
de
I

uraulo no Brasil

fa Necrópole· Bandeirante
ASSIS CHA'.fEAUBRIAND
16 - Corit.inuc

a. meditar todo o dia sobre o pro

blerna' de SfuJ Paulo', sem encon

trar éxpticaçâo para ti. apatia. do
povo bandeirante, em race de

um problema cruciante para a

ma hi'St�i:a e a. historia do Bra
EH.

A pastliVidade paulista !!C'3' a·'

to�·menta., porque se' traia. ,la

dois intrusos que nada tem CQ:n

Soo Findo, seus problemas, ·3

seus attos níveis de grande;:? ",a;

ter'íal e moral.
Efetivamente, quem ij o sr.

.Ta.nio Quadros? Um salUmNtnco.
sem sombra de car-at.er por 'I'_1dcf

o que �;;e viu est.e homem Lih"l.
Ele chegou ã Bahia. viu (o ;;1'.

l\rangabeil'a, e falou ·n.:, pril�,�
púhllca, mais ou menos r"c;'n:
_ '!IEate Iaorn.ern é '.H11 _:;!!.!-�1Cl

que precisamos leval!' -parí..\ sv :11'"

tal' de São Paulo, para. 1) ali ,,'''

da oatria em Pira.ti'nlngIL E'

rom- ele que: deverão m:.tl'c1",r oS

b.t'd.sileiron. na hora decL;h7[t'·.

Dolores dei Rio retor
nará a Hollywood {Concl1lJ na 2� plC. • ..ua O}

Aqui chegando, oh'i ..:· ';1 !)

Santo da Bahia. e tratou de pE:�

ga.r-se com o Sanr..o de Itu.
í

ní

migo do Santo do Re'_�m.-�:'>,yl).

Verificou que a governa aç:. 11:3

Sã{l Paulo era outra lli"torÂ'J.,
com a qual nada tinha ;1 ,,'I· I:)

sr, Jl,Iangabei.l."a. Passou ':t' de

armas e bagage,ns para ('. sr. Ge4

u lío Vargas, ao qual h"':ÍJ (1(!·

negrido com um vocal.!1l1[1";·1 de;

urna vio-lencia de agitador de i)1�"

burbío.

Querend() ser por todo o preçU
o candidato do presíd=nte da Re

publica aos Campos EliseQ·,� s cn

tr.3u a invectivar quem nâo- t'l'3.

amigo do chefe da Nação '.111

quem lhe 'Pra suspeito llfiéll:1$
suspeito.
O outro jn:tru50 é () ln i�li:31 1'0

do Trabalho. Como g.l"ill'ir. til;)

cívísmo band.eirante. o ':", (;OUd

lart ainda. é pior que o sr, Janió

Quadros, pots tcm os (Õ{J1Yo1Inis

tas, seus sócios, enga·,':tadv3'.
para soltâ-Io, na 1101'0. proPlci,:;". O
(Conclue BP. Z.a pa�1n>< )f}U'!l B)'

seccao a sua
SÃO PAULO, 23 (Meridional)

- O diretorio .regíonat do PDC
rcsofveu insurgir-se contra a oi!,

cisão do díretorlo nacional do
mesmo partido, que o destituiu It'l

manteve 'a candidatura do, sr.

Janio Quadros· ao governo do
Estado. Dessa sua decisão dH'

conhecimento ao publico

numa nota ã imprensa com os missão, Tudo indica, pois, que SC,

seguintes energícos dlzer-rs : processou mat um capitulo da

"O Diretorio �egional do X;. trama preparada contra as ínstí

D.C. de São Paulo, tomando co- tuíções democratícas, dvsta vez,

nhecimento pela maioria de seus com a cumplicidade de- quem de

membros, dt>, ato ilegal Co prf'p'l' verta ser o prímetro a combatê

tente do Díretorío Nacional, que lIas'"redundou na \3Ua dissolução, ter- .TANIO INDECISO
na publico o seu protesto, tanto Ao mesmo tempo o sr, .Junío

mais qu-e essa atitude visa a u- Qtiaru'Os convocava 08 jOI nalls
ma intervenção índebíta nn ;Ji· tas ao seu gabinete para d:ü'

reção estadual, com Intuito .1(1 lhes conheeímento das decísões
fazer pr-evalecer a candidatura
do sr, Janio Quadros, e a sua

politica pessoal, já rnpudi[tda pe·
loa nossos companheiros. E' evi
dente que se deseje, de outro la

do, quebrar a linha de in-lleper,
dencie. do partãdo entregando-o
ao ex.rudenista. Aura' Soa,'''!' d·,

Moura Andrade, que conscgut
ria, assim, pela tngcnuidado dr

.alguns e má :fé 41.' outros, o Di,

z-etorto Nacional o que não 1.11::

foi possível na UDN.
:0, .as (l}{eridiQl'lal) -- (,�o-

f
va."i-gas são a <.la CnerI':" e

_ .elO:
Cwnpre esclarecer, ta.mbeza menta-se aqui que as ";U8:' p'1S-' Traba.lho, sendo a m:'l.is 'Pa.e�fl�a

-que a atitude, <lo DiretorIo Nado- tas mais criticas ao sr. o"tulio a" da Agricultura. Quatl'� rnlfllit"

nal somente- f·.)1 passivei com (I
.____ ... '_ trO's do Trabalho e tr�s da. Gue�

..

uso de quatro procur'açõ' s, em

A
'

• d
- t ra iá foram rpmeado�� pela af.l.q

termO'il genericof3, nut.n'gadâB <\
, IJmeOaOU ii pro liCitO mi�istração do sr. GI�b:'i';o V'al:"

monsenhor' Arruda Camara, que,
•

gas, enquanto as demal�: Fasta.!#
havia, entretanto, se comprometi de Volta Redonda Üvél'am dois titulares t;:.;ila 'U..

Õb a não as ultilizar mesmo por VOLTA REDONDA: 23 mn.

que O �epl'esentante do An'azo- T��benl a -ll��i.a ti�l., j\:i::1.I-inh&,�
•

eMerid) - Já el1tl'l)l� 'i'ln l'rvJ'lJ- �. - ��

nas e de Santa Catarina cúmuc
ção o nO"J alto forno inau!:',u' a. e da. Aéronautica resistem �IOS

niearain ao presidente do Dircio
do dias at1'a7 :relo pre"idelLu" Ge- impactos com apenas um ü[ulnl"

,rio Nacional a sua solidariedade tulio' Vargas. A prim{'ir" cm."rid!\ �Q Jl,8Gra, ()s Milnistros d.ol Tra'bl!.

ao, Regional de São Pau;'). Medi- de feno-guza realizou-,,:- lh� foram, t'::Idos, homens ue' COIlf'

ante os me'smos proces'Sos foram depois das dure:;; hora;; dr< n�;:d)'u- fíança do sr. Getulio Va.rgas:
.

oS

putsçs !fu PartidO' os 51'S., ,�n- gada de õnt�m. tendo 1j,;5l;õl."t'd',1 à S1'S. Danion Coelho. Segaa.,1I
, ,.,. ��.!,��<'�;Jta.nrlJlii� <j!ií'l,� _<J :�i:â.etlte. e dlic'�'':.,m�,'" ;Viall.'8., ,e JoOO Goulart;< a, Past,a,
h ," '.... d D' <' do'" 'd'a' Guerra pessotl fielas má,oS,ug a.�, ('l.;Le o IreLOrlo da.Cemrpanhia<Siderurgieà Nack- ,..

Estádo de. Rio lendo imediata- n.aI. Com ieso, a produção d" h"r. dos -esquordistas na peS',HK' do 51:'.

mente, o professo I' Queiroz }<'i 1'0 de Volta Redonda foi aunJ<ln Estilac Leal p·aX'a ..) éentrbla. �.i�
lh'J, por '3oliocl.,arif.'dade a '�s(.a� f',' tada em mais de mil e duz;8nNf: ro Cardoso e. agora cai n'''' U1B,e

presentando o seu pedido d� de- toneladas diárias. do direitista Zenobio da Co:,la,

-

CIDADE DO MEXICO, 28 tU
PJ - Os meios clnématog'rátícos
Informam que a estrela

-

mexíca
rva Dolores de.! Rio fo$ contrata,
da para: atuar em HOllywood,
onde esteve pela última vez um

quarenta c um. Dolores 'traba
Ihavã �w lado de SpenceJ." Tracy
e Mimtgm� CUf!.

Is �OBS pastas mais criticas �o
Igoverno �o sr. �elulio 'ar�as

Bulganin alerta:· golpe de
morte conlra todo inimigo

e::O;;at��i�� ���horG�::��en�� Ilusão á guerra atomica IID pronunciamento do mio .. soviético
N.Qrte, onde um quilo de cal'l}B LONDRES, 22 (UP) - O
seca cu.sta ao cruzeiros, 00 salári'::I nl'nistro da -Defesa soviética,
ro�nimo não uJ.tr.-a:paslCa de :liDO Nikolai Bulganin, declarou
cruzeiros mensais. Por esse sim- que as forças armadas soviéti
pIes exemplo, sem que se torne cas podeln ;assestar um golpe
nece.ssa.do l.'ecor.rer-M ás €sta.till- de morte, :atualment-z, a quaL
tica.'S oficiais - muite mais elo- quer inimigo.
quentes - pode·se afirmal' ,qU�l Bulganin disse: "Atualmen
tal salarj,.) já. 11ao mais atende' te, nç:ssas forças armadas tem

sequez: à nec'�s'Bida.de d,t aJimen- um p'oder ca'paz de esfriar 8.3

tação, que imprescindível é fi. cabeças �e quantos. daqW:le:
Qualquer SP;!' human{}. Por outro '. q_ue.: �av�ndo perd1?0. seu. ra
lado, a situação dos trabalhado· ClOC n o' tr�tam de lmI?c,�llr'se

d
'

d 'd d' onde a
em nossa lndepend.encla .

rs as gr,an es el a 'es,
"O 'é' "

alta dos preços é m1ds acentTl;;tda goyerno SO�1 tIco" '

e a e:3pc('ulaçâ,o. campeia dl\!'Se!lr prosseguIU Bulgan�. - Ja tc,?
f '. d nte não, difere d'J q'll-e 1l!-0U lodas as medldas _necessarea am�, '

's 'N" rIas para mal1ter relaçoes nor_constateI no no;tc. do pai . 'mais com ,;:..s p.aises capitalistas,capital da n.epublI�a. e em São
para que ass'm os povos conU

na. z.a .....«Ina ]'!�, Dl nuem suas vidas pacificas, por
--.:.-::_.....:...,.;;......;.........:..:...:_-...,.....--....;.:.......;.;--�_.....:.......:.._�---- tanto t'�mp() quanto seja pos-

G I sivel'.

o:u art O discurso de Buli1gnin foi
pronunciado por moth,.') do
36.0 ani�rsario da criação <:h

de V·lsta Armada. e do Exerc·;to soviéti
CO" tendo sido transmitido pe_
Ja. Radio Moscou.

firm'Ju-se
ao p�rcorre;r divlll'St:l5
da Ulliã•.-. tIve oportuni·

dade de .sentir de p"lrto' a situa

ção de m.ise'ria das classes obr'ei
ras em 'y:ld.udt' do dcsnivel cada
vez mais' a.cernhiaa.J entre' () ens'

to de vida € os 'salarios.

-_.........-_____...-- -----------------------

NOVOS 1\fETODOS DE GUER
RA MODERNA

Ao anunciar que ° exercito
'vermelho é cada d:a mais :PQ
deroso, Bulganin instou � t;"
dos os seus componentes a se

\)oncentrarem no apn·f.eir;oa
menta de "novos métodos da
guerra moderna".
Segundo ;a transmissão da

Rádio Moscóu, Bulganin fez
uma referenda indireta, à
guerra atomica, exortando os
soldados s-oviéticos a se esfor
çarem por "um exito ma:!ar F A ç A.M: SEU S
na solução dos proble\.Ylag que

Ise l-eva�tam ante nós, em con- A N TI N C lOSsequencl� dos novos metodos -

da guerra moderna".
,

0(; 'Übservadores politicos N E S T E J' O R N A L

desta capital atribuíram es;'
pecial importancia á extraor�
dinária pUblic'dade que vem.
dando E'ste ano (s :soviéticos
aos aniversários d'2 suas for
ças armadas. Afirmaram qu� o
enfase na importancía de suas
forças armadas está intima.
mente ligado ás ult'm.as me"
didas soviéticas que indicam
o crescente p':lderío mílitat:.

cedeu o sr.

devoram a saúde �"
d� �eu filho f Dê-lhe:

LICOR DE CACAU XAVUat ;J
- • ",,�i�o cf� CDt"lfilCtft<;tI' ia me.! lr'iI!!!lelro ��

t-.O (ft�lB.".50"flM: �

ba de Cr$ ioo.ooo,OO destinada á Maternidade e Infuncia do Hospital
Santo Antonio; oficio da Federação das Associações Rurais de San
ta catarina, convidando para a cQllvenção a :reallsar-se na cidade de
Caçador, nos dias 5, 6 e 7 de Março do ano corrente' oficio da Ca
mara Municipal de Itajaí, comunicando, a eleição e pÔsse da sua Me"
Gil.; oficio da Camara MuniciIL'll de Curitibanos, comunicando a elei
ção e pqse da sua Mesa; oficio da camara' Municijpal de Florianopo�
!is convidando esta Camara para o Congresso Catarinense de Mu
ni�ipias, li reaUsar-sc naquela cidade, no. 'dias, 23 e 24 d!e Março. ofi
cios dO sr Prefeito' Municipal: juntando os balancetes da mês d� ,Ta
neiro de Ú/54; juntando uma 'planta do loteamento do ,:5,'. lie!lrique
Greresmuchl, bem como o' projéto de lei n.o 8/53; para recebimellto
da rua ltuporanga, no bairl:o do Garcia; anexándo planta de lotea
mento i);)"sr. W. Kottkér e projéto de lei !l.O Sw53, para recebimento
do respectivo arruamento; juntando uma cClrta do sr. dr, Mario de

(Conclui n:1, I!.a pil.g1na letra Gl

Q ministro soviéti� disse
tambem que 'o poderio do e

xercito constitui a unica g .. -

rantia de qUe o pacllico tra- ' '

b.'3lho de' nosso povo poderá w.,\SIllNG�ON, 23 '_Ul'.l -- .\. anos COJUo 0\5 EE, UU, foral',\> pH.-'
continuar. Todo futuro inimi- Anlt'r!Ca. Latma podera 'VII' a ra a Europa durante (f seCU!'Jf

go conhec.>2 muito bem isto", I ser tao Importante pa.r.a (;,;. EE. : passado. Essa. opiniã01 foi rnani
acrescentou. UU., durante os Pl'tlXllnO,� cem: festada pelo secretario· de Estado

"asSistente para a Aln0�'ica- Lati.
r Da. John Moors Cabot, pera�li:1!J

; a. _ comissão de �rçamento da.

I Ca.mara dos D-epub!dos. Cabot,

I qu� deixa Q cargo nos proximQS
dia�, afirmou ainda. que o pJ:oble

I má. da. America Latina lmO etltã.
! 'np COU"1e.roio� mas no fomenf,. e-

I con(l� • III .. :ou. devem
'I executar urna politica ·economica.

I que beneficiE:1 tanto quanto possí�

I 'ireI as repúblicas irmãs, sem cont
isso prejudicl!.! a p.l·<;lpria Ame-ri
'ca do N'::Il'te, ar':l'6;S'centcu o sr.

I :àl00l''S Cabot.'
' '

�aqoi a mn:anos a lmérica �alina
�D�6rá ser im�oftaDte BOS EE.� �U.

dt> vista.

das bases

,
.

Camar3 Mu�cípal ........ •

Contraria aCom.ssaft deFinanças ao
aumento dos alugueis dos telefones

A Efl(jEN(IA
do anuncio acha-ae iU·
retamente ligada à clr:
culação do- jornal. A NA
çÃO é o único ltEgiiOo d�

I c:rll1liação diária que pe�
netra na maioria dos Ia-

i res do Vale da, Itajai.
��--�--�-=sm--�__�-d

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



na po'SsilJ.iIidade do lançamento
da candidatura do sr.

Maia, que conoorreria com cí a

l'::Iio de uma pequena ala udenis
Ú ta, mas que tem o dominiu do
partido.

-

CHEGADA DO CANIH
DATO

O sr. Cunha. Bueno chegará
hoje, 8,',) Rio, por volta das 11 ho-'
raso Pt'epat'a.m os círculos politi
cas uma recepção ú. :sua. pessoa,

�����m��������91 no AeroIlorto Suntos D�m,o.iit.

IMPORTANTE FIRMA industrial de Joinvillie, neces

sita de Auxiliares de 'Escrftór:o - com pratica de contabili
dade, correspondencia ou carteira de cobranças, devendo os'
interessados dirigirem-se por .carta de proprio punho à Caí-:
xa Postal n.o 389 - Joinville. dando pretenções e reie��n
cias.

fA'BRICA DE GAITAS"ALFREDO HERING"
-COME'RCIO E INDUSTRIA

PR.EC.IJAM-SE

EDITAL
AGSembléia Geral Ordinária'

Co·nvocaçâo :.. -.

São convidados os senhores acionistas Q.esta socieô,�de a '

•
se reunirem em assembléia geral ordinária, a ser realizada no

dia 25 (vinte e c'nco) de março do corrente ano, às 15 (qüín-,
ze) horas na séds social. ao Largo Coronel Fedders.en, sln.o,
nesta cidàd'e de Blumenau, af'm de deliberarem sobreea se,
guínte

Ordem elQ d)0a,.
1.0 - Aprovação do relatório, balanço e contas da dite

torta e do respectivo :parecer do' conselho, fiscal,
referentes aio exercício dti 1953.

.

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

'

. ,
.

3.0 - Outros assuntos de Interesse da soc'edade.
Nota: - Acham-se à disposição dos senhores aciõnistM,

no escritório desta sociedade, os documentos a .que se refere
o art. 99, do deereto-Ieí n.o 2.627, de 26 de, setembro de
194U. .'

'.

li _ "., _.J&jar,
B'[umenau, 18 de fevereiro de 1954.
ALICE HERING - díretora-presldente

Moças para fatúristas a' serviço de escl'itorio, informações
Destribuidora Catarínense (le �ecidos SoA, Rua 15 de No.
vembl1()· - 25.

AlUGA",Sf
p.;j!i;........

-

--."';

a nua 'B:erinaimquartos com e sem pensão, ver e tratar
Hering, _ 247.

,
., INDurSTRIAS GE�AIS LORENl Sm Am
Precisa-se de bom' e experiente. Pagaj-sa bem. Os in

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

Assembléia geral ordtnárta ..

Pelo presente ficam convidados os senhores acionistas a

comparecerem à assembléia geral ordínáría a real'zar-se no

dila 31 (trinta :e um) de março do corrente ano, às 9 (noy.e.).
horas, no escritório desta sociedade, para deliberarem'sa
bre a seguint�

ORDEM DO DIA
1.0 - Aprovação do balanço' e contas

Necessitamos ele. um mecaruco competente para Mes- 1953. !o.�
tre da nossa Oficina de Camínhões aqui em Itajai. Para me- 2.0 - EI.e1ção dos membros efetivos e

Incres informações dirigir-se'à Companhia Fábrica d'e Pa, conselho fiscal·
pel lt;ajaí".

.

'

3.0 --;.. Assuntos de interesse social.
--------------------.,_.-------,�,���-titiiW 'MI _ ......

. , AVISO
Acham-se' à dispOsição· dos senhores acionistas, no.

erítõrío desta sociedade, 9&, documentos a que se re:fere
artígo 99, do decreto.Ieín,o 2·627, de 26 de setembro de
1954. ' "

, , ,.;m",
FRITZ LORENZ - Diretor-pres'dente

.

.

M' E ( A H'I ( O S

Limousine Ch'2vrolet ;39 em perfeito estado de consedva
ção e maquina a toda prova. Facilita-se o JI'igarnen1J.

Ver e tratar na Oficina Moellmann com o snr- Berndt.
!.

�lIImllnlnllllmmnllllllnullllllllllllllmllnllllllllllllllllnnlllnnIllm�:� . �

== :: Convidam-Se aos snrs, sócios para a assembléia geral
Pr"ocu'f2mos VIAJANT'ES a'"."YO - ordinaria à realiza.r-se €m 4 de março de 1954, às 20 hóras,

ê=_ li ::;! na séde, à Rua Hermann Heríng, para deliberarem st»: se-
a'! guinte ordem do dia,

De preferencia com condução própria e referenclas. 31 1.0) .,._ Discussão e aprovação das contas da Diretoria
iS C .\lI'_. , :: do exercícío de 1953. ,

.

= onu'l!çoes vantajosas para pessoa ath.,a,. = 2.0) _ Eleiçã,a da D'retorla para o exercício de 1954.
ê FREYTAG IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.§

.

300) - Assuntos Diversos.
-

;:::: Rua 15 de Novembro 667 _ Blumenau = NOTA. - Não havendo numero Iegal a assembleia
EE

.

.
=- funcionará às 20,30 horas, com qualquer numero,

flmmilllmUJlllllnlmmmUmmmUUIIIUUnUmllllUlUlllllllUulllnui: RALF OTTE - 1.0 Secretário

Assembléia Geral Ordtnaria

PRECISA..SE 'Vende-se· ou froca-se PROIB I(AO
. � .

Escola Primária
Barão do Rio Branco

; ••••• <

INI'(IO DAS AULAS: 1 ...]-54
Matrícula:

Até 25 de Fevereiro com o sr. A. Vollrath,
Rua 15 de Novembro n.o 642 - Sobrado,

ou ;, ',' .,

no dia 26 de Fevereiro .no prédío escolar,
Rua Maranhã�, das 10 às 12 horas.

.

• c
II.<

Uma camíonete Chevrolet
"Ramona", em perf-ll)'iti>' esta';
dJo. FreiQ, hidraulic�. Aceita�
se troca. por uma. motociclet�
de 250 lar 500 cilindradas. In.
formaçãi!ls eom

' FrídoJn, na

Oficina Preisig, Rua. "7 ele Se
tembro ,._ Nesta-

-

uma moça para Ll,)j�, :co!li 'ida
doe de 14 a 15 anos: 'Casa' Real,
Rua 15 de Novembro, 1042.

Um terreno no .JARDDI

U S,BLUMENAU, à Rua Thom� PERDE .. E
Braga, medindo .17.5 de fren�e I. .

com 41 metros de fundG:'Fie. no traJeto entre o quartel do
eo Cr$ 80.000,00.

' 23 R.I: e Tecelagem União
Diversos lQtes.. de terra. a um brinco com

_

'Pedra verde.
Rua São Bento e Rua. Zendroq Quem o achou e fav-or �ntr,e_
<Garcia>. próprio para Resl- gar .na Caz� do A;rner2-cano.
dencia, preços de ocasião, me- medIante boa grllt'fwaçao.
dindo, 20 x 20;

TOrno público que, está terminantemente proíbídá a
entrada de pessoas estranhas no meu terreno situado no 10-
gar Subida, munícip'o de Indaial, e previno os ladrões de
abacaxis que não assumo responsabilidade... alguma ao. que
possa acontecer aos mesmos quando forem encontrados na
minha propriedade. /

.

Subida:!Indaial, 12' de fev.ereiro de 1954
• • .....",._ ..., .' 0_, �ll!noel oToã1), Cabral

GREMIO ESPORTI VO OUMPICO'·
·BAILE D E. CARNAVAL

O Grêmio· Esportivõ Olimpico tem a honra de convidar
os seus sóCios e os da Sociedade Dramaticó Musical Carlos
Gomes e Exmas..Famílias para o seu grandioso 'e tradicional
BAILE DE CARNAVAL a realízar-se no dia 1.0 de março

I(SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL) nos salões da S.·D.M.
Carlos Gomes. .

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

Os sócios da S.D.M. Carlos Gomes deverão identifi
ear-se- na portaria, afim de serem evítadcs contratempos.

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

razão de Cr$ 200,00 que deverá 8€r sclícítado com a Díreto-)
.t:ia.·

.

.

;

JARDIM DA INfANelA

��L
i'1r-'�

.

CJoncesslonã:rlo.u
i CAMINHOES F. W. D. Orour
,

Wbeel Drive) .

'l'RATORES: L. H. B. Diele]
.. Peça. e Acesaorloe,
I !'ORD - CHEVROLm:
r ...:... Linha-
0�[r' u: O P A B
;b' AUTO COMERCIAL
n' IMPORTADORA S. A·
lJ' BLUMENAU
� Rua 15 de Novembro. 983
1 uACISA" - Fone 1324
,

Telegramas: VANDll:MEENE

--

Vendem-se divers08 lotes,
próximo à nova . ponte em

construção no bairro de 1'011-
ta. Aguda.

.

Informações com Arno Bec
ker, Rua. Bolivia, 13 - l'on
ta Agulla - Nesta.

CHEVROLET 1952 e 1953
(Vendo Ou tróco,)

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas 10.000
km- Tudn ainda. original. Pela
melhor . oférta. Cor eãnza
chumbo - meeaníeo - 4, por;.
tas.

1955 - Faixa branca, capa
- 4 portas, 3. OnG km. Tudo
nrigina! .- 4 portas - meca

nioOl - Cor azul claro em

baixo - Beije em cima..
Endereco _ ltajaí - Rua

15 Julho�ao lado do Cartorio
BegistrD Civil.

de um margeador e rapazes
de 15 a 16 anos. Informações
Cia. Artes Graficas Blumen&.U
ense Ltd'a. Rua Dr. Sapelt 45.
(Tr,av. da Rua Paraiba).

ESCRITORIO TOPOGRAFI(O (ATARiNENSE

VENDE-SE

Levantamentos'

Loteamentos

Demarcações

Precição - Presteza � Preços

\. ,e E N T R o D E
r A UI O M O' V E·I S
�:.-;. Autom6nll Usadoe

r:';.
. Caminhões UladOill

í�o l'lamionetes Und..

ffti">, T R o C A
f�r:;?' VEN D A

COMPRA

uma ou duas casas 'd� madei
ras, um negócio .de Secos e
molhados. Tratar com Q Prop.
Serafim Berti, Rua Itajaí n.o

2523, p.erto do Presepio. Pre
ço de ocasião. DE BLUMENAU

VENDE-SE

PORTARIA DO DIA 23 DE FEVEREIRO "DE 1954
HERCILIO DEEKE, Prefeito Municipal de Blumenau no

uso de suas atribuições e em. �ace da constatação de faltas gra�
ves praticadas pelo Contador desta Prefeitura, padrão Z-IV,
DEOBALDINO DE ANDRADE, quando no €xercic;o da fun�
ção de encarregado da escrita .e contabilidad'e d.;). Hospital Mu
nicipal "Santo Antonio", DETERMINA seja inst;wrado, doe a
cordo com o art. 238 do Estatuto dos Funcionári'Ôs Públicos
Ci",'s do Município de Blumenau (Lei n.O 200; .dre 13.1.1951),
o competente inquérito administrativo e DESIGNA, na forma
do,art.o ,240 do mesmo Estatuto. ABrio Luiz de Almeida, Al
fredo Ka.estner e. João Willy;Myszka. respectivamente Inspe"
tor Escolar/, ,Diretor da Fazenda e Tesoure1ro, para, sob a
presidencia.do, priirreiro, con:$ituirem a Comissão de Inquéri.

to jint1umbida, de apurar' Ia responsabilidadi3' do alud!do
Contador.' .

HERCILIO DEEKE -, Prefeita Municipal.

H PORTARIA DO DiA 23- DE FEVEREIRO DE 1954
.

"-ar.'" ""' ... .c""�"7.O!f� - � ....��. �<,:,...� ir """'..J _', ··�·1, .

HERCILIO'DEEKE, Prefeito Municipal de Blumenau,�no
uso de suas atribuições e d'e acordo com o art.o 255. do Esta
tuto dos Funéionár<os Públicos Civis QO MunicipÍo de Blume
nau (Lei nJO 20Q" de 13-1-1951). resolVe susp'ender preventi
vamente DEOBALDINO DE ANDRADE, ContadeI', padrão
Z-IV, por trinta (30) -di.'3s, por ter sido instaurado processo
administrativo a-fim-de a:purar faltas graves· cometidas por
esse funcionário contra ,:j patrimônio municipal.

HERCILIO DEEKE - Prefeito Municipal.

1\ seguir,' a discussão da Ordem do Dia, que constou
do seguinte: rejeita a indicação n.o 4/54 do vet'eaâor Fulvio Eminerl
cIGerfar, pedindo uma ínterIerencia da Camara quaílto' á diferençá 'de
preços de general> alimentícios entre esta cidade e Floriànopólis;' rejei

.

tado ó pedido de auxilio da Sociedade. Catarinense de AviCultura, na

importancia de Cr$ lO.OOIl,OO, para a construção &' 'sua séde prõprià;
aprovada o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, aprovanQo o.

edital de concurrencia pública, para os coletivos da cidade; aprovado
o projéte> de lei n.o 5/54,. qUe altera o artigo no 1.0 da lei nó 364 de
28 de Agosto de 1950; aprovad'o'o projéto· de lei n.o 101/54: que 'au
torisa a receber, por doação gratuita, uma área de tElrri>i. de 'Osvaldo'
Vieira de Camargo, para a construção de uma escola' em Neivá Rus-,
sia; aprovada li indic2çüO do -Vereador Chiistiano Theiss, pedindO
ma solução sôbre o seu requerimento n.o 2/52.

'

.

.-

Por motivo; «e tnuO:ança um

Bar e Café e Restaurante bem
montado, bom estoque de be·
bida boa frequencia. O maior
e melhor pontot do mercado
publico de Itajaí. Tratar nQ

mesm() com Edú Verissimo.

1 máquina d'e costura marca
"ADLER" por preço de OC<l

siã·o e _por motivo de -viagem.
Informações no Hotel São
José_

AgUiar Lop'ea; creq"tnclar I) !'J'e
sidente do Diretdr�J Nacional, H

sr. Arruda Cawara, para nomca.r

do diretoria nacional do 'PDC. '03 membros (1n, Comil-1são, Re'2ii-
re�Udas pelo seu d.irdol'ío rEgio

.

truturadora, outorgam!!) a. e',l.e

i5
...

"ItIIcmmanms!l"'llnmsmümnn[;.un."'�"EmRm.I!RnmEnnlmmol!!I!s'!I""_J_:=_��_,. ����;��;i�:�?f;'O!i I rª7�g:����i�;:��:f�0
e I Region'al do Estado ,de . São� tos.

Plj.ulo n& forma d'.) que dispõe --:ti: ,tg(wa -- 1Jcrgul1t.ar'�,m-
- COMPRAMOS E VENDEMOS El_\II TODOS OS §. o artIgo 59 dos Estatutos . dO' lhe os jorna.lista·s - sua eatldi-

,PONTOS DA CIDADE
'

:: PDO. nomear uma comissão· Re- datura será realmente manU·
.

' .

6
.... h'li';'

- = estruturadora., de acordo e,ô!l\ o' da?
Antes de realizar qualquer lleg CIO lmo 1 al'lO, :: que preceitua.m as artigO'S 59

aI
Ã respo>:,.ta d'J SI'. Jaúio Qm]:-consulte-nos !;_='. 15 letras "d", "h" �

e "n", e,xclu.ir dros não foi muito 'çlal'a, poi ....

MllA(ÃO BLU UJ:N°AUfNI'E LIDA"
- por fàlta grave o sr. H.aymulldo na vet'dade ele não diss(' '5<l .,."i

"ORGA ri';;'';; � ..
,
.'

_
'Bandeira Vaughah; excluir por ou nao cóncórrel' às �h�íçõ<:is de

, R'ua 15 de Novembro, 870 -1.0 ando Sala 5- = falta grave, .indisCiplina e oreu-' out.ubro p,r'Jximo. dispolltf! ct)mo
- .s.as ultrajantes, o sr. André !I'rau parece estar a t'sperár ainda. pc-Telefone: 1 5 7 2 ::

QO Montm'Ój aceitar as renun' lo desenrolal' dos' a,contedmentü'"

� Onde se realizam os melhores negócios d� im6_veis ª cioas apre'3entailiLs pelos srs, An- pn.l'a depois, !'\fitão, definh''',!le nie

e!nmUUUnmm!StlUnmnlllUllUmUmmmmmmml1mmmmIlI!!h� tonio queiroz :FilbQ e Antonio de, lho),',
_ . o ••• _ i__J._ ,. ':�; ,. )

ARMAS E MUNiÇÕES.

�,,�,�
Annas de ca.{!a, espo!'"
te, revólveres, pIsto�

Ias etc. -
.

qualquer
marca,· COMPRAM-SE

NA

(asa Pesta
- BLlJMENAU -

Bua. 15. de
.

NOT•• nO!

FauÍÕ o salai'io mini1l1O tarnbem
se to.rnau vil, num contrast� chô-'
cante ooJ:n :05 ,lucro'.'> de certO!;

aprega.doi'� lu,Ei iIobetri :a. .Iil'i1.i;l;l
novo dia, num'a espiral aJucinan·'
te.

.

., í':
SITUAÇÁO DO TRABA.- ,

LHADOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASS()c:tADOS�'·
PROPIUEDADE DÂ:,

NAOAO"

ANUAL ; •. '" '"

SEMESTRAL
N.o AVULSO ••. '" ••••• ; •••

Cr$
Ur$
Cr$

150,00
80,00
1,00

SUOURSAIS: RIO: �. Ru'a .Rodrigo Ll5b.oa, U
- Fone:42..5953 � SAO PAlJLO: Rua 'I de Abril
n, 230 - 4.0 anda'r - Fones: 4-8271 e 4-4181
BELO HORIZONTE: � Rua Goiás. 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua João Montaurl. 15 - CU-
RITmA: - Rna.Dr. Murici. '708 - 2.0 andar -
Sala 233· - JOlNViLE: - Rua São Pedro, DJ·

K U R Z E B.E RI C H T E

GROSS-SCHMUGGEL IN DIAMANTEN
NEW YORK,· 23 (UP)_· . Die Zollbehoerden

von New York gaben die Verhaftung éiner [ungen
iraelísehen Staatsangehoerígen bekannt, die versucht
hatte, Diamanten im Wert.von 125.000 Dollar nach
den USA eínzusehmuggeln. Díe Verhaftete karn auf
clero Luftwege �s England und Iandete auf dem

Flughafen Iddewild.. vro die Konterbande entdeckt
wurde.

DEUTSCH"AEGYPTISCHES INDUSTRIEAB
KOMMEN·

KAIRO, 23 (UP) - Die aegyptísche Regierl,lng
unterzeichnete ein .Abkommenmit dem Demag, eíner
der groessten deutsehen Maschinenfabriken, mit dem
Zweek, unter Ausnutzung der Eisenerzvorkommen
von Assua meíne Metélllindustrie aufzubauen. .

IMMÉR NOCH ERDBEBEN IN G{;:idS
GUATEMALA, 23 (UP) - Díe Schuleri von

Guatemala bleiben gestern unbesucht, weil síeh in
der Stadt das Geruecht verbreitet hatte, noeh vor

l\tIittag wuerde ein grosses Erdbeben die Stadt.treffen,
Gegen diese Paníserscheínung kam auch das Obser
vatoriuf nícht a11, als es die Nachríeht bekanntgeben
f:liess, es sei unmoéglích; ein Erdbeben vorauszusagen,
und es sei keínerleí Grund zur Paník gegeben,

Diese Panik ist immerhin durch die Tatsache
gegeben, dass in den letzten Tagen die Stadt von zahl
losen Erdstoessen erschuettert wurde; alIein in den
letzten 48 Stunden wurden ueber 200 solcher Er.d�
stoesse registriert. Viele Einwohner der Stadt schlafen
in den Hoefen odeI' in in den. Patios ihrer Ráeuser in
der BefU'echtung; ein· staerkeres Beben koenne doch
eimnal1.l die Haeuser zum Einsturz bringen.

HVE1}TENINDUSTRIE IN KOLUMBIEN
BQGOTA', 23·. (UP) _/ Noclt in diesem . .JahI'

wird KoÍumbien ueber éin Huetteh.werk mit einer

lJahi:eSkapazietaet
von 100000 bis 120000 Tonnen

verfuegen. Gleichzeitig werden Weiterverarbeitungs
Anlagen fuer die Produktion von Schienen, Blechen,

I Draht und dergleichen zur Ve.rfuegung stehen. Der

I
Aufbau des Werkes in Belencito ist vor der Vollen
dung; es verfuegt auch ueber ein eigenes Elektrizi
taetswerk. Die Kosten fuer die gesamte Anlage be
trugen 27 Millionen Dollar, wohei die Montag.earbei·
teu nicht eingerechnete sind.· Die maschinellen Anla
gen wurden aus Frankreich importiert. Nach Aufnah
me der Pl,"oduk!ion wird Kolumbien·nur . noch wenige
Huetenprodukte einfuehren muessen;

SCHIFFBRUCH EINES PANAMA-

F R A C·H T S C H I F F E .. S
TOKIO, 23 (UP) --,- An der Kueste der Ralb

inseI Boso, 80 km suedlich· von Yokorama, strandete
ein unter· der Flagge von Panarna fahrendes Schiff.
Die .20 Besat2lurlgsmitglieder unter Fuehrung des Ka
pitaens Bielic. "Wurden von einem . Schiff der USA-
Kriegsmarine uebernommen.

.

REZEP·TE
GEFUELLTE MAYONNAISETORTE
Refeteig VOn etwa 1 kg. MoehI, 500 gr. Mayo
nnaise, 1· Buechse Oelsardinen, 1 Buechse He
ring in .Tom�ten (wjenn man es .ganz gut ma
chen will, von joeder Sorte 2 Buechsen), :2 �
3 hartgekochte Eier, 100 gr. geraeucherter
Fisch, einige Kapem, petersilie, Butter.
Den Refoeteig ·in einer Sprinform ohne Zuc

kerzusatz backén. Abgekuehlt wie eine T.orte zwei
mal quer duchscà.né�den und jede Scheibe mit Butter
wie em·n,utterbrot bestreichen. Dann die erste Schei�
be mit entgraeteten .. Oelsardinen· gléichmaessig bele
gen und die zweite. Scheibe mit Butter bestreichen
und mit deu entgraéteten Heringen in Tomatentunke
belegt darueberJ..egen und die obére letzte Scheibe
daraufhebim". Die Tarte· dann allseitig mjt Mayoilnãi
se hestreicheuund den·Rand und die Oberfláeche mit
Seheiben von hartgekochten Eiern verzieren. Dazu
mit einem Spritzbeutel Mayonnaiseroeschen, Umran
dungend oer Eierscheiben: und den Rahmen dieser Gar
nitur herstellen. Kleíne Fischroellchen, die durch das
Zusammenwickeln von kleinen Streifen entstanden
sind. sowie die Karpern dara'llÍ verteilen.· Winzig
kleine Petêrsilieblaettchen ergeben gute Farbkontras
te zum dem Mayonnaisegelb der Tarte.
MA,KKARONISALAT MIT FLEISCHWUERFELN

250 gr. M<;lk:karoni, 150� 200 gekocl:ttes Reste
fleisCh oder Fleischwurst, die leicht geraeu
chert ist, ··150 gr. MaYOnhaise, P-=tersilie.
Makkaroili in Salzwasser garkoche,n,· abspue-

len, offen.erkalten lassen und in kleine."3- __,.,.- 4 em.

lange Streifen schneiden, mit der Mayonhaise und
dem feingeschnittenen Fleisch 'Óder Wurstwuerfel
mi.schen un dabschmecken. Der Salat soU mindestens
10 � 20 Minuten ziehen. damit die Makkaroni den
feínen Gescbmac� der Mayonnaise annehmen. Mit
Petersilí.enbláettchen garnieren.

.

t

1

.:....:-.,---

nnádJ

DecididO Rhee cf" prestar ajuda militar à Indochin�
.

(
SAIGON, 20 (UP) _:_ rendar cóm Pleven, Q alto ..

Chegou hoje, a esta cidade, comissario brltaníeo do SU�

I
uma delegação da Coreia do deste da Asia, Malcolrrl Mac
Sul para "procurar conven Donald.
cer" os franceses a que dei- Mi:5são a Washington
.�xem interyir uma divisão WASHIGTON. 20" (UP)
sul-coreana na guerra da _ O chefe do Estado Maior
Indochina contra os rebel- francas

_ general PaUl Ely
-des do Víetminh. virá em breve a esta capí
.

. Amanhã, conferenciarão tal;. pcy:a manter Irnpórtan
aqui o ministro da Defesa tes conversações com· o aI"

AEl'RI- da França. René Pleven, .
e mirante Arthur W. Radford

o. diretor da Ajuda Norte- chefe do Estado-Maior. Mis
Americana aos países estran to norte-:americano, sobre a

geiros, Harold E. Stassen, guerra da Indochina.
sobre a guerra da Indochi- Os funeíonarlos que de
na. Acretida-se que tambem

raro a noticia assinalaram
estudarão o oferecimento de

que um dos assuntos maís
tropas sul-coreanas. importante, na agenda das
Pleven saiu hoje, em . a-

conversações será o futuro
vião, de Hanoi acompanha- papel que na preparaçãodo pelo secretario de Esta-' h
do para a.Guerra, Pierre de

das forças nativas indoc i-

Chevigne, e o chefe do es-
nesas desempenhará a mis
são .müítar norte-ameríea

tado-maior, general Paul
na,

Ely. Tambem chegará em
breve a Saigon para confe- O general Ely viajará �o-

go que termine sua inspeção
na. Indochina. O Departa
mento da Defesa confirmou
que Ely havia aceitado

_

o

convite para "discutir ·AS

suntos de interesse nnr'

N E S T E J o R N A L tuo' que lhe envíara (} almi
rante Radford. ,..

II ---x__ [I
II Bombas de Pressão e Sucção II
II 1 li"' fi
II Bombas Inglêsas 1 114 II
II ---x- II
II EixolI Para Serras Circularei n
11 ---x- II
II Furadeira horizontal para II
II montagem em armação 11_
U de madeira II
II ---x- II
fi Ferragem para Tupla. Monta- II
II gero em armação de madeira fi
II ---x- II
II Ferragem Completas --- SenlUl II
II Fita II
II -X- 1/
II Plainas simples - 50 centí- II
II metros de largura II
II -X- II
11 Cilindros para Padarias. 'moen- II
I! das para cana e Dragas com- II
II pletas para areia o�r. pedregu- li
II gulho 11
II ---x- II
11 Oficina. fundição e estamparia I'
II -x--- II

fá�rica �e Gaitas ((llIre�o BeriD��)I-N:_S:TU_A
N

C_F�E_L:_AI�_Pro��o_o::m:�_:�e:�S��a _ sJ

�. .. I. Comercio e ]n�osÜia
Companhia Industrial.· e

Comercial Salinger
RELAORlO DA DffiETORIA

Senhores Acionist.�s
.

.
'.

Em cumprlmento aos dispositivos legais. e atende:lldo ao

que determinam os n'!')ssos estatutos Sociais, vimos apresentar
vos o BALANÇO GERAL, contas de LUCROS E PERDAS. e,
o par,ecer do Conselho F:scal, rel�tivos ao exercido de 1953.

Pelos document·os em questao, que demonstram �lari!l-
'

...

HONAGEM A .SANTOS DUMONT mente ;a situaçílo econ:Omica finan?eira da sccit;dade, os sen�o
O._m.aJor general. Reuben H.ood,_ cvmandante do .grdpo •

res acionistas tem todos os elementos n.eeessárms para julga�
�� aVlo�� nOI'te-a�·nerI;;mos. que estao empreendendo .um,.! rfm osàtos da efret::-ria, �chando esta, entretanto, à dispos1-
voo �e .

Boa Vo:n;tad�, , quando da c!regada. d� esquad'nlha. ção de qua'squer esclarecImentos, .que forem solocltados. .

ao R;o, uma expressl�a homenagem � .memoJ_:la de Albertc: I BliIm-enati. 8 de fevereiro de 1954.
Sant_ s Dumont, depositando uma coroa de flores no. monu. c

j
. RUDOLFO :KLElNE _ Dir. Presidente

m-ento .aO "Pai. da Aviação", situado à praça Sah"ado

FI-,
ALBERT MARTIN - Dir. Gerente

! lho, no Aeroporto Santos Dumont. O ato contou C·êm a pre_ COl'>fPANHIA INDUSTRIÀL E .COMERCIAL

SALING.
'ER.

lo sença de ofo-ciais da FAB. e da USAF. PARECER DO CONSELHO FISCAL
PROGRESSO DA AVIAÇÃO. EM 1954. _ Os irúra-assinaoos, membros do Conselho Fiscal da firma COMPA·

Durante o ano passado, as companhHls de: aVla�a,� do NHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL SALINGER. tendo procedido mi

rr�undQ. transport.3ram 50.000.000 �e pa;ssage1ros, a uma nuciosamcnte·a verüicação do Balanço �ràl. conta de Lucros. e Per·
dIstanCIa de 45.000.000.000 passageIros-qUIlometros .. .... das e as demais contas relativas ao exercicio. findo em 31 de de:&embro

(�B.OOO.OOO:OOOpassageiros-:milhas). Estend�ram aS rotas ser de 1953. � achando tudo em perfeita ordem. são de parecer que 09 lIl.es-

Vida:; l?or Jat.o. e aeronav.es a 'turbo pr.:)pulsao, b€.m_

com:> pe- mos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinaria.
los ult mos tipos de aeronaves com motores a p1stao·, e co· Blumenau 8 de fevereiro de 1954,

1)1eçaram as operações com helicõpteNs nas linhas interna- 'JOSÉ PELZMANN
cionais· PAULO GROSSENBACBER
CONGONHAS NÃO PODERA' ABRIGAR AViõES A JATO DR. JOSE B. SCHMITT

Passou por São Paulo o brigadeiro Jussaró Fausto de BALANÇO DE ENCERRAMENTO TOMADO EM 31 DE DEZEMBRO
Souza, diretor d'e engenhariª' da Aeronáutic.a. AbordadQ pe DE 1953
la reportagem, declarou: ATIVO

"Congonhas não poderá ter uma pista para aviões a jatç, IMOBILIZADO
a não ser que haja um!a evolução técn'ca nesses ;aparelhos. Estabelecimentos e Terras

permitind.o qperações em pistas até 2.000 metros. Por ora, o ESTAVEL
Aeroporto fadado a operar com aviões a jato é o de Viraco-

j Máquinas
_ Móv'cÍs e Veiculos

pos em Campinas. DISPONIVEL
FA'BRICA DE AVIÕES NO CHILE .

Caixa e Bancos
O chile terà brevemento, uma fábric,a nacional de a- I REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

viôes. Para isso foi dest'nada orna quantia equivalente a 20 Diversos Devedores 811,151,50
mil doIares para despesas de sua constituiçã<J. A fábrica fun Mercadorias _ Marcenaria - Oficina
cionará com verbas destinadas pelo Banco do Estado e pela e Fábrica de Escovas, Pinceis

.

Cooperação de F{)mento. e Espanadores
NOVO TRANSPORTE· "DOUGLAS" Apólices e Titulos de Capitalização

As autoridades da Força Aerea Norte-Americana a-

nunciaram qué c pr1rneiro transporte quadrimotor turbo-hé CONTAS DE COMPENSAÇAO
}ice o gigante "Douglas YCL243" com� capacidade para 200 Títulos a, Receber
pessoas completou com exito o seu voo Inaugural. Ações Caucionadas

John Buchwalter. engenheiro-chef.e da Divisão de long

IBeach, da Douglas, onde I() avião foi planejado e cosstruido.
declarou que o YCL-243 tem 60 por cent{) ma's de potencia
em cav,alos do qUe os "Globemast�r" acionados POl' !)l.Oto.r� �� '

..

transportes aereos militares atualmente em serviço. I NAO EXIGIVEl.
.

Capital 600.000.00

�ti1.
..

_�lliI!iI

dl!l�· I�J��l''''''' [.�""""'_tt::-;ti I Fun::::::e�:;R::�:S::NGO PRAZO

1.297.607.20 1.897.601,:0

... 'ilh' n/r.
. �.'.t

.

Diversos Credores
.

1.5.69.393.:0ar . II Debentures e TItulos . �95.a33i"0'
.

Di,,'idenÕ'O» não Reclamados 11.820,00
Devidendos � Gratificações 114.100.00
Fretes 130.03B.00 ·2.1131.185,20

. Reumatismo?
Nevralgia?

Aplique

SANIIDOR
Linimento

efeito
,edotivo
imediato

de

Sanador é um bálsamo de ação
sedativa contra • dôr nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com San:ldor estimula a circulação
IllXíIUinea e produa rápido alívio.

UM 'IODI11"O De;

lIBORITllRI� LICOR DE CICIU XIVIER S. I.
.F!I4Ia'"

250'.000
•.Habitam a zona de co

neete fim de ano, anun
ciando na emissora de Rio
'do Sul..• : .••••.•••.•

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um

corretor, - Caixa Postal,
·61

..

_ Fone 151 - RIO
DO SUL � Sta. Catarina.

REUMA'TICOS E
TICOS ;

f,i'oclamam, sattsfeítos a ex

celencía. de 'I'ogal. Os' eornprt
'tJllldos de TogaI são de efeito rã
pido e certo- Togal dissolve o
acido úrieo, eliminando, as

sim, a causa do mal, Não tem
contra indicação.
'I'ogal; especifico de formu

la suíça contra as dores.

FABRICA DE MAQUINAS
E· FUNDiÇÃO MORITZ

-De
ED·MUNDO MORlTZ

Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, 14

Telegramas: 4'Moritz
ITAJAl'

11 Fabricação de balança. Mar- II
II ca UMoritz" de 20. 30 "'0 kgs. II

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS
Meu querido e meu grande amigo Dr. Getulio�

..
Acho qUe estou informado, persiste lO tr,abalho subterrâ

ne.o, ? de se· imprimir novos rumos às Caixas Economicas,
P�lIlc'pa1mente nestiE! decisivo "ANO ELEITORAL"·..

.

O governo, q,ue não. cansa de raspar os depõsit<os d'as Cai
Xas Economicas para ajudar a s,atisfazer os seus compromis_-
sos, .deseja desorganizar Q que está organizado, ontroduzÍl'
lu,odlfícaçôes radicais no mecan'smo de empréstimos, e em ou
tras Carteinas.

Repito, para que·desorganizar o que está organizado? O
p:rlesid'entie d� Caix� ;Econômica do Ri!? de Janeiro, 'IJ ope

r?so senhor Ar·,osto PInto, é um homem dIgno, que foi sempre
fIel a si mesmo. Por isso, sendo um "pá(u com formiga" tem
se m�ntido. no cargo com rara elevação, reagindo aos golpes
� às lnvestldas dos poderosos.

.

Tal atitude não pode agradar - é evidente _ aos que· Despesas e Conservação
amparados pelo protecionismo ofic'al, encontram fechad'as � I Deprec1açã()·F�ndos de Reservas

portas das resistência. para transações que não se enquadram . e Provisões .

nos fins daquela instituição. .

.

'

Dividendos e Gratificações
O senhor, talvez, nªo esteja senhor de'? que se esta procu

rando fazer. Vamos, entao, esquecer da CaIxa Ec·.::nomica que
é, ainda, um dos órgãos bem organizados nessa confusão na

c�onal.e.onde, alem.?e Ariosto Pinto, encontramos a figÜra
slmpaüclsscma de G·lherto Marinho. Se convem fazer nova
regulament.ação para a CaiXj3. o nosso dever é auméntar-lhe
a autonomia e prestigiai' o seu Conselho Executivo que não
pode ser tutelado pelo Ministério da Fazenda, como' se se tra
tasse de. uma repartição públ'J,8!

.

Certissimo, das horas incertas, .

BARRETO PINTO
..•. P.S. - Excepcionalmente, Post Scrptum num sabado'
Já estavaridigido o Bilhete acima, quando vim a saber qU�
s·z procura uma fórmuL3 de pr·omover, ainda ma':';, o dr. Os
car dos Santos, isso como. meio de afastá-lo da ele·vada fun
ç�o de Consul�or .Turidico onde, como um escravQ· da Le�
nao se tem delxado levar pelas injunções da politicagem. re
sistindo

.

galhardamente aos ca,l.)richQs � aos interesses· pouco!)
recomendáveis dos afolhados governamentais,

. llIf

I
Relatório da Diretoria

,Prezados Senhores Acionistas:
í Temos o prazer ·de· apresentar à SUa apreciação o presente relat6-

1
rio. o balanço geral e a conta de lucros e perdas. tudo r<eferente aO'e-

•
xercicio social findo em 31 de dezembro de 1953. A$, cifras por si 86

dizem da. situação·da sociedade e do desenvolvimento dos negócios so

ciais; ficamos. no entanto. à disposição dos senhores acIonistas. para
quaisquer esclarecimentos que nos vierem a ser solicitados.

Blumena�. 15 de Fevereiro de 1954,.

Alice Hering - J.H. Zaçirozny - W. Paul Hering - Guilherme
Bonnet --- DIRETORES.

BALANÇO GERAL ENCERRADO El\l 31 DE DEZEMBRO DE 1953

ATIVO

IMOBILIZADO
I . Fixo:

I ImóveiESTAVEL
Máqúinas � Instalações
Móveis e Utensilios
Veiculas

3.722.186.70
433.064.50
391.297·.00 11.4062.003.80

REALIZAVEL

A curto e longo prazo:
Titulos a Receber
Contas Correntes Diversas

Participações, Tít�los 'e Depósitos
Depósitos p?ra Importações
Fundo Adicional Restit. - DL. 1474

�5.lH9.590,30
174.641.00

2.004.335.00
214.510.40
439.238,80 18.352.315.50

DISPONIVEL

Caixa e Bancos

RESU�TADOSPENDENTES
Diversas Contas

COMPENSAÇÕES
Endossos

Ações Caucionadas

594.717.70

4. <171. 264.30

3,85<1.287,00
100.000.00

8.652.751,80

3.954.287.00

3S.SM.58a.30

PASSIVO

NAo EXIGIVEL

Capital
Provisões
Fundo de Reserva Legal - DL. 2(127
Fundo de Reserva

16.000.000,00
2.452.337.10
J. . 053 .181.30
6.722;031.10 26.227.549,50

EXlGIVEL
A curto e longo prazo:

Contas Correntes Diversas
Sa1ãrios, Previdências e TítUlos fi pagar
Bancos Cta. ·Caução e Descontos
Dividendos

2.241.692,60
1.418.248,70
4.032.810,50

960.000.00

COMPENSAÇÕES
Cauções
Caução da· Diretoria

3.854.287.00
lQO.OOO.OO. 3.9M.2S7.00

.

3S _ 834.588,30

J .H. Zadr02:uy - Diretor.
Margarete Schwerendt --- guarda-livros registrado no C.R C. sob
n.o 0407.

.

DEMONSTRAÇÃO-=DA�·CONTA-=';LiicROSc·E""PEn:DAS"""EM:-3í�DE DE
ZEMBRO DE 1953

DÉBITO
Despezas gerais. impostos. segures, conserto»· e
propaganda
.previdlencià e. assistência social, gratificações,
dividendos .e· contas correntes

Depreciações. e provisões
Fundos de reserva

3.219.099,90
.

429 .245.50
2.279.392.40

8.682.681,20

H.670.425.00

Mercadorias e· rendas· diversas 14.670.425,00

J .H. Zadrozny ..,_ Di:retor
Márgarete Schwerendt --- guerda-livros registradO no C.R.C. sob
n.o 0407.

.

PARECER. DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo assinados. membros efetivos do conselho fiscal da Fábrica

.

óe Gaitas. "Alfredo Hedng"· S.A. ComérciQ· e Indústria, tendo procedi-

I
do a exame e verifica�ão da escrituração, balanço, documento,s. con

tas

.e d?mais atos

da. dir.
etoria

.•.
r�ferentes ao exercició de mil novece.ntos e cmcoenta. e tres .e tendb.· encontrado tudo em perfeita ordem e

exatidão, resolveram aprová-los e são de psrecer, que· os mesmos de
verão ser aprovados pela assembléia geral ord!lnária. que for convo.

cada;

Blumenau, 18 de Fevereiro de 195i.
LUIZ DE FREITAS. MELRO
.CARLOS só'OTo

,--""� . �'l'J'!;Vlt<�AB:m
.

FAÇAl\1 SEUS

ANUNCIOS

"016A"IZ4Çl0 BlUMEMAUENSE tTOA."
." O R B J TA"

Rua 15 de Novembro, 810 - Sala 5 - TeU. 15'lZ

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LlBERATO

(Economista)
G� AURELIO·ROCHADEL

(Contador)
Registros de firmas, organização de Sociedades
Anônimas,

.

Contratos, Distratas, Escrituração em

geral, assuntos fiscais.
.

,.,;."

646.ass.M

1.083106°,30
35.522,30

1.505.6:rO,50
:1.363.324,00

3.516.689,80
20.000.00 3.536.689,80

7.665 .•8::,:0

PASSIVO

CONTAS DE COMPENSAÇAO
'ritulos Descontados
Titulos em Cobrança
Caução da Diretoria

3.294.934.80
221.755.20
20.000.00 • 3.536.689.60

7.66.5.4S:.ZO
"- ..

Blumenau. 31 de dezembro 'de 1953
RUDOL1I'O KLEINE - Dir. Presidente
ALBERT MARTIN --- Dir. Gerente
JOSEF KUGLER - Guarda-Livros {Reg. D]�C - 34318 - cnc
--- se - 19l}

DE�WNSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE D&i
.

ZEMBRO D� 1953 .,.
DÉBITO

850.522,30

317 .865,86
108.900,00 1.27"1.2811.10

CtiDITO
Mercadorias --- Marcenaria --- Oridoa - e Aluguel

Blumenau, 31 de de�embro de. 1953
RUDOLFO KLEINE --- Direto. President�
ALBEDT MAl'tTIN - Diretor Gerente
JOSEF KUGLER - Guarda-Livros (Reg: DEC ..-. 34318 ..... cne
- ·SC - 19l)_

.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS infra-assinados membros do· Conselho-Fiscal da; finna COMPA,.

NHlA INDUSTRIA E COMERCIAL SALINGER. tendo procedido, mi
nuciosamente a verificação do balanço geral conta de ·lucros e p�:rdas
e a". demais contas relativas ao exercici.o. fi�do eIn 31 d; dezembro de
1953. e achando tudo em perfeita ordem. são de parecer que os. mes.
mos sejam aprovados pela assembléia geral ordinária.

Blumenau, 8 de fevereiro de 1954
.

.JOSÉ PELZMANN
PAULO GROSSENBACHER \
DR. JQ§tl j3; ISCWtU'n'

"_ ....... -"" ._., ... - ..... -- ._--_.
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'CELSO BRANCO

P&GINA" �

DIVIDi
ti -p

Vamos pensar, hoje, na bele
.2;<1, que nas no�tes: de {:estas, com'
'uma .maqúitagém :uni.:. POUC(} mais
cuidada e sofisticada, 'd�ve apa-

HISTORIA DE FANTASMA (1)-,:- George Jonas, guar-' receor.Iumin{)I?lJ,. ;m.i,sto.émuito,.im
da do 'museu da velha cidade de Nova Iorque (capital de portant-e, porque aí estão, as fes

Yorkshire, Inglaterra), aí irrnu e Iurn ter vist::l o fantasma ..
tas de , f"rmatura, os grandes

. Um fantasma que veste um jaquetão estilo "eduardiano", carl
baües de fimc>de.:.allll1.

,

.

ças tipo funI, e que aparece pontualmente: Ila sala 'da oiblio- .

- Comece, por "apliCar. sobre : .o
tec3" á mesma- hr ra- da noite, dz,·4 mA.domingos. A primeira' seu rosto, "P01" uns vinte minutos

véz que o viu, em setembro. o. fantasma andava de um l>ado uma :tnáscllÉfl. ikbasil} de oVO'. l!1
para outrc, murmurando soturnamente: "Preciso' encontrá-lo, 'I esta aplicação,. uma espééie ,à,e
pr�Ci:,;o eucoutrà-Io". O guarda mandou-o embora. E quando 1 aÍimento do- rosto que, põii a pe(e
;quis bater-lhe no ombro, sua mão encontrou o vácuo e i() f'ÜIl.1 em údnd�ções. dê tornar l1).ai\'; �f�
tasma desapareceu"

,

, . : ,.", I caz, e perfeita a' ,maquilàgem.• :
HISTORIA DE F'ANTASMA (2) � res vezes s�gUldas "Bata a clava de UJ1l ovo com

George'Jonas encontrou o fantasma do museu, que nao· lhe! ,.,.:., ·t·;I' l' .;'" '.
�

t
"

t
-

t d dT I
uma pt ac a (e amiuo em po �.

pres ava. a miruma a ençao e a .ravessava as'pare as sem 1, .

t.· :.. . b" t dO
culdades- Entã-" ele, nada podendo fazer, contou o fato a algu .

aplique es a mascara, so 1'6 o

mas pessoas de responsabílidade, qu'Õ' imediatamente se proá o rosto, na testa :tambem: antes

Hfical'am para ir
• .110 dia aprazado. á biblioteca mal-assombra bem.la--:B;do::J). é�XU�O, D.{ljtc�se .e

da, na i::!XpzctJ t va de surpreender n fantasm eduardiano. Es,' pctm�tneç_a ,�om o I?p;w lmovel e

tavam lá. quietos quando viram um livro sair da' estante, co í�"Otn·:·i.});·,-olITôs' ��eClla.dI1'i;. Twe-·
mo carregado por má:! rnvísível. De repente, o fantasma a-. '-";;'�'-'-...,..�""_;'......�-"'��'���,---��� -�-----

briu o livro nervosamente e, fechando-o, jogou-o aos pés dos
presentes.
-

MISTER I'O - Comsçam as pessoas maís-vefhas de York
a fazer c':njecturas sobre a identidade do fantasma do Mu
seu, que está alarmando a população. A hipótese 111a's plausi
vel. segundo ;J majoria, é que se trata de um antigo advogado
de Arüng" ori, ri:: nome Edward Wesler. Per motivos .atnda ig
norados. Edward' morreu de .subito quando fazia uma confe-,
reneia na bíbhoteca.

IMPQSSIVEL - O cc nservador de Museu de York sr.

G. F. W Ilmont, foi convidado a p.arttcípar da experiimcia' rea
llzada para verificar a exlstrncia do fantasma. Mas não quis
ir, Alem d.sso, aborrecido cem o escandalo, pediu demissão
do cargo, aleg,3ndo que "essa hístc rta de mal-assombrado não
tnha pé nem cabeça, era apenas manifestação de hlsterls
mo",

DESPACHANTE ADUANEIRO
1\1 A T R I Z:

Rua Babttonga, 23 EdificiC próprio. Telefone. 213. Caixa Postal,
35 - END.TEL.'· "BRANCO· � SÃO FRANCISCO DO SUL

SANTA CAT.�INA .

- Fazem anos hoje:
- a menina Valdete, fi-

lha do sr, Arnoldo Flor
. que nesta data

F I L r ;li. L:;
Praça General Osório. 115 - Ediiido "SANTA JULIA" .,- A��,

': próprio. 32 - Telefone, 4773.
-

CURITIBA PARANA'
--o- -o--

ThIPORTAÇãO - EXPORTAÇãO E CABOTAGEM
- QUESTõES ADMINISTRATIIVAS �

bem como todos os serviços junto à Alfândega de São Francisco {lo siíl,
. são executados com pontualidade -e- presteza, dispondo para êste fim 'de
':' uma organização perfeita com escritórios e técnicos.

I
Dispõe de páteos para c.apóSito de madeira junto ao quadro da esta�'1

. çâc e nos trapiches de embarques lia Ponta da Cruz, bem como arma-
:
sem para depósito de rnercadorlas em .. gerai. junto aos trapiches de "m

,
barqucs 11a cidade.

.. Demonstra, seu ·ller.vosism�.
mordendo a borda da banheI
ra. .Bebê chora •. Mamãe cou·

so la Iu. Isso exaspera r linda
mais 'c:: pequen()o herg:í \dess�
drama.' fam.Iiar. l\'Iamae preCl"
sa saber, tratá-lo .

F E R I, DAS
Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo

do Sangue

Blusas. ENCARREGA-SE DE EMBA"RQUES DE MADElRA.S E DE -OUTRAS
MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASIL E LOCALIDADES'

BRASILEIRAS,

TRADIÇJi.O DE MAIS DE 20 ANOS. ,DE SERVIÇOS CONSTANTES A'S.
'.

MAIOnES FIRMAS DO 'ESTADO F. DOS ESTADOS VISINROS.

Gulodices
•. PAVE;

. Õ'Ê CHOCÓLATr�' bo�a�:; 2 coíherínhas dp cre. I"Jr.l.e a n�lte para' crescer; no
Crsme: 250 gr;lmas de man-; [7\f'r;l' de trataara, meio litro

de,
dia seguinte leve ao forno,

teiga sem sal; 6 gemas; 2 xi-' Litp.;, sal: . 'SONHOS "OSMAR"
caras d·'! açucar; 2 c81her(.,,! .

Os fermentos sã" .díssotvídos Meio 'litro de água; 1 copo
de- leite; .2 ('olhe1'.e;.; �e chocola

'

no leite. Estenda a massa mais I de farinha de trigo; 1 .colher
te:,l qwlJ- de hlS(,mlos-palIt. 'ou manc s grossa. nnsse ovo ba I ri''c<3 de f.ermento em po; um

l\ilolhe 03' IÚlcoitos em vi !.ido.;; açué-ar cristal Dor cima. I p: uco do::! f rVa doce; 1 colher
xd'l' e!'-J Porto. Al'rL;rne em C:l- Cor e da rmme'ra preferida. í b!�m cheia de- manteiga; 1 p
macia,;, é nlrerneando com o Forno t-·mp,�rado. E' uma bo-: tada de fd�; 5 0\'05' OS OV9.S
Cn'lIle, i;.'�ndo a última camada lacha ecoli>Jmic�t, e gostosa. i cl.ev(.';n seI' 'ffiest.urados uin .'l

dI> ,creme. Cubrll com um me PAO DE'LEITE
,

j.'l.nn,
.

,

. -

nmgue e E.ilfei e cum ameixas I Meia g_al'rafl de ,l-ectc. 1 qui �ep(Jj;; ti":! .misturar .,todos.
ou ouln lruLa .:, seu g:sto.; ln de far:nha de trigo, 250. gr. os mgr�d p1'1te5. fnb lent3m-en
STva gelado. 'de açw::ar, 120 gr. de banha, ie p m('aç<1rola tampada ,� gOl'
NOTA: O vinho pode ser! 6 ov:s. '1 colher de manteiga. <lurS! Háo Hluito' quente. A

substituido p- b Moscat,�l; D' Basta os ovos com o acuçar massa deve ser pingada 3.0s

ereme d;; 3:avé f:. fe:to em ir ",(1 d'ssolvu 120 gr. ele· fermento pour .;.S, na' gordura, roín .;:1

fogo. 'I n,o leit� E' junte aos ovos ba� ponta dalo1her, (4 sonhc.s de
BAJ.,ACHA GAUCHA tId:s; ,3crescênh a fárinha e cad,a vez).
Um 'quilo de farinha d·2

tri'1
amasse bem. -Junte a banha. e D!::poís de .f6tos são passa.-

g(l: 2 xica;as de açucar; 2 pi- a manteiga, continuando a dos ·�m açucar r;om caneLI.

:�:es de banha derretida; 2 C,y ,amassar: até >enxugar.' . Sove Mas, se V?C� .quí�ei:',,,PQderá a

liheres (das de sQ.pu) de .3mo vem e dlV da em pequen.�s bo ·cr.esc€'ntal' a mas:;;'!. Lo colheres
niaco; 2 colherinlns de b'car ( los; ponha on lugar fresco du dt> anular...

"

;

Est�t sala, de lãiinha cinza, de'UnIta :reta amol.dada à. cintura
ll01' tres· botões com vivos de .veludfl !l·rt;t'O, fOi �spec!al!nente
desenhada para (l>tus ires blusas 'de mei a esiaçao, rea}lzltlas

ept �peline.

Mobiliorio
tarmos com satísfação o que mo se é simples ..

podemos adquirir ou a que Outra opinião errada é a

nos é oferecido hoje, a uni- de quem pensa qUe os mo

ca sol'unão para a proble- veis atuais vulgarizam'.a
ma é. a de saber-se "adap' nossa casa, Ora,,lsso siL. S�
tar" e sobretudo de saher-. dá com os moveis banais ir
se "arrumar" com bom gús ra'eionais que, ii.travancándo
to e espirita pratico. do com 'o 'seu\rólümê, tiiáffi

�;€'l'à necessario, antes de 'tdda possibilidade e ·iiísan-
tudo, conv:.encerll'� de que é ',' " ., ',. ' .

'necessaria uma,reação a cer r�IIIIII---.. IIII..!IIIIl!lJ!l!l!..._.....IIIiII_.--IS----PUliHi-IDlI---..:
tas iorr.nulas tradicionais

.��íB�;;..�;;;;�������������������:;������:...������.não conformes à nossa vi- SII .�
da atual, aos restritos locais
de que dispomos.
Se queremos ná nossa ca

sa personalidade e. comodi-
'

dade devemos saber

Antigamente, na casa, a

cada função correspondia
um local. Hoje, pOl'em, são
,relativamente poucas as pes
soas' que tem a sorte de

possuir apartamentos espa'
casos com a tradicional sa
ía de jantar, sala de 'estar,
sala de visitas, etc, Mas, in
vejar os ãfortunados ou cho
rar os belos salões e .os be
los quartos das nossas avós
em uma epoca corno a nos

sa não seria sabia nem con

V'DnÍente. Obrigados a acei-

Lhul,csa, consêrtos
-

e reformas gerais em

. maquinas de escrever.
Rua :xV, 1369

l�one, 1502 ;.. BlumelÍau
somar, ®Ilcular e duplli
cadores.

lher moveis que permitam
divet'l3aS funções, moveis
simples oe de bom gosto.
Muitas pessoas confundem
a simplicidade com frieza
ou pobreza; são geralmente
pessoas cuja casa é um, ver

dadeiró emparia de corpu
lelltQs moveis que elas cha
mam de ';esti1o" porque re

copiados (e quase semp:rB
mal recopiados!) dos mo

veis do passado. Ao contra
rio, um moveI, pode ter.l1O�
tm,'el va19r' artistico' me')"

Cllpital ".,. ........ '

'J'undo de' RêSéf'V* ,..:.

�nd&I''é�'O Tel�, uINCOr.

""': ' .... '1 Cr$ 50.000.000.00
_&3Ml1iW.

OfiCINA
TECNICA

"BlUME"
de
MUELLER

46. boo .000,00

•T. J .

,

.'. :f�1 96.000.000,00
Total do� depósitos eJll. 31]12t53,", mais de 834.000.000,00
AGENC!ÀS E .ESçlurrQR�QS NÁ�. ,l-RINCIPAIS PRAÇ \,S DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, NÔ RIO DE IAN:EIRO E CUlU'!'mA
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'.( IS IA K ·N
o ,P E R A' R I O 5,

.

A T E N ç Ã O !
.

Dédicamos à classe operária, todo este mês .'

...

. de Fevereiro ".
.

Para esta oferta dispomos de camisas xadres
. ou lisas, mangas curtas ou. comprtdas: tudo à·e pr.i:"
moira qualidades e cores firmes, a preços excepeio-

! -,."

Seu filho corre e brinca o dia todo... e, à noite, quando o

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
em que êle brinca; quer nas horas em que êle dorme,
milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham silen
ciosamente ... São os vermes, que sempre - momento

apôs momento - movimenta�-se para tirar de seu erga
nisrno o alimento que deveríafdar-lhe mais fôrça e ânimo.

Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo,
Livre-o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA

VIER - um verrnífugo de ação moderada que deve
ser tomado por tôdas as crianças em idade Escolar.

nais. .: ...... : .. : ,

: Faca-nos a sua visita de axperiencia durante'
e�te mês. e ficará satísíeíto para, sempre t . :

Rua 15 d e N o v e mb r 1J ,
Resultados .proporcionados pe- Bauru 3•..

-

'las pelejaS. efetivadas sábado fi São Bento de Sorocaba O.

domingo passados. em Santa Ca- Em Jumdiaí - Paulista 1 x

tar ína; no país e no exteri';>r: Em Taúbaté - Taubaté 1 x

SANTA CATARINA São Caetano :L
Em. Blumenau c ÓÍimpico 2 ESTADO. DO. RIO.

x Amazona-s 2 (sábado à tarde). Em Volta Redonda. - Botafo-
Caramurú de Timbõ 3 x Pro- g'J do Rio 4 x São Paulo, carn-

.gres$Q 2, ..

, '< peão bandeirante. 2.
.

Olímpico 4 x Floresta de Rio . MINAS GERAIS
do Testo 1".

'

Em Belo Horizonte - MinaS

i Em Gaspar - Paln1ciras 4 x Gerais 7 x Goiás 1 - (Campeo-
Tupi 2.. nato ·Br.as.íleiro) .

Em Testo' Central _. Vel'a Em Sabará _:_ Siderúrgica 2 x

Cruz 2 x: Guarany ·.0:" Asas O,
.

Em 'Ttmbõ - UQião ;:: x Vasl'� I Em Muriaé - Portuguesa ca-

Verde 4. .' ....íôca 3 x NacíoI'L'i-l 1,

RIO GRANDE DO SUL ESPIRITo. SANTO.

Em são, 'Gabriá .

Gremio Em CoJatina - Amérl't'fL loca'

Bagé, de Bagé, 3 X Cruzeiro 10- 1 x São Crislov-áoJ do Rio O.

cal 1. . PERNA�UCo.
: .. Em Lajeado ,- F-lol.'iano dn . Em Reeife _ Espode Club"

;
.

'ovo Hambu,rgo 4 x Lajeadense I
Re·cIfe 5 x Great Western 2.

1 1:. ."

.

PARAI'BA
._

: �. Em Uruguaiana' - Savla.na \J I Em CamTlina Grande - Nf'I;ttt�·
)
x Belgrano daj Argentina 1. �() rh> Recife 4 ::.q Esporte Campl-

-

PARANA' ncíro 1�
: EI!! Curitiba - Atlético Pal'a- NO EXTillRIOR

.

.naense 4 x CoriÜba 2.,
.

Ji:m Moúlevidéo - Amêríca do

. SAn· PAULO' Ria 4. x DPsportivo Luqueno do

: Na Capiài,:,"".{rpirtl.l�ga.:.2 x -ru- p",·aguaIZ.
.

ventus 1.-· '0."';-' :e: ',". , l' Perta!':Jl 3 x FIUffilT'rense· do
, SeleçfuJ.:.JuVJ(lnÚ. Pauli'sta 2 x R1'o [L

.

I ;Seleção ::.ruvenil .SaIlttsfil. 1 (do-.
.

.

.

mingo de .manhã)
:

,.'.

Em Calripinàs".":":" Paliúekas. da
Capital 2' x Ponte �eta 1

Em Mà.rilia·� Marilia 7 x Li-

nense 0·..• ·
. ::" .'. .' .

. En1:,,-J\.r�tuba - Comercial da

Capital 2' x São Paulo 1.
.

Em iRb�irão Preto - Bota:fo
_ gC' O x Amértca de Rio Preto· O.

l'· :;Em Araraquara _. Araraquara
I 2 x, Rio::> Prelo· O. '.

r Em Franca - Francana 2 ;o;.

'jC:B'erroviár-ia .de· Araraquara O .

.1. Em Pirí:wicaba, .. -· PiracicnbailO

.,:" ....{;...
.

··
..1 x Tupan O.

. .

.1!MB.íJi!!I!!••••••••••_.__•••!I!'I!!•••�••••••••••!II
..

I!!I:I·'··�·!,' Em-13átu:ú.""': N9roeste 4: :s:

éllíi

Em·. Lima (Pcrú) � Coríntians
1 x Combinado De'ilportivo Muni

cípar ._ Cel1tro Iqueno 1 (sába
do à ri'::lite).
No :i\1éxico - Vasco da Gama

do Rio 5 X Tailrpico 2.
No Cairo, .(Egito) - seleçã!)

da HU.llg.at'Ía 3. x. Sefeção do Egi
t.O O. .

.

. -'1 . ",..;.
Em LOT\'dl'e�. - ArsenaJ -; x

PortugUesa de De$portos
.

de São

�. 1.; �Í3ií,ba�(t'ã;;taide),

Veia aqui Q que é o

LICOR DE CACAU XAVUR

"

.... '_":
.,·.r··'

Completamente inofen;ivo para o orgoni�mo, é o ün;cQ 'lU",

pode ser tomado em Qualquer épo-::a, sem dieta ou p'';;�n�"l
De g ..s+e agradável, não conM", óleo 9 nóo irrita o

In�estino infantil. Empregado no Brasil há mcls os 50
OhÔS, deve ser normalmente tornodo por tôd':n: os

crianças a partir da 2 onos. Consulfa S9U médico
e peço-lhe que lhe fale �ôbre os qualidade; do l.ic nr
de Cacau Xo·:i·3T.

As marcas;·
..' :. .'

0'$ melhores Preços
:.. .

rosiga
·referindo

.

� : ".

rosdodmo

As fnijiOr8S fadndftd�1 na �@mpftl
;Oferecem as ·Iojas PROSDOCIMO
'" '".:'

.

.

:p.

...

m rosiga

J7 -i:!:ii�O .'.
..•. Prosdocimo Sociedàdê

.
Anonima"

.

Rua 15 de tiovemQro�
'

..900 Blumenau

·�liillm"f-,liÚJuiiiiiii�-n«f.sli"Jlm;i'-ísij"iil'ÚiilIlt�"IJI�liÜllfÜ1JiiiiS!Ii!Üiii.uilii!i�m;;"i!��_'.I1!�iI�m!l;illn�i;-!
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-

�
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-
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�OlDA!)Jr JO!'lHC,1\ - J&';pouso - Dt:�n!'iTU)pefl::çO�g - AMiOOco=:::ª_""·1.18110 � TRATAMENTOS E§PBCIAMZAIHJS· � ,

..._...._....

;:.4.V1J:NIDA MUNBOZ DA aocas N. J.:�';'I .= 'jf�m!1; .. fj;jli;>

:1=�.
ENDEREÇO TE1..EGRA'FICO: PSIQUV';·l1l.... ::
c U' R I T 1 B A P A n A Ii[ A'
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DOENÇAS NERVOSAS
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üERTA AOS ME'DICOS EXH�O:g

t.
,
,.
? -�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dei �D o

Ulil�ares
«turista»: tr�zia
�e �elos· falsos

DI ({Giulio Cesare» para b xadrez
Ii to 23 r:M<'�·id:. .- Pelas a..t

tortoades adua'\,ei'1'as foi Freso
um turista ítatíano que tr azla
coladas num cinturão, por baixo
da camisa nada menos de: 240
foInha;; de selos de· Imposto dfO

C0I19um.o, evídentemcnte falsifi
cados I:: quo tinham corno destt
no as nos-as Industr ías.
O falsIficador que mais tarde

rói identificado' como LuIgi Ãl1-

<kegheUI. de ás anos.. domicilia

do em Pfstoia, Italia. atraiu as

atr.nções <ias autorãdades adua

neiraos, Y.I.a. manhã de domingo
Com seu conttnuo _vai-vem do na

�10 "Giulio CC-IJa.re", então HtJ'U

�do n':> cids da - Praça Ma.uá

O. estrangeiro descia do navío,
se dirigia para uma das ;1:'ua<

que dão para a Praça Mauá. Fr
isso varias vezes, até que o f::y·
cal aduaneiro AbHio Guiná c I)

policia pactuaria Ivandalo Fer'

nanües Aragã.o, .re&:Jlveram detie-

10 para averiguaçõ<."s.
Revistado foram encontradas

debaíxo de sua camisa. 240 fo

Ihas de selos de 10 cruzeiros num

total de 460.800 cruzeiros.
Ao fiscal, Luígt Andreghettí

dísae que trazia aqueles selos a

pedído de um senhor que ficara
no navio e cujo nome desconh s

eia.
IMPRESSOS EM PISTOIA

'Conduzido á delegacia {lo 9.Q

'distrito 'Policial, o falso turista
zezoíveu confessar toda a verda
dt,. Os. selos que trazia e que
ida tentar Introduztr na nossa ín

dustría, foram impressos por ele

mesmo, lá na. Italia. Disse o falo

sificador que .no ano passado
estivera alguns meses em B.
Paulo. Quando regressou para o

seu i'e.ía, poe motívoc part ícula

res, levou consigo díversos selo.;:

de consumo. Lá. em Pistoia, rc

solveu repr,,,duz\';los e em gran

de escala, o que fez <mm a aju
da, de um seu amigo, num sotão

de sua residcncia. na rua Monte

&LboUno, 18.

Depois, queimou as matrizrs

dos clichês e rumou n-vvarnen te

para o Beasl], destínando-se a

Santos, onde tentaria vender os

'Selos falsificados.

As autoridades policiais, acre

ditando que na bagagem de Lui

gI Andreghetti>, sc encontram

mais selos falsificados, solicita

.ram, por via telegraf1ca, ás au

toridades de bordo do navio

"Giulio C�sare". que zarpou an

tes que fosse tomado conheci

mento do fato, que as mesmas

fizessem a vtstorfa da bagllgem
.

t
'

do falso- turís a e que a apreen-
..-._ ..

:l�:�: !�::n:�::g:�lap!:toaut;� �spe7t� .dte0 djan_tar�Íere-I
Santos.

.

eido na noi e ontem, no I
.;;;::;;:;--:-_-:-

__-:-_. Tabajaras Tenis Clube, ao

Có�r'di�almenlte Recepcionado
NestaYCidade O iEmbaixador

Enfurecido, atirou ..ônibus
contra o bloco de foliões
13 pg)soas atropeladas - Apedrejado o

tenção de atingir ()s foliões. escJ::l co 12, apto 102) Jorge Campos
recendo que a corda que servia Nobre (bloc') 19, apto. 201); N",
de illolamelltn ôo bloco havia a- dir dós Santos (bloco 34. apto.
garrado em alguma parte do co- 401); OdaIea Cotrim de Souza,
letivo arrasta.ndo.-o. (bloco. 18, apto, 301); N'jrma Bo-

AS VITIMAS telho (bloco 41. apto. 302) Vilson
No Hospital Gd.uUo ViU'g,ls Garcia (bloco 14, apto. 302); Fre-

foram ,,'Jcorridos Pedro- pereira d1'lrica Teixeira ,avenida Teixei

Passos (rua Barreiros, ;;781; l'a de Castro, 521) oe Jacint'J de
Francelina Jo.sç Caetano, e seus Souza (blúco 18, apto. 3tH). t.,

filho,� Veatura.. Pl·.l�ncisc<1 e J(,1.I�: dos cam eS<:loriações genel'aliza
(conjunto do IAPETC. bl»co 1.6.1 das,. que- retiraram-se -depois <],.,

aplo. 101); Valter! Jesé Paes (010 medicadosJ

Recepção
Com as mais expressi

vas homenagens de sim

patia, foi recebido ontem,
nésta cidad-e o embaixador
da Indía no nosso país, Ra-

. UM ABUSO QUE DEVERIA· SER
EVITADO PELAS AUTORIDADES
Espetaculo deprimente, I' do, na realidade, o fruto da

que depõe contra os foros generosidade pública é apli
de cidade civilizada, é o que cada, por êsses menores, em
vem se assistindo diariamen guloísemas e refrescos.
te, nas ruas centrpis da cio Registrando o triste fato,
.dade. Implorando a carida é de se lamentar que se

de pública, tres meninas e melhantes abusos ocorram

tres meninos, entre 10 a nesta cidade, cuja popula-
12 anos, percorrem as vias çâo sempre zelou pelo seu

públicas, abordando os tran nível de civilização, motivo
seuntes, com pertinás lnsis- porque o caso está a mere

tencia, sob a alegação de es I cer providencias das autori
tarem passando fome, quan dades competentes.

�;.ro, 23 Ij:.i'edd.i - Na.da me

'T' � de 13 pessoas que integra
vam um bio.)co carnavalesco, fo
ram colhidas por um onibus na

avenida Teixeira de Castro, em

Ranitld. ús foUoes. pertencentes
á. ("scl)la dc samba ""Pinguín'd do
IAPETC" vinham d.:> ua,nllo ,íl
fanta�ia realizada na Pr.1.h fi',
Hamos e sambavam e'nvQJtos P'lt"
t.m ,,"ol'dão de isolamento qua.rt·
no foram atropelaods pel� C>:Jleti
'Vn. li onlbus de chapa �ulllerc
8 ·�2-85, da Viação Tres Estrelas
qui> faz a ]jnba "11" - Hig.icnÓ·
pulis - P'·8.\;a 'rirade'ntcs. vjr.',.'
atl'iÍs tIo bloco, businand'] .

para
que abrissem .caminho.
O motorista. do colctinl, VI',:

So'ares França, de ::6 anos de ida
de. domicHiado na rua Anbnk'

Rego, 587, €<.tava. com muila

prp,,;;;a c como não lhe de�:.;em

passagem, ao que pa.rece. at:l0U l:IANOY. Indo�Uhlna, 23 (UPi
o ;,itms �l"il!;.re 'Js foliões, qUfl.nd·_) - ° alto com&l1do 1"rances a

atingia a e-;quina da 'rua Barrei"
TOS. Alguns dos farristas foram
��.·rastad()!'I F.:tltI·S a_" c[·\·d,_,·; ,J<

bolamento, em face da yj('lencia
(.) choque.

APEDREJADO O VEJ-
CULO

reCi!r!l.in llas imediações _(ia Côrte

O
..

t d bl

I
do Reino, enquanto 'J imperado:t'

,,; compo.nen es o oco mo . , . .

lllescO que nl'l.o fm'arn 'a�i'l1b'idoF Vlet-Nam. Ba? Dai eAaffimal'll,

pelO' onibus pas,'aram a apt,dre
em su.a reunlao. com seus oola

j3.r I) m'JtoI:istatel�tandi) mes!lw borad�res, () apelo '''urgente'' do

lmchá-Io .

premier Ne�}ru,
_

da 'Ind!a, ":'. fa-
(i profissional do volant� :,,,i! 'vor da suspensa·) da'i) hostllIda.

UH seguida preso em flagrante I
des na, Indo·China, como prelimi

por um poIlelal que passava lle' nar i\. conferencia. od'e Genebr�
10 local. Conduzid':> ao 20.0 D. que se reunirá em abril pI"Jximo.
1:>. alegou que não tive.ra a in-

no. Prefeitura

_ ....... _',- - - - --

RIO, 23 (Meridional) - Foi as
sinado no Depaztarnento Nado·,
nal do Trabalho. na presença dos

. l"epre'sentantes dos síndícatos. dos

noe

já .
Joginden Seu Mandi, I Municipal,

vários vereado

que, em companhia de sua res e outras fíguras repre
'exma. consorte, achase em sentativas nos meios ISO�

visita ao Estado de Santa dais.
Catarina. Saudando o representan-
Acompanhado do ajudan- te diplomático da India, fa

te de ord-ens do Governa- lou na ocasião o sr. Hercílio
dor do Estado, o ilustre visi Deeke, que, em breves pu'
tante chegou a esta cidade lavras, exaltou a amizade
às 14,20 horas, sendo re- entre o Brasil e aquele
cepcionado nó salão nobre país, fazendo em seguida, a

da Prefeitura M�icipa],
pelo sr, Hercilio Deeke, a

chando-se presentes os srs,
drs. Marcilio Medeiros, Juiz
doe Direito da la. Vara da
Comarca, Vinicius de Olivei
ra e José Ribeiro de Carva
lho, Promotores Públicos,
respectivamente das La, . e

2a. Varas, Coronel Mark
RIbeiro dos Santos, Coman
dante do 23.0 R.I., Ingo He
ring, presidente da Camara

entrega ao embaixador in
diano da chave simbólica
da cidade.
A' noite, pelas 19,30 ho

ras.realisou-se na séde 50"

cial do Tabajara 'I'enís Club
um jantar em homenagem
ao embaixador visitante,' 'o
ferecido pela Prefeitura Mu

nicipal, do qual participa ..

raro as autoridades civis, mi

Esperam os b r asile i r o s vencer
o jogo �o �ia . 2� ... contra � ��ile

VENDA D1!:MTJ!: fllARIIlJ
NA ENGRAXATAKU

PONTO cwe

. CHILE; Z"3 fUp·, _.ós.;r:;g."..

ll'.1.\r&.}
'·oi;.··entri.n1Ístactos .estào sem

res brasnei1:�s de rU��bOl .fi.Z(�l�.�:t pre rlSpOIl(len�o com !'E:.Ícencias.
esta manha. exercicros índtví- no tocante ao Jogo 1]0 d/a !!8, €n··

duars, aeguíndo-se uma' hor-a de � tre c' Chile- c o Bra·all. Dl>li!;u e

ginástica com bastantu F,!H"P;Íl�' les que se trata de um· adversa
para combater ;,w tempo· frio, o 1'10 muito combatente p,)rém
qual vei'O hojé ao:>mpanlÍado de deixam patente que e"peranl V(ll

chúvas ligeiras e. finar,:;. - I::!p'.;Í!i cer os andi'flos�
da ginástica os brasileirqp repou Falando hoje llDVUIll<;n( l! a ,p

'Saram atê a hora (lu, l1q,:1�i;O. A J'Jrnalistas o sr. Zezé
.

-r.rdreH·a
ta;rde d�dic'a.r'am-sn a le" e 1'(\,;- disse. que a equipe bru.sile'l':'a se

ponder sua; grande cl}!Tespo:nd.·)1- cncontra na plenitude da ,flUtl

c'ia chegada 'lm:tTil, a qual. �i· forma. No resto da :;ernima os

ziam. esperavam 1ogadores fw-ão 3i:j,)tmas ginásti-
te. Ca leve, pois todos já se enCQtl·

Pinheiro, Bauf'�, Ve�lI'jJu e 1!'lrl· tram em condjçÕ€';3 de entrar nO

ga, especialmente, dlssel':1.GI. á campo II. qualque.t' momento.

reportagem da Un!ted P.reS'3 que
se .sentíam feUzcs' vela" carta;]
�écebidas de sua paU Í't,
Zezé Moreira rec(;]Jell. divPT�':\"

carta';; do Brasil, desejando-lhe
felicidades. proximo regresso e

grll:ndes vilodaJIJ_

Os jogadores brasile,ro$ tem

recebid') dive�'�o's jornali'stas, PI'
los quais !l.iio nuLJ:c,..JI1ÜIU"ll>. 1'1\1.
lenos e brasiléiros e de nutra.S

nacionalidades, inclusÍ\'e l.'urG'"

peus. Tambem as radio emisso"
ras brasileiras c ci1l1eYJil.s t·-":flll

ouvido os fH.rr.',IllU'.'l '[utebol,,�'g do

BrasN. Porém, de> um modo g'e-

Casa Caruso de Bebidas Li!I� .• ,i

pJUCa. distancia da· pont'e. As al1-

toridades fazendo-se. acompa
nhar do detetive Xa.víer e Ü')!J

investigadores JoãO' Elias· e Ca

valcanti, rumOU para o local, ._o
cadaver apresentava varias {J

p·:ofuntios. ferimenv;Js
.

o ágape transcorreu num

ambiente de francá cordia:"

lidade, em que, o ('mbaiX'a�
dor da India foi alvo' .<W

I significativas· homenagens
I de simpatia_

veículo

Marca Fabril da melhor
easluilra do Brasil

.-x -

Linho! e aviamento.
. para /Ut'aiate.
-x

Rua XV, 1360 - Cx. PoaW. '888
BLUMENAU

:Abandonaram OS comunistas
. a capital do Estado de Láos

,-",.".,.."..,..
- -�- '_.

Com 'a presença das autori \ dalha Militar e inicio da ce'

dades civis, oeclesiastic'\-; e rimonal do compromisso,
militares, terá lugar hoje, qu'e terminará com um des
às 8,30 horas, no Quartel file em homenagem ás auto

.

do 23.0 Regimento de In- ridades presentes; ás 10
fantaria, a solenidade do horas - hora humorística,
compromisso á bandeira cem os seguintes num'eros:

dos novos recrutas, com o 1.0) Dança da cadeira; 2,0)

Iseguinte programa: ás 8,15 Corrida do sacoi 3,0) Rifa
- formatura do Regimen-' de uma surpr€za; ás 11 ho
to; iis 8,30 - entréga da Me tas - aperitivo aos convi-

dados. .. � �..l ..

nunciou hoje- que (IS comunistas
se retiraram inesver:.ldn.;·nenb ó�

Luang Prabang, capital do esta
do de l.aos, Uns míl e quinhen
tos soMa<ios comunistas desapa-

Compromisso á Bandeira dos
novos' recrutas do 23- R. J.

.--.-------------��----�----------�------�--��--���--����--����--

Noticias d'e Rio do Sul

Grandiosa
ANDRE' MARTINS

DlItrlbu1dol' em 8ta. (J&farIU
D A 8

AFAMADAS CASIMIRAS

"M08IS" concentraçãoPatrulhas fràncesas que pene
h'aram a. treze quHometros na

selva quc ci.t'cunda Luang pra

bang não ·ellcoutranl �n.Ciiclo. al

gum da pre'sença de forças "re

g-i.yaais" dos rebeldeS que se

ha.viam entrincheirados e fOl'tH'j·
caáo eUl baluartes e cont.ra-for

tes e ameaçavam a praça havia

alguns dias. A informação ..ei
ma. foi fornecida à imprf.'nsa p�-
10 a.Ito . comando

.... • 2&•

TRATORES IITERLOIJ
SENHORES

AGRICULTORES

Acabamos de receber no·
va remessa defites afa
mados TratOl'es Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta.
ções,

Solicitem-nos uma de
monstração sem compro�
misso.

VIEIRA

RIO.23
niãÜ' que o diretouJ nacional de
PSD realiZará. amanhã, 'Sob. a

ure.sidencia do sr. AmaraI P�ixo

to, está.. :!a.dada. a gxande reperCOMERCIAL...... SI A.......
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