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RIO, Z3. i unidas a. Aeronâutíce, e a i:-'iari...i

Dísse Q general Zenol:.ió da nua, As claases armadas pt'i'C�"
Costa urna frase, de inlliseuthH! Sam viver id-entificadss em ,','I<

acerto. A sua. sentença T'ID"'l sq' uníco pensamento, desdohruoo

completa, sô precíaarta ser am- em duas dil'eções� a) o s"H'Yl:;u
plia4a. da patria; b o serviço das. mstí-

Não basta. ter unido o E:s:érci- tuiçôes livres.
to. 1ll indispensavel tambem ter A primeira condição {lo i:1,.'a1

da. patrm ê a liberdade. J; '?f,�e

Item decisivo, ;para a fe1id.;!ade
de homens, de certos nível·, ��u
cacíonais, dentro de quaJqu�·l' t,.;!,

rttofío. Um povo, para Sf';r' PíOS
-ero e felliZ. ea.rece de urna ,,,;te

gem de segurança. Essa marg-<:.n

de se!!Urança, estará Il'ustraü<l,
b • . F

desde que não puder funClOn",· ,

dentro das suas fronteiras, um,

regime de pesos c contn<pesoS,

isto é, um regime em que ()ii mau.
datarios do governo sejam

.' ,.�{'.?
Ihidos pela. vontade da. llH',a'1 li

vremente expressa, 11"S U!IW".

Foi a força de terra "ly:oder'
restaurador da ordem cjdl .no
país, em 1945. Coube RO 1!1810r

homem de Estado, que i) norte

duztu lM)l! uJtimos cilJquente,
pro u •

"
,

anos, .que é o ar. Jo'OO J\n1CT:lc.?'
dar o' toque da alvorad,).' ':o"t;tc'

tucícnaüsta. em 4.5. Seu gesto de

raraeas liberdade é historico,
"

Caixa, acustica das grHI\(k:, 1"';-3,

ções ;populares o exercito ).O,�U, �:l
viu a voz tonitroante do 1,<1,:·1,,0

tribuno. pod'e dize'r-se que a de

cisão do Exército estava tumada

desde o fim da guerra, A rorea

expedidonaria á nalia regressa·

ra imantada dos grandes c g'():

(Conclue n9. z.a pll.ltlnlll letra B)

T

(Conclui na 2.:0 'DAg.

I fatos da Semana
I Operação cio ta lco

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

RIO, 24 (Merid·), - Com"

f
- Mas ag'Jra - alteou a

pareceram, 0!l�em. a t�rde, a voz. am�açador e profetíco,
Carnara Munlcipal. a fim de o sr, Joao Luis- de Carvalho
receber sua ajudá de custa. os - a coisa vai ser outra! Vou
ex-secretan Os municipais, sr.s. me det\ender da tnbuna ata-
João Luis d'::! !Carvalho Alva_

. •

r� Dia.s, Salomão Filho' e lV�oH NAvo ::acordo comerel'alrao Filh::, Uma vez recebido 'fi � -

.

;� dinheiro, Cr$ 12.000.00 pa- ••

.,'ra cada, ,sübirain;-eles, incof-C mpolUeo ..argen mo
porados, a pr do sr. C8S
tro Menezes, esídente da
Casa, a qUil�' Se apresentaram
na qualidaH-s de vereadores.
Usou 41 palavra, nessa· ,0-

p:rtun )1f'de o sr. João· Luis de
Carva,}1io, que prometeu fazer
rolav-�angu,e, a parti, de mar;

i/.jflroxhno, na Gaiola de oe-

.,,, - Senhor pr�siden.te - co

,'" meçou O sr. Joaa Lms - du
. # rallte os 14 meses de minha

•..-,- gestão, na Agricultura, eu' su
pcrtei tudo calado: agravos,
doestas, calunias, ínjustiças,
enfim, de toda a ordem, MBs
foi por iújunções pOlitico-ad
mínístrativos e tampem por
que não quisesse, deixar o pro
feito cm dificuldades; que su-

portei tudo calado.
.

Alerta na
exleo io

Europa contra a
a Cortio de Ferro

Tor,tOlO, 24 (UF) - o gover
no japonês anunciou ti coneíusâo
de um novo .aciixtlo comercial
com a Argentíná, O japão en

viará àquBle pais· .sul-amerlcario
produtos índustr-íaríaados TIl} va-

101' de noventa milhões de dóta
res, recebendo em troca 19ual
quantãdade de produtos a;rgenti-

INDlClOS PERIGOSOS
.

DE APAZIGUAMENTO
do anuncio acha'".!!e d!
retamente" Ugad3 à cir
culação do jornal. A NA

çÃO é o únic� �rgão de
circulação diária que pc-

RIO, 24 (Meridional) -,-

DO\QUi
consignado o meu louvor

presidente Cktllli.·) Vargas re ... p\'11a sua a.t.:jlção no deseírx,
cebeu o general Ciro Cardo- penho do encargo tão e12va
SO, em data d-e ontem, a se- do ,2 marcado por graves res-

guínte r,r rta: 'Atendendo ao ponsábí'[idades. .

.

seu pedido e somente Em vís; Imediatamente na chefia do
ta do caráter irrevogável de Gabinete MiFtar da Presiden
que se. reveste, vejo-me força- cia da Repúbllca e depois co.,

do a concer-lhe exoneração
-

mo titular da P2sia da· Guer
d,;) cargo de ministro da Guer_ ra, só fi;:; deu motivos para
rá. conspJiqal' a amizade e a con

Nesta oportunidade conside- fiaIl:ça que sémJ}r� lhe �edi..-
1'0 dever de just'ça d,::ixar a- quel e para apreCIar, maIS de

perto, os modelanzs qualida
des d-� caráter .e de espirito
que tanto () elevam entre os

seus conddilóáos e lhe asse
guram a ('!ótima dos .seus ca
marada.,.
Honr3ado -e enobrecendo �;;

I
qualidaéi'e3 de h:mem publiCO
herdad'lS ao seu .eminente, pai
que me p,:,estou inesquecÍvei;,
serviQOS, 2 sua gestão no Mi-

111
st�dJ da GUZ'rra ficará as

(Conclue na ·2.. J>1l�Jna J"'tra D!

Para
Reunião Dos

Analise
o PIB a lançar

Gó'ver-nodor-es
Da Situação

de apoio a Jango

.

\YASHING'l'ON. 2·1 (lllJi
o senador- r+pubhcanc Arexan

der Smith HHt'll1oU h ....jc 'I·H'. n�L

via "indicios peri[;'osos de ,ipazi
gUlllllcnto". na decisão dos qua
tro grandes de C'Jllvidar 1L Chiq1<!.

cOll1uQ.Ísta plli.'a. a conferen::hl de
Gênebra. Ent...etanto S� 1J .: ç:'h'i,l'1\
de representação, "'\-Valter .111(lu,
considerado veterano em "lisun

tos do Ex.tremo Odenle., t1.i.5S�

não acreditar qU\! aqueln, declEfi!J
envolva a posição dos EE. UtT.
c' nem result'<! eUl recOItbcçjmNl.

to diplomático do.. GltllJ!J.· vt-!'va",'
lha,

D�sposlo um manifesto

bater problemas poI1tieos da atua'

lidarle. como sejl.'.m, <l cris� mW.
tar. o memorisl do corouei�, a

l'u�ros.

. RIO, 24 (lI'IericJioual) __ 0,; tres I
T...:nt? -pessQ,<listas. co,'uo udenistas, f vergadura serão eoloeacios hOJ'l ".0>, caso dos Coronéis com deputado!>

mais importantes partidos politt,! e trabalhistas esperam apl'esentUl: pauta dos trabalhos dos pessedistas 'I " óenadores udenistas. A idéia dos

cos nacionais _ o PSD, a UDN e ao país pronunciamentos definiti- a crise politico-militar'e a suces- vdenistas ê a de que deve haver

fi PTB - reullir-se--ão, lloje, qua- vos. t.raçando orientação diante à.o são presidencial. A prim-eira, .iá

I
um pronunciamento da leaderan

�e. que sim.ultaneameute. para dc- .conturbado panorama politico na· um pouco ultrapassados, dE\v"rá ça a fim de que o partido demVJ1s-

danaI. ser examir.adà �ob os aspectos tre ao país o quu pensa sobre a

trabalhistas. ou seja. do ministério situaç,'io politica do pais agitatlo
do Trabalho: e a segunda questão com a mudança nos ministérios da

p:mvocaria Ul'il debllte mais �u:eso (Conclui na 2.a pagina Letra E)
uma vez que há clima d:2ntro do

PSD para um:;. discussão politica
das mais vivas em torno dos pr,,-

REUNIÃO DO PSD
------,--------.�------�----

pois boicote li arma, de- inimigo
C o comerciQ C:;U'gel.t�J entre 00

EE,UU. e a Anlerica, Latina t.'On·3

titu.e simbolo da. solidariedade

pan"Rmerieawa-.

o dftputlildo Jolio Roma. chegado
di! Pcroan,lbuc'O, desenvolvfou in.

tenso trabalho de articulação -en

tre pessedistas, eom vistas a reu

nião que hoje r·ealíza o Diretoria
Naeional do PSD. Senda um dos blem.as sucessórios.

. REUNIAO DA VDN
autoll'lzadol> POl't!l-vozes do gov�r- A UDN tambem reunir-sc-á. O
n�dor de Pernambuco sr. EtelvIna

,
. _

Lins. procurou correligionários pa
- pro��ema pr:ndpal será a Slt�açao

1'a convidá-los a Qeten�r a idéia politica uae.lonaL P?demos lmor-

_ . _ mar que ha tres dlas os leadf!rs
da COllvocaçao da reumao dos go·' C·

.

1
. 'Vel'nadores, para dlentro <lo prazo

dO partido na ·a:na}:a:· pll'lnClpa
_.

mais curto possiveI. E; nessas con
meIlte o 57. ,�rnaru Satiro, vem co

di oes, dois problemas de alta en-
lhendo opulloes para eonhe:e� .0ç
pensamento dos seus correligLona-' _ . .. " . .' _

_ �,. � 1'1.05 Gobl'C os últitnos acontecimen...
. .!:{IC:, 21 (lv!pr!(l.) - Oh�gH,r�Ul1 f de. ...i.\.l'aguarl, ém AtIn2S Gér.a18 p'!t

,....-'-___:.-::::==r-�-=="7"--:7��------------.;;;;;::, tos politicos. AYtos di:!'igentes do Vla a�rea a :5�a. CaPita.l 11 preid- � r<1 �,olanía� o qne deu lugar a-

I
partido. que ·não tem asente nú �?S ue mUlllCIP1D," �·.)lalllJ;_':, cn;J I Jl1àfl:testB:ço:3 de :protest,o na. �i··
Congresso. não estão alheios ás son

I
iladDs pelo da Capital, qUE'

ne.\
c.aai1e mmelr�. Oz. pref:lt')S g01'l,

tlagens, inclusive o brigade-J.ro E- rum h'atar do caso' da E:ítrad... 110S eOllf-erenc1axam hOJe -com o

lir.lardo Gomes cUja aparente inr:n· de !·'erro Goiaz. C:OT!lo se sabt:, dirtior do Depar!:l,-ménbj Nado

ferenç.a ao partida foi quebrada por a direção daqm:lll. estrada pn;- I nal de. Estradas de Ferro, e de

repetidos contatos, no decorrer do tende mUdar a siíde da mesma 1 poi!S com o Ministro da. Viaçfio.

ANUNCIE1\1J
NESTA FOLHA

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

�:
".

·cONvocAc'AO
De conformidade com os ll'ossos ESTATUTOS

SQCIAS, tendo sido req_uerido por nume,to legal
de. associados; convocO todos os senhores membros

da Diretoria,.membros- do Conselho Deliberativo e

todos, o;:; demais assodados para a reunião. EXTRA�
ÓRDINA1RIA qu� .se realiz;ará em �o proximo . dia
vinte e s-::is· (26) do corrente; sexta-feira, ás .20' horas
em a nossa séde soçial sita ti rua ·15 de Novembro�
610.

Não aéredita O embaixador no
boicote do café pelos· EE. UD� �aosou �rote$tos a prelen�i�a r

mUOân�a �a Estn�a de Ferro I

Blumenu� 20 de FlSvereirQ
. Federico Carlos Allende

Presidente.

de> lP54.
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quartos com e sem.l;lens�o. ver e tratar a Rua Hermann
Herlng, _ 247.'

c··

......

.. ,

�.� �;

FA'BRIA DE GAITAS rrALFREDO HERING"
(OMf�R(IO E INDUSTRIA

S�A.

nerosos prtnclpios pe:h3
'E!ntr'l.l·umos na. guerra Os solda
dos que partiram em 43, volta
mm cm 4m com o Jdeal (la 1'e8"

tauraçâo democrattca no peito.
Tornar-se-ia o Brigadeiro E

duardo Gomes o polarizador da
tcndencía dernocrattca de todas
aos' tropas: - ar', terra e ma.r.

Seu nome já. era suríctentementc
valioso" para oferecer'aos p'_;liti
cos e ao povo o contendo de uma

eandtdatura, de folegG.
.

A vltorfa pessoal do E,rjgadei-
1'0 Eduardô Gtin1i'S �'rÍ1 dozcm

UIU acolltecic
(J que lrnl:'ür

tava era o trtunfn- da "causa",
que ele abraçou, dés�{e 43 para

- o,s��a:':gurar eleições livres ao- país,
.(lurante ou depo is da guerra.
Volveu a ser abalada a confi

ança do povo na ordem consÚtu
donaI, d,;,prJis das b'.Jpelias. do

ex-mtn3stl'O do Trabalho das ati
(VLdac.\1:5 ,sindicalistas.' ° ru'nlO
que �'( � vinha. impondo ás reivin

dkaçôe& obreiras, comprometia

z.er?

A" etasses armadas Bt mau

. terem unidas, cada, véz: mais u

JUdas, 'Para que ;não:: 'Seja malo
grada. a expe.t'iencia repü6licamt,
que aí está.
_'_ 1l'

IMPORlAN TE FIRMA
IMPORTANTE FIRM4, Industrlal de JoinviUe, neces

sita de Auxiliares de Escritõf:,';o' � -eom pratica de contabili
dade, correspondencia ou carj!ira. de cobranças, devendo os

interessados dirtgirem.se :l)ol':ca'ttá de proprio punho à Cai
xa Postal n.o 389 - Joinville. dando pretenções e referên
cias.

Precisa-se de bom"e' experíente. Pagasse bem. Os in
teressados queiram apresentar-se à Tipografia Condor, Rua
15 de Novembro _:.... 54 (:fundos).

EDITAL .

ABsembléia Geral OrtUnária
CQnvocação ..

'

São convidados os senhores acionistas d"sfa sociedade. a
se reunirem em assembléia geral ordinária ti ser realizada no
dia 25 (vinte e. c.nco) de março do corrente ano às ·15' (quin
ze) horfls, na. séde social, ao, Largo Coronel F€dders.en, sln.o,
ne�ta cidade d� Blumenau, af'm de deliberarem sobre a· se-
guinte : .

.

Ordem do. (la,
1.0 - Ap!ovação do relatório, balanço e contas da dite.

tona. e do respectivo parecer do conselho fiscal
referentes ao exercícjo de 1953, ,'..

'

2..0 - Eleição dos membros efetivos e suplentes do COn-

1 selho fiscal·
3-!O - Outros assuntos de interesse da soc'edade.
Nto�a. -:- Acham.ss à disposição dos senhores acíonístas,

no es errtõrto desta sociedade, os documentos a que se refere
o art. 99, do decreto-lei D.O 2 627 de 26 ,de setembro da.
1940.

.'

..
' 'c

. , '�
Blumenau, 18 de fevereiro de 1954.

,� , • .

ALICE BERING - diretor-a-prcsídente

II P O G-R A F O

MEC.ANICOS

Representante do
Paran.á

PRECISA-SE

.
Assembléia. geral ordinária

Pelo presente ficam convidados os senhores acionistas a

c�mparece.rem a assembléia geral ordínária a real 'zar-se no
dia 31 (tr-inta �.�) de março ,do corrente ano, às 9 (nove).
horas, no. escrttórío desta sociedade, para deliberarem. 50_
bre a segUInte

ORDEM DO DIA
1.1} - Aprovação do balanço e contas do exercício de

1953.
. _

.
..

..I;\'� , o-�, �il�i.>i!!2.0
. -: E1elçao dos membros efetivos e suplentes do'

conselho fIScal. ,

.

S.o - Assuntos de interesse soclal..
.�.I ji�....f�,.;t ,�1lóI"_ .

' ... , .
.

AVISO
, �ham-se à dísposíção dos senhores acionistas, no

cn�órIQ desta. sociedade, os documentos a que se refere
arttgo 99, do decreto-lei n.o 2·627 de 26 de setembro .

1954.
, ...

em:

fALTA ALGUEM NQzMAMltOMIO

Necessitamos de. um mecameo competente para Mes
tre da nossa Oficina de' C�nijilhões aqui em ltajaí. Para me
lhores informações' dirigir-Se à' Cómpanhia Fábrica d'e Pa-
pel ltàjaí'·.

.

1952 - Faixa branca, capa,
rádio curtas e longas 10.000
km· Tudo ainda original. Pela
melhor . oférta. Cor cftnza
chumbo - mecanico - 4 por
tas.

.

1�53 - Faixa branca, capa
- 4, portas. 3. OOG km. Tudo
original .- '1 portas - mcca

ni(SQI - Cor azul claro em

baixo - Beije em cima.
Endereço _ Itajaí - Rua

15 Julho ao lado do Clutorio
Registro Civil.

fi O·J E
as 5 e' 8 horas.

ELE. '. o maior co.mico NACIONAL:

.VENDI-SE
por- pr.eço de·ocasião

Limousine Chevro1el 39 em perfeito estado de consedva
r;ão fi! maquina a toda ·pi5bva. Facilita-se o J#lgamenlp.

Ver e tratar na Úfieina'Moêl�ahÍl com o snr· Berndt.

se poderá manter se além daS' rigo·· ridade entre os militares civis 56
losas nonnn.s de administração e poderá atravez de emendas apres..,
controle vigorar 'alerta o espirití.. sadas, introduzidás nas calsas"oo
coletivo muna decidida contenção (mngresso, sem maior exame de tá
e repulsa contra quaisquer des- das as suas consequencias, rédun
mándos ou falências morais, sobre- dar em outra serie da' maléi dé
tudo na gestão dos dinheiros pú-· G:C'SnÍveis dentro da propria claiose
blicos Perigosas que são, só pode- ;o.iilitar .

Cont'f:<u;u :3 Inglaterra
rão �er hoje, portanto. nos meios

f
. E co�ciue condenando a siiu'ação

� IUll"� II l militares, as 'repercussões; se pres- do salário' mínimo, considleràndo
sentem e anunciam leis· ou decf- ir:t-úve 'a 'sihta,'ão nacional, càpai

projetil dirigido alomito sões g.overnamenta1s (benefIciand.:J �le gerar nó organismo militar. caú
. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA certas cla�ses ou grupos que ..CID.'" sâs de amplas tensões que ilia a

"�IÍl< ...,.,." ._-��. '-<ir '''''''.4'''' �''''''-q�,j LONDRES, 2·[ (UP) ._ A G�ii retarão pronunciado aumento no dia acuinul�,J31-Se.
Pelo pr-esente são convidados os Senhores Ac:'-onistas da Eret.m1'ha constl'llÍu um projetil cas, fato qve deixou indecisos custo já insuportável d"s utiltda- Demorádo a6. poderá ser, porem.

Indústria d� Linhas LEOPOLDO SCHMALZ S. A. a com- dirigido a.tomico. de aleanl.\c me -os Sindicatos locaís. E apesar des. 11m prov:ama qÚE'� vise a i-ecupera-
p'arecerem a.ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, à se rea- di'.), para 'ser emp.regada pelá de ;:terem os SindI�at<Js dos A fixação dos altos padrões .;ão do tempo. perdido; àlçanac' o.
�Izs:r em o dIa 20 de Abril de 1954, pelas 10 horas, na séde exercito como a.rma ofens.iva. Empr.egados·em Transportes e

Exercito em nível de eficirencia é.
sQcIal, à Rua. Dr. Nereu Ramos, slnr·, .e afim de deliberarem Essa revelação foi feita hoje no dos EI.etricis.las engatilhado li 'mados em CUl'SOS �uI)criores - ven dé pX?p,u.ação e que del� estão à

. sobre a s€gumte: .

ORDEM DO DIA
P.arlamento� durantp os debates :na greve relampago para ho- cimentos que se dur-licarão ao <la- ,,:-,t&i� 'aIt"" imperativos ,";e seguran

1) A ,sobre o, orçamento militar. Mas Je, O C0118elho S'ndical prefe_ bo de àlguns quinquênios - caso t;,'a ':·H1.cionlll. Ora, para lanm·o qti:e'
provação d,::! Balanço e demais documentos referen- nã.(}' S6' 't'evelaram p'Jrmenores rÍu enviar ao presidente da Re:" não pToiIlova injustiflcavel dispa- �iulÍ,; imtÍotta rio mom,múF.r; .resta:'

tes ao Exercício de 1953. bl' t l' ,."
. be1e'cer e ril!orçar os .ia;'os de con-

i�"\" 2) Eleiçã'O do Conselho F�scal.
sobre nova arma. ('.üj:t intl'o,h· 'Pu lca um e 'e�ama�ui1.t1i.. "

��.• � .c, 3) Assuntos de interesse social. ção nas forças britânicas .ainda matum. Nesse despacho, di- fiança mútuá e dàr remedio justi)
."". T R O C A Guerra e do Trabalho. Mais de u- GASPAR, 8 de Fevereiro de 1954. está sendo estudada. z·�m os membros 'daquele (lr ilos anseios· .do bem. motivados po� .

L�· V E N D A 'i' i' ma vez o assunto esteve para ser LEOPOLDO SCHMALZ _ Dírelor.
gão que se não forem assina- dona a possibilidades de no- "réocupal)ões 'bem.' :f.l1hdatnentàdas'

'P:" C O M P RA lançado da tlibuna da Catnara. de. A V I S O .. dos os decl1etos elaboraoos vas negoc' ações com a União do· descontentamento bem ·justí-"

�� .;,:' i modo oficial. mas preferiram os Acha� s d·'
. - pelo ex-mini'stro do Trabalho Sovietica. Adenauer el!{)giou fJéado; robustecendo a classe' con-

�2t->,�- 'J(hmlstas sofrear o entusiamo. a- S
.

d d
- e' a �sposlçao dos Senhores AcilJnist.ftS desta Abl·etl. Mallleh·os. Schippmann, instituind.) 'O saTa.r.'o-minimo a decisão de se realizar uma trà' as tendcl'MÍl.ás desagregadoras.

,4·' I
OCle a e,. os documentos a que se refere o artigo, 99 d.o ,Tal'r c �r;11·pl·'1110. GuaranI': Daniel, 1.

' .. ,.. ".

: {loD.4leSllloDárlotn conselhados pelas chefes, a despe - decreto-lei nt. 2627, de 26 de Setembro de 1940.
'" -

�. . e o conge ..ament-o de preços conferencia asiatica em Gene- de qú.á},quer natureza.' E tanto

CAMlNHôES F. W. D. (!'OUl' to das veementes critícàs feitas á GASPAR, 8 d,e Fevereiro d-e 1954. I
Aloi:;io e SChramm; Nilton, G�rt 200 mil trabalhadores per_ bra, porque ela p1'2paiará (I luals urge faze-lo quantO' a ameaça

Wheel Drive) bancada pelo �ilenqio até agora LEOPOLDO SCHMALZ _

e Nelsinho; Cordeiro. José (Egan) nambucanos cruzarão os bra- ambiente para novas negocia- �elÍl:pre Pl'esenté de infiltração per

; :tJi!�S=!��eul t�::��:::::;7:�:!�:;:10:� -(�O;:-:O;::P�E:R�A:-T=IV::-:A:-.':D:"'E=-":(::R:-E::""[D-I-T-O--A-6-R-.-I(....::;:..i::·A::e::to:.É::·�p-O-p-U-� :::::�ll::::::I;n::.:II;::::::.::�IUI:;I:II:II:.�II:;II:;1::I:;III!IIIIIIIIIIIIII:I�:�I::::(:I=II�le:;I:::�111III'=:A EEF;0��iC�és::�1f:drti*?E
!

_ Linha _ presentante da bancada minorltãr1a, LAR DE TI
quilidade e con:n\tos! que' cada vez

.

g::::� U O P A Ii
:'i:�

que subirá a tribuna, possivelmen- _'
.

_MBO" RESP� LIDA .

S mais se avultam .11} hora preseIl:te,

AUTO COMERCIAL te esta semana para expor o pen- �:'. T I
DOEN"AS .NERVOSAS E ltlBlf'rAIS �_

estimulada pelo calor das paixões'
IMPORTADORA 8. A. samento do partidO, que resulta- t '\ M BO''''!J:' �

e ambíçõ<:ll sempre exareerhadas

BLUMENAU rá - tambem possivelmente - de i ·nos periodos Pl'e-éleit.oráis. In-

Rua 15 de Novembro. 983 uma decisão tomada pela diregão A..,q§"embléia. Geral Orllina!'!a �a""a da SaJide N".a-a S.AD·ho·lIIIfa' '·da· G·lorla __

===......_-.:
.feli·z._mente' não sâo apenas essaS

"ACISA" _ Fone 1324 nacional do udenismo. .

l.a CONVOCAÇãO ..., c::II.. VCJQJ.. iii "'aw:as principais da in�anqUmda';
Telegramas: VANDEMEENE REUNIÃO DO l>TB O Pres�den..

te da Cooperativa de Crédito Agrícola € Po- de e descántentamento ®e ;se vão
Tambern os trabalhistas se Teu-! Plhular nfde Tlll1bO - R,esp. Ltda., usando· das atribuições que ....'8IG ...-r ...,.,'])1" 'D",v_",'MV� -00 D"" ........""...........U-..

difundindo em' tooo ó EXerlfi:to.'.:
"

nião. hoje. Dirigentes e parla- e co ere o ar�: 36, letra. C d-os estatutoS' em vigor convo-
-.,. .. .& �v � ..,,_""""'4......., V.tlLíIIO - "''''''''.IIIIVua&i &-

����I
mentares do PTB desagravarão o ca OS Srs. Assoc:ad'os para t!ma reunião da ASSEMBLE'IA AIlÚTA AOS Q'DICOS EX'1':BDOs:. :.:_:__ =:::=_=_.. ,

o

presidente do partido sr . .João Gou- r9��� ORDINARIA, � realI:z;ar-s� no dia 21 de março de
:::

ARMAl' E MUHIt'o-ES

I'"
lart, que, vem de demitir...se da

I
>

d
� t9 h?ras, na sede SOCIi�.I, a AV1€nida Getulio Vá�g-a::;

J 't.. pasta do TralJlalho. Admite-:m a
S nf.· es.a CIdade, clQm a segulnte -

'" �,� possibilidade da aprovação de uma . �RDE� DO DIA: lU.I:TlUVIDADB D'lJIÇA - REPOUSO - DESINTOXICA.Ç4)IS ....;., ALVoo.

=:=:Armas de caçaJ e�por- moção que terá um carater alta- 1.0 - Leitura, dIScussao e votação dó balanço geraL LISHO - TRA.TAMENTOS ESPECIALIZADOS· ..:... -

te, l'ev'lÍlvcl'es, pisto- mente politico, devida aos te:rttlos ��ft; ��:a�� � perdaS.t parefcer do Conselho Fis� Av:lNIDA KONHOZ DA ROCHA N. 1247 - Ton...1.1, '

....::::===�_lu etc. � qualquer em que alguns petebistas exalta-
d

ocumen os 1'e erentes ao exercício ENDEREÇO TELECÚ:1A'F1CO; PSIQUIÁ'l'RA
'. . '.

marca, COMPRAM-SE ii
dos pretendem seja colocada a " iI �9�S. C U R 1'1' I B A

.

.

P A R'.A H.A"
rlI NA. Oi

saída do SX'••Toão Goulart do Mi- ".'0, - e:,çao do Conselho Fiscal para 1954. .

..

!íiii � nistério do Trabalho, como resul-
3'0
T' Ou!ros assuntos de. int,eresse. da Sociedade.

�
(P (i tado de uma nressão de classes pa- _.lmbo, 23 de FevereIro de 195'1.

� �����!���N:U aça �� i���=�3 ��nt��e,\�uaa:r::�a���u:�,- �_U_ll�,�:co��e�__:-�._�ire_t_o��p_r_e�;idenlf>. . =_. _.�lÍ!lUUUmijUJmmmlmlmniUnJmmmnn.mnnnnlllunlnmi�nu�-!.,�lfOO_n_I_II_�:_n_lí_l_n_n_m��
L:::��391 g�f��:��:�i::�!:�S�dOu;;B ��: I

�(j._�.�.:.�.'�.'. l!ifiD,m"Fo�fO!lÍli«5�!Sfil'AW"I : :':'l5!.,,�'-'
.. .

�ummmmunmnmmmmmmmumnmmnnmnnmmnummnu� II L· ..... � .., a· C·-a·S8·.' B,·.ue..r·g··e····.. ".'...iS 3 !l;lms MOGiRMO rJJ.!lllflr::mu· •• ,',

I casas [1TERRENOS i���,.��· Co -I
c

•

I-
"!III

§ COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS S ESCRITQRIO TOP06RAFI(() CATARINENSE ... I. ua com a sua 1'0'·
�. PONTOS DA CIDADE

. .ª ....

d I' Ih 'Id 'd� Antes d. r...lizarc�:J����eg6ci. bnobmáci.;-�. L.V·�::�:�s açao . e rI a· ... Ola sa· o • e

I "O�!A������em����A���!� sL!��:J I· pre�i::Qma::'te,. - Pr.,os baiane.,
I: Telefone: 1 5 '1 2 ::

y
'E Onde se :realizam os melhores negócios deimóvel.s E

Rua FeHllú Scllmidl. 11.0 11 - ITA.TAI' Rua 15 de Nftvembrft 505
'

t5d!m.llllmm'I!tl_�nUll!!UUim!nUIi!IUm!mnUUm1rnnllll.!.IDillIDIm1
. Ue. .. "JI!'� .

• � •

Vendem-se diversos lotes, Convíd _ .

. . .-

próximo à nova ponte em ..

am sI'!' aos snrs, SOClOS para a assembléia geral
t

-

haí d P ordínarla à realtzar.se em 4 de março de 1954, às 20 hóras

�:�:::�o no airro e on-: na. séde, à Rua Herrriann Hering, para deliberarem s/a se� I
Inform�ções co� Arno nee- � gumte ordem do di,!, .

_

I

'-""-"""'�'�-.'�=

ker Rua. Bolívia, 73 _ pon-l· d 1.0).---; Discussão e Iflprovaçao das contas da Diretoria InEI'lITh�B 11 fE ta Agu(la _ Nesta. .

o €XerCIClO de .1�53. . .
.

r 1t{U'.�U-.J
,

.

pm:(lfA SE' I
'. �.-g? = 1!���t�sdiji�e�����la para o exercício de 1954. I

no trajeto entre o quartel do :U; J ,.; �OTA. - Não 'havendo numero legal a assembleia ii23 R.I. e Tecelagem União
funcíonará às 20,30 horas, com qualquer numero.

.

um brinco com nedra verde. de um margeador e rapazes ]' RALF OTTE -:- Lo Secretário i

Quem o achou é fav·Qr entre, de 15 a 16 anos. Informações � P R O I B I (
�

f

gar na Caca do Amerícano, Cia. Artes Graficas Blumenau I .

.

.A O
<1;0 13r. Charles .Jensen..

·

m�l.. ense Ltd'a. Rua Dr. Sapelt 45.[
• �1IIIIi1ii._-s::_IIlIII_a*!li!%_mlillr m_II!DIIIII.lI_B__Beri;a;:;�iIl1lIi_.

�,��,:,g.:::::_��::.:��:' , __��

(Tr.av. da ��a Paraiba).
r Torno público que, está terminantemente. proibida a I NIO PIOR"U O P:JADO' Pl\i: flUD!: D" hA"P A

Y·ENDE fE . I
.entrada .de pesso�. �stranhas n.o· meu terreno SItuado no 10- I

\.� J Ui; .J. I;; .",. , r, �

V E N D E S E "J

I
gar SU!Jlda, mU_!llcIp.{) de Indaml, e previn.o os ladrões de! . . . . - ,II-:i;" � abacaxIs que nao :assmno responsabilidade. alguma ao que I CIDADE D� .yATICANO, 2<1 �aleazzl LISl, passou a. nOIte a

,
'. '. . po.ssa aconte�er aos moesmos quando forem encontrados na I (u:') � Os meUlCOS voltaram a cabeceira do enfermo-. Fontes do'

Um terreno no JARDIM uma ou duas. <;asas de madm-· mmha p�oprIeda�I'e.
. .

/' cUJdar dii<. e nQibe, dQ Papa Pio Vaticano- di'.':eJll. que·o sumo pORl'
BLUIUENAU, a Rua Th01u.é :raso um n�goclO de Secos e Sublda/Indalal, 12 de fev,ereiro de

�

1954 �nIJ cUjo- m-ewco pessea!, e dr. tifica fez um esforço ,excessivo, I
Braga, medindo 17,5 de frente molh�dos. Tr�tar com o. J?rop. "'...�_'

."F'''-
Manoel Joal) Cabral f .::.,. ao trabaHull; na, biblioteca aneJ,

com 41 metros de fundo,: Pre- SerafIm Berh, Rua !ta.lal n.o i C:?i�""'· i;jiPfff:W- I Nao colara a nech!;l dft xa,. ao seu'd<l-rmitório, dai .resul-!
..� Cre 80.000,00. 2523, p.ert�_ do PreseplO. Pre I . I'" g � tando novas difJC"'-"'hd6'''' ...

"'''' q co de ocaSlao GREMIO ESPO
. '.

.

� "'.,....,..."'8 ,...e :;u;.

Div«:.rsos lotes de terra. a -'.

.

RIIVO
.

OllMPI(O comuDlsta nA til.I menta.ção e agora está repousan
Rua Sflo Ben�o � 1;tuil: :Ze!1dro.n I V E II D E (' E·

- - y'� g do na sua 'Simples cama de fer

(Gar.cIa). proprlO pal:� ReBl-,
n g; lO!"J:\ BAILE DE '(ARU .I."...Al (L.an!u' Pn.I!AI·II'!l re; e 'as aludidas fontés fazem

d�nCla, preços de ocaslao, me-
.'

rtAJ. n .l!lg�. {iI';" _!� que.'YUi�s i1e frizar que não pi'J-
dlUdol 20 X 20. 1 máquina <te costura marca

O Gr
..êI?-w Esportivo O�impico tem a honra de convidal' RIO, 24 CM'edd.) _:'.O fatO' de

. ". "
. .

(UEYROlET 1"52 1953 "ADLER" por .pr-eço d� OCR_
os seus .SOCIOS e os d� ,SocIedade Dramatic� Musical.C!lrlos ter '�isputado cargo eletivo 'pe_10

n 7 e Sla9 e "'or motivo de VlàgeI!1. GBOUl-e5. e Ex:mas. Famlhas para _o seu grandI.oso e tradiCIOnal 'P.artIdol Comun]sta nàa.. que:lc" EMPRESTIMO DE DM-
'"

- AlLE DE CARNAVAL a 1 d 1 ZOI'I'O MILHO-ES 11.,

(Ven.do, Ou tróco) Inf-ormações no Hotel Sao (SEGUNDA
rea IZar-se no la .0 de març·Q· dIz.ex que (lU ,seja comunista -

.t'J,

José, Carlos Go
.

-FEIRA DE CARNAVAL) nos salões da S·D.M, declal'Olil-nos o coronel Ga,i;hipo LIGHT
.1 mes. Chagas Pereira diretor da Leo- WASHINGTON 2· r ....

CNOITA:GAs mesas es�arão a venda, com o zelador da S.D. )jeldina ac�ntua.lldo.
'

. , "1 ('vIl) ._.
.
M. ar os omes a partir de 17 de fevereiro. ..

.'
. '.

. � Banco. Inte:nacional anun-

Os sócios da S D M CIG d �. . .

A .pecha de comuln-sta que Cla a concessao .de um tem;..

car-se na portaria afim' d� �"re% o: i �:es everao ldentIfI querem hl1çar sohl'e minba pe� presUmo de. dezoito milhões

.

O baile será �brilhantado-·por. dVuast _ots. contratemptos. <'oa n�{l! c';)larã, pois e"r.(lu >:leo-! setecentos e' nove mil d'óhuü'
,

O
.. _.

. o lmas orqUes raso 1 t d
-

d
.

a empresa L'ght d '0_ ·1S VIsitantes terao lngrésso mediante convit' es
.

1
)€,[' a o pOI." um orgaG os mais'

.'
.

iI o ........as1.

r!lzão de Cr$ 200,00 que deverá ser solicitado co� aP��:�to: repre8j;ntati;:og da seguran<;a na! O comum�ado ofíc:a� diz qué
ria. (�lonaI que e n l<':sf.arln 1\1:''ün.'· .10' o emprestIm,:, ::.8 destma. a con

E!I;'.'rCitQ".
. 1 tribuir para (li pagamento de

despesas com a construçã.o da
Central de Energia Elétrica
em Piratininga. perto de
1>aulo,

'

uma moça para Loja. com ida
de de 14 a 15 anos. Casa Real,

Fírma Idónea em Curitiba,
Rua 15 de Novembro· 1042_

estabelecida com escritório
de representações, por conta
própria e consiguações, aceita
qualquer representações para
aquele estado. Rua João Ne
grão, 127 sala 315, Caixa Pos
tal 9-6-3 - Curitiba - Pa-

FRITZ LORENZ - Dlretor-prss'dente

LOTES A VENDA CLUB.E BL�MENAUENSE DE CAÇA. E TIRO
Assembléia Geral Ordínaria

raná.

Até 25 de Fevereiro
Rua 15 de Novembro

com o sr, A. Vcllrath,
n.o 642 - Sobrado,

ou

no dia 26 de Fevereiro no prédio
Rua Maranhão, das 10 às 12

AntomóveÚl Uu.dOll
Vamlnhóel Ueadoe
Vamlone_ UlI3.del

INDUSTRIA· DE .UNHAS LEOPOLDO SCHMAlZ· S·A.
-GASPAR-

E

(ENIRO DE
:

A UI O M O' V' E I S
ANUNCIEM

NESTA FOLHA

1:105_

!'Confio �i"se, poder voltar a.
esta atiiridade algum dia. e esperl'!
qUf! então os probleml'J,s não
t'ãOi difi�eis como agor!.l·!'.

annlaõa r·�lo· desco:rtinio,
10 zelo e pela gratidão com.
que S,e desincumbíu de suas'
atribuj,·ões.

. .

.

E' conl pesar que o- .o.over
no se vê privado da suá ines"
timável c01ahoração, dligná;'
p?r_ todos os. t'ltulos, das ttac
dlçoes de sua bri1hán� car�

. reira de armas. '.
.

.

Com os reiterados agradeci�
menbos do Governo, que são'
kmb.em Os de todo o :pais, l'e
ceba a segurança do meu :llto
apreço :: de toda a minha con�

slcl2raçao. (a.) G'�tl.1.1ib VaJ'

,••••••Iiii.! gago Esse ctocmnento esi{i
.

V.fi-
.. tÇl(l'o de 22 dO e':;:rrente;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sala 233· - JOINVILE: _:,. Rua São Pedro,
.

92·

Dos Ergebnis, gesvnd
gcbrõunt, 'sicnfborc"
erholt. Fúr longsomes
BrãvnenNIVEA·Créme

.

für den, der -es eilio'
-.

hot, NIVEA-Ultro.aT .

es schútzt sfõrker.
' .

B E R'TC H T EKURZE . i

"ORGANIZAÇ10. BLOMfNAUENSE
"ORB ITA"

LIDA."
I�ANADISCHER VERKEHRSFACHMANN FUER

i !�IO DE JANEIRO
.

VANCOUVER, (Kanaª-a); 24 (UP) - Ein in
VerkehrsfDagen besonders versierter kanadischer
FachnJ:a:nn reist heute von·Vancouv<er nach Rio de
Janeiro� Er wird auf Einladung brasilianischer Stel-
1en die verschiedenen Probleine untersuchen, die die
Verkehrsdichte in der l?_!'asilianischen Bundeshaupt-'
stadt . soollt.

Rua 15 de Novembro, 87(l- Sala 5 - TeU. 1512

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAUER LmERATO

(Economista)
GIL AURELIO ROCHADEL

(Contador)

Regiã;f:ros de firmas, organização
Anônimas, COlltratOS, Distratos,

.

geral, assuntos fiscais.
.

ZUSAMMENSTOSS FLUGZEÚG ...,- LOKOMOTIVE

.

MATSUE (Jiapan) - Eln Frachtflugzeug C-
119 der USA.;Streitkraefte w.ollte 'auf dem' Militaer�'
flughafen Mihom landen, aIs das bereits ausgefahrel1le
Fahrgestell mit .dem Fuehrerhaus 'der Lokomotive

eines vorbeifahrenden Gueterzuges kollídierte. Fahr
gestell. �nd :Qach. t\_es ;Fu,ehrerhauses gingen dabei
verloreh, aber davon abgesehen, konpte das Flug
zeug ohne weitere Schaeden eln Bauchlandung vor

nehmen, und der Zug konnte nach einigem Aufenthalt
seine Fahrt fortsetzen.. .

, '", ',',

de Sociedade#)
Escrituração em

Quebrando Cabeça
FRANZOESISCHES TAUCHSCHIFF AUF 4050

METER ...
. PARIS, 24 (UP) - Auf der Hoehe von Da

k�r erreichten Kapit>aen Hout' und Ingenieur Willm
mIt d�m Tauchschiff FNRS 3 eine Tiefe von 4050

) Mtern; sie stellten damit einen neuen Weltrekord auf.

I'
Das Tauchmanoever dauerte von 1009 Uhr bis 1520
Uhr. -'. Den �or��p�g�-ri.Re�órd h�t'té Professor Pic- I
card mIt der 'Tneste" m emet Tlefe von. 3150 Me- !
tern aufgestellt.·· .

'
.

.

. í
'ffil1f .

...� ,����� '" -

V :f}' r.

EIN. UNIVERSITAETSVlERTEL FUER
-

�

I.' JERUSALEM ...
'

.

.'
.

JERUSALEM; 24- (GP) _,L'l)íe ersten: Arb�iten
zur Errichtung einer

.

Universitaetsstadt Im Sued
westen von Jerusalem werden im Laufe dieses Jah
res begillnen. Fuer sie sind im ,diesjaehrigen Budget
der Universitaet 2,2 Millionen Israelpfund" vorgese
hen, die fuer den Bau der Gebaeude fuer die medizi� I·

nische Fakultaet un� die naeh dem verstorbell'en Fi�
.

9 ...,f: .

nanzminister iKlaplan benanh.te s-oziologische Schule' ..' ,.
:

I V:erwendtmg finden soloon: Auf einem von der Ré� II .., PROBLEMA N. 742
.

J g;erung
zur Verfuegung gestellt�n .Te�rain sollen mit HORIZONTAIS: "1 - Transpa:r.entes. 2 � (Lingua romana

.
emem Kostenaufwand von 30 MIlhonen Dollar Hoer-j falada ap norte. da. França); Cidade paullst�; �etra. grega. 3

saeIe Verwaltungsgebaeude ein Gebaeud ko 1
� Estames .d? Jacmto .. 4 - Bogorn8: _!;)equena, .FuJa (pop.).

f '. . . ..

'
.

e mp ex 5 - Superflcle; Vassourar; 6 - Declive; .Fecha-as asas :para
fuer dle Um;,ersItaetsblbhothek und. em grossange- 'd,escer z;nais ràpidàmente� 7 - Filha do Rio Inaco; Aqu� es-

legtes WohnYlertel fuer Studenten angelegt werden. ta; Preflx-o. 8 - Ponto op0:;to ..9 - Queda de alguem. (pI·) ..
.Da die Gepaeude fur akademische Bildungs- VERTICAIS; } ,-;-- VOIUVelS, lllsonstantes. 2 - Raiz; grega

k d h d' G
.

h ......• .
.

. que revela a IdeIa de ponta; Jarro (vegetal). 3 - FIlho de

z�ec e ure. le. renzz�e ung .saemthch auf Jorda- Noé. 4 _ Fetiche dos candomblés; Descer. 5 - Origem;
msches Geblet gefallen smd, Ieldet die Hebraeische Planta umbel"iera d·e· aplicação culinaria. 6 - Tentar; Tan

Uni\fersita'et jsehr '(unter Raumschw:i:erigIceiten. \Ihre ge .. 7 _- Soberano .ethíope. 8 - Sufix.;) (designa profissão).; "

seehs Fakultaeteri mit einem Lehrpersonal von 442 Gnlhao. 9 - Dommadores.

Professoren, Dozenten.. und Assistente sowie etwa
2 600 . Roerern muessen sich seit Jahren IUit teil
weise unzureicheriden Zimmern in 45 Gebaeuden he
helfen, die zum uebergrosoon . Teil fuer akademische
Untertic�f;szwecke.·gaenz1i<?h ungeeignet sind.

2

DIE HAUSFRAU
--'----�--�

KLEINE WINltE FUER
SaudaçÕeS Trabalhistas .

WENN ESSEN' VERSALZEN �ST:
.

M'€u querido Chefe e me�grand� amigo dr.Getúlio.
.II .' Enquanto sorridente, para uso externo, . e trovejando

Es genuegen taeglich 8.- 10 Gramm, aber Internamente, ,ass·stia.a peleja BotafQgo x São PaulQ Foot-ball
tatsaechlich liegt der Verbrauch bei 15 _ 20 Gramm. Club,.passei.o domingo lendo a Historia do Brasil, ,do. ilustre
1st eimnal etwas :m' iel d'" S' e' e "'"

mestre que é o doutor Veiga Cabral.
.

.

, '. •.
v an. le. P �s n geraL'Cn, so E não sei morqu.e, por coincidência abri. a folha ond'€

�uss man dle �eng-e der FluesslgkeIt oder des Ge� [se encontra o. notável manifesto do velho Deod>oro e do Vis�

f rlChtes. vermehren:' und dadurch den Salzanteil verin-j'" cond'e de PelQtas sôbre a crise militar de 1888,. obrigando
(gern Auch Zugabe von Milch>oder Sahne schwaecht Pe�ro �I.�. declarar s�m efeito uma r-epreel]São dir!gida a

� den Sàlzgeschmáck
..

'

.

. qOlS OfICiaIS d.:! ExérCIto, 9 .que levou.Coteg· pe, entao pre-
•

•••• < ,� sl.dente do Conselho de Mlmstros, a afu'mar que o ·seu Ga-
'.

". .

l /' b1nete fôra arranhado em sua qignidadl€! . .,:.' .'

WENN FETT VERBRENNT: No tocante ao, recente manifesto doS' 82 corones o. as-

··.·.Das: Fett wir.d vorsicht.ig: in "'m'en. Topf mI't et-
sunt;) não chegou à decisãQ do Cong�sso, porque hàbilido-

'" Isam(ente enControu-se uma fórmula' getuliana dentro das
was koche-ddem .·.W.asser abgegossen, sodass 'die ver I

quatro par.2d�s do Palácio· do Exército.

bran.n,ten. Teile zurueckbleib.en.,. un.d aufkoc.ht. Nach Vamos, entretanto, perder um grande ministro <> nosso

I A fk h
leal amigo general Ciro EspiritJ Santo 'Cardoso, .

'

zwerma 1gem u oe en mIt Jeweils Írischem Was- Todavia, não se jusfiica a indecisão de ser assinado o de�
ser erst beim dritten Aufkochen Gewuérze wie Lor- ereto nomeando o noyo titular da pasta da Guerra.

.

beerblatt, Zwiebel und ein�:tl :'" Apfel' binzufuegen.' ror que? E' da sua velha tática, cozonhar em agua fria

Nach ··.dem Auf,kochen das Fett a.bgiessen ".uu·"d alsbald
e delxar que. tud: se processe normalmente para ver como

é que vai ficar. . .
.

.

,

gebrárichen. '.. Nesse delicado caso, porém,' há urgência. E ação ime-
- � --' - .diata, pois,. de hora em :hora a coisa p':ora,.. Não 'tenha

R EZ E P T E disso a menor dúvida.
.

HUSARENSCHNITTE
. Maquiavel. um de seUs predoletos; atil.'mava que os· fan�

. , ." "i. "

"

." tasmas cay.sam" �aior mec1� de longe do "que de perto. e Ca-
mões, seu de cabeceira, sustentou que nos perigos grandLes,

,1 Scheiben. 'W'eissbrot, 4 Scheiben Toinaten (1 o temor é maior muitas vezes do que o perigo.

.•. c.m.. d,ick), 4 Eier,. Salz,.. 20 gr. Buttt!.t., Peter-
O goverll{) está f{lrt'e e prestIgiado. pelas Forças' ArrUa-

i
.. ·SUl....

.

..

: .. :'
.

das. Os arreganhos .c1o nósso .Tango, cuja popularidade hoje
'"

.

fá int:iiscutivel, contudo, não nos pode fazer recuar.

I . :
..

Das'Weissbtot frisch roesten;. Toinaténscheiben
.

Logo que anunciadO' '0 pedido de .demissãó do Ciro, que,
'B

.

b' ;""f d
.... aliás, seria preferível ter sido mantido nQ M'nistêrio - o se-

Ilmrz lU utte �an r�t�n Und ai:! , ie Brot�cheiben le- nhor, antes dos discursos de Volta Redonda, de assistir o jo-
t gen. Dann' Splegeleler braten. und rund' ausstechen -go de ·f{)JOt-ball, conviria ter nomeado o 'Zenób1o d� Co.sta sen-

l (oder in einer Eierpfanne braOOn) und auf die Toma':

i
do empossado imediatamente.

.

'. '.

t tenscheiben setzen, Mit frischer'Petersilie
..

�arnieren. .'. Mas, os' fuch',cos; a intrig?Ihada, á bisbilhotice, o me-
�

. 'xe-mexe, o zum-zum' palàciano, vieram aumentar a (!>nnfu-
---

.

-' - -

.

. são. E quem sabe abalar O· prestígio militar do novo min'Os-
HUM O· J;t -

_
- tro perante- a opiü5áo pública. '.

.

.

.

.

Atravessamos iU'n momento m�i dliicil que, no entanto,
. ,saberemos a.travessar com' galhard 'a. " As aguas' vão' rolar,
repetia, ainda esta manhã, no Palacoo Guanabara com a-
'certo' o professor Rl:Jberto Accíoli.

'

.'.

"

Urge, .assim, colocar desde já aS pedras 11:) tabuleiro do.

'l,xadrez ministerial,'e começar o .jogo;· ou então meter I'J sa-

:ca'Xolhas na .tu�ma· 9u�. nos vive abraçando, mas, que não
'

.•
tem outro {).b]�tlvo senao >::J de nos trair, se possiveI, na pr,�
meora esqUlJla,.. . ....

Certíssiino, das. horas fucertas, '.

....

-

,

.

.
. .

BARRETO PINTO.
--�-�-..,.

P. S. - Depois da nomeação do novo núiiistro da Guerra!
I'cara qu� ijti!��ar mai� Q �Ú es;píriw',- d�ntro d9 cipoal.?

"8ag mal); Erna, was bedeuten demi' die Blu�
men .aufmeinen, Schreibtisch?" fragte morgens Pro
fessor Huber sein:é Frau.

"Aber lieber'Mann� weisst du den
heute dein Hochzeitsta'g ist ?

.

.

'

"Ach 50: Erinnere mich dann bitte da.ran, wenn
deiner ist, damit. ich dir, auch: ein paar Bltunen aui
den Tisch stelIert kann".

'. .

. .

A T I V o

IMOBILIZADO
Imóveis .

Depósito de Garantia Inicial ...

Móveis, Máquinas e UtenSili.oB .,. ..'
Almoxarifaa:> ... .., . .. .. . .,.

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Dcpó.it.oS Bancários a Prazo ... '"

De.!>. Bancári.os Vinculad.os a.o D.N.S.P.C.
Títul.oS Públic.oS de Renda .,. ,.. . ..

Ações e Debêntures· , ., .. ' ... ". ... . ..

C.ontas C.orrentes - Sucursais e Agências '.

Contas Corre.ntes em Geral ... .... ,,'

Apólices em C.obrança ... . .. .. . ., ..

Tesouro Nacional cjSêlo plVerba .em Recupe-
ração , " .; •.... '"

. Comissões a Receber ... ...

.

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Ações' d.o I. R. B. ... ... ..• .•• . ..

Depósitos de Reservas e Fund'.oS 'nu 1:;ll"B'••

Pepósitos e Cauções de Conta Própria ."

Letras a Receber .. , ... •... .... '" .

Dep.osit.o legal ,'inculad.o ... , . .. '" .

Banco dO Brasil 5," - clDepósit.o CompUlsório
Banco Nác. de Desenv. Econ.omi�
co clDep. C.ompulsóri.o ., � ..• • •.

DISPONIVEL

Depósit.os Bancári.os clM.ovimento
Dinheir.o cm Caixa . .., •..

PENDENTE

Prêmi.os de Segur.os a Vencer
Jur.os ,a Receber ... , <... ...'. ... . '1

TOTAL.

COMPENSAÇÃO

Tesouro Nacional clDepósíto de 'l'ítul.oS
Sinistros Avisad.os . ..... ... ... .•. . ..

Ressarcimentos em C.obrança .,. ... . ..

Banco d.o Brasil S,A . clTitulos Cauci.onad.os
Garantias Regulamentares ... .... ...
Depósitos de Títulos para Garantia

Hip.otecas para Garantia •••

TOTAL GERAL

DÉBITO
DESPESAS INDUSTRIAIS

Prêmios Cancelados de Seguros . •• ••• •

Prêmios de Ressegur.os no I.R.B. '"

Prêmios de Ressegur.os em Congêneres •••

Comissões de Seguros ..• .. .. ."

Comissões de Retrocessões

C.ontribuiçã.o a Cons6rci.os ... .... '"

Despesas Industriais Diversas .,. .. ..

Sinistros de Seguros .,. . ..

Sinistros de R�tr.ocessões ... .... ,.,

Despesas e.om Sinistr.os de Seguros ..

Despesas c.om Sinistros de Retrocessões'
Reserva de Riscos não Expirados de Segurai><
Reserva' de Riscos não Exp. de' Retr.oces..
Reserva de SInistros a Liquidar dle Seguros
Reserva de Sinistros a Liq. de Retraces .. ,.

Reserva de ConÍingencia de Segur.oS
Reserva' de Contingência' de Retraces.
Fund.o de' Estabilidade Tran:sporte

. DESPESAS ADMINISTRATIV1\:S

HOllorãrios, Ordenados, Gratifica-ções, As

sistência e Previdêneia, DiversÍli Despesas
com Pess.oal ... • . '.

.... '" .,.

Impost.os e Taxas .;. • • . . • • • ..

Luz, Força e Telefone. Portes e Telegra,
mas," Estampilhas e 'Taxas, Despesas Ban-
cárias •.• ... ... .,. . ••

Material de C.onsuma •. , ." •. ; '" .;,.
Assinaturas e Contribuições ..• . .' ...

Canservaçã.o " Seguros. C.ondução e! Via·
gem, Publicações e Propaganda, 'Despesas
Eventuais .. , • • . , . . • ., '"

DESPESAS DE �"ERSÕES
Despesas com Títul.oS .,. .,. .,. . , .

Despesas c.om Imóveis ... .. . . ..

Jur.os .slDepÓiSit.os de Re®rvaj!t de Re;�
segUrad.oras ... •. '. ,.: .• , �..

.

Juros: Divcrsos .,. . .. . ..

DESPESAS DIVERSAS
lnlpõsto de' Renda' .... .,. ... ... ...

Depreciação de Móvcis. Máquinas e tÍtcn-
,silios" •.• .

.

Fundo. p::.ra Devedores Duvid.oS.oS

. EXCEDENTE.

1.. BOlnhause�

( li N I ( A M f' D I C A
- DR. MECESLAU ·sZANIAWSlty -� .

.

Médico do RotIl>ital No_ Sellhora da lâI .

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 � '-e· 2_8$1
Residencia: R. BARAO DO RIO BRANCO N. &21.

. C U It 1 T I B A __; �AKANA· '.

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E.MIDt"TAIS -

�

Doencas da pele: Eczemas, Furunculose, Coceil."s, .Man
ehas, espinhas. etc. - Glândulas. Falta de regraa, EXces

so, Flores Brancas•.Frieza sexual,
-

Impotência, E1te�llid.-.
doe, Desenvolvimento ffsíco e mental, etc. - Doe.n�a.�
nicu em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, :Mt1árla erG-.

:.........._ nica - Hemorroldàs, etc.- ....
-

ATENÇAO: Consultas em BlameDau UM dlált 2•• II ••
- eada mês, no BOTEL HOLETZ .�-

I ueUOD:OUOOGD:OOOfHIOO!l!l !'lOlU:!1DOGI'U.UUIIII ,.

RIO, 22 (Merid.) - Só- frente do governo de San- se à agricultura, 'efetuando S''::� .;J ri;uistar as simpatias. I governador
nas atividades nador da UDN será o sr ,:

. '.
.

-rÓ,

• ta Catarina, o "Correio da acordos com o Ministério populares. No ar» passado, políticas, pois, não desejan- Adolfo Konder, enquanto o

.bre a �tuaçao do governa- ,Manhã" de ondem, em sua da Agricultura, comprando .•:,"H 'H: c;!eições . em sete do abandonar o mandato e PSD indicaria' o sr. Nereu
dor Iríneu Bornhausen í;l 'secção -.

"No mundo polítí- tratores e construindo eS-1 ri �;mcli';::;! do Oeste e, es· como este termina em 55,
.,

I

.
. .•

N
I h

. Ramos, na chapa eonjun-
co" publicou o seguinte: tradas, o município de' t� xrio, l!<ln ou outra em S ficaria 1(} sr. Bornhausen t "

"O governador de Santa Jaraguá do Sul, com três fi :'�l1ClSCC do Sul. A tegen- impedido de concorrer 13. k' USiLo".,,--
Catarina, sr. Iríneu Bom: i�atores duplicou a produ- da da U:JN. brâlv.», en cargos eletivos. A fórmula ·-':;�!!����i!!!��.•

hausen, foi até agora o 'úl1i- çao de trigo e; no oeste, qunnto <J PSD perdeu bas- copsistiria em .canclidatar- �
co governador que' conse- ernpreendeu uma r�de de tante terreno. se a senador eleito da U.

guiu ganhar eleições, nes- p�q.uet;as estradas u;t�rmu- D. N. ao cargo de governa-
o

;
'.. I mczpars, que benefíciaram Parece que, por este mo- dor, em 1955. Eleito, o seu

t: paes .tem {que as. oposi- ""mpla zona. E já iniciou ativo,' o, PSD reconheceu que suplente renuncia, de mo-

:çoes andam de vento em "Estrada do Trigo", que Se qualquer resístencía só lhe do que o sr. Bornhausen se-

Ipopa com tanto desconten- tornará em breve' famosa poderia ser . desfavorável. ría candidato natural ao
tamento popular. Qual' o no Brasil. Não chegou a capitular, Senado, em eleições suple-
segredo do sr. Bórnhau- No setor da ener=í« elé- mas abrandou a resísteneía mentares. .

sen?
'. tríca, o gasto :foi de '60 mi- ';na Assembléia e, já agora, Quanto ao acordo, admi-\E' simples.. Administrou 1;1Ges de cruzeíros, no ano sabe-se que há um acordo te-se que {) candidato a se

bem Q Estado, VIaJOU. de passado, dentro de um or- ,em andamentc. Nas eleí- --_..::::_..:......------.......=-=��---;.-..;.;..---�--:-�..; ....

municipio e_.m muníeípío, e, ç<..Il1cnto dt,! pouco mais de <ções deste ano, cada um

em cada um, satisfez sem- 300 milhões. E .diga-se que dos dois grandes partidos
pre as necessidades míní- a madeira, em 195:! cuja !ihdicaria um senador; em
mas. Ora tnna ponte, ora contribuição par�. o erár:o . chapa única,' .: embora con

uma escola, ora um pôsto era lU ... milhões, deu a ren- correndo com chapas pró
médico mas a população se da :ic ; jx.nas 30 milhões, prias para deputados fede-

\Via atendida. cm virtude das dificulda- rais e estaduais. A UDN,
GF I)' No plano geral. dedicou- d,:.·� .:I", '< xportaç.i . }\'!as; por seu turno,

..

obteve o a·

8;1' J�l '�,i!ml, Oi orçamento póio de todos os outros

de �;j-� regístro-, .1.';; "S",1- partidos, e .organizará uma

peravit" (e cere s Gl' lúiJ chapa' de. coligáção.
�lill õ:'s

.

. I Dizem que já se cog�ta de
Por �l1do isto, �ã{) foi di- uma fórmula alta para ga·

fiei} a :;r, lrineu Bcrnhau- rantir a continuidade do

Múlua-Catarinense de -SegurosGerais
RELATORIO DA DffiETORIA, BALANÇO GERAL, DE- obtid.o e a salidez da situaçãa ec.onômico-financeira deota sociedade.

MONSTRAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" E PA- Apr.oveitamos a oportunidade para c.onsignar, neEte relatóri.o. b3

RECER DO CONSELHO FISCAL, A SEREM APRESENTA- noss.os melhores agradecimentos aos dirigentes e demais funcionários

DOS A' ASSEMBLF.'lA GERAL ORDINARIA cl;) Instituto. de Ressegur.os do Brasil e .do Departamento Naci.onal qe

Senhores Associados.' Seguros Privados e Capitalizaçã.o, pelas aténções recebidss.

Em cumpriment.o às disposições estatutárias Q legais, tem a dire- Muito grat.os ainda somos aos senhores membro'" do!! Conselhot

toria desta s.ociedade a satisfa�ão de apresentar, à vossa apreciaçã.o' Administrativo e Fiscal. Agentes Gerais, Subagentes e aos noss.os; d�"

e pronunciament.o, .o balanç.o geral, demonstraçã.o· da conta "Lucros dicad.os funci.onári.os. pela sua eficiente calaboração prestada e m.e

e Perdas .... bem com.o os demais comprovantes e papéis. todos refe�en-l d�ante a qual se �rnou P.ossivel obter .os resultados sallislatóri.os re-

tes ao exercício financeir.o terminado em 31 de dezembro próXlIIlo glstrad.os n.o ano fIndo.
.

.- -

passad.o.· Blurnenau. 5 de fevereiro de 1954.·' ..

Os algarismos que se encontram n.os demonstrativos em referên- Os diret.ores:
.

cia exprimem, devic!<amente, .o montante das transações realizadas no I A. SCHMALZ - E. FREITAG - A. 'WOLLSTEIN

decorrer do cxercicio em relat.o; cifras que ainda definem .o resultad.o

BALANÇO GERAL

2·.200,045,iO
148.569;00
219.180,00

1,00

PENDENTE

P A 8 S 1 V· O

NÃO EXIGIVEL
Fundo Inicial . . ..

2,575.795,40

Reserva para Oscilação de Titulas .,. .,.

Fund.o c:'�. Depr'.!clação dc Bens ·Móveis,.

Reserva de Previdência . .. ... ."

Fundo Espeeial '. .. .. .

.

_.. .,. . .

Fund.o. pera 'Deved.ores Duvidosos ."

.

Reserva Compuis6ria .,. ... .., ... .,.2.593.927,20
1.428.000,00
191.575.00

1.177,000,00
363.255,50
229,236.30

1. 643 . 081 ;30

EXIGIYEL A CURTO PRAZO·

Rei'erva de Sinistros a Liquidar Elementares
CiC.orrentes • Instituto de Resseg. da Brasil

Contas Correntes. - . Congênere> .,. . ..

Cantas C.orrentes - Sucursais e Agências'
. C.ontas Correntes em Geral ." . .. , ..

Impô,to slPrémios de Seguros' a Recolher

Impôsto .de Sêlo e Taxa de Educ. e Saúde a

Rec.olher .,. , " , ., .

lmpQstos Diversos ._a Rec.olher
Lucros a Pagar' a Segurados··... .,.

Prêmios a Devolver .,. .,. ,.. . . ,

Comissões a Pagar .•. . -. ... . ..

B.onificações e Gratificações a Pagar .

Juros a Pagar ,.. .,. '" .. : .

Obrigações à Pagar ... ... ... .,.

12.411.00
16.968,20 7 . 6il5 _ 454,50

19.687,10
-

<679:421.90
1.102,00

296.233,30
64.146,20
120.077.30 1.369.183,60

188.515,80 EXIGIVEL. A LONGO PRAZO

Reserva de Riscos nã.o Expirad.os Elementarc$'
Reserva de' Contingência Elementares •...

Fund.o de Garantia de Retrocessões
Fundos Especiais, .d.o I.R.B. .., •. ,

Dep6sitas e Cauções de Cta. Alheia

'Fundo de A�ortização das Quotas Sociais

Sociedades' Congêneres elRetençãó de Re-

2.821.905,40
45.493,60 2.867.309,00

45.98!).40
51.669,70 97.650.10 seI"VIas .... .,.

H.565 • .f82,60
-----

"

Jur.os a Vencer

TOTAL .,.

200.000,00
3,204.766.00

999.807,60
51.800,01)

4.410.6Ü,60.
15.000,00
30.000,00

TOTAL GERAL

8.911.988,20

..•.COIllPEN;SAÇAO·
Títulos Depositad.os .;.

Diretoria elCaução • . ..

Sinistros Pendentes ... . .•

Ressarcimentos 'Pendentes .•.

. Valare$ em Garantia ...

23.477.470,80

DEMONSTRAÇÃO nA CONTA "LUCItOS !:. PERDAB"
,4.'$1.

C!f,�D!'!'O

lM.615,70
4.203.677.,70

41.001,90
2.4.20.186,40
796,519,50
14.077,40

235.904,80
1.784.89l;60
829.857,10
61.084,40
14.52a;40
370.884,60

• 80.756,70
512.730.80
358.046.90
103.367,10
i8.476,00
14.842,8(}J 12.075,505,00

RECEITAS DIVERSAS
Custo de Àpóllces •• ; . .. . .. .. . . ..

Lucros pela Rea}izaçã.o de Valores Ativ.oS

Fundo para Devedores Duvid.oS.oS .,.

.

Diversas Rcnda$ ."" • ,. • ., . .. .' ..

RECEITAS INDUSTRI..A...!S
Prêmi.os de Seguros .•. .•. . .•

Prêmios de .Retr.ocessões .... ." ... ..,

C.omissões .de Resseguros na I.R.B. .•• ..,

.Camissóes de Resseguros em C.ongêneres" '.
'Receitas Industriais Diversas .•. •.. .

.

Salvados e Ressarcimentos .,. . . . •

.

Recuperações de Sinistros de Resseguras

na I.RB..... , •.••...•

Recuperações de Sinistros de Ressegur.os

em Congêneres •• , • •. .. .•

Recuperações de Despesas óe Resseguros

no I.R.B... , .••..... ,

Recuperações de Despe�as de Resseguros
em Congêneres .,. .,. .,. ..• . •.

AjUstamento d,;, Reser"as .., .,.,.

RECEITAS DE INvERSõES

Juros Bancãrios e de Titul.os ...

Aluguéis de Imóveis •.• ... ." .•. . ..

Juros sjReservas. Dep.ositadas nos !\esse;;.
.

Participaçã.o em Lucros .:. .••. •.• .,. •

702.473,00
113.349,10

3'1..404,30
18.077.00
34:.856,80

142.126.9!} 1. 108.287,10

2. 5 0:0 O O
..Habitam a ZO�1l :de ee

neste fim de Ana, - &nun·
dando" na emiss!»+&. d. Rio
do SUl. •.• • �. ; �. • � •

So!lcitem �. tllibel!l
.

cJe

preQOs ou a visita. de'· um
corretor. - CaiXa.,Postal. .

61 _ Fone 151. -:- aro
DO SUL - 81.... :c.tatina.... :;

1. 000.000,00
26.211.00
135.9U,40
857.67á,10
230.. 266,20
88.872;50
59.015,80

",
'.

,

2.397 .979,00

l,91� ,125,60
.

953.021,30
22.474.6{f
93.5.5,80

.

51.367,50·
304.849,50

: ..

174'.072,3Ô
68.616,00

2.64iuMl.10
'58.184.10 .

293.755.80'
370.886,60

.' 36.78'0.00
16.569;00

2.835,112.00
88l5:803,40 :.

684.961,'0
184.040,30-
21.750,00
500.000,00

1.677,10

51.669,70 51.689,70

1-4.565.482,GO

51.800,00
45�OÔO,OO

3.204.766,00
999.807.60

4,610A!i4,8� 8.911,988,20

9.536.34ÚO
.

3.423.798.30
1. 397 . 395,90

12.300,60
189.576,70
36.764,20

932.313,20

.25.387,30

19.256,40

33(,20

210.42�,OO 14.783.898,50

430.928,40
196.�50,OO
21.952,80
2.803.50 652.684,'10 '.

12.909,00
42.2$6,20
80.205.2G
lOZ,8Z6.70-

.

247,227,lÓ

Cr$ 15.683.758;;'0

I30,8!}
54.536;40

NOTA: O prE:,liente balanço obedece ao plI.driu institulilo pela. Po�
ria nr. 3, de 311111953, do D.N.S.P.C •.

BJumcnau. 31 de dJezembr.o de 1953.

A. SCHMALZ --' A' WOLLSTEIN -- E. FREITAG
KURT ARNO KIi.AUSE - Conta1iol', ca.rteira. "111'. 3&5; cacl$.()

PARECER DO CONSELHO F:ISCAL
.

Os abaixo design!!dos, 'membras efetivos do 'Conselho" Fiscal. da

sociedade �Mútua Catarineruc" de Seguros Ger�is", r.eunldoll-, especial
mente; para examinar as contas do exercício findo em 31 de de::embl'O

de 1953, e tendo presentes o Relat6rio' da Diretoria, Ílallmç.o. a res
pectiva conta· dI::- �Lucr.os e Perdas" e demais docÚIIlentas do citado

exercício, livr.os, papéis e c.ompr.ovantes P.ost.oS à sua disP.osição, de

pais de minucios.o exame de todas as .operações realizadàs e havendo

encontrado tudo em perfeita ordem, resolveranl aprovar,. S'tm qual

quer restrição, as referidas contas, e rec.omendar a sua aprovação à

Assembléia geral que fôr c.onvocada para tomar eonhecimento e se

pronunciar' sôbre as mesmas .

Z :..�tIIf"".,..,......·
..

'�.,!�� '\."·:��;!·�r.r.:·.
Blumenau; il de fevereiro de' 1954. . .'

ll:�� � ���":s.�: "��i� .)� ��
PR. LUIZ DE FREl'l'AS MELRO

.

na, JULIO a ZADROZh�
LEOPOLJ)O <:OLJN

IM.073,90.
1.(2;40

31. 25i�30

Distribuiçã.o conf.orme artigo 32 dos estatutos:
Fundo de Garantia "de Retr.ocessões • �. l03.02i.l0

Res;erva de Previdência Í03.024,10
Bonificações e Gratificações ti Pagar 370.886.60
Fundo Especial ••• ••• ••• .., . '. 82.U9,20
Retõrno aos Sõcios�Segurados 1..401.127;00

:243.729,20

:W.809,60
88.872,50 353.411,30

2.061).481.00

c� 15.1l83.'158,:m.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c.t'ganiz:ir urnas

a acompanhar- � Mas nínguem se abcrrece

nos, por medo de aborrecer-se rnuito menos se cansa. E os

,qema.sjamente. Aqueles, só aque sultados são sempre excelentes:

Ies que órgan�zar urnas férias 'Se depois de alguns .días a mulher

'gundo 05 !léUS gostos. IlC sente ;rejuvenescida de mui-

Vhram' pois as fédu" 'i"llitai ia!' to� anos; a: p&1e se torna clara,

- não se escandalizem ,- m,:� o rO'iito repousado•.
'1;10 nós ca�os tnab'i�11(:nía.is (lf,: Tem-se ali {) que é tão ra 1'0.

mais sucesso, Depois de ter vi.- de obter :nO munao: o sensó de,

Seg:undo: Tt'iste <.le qu���" du' vida, mesm" por Dl'eve terllpo, distensão total.'

bitual, 'nos, há',; um esforço fisi' segundo o mesmo .ritm·J, 'Uill cu

co, nervoso ou inte!ectuál, 'sal se encontra com 1113ior IU'a
'. zer,. e maiO!� apêgú nasce, d.'

um dequ'eno, afai>-tamento.
Todas as 'Ilnl1heres: deveriam,

épnceder�3e de -duas a tres selna

lI?S ao àno de repouso:) total, de

cuidados' de d;:>sint.oxicação.
'

F�

xistem hoje um poneo "In todo

o -,mundo, casas ,esPf�cialnH"nte

dedicadas aos cuidados de bek\'

zà.�au·de, Fam.;Jsa é a'lUf.'la ante

.ricana chamada, "Beautí Rann"

I Ol'lde em uma localklade partic11

11al'Ínente repousante do ponto de

vista. <la. na.tureza, em belos am

I bientes claros e cheios de sol
.

é

proporCionado, especialmentE', pa.
ra. 'tip!) ,de trataen:l1�.tQ segundo a

form_tiê��
Café da inanhã: uma xica.ra

de café fraco, com 11 m'po11co de

leite, uma fatia de pão de cen

I
teio (torrada) fruta, tudo servi-

B"do 'Sobre tnlla linda bandeja com iU
6'

um jari'OI 'de' l'Jsas fresquissimas I, J. :-
paxa o prazer dos alhos. 1"-

I Depois do çafé, ele. car,ro, ao"e5tab�lecimento, .onde
' durante

I duas boa'S horas se recebenl tra '

tamentos varÍ'Os, massagens do

oJrpo' eo do _rosto, segundo os' eu,

sos, As que tem necessidade ,de

émagrece.r são submetidas a

ma especie de rolo compressor
.

aS que tem, ao cõntrario, neces

II FaºricáçflO de balanças Mar� II
II ca' �MOrit4" de' 20, 31} '-lO lQ{s. II
II -x- IIJII Bombas de pressão e Sucção 11 ���31�����������������������!J3I�����������alS"II�..�
\I 1 li4 II I�-,r_-�;;;;-;;j;;;;:;;;;����.---iiiiiiiiiiiii -.-�_�.ii iii�ii���_II BombRs lIi.glêsas 1 114

\lI .•II . ...,..�. II
II n:lXM Para' Serra.s Circulare!!.Jr
II ";""'x- Ir ,

II Fura<:lcira ''horizontal para ]f L
II 'lnontagem, em arma';ão 11 !
II de madeira II t

\' ,.
-:1(- fll,I Ferta�em para Tupla, Mont�� li

II gem em armação de madeira II
II' ""::x- II
II Ferragens Completas - Serras II
II Fita

II -x-

ti, Plainas ',simples - 50 centro H
II metros 'de largura 1\

III -x_ 11
li Cilindros parI! Padarias, moen- II
II das para cana e Dragas com- li
n plelas pa;ra a�eia 0'$ pedregu- II
n gulho II
II -x- 11
fi Oficina, fundição' e éstamparia ti
II .�x- "
II Projétos, orçamentos e d'emais II
II ,informações na fábrica II
- """': --:

..;;., .. , .,.... � - - - -� �t.rrl!lIlI.!lIl.I••I••,2.!I!!t!l!j!lllgzli._.II!II!....i!lIl!�1!!I!!I!._i!I!!!!!_M!!R!!!••_III!!!!I!!l!I!.....�._Rl..•.IlI••!ÍIII•.:J·:

. í'tUlíNj *{� ..i%t'''-Jl�:- '_
&1....._...__......_

8--0NO-·-1-0 II V 1'0 II f'
QUANDO se vai ou se pensa

, ,..; \ em tirar umas férias, não ,110"

.
'.-' ,. :i>rometqno;; somellLé,'. um rcpou-

; ; ,:.. '
,

'<:;0. A maioc
.. p.ax·te'.:1., us. C.:ll'a

cansada tornes trabaíhadc

VINHO DE CAPIM VERDE - O' sr. Jacobus Gerardus Brui- 1,<;llO intd.'.} descúíuanoo

uer,' ctenjtsta holandê?, obt , ve,: �nl '1945� a patente de jnvenc., 'lua:;e \;1211lp, c Ih'" i;llI..... l<e t.c.:I

çáo de um yínho obtido do cajnm verde con:um, Ago�à, en',lJO -, Ufo "clÍh. ••r l.l li"" 1U"o,",,"'·

tretant», ele: f>e queixa �e que mu tas pessoas s� :s�ao 11:- I
os cuidaitus, Ill' .• ,n!a o:> ill(l1pC"�a.

galmente Ut1llz,ancl;J de s"tt -processo e ?btl:m?o �!,ICH);' .en� I - ,'\'('iS que o l!�._,v ú:'.lUG'· ,>;}.t ••

mcs.: Além do mais, essas pessoas "mtuto VIva,:;" :."n'·(it ('5' 'ulanl.'.l' n sauuc' UH
'

tão segando o past� de s:-,a' g�anj';l. Af.rma -Iacobus que unw I que nos lJel'llllta psiu lllvn�s 1-"

delegaçã,51 de alemães >r!.er.lta1s ha algum temoo o .VI�;tou ,': I.'d'é,r ÍL pa.a a VCll"', Cú.lU�Il'<l

que, entao ·ele lu!VI<,\ ,l,e:,elado O segredo. .Agora, estaI.a ha

l';fom muu.os u!J\Jn ccrmcuu. ....

vendo um derrame de vmho barato naqueIa parte da AI,2m;:;- :' ,.,
'

,,, , "

nha - o isso Jacobus atribui, como corsa certa, Ú 'explor;:;çã J : tlUclulu." c- ''''��,t� ttI�I'). qua.u-

di) "doce vinho de capim comum"

I
tas de nu,", I'-'Ul r.uo um h ...úll,·>

, de Un\;L, cei ta dor nas custas t;

I'.IQ1HDAÇAO - A tradição eonsagruu o "dia dás vendas consídcru.rn lIm� "ena (",�' '(ie ca

das galinhas mcrtas' nos Estados Un dos ,- o dia do ontem. IlJe';a coum apenas "li miú1ta dor

De' turma
�

qUe a 22 de f,:;vcl'eira as donas de casa i11Vddc;'c< ' de cabeça.",

CaIU) verdadeira praga de gafanhotos liS lojas e rnagaz.in», I 1\.la5 nau e .iU�itO. e, se ;1'"

na 1!-l1sia de adquirir, por baIXO preço 05 art,g�)s de qU8}le= .cun'.stanctas e llS curitllçÕCf:i
cessítam. ,0 que se �17. e ,!,ue as americanas agem como au

'l,que 'somus obr:dados á viver

tent cos elefantes rarv esos .' I impedem
ele CUiW,ll' de nOJ:,:;a \}�;_;

AVENTURA _ D-ois garotos ingleses, Claíre Spunder, de I �o,a C�:l�<J de,Vel'iamOS, '�':1'1.1:�'� . �
7

.
-

Bt'!I de 4 nuvírnrn muitas vezes falar I U�C01.I"I do ano, p.0<;Ulc,.110.>, I"

anos, e seu·u:mao< y, ; • '" '..
'

na. Africa como um Iugar prudigj uso, chelo ele brchos. Eu- i Io menos, recupera.- durante

tão' eles 'puseuam u�s sanduiches nas su!ls val ses de '{ scn la- I ;':'na.;; um", boa duse de saudu '_"

res C' (leixarai:n Ló�dre5 com des:t:ino as selva�, floras dil- ; laçámos luna r�SCl'Ya pai a ",�

pois foràm apanhadcs no, condado de Lascash1re.. pela 1)1)- 'fadiga,,; que \'ü'ão.

licia - e tiveram de d-esistir da aVEntura. I Para que a:õ fél,ia:õ l'epn'l3cn·

tenl verdadciranlt'utc tm, tratei

A 'MULHER DE SLACK - O !)l'esidente da Câmara Corre.,
.

d 111cnto é nece"sarÍo:

donai de Verviers (França) ha .... , a solicita Q " compar2c.l- I
mento de uma mulher a fim de prestar importante depol- Primeim ,�- que dlu'",m,

menta. E nl.ostrou-sc' Inuito surpr·:so quand.) viu a t.e.s!emu-, menos, um lneS e lneio. Scg'un

l1ha apresentar-se no Paiacio ,da Ju�tiça, em plena sessao ela do os médicos. para que o corpo

Câmara, vestindo uma' caça cOIn�n·lda. De ta modo que S= de se aclimate' "ão necess'iG-,; ec�' gera. novo cansaço, Esta afirma

reclusou termonanteroente a ouvir o d'ep�iroenb. O a&...o- ca de vinte di'a>!. Somem" de· ção é tfuJ verdadcl<a ,que ';t ,;0-

gado pr.es·çnts procurou esclarecer que a mulh7r �l'abalhava pois de tal período com"�a-s< a I 11I101'a que dizia i1 amiga' de

numa of'dna proxima e que tinha vindo. de� la dIretamente se,ntir um real benefic;'J elo !la Partida, para as férias: "Sów'c

'Óara servir a justiça, Mas o presidente nao concord1u: a
'ia clima e uns outros v.inte dia:> I tudo nãO' repouses muito, ,"por�,

éalça da mulher era utl1.. desacatp.� .3'lutnridade e um desres-
são necessariQs,"Para que o a!', que. dOo contrario te cansaI'ás .. !'

:p�itJ ao Tribunal. E não voltou atras; () $cl, 'o 'mar ol(á 'ili'"ntanah re f não qúerla·'fazet· esplrito.

pdo

.'

ó /'mot_���,�,,����,��'7.::�
,iii1!J.< ..�.,.'"

.

'b,�)' \f'" .

�f''' ,

� :Ov�TpRoDR ���:�:
r provenientes da queima

,.'. gasolina no motor ainda

J frio que se condcnt;am sôbre

as partes metálicas, ino-

,u...lItpiIftIf�)

o� I'r;;ttam..nfo d<D

� I..mlnin<n

.l.

r;;
vocando a CORROS.\O.

i�
(O.JSERTO

DE' R'UOGlOS'
•

"

� �
�,,�

,
,,_ '": .

f'"",: �,
r ; -�:.-:
r- \00>-

� �
.�

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -
ITOUPAVA SECA

(ÁQ Iadlo da Farm(lcia Pfe.u)'

_:_ SERVIÇO RApIna -:

Aceita consertos e confec
,

�Õ:éS d'e jOhas.

I FA"BRftÁ--:-ÔfMAOiJiNAS
f' FUNDICÃO MORtTI

. I,

- ".-.,
"

__ .,.._-_.

��.. =-:::
�.-��-.�-.

�i�
<'. f'!

y� ;...

-De:"'"

EDMUNDO MORITZ
Rua Ul"ugttai, 30
Caixl:!. POtSta17 14,

Tclegrámas: ltMoritz

ITA.JAl'

as partes

CGnt!�'m "aditíyos" anti�ácidos c estende sôbre

metálicas' uma fina e resistente película
protetora, garantindo ao motor... LONGA VIDA.

.._:o-� _

�:
""_ .?

-�-

OfICIH·A
J�E·('H (,( A

"SlUME"

menino;'
- do sr, Fràncisco'

bns' e sra. Lindaura,

.1. J .

de
MUELLER

Lim:pesa, consêrtos

e reformas gerais em

nlaquinas de' :escrever.
Rua XV., 1369

,Fone, 1:.}02 - Blumenau
.

somar, ollléular e duplli,
cadores,

,-'VfATERIAL --

Iii grossa ele 5í) gr'., agulha3
2B 3 e 5 botõezinh·J,s.

PONTOS EMPREGADU�',

·Sa:p.fona _- ,]a c'an·. d;·'·: 1

1 tr, Av.: ponto scbré ponto.
aFnta.sia ....�- J �fJ.. niJ.t'1". d7P.: �

tr, 4- m. termiaa com 3 tr.,

28.., e_4a. carl' t,l.'abalha·se ponto
sobcc p'Jnto. 5a. carl'., 3 ti' pas

s'am-se 2 p, '",OfJTe ,'Jm,l al.'f!.u.lhll
'au::dHa!', 1raba.l!lam-se ,os se·

guintes pelo di!'. e em segnk!:t
os 2 que ficarari.l ;:m SJ.lSpcnFC\:

�lL carro ponto E0bl'� ponto,
,'olla-se a 1.' a, car..:':

}I!XECUCAO
C(Jstas -_ Poõem· S� TI>l

15:0 11. irabalhaTü-:,é':

('.ln, CQtn p, fantasia, fanz·ndo

se 1 aumento' dr>s lados clJ,da S

·"':-Jtar.u-s;_; jH11'T a3 ca,Y::t'.:'! J;:; r.. ·.

�endo 8 n'a. la. carro e 2 l1á 2.(1

e 1 nas .'Seguintes. Continua,''''

até a cava medir 13 cm.-: (; al·"'.

n�q.btnJ-se 27J p. \."In":'l rl ·�"'�,!l.;"'�,H f"'!- �'F

oe os testantes panI

BANCO INDU'STRIA E' COME'RCIO DE SANTA
·r

�dado em l4 d. Fevereiro de 1135·

Capital __ '>tI-., ,....� r�'· *' *._. ..� �� � '.._ :�-.: �.... ' '-�t

Fundo, de Re:Se:rVA ,;;-' _1 :�' ,_. '_' ,..... :_: ;_1 r_ t-J

�ttdel'eçô Telq
Cr$ 50.000.000,00

46 .000.000,00

"
," ri Jl:1Il, 96.000:.000,00

Total dos depósitos el'l'l 31112153, mais de
.

834.000;00000
-

. -' - � -" '.
- . ,

AG.�ClAS �'ESCRITO�IOS NAS PRINClPA.JS :rRAÇ:\S DO ES
TADO DE 'StLVEA CATARINA; NO'RIO DE JANEmO .' E ,CU1Jl'I'IBil

D�aSITE SUAS ECO NOMIASNO INCa ECON�'RIBU4, ASSIM, PARA.
o AUMENTO DAS POSSIB}�IDA.DES DE FINAWCIAMENTO DA PRO-

"DUÇãO
' "

Depositados da Companhia Cafarinense de Cimento Porfland

(AL'HIDRATADA

2.130
'

Rua: São Paulo,

Caixa Postal, 46 .' (foupiva Seca

BLUMEHAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ln lltôdor Profissio:lül
o e n i·i s f a 5

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

AO

H. P R O B)J
l!lRtTRGIAO DEl\'1rS'i_�

I..AHO DOS CORREIOS E 'l'J':LEGRAFOS IA' ALAMEDA RIO BRANCO N, 8

Dr. VICTOR (. GARCIA
Cirurg'ào Dentista

Rua 15 de Novembro - 1392 - 1,.J andar
Rai·:) X -r+t: Fone 1694·

Médicos

Resislenie a choques.

ltutlt'nva Nr-r r .. ":!'! c, :";�I na .etdU2.
·.'·IJ�nt:}tn�t:.'l".tr til' e r.v ntro asseLc
f.IÚl �(n-t'nlte1n"n�c c arco :0'1-
'1':0," :'; .! r.urda 'ii! !tinha, am » - c1eta'" espetacular je Filipinhe,.
;;''lúdu·:'J "f'gdid�.f!f-l!!E sem tir�� I que havia se desfocado para o cen
J",rlídn ela >!1"!I�ij,J, contudo. po-s tro do ataque. Schippmann SL!S··
quando !l'-•.; era er.v. "da' à' pel··la I pendeu o

'

couro sobre a área .; o
li 1i111", de ('lI1el" rjE',idO à: má I extrema, esquerda cruzrnattíno, d�
P' :"l;..rlH rle seus tl.-"ntes, �stes costas para a meta, praticou a [o"'inm �"'ü, Íl,'(nl,.s í ustradus pelo gada que celebrizou Leônidas da

PU pelas tra- Silva. Tão íriesperaoo foi o lance,-.--__---......--......""""'"'""''--....;..,.'--------''-'--'-----'--......-- .

! qU� Daniel nem siquer'> esboçou
,

\qualquer
gesto de deresa.

Surgiu o gaal número dois de
,

uma grande confusão lrentc à cí .

dade'la trícolor, tendo sido Schíp
rnann o seu. autor, Tão madrasta
foi a sorte pára os ·"Lltantes. QU3

. Nelsirrho, encarregado d� cobrrr
. ,uma penaltdade

.

máxima, .fê-lo
I co',',. inf:licidadc. mandam:') a "r'e
donda" ao travessão
Sintetizando, temos a dizer que

o Vera Cruz venceu, sem cnnven 'I
CC1';' mais p.la ".ção segura de sua

defensiva. que pelo rendtrnento
global de SUiI equipe. QI2anto ao

Guarani, demonstrou seu time PO';.M
u.r capaeíríudc t!>ci1Ír�a para dar
dCTe:> de cahaça aos maís . f.É!rios

titulo do certame
extra,

Arbítragem normal fui 11 do sr.
.

BO':hm Renda
ffi1;titO pequena, atingindo a 'C'nS!;!
dos Cr$ 505�OO. tf!.ü rmeute. :!f;tt"J
em virtude do mau tempo. Equi.·
pes: Vera Cruz: ItinhQ, Fernando
e Oscartto: Werner. Gépí e Chico;.
(Conclui na z.a, págln!l letra. Hl

D R. (A·R L O S GOfFERJE'
CLINICA tGERAL - CIRURGM.
HOSPITAL '''3ANTA ISABEV'

ATENDE CHAMADOS J.'ELOS FONES:
1196 e 1633

DR� O. R. KRUEGER
lU E' D I C O

Doenças de Senhoras e Opera..yôes. Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das rs ás 17

horaS'1
n�sidp"(';a Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao H05pitaI Santa Isabel),

� t �

\._-�-_
•.�=

DR. fUtliO DUARrf PERi:mA
(.;1, .:'>II(: 1\ {':�':R. f\. J. -----

�llpecialisl,a em Dop-ncas d� Crianç'l
'üNSUL'I'( IIi.IO lt-!onarlO h'UF'l.r, .:;U -- 1 allU""l -

fi'mlt'. 1 197
UE51DF,NCIA; Rlla Parl'iha l'l!} .... Fone 1074

I
I)OEN�AS 00 CORA\i,iJ·

DR. CARVAUiO -

.

(méctr,,,:al'dingraiia)
Av, Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao Iado do C_ine_ Bu§cll

Tratamento de n�urosas - .(Psicof,erllplllJ.

Móvel de fina imbuia tlara�
---------------.... "-�

l\10U1S'J'IAS DE SENHORAb

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INfi1.:gNA§

OPERAÇõÉS - ONDAS CURTAS
COrulultório: Trave5SA ti de Feve:reiro, 3

.

'.. Fone§� 1433 6 U�6

tlROMADA
. -liítÍtrlblrlItOi'·em .

8�;' 'éat.ium.
J) A 8.

AFAMADAS CASIMIRAS
. " N O BIS:"

Especialista cm alfa Cirurgia e doen�9s �e Senhoras
-

. Consultas no Hospital Santa Ci'lia1'lna
Das 9 às 11 e das 15 1 2 às 17 hs,

,

BLUMENAU � HOSPITAl.. SANTA CA'llHUNA

I N fi '1' I T U T O 'D E O I, 11 O S
.

Ouvidos-Nariz e Garganta
...... ORS. TAVARES e MEUSI ......
Rua 15 :N uvcmbro, 1.135 - 10 andar

.

Consult-:r;o _. 1232
Te lefuucs Dr. Tavares -- 146 i

Dr. Heusi - 1677

AceLa organização e decorações de Ílll.:riol':Os de Re- Marca Fabril ela melhor
easímlra do BrasIl
-;x;-

Linhos e aviamento•.
para Altillal-e,.

sldencias, Lojas,'H'itéis. Cinemas e Salões.

Confecciona plantas especiais, e cálculos para cad;·t

caso. Atclíer: cm Blumenau à Rua Paraná 11.0 227 --

e adquira ainda hoje a sua INSrITUTO DE RADlUM
_ DR. A. ODEB1tECB� -

&lIl.diuterapia - Ra!os-:lt - 1''i!!�9ZeralJla -- Metabo,
Usmo _ RESIDENCIA! Rua '1 de Setembro, Ui

'""ELEFONE, 1441

(UNICA DE OlHOSt
OUVIDOS � NÁRtZ - E GARGANTA - DO

DR WILSON SANTHIAGO
....l.unt;1t da l"aeoldade de lt1edlclna da Unlveuidade 40 Bratll

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e da8 14
ás lS horas. - CONSYJLTO'RIO: Junto ao Hoa-

pital San�n Isabel
.

'Advogados

I DR. NUNO DA GAMA LOBO i)T,EÇA
ADV'OGADO

-e

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUl\1ENAU-

razoes
DR. ADEMAR lUZ

A 1) V.O G A D o
Atende em quaisquer comarca do Estado.
Residência! - Rua Pai"aná, 8 - Fone 160�

Escl'itório: - Ru!>, 15 de N9vembro. 340 - Fone, 1601

DRII JOIO DE BORBA
ADVOGADO

.entorio e residência àtua XV de Novembro, Ptl
LUMENAU Telefone, 1560

FONE -15-31

DR. "ERBE RT GEOR6
ADVOGADO
�--_.-----_..-.,_--,--""iSllRl'l'ORlO: HOTEL JIOl..E'I'Z - m,UMENAU

Corretores
UtMER tAHROtn

DplS I'!!ndelos em li c€ireo .. ,
.

TURISMO - com o famoso freIo
To rp 8<':1" " ma;; um de se

guronça, na roda d!ante!,,,,.
!NGLeS - com fro;ios alavanc<l.
EqUipados com porta·bngogem,
campaónha,bomba .. Inala oom

fúraÍnenlas.

HILMAR IOEHREIt

pagar!
.

TodDs os' distribuidores faci- .

com pequena.'�ntrad� II $naves .

MASSAGENS MEDICINAIS
.

(Diploma Alemão)
VELHA - Bêco Por tio. Ul1iãot 55

5as., Gas. feiras das 15 à!S ·18 horas

obter ·peÇíls. que existem semprl" t.'m

e.W'llll', p�l'a qna!rl;w('. �·\'�ntllJlid:lIit,
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Ouvido a respeito o Mi
nistro da Guerra declarou
que o sr, Rosa dev'eria ter

passado para a reserva por
ter aceito cargo civíl per'
manente, estranho à sua

carreira militar", O sr, Ge
tulio Vargas aprovou as con

clusÓ>es dos pareceres que
foram submetidos a seu e

xame,

SEOUL. 24 (U.P; - (;úm�ça.
ram a chega,.. hoje a &Joul, em

trens, caminhões e à pé, os pri
m-eirO'S refugi'ado's da CC'J"éia do
Norte qu� aqui aguardarão o re

patriamento,
' Setenta fugitivos,

dos dQ.!s- milhões que haviam iu

gido , de' terxitorio dominado pe
los comunista,s, regressarão ao

11'.Jrte em príll}'�'lr(Jl de mar·çQ" con

forme foi estabelecido no aCGr

do de arm:iistíclo. .,,os refugiadQs
que já chegaram a ":{?eoul fala

ram muito em suas faI.<,lilias, mas
eviw'am tQcar 1!\a' politref:·-'. ;--,_

Atiraram
Inter ior
«Façanha» dois
RIO, 24 (Merid.) - No ln'

teríor de um oníbus da Wação
Suburbana que se encontrava
estacionado em frente à esta
ção' de Madureira, dois passa.
geiros, ao que tudo indica, sol
dados da Policia Militar, se

desentenderam e sacaram doa,
revólveres, desfen'ndo tiros a

esmo-
Dois transeuntes qUe na (J'

casião passavam pelo local,
foram atingidos pel>::s projeteis

HOUVE TIROTEIO NA
SE'DE DO PARTIDO
BUENOS AIRES, 21 (UI'),

Uill grupo da oposição 110S ;;

tua!:; didgen�es do :Partid·;, .1·,

Aliança Libertadora Nacíona.lia
ta. penetrou, durante a noite. na

aéd.il do mesmo, travando in
tensa luta durante a qual foram
dísparados mais de cinquenta ti
ros. Quando -a polícia chegou.

. -ontrou tres pessoas gravemrn
� feJ.'iodiur, ]'-J.r.atn. efatuadas dI
versas prisões, A Aliança Li
bertadora Nacionalista é uma

org;?nlzação da Extrema Direltn,
qu- nos últimos tempos tem so

fridn várras mudanças: de diz-e
torta. ' J

AS Y'ITIMAS
As duas pessoas feridaM no

tiroteio são: o menor Adilson
dos Santos Sá, de 14 anos de
idade, residente na rua dos
Diamantes, 75, e Sabno Sa
maro, italiano, de 34 anos de
idade, sapateiro, domiciliado
na rua Eliza da Fonseca, 290,
O primeiro fo' atingido na ]J.3-
ca, indo o projetil alojar-se
no maxilar inferior e {l outro
sofreu ferimento no abdome,
lado direito,
Por outro lado, es'ranhamoB

a atitude descortes do -nveatí,

Caiu I colono: no ({conto do vigário))

Com ii interferencia elo motorista elo carro
contratáelo os v igar;stas foram presos o. Rins que devem eliminar todos os

traços de substancias tOJricaL 011 im,
purezas do organismo, estão permitin.
do que um exeesse de acido urico sê
acumule e penetre em todo organismo.
A falta de cumprimente de SilO tare
fa pOr parte dos rins é Q causa fun
damentaI dos dôres na c:inlura, reu
matismo é irregul,"idades urianrias, De Witt conseguem dor
Este acido urico rapidamente fôrma alivio permanente rio�
cristais agudo51 que se alojam nas ar- mais rebelde! casos. A<;,
ti'lIlações, causando Cf sua rllflamaçõo l>'iluJas De Wilt alúam dr
e rigidez, as cruciantes dôres do reu- retamente sõbl. os rin�r
matismo e outros males do sistema devolvendo lhes a �ua (I.
urinario, O tratamento apropriado de- ção natural de liltros das
ve fazer voltar os rins ao seu estado i!!tpurezas do organismo.
normal, aFim de' poder seI filtrado o A venda em tod�s as
acido urico, E por hso que que as Pilulas formadas.

• PILULDS DEWITT
pgra os Rins e a bexiga

EM VIDROS DE 4Q E 100 PIUlLAS. " o GRANDE t MArS ECONOMICO ,

Enquanto o mundo for mun
do sempre hà de exístr os e

ter'n:s "otários", aqueles que
se deixam ludibriar pela boa
fé. Neste caso estão os que se

podem elassíficar de "vitimas
do conto do vigário", A cro

nica nol.cial doe toda a impren
sa dõ pais, quase que diaria
mente, registra fatos déssa
natureza, Sob o aspécro psico
lógico dessas ocurrenc ..:as poli
ciais, um ponto interessante Ia registrar: tanto os vgarts
tas, quanto aos vitimas dos
"gólpes" realizam Os seus

"negócios" movidos pela am;

bição d') ouro,
Os vigaristas, de prefezen

da, agem quase sempre nas

cidades do ,'nterior, onde a

falta de civilização tem pro
riícíado a que.\ os golpistas
mais facilmente lesem os ín,
cautos,

Para exemplo do que afir
'<Jtl.Hl0S, regstramos ') fato o

corrido ontem nésta cidade.
em que foi vitima um póbre
colono residente .3m Arroz·�i,..
ra, que por pouco não foi le'
sado, graças a intelieente in-
tE'rvenção do motorista de "Jl'<l

t;él João Cabral. ..:ujo carro

s�'rvira nara trans1)ortar os vi_
garis tasC Ao que ãpurou a re-

p,)rtagem deste jornal os jn
-dívíducs, Roberto Lacêrda do
Nascimento, de 23 anos, sol,
jo 1'0, Luiz dos Santos Leal,
de 23 anos, solteiro, natural
dlL' Tljucas. Murilo da Silva
.Ior., de 21 ancs, solteiro, am-
008 de São F'ranclsco do Sul
.I

8 "'''"'''.

I

Iandrcs nada d�esconflaram,
acelerou a marcha do autom __

vel até em frente o prédo da
Prefeitura, onde entrou !'o

patio da Delegacia R;giourll
de Polici�, onde. depois de
parar, deu o alarme a'}, pdi
cia] que se achava de serviço,
Ao saltarem do carro, os QU3.'
tro vigaristas' tentaram fcl.

g r, não o conseguindo. graças
a prohta interferencia do po
Iícial' e de outras pessoas que
se encontravam no local. Con
duzidos á presença do delega,
do João Gomes, foi

apre,;?ndi-Ido em poder dos vj�aristas a

Impr rtancia de Cr$ 11,700,00,
(Continua na 2.a pág, letra F,

bral para fazerem uma via
gem até Itajaí. Tomando o

automoval, dirigiram-se para
a rua 7 de Setembro- onde no

local combinado. os do":s vi
garistas que tiveram contacto
com a vitima, penetraram no

carro. Isto feito, pediram os

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

Honroso �onvite a três
, .

causidicus calarinenses
FPOLIS, 24 (Ag. Nac.)

I
Santa Catarina e os dois

...:. Estamos informados que outros causídicos em Rio d",
acabam de ser distinguidos. j Sul e em Florianopolis. ()
com um convite para tomar j refer-ido certame é patrocí
parte num curso i:1terlla(!\(�. 'I :'lad? pela. Socie�ad.e Int�,,,,
nal de crtmínología, a reali- nacional de Criminologtv,
zar-se em Londres, no pró- com séde em Paris, a ele
xímo mes, os srs. professo-I devendo comparecer o dr.
res Madeira Neves e os ad- . Nelson Abreu, já que 0'1

v,ogados Nelson A�re,! e AI· I S1"3, Madeira �ev�s e A�c�·
cldes Abreu, o prImell'O do· des Abreu '€stao rmpos::ilb! "

cen1 e de medicina loegal 11.! t litados de Se afastart:�m L\;'

li' :iculdade de Direito de Brasil.

o galã, em:br:iaga do, não
enxergava nem a escada

Errol Flyou não pôde descer no Ri.- -

RIO, 24 CMcrlc1.' - Cüm ,p., J de a decolagem Cm Roma. SOi' Os passa.geiros ainda irll'orma

tino a São Pau"') e procedenttl vendo goles ?pós goles de "whis· J:am, que de Recife para cá Q até _,,;;�
de Roma. p::,=ou pelo Rio, on·· yk" e champagm:, dq!o.s de ti·�· então loquaz ex-Robin Hoo-d ".

r" lrineu Costa, de 31 t-mos, vigaristas que I) motorista pa_
t!Jll1, a bord!) de um anao da vl'..ltir a tripUlação e passag€iro'_' muà-eceu e d,epois sofreu uma r.'isado, natural de Biguassú, rasse no posto de gazolina, na
carreira 'o> astro cinematográfjcl' caiu em comi]. etílil a, prostaJ') crise de vômito e caiu em

.

ttJt� f��las 13,30 horas de ontem, rua 15, para tomar combusti
n!)rte-americano Errol Flyn galã em estado de jnc-ansciencia. Ou p(}r. depois de terem convenc"do o vel, a,') que, com mu'ta arguo
que foi, há algum temi'o, a, ('o melhor. dand� nome aos bois, Segundq te,tegrama pl'occdiúl- lavrador Leandr.) Oss Emer a cia, João Cabral sa]J.::>ndo do
queluche das mocinhas em toda mr, Flynn (stava. bebado ,I"� te de.. sãõ Paul.o, as fás bandai .. realizar um negóci-o vantajo' que vinha acontecendo, res..

a parte do mundo, cair, e p.lr isso não poderia des .rantes Ül.mbem foram à:2siludi- -';0, dois deles combinaraln pondeu que C'�nvinha prosse-
Ex-heroi de capa e espada, d" CH do avião, pois não veria, certa� d� Pelo galã intemperante, quo.! encontrar-s,,� com os C;)lUpar- guir viagem parl1 Itajaí, par3

aY('ntur3J3 arrisc.adas fl IwUt':· mente os degraus da escada d::: bar se enfurnQU no J,otel durante 21.
,"as na rua 7 de SetE'mb�O, a- evitar complicações com a po-

"'uilométricos, o mocinho demis- do. E sua esposa, �um elOgi,ãvel.ges ,
horas.,. certamente- fazendo u '

..
- .• pós aplicarem o g61pe. Para licm, no que concordaram -os

s")nário de "Ro'l:lin Hood". ("li to de rompreensao e solldaned3. ma cura temporária de sal de
I \'lnto, contrataram o carI'l) de criminosos coro a sugestiio,

bora jã um �anto fora de cogi· de, tambem náo deE'cel1 frutal:! e gelo na cabeça. praça do motorista João Ca- Percebendo que os quatro ma
tnções, consegUIu d -"pertar n

a.tenção de algumas rãs que ;".

abalaram, manhã cedo para ver

no G?leão. a passagem do antigo
mocll.'ll�u mlttrada. pa.ra <1:;; 4 45

Realmente, á. hora marW',:ll, ,

aviárJ parou os motores no pátin
d'3 aeroporto na boca das indefes
ti..-eis fãs, que aguarda\'am. em fre·

nesi, o aparecimento, na pOlI"
da àeronave. do st'!ml·aiqu�,:·ra·I',
galã. Por dever dc oficio, os �')T
nallstas tambern o aguardíavam
Ma;;, tudo debalde 'jwh, to.Jn;
salÍ!lYam pl;lra gozar os 40 rI!i

ln:utos de descanso que propo!'
cionava a parada do avião no

Rio, para reabastrClmenb, me'

nos mr. Er.rol Flyn f3 (lua eq,>om

Patricia "Tymo(lOr,). .

Encabuladas. 'UI tá;; ludib"ia

da" i;ratarám de apú.:a... �, ln',ii
,'0 da frustrada recepção e lo·

ge tlveram a iniormaçá!:>. do'-l

d2111ais passagei:Í-os, ,�omp;Ulbel·
r03 d,! :viagem do gil.lii desde Ro
m?' ErraI Flyn. que vinba. des-

RIO DO Sl�'L, �4 .- Pl·.)curan

do obtcr úlguns mform-s para

Os leitúres de HA 'Nação", estiv:.:

l11QS na séde da Associaçã.() do

Comél'cio e- Indú'3tria de Riv dt

Sul, onde f'Jmos abndiJcs pele
sr. Alü'edo João Krirck e Juli'
Roussenq Filho, Presidente e

Se.::rdárl0 Exceut!vo daquela en

tidadc, respectivamente.
'iIí

oferecido ao preclaro Govern,�
dor Irinev. Bornhausen, qUãndo
de sua. próXima. visita ao nos.jo

município, programada paTa •

segunda quinzena ti\] �bril do
cor.rente an'.).

'Mantendo melhor contato com

os industriais e cornerciant!;:;
desta zona, S. Excia. o Governa
dor Irineu B'_)tnhausen deverá

gerais, rato é, que em 1954 a tra
dici')nal Festa de São João, €m

Rio do Sul. �erá a mais empol
gante e sensacional de quanta::>
ja tivemos conhecimento.
O piedoso Padre V�gar!o dis

se, ao reporteI' que a ComtJsão
,dos Festejos realizou dive.t'sas

reuniões, sendo propósito firme,

de todos, o maior esforço e a

melhor dedic.a�() para que, o 'aU

cesso estrond'.lso e inesquecivel
do ano anterior seja ultrapassa-
do.

_

Tivemos oportunidade de ob
servar alguns oficios já recebi

dos de São Paulo, ()mde em

1954 viráo inumeras caravanas,

em numero bem mais elevado :ao

de 1953,
A imponente c magestora Ma

triz sexá em futll'-'" h"lll n,.nx!·
mo. autentica realidade. dotan-

10 o noss>.) município de Um tem

RIO, 24 (Meridional)
O consultor geral da B,e
pública emitiu parecer so
bre a situ.acão d.o coronÉ.l
Américo Sa�ta Rosã qU'El du
rante certo periodo acumu
}t.m indevidamente os se

guintes proventos: coronél
do Exercito, receb'l\nêLo
vencimentos e vantagell.'i;
Vencimentos de professm'

U 's e n do curso secundário pela

I pref�itura; vencimentos de'
pIo de característica cxtraordiná presIdente da ADEM e gra..

rias e, verdadeimmente monu- tificação pela representação
ment&1S. do gabinete de prefeito. O

Neticias de Rio du Sul

Banquete oferecido pela ACIRS
governador Bo::--n"haao

1IW&2& Im

Na ?,gradavel palestra manti

da com os destacados elementm;

da "ACrRS", tivemos conheci

pronunciar imPOrtante discurso
em tal solenidade, moth'o por

que a reunião das classe's- con
servadoras em i<_:n'no do Gover'
nador d,o Estado d'1 8ünta Cata

parecer opina que o coronel
que tambem exerce as fun
çõs�de presidente do Auto
moY�el ClulJe, deverá res

tituir as quantias recebi·
das indevidamente, quer da

De �nossa pa.rte, estamos dan- prefeitura quer do Exerci
do inicio à publicIdade da F8s- to, uma vez que estáva ci··
ta .. __ II EC!i João, pois, ente da im 'bTd de d'desta forma prestamo's a nossa I pOSSl 1 l.a - (�

colaboração simples porem since·' II acumular,
tanto assrm. que

ra. e exp-ontan0a em prol da no protestou pela opção e sHt'TI
va Matriz dEi Rio do Sul. ciou depois,

Para os festejos de São João
em 1954, ilivulgamos hoje rm

p,rimeira mão, -será celebrada fi.

Santa :Missa no recinv.l da' nova
Matriz, construção que orgUlha
todos aqueles que trabalham pe
10 progresso de, Rio do Sul,

mento do grande banquete a se

rina é aguardada com o mais vi
\'0 inte.rCsse.

CHURRAS(ARIA RANCHO ALEGRE
rromietario': RUDOLPHO �IANTAU

-

CONVITE

RIO DO SUL, 24 - Abordadi)

pela reportagem sobre os 'ft�t,!.
jos em homenagen" ao n')SSo Pa

droeiro. são Batista. o Padre
Vigario V;itor Vieensi teve ense

jo de conf'inua..,. os comentadosTêrn
'para

-o prazer de convidar a V. S, e Exma. Familia
a.ss'tirem o

• GRANDE BAILE CARNAVALESCO • Inquérito administrativo no
destacamento da policia local

TRITORES WDIERuon
-

�
-

1-0' de Março (S.egundo dia do
ás 21 horas. O baile será a.bri
cónjunt3

Pae � Sett.c Filhos
C2rto de vc sso comparecimento desde já agradece

O Proprietário
Este convite dará direito a trazer uma familia amiga

(Reserva de mesa com o proprietario, ou pelo telefone N,o 1501i

a realizsr-se no dia

Carnaval) com inicio
lhantado pelo famoso

SENHORES
AG�ICULTORES
Acabamos de receber n04
va remessa dE'6tes _afa
mados Tratores Càna
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

lllano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma dCd
monstração sem compro
misso.

RIO DO SUL. :H - l\.cÍlll. tlé I '.;ua exma. esposa da.. AUI E'a Atr�"
nehta cidade, o' Tenente Leny donça Rosa,

eIl-fndon«a da RJsa,. ofbial ti,,,

policia militar do: Santa. Call�) j-

na, filho do sr, João Rosa e de
.-

conRA cura.

QUEDA DOS &1·

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABElUDO.
COMER(IAL

tOl'iICO CAPILAR

po:! fix( H.t'NCIA

I
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