série d� ·idéias constr�tiva.:9".

Isultiva
técnica sobre- os proble-capítaí. i .;_ brasileiro foi eumprfmerrtar- o sua corrvez-sa com o sr. ('abot, baúr.a!ior� cujo objetívo er'a. €5 O problema do caie f.n ape- mas do café. o €mbaixo.d(lr <!-a

ii aflorado DO. decorrer de s�a Brasil declarOlU:
.por AI Neto

.

r I I M "1' M
.

Perú, em Lima. Esse depar lentrt''Ilista com Oi sr. Cabot, dís "Semelhante' reuníão não. po-A. substituição dos técni- OH O "D' ro tl
.

'rI "O ·onron tmaento é considerado um 'le. Q embllixadOl' âIot Brasil! lític's se realizará �m at!no",-'"fera
..C'bS no�����:j��

.

.

'I u
'

.. b li U J .

ti dos mais perfeitos das Ame-
.

"'renho a írnpressão de qUG\Ii,� :Al!,I!\l••ill'�"l&j
funções de chefia dos Pro-

\
tas em educação sanitária, r1cêrSESP foi fundado em

gramas do Ponto Quatro no dois outros em curso doe ex- t942. Daquela data até ho-

F H d S aBrasil é um dos objetivos ta.
'

je já preparou cerca de dois reder-Ieo
.

ar t .

do atual treinamento de es- Há também um engenheí- rn i], profisionais para o ser-

.

ii:' Iiipeeíalístas brasileiros nos tQilsão e' um nntrícíonís-
víco sanitário no Brasil.Estados Unidos.

'.

1'0' em higiene industrial 'o Instituto de Assuntos I' d' t
!II

•

CO' e' c I-oA mais positiva e'4>eri- que está estudando,. me- Interameríeanos colabora n us rla·e '.1 r ·encía neste sentido é a dr, diante uma das 13 bolsas
com o SESP, no Ponto Qua.SESP - Serviço Especial do SESP, no Departamen- iro, por meio de uma deterde Saude Pública. to de. Higiene Industriál do (Conclue na 2,1; pâglna let1a �)

Ultimamente foram con-
.

� ... _> .. ," " ..-_.,._._. ".' " .

cedidas 18 bolsas de estudos
a técnicos brasileiros.
Estas bolsas são custear

das conjuntamente pelo SE
SP e pelo Instltuto de As
suntos Interamericanós.

Os técnicos brasileiros
que estão 'estudando nos

. Estados, Unidos, graças
.

a

essas boisas, são tres enge
nheiros sanitaristas, nove

},C 155 enfermeiras, dois €specialis

SANDAÇÕES TRABALHISTAS .
.,

Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúli{}.
Quando em 20 de janeiro ultimo, dia 'de São Sebastião

lhe avisei st}fbre UH movimentos' que se proceSS\i1va nos quar
teis e q�e estava obtend<), assin.at.l!ras um menlOri�1 de ofciais I200.000,00 d'6Ex-e.rclto _ alguns' dos quaIs:: a frente de comandos _ o

I33.897 .190,60 ::ll>i����!::!�i ���!::�;:ii��: ;;!��ii� t:r�:r�:��n� -q--'U-'-e--b--r-a--n--d-"-O--�-""-'C--a--b--e--ç'--_'a-.tro; �o, governo já. estava. entregue·, . t!m carater confidencial; ·.l
'.

.'ao htular tIIl! Guerra, desde 48 .horas an.'t'es! A�
AgOra outro' memorial já está colhendo assinaturas: o '\.� '.

.

'''ore benf$ltesl-r dc� c;l,pitã�. e ;(jos fmaj,oil-es. dan.di) inteiro
apoio 'e rolidariedad'el aos coromiiS' e··teilénte-coroneis. . .

.

. E nessé qaminho, vertiginOS<ll os s:u·g·entO$ ,e cabos não, Ii E' BIT o .. .

.' . .
..

.

I vã,O! .ficar de; braços, cruzados. . .

. '.

D"spesas Diversas 23.126.247.90 ..Enquanto se vão desenrolando esses fatos.da maior gr'-A' Disposição da Assembléia 1.452.639,20 vidade, () nosso .Tango' continua fazendo, o' jogo da dem.agogm.1F.undo de Rese�a Legal, idem, .idem. 364.95Ó,�0 ,ficial. .. e cnsiderando-se "vitima." proque os seus dias es-Fundos DevedoreS duvidosos, �dCm. 595.807.00 tão> contados,!. .: f : ,.!.IlIiIdIl__FUndo de Depreciação. idem. idem 96G;260,60 Maldosamente" na. SeIr(!Dq: passada, um jornalista comen

!
Dr;idendos de Ações ao port2dor '1.170.000,00 Uva 'que nessa confusão. eJGOste, �'o dedo do gigante a. puxarDividendos de ações nonúnatlvas 64;9.350,00 OS cordéis dos b{)nécos ou que de.ntrn do go.verno .se prestam

I
Gratificações: :Qiretoria, ,Conselho, à representação. de uma farsa Qu<de comédij::t?', e feita d-entro.

Fiscal. :E,mprega<i0s e Operarios 2.100.000.0& 30.4.21:;' 255,lIl de úm paloo. de sarrafos, em que há de tUdo, avenltiure!''ros e

! . " C.}t E' n ambicíosos, fanfochs e· embusteiros. eugalfinhlUido""SCI ou co�
! Mercadorias

,I 'r O ..

mendo�e, uns aos outros. E' uma 1Í11justi.çl!&'. e aliliim falemos

I
30.012.ol06,90 do co,míci� de ont-em, 'que custou aos cofres públicos para. maisFundo Devedores Duvidosos. Sal-do 406'.888,70 de Cr$ 'tôO ,OU (e foi um fracasso!) e correu tudo por contaVendas ele MáquilUls Usadas 5.959,50 do Fundo SPndical, segundo é voz corÍ"e�te.

E �fHe cOmici!.); realizou-se, :principalmente,' para que oS
comun'í)n�'lS' !pudessem sei es,pa�ar. " e a�llda "inda atacar

I >. i .' o governo. .'.

.. .

·

11m.,u B<lrnhaus�n - Dir. Presidente
'. O Exercit�, ou melhor, as. Fo;rças Armadas' só teln. o- obje •

Kurt von HertW1g :- Dlr. �cu)lercial, '. UVo dê prestigiiá.-Iol e defender .as prerriÜlgativas coustiltlUcio-
·

Paul Werner .-'-- .Dlr, Técmco .' .... na!ll. E' 'indispensáve,l, todavia, medidas concretas e úrgentes•.
·

.
Karl Jncham, Contl.dor...,.. cart. 1124 � .C.R.C.S.C.

'10 ministro da. Gúerl;a, na< altura.' dos grt:lwes aconteciurentos·

. "�ARECER DO CONSE�HO FIS�AL". que atravessamos, Se tem el)ndu�idt) com: �:negável :patr.o�ti.s-·
· Os abaiXO assmlldos, membrOS, efetlvos. do Conselho F1SC�. da E. m.Q' e admirável dilllomaeia lnilltar. ConverSe ainda com o

Ject,::o�Aço AltOIlIl S.A.., tendo examinwo det:dam�nte o Balanço, Demons Lutiero. que 'está senhor de tudo. E t�uja idoneidade é lndiscu-traÇa0 de Lucros :e pe:-d.as. 'RelJ1tvrro da:Dlretorl.a e demais dacumen. IveJ. _' ..

:
• '..

.

-tos referentes ao exerc1(.!lO de 1953. depolS t:ta constatarem a mais per� O que llllJJI devemos I:ulmrfi r e que pela disphcencla ou·

feita ordem e e..xatidão em tudo. o que to! d,ad() examinar são de pare� IH!:ta, agitação preparada por várlOB de seus auxiliares, contí�cer que. ài�OS documentos develll s.er aprov.adO\ii pela Assembléia Ge_ nue a alastrariS'e. a desconfiança. oe o mal estar pel� pHs in-ral Ordinária a .ser oportunllfI}ente realizada. .

I
teiro. . .

.

.
.

. Blumenait;,eni 17 de Feyerefro de Ü15( \ .

Ontem hoje ,alJnnahã e sempre ao seu lado certíssimo�s10
.

:Miranda -Lins
_
..' I das horas incertas,

, J

Hercilio Deeke

J BARRETO .PINTOD". RQdolfo -Rellal.lX Bauer
... �, ...

',�

O'iU1;AO DOS "DIA'illOS ÀBSOêIADOs"
i"ROPRIEDiU)E. DA.:

·S/Á····"Á NAÇAO;�

oA
Redai;ão. AdDrlDistração fi OflctDas: Rua São Paulo

3191 _; Fône 1692 Caixa. Pilstal. 38.

MAumoi.o;·· XAVIER'Dlr�tor:

iteihto.r: RAUL

EKi"EDI�N'.i:.i&
ÃSSmlltm'�:'

ANUAL > .

SEMESTRAL.
."... ..� 'ii o..,. r, :-.• (JI 150.0&

88,00
lpOO.N,@ AVULSO , " '.' •• , ...•.••

SUCURSAIS: RIO:';'_ Rfiá, Rodrigo Lisboa, 12
� F'one 4Z';'�9:5."_ SãO PAULO: Bii.a '1 de Abm
n. 330 = 4.0 Odar =e= Foue8; '�1�'J1 ii '·4111
BELO HORIZONTE: � Rua Goiás. 24 �. POR�
TO ALEGBE: .',,-= Rua .Joio Montaurl. 15 ..:._ CUQ
RI'l'IBA::==" Raá,·Dl. Mürlcl. '108 = %.0 aluIai' .,,;.
Sala' 233: ___; JOThIVILE: � Rua São Fedro. 91·

DEUIlCH E··.· srALIE
KURZE BERICHTE

AUSWANDERUNG MIT HILFE DES WELTKIR·
CHENRATES

�

1m Jahre 1953· hate der Weltkirchenrat in
Genf - der auch in São Paulo ein Buero l.mterhaelt
- zahlreichén Auswanderern in der ganzen Welt die
U.ebersiedlung in· .ein anderes Landerleichtert und:
ihnen hei deu ersten Schl'itten in der zweiten Heimat
gehoUen, 13ei deu Auswanderungslaendern stehen ih-
1"21' Zahl nach die�uropaeischen Laender an der Spitze,
jedoch sínq .auch· Isr@l, Libarion, Triest, die· Tue1'kei,·
Hong':'kong unç't Jugoslawien .auf .der Liste �es Aus
wanderungsdienstes des Weltkirchenrates enthalten.
Die meisten AUS\Yanilerer; die die Hilfe des Welt
kirchenrates iro jâhte 1953 iIi Ansprucl;l genommen
haben,. kafeu' a�s Dem:tschland' (2936) und' aus Hong
kong (2604): Diese Zahlen besagen jedoch nieM, dass
die betreffenden Au;s:wanderer· Westd'2utsche bzw:
Chinesen. wareu. piecchetreffenden Zahlen hesagen
vielroehr nur, dass die Auswanderer aus dem Land
k(unmen. Gerad.e aus Hangkong sind aIs Flueehtlínge
vo� dero roten Regime in Chine - Angehôerige der
v�rschiedendsten Nationen ausgewandert. Zahlreich
sind auch di.e Einwanderungsla.ender, mit denen der
Dienst des WeJtkirchenrat€Ei zu tun hatte, Unter den
Einwandererlaendern stehen Kanada und Brasilien -

wie das wohl auch .den 'globalen Einwandererzahlen
. .entspricht - an der Spitze. 3163 Personen verhal!
der Weltkirehenrat iro JahDe 1953 zur Einwanderung .

llach Kanada, waehrend 2621 von íhm betreut·� Per�
sonen naeh Brasipe� gingen.

HAll EINER ATOM-LOKOMOTIVE IN DEN USA
SALT LAK CITY, - Ein Physiker der Uni

versita-et Utah, Dr. B. Borst, gab bekannt, dass er die
Vorarbeiten iuer den Bàu 'einer von Atori:lkraft ange-.
triebenen Lokomotive von 7 000' PS ahgeschlossen
hat. Mít fuenf Kilo Uran kann di.ese Lokomotive ein
Jahr lang laufen. Die Baukosten duerften etwa 1,2
Millíonen Dollar betragen, das ist dõppelt soviel wie
.die Baukosten -eine1' Di>esellokomotive der gleichen
Stae!'ke..- Das Prinzip dieser Lokomotive beruht
darauf, dass durch eine Uransulfat-Loesung Dampf
�ntwíêkelt wird, der die Motore der Ra-ede1' antreibt.
Der Atomreaktor braucht weniger aIs 1 cbm Platz,
muss jedoch von einem Stahlpanzer von

. úeber ei
u€m 1VIeber ufgeben sein, ti rodas Bedietiung$personal
VGr den radioaktiven Strahlen zu schuetzeu:

-�--

REZEPTE

TOMATEN MIT SPARGEI.8PITZEN GEFUELLT I
4 Tomaten, 500· gr. Spargel, Salz, etwas But- l
ter, Aspik klar.

I
Tomaten waschen, die runâen Kappen abn>eh

feu, di.e, Hae1ften aushoehlen, leicht anroesten und,
innell salzen. Stangenspa:-gel i:r Salzwasser und wenig

I
Buiter Gal' dueusten, dle SpItzen etwa 6 - 8 cm.

lang, abschneiden. und diese, mit dE!n Koepfen mrch
oben, in di<e Tomalenhaelften stellen. Die Tomaten
muessen so gefuellt g'E!in, dass der Spargel fest darin
aufrech tsteht. AUes wird dann mit einer klaren As
pikflu:essigkeit u.eberzogen und auf gruenen Salat
blaettern' ange'richtet:

..... � TOMATRNSCHNITTE TYIIT QUARK
... � ;

.

200 gr. Quark, 1[2 Tasse Milch, Schnittlauch,
Sa1z, 4 T.omaten, 4 Scheiben Roesibrot, Sem.
Quark durch ein Sieb streichen, mit· Schnitt-

lauch und Salz wuer:ren. Das Weissbrot roesten, eben- f
falls die.Tomàten in Scheiben schneidoen und roesten I
Die Uriterflaechen der Tomaienscheiben ''mIit Soenf IIbestreichen und' mil: dieser Seite.auf das' gerD'estete
Brot l;egen. Auf den Tomatensche�ben den Quak

b:�t:rtig anordneu: Mit P.2tel'silienstrauesschen an� Il'lC_ n: ,.'.

KLEINE WINI(E FUER nIE HAUSFRAU

I i

WENN BUTTERCREME GERINNT:'
f ..

''Pie Schuessel �it der gerónnemm .Buttercremej fluf dleKochplatte, dle gut handwarm sem muss, stei':'
!leu und langsam �uehnen bis dié Creme. wieder glatt
istL- Bütter und' Pudding fuess� die gleich: Tempera-.
iur h!ib'en; dann gerinnt die Bi.tttercreme Selten.

WENN EIER NICHT .MEHR FRISCH SIND:
Wénn dás'Eiweiss sich. beirá' 'Aufschlagen mit

d,em J1:�gelb vermischt .und einen sto'ckigen Geruch
hat, d�lTIn Q_as Ei auf einen Tel1er aufschlagen und ei
niger Zeit an, der Luft stehenlassen. Dadurch verliert
sich der Geruch und das Ei kann zum Backen gs....

braucht' werden,
," 0"0

.- - _"-.-'"

HUMOR
"Tante, seit wenl1 bist dti eigelitlich}l'ante- 1"
"Seit cteinel' Geburt Kárlchen".

.

"Atso durch n1ieh bi�t du Tante g-1'worden ,"
"Ja mein Kind".

.
.

.

.

"Dafue� koenntest du mil' aber eigentlich et�I"II .

'
was sdíenke�". . ,.' ...• .

.

'

..
'.'

.

.

Herr: "A'llf. mich aIs Lai�n macht ihr BUd ei�
.'�n grossen Eindruck". .

.i

. :'.'
'.

'.
.

.

•

.

."

• Maler: 'Weil sie gerade vem Lelhen spre.heh, I
\ koennen sie mir IiÍcht 20 Mark léihen 1" '1

Os serviços de assistenCia �ocial do� 110SS0S insytutl?s de

previdencia e caixas de [1ensoes.· :pratlcaJn.�nt.e . soo eXJst�Jn Devedores em cont.". mensal

nas cap' tais e em. algumas grandes eld';ldes. :r:!q. mtenor, Prm- Adicional RestituÍ\'1i:1

�ipalmêilte nos rumos norte. e oeste, eks sao desconhecldos
'De uma maneira geral, nas lo<!liilidades <situadas naquelas CONTA DE COllIPENSAÇAQ

regiões, quase sem9re rpuito diS�ant�s ·!?ntre si. e :via de r�gra A'<:õe� em caução

pobres e desprovidas de comunlcaçoes ferroVlatlas ou rvdo-

v·arias. as populações vivem a,'), desampt.ll"o. Ne'!l mesmo os

medicos particular'2S se aventuram' a ganhar a Vida naqtle�as
paragens, onde não há 'ao menos,... por vezes., . Ul'!la farmac.la.
Quem adoece cu sofre um acidente, em ·tals circunstancias NAO EXIGlVEL

só pode contar émn à proteção divina, invocando ,) socorro .d? Capiiai em ações

ceu. Este, aliás, já 'vem sendo' feito 'a,'ravés das azas dos aVI- }'undo de Reserva legal
ões da FAB que corüando o país de nor'e a sul e de leste a Fundo de Reserv:'. especial

oest?, tem l!evado al':5 ma's recond!tos pontos, m,edic·DS e r'2- Fundo de D,epreeiação
medios salvando de morte certa mIlhares de enfermos. ,

M�itos lJOUCOS ou melhor, raros são aqueles qu·" conhe� EXIGIVEf. A CURTO E LONGO P�AZO
cem essa élt·vidl:l.de' não oficial da Aeronautica e que 't'2m pro- I Contas Correntes Credoras - m.a.trlz
porcionado OS mais. salutares resultados. Muit�s e_muitas v,,:- ,Contas Correntes Credora, - fl)u'.l

zes. de um po�to distante, 'onde as comulllcaço·:s por Vla

I
C�edores em .e�nta mens�J

terrestre ou mar Uma demandam tempo, .surgE· um aveIo no T��os desconLóos
.

sentid.31 de qUie se envie um so,corro medICO. ou a r·:rne�sa de Dlvl�e.ndo� a pagar
m 'medicamento Dara tIma pessoa acometIda de grave en-

I
GrahfJcaçoes·a pagar

fermidade. Imediatâmeht·2. dentro das possiJ;lilidades d[sp{lni�
.

__ '

veis determIna o M'nisterio da Aeronautica a ida Obl' o escala, . ·EXIGIVEL A PRAZO INDETER:lbNADO

men'to de um aparElho ná região de onde partiu o apelo" l�- Contas Correntes
vaneL) o SOcorr{) solicitado. Outras vezes· é um enfermo CUJO CONTA DE COI\IPENSAI;'_!in
tratanwnto só Doderá ser levado a ,efeito, nos grandes centros Caução d:;. Diretoria

.

devido. por ,exernplo a necessidade de uma interv�nt;ão eirul"_
gica. Lá està, com a m':õsma solicitude, um dos aV oes da.FAB,
c{)nduzindo medico Enfermeiro e material de emergencla pa
ra a ,:p�'ração solicitada ou, caso não seja possivel ser esta
feita no 'local, para o transporte do .enfermo Dara os centros

qUe disponham de melhores recursos.
. .

Graças a esse relevante e pouco conhec1do SPrV Co quo'
a FAB vem prestand:: ás. populaçõ�s .do interior do país, mi
lhares de vidas tem sjdo salvas. Daí ser mais do que oportuna
ti imediata aprovação do Plano de Reaparelham('nto da Acro'
nautica 'e que visa a dar, d-entro do prazo de' cinco anos to

dr)S os recursos impr'2scindive' s .pa1'3 atender _áS suas muljj.�
. pias necessidades que vão desd� a manutençao dos car�poS'

I de pouso. ou abértul'a de nDVOS aerodromos, até aos serVIços Juros e Di'�"ontos - idem

de segurança de vôo, nos quais repousa o progresso d,:; tr,;;.ns· Aluguei" . idem idem
.

port.e aéreo. Rendas. DiVi'rSa;;_ _. idem toem

.Certamente OS nossos homens publicas em geral e, em Despr;zas Gerais - saldo desta conta

particular., os {nembros do Congresso Nacional não faltar�0 Impostos - idem

com o seu anoio ao PI.ano de Reàparelhamento da Aeronautl- Estampilhas - idem

ca para d.esenvolviniento da aviaçí1� bras�le'ra qu� repr�sen- I'1stitutos de Prevldenci.::: - idem
ta para centenas de populações do intenor o mllco melO de Seguros _ idem

transporte que dispõem, Ord'enados - idem
Contas Correntes ._ incobraveiS
Fundo de Reserva legal
Fundo de Reserva especial

J,'undo de Depreciação
Dividenàos

EXAME DE ADMISSãO _: início dia 16 de fev.ereiro às
3 horas; inscrição até a véspera.

EXAMES DE SEGUNDA E'POCA, dias 22 e 23 de 'feveo
.

.

.

. ·reiro às 8 horas; ins-
indaial, em 31 de Dezembro de 1953.crição até a véspera. Fred ..rico Hardt _ Diretol' presidenteMATRI'CULA

. para o; Cursos: Ginasial, Admiss�o, Pri= Hana Hardt _ diretor vice presidentemár'JÜ e Jardim de Infáncia CIO 013 23 a 25 de :fuverelro, nas Jorge HardL _ diretor gerente
horas do expediEnte (8 a 12 e 15 a 18). Ad!alberto S�dlacek _ diretor com"rci ..l

. Aliredo 1{roeger Diretor sub gerente_�.I1I.I(I\••IIII".jI"I".'_.···'1""·'-'l-
Jorge lIardt - guarda livros, reg. no D.E.C. sob n.o 30.9*5

=�;;"";"";"_--G

� I Parecer do Conselho Fiscal

�'ih�'hi11'1! 7'!l�'l' [4� �
Os ab<!ÍXo assinados, membros do conselho fiscal da sociedade anô__

. ", II .

nima Frederico Hardt S.A. Indústria e Comércio. tendo examinado.
. .. minuciosament". o balanço, demonstra<;,ão de lucros e perdas. relatório

iii da diretoria " demais documentos referente>; ao exercicio sociàl de
,

1953, tendia encontr:..do tudo em perfeita ordem e regularidade, são de
. parece que sejam os mesmos aprovados pela assembléia &eral ';rdi-

.

nária a realizar-se no dia 20 de março de 1954.
Indaial. em .4, de Fevereiro de 1954.

Alvin Rauh jun.
Dr. Oslyn de Souza Costa
Gerold Spreng€l

.

-:."")
�

""��!
�i:t � "'.J;:ft_ Donnhaben
P' � Sie bold dia forbe

des Sommers: NiVEA·
braun. für langsam,"s
ilrõunen N!YEA-'Creme,
F;jr den, der es eilig not,
NiVEf..·Ult�a-Ol, es
schut1:t siõrker.

Rua 15 de Novembro, 870 -:- Sala 5 _,; TeU. 1512

iiORGANI'ZA(ÁO BlUMENAUENSE
. ;, O R 8 lIA.'"

LTDA�n .

Responsáveis:
DR. ARi\'IANUO BAUER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADE1.

(Contador)

Electro Iço AltoDa S. a,
Relatório da Diretoria

._-

Registros de firmas, organiZação de Sociedad�
Anônimas, Contratos, Distratos, . Escrituração em

geral; assuntos fiscais.

Senhores AciorUstas
CumprindO determinações leI:ais'e estatutárias, submetemos a apre

ciação d!os Senhores AcioIÚstas o B2.lanço, Demonstração de Lucros e

Perdas·. Parecer do Conselho Fiscal e demais D9cumentos referentes ao

Exercicio encerrado' em 31. de Dezembro de 1953.
. Os documentos acima referidos, que .com este, tambem ·publicamos
oferecem to.dos os elementos necessários a analize da situação economi-'
ca financeir�. desta Sociedade Pl'!rmitindo ainda conhecer o resultado
do exercicio em comentário

· Cumpre ainda esclarecer que as< participações referidas 1')0 Balanço,
representam o. valor de 10 ações preferenciais ao portador, de Cr$
.10.000,00 (Des lnil cruzeiros) cuia wna. subscritas e íntegr.aHzadas·
,por 'esta' Sociedade n'o último a�ento d� capital da Empreza Força e

Luz Santa Catarina S.A., cUja situação é de todos conhecida como pU.

vem do céuO·socorro

ma.
.

Este", Senhores Acionistas o relátono' que. julgamos de nosso de�
ver submeter a apréciação da proxiÍna Assembléia Geral Ordinãria es-;

·

perando .
o seu franco apoio expresso na aprovação de todos os locu

mentos que submeteremos a· seu julgamento.
Blumenau. em 17 de Fevereiro de 19�.
Irineu Bornhausen _ Dir, Presidente
Kurt von Hertv.-i.g - Dir..Comercial

.

Paul Werner - Dir. TécIÚCO
"ATIVO"

Imobilizado

Terrenb
EQüicações
Poço N.o' 2

369.036,20
2..606.49"',10

1,00 2.975.53LSO

11.568.212,80
2aM.23�,SO .

61.212.30
.. 229.174,10
!l8.500,00

1.00 12.24.1.33',70

110.593.40
1.546.288,00 1.6SS.BOl,tO

3. '109.88;1,00
6.710.101,50

39.042.::m
fi.958 .0'10,40

'2.1401.,00

3.,(91,80
.210.712,30
100.000,00
90.000,00 16,823.«3,20

200.000,00 200.000,00

33.'1W'1.190,60

·Esta.:vel
Máquinas e MotoreS.
Moveis e Utensílios
Instala<;,õe,. em Construção

:Veículos
'. .

.

MarCa' da F'ái>ri"à
Modelos

.. Disponível
Caixa

.Bancos

.
Realliavel

Almoxarifado
F'âbricaç50
.MeÍ"c'adorias á Disposição
C/Correntes DevedoraS
DepositD de Garantia

·

Deposito de Garantia B3UCO rio
Brasil S/A.·

Empre5tímo CompuLsório'
Participações
Obrigações MuniCipais

GINA'SIO DA SA-GRADA fAMllLlA

ContaS' de Compensação
Ações em Caução

Exigível
C/Correntes Credoras
Titulos Descontados
Bancos Credores
Banco do Brasil S.A., Conta Csução
Obrigações. á Pagar
Ai:ieanísmentas
PromissÕrias

.

Dividendos li Pagar de ações ao portador
Dividendos á :Pagár de ações nominativas

·

Gratificações, Diretoria. Conseiho Fiscal,
�pregados e O:p2ranos

.

.716.195.10
2.491.630,40
3.316.3"2,90
2.018.51520
335.2{ÚO
4.000,00

1.100.000.00
1.170.000,00
6{9.350.00

2.100.000.00 13.!J01.279,OO

Não Exigível
Capital .�

Fundo Retenção Decreto-Lei 9159
Ji'urido de Reserva Especial
Fundo de Res.e�.a Legal
Fundo de Depreciação .

Fundo Devedores Duvidosos
A' Disposição da Assembléia

13.995.:000,00
62.183,80
9.100,60

838.215,30
2.84.2.965,7.0
595.807,00 19.795.911,60

1. 4<52.639,20

Contas de Compensaçátt
Caução da Diretoria, 200.000,00

.Bluménau, �m 31. ·de· Dezembro de 1953.
Idneu Bornhausen - Dir. Presidente
Kurt von 'Hertwig _:_ Di:t. éomercial
Paul Werner - Dir. Técnico
Karl JOCli;un, Conta.oQr - Ca.rt. 112:( _ .0.R. C •

S . C .

"DEl'rIONS'fRAÇAO DA CONTA LUCROS; E PERDA.S·'.

SenhorH Acíonrstas.
Cumprindo as disposições legais e sstatutártas, submetemos á, 'VOII-'

sa apreciação, o balanço, demonstração de lucros e perdas. parecer
do cC'nselho fiscal e demais dOcumentos referente ao exercido do ano
de 1953.

.

.

Os documentos refendas oferecem todos os elementos necessâ
rtosà analise da sftuação econorníca financeira desta sociedade, permitin
do ainda 'conhecer o resultado do .exerc1cio em eomentárto.

.

.

Indaínl, em 31 de Dezembro de 1953.

Frederico Hardt - DiretOr-presidente
BJiliuiço !l;er:.í, "ileenada em 31 de Dezemb.o de l!iS3

U A T i V O 'li

Il\IOBILIZ-,�D \}
ImÓveis 'i95.202.oo

10.053,8� 8n5.8SS."0

ESTAVEL
Maquinas e Vasilhames
Móveis e "Ufensllios
Veie.uios

197.61.,20
100.646,20
13-4.300,00 "32.590.in

DISPONIVEL
Caixa. e Bancos
Caixa - fili1o)
REALIZAVEL A CURTO E LONGO
...Mercadorias - matriz
Mercadorias - filial

11. '14'1,60
64,60 1l.ill2,:lO

PR.UO
.

1.8GO.910.10
'291.069,10

.

'122. 180,00
..

9.009,�0
286.879,80
H.063,30
254.295,50
19.472,20 2.917.879,40

Criação
Titulos a receb'=r
Contas Correntes devedorGs - matriz
Contas Correntes devedora�· - fili::l.l

85.000,00

"PASSIVO"

1. 250.000,00.
103,712.71)
4�3.361,90
241. H!8;30 2.038.202,90

689.860.90
15.929,90
2.738,60
9.009,40

100.000,00
1'10.000,00 9B7.538,80

85.000,00

<1.253.; 138,40

Indsia!, em 31 de D�zembro de 1953.
Frederico Hardt � Diretor presideIlt2
Mans Úardt - diretor vice presidente
Jorge Hardt _ diretor gerente
Ad'a'lberto S",dlacek - 'diretor c,!merC'ial
Alfredo K;'oeger _ diretor sub gerente

Jorge Hardt _:__ guarda livros, reg. no D.E.C.
n ..moIistração iia .-.onb. Lucros e Perdas, em. 31 de
Mei"cadGrias ---:- illcrú verüic-.ado nesta ccnt� c.

Filial idem idem

sob n.O 30.9i5
De:o:em.b:ro··lie ·1953

i.586:497,7Ó
73.146,10
!;lUI9I.10
29.060.00

iq9,9G

idem

Gratiiicações

50�.469,80
99.266,60
31.(,000,00
27.349 '10
29.00ÚO
-\31.622,00
22.542.90
15.$2{.70
21.Ú,9.40
�8_ao9,OO

100.000.00
170.000,00

1,783.554,80 1.783.5S4,SO

t
...

8

HORIZONTAIS: .

1 - Erra; elogia. 2 - Ascendente; estuDor. 3 - Classi.·
fica�ão; in:erjelção. 4 - Entusi.asmo; elimínâr. 5. __: Ligação;
simbolo qllimico do rutenio; campeão. 6 _ Espécie d)e vaso
.sacro; aliança_ 7 - Enlanto; lingia falada antigamente. naFrança. 8 - Pedaço:}; nulidade_ .' '.

VERTICAIS:
1 - Vaso de barro; bebida. 2 � Avisa, adv�rte, '3

Trabalho de persuasão. 4 - Salve!; espérie de coqpo, fi
Cumprimento. 6 - Ancoradouro: 7 -Riqueza. 8 - Tento
no "foot-ball'; material d.e uso escolar. 9 - Doce muito apreciado pelas criancas. 10 - Especie de pipa. 11 - Unidade,
das medidas agrarias; prejuo.zo,·
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Para esta sáta, toma-se a medida da cintura. Dobra-se
a fita em 4 partes para obter a quarta parte da. cintura, ao

meio. do seguinte modo: -

Do ponto A ao ponto B, com a fita em pé, desenha.se um

semicírculo bem redondin�o conforme ,est no desenho- Nii<?
existe medida exata para .Isto, porem e essencial. que O �e::
rnícírcujo, tenha a medida exata de �ma quarta parte doa cm
tura. Quando abrir o papel, terá então a metade .da sáía go.,
dê. Da parte A para as partes marcadas com um C,:marq?€
o comprimento desejado para a sâía," companha_ndo o CIr

culo da cintura. Liigue os pontos sempre com .Iinhas
dondadas, na -banra da sáia.

I
I·

o 00 �o o, \.� ..... _

t

�.'�}_.. l�'!'
_....

.

Z:·S�q;�O.O O,' .

,.o • Habitam il zona de co

ne:te 'ffui "de ano; anun
ciando na: 'emissora da Rio
do Súl. :::,.. .,;.... ..'<
'Solicitem a tabela

.

de
preÇ(>ÍI ou ii visita de um
corretar, .�' Caixa Postal,
61 :....:..; FaDe 151 _:_ RIO
DO SUL :......: Sta; Catarina,

.

Na parte da frente a única .
-I. e !·,scu-se· entã-, G' cintnUm detalhe multo em evr- ., ·cc·· ,

�
-

dl'f_='I'cnça está nos' lados; que. .rão tendo: 2 3cent1mr:.tros .ctedencía na· moda a ..ual suo os - .'

C�S<l'_":s srJtos s"h(' vést'rbs são retr.s e não tem pinces comprimento partil'.lZ do-meto

ou sáías justas, ora abotoados. l' l:I e J +ímerros da htguru.
.

d f f na C,;·111.· •..·�_u. Nas Cu'S':,,'3 aumen-. _í'.):,Lase na linha C de manei-
ora a��\'ch'" 'l, ela cu 11 o O. - .' ,.,

.

.

t
.. N' taIPm_"S '2<: ce"":i.metl'os na ri qUê, i!U)O'S de' f:'anzirJ fi..gad.-s deso c' (, ','J 110.. . ('S·? _ �,�

tlição vamos tratar dsstaS dl- parte 'do ulho desénh<,do co- �tr�as je lnéon�en: fJ c 'T'e
5,:1'a de 10 eentlmetros. Ef.. afeJI:ontes mcd ifieações. ..

d
O número 1 é um casaco 111"\.,a; I;t,:::a. de nH,'I"rl;l Q�;C

I ;'�I�te deve ,s·er u',ú, e é�stu-
tipo reto. Pura executar o res as 1::'1'a:>. diepoís de :relia a

.

r;(l:l nor cima. dos franZId·,'
pectevo 1;101de, começaren1os Pl"'5'1 I;') meio se' etl(:ontre�. s� rar..t�l "emente ·un� 3 cen-

com o mo' tle-iC�lá�s�s�:r�.o�:�;;�;;�_!'iii"�:.ii'�;('ii;j'J_f.;Jm�Piiriiimiiiieiii;1iii';·)iiidiieiiSiiPJ�a;-�liilliiiTIiiieiitriiiO_S_pii!)iir.a_o.'lIiIallb�,'iltllilu�alldllu.,�'� iiiiiii_lilliiiRjiÇiiiT�ê-'--I-Resistente ii choques.

Móvel de fina imbuia clar�.

Depositarios d� Companhia (afarinense de Cimento PQrllaud,
CAL HIDRATADA

r, � .0 o

'(O$hUi para. ii frenle e para IraI

Fone 1508
A Melhor máquinade (o,'ur� até hoje_ •• -

- � o � � __ �. _

Rua: São Paadof 2.130'
'.

(aixa Pcntali 46 Itoupav� Seca
, '. - -

,
:

BLUMENAUfabricada. iUt Brasit

. Aproveite ii oporlunidad� que lhe eíerece as

Lojas Famosas e a�qui{a aiRd. hoje ii sua
D o< - • '.i o - •

•

s- �-:

Rua 15 de H(lVembro, n, 1256 ..,.. Blumenau.

BA!KG IIDU'STRIA f COME'RCIQ, DE 5AIITA
Matris! I,T A,JAl'�-

I'muládo em 24 d. Fevereho d. 1'�5 "Dd.r. Te", : "IM.CO"
Capital ..... .; _ ,_'.", ..,. .... -- _ ._ .. :-. "_'I �:' <:r$' 50.q�O.OÔQ·:O(r
J'undo de :aese:rv. _ ..., .... :_.._ :- ...... _: _ '-J

� 46.000.000,00"·
.

- ..

-

�� 96.000,00.0,,00
Total�os depositos em 31112153, mais de 834.00<)';000.00
AGENCIAS E ESCBITORIOS NAS PBIN"ClPAIS PRA(J is Do JS.
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE',JANElS() X CUBlTIBA'

o

0 __ -:-..". _'o �;,-F
-

';''/'-:;-''_"'' o��/. "":,'5:!,'.r�:-�·-\]t;;_

E P·A6,U.6
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BLUlVIENAU, 23-2-1954
....�----------����----�------------------------------�..----..--------..----------------------------------..�---�--------�.. �------------------------�-----------------------------

Deram tfa�aJhoáêqtlipe c/o (llimp/coos campeões da 2-a divisão ele 53
,

Disputado qua�e todo. €le sob t2m��� acreditava que poucó chegou s�mente a 1 x 1. I,vez no notá�vel senso de

oportU1
Flrmesta, cujo represelJtação fusã'J ju�to ao arco de Lan, er. 3.780,00 Itcaraen nas

lntenso aguaceIro, o match d;é Interessante pud,esse o I Bem dIferente foi o parlo· ·nism"". de um de seus atacan- mesmo atuando Ionge de seus ge. consignou o tento de hon- ,bilheterias do estádio do 0-

qu.·e. fizeram oum.pico e FIo- mesmo apresentar. O placarrll rama da luta e mseu periodo I tes, René" um dos fatores de. domínios, contra um antago; ra do, Fior.esta, num lance Iímpíco e os qUadros estive
resta, na Baixada, Ii� por de 4 x 1 dtixa transparecer, derradeiro quando o time Io., cislvos para chegar ao primei-. nista de respeito, soube valo- bem observado pelo árbitro, ram constituídos d'l seguinte
.Isto deixou de satisfazer ao psr certo, que QS 90 minutos cal forçou seu ritmo, de jogo, 1'0 sucesso na disputa do

cam'lr.zar
em muito seu feito, 0- O guard-ão alví-rubro ainda maneira:

PÚb.liC.O. regulal� q.,.ue, es:e.vç.•..
de hostilidad;s �oram int-eira- impondo.Se ao �âversár:o p�la peonato Extra. pondo-lhe séria· resisteneta tel.Jtou li �efes�, com a p.:'l�ta I OLI�PCO - L:mge, ":.dnci

pres-ente ao estádio �a
.. Balxa-I.m..e.nte

favorav�ls aos, blume, l�el.hor
entendImento de suas

.'
.

'

durante toda a

p.ugna,.
.

alem da 1mha fatal e o sr, S.tl! e Gordmho; Nilson, Arlvndo
da na tarde de ante-ontem. .'.

nau�ms.es, mas e preciso que lmhas e tambem pela maior _ Ccnsider rmoa boa a prtmei, NQ 1.0 tsmpo, como dIsse· vad'�r Lemos dos Santos, bem �1Iiilii55?riiii;w__;;;&ii�_fiii1iiiiiiiii�;;;üiiifiiiiii�iiiiiiiii;j�iiiii_iiiiiiii�Al

..

vi.rubr.os,
e

.. esmer.ald1.'hCS, ...
se

..
,dí.g�, foi

alg.(l. ,t.ra1:fllh.�� I CIaSS.
e

in.divid�al
de seus pla ,ra €,xib çâo

,Cl�S.'. a1V'.o".
rubros

m.
os, a

conta.g,!:'m �ão passou colocado, confirmou acerta-

I
-

p.'rREOI''''SS I"O nW55fja.5?iWYlde Rio do Test'J souberam dar ·3 v tóría dos pupIlos de .Jose ers. Os .campeoes da Segunda no certame íntciado na tarde de I x 1, sendo inaugurada mente o goal.

n li Ir�dO raó espetáehlo um colorido a� t' Pera, mórrnente no i!;lerfodo Divisão, em consequencia, ti" {e domingo, �,que pesem ai : por René, com- um chute ras., Nos 45 minutos finais R:::né . :,: I II U'centuado; q.uandó rnu'.ta._. gen-.-.f jni,c�al, quando .e:tiveram' ,€- verarn de, ,r.e:uar para dentro guns pohtos falha.s. em. SEU : tei�o e indefensável. Correu, movimentou mais duas vezes

te,' devido às más eondtções do qwl1bradas as açoes e o score de seu proprro campo, "aper- Igualmente satísra, apos a cobrança de um esean- o marcador aproveitando com
..

tados' que foram pélc ímpeto desempenho- do· teio. o qual originou uma eon- rara eficiencia dois passes em

! da turma da Alameda' Rio vr�fundidlade qUe lhe ftiram

I B.ranco,. CU.jUS avançadas sem.
- serv dos. A primeira dessas ío

l pie colocavam em ehéque a {OLE'GIO SA MIO ANTONIO gadas foi ilegal, já que o in,
J, c·dad.ela guarnecida "'01' Car- .

. sidf:l' EsquCI'c _ dp.fronnndo-seF
.

Exame de admissão: realízaçãa, no dia 23 e seguintes
Vos'. :de fevereiro; matrícula ..até a vésoei-a do exame; curso pre- CO,lU um dos zagueiros con-

'paratór'o, do dia 15 a 22.
. trâ':.·ks, c.urou de sóla sobroRaríssimos eram os contra,

.
Exames d<e Z.a épooa: realizam-se em 25 de fevereiro; ele, cometendo, assim, :l',olt(iataques empreendídos pelo e- \é preciso fazer inscrição;

Iénco visitante, que soube com Exames de 2.à chamada: em 25 de fevereiro; inscrição visível não aporrtada pelo
.

tá ate a véspera; jUiZ., Heino deu cifras definitl

I
.

d M (S d d' d bater com no avel espirito dz
fi realizar-se no dia 1·0, e

.
arçó .egun o

. la o l.\'Iàtricnlas para o curS<:J de admissão, ginasial, colegial, vas ao marcador, concluindo
Carn'aváT) ·co.m h"lic. io ás 21 horas. O. baile se,rá. abri- luta e disposição, ·jnferiorizan' t' 'd t b'I'd' d d Sen c .a d d d d' Ir.ecnn:o e can alI a e, o

.

a ... e ma ur.eza, o la :>
eXl)lendl'do lance' individual!lhantado pelo famoso dQnjuntJ . c ,. . d,;)cse técnicamente, porem, ao 'a 28 de iieveiéiro,

!Pae é SeJt1e'. Filhós seu poderoso adversar1o, Ló- Ourso de línguas (Português, Alemão, Francês, Inglês); de Tico..
'

Certo de vesso comparecirnento desde já agradece
g'c "'ortan'lo t" f d i>_ 'matrí�ula e informações, depois do dia 15, nu Portaria do Muita hon�stidade e ímpar-

.:
'. O Proprietário l .0.,!J '.

o l'lun o a." ColégIO. .

.'

• 'L t· f '1" •
I :r'alidade' .car·acteriZal'al.n oEste convite dará dIrelto a' razer uma' arm la amIga i.qUJ.pe que reve ou recurscs su

.

HO"'as 'ô"! expediente: das 7.30 ào;; 12; das 13.,30 às 18
(Reserva de, mesa com o propriet!,rio. ?�. pelo.telefone N:o 150_11 )prrior,es e que teve mais Uma horas. trabalho do sr. Salvador V.'-,

���������������������������.������� mOBd�San�snaarbilragem.:

O emp·enbo ... de.".cidido d.u .luP,i vôl.orizo.. u 8_ vitor. ia
. do, r. ai,m.eir.a.s !��:�:��::=:���������!�I

'b t t t d d d t com lill1a, p.ra.·ticada por,' Gor- '1Como
'.' uma das principais 1h:a sempre surg�. E foi aSSIm; c ugrma por es a c1rcuns anCla vo, nao se. en regou e mo 'O reglstr-ou a vlÍorla os VISl an

dinho. S, S" talvez deVldo ao

partl'das. 'd' '0 in'.ic:.o. dóc.aí:rÍ'p'eo� ,que, após inume:ras tent�tivas �o extrema direita palmeiren_ algum. Pl'o�segujram os seus tes Dor 4 a 2, Foi :ndiscuUvel
.' .. estado escorregadb .do gra'

nato extra cUl. Liga Blumenqu- a vanguarda dos locais, hum 'se centrava forte· alto e cru- avantes, selUpre apoiados pela mente, um triunfo dificil dG
1 mado, tivesse dECidido não as-

ense de, Futebol, joga. ràl.Ti. d6� ataque perigoso, teve eonere ... zado encontrando assim, o ex- intermediaria, a ameaçar pe- Palmeiras, ,porqule teve ;pe a

d
. sina1::!r tais faltas,

mingo, ria cancha do Tupi, ern tizado seu objetivo, quando trema Sa inha completamente rig·:samente o arco de Juca. frente um adversario que sou

; Gaspar, � equi};:,::s do C. Ai N:nha, da marca do penalti, livre em seus Irb'Jvimentos, I Criou-se grande éonfusão be lutar com brio e denodo,

Tupí local'· e do Palmeiras recebeu livre uma JJ<lli cruia� p<t.Ta.'.'. te.ntar b�tel' .0 arqUeirO,!
ante a mctà. do Pa1!ne'ras e l':üor que· por sua vez, ainda

.'
·d dE' da e atl'rou S9m apelaça-o. a" Wllmar ou CrJar fortes confll' d I t b nlais valorizou o triunfo (1<.E,C., desta c' il e· ,comi' _

, '.

apos 1'0 ar a gum "mpo so re ,-

já deantemão era Esperado, br'ndo o escor,!:' da tarde. Ani- sões 'na área. Numa desas' con

I
PalmeirCis.

,

't maram-Se cs. tupl'enses e pa's- fusões, Augusto, do canto es_·a risca da

p.eque..
na

.

área., �não foi das rúaís ':aCt',S a .>1'2- d d' 1 d �'"
.

..

saram a l'nsistir com mais ire querdp da pequena área, a-
numa ver a eIra agoa � a-

.....----__"'-__

,ia do campEã] do cent:narlO
" gua e lama. a bola é deSViada .�

-=-=
'. .

. ,

1 quencia ainda ante a meta de pro.ve tou mUlto b-2m uma bo- I. .

d" d
"">lII!R:f

para vencer s:'u �,gUt2r!'H I). •
.'

. I I t·d' f
. um pouco para a 1re1ta on 'e .�����cóntendül', mau grudo,. aitic;a, eJuca, que passou por maus a evan a a a sua rente, pa-j . '.

'.'
_ =

.

b:Jcados, exigindo do arqueiro! 1'a de, puxeta, mandála às r.e-
.

.encontr.a Nl�ha. que a c�ntro .

Z Y p .. 9o estado escorreg"à..'J e lama- I t �l.Dnto e cruzadodefesas arrojadas. Enquanto des, lance' e mque Sadinha a e a Ira VI,_. �

'.'cento, da cancha, que ofereceu d t d g d da
=

'sso,
.

,3 quadro palmsirense, tambem colaborou, c,)rnpletan ecre an O a se un. a que ' �

toda a sorte, de rlificuldad�s
ri�rsistindo: na tat'ca a qUe do a jogad'a. Estava assinalado do arco de Juea. O embate au.;.

.
RA'DIO JARA6UA LTDA·�

para a perfeita mobilidadé dJ
_. 'ii 1 ..

'

.
. mentou ainda màiB o ímpeto - Uma. yõz Amiga em • :::

esquadrão cDmandado por Lc-
es.ao habItua os seus p alers·

o segundo tento do Palmeiras '

1 d
'.

. S'eu Lar ::,:.
I . o et' r um . 'admrrave os rapazes gaspa" 1510 Xc . ....,. 198, 6mtrs. =_lec'o que l)a-O poude cUll1prl'r, nao clegava a c ncr lza

f isto a.os 20 minutos da fase fi .. , '.
.

d P 1, ..,.. ,.' . .
renses que eXIglram o a - Diariamente' das 7 is :::

assi� a tática pré ,determina- ataqL\� em COn(flçOeS perfeL'- nal, posto que. ao 10 mmutos ,:meil"aS o má:it.'mo emp€nho, O 22 hOl'M �
,da pJr seu coach, Já quando tas. O terreno não se oferecia .desta fase, surgira o primeiruI'

.

Wilson Silva d'eterminava, em obsoluto ao jogo raste�ro I' tento do Palmeoras, quando o i tento de Ninha surgiu aoS 23

entre. OS capitães das equipes, e passes curt.as. Era. pre,c1so, I,mesmo Augusto, nas mesmas
j mi�utos, :vras a tática do.Pal

a escolha do campo, desabo,u para. vencer, ao _T";1PI, a�ot�r j em que Ninha marcada o t€n-l meIras v:nha send'O .aplIcada
v'olento femporal sobre a CI.. um Jog::, maIs rapldo e lnf �-I to de abertura, bateu, num bi-j pend,? a,plIcada perfeItamente
dade. deixando o.gramado co:11. tr�nte, Isso, ,entretanto, so

jCO sucedido, ao arqueiro W:I-1
e Marzmho centrava com fre

pletamente alagado. E, com 1S' r
velU na fase d·erradeira, pois mar. Mas o Tupi, agora mais quencia e

so, lev':)u a melhor a equipe í o primeiro tempo terminou exigido em seu setor defensi- sempr.e encontravam

do Tupí que, jogando à base c::Jm o escore inicial de 1 a O I desprevenida, pela
de movimentuçã':;, e entusias- pa:-a o TU!JÍ, escore. es�e �ue t

dos lances. Vár':'as

mo surpreendentes, PasOU des ate a esta altura fat::la Just ça de Sadinha foram

de o i�)cio,. a visar, com mais '_Çl':S locais, pois que foram e

frequencia, a meta de Juca, Ies quem m·elheI de movimen

carregando em massa cohtra o iaram na cancha e' que mais

setor defensivo palmeltensó', o .de perto ameaçaram a altera-

qual t'{}davia defend'a-se com ção do placard.
, ,

,,;plena segurança, Mas, no es

tado em que se encontrava a

bQlá e O gramado. alguma fa·

Têm Q
_

Farnflja
;para asstírem o· .Ó; ..••• '. ". .

.', .

.

.

...GRANDE; ,BAllE CARNAVALESCO ..

CONSERTO
DE REtOSIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -

ITOUPAVA SECA

tAo lado da Farmacla Pfsu) .

_ SERVIÇO RApIDO �

Aceita consertos .e confec
ções de jo:Las.

TrAW

Decorador - Dilllomado na Alm�anha

F. A[BERT KUENSTLER
.�.� : ..

OFERECEcSE PARA, DECORAÇõES DE JANE
LAS E INTERIORES DEi RESIDENCIAS, DE
ACORDO COM PLANTAS, SEGUNDO OS MAIS
EXIGENTES.GOS'I'OS, DESDE OS MAIS SIMPLES

.

OS MAIS $r.MPLES· AOS MAIS LUXU,O'SOS.
.

SERVIÇO lGÂRA'NTIDO .

'-- ENTRAGA RA'PIDA.

Bl_umenau à Rua Paraná 11.0 227 -

Caixa P.ostal 582.Véio a fase final e .então

() Palmeiras, embora manten

,do a mesma tática defensiva

por sinal perfeita, apresentQu
um sistema diferente para a a

ção de seu ataque. Passaram

os méd' os a atirar passes lon

gos e i!m poofundid'ade para
a extrema díreíh, lançando
Marzinho bem à frente para'
recf'bê-los. Além disso, t.odo o

jogO preparatorio E'l'à feito pe

I.ai tUreit'l b.em� 'aberto, 1s"l0

pasou a atrair os defens.:res
;

contrários para aquele setor,

de�xando quasi qUe desguarne
cida a.ár·ea central de seu rEdu
to fna1. Quando Se achava
bem d;esguarnecida a defesa

------:-

Sob a

garantia da
mais alta
qualidadúliiê

Prolongue
suo mocidade

com

Dutn'irn1lior . em fita. Catarl:aa
D Ã IS
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nNOBISu.
Marca J'abrll da melho.�

�imil'a do Brasil
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Linhos e avlàíriento.
'para Alialatea

� X -

,

Rua zy, l36U - ex, PDIltai, 88a
BLUMENAU

.

� à suo escolha os mãii
éJtraentes e mOdettl0S '

aparelhos de rádios
e rodiofonógrafos.

o moderno
tratámento
das funções
femininc;a
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,
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_ DR. :MECÊSLAU SZANIAWSKY-

Conlíul�:fJ��!: lõ�1�t���I:.Ad�sn��r:2 da �e 2665

Residencia: R. J3A,RÁO DORIO BRANCO N, 529

CU R·t '.t l B'A' """,,,.PArtANA'
Especialidade: DO:ENÇ�$ NERVOSAS E ME�AIS.. "

D e�a:s da pele: Eciernas,' Furunculose, COCell"IS, Man-'c:as espInhas, 'ete .
..:;:.;. Glâhdúlas. Falta d_e r.egra., E��e9:

110, Flores Bràncas; Frie,za sexual, Impotencla, Estel'lhda_
de, Desenvolvimento :fis�co e men�al. etc. ::- DOer:Ç�8 crô.
nicas em geral: Reumatism{};<Va�12j;;$i Asma,Malarui erõ

� nica,-'- HemorrOIdas, etc• ..,....--.
, .

, ATENÇAO: Consultas' em BlúDléllau nos dias 2. a SI de

� cada mês, no HO':rEL BQLETZ,-.
����

•
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e Brandão: 'I'Ico, Nícoí au,
Heino René e Jalmo {(Néh
nho i,

FLORESTA - Carlos Eu-
bprb e Heini; BeCk, Dárcio
:' 'I'ule ; Cangurú, Luizinhc,
.Urnhú, Corrêa e Herbert.

ü

en íl st a s

H. PROBSl
CIUURGIAQ ·HEN'TlS'I'i'!,

AO uno DOS CORREIOS li: '1'�LEGRAFO§
A> ALA1\Uí�DA R�'?j:ltANC:Õ_�. 3

.

Dr. VI(TOR C GARCIA
Cirul'g:ão Dentista

Rua 15 de Novembro - 1392 - L.) andar
Rai.} X - Fone HHl4·

Médicos

D .R. CARLOS G O F F E R J fi
CLlNICA GERAL _._ CIRURGIA
HOSPITAL "SANTA ISABEL"

ATENDE CHAMADOS l'I�LUS J,.'ONE8:
1196 e 1633 --_._

DR� O. R., KRUEGER

DoençaN de Senhoras e 'Oper,,�3es. Raloa X
Consultório: Hospital Santa, Catarina,
Consulta: Das 9,311 ás 12 hura� e Das 15 ás 1'1 horas_
Rl':sidél1�ia Rua l\lal'echaJ l"lol'iano Peixoto 253 =

,..

Fana 1258 (em tl'êúte ai} Hôspital Santa I�abei).
�I\�

--��--��------�,�-=�---------------

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
'""'�-- l:LlNWA GER1\L '--�.

Espedíillsta em DaeilCas de Criança
CONStJLTORIO; Floriano PeL';{oto. 31'1 -_ L andai'

F;one: H97
RESID:E;NCIA: Rua Paraíba 110 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇAO
DU., CARVALHO
(Electrocardiografia)

Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) . Ao lado do Ciue Bmmn
'.rl'atamcnto lle neurosàs - (Psicotel'apia)

MOLESTIAS ng SENHOKA�

DR. RENATO fAMARA
DOENÇAS rnYr:SU�NAS

OPERAÇOES ..;.__ ONDAS CURTAS
COlUlUltó.tiú: 'l'r!í'VeI'WII 4 de Fevel'eiro. 3

Fones:: 1433 6 1226

DR: GEHARDT "ROMADA
Especialista .em alta Cirurgia e doenças de Senhoras

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 112 às 17 hs.

BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA -

INSTITI1TO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

== - 5' DRS. TAVARES e HEUSI .. '"

Rua 15 Nüvembro, 1,135 - ] ,Q andar
ConSult:;rio - 1232
Dr. TaVares - !iHn
Dr, Heu;;i __ 167'7

iNSTitUTO DE RADIUM
- DR. A. ODEBR1!CIn' -

&Aillulel'apta - ltll.lws-X - 1''1!!!.h;1uilpla _. Metabo,
fulwtJ = RESIDENCIA: Rua 1 d", S",temhi'i}, n

4'ELE1!'ONE, 1441

CUNICA DE OLHOS.
OllVID08..,.,.... NAIUZ � B GARfiAN;tA � DO

DR. WILSON SANTHJAGO
...lIlftente é1â FlI.iltlldlilJe ti... MedieÜlll llA (Jü1"",.li1 ..d. du arAm

CONSUL'I'AS: Horário, tIali 16 às 12 hOra.!! ft dü 14
ás 18 horas. �. CONSULTO'RIOi Junto 110 ROi
pital Santa Isabel

Advogados
DR. NUNO :DA GAMALOBO D'EÇA

ADV'OGADO
ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COl\'IARCAS
RUA ISDE N,oV., 1166 2.0 afilIar - BLUMENAU

D R. ADEMAR LUZ
AnVOGADO

Atende em qU:llsquer comarca do Estado.
.

Residência: - Rua Paraná, 8 - F'one 1602
Escl'itório: - Rw.'. 15 de Novembro, 3,16 - F'oHê. !fiOI

JOiO DE BORBADR.
AJ)VOGADO

1W1'ltórlo e residência àfua XV de Novembru, lii
i.U1irnN�.o\U 'I'elefone, 1560

I<'QNE - lã-i!

..

DR� HERDERI GEORG
AD V O fi A DO

Corretores
ULMER LAFrRONT
CORRETOS

H.Ü!l. Maranhão N. 2 -� BLUU-ENAU

HltMAR ZOEHRER
MASSAGENS

"'--"""'-"�. .

.

(Diploma

MEDICINAIS

Alemão) .

.�
Reumatismo. ciáti ta, anemía§, doenças

tIas senhoras,· caheça, cornção, fígado, intes
tinos, nervos.

VELHA - Bêeo Porre União, 55
3as., 5a8., 6a8. feiras das 15 à� 18 horas

, 11' .�----,..7!ct' T ]lW"_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SENHORES
A G R I C U L T O R-E S hotéis

traficantes
presos sábado, em Copacabana
Um deles reagiu à pnsao, lutando com os policiaís

Dois ele •

�aUSflU vitimas a trovoa�a
�p,sa�a�a �omio�o à

.

tar�e
""""_......��--

COCBlna

RfO, 22 Cr,r<rid.) °

comis-ltas.
Eram f'requentudor-es duqus 32, apto, 2tVi.

earto Armando Panno, chefe. da ia apartamento, onde: cornumen Df) pos�e dessa intl,rmiU�ii(}, c

Seeçãil de Repressão a JogoS' te organizavam verdadeníras ba sabenC!o das reíaçôes dei", OJlt1

Prolbiáo!':, da Delegacia de Cos� csnaís, nas quais tomavam par um outro individuo, de nome Os

tumes e .Diversôes, auxílíado P" I
te varias mulheres da zona sul car POnc2! Vidul, já detido pars

los -dF.t€tive.'l Antonio) Gornea, da cídade. I averiguações, o d"tetivi' Antonio
l\iGntelro Neto e, ínvesttgadorea (}Gmes, á rllitê, unando dp urn

:rU]i,r).fi Brito f' Souto Maior,

apó13l'
COCA fNA ardíl, pedJn a um gaJ:<Dto da vi-

�-3.-�j.a'., dili�en�a5. que fívernm _No �ia !'l, estando c.' deti'ilve zínhanqa qUI' f'155P atá ao apar
Início .na. dIa 7, quando do üa- Mnntc-lro Neto, de esprFit_ll., nas tarnento 207, ('0111 o I'tt::.'l.dú ti"

grante do jogo, carteado, denu- proximidades do edificlo da rua que::O sr. Pm1P€ Vidal estava na

minado "Ronda.", feito na rU9. Viveiros de Castro, n, 3'1, viu L"2quina proxírna e pl'i'd."ava-lhe
:!'.iinistro Viveiros de C'13tro, rr , G sair do referido edificio, em ati CODcluJ Da 11.& pág. leUa ii
32, apto. 501, onde foram presos tude suspeita, um dos Indrvlduos
Clodoaldo Reoso e Nilton Cfi.eta,- que estavam sendo vigiados. De'
no de 1.Iat:tos, l',grou prender 011 parando com o policial, o Indãví
tem á noite, dois Indívlúuos, dE, duo, perdendo, fi. sereninade, safu

dasn as '3uas atividades suspeí- orrz-enrío, deixando cair na fuga
um pequeno tubo de atumrnto
contendo uma suhstuncln, branca

'l'AIPE, F'orrnosa, 22 \GP)

Inrormuçce s tlo ftcl'1riço Il€Cr€to
uaetonallsta Chinês; amda jJol
confil'tnar,. 'ass�gÍlran1: qUF" -a Chi

na Comunísta possui, Il-g'.,ra,
bombas atomíeas; A União Covíê

dos, que na praia de Cambo-
.

ttca t, ",ia fl)rn€cído ii Chino. vEr
sabou domingo á tarde, cau-

-

riú onde a trovoada tam- melha "numerosas bombas"
sou sérios prejuízos préxi- hem foi violenta, um pesca-

últrno tipo, bem como

'mo a Salto Weissbach, onde dor foi atlngído por um -dell'.JS para. lançá-las. As ínl'onna
na residencía de um Iavra- -' ..

d
. . �. raio, quando saía de uma ções asseguram ainda pOSSIVel'3

ar caIU 'Lim ralO que ad'1'11- ••
l-' t·",-S d'�U� I Q� bas "'0'

, LI venda, tendo 1110rte ínstan- O"J" h.... '·w��,s. j ,�1,�. cujos
• �el'iam Olclnuwa, FornlOsa e o J::t

gíu uma cnança de cerca

I
tanea. A vitima tinha 38 a- pão, que os eomuntatas chínêsea

de 6 anos de idade e, por nos de idade, cujo nome as utílizariam- fie os Instado;;: 1'-
pouco, não vitimou outra inoramos. rrídos 0',3 atacassem primeíPJ.

Segundo foi informada a

reportagem deste jornal, a

tremenda trovoada que de-

criança de cólo, que ador
mecera junto ao fogão.
Tambem fomos informa-

JUiJUNIAO COMUNISTA·
IJAMPINA GRANDE

CAMPINA GRMIDm. :1:l (Mp·
z-ld.ioria.l) - Sob (» Rlogan ..Assa

Iartadcs Agl'i.�olall os CampCtn" ..

ses Pobres do Nor-deste", 0'3 <?(o

munístas promoveram reunj&(j
aqui" com a f.tr€'9�;�nça de ug'lra

dor=s eíndícaãs, 'conhecídos eo

munístas dr; t j 'FS estados Ilúl·]t-:?
tinm,.

a sessão tnaugurat realizada pe
lo sIndicato da" <>mTl'regados no

eomerelo, tend,� !�id,} emprrgada
uma fraseologia ti·p-icaml"ll.te co

munísta, de Insultos às autorrda

des governameuteís, poderes lê'

gislativos €i executlvos, a-SSIJU

como à política nmer-ícanísta..

para
cargo

Momentos de intensa vibraçao cívica
viveu domingo a população do Garciaque. PORtfTiormfmte examinada

T-R""E-M CQ=M fOL-DA-DOê ,f,(}� qlla.1�iicada corno Een�o {'o-

- J J r:ilna IDlst-al;"ada (�otn nnH�:(t.
.

I
Desse moment<J em diante, por

SF;OUL, 22 (UP) __ o Frn gru já ter sido id�nti!'icad(} eo_mo pn

pc Uil tr-ez,;ntos jovens sul-corea licial, f01 o de,let!..!'> 1Iontelro

nos t(.ntou hoje det,,!' um Ü'f'In: Neto 'iiubstltu.ido r,plo seu cole

que transpürt'lva sf,lcad·'.s in'lús I ga Antonio GomeM. qu� flCOU

IJarn o porto de Incholl., �Lg!omr com !L incumbencla de pt'ossc
:rai1(�o-se '-"cbrr; os trilt.os c acen guir nas ueligeueia.s. Apurar, el1

,çe:ldo gr::mrlc;; fogu�i!'as_ A in- tão, o policial que o individuO' qu,�

fantaria. norte·americ8nn., r�r.tl f' havia fugida. deixa.ndo cair ()

tanto inten"fÍn de bai'Ün9ta dis tubo contendo uJca.ina, residia

p?r:;nnd-o -os m:1.'1ifestante." ne o- no. mesm'G �difido de >Gnde S3.Í!I.

tr,'m flOtinuou sem novldade2. n rua Ministro Viveiros de Castro,

Lançamento da pedra
Homenagens

f u n d ii m e n 'I ii I
p rest�das á professora

da
Julia

E s c o I a ilS ã o'

Sfrzalkowska ..... iiI_ "' ..

JoséU

COLABORA O PSD NA
ELEITORAL

VOLTA REDONDA, 2z í l\fi·l' i

dlonal) - A ;re-po-rtagem ConV('7'

sou com o ar. Am'aral PE'ixotH

presidente do P.S.D, que deda'
rou que o partido se reunirá qual'
ta-feira -para tr.stsr (li' '1sR-un'<)

ligado à nova lei f>leitoral, <,

ziu:

"O presidente do Tribunal

perior Eleitoral corl'.'mltou >,uI11"

a elaboração da lei eleitoral da

Num preito de g('atidão � balho da homenageada, os

simpatia á professora Julia Freis Koch e Ral..t Bunn. Por
Strzal�:wska, diJ:etora da jUlemo falou um representante
Escola Paroquial "São José",
no bairro do Garcia, pelo seu

esforço patriQtico e pelo seu! Ir
.,

abnegado devotamento á cau-I _

.

sa do ,ensino da população da
qu·e1e suburb'o, seus ex-alunos
e amigos promoveram domin
go ultimo, um festivel em sua
hemenagem, oferecendophe
um banquete. que, teve lugar
ás 18 horas, no Salão Iten, do
qual participaram além d.". au
toridad·�s civis e eclesiasticas
inumercs ex-alunoli da home
nageada.

Oferecendo a: homenagem,
discursou um ,ex-aluno, exa]
tando ::5 virtude� ,,'vicas c
morais da professora Julia
Strzalkowska, que, no desem
penho da sua natriotica mis
sã,o, t·em vrestãdo relevantes
serviços á causa da civilização

Iblumenuw.mse. F�laram ain
da, enaltece;tdo o hNójco tra-

surrado '01
coletor federal�l·SALvADon, 22 i('�lrid.) - In

I
que d'3 aénroporto seguiu p3.l'a o

fOl'mam de São Fr,mciseo C:Jll' ]\f.in,stério da Cuen-a, onde I1·. que � �scrivií.o ctn col,toria fe particip{lu
-

da reuniã.o extraol'di
dEral f'�ll surt'ado e jogado UI) muia &0 alto f�omando d'l Ji;1;S_'"
chão ('om v:ol,ônekl., p,-,}' I P' cita. '

.

; 'i:1]� � .f;�, l'
aprp,pn"U I.I/J "n.f:-��r:tP.fi pnnti?ndo vi
nhos da mÍf,,�a. lTIm (,(,J1l<;Eqnen-- DESMEN'l'R O BOATO O CHE
cia da aprepnsão fj"al'8,r;-. 3'> ir"!' FEl DE POLICIA
ia" da eida.-le impi'didac; de ceip- RIO, 2'.& iMf,\l"\ci.) -_ Divu)-
traI' o r.anto sa.crlfido. ,,"úU, :�, quo- o Ch"f.' de Poií('l�,
CHEGOU () I�A_r�. (-'ORDEIRO rambem deLxarJ.a Ü' seu cargo. O

DE FAJUA general Ancora interpelado peln
URGENTE +- RIO, 22 I Mi?-l reportagem, de�larou:

rid.) - In&,spe,radiil'i\"lite eh,· "lJ,1iha exoneraço fica por
gou ,) general Osvaldo CorctE'i1'o conta do jornal que a divulgou"

São José.
Essas expressivas e consa

gradoras homenagens á pl'O_

BELO HORIZONTE,' 22 estar incluido n_.�la". Dep)is.
(Meridional) - 10 pl'J�Ul'a- lo sr. Osvaldo Aranha passou
dor geral do Estado denun- a comentar o resultado das
cbu o Tribunal de Justiça' corr;das de ntem no .Toquei
por deH1io de concu'>São, o i Clube, fazendo prognóstic(s
juiz mun'cip]l de Conselhec.ro i sobr" as !Jossibilid"ldes de
Lafayete, sr. Osvaldo- Bernar_ ! varios cavak:s· E onnculiu,
des Chegara ao c·:nhecirn<>n- d'arr'e da ins;stencia do re

to do juiz de direito daqueb porter d'ç pescar alguma novi
comercól· _que o magistrado ha- j dade:
via nedido u madvogado par:i "Hoi<� ná) nosso lhe dar ne-
partiCipação no resultado de nhúmà barbada r;olítica".
mnu hasta pública. exig;ndo
CÍ'o','l mil cruzeiros. Ab.ert:: o

F .
inqUérito. depuzerm cinco tes

Ot'éll1lm111s, entre as quais os 1Si'rventuárhs da Justiça d," II,3fayeies.
Provado o fato, o juiz foi

afast4do do carg,), até que ')

Tt:bunal d,_:, JUSUÇil decida s'_'_

br -, o rec,,,biml'l1to 01' não da
dpnúncia. O mag strado l�CU

slido estã_ 3ujeito � pena dt!
do'.., à 0íio anos d? prisão '-:
m'lIlta de dois à vinte mil
cTuzeir:s p !lenia da _função.

NÃü Qmz O SR ARA
NR'\ ABORDAR O
A§:SiINTO

RIO, 22 (Meridional)
O sr. Osvald.:. Aranha, abor
dr.do sobre os -rurnores da
pO.'ls1>"'I21 IrFf{)rma min :.st2ri,'l.1,
d;=darou:

"Não quero ahord'ar este
assunto, mesmo porque pcsso
e,c,iar incluido n:"Ja·'. Dep,�,is

fa r cl aDelHo de conCllSaO
Ameaçado o Juiz de
8 cadeia e: perder

-

�"'�1"\�

•

Ir
o

Ato inaugural da pedra fu nduiUtmtal da Escola "São

José", 110 bairro do Garcia

conb'ibuiçã.o m!),ío� à

gur.ança do mundo.
A _Indi'a e o bloco soviético

'-----,�----------------�------------------�------�

f' t. ('cos da vlt6ria paraguaia i'�

Não decresceu o entusiasmo dos chilenos
ante o próximo iogo com os brasileiros

da Empresa Industr'ill Gar
cia. que, .cm nome daquela
firma, ofereceu a prolk:ssorg
JuBa um rico anél de profes
sora. Discursou ainda O verea-
der Chr't>tinno Thei�s, que,

em nome da Camara lvlunici
paI, exalto'l a obra m€ritória
da h0l111:11·.geada. As 21 no
ras, real �ZOU-S'2, em hom.ena
gem á 1= ('ol"ssora Jul a, unHl

peql:ena resta teatral no s.ulão
f!HILE, 22 IUP) - 03 Ill"tuli

I"':":;:1 de h')je !lparecP:t'n-:rn (lil,l1

grandp,s titulas. e abundancia de

flit.ngnl.fias em sn::J.9 pri"ITIf'':t'�1 ,-,.1
ginji fl informam :<lot1l'e o triun·

to. do Paraguai fl'en! e ao Chile

por [res a um, reC':.n!Jp('endo ela

ra a superioridade dos y.ara-

guaioiil.
. I

apresentação dos ca.rioc3.s porqu�) de. festas d_n :Zmpresa Indus-
TodaVIa, com o l'p;'lUltado adv?t" de atemão é conhEleiile a c1taT'�f' trlal GarCld, Cl:l� pro��.ama

50 para.. fi f;hIlEl. nm>, ll€sCle"c.-'.1 do selecionado cnilimo. A me�'mn
constou _de canhc,!s rehglOsos

o entuslUsmo <l02 Ch118110" qUE' o.... 'n!õn e' na t'11 'd I __
' ,xecutados pelo coro da Con-

'1....1<> U'J �
�
r I l� fi: p.o os ��f'uJUl'· .....

M'
, .

esperam agora a. �tr",la dOR brn I
tn� hra-"le'r I gregaçao ariana fd varlOS
�� } ,,( I Oil qUi' foI" {'-uco'u ram d·t

.

;;ilei,ros n'.} proximo d.-.mir:/'o c' t. .
-.

-

.!
IlUnlerllS é reeI ativos e qua-

, em "aTi IligO ')5 ;jU:U'_J eonf:l( f' d .
' .

, t
' .,embora. sE- consldexe que o Eul U r '... ros comlCOs execu ao.os prn

.

di'l '

am que os naClOnal'.': se v!.!'um alunos da F.qcola ParoquislSItl.SUlJ) i'R C4 \l1,OOWEltltE1 n!'. S- ma} preparados e evhleT.\t.;{ ....,1' �-,_:--� -'- ...:...__;_ _� --,_ __._

�--------------------.-- �:��!�::r�u:o:. �:�:;:ai��ile�.r Nolicias de Rio do Sul
----'-------'---�..,._-_,

leve D Ministro �a fazen�3 o�l�arlt��i�;:::�ª�:�l��:ianimadíssilllo ser.á o carnaval riosulense de 1954so�re 3 �ue�lão �o salariR mlDlmoJ ��:::t::�ffi�":"::�· wa " m.!'!Oq�eO :U��;!" 'o ;'.f;':- ���� �,��':a��'��' n�':;;
do de Momo. o movimento en- Mirador. ARMAND,O E SUA
tre os foliões é devéras eston- ESCOLA DE SAMBA está "a
teante. FantazÍas as mais va- bafando" Por completo, di
riadas estão SEndo confeccio' vulgando as ultimas novidádc
nadas para '.:,s bi3iles al1Ullc'a- carnavalescas.
dos pelas nossas scciedad,es. Tanto os blocos orgtlnizad'os
,Merece menção especial nes. peL:s casados bem como os da
ta nota, o programa carnava" turma dos "livres" continuam
lesco qU� VEm merec"ndo o ê-ffi s'gílo, para que suas a:pr!!'
melhor apoio por parte do pú- sentaçõ,es venham a constituir

______• ------.,.....-----'---'--"------------
novos e autenticos sucessos.

Felicitamos nesta nota,
sr. Vitor Pellizzettí. que na
q�]lidade de Diretor Presiden
te da Radb Mirador. :foi quem
df:u 'nício a·:! movimento hoje
pnorme, em torno do carnaval
riosulense em 1954.

JOSE' PAGLIOLI
RIO DO SUL, 22 - Trans

corre dia 23 do atual a passa
gem dE mais um _aniversário
do sr, José Paglio!i Diretor'
à� CJlonimdora Ca-tarinense
S;A.
O distinto aniversariante.

qm: é v'sead:r à Câmara Mu
n cIpal do vizinho município
d.:;' Ituporanga, onde exerce,
tambem, o cargo de Persid;::u
',: do, Partié!ü Social Progres_
sita, e um elell1�nto muito re-
l' d

Predomina,. n'] enta.nto,aCIOna o nesta V':lsta região, es9,Vs turista.s- o e-lemf'''ltoonde IY�ssue uma autêntica
pleidade de sinceros e leais ,a_

nal, - procedente de (l'ferrnj ,:,�

migas. 6:stados se bem qlle haja

I
CONTINUA A CAM_ apreci'av-el ·numrJ:'o de esirangei-
PANHA PRO' GRUPO tOs ,- cerca de 3.500' - como·

I
ESCOLAR NO BAIR-

I
norte·!a.mt:>ricanos, uruguaios -

.
no PROLETA'RIO em maior nume)':> - a.rgentinos.

RIO DO SUL. 22 - Temos paraguaios, mexicanos q alguns
abordado com insistenc'a a europeus mas estes ultimas em

necessidade :j?remente. da eria- numterG bçm .reduzido.

VOLTA REDONDA, 22
nVleridionaU - A reporta
gem foi ao encontro do pre
sidente da República, dr.
Getulio Vargas, pedindo
confirmacão da noticia dos
'Cstudos para fixação dos no

vos ,salários mínimos que
seríam_ encaminhados ao

Ministério da Fazenda, a

:fim de receber sugestões. O
t;[". Getulio Vargas deda
i'OU:

"E' verdade, O Ministro
(�a Fazenda tem de opinar
sobre o assunto. Não have.
rá precipitações. Depois de
]'(�·(_'E·ber os 'estudos do Minis

trio, do Trabalho, é meu pen Os brasilt'ir.Qs J:rei.IUll'fln) hoj.:

sarnent.o, efetivamente, pela pr.lmei.l:a vez no Estadia Na

ção de um Grupo Escolar no

populoso BairrQ Canõas,
'

Agora, mais do que nunca,
estam·:Js· reforçando a nossa

campanha, gUla po:;sue como

incf':;ltivo (1 apoio dos jorna_is
locaIS a Nova Era e Tribuna o mes de Abril do corrente a_,

dg Povo, e \']�n�, da Associ�- no, venha a tornar vitoriosa
çao d,:) Comere (j e Industna I a campanha em tão boa h·::Jra
de Rio do Sul e de. Sindicato empreend'ida, em beneficio da
dos Trabalhores nas Indústrias. povo dest::t zona. _

LOS ANC}ELES 2'2 lUI-',
.�:::'''l:L atra€te ,",luva di" �. ::i-'í'�

z,.r_pou hil'je do pGl'tG li.· 1.' '

j. ,��;les, �otn (! stJ!.' � it � Ri!) .:}p

.T--:n"'lro, inj('l!lrtdn linl3 "d::l"!'t�m

di'! sete anos 1:0 redor do Illlm-

cI,). A sra. Vrl'a R,'dc,ol. p'-t-IP,1

Ide manejar seu valeiro dt· dt.l'

L lptros, rosinha nE'sS;1. viág-I'm. [-

l ,cjalmcnti', esca.lará e!ll Actl.!>!ll
1.;':; no Me::dCO; r'alí dem1.n']ilp'i j
Ccoa1 do apnamã, prosM'guin'!o
viagem l'umo s.c l3ra;;':.

cional, realizando ginástica (' ba
mandar a matéria ao Minis-

te-bó1a, durante sessenJ;g_ minu,·
té-rio da Fazenda para o tos, regress:tlldG dl"p'-,b; do nl.'l')

necessário exame aos seus i <;:0 ao e--dtatlio italia.no. A tn.r,l<!

itens".
'

foi dedicada ao descan(;o.

ARROJ4PA P R O E I A
DE R I (A V I U V A

Acahamos de receber no

va r-emessa de�tes ata.
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a présta�
côes.
"

Solicitem-nos uma deq
monstração sem comp:row
misso.

Seis mi I ::turistas
,

os Festej()st� ele Carnaval no Rio
LotaJ!os 85 comodas de quase Iodos 85
RIO, 22: (Merid.) -� Segun- Os princ�p.aís hoté!'a da cidade

do c�lculos feitos pe\o �ecretario 1 acrescentou (} nosso informante
do Sll)d�cu,tQ ,d.e H'Aeis e SimiIa já estão com a sua cppncida",e
res desta capital, nada menos de hosp,dagcm esgotada. São
de seis mil turistas hospedará..o cerca de 40 sendo que- os primei
Rio durante 02\ dias 'd" carnaval. 1'OS a lotar :foram os s2guinté,c,:
Cerca de quatro mil já se acham Avenida, Ambassapm·,. Serra(�o.t',
na 'cidade, estan<lo reservados os GlOria. Novo Mundo, CU\la,:"I-;a
ap()_s�-'TI.t�}S dos restanV·s.

.
._

assIstIr
TRITORES WDTE LOO

..... COMERCIAL VIEIRA BRUNS s. A. ......

na-Pà1ace. I�ancaster, California.
Itajubá, Presidente São F'ran;
cisco, Argentina, Regina� Fi,)ri!
da, Paissandu,. Riviera, Ex!);',! i
.siar" Mira Mar

_ Pàl�ace, Luxar,
Regentet Aeloporto, Onn:> :Vf"",
de, Atala�a, Olin-da, í.':J':tro AI
ve_q e Martinlque.
�'
O nosso informante ná" j!;t�

cluiu no calculo os turistas de
posses mais reduzida'S que Pl'OcU
ram -os hoteis modestos. Muitos
dpstes €'3t.abelecimentos disse já

I
não- dispõem t.arnbem de vag&s..
Os hospedes df<58-€B h01l:e'is rrtON'
dem, qUllise todos,." de Estados 11-
m:\trf,lfes ou mais -próximos (!')
mo 1nterior flumir.�nse· Min�s e

São Pa.ulo. '

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

- - - p'- �
•

.. , 1'..... _... '
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