
A sub-éomtssão dn Senado

I

Estaria bave
o'"o,ÃO

WASHINGTON, :l6 (DP) -

uue investiga " alta dos pra
':(;S do café estuda informa.
ções do exteríoe nu sentiria
de que vem ocorrendo acam

barcamente de café no ir,te-'
áol' dos Estados Unidos. Tal

infi.phl!1C;ãO foi dada a conho
<'er em fontes

.

autorizada"
� ::ciritüdn, o senador Glen Bea--

Ih. j,I'€sldeoít; da sub comrs

:'�Q. sf!rn1.úu que lÜ1Q pC/de
garanth:? fi. 1teraeíd�d& c!tls ;J1�

f:.rmact,cs rnenctonadss.
o s A G E I R O S E L V A S

ANO X BLUlVIENAUt (Santa Catarina) - Sabado, 27 de' de Fevereiro de 1954

passou a Cal' C';)nta da sua atuação majoria de elementus indic,ados' pe· em alertar o país para a e�tensão

J
tnl função. C!lpaz de op,in,àl'. no sen�

no I. B_ C .• declarando:

lia
lavoura. '

imensa d� catastrofe. tid-o do interesse nacional, até me,;

Mính::\ tarefa no Instituto Bra- Acredito, que re,oavelmente de· Os que recalcitram em reconh�_ mo em sacrificÍ{) Oe õeu!, proprios _ _ _ __ __ _ _

silciro do C<lfé está praticamente, mo� conta do _reca lo. nesse difícil ce 'la, vão séntir de' perto os eiei- int&resses,
terminada ante a p ••xima convoca' I perlOÜo que fala nt:av,'ss'ldl:) nela tos materiais, quando na pro�ima
ção da J'unta Administrativa e !õe-I aluaI Dil'etoria, Tim:n(}, p ..h frem- safra. faltarem cinco milhões de

q�ente renovação da Dire[r.Jri:1. I te a organização int '1'n.1 ,la Casa, .acas paranaenses_

composta em nOVrJH m'o!dez, 'com J a campanha do rOll1i)imcn:a do pre Fizemos simultaneamente, :finan-
ça teto, as geadas e finalmente es- ciamentos á lavoura no valor de du p'

...

t
-

·
.

�

It. Isa ultima campanha baixista que, zentos e cinquenta milhões de cru- rev'
�

l'sarev I"'"avoa nQFeliz, numa hora difícil, al�[�g��iF.W?�::;�ft�f;.j �I;::�t;!��F?;4i:::-::::
.,. ..

., .

escol'ha do general Zen'O"bIIlOJ;::;��:::�::':,:,,::�:;;';:;,;',�,:.:;, ::"b:';;:���"':::::���',:,:':P:: alta direção trabo.lhista
rlcaill��, que realmente ha uma paio f.!� elementos. e� todos os se-

V
.

'- quebra consideravel na produção, tor"s do P�rJamenl.o á 'Imprens?, argas. desco.nte:nte com Goulart«Os inimigos da Palria na seio das classes Irabaill3dorasn Ai!���\:;:, :�!::��� ���lt�:�� ;'�;�oll��ov�ill:n��Ii;��t:lt�c:e����� RIO, 26 (MedIU __ O ,);'.

hCjlizará
de,poís do Carnaval. As con t.e DJrnelcs.

('hamadas do j1Pssl:mI. :>Ta caltlf,lanha zado no dias que correm. t
•

RIO, 2G (Mei"ü1ionnl) ._ Cüu!',; desfih', ú "I)\'O til·,jar IM homE,- te projeto pelo general Caiado nUa Vargas seguirá, amanhã, Va .'l€quencia� ja EBtão sendo pc,,- O PRmCIPAL MOTiVO�- ., - .,elo ·rompiment.o do pr2�,) let_'). 112- No <,iH'SO de nossos trahalhos ti. '

ao 1,0 Batalhão de Caçadores, en1 L..�gf'Dd:CJ Pt:FÜ-i �t1n-i(nenf.es e s:tr .. Castro, pl·i--!'.tf�s :.. !a�r enviado . l"a. o Rio ,Grande do Sul,. em vistas" semd'j a Pr.Hneh'a U.i.n�
.
,lstímO& á pressão do, que qlÍel'iam vPrnos oportunidadl' de sentir V:l.

Petropolis. pr�star no general Ze· '(.",,103 do b:,talt1�"', quc oft'reec. COl1p,reSiiO, '
, companhia do generliJ depuiad':l passivel reviravolta úa direçãoa perigosa intervençãél do Institu, rio; aspeclos da Lei do iRC quenobio da Costa ,I p'imeira hOHH'. rem 1tl!l:t !;"ti" . "('(lI'jpiJJc" de fIo. A ,::;guir. l'eali?o\l s,� o. aiuw"

..
',_; " Brachado da Rocha, A informa- na(',ional do PTB, ú. semelhança:l tn no lner('�uo. r,rpci�.arn rr;hdifica�ões, Lei iessa Inagem }l'Q)' ele' l',"c"bida ('elUO li';' reS da ",d,,,l,,, S('lT;�',a Ú sua espúsn_ lia !latia C\, rel€.;,,5"'1, <1.. [I PROHI.EMA LV) '_',\FW cUja E'laho;.'.tlp'ão nã., ftli h..m assls- çã(JI aliás, foi dada �el0 pl'op:'iO do que aconteceu quando da

nist,ro da Guerra_ Neb tomnram Falallllõ n"", Lc"":, C,I �S!"O. o participaram. ,'0':,,1;', do gr-U(1J:'\ O cel. Paula Soares. i'lpl',)VE'it 1'" tid_l \Jelo,� interessados.' pru:lamentar trabalhIsta. O 1Jl� gestão Danton coelho (lU Dinar-

parte todos os componentes G.;s;:a general 2('nol'l<1 ,b CO,.til d"cb- Calado de C;,\!;1.!'), rcpresentãl't.:> do n ocasião. fOl':tIíZOll h pnhlel;',a Assim, pt'lo que vi e senti, nas
niflcado de. tal �titude (:0 pr'";;:l ---.....----__.---------�-....- ....- .....-.---;.........

'unidade de elite ,,:) Exército, '111� rOll qtl� u gnvel no já eSlava to- r]') pl'psider.te d'\ R!!Pllbl!cll. os f C ,do prpçn do c-::fé rUlH F;,;mdc'l Un;- f reuniões da Diretoria, seria inte- dente. da Republrca esta slmdoJ plfonl� a UON � colaborar na:sse encontrava fOrtJ13da. ói:wte d.,

I
mando provídencio< para melhorar nel'ais TI'istân d,� Al<!'lcnt :\l: ,",,' das declarando: 'resante qu� dela fiz('s�e parte um f a�}Qntado q,omo uma demonstr,::-'-, Q 1.1

seu quartel quando p.le chegou ln- situa,;iio da, inferiorcõ das n05_'-'I.J ministro do Bllp-reIno Tr'Jjllna' .H,- Frente!ls geadas, o JBC turlU I elemento do Comercio e nos temos qao de r.l"papre(,a ,�() SI'" ,Toao

O � ç
- .

1'11 pass{J-la em r;!vls'a. I P"l'f:1S Artl1<)f:"S, p(Ji� ;1(;1:52 seu· lit:;r, Aristot=les di! 'Souza Dc1 ,I t., i, fez para minorllr os sofrimentos nesse setor gente de alta responsa'; Goulart, pois O i'r, BI".Jchado da, C nver"la oes para· a
.

sucessãoNo salão nobre, min ...wc; a,Jó,; (J tido havia ,idJ "Iabor.tdo um 3,1- Jaim'e de AII1,<:1d:', LLtnr,l'tL1t: P2;· da rpgião e não tem descansado bilidade, em condições de exerce!'· Rocha chefia no Rio Gtande do

Um'a es-p--ec-,-e--d-e -proy-a' �::gj��1�;�,S.��i�I;,;;� Grave desastre de trensl;��x��;':'::;�;;�:';
"!S derais. vereadores IO<.'-8is, alnigos e

para os mercados II·vresl"
jO��a�����; �St8V<l plCe,ente, p,na na Centrol" do Bra' s·,1cumprimentar o ministro Zenob':o

Costa, o ,governador Ama,ul P,�bt'fl.
io, qUI, pr<::' motivo d� ·força maior RIO, 26 (M",·�·1., -, G"llY" lhe D,wdoro, raSpand) n" pin,;í'n�, f'
deixou de tomar parte, rio t.ga!!�. i's'stre ocorreu hGj,', 11()r ':oil,e I à< anlbos Os trJIH qUI> [·1ram a-

DlS'f'OSTOS A TODA E 'das sde hora!" da nnnhã. caril I tir<l,d'Js q. Iin'l:t e esmac:adrj'o.
NOVA IORQUE, :,J() "T!:') ," n,'ste "101'.'Hl'.'-' n:,o ,stl\'- ��<C QUA�QUER 'yH3'3I\O d'.)is trens el.§rric.JS cl': sur·vrb:':Js I Cinco, pessoa" n!<JrrE'-=-'llll "ne. k

A rEvista mensal h']11ciJ.ru pu I rd..cnJo gn',nr(('; fl'·' nt!'hd." <1e O primeiro dJscUl.'i'O foi pronu\'l- da Central do Br:xsil. Amhos '"e

I
cal e mais duas f'llecC'ram ),C'

!JHcada pela "GuarantlJy ';'rust lati<::in;o,'< par" ,.,'ant,,,· o" r,'-" ciado pelo :orr-4nd�nte do Batalhã." dirigiam para a cjda�l', 1l,'>nic hc:"pitais. hav'.'nrlo a:nrl!t 22 fiO-
Conlpany" puh�lca hJj� Ul!l fi.l ti-

;:c,�. então r"_)/�'- ; .....t a ::'':l!..<-11' n:s
"�I)I9nel �Tüao S�ralva. que, depo�s tados e com 1'tuitos L

piUg-Cll- r!"dos. Todo o trttfc';!.1 de 'SU!JlP-
go sobre a questãu .II} café di- - - de, enaltecer a" U;;llra do n VO.

rra-'!tesu pen(l_'uxad�3 do Jado <1,a it'r�

,"lOS
fl·ÇJ�\l pert"�ba-_·'). f,"z_'.-".'"\ IZlnllcs sul-a!'tz;"l'l{·'.It, IS

.

fIl I a·o
_ �..... u, I.; J '-&-.

'lendo que este pas,ou a ser 11- mstro da Guen;a e de elOgl�r :' dos Yago�s_ N'1 CU!";1 dil Cf ta- con' que milht! ..rs de p(,f�() ?" r
lua especie d� �rO\"l pára O'.� mpr Z' 1 êl:n suhir (:'-"; pr{-�"', \ tlf'! ('�C":-I- pscol11a do presldt!!nte da Republ: qa:J do Encant{l(!n, �) exp:·es.:o de chegaSSEm atra7.� f,l-; [10 (l�ól�. ,
I("a.dos livres. t"\. PUÍ"JP.c.4J.ade que ta. O GHar:1!1:-: S.H "., :', (Conclue na 2." pA';-1na l"�r" D� Fa.ng1i passou p-:l0 Parüdor de H'i.!. t
teve· e a reação conh:a a alta cl�,s,

----- --�-
--- - - - I

preços dt) café. náo cQntrihn�ll I T M C I I

!�:::ff,�1:�:A�:':f�'"�:�:�::: �màr;am OS americanos ente. B�te,� e OI
�:::'�':'��::o;D�;:::��:: :;;'��:� reItos e r ia a t r i b u i cI o. aos b ras"e" �.s II;':'�::'���C��f;:'��}���;}�ll:;���' ���!'"�� II FEB, repeliu a propus ta e escreveu, -3 sua grande epopeia IRIO. 26 CMcríd.l - N;> (1l;�Qr Italia e eC'll'O tal {) l"��I}t)n� • -1 � f O t t bil'd d' 'd EB Nd.rl.\.ll'� de po�-c:o�. nül�-, er;t.'r r,V!(1 " .

.4. 1 to:. .... a�·'-- .4.e a. nlomen·o era o»or UUJ,

lIa
e a F· . .l esta. a�tura l

p:ant!.ltiÕe:; de tiig.'1lbio c' lJ:lfat:l. f"
l'er das honlenagEns que lhe i'_ pelo desenvolvimento das 'Jpera- portanhJ, para 'que dela se ialas C'.::J nossos alia[:']s haviam Í':JnU1
ram prestadas ontem em �>,� çócs de. qUl' r',;;;ultaram a ocupa se, na emotiva reunião, do Belvedere, de onde iriam It.ropolis, pelo· 1.0 Batalhão <Ie ção. pelo's brasileiros, da até ai. Ao ,contrario do qUl7- SE- tem cooperal'

�

com o novo avança da
C'ut:adG"cs, (; llOVt) minist, o da inespugnnvel poslçao de Monte afir�ado - disse o genera: Ze nl)ssa tropa, Foi quan(lo o co" 1-Guerra fez uma rc\'claç'_'J ti Castdo_ Entre os gene:ais presen 10h'" da. Costa. - f'Jram CIl1CO mand dI() V E��rCÍ'to. devido li

carntf.r lli'.�torico "crdadeir a.m('ll tes 3!:l 'almoço, que'ontem lhe -0- e n5.o tres as investidas para de- gravidade da situação e á �I'sis'
te sensacional, por isso mesmo fercceram os oficiais darlue.la u- salojar os alemãe'.'l do deci�iyo tencia do inimigo --procurou f'n

destinada a un1a grande l'Cper� "ljdndp de elite do nos'.:;o Exerci- rt�duto do "frcnt" ita]i�l.no. De;;- 'f}nder-se com o �onlandante (i8
cu�sào. to, encontrava-se 'o entoo coro- sas, as duas prii'l1eir'lS l' 'llhç;·,nn Infanfaria da F11lB" para fazc�'·
O gen.er::tl Zenohio da Co",la nel Cniado de C��tro, cQm�ndan- e;,:clusivam�nt.e �O','l n':lrle .. ameri- lhe ,sentir' que €l'tL uma questão

foi, çJonl'J ·�e ;;ahe. o comandem t� do Regimento' Sampaio. que I canos. de honra para os bra'sileiros a Ite >da. Infantaria Divisionaria (�a figurava na yangua.rda d�s t t,- Sem sucesso, tambem" f01'am tomada de Monh Castelo. Che.
]'lI:B ncs campoS de batalha d� pas encarregl1das da herQICa la- o 3.0 e 4.0 §l.taques, de re"pallsg, (ConcluI na 2,.. Pa.i.....U. O)

Pe�di�a _f��a� � ��peran"lça ce _u_m �tor(lO so- Ibre Suez I
nESFAVOll.A\ 'EL A FRllUEI_

f

liA R_li;'\_ÇAO EM tONi.1RES I
GR{JP� }i'��A'TI{,O E I. EXAl/L-\DO
LONDRES, 26 !'U .1".1 A

derrubada <ia pr'C';;idente e.,�ilj('io ,

general Mohammou Naguth, f('�,
desvaRni?:e�erem. segundo júntes Iautortzadas. as e.9rr�;ran�a:-i t.12
acordo errtrn n Gr.o..:-;,-Ei·2:-;_.,::�:.-!. ;

o Egit.o, com rr.speiro ri Zi"ilLi <jc J
panal de Suez. IGRUPOS DE Ex..4.LTADn:� •

Considera-se que "não ]1Dd� fn.l
·_}t:"1·�<"l com C·.� exalta .. I

dos membros da junta milj'[l.T
que agora ocupa. o podcr". Os
informant.es dizem que os repon
Unos aconteclmentns d" Cairo
não eram Inespet-aó.is, pois "cie,
quando em quando '3e re,�"hlall1 I
noticias de que o regime dr K:l
guíb ia pe:rdêmdo segurancu ".
Opinam os entendidos 'fue 'J'

levante MS jovens oficiai� foi
provocado pelo projeta-lo _ pado
de segurança entre {) Pa'lüistãlJ
e 2. Turquia. que ten:Ha a debi
litar a atitude do r-egíme rn ílí

fur egipcio- contra os laço de u

Inm. .. III edllente e ao mes

i'IlQ fJel.llPIJ fortalecia {O apoio dr,,,

Estados Unidos á Grã-Bretanha
no assunto da zona do canal.
Fontes autorizadas 'expr:es:::a

rarn senttmonto pela queda ctt,

Naguib, a quem se reconhectn co I
mo, Q gover��nte egipcio

. QU2/ Outro.aspecto d.o jantar apareceu, de frente, o sr.' sr. Hercilio Deeke, prefeito Medeiros. Juiz de Direito tIamais prObabIlIdades orer ccía de no 'I'abajaras TeUIS Clube. • .

I"
� S h' I

-

chegar a um acordo com a Grã f
. ,

R' J
.

d
-, Jugo Hermg, presidente da mumcrpaa, en ora e sr,

{la Comarca
Bretanha. '10 erecmo �o aja ogm eu .-

. . Jogh�deu Seu Mandi, Sra. I La Vara L e es-

UNICO ELEMENTO ES'.rAVEL Seu Mandi c esposa, Na foto J Camara Munielpal e espôsa, Nami Deeke, e Mareifio pôsa,
O jornal "Evening. Sta.ndar'd'

- - --

._- �. -------------

fez o primeiro, com�nt'lrio crlí- -------------------------.....--.--......-- -----�-

tOl1al, dízendo que a der-rubada O· 't d
.

'P' I I B G .K R
""'"

�:e��g::�rcr�·���a!l!"é!a�r�m����,JI .

. rlen.Q:. (J.:" e :0, ."
..

_�
iii '-. ,; ..n.;

�

_'e"o"ao
é o uníco elemento estavrl (',,!TI �
que se pode contar ali. i! ":,,.;,. fN ......

1 A' M b B'
.'

dQO�ar;������l���'�!OIl������::�[kY;:::j ::;�' t aCIono - -. ano ra . aixista
tirada britanh�a de SUl2, dlZ·.ill

.;�'::s aa;;�l���n��s�a;ll��l'/���)r;��� -- IIssumirá a Secret-aria-daFazenda do
.

P�rana� o .co-ron-e-'-- -'Paula Soaresmais (lO' que, !ll:nCâ <1 gl}-;eJ"lO lU

.

brRanico há-d,' vet' II razlio ã':

I
RIO. 20 {Merid.) - O vice-presi

seu ponto d'C vista, Os "rehel. dente da UDN do Paraná, ceI. Pau

des" pen�avllnl em rennir-ile.: la Soares,. inic�ou sua
_

entreVista

hoje, na C!HUal'a. (:l:JS COffiUn-3 J.a
Cinu ri seguuüe lnforJuaçao;

;ra adotar uma atitude. �m vista - ,Rculment2 vuu ['s�umir, den-

dos aconteci'mentos do J�git')_ tr::! d� dias. c Secretaria da Fazenda

Um deles dpcl::wou qu.' "o go do Paraná,

(Conclui na 2.8. pagina Letra E) Em segIlÍll:l. o prn'2f'r udenista

DEVE TlSTIR A MAIOR· COESAO
POLITICA EN!TRE fiAS AlVlERlCAS

Primeiras declarações do
ministro Hão à

.

imprensa
CAj1ACAS, 26 (UP) - o em),,,,l'

xao ir do Brasil ante, a Hão: chegou
!!, fi da manhã !t La Ouayra, a bor
da "do navio arge:ltino 'IRjo J'aen] "

para eherl:;,r a delegação do Brasil
á Décima - Conrerencía Inter-nacío
nal quo? se Inaugurará a11111 ii ,Lo
de tnarl?fi'.
Dsetaruu a sua ChE'g"HL�i que vem

animado do propósito de procurar
maior urrião e coesão polítteas en

tre os paíse; amcrteanos.

Os 25 jornalistas brasíleíros qUI?
chegaram ontem visitaram, htljl!,
as instalações da conferencia,

COMUNISMO NA GUA
TEIÜALA

_

NOVA YORK, 26 (DF) -

cnr.:TATIIO DA ONU
NOVA YOH.K, 26 (DP}

(conetut na :1.a, página letra I.J

em-

batxadnr do Brasil ante .a Organi
zação de Estados Americanos, sr.

Fernando Lobo, declarou hoje ano

tes ôa parttr ;?ar;: a Conferencia de
Caracas que não acreditava que a

suposta irifiltra�ão comunistas no

governo da Guatemala fizesse parte
do ternário do dito conclave.

O· embaixador Lobo saiu. em z,vi

ão, rumo a essa capital. sul-ameri
cana, pouco depois do meto-dãa.
A "Unitedi Press" lhe perguntou

se (acreditava que o suposto filo
comunismo da Guatemala seria dis

cutido na Décima Conferencia 1n

Lobo
-

:respondeu:
"Não o creio'! �

Acrescentou o diplomata brast

leiro qtre, no entanto, é possível
que hája algumas conversações a

respeito porem, elas teriam "só'

n:wnte carátur geral".
PARTICAPAÇÃ.O DO

PARIS, 26 (UP)' _:_ O
maéstro brasileiro José Si
queira se encontra nesta Ca
pítal, onde fará conhecer a

musica brasileira em seus

diversos 'aspectos po Corr:
servatorio de Paris
Sorbonne. Dirigirá a 01'''
questra Nacional

"

de Fran-
ca e seus; concertos '::lerão
transmitidos por todas as es

tacões de radio da Franca.
A

J

visita do maéstro. �·José.
Siqueirá 'é ofi�iill, pois

�

na
sua qualidade de professor
da Universidade do Brasil,
na Escola Nacional de Mú�
sica, dará tres cursos DO

Conservatcrio de Paris, O
sr. José' Siqueira vai per
manecer ,em Paris varias
meses, Antes de regresar ao

.,,' �

vel, não hesitou 'em f:1z �r a \lá·
gem de,_Dul'an, na ':::acélT:n;), do
Norte até JacJt'sonwi1J�,-, ''Para,
se apresentar às autorid:lfl��. In

felizmente, pOUUJ dE'PO!H a l11es'�
ma polícia recebia. a'·[so da"- E,ua

(Conclui na Z.a pág. letra M)

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

congênere de DUl'an.,

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

"�

Bronquites agudas ou crônicas
TRATE-AS COM o

A Efl(IEN(IA

Um composto de vegetais
brasileiros fomo$os pelo
nu votor terapêutiCO.

do anuncio acha-Sê ��
retamente Ugada à cir

culação do jornat. A NA-'
ÇAO é o único �rgão de
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la

res do Vale do Itajai.

Um produto cio

LlBDRlfÓRIO UCOR DE caclu IIVIER S.l.

J. v.

��-----------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMPORTAM TE FIRMA

,----",--'
.

,

quartos com e sem .pensão, ver e tratar
Herlng, - 247.

a Rua Hermann

no alto comando brasüetro,
anal 1!l o màtogrosense paraibano,

quía no país, com 'as suas pon ZE'nobio da Costa. Ele arrebata
tas de lança dos agitadores ver- o entusíasmo' e a confiança do'"

meíhcs do sr, Roberto M.)rena, chefes' ingte,l,!1:ls" e' amerícanos. Di
Santo um pouco mais ,enérgi.co, zta-me Salga4o: Filho ao vhli<ta!'
FOsse (; general Ciro Espirita o "fro'nt", que," éÍltre os nossos

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA por certo o sr. .Ooulart. não te- aliados, um .nome os 'eletrizava
�.--�� ..;>,�_. ,.._"" .ría cometido uma vigéssimá par polo seu,,'," ÍnoÍ>dant", pelo seu

Pelo presente são convidados os Senhores Aconístas da te ehs ações estouvadas de <Ira- ímpeto é':pélaS -suas vir-tudes de
Indústria d� Linhas LEOPOLDO SCHMALZ S. A., a com- máÚca insensatez; que perpetrou cornandante ' de alta classe !l')

parecerem a.ASSEMBLEI.A" GERAL ORDINARIA, a se r�a-" acoütado pelas' estrelas verme- campo de ':óafalha. Pois o' solda
hz�r e� o. dia 20 de Abril de 19?4. pelas .10 horas,:,na sede lhas da. seção nacíona.l 'do Pai" do, que dertotôu os totatítartos
social, a Rua. Dr. Nereu "Ramos, smr. f! afim de deltberarem tido Comunista r-usso. negros de 'Hitler na Lta'lía, � o

sobre a segutnte: Como Exercito e Brasil apara- mesmo que, vem 'bater os totarí
ORDEM DO DIA

cem identfficados na formosa 0- ,tarios vermelhos, que se apodera
1) Aprovação do Balanço e demais documentos réferen- -

d d'
.

tro d ram de seccões consíderavets dos
tes ao ExercíCIo. de 1953. raÇ3.0 e posse o muus a '"

2) Eleiçã'O do Conselho F:scal. Guerra! Deu o g'eneral Zen3bin trabalhadores,deste pajs, nos uI

3j Assuntos de interesse social. aos brastfeíros, no seu prbmeiro tnnos meses, por obra e graça,

GASPAR, 8,d.e Fevereir,o d-e 1954. contacto de ministro' as expüca da pr-opaganda do Min�stériO do
,

LEOPOLDO SCHMALZ - Diretor. ções que a opinião publíca llE- Trabalho::,
,

A V I S O 'cessitava ouvir da boca de um
,

Acha�se a dísposícão' dos Senhores Acíontstas desta .sotdado da sua linhagem, E isto' ha de ser com honr-a

Sociedade, ,os documentos a que se refere o artigo, 99, do Quanão se estuda o papel d':> para Mato, <;}rosSo, seu t')rãO na

decreto-lei nr. 2627, de 26 de Setembro de 1940. Corpo Expedicionario, na guerra tal, com alvoroço para a P,<rai·
. GASPàR, 8 de Fevereiro de 1954. da ltália, um chefe, um grande ba, a ,gleba, de' 'seu sangue, e

LEOPOLDO ,SCHMALZ - Diretor. chefe, um chefe de excepci6nar.; I
gloria para' o, Brasil, a sua ra-

qualidades de capitão, se desta tria. '(.. ".' BUSGU.IAe '.
.

'. f6hê 1388

A MADONA DAS SETE LUAS
'(Ímp. até 18 anos)'

,.",', ,

IMPORTANTE FIRMA 'industrial de .Toinvillle, necss
sita de Auxiliares de Escritór!o -:- com pratica de contabílt
riade, correspondencia ou carteira de cobranças, devendo os
mteressados dirigirem-se por carta de proprio punho, à, Cai
xa Postal n.o 389 - .Toinville. dando pretenções e referên
cias. ". ", ,,�.;

� (íne BL_U���y
,

.

, fone, 11:.5,6 '

.

.n O J E SABADO '-c;.:::.... "'Ii O J E
'as 8 hãr$. ,-

t: :.:.:.H_�
PIIYLIS CALVERT. STEWART GRANGER, PATRICIA.

.

ROC, JEAN KENT, JOHN STUART�" NANCY PRYCE: em:·:

FORD 195,t

Um terreno DO' ;JARDIM
BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga, medindo 17,5 de' frente
(;010 41 metros de fundo.: Pre.
IÇo o-s 80.000,00.
Divt;rsos lotes de tel'l'i\! a Um a dois quartos no centro

:Rua S�o Ben!o � Rua Zendr�n (b cidade. .

�Gar.ela), pruprlo pa�� Real-

\
Informacões na Grafica 4!':

(f�nCla, PreÇos de ocasJao, me- S.A., !lU velo fone _ 10SS.dmdo 20 x 20. _...;,' .. ;__--'- _
--=
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.

ASSEM�LE'IA .GERAL ORDIN:A:�RJA ...
,. '.

:

cutidos os itens da nota Oficial,' Pelo presentie sa-o conVIdados os·S�ó.'tes J:\ei.ónistas des-
do PTB, solidari'Zando-se com o I ta Soci<:dad'e a se .reunirem em assembléia geralordinár.·a, a

Sl·. João Goulart e á sua, pessoa
ser realIzada no dIa: 31 de .Ma!çú do cOI>l'�nt�. a).1", às dezesse_

1952 - Faixa branca, capa, emprestando, apena'ii, "lealdade
te '(17) horãs, Ila;'sede SOCLaI a'rua 15'de'NoveI?bro n,o 727.

rádio curtas e longas 10. 000 p�litica" Q 't 2 d f' 'd
em Blumenau, afun de deliberarem sobre () 's,egumte:, '

km. Tudo aindat original. Pela ' '. � em, ,a. re I;:' a.
.

'

ORDEM D.O' DIA' .'".."
,

melhor oférfa. Cor Clin2;a
nota esta �sslm redlgId'J:._ Rf- ',1) - Aprovação do'Balanº�} Relatório da Diretorig'e Pa-

chumbo - milcanico - 4. por_ sol:veu, aSSIm .. <em sua reullla?,o;le recer do Conselho ,Fiscal, referentes ao exercido
lEa hOJe, as.segura.... lM1_da.de polIti�:'l, de 1953',,II> s.

d t G t1�53 _ Faíxa branca, capa ao P;e'S1 en e e uho Vargas, con 2) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do con-
_ 4. portas, 3.00& km. Tudo comItantemente com a so!i,da.rie- selho, fiscal; ,

'

�riginal -- <1 portas _ meca- dade :prestada ao sr. J>oã'J Gon- 3) - Assuntos diversos.
nico> - Cor azul claro em, lart, pl.'esidoente do Diretório Na Blumenau, 25 de Fevereiro de 1954.

�aixo - Beije em cima. cional do PTB". Repetiu-se no RODOLPHO KANDER - Dir.etor-Presidente
i Endereço _ JtajaÍ - Rua item 2, 3J "solidarjedade" já l'rt>!' A V I S O'
15 Julho ao> lado dI) Cartorio' tada no item 1 ao sr. João Cou Acham_se à disposição dos senhores acionistas desta so-

Registro Civil. lart. E tal refer�ncia á pes5'Ja ci:dade, os documentos a que se refere o art. 99 d,') decreto
,de Va.rgws somente foi feita por ,LeI, n.o 2.627, de 26 de Setembro .de 1940.
imposição de um grupo'" que' ,ce Blumenau.·,25 de Fevere:ro d� 1954..
deu nesse ponto mas re;si'Stil.i ;t

RODOLPlIO KANDER - Dlr€tor-Presidente
empregar a palavra "solidarl,�-,
dade".

'

•• A VEZ DE BROCHADO .• •.

O general Brochado a.a Rocha
tirou um grand-é proveito, do

incidente, da discussão travada
intramuro'S no PTB em torno
dos vocábulos "solidariedade" e

"lealdade". E a essa hora, está
O sr. Dinarte Dor-neles �m plcn'J.
rearticulaçw.) da sua corrente
dentro do trabalhismo nacional.
A p0'5ição do senador Pas'lualini,
é que é um enigma. Alguns $1:

gerem ser essa a vez d� teórico
do trabalhismo, depois que a ati
vidade pratica do sr. João GOl1-

lart Criou um clima de hostilida
de para o presidente -la ReplllFli-,
ca. Dentro de 15 dig'" espera!l"'}
os observadores politicas impor-
tantes acontecimentos na dí'rF

çãt.) nacional do PTB.

gou mesmo, a propor uma eoncen,'
tração de forças americanas pa
1'a uma ação decisiva, que dp
pois seria atrIbuída á FEB-
A pro:posta foi repelida pela

general Zenobio que afjrmou que
Eeus hom-ens 'formariam de
seus homens tonlariam (i'e, qual
:quer maneira a fortaleza. alemã-I Mareio d-e Oliveira, rUá JO?
Entretanto, mais dificil se 1;or::la quim Silva n. 96,e José Maria
ra a situação, pois Bi'lvedel'e, d,e .Medeiros. avenida Gemes
que seria Q ponto de apoio, da Fr�lre, �36: Com excess�o dos

li ARMAS E MUNiÇÕES operação navia sido retomado 'dOIS 'prlmelros os demaIS são
aoS' americallos.

'

"fregueses" antigos dos xa-.
,,� Foi então,; que 0: atual minis drezes distritais.

Armas de eaça., e8Por- ,tro da Guerra, depois de enten- UM FALSO 1\IARL!
te, revólveres, plsto- dimentos com o marechal Mas- NHEIRO

'

las etc. qualquer

�
carenhas de Moraes, pediu e 01:1- No 'd'ec<lrrer das' dilíg.enciasmarca. .;t_"MPRAM-SE teve u seu consentimento para ii. a "e"noa" poli)t:ial, prendeu,
arrancada finaL E, na manhã de em um prostibulo' existente á

( P ( 21 de fevereiro de 1945 a FEB rua Pinto de Azevedo., 35. o

asa esta e aça � cobria�se de glorias, tomando individuo Clljrlos Gomes dos
_ BLUMENAU _ l!� Monte Castelo. com o Regimen- Santos, de 25 anos resodente

Rua 15 de NO'T., 1381 2.�t to Sampaio á frente, sob o t!o- á rua Prefeito. Ribeil'';), 91,
, � mando do então coronel, h>Jje ge em Caxias, o qual envergava

�����ii.'lil���������� neral Caiado de Castro. uma farda de cabo da Marinha
'�

e portava carteira de ídentid'a-
'de �. 50.411, pertencente a
Luc:ano Alves das Chagas, Os
detidos foram conduzidos á-

�'mmmlflUUllllllmIlIUUnJIJJUJJmJllmllllmnlllnIlIlIlUlIIIIlIllIIIUJ�

� �!!§ E IND!tR!!!�! I.

PONTOS DA CIDADE = .

.

.

�-�
- Antes de realizar qualquer negócio imobili�rio,. §,

.

consulte-nos
.

:'
=.

;; "ORGANIZAÇÃO BLUMENAUENSE �TDA.Jf
Rua 15 de Novembro, 870 - 1.0 ando Sala 5 g

,

_ Telefone: 1 5 1 2
E Onde se realizam os melhores neg6cios de im6veis �.
�,ímlilmlillllliuiSmUllllmli'IIIIIIIIIUllJmIHUmlnmí.it!nnumUJin.";

Vende-se lord 1951, equipa
'do cem. rádio� 4. J!(oi'tas. eor

beije, 20. �OO klms. reíaãs- A
eeíta troca. por eamíónete, de
preferencia Dodge. Correspon
dencía direta sem intermediá
rios para Oom , Ind Oswal
do Schrneder- S. A. - Lon;
trns.

VENDE-SE
um" ou duas casas de madeí
l'3S. um negócio de Secos e

molhados. Tratar com' o Prop
Serafim Berti, Rua Itajaí n.o
2523, perto do Presepio. Pre
(,;0 de ocasião.

(Vendo, ou tróco) ...:...

.. I-
nas, secretario executivo do Depa>:
�amento de Assisten.cia: Tecnica das

Nações Unidas e Alfonso Sllnto

Cruz, perito economico do Depar
tamento de Estabilic\<lde Economica

da organização mundial.
O secretario geral f'djunto 'par:I

�nformações Benjamin Cohen, que

.,.� encontra n'O Chile. reunir-se-á
a seus colegas em Caracas.

ESPERADO FOSTED
DULLES i ,..,-

WASHINGTON, 26 (UP) - In-

!formou-'Se, hoje, que o secretario

de Estado, norte-americanQ, John

:Foster Dulles, seguirá domingo pa

�'a Caracas, para assistir á Decim.l

Conferencia lnteramericalla.
_

E
:verno dificilmente pode!"i Hg'}
'1a (iizer que há no Egito alguem
!Com quem a Grã Bretanha pes

�a firmar um tratado par', fi e

"'1l,cuação 'da zona do canal ele
�l

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

TROCA
VEND4
COMPRA

LOTES A VENDA
Vendem.se diversos Iotes,

proxnno à nova po-nte em

construção- no bairro de Pon
ta Aguda.
Informações com Arno Bee

ker, Rua. Bolivia, 73,_ Pon
ta Agutla - Nes�

_-_a.::.-._

fOOPERATlVA"DE (RE�DITO !GRICOLA E POPU ..
"

lAR DE TIMBO� 'RESlt 1TDA,/
'

'1'T rM B o' ",
Àsscmblêia GeràL:Ordinatia: l

l.a CONvocaçãO i ,
'

,

!O Presidente da Cooperativa' de Crédito Agrícôla e Po
pular de Timbó - Resp. Ltda., usando das atribuições que
lhe confere o art. 36; letra C d{js: estatutos em vigor, convo-«
ca os Srs. Assoc'ados para uma 'reunião da ASSEMBLE'!A
;GERAL ORDINARIA, a realizar-se no dia 21.'jle março; de
:1954; ás 9 horas, na séde social, 'á Ao;,..enida 'Getulio Vargas!
slnr.. désta cidade, com a seguinte>"

' ,

,','
"

i
" , ORDEM DO DIA: ' "

" "

I
, 1.0 - Leitura, discussão e vetacãó db balariçó !i;eral, Iconta Lucros e Perdas, -Pareeér dó :Conselhó' Fis- f

cal e demais documentos referentes ao exercício I'
de 1953.

.

I

2.>0 - Ele:.ção do Conselho Fiscal para' 1.954. '

3'0 - Outros assuntos de ínteresse dá 'Sociedáde..
Timbó, 23 de Fevereíro de 1954.·'

.

Julio.· .Taco.bsen - Diretor-Presidente.

HO.fEL R:EX
PRECISA

BABADO HOJE

Um porteirO' para a noite.
Deve estar quites, com o ser

vÇ'ço mi1i11a-r. saber ler e -escre
ver e falar duas línguas.

II O J E
as 4 horas

Grandiosa �tinée para a petizada!
OSCARITO', MODESTO DE SOU,ZA, VERA NUNES, em

.

t; 'E1LTA AlGUEM NO MANICOMIO

V, EN D E - SE
Um terreno' á Rua S Paulo.
Informações á Rua S. Paulo

2812.

RODOIPilO

PRECISA-SE

ESBORDOADO PE". I autôridad�l1(,eU
LO EDIL Iço;·

.

Após t'er consumado süu I
"'-_..;.___..;...,.....;_..;.,.....-,-_-....,.._;.=

intento Manoel nem procu
rou fugir, tentando S.11r da'.,
quele local, legalmamente.
Nessa ocasião, o' vereador,
Peixoto F'ílho, que aE, se

encontrava, pren&eu o ho-
I micida. Em seguida, amar- D
rou-o e conduziu-o num ca-

".. I
minhão da Prefeitura, acom ca, fez vái-iás considerações sobt'e \.o momento 'presente. diz�ndo 'a,
panhado ue alguns lavrado- certa altura: -:- "Compreendem!}s '

re5, para a raiz da serra, perfeitamente a grav�ade que a-
'

onde o €spancou. Manoel tl'aveS5arnO!l qual1do D,03 UP}'llX\- 1.
f

. mamas do (dia eIIjl que o povo bra- ,

SO :reu, em con'sequenclél sileiro, 'mi::.ndo de sua soberana'
dos maus tratos, ferimentos vontade, mudará em �arte os di- ,

graves pelo corpo e na caho'" rigentes da Nação, ora em que os

ça. Algumas horas depois, inimigos. da Patr�a, acobertados, í
t�ntl.lm penetrar lI,as camadas

me-IO edil fluminense conduziu IlO,l hlstruid.as para toldar-lhes as
.

O criminoso para a delega- inteligencia'i ,impedindo-as de dis-.:
O Grêmio- Esportivo Olimpico tem a ho.nra de convidar eia, entregando"o enlão ,í'u� cernir a verrlade; infiltram-se no

_

S !leio das classes trabalhadoras pa-OS seus socios e os da ociedade Dramatico. Musical Carlos
Gomes e Exmas. Familias para ,o seu grandioso e tradicional ( ra com sua inciíaçií<t daninha, pa-

BAILE DE CARNAVAL a J.'ealízar-se no dia 1.0 de ,março ,

raUsar-lhes os braços, molas vi\'as

b�����!;!'.EIRA DE CARN";VAL) nos ,salões da S·D.M..
n') Hospital Miguel Couto. dOT�;;;�:,ss;;ssoa'm-ü1.os, ainda, MS

NOTA: As mesas estarãú a 'venda com o zelador da S.D. 'YITIMAJ .

.t>lwi.:los, as primeiras. palavras �r?-
M. Carlos Gomes ao partir de 17 de fevereiro.

, �'J . hosp.lt,al os Iendos fo- nunclada: por v. "X�"l. ,:u!n,) mml;;
Os sócios da S.D.M. Carlos Gomes deverão identif" l

ram ldent ficados. eomo s�n,- tr�: - ,0,, s:,ldado tera de cum

car-se na portax:ia, afim de s.erem evitados contratempos.
1

do, Carlos MonteIro, solte ro, 1:1'11'. as mlss.O€S .que l�es forem

O baile sera abrilhantado por duas ótimas orqUestras. d,e 28 anos, estudante_, morp._1 conÍladas. Nao r"euar�I" ?,:m :,m
Os visitantes terão ingresso mediante convit especial a ,:l<,r na rua das PalmeIras, 96; I

passo na defesa dos pl'lnl!lp'')S oe,

razão de Cr$.200 00 que deverá ser soliéit.ado co� a Direto- Moacir Marques, estud.ante, mocraticos, do governo e da OI"

ria.' solteiro, de 23 anos de idade, tl.�m do pais". Compreendendo
Dia ,2 terça feira d,e' carnaval com inicio as 15 horas na' residente na rua Redentor, 29; bem essas diretrizes, � concluiu

sede campest�e . hav.erá vesperal dançante, qarnavalesco Ademir Martins, solt-eiro, tam -- este comandb em nome de s·aus

'ded!cado aos filhos dos socios.'
,

hem. estudante. de 21 anos. oficialg, empenll'a mais uma ',zez

d<)micni.la{�o na rua Bartolo- a sua dedicação' lealdade de CNr.an

meu M�ltre, sem numero «e dados, pronto,; a reCeberem quais
, José Francisco de Souza, Bol- quer missÕes }l&ra a defesa dos in

,e:ro, comerciairo. de 29 anos "iel'esses nadonais, ria garantia, da

'.:Ie idade, mQrador, na Aveni-
.

suprema liberdade do povo; na 'guár
,da Epita.cio Pessoa, 1264. To- da das instituições e pr:>teção da,

dos s.:;freram Fg,�iros ferilnen Oemroeac;as brasileiras.'
'tü:; pelo' corpo e retiraram-se Após fizeram-s,: .)!n'r v:niús 0-

Sabado - Dia 27 de Fevereiro depois de' medicados. radores, (!nf�� eles o prefeit,� dia
A' noite: BAILE SOCIAL' I NENHU�A PRISÃO' .'

cidade de. petro.polis· e ..

0
..

ministro

Domingo '_ Dia: 28 de Fevereiro '·A comcssao qUie teve OI'I- do SUpe!l'lOr' 'i'rlbullaJ l'Jlhtar, ge-
A' tarde:· Domingue:ra Infantil gem no interior do salão foi neml Alenca�' Araripe, 2St.:'! com·

Terça_feira � Dia 2 di! Marco terminar no jardim da sege panheiro de, turma do general .?e�
A' tarde: Dom'ingueira Infantil

,.

dR Sociedade Hipica. Entre- nobio'da .costa:'que recordou gra-
A' n>oite: Bail� Social tanta, o comissario P·essoa não tas. passagens de sua formaç;'.) :Q«,.'

Todas as danças serão abrilhantadas pelo "JAZZ LYRA" jlOgrOU prender nenhum dos e- Jitar: e aquele, regosij.J,ado-se com

. A DIRETORIA'. lementos que provocaram' a os presentes em, nome do povo pe- Por fim perguntado sobre a im�

escaramuça. Fic�u apu:rado tl'opoIitàno, po;' ser naquela cidadc portan'Cia que emprestava !lia "'COn-

I Que tudlo partiu de ';eleme,ntos serrana a' rp...idencia do nov':J; titu,. . vite que lhe fez o governador, do
do "Bloco dos Cafajestes", que lar da :pasta dn ,Guerra, que, ali '�e Pal'aná para, assumir a Secretaria
eram chefiados pela indov:duo fez querida e estim3.d.l 'por to- da Fazenda, ussim se manifestou'

LUiz Carlos pj.!;'xoto. dos. Acredito, qu, nada, signifique, de

·GREMIO 'ESPORTlVO OLlMPICO
.

BAILE D E CARNAVAL

-1
!

. j

Neüsa ordem de considerações,
revelou o papel desempenhado ue

,lo IBC no comercio cafeeiro diz;n_
do:
,E' inutil negar que o Instituto

não seja tambem e muito, um or

gão, de comercio ás voltas q'lm
essa� d"ncadlas que;;tões de mercado
a precisar agir inclusive no estran
"geiro, Ora, esses prOblemas exi"

,Nos casos da ,politica nacli>nlJ.
não estou em' situação 'de opinat".
Sou, sabidamente. um údenista i;)a.
j>uHsta que não pOde deixá!' d� à,;
eOmp",nhar com simp::tia uma inici�
tiva. n.es:no dos adversários, qúe
traga em seu boyo, o senÚdo. geni,.'

'

ros� de atender uma reivinmcação'
somaI. Com isso digo tudo. '

SO(IEDADE . DESPORnVA VAS10 VEm
'J At'r;-e.tito ainda que, 'Oara o fu
"turoo frentE' ás saíres; d� posse. de
;esíudos sobre o v�.lor do produto
e a situação dos mercados, terá .0

mc que a!lir fixando o séu just;,
:preço e garantindo ,a sua estabili-'
ôade, no jógo da oferta e procura,
"�OUl 'l:Hl)õ1: af.õsistencia p�t'manenta
'no merc�.do Mas, essa orientação
,de alta :résponsabilidade é bom'
qu':! fíque para uma Diretoria ,on#

de a ,lavoura possua maioria deli-

"CO'NVITE"
.... ...-- �.., 0;: ... :;:,....._.,�.,

C>onvidamos Os 81'S. Associados e Exmas. FamiliaS', para
os festejos de, Carnaval le 1.954, obedecendo. ao seguinte
programa:

(ONSERTO
DE RElOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -
ITOUPAVA, SECA

(Ao lado da Farmacia Pllliu)

- SERVIÇO RA,plDO -

Aceita conserto� e cónf.ec_·
çõs:!s d'e jo�as. A

'. :
v,s O
fi

....

o O Gremio Esportivo Araranguaense comunic'a a todos os
portadores de bilhetes da rifa de lun, automovel' De Soto que
a mesma foi adiada. para a extração d'2 São João,.jmpr�feri�
velmente, e 'não 27 de Fevereiro de. 1954 conforme consta
·nos re:f,eridos bilhetes.

.

A Diretoria

quela delegacia 'e recolhidos
ao deposito de pr,esos. "LONDRES: '16 (Dp) -._ A ra

alO dQ 'Cairo diz ter'Ql cf> l�
o' 'd

. ,'J"J Gue'!nel ,ente, do quál. l'êSUÜ,)!l a

renun.cia do pl'esidente gen�ràl
Na.ghIb, O(�''),1'reu segunda ,feiraultIma. Naquele dia, ãis,�urgan
d?' no clUbe iindonésiar'o 116. Ca-

I p,tal :e�ipcia; Nagll:b atac'lU lJ
PaquIstao, e cond�nG'l a· ti
rurco-pequi3t.mi. '

,
a, ança j

,

I
I
I

I

correspondent€ aos 30
tros, ludibriando a boa
daquela Irmã.

Levado á presença do de

legado João Gomes, o auda
cioso meliante confessou o

crime, devendo aguardar o

pronunciamento da justiça, Idepois do competente in

quéritô.

restante em di!J.}).ei,ro' '

d
.ta

' e que 111;1ceSSl a Fundação
"

,

custará 10 . _
,para comple-

'. mllhoe.f � 500 mil'
cruzeIros e a

'

ii '

' _Campanha
-

l'ea!i.za.a ,por Napol�ao'Laureanol rim
de.u �penag pOUco. rhais de" nov(� ,

mIlhoes de cruzeiro's ''r t
.'

, "" _

• ...s o para,que, a '" undaç.ao nã{)', seja' ()briga-
:a a recorrer nem aó' g.o.verno. ft.",
eral nem ao governo' da cparaí.,

ba, de cuj(Js diri""entes, .

J"
S

b �. a 18..5, "

em_pre recebeu Q. mais, in:'est.rito
apOl'.). O g.orver:nad{)r ',sr. José
A_mel'i?n doou o -terr",n�' onde es
ta sendo CiOlístrutdo-" <). ht:lsPita�,
e o governo< federal dará toda a

aparelhagem, atraves da ve.tba
de cem ro.ilhõ,.l'l de' cruzeiro3 'fi

- xad�, pOr um pro.jeto apresenta
do, aCamara Federa'l-p,"ll), depu,

I
tado Jandui Carneiro.' Dé.ÍlfA'l t(�
tal. seis. milhões se ·destinará;) á:-

.'

quele flm. ll!sse -projétil' js; foi
'

aprovad{l:, ,.

-.-' ," -

'

,

:

� "",,' __�'__ ,'
_ ,_J',

a 'Casa Buerger'
Coniloua com a sua . ligu�
dação de relal1l8s e saldo de

.
.

balanço
. .

.. 505
'

..
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PRESTOU CONTAS· AO P O·V O CATARINENSE
SOVERNADOR IRI NEU BORNHAUSEN

ç,!,!!p�.f�����" r,o�,ª,�i�,�ç�!��.���P�L��ÇN"3T���OI.�,���,� pont�ç.!�ª'��ç,� I��::��gfi���:�;:;:
·Cerquen:lla; dos edifícios das co- Alvaro de Carv�lho", por cujo. pelas exigências dos serviços pú- DINHEIROS PUBLICOS

.

estradas, quartéis, pestes de pue- quando da; eleições gerais que se' Ao té�mino desta palestra. não

·letorj,as de Dionisio Cer_queira e palco .passaram celebres artistall blicos, ínetalados em: prédios ve- Esse .esrorço tem-se orientndo, ricultura, expnstções, ,armazen�. nvtztnham. Assim como no dia da I poszo detxar- de agradecer 110 Po-

ramímm, Camboriú, São· Joaquim, Itajài; e das' 'delegacias e cadeias nacionais c estran"eiros, Pois, te- lhos € inadequados, e quê s6 I:lm sobretudo no sentido da apüca- etc., minha posse preguei a harmonia II vo da mhlha terra, não só aos :;1-

Cempo Alegre e ao Sub-Distrito do. d Tpúblícas e urvo, Timbó, Join-' nho o prazer de enunciar que alugueres custara tos cofres pü- ção honesrn dos dlnhelros públí- Dessas viagens, regresso sempre do;; bons catartnenses, bater-me-ct ptausos recemdos pelo que tenhc.

víle, Indaial, Cóncórdia. Blume- Jançeí, ·hoje, a pedra ,fundamen; ·bUcos dezenas de milhares de cos e da assistência a esses· no- reconfortada, porque dela> trago :> I agora, por uma solução elevada, feito, mUi; tzmbérn, à sua genero

nau, Chapecõ, e ·Dionisio Cerquei- tal de 'mats um editício público: a' cruzaíros mensalmente, .mens �e almas simpl,,� e mãos cu- estímulo para prosseguir na obra I capaz de oonduztr ao Congresso 53 compreensão por tudo aquilo
ra: além de vários prédios eseo- séde da, Diretorias, que será bela ·FIXANDO DEFINITNAMEN,. lcjadas no frabalho - os colonos encetada, sem vacilações nem de- I Nacional e li Assembléia Legisla· que, em face de circunstâncias in-
Iares,'.Muitas ·dessas obras já foram construção de linhas, sóbrias e mo- TE A CAPITAL E:M FPOLIS, catarinenses - que sempre vive- saleutos, COm 0$ olhos voitados jj "ti nomes realmente representa- vencíveis, não me foi posstveí ra-
concluUlas e. inauguradas. . 'dernas, 'com lO anõares N�ln, se Acresce '1'le, .corn esse grupo cre ram abandonados; eomo que eg·· para a gl'ande.z3 e a prosperidade Uvas do nosso trnbalho e da nossa zer, Agradeço, também, a iodos a,'

'Sobe a quasi três centenas o Iristalá'rão GS serviços da' Diretoria edifícios púbncos, o atual Gover- quecidos dos Poderes públicos, que da gente barriga-verde. culrurn. Ninguém conte com o a- queles que, direta ou indireta-

.número de. prédios escolares
.

e Estadual de Est�adas de Rodagem, no fixa derímttvamente a Capital deles só se Iernbravàm em véspe- Aqui tendes, meus caros coestn- poio do Governador para camba- mente, prestar....m O seu valíosc

'. edifícios pÚblicos que Sofreram re- da Diretoria de Obr".; Públicas, do do Esf;!ldo na bela· E' encantadora. Tas de ete içôes, para lhes fazerem duanos, a sínlese das atividades Iuchos que visem a tirar do Povo eOUCUl'SO ii ndmhuetração pública:

forma) ampfiação ou melhoria .nas Departame.nto de gSi.atística. . do. Ilha de San!-a C.atariu'l.. prornessas que jamai::i se cnrrrpr+am , gover.narnerrta!s nestes tr(�.,; unos o direito de escolher aqueles que. aos sf:nhores SecretáTios de Estado.

suas tnstaíáções, .0 que bem de- Departamento de Geografia e
'

AUMENr0 DE VENCIMENTtlS OS BRAVOS OPERARIaS de administração. pela sua vida de sacrifício â cau- aos ,,,,nhares Pret'eí íos Munícípals ,

,

. . .

Icartografia
do !��tado. e da Bi· DO FUNCIONAi.ISMO CATARJNENSES Desde que assum! o nohre pos- sa púbtíca e pelas SUa;; qua1idad,'� aos DireL-,res de SeI'vi<:os, aos

.. , , ,.
. .,

_ rrión_r;tra o. zelo da atual ad��nis,' blióteca Pública . .8 dentro c'Je ·po'� Quando candidato ao Governe Não tenho esquecido, .rambem, 1.0 eum {iII{' iII·" honrou o Povo ('2." rnornís, sfio ('EPtamenTe os mais F'unetonár-íns em geral e, especial-
,�(:lfJ?lO das. secr���la� _.e �a resr- n:.a�ao .. p�ra preservar o patr�mo... cu.:; ':'êtnanas �erâ: h .. ·_'.ada a -cot!r;;� do Est�do, fig'trava r-nt:re as m-i_ O� 'hr�vn;,; operário ..;' catarlnense�·. tt1.rin":4ltsP, tL'lll!O tjrnbrado eln _dp· indicado-: ao SUfrágio popular. Con· mente, ao Professorado C'atarinen-
OraCla do Governador, a leforma

f
n�o públIco, .

ti l'çao no !lOVO E'difiuo do· Inst!pl- Aos vários sindicatos de Bluma- var bem alto O nív .. i moral da lem, i,JI\wia, todos os {'aturin�ll' SO', p€'lo d:.svelo com que .e vt'm
e<J "T.eatro Alvaro de Cal'vnlho."

�

·Os�.'adversãrios do Govêrno não tl1 ctt: Educac;ã.l.· vel'"i n ., ..... de. funci,)IJdi�mc .;"1- nau doou () Govuno U],I 1.e1'1'eno ndministrat:iio pública estadual. "e" CO�" l.{ a':[,o serena do GoVi'I'· de-di ..ando à difil'il e nobilissimã
.&2pra iniciada; a instalaçã� da rê- .lh:'!.p€Tdúam as c:bras 'l_ue vem

I
lNIMIGOS Di) PJ;10GRESSO blieo. l'ilrJt,vr, alhehs à minh<l p:>ra a constrttl;ão da sua sédc Ape;;ar <,""IS ataques dstemátieos no n" {'l'iação de um ('lima de ea· tarelU de IH'pj)srar, moral e fnie-

�e .d� água. e esgoto :1a CIdade de

I
reah,mndo

.

em ,Flonanopohs entre DE I<'LORIAl>iOl'; 'ns vontar1e, r._f�rd:...' 1 eõ,;a llrov,. Id�lltieo beneficio r"j concedidQ dos ineonform.ados com a vitoria tendimento, qUf, po,·sibilite li pa� iE','walmt'fJtê, 05 futurO:?' cidadãm;

U�Jal; e ;"u con:tl.��çao dos
�

quat1-. e].a3� ? . �esldencla do �ovE'rnadOr1 Eei (Jue os iniln1��o;. -_in progres.. d:'ncla, 1U� st\mente no s€Jgunrli) aos operários c.� F1lorianopolis .. �..03 do Povo e corn a firnu�z.3. do n1eu {' (J ])rogrE:O;1i) da F.ente I)arriga- d::l PÚlria
té-l� da For.ça Publlea n..."l'3 cldafl.es i o }i....dlflC:iO das SecrE-tar13S e agora

1
stJ de F]orianopóH� \.1-)1 tinuarão ":S" e no' :.e;,( �1.r') ano do nll�U Gc.\ler de Brnsque fiz doa�ão de urn 111tJ- Govi�rno, e:_j'JPl'lJ eni D�us resguar- verdp. Qu€, uêsie f!úfll:::çn de" ano, nO;1

", . :,.: ;:�.�. �

b!'avEj�ndo c'on;i'a :lS obras, ta. no foi uHn�rla, i-if,Sin1 nlCSJriJ t.rr-· derIÍo aparelhO de Halo5·X. I dar, riÍé o tiH1 do nleu ulsnda'tD, Ainda que a luta - ln�SlnD 9 {j� a Frnviden('Üi - a todos nós

,;untno�vs e super- <,elad"•..1('n�e. \'lq.� não t<;rem �,�{) PERCORflENDO O INTERIOR ,I esta linha de conduia. que julgo mais al'irrada - fé.1' a soJu;;·f.o :. :;.l"gl'ia ·do trabalho honesto
fluas. Mf'.s r�.o:: v�s:dadei.ro3 amigos ..a.tribuidJs �o li:Yi�;: 1'<'.iv1 t.I"t)_3 os DO 'E�TADO ser a rí1ajs ('ondizente com a rlig� ljreferida peli'"J� hDmens :ri? ponc.:B� {' f.üníia.rltl?'. para que continuemos

da c-idaõe. as pe1'sous doe bonl se-n- rec'ursos neee5sitrios ·a um aurnen- Con',ú G[iVerl�3dor. ·Vil\:it�i� nt��"'l üiihuip íia� funçües públic�s. vei�J o t]·üvf-I'no nãú Bê af&;tar.ft d'l Ii i'ún�Íi-lii.r e �olidiíics.r:; sem de.'S-

�abeI'âo reconhecer to geral. Emhora a melhoria cnn'" t(õs tr&s anos, rlezenaB d? lViunlcl· PREG ...i�.NnO ..4.. IIARJ.\.IONT. .\. Hüha de fl:nnpza e dignid;;,de f0i.ar vios neITi óêsiâ.leêimentc.:;� a gran·�
de tais elnpreendh eedida. não ("orro;�pGnd:. ainda as pios. ihB.ilgii!'àndo e:-.colas, erupos DOS BONS CATARINEI."fSES dada Ele? a.quil €, per cErto� terá.' tlEZa. d:.> niJS�G E-;·tadGi

r��ai'J nE�E�5idades da esforçada .....------'-----

cJasse dos funcionários pÚbÚcOS, E
'

iiil d I
Iii

I;t.:;:r��;:.ir.�::1i��::,i:�;:;: XercI O. e ecn Icos,e a
',n,'" de CO> "'95.10000.

cessar pela segurança do
o que poucos pasc;ageiros de avião sabem ... Trabalho silencioso,
constante e inestimavel (om 3.000 especialistas estamos reali·
zando um trabalho no . qual. os EE. UU. gastam 16.GOO .. Limite de

(apacidade � Pretisamo� do dobro

o
(Continua�ão}

tidas, pelo Estado· e as subvenções
a hospitais, casas de saúde e ma

terrudades, deu o Govêrno Posto,;
de Saúde às '-cidades de Mafra;
Campos Nóvos, Capínzal, ·,Criciu�
ma, Rio do ·Sul, Lauro ·Muller, :.Gua�

RERLeHTE

l:rND BOHN REIM
,UMGÉKOMMEN

. WOOSTER, 26 ÜJP) '-----c Ein tragischer
.

gluecksffal ereignete sich in ,der Umgeb4ng VOYl

Wooster aIs zwei Personenwagen sich auf êiner Stras
se begegn";ten und ni�t hoher Geschwindigkeit inein-

Janderfuhren. Vier Persol1'en kamen dabei um, und aIs
man die Leichen ídentifizierte, stellte sich heraus,
das die Fahrer der beiden Wagen Vater und Sohn

sem
vôo

waren.

nIE. "GRIPSHOLM't IN NEW YORK

NEW YORK, 26 (UP) - Zum ersten Mal seit.
dero Kriege kam wt?der ein grasses. deutsches Fahr�
gastschiff in New Yo1'k an; .es handelt sich um die

"Grípsholm", die :mit einer Besatzung von 350 Mànn
. in den Hafen eínfuhr. Das letzte deutsche Passagier-
schiff in New York war der Schnelldampf.er "Broe

�

men" gewesen, .der am 3, August 1939, kurz vor Aus
bruch des z,veiten Weltkrieges, N. York verlassen
hatt.e.

, que expQsto, é, apenas, breve resenh:;. das (lbraR
de maior vulto P03Si) assegurar
vos que tenho da,do o meU10r das

minhas forças para ,� bom de.em

penho <las altas e honrcsas fun

ções que me foram ,�onriad3.� pela
boa gente catarinense.

LINDBERGR' SOLL GENERAL WERDEN

tREPORTAGEM DE ra não tivesse no âmbi'o i nor número de responsa01- para guarnecê-la, de l�G

HELIO AMENO de suas responsabilV"'õ�s, lidades e volum.e igual de minimo, 17 especialistas,
Quando um passageiro como aqui acontece, o ser- infra-estrutura,· o que o incluiedo o chefe e seu

embarca num avião, geraI- viço de meteorologia a'2ro' lV1nistério da Aeronautica adiunto, mas isso sem 3":'

mente não faz uma idéia' náutica, e seja extrema- pleiteia, em pessoal é mí- .falar em mais dois homens
. dos meticulosos cuidados de mente reduzido o seu s'e!'-! nimo, Aquel-e serviço na que SE' tornal'HO imprescin
I quoe foram e serão cbjetos viço de radio, em compara-l �A..mérica do Nortoe

contavall(diVêíS
para substituições

'I·por parte de um verdadei- ção com o nosso, no qual I em 1948 ,com 16.000 ho- em casos de doenças, fal-
1'0' exército de técnicos, o consumimos o maior núme- I mens, e o nosso Ministério tas, férias e etc .. Além des

, conforto e a segurança de 1'0 de especialistas de qtK' I da Aeronáutica, pretende, se pessoal, �ada estação
�ua viagem. Esse conforto dispomos. para a execução de uma so: precisa tambem de técnicos
corroe qllase que totalmen.. Necessidade de rum- I

ma de taro�fas bem maior, em manutenção e conser-

te por conta das compa, pliação dos <!uadl'os, cvntar, dentro dos próxi- vação ??s equipamentos, e

nhias de aviação comerdal. Pela comparaçao, po::e- mos cinco anos, com 6,889 os a'eroaromos de pessoal
Mas, em relação à segu- se. bem ver o: verdadeiro técnicos, para operar os espe�i�lizad� para .a sua

rança, grande parte das ml1�gre que _a. custa d� Serviços de Meteorologia· a�n:llllstraçao, ASSIm, ad

responsabilidades . pesam mUlta abnegaçao vem realt- Aeronáutica, de Controle miÍmdo-se que em cada
sobre os ombros da Aero- zand� o pessoal dá Aero- I de �ráf'�go A�reo, de co-I· aeródromo, seJam lotadoê,

I náutica,· a qual <!umpre, en- nautI.c� para
F ,manter . a.s , n:UlllCaçOes, ce;., :Q1stala- apenas 10 homens, só para

I
ire outras, . a importantis· condlçoes mmlmas eXIgI-: çoes e Manutençao, e de os 90 novos aeródromos

(?ima tarefa de manter um das pela. :?�gurança de vôo, I. �dministr.ação de Aeró- i

planej�:.1os para os prõxi-
.

I perfeito serviço destinado sem pre}UlZO do crescen-r
aromos,

. !õl()" cmco an03, sem falar�

I
a orientar oe proteger sem fte desenvolvimento do nos- i.'P. nos 457 que.! já possui�
interrupções, durante as So transporte aéreo. Mas; Complexidades dr' mos, seriam necessários 900

1,53'1.345,10 24 horas de cada dia, as essa capacidade de sacrifí.: operação especIalistas .. Isso dá uma

f ,aeronaves· que cruzam os cio e abnegação tem um li-I
A quantidade de espe-l idéia do quantu foi modes-

céus brasileiros. Assim, mit'e, e urge evitar qUe es- ciali��'.'s necessários ao to o plano elaborado pelo
pouQJS são aq�el'Bs passa- se .limite seja �ltrapassado, p�rfeito f:mciona�el1to dn Ir :MIl-'istério� da Aler�l1áuti.cH1.389,867,61
g'eiros que trafegam pelas' pOlS segundo dIZ um Velho i SlSÍ':.:!ma de Aerovlas e Ae- cr):n rBluçao ao pessoa� tec�

nossas rodovias nas linhas' 'refrão "mais vale p1'eveni1'

I
roportos, pode apesar de nico que precisa para man

nacionais ou internacio- que remediar".
.

.. �u:o, parecer um tanto 11er o mesm::> elevado índi�
60,32+.20 nais, que têm conhecimen- O Ministério da Aero-' exagerada àqueles que não �e de segurança e ritmo de

,to desse inestimável serviço náutica, sentindo aument.ar' c(>tão familiarizados com a progr'esso da aviação bra:

que o Ministério da Ael'o- cada vez m� o pesado complexidade da operação, sileira,

I náutica wm prestando si. fardo gue tem sobre os oro-
I das instalações e dos equic

, j1!,!nciosamente desde a sua bras à medida que cre�ce_o I pamentos integrantes da- -2·-5-0-"""",O -O '0�fundação, em beneficio da progresso de nossa

aVlaçao! quele
Sistema. Mas" deve

segurança e do progresso
- pr�venindo p,ara evitar s'e levar- em conta que os I

do transporte aéreo no
remedIar -:-. Ja elaborou serviços de radio-farol, ra-

15.086,069,10 Brasil. um plano basIcl) de mel.ho-1 dio-foni(;l, radio-telegrafia,
�ament�s .'1 s�rem

_ :eahza-I d� informações �eteoro!óMas, se são poucos o:; aos dU1;_ante ClllCO allOS. Da

I glCas
e outros, mstala::los

13.965,80 que têm conhecimento da- execuçao desse plano, no ,ao longo das aerovias e nos

150.000,00 l.quele servi�o, m�nor ainda qual temos ocupado em re- ·aeródromos, funcionam em
por certo e o numero dos portagens anteriores r1��sti- 'I regime_.ininterrupto de 24

18.23'1.571,81 ,q�e sabem ;-c!9� sacrifício: nadas a a!er�ar os nO.,50S horas, o que sendo o horá
� q e a AeronautIca .:rem rea homen� pubhcG� sobre as I rio de trabalho de oito ho
i h:zando p�ra mante-lo, com I ameaças que paIram sobre Iras equivale a dizer Qu'e

'� r:erfelçao que o elevE.do! a aviação br::.l8ileira, caso

I pa;a cada setor de uma -p.s
mdlCe de seguram.'::! 81�an" I não se ate;:v1a suas imedia- tação, precisa-Se no .mini
çado peJo !ransporte aereo I tas ne�essld�des, depcncb r mo de cinco homens. ESSE

9,870.749,10 ,.no, Br�sIl tao bem o atesta, ê. contmua:çao. do progr'es- fato faz com que uma esta
E ISSO P?rque, sem ter cnn-

,

So do tra�spo;rtFe aéreo em ção, que, por exemplo, te
tado ate agora com recur- I nosso ·palS. Alem da cons- nh30 3 posicõe.::. necessit-=,
sos.outros além dos de voer- trucão d'e novos aeródro- ---.--------------�-----

8.216,822,71 bas ,orçamentárias' ordin&- I mo; e da introdução de me

rias; viir-sf! a A,eronáutica lhoramentos substanciais �

150,000,00 obrigada a acompanhar o imprescindíveis· em outros
vertiginoso crescimento da já existentes; do reequipa-

18.237.571,81 aviaç�o 'brasileira, que é' pamento dos sérviços de Ihoje um dos meios básicos meteorologia aeronáutica.,
de transportes com que controle de tráfego e pro
contamos e se coloca como teção ao vôo, prevê o refe-

LUDWIG METZGER - Diretor .Sub-Gerente a segunda do mundo em rido plano a amplíacão dos
HUMBERTO AYRTON SADA - Contador - Rf!g. nó CRCSC,,706 ,linhas aéreas internas. quadros de esrJf'cl·all·�stas daDEMONSTRA(:,'iO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS '

' r- Senhor autoDlobilista:
D t BIT01I

3.000 especialistas Aeronáutica, neC'8ssários ao Como é de seu conhecimento, meu filho está em
Diver"as d�spesas·.,. ", .', ,.. .., ".. '(,205.520,50 apenas perfeito funcionamento (�O período escolar, Infelizmente, não posso acompanhá-Fundo de Reserva Legal ", ,,:. -.. ... ,.. .., 88.804.20 t' • ,A medida dos sacrifícl"o::! nosso Sl's'tema de Aero"!as IhR E' 1 2 o 10

� v - lo e, por isso. recomendei a ele que o asse sempreeserva specla . '. ", ." .. . .., "" � 1.687. 8 , d M-' t" dA·' A
'.

F
.

,.
o lIDS erlO a eronau- e eropo1'tos. antes de atravessar as ruas, que só atr�vessasse nas

5.961:604,80 tica para manter cqm a Precisamos .do dobro faixas, e que respeitasse os sinais e o gua-\'da.
---,

-- 'perf�ção que vem man- Para. manut'éncão do nos- .Mas o sr., pelo que vê em sua propria familia,
tendo os serviços de con'" so SistE!ma de Âerovias 'e sabe como as crianças são imprudentes fi prÍIlcipal-5,152,184,20 t L d· t Ff �

I
I '

829.420,60 ro e
�

oe ra ego_ e proteçao Aer�po:tos, que atualJ?en- i mente ingenuas e distraídas, apesar de tOd0S os nossoS
ao voo no BrasIl, pode ser

I
te dlspoe de 150 aerOVlas 'e conselhos. Meu filho é um menino alegre e estudioso,

dada o'e maneira.. exata �457 aeródromos . entregues e o nosso orgulho e nossa esperança. Eu o :reconhece5
com uma. simples compara- 'ao trafego, e que de ácordo ria à distancia entre milhares de crianças, lielos seus
ção. Presentemente, empre- ,com·o plano elaborado pe- g:estos, pela sua silhueta, até pela sua somb\-a ...
ga a �{)ssa Aeronáutica cet-. 1� Aeronautica, será sem::i-I' Nã:) é apenas para ele. Mas para aquel.� alegre,
oa de 3.000 homens 110s' velmente ampllado duran- despreocupada e "míuda" multidão em que ele se
seUs serviços de pro�i!çãQl toe 0S <!inco anos de sua f disvolve, que venho pedir-lhe um imenso favor: sem�
ao vôo. Enquanto issQ, pa-,. exeçuç,ão,: precisamos de ,"

pre que for passar em frentoe' á uma escola, diminua
ra manejar uma· infraes- mais do dobro do pessoal!. a marcha do seu veículo - seja ele qual for � e re-
trutura de igual vulto 'da 'especitllizado de que dispo- i dobre de cuidado!

.

11ossa, o Civil Aerouautic, rAOS ae-ora. Aliás, tendo-se',� Muitas mães, como eu, lhe íicarã.o infinitamente I

Authority, que nos Esta- 'em vista o qUe já em 1948, agradedda. E permita que lhe diga, desde_ jã, muito

I'dos Unidos controla as ati-I gastava em material hu- obrigada, senhor automobilista. .�

vidadas da aviação civil, I mano o serviço de controle Ul\iA MÃE '

dipunha, em 1948, de 16 da aeronautica civil nos'
mil homens, muito e�o- .Estados Unidos, com me- I

......,.......................""""'''''''''.....�===���=- _

. Rodolpho Ka,nder S. A.

f I' .. Cum�E��!�RIOeD.4. t!�o�!!ia
WASHINGTON, 26 (UP) - Praesident Eisen- 'Senhores Associados.

hower hat em f hle' Ch I
.

L' db
�

h d b
Dando cumprimentá às disposições legais e· estatutárias, aPl:'esen�

. P? ,11,. ar es ln erg, en ::" I tamos à sua apreciação, o balanço geral e demonstração da conta de
kannten Ozeanflleger des Jahres 1927; d,�r zurzeIt lucros" perdas r2fel'entes ao exercício encerr2.do em 31 de Dezem-

Oberst der Reserve ist, zum Brigadegné:tal zu befoel:- br"õ de l!J53, bem como o parecer do conselho fiscal.

> dern, In den J-ah1'eh der demokrat:ls<!hen Regierun- os d_0�umentDs, em refer,encia, evidenci�= o� re�ultados, o�tidos
I.

..

. "no exerClClO decorrIdo, refletIndo a v.erdíadelra sltuaçao economlca e

.sen 1!l. d�n USA hatte Llndbergh nur zweltklassrg·.= financeira, sendo que para quaisquer, dúvidas ou esclarecimentos, a'

I PosteÍl' b'eK'leid'êt;' wêil·praesiden Roosevelt der An- diretoria está à sua disposição_
.,s1cht war, das sder beruehmte Flieger isolationistische BIUl:>,enau, 31 de Dezembro de 1?53. ,

.

I ']'endenzen Ve fol 't
.

. RODOLPHO KANDER - Dm�tor-Presldeste
. r g ·e. WALTER KANDER - Diretor-Gerente

I - - - - LUDWIG METZGER - Diretor SubeGerente

i R E Z E P T E BALANÇO GERil.L ENCERRADO EM 31 DE DEZJj!MBlW D� 1953

·V;. ATI V O·
1>' I X O

IMOBILIZADO
Imóvel em Piçarras .,. ". , '.. ,.' .,.

Imóvel Rua 1-5 de Novembro ", ...

WELFEN-VORSPEISE
. Scheiben Wéissbrot, 1 Krauterkaese, Salz,
Pfeffer, 20 gr, Butter-,. l,Eigelb und .Butter
zum Roesten, .!Das W,eissbrot in Tal.ergrosse Stuecke ausste-

'>,hen; den Kaese feinreiben, mit den Gewuerzen und
dem Eigelb vermischen. Di.e Obérflaeche der Brot
stuecke mit Buttoer und dann fit dem Kaesegemisch
bestreichen. Je zwei Stuecke zusammenstzen und in
Butter lichtbraun roesten. Warm servieren.

125.000,{)()
i, <H2. 3-1,5,10

ESTAVEL

Confecção (Máquinas e Illstalações)
Móveis e Utensílios ", , ..

1.75.548.9()
216.058,51
696.260,20

•.Habitam a zona de co

ne.::te fim de ano, anUDa

dando na emissora da Rio
do Sul. ,.. '" ••• •• •

So!icitem a tabelá de'
preçús ou a visita de 'um
corretor. - Caixa Postal.
61 - Fone 151 - RIO
DO SUL - Sia_ Catarina.

V€icuws ... , , ,

DISPONIVEL
Caixa ,'. 31.682.30

28.441,90Bancos .. , .,.

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
GEFUELLTE TOMATEN MIT
HUEHNERFRIKASSE
4 Tomaten,. rnoegÍichst mnde glatte Fruech[e,

250 gr. Huehnerfleich, Salz, Pfeffer, Frikassen
tunke

·

Tomaten kurz bruehen und vorsichtig abzie
h,en, damit sie die Form behaltep. Die ohen r;unde
Kappe abschúeíden und den Rest der Tomate 'ttus
hoehlen. Das Huehll'el'fleisch feinhacken mit den
Gewu.erZzutaten und der pikant abgeschmeckten Fri
kassentunke vermischen Ul1d alles in die TomaVen
fuellen. Die oben runde Kappe aIs. Deckelchen da-
1:auf setzen und das Ganze auf einem Salatblatt an
:dchten. Zu: diesel' Fu.ellung koennen auch Reste·ver-

I

wendet werden. Warm servieren.

Ações e Títulos 126.400,00
2A.f7.577,OO
5.152,184,200

213.0S8,lO
6.493.043,40

545.574,80
9,200,00
32.610,70
66.420,90

Confecção (Matéria· Prima) '" .. ,

Mercadorias ...

.

Varejo ,., _.' ". , " ,.,

Ctas, Ctes Compradores ", ."

Filial Ren'aux .'.

Cimento ." 1'" •. ,

Ferragem ... ", .... "..",

Adicional Restituivel (Lei 1.474)
'\_

RESULTADO PENDENTE

1
Rstampilhas '" ,.' ... ." , ...

CONTA DE COMPENSAÇ,'i.O
i\çóeS enl Caução ... �.. _.. . 4 ••

'TOTAL

FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

.

Capital ,., ." ... ,. , ",

Fundo de Reserv!! Especial .,. . ..

FundJo de Reserva Legal .,. '" ",.

Fundo para Devedores DuvÍ.dasos
Fundo para Deprecia�ões·

Vli:NnA OE'ST� DIARIO
NA ENGRAXATA&IA

PONTO CW(j

6.000.000,00.
2.657.335,50

139,859,70'
fl49.304,30
424,249,60

KLEINE WINKE FUER UIE HAUSFRAU

· EIERPROBE.
· Zur Probe au"! 1 Liter abgekochtes, abgekuehI

tes Wasserc'ZO .gr. Salz aufloessen und in .. ein GlaS
geben, ..

Man .

gebe die Eíer hinein. FrlSêhe Eier sinken
auf deu Boden.

.

2 � 3 Wochen alte Eier schweben in der Mitte
der Wasserm(enge, àeltere Eier schwimmen an d�r
Oberflaechoe _d-és Was�erspiegoels,

.

EXIGlVEL
Bancos ,., ",

Letras Descontadas , .. , ... " , ,. ,.,

I Contas Corréntes .. , .. , ,., . ,.

CONTA DE COMPENSAÇÃO
CaUl;ão da Diretoria ...

3.183,64,'1,50
1.559.020,00
3.474.155,21

IlBERTA

UMA MãE nos
AUTO ORiLlSTftS

CIRTI"

'UETOTAL

Blumenau, 31 eLe nézembro de 1953.
RODOLPHO KANDER -' Dir.etor-Presideste
WÀLTER KANDER :_ Diretor·Gerente

Die E:uh ist .ein Rindvieh, und zwar das Weib
chen desseH:íen. 1!:S sind ihr oben zweí Hoerner, hin
ten ein· Schwanz init einer Quaste lÚld unten vier
Beil1e ange�achS'en� Was dil? Kuh von sich gibt, wird
Milch genannt und dient zur Erz�,ehung. der Saeug�
linge. Hat der fleissige Landmann eineri guten Brun
nen, s'Q' �rlnehl't sich die Milcherzeugun':g betraecht-

'

lich, inderri, dass man es nicht merkt.·
,

·

Aus der Kuh wird aúch Kaese ge-wonnen, der
in Thu.eringen Kuhkaese genimnt wird weil es auch
Schweizerkaese .gibf. Die Butter der Kuh wird aUs
Gruenden de� Margarill'e ni�ht !neM zenutzt. IDas Kmd der. Kuh helsst Kalb, das wiederum

�

in Schlegel-, Brust_: lmd Nierenbraten sowie Kalb· rhaxen einge.teilt. wird. I

Die Kuh ist eín sehi" nll'etzliches Tier, wodurch I
viel Hàndel mÍt der' getrieben und in der Politik aIs'
'Kühhand,el verwendei wird, Auch die· Haut der Kuh

.

worau! das manchmaLnicht g.eht. gibt Anlass' 'Ztt
·Bemerkungen, dagegen ist die Kuh eiu Wiederkaeuer,
was im Parlaméni nicht zur �riwendung gelangt. ,

_ ,

Nach ihrenl 'l'odoe wird sie prima Mastochsen-Ifleisch, und ihre Euter wIrd Ragout sein.
_.. . .

_TOTAL ".

CRl.i:DITO

diversas ",'.,,,. ... ,�,

TOTAL

Blumenau, 31 de Dezembro de 1953.
RODOLPHO � KANDER - Dir.!!tor-Presideste
WALTER KANDE:R - Diretor-Gerente
LUDWIG METZGER - Diretor Sub-Gerente

HUMBERTO AYRTON SADA - Contador _ R�g, 110

PARECER. DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo ",ssinados, membros do Conselho Fiscnl da firma Roo

dolpho Kanãer S, A. :, Comércio e Indústril\. tendo �xaminado minu�
ciosamente o balanço, dempnstração da conta de lucros e perdas, re

latório da �diretorJa, inv·entário e contas referentes· ·ao exercício en

'cerrado etn 31 �de Dezem1:!ro d1:. H153, depois de con;,tatarem a mais
perfeita 6rdem e e,'Catidão en) tudo que Ules foi dado .examinar, são do

parecer que devem ser· aprovados pela aseembléia geral ordinária,
além do� doeumêntos .;lCima enumerados, todos os atos pl.'aticados pe
la diretoria, referentes ao exercício de 1953.

Blumenau, 25 de Fevereiro de 1954.
CARLOS SOUTO ..:_' ALWIR KOEHLER � GUILHERlIfE FROESCRLIN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



em
as figueiras

ti, a" vides, carr.egadas,
acolherem pás��ro!>, e abelhas;
ou quando no.. beiral de, nossa casa.

�u, p'l"AçJwandtl;me, não maís hâs.. de

e,. então., pe.réebeÍ'ás, que sombra fui, e.

x x x

__ DR. MECESLAU SZANIAWSKY -
Médico do Hospital Nossa Senhora da Yl'l

ConsultÓrio: Rua JOSE' .BONIFACIO N. 92 - Me 2665
Resídencía: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R. I T I B A - FARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceíms, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces_
so, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilida
de, Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária erõ-

--.- nica - Hemorroidas, etc. --
ATENÇAO: Consultas em Blumenan nos dias 26 a 30 de '

., ,cada mês, no HOTEL HOLETZ - j

(OLE'GIO SA ttl0; ANIONIO·

contemjiía ao Ionge, õ suave

o VQO, de; unia gal·!);!.,
'e, obse,l"YJÍ. comp

,

a garça: foge e o 'voo fica:!.
oh! pensa em mim como' aJgném
que fesejou ser' flama. .;_ apenas flamare canto.'

. PERICLES ,·'EUGENIO

dJY;fRSA'RIOS esp:sa
" ':!'rel!:i;
Fazem anos hoje:

- a menina Evely, filhi;..
nha do sr. Manoel e sra.

Erminia dos Santos, que
.hoja completa seu

1'0 aniversário;
-a srta. Maria do Car

mo Negreiros, da socieda
de local;
-a srta. Sofia Anita, fi

lha do sr. José Inglat;
- a SrJl. Maria Iindomar

Eichtaedt, esposa do
Rudiberto Eichta'6dt;

- a sra. Irmgard Treis,BANCO INDU'STRIA E COME'RQO DE SANlA CATARINA s.

hlidado em

- Mâtfl:E 1 '1' A J A I'

ít, d.. fevereil'u de lUa Eüdereç6 'teler "[NCO'"

__,. .. Cr$ 50.000,000,00.
46 .000.000,00

Olpital •. .. ...

'�do d� ReR!f"'V'a

J:)EPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO PAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA P�O

DUÇAO

�;I'�
,�

Ru.: São, Ra,ulo,
'ai:xa· Pósfal, 46 lIoupavi! Seca.

BlUMENAU

__.., De.-
.

EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, ;lO
Caixa Postal, 14

Telegramas: "Montz
ITAJAl>,

. 96.000.000,00
Total dos deposites em 31112j53, mais de 834.000.000,00
AGENCIAS E �CIUTOltl08 NAS PRlNCIP AIS f'RAÇ \8 00 ss

TADO DE SASTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E. CURITIBA

E P A 6 UE (O M' (H E QUE

. �4"',j\��

L\; -,; ,

... '_.: ,.f.":Tl,�I}rtj.';�·
..... .

c :_ .�:.; "_

.,;cAw/./f.!i:1J.i#�· ":",' <;'
•.

..

,

','

. �

. �:.yt.�:z
<;r,

",r
·Tambéfll
o nosso trigo! Sevocêépequenina

, o seu objetivo principal; na

turalmente é "aumentar" a sua

artura, E i'aso pod_e.rá ser ccrise
guido por meío de pequenez tz-u
ques de, vestuário.'

.

AA regra principal, para a

mulher baixa, é dividir 1)' ('')1'

po, ou melhor, a .roupa, em tfx
,ç'Js, nunca adotando metades.
QUanqp usar um vestido ti", nd
te, compnídc, raça com que à Acham-se hospedados na
parte, o detalha mais ínteressan cidade:

.

te de linhas ê enfeites, fique co

locada do; melo do' torso p"tm ('>3 .HOTEL REX: srs, Herbert
.ombrcs, isto é, do busto para c1 Gottschalk, Carmo Gl?gui
lTIy No vestido. para' a rua

.

rei nel, Eleutoer.io G.a.gUarri,-re dois terços para a saía � um.
terço para a blusa. Quando u-

Glimerio Oliveira Souza
.s-,r agasalhos, podera .'mll-:'6�r

'Luiz L. B. Gualberti José
d!'i� terços (a l..art�r 1cs om Luíz Guifarãe_s, Fr_4cisco
bras), mas.' se tem pernas eur-' ,Perez, Brasiliano Vieira
tas, deve' preferir um aparelho

. d� Cam,a,rgo e fU.b<%.s., Hen-cujo comprimento seja igual 'lO .

' .

do vestido, ;� : rique Cqrlos Born, Henri-
Para agasalho de rDltc, r.le; qU,e .A41�r, Hans) .Sehleí- '"

preferencía ás captnÍlas e l..61e: c�er, Afonso Remar, AIfre-- >�
ros curtos. E não t f�qÚe;�a.· Ó dq Boris, Eci,o Guhl, Juliuse'sencia!: nessa ada ·Hl!;&� d�'>

B
' .

estatua e proporções <: impedira ornsteín e Erwin, G.
alargamento dá file,: a' e adotar Breuel.
·t.udú o que au.n: 1, �. a a.)tl.;ra P·R'a:'E,..ll'O,,'D.Q.. D'IA-ru. melhor, que .. e !lua· 1 'M:Qv."I\·i 11'- I.
nl' r.tu em sent: 'I] \ i: rr ica].

.

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

longe êssê dia ... Na casa de c�d� f�mília bT�sileira o pão
de cada dia será feito de trigo germinado em nossas terras.

Os resultados das primeiras' culturas provam que isso é possível.
E a nova política econômica do GOVÊRNO GETÚLIO VARGAS,

a,m�rando a. lavoura de tôdas as formas, assegurando-lhe grandes
financiamentos. obtendo-lhe melhores preços para s.�us .'produtos
eX.i>0rtádos, melhores taxas para importação de máquinas e ferr�mentas _

é, ípqiçe convincente de que dentro. de muito pouco tempo teremos

também o nOsso trigo. Com o amparo ofi.ci�l do GOVÊRNO
GETúLIO VARGAS e a resoluta disposição dos l�vradores patriotall,
tel11�s C;�1:t��� de vencer- .,também a batalha pelo trigo nacional.

.

P,repara. •
• futuro �I
.ell fU_�'.

.�.

;.' r'

Em tonliil'o.dos
1949' • • '!' 437.$06
1950 • 532.351
1951 • •

1952, •

1953 • " •

.�<

�. �
.

.

,���".��
pais d�

econôm;a Clflf'ícolo.

...

Amparar ti lavoura é
consolidar sua rlqu&zu•

-:�

4}j�i
'''';l\f'! '."", .';0,

- :n;.
Linhos e· aviamento.

parl;l AJIaiate.

2,7 de Feve-reiro.
Lua, Só!, Neptuno e Sa

turno, 'nos .dão·�um sábado
maravilho$o de, arte, emo-

,tividad,:, cl,1Iturf!,. beleza,
€leg�ncl:a, tradlçãüo-e diplo�

,

maCIa. Os r,nar�s são favo-
.

',recidps,
_ assnn. como via...

'

gens por todas as vias .
,

Os nasc�dos nesta :data
são filósofos; meditativo;
.·P?ss�il;do tamb�m 'àptidõe�
�·clentIflcas. ou j1lrídicas•

....--___:e�,_.,-�-7""'---- ,.-���.....4
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Teme L. Moreira peio que possa produzir a equipe
SANTIAGO, 27 (lVIeri- , presas; creio que {} Bnlsil guilltlO: Levingstone, AI- I entram frios no campo, c

1
SANTIAGO, 27 (lVler:d.)

I
mação dO' técnico Zezé Mo'

díonal) - Após o Indivl i sairá vencedor na batalha me:da e Alvarez; Canas-l só no dec rrer do prélio é - Amanhã os jogadores reíra,» passarão o dia re-

dual, o sr. Zezé Moreira i cnrn o Chile". co, Cor-tez e Ro,hIello; Hor- que se á udJUraçam mui!". brasileiros, segundo i!ufor- pousando para o jogo de

esteve na concentração de I 11 respeito dos paraguaios mozabàl, Jorge, Melendez, � domingo contra os chilenos.

Carabineiros. I,'oi ullla vi- i afirmou: Uujas e Munhos ou Aldez. I
.

'
......._....._._.....:.c.'--__"--...;;.._..

sita de cor-dialidade, ateu-! "'l'amhem não acredito SANTIAGO, 27 (Meri·
dando ao convite do técui-111Ui' os paraguaios <lcno- diollal);__ A proposho da
co chileno Lili!- Th'ado: o i lC!;1 o ,selecionado. brasil;i= dnrrnta dos chilel1�s no ju- !
preparador clulcuo' ofere- I rn", frlzando que "eles ]U� gu com os paraguaios, o sr. ,

eeu-lhe uma lembrança'. 1 ;Kuam bem contra nós, Zt'z� Moreira disse que o

Falando ràpidament-, à re- I mas penso que não conse ponto nevralglco da queu'
portagem, o técnico ehile- [;uirão o mesmo diante de tão fUli o preparo ii'lico dos
no disse: ad vorsário tão poderoso". jogadores, qUe correram a. esportivo "o Invirto' :editado em ínrorrn-mte que

"Acho os brasileiros �� deu seu palpite: penas vinte minutos e de-
F'Ior l anrip lÍlS em ""I e,;;ção do evidentemente agiu sem o menOl

magníficos e muito f{liucil E deu seu palpite:' pO:5 Se i,ntregaram, A rC5-

de vencê-los, embora em "Quer saber do r-esulta- peito da atuação (ios hrasi-
1utelJoI não se possa unte- do? Brasil 3 a O. E con: Ieiros, afirmou:
cípar qualquer resultado, cluimio, informou uue o "Receio os primeiros mi

pois é mim disp,uta ele !iur- ;!uadro chileno será () se- Dutos" pois os brasfleiros

A lIAÇAO

ii

brasileira

ao titulo "O

Clube Atletico C. Re!1XaUX não 'lo

mnnttdo pelas Iridúatr ras Renaux" I

em letras ostensívas. <) semanário

Cala de

ANUNCIOS

ESTE JORNA

Pinga a Déquínha, que apa-ríestacados cracks que fazem
reeeu aclmu são dois dos maisparte ao plantel com o qual

conta Zezé M·ore[ra nara os

jog( s elim'natór'4cl; da Copa ao iVlunrln.

Nao, meus amigos... Não seria
a recusa de um caminhão com to

do. fato qUe reputamos

inveridi.!co e inexistente. que pudesse ar

refacer a gratidão que, particular-

mente o desporto deste torrão de
v:; às Emprezas Renaux

Ingratidão e ínlo'sponJabilidad"
i -:- Ingratidão. porquanto quem as

Sl� se externou ou nacsa conhece'

quer ignorar, ou agiu de má fé,
,1'0 que é muito pior, porque não é

I deste modo, que' se paga um be
neffcio rccebído.

I Ir:esponsabilidade, porque não ti

posstvel que um orgão Irnp.rerrs.i
vo, que tantas lojas já teceu em

torno do nosso progresso no ter.

rena esportivo, desconhecendo a

realidade dos j::.tos inspira uma re

portagem que 56 tem rneuerencla.

í Bem, vamos p,,;rar por aqui. .. Se

I quízerem, terão mais,
, 'I'er ão inclusive o relat6rio

CUNlCA GERAL
�speciatlsta 'em :Uoençl6 de 'Crlimça

CONSULTORIO: Floriano Peixoto, a8 - 1, andar
Ftme: 1197

RESIDENCIA: Rua Paraíba 110., - Fo.t;le 1074

tU z·

DOfH(AS
.

DR. CARVALHO
(Eleetrocardiografia) ,

Av. Rill Branco, fi (Sobrado) • Ao lado.do Orne Busch
Tratamento de neurosase= (Psicoterapia)

MOLESTIAS DE SENHORA�

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTF.RNAS

OPERAÇõES ONDaS CURTAS
COll1lultürio: 'l'raveasa 4 de Fevereiro, 3

Fones� 1433 e 1226
- ------------ .. - - ........._-----�----"'--------...;;...-----

I:' I�ixou !_�rRsiâenciB �a t BD a sr�IO D�:�m��j(�O GC�
�'ORGANIIA(ÃO BLUMENAUENSE LIDA." respondente Cyzama) - Não

, resta a menor dúvida que o

"ORS lIA" >

futebol rtosulenss atravessa

um período de crise, motiva
do pelos ultimas aconteci

mentos qua culminaram cem

-a renunc a do S1'. Hermínio

Cê, da presidencía da LRD.

Sabedores da, atitude do

valoroso desportista que tan

to se destacou dirigindo a

Liga Rícsule nse de Despor-.
tos, procuramos ouvir algo
à respeito. Prontamente fo

mos atendidos pelo sr. Har.,

minio Cê que, com a fran

queza que lhe é peculiar, d s ,

se do seu descontentamento

para com os clubes filiados,
que não compareceram
últimas reuniões,
Com a saída do si· Hermí

nio Cê, o cargo de Presidente

i erá preenchi'do pelo dr.

Aldo �

Kirsten, na qualidade
í En EE3®' t F''S'iIIieiiiilF'5FWt??ii?FTD Ace"ta organização e decorações de' int2rior·2s de Re- de vice-presidente da LRD.

=mummlmífUummumUlmumlUmumlimmlllilUumuumlUhílUUIIUIIUlmUIJUUl�'W'IUIIUUH .;; I Declarou-nos o sr. Hermi-

� I sidencias, Lojas, H�téis, Cinemas e Salõ€s. {lia Cê que fez o pqss'vel e

DO,EN!"AS NEilVOSMS E .....D-PiTAIS ��... Confecciona plantas especiais, e cálculos para cad'3 até o imp,::ssiv.e1 para que a

'!t ..nL WJl�
==

compreensão viesse benefi-

�=
caso. Atdio!:'J': cm, Blumenau à Rua Paraná n.o 22'7 - ciar oS clubes oe apropria Li_

:: Caixa Postal 582. �a, no que não foi apoiadl:l,
"" motivQ porque deiXOU para o

:; ---.----- dr. Aldé) Kirsten () "abacaxI'

ª:=_"I- que dWcilm!llte será descas�
cada.

=: GINA'SIO DA SAG�QA fAMI'LlA Indubitavelmente, a Liga.
=. ! Riosulense de Desportos vem

: EXAME DE ADMISSÃO - inicio dia 16 de fevereiro às de sofr·�r uma grande lacuna,
:.: .s horas; inscrição até a véspera, pois o sr. Herminio Cé soube
:: I

EXAMES DE SEGU!::TDA E'POCA, dias 22 e 23 de feve-
se portar com prudencia.

-,
reiro às g horas; ins-

:: crição até a véspera. imparcíalidadt�, r.epet:ndt> na'

,ª MATRI'CULA para 0.$ Cursos: Ginasial, Admissão, Pri- presi&.mcia da LRD, atuações
:: f már",o e Jardim. de Infancia ao ma 23 a 25 de fevereiro, nas .identicas coma quando árbitro
= horas do expedIente (8 a 12 e 15 a 18).

4IIIUIIImlnlnnlulllnUnunllnmlnlllmullnlnumllnlillnnnliunlillmllllliu=�ulnIdIUnll'lIlllllllnIJIJtb� nr. 1 desta zona.,

,-----�.----�----.--------------�------�--���--��

DR' GEHARDJ HROMADA

msiga
referindo
nndodmo

Especialista <Em alta Cirurgia e doenças de Senhoras
Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 ] 2 às 17 hs.

BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

iNSTITUTO DE OLHOS
Ouvidos-Nariz e Garganta

.. - .. DRS. TAVARES e MEUSI ....

Rua 15 de Novembro, 870 - Sala 5 - TeU. 1572

melhores marca)

Os melhore) P reces
,

de Sociedades
Escrituração

Responsáveis:

Rua 15 Novembro. 1.135 - 1·0 andar
Cónsultcr+o - 1232
Dr. Tavares - 1461
Dr. Heusi __ 1677

<Economista)
CIL AURELIO ROCHADEL

INSTITUTO DE RADIUM
� DR. A. ODEBRECB't' �

IlU,dtolerapta - Ralos-X � FlsJo'Ler;tflta - Metabé
lilllmo = BESIDENCIA: Rua '1 de Setembru, 11

""'ELEFON'E, 1441

DR. ARMANDO HAUER LIBERATO

As maiores fadlidadfH na compra
Oferecem tiS IOjili ('RO:SDOCIMO

(Contador)

Registros de fh'J}l�s,' organização
Anónimas,

.

Contratos, Distrates,
geral, assuntos fiscais.

•

roslga
referindo
rosdocimo

Prosdocimo Sociedade Anonima
Rua 15 de Novembro, 900 Bhnnemm

-

OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA ...... DO
DR. WILSON SANTHIAGO

A.••t.Unt4 <ta 6atrall1ade de Medlell1A 4>1. OIl1yenlô ..d" 4ü Braill

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas ti das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao fio..
pítal Santa Isabel

Fa ALBERT KUENSTLER Advogados
Arqulteto _ Decorador - Diplomado na Alemanha DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EÇA

A D V, O G A'D O
A'l'ENDE CHAMADOS PÀRA OU'.rRAS COMARCAS
RUA 15 DE NOV., 1166 o. 2.0 andar - BLUMENAU

Unica especialista Em todo o Estado.

Saúde Nossa Senhora da Gloria

AJ)VOGADO
Atende em 'qJl:lJsquel' comarca do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8.-:��ne 1602

Escl'itórlo: - Rutl. 15 de Novembro, �341)'� Fone9 1601
.

_ !", � � lt)

JOIO
ÂI5!1.UST�CIA lu/me A PJ!:.uMAN�NTg A CAROO DS

Atil!:K'l'A ÃO� JiU'moos BXT1II:M.N09

" XLrl"RiCIDADE ME'DiCA - REPOUSO - Dll:SINTOXlCAÇ{)1:8 - A.LOOO-
1.18.0 - 'l'&A'I'AMENTOS ESPECIALIZADOS- -- ' __'-

�� AVENIDA lIIlUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - :r()De, .Ci'
ENDEREÇO TE'LEGRA'FICO: PSIQUIATR ....

C U R 1 T I B A P A R A N ,&'

.------------------�-____,........---�--�-��_._-----_._--

BREMEN
J.

Hoje mais uma seRSôc,nnat espetacula
IIcrolJatas D Barristas Mala.baristas 20: cav.alos 'Brabes

e Persas e Leões IIfric30'oS,' nãD faltando tr'ês 'ormoass
Bichos Colorados. lhajlitas

T y ecoa

C I R C o

o corrlico mais popular de todos os tempos

MASSAGENS . MEDICINAIS
, <Diplomá

VELHA - Bêco Pórm
!ias" Gas. feiras das

. \ "\1-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



19ft aniversário _o Vaslo Verde

Sensacional [concurso para a escolha da
Rainha do:: grêmioi do�.bairro da};Velha

Já foram realizadas fi :tfm.
rações do concurso para RAI
NliA DA S.D. VASTO VER.

DE. estando seu encerramento 2.0 lugar: Waltr:md Urban
marcado oara o oa.Ie de Pas- - 3.800 votos,
coa víndcura. I 3.0 lugar.. Cacild3..·
Faltam ainda 3 apuraçôes, - 3.050 VDiOS.

sendo duas nos bailes carna-
í

valescos de 27 do corrente e í
2 de março proxímo, e a. últi .:
tima no monumental ba.íle de I
Pascoa. Este concurso foi li .. ,

derad.i nela .srta. Waltraud I

Ur?:�n,. tend.o �sta sido ul.�:�"Ipassada Dela srta. ElL SL-
wert, a parttr da a·a apura-..
cão. Em a.O lugar está a Srta
Caci.lda Schulz, a qual poderá
surpreender no final, CDm uma

'1 votação
em massa, pois �:e'l!'

cabos ., le Itoraís estão muito;
I aí ívos. Mui!., confrsntes ,::!stão!
\ as SrL!3. M:ll·b d,., Lourdes
Pabsl e Linda Gelsrer. a, quais
apesar d·: sua pequena votac-íc
a.uu l, potlc""á,} surpreend, r as

!'e ftk_i!·:_{.� ..í,l .csdas, nas nl_�'
mas apurnçfies. Pazend.} men;
çãu o 1. tulo desta rr-portagerr..
à r-Iei I a será conrertdo o títu-)·ln de Fi'AfNHA DO 10.0 ANl
VERSA'RIO, po.s como é rlo

'

cinhec mente li '.' kdo,;; vasto- Srra. CACILDA SCIHJLz'
verdlnos. n clube festejará ('r.�

I27 dtO Outubr.; proxírno, 10 :1_ 4.0 lugar: Maria de L.
nos de e xístencia. E a seguln, Pubst - 1.050 VClt;S.
'.,., a classificação das candtda- f 5.0 lugar: Dietaling

Laserltss, após a 6.a apuração:

1-
1.000 votos.

1.0 lugar: Elf S'ewert - 6,0 lugar: L'nda Gelsler -

6.300 votos. 800 votas.

SRTA. ELFI SIE"VE}�'J::'

!tRA' O JAPãO SUA
fOR(A :AE'R'EA

eruDiea Palielal

leite �o .Ius�ilal
Confirmado as

.

suspeitas
que a policia vinha alimen
tando acerca das atividades
de José Montanha, contra
tado pela Prefeitura ·l\1.uni
cipal para transportar Q: lei
te da Escola Agrícola para
o Hospital Santo Antonio,
na manhã da ontem, pren
-deu esce in ; ividuo, em í'Ia-

·Será
gOvern(1

.

popular na
flartlllário criacão da JeJ!eracão dosda

DAMASCO. !!(; iUP) - o gene
�'11 Chaec:i\1ir. Ch�fe do Estado
Maior <furaI, que parece gozar da

confiança do.Exercito. declarou
aos presos pctíticos libertados, õn
tem à noite. que � sorte do país
estava nas SU!lS mãos c que o Exer·
cít 1 estáva decidido :: voltar aos

qunrtels e dedicar-se unicamente ii

mt-são de pt"oteger ai': fronteiras tio lado contra sua viria. Ao qu�! clE

país. Essas (acc1&raç'õe� provariam ÍnforoHl. pras egniu .,rj:í:;eJH pat a h

desejar o E:xercito confia,' o govcr- Arahin Saudita,
no' do país ãs- antigas personanda, BEIHU'l'H. LIBANO. :.W CUP, . __

?,,:s que do mesn:o m(ld� foram a: ,Noticias d e Damasco dizem (lHO:

l.ast.adas pelo regime Chíchakly, há
I renunciou o· ch:fe 'co Exercito _;l_

vanoõ. :nos. . ! rio, tenente-coronel Sh?w�k .Sou.Nottcía-se, por outro lado. que, kaír , Ao que se informa. o ref'óri

,m'I�� ,,')n'e!lll� do membros do í
do militar teve desaviencas com

Partido Socíalísta de Re�sureiçâo colegas em eonsequancla da situa
A 'rabo reuntram se hOj,e de manhã

ção política na Síria após a queda
dlante da Câmar-a dos Deputados, elo pr-estderrta ShislÍaltly.ll.:ndo gritos hostis 11'1 '! '('r t·1 r :�-
dente Chich!1.kly e r:cJ:llTI:lndo o

ca. tigo aos culpados.
PARIS. 26 (UP) - ü gover-no

da Frc.nça se acha mais preocupa
do com o golpe de Estado na Siria

seUlpre ::e opôs a esse projeto.

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

Expulsão de trafialhistai que
aceitar a ra�ta do Trabalho
RIO.2B (Mer:d.) --- O P'J.'B com f) texto da nota of'Jcial. fie cl"€dencia;s, sendo "os pounã,: m·r.is rei vindicará o Mi_ ': ade se ve que o partido cteci-l c.:s outros totalménte desco.

nistér:o do Trabalho. Esta foi .tliu" :la r �POio e s�ljdarj.2dade nhec�dós ou absolutamente in
a dec sã:) assumida p.?la cUre- 'lO �t •.Joco Goular., e ao mes- ç('llHS en.es. A'J que par2C·2

mo. lem!.lO Drestar fiCLe1idade 11 Interin'dJde do sr. Hugo Fa2ção part;daria após longa reE- polit ca lIJ presidea:e da Re- l'(',a não será muito rápida.nião ante-ontem. Choca_se ela publica.
.

1) parf.ido ao adotar eSSa te- }';\E.MISSAO DO DI_
I,e, secretamente. :-tpr·;)vol.1 u- ltE'fOR DO D.N:l',

I
BEIRUTH. 26 (UPi - Só agorama ouit'a no .senti'do d·? que �. ..

t _

, .,

será eliminado da agremia_ '"
Conem l�SIS. entes ru�o!es Se rev-21ou que o pl,'esidente d" Si·

cão aqu,ele qUL' r'.:lvindiC�l" o.
ti", ,911e O pI.oxlmo substltWt10 ria Chegou ôntem a noite a_ Beirutn

úosto ou vier a aceitá.lo. A se,I'a '? sr. GIlberto Crockat de enquanto �e divulgav:lm os .mai,. di
pasta do Trabal' o +0' co ict'" Sa, chretor da D.N.T .. um dos versos boatos sobre !Oeu paradelr:J

!'ada rejud'ciall�o.; ,�ter���e- rt'�ponsa:veis p-2los m�rv:im,el!- �fim de .despi.star. �híshaldy via·

t.�a�lh-stas, quando ocuDa: bs grev slas que o 111_!-n1s.terlO I
)OU na lImOUSIne bl!ntl�dll !\{e.rce

da por um membro do PTB a:t1culou. �u� deme>ssao. e pre des. que p�l'tenceu a Adolf Hitler

isto !)CJrque, o ..�ovprY1O não �s� vl�ta no maXlmtl para dIas de_ e qu� ele comprou. em 1.952 por

lVluradores da rua Alm'ran- dir:'g,�m !mra as fabricas, en_ 1,ú. !;:,guindo a linh.'!. tio!ltr.:má- pOlS do Carna"aL 15 mIl dólares, depOls de Um .,ten-

te· Barroso estiveram ontem ire os quais se encontram i!1ll_ ria do partido, pondo em :n:.' _. _.. _.-- ---

-

d
�

t
. "Ue '�i> i�1'el"eSSt!g ·,)ulit.icos. n I f,��-' SllIlili',U:'fRbI\tllIStOIIU.fO_AiAMDII{'In Ilo�a r,e açao, aIlresen �n- i mera.; moC'as, que receU1m"

. _ _ _

�elo Cluç1xa. com mu ta razao, I transItar p:;la rua, ante a <1- HgrCl'!l13<;élo com os 11'ao:11h1';;
1 "� 10FO5CAL

., I õ d o
-

RIO, 26 (lVIeridi-:mal) .._-. No dim Botanic:J. 421, v·erifícou'

�(��t��bficf:,l.��t�ee;��Z q��eq��;� I p��a:�diV?du�ser::pe .���a�t���f ÜI�Llando ur!). .2l�m.ent.) i.raba_ 'Z:.:. ;.. �
.

"

ê. 'cF! ,5� 1°.'
O

-

I decorrer do chamado "Baile >;r'ea' duomt·l.crOontef11.,l)·toeopraignicnaadnadI�1'ac,.edre'-

Ih t T -r;;;r .. � ) ela E8pora", qUIt. s� realizouI:ullsand; sérios abor1'·::c:men- vados. JS a procura �egulr o progra (\.... na l',ede da Sociedade Hípica qUe saíram varias pessoas :f(1,.
j"('S ;á P:Jpulação ali residente.

f
ma do part'do, I.l governo abri. /'. '. . O lUIS M!lDfRIIO

Bras ldra, situada na rua 3a1'_ r·das.
"

"Bloco dos Cafajes".:-es" e 10$0:'.Alegam os reclamantes que a Por noss,) intermódio, H(]lle- ga-o a,] pedido .:le dem.:'ssão, Ao que f'cou apurado, a COIl u autoridade c.:m atitudes"pl}�l'
�ll�� �e};��l:'��':a�\�:�r���J:l'C� ��e�\�l'��êi�S fãz�i;;����1 ':; �o���' J���e�����;r�����l�'(���

O r Io o g ua rd a
III III

I ��7�ro����J'�e��aÚl�Oele!:�;: co sirnpa�(i�FLITO
(]'"pois, aquela rua :fica mer- Força e Luz, no sentido de S2r ,'11 d.ccisão.

. muniC IIIa 'to lI1tegrante do já famoso Por outro lado. algunsgülhada em compléta escuri- regularisada a sitnação. f'vi- QUEM SERA' O NOVO
-

"BhlCnOEBduEsUc.EafMaieDstE·E'MS"A·SI� I bZ�Sl'lein,Caucrenrhci'�lrOaS-m�See.PdOoliCcí.o. .'
.

.....
.

rião até o clarear do dia, aC2n. tando-se futuro,; incomodas I MINISTRO
'"

.

_

..lnandJ qu!' li iluminação na- �U ocul'rcncias

dcsagrUdaveiS/
Até o momento. nã.: há um ..

d·.
C' fe teJo� transcOrr1fUl1j sar'� para p-'otege lo Ne "a

..

(['lela via pLlbl eu mai3 se faz puja solução vir a i'€.squard!lI' !':J com consistellcia para ocu.

C Om tiros e e S' P I n g a rd a
. d.E',,;t"ro dasmai�r har.mo?-i� p'oSI �ca�iã.J, Orig.I:ou�se -o �o�ti·/� ':.s['n01' nas horas em que Os 0- a segm"'nç'a da população lif.. par a pasta. D3s citado�\ upo' . slvel, qua-nd{) um ll1dlVlduo, entne os do'S grupos. VarIOs.,

l,perários que moram ao, SP rua Almirante Barr.1so. 1115, o sr. Marcondps Filho reu ; que anresentava sintomas dCI elementos sacaram de sewtr(�' ..:
.

__
. .

. I emb.riãguez, prov,)COU tumul� volveres;' desferindo tiros
..
ii

.

RIO, 26 IMeric'U - Em to Lope3,. portUgues �e �O J
vel Club, 57 onde se encon� : tn,. () �e;;)I'Jrdecr? :lllm assomo esmo, �nquanlo o.utroS' lanç.\l�·

Parada Angélica, municipio anos de Idade, proprwtano trava o guarda habitual. de f�r a a1coohc� tentO'l a. vam mao de cadeiras e �esz1s
d Duqu� d C....axl·3'" 'f' de um acoug e d um 'A' h .' _.

-

t't"
I J!,redlr o sr. FlavIO de l'vIaga. para defencLerem_t'e. FelIzm:ene I.:: e. ", ven '1'

.
. �

ue e. �enLe. o c 'ega:c a l.ns 1 UI' ! lhã.es, domiciliado na Av. Co' te ninguem foi atingido pelósCou-Se ontem um uime de armazem naquela locahda- çao, deparou com Irmeu e pacabana, '661. apto., 1101. disparos e as vit'mas que·apre.
morte ch� qu�. foi v�ti�a c de, foi p,r�so, em flagrante desferiu-Ih� certeiro tiro na ,. .0.?omissário Pessoa, gue sentavam fer��entos proêtuú�
gU8.l'da mumcmaJ Irm€u e conduzwo a delegaCia de altura d;) pito matando !,�,

,Ih E.C. enc�.mtr�va de serv1ço, dos. por, cadenadas socos. e

l'f'�' '1. C "lt '�d I C ..",
, I procurou Imediatamente, !;.� ponta-peso foram socorridas·ayc,er C.:o ou .0., CclSa o, aXIa.,. (Conclui na 2.a. págIna letra Hl nleniz.31' os anomos exnulsal1- (Conclui na 2.:1. pá.g. letra C)

de 38 anos de idade, residen EMBRIAGOU-SH ..,.-_, ......__�'�_.__�_�_-'--_...,.....----..-'-'-_�-....",;

��'. na rua René Contevilk�, PARA MATAR,

° crimi�lOso, Wíanoei Hen A vitima que era !regues
dos estabelecim�J;1tos do as.·

sassino, devia-lhe eerca de
200 cruzeiros, Manoel, srern
pre que tinha uma oportu
ní:dade, cobrava a divida,
tendo mesmo varias . vezes
mandado um llortador Ê.
casa do guarda cobrar a

conta. ° policial, porem, a
lrBgava sempre que não ti
nha o dinheiro no momen

no que partidpa do :estival. Eni. nema -do Bncsil. comparecerá a- tO. Onten1, O açougueir-J-, deseguida. acoriípanh,ldo por amigos manhã, às 18 horas. no saguão (rO "

pois de SE! enibriagar, resol-
veu receber de qualquer jeí
to o dinheiro que Irineu lhe
devia. Armou-se de uma es

pingarda e saiu à sua procUr
·ra.

Dirigiu-se ao "Gr'E·mio
Progressista Peixotó F'ilh::r"
situado na estrada Autorno-

'j'(-JQU10,2G (urJ,I _.- () .. �Ij t

terft br-evr-m: ate um-r t:)1'ça :li,

rca. iriclunlve aviões a júto. I- "V
foi 'i que revelou J yjc" ·dir, tc.�

ll,,!cional ,,10 �e�l1rançat
!CeIlichi l\ra:!ll�!:lnL pj� ::Hlt •.: :_ (C

mif'",ão d'e orço',nrnto d" Came."a.
Di"se ele que. a p3.l'tir dê :,br'l
e no correr do ano. cs l·.}l�.'{rU

f')rneccrão ao Japão C('��tl) e qUtl
renta e trc'd aviõ" s d' caç[;, in

elusive seis apa1:·,�lh,)..; .j H':-tt�.

I

�Bclamalll OS mora�ores �a RDa;.

I

11m. �ârroso confra a Idla �e tuZ!

COITRA CUPA.
QUEDA DOS CI·

·BUOS f DEMAIS

AfECCOES DO

COURD CABELUDO.

LONDRES, 26 iUP) - A radio

node Daníàseo, ouvldn nesta Capital.
anunciou que M:>honon. presidente
da Cârnr.ra dos Deputados, foi en

carregado pela Parlamento 'sírio �a
do que com n dep':J;i�ão do pr-esí ,

ra exerCêr. pl1ovi;;oriamentll'. as

��:tt'i::���� ��j�:g�:'n I;��.t���ó� !�nções d� presidente da Repuhli-

oficial frances. E isto 'Po r�",c<' ·,u. .,.

credita �'m Parls �ue se rrojeh
estabelecer uma_ grande confedera

-;ão síria com a participação de
varias estados arabes. A Fra.�!J"

RIO, 26 CMerid.) _ Ladrões
punguistas e 'toda a sorte de
criminosos internacionais, a.,

tra'dos peles 'festejos carnav:t_

lese,:s, Estão ag hdo nesta ca

pital e em São Paub, onde a
tualmente St;'�,JT.;.aÍizem Os fe.o.
jos dJ' IV ·Centenario.

A POLICIA ESTA'
ATENTA

O delegado Hermes Macha
do, titular da Delegacia de V:
gilancía e Capturas, determL
nau que 5€'lS -auxiFar.es vas-�

Jovens
policia a SOC'lS

me çador Errol Flyo avançou para
o. lotogr fo

.

e arrebatou-lhe o lilm
o fado

e adnliradore3', e.':iteve-, �ln I:Boii�' préc(o d�,s i'Diários Associados!',.
Esplanada. beb'lnchl e rlivel'tinlta- à rua Sete -de Abril. a fim de a

�e a v?ler Jil perturb.a.do :pelo e- tender aos fnns deSEjoso:: de au ..

feito do aicool. Errol l"J.yn. au �er mentur sua coleção llIEI fofos ti �\I.I

fNografado pelo profissional de I tógrafos. Angelica Hauff é a pri
"() Cruzeiro", Henry BalJo!. in· meira estrela estrangeira a se

surgiu se contra o me'lmo, tentan- prontificar a atendi!l' 03 f,ms b1'a
,do. quebrar a rnãq.uir.; •. Chegou !l sileiros no "Hall" oJlce se el1lCÓ,.I··
df,nificá�la. A.conlpanhuclo de v:\- tram em expnsição (:s

.. �;tanà�l>t
rios amigos, Errol Flyn. corno se dos numerosos p.'1i�es que parti
estivesse vÍvendo uma f�('na dne- cipam do ceTtllme.

J:ítatogréfic,a. .sob n:nwa�a. exigiu

ANGELICA HAUFF'

IS. PAULO. 26 (M<ll'id.) - An

gelica Hauff, a simpf,tica atriz do
cinema Ilustr-inco que ora Se en
contra nesta Capita1t participando
do I Festival Internacional de Ci·· ••••••••••IIII••r::'JI••••••IIIII.

mau do heroi de «Robin
S. PAULO. 2(; �:\''''ed(lio!l'J!". .._, einho" �dnlirado do écran. pas"i:.

.Ell'OU Flyn, fa'l"':1o.5o pelas ahla(;Õe,� i a se'c 1110
.. vilão·· na vi:la real. cr.

(ln. celuloides de aventuras
..
cons-

'1 m_o
bem d::mon't,." �lJn participa.

tItUI urna das grand�s 2traçoes dfJ çaa, ni..\ lnadrugada de O!1tenl� eUi

Festiv,al Intelnaciona� ele Cinemu. utn incident9 n.a "Ban.;_a-1" Esplan''i,
(Ira etn realização, CJtno parte dos da que. não fóra ;t :ill1ervençã.:l de
fe··j?ios comemorativ'Js do IV 'if,1Ct!!TOS. floderia �el' (lesfecho r,e

Cent.�nário dta Cidadf'. O inter!)rc· sagradave},
. te de "Robin H(Jod" chegou qua'" INVESTIU CON'rR-\ O
anonimamente. '.'iaJ2ndo em com- FOTOGRAFO

quazes.

panhia de sua f s;>i1sa e filha. De ErroI FIvn. dur:3.nie: o dia n;lo
port" in:;inu,�ni.", (omo nos fillns. '!;l,Uiz nada com ii imprensa. Recu
da :'. impT':!5s50 ct,� �er l.nn verda.- SO'-1-se a rec�b�-r cs j.ornali'3ta.3

�ei.ro ca�··�llH:lro. �lU; luelhor. da";a I a�egan�o c�nsaço p.x��ssi\-o. en1l:�.ú:
.. lmpr2SS?:0 02 qu(.- o era. Ac-�n· ra a historia fo'Ss� dlftrente. !J01S.
t',;!pe (1ue El'l'ol Flyn, mal se intei- confornle inform:'}çõer; prestadas à
,ttlU de nos;:.os eo:-,tumes, n'_ostra reportagem, o famos� r.}�tista estn.
[J seu Iv.do mau. ao adotar atitu- va complet::tmente flnLl�r.,i..ngado i\"
�les insólitas de desref:!peito à hos- i)(Jite. E��rol Flyn integi'lJu-se à' de
plt:t!idu()e de nOS50 p:!Ís. De -·lno- legação do cinenI::t. nOl'te-americ[I-'

do fotógrafo o fi]nl, ,apreenden
do-o, sob a alegação de que o dle·

·.·(ltv�;d a i1pó:: f,l' r,U3. I�evela/;ão� O

reier.ido profissional alegou que
nec"ssitava do fil'll. pois estava a

serviço e tinha urgencia em relue"

ter o S�I"I;-i<;O à empl'esn jornalis-'
tic", de que f3z parte. De\nada a_o

éiisntoll (\ 11ro1r:!',:;�n de' H�nry Bal

lot, que ficou "em o f:ihn lJara não
ser agredido pelo "heroi" do 'ci
neU1A norte americ-r.no e se'a; S�-

fornecerão o Canadá e a
.

Turquia trigo ao Brasil
... , f'f" ••••

,.�.;.�
lUa, 26 (Meridional) ._! ment'e, a Finlandia deveria

O (�íretor do Servil;J N:1Cio-; remeter ao Brasil aquela
nal do Trigo inbrmou a r�· i quantidaàe de trigo se tives·
porlaJem não ter qualquer

I
Sr> cumprido o contré'\to co

fundamento a noticia de Hd mo vencedora da concorreu

sinki de que 'estariam seu-l cia. Agora, reaharta a con

cIo realizadas negociaçôes c01Téncia, as firmas do Ca

Il .• ra. o Brt;lsil impoi'ün' da I nadá e Turquia foram [IS

l'inlandia cem mil .tonelé�- i v_?ncedoras, as qiuais deve
(hs de trigo da Russw. Ft'l- I.ruo fornecer-nos trezentas
;Wll 'O sr. Itagibs, que real-' mil toneladas do ceI'eal-

l rejo

o g",,,f.o antlpático de ErraI

Flyn foi condenado pelos seus

"bns" que se encc,illravam pre'
Sé'lte!!l 8.0. lQI:,uJ �'êssi:rtiJ.'aul ao

i.ncid'!?nt!'; em S{!U� minimos po-rnle
nores. O artista rE!velon o !SOll la ..

do nJuu, atet\tnn(�;) ainda cantl"a li

ljb�l'(l(1de rle Imprl:'l'Isa, jtwtamctlt'C'
_ no pais que o recebe de br,lf,'CG
ab'ertos. prod;1(alizanldo-lhe ho,·p'\-.
talidad e carinhor.à.

Hood»
RIQ, 2S (Merid.) - Caminha a

passos largos pax'a a sua cancre

tização Cl gr,a,llde ·sonho. do médi
co NapoleãG Rodrigues Laurra
no que deu ao mundo o maior e

xemplo de' abnegação e cor.agem
de que tem()s noticia. R!tfélrn,,
nos á construção, do Hospita:i Na
ll'Jleão Laur'!!ano� em João' Pe'."-

SENHQRES
AGRICULTORES

. Acabamos de recéber no
va remessa de"tes afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso tl'ator

-

pelo novo

1)lano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos
monstração sem

misso,'

INTERRUPÇÃO DE ENEJtGIA ELETRICA
A "FORCALUZ" comunica que Í10 DOMINGO - dia

23 de FEVEREIRO corrent·?, das 7 ás 9 horas. lIão haverá €_
nerg·<J. eI�trica nas)inhas de distribuição que servem os iN'
cros segll'ntes:
. RU� SAO PAULO (da Rua Desembargador Pedro Sih'a

, a Rua Ctdade elo Salvador); .

.

RUA DR. SAPELDT; RUA DESEl\IB. PEDRO SILVA •

RUA CAl\IBORIU; RUA DR. VICTOlt KONDER'
•

B'EéÓ
'rIl\IBO'; BECO INDAIAL; RUA BOA VISTA- BAIRRO BOAVISTA e BAIltRO PONTA AGUDA.

'.' , • •

por motiyo de serviços de mudança d·e po�tes de alta te:n.são.Blum{:uau, 27 d,,· Fevere'ro de 1954. ' ....
,

EMPREZA FORÇA E LUZ. SANTA CATHARINA S: A:

uma de..

compro-

..... COMERCIAl

Rua 15 de Novembro Esquina da Rua Pe. Jacobs
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