
Apresentaram os congressistas
YfASl:llNG'I'ON, J u� -,..------..........--.....-.............--......----""'----...... -_;..---.......-............................-.........--......-....-....,,-----.--:...........,.".,;..-;-......��-.......-.-.......................-..........,...;...-�.....................�-��

P) - Os congressistas
norte-americanos já 3-
presentaranl' numerosos

p.rojetos 'IX.H'iI sua prote
çã'J- pessoal, contra no
vos atentudos- Algun;,· ne
dlram que seja- destaca,
do um suarda-coseas pex.
soal para cada um de
h3. Outros preconizaram
que as galerias do públí;
co sejam fechadas com

VIdros à prova de bala.
1;lar-a evítar que possam
ser disparados tíros da-
li. J ANO X

. .,

none-emencenos

O'BGAO DOS

o M E H S A 6. E I; R O
BLUMENAU, (Santa; Catarina), S.a �eira,

RECEBERA' SANTA CATARINA EM .1954
. .

M IS DE 400 MILHOES DA UNIAO
Distri�uicao �as Y&r�as �elos �iversus setores �a a�ministra�ao - [scl�recimeHtos �o seua�Rr Carlos Gomls' �e BUveira

dá treze hilhões e tanto e do selo contemplado" -. poíz, colocado em Da. �utarquias, a de maior do- Amazônia, com 'um bilhão e cem
7.0 lugar, só tem dois bilhôes f!

I
tação é o Plano SALTE' (Saúde, milhões; o Conselho Nacional do

Essa receita foi distribuida pe- quinhentos mifhôes; mas. podemos Alimentação, Transporte e Ener- Petróleo, com selseentos blIhões.

PARIS, 3 (UP) O Minls ] ministros realizado hoje de
tro da Defesa e Forças Ar-l

manhã no Eliseo, sob apre
madas, sr. .Renê Pleven, sidencia do sr. Rene Cotí.
prestou contas da missão O Ministro informou ao

que acaba de cumprir na [Conselho o desenvolvimeu
Indo-China, eis o que se no to da situação militar e o

ticiou após o conselho de esforço realizado para a

constituição dos .exercitos
nacionais, bem como as con

dições em que se abrirão
as negociações a serem em..

preendidas nesta Capital
na proxima semana com o

governo de Vietnam. . Por
seu lado o sr. Georges Bi
dault, Ministro do Exterior,
infoi."mou ao Conselho . so

bre o des'envolvimento d ..t

�ituação da Tunísia, 1'fot1-
éia�se, finalmente;.' qUe" 'as

exposições dos ministros te
riam sido muito breves e FORTALEZA, 3 (Merid.) � ras cearenses, Ú éaso se dos Santos que fOI

promo-,
nuimlavá a Zona Militar do

não teriam sido seguidas de
- Grande 'escandalo re� -prende à exportação de ce- vido a general de Exercito HuI, virá para o comando da

discussão. Ainda não foi es bentou, na "Carteira de Fis ra de carnaúba 'e outros pro na vaga do sr.' Zenobio da zona militar l�ste em subs

tabelecida a data da convo- calização do Banco do Bra- dutos. Pelo qUe �e divulga, Costa., irá comandar a Zo- tituição ao general Zenobio
cação do Comité de Defesa sil aquí, env.olvendo mais as comerciantes com a co' na Militar do, ê!lL _

-da Costa.
Nacional. I de d'ez firmas exportado- nivência das autoridades, Será constitulda 'a zona A' frente da 'diretoria de

- -'-- �._____
faziam a exportação baixa, militar C6'ntro peto general admínistraçãó continuará ,o

Raptou a filhinha ficando, assim, de posse de Estilac Leal até aqui Di- general.olhIrpio Falconieri,
polpudo saldo em dólares, visão Blindada e pelo gene- embora interinamente.

_, _, " pois na América do Norte a ral Nelson Melo. No co- __�..,....o.-'-- _

B.gora o aavogaao tera que mercadoría de qualid1de su mando da Zona Militar Nor

perior éra vendida ao cam- te permal1f:eerá' o sr. Cor-

bio negro. A comissão de in deiro de Fadas. Tambem o

aJf!lus t éJ' C t Com. A }"ust,·ç..:. quérito já está há dez' dias general Fiuza· Castro não

r on ii S U' 1;1 uabalhando no caso, tendo deixara a chefia do Estado
afdstado o chefe da Cartei- Maior do Executivo.' O ge
ra de Fiscalização do. Banco neral Odílio Dímis, que co-

do Brasil, sr. Antenor Bar-
"'4 N A ( A- '0"bosa. Os prejuizos causados

,

aos cofres públicos até a- Conf.:rme Ílotnr mos em

gora já são calculados em IIÚSsa ed'ção anterior, de hoje
bilhões de cruzeiro,,,> sendo e:n diant<:, durant,e alguns

.

d : . dIas, publIcamos .lpeUllS .!j, pa
� lucro. os co_merClantes I ginas, cuja restriçã.o foi impos
'b'em maIOr, consIderando-se: ta pela falta de papel para 6
a circunstancia das vendas paginas, em virtud·z de não

;,10 caclbio ne.gl'O. I
ter a fÍl'm� :forneced�)l'a

.

eu,,:
\tJlda a cota norma!, com'

era de se esperar,
,

- o orçamento da República or

çou a Receita do pais em CrS

46.04.:t.1Il0.000,OO i(qual'enta e seis

bilhões, quarenta <:! dois milhões e

cento c oitenta mil cruzeiros) e

'estabeleceu 11 Despesa em quantia
que é ínreríor à Receita Cr$ ., .•

990.336.24.6,00 (novcccntos e no

venta milhões, trezentos e trinta e

seis' mil e duzentos e quarenta e

seis cruzeiros.
!\. receita provem principalmen

te do' imposto de renda que dá
quinze bilhões e duzentos mi

lÍi1ies, do imposto de consumo que

4 bilhões e trezentos milhões.

los 10 Mirris tér-ios e autarquias Je

derais.

Os Ministérios com maiores ver

bas são: o 0a Viação com dez bi

lhões e tanto. o da Fazenda, com

sete bilhões e tanto, o da Guerra
com quatro bilhões e pouco. O de

menos dotação orçaméntaria é o

Min1stério do Trabalho, com um

bilhão e cem mí lhões e poucos mil

cruzeiros. O Ministério da Agrtcul
tura, ainda não é dos melhore .s

�reslon· D sr. rlevuo conla�
�a soa miSSão oa In�o·��ina

VENDA DESTE' DIABIO

NA ENGRAXATAJUA

PONTO {lIDO

Gigantesco avião
transporte

de
ii jáfo

'-5'}
SEATLE, 3 (UP) - A fábrica

de aviões "BOflfig" revelou hOllo>
qu.�. 'está, j;er;minando. llm gigll.n"

.

teiléo av.iã(j· dé' transporie
.

a
.

:lálo,
o primeim dos EE UU. Esse
tipo "770" pe>sa;rá cem toneladas
e pOderrã transportar uma cente
na Ide passageiros, à ve](lci(hde
de 880 qUilometros à hora. Em
!>lla construção, a "Boeng" em··

pregou mais de quinze milhões
de .dõlareo.

E

RIO, 3 (Merid.) _,_ A !i:ril.

Zaní Lobato Miranda, domi
ciliada no Hotel Riviéra,
em Copacabana, compare
ceu à Delegacia do Segundo
Distrito solicitando provi."
dencias lontra o 5'f!U. mari
do, advogado P�ul(JI Lobato

nina Angela Maria, de vinte
meses de idade, Esclareceu
a queíxosa qUe há dias fo
ra abandonada por Paa:tlo.
Ontem ela saíra com Ange
la-Maria que éra carregda
pela Babá. Em dado momen

to a doméstica afastou-se da

FOLHA

Miranda, de 35 a�s e l'1Õ!

sidente à ruã Pinheiro Ma·
lhado, 50, por ter ele rapta
do a filhinha do casal, m,:-

ANUNCIEM

NESTA

Nao cum�riram OS

:ap.�e�a úos 11
alja�os a

prisioneiros
'I'OQUIO, 3 (UP) - A

mUlcia a radio de Pyongy
!:lng que as autoridades co

munistas protestaram ofici"
almente contra o fato de te
l'em sido entregues ont�m

pelos aliádos, aos sino-coréa
nos, em PmrMun-John, ape
nas trinta e sete dos setenlm
e um norte-coréanos qu�
haviam Se inscrito afim de
serem repatriados para a.

Coréia do Norte, A emis
s6ra cita IJ jornal oficial nor
te-coréano "Mindu' Cbo,;·
sen.", o qua1 pede qu'" 05

aliados prestem contas dos
dois milhões de norte-coréa

nos que, alegam, foram le�
vados para o sul do Pàra
Ido trinta e oito pelas for
ças aliadas em' retirada no

ano de 1.950 e que, acrescen
ta, estão detidos em campoH
de trabalhos forçados ou in
corporados às forças arma

das sul-caréanas".

------------ ---------

Camara Municipal. '..
.

.
.

Igr dece O prefeito lanio·Quadros os
·,olos de Congratulações·" da . CalDara

Com a sanção do Presidente. te
mos a Lei Orçamentária.

.

Por essa forma,' grande parte
das verbas paar serviços perma
nent.,s como de manutenção de

repa?tições federais, e para outras
destinadas a obras novas, plane
jadas pelo Executivo, já vem

projeto de orçamento deste.

Mas, é natural que .05 represen.
tantcs dos Estados procurem me-

nove membros do Pal'1.ido Sócia

�sta Comunlsta fora.m presos
hoje de manhã. no setor ocid sn

tal, quando distribuíam à Eaiila
de certas fábricas, 'brochuras 11

verificar que tem aumeritado qS

verbas a êíe destinadas o que atíás

é lima necessidade,

Convem esclarece)." que a "Petro
brás" que tem. mais de um bilhão
de receita, não. entrou . no orça

mento, pois constitui .lei à parle.
Mas caberia indagar aqui:' -- E

Santa Catarina que parte leva dcs
se orçamento. que íizerrun' seus

representantes' no Congresso na

partilha dessas vernas orçamentá-

gial com um bilhão e quatrocen
tos mf lhôas, em números rodon

dos: a Valorização Economica da c?"arinenses.

E além de verbas gerais
manutenção' dos. serviços dIe
m ..nto da Produção Animal e Ve

getaí, Economia Rural, Caça e Pes

cr, Expansão' do 'Trigo,-Postos A�
gJ:o-pecuátios.· . Ambulatórios de

. Peseadores,' etc., 'vemos uma verba

de Cr$ 5.000.000,00,

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

rias?
Como sr sabe, 6 orçamento cons

titui uma lei, como prójéto é elabo
rado pejo) Poder Executivo. Este
o envia à Camara que o examina,
emenda e afinal o reenvia ao Se·
nado. As emendlas deste ainda são
revtstas pela Câmara,

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

. BERLIM. 3 (U.P,i - cos que Eizessem greve pava {lo
ter aumento de salários.

FORA DE PERIGO o
DR.:J?ÚTADO BENTLEY

WASHINGTON. :I (1_JP)
"Está· fora' de perigo o l'er�r,"-.
sentante 'A1Vin BenUey, feri,í:· ne

atfllltad>.J cometido segunda-Ieí-
r,.. na. Câma.ra dos Rei-'''e�,''';l'
tantes, 'apesar de ser amda ::É.···

;rio o seu estado" - anunctau

hoje à imprensa o direí.or'

Hospital' em q,\!P, se' en,·on:.r,i\
esse partamentar .. O sr Bm'.' "�Y
rot colocado; numa .tenda '.;" »xl-

Ihores . essas verbas,
Muitas emendas novas porem,

não são aceitas, o que se explica
pela necessidadle de limita!' as des··

pesas ao montante da renda. panfletos convidando os

vamos, porem, resumir as verbas

I
rioeS de Berlim ocídenta I ia. h,',

destinadas ao nosso Estldó. títutrem ação entre os sociais

AGRICuLTURA - -No Minis� demoerâtas e socialistas comu-,

tério da Agricultura, o Orçamento nístas e Pe'9-indi:> aos metalúrgt-

·Presid. Eisenhower
. -

EISENHOWER DEF ENDE O BRIGADEIRO

(texto em outro local)
---------_.--�---

CQ-

frente do hotel, ocasião em

que parou um carro dele
saindo Paulo, que num g'es
to rapido apanhou a crian ..

ça tomando rumo ignorado.
Pouco depois coxnp�red��
àquela delegacia o advogH
do Agenor Queiroz, fkan�j o
combinado que o fato foss.e
registrado, devendo, de ain

daí1Õj�darentrada 'iiã'Jm,
tiça com pedido de busca \'

apl�eensão de AngeJa.·j\'h·
ria. A polícia, porem, loca-
lizou a criança na residen
da 'de uma ,Prima de Pa L1",

lo, qúe foi convencida fi en

tregar a criança à sua mãe,
o que' foi feito. Paulo (:�tltá
va cqm viágem marcada ho
joe para Beiem do Pará,' ten
do a Polícia sustado o em"

barque.

RANOI,. 3 (U�) -

Eugeuheoi"jros militar!!s franceses, na Inllo

China, ar:razaram com planadQ
roo mecarucas uma aldeia: a se-

.

tejllta, quilômetros de Hanoi� 'A
medida foi t·\)mada C'.)IDO puni
ção aos dois mil habitantes da

aldeia, que eolaboraram raIO os

comunistas do Viet-Minh.

AlteraçÕes no alto COlllan·

dn do exercito VOll8U a cena o «Rei dos ladrões))'

::;a:��; :1!i:i��::�;'Mene�betli 10i ,res� em lIagraote
:r�;:i�;�:�::!: nuao�o assaltava Ima resi�encia
Inspetor Geral do ExercIto! �

,
,

o general Mendes de lVIe S. PAULO, 3 (Merid.) �tPolicial. Indultado,
foi pos�

rais, que aceitou. Gino 'Amleto Meneguetti, to em liberdade e pa..c;sou a

O gen�ral 1\nol' Teíxeira! chamado "Rei dos Ladrões" escrever suas memorias,
---------------_;------- .

voltou à atividade depois Neneghetti afirmava a

r�-- SlU i,üiô SER. MaIS FORn.101.111l00. 9
.

doe ter permanecido longos todos que a época dos' as-
I Ir -:; � IOFO5CAL

tô de -

anos na penitenciária do saltos ficára para traz; tú�

I tr��
.

• F õ s f. r" Estado, condenado por e- davia, à noite de ante-on-
'iZ. .....;;;" . • C i 1 e I IJ_

j Dormes
assaltó e .acusado de tem foi,' surpreendido em

'-/ .�_·...;:I!-:::.Mc;.:I!c:.S..:II::..:D:..::Dc.:;;UI:;.:I:.:Ilc_:..:fD:.::!!:::.;n::..H:.:ç.:;::II::..:1;:;,f.:..!._""""'__....._....,.1 . morte de uma autoridade flagrante quando assaltava
uma residencia no bairr'o da
Vila Maria,mi. Pressentindo
a presença dos policiais, rea
giu a tiros, tentando uma fu
ga l'ocambolesca; sem êxito,
pois foi detido e recolhido
ao presidió do Hipodromo.
Mneghetti estáva 110 in

teriar da residencia do sr,

Ludovico Repagas, O Guar
da noturno,. ouvindo o ba
rulho de moédas de metal

caindo. ao chão, pois a casa

estáva às .escuras, penetrou
pelo jardim, Nessa ocasião
o' ladrão tentava fuiir pela
(ConclÍ1i na 2.8 pagIna Letra E)

Bdanha, OS Esta'dos Uniô')", e fi.

França estã:o em 'consultas ·S(�·

bre a prõ:;dma conferencia de

Geri,ebj'a. lUJ inf{Jl'm.ar,;ões ád\,.Jl
.tam que o objetivo das C.oIlSU1":oId·

RIO:·3 (Meridional) - A;:; au�

toridades navais determinaram
que as patrulhas que guarn:Zcem
O< cais do' porto,. prendain o ';c;r.

Duque' ÁSSlS. logo que este
.'

ap,resern;te pclas imediações
zona' p..Jorttiária. A respeito
medi� conferenciou
nistro da Marinha

Sob a pre.idente da '1'. Ingo Hering, reuniu-se ontem, ás 14 horas. IV Centclliirio d,,- São Paulo: oficio do sr. Prefeito Domingos.M. de

a Camar:! Municipal, COtn a prese"'�a dos seguintes vereadores: João Lima. de Concordia, agrac;ccendo a nossa circular n,o 1-54; ofício do sr .

Durval Mueller, Antonio Reiner!, Emílio .Tl,ll'k, Christiano 'l'heiss, Pe· Prefcito Municipal de 'l'uJ'Vo, agradecendo a nossa cireuliU" n.o l-54;
()1'0 Zimmermanll, Arno Gielow e Fulvip Emmencloerfer. circúlar da Com.issão Municipal de. Florianopolis. comuIÚéando a elei-

05 trabalhos foram aberto.; com a leitura, pelo segundo .secretário. çâ'ó e posse da nova mesa' circular da. Secretaria da -4\gricultl.lra, deste
da ata da sessão antcrior, a qual foi aprovada pelo plenário, sem :restri- Estado, convidando para t) COIÍgressCr '{las As.soclaç6eif �urais, na cida4

ções, seguindo-se a leitura, pclo primeiro s<i:creiârio, da matéria do Ex. 'dê ·.de Caçador; circular da Comissão MUIÚcipal de'. Florianopolis, ca

pediente. que constou do seguinte: Fasciculo contendo o discurso do municimdo a eleição dos presidcntes para O' Congr.eilso dos Municipios;
sr. Governador do Estado, pronunciado cm 31 de Janeiro de 1954: te- oficio do IAPTEC. comUnicando a pósse do sr. José' M. Mafra conlO

legrama do senador Carlos GomG>s de Olh,eíra, comuIÚcando suas pro- agent� daquela autarquia nésta cidade; oficio do IAPTEC, comUIÚcan
vidcllcías quanto a construção da ponte sobre o rio Pelotas; :fonogra4 do que Q ex-agente Ademi P. de Abreu transferiu O' cargo para o sr.

ma do vereador Victor Wegge. pedindo dispensa da presente sessão; Jo�(!" M. Mafra: o�iciQ da Camara Municipal de Jàraguá do Sul, agratk
carta do sr. Barroso Junior, diretor do In�tituto Nacional de SUrdos c

I
ccndo a nossa clrcula'r"n,o 1}54; alicio da Prefeiturll Municipal de

Mudos, agradecendo os votos de lou'll0r dll C3.Illara 6. sua missão patrió Creciuma, aÍ;lradcceódo no mesmo sentido; oficios do' sr. Prefeito Mu�
tica e humanitária; oficio do sr. Prefeito Municipal de São Paulo, da- 'nicipaI: agradecendo li remessa do relatório désta Camara· juntando ()

nio Quadros, agradecendo os votos de congratulações :pela passagem do
. .'. (Çonclue :a,,:�.a pagÚJ:. letra B)

NAGHIB, PUIDOOU
. SEUS INIMIGOS

os

CAIRO, 3 (UP) -- O ).ir.:<
dente Mohamml"d NaghilJ, em

entrevista exClusiya à Unitetl

P.!"esS, declaJ:>J-u hoje qUe n.iil\

guard'a\'a rancor doa qUf1 o- a

fastaram IH!. semana pa�';ada,
durante alguns dia.5. Pelo i:';"

trârio, lhes perdoava de todo

coraçãO!. pois não se preocl!.pav::\
com a própria S'Jirte, só Se intei'
t'essarrdo pelo bem do Egito .

.
'

,- .�,_""
-. �: ....

- ;. � �- .:;-;-

-------. ----..,,_--�--
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.

DANY era o homem que as estonteavam com suas can�

(OLE'GIO SA MTO ANTONIO I ções!um ambiente festivo e cheio de belas musicas e diver-

���., , --:-"i' .....__ . t'dos episódios, SINATRA, CANTA! SINATRA, AMA! SI�
.

E d dmí �. I'
- d' 23

.

t

I
NATRA, sofre Deb amor de sua amada!

xam.e e a �llsSao. �ea izaçaa, no la e segum es AO COMPASSO DA VIDA' la revista musical!
de feverelro; matrícula. ate a vespei-a do exame; curso pre-

. un

paratõrlo, do dia 15 a 22.
Exames dle 2.a época:' realizam-se' em 25 de fevereiro; 1é preciso fazer inscrição;

,.

,
.

"

"

'

'

Exames de 2.a. chamada: em 25 de fevereiro; inscrição
até a véspera; �<-: z , :.' "

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

' ,',
"

..','

'ICurso de línguas (Português, Alemão, Francês, Inglês):
matricula e informações, depois do dia 15, na Portaria do

Colégio, , ,

'

, , "":,'
" I

Ho=as 0-2 expediente: das' 7.30 às 12; das 13,30 às IS'
horas.

o preto e 'branco é a com

'binacáo da moda em Nova

:i:orq�e,
, Em quase todos' os ulti

:nioa desfiles, a combinação
de preto e branco teve lu

gar de absoluta prepoderan�
tia.
HOLlve mesmo uma modis

ta --:- Nettie' Rosensféin -

que .,apresenta apenas'mo- Rua Felipe Schmidt n.o 11 - ITAJAP
d,é16s em prelo f.! branco.' 'Uma vez que Deus criou' INo desfile' de"NettÍe Ro� tanto o homem como a TrI.!}l

1I!'i!!!!!!!!!!!!!I!!I!l!I_�_II!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I!!I!!!!!!!!!!I!I!!!!!II!!!!!!!!!!I!!!!l!l!!!I!IJ!!!!I!!!!!!!!!!!!!IJíI!!!!.!!!!!!!!!'!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!�

senstein, qUe teve l,ugar no lher à sua imagem e serote KWaldorf Astoría, dElstaca- lhança, os principiQs de pu:
ram-se sobrexuaneira os COS reza devem ser (lS mesmos 22 .-eroportos do Estado ntunero t;:strada, dE>.. cidade à Base Aérea de

��OOi�����iill'im����=��ii'ili\lrw:���'

tumes. , para .ambos.
ess{ que penso sei' o' total dos nos- Florianópolis, 3.000.000,00.

''O costume ;_:_ dir.se Net sos aeroportos. Acresce a essas verbas aquelas
Não tive parte nêsse aumento verbas globais para saneamento pa

.tie aos jornalistas especiali� Homens e mulheres de� que foi feito pelos cOlegas Ivo de ra Rios, Portos e Canais, Rêde Via.'

tados - vai ser o modelo vem ter direitos iguais em Aquino e Francisco Gallotti. ção Paraná e Santa Catarina que

'preferido das elegantes nes-' todos os sentidos. VI' que se tinha, na Câmara, par não computamos aí. mas que tCI'ão

ta temporada".
celado de mais a verba de qll� aplicação tambem em nósso' Est.a-

A responsabilidade da lnu jlodiamos dispor. Preferiria dotar do.'
"O costume - diSSe Nlet

Ih 1 f l' 'd d .J I
de verbas maiores alguns campos FAZENDA - No Ministél'io da

tiE(aos jornalistas especia- er pe a e lCI a .,�i! ü'o ar de mod'o a que pudessem apàrelhar- Fazenda, alem das 'despesas com

lízados. _,_., v.ai SF;!r O mode �éV� ser [eCOnheClda ,por to se. Nos' anos seguintes fariamos <) serviços localizàdos' no Estado, te-'

lo preferido da� • eléganoo.s. as aque as que se casam.

I
mesmo com outros' campos. mos para obras nóvas, Cr$ .

. O càsam'E!uto representa sa
PLANO SALTE - Neste Planl) 2.000:000.00, para a construção ,to

nesta temporada"., \: :' "f
. (f

recebemos no Senadl) o orçameil- e�::fiçio da Alfandega de S, Fran-
Crl,lI!!lOS que, a esposa eve to com Cr$ 36.000.000,00 para San cisco'e Cr$ 500.000,00, 'para o edi:"
fazer com toda a hoa, von- ta Cata"ina,' destinados às nossas fÍcio da 'Mesa de Rendas' de Itajni.

'tade.
'

Estradas de Ferro (Santa Catarina, Nada foi inovado âqui no Sena'
I Tereza Cristina e Porto Laguna). do.

Nos Estados Unidos com(� Aumentamos essa verba de mah EDUCAÇÃO E CULTURA - N€�

mora-Se o Dia de Frances E. Cr$ 5.00G.Ooo.00 para a Estação d .. te Ministério, Santa Catarina, tem

Aeroporto de Florianópolis. Cr$ 18.707.519,00, �endo O' Senado
Ha ainll'a aqui _ uma verba de çoncorrido nesse total com Cr$ ..

Cr$ 36.000.000,00 para .a Rêde Via- .3.282.000,00.
ção, Paraná Santa Catarina que Dessa verba global. as paI'celas
tambem nos interessa,. maiores são 'para a Escola Indus·

, . -,- SAUDE - O Orçamento do Mi- trial de Florianópolis; Cr$ , •.. ,.

fABRICA DE, MA,QUINAS nistério da Saúde veio da Càmara 5.860.000,00 dos quais Cr$ . _. . , ....

com verbas no total de Cr$ ....
:4.000.000,00 são para obras no-

12.908.iHl,OO, destinadas a Postos '-vai;; Cr$ 7:927.519.00, para auxilio

-de Saúde, Assistencia, à maternida- 'a' instituições' de assistencia

de e a muma.dos, Serviço de Til' �800.000,00. para, a Faculdade'
berculose e subvenções a institui- Odontologia de Florianópolis;

ções de Assistência. '2.460.000,00 pará a Faculdade

No Senado. aumentamos aquele ,Direito e Cr$ 150.000.00 para Des-

totul' dc mais Cr$ 1.400.000,00. 'portos.

JUSTIÇA E INTERIOR _ Reee. Como se vê, o' nosso Estado re-

bemos no Senado o projéto de 01'. ceberá, em 1954, salvo êrro ou en,'

çamentó do Mini�tério da Justiça' gano, um montante de Cr$

e Negócios Interiores, com a ver� 446.228.491,00, maior do que as ren

ba para o nossO Estado, de Cr$ das estadoais.

5.093.000.00 distribuida pelos serJ 'o Senado concorrendo para eS·

viços dia Justiça lí'ederal (Ministé. se total, com Cr� 65.892.730,00, o

rio Público. Justiça do Trabalho e que equivale quasi a 20 por cento.

Eleitoral) de assistência à Infán- Um bom numero de nossas (dos
senadores) emenda" não foi acei'.o
mas podemos estar satisfeitos, (;le
ter concorrido para melhorar nes- I
SR; percentagem, as verbas' federais

para Sant'!: Catari!'Ía;
"

",

Editais, Ivisos & Convocações II �:;'���'.;@,,�:��::. :��,;�� d: '.�:�' '�:I��:":; �::.��:
comunicando a sanção das leis n.os 517 e 516; agradecendo a .eomuní

cação s6bre a nomeação dos srs, vereadores Pedro Zimmerrnann, Fe

derico Carlos Allcndo R Perhard NeufeÍ't, para acompanharem a' co

missão de inquérito sóbre as irregularidades no Hospital Santo Ant�
llio; comunicando a sanção da lei D.O 519: requerimento do vereadl:ir
pedro'·Zimrnermann. pedrndo ao sr. PreÍeito' Munieiplu, diversas ínror

mações. ,

� ..__
Na, Ordem do Dia, foi discutida a seguinte matéria: aprovada '8

emenda do vereador :Bmilio Jurk aos projétos de leis 11,OS 60 e 61/53,
aprovaéos os projétos de leis n.os 55 a 61/53, que dão nomes a díver-:

sas ruas;' aprovado.ja projéto de teí n.o 96 ('fiS. que dá a denominação a

diversas rU8S na vila de 'Rio do Testo, com uma emenda aprovada pelo

:vereador WJadislau Cons.t.ansl<y;. aprovado. o projéto ..
de 1e,i n.o 11/54"

que autorísa a receber de Alfredo Meckert, uma área de terras, na es

traoa de Massaranduba, para a construção da Escola "Euclide� da Cu-

nha",
"

'---,

à

"
.. De ordem do, Sr- Diretor, torn(i,� público, para oanhecl

�;ento dos Interessados, que, até o dia 20 de .março vindouro,
esta Estrada recebera propostas para forneClmento de lenha

destinada ao abastecimento de suas locomotivas.
.:' ; As prpostas, devidamente seladas, deverão prever uni
forneciment(), mensal, minimo, de 1. oon m3 de lenha, entre,
.gues ao lon� 'da- linha, vindo as mesmas em envelopes recha>
dos e acompanhados de prova de idoneid�1de e capacidade fi.
nanceíra 'do proponente.· ",

A abertura. desses envelopes será feita às 15 horas do
dia 19 daquele mesmo mês, no escrifurio 'central da Esf;raaa,
perante a-comíssão ,julgadora e os proponentes ou seus repre.,
sentantes.

' .
' , "

"

A diretoria da Estrada se reserva o direito de. recusar, tô-
-

1I!!1!!!111!!!!1111_RI!l!Í!Ji!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!!!IIJI!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIJII!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!I!!Í!!I!!!!!!III!!!!!I!!!!!!!!I!IIIIIIII!I!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II"...
das as propostas apresentadas, caso nenhuma delas satisfaça
os. interesses da ferrovia. .

..

-

'Blumenau, 26 de fevereiro' de 1954.,"
Luís Beís _ Chefe' da- Seção de Comunicações

E�,9gata a a Ordem do Dia. o sr. Pr-esídertte deu por encerrados os

trabal!i0s, convocando nova reunião para a próxima terça feira.

·Primária
Barão do Rio Branco

INI'(IO DAS AULAS: 1-3 ..54

Escola
18,

EMPREIA AUTO VI.A(ÃO CATARINENSE Ss 1m
�AVISO

,
Acham-se à dispoSição dos snrs, acionistas, na séde 50·

cial à rua Froriano Peixoto nr, 26,' nésta cidade, os docu
mentos aos quais se refere' o artigo 9, do decreto-Iei nr, 2627,
de 26 de setembro de' i940',' relativó's' ao ano social findo em

31' de 'dezt;!inbro de' 1953. : ..' .,..

�.�-fe+ �
'-' .�-,cS;:::f'1f7���T��

,
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

'.
:; São convídadcs os snrs. acionistas a comparecerem à as;

sembléía geral ordinária;' a' 'realizar-se no da 3 de Abril de
1954, às 15 horas, na séde- social à rua Floriano Peixoto nr.

26, nesta cidade de' Blumenau, para deliberarem sobre a se

guínte '� )!OI!>...ftd't
0RDEM DO DIA:

1) Apl"êSentação, discussão e aprovação do balanço geral,
relatório"da diretoria � parecer do conselho fiscal, tu
do 'referente ao exercício findo em 31.12.53.

2) Eleição da nova diretoria. '

.

3) Eleição.do cçnselhc fiscal.
. . 4) ASsuiltós diversos· .

. N.B. � Conforme art. 29 capítulo V, dos. nossos �staH.ttos,' os
: acionistas,presentes às assembléias" gerais deverão, sem,

pre, legitimar-se mediante apresentação dos seus, títulos 'OU

e:tibi'.l'emétlOCttIIrento- que pr.ove -terem-nos depos:tados- na sé,:
de s6eial;E::- ;:

.' .

:.- �:;,
.

i.:. : i .

,.J�� ,. 1iI;d:íh:."I�
Blumenau, 1,0< de março de 1954. .

OCTAVIO PEREIRA -- Diretor-Gerente.

,-y...,... ... - 1[ - Y - S. -,'I:'-s-. - "fi! -"-]1
SOCIEDADE 'DE 'BENEFICIENCIA "MISERICORDIA

-- VILA IT01J1lAVA _-'_'_

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

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

ou ,

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

.I

Um terreno
BLUME1)rlAU, a Rua Tho:mé
Braga, medindo 11,5 de- frente�
cóm 41 metros de' fundo:: p�.
ço Cr$ 80.000,00. ':
Diversos Iates de terra a

IRua São Bento e Rua Zendron
(Garcia). próprio para Resi
deneía, preços de ocasião, me
dipdo, 20 x 20.·
-

1..1 A,LD
".A,SSEMB�ÉI4 GE�A,L

--_

ORDINARIA"

Casa �e �aú�e São Francisco
São convidados os Snrs. SÓêios da SOCIEDADE DE BE"

NEFICIENCIA "MISERICORDIA", de' Vila Itoupava, a com

parecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, a reaíí,
sar.se no dia 7· de Márç.o próximo, às 8· horaS, em uma das
Salas da Casa Cidmeréi� José ']3: Descharnps, nesta Vila, afim!
de deliberarem sobre· a seguinte ordem do· dia:'
: 1) -RehltõrÍo

�da Diretdria �,� .,. ..... .,

2) Assuntos div-ersos de interesse soeiaI.
'.

. Vila,Itoupava,,25 de Fevereiro de ,1J:l54.
. A DIRETORIA.

Rua S. Francisco, 147 - Fones 2061, 1043

C U R I T I B A - P A R A N A'

COMPLETAMENTE APARELHADO

CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇÃO
RADIQDIAGNO'STICO -. RADIG;fERAPIA

.

ABERTA 'AOS SENHORES ME':ç>ICOS
.

Um a dois qnartosl!-õ,oo.i:ttro
!la. cidade. . ,.

• .

Informações na Grafica 43
S.A., {liU pelo fone - 1085.

e A/coai
Temperànça.
o objetivo desta or1�ani:1:a

ção� qUIfl' ,adquiriu imJ;!orta,u,
da naCional e interz{àéiQ�
nal, é :fazer com que as mú
lheres não bebam aleooI-
Além disso, a União rrr

ternacional de Mulher�1i',
I

Cristãs 'E!m Favor da rremd
perança 'adv�ga � GegtLl.in·
te::; causas:

ESCRITORIO JOPOGR AFICO (ATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos
,

Demarcações
, . Precição - Presteza - Prf.;ços

.Danlógr�fa ..(orreSe
pondente

. Precifia-se de· ·umá,·que' iWs
sua bons conhecimentos j(].e
português e' redação própriá.
Inutil apreseiltar-se quem não
estiver em condições; -Tratar
na filial da �a:marco S. A., à
\Rl'�lI 15 de Novembro, 1405.
com o ,sr.. Beek.

.

E FUNDI(AO MORITZ
,

'

".", ,_". D� -
,

"

ED_MUN'DO -lVIORITZ

"'.'.'.

OFICINA,
ESPECIALISADA

Rua Uruguai, 30
Caixa Postal, 74

Telegramas: . ·�Moritz.
lTAJAI'

eia c a Menores (Asilos, OrfalflaJ

tos e Penitenciàr!a).
No Senado auntentamos essa ver

ba de mais Cr$ 800.000,00.

11 Fabricação de balanças 'Mar- II

II ca "Moritz" de 20, 30 4,0 kgs. 11
II -x·- II
II .sambas de Pressão e SueCão II
fi 1 114 II
li Bombas Inglês!!!! 1 1'14.. II
II -x-,· II
II Eixos Para Serras Circula:rea II
II --x-- II
ti Furad'eira horizCl-ntal 11111'1'1 II
II inontlieem· ém artnaçl10 II
II de madeira II

"
.. ,-

-g___;"
.

II
11 Fe!:l'agem p"lra' Tupla, Monta- li
II gero em armação r!e mad ..ira 11
II --)1'... - II
li Ferragens Completas -- SelTaS II Para a Estrada de Ferro D. Te-

II Fita li reza Cristina -- Cr::;; 63.539.000,00;

II, '-x- II pam a Estrada de Ferro Santa Ca-

I! Plainas
. simples""::;" 50' centl� Il farinn, 7.839.34(1,00; Para a Estra�

II
. metroS' de' largura

-

II da de Ferro Brusque-Itajaí;, ".,

11 -x- II �30.o06.ooo,oO; Porto S. Francisco,
ti Cilindros para Padarias. ,moeu- II 20.000,000,00; Estrada de Rodagem

II das para cll»a 'e Dragas com-

"I
FR 32 (Trigo), 48.000.000.00; Estra

II pletas para" areia Oll vedregu- li dta de Rodagem CU1'itiba-Florianópo

II'
. .'. gulho

.
'

11 !is-Porto Alegre, 30.000.000,00: 1"00.

II -:>1:-" II' t� sobre o Rio ltajai-Assua (em I�
, ,ii' 04clnti;_��diçã� e- E.st!lffiparta 11 ta,taí), 16.800.000,00;' Trecho Join

II " -Xc- II vill�·Curitiba, 2�500.000,00; jPonte
II 'Projêtos.. "rçam�mtos e d!emals II sobre "0 rio Ararangua; 5.000.000:00;
II lnformaQÕes nll: fábrica II Muro de Arrimo. no rio ltaiai, ci-

-=_:::_":'_�.;..�_::-_::.:.,::"_�",,:.- - dllde. d\?l':_,Blll!ne!lau� :'.� 5,OOO.00Q,QO;

.

Rna São Paulo� 3343 -

ITOUPAVA SECA

::W.i30.73(),on.
As verbas predominante" para

Santa Catarill;'!t. neste .MÃJ'ljstério,

mas: =-__2& L_&__

aCasaBu r

Conitoua com a sua liqui·
daçãode retalhos esaldo d e
,

·.lJalanço
Rua· ·15 de: Novembrp .. 505 ..

- SERVIÇO R�P�O.:::
Aceita consertps oe. eo�c

ções dle jo�s;'
.

VIAÇÃO Il: OBRAS, PUBLICAS
- Recebemos no Senado a verba

do Ministério da Viação para San

Ia Ciltarina. com Cr$ '262.t44,150,Oij:
Aumentamos-lhe mais Cr$ ••. _

CINEMA:
ESTABELECIl\fENTOS JOSE' DA1JX'S. A. Come:rd8J

- APRESENFl'AlVI..:

(ine BLUMENAU
Fone 1156

Hoje às 8 horas.
HA..NS MOSER, I(LARA TABOm, WOLF

,RETTY, B· RICAHARD ROl\tIA..NOSKY, em

ALBACH

A MASCARA AZUL
(l\tIASK IN BLAU)

o prmeíro filme. alemã após guerra! Grande opereta
musícat com muito humor ritmo, danças e muito amor!

Nesta fita teremos uma grande surpresa UM SAMBA

BRASILEIRO!
Não percam hoje no Cine BLUMENAU, esta grande fi

ta alemã A MASCARA AZUL!
N.B. Falada e Cantada em Alemã'), com legendas em

português!
.'�-

(ineBUSCJ:f
. Fone 1388

_<t:.: ....:

Hoje às 8 horas.
FRANK SINATRA, SHELLEY WINTERS,

COL em:

ALEX NI-

AO COMPAS SO' DA· VIDA
(Meet Danny Wilson)

Confie as suas economias ao BANCO HIPOTECA'
RIO LAR BRASILEIRO S.A. <1 realize. em pouco
tempo, a sua aspiraçã-o da CASA PRO'QRIA com

apenas 10 por cent-o de entrada em 15 anos.

.<iI[��--'"

Depósitos a partir de '��
cem cruzeiros

B A N CO H I P O T E ( A' R I O

L A R B R A S I L E I R O S. A.
FUNDADO EM 1925

Capital de Reservas: Cr$ 210.207.314,20

AGENCIA EM CURITIBA:
,

. "Rua fl5 ue NovembÍ.-o n. 380/4 - Fone: 5011

. CO!l{;s:d1!t!!08;
Rdr!gel'adores Dom�§UC08, ReirIgeração �m G€l'�1

: Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores d� Pé.
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reforma!!!. - Pintur.1
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção· Domestica

Rna 15 de Novembro, na teI. 1531
• NOSSA DIVISA E' SERVIR 8

H
paciência, c·Jncordamos. Mal:l. em ma (' ponderação em fn-:" ,de.
'favor dessa felicidadC', q �H! la<l:1. 1 ais casos, para que U. lllCJc!nha'
a mãe almeja para a filha, é

I
veja, com seus prop"i',)5 olh·.)\'.

que ela precisa ter canltol � :00- que aquilo nã.o lhe convém, que,
bre si moesma paz'a agi.r com cal- de. fato, quem_ tem raz'Í,o sào {JS

pais
,

!

•••,UD" I .ecl••d. Ile •
IIrellllllclUl1 '11€11 11111111 1'••111.1'

(,OFOREN
fO....IIpIaS. l1li111)

O moderno tratamento dgt ':::'

fun�aH I.mfelna. J(

"'-,. ,.
. 't.'.· ,......,.••••(IIlbl.

..�..�

.unlUtIM; ltlll II
.

UUI'mlll r; li •

r

iA
IlumInaR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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KURZE

,\EDER • NEVE; ATOM;KANONEN .

IN WEST-:.,

DEUTSCHLAND EINGETROFFEN
HEIDELBERG, 3 (UP) - ln der Naehe von

ankfurt ,trafen sechs neue Afomkanonen etin. Ein
reeher des nordamerikanfschen Hauptquartiers be.
uegte sich auf Fragen der Presservertreter mit der
klaerung, dass das nordamertkanísche Oberkomman
sehon vor geraumer Zeit seinen Beschluss be
t gegeben babe, rue Bewaffnung seiner in Euro

, und besonders der in Westdeutschland statíonier-
Streítkraefte zu modernísieren.

EINER BOOTSFÀHRT VERMISST

:PUERTO 'MONT (Chile), 3 (UP) - Aro Ufer
Llanquíhue-See in Chile wurde ein Motorboot

t sechs Plaetzen vollkommenleer aufgefunden. Lelich ein paar Damenschúhe und ein Personalaus
is auf den Namen Miller wur.de gefunden. Es han
t sieh um das Boot, das arn vergarigenen Sonntagt: der aus drei Personen bestehenden Familie Mil
aus Totoral und drei Besuchern aus Santiago eine
rt auf den S.ee hinaus unternahm, Von den sechs

célssen des Boctes fehIt jede Spur.
,.,

Sl'ER FESTS'rEHENDER ATOMREAKTOR IN
ENGLAND

:LONDON, 3 (UP) - Auf dem britischen Atom
suchsgelaenríe Harwell wurde der erste festtehen
Atomreaktor Grossbrrtanníens in Batríeb genom
• Im Gegensatz zu deu' bisher in Grossbritannien
uten Anlagen ist der neue Reaktor . wesentlíéh

erker uhd kann dem natuerlichen Uran fast alle
. atom., entzíehen und auffangen. Er benoetígt
serdem 'we�ntIich wenig.er Energi� aIs dle hisheri-

_ Anlagen.
' . --

.

, -,"--'-' --.---' .,.
. VOR NEUEN TIEFTAUCHVERSUCHEN '. ;'�'.
PARIS, 3 (UP) - Der franzoesische Tief..;

forscher Houot, der vor einigen Tagen dem Tief
êbrekord mit der "FNSR 3" aufgestellt hat, beab

, tig ein neues Tiefseeboot zu bau·�n. Mit dem neuen

irzeug wili er in der Gegend der Philippinen ,
die

ste j.e erlot'€te Meerestief von 10 794 Metem'
'

C.!_len.
'

J

.

-- ,..-.",:., ._;..:...

IN EINER JOLLE

c:LONDON, 3 (UP) - Zwei englische und eiü
aendischer WissenschaItler, die ím Novemb.er
ár in einer kleinen Jolle aufgebrochen sind,

.

en Atlantik in 82 Tagen ueberquert und sind'
,:t'iauf den Barbados-Inseln, die zur Antillen-Grup:'
;'·'enoeren, angekommen.' Wa.ehrend ihrer Reise ha
';�rlie'Forscher das Leben seltener Meerestiere und
;;'Pla:�któn studiert und .haben darueber hinaus'
teorologische Studien gemacht. Die Fahrt wurde
: �belgischen und britischeri IndústtieHen sowie von

I'1jPritischen Admiralitàet' unte:rlStuetit.
.

" .'
,

�LEINE WI�K�'��R DI�H�USFRAU I
".-' .

� -

WENN Mrr.-cli UND MEfILAitTIGE SPEI-
. SEN ANBRENNEN

.

,
.

, .'
'

Schnell in einen anderen Topf umfu.ellen. Sol.

die Speisen noch einmal aufkochen, dann' vorher
�s kaltes Wasser in den Topf g.eq>en,_Spf;;is�n stark
matisieren und ,dadurch 'den Brandgeschniáck ue-
decken.

.
.

,
"

, WENN PUDDING NICHT STEIF WIRD
Einige Blatt Gelatine '€inweichen und in heis

o

Fett auflosen, mit der Puddingmasse verruehren
d vermischen. Kalt steJIen.

.. '
• H U 1\'[ O R

BAYRISCR � Uerr Schul�e hat seine Feriell
benutzt, Muenschen iu besuchen. Zuerst will er
aI das <tDéutsche Museum" besichtigen. Er be

igt einé Strasàenbi:ihÍl.. uhd pittét cdên: Schaffner, er
echte ihm Besche�d sageti�t ;wt'mn er . aussteigen
JS5 er will zam "Deutschen Múseu.trt!t;, �,+'. .

·'DasansLoischeingsiig'n" . .entg�gnet ihm diesel',
Nach einet Ví(ú.:.teIStunde fragt

.

I:Ierr Schulze
flich :deu Schaffner: "Istes ·:noch weH'zum
ell Muséum '?"

uDasansfoiséh�ingstig'n". ;, -
"

Nach zehn Mlnuten fragt Herr Schulze aber
Is: "Entschuldigen Sie' bitte, sind wir. nicht bald
""Deutschen Museum '?" . - H�rrgottsakra.· l' habs
na doch schon -a baarmal g'sagt: -dasol1sfoischeings
;;, ! ! ! " bruellt ihn d'er Schaffner heftig ano
-

Eine liebenswuerdige juóge· Damé uebersetztJ'�rn Schulze ,.IIDa
.

sind Síe. falsch �in�estieg�n" .. , '.

.

- -:-

f§o:�
,�ª�>.� :�als atamada.'s marcu.

: gnlilÕgiOs de mé:Ía. e parede. de liól
= 50 e pulso e· De�pertadoles de to
E dali as marcas Alemã, e.' Sulça -
=canetas .PUl'lter ,'- :'e Sh�affer, ..
E Qnllates no. maiQ fino, acaba.nienw
=Jójas - B�lóg1o" ,- Artigos para'
=.:... Objetos, de adorno em gerál -
=Itua 1.5 de Novembro, 823
:. .

. B L U M E N A :O'

5',
s- Aliançà's os tipo.

5Pre$entlls:.:"" _p�ic�Ia.tt�1I ;,- Crbt:tl,
�unmnlfumlmtUllllli"llllllllmlílln

TELEGRAMAS
RETIDOS

por Jnsurtcíencía de endereços.
acham-se retidos na Agencia dos
acham-se retid-os na Agenda dos
êorre-ios e Telegrafo'i; désta (;;.
dade, telegramas para as se

guintes pepssoas: Nenem oqu-a
to Souza, Francisco Becker, O
tavio Oabr'al, Norma Rosa,
Sche�demante1;, Carlos Wenske,
Ristow, Re�ne.l' para .<\!dler, Al
berto Mosser, Quadros, Frederi
co F-ernandi, Clara Planer, Ma
noel GonçalVflJ, Lauro Siqueira,
Hans SChIingmann, Nena Al.l
meda RÍ':,1 Branco, Probod e Sa-

- Acham-se hospedados na
do cidade: .

-. HOTEL REX: 51'S. Joseph
.T. B1ro.

reno.

,FAÇAM
_.•

SEUS

oportu- A N UNI SmíIth:r';' :.;..::. C O

STE JORNAL

ENCERRADO EM 31 DE ',.DEZEMBRO",DE., 19l>3

� T l_v ,õ'

S·3 . d,�:�:5,O
392.0p:,{)O

CAMISARIA KANDER
455,069,40

.

O P E R A' R lOS, A T E N ç Ã O !
Dedicamos à classe operária, todo este mês

de Fevereiro
Para esta oferta dispomos de camisas xadres

ou lisas, mangas curtas ou compridas; tudo doe pri
meira qualidades e cores firmes, a preços excepcio
nais,

Faça-nos a sua visita de experiencia
,�ste mês e ficará. satisfeito para sempre

- Cuidado com os purgatí

1'7":;15: . .'

- A prisão de ventre. em.
grande parte dos casos, está

lIonge de ser causada por pre;
guiça i�testína!. Muitas vezes

.

o intestino esta excitado, for
1 temente contraído, não pré.

1
cisa d,e purgante ou coisa pa�·
l'eckl:a, mas de tnatamentora
dequad.o da excitação.

Não tente tratar a prÍ_
são de ventre com pur.·
gantes e' Iaxativos; con
sulte o'médico. - SNES.

� '.' <.: •

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Contas Correntes - /' 2-t3. 255,l.Ô
Materiais Diversos para fumos 203 ,.96�,o'il
Materiais Diversos para charutos 52,038,60
Selos diversos , 4;. fls,a':30'
01eos & Combustiveis 9,671.30
Material de Escritório . 21',175,30
Lenha .1- 4ll0,OO
Fumo em Folha 221'. 201:60
Titulos a Receber 818.690,&0
Titulos em Cobrança 9,000,00
Titulas em Cacção 641.431,00
Letras do Tesouro 888'.000,00

23.312,&0
2, «O .920,20

100,00
'60.296,20
27'.439,30

durante

Novembro,de 1051
Mercadorias;
Fornecedores .de Fumo

Participações'
Emprestimo Compulsório
Materiais Diversos para Veículos 5.667,943,90

'ESTAVEL

322.ú95,20
19.961,20

205,200,00
2O{),00

7.7oi9,70

Maquinas
Móveis

. & UtencilioS
Veiculas
Ferramentas
Instalações .. 555.806,10

IMOBILIZADO '

DE GARANTIA70,921,00
375,000,00 --,.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução Namoros Contrariados7.1M,740,'!o0

PASSIVO
o prImeiro amor tanto pod' sendo o rapaz o fruto proihido. tremcntes, poderá fazer L'J\11

.

chf,gat' aos treze anos, como aO'3\ a situação ficará' mai-s gTa\ e que a. filha frequente reuniões
,qui'llze, _ ou aos vinte.' Nesta últi- porque ele assumirá aos "cus I onde lenha oportunidadll de �r;-

ma idade. :r;':>rém, já difere'· um I olhos pl".)porções muito Ula!r>l't's. tra�' em contacto com outros 1a-

I pouco
do amar que a mucinh3 I Ela �uererá proV'"dr, a todo cus- pazes, sr,11l que a mocinha pOJ·-

5,633,024,10 experimen.ta aos tre1Ze. Nesta fa- to que o ama, que por ele

o,eráj
ceba, é clal'o, que há uma 1'Co-

I se, .

o·' amo!, é puraluente ro-I capaz 'dos nuLÍores sacrit!do�, gunda intenção nessa inicw.tiva.
.
rnane'"c(p. Tanto a macinha pode I etc.. '_

o ,Uma yiagem sería tambl1m õt i-
I amar a um lin!do rapaz, que a Assim, $0 o que I·esta a::jul'la mo. E' um trabalho qu!: n�qnc.r '. >

I impl'essione pelo
'

porte, COlHO mãe preocupada é, espe't·al'.· En- (ConClui na " .... págIna letra Hl" ',....:'
até a um homem muito . f"io,

I porque ninguém :0 qu:r, ma� p(�r1.491.716,30
quem "Na" dara ate a propna Ivida Mas isso pa!3�a... é ;lU€S-

40.000,00 tão de t€lmpo,.
Ai'Iida há pouco -cuviamos de

7 .16!. 740,40 uma mãe aflita: "O pio;: é que
ela. me disse que sabe que o

DElI-iONSTRAÇÃO "DA CoNTA DE LUCROS & PERDAS DO EXER-
.

�·ap:a.z nãO' serve_ Mas gosta

de-,CICIO DE 1953 le assim. mEsmo. Isso náG é ir-
_-, .' Débito Crédito ritante?" Perguntamos-lhe, en-

oi,103.953,70 tão, a idade d'J'i; hero.is: ela
6.773,158,90 quinze :anos, ele dezoito. "E for-

71.2!5,90
mam um belo par. Duas vezes

101. 664,00
por semana ele vem à nossa ca-

959 o 267 ,40 '

1 sa c-onversar Com a minha fima,50.000,00
'1 b it Mas

354.900,00 aquI o- me a orrece mu o'

pr ...�Íl'o assim, pQl,'que estãO. sob500.000,00 ._,
..

6!'Í.50 á. minha vi·gilanéià, disfarçáda".'
.

619.187,30 . :Procuramos,' entãO' • tra!lqui1i f
12.288.679,60 zal' aquola mãe preocupada,

dj-I5.875,50 zendo-lhe qt!�!, com cert�z-ª, qua
se aJ.l$Qluta, aquilo tudo.passaria.

. ::(i:9l;L3S9,90 12,914.389,90. Ela davJil. prO'vas de entender de

psio.)!ogia, não obrigando' li fi

lha a tfJl.·ffiinar o 'námoro, E que

\. 4.000',000,00Capital
Fundo de Amortização

. Fundo ·para· Dev'edon:s 'Duvidosos
Fundo de Reserva Legal
'Fuiído de Reserva' EspeCial

163.861,60
150.260,40
22:1.921,10

1. 09!, 94.1 ,OU

EXlGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Contas Correntes
Contas Co:çrentes Especial
Fornecedores de Fumo

248.485,40
350.873.40
1.457,50.

;J54.900,00
500.000,00

,

'���t 96.000.000,00
Tótal dos depositos em 31112153, mais de 834.000.000,00.
AGENCIAS E'. ESCRITORIOS NAS PRINCIPíus PRAÇ \.8 DO Es.'

TÁDO DE SA..1IfrA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E CURITIBA

Gratificação a' Pagar
Dividendo a Pagar

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SAiUA s. A. ICATARINA
- Matriz: I T A J A I'

CONTA DE COMPENSAÇÃO
Ca�ção da I:iil·etoria '

Fundado em �t de J'evc-reiro de 1935 Endereço Tele, "INCO"
'_ •• _ _ __ _ __ ••• :_: :-�l Cr$ 50.000,000,00
... __ ',_ ._: ......_. :_: :_, '-l 46.000.000,00

Capital _ ••

Fundo de ReservaDespesas Diversas
Materiais Diversos
Fundo dIe Amortização
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especk"ü
J<'undo para Devedores Duvidosos
Gratificações a Pagar
Dividendo a Pagar
Saldo desta conta

Mercadoriêls

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PR�

DUÇAO

Fumos
Receitas Diversas

P A 6 UE (O M (H E Q. U ETimbõ"; em 31 de Dezembro de 1953,
JULIO JACOBSEN'.;- Diretor Pres�dente, .

EDGAR JACOBSEN - Diretor 'G�rimte ""

GERHARD JACOBSEN - Diretcir, 'Gére,{te.
ALFREDO H. 'HARDT - Guarda�lJvró,s ·r�$,. no.

Os a�::: :s:!!:::::���:C�!�A�Hd� �!:�o' tis�a! da Expor
Dlltrtbtt1dO�, e: �8W;', CÁfArbta .MOVime ri ta elo porta ele ItaJ·artadora Catarinense de Fumos S.A. Com Ind. e Agr, tendo examinado AFAMA,DA�� C,A,SI�S

detidamente o balanço, demonstração de lucros e perdas, relatorio da r, N O B' I'S " cl cl
IM

cl 54da diretoria e demais documentos referentes ao exerllicío de 19&3, die- I t
Ã li!

I ePlhoeiss dfOel,·cdoa��:a�ar:::in�:,iSs!er!:it��;��:;n q�ee�:�i�:;:r�:�s t���um:: 'Ma:rc� ·Fabril !l�'melhor 'u,ran c o me "c: e Jane ro :.eastfuira d,o BrSÚln 1tos, bem corno todos os atos praticadOS _pela diretoria relativos ao

Seg'undo os dados estatí5lil�0i\�xercício d'" 195.3, deveIIJ- "ser apro,!""dos pela assembléia, geral ordio• - X � ! que nos foram fornecidos pela ",nãria, a ser oportunam!,nt�:,reali��a.' Linhos, e �viamentoll I Empresa Máritima e Com�l'cíul
, Timbó, em 30� �e Janelr?_de 19;>4,

para Alt..llatef I Ltda, de Itajai o' movimentoFRITZ x.;ORENZ
__ .

, !
• •

VICTOR.VON G:r:LSA ;:, _, X .;.. d? Pd°rt� de, Ibf,l�l, d�r����te�HENRIQUEl SCHROEDER Rua XV, 1360 � ex. Po.W. ali!! ,mes _e ...anell'O 01 o .,egl.m .

ALFREDO SCHROEDER BLUMEN�U NaVIOS CairTegados, 11; vaIn
FREDERICO LORENZ .' 1 comercial exporta!do - cd

_'_--,�.:.....:...;;__�"'-'c-_--:-:;;.;,i_==�=-"-::-:-:===:=:=:::----_- ��"--.,....,_- .. 17.229.633,80.m--II�II�n-lI-n""'lI-niunllllmlmIllUlIllIfUlllllmllmmlllmmlllmlmlllnmllmmlmlmllllm"-I.IUllmUIUII'A t As exportações de madeim.!J
, . - , Sh foram as seguintes: 100:::3.1'11':2'"' , ,�,., ;-, "-.:,,, ',. :: r mi para a Argenti,n.a; 3.535.61_;7,··DOEÍlfrAS"MER.VOSA.S: 'Z· ..

··

M6WTA.IS ãfJIl/S para a IngLaterra; 1.399.0�'1!t 51para a. Australia; 954.005 para

=l05 EE. UU.,.'342.547 para a A
:' flemanha, somando 'J total de ..
=H16.�4.S72 metros cúbioos Tam
:: -:. bem foram . exportadO's 3·1,362
ª ' quilÔ'S -de cw:ga geral, nO' mese'

ª, .mo .

per:odo . ,_ � __

:,'--------------------------

�: ;' BIC�CLE'TA ROUBADA

=- Do sr. Altamirc da Oliveira.
!. proprietário d,a Ba�ca 'jI,1il'O, IlJi
:: 'roubada .a bicicleta ma.l'ca,'

.

ENCARREGA-SE, DE EMBARQUES DE MADE;IRAS E. DE
.

OuTMs':: "Pl'Osdoei'!n6": C';)n1' . "chapa
.

lir, MERCADORiAS PÁRA O EXTERIOR DO" BRÁSIL ]jf LOCALIDADES
:: '422, número do quadro 1451168,' ERASn.EmAS.

. . 5.' de COl'l azul,claro,' devon'do -a,

. :..
.

'

..
', .. ' .'

, ,.,
,

:: pessoa g,pe souber do seu pa"l'v TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS, DE SERvrçOS CONSTANTES A'S
.

monm}J"mUmwmmtUlUmumlWuUWllmunlm�IIIII,",mIUI�'llllUllllmml� ,�' kl-t�1;, KI.!lt ;aanf:a. klil...J! MAIORES. 'FmM..1\.S DO E§l'I<.DO J'J lJQ§ Efi'rA!JOil V!�!NliOS.

. . E
__ aaa.etIII i. _ . tLJitZZJ

CELSO BRANCO
DESPACHANTE ADUANEIRO

l\í A T R I Z:
"

Rua BabHonga. 23 EdificiC' próprio. ',relefone, 213. Caixa FosJ;a1r
35 - END.TEL. "BRA...'1CO" ,- SÃO FRANCISCO DO' SUL

SANTA CATARINA

�; ��
, F I L I A I�: : .

Praça Genera� Osório, 115'- Edificio "SANTA�;rlJt,!A"� �,.e\ilíAfl.,
próprio, 32 - Telefone, 47'13. �I&!':'CURITIBA PAltANA'

,- �

_;�o.
!'�!
1---o--- ---0---

IMPOR'IAÇ40 - EXPORTAÇãO E � CABOTA.GEM
- QUESTõES ADMINISTRATWAS G

bem como Iodos Oli serviços junte à Alfãndega, de São Francisco do Sul,
são executados com pontualidade e presteza, dispondo para êste fim 'de
uma organização perfeita com escritórios e técnicos.

'

A851STgOU' ,"'DI0& ���_(i.A��Q.,�•. B81".&CIALIII'l'�.
.

• _ �gT4 AOS�JaJ:pl.,9S U'DJ&NOI -

DIspõe de páteos para c,epósito de madeira ;junto 110 quadro da I'J!ifAo .

ção e nos trapiches de embarques da Ponta da Cruz. bC!]-1 como arm!,!g
zero para depósito de lWal"cadorias em geral, junto ao:; trapiches de IW!g

barquc5 na cidade.

BLU&ICIDAD. lD-DiCA.':'� 'UPÓVSO� -·O.SINTOXlOAÇGIU! �'ALCOO-
lJ.8aO � !:'BAT�TOB,.E�PE�ADml; - ,

-

, .l'nNIDA MUNHOZ DA ROÇllA:N. 134.,. :rooe. '11)11
�.;J!NDERECO TELEGHA�FIca: -PSIQUIATRA: . " : >" � ... l""",

C 11 B I '1' 1 B A ,: P A B A " "..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CalDo UOI dOISPonteiros da tabela do caOlpeon I
extra vai o Palmeiras enfrentrar o Guaran,·· F. C
[?esde setembro de 1952 não medem forças alvi.verces e bugrinos-Decididos ; o quadro da Itoupava Nerte à derrubar a equipe

-
-

-

ir _
-,

-
'

Ainda com os acordes das i- plaléiá - citadina .o {mico eS.-

Palmeiras I América, talves dia 14 REALlSAÇAO DO PREFEIT O HERClUO DEEKE t����f�ftr;�i�:;� §�;�t�;Cf�l�:�����i
811clau ao clube iainvilense I Gamileão do Centenário, pro- ���::

-

::pdo��est.a�í!�d�e !:l�r_ ess:rhid���s ep�������s:heg,)U
_:', d f '·Iuação do prél,·o presta o público local para as a constituir verdade.iro cláss.

_- _ pron O a e e • ,- -'
- sistir. ou ac:mpanhar pelos co, hoje em- dia deixou de sê' rernessaram seus .avantes.

ás dirigentes do Palmeiras o h'�_campeão joínvílense. JJ1Eir� promover o �:eliD CDr,\ receptores, ?S compctl(;õe� lo-! lo, por eirc.unstancias diversas,
.

-l'Íf'S lJ')l�§- nas tr�v.es là�r
Esporte Clube endereçaram I _ AII�(ta 110 mesmo oftcío, .J \ $0 nan p�.ssam os diabos r?_ C�lS ou :.c_S Jogos nos mais a�_, Nem_ -par isto. contudo, ,d�ve j "c travessao_.da mel_� ele Uill

-aO Anlérica de .Io inv í le, na, cllreçao do clube da Alameda ,
bros ·exlbu'-se domingo �1Il díantados centros d�sp�rt vos i ser -enc;;tr.ad:l c-:m d.2scredlto.' perdeu a nct.l o lTw')}or

tarde .da ultima segunda-feira, 'Duque de Caxias consulta (S I (touro .- m Blumenau, em VIr. do país e do exteri:L ,O el. nco do Campeão do Cen II pena máxima e Tl'� fim- d'as�c
urrr- oficio proprondo a reali- di re o�es americanos sobre a; I ud,\ do!" festejos que farão

_

E' claro, voltam:se as ateu- tenário; corno se sabe,

<2mbO_,
tas" deixou a canchá venci

z"ção do prmeiro enc-ontro posstbil dade de um. co�eJo a rel.lt_zar; para cOl�cl�llr a COIJS_ çoes do torcedor plplTIcnauen. ra com <:tificuldade, ,afastou .de por_2 tentos a Ú. .

entre representações de fute, 28 deste rnes, em JOlnvllc. ca trucão de seu -estádio. se para a continuação do Cam seu caminhe o TUPI, na rena- 'I'rata-se de um onze, port
001 profíssíona's de ambas as peonato Ex.ra da .�ntída?e {la da in��gur,ll do Extra, s_era .to, CU�Q valor não dev:e _

á:gr�miações, para o dia 14 Rua �V de �ovemhr�)_ inter- poss bIlIdades. mesmo, :aSSIm, I subestímado pelos ·pUpl!OS-
do Corrente mês, nesta rcídade,

f. ALBERT KUENSTLER
r,omp'fL} do.mmgo ultlmo. A- de_apresentar sP-1:i melhor pa- Lel�co na Ala!Ilcda Duque

data em que o Campeão do tingtrá o citado certame sua drão de jogo, pots �·tuou em Caxias, Os alví-verdes de
Centenári.o ejstará livre de segunda etapa, que eompreen um: gramado-bastante resvalo; adentrar o gramado da' R

-qualq*r compromisso pel-o' de, a exemplo da pruneíra, 50...
.

das Palmeiras com a respo·
Campeonato Extra e que tam Arquiteto _ Decorador - Diplomado na Alemanha quatro bons_ encontros, llC.S ;' : bili�'ade de Ilderes, pois 0- a

bem havia sido reservada pe, quais tomarem parte as equi- ·Ja os rapazes da Itoupava gonlsta merece todo 'respef
la, Liga Blumenauense de Fu- Unico especlalrsta em todo o Estado. pes que representam os oito N_?rt-e< rio prélio de .e�tréia, I QU,a�CJ.1.Íer descuido . do� pe
tebõf ao Moto Clube de BIu- Lote de bezerros- da. raça holandeza produzidos- j>eIo- .processe de clubes concor-rentes ao 1 o nao tívcram chance ídénttoa quites pode v r a ser fatal,
menau, o qual fizera ao sr. Acete organização e decorações de ínteriores de Re- Inseminação artificial, pertencente á eia_ Jensen, posto da disputa referente à à do adversàrlo com o qUUl} porque seu técnico está. �Oi
Sebastião Cruz uma solícita- '����1 t' fi I'· :��.. zona doa Blumenau. irão se bater na tarde do pró rnerando no preparo . fi;>
ção neste sentido. sidencias. Lojas, Hotéis, Cinemas e Salões. Palmeiras e Guarani estão xímo dia 7. Estiveram em Tes ,técnico'e moral da turmá q

Sa.?Y.:.se, agora, que as cor.

Irl-ola .d-I-as de I,·cenç-Ô,t-para
encarregapos _de oferEcer .to Centrai, c.onfrontando seu COIl�_anda,

'

ridas motocic-riSticas intereS!- Confecciona plantas especiais, e cálculos para cad:'!

taduais inicialmente progra-
madas para março, por moti. caso. Ateli.er: em Blumenau à Rua Paraná n.o 227 -

E�Paf�:m��e� Caixa Postal 582. O diretordo dep. deárbitros
Atendendo à tUna petição como se arranjará a entidade

qUe lhe fez o sr. Salvador Le da_RUJa XV, agora que a crise
mos d-os Santos, Diretor do das· arbitragelns atinge peu
Departamento de Arbitras da ponto culminante e 'o "mand.
Liga Blumenauense de Fute- dão" do D.A. submete-se .<1

boI, o sr. Sebastião Cruz vem mert!cido descans<>.
de conoeder-Ihe 30 dias de A entrevista, que abaixo tra_Tt5

licença, durante os quais o crevemas tem, 'ind�scutivelmen'f!E:,
popular juiz não dirigirá qual um sentido de ineditismo. Nela,

quer cotejo of'ciaI- 011 amistQ- pela primeira vez, estão sumaria

SOo das as informações que' colhemns'
A falta de apitadores capa- do senador Carlos Gomes de OU

zes, em nosso meio, é paten- "eira. a respeito d05 interesses de'

te. Os qu,e estão disponiveis, Santa Catarina contídC's no 01'

com uma, ou no maximoO duas �amento Federal.
,

exceções, nenhuma' c.pnfian�·a

I
Sobre a lei orçamentária disse:

inspiram aos clubes, daí pen o senador trabalhista da Santa ea-'

sarmos, cá com nossos botões, tarina:
--

-

'

As melhores marca s

Os melhores' Preços

, RIO DO SUL, 3 -- LideI ando
uma. grande campanha Yl'�and()
a criaçãrJ' de um Grupo Esco1ar
nó Bair:ro Proletário,- estamos

quasi' que diàriamente obten'dn
Bolidar:iedade de pCSSo'l� de

destaque no, comércio, na in

dústria' e na lavoura, desta re

gião,
-

alem do ap·.)io (i')5 jcr
naÍ3 "Nova Era" e "Tribuna do

POVO"1 e div€!"sas e-ntidade'..� 'l�e
classe.
Para que os leitores possam

melhor avaliar '0 que representa
llojfl 'em dia a força ,'Ia imJlren
Ila, vamos transcrlW2T o tele

lP:;?IDa que Q sr. José Joaquim
Miguel, infatigável Preslden;,e
do Sindicato dos Trabalh<ldores
nas Indústrias da Construção, e

d� Mobilia1'lio de Rio do Sul, Ie
cebeu 'da SecrEtaría de- Saúde e

Assistência Social: "Em atenção
seu telegrama eudercçad,) se

nhor GJ'Vernador resptito Gru

lX' Escolar Bairro Canôa8, te

oomenklei inspetoria escolar lo

cal proceda levantamento popu

lação escolar referido Bah·ro.
(35.) F€1rnand'J' Ferreira de! Mel

io, Secretário Educação e As

sitStencia Social".
Está em mãos do sr. 1'<ilo

Borglaif;isi, mui digno Insp-etor Es
rolar;a criação' dum Grupo Es

co1ar no Sail"f';) Canôas, porque
conhecendo como conhecemos o

pppuloso Bairro P.roietário. P'J/
demos afirmar· com a máxima
conVicção qUf\ um perfeito lE'

vantamento da população em

�dade escolar, virá a';) encon+.ro

d81S a::spiraçóes do povo de Ca.

n�. _.

1- -, -,"1 �

FunCionário criterioso e n,cx€

cedIJf da �Qssa estima " eO:1si

d.n'ação,-_ \) Inspetor Es")lfl_" Bs

tidulÍ.f, sr. Nilo- Borghesi. e5tá a

gora, Incumbido duma tan,fq c

nOTme de responsabilidarle_ r; o

povo de eamôas aguarda t";:'n
qw10'e confiante a constr!l(;ào 'ti"

um Grupo ESC'J-lar naquela zona_

lX'rque pat· justiça 'lJ por direi! o.
ti l3air:ro P.ro�ctário dev(lt"'t SPI'

atend1'(lo em "sua aspil'açã,) má
xima\;

. Noliéias de· Rio do· Sui

Reclama a «ACIRS., conlra a
.

falia
d' e organjzaçâo d a P e t r o b a s

.

RIO DO SUL, ;: - Ao Exmo,

I
chando-se Colet1)ría Fe'deral sem r colh,,:�do, provi'.sormmente, con'

�. Ministro da Fazenda, a As- insU"Uções iI- respeito, impossibl- tribuições mencIonadas, do que

sociação do Comércio e IndúsrU'l litada, p.:>rtanto, proceder art'e- d�scord�m m3ior.ia propriet.á
de- -Rio dQ Sul, enviou 'em data

I
cadação, o que 'Vem embaraçan- nos :vmc.ulos, conJ.unto de Clr

U'3 1.0 do.) atu'al, o seguint'l des- do sobremaneira serviço ampla- cunstanclaS q�e v.em gerando'. e
.pacho telegráfico urgente: --, camento veículos, e estando De- norme confUSatJ' Vida normal ln

"Dia.nte completa desorg,wiz;].- legacia Regi'O'nal Polícia, Que dústria e comércio, vem TJor is.

�ão t>erviço cobrança contribui- não é orgão compctenb fOTne� 50, esta EntMade, muito �espH
�õe_s Petrobrás nesta cidade, a- cer quitaçãr:x .:regulamentar, rc- tosamente. so1icita.r VO'5sencia,

.senhor Ministro, fineza nos {O-

municar as urgentes medid:1s
mados que tambem 'de outres

municípiQs do Estado de Santa
Catarina :foram end,ereçados te..

l'egramas sobre o mesmo assun

que
- determinar pa;;:a imediafa

solução do.) impasse, a fim_ puder
mos transmitii-las nOssos ass;}cia-

e
. rosslga

P' referindo. rosdocimo

As maiores facilidades na compra
Oferecem as lojas PROSD_OOMO

•

P·
rosslga,

, ref�rin�o
-

.

rosdocimo
Prosdocimo· Sociedade. Anonima
Rua.1S de·Novembro, 900 BllImenau

, �

o dr. l<�ernando FerrCJTa de

Mello, na Secretaria de Educar

çã(l e Assistencia Social c ;)- los·

':petpr Escolar Nj!o' Burghesi,
unidos em torna do pr�çlaTo
Governador Il'ineu Bornhausen.
trabalharão par!L que Ri,.) do
Sul venha i. ser cont_emplndo
corn li consl.r-uç.ão de ma'::; um

Grupo Escolar, a ser localiza'do
no Bair.ro Proletário.

novação que, est<Í, na depen
dencia da aprovação por par.
te das agremiações disputan
tes.

E assim agindo, g";>vernantes e

governados scrã'[)o diognoE uns

dos outros.

dos e aos interessados em f,"ral,
coopera,ndo, asai-m, normalização
situação IlrJS encontramos. (a�)

Alfretlo João Krieck - preei
dente Associação Comércio 'C

Indústria de Rio do Sul".

ConflUo enlre a policia

RIO DO SUL. li - O Rotary
Clube de Rio do Sul já EiStã em

preparativos ,para a comemora'

ção., nos primeiros dias de abril
d·) corrente ano. da maior festa
rotária até hoje levada a ef!.'ito
no Estado de Santa Catarina.
E' que em prInepios 'de ,abril.

si não surgir qualquer transtor
no, o Rotary Clube de Rio do
Sul torRar-se-á. CLUBE CENTE
NARIO" realizan;do a sua cen

téS\Sima; reunião consecutiva, CO.TI
a frequencia máxima, isto é, ,

100 por cento. ,Tratal-se de um acontacim6n-:
t t'

- .
I

o que era a maIor !'ept1�-::usr;ão i
merecendo os maiores aplausos,
todos ,os abnegados membr;)" do
Rotal'Y Clube de Rio do Sul,
pOis seguindo ã risca {Yd enaino.·
mentos rotários, eles tambem
trabalhàm para a grandeza des
te rincáa sagrado abençoado
por Deus.
Tão logo tenhamos o progra·

ma 'das comemoraçõr;s. o d:vul
garemos na ínte.,,"l'a., pam que
todo Q Brasil tenha

conheCimcn-1
to da fm-ça de vQntàde c pct'sc
verança que distinguem de ma

neira extraordinárias. 05 compá
nheil'Js do RotaT'Y Clube Ide
Rio do Sul-

.
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ESta.ffi'06 'Seguramente
to, ao Ministro Osvaldo
contia a falta de
da Petrobrás.

Representações {( P O L O
ARTIGOS . PARA SORVETERIAS

»

Verdadeim proeza vem -realí
"ando 'J' a�{larHho e pensador
KlCialista F.rancisco Camargo,
que pretende percorrer, a pé,
as três Américas, tendo iniciado
seu sens'acional raid; em Ponta
Grossa e já visitado São, Paulo
e Rio d-e J�eiroi on<]P, aví'S1_':;u
se com ,altas _-personalidades pú'

Rga� São Paulo, 2.130 fone 1508

ltirou conlra' OS foliões para 3alvar
o mari�o �D Iinc�ameDfB

Depositados da Companhia Calarinense de Cimento Porlland

CAL HIDRATADA

Caixa Posfal, 46 Itoupava Seca

BlUMEHAU

RIO, 3_ (Meridional) - O sr.

Alexandre
-

Pe.reira, português
casado com 'dana Anamaria, reu
niu antigoo âinigoa para jogar
em sua casa, Divertiu,se! 'a va·

ler com seus -ailligvs oe quando
, -=

- - - _. - - - �:-. -- -

terminava a brincadeha foi in"

_sultado por elementos que inté-'
gravam' um bloCG carnavalesco,
que _passava na ocasião, O lusi-

N- ..,.
-

d d
f .

aJO ·..,lspon o e recu!'S05
ano retvldou os insultos e o. prios p�;ra empréen'del'" a. ti

-bJoxo -procuxou linchá.-lo;, ele 1- jornarl:a, Q andarilho Fianc
cGrreu, �rocurando refugl�r-se J Càmargo solicita, por 110SSO'

no boteqUIm de sua _propneda- termédio.:l; o apoiü e a coop
de. onde f(li encont:r�do pelos ção das: autoriq_a1Je'5 e das
carnavalescos desordaJ.t:os. Sua ses conserv.adoras- do
>eesposa, vendo o -marido 'em

mãos lie <lesordeiros, armlJU'lse
com um revolver e, inteiramfn- t
te .alucinada, disparou atingindo \vários atacantes_ José Paes A- f

gUia,r Fi.lho, um dos atingidos,
morr.eu mais tarde 'e a crimin·j
sa foi pr�sa em f�grant.e,

'-----

Está O operário quasi cego sem que
o institulo responda a o s apelos
RIO DO SUL, 3 - Importan- me em torno tdos hospitais fei- pregado.t:a, a.té a. hora de '�nCfr· peyerl jamais deixou de contri

te firma desta cidade, troux<) ao tos para atender a classe úperâ: rarmos .esta nota ainda não ti- buir para' oJ Institut.o, e- ag-o.I'lo é
nosso conhecimento, jU'stissima r-Ía. nha obhcJ.() qual,quel' resposta pO- lllecessá:Lio mesmo a interferen-

reclãmaçã·;> contra um Instituto Aqui qebramos consignados o sitiva por part1! do Instituto. cia da imprensa, no senti'do de
que nãJo responde às cartas apelo 'do trabalhador e que êrJ.l� alertar aqueles que não co;nprt:...
nem tampoucO' telegramas en- te cego, si a propaganda é ancr- En,quanto e r a saudavcl e -endem a finalidade de seu'" de.
de,reçados ao mesmo, soI.icitan10 bora confirmado pela Hrma crn- trabalnava com afinco, José veres principais_
ordt'm imediata para que <) seu - - -----------'-__

ex-empregado, em gozo- de bone· Lado trágico do Carnavalficio, PQr incapacrdade para o

;�.;':;:J:tig�::!� Milhares de pessoas foram socorridas
l��::.1�:�m�:?E�;�� nos hospitais da Capitai de Republica
nha a perdl!r uma visb, rn- RIO, 3 (Me.l'idionai) -- S�'gun- - :pre1'tou oitQGentos e qum'enta " prince� egípcia.

t t'
-

t' d
do 'JS 'dadCl'il até ag;J!a conheLi· seis soco.no_;; c. tevr, duzentas_ e RIO, 3 {"'[erl.dl·�n,.__l,l -- O n10-quan o a ou ra Ja 'C5 a sen o B.- ., • V' c,

-

tacada pela catarata. dos, o hospital do P.rJnto Soem- quatorze saídas de umbulanc"as, torista Walter Ferreir_l, quan'do
1'0 aterrdeu a mil e sEÍs.::enias oe ao passo que o Posi'_} [le Ern'i:r- conversava em Pavuna_ com B"

ncrfenta e seis pessoa" durante _gência instalado no Assiri'J. olp migas, lei alvejado, n'j mome;'
05 quatro ruas de ca_rn >1-':a I. :-luas p:.:.:!a .C!nelandia e p._)rtanto 110 b em que -Passava um bloco

ambulancias -saíram qU:Ül'_J;}'J:1� coração <la folia, 'ltelldeu v. h'e-I carnavalesco, paI' um deseonho--

t t 'O zfmtas €\ vinte pes,,,Aa, e r"gis'IOid'()-. O motorista Tlleneu mai"
as e u.)ven a e unla.. "�'_""7ASw I

..

,; •

tI" . .

-

t d A
-

t
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- tou 24 saldas de am!'ulflU"ÍlL a.l'( e, A Pollcla ",.,t.]. dílirren-

pOll o e SSIS enela -:IJ ,Y eler
-

-

d
.�

- Finalmente o H':Jspital j.figlJel ClUn o para deseoJbrir ,� crlmi-
Couto aten1deu a 435 peSSDas e noso.

'

1uas ambulancias sa.ira.m 1-16 vc- RIO, 3 (Merid.) - Sõmente a-

iões. manhã será conhecido <) rfsulta-

BoLO, li (Meridiana_[) _ __

do do dt'SfHe dos ranchos. fre
vos, escolas de- samba, bem cO'
mo de 01.ltT'':>S granUell "Jubes_

iltAROPE
St?ANTONIO

cerca >das _21,30 horas de an

te-o;ntem, na rua Amazonas, a

lota.çÍio
-

da Empreza Zigler. eh-j

eau-se <:oro 'a camionet ... do sr

Wi11y Poerner. em frEl<lte à

Tecelagem Un�ão, tendo o aci
dente causado;)' ferimentos na

pulso do filho- daquel,e ddadão,
bem COmO' do motorista da em-

11l'em Zigler, o qual sofreu feri
menws leves no braço esquerdo;>.
Os feridos ftOram transportados

.

:Pil:ra o Hospital Sanfa Catari

na, • onlde :foram meqicadas pelo Aqueles que tanto apreci'llll
�i Krleger. Ambos os veiculos "fa.zer política" e que se enc.;>n�

ficatam bem avariados, nota<]a- tram à tasta das principais a'l

�ê11t!') a. ea.miDnete do sr. WilIy tarqu!a.s em Santa Cat�Tina, pre:
!bernel', que sofreu sériJS 'da.- cisam compre-ender que ,TOE e

!&lUa.
-

. 'Peye.rI ná_o póde ficar lotnlmcn-

TOSSE
BEONQUIXÉ fi'"
"""'aOUQUIDAO

do anuncio acha-se�
retainente ligadA à cir
culação do jornal. A NA
ÇAO ê o- único .\:rgão de
circulação diária qne ps-'-
netra. na maiOria dos !a-

I res do Vale do Jtajai.
�-----�------------��

(h_6que entre aufo ...lota ..

ç�� e 'camionete na rua
.

Amazonas

resultados do COnCUI'RO de
tasias do baile de adultos,
'Teatro Municipal, tcnll-'�; 'J

guinte a'esultado:

IPrimeiro lugar: Olga :N'ogUi+
:ài., vestindo Cleopatra.; s<:gundo, F A ç A M ,S E U S
Ciberia Lim�. trajap.do Deus de I A N UNe lOS
Marte; tf(t'�ClrO, Domingos das- \ N E S T E J O R. N A L
tro, fantaSIada de H01'01:;>:!':J!'ü e

,qua.rta ,Maria l)'QntCll, ccmo

A�abam05 de receber no

va r·emassa d€l3tes afa-
mado!> Tratores Cana- .

densfi)s' - adquira
-

agora
o- vosso h'ator pelo novo'

plano • de vendas a presta
,ções.

,

Solicitem-nos uma de..

monstração sem -compro-'
misso.

._. COMERCIAL
TÓNICO '<loPILAA

t'or: ElS:.l:U.-ÉNt:;IA

.'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




