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S, PAULO, 21 - Deu o

sr. João Pacheco e Chaves um

golpe de mestre, fazendo vir
ao llOSS(J país uma comissão
representativa das associa"

ções de dcnas de casa dos Es
tados Unidos, As senhoras que
depois de amanhã deixarão o

Rio de ,Janeiro, de volta a No

falos da Semana

Restauração do Brasil
Escl'e\'eu: VINICIUS DE OLIVEIRA-

Prossegue a carestia de vida. O pobre, .em consequência
da alta astronômica dos preços dos artigos de prímeira ne

cessidade vive desesperado, Não sabemos até onde irá. des
se jeito, � exploração.

.

Manifesto de coronéis, pruridos velado de ccmunísmo.
atentado a homens públicos, Iicenciosídade de costumes 8

campanhas engendradas pela inveja e calúnia são, na verda,
de, (1 sinal triste dos tempos bicudos de hoje.

As donas de casa, Os mIltares, o cléro, os políticos t' (I

operariado andam apav{Jl"3dos com o custo do arroz, da ba,
nha do açucar da farinha e da carne que, comparados aos

de àntes da revolução de 1930, eram razoáves e satisfatórios.
Contínúam também, por aí, os discursos demagógicos e as

promessas enganadoras, embalando o povo. A saturação, po ;

rém, contra certa espécie de gente e de classe, notadamente
a dos espertalhões e especuladores, que exploram miseravel�
mente a pobreza no :Dais, é enorme.

De nada adiantam, ao que nos parece, conclaves reu,

níões, congressos e c:onf·?rêneias, quando não existem pro.
duçã.o' sístematízada, t.ranspórte franco e liberdade para
'friibalhar é prtidtúit 'lias' Vál'i<:S setores da vrd'á' bras'ilê'1'2.

.

Há intranquilidade, desconfíanea e dificuldades por to'
da a parte, motivadas, talvez, pelas Iadroeíras, inflaçl'io e a-

contecímentos da última guerra,
.

Resta-nos agora aguardar entretanto, com eonf'anea e

otímísmo, esclarecido movimento que possa surgir de bene..
mérítas e grandes idéias. no sentido de restaurar, poiftica e

economicamente, o Brasil,

- _.

Crlsce a atividade da Yiet=Minh .
.:

Está em· estado de alerta
capital da Indo-C ina
._�-------

HANOI, .4 (UP)
rebeldes do Viet Minh, opc
rando no Detta do rlo Ver�
melho, atingiram hoje a um

ponto a sete .quilomet�os ,e Amea"� da gr"-e'iiI» gersl-meio de Hanni. A Capítal m- VII ti .tI Q

do-ehínesa está, em estado de'
niW �portit.· da- N�.V.�alerta. Os últimos dias veem v v {i v v

assinalando ereseente at.vída,
ele rebelde no Delta do rio VorkVermelho.

. 1<
FRAUDE NO COMERF NOVA IORQUE, 4 {Ui!! .-, ,n,;

meios :m'a�.itimos dizem qn� (.!

porto de Nova, Iorque noderá t i

cal' totalmente p.1l.r3.!i�;':dlJ, mil;"
to em breve. Já ontsm, as ati
vitlades portuártas fic3.rarn Jimi
tadas a trtnta por cento do nor

mal, devido 8.0 conflito ('u'. r.�

tres smdtcatos 'fiNados 'i Fedel'"

CIO EXPORTADOR DA
CERA DE CARNAUBA
NO CEARA'

no porto
pelo

DORMIRAM DR!'.'fAIS o�;

eI
.. DOIS ARTISTAS

sequ�Stro O n�V ,O IUO, 4 CMerid.- - Ao cor.tic-

� U rio 'do que estava an.mciado.
nõo partiram esta madrugada

cI N·
r

Yt k
os artistas do cinema nor-te arrie

e eW or
ricano June Havr r <: Edward

.

Robinson. O avião nu BRANIFF
r ',lU que pretendiam segui!" víá-

cer-

CEJAS VENCEU AS
CORRIDAS CICLISTII..
CAS DO URUGUAI

.

Montevidéu, 4 (UP) - Re
nê Cejas venceu a qunta eta

pa da corrida de mil milh'ls
cícltsticas db 'Uruguai; Cejas
percorreu a dístaneía. de·.cen
to e sessenta e oito quílome,
tros em eíneo horas, . vinte e

quatro rn-nutos e vinte e se

te segundos. O· brasileiro Pe,

dro Gonçalves, chegou em vi
géssimo terceiro lugar. Na
classificação geral, Mario Be,

o nedettí ocupa o primeH:,o pos,
to.

.

ele

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

Morreu envenenado
um

. presidiário

gemo esper-ou-os d-rr-aut.e [iJ.g\!!l1
tempo, e fi, empresa chr zou IflN\

mo a telef(mar para o hotel on

r-etor, do Loide podes- fa:te-I.l a

I
procedrznt.es, na S1F' rna io r-iu, de se achavam hospedados, :Macl

partir de amanhã. Lies Estados Uni Ios. () ;:"t:, vem de lã respon<le.ram '{ue os u rt.ís-

AGREDIDOS·O DEPU']'All() confirmar as Vl!l"!1')-;:s correrrí ("3, tP.s - que VIeram ver o em nn

E OS FOLIOES POR b;):- [àa exister:ci� iJc urnu �rgan::m- val carióca depois ,\", assistir &'i

r;ão especíaüzada em 1l11jJc!lnr festival do ctnema j'} São Pau
ZEREM PROPA?ANDA.. I merca!dodas diversas ti r ír ulo de lo - 'estavam dormindo e nl',D

�. PAULO, 4 (l\>�:n(].) --,.

"�'_ bag'agens de ;_:lfLs;<a,,;e'xos (1,'6 havia ordem para ncor-dá.Iov. ::"i
fOlmam de GuaruJa que no fI ! transitam entro: ;.t Am'';l'ic", díl ar:te disso, " avião lei'untou vf.n
nal dos festEtiQ'S carnaval.,st'oS.' N t� p ° Bra=lL sel� el ..8.
no Grande Hotel, (lCOIT0U �f'�+,

1 _0_1'_.__.
�

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

desinteligencia 'entre o d<:'lltlhldo I -���--------...;.-------.....;.---�-..;_�

!iri���:e�o��e:. � c��:;a(�;�,. T:�i>;' Im�lg Dl\o�erg�g.o O.,COllomic'a·consta no registro policial, \'8 H· U tl U U U {. I
rjficou-se as quatro horH3 d.l

�!��g���;n�i=\'tp�:�'l'3;,�:�!�il::�'; nlere"'beni OS Esta oOS �DI·�OSque o bailei prossf'gllil'ia. por 1na)"

duas horas C:"11 h·omenag·ér.l ·1'

carw.idatm'a do s,r. Cunha BUf'110

ao governo do Estado. O à.·pu-
tado ê varios foliões f,n'�l!n agre I CARACAS, 4 (UP) - O S0'ga.1' o ·(>omunismo no hemi"fér!o
tlidofl á cassetetes. II cretário de E��tad'J norte-ameri- ocidental. Entre as vantawms
., CONTRABANDO N.�. ES· cano, S'I'. Fonter Dull€s, dh1cllr:.'�1 que Dulles oferecerá••·�'5t.H;:;.o IIU

POR'rAçÃO DE MERCADO

I ra na -decima Cl)nferencia inter-' xjJjo técnico e empr(>stimú<; i]s
RIAS . americana h<>jr- por volta d.'l!" r-.·ações pouo,) di',sell,\'nlvi(las, !)ro

S. PAULO, � (l1,1erid.) -- N'(,- quatro horas da tal·de ..E [10 (�1I'; me-ssa \:lo gOVf'rrlO gi'5cr,ho\\eI'

ticia:s du Santos reV'êlam qu�. so a.nuncia, ofereee:á ar s rui, de lutar contra as tarifas. "itas
continua causarrdo surpresa a ses latinooame)'icanos mai:; 3'1�' de importação, e da deelarução
grande· quantidade de bagagem pIa c'.)opera>ão economic'l f'. fi' de que o capital pa.rticular nor ..

trazida pel,ll vapol'e: e �arguei-I �a,ncei�� dos E� ..
LTU. eH] trct'3 te ameticano está à disposição

1'05 !;lue dwnaI:t,tru:n aquali! :roo >:u Cle mecud,as d1?C1SIV1Hl pan:,_ esrn"l da" Nações que o desD.iarel',1.

do LoideEvitado o arresto

com

RIO, 4. (Meridional) -- Cesi'CU

a ameaça de sequestro do na=
via brasiledro "Loide Colombía."
no porto doe Nova Iorque. ..'\.. u

,nÚlade do" Loide estáva na emi

nência de sef arrastada por a

ções movidas por. grandes esta

lei1'Os daquela cidade· para il. co ..

bran:ça de 150 mil dó!aI'l!s �·()rr:��

pondentes ao pagam'-.nto de. r,'

paras em, navios dà �P'P Hn

nacional, Para ev{tar o �neRí,.) o

diretor do t.oi�e lan�út; '1,110 �1.1

(')cmta 'especi!lJ aberta p:,tl �;'"

verno ·no Bancn do Bra",,\l. '1�H:·�

ffi{}ntiuij:.e de vinte milhões de

cruzeiros, der;tinados ao lla;�·(l�
mento do repoUl'lo l'l'lnuno:,"ru]"
do pessoal e atrazadO-s, (1910'61"

1951, :r.emetendo cento e dH·I1'··'''·

t.a mil 'dólares que eqUí\!cÜCE1 a

quatro milhõ,t;'s e qulnlH,ntoH niíl
.

crnzei.ros. Forrou tambem rern'·U

dos no mil. dolares P'1!"J. at ero

der' parte da divida d'l. eO.·I'r'f\-

11hiJa ameràcanx aos eiltivadtlr(�s,

O' agente do Lo!dl� em N'j\'l1

IorqUe( está envtdando e.�j'or(:::a
para. evitar, a ação\ pàr pari) da

.com�são marítlma q\le pretends
arrestar varias navios da emp".'

mi em iVirl.ude do at.razo no pa
gamento de doze navíos do tipo
fluVial. adquiridos pelo Brasil a

travee do Lorde. Quanto ao í'·\

gamento do funcional!\Smc nín
da: não teve início. EMpera (> :'.;{'

tura no montante de· qU:1.r.r'J
centos e oitenta. mil frlll\ICllf1.•:.rr,

nhúm dos vereadol'es se at,'{v!n
a C'�·nlunical· '('sse prc(:;o ao I)J'I�·

feito, que náo é outro ',len�io o

velho esbadista EdGuanl HI',rdc;'.

Afinal de conta\'l, tiraram .a :f!l1,"

te, e o infeliz escolhido dil'i:rítl'
se pa.ra >,) gabini'te de Herl'!ot.
Durante uns quinze minutos, ou

v!'ram-se gritos fl.lri'Ü5C1s. Dql'jig
o vercador saiu c:lrrega.Pdo :l

estatuá, que foi euida.dnsll.m('·t1t.]
embrulhaUa e, de\'Ol\rlda a Pi,

PALERMA, S,dli:l. ·i (liP) -

Um presidiário de nome Angelo
Russo morrEU ontem, e mai.s se'

sete '€l!Itiverll.m lHt 'lninfmch de

;ucumbir envenenad()s, �n rú."s-
ma priswJI 6'1l{ que nnl'l'f"l TI.<)

mes passa'do o eh!:,fe di" bandi
dos Gaspar.! prs�i�tt!l� CC\nf,g'll\!'
\Se revelou ontem, este ultimo pn
rece ter sido vitimado 1'01' um

ato- dt! ving.1.11ça, pois se. gab:;va
de ter sido ele quem mfttara 'IJ

famoso bandido Halval0re GiuVa
no. O novo crime O�fll'r-fU pratr
camente ii. mesma l1f.'f'l nn .....''?

se revelaVa ao tHíNi(!·) ii mortIS

de Pisci'<Ítta-
-

.•

'.)
.
I
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Ednab, !visos & �OD'OCaçOes .. !Torta de �carne à
minha -m o J at
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PROCURA;.SE EMPREGO

,4
.�-

EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATARIN,ENSE SI A.
A.VISO

(OLErGIO SANIO ANTONIO I

�!!f��\dmissão: reali:�ã:;no dia 23 -�-:�:;�tes 11de fevereiro; matrféula- até a vésper-a do exame; curso pre-
paratório, do dia 15 a 22. .

P R E ( I r A l . E�ames de .2.a �p_oca: realizam-se em 25 de fevereiro; ,

.J

I
e preciso fazer mscrrçao; , t,Um porte'ro para a noite. Exames de 2:a.- chamada: em 25 de fevereiro; inscriçãoJ

• até a Véspera;
.Deve t;s�ar quites com o ser-

Matriculas para o curso de admissão, ginasial, colegial, Iv'ÇQ IDllr!laT, sabe� ler e esere- técnico de contabilidade, do Senac e de madureza, do dia 15ver e falar duas hnguas.
a 28 de f.evereiro. "

-

Curso de linguas (Português, Alemão, Francês, Inglês): IV E N D E - S E matrícula e informações, depois do dia 15, na Portaria, do
lI'íiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíilii__iiiIIliiiiíiiiilio'"Colégio. "

.."

Horas 1iI� expediente: das '7.30 às 12; das 13,30 às HI'
horas.'

naturais, alheias r;. VQ!lta\l � nu dos preços dos produtos que.
mana. :Él posstvel, tamhem que portais. Aceitamos que num sts

até certo ponto 'IS eondlções na tema livrl! ocorram flUt1lr1(;FfS
turais se tenham agravadc com em ambos os sentidos. mas j.cs
o trafico artificial do produto, so asseguraz- que não h't nc-rhurn

para mas este não é da responsc büída plano 'em perspectivas para f[;--

I
.

de dos nrodutores Já no" ocu- zer frente em torIp't r.rhitr3TÍa,MARUJO reapresentado ., à nossa pla, d� � 1
'. .st a'o T\r:oblema. dos nreeos medían-., .,. . " , . pumos esse assunto e c" ou ceI:' "" v "As mais Iindas e populares tela e que, mais uma vez, VI_ to de que todos verão com brns te .ímposícão 'de um preço télo,

canções cantadas em toda a rá se constituir num autenti_1 olhos toda melhoi'a que "'� �O>'- artifi�ial". Dep��s o sr. DU1;;BCompra-se' um, mesmo usu- (América, O mais terno roman- co atraiivo desta semana, aos ,sa encantr,I,r neste par�l('tWll" f me�<:lOnou o lJ,t�blema �as "as

do, desd� que esteJ'a em b.orn. c,a de amor que a tela produ- frequentadores do Cine BIU-I OS consum1dores do':> Esta,1GB U- e ajuda dos_ Estados Umdos" � 'I'
�

"rudos não vem com agrado a em comclusao o sr. Dullt:"s j n-����:::-����itz?��i: r::. ziu,nos �ltimos tempos, l'" mais menau· "DUA� GA:aOTAS E, alta. �os preços, :10 mea'm" ;{.o- �ou a. unldad� espiri�ual dos l,,,-í-
. .'" .

tal, 74 --' ITAJAI. be;m montada TevIsta e, P-W' UM MARUJO sera um SU- do que à vos desagmdn. a l:a;ya ses da Amerlca Latina, I Ali, eu JU dIsse, eXlste:n tres ver, observar, estudar' e'tiral'
- - - - - - - .- - - fim, a màior avoalancbe de 'cesso garantido. I - --

.

fcoa�çhaOsr:ro�UlMhearse,s's"omberreltlundosO aes cenclusÕ.es,. F,prani
.

ao Estádo
. � "'- do Paraná, a lúgares olide ne-P R E ( I S A ... S E boas gargalhadas,·tudo isso é I'"

., "",' ,

, , .... , . ,',

mulheres, é qué mais mandam nhum de nós nunca esteve.
o que reune esse notavel fil- UMA AVENTURA NO

� A d
II

t
na União Americana, E rnan- Vi,eram em um pel"'odo de in..., .,. """'j W' .

a e men o
dam de verdade. tenso calor -e de chuvas ton-Forneiros fundidores. me qUe o Cine �lumen_áu vai

RIO

�y...
o

,', g"'r''. " e· , I. ',' i

,..., .",. ,

Foi com um agudo s.enSG renó3is é fortes temporàis.lVIecanicos reeditar .em Blumenau, para
psicologico que o presidente Abalavam-se a todos .esses ,COnTm"neiros. gaudio dos habítués da c;da- do Inst 'tuto Brasileiro do Ca- tra-tempos sem lIiedo de na':.F'b

.

d M'
.. Ninon Sevilha, U quel"idis- .

_ '"a rICa e ! aqu'nas ti de, e que se intitula: "DUAS fé arr,ebanhou uma coleçao de da afrontar em viagens de pe- 'Fundição Itajaí, E. Hoffmann s;ma atriz mexicana, tâo nos- senhoras .Çla mai<lr responsa- qpen,�s aviõ-es, com os curou':'-Rl":tI TiJ'ucas. 81, ITAJAI. .

h'd
.' VruVA E FILHOS DE

bill"dad'e 'rIara ,rir �'er os estr�- I "b
'

'", '
�

GAROTAS E UM MARUJO'.
sa con eC1 a, vem aI, maIS '

W A 'l r E' 'R D o R N. E R gos dos c.t'afezal·�, no· l'ní=rior (l�e
os nlm us, que se .1.ormam na

uma vez, e desta vez hite_
.

- atmosfera durante a ;.estação
'S.ãCl Paulo.:e Paraná. Convivi tie verão. Tambêm foram aoCarlos Ramirez, a voz 1'0- grando ,,;elenco do cinema falecido em 26 de fevereiro última, manaestám w)r uma noite', :em São Paulo, com inf,erno de calor ql1e� é ' Sali�mantica das América, está en_ nacional, no filme mais dis- mei.{)< deste seu profundo agradecimento, a todos que ex ...

'

ás cinco d.elegad�s ámerica- tos, em, fevereiro. Observaram
carregado de enlevar .(JS co- cutido da temporada, e quE! ternaram seus votos de pesar pessoalmente ou por te_

nas, Teve a sra, Pacheco e Cha a produção, em todas as suas
vem alcan� legrama:; cartões, flu'l'el; ou corôas e aOS qUe compare- ves a f-eliz idéia de nJS lev'lr fases; tomarem contacto" com'rações femininos; com a a": tantos suéessos ceram aos atos de encomendação e sepultamento do 'a ,todos ao "Oas·s". Isto é. a o{j lavradores arrasados empresentações de belíssimas çando. Trata-se de "UMA inesquecível extinto. 40s srs; dr. Carlos ,Goffergé 'e

,um "night club". Tem'se no suas colheitas; tambem vÍrarnpáginas musicais, destacando- AVENTURA NO RIO", que dr, Paulo Mayerle, bem como às Reverendíssimas Irmãs 'Brasil; ainda, um das precon- as lavouras boas.
.

Estivéram
se d'entre elas a nopular o Cine Busch lançará no pró- do Hós�tal Santa tIza!bel, pelo'Azeldo, e atenç1óes dispen- ceitos mais 'Du'eris contra '1 em Campinas no Agronomico, ., ,k'.

-

'�adas; e, ao sr. 'Pas ar 'Werner n resen 1Ie as comove- danç�. Nos países anglo.saxo- ,Gnde examinàram as novas 11_"Granada" - de Agustin La- ximo domingo, em sua téla. doras palavl'as proferidas etn, casa 'e no cemitérió;
,

úicos q�!E:;m dànça, sobretudo, nhagens de alta produfivida_ra. ,Este filme, que vem send'\) a� BIUlllenau, 4 de março de 1954.
"

é'velhJ. H.:.je, os jovens bebem de, com.o o Mundo Nóvo " OsNúmeros l:Itraentes de hila- guardado com muita' expecta- , e conversam nos salões ameri Bourbons Amarelo e Ve�mé.
r;edade- também são propor- ,tiva, proporcionará variados

H " I t-I t d B 'I
.

'; ,canos e, ingleses mais que RS H10, 'eom que São Paulo se
cionados pelos comediantes números de nossa música po- Or '�__ ,·0·8 ·t,,·U O". ,e. e' ie'1:8',·' ::f�À�e��s JeÓ!�i�1e::n�farr;�!: r::��P�S�ã�i�er�d:e���qB��que integram o grande elen,.. pular, entre os quais "Cabeça O .

.

�,
.

.

.....
de.

.
sil, no teatro do café. N,ã.p 'li- ,

co deste flIme. Inchada", "Baião Caçula", éharam no Paraná nem e'rrl
Finalmente, a dupla rQ_ "Sassaricando". "Delicado", e "

. Nossas am'gas americanas" �aãn'�,mPaaduolo. um: s6 éafezista d,ê.I
'

.

Voce sabe, q'le porle �al;er. (l,r, 1 l11or&.1" 11 clrcula.?�?< dâ • sanguj-l com exceção d3 presidente da �

1 eletro-mecanico, que sai- mantica formada :por .rum� muitas oUtras. Tambem nes- sua horta. um verallcleJro lUsh·
I
Uo rost'J. O rosmanmho ser\1'!J:e: delegação que é viuva e fazen- Acentuou isso tudo'paraba enrolar motores; Alis.pn e Van Johnson, consti-

.

te filme, aparecerá o c>onhe� trito 'de beieza, já que os ic-gu- aLnda p'ara perfurar .a água iiú deira no nlinois, todas baila" que se tenha noção da idéia,Tecelagem Kuehnrich S. A· tuem a chàve de ouro do fil- cido cantor Jorge Goulart. mes e verduras são indiflpenS'l.' banha, ,Basta pO,i,- Um pouco ram até duas horas da manhã d� respot;Isabilídade da d.eíega.Blúmenau - Itoupava Norte. d t veis ao freSCOr e á maciez tia e- SUa:! folhas e,m�eB' num sa- C{lnosco. A dUas ensinei o nós �a.oamer cana, em face da sUllm", proporcI'onando aos e ...· Trata-se e ou ro sucesso
-. ,

'

.

h d
.

� "�nt' r aI a samb o "passo do bal'a-o ml'ssa-o n,�_ Brasl·l.
,

'" .,

piedrme. 'Mas nl1.o va.:rtos ítl;l1.l' q\un G e ,gaza, acr�lScv' CJ ,.' S a, "pectadores cenas aS' mais ines- garantido que está assegurado aqui na inge'stão deSSEs vegetais, gumas falhas d,e hortelã óu saí- caido" - "step" difícIl e arris As pd�e(ras declaFaçõés
quecíveis, pois que na v,erda� ao Cine Busch. UMA AVEN- e sim da sua aplicação I')í;tcr- va, ou mesmo d� água do banho. c'ado. Fizeram questão de a- que já fizeram á n'óssa' . jni-

TURA NO RIO' 1 nte na com" "oce "'az �':JVt1 .),',' �.>t"·'," Tem efel'to rhp"usante." ,p'rende-lo, com'J se estiv.esse- prensa' mustram qu'e' os ..,,;..de ambos formam um par e, rea me, v v Á �, � -� � v , """-"_

pr�dut{)s de ,toucador. ...... -"..- :'�
.

mos numa aula de dança. E tados Unidos' TIOS mandaramdos mais sent:mentais. uma agradável ventura" para
A cenourlA dá. freSCOr t, (:t,lori O sol, o mar, as lThJntanhas. acabaram dançando ():' "passo cincO' mulheres. mulheres' deTrata,.se de um filme que os que puderem assisü-Io. :

do a pele. Rale duas ou ires ce o wnto, p��m.a pele em pé!>si-. do ba'ão caído" de mod� assaz verdade, que podem seI' inãés
nóuras pequenas, junte um pau mas condiçofls, as Vl)zes com ma,lI razoavel. No Brasil, sÓ um ho de Gracos neste continente _

has V lh Mfu � as a mem da alta soci,edade 'coabe ma-Cs da Gracos pelas suro 1có de' mel, o �uficiet1te pura, for- c·, erme ,n:_. �s no ...s
,

-'

"'�:-. aS V r

ma� uma pasta e !?spalhandn e's vos, mesmo nao tomando bar dar c·�mo ninguem -esse passo tudes civicas e privadas.
. :

•
.

nh d 1 d sensacional: é o professor 'Mausa pasta entxe 'dois �)r.I:&ÇO'; de OS, e so (lU oe mar usavam
um remedio milagroso: miô10 �e rido Gudin. Ele o lançou na

gaza, aplique-os s(J,bn� D ro�tó.
Riviera e em Paris, com um'

'I'" aipo' cru, l'alad,o e amassadJ p.-,sÉ um rel�urso maraVl .neU;) cr"lnâ êxito sem precedentes. Se o
sarnas e manehas,

' to entre dois. iP'lldaços ,de ga:u!i!.o
prof. Gudin não fosse o fabuMfrs como todo remedia �jntigo,O ljmão limpa a pe!,e de me"�o los.o operador que -ele é. seria"" "1

' ele vem com a. recome�daçáoperfeito. "" Um pl"Oce'sso Itnt 'lul'"
, .• 'T -em Baris um mestre do sam-

aimo
•. m�s se:ll'1pre eficaz. Cm'te de ser, con�e.r;vado sobre �. l�S�� ba, e do,no do. 'passo do baião

um hrmo:.o (des(!aActl.do) em ia- toda a nOlte.. E as b,Jd�.d S
caído". a altura de um mestre

tia'; e oesf['(,guq; �1'J7.[}, elas L'Jd\J 01 daquela temp ousavam cnfmxu.r da arte ,coréografica folclórica
rosto, O limão �I.(!uecidó ao for- o Nsto, durante tres s,"�anas Mas enquanto as nossas vi
no tambem é otimo bastl!.uJo ti seguidas. Hoje, porem. sab�mo.s. sitaiifes 'não dançavam" 'ilqui,
z'ar-lhe o suoo ,aJ,nda morno e t que. isso p�de, ser feitG

�ura;�l&'1
'trabalhavam •.")ra como negras,

l,impar com Me o' rosto. O .lUeu o dl�, O aipO, usad·" �ssun, du� ora c.om,!>. mouras, em Santos:
de limão, místurado ao azeit� <I., .rante um ,me.., tira nao só ,� .. e no mter!o�; Rec.us�vam, .P?,l
o1.iveira e a Ulnl!. cCilher de leU,t', manchas vermelhas co;m<> oubas tOÊÍa a le.1, partI-es SOCl,!lS.,
é excelente 1>9.f<', nnrp'ar e �la- pequenas manchas cau'saaas pe-JNao quenam �lm.0çps nem Jan
real' in-stantaneamente,. lQ sol� ;, tm:'es, No que InSistiam 1;'il'a ,em

O rosmaninl10, ,tem vapcrizaçltn
é magico. F'aça ferver 'o rssma

nin1:lO du.rante· io'minutos, L11ir'w,t,
vasilha coberta; 'depois tiro. 'do
rogo e deixe que o l'isto l'e(:0�'�)("
tod·;) o va.pt't' 'quI: se desp\""ndw
da :vasllha. PliLl"ll, iSso cubra u'

cabeça com uma to'alha e fique'
assim até que o vapor desapar'e
ça. Él um recurso ótimo pállt mal

Pessoa com longa prática em comércio e escritório, pro
cura emprego no cornérclo ou na indústria íocal. Dirigindo
atualmente .urn estabeleimento comercial com departamentos
subordinados. - Para melhores esclarecimentos os interes
sados queiram ae dirigir por eorrespondencía a'J assinante
<ia caixa postal nr, 41 - ltoupava Seca.

quartos com e sem pensão, ver e tratar
Heririg, - 2417.

a Rua Hermann

,
,

' PRECISA"'E AUXILIARES
1 pessoa (homem ou moça) para a secção de músicas e

discos, Paga-se bem. .

1 moça ou senhora para a. secção de artigos de presen
tes e brinquedos.

1 idem para a secção de fazendas,
Casa WILLY SlEVERT S,A. Comere: al.

FATUR'/STA
Procuramos uma moça Mm prática de escritório e que

t.enha boa instrução, para exercer a função de faturtsta;

Iníurmaeôes à Rua São, Paula, 2741. na COMPANHIA
HEIUrtIER INDUSTRIA E COMERCIO.

Wh' suehen nach São, Paulo, Z11 klelner deutscher Famí;
;'\e, ehrbares f}:eiBsiges Ma,edchen dlass aueh etwas koehen
kann, als Hàustochtel·. Beísespesen werãen verguetet, Bittt>,
wenden an Fr. Tussy, Casa 5, rua 15 de Novembro, 699 -
BLTJMENAU.

H OTE l REX

Um terreno DO JARDIM
BLUMENAU, a Rua Thomé
Braga; medindo 17,5 de frente
com 41 metros de fundo,: Pre
ço Cr$ 86,000,00.
Diversos lotes de terra a

Rua São Bento e Rua Zendron
(Garcia), próprio para Resi
dencia, preços' de ocasião, me
dindo, 26 x 26.

;f .. � ....����
VendemQse diversos lotes,

próximo à nova ponte em

construção no bairro de Pon
ta Aguda.
Informações com Arno Bec'

ker, Rua. Bollvía, 13 _ Pon
ta Aguda. - N�sta.

(HEVROLEI 1952 e 1953
(Vendo- Ou trõco)

1952 - Faixa. branca, capa,
rádio curtas e longas 10.000
km- Tudo ajndal original. Pela
melhor oférta. Cor eínza
chumbo - meeaníco - 4 por.,
tas. ;'i.

1953 - Faixa branca, capa
- -i portas, 3, OOG km. Tudo
ertgína] .- '1 portas -- meea

niêlJl - Cor azul claro em

baixo - Beije em cima.
Endereço _ Itajaí - Rua

15 Julho ao, lado do Cartoria
Registro Civil.

TORNO..MECAHICO

fi 1

ENGRAXA'l'ABIA

VENDE .. SE
'Uma, casa na Praia de Cam

boriu, Informações em Itajaí
a Rua 15 Novembro 132, ou

neste jornal.

H
ln'opostas ap,resetnbMas. At a

gora, siio poucos os projd')5;
mas os delegados teem prazo atll

doze de março, pal·a. .apresentar
quantas propostas queiram,. Es
tas, naturalmente, dev<l111 dl:,WI

�'espelto a assul1ltos constantes

�a ordem do dia.

KELLNER
gesuchf

Fuer ein Hochzeits-Bankett
welches am 20, lUael'z im Ta
bajaras Tenis Club stattfindell
wird, wel'den unteI' sehr gu�
ter Be:lahlullg meh:rere KeU
nel' gesucht, Die Interessen
te'll wel'de'll erbeten sich biS!
zum 10. im BuerG des Oeko_
nomen vom Tabajaras CIub
in der Rua Alvin Schràder
vorzusteUen.

\ (ENTRO DE
r A UI o M O' V E I S
!"@, Automó'febl U.adOl j

r?' i; ()aminhóil# U.dOl jj"T"" Cam!ODfl'tea Ulllad.. ,

8��L ... ROC ....

J�ltf,\jI�.L .n ,t'l'

iJ.�� v ll: N D A !�
g�r':;f.. C o 114 P B A t.�i!til', "";'. �:;:1Il

�'e�: �,
)�
r (}oneesaiolláriGIU
CAMINHõES F. W. D. (lI'oUt
,

Wheel Drive)
'l'RATOfUl:S: L. H. B. Dieae1

Peças e AeessorlUllt
( J'ORD - CHEVROLft
f ,_ Linha
o"" MOPA R
:�h AUTO COl\IERCIA'L
p;fi IMPORTADORA S. A.

pr BLUMENAU
H Rua 15 de Novembro. 983
f "ACISA" - Fone 1324
\ Telegramas: VANDEMEENE

P R E (I SAM O S:

KELLNER
gesuchl

Es w.�rd hei '

gutem Lu.hn
ein KeIlner. welcher Pnlixis
hat unter feiner GeseHschait
:lU dienen und Deutsch spre
chen 'kann, gesucht. Informa
tionen in der Redaktion die
sel' Zeitung.

VENDE..SE

�
Armas de eaqa, 4!epor- i

., te, revólveres, pisto-
'

las etc. - qualquer
ma.rca� COMPRAM-SE

NA.

uma ou due" ca!!as de madei
ras, um negócio de Secos e
molhados. Tratar com () Prop.
Serafim Berti, Rua Itajaí n,o

2523, perto do P!'esepio. Pre
ço de ocasião.

(asa Pesca e (aça
_ BLUMENAU -

Sua 15 de NOT., lSOl
'%

NA

PONTO cmc.�

�*.���������
..�,..�

'" "'<ümUnmJUlmUilllllllllUlllUIIIIIUlIllllIlli

Uluunmmlllllumji casas
-

tTIER- ENOS I:;:: COMPRAMOS E VENDEMOS EM TODOS OS _

:;',;] PONTOS DA CIDADE ª
--

= Antes de realizar qualquer negócio imobiliário, ª
--- corisúlte-nos ::

; "ORGANIZA(ÁO BLUMENAUENSE LIDA." '._:_:ª.Rua 15 de Novembro, 876 - 1.0 ando Sala 5
'relefone: 1 572

� Onde se realizam os melhores neg6dos de imóveis ª
�JnmlmIIUUIIHI.!UlUmIUllllnUillíUUfllnlIUUUUlUfUUUUtIJmlU1ur

Acham-se à disposição dos snrs. acionistas, na séde so

cial à rua Fl'Úriàno Peixoto nr. 26, nésta c'dade os docu_
mentes aos quais se refere o arti�o 9, da dêereto-leí l?r. 2627, acima com 3 colheres a me-» fininha. Refoguede 26 de setembro de 1940, relativos ao ano SOCIal fmdo em.

'" . 1 de'31 de de�embro de 1953., , .

_

.

,

.'
.. I

nos cl� açucaro Se preJ.enr, J e e xe

.a.._,;M, ....;.' �..---- � poderá também fazer com-

�. A�SEl\IBLEIA GEI.M� ORDINARIA ,'I ple tamente sem açúcar, de-Sao convídadcs os snrs. actonístas a compar'eoer'em a as. , ..

sembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 3 de Abril de pendendo exclusivamente do
1954. às 15 horas, na séde social à rua 'Floriano Peixoto nr. gosto.
26, nesta cidade de Blumenau, para deliberarem sobre a se- Uma caixa de passas sem
guínte , .. ,.;. 1;1, :;;,.....t sementes _ méio quilo ouORDEM DO DIA:

.

1) Apresentação, discussão e aprovação CkJ. balanço geral, pouco menos de carne moída
relatório da diretoria e parecer do consetho fiscal, tu- em chapa de máquina bem
do referente ao exereíelo f.ndn em 31.12,53. fíii'a (póde ser também de so-2) Eleição da nova díretoría.

3) Eleição do conselho fiscaL bras de carne assada,
4.) Assuntos diversos. ch:pois de moida "'fica

N.B. - Conforme art. 29; capitulo V, dos nossos €stàfutos, lOS·
acionistas presentes às assembléias gerais deverão, sem-

2) 'EDMOND O,BRIEN. STERLIN(1. HEYDEN� LAURA EL,"'"
'LIOT, I)EAN JAGGER, em,:

.

E D I TAL A GARGANTA DO DIABO
UASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA"

São convidados os Snrs. Sócios da SOCIEDADE DE BE
NEFICIENCIA "MISERICORDIA" de Vila Itoupava, a com

parecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, a realí,
sar-se no dia '7 dê MarQü próximo, às 8 horaS, em uma das
Salas da Casa Comercial' José B. Deschamps, nesta Vila, afim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Relatório da Diretoria ... ... '"

2) Assuntos diversos de interesse social.
Vila Itoupava, 25 de Fevereiro d'e 1954.

.

A DIRETORIA.

à

Kté 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.

E

ESCRITORIO 10POGR AFICO (ATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos

Demarcações
Precição - Presteza

.....

Pr.eços

Rua Felipe Schmidt n,<l 11 - ITA3AP'

ZYP·9 I
RA'DIO JARAGUA LTDA.ê
_., Uma, .yóz Amiga em � E.

S'eu I.ar =
,

1516 Xc. - 198, emir..

51Diariamente dás '1 às 5:
22 hfrl'u S

�.'.

Confie as S�S .. eco,nomias ao BANCO HIPOTECA'_
RIO LAR BRASILEIRO S.A. e realize.' em pouco
tempo, a sua aspiraçoo da CASA PRO'QRIA com

apenas 10 por cento de I=ntrada em 15 anos.

,{\ .. "t' *!'tit�

Depósitos a pa,rlir de
cem truI�iros \

H I P O T E ( Ar R I O

LA R BRASILEIRO
FUNDADO EM 1925

. .

Capital dé Reservas: Cr$ 210,207.314,20

AGENqIA. E1U: CURITIBA:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cr$
Cr$
Cr$

IãO,Ot)
lW,(lD
1.00

dá eenseíêneía que Deus lhe daJl;
os efeit;os desllstrO$OS de tan.ta <'a

·l'estia_

para tal sistema. contribuiu I e

euntríjmírâ na medfida em que
. meu sàlib:'ii> puder e<;neorrer }'a
ra S<'l1 progre�s(}. o que me enver

gonha.
- e ver a mal retribuiç,'o ao

meu dillll"il'O, com mercadoria
quem pudei'. E no fini, todos a tn- p:reoeupaçãi) nossa, nesta já nossa dI' bníxa qualid:;th, que lJ;'io
vestir contra. o GIlVerno. �t" nos I gunda metade do século XX, é a suportn a concc rrêneta, estrangeil�mbramos· daquele espanll,Ôl: - ,ulnração servil do liellel'l'tl.' di;' ra, eom tl'llIlSpo-rtes sUjos e df-S
há- governo. nesta tel'1'a,_ eu sou ouro, êste moderno Deus l\'fa.mont conrortavets, etc., QUH tal l,,,t1'il>ui_
contra! E'· triste! E' múito triste! Portanto, que não nos rebaIxem \:ão se,ia feib. com justiç:t, como.

Diz :t .Economia. que é prova de o." preço" para não darmos prova manda :li étic,t dos negódos, ufw
progre.,so a eleva!lã.o dos pl'eços, que entramos num período ti" de- .se deixando· prevaIl'cer s "r,fr"g"
porque havendo progresso e ele- eadêncía, Queremos o progresso, gananch dos explorado,l's.
vanão os preços, melnoram os. sa- flue. justifique Q preço que nos :Porque, Se não St' deter a, ma r

é

liirios e inversamente, à. bíUxa. de cobram, e não COIU mixórdias e das flutuações nos l'reç(,s, estare
preços é sinal de ikhL'�Sa, e eon- (}uinquilharjas, que- só servem lJa- mos sempre abrindo lJrech-a'i" t�
seuuente rebaíxamento dos venei- ra de,monstrar Ó descrédito em flue mais lH'ecJl3$ no,iá cGmbalÍlI"
mentos, Outro ensinamento, i, que

I
vai caindo os promemas das tro- corpo social Ill'asilei,o, c dando

a, ínflalpão .

nada tem ÍI. ver com a caso mctívo a quebra da disc:irJlil1a, IIa9ta dos pre_r;os, etl'., Como se vê, Não me pejo atl ser um peque- maior virtude de llüSS:IS qU:llidamatérià,; pana gr:, ,.,' rertexões. no burguês que vive o sistema e- des morats,
Ma.s (IUem v'ü f"Ul' .isso, se a. cenõmíeo da livre iniciativa e que S, R. D EMEDEiP.OS,

-ocial

•

J :::�:��:��:: i:O�::e:::ebaute
_ elektrische Lokomotive mit der Typenbezeichunung

- �

CC7121 die auf der Streke zWischen Dijon und Beau-
ue Vers�chsfahrten durchfuehrte, erreichte eine Stun

dengeschwindígkeit von 220 Kilometern. Diese Ge

,schwindigkeit stellt einen neuen Weltrekord dar.

Dh:etbr;

Redator: J!'AGUNDl&S
. ,

llAROLDO DE CAMPOS

Debentures disponiveis .. , ... '" ,.,

Combustiveis I .• ,

Participações ... ... ..• •.• • .•

Peças e Acessórios ... ... ., .

imposto Adie. Restituivel "" ..,

Empréstimos ...

Fardamentos .:.

Esttlfleudu exilo BlcHUCBÔD pelo Es�orfe C, CODcor�ia
RIO DO SUL, 3 � Ainda ç�nd() com sua� fantas�as de

I
i'oliúE'S .Iupy F. Lima e dr. p,,,_

perdura na lembrança de. to- :pJ.erJ;'ots, os bailes r'eaí ízadcs dro Cavalcanti· de Albuqllt'l".
,dos, .a magnif'cã neitadá car- pelo E. C. Concordía. Confor- que, respectivamente.

.,'

a.UIVE�5A'IUOS I
do o Tl'aJ:scUrsfr d,J seu primei�navalesca que >O .E. C. Cón, 'me' haviamris proinetido, 'va- E�l nosso pr'óxirno ecmen., ,.t'O ano de ViCia;.

d'··
. .

dí I· ds tá b Fazelll :1110S hOJ'e: 'r 1
cor la proporcwnou aos seus mos IVU gar 'Ps nomes as anO 50 re o carnaval riosu"

... "
.
_, .. , "i - a sra. ee a Oeschler,ru;;50ciados e :freqwentadores, .exmas. dámas que tanto .se lense em 54, abordaremos o

-_;J ].ld1l11a lvtalene. illha esposa do sr. Erich Oesch-
tm a noite de segunda-feira destacaram no Bloco ,das Ca- Clube dos Turunas e outro

do casell Teúdoro_Mar'a Schae ler;
gorda. sadas, no Carnaval de 1954: bloco dos solteiros pois esta.

fel' e .. ·qUé llesta data compl.e- a sr<1, Olga Gonçalves,Durante o Reinado de Mo- Erotides F:uza Lima, Edinà mos ainda agUard�ndo a 1'€_1
ta seu prcmeil'{1 aniv,ersario; esposa do sr. .J.oã<l H" GOll_

mo, o GA E. Concordia levou Linhares. )galva ·Mafra, In- '.lação prom.et:da para não co.
- a menina Lucia, filha çalves;

avante a realização de 4 re" grid Cavalcanti, E�meralda ·metermC)s erro de omissão de, do
SJ', Silvestre e sra. Dora_ _ a sra. Laurinda L. Wer�

a. tumbantes bailes: e urna ani• MelI�, Lindomar Forneroll.i, nomes,' . I )ice ,�V;)ndiili .

e qu.e ,tllm?ern ner, esposa do sr. Poedro Wer-madiBshna domingueira', s.en': Madalena Nasch.enweng, AII- ., no Oli) de hOJe e,st;.; iest.e]aa_
do que o baile de segunda. ce Fagundes de Morais, Caro-

-,
-_

feira foi algo :de éxtraordiná_ lina Floriano de Oliveira,
rio e até mesmo piramidal. lVIárta Largura, Salrna San.
Durante a festa carnava- ;tos, Gabriela de Araujo

Jesca, () Bloco das Casadas

I
Krieck, Maria Gadotti e Wal

do aventureÍl'ismo. E' do salve se esteve sempre à postos, real� burga Kirslen.

Empresa Aula - VtaçãOii����i������;i;� -E-n-f'�f":,�,�::"::r.���E���:::'I,�� "", Q !,,'duLo ,m
luiga: os tempos muuaraln 11.á;:. hUI r t·;) 1':1!1"irli-l"(lllo '-,Il,,,P,c>,t-J ,_

c, ·1" _.

S -'-I
: cialitlade, premiou, entre os só a maneira. de vestiJ'" agito e prejudi"itlf iJ 3iJlHle, Hoje sat;E-a arlnenS8' .

. ,.,; : m,enínos, Sérgi-o, filho do C3- pensar, mas tambem lWJlliJ'lca- mos que tais id�ia'3 nãJ tem fun-.c . :

.

.,
"

c: .. -, :. :., •

.-,

,_ II 1 sal Mozart-da,. Esm.eral'da ram de maneira 'drástica :amêilllO, poiA o;; bons Jll'üdul'. ,:
�

o :;;1'. FredoBno Schwab,. '. - '.

I Mello entl'e as mell11-"S neira ·de cozinhar. tle f3hl'ica'·".o i'JÓ'lea. ·"'_.."'111 J1J'i-- resideute flest�-t cidade.R·ELATORIO D-A D-IRET'ORIA ... e .
. - I�, a ... " �

1 t R '1\". f""" h' Longe está a época em qu:, ô parado", siio saudá\'"is, Huh ii'-. Senhores A_Ciàni�ta:s:, ..
.

' ga ;:;n e ose-lv.lal'l"2, 1:I"11n ,1 "
-

I'.AfAMI:NTOS.

granúe fogao à lenha tinha a vq:-: e rigurosamente in':pP<'ÍGua- ti.J tEm· éump·timento ao ·que"âel:ermín.am os no;;sos "5intutos e ti lei do casal Teóf'l!o·da. Maria '
.

'j' ,
.• seu se'f'V-lço uma Slmpa wa t l'!_- dos jll'!" G'J\'!'! m· Fedend, Tal"das soeiedadJes' anônhnas, ápresentamos a VV. S8. o balanço geral des- Floro'ntino Porto. luzente Nha Dita, corn nlais ye7. :J, l!!inlIa flmlg:l. lÚ'-J "uiba -, Realizar_Sé_ti hoje, nota empr·esa; encerrado em ·31 de· dezembro de J!J53, ))r,m como a conta

No
-

bai Je da Segunda.feirá T t .i 'I
,.

1 t
. ,

Ide lucros e pe1'das.e o respectivo parecer do conselho fi'c::.L Pejos do- aUXllares pron as a I:rcjJ(l"al' que bói prolhl1(J"; ''.Jl laia contem c VI.' ° en aCe 111a nnlOl1l3
cumentos em referência, que exprimem a verdadeira situar;ão da nus- de Carw.lv:JI, a surpresa n1a's ge;léius, doces e pão caseÍl"O du- IWliR vÍt:JmOlaB, Eaj� lHi1"'I[ij;� (�. cio sr. Vitorio Pfiff.er, conler.

. sá firma e os resultados obtidos no exercício findo, os sn1'3. acionistas sensacional {;s foliões tiveranl rante os 7 dias da semana, Sim, C:ll�l'i"" que <) "!:'",,n'o jJI·oduto !,eÍúrio residente nesta c'dade,têm toó�s os dados para julgarem os atos d!l. diretoria, a qual, entre-·
com a .entrada triunfal d,o)

O'� tE'mp'.)s mudaram '2 de pa:l·l ('U:éldu I-!,l (.,,",,:1
. .1 ')l;; uljllel:'s :)'-'� I' com D srta. Maria da GlOl'iatanto, permanece iI inteira disposição, em seus escritórios, ii rua Flo-. .sfrve lembrar o fato d,; que )ln- �'UJlI POI' )JrU("t:2�,)S <c3pc:t:WIS dt'

riano Peixoto nr. 26, nesta cidade de Blumenau, para quaisquer es- Bloco Internacional, o rnais mãe, ao casar, não }JJ'ecis::w,l en ,"c,:d Illl ",I ,,"':lI.2-rápí(]J :t fi]jj' P<icheco, filha d'j sr. Afonso
clarecimentos que forem solicitados, aplaudido e interessante que' tender de cozinha pm'que . j�'ltO d" niio i l1t1t.i JjZfH' t:li,; ya!UI·"s �:u e sra. Laura Pacheeo.
BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1ll5:� vimos até hoje em Rio do 'I·COIrL o €!l1xoval vinha a n1�U'DYi- tlith·(js. AJ"':n di,,:.;o, silo colhi-

A T I V O I

.sul. Desfila�do soh o cDm-
lhosa .'empreg_al?,� ..�;. confja;,�.:.. t]'lS nu ].I,mVI. ou .-;,Ji<ll"düs �'1,,,{J NAS(lMEltIOSIMOBILIZADO

I V
• "Inl:llJlf·nt" fr·esco;-:< C"J'l(ú,'nF, oBd 0_' 1.043.003,20 pl1SS0' da anreciada marchi- oce, que e m()ça 1110(121·,,,,,

_

I
ens e �""lZ • "

J ,-
'1'" tnn obrig:ação ue conhec'!' O" casu I, )l;'[J pp,', "filio a "u," oU �aESTAVEL

I nha, "SI Eu F·�sse o Getu 10 , secl'edos da CUlinária _ saher bo,' llligina'o>. S,w lan!lJf·m l"ai,;3.289.738,00

I Lvemos no Bloco Internado- como comp
.. r,a I' econôm. lCU m_l·r.t0. 11igiúnLu,;. l)ÜI·que 'ú·) iwfrcIIl,391.884,70

.
-

t
.•

t 'I'I naI ,a presença de elelnentos tirar o maXllUO provelto alIm'''l- CClJteulIilW{;aO - tU( ti " P" Ctl I

��'.��!'.�� 3.782.454,00 de destaqu'e da nossa I:nelhor ticio de cada, j,ngrediellte, POU- 2:11.1'.1 C0l1PÍenciOH3nwnth Outro

sociedade a saber: An,igo da par tempo:, enel'g-ía.s. estm' h, lu "xoceLl;Jl1wnl" p.l·áUco u"õ
,

,

-

. par das ultImas nOVidades e a- enhüauos, alfom tIo l>'�lIt'J tIe vis um nv:nino;Onça (dr. Albmo
_
Ze11J); O

prEnder como usá-Jas eonv"nkn t:l ,·conumÍco), � D_ ','];--"ibilidaJe
_ do sr. José Heiden eGrande Ditador (Moacir San- temente. de ter lpg"ull1€s, fl·u·_.:t". carnes

sra. Renate Heiden, 'com o
tOs)', Getúlio {Walter R'Qus- Há, tanto produto n.oYo "1(', nas (;ümbin:l(;õ<,s rll[i.:s VU

, . -

I' nasc:mento de um menino;s-enq Primo); Mamo (dr. AI- dei·xamos 'ue lado devI�lo a p.re riaUas, sempre ;1. mao .-- hgo a I

. conceitos toLos ou por slmple', la] na de:'[Jf'nsa -- seja (;I.nl for a - do sr. Si,egfried Kreuz-do Klr.sten); Palhaço (Amau- la de casa! Vejamos. p..,r ·c'xeJl'- E'3tação do ano! feld e sra. Alvüt3 Kreuzf"eld,rí Luiz Rosa); De Tudo Um
pIo, um casa típ�co �,o"

prOdU�1
A,,; esc_ollwl' U�1 pl'Oduto Fnl�t� com v nascimento de u'a m-e�3,B>t5.438,10

Pouco (Vitorio�F�li) e tos (!I11atadü.s. Ja se for:nl1 0" do, os mtulos dao, em gi'l'a!. ia!
nina;

_ ._ - _ - - - -- - 1a eXl)lienf;io quanto ao ])]'odutoencerrand) O Desfile,
(' COlflú ,le1m seI' ]J)'epal"ldc. En- - do sr. Jecer Cardoso e

181.Q15.'lO autentica chave de ouro, me- í tn,bnto, ('Ull\'i'll1 lt!nllJr:.n- .:, se- sra. Sed'alia Cardoso, com o
receram fartos aplausos a lm_

100.000,00
pagável dupla Tenório e Seu

346,163,40 .. Chofer, il;lterpret;:tdos
brilhantismo invulgar

9.303.074,40

Eu 1:'llubel':1 pI'�lti('andn o; Eit-D:S };'une-bl:'es da Rosa
Q�l;Jl1do (JS Arn ígos -- Os ternp lártos de um 1\HstérüJ sem tempo
e�'H:'·;:. .dH »s hl11'!..· ..t:--; e se afastam .ntrrn adeus metancõhco
E:l -h�'.d�1 �;(._-i do Mar. mas o Poema o supnc,
1': uni e:�caravelho de esmeraiua pousado em mínna fronte
Fr.In-rne em sua rude algaravia rnaritima:
- O M .. 1', Calo Sultão com seu. clarim de espanha
SI':.t! 11'lnnfü ue ll'8zentús potros dE ametista
Qq'l!ldü ll'cln: fJ- an ímal rói as próprias estranhas
J-; ,!i" punho de ,;tll se abate no horízonte.E, foi assim, como burguês mais

ealino do que v.oéês, como' bUl'guês
que ·desej�t defender seu :padrão
.eaímo "lIe vida. brasileira contra. as

- O j\f.31· t-:.n] .:;eu (l!2púbitD dorsal dê folha.s. verdes
r: l'f�:I{1 de iH1!:! ].llngÍnqu2 âinagtia de púrpura
DÚIJ: Di!Jb lavrador de suas lavras de espuma

Q seu falcão - ti. Lua.

ROM, 4 (UP) - Infolge Goer starken Regen
iaelle, die in ganz Sueditalien vezeiehnet werden, sind
in Kalab:den und ih der -Gegend von Catanzaro gros

.

se Schaden eingetreten. ln CataIÍzaro sind 23 Haeuser
�ingestuerZt.. �() Fa�iÍi_en sind ·obdachlos gewordf;!n,
mehrere Fluesse sind úeber die U�er getreten,' uhd
der Verkehr ist ueberall l10ch behindert,

ue!';
- o 111en:110 Osmar, filho

do casal Alberto José Leite_
Fnlllcisca Leite;
� ü sr. Nelson Koprows

lei, residente nesta cidade;
-- o sr, Gerazino Zendroll,

r,esidente no bairro do Gar-
da;

,__ c

- o sr. Werner Heim?bel'g,
j'e�;;dente -em Rio do Sul;

-- o sr. Arthur Z:ndars,
residE-nte em ltoupava Rega;

BRASILIENS KAFFEE-AUSFUHR
W1e· das BrasilHlJiLsche Kaffee-Institut jetzt be

kannt gibt, be1:rug die·Kaffee-A.usfuhr Brasiliens,
1953 insgt:sarnt 15,562.027 Sack im Werte von 21,7
Milliarden Cruzeiros odeI' etwas ueber eine Mílliard'e
Dollars. Der Anteil des Kaffees an der brasilianíschen

A.usiuhr, die aUes in alIem 32 lVIíllia-;-den ausmachte,
hetrug demúach 67,7%. __:_ Im Jahre 1952 betrug der
Anteil des Kaffees an der Gesamtausfuhr irp. Wert€.
'von 62 Milliarden Cruzeiros mít 19 Milliarden rund
73,7%. In Dollars. ergab àie Kaffe-Ausfuhr ebenfalls
etwas ueber eU1e Milliarde.
-
15 :rOTE BEl EINEM FLUGZEUGUNGLUECK

IN TUNIS
TUN�$;� 4 (UP) - Ein franzoesisches Flug

:'leu"" das mit 15- P'ersonen an Bord von der Luftbasis5,

Atogues bei Oran nach Bizerta fliegen sollte, stiess
an die Kuppe des 1200 Meter hohen Djebel Zaghuan,
60 Kilometer von Tunis entfernt. Alle Insassen fanden
den Tod.

seguinte" lares:
- do sr. Adolfo Henrique

Waltrich e sra•.Maria Wa1-
lrich, com o nasciluento de

- Acham-.s.e em festas üS

Mnquinismo ... '" ,.. ,.. .,.

Ferramentas e Utensilios
Semoventes e Moveis .,. .,. . ..

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

16,000,00
37,.287,70
1. 700,00

1. 19B. 858,7ft
21.479,7ü
t>.430,QO
29,045,00

2.534.637,00

DER MINDESTLOHN

DISPONlVEL
faixa , ... , ...•.•.. , ••.•••••

CONTA DE COMPENSAÇÃO
Ações caucirmadas .. ' '" ,-." " ..

CONTA DE RESULTADOS
Lucros é Perdas ". ... ... ... •.• • .•

nascimento de um menino.
As latas devem SE]' g·u::n-d"rla� Esses n.ascimentos IDCOrIf�_

Ptl1 lugn I· fl'(,f'c(J .e ventilad::L
j ram na Secção de lVlat.ernida'_

C;u:ude-:Js 1:" gE.ln'.]et:·a, son ....Jlt"
de do H-ospítal "Santa Is�-

qUHndo o 1'01 ulo o eXlgn*�
b-e!" ..j�.r) U.bl ir lH!1!J, l!:ita de ·J:getai�;.

l RIO, 4 (Meridional) - Dei'\ Praesident der fuoer

j den Miudestlohn eihgesetzten .Kommission, Ní;ceu Ce
sar Cruz, teilte der Presse mlt, dass das ProJekt zur

I Festsetzung des Salario-Minimo im Bundesdistrikt
• und! in den. Staaten nunmehr fertiggestellt sei, dass es

aber noch 14 Tage bis drei Wochen dauem werde bis
man es dem Bundespraesidenten vorlegen koenne, da
és noch einige Koriünission'en durchlaufen Inuesse. In
dem Projek{, so erklaerté Cesar Cruz, sei der Vor

schlag von "2.400 Cruzeiros fuer deu Distrito Federal
aufrechterhalten worden, weil die Erhoehung im

Verhaeltnis zu den von Handel und Industrie erzielten

Reingewinne nur "einen Trópfeti im Wasserglas" aus

:mache,
Seine Kommission sei nach gewissenhafter Ar

beit vollkommen d_avou ueberzeugt, dass die Arbeitge
ber sehl wohl den neuen Mindestlobn hezahlen koen

,nen, und zwar ohne de,rr Preis ihrer Waren zu erhoe
hen, Ausserdem haettell sie ja auch so schon, alsb 011.

n,e Ei'hoehung des Mindestlohnes, ihre Preise herauf

gestit,

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital.,. ,' •.•...•...•

Fundo de Reserv,R Especial
de Reserva Legal .• • . ..

Debentures .,.

Contas Correntes
IAPETC .••

750.000,00
2.152,397,70

22,245,00

I .

)
j fABRICA DE MAOUlNAS \I E FUNDIÇ!� 'MORtrz

6,2711,431,70 I EDMUNDO l\I[ORI�Z
Rua Ür:uf!uai, 3(f

I Caixa :Potliál, 74

Telegramas: "Moritz
I'rAJ'Al'2.924.64,2,70

0110(118€1.0'\\,... '

>?SS.L'IIITA € 'VÁ y,11.\\: o uso constante

.II de FIXBRIL evita o re-
/�':.�
F /-N% secomento do couro cC!beludo
I .. \'

e do cabelo. portanto a ca,p"

�� e a queda pre·

mofuro do ço belo.

� «'
TAMSEf.'J EM BfSNAC�

pOJ' e}{l:-ulplo, niiü júg·ue fO)'a 'J

línu:do. SF' a receita o l'�t'l:liti:·,
f;;�luente OH ingredientes óclÜ!'" Achanrse hospedado!> níl
,'" tt! liqu::lo ",,'Dl ferve;', l'(}i� cidade:
os ing...'edhmtps já "em eozilJ,)S. HOTEL REX: srs. Admar H.
O liquidl-, }J"ossui 1':1101"2s nuU ii 1"

. . .

VOS <é "'''I-\'irá para o p.repam de Schroeder e famllla, Leo Li_

malhas. "opa'�, ensopados "te. I ma Lenz, Osvaldo Herrera e
Não eSLjUente o alimento 'c!c:r;-- fam'lia, Antonio Burin e fi-

I
tro da lata fechada .-- ,) pElaJS lho, Décio Geraldo Pereira,
o fac;a clíretamcnlfl sotH·C' fi togo, P 1 F R'b"" F k a·'.

<. au o . I ,_lro, ran. .

E pref�rivel esqUCDt3 .10. llurn�-
. . •

Jl�,nela. C'lJl bmd,0-m31'i:l, H�dloss: Evaristo .J. RelChert,
Jamais lave um alimento 'm- Rlchachl Murata, Susum(l No'

latada an1es II .. prepal'ó, jn. Vo- moto, IUro KobaYalShi, Mas.
I CI' �st:Jt":j. !Jerd,��ldO -'7v��:cmillas. saru Jomura, 3. Janagurzana,
Ipre('j'Jsas,

!"". a�.,lul lLeJ.
1\/fasakazu Kimus3 Shin-ishi.Os "alimentos etdatados

_ )JOdfj111 r" ,.' .

: se,' "UOl1Jadus em .lUa prúpl'üt 10 Seta, L-e:11Il'o Shllnba, Ba"
'Iu.w.,""urn3 \-(16 olJie.l'tos, toru Buzuki, Hiroshi Ogata,

Arnaldo Nadl·er e sra., Adal�
berto Rosa e fami1ija, Alntoc
nio Guilherme Indig, Antonio
Costa Ribeiro, dr. Nestor R.
-Meira FranciSco Pasqua'linl,

I Stelm�chu]e; sra. Elysa Ca
vei e srtas, Enilde dos Sant<ls
Lopes e Maria Queiroz.

ASTRAL DO DIA

VIAJANTES

Fu·ndo
Fundo

de Previsão .,. ., . '" ..•

p! Amortiz, Debelltures '"

piAmortiz. Imovei5 .,. .",'"

Devedores Duvidosas . • . • • • • .•

fi _ 000.000,00
17rL 142,30
551.644,70
200.000,00
10().OOG,00
225.093,30
25.551,40Fundo

HUMOR

I

I
100.t;100,OO ----I'

I II Fabricação de balanças Mar- IIg. 30:31. 074,40
k IIE PERDAS" II ca dMü:ritz" de 20, 30 '10 g�.

IDébito Crédito II -x� II
6.715.048,10 II Bombas de Pressão e Sucção fi

43_607,50 II. 1 114. II
II :aombas· Inglêsl!8 1 1140. II
11 -x- 11
li Eixo� Para �erras Circulares II
II -x- 11
II Furadeira horizontal para II
II montagem em armação II .

J II de madeira II

II -x- II
II Ferragem para Tupill, Monta- li

III gem em armação de madeiXa II
II --x- II
II Ferragens Completas - Serras li

346.163,40 I II Fita II

111
-x- ii

7.104.819,00 7,104.819,00 II Plalnae simples - 50 centf- II
_�_·__ III metros de largura II

II -�x- 11
Biurnenau, 31 .de dezembro de 1953, ."" 11 C111ndros para Padarias •. moen- II
OCTAVIO PEREIRA _ Diretor�gerente II das para cana e Dragas com� II
GERMANO D. VECHI _ Diretor-gerente li pletas para areia OI! :pedregu- 11
ALVIM BATISTOT! --. diretor-gerente II gu!bo II
VADIR :rUANCHINI - Diretor-gerente II -x_ .. II·
ADERBAL SCnAEFER - Guarda livros, reg, no cIte sob Dr 0718 II Oficina, fundição e estamp!U'la

111. PARimER. DO CONSELHO FISCAl, JI -x-· 11
'.' :.: Of!: :':>b.aiXo �ssjnados, mémbros do conselho fiscal da Empresa Au- IJ PrOjétoB, orçam"ntos e d!ernals II
to-Viação Ca�az'ln�l1se S,A.. espeq-ialmente .r�unidos para tômar co- II !riformaçi)es na fábrica � Inheeimento do bálánço geral, conta de lucros e perdas e demais do- - - - � , - - - - -

I<!umentos referen� ao ano social findo em 31 de d'ezembro de 1953,
e,t5o de parecer que acham-se em hôa ordem' e exatos, e, podem Sf:r

I Iaprovados pela assembléia geral ordinária·(I ser convocada para esse

fim. F A ç A M SEU S
. Blumnau. 31 de dezelubro de 1953. .

A N UNe lOSRAUL SCHAEFER RUBEN BINS DA SILVEIRA I
O R N A L I' ERICH R. COLlNS N E S T E J

i"ÜI.ilWUlJUnHllillUlUillUUilllliilUIIUlíilllmmmumniiiilUlillUiliflllilllllíllUUllni�IUJ:Uiillmm'� I
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=
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i :ron8, 1111 f �-
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� §
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EXIGIVEL

[MOLESTIAS DA BEXiGA I

CONTA DE COMPENSAÇÃO

,

r

I DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS

I Conta Viação .•.
'

CapitalizaçÔes
Gastos Gerais

Caução da diretoria .. , ." ."

·Combustiveis .,. ..• ••• • •.. ..• . .•

Peças e Acessórios ". . ..

Consertos .. , ,.. ... ... ••• • .•

Ag. e Oficinas (sal.árjosJ .".

Fnrdamentos .,. .... .,. .,. . .•

826,419,40
117,00

408.990,10
1,213.797,40
2,201. 097,60

Franz antwortet prompt: "Wehe wenn si'8 los'

gelassen".
.

Lucros e Perdas ". �.. ., � •

;furos e Descontos .. , •.. .., .,.

5.881,80
360,000,00
44,747,50
109.549,80·
2,573,20

1. 780,805,60
1�O.B39,60

Esta fraqueza atinge peS50t::lS
, de mais de 40 anoS

Diz-se que" "rsanISnH) mudd completa·
mente de sete em sele OfiOS, O cerlo â I

que eom o pCl�50r do lempD ti saúde se

filodifjca fi em muita� pessoas de mai� de 40 "no� CQMt>çgm (j

apareeer disfúrbió5, muitas vezes de natureza �érjQ. EllIre ':ls
flts o prinéipal_ li o dislurbio da bexiga, uma .fraq.ueza CiJID$

el(jge_l'idas, que se manifestam principaltmmte a nOlt .. qlJan?�
SI> <lista· bem quente na c·ama, são mui!o irrli,onh:s, E�&Q de!')I�I.
dode da bexiga li üm resultante de ci�!urblO> renaiS e SI for
ó .. lprezado, poderã tornar-se .perigoH1, tro.m,formClndo·s� em

édlculos_ pedras ou cistite (inflamoç.:ia crolltca da beXIga).
Nêi) hu 'meio mais rapido e efkaz de conseguir alivio den6$
périgos do que uma série das afamadas. Pilulas De Wilt pura
Oi Rins. Bexiga, conhecidos em toda o mUfldQlI'l1lIli!1l!1l1l!flll!\\!l

PILULas I
Poro os Rins e Q 1-;",;;:;19°

EM VWROS DE 40 E tlJO MULAS, '" o GRANDE t !voAIS ECONOMíW I

. 5 de J\.'la.rçOi
Lua, Saturno e Urano fa.

vor·E;cem planos orlgmais,
descobertas, atividades mecâ.
nicas, agric-olas 'e em carto.
r·os. A manhã requer <;erta
prudencia C01U dinheiro.

.

Os na<;cidós nesta·· data.

I
d,estinannse a altas missões,
possivehnente em longas VÍa_

c g-ens.
'

.,

ist;'

Lahrer: "Franz, -sage mir aus de:ryt l.ied von -d·er
Glocke d'ie Stelle auf, wo von der Hausfrau die Rede Assistência Técnica ,., • • . . • ,

Acidentes .. , •..

Prejuizo a amortizar ... .,. .,. . .... .

,.

l.

BANCO INDU'SlRIA E (OMrR(IO DE SANTA CATARIIA s.
�lt:,,'Í"'� ""�- >" :;'·l�.Y

� Ml:<�I'1z:: j T li J A I'

I'�AAdo fi� !4 dEi Fewerdrü d� 1935

Capital 'R:::a;� 'w"," f;!õ>e" t�'",� ç,l;j; "'-""� '�- =..s" ,.-�- r��1f :O:Q� (�;;

j'undo de Res�a := ,=: :� ..=.:� ,=.; "'".: �=: """� ''-;ó>J l=

.ndereço �eJel' ';;INCO"

Cr$ 50,000.000,00
46,000.000,00

-

-�
-

<--'41!!-"l
. Total dos depósitos em 31112]5:3, mais de
A(jENCIAS E F!iSCarrOrnos NAS í"RINCIPAIS PRAÇ\.S DO ESa
'.fADO DE SAN'l'A, CA'I'iUUNA. NO lUO DE JANl!:ntO E CU&rrülA

96.000.000,00
834.000.000,00

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO lNCO E CONTRIBUA, ASSIM, PAn-A
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA P{(.o.

DUÇAO

E P A 6 UE (O M CHEQUE
tiefHE2 ji_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO, 4 '(Medd,)
giu a doze Ó' número de 'cri
mes de .morte durante o

carnaval que acaba de pas
sar, Dez corpos ainda não
foram ídentifícados no ne

crotérto. do lilstituto Médi
eo Legal. A estatística acu

sa os seguíntes dados:
Mortos por acidentes,

43; assassinados, 12; suicí
dios, 3. Foram autopsiados
até ôntem quarenta e sete
cadáveres. O diretor desse
Instituto, falando à repor
tagem declarou que o mo

vimento, deste ano foi de
susado. Nunca viu até err'

tão um, carnaval que apre
sentass., número tão gran
de de assassinatos e

dentes.
,

I Importação d� medi-
, I camentos '

, I RIO, 4 (Meridional) -

,

O diretor. do Serviço Na
cional de Fiscalização da

Deseja ·0 .Figueirense
enFrenter o Olimp;co
Not dou ii Ráq,io Gttarujá

em um de seus programas es
portív':ls de, ontem, que o Fi_
gueirens.e, tradicional agre..
�iação de Florianopolis, diri.
glU um convite a6 Gremio
E.sportivo Olímpico de. nossa
c_dade, parfl uma apr·esenta
çao de sua equipe principal,

S A'
ITAJAI u

e

ano,

naquela ei'dade, .�Uj;,1 �el'tnm;< re

ligiooo será promovido pela Fe

deraçio das Congr'!!gnções Ma
rianas da Diocese.
E'Sse Ocngressn qU2 :reunLI'á

'�I::a'::ni��i�:�l. P:���(O::�sStf�:�� I Cronica policial

rE:f:;��:i����;�f� Roubou O radio e o relógio
130 Mariano em Júinvtlle co íncí'dí Na madrugada d� �erçn. para ju�tiç�, deveráto respond er !wlo

rã. "com a comemorar-âo do jul,i-' quarta feira, {) Indívíduo conhe- crime de furto.

leu lia prata da DiQ�eils � da Ea,-
ctdo �e,lo vulgo "Cabeludo", CO;!}

graçâo episcopal ,12 D. Pio de o auxílio de uma peça da ferr'J, UMA PROVIDENCIA QU.r� SE

'Freitas. Durante o pongL'e!é�o fi; penetrou na garapa da d.· p ro- IMPõE

_,_,.�==�_��'_'�_____ pr ie'dude de Avetmo Nunes, h A �.)rganisação dos H(;\'vh,üs t1"

caltsadu no pateo da Esta"i'io F'-l' Inspetoria de 'I'ranslto junto i,

rovíúrta de Blunrenau, dond». r-ou Delegacia Regional do Polleía es

hou um, a pa.t-e llro dr- J'adio����c� tá muito a .e,esejar, cujas finali

"Zr-n it.h " te' um relógio desperta dades se ressent sm de m.,UH'r

do!'. Levado 'J fato ao CO!111."cí- oz-lcmtacão por parte dos snus {i

monto da pottcia, o deleg:lflo .Joâo rigentes. A propósito cú,r/em !'. í

Gom es 'Jetel'minou as
-

n�';"�3á- sal' que, por oc7sd;;-dl' ací'Jen
rias (liligencia;j;� a rles 'ObH tE'S_ de veículos, o que OCO!'!'.:! o ua

ta do meliante. que, foi p'oso, se diariamente, .as autoridatl S

'sE'nc!o:) tambem apreendtdos a- de transito encarr-egadas de resol

queles objetos. "Cabeãudo " foi' ver os' casos entre as part as ar.i
recolhido á Cadeia Publica. a- dentadas, não tomam eonheclrnen

guardando o pronunciamento da to dos numeras de chapas ou

Prepare iii

lO , futurD da
sellIHbt
�

IOFOSC4L
•

Cêrca de 225 'mil homens:
efelivndaslor'çasarmtidas
223.393 homens (sem .contar de oficiais)........ . ' .

os nomes elos motorlstas, í.ato

êsse que, muitas vezes, dífículta
a reportagem em obter os neces

sârãos detalhes para divul:gur a.

noticia.
Eis- a razão porque não deixa

rta de ser íntaressante o Dele

gado Regiona.l de Policia ?_dot::tr

providencias que solucione' o ea

80, benefíciando não só a dívul

gação !de noticias, mas' 'taT..bem
em próprio 'proveito da Ir.spe('J
ria. de Transito, para sua metnor

ortentação nos processos.

Crime de homicidio
na ci ade de Itajaí

" ,Ji.. vízinha cidade de Jbj'lÍ, no per-to da Churrasca.ria Urca . F'a
dia 25 de Fevereiro ult ímo, foi zendo uso de uma faca, Manoel
Úatro d� violenta cena de sa n- do Nascimento dEl3feriu t res gol
gue, que rep€�'cuUU prof'unrln.men pes em seu desaféto, prestando
te no seio 'da população. Segun- o. mort'o, enquanto .T�ão Thomaz
'dó as noticias dali, os marinhei- Mi['anda, com uma navalha, pro
1'08 do. vapor "Arassú ". d.i ela. duziu ferimentos na cabeça de

CQsteira, que se achava lLtr'1'·a<lo seu inimigo,
'110 cais ilo porto, por nomes :João �: _

I
F E R I,D AS'

Thomaz Miranda, pernarnoucnno O asssasslno, depois de cometer Espinhas, Manchas Ulce·

Iras e ReumatÜlmo
e Manoel NascimEjllto <!;JS A!\- o homícídío, procurou o consul-

EI.IXm DE NOGUEIRAtos, natural da Baía, dr-vicio a

I
tório do médico dr. Alerrcastro, Grande DepÜl'ath'(}um, desentendimento a bor'do, onde foi medicado, sendo aTi

'

..traearam-se ,
em luta cOl'por,ll praga pela policia.

' d_o__S_lUi_g_Ü._,, _

Construção de boeíro 110 Ribeirão

AERONAU'l'iCAos oficiais) eonstítuírão o etnti
vo das Fo·rças Armadas, em

tempo de paz - se aprovado
O projeto n, 3.905 A, que vai
ser aprecíado em segunda dlscus
são na Câmara dos Deputadüs,

EXERCITO
Ó efntivo do ExerCito será. de.

156.993 homen's entre subten3ntes

sargentos, cabos ,fj pra(;as (I1ilo
está computado o numl.'l'() de ..,fi
c�ais',e os"l'esenl'i!itas qUR 's(H'ilo

incorporado's) na 'seguint0 pro
porção:

�

CalDara Fedsral
governo:.

e energia
o deputad'.) flumine-nse, falan

'do, on:tean, 'na, Camara ar,elou
,para. o governo no. sentido de
que seja encarado com decisã.o e

energia, o problema de ligaç5q
do Rio e ,Niterói, através d,y um
tunel submarino, uma vez que
Q Comitê pró-constrnçáó do

Catetes da Escola de. Aei'6ha;i
tíca e alunos, das I�;;eolas "PI e

parator ías 'de Cadet-es, I.ZOÓ; Es
colai de Especialistas da _'\';':ôn&u'
tica, 1,200 alunos; Centro de pore

paração de Ofi'C.iais da ltc·�el'va"
200; suboficiais e sar,pnto,? ,

9.800; soldados e cabos, 14 .:ulil, e.
ta..ifeiros, 2,200; total do >efetivp,..
16 mil (não está computado. ,o

número de oficiais),

grande empreendimento já está
de posse ele ldive,rsas pfoj.)ostas
de fjrmas especializadas estrn.n
geiras, que \Se propõem execuhr
a importante obra SE>1n qualquer
ônus para os cofres publicas,
PRAZO PARA OS ESTUDOS
De acordo com a lei qUé áulo"

riz0u. a ligação das duas canitais
por mero de um tunal sUbroa.ri
no, para. <elaooração dos esludos
e do projeto, foifixado o prazo
de um ano, aco.)mpanhado de um

representante do GoveJ'no Fede
ral, da Prefeitura do Di:atrito'
Federal ei um do Estado cio :RlO.,

Representaç
-

e
,

.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

« » 1\illitarCadete'';; da, Academia •
pede ao
decisão

;'

de Agulhas Negras e u]lmo3 das

Escolas Preparatoria!il de Ca

detes, 2.950, sub-tenentes, 1,323;
sargentos, 30.311-1; cabGs. 27.973

,

l8 sol!'1ados, 54.413; total

165.993.
•

MARINHA
E'scola Naval e Colegio Na

val; 1,000 alunos; Centl':1 (je

Instrução de Oficiais df1, REser

va, 400 alunos; praças du8 . qua
dres e especialistas do Corpo ce

Pesooal Subalterno da Arl'na'la,
1& mil; praças do Ql1ad!,Q f:u

plementar, 12 mil; alunos da';;

diversas Escolas de Aprendizes
Mari'nheiros, 6 mil; taifeiro,>. 3

mil; '8 Corpo de Fuzil:;iros j\Ia

Yaili. 10 mil, total 55.410 homens
entre lJ1'aças, suboficiaIs e, sar-

gentos (sem C<Jmput:=I' o" numero

U�;D��O-'-e�-'�Olj�mp�k�o�en�car�re�ua·��s�e�a�-o�de real�ar
a melhor contenda da 2"a volta do certame ,extra
',A's vóltas com Ul�l rival sumamente perigoso o con junto, de José Pêra -;- Espe rada rendá e:l:cepcloual
..

Das ,qua�ro equipes qu.e li- t favoráve!s ao União que tor- lhar, rumo à conquista de pectativa que reina entre Os
ch,:ram a dlspLtta do CaJIlpeo- mm espll1hosa a tarefa do uma brilhante classificação simpatizantes do Olímpico, os

"

,.
nato �xtra de�te an�, a: cl;� \.

Olímp CD. Entre os at1:2tas no fin(ll da disputa. qua s ,rumarão em massa. às
" "GremlO Esporhvo Ohmplco e t1mboenses além de acentua-' Por todos >estes motivos e pririleiras horas da tarde de

:,: :l ,que mais tr!lbalho �erá, na do otimismo, existé um

natu-I'
tambZlll por ser o esp.etácu1<J domingo, com destino ,a Tim-

tarde de dommgo �md?�ro. raI desejo de reabilitaçã-o, mais importante da segunda bó.
par� _mantell-So:' na

JnveJavell
provocado pelo revés inespe- volta do Campeonato Extra,

poslçao que ate agora �cupa. rado que sofreram há quinze.' surg.e o prélio entre os do's
I�1egavel�ente, estaruél os Ohis atraz. diante do Vasto I elencos alvi-rubros como a-

alv:-rubros correndo. i� V::rde, Jogarão eles uma car- traçã{) sensacional, prometen
,perIgo na segunda ,J�rnada tada d.zcisiva, ante Os blume-' do mesmo uma arrecadaçãopelo certame extra-ofICIal da nauenses, confi,anão numa Vi-I impressionante. Tod'a a tor
L,B:F., Aponta�l?�s a ',tabela toria bllstante express:va, qu� cida timboens.e éstá ansiosa
'de. Jogos, um dlf!cll compro: c:ncretizada, valeria pelo re' por pres·enciar o magnífico
'r_xusso para depo�s de amanha encontro do caminho a tri- combate e menor não é a ex
ii ,tarde, na locahd'ade de TIm
'bó. contra o temível onze da
Soçiêdade Desportiva

Recrea_1,tiva União. "

Uma visita ao reduto unio
nense, �onvenhamos, não é·

,

coisa lá mu:to agradável, le_
vando-se em, epnta a grande
v.úlenthl com que os alvi.:ru
bros tin1ba.enses enfrentam
seus antagonistas, a quem,
não poucas vezes, costumam

, proporcionar decepções das
maiores, Equipes poderosas
já li'..mbaram em Timbó, daí Ainda que possa exis'tir de nossa cidade. : fato, e de outra m!tneiI'a não
'j��ificar-se a seriedade com uma razão bastante forte, por Evidentemente deve.se la- I poderia ser, vem send,) alvo
,"'''''qual encaram fls pupilos de nós ignora"a, 'não chegamos m.entar que umà competiçã{) de sevéras e justas criticas,
José Pêra o cotejo da tarde de a compreender, até agora, '0 dessa categoria, cujas etapas pois acima d� tudo revela in
domingo, dificílimo, sem dú. porque da solução de conti. inic',ais alcançaram estupen.- just'ficaV'cl desleixo por par
vida 'alguma, decisivo mesmo nu'dude que &ofl'cU u. dispu- d<l sucesso, atraindo !J,.1ara te dos organJzadores dos Jo
quantO' às aspirações do clu.. ta dos Primeiros .Jogos ])es.! seus diversos campeonatos um g{)S, aos quaiS aind:l resta
'be da Alameda Rio Branco portivos do SESI, certame interesse acentuado do públio {{'mpo stúiciente para c,ontor
fi!9In l'espeito à obtem;ão do

I
que congl'íega as 1"�presenta� Co desportivo blumen8ujense, nar�dêSãgrad!lvel atuaçã-!l

�Jthl0 do campeonato da zo_ ções espOl:tivas de',j}lúme�o� tcnha_ sido paralizada de for-, Muitas das firmas partici-
n'S:� !'9,cal. _ lest�belccIment(ls 1�ldustl'1alt ma ta<;l surpreendente. Este pantes providenciaram, com

, Nao sao apenas .çls fatores esforços, a constituição de
suas represéntaçêí.es e não. é
justo, agora, que fiquem à
espera do reinic:o dos Jogos.

I sejam quais forem {IS motivo,s,
I Os r'2sponsáveis dirétos pelo
certame, por seu turno, não
devem ficar à mercê dos cons
tantes pedidos que lhes são
dirigidos. pa�a O ad1amento
de certas pelellls.,

Que se dê prosseguimen:':J
aos Primeiros Jogos·Desporti-

1
vos do SESI, cujas· f'nalida.
des, parece, estão sendo des�
virrüadas.

Péquinfll . contrata
do pelo Cáritiba
Otimo valor do futebol ca

tarinense emprestará seu
concurso, dóravante ao Cori
tioa F. c .. da Capitàl doO vizi.
nho Estado do Paraná. Trata.
se de Péquinha, O notável
centrG-méà'io que o Clube
Esporei.vo Pa'sandú pro:fatou
no cenário pelJ.Jlístico do Es_
tado e que no recente Cam
peonato Brasileiro foi titular
da posição no s·elecionado
barriga-verde" o qual j.:Jgon
duas vezes com a, representa
ção do Espírito Santo, por
quem se viu desclassificado.
Apesar das notícias que o

davam coma enfermo, após os
j.:gos do certame nnc'ona1 e
g-3rantiam seu afastamento
das canchas, também, pelo
;espaço d'e seis meses. o jo_'
vem plaier bmsquense _foi -a
Curitiba� para submeter_se a
testes no plantel profissional
do campeonissimo araucarLu_
no, agradando em chei'Cl aos
seus dirigentes. que imed'ata_
mente providenciaram sua

contratação.
Péquinha, deverá rumar pa�

1'a a Capital do Paraná até
fins da semana em curso, a.
:fim de se radicar definitiva�
mente ne? Coritiba..

Catarineiue -

de Cimento Porlland
CAL HIDRATADA

2.130 fone 1508Ru�: São Paulo.
Caixa Po�lal, 46 Itoupava Seta

BLUMENAU

FAÇAM SEUS
ANUNC.IOS

NESTE JORNAL

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

desportivos
certame inacabada

•

Jogos
SESI;

elo

P f. R A f E R IDA S,
I' ,

E Cf Z E MAS I

INFLAMAÇÕES,
C 0, C E 1 R A 5 I

F R;I E I R A 5,
ESP'INHAS1 ETC,NUNC_R �X1STIU IGURl

primas,

ele
AS"'melhores marca s

,

.. ,

Oi melhores Preços
rouiga
referindo
rosdodmô

. �s ��iores facilidades 1na ,compra
Oferecem as lojas PROSDOCIMO

fossiga

preferindOrosdodmo
Prosdotimo Sociedade "Anonima
Rua 1 5 de Novembro, 900' Blumenau

'

..

Desmenle ,O ual. Zenobio

Não. terid o',exercito
so licitação elo poder
RIO, 4 (Merid.- - A proposito teria concordado l'm assumir o'

ainda ,das, . declarações do sr.

Leonel ·Briz.o!a, feitas em porto
A\egre sobre o discurso que o Mi

agido
Ministério ,da Guerra "I:!' não
fosse para garantir a estalJilida-,
de do podeI' consUtuid')".

NKo TRATOU DE POLITI
CA O SR. JUSCELINO

RIO, 4 (Me-ril.i.) - O ;,rOYl?rp-a
dor de Minas Gerais [JsteVf!

na Capital. do Estado, na noL
te de quinta-feira da próxima
&emana.
Sobre o assunto, procura

mos obter 'maiores .esclareci
mentos na tarde de ontem,
com o sr. Benjamim Margari
da, tendo o presidente alvi-'
rubro nos informado que até.
o presente instante nenhum
ofício a respeito recebeu sua

agremiação, do alvil-negro
ilhéo o qUe poderá acontecer,
muito provaveImlel.t� Iii
frns desta s,::;mana, {lU prinCÍ
pios da próxima.

'

nas;

"Não tratei ae políticl:
,uma visita de amigo".
nistro 'da Guerra pronúnciara
p'.Jr' ocasião de sua. posse,

-

o sr.'

Zenob-io da Costa disse 'i' repor,
tagem ainda o seguint,�: .

"Fui para a Pasta da �,1uE'i;ra'
'

como solda.do, Minha lVJU1ClI.Çii:O'
não resultou de conchav·,)s. í11[S�
m-o porque isso seria contl'i�1:'io
à minha formação de s'�l'vic!or

- X,-'
:, Linhos e aviamento.

,para AlfaIate.
-:x .-

SENHORES
AGRICULTORES,

Acabamos de receber no�

va relueSllü· clei'ites afa·
mados Tratores Cana
denses - adquira agora"
o vosso trator pelo novo

plano' de ve,ndas a presta
ções. __

'

Solicitem-nos uma dCq
monsfração sem compro,,:,
misso,

I
...'" VIEIRA

..,{'!(,
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