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Será o proiéto discutido na

Conferência de Caracas

OlO

prejuízos pera a

nação , Embora os portuarr L, 'es

�ejam trabalha�dO.) normatrnente

IENGRAXATA&U

PON'l'd t;mn

Adhemar beneficiado com a

candidatura Prestes Maia

Plano para aumentar a

produção do café'

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

Camara Municipal

gita O debates em torno do
. .

suposto escandalo· dos pneu$' I
-----------------

Consagrou-s-e llcje com justeza que, na observância de
prtncíplos democráticos e garantia de (I,'l'eitos, se deve, numa
digna e altiva manífestuçâo de asssrtêncía social, amparar as
classes desatortunadas, notadamente as do operariado: e aci
dentadas. Por isso, ecnfcrme recentes e fundamentadas deci
sões do Juzo de Direito O:l' Primeira Vara desta Comarca,
baueadas em acõrdães e jurisprudência do Tribunal de Jus.
tiça dêste Estado e também. dOI Exeelso Pretôrto da Capital
da República, estão agora obrigadas as Companhias de Segu
ro ao pagamento, que não deixar de ser computado para efeí..
to de cálculo de indenizacão. do reUOUSl), semanal remunera.
do aGS acidentadcs. ...

., -

Benéfica, louvável e oportuna conquista essa que, não
obstante a ignorânc'a, uovlutce e tetnrcsía de algumas Com
panhias ,em atender à conveníênca do novo mandamento Ie.,
gal, será prenúncio de> umn éra nova de eonrõrto, tranqul'Iíâa
de e bem-estar do trabalhador brasileiro.

.

Inútil, dspendios'o e infundado será, pois, qualquer re
curso à instância superior que, contra a obrigação do paga
mento, do descanso semanal remunerado, viu:l'r o abuso da

Sr. Adhemar ele Barros paciência e o aumento da ansiedade dos empregados íneapa,
eitadus, Eles, pobres coitados e infelizes, devem mesmo me,

uão: onde :\S�isiiu a solenidade
recer, pela sua operosídade, eooperaçâo e onfiança, a bôa

de mauguraçao da Festa ,b., _Ma- vontade e protecã!O, das Seguradoras. Quenl dá aos pobres
çã. ti deputado- CUlllla Buono. c C'!; embora forcado 1)01' lei, 'empresta também a Deus. Mesm�
didato a governador dó Botado. lJOrqUe enténdemos, ainda, que um pouo de desprendimento
_<\ch3.'\"am-se presentes

,m'lr51 e generosidade não faz mal a ninguem e, muito menos à ea,
próceres, tnclusíve o sr. A,lh.:nt',,· turr�ce d'e> certas entidades recalcitrantes, usul"árias 'e plu.
de Bai'rog. teerátas, '

Sob a presluencla do sr. Jngo Herfng, reuniu-se ontem, às lo!.

hO-1
menau elabore um programa de sua; reivindicações junto

-

ao governo
ras, a Cárnara Municipal. com a presença dos seguintes vereadores: ieder�l, remeten�o. diretamente .ao sr. Presidente d,,- República;: ofício:
Gerhard Neukrt. Antonio Rernert. João Durval Muller, Emílio Jurk, da Camara MunlclpaI de Crescíuma, Mfl:'ad'.eeendo a circular nr. '1154;
Feder'lcc Carlos Allende, Christiano Theiss. Pedro Zimmermann, FuI ..

' circular do Departamento Nacional de. Saúde, e?�uniean4o a posse
, do dr. Amaury Marcello como seu presldeme; OfICIO da Câmara Mu-'

,riicipal de São Paulo, agradecendo ,os votos de congratulações' pela
passagem do IV Centenário de Fundação óe São Paulo; requerimento

via Emmendoerfer e Arno Giclow.
Os trabalhos foram Jntcíaóos com a Ieítura, pelo segundo secre_

tárto, da ata da sessão anterior. a qual foi aprovada sem restl'Íções,
procedendo-se, em seguida, pelo primeiro secretário; da matérta do
Expediente. que constou do seguinte; Fonograma do Vereador Victor
Weege, pedindo dispensa da presente reunião; acusando o r'eceoimen
to ÔCl "Corrcspundencla ", orgão da Socieda{le Amigos de Blumenau;
circulares. comunicando a eleição fi! posse de suas mesas, das seguin
tes Câmaras Municipais: de Ibirama, Campos Novos, Chapecô, Guara»
Mirim. Laguna. Timbó e Campo Alegre; circular de. Associação B:ra�
sfletra de Municípios, sugertndo que a Prefeitura Mmúcipal de Blu-
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proteswu veementemente contra os dlzer';� dó ·a.rt�go Rublícado no jor

______IIIIIIII__ 1 nal "Cidade de Blumenau". do aia 7 do corrente, o qual apresentou

.. I
uma entrevista ê-o vereador Fulvio Emmendoerfer, sõbre o "Caso dos

'1 TlP'OGRAFIA E LIVRAR'IA BLUMENAU''EN'tE S A Pneus". O orador pediu a seu colega que provasse as irregul:>ridade�
,

-

.

, J. � mencionadas em sua entrevísta. R,e1rucando. o vereador Emmendoer�

" Pela pr:::��:�:r�:!:fj!i�:::�:�:s acionistas

I ��;nF�:�:���:���0�:���:=:::a2a��xf:�r�:S:�:��:a!�F�:�:�:
desta sociedade anônima para comparecerem à Assembléia lidariecfude ao sr. Prefeito Muúicipal, sendo o mesmo aprovado. Pedin

Geral Ordinária,: a" realizar-se no dia 24' de Abril próximo do a palavra. o vereâdor' Pedro Zimmel'mann, que se dirigiu ao sr ,

às .9· horas, no éscrítórto social, à .rua 15 de Novembr,,,· nr. Fulvio El11mendoerfer, eonvídou-o a declarar o nome do funcionário

819,' afim de deliberarem sobr'e a segu 'nte
.'

que fez a rasura na respectiva nota da suposta venda de pneus. :Em

, .' ORDEM DO DIA: resposta, o veread�r Emmendoel"fer disse ser do conhecimento do ve-

1) Aprovação do balanço geral e demais contas relativas read'or Arno Gielo"",, o nome do citado funeionário, cabendo ao mesmo

ao exercício encerrado em' 31 de dezembro de1953; dar as informações pedidas; parecer da Comissão de Viação e Obras

El
. �

d C Ih F' 1 Públicas. aprovando o projeto de lei Íl1'. 8j54' parecer da Comissão de

eiçao Q onse O ISca; Viacão e Obras PÚblicas, reJ'eitando o proJ-et� de lei nr. 3'.54; parecer
Eleição da Diretoria; .

Asstintos 'de intéresse social. da Comissão de Viação e Obras PÚblicas. aprovando o projeto de lei

Blumenau, 5 ..
d'e JY[a;rço ,de 1.954.

nr. 9j54: rede.ção final das leis nrs, 520 a 534; O vereadbr Federico
tMask le in blau )

"-

. HERTA HILDEBRAND Diretor-Presidente. Carl", Allende, retomando a palavra, Ietr r urrr artigo no jornal "A Na-
O primeirol filmealemãode anõs guerra! Surge novamente

çtio". intitulado ..Campanha sern consistencía", pedfndo um voto de
-

louvor ao mesmo diário e a tr-ansor-íção C"IU at,,' do mesmo art{do. n31t teia'ado Cine BI?tmCllaU! ,Uma. O!lereta com muito humor,

A.ê1iam..se à disposição dos senhores aeíonístas, no
• .... o ancas e mUI or

- ,
i Passada à Ordem do Dia, foi discutida a seguinte matérta: aprova-

1'1 mN, ta -f'" 't O· am ,

UM "' .. "IRA BRA"'!
esó:r:torio de.sta sociedade .. cs documentos a qUe se .

d c'' . . FI' I"
1 es a ma. erenlOS uma. surpresa_: ".�lY '" �

refere.o Art. 99 do' Decreto-Lei nr, 2.627, de 26 de do o comnte Ia amara MunlCIpa! d:. orranopo '� para que

esta, LE}RO!.Setembro de 1940_
Câmara se faça representar. nos dtas _1. 22. 23 e -.(. 110 Congresso l\'IASKE IN BL!\.U f I d t d 1

�

Catarinen�e de Municípios. Pelo s», Presidente foram indicados os ve- I tl'elr em p ri :,.,'
a a o e can a o ern, a ernao, com

readores Federico Carlos Allende, Pedro Zimmermann e Antonio Rei- .: o lOS di e � UgUbi , ..

i P d t
nert, para comporem a comissão que representará (} município de

c ln l. v rsus cornp emun =r: l'J�ÇOS ecos ume,

Blmnenau; aprovado o projeto de lei nr. 8151, que autorisa a Prefei�
- -

.Primeira.C'Onvocai;ão _

tura a receber por doação. gratuita, uma faixa de terras para abertura

Cu", _ CII,.; São cOÍl.vid�úios Os Senhores Acionístas desta Emprêsa a
da rua_ Ttupor'anga, no bair-ro �o GarcIa.: por ;reque:pmento .<fu verea- ine I .

. .."" 'bl" G 1 O dí âri ealízar s no
I dor Joao Durval Muller, o projeto de leI nr. 3,51, que autortsa a Pre-

Se reururem em Assem ela era r ma a, a r - e I" -. b
d·

•

t· t (27)- d
- ",. -" "t·,..

' uatorze feItura a receber díversas faixas de terras para a ertura de uma es-

la VIn e e Sê e . _ e março w� corren e «no, as q .
-.

..

e meia (1430) .horas, na séde social, à Alameda Duque de tr-adu de liga5a� no bairro .da Velha, fOI encmãnhado ao Departam�nto
..... '63 :..,� t 'd' d d BI fi d' delibera

de Obras Pubhcas, para Juntar um orçamento; aprovado o prcreto

"",a::,na�, nr. • '-""';'! a C! a e
.

e umenau, a m e -

de lei nr. 9154, que recebe por doação gratuita de Wilheim KoeHker,
rem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA urna faixa de terras para abertura die uma rua no bairro da Velha.
Eneer"a:dos os trabalhos, (}' sr. Presiàente deu por finda li sessão.

Aprovação do Relatório, Balanço e Contas da Direto- c'(ln'll'o�ando nova próxima terça-feira.
ria. e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, refe-
rentes fIlO exercício dle 1953;

.

2) Eleição dos membros .efetivos·e suplentes -do Conselho

Fiscal; '

... ;iI;" 1!4i,,,,�,,*,,�"
3) Assuntos diversos.
AVISO IMPORTANTE: .De acordo com lO estabelecido

no artigo 38 dos Est�tutos Sociais, as pessoas preeentes à As
sembléia Geial deverão .provar a sua qual:dade Ue acionista,
exibindo- documento hábil de sua identidãde.

Bluménaü, 17 de _féV'ereiro de 1�54. .

GUILHERME RENAUX - Diret:or-Presidente

INGO HERING _:_.Diretor�Vic.e-Presidente
UDO DEEKE -=- Dirí!tor.Gerente.

nojenta que depois dn ato sempre

outras localidad-es as con-
me repugnou.
Deixo de citar nom.ES, pois àen

sequências tambem Se fize- tre eles levo comigo um muito

ram sentir. onrticular.

Nos distritos de Apiúna As pessoas que me queiram
bem peço continunr, pois l1une..

e Ascurra as aguas des- fui de mau c01'aç50 .. e não levo

truiram inúmeras obras de magua de nenhuma. Para rnelhr,l'

arte nas estradas princi- informações. só Frm1ci,co Candido

Pais. Na estrada chamada
Xavier com o e,pírito de Andl'/,
Luiz.

Oitenta, as maiores pontes Fiz o enredo com muita cnn�

e os boeiros foram carrega- c!encia. Com as 111[,OS tremul,,�,

dos pela correnteza das á- despeço·me".
. DESENROLA-SE A

guas. O trânsito das càrro- TRAGEDIA

ças que fazem o transporte Terminado o bilh�te, o treslou-'

de leite, ficou completa- cada sargento dirigiu-se ao quar

mente interr-ompido tendo to onde se encontravam os flois

� ";.' '.:

I
filhos e sua velha genitora, dispa·

OS 1atoe5 SIdo transpo�ta- rando primeiro cOlltl'a RobcrvaI.

dos nos ombr.os. Atirando-se cont.a ele, Beuedlita

O prefeito Marcus Rauh Pi.res �os Santos levou um tiro e

e os vereadores estão pro-
Mmervma, ten�and? �vitar a.mor
te d? nora, fOI atmglda pela 1ra do

C'edendo O .levantamento filho. auxiliada por José Roberto.

dos danos causados, cons- Novos disparos atingiram os doiE.

tando com seguranca
.

que
Voltou o bombeiro a municiar o

" -.,

d
w.

d
seu revolver, e continuou atiran"

OS pre]UlZos. e proprle a-
.

des particulares foram ele- Il!!!If!III \

vadissimos. Cercados, cul
turàs e plantações foram
'arrapcadas pelas enchur
radas do último domingo à
noite. E' de se supôr que
os poderes_ públicos indaia.:
Ierises recorram à soliCita-

I
ção de auxilios externos.

�".."" <,"", Evidentementet o; acon-.
Rua 15 de l';loVembr0.l. 473, tel. iS33�' tecimento. tomou projJor-

.. NOSSA' DIVISA. �, SERVIR •
, .

-

d d d l'
i ii,.....�,,..; - 'if #.

_

'" .........��� coes e ver a eira ca am!"

'FAli!_������ ��������� I dade pública,
,

,..�.----

Confie as silas êconomiàs ao BANCO HIPOTECA'.
RIO.LAR BRASILEIRO S.A. e realize em pouco
tempo, a s'Úà asiJiraçã.o

.

da CASA PRO;QRIA com

apenas 10 p_or cento de .entrada em 15 anOs,

..
'

...

J)ep�sitos a partir derepresentante
mas que seja

Alfaia.t·e, inutil sá aprésentar
não sendo coin;petent.e.
Propostas prura eax.

687, dajjdo endelt'eço patl),
em enten'<limentos.

cem. cruzeiros

BANCO H I P O T E ( A' R I O

Grande oportun��acie. para,
qu;em deseja trab.alhar no ra

mo, wn bem insta�adq'arlIla
zem de secos e molhadós, com

. botiqu'm, tlend.2. .tim estoql.le
ealcttlavel em Cr$ 2GO.OOO,OO
(Duzentos Mil Cruz'liros), éom
-uma boa freguesia, situado. em
otimo. ponto desta- cidade. 'Me
lhor infoÓrmações .:�Oln o, sr.
José,- á rua São Pauto:· N.o
1184 - BLUMENAU.

LADISLAtr ALFAIA'1'E tem a satisfação de comunicar a

seus distintos amigos ê Íreguez.es que transformou a sua f:r

má individual ém Sociedade Limitada, s,:rb a denominação de

"LORD" ALFAIATARIA' LTDA.
'�'�

a qual continua no.mesmo loca1 e plano de trabalho de sua

antecesSora, empénlütridb':se no atend.er, com (} maior des

velo, a todos que se dignarem hDnrá_Ia com suas prezadas
ordens. .

Bli1meriati, ;4 dê março � 1954.
,

. LADISLAU KUSZKOWSKI
Rua-IS de Nov. 592 - 1.0 andar.

L A R BRASILEIRO
FUNDADO EM 1925

Capital de l,leservas; Cr$ 210.207.314,20

AGENCIA EM CURITmA:

Rua 15 d,e Novembro n, 380/4 - Fone: 5011

L I
tid� de. separar. aS noss'as d:IM ftniss,�a

politica. tecendo cO!lSi-l
malS ponderavels forças partida- deraçoes gerais. Diante, entre
"iao - aquelas que, juntas, po- tanto, da leitul'a 'de trechos r1:1
:lerão conter a alarmante! all�ea- missiva, não vacilou mais:

ça do cáos politico que se apro- - Realmento recebi esta <'31'-

xima, a passos· acelerados", ta do governad'.)!: Ételvino Lins,
Pelo telefone ouvimos o govP,'- p'1r intermedio dei deputado Jurio

nadOr Juscelin'o, Kubischek. O Roma.

I governador min'oiro não tinha (0- _. E já respondeu? - pergun-
nh�cimento;). ainda, 'da divulga'}ão tau o reporte!'.

-

•

da integra da carta que lhe en- - Passei um telrg'J'ama ao

de<reçara O seu colega de Per- ·governae·.)r Etelvino mas a r('c

nambuco. Quis duvidar da iufor- posta propri'amente 'dIta foi Pt�r
mação, dize'ado trata1'�Sfl de uma i�termE'dio do deputado JoEo

Roma, 'conl' quem {?ollvers,�i :'H-'
gamente, expon'jo Ineu j)'H1U de
vista.
O governador mineiro não de

nejou. entretanto, l11anlfc�Elar s,;a

pinião tão de repente pelo t.�-

1';I'one. Recebia. n·aquele mtlml2n

to a íni'.)l'Jl1ação e cetmo declura
'ção politica ap 11as autOl'i}:oJ1l c.

seguinte:
- Estamos na espectati\''L do"

acontecimentos.

f

réa\iia,r-se dia :Í1

'êste diário, ao mesmo tem

pO que }.le';u,u que (I mênClr>
.nádo arligó 10SS9 tl'an.�crjtO

em ata, ;) qu'=! f..)j �pi-óvarlo
pOll t� .. tiâncadits

.

ali

representadas.

RODAO.\.
DrVIS·\o

Laul'o Muller 5 x Amerj{!u 1;

Fiuza Lima 3 Ã Beir". Mar

Umda (I x União 3,

'Malgul'g '1 x 3. de aMio

.
Sudan 3 x sã� Do·mingc.l

-I-

Vendidos em leilão os

bens da Radio Club6

lHO. 9 (Merid.) _ Os bens àa

Radio. Clube do Brasil fora,'1

vendidos em leilão pcr determ:"

nação do .Juiz da Decima T -'rcul"

ra Vara Ci'Vj]. O sr. Eurico Oli

veira, que represtmta gTUTJO n

nane'sim não identifica'do. C()lI1'

prou-os. Ó sr, Earil!!O OU ..... '.l.·,'

fez maior lan,ce, atingindo a q·.ii '

ze mUhões de cruzeBros, quand'l
a massa falida .deseja ,'irite B

tres milhões, mas a oferta Ú \

condicional. O sr. Eurico OI: ..

veira disse-nos que stla t'ff:' .....

SE'J.·á submetida aOs CI'�_'re:l'.

f .....·�W""1
O� "otome01o dOI

� 'fwmlJ\lf....

.dida qu.e impéde seja 'redu·
zid.a, no futuro, a taxá. que
incidê sobre o café expor

,.�ado �elo
-

B�ási1.
.

os Estados Unidos, no s,11 J.� ruo

Gran'de, como o poder('so C0103S0
de tradições culturais diferente>'

que representa uma_ eventual a

meal:;:a. â Amé.r·i{'.8, w.í":na". Ma«
a despeito dessa '.)hservaçao, d\]:

1I:IIII"••""._..._IiaIlÍlÍIÍIiII_---_ÍlliIlllÍiÍlli__•••iíIiii",Ic}llra. l) jornal que "fez g!and�"
progressoS a unidade hernisfé..-i-
cah l'I: que "a �nlaj.Qr par le �ros

palll€8 amerí'canos se capa,�;ta
com r�ial:\i.nio, tanto do perigo co"

mUlllÍstu. quànto. d'::ls recursos Que

os Esta.clOs Unidos possuem pa
ra entrEm! á-lo", 'acrE:soellbLllüo:
HA !noção. 'dos Estados Unidos a

respeito do, pellS'o vermelJ"J o

fe!'(.,<:e uni. programa moderado

<!tlte. não apresenta 0I risco· de .'ler

consider.a.q.o como atentado á in"

depelldelltlia da,\ nações, !l1,1S c ..

ferece um mE!'] de ação comhi·

nada conÜ'u. a mfiiltrae.io com:l-

IÜ:si:a.",
-

ESCRljORIO TOPOGR AflCO (ATARINENSE
Levantamentos

Loteamentos

que .aí está o sr. Getúlio VarJ Demarcações

Predção - Presteza - Preços

Ruà Felipe Schmidt n,o 11 - ITAJA!'

·D
o sr�- �aPi� 'Gomes queria

incor-I
nha sido infringido pela sugestão

parar .esses papagaios que a Erica por mim feita, como diuvido haja
tinha' na Cal·téira de Crédito Ge·' qualquer banqueiro realmente

ral, e, por isso, estava preocupa- preqeupado em zelar pelo patrimo_

dó em. acumular gai-Êmtías e exi- ruo alheio. cçlocado saÍ) sua res

gir fianças".. ponsabílidade, qUe não tivesse iei

Pondo de lado a maneira sibili- to, não apenas, a sugestão que V.

ma 'com qué V. Excia mais uma Excia. éom tanta infelicidade re

vez procura insinuar a minha res- crimina, mas tambem as outras

ponsabilidacre rias transações do que acompanharam li que foram

grupo Wainer, devo esclarecer que ,transcritas no relataria da Comis

foi V� Excia. e não .a Comissão são Parlamentar de Inquérito,

Parlamentar ne Inquerito, quem Re\'ele-me v. exci? 0,- tom por
revelou falta de argucia. A des- vezes um pouco aspero. desta C3r�

peito de sua invejavel inteligen- ia, ma.:: acontece ,que �.,-e;>:cia., pa

cla e sólida cultura. não estã, por 1'a defender um correligt'onário po

certo V. Excia_ familiarizado in- lítico que p�rtence, éonlo afir-'

teiramente, com .a técnica banca- mou, ao patrimoruo m<Jral do Rio

ria, porque, se o estivesse, nunca Grande do Sul. não tinl1a 'o direi

faria afirmações tão destituidas de to de lazer l'efére'nelas tendencio�

fundamento, direi mesmo, tão pri- sas a um eo·estaCiuano que v.

márias. Desafio possa' alguem en� excia. conhece de há muito e sa

contrar em qualquer lei, re'gula- he muíto bem que nunea teve um

menta ou instruçã<J do Banco do desUse na sua vida pÚblica ou pri
Brasil, ,algum dispositivo que te- "ada'� �

B

(lonéet'támós: \

Retrigerad(Jres DoméSticos, Refrigeração em Geral

Máqumas de-lá.var, Fogões elétrJcos, Aspiradores Ile Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas - Pintura.
CASA DO AMERICANO S/A.

Sécçã,tJ. Domestica

CINEMA:
ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX·S. ·A. Cdmél'efaJ

- A P R E S E N T A'M:- .:.......,.

Cine BLUM�NAU
Fone 1156

II O J E - QUAltTA-FEIRA - às 8 horas - H fi J E
HANS MQSER, WOLF ALBACH RETTY, CLARA TABODY
e RICHARD ROMANOWSKY, no film." alemão;

A Mascara Azul

Forie 1388
H o J E - QUARTA-FEIRA - às 8 boras - H o J E

ULTIMA E DEFINITIVA exibição eh grande musical da
METRO:

DUAS GAROTAS E UM MARUJO
com JUNE ALLYSON, VAN JOHNSON e GLORIA DE HA.
VEN. e mais: - HARRY JAMES - e sua famosa 1O'I'questra!
JIMMy DURANTE, o maior e mais gozado nariz do cinema!
CARLOS RAMIREZ (o- astl'o que recentemente visitou_Blu_

I menllu>, interpretando a famosa eancão GRANADA de A�
GUSTIN LARA! ..

GRACm ALLEN! e :t Oi'Questl'a dirigida um" ALBERT COA-

I TES, na interpl'eta�ão ele be}, ssimas peças eIálisicas!
LENA HORNE, a Jllcomual':lvel cant'll·ra negra!

I
JOSE' ITURBI, fi mago' uo teclaun interpretando "DANSA
RITUAL DO FOGO"!

"

XAVIER CUGAT, e sua fantástica ol'ql1estr.l, .cõm a contora
Una ROMAY!

I Garotas sensacionais as duzias! Tudo isso nitma das maio
res comédiaG musicadas l1::miinLieas já lllJl'CSelÍlaWJs em Blu

, menau: DI1AS GAROTAS E UM MARUJO, uma rapsódia de

I
melodias e astros! Acump. diversos co�nPlementos.
Aguardem: o mliai' fUme dil temporada de março: "éH"!

I

I não l)t:desse . justificar Suas
I aeUS:H;oes na entrevista cron-.

pneus,
I reditla a. um jOl'nal, prometeu

Respondl:ndo a todas as in_jlcvar ii .iJlenário. na :próxima
terpe)ações, o vel'ead·8·1' Fui ses�íio da' Câmara Municipal
vio Enunentloerfer, embora (lados que provam Ol:i fatas.

'

R

.-

Casa �e Saúàe· �ão Francisco
Rua São Francisc(), 147 - Fones 2061 e 1043

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

.-- COMPLETAMENTE APARELHADO __
CIRURGIA - MATERNIDADE - INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOSTICO - RADIOTERAPIA
ABERTA AOS SENHOR.Ji;S MEDICOS

H,
,

do. José lTIorr"u em pé e Miner
vina deitOU-Se n� .cnlna� gravemen ...

tc ferida .. Com um tiro na cabeça
f: oulro no peito, José Soares' dos
SanfoFl consumou a tragédia.
As vitimas foram removidas :pa�

ra o lIospital das Clínicas receian ....

do-se pela vida d1e Minervina, en .....

quanto Roberval € Benedíta acu

s.arn n1elhüras, estando fDru de pe ...

rigo.

M

FALECEU MINERVINA
S. PA.ULO, 9 lMer!dional) - A

\'iuvfl Minel'vina Soares dos San
to", do 70 flTlOS de idade, qúe foi
ferida pelo seu filJlO. o sargento
motori,t!1 do Corpo de Bombeiro,
José 80:'1'€5 dos Santos. não r.e.

sistindo às lesões sofridas, morreu

110 Ho�pitill dias Clínicas.

CONSERTO
DE REL0610S

se a queda dos preços.
EXECEDENTES

Referindo-se a.o projeto· do
presildente Eisenhower sobre
doação dê excedentes agríco
las,

.

Pelliza declarou que eles
"devem ser encaminha'dos aos
sdores subaljmentados'�. Ad
vert'u, entretanto, que isso
tem

.

de ser realizado «sem
interferência nos mercados
habituais e sem debilitar a

capacidade de negócios dos
demais país'2s produtores".

O delegado argentino piei.
l.90U o processo de consultas
entre os governos interessa_
dos. "afim de que se estud'em
as m�di�1as ad'=quadas nura
substltUlr as produções d�
locadas e .prestai· ao país -al'e_
�ad(J a aJ1!d.a fil1ance:ia que
for necessar1aH. .

_.

OFICINA
ESPECIALISADA

Rua São Paulo, 3343 -
.

ITOUPAVA SECA -4
<

(AO lad>o da Farmacía Pf!lu)
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iOEUTSCHE SPftLTE
a . campa�ha

IUJRZE BERIClITE
. a esqulsto

RIO, 5 (Merid.l - Vá- saneamento básico (água e
rios muníeípíos baianos ]a esgotos); financíadas estas
se acham livres de traus" últimas pelo plano presí
missão da esquístossomose dencíal de Assistência aos

na campanha empreendida Municípios.
contra essa enfermidade Essas obras serão tam
pejo Serviço Nacional da bem executadas pelo S.N.M.
Malária, sob a direção do nas áreas infestadas de eH'

sanitarista Mário Pinotti. quistossomose, . conforme
Naquele Estado, 52 pos- projeto de lei aprovado pe

tas da Secretaria de Saude la Comissão de Finanças da
participam da campanha, Câmara.
mediante convenío com o Segundo os resultados de
S.N.M., que lhes fornece inquéritos procedidos re

especificas e coadíuvan- centemente, acham-se ja
tes alem de pequeno auxí- livres dos perigos de trans
lio financeiro para incre- missão da esquistossomose
mente das atívídades assís- os seguintes municípios

. tendais. . baianos ·que antes apresen-
A campanha profilática tavam fortes índices de in

vem sendo feita, porem, in- feção: - Conceição de AI-
• tegralmente pelo . Serviço meida, São Gonçalo dos

pROESSERE KAFFEE-EXPORTE ANFANG I Nacional da Malária, me- Campos, Cachoeira São Fe-

FEBRUAR diante o emprego em lar- lix, Muritiba, Cruz das Al-
Brasiliens Exportmaerkten wurden in der ers-I ga escala de moluscocidas, mas, Sapeaçu, Jequié, Im

ten Haelfte Februar 650.537 Sack Kaffee ror Ver- e a execução c·e obras de búira, Boa Nova e Poções.
fuegung gestellt, wie das Instituto Brasileiiro do
Café mitteilt. Vom 1. bis 15. Februar 1953 betrug'
die Kaffee-Expoithienge Brasiliens dagegen nur
623.421 Sack. Von der Ausfuhrmenge im Februar
dieses. Jahres stellte der Staat São Paulo 263 873
Sack j:ur Verfuegung, dann folgt Minas Gerais mit
179.018 Saclr, Espirito Santo mit 92.334 Sack, Pa
rana mit 88.844 Sack, waehrend sich der Rest auf
verschiedenoe aiidere Staaten verteilt.

O"BGAO DOS "DIA'ilIOS ASSOCiADOSr;
i'EOPBIEDADE DÁ;

ê;A "A N Ã º Ã O D
� . .:;"Ii!:r..;S

A N A ç i O
Redação. Administração e Oficinas: Rua São I'aulo D.

3191 - Fone 1092 - Caixa PalitaI, 38.

��" ,j;S{t
• .",,;;: - <,ê'''' -__
Diretor: MAURICIO XAVIER

üedaior: RAUL FAGUNDES
� .ç..,

E X P E D I E N TE"..
Assinaturall:

ANUAL ".

SEMESTRAL .. _ ..•

N.o AVULSO ..• '" ••... , •••

Cr$
Cr$
Cr$

150,06
80,00
1,0.

SUCURSAIS: RIO: - Rua Rodrigo LiSboA. U
� Fone 42-5953 - SAO PAULO: Rua '% de Abril

.
1l. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-82'7'2 e 4-4181

pELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24 - POR
TO ALEGRE: - Rua .João MODtaUl'i. 15 - CU�
RI'l'IBA: - Rua Dr. Murici, '708 - 2.0 andar :....
Sala 233, - .JOINVILE: - Rua Sic Pedro, n·

Dili BEZIEHUNGEN BRASlLIEN - USA

t�'
RIO, 9 (Meridional) � Oberst Don E. Carlton.

Cher eles Milítaerbezlrks von Wísconsin (USA), er

klaerte, die Vereinigt.en Staaten muessten Brasilien
helfen, den K�munismus írn Lande zu unterdruee
ken, denn díeses Problem wuerde ímmer sehwer
wíegender in Brasilien. Oberst Carlton, der drei Jah
re lang Mitglied der brasilianisch-nordamerikanisch.en
Militaerkommission war, machte seíne Ausfuhrungen
vor dem Berufsverband Sigma Delta Chi in Mil
wauke und fuegte hínzu, Brasilien vfi!rfuege ueber
:die groessten Naturreíehtuemer der heutigen Welt,
und falls diese Reíehtuemer in die Hand der Kom
munisten fieIen, stelle das eíne rtesíga \1efahr vor.
Er stelle sich die RUfe der USA fuer Brasilien in.
erster Linie so vor, dass díe Vereinigten Staaten der

í brasilíaníschen Regierung ermoeglíehten, das Trans

,portproblem zu loes'8n und die Motorisierung voran
, zutreiben.

DIE GROESSTE SICH DREHENDE UHR EUROPAS

STOCKHOLM, 9 (UP) - Die grooesste drehbare
Uhr·Europas, die 65 Jahre lang am Turm der Stock
hollmer Tel,egongese�lschaft angi"bracht Wiar Iurd

I nach der Zerstoerung des Turms infolge ein.eg Feuers
verschwunden war,· ist jetzt wieder zum Vorschein
gekommen. Die geradezu zum Wahrzeichen Stock
holms gewordene, 30 Tonnen schwere Uhr, ist jetzt
ueber einer W:endeltreppe von 20 Meter Hoehe auf
dem Dahc der Nordiska Companie angebrach t und
weithin sichtb,ar.

SCHIFFSVERKEHR IN DER OSTSEE ERSCHWERT

HAMBURG, 9 (UP) _;;._ Der Schiffsverkehr im
Westteil der OstSS'8 ist durch di.e augenblickliche
Kaelte stark bellindert, musste zum Teil sogar einge-
ste11t. warden. Der Fehmarn-Sund ist in seinoer

gaWjzen Breite von 1700 Metern zwischen der Schleswig
Kueste und der 1ns'eI Fehmarn zugefroren; der 20
Kilometer breite Fehmarn-Belt zwischen der lnse11
Fehmarn 'und der daenischen In�l Laaland kann nu!'

unteI' Schwierigkeiten ueberquert werden.
.

Sechs
.

Fischereifahrzeuge sind an der Westkueste der Ostsee
in Verlust geraten.

Tü�Ri{,§CHE SPENDE FUER FLUECHTLINGE

BONN, 9 (UP) - Die tuerkische Regierung
lIat fuer die Fluechtíinge aus der Sowjetische zone
eine lVImion Zigaretten gespendoet. Bundesverlriebe
nfi!mninister Dr. Theodor Oberlaender hat ueber dié
tuerkische Botschaft s'l"!inen Dank ausgesprochen. Die
Zigaretten sollen in deu Lagern verteU! werden.

REZEPTE
EIERKUCHEN MIT GEl\IUESEFUELLUNG

I
350 g-:.'. Mehl, Salz, 4 Eier, 1;4 L. Milch, ];<"lett zum!
Becken, geduenstetes Gemuese.
JVkhl in eine Schuessel sieben, Salz und Eigelb

sowie nach und nach die Milch dazutun und das
Ganze mit einem guten Ruehl'loeffel oder dero
Schneebesen zu einoem glatten Teig verruehren.
Schlaegt. die Masse Blasen, dann den steiígeschlage-!Inen Eíschnee darunter zioehen. ].i'ett in. der Bratpfannp.
heiss machen, 1 Schoepfloeffel Teig hineingeben,

IIeinseitg goldgelb backen.
Dannmitt-els eines Topfdeckels deli Piannku- I

chen wenden und die andere Seite goldg.elb backen'l'Vor clem ,"Venden mit etwas Fett belegen und zuge- !
deckt backen. Die noch heissen Pfannkuchen mit I :
frischgekochten Gemuess<8 bestreichen, zusam111.en-

'

ro11e11 und auf heissem Teller auftragen. Dazu Salat
reichen.

EIERKUCHEN lVI1T SPECK

4 Eier, 250 gr. Mehl, Salz, 1:4 L. Milch, 4
Scheíhen Speck.
Teíg wie (Eierkuchen lllit Gemuese) bereiten.

Speckscheiben in. der Bratpfanne anbrptf;n, einen ISchQepfloeffel Telg darueber geben und einseítig
braun backen. Dann envas Fett auf die noch :zu bac-!kende Seite legen, den Pfannkuchen umdrehen u.nd
backen. Dazu frischen Salai reichen.

1:=E'�H;::;�:;'::'ICerradoap··oiodostanksaoassaltosa·ram, hoje, d:e Sua SItiada .

.

.

I

��r��ez�ei��:�Bie:om��:� V ltorioso so I-.!I/ua',.te do \�' AA,·n'�
corpo a corpo, desalojaram .,

.

U O...
.

Y". IYI n
os rebeldes de uma elevação O comando francês anun, dólares, Foram destruidos 10
fcrtificada que. domina o 10- dou. ao mesmo tempo, que,! aviões C-47 e danificado um

cal. Dez minutt's depois, os no Delta do rio Vermelho, os
I
depósito.

rebeldes contraatacaram; mas rebeldes experímentaram, em t Tropas senegàlesas mon

foram novamente repaüdos. 'janeiro as maiores baixas de tam guarda em importantes
Segundo o comunicado do qualquer mês desta guerra de ,pontos de Hanoi, e foi dupli

comando francês, a colina em sete anos. Morreram 2·275 e. cada a' guarda dos aerodro-,
questão, fica a dois quilome- :foram aprisionados 2.756. A_' mcs de Sa'igon,, .

tros de Dien Bien Phu, na co- --------'--------.,.............----

ta 781. Foram entre 4 mil e 1.160 armas de :log,o,
ve 56 metralhadoras .

No terreno político, .

sendo estudada em Saígon a

exigencia dos nacionalistas,
no sentido d'e que o impera,
der Bao Daí ponha termo ao

seu regime pessoal em favor
de um governo parlamentar,

6 mil soldados franceses {f!

v.atnameses qua tomaram

parte no assalto, depois que
os tanques abriram caminho
par,a a infantaria. O

. . .

sofreu fortes baixas.
2.275 mortes em janeiro

incursao

que se experimentaram
nos . de quase seis milhões

- Exatament3 um mês após

a! alun?s
Iormndos, realizando:,:, ato

formatura da pirmeira turma de contínuo, a entrega- dos díplornas
pilotos comerciais brasileiros, pe- pelo paraninfo.

'

la' Escola Varig de Aeronáutica, I ,..,

eis que essa entidade de ensino, a
Em prossegutmento, fOI ce&ld3_ a

mais antiga e até h.á bem pouco palavra ao orad�r da turm�, .:r.:d-
tempo' a única no .gênero em nos- son Alv.aro. Rodl'lgUes: que. IUlcla!
so 'país. vem d" habilitar outra! men�e, assim se m3n�fest.ou: ·'Del·'

tuema de futuros jovens li exercer

I
xarei ao: vossos sentIrn.entos a t�"

atívídades das mais importantes refa de rnterpretar aqutlo que 1111-·

p;ra, o deserrvolvírnerrto e progres- n�as palavras não poderão e:.:pri
:90 da aviação comercial brasileira. mir, Mesmo, o que era nos var na

Desta reita, a Escola Varig de a�ma não é ",lgo que possa ser ma

Aeronáuttca
"

doou à aviaçâo mer> mfe3tad.o por todos. os �s:forços
·cante do·' Brasil o primeiro grupo dispendiOSOS durante. os dOIS ano.

de trinta e um técnicos, em 501eni� que �qui firrdam. e satisfeitos em.

havermos contribuidO. numa par
cela mínima que seja: para o pr{F

gresso di> aviação. comercial brasi
leira�. Mais adiante. referindcH'e

dade realizada II 12 do corrente,
à' noite, no Teatro São Pedro. ·em
Pôrto Alegre, com início às 20,30
horas. ·e que t�ve a assisti·la um

mJmeroso público.
o comando:mte Rubens Bordini.

diretor da Escola e presidente da

Mesa. ao declarar aberta a sessão.
convidou o Paraninfo da tunna,·
sr. Ruy de Araujo Lima, a intro
duzir os formandos no recinto, o

casião em que, desfilando·pelo cor

redor do teatro, com destino ao

palco, foram viva e demoradamen�
te aplaué"idos.
A seguir. por indicação do Pre-·

�
sidente, o tte

... , Clàdíf'l,:, Maro.tti
Fernandes,' representante do briga�·
difiro Raymundo :de Vascon�llos
Aboim, titular da Diretoria de Ae
ronáutica Civil. e em nome ·do
ministro Nero Moura, declarou os

ças .ao: tirocínio dos· dirigentes da.
VARIG, essa escola foi fundadà. O

empreendimento teve apOio iire�
trito

.

por parte do Ministério.
Aeronáutica, �.poio esse que
traduZiu na doação 'de. auxiÍios." 11a

oficialização do nosso curso, e.-· nó·
pronto atendimento às· SOlicitações
que lhe são feitas :pela Escola";. E
ao encerrar,

�
laUnlUC.latlUIIIU'IUl,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlIIlIUIIIIIIIIIIUlIUIIIIUUnl ...

�
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,Mundo cancerigeno
Sguindo o exemplo norl- de 49 anos, no princípio do outras coisas· abrir os olhos

te-americano, a Prefeitura século, para 68 anos atual- da população para essa ne

do Distrito Fel::.l:erall k:!stá mente. cessidade . do diagnóstico
fazendo um grande esforço O número, de vítinlas de precoce.
para combater o cancero doenças contagiosas. dimi- A mesma coisa busca a

O brado de alarme foi nuiu de 676 para íH3 por· Prefeitura do Distrito Fe
dado pelo próprio Presi- cem mil habitantes, no deral através di)' Servico
dente Eisenhower em ter- mesmo período. de Assistência ao Cancer,
mos cujo real�smo encon- Em 1916, dez por cento O cancer - presta bem
trou éco em todo o mundo. dás criancas nascidas neS atenção, amigo leitor - só
Eisenhower declarou qwe Estados Unidos morriam é curável quando desco

somente nos Estados Uni- antes de um ano. Hoje, me- . berto logo no princIpio.
dos há, neste momento, 25 nos de três por cento mor-

.

Há 17 anos o professor
milhões de pessoas conde- rem no primeiro ano.

.

Mario Krooeff bate nesta
nadas a morrer de cancero Mas o cancoer contínúa tecla: si fôr descoberto
Ao fazer �sta declaração, matando sem piedade. tempo o cancer é curáveL

o Presidente acrescentou: continuará matando sem Esta doença insidiosa po-
"A menos ql�e se cor�sig3 piedade, em proporção ca- de se desenvolver duranl'C
reduzir o índice atual de da vez mais trágica,· a .111.e- certo período sem o menor

mortalidade por essa doen� nos que o povo compreen- sintoma .

ça! da a necessidade do diag· Um indivíduo aparente�
O qUe se pode fazer em nóstico precoce. mente são, que nada sente,

matéria de 'saúde pública Quando falou em redü: pode ter um cancer em jní·
é demonstrado pdo fato de zir o índice de mortalida- cio. Si o descobrir, está
que, nos Estados Unidos, a de peio cancer, o Presiden- salvo. Si não o descobrir,
média de vida aumentou te Eisenhower quiz, entre está condenado.

O Serviço de Assistência
ao Concer da Prefeitura do

9uebra·nu·o CaD'"eça' Distrito Federal, que obe-
!

. ':
.

dece à orientacão do
.

01'.
João Jacques' Dornelles,
tem como base aqll'ela re

comendação do professor

r norte-americano; MalcoJm r
MacFachern: '

"O passo preliminar - é
obter a colaboracão dos
membros do côrp; médico
dos hospitais".
Neste s'entido, a orienta

ção dos norte americanos,
bem como .da Prefeitura
carioca, é universal, e deve·
ria ser seguida pelas auto
ridades sanitárias de todo
o paIs.

•

98

llJ
1

4

5

õ

OfICINA
TECNICA

"SlUMF'

7

,
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.

I HORIZONTAIS - 1 - Tentar iludir. 2 - Padrão, exemplo
(pL). 3 - Enfermo; o m,esmo que com. 4 - Ali; desta �ane'-

Ira.
5 - Nome de homem; po·rco; gevernanta·. fi - Assmalar;

luz qUi:! emana da ponta dos dedos. 7 - Em direção a; harmo-

I ni,]so. 8
- Um dos acessorios dos veículos fi motor. 9 - Jun

tarias.
VERTICAIS: 1 - Gosto. 2 - Ruborizad·a. 3 ...:...... Tempo; en
canto; tecido fino· como escumilha. 4 - PigTl1en�ação·; gostam.
5 -- Nome de mulher; urdimento, fi � Aumentativo de' Cid;
olhar. 7 - A pessoa em si (pL); dD verbo tinir. 8 -:- Ante_
meridiem; SObrenome; surpresa (interjeiçã·o). 9 - Carrega.
do de grãos (pl.), 10 - Reunidos.

8

J.
de
MlJELLER

Limpesat consêríos
e reformas gerai'S em

maquinas de escrever,
Rua XVJ 1369
Fone, 1502 _. Blumenau
somar. &ltculur e dupil.i
cadores.

: Rua 15 de Nov., 857 - Cx· Postal, 15
"GROSSENBACHER" - BLUMENAU
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, I rnonst r-a.r cientiücame�te (lU"

lambem a mulher caída mru«

O FIÓ DAS COMPLlCAÇÕES _ Rud'dy Angiano ia dirigiJ," b':i�o p�dia ser. regem-raela. F'."

do O seu carro na estrada que kva a East Ch cago r Indtan a: \'3113" vlag�r�s a p.l'ocnl'n d�L P::"
USA) quando deu uma trombada num peste, qU2 cn iu e df'" ",u:l necessnrrc n dt'll\ll!1stl'fl:.,

terminou a rutura de um fio de alta tensão, Resu ltudus : ,J J

Bla'k"out c:;.mpl,eto de uma área de 2 qu ilornetros quadrados;

b) paralisação do trabalho de mil op':,rárics. (;]11 "; (:'[brk:,�;,

durante quase 2 horas; c) destruição de um c8b,) dj radr- l"'

legráfica; d) destruição do sistema de alarme t.: da ,':lõa d:1S

'máquinas de um hospital .pr'óx imo ; el congestion UII-'n!,' <III

trãfego na <estrada; f) deslocamento de 4 brigudas �l:. 1,u[le.1
para resolver o problema. Ruddy foi acusado; ,";"LI,l, de 11!l1'

série de infrações ao código rodovíárto norte.amertcano.
ESTUDANTES - Na Universidade de SOlil1ge.l iAifom.Ü!lahJ,
onde ainda se respeitam certas trudições, apurueerum em au

la duas alunas envergando calças cnmpridas. N (I dia !jl�g IJ 'II

ti!>, dois rapazes se apresenüaram envergandu saia e blusa, com

grande escandalo para os !,lrofessores. QU!lndo II admfnístr t-

. çãtl, da Uníveesldade quín intervir no caso, us dois rapizes
se defenderam, dizendo que Ia' igualdade d',s sexos t'r.l �]

rantída nela leI'.
GIGANTES - Em Munique foi Iuududo j'c'e'-nlenlvlll" " C'J.!iJ

dos Homens Altos, cujo quadro de súcios é comj» <i[u ;i,. 1:-1

pess as apenas, entre elz s uma mulher, O rpguLrtlt:llt" ,1(1

elub estabelece que só podem "-,}' adm tidos corno ,,�(Jt:I_ >: t S

índtvídu- s que tenham a altura miníma: 1,n5 crus ual', ",'

homens e 1,85 para as mulheres, O fundad' r do e11lL> e lIl',

cobrador de bondes de Munique, que tem 2,113 erns. .I" .,;1,1.
ra - o homem mais alt o da círtade.
O TESOURO ESQUECIDO _ 'fend" que OI'U!tan,;;' Ih, ,':;�'H

de um Iuucíonárto da a.lfandega ecnrlenado em j:lIlt'ilO de

lIH'i por ter tentado vender esterlinas em OUI'O, um ma(!'isil':r
do :talian:J. quis levar ti Inquáritu '1 fundo 11;11',t allll!'M !J {Jill<�

acontecera COIU as moedas upreendldas ce mo cm'!Ht !!t'lHu
I Ia.v

, .

Foi assim que, depois de colher minuctcsamente 4:1, lt>"t:mu_11
,,' ',,:ti a duzentos tfe! ln'" " •

nhos de vários tuncüc.nártos, descobrtu a existencta, nos "l;_
n hor-H fi B, OUVIIl",lS de 1,0<1' 1-;1' t-

tres do Banco de Itália, ern '>j,T'kencc, de �� 5�"l('l)tj!s CHIU v;(h. "J" ")'It',l{I"ll "ípicl:thll'llt", t.u tr-

res pertencentes aos iSlu�litas prersos IH} tempo di' l\'h!�soJi,I' I I" 'I"" ""h'l'hu'll
e que assim o� haviam ocultado na Itália pa ra que o,; :tlem�!'s i ,',,>1. Duvnnt.e r-st e

não os apreendessem. Esse tesouro agÍll',l dt·scoi:Wl't.. rev- (I ! rern, po ís )JJ'/lVOS a';";sh'lIh"

seu valor calculado em cerca d·e lU\1 bi1ião �le Iiras, i • i,·ntista rOI fim COl'! Olitlpi<[.",

cjpntl�lt3 l... r'OI.,.l l

E ímb (>oh�..:iegui:::;::...e redlnu: !:i

nhnritn B., qua.lqunr '�utla
H1t->[' pnde; ia. ser !"':..dV3 coru

HLiI't'; difku1<hltlf,,;,

Da.ndo-Ihe 11m". glUllllt' IJlI"1.
1 i�lr u eÍt nti.�L1 L' úl_HJld Kírnb oh

I -v« que :t

t. riu. vottado pUC3 e: nova CUH10

Alna.i sem rn'etendel'
LJ.:opo}d

No Cartório de R-?glstro Cio

vi!, desta cidade, realizar-se

ão hoje, os seguinte" censor

CIO';;;

devoram g saúdé
de seu filhQ!

do jovem Sebastião Ser

pa, filho do sr. Firmino e 'sra

M8I'gai"id3 Serpa, com a srta.

lvI:ui:J Leo<1:ra torino, filha

,h sr. Joaquim e sra. Leodo
I
ra Vitorino;

I
__ d _ jovem Rimni Richter,

I fihiú cio sr. Arthur '.e sra. 'Au'

1 na T�jd1tel', com ;, ::lrta, Auto-

i ��;� ;':'��:�il��:'�i:io'Ej_
're:::, filho do sr. Antonio,

, H'a, EmHia Flores, CaIU a

í srioL Christ'na Ch'lldino, filha

do sr, Manoel e sra. Maria

Claudino, e

- do j,:}vem
r:sto Zimmel'mann, filho
sr. Pedro e sra. Emma Zim-

'l
boi'Yí provar para assegur·ar·�l' de

que o cüzirnento vai b�1"':.I� "il1as
quaJquc!r tipo de macrHT;lO "'i1ito

deve fiear Iíluito ç!ozidn,

Para quem tem máquina.
fazer talharim, basta

UJH jJOücu .a. nlassa e l10pJi.s in� 1
tl'OdUZÍ1' pedaeof) dela na m::í.qui-l

� -,tU
�

I
_

I 'I:!, P,['Í!Hf:íI'U mais apet't9.cl<l, Í>;to
L:. l

?:� o ponto pa.ra cortar a nlassa J
.' rdzendo-os passar enl J1}ntr) \
J�l'go, c] fopOh; em ponto jnJh;I.-

Ir11H.

Seu íilhó corre e brinca o dia todo... "', a noite, q'landú (I

cansaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, qllter n�lS hUI tiS

erll que êie brinca, quer nas hu!'",; em qHe éle dorrue,
milhart=s de pequeno!'! inimi�o:� de sua 5::úd ... tr�balhal!l Si]f-ll
ciosarnente. " São os verLIPS, qq., �elHore - - 111ümelücI

após mOlnento � movin1l"ll tUll-:;t· lru'u tinir dt· Seu orga
nismo u ulilnt:ntu que ueV<'l'iU d�lr-ihE· lil ..lÍ:; r:1r<;a e [mimo.
Cabe a você, qUe é sua mãe e (! ",-dareLiria, defende-lo.
Uvre-o dos vermes, dariolu-lhe L1C(iE 08 CACAU X.A
V1ER um vermífugu de açã'J moderada que deve
ser tomado por tôdas as cnan,;ns elll id�HJ!:! es\:olar.

iP"�,,�,,,,��������,,=������������

Vejo Qql.1i o que é o

LICOR DE CACAU XAVliE�
Completamente ínof&nsivo para o orQo[1,smo, é o uruco que

poda ser tomado e1ll quo!qlJer é;:;::'C{l, ;",',) :iI .ta OI) �nt, f
De gÔito agradóvel, ..óo cVIlIé", ":_'c" " ,.ã) ;rnt'J o

iiitastino infanta! Empreg.-:do fiO Ero'ti ;j l rrvd-.! ue 50

ono., dava .er normalmilnte túlnaJo ;_;r E Ls as

çrlanços o pcrhr de '.l aflv�. COIl�L t-J !.-?td ii é· !rr:.
s peça,lha qtla lhe laia sôo,,, os 'l�'J"d,l ''''_ ..,� J ,e:'
da Cacau i<.mdor,

Acrescentando algumas
gotas de água á clara de o

vo. antes de batê-la 'em ne

ve, (Jbterá uma dupla van

tagem: maior facilidade ar..

I bater e maior quantidade
mp�� I

(h� e:;pnma" q li? ficará mais

!ln�jl;;J {ii' .h:'llsa,
----

(! uhi cr'útJ n tn ih.;1 tSSirÜf I
I
<

("'(,, As solas de c,'uro ainda

p':qIWl1aS abo-- lJovas se consel'vm:ão :me-

1ho1' untando"as com oleo de

LICOR DE CACAU XA,vI:f.:R
'o vermífugo de cCllfionço do mije bro:;il<:::in;J1

I'icino. O' couro se tornar;}

impermeável passando-lhe
uma mistura em part'es i

guais de cera virgem e gor�
dura de carneiro.

Dütrlbuidor em Sta. CatlUiJu.

nAS

AFAMADAS CASIMmAS

'''NOBls;ri'
!

l : 9,

ferver

'IWl?W'!f&"P

- x-

Linhos e aviamento.
para Alüllatét
- x-BANCO INDuSTRIA E COMÉRCIO DE' SAIUA CATARINA S. A.

- Matt'Íz: I '1' A J A I --

Fundndo mn 22 de l�evl'rei"cG; de 19:1J

Capital •• ' .•..•

Fundo de Reserva

F.n!!. Tj't'legr,; "INCO"

Cr-? 50.000,IJOO,OO
Cr:,� 4G.OOO,OOO,OO DOENÇAS NERVOSA� E MENJ��S

CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA
B6, 000.000,00

Tota] dos c1'epósitos ern :n:12 195:�, m::ds de' ... Cr�� 8S4,OOO,OOO,OO

AGENCIAS E ESCRI'l'ORIOS NAS PRIN('IP/dS PR\('AS DO ESTADO

DE SANTA CAT:ARl NA, NO lHO DE .I..\NEmo li cORI'rIRA

ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

-

'�"'::

DEPOSITE SUAS ECON01\UAS NO 'UIf':O' E C'ONTRIBUA, ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES Di'; Fli\l.\NCfAMEWPO DA

,
--"-- PROPflt�M) -"---

ELETRICIDADE M:ítD ICA - REPOUSO - DESf!I'!TOXICAÇÕE$
ALCOOLISMO - TR ATAMENTOS :ESPECIAL lZADOS- __

o

Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1247 - Telefone Dr. 3 O 5 5

ENDERE ÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIATRA

PAGUE
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Bento não ligou para a

fi2el'Il�1l ti ma" l'Í'pI'esentação untcuerise. .,ue responsabili'Jntle, niH' se ímpres-
I mereceu amplamente' o r-esulta- �ionand'J com o carcaz 'lo .?:Enc·o

cnn+ � ;\illa. de d-o conqulstadc, já que seus uo- hlumenauense ..

Amaro JuBa violencie

Se bem que apr ",,'htn_ndG 1an-

I
ces emocion.a!1t{n, a peleja car ac

terízou-se pela. 'V'iol;.�n'!i!l pois �R

jogadas bruscas e desh�,lis :�a}n
perarn abetttrune:'!:2 exce'dcnr o-

se nesse pal'ticU�3.1- triúmoros f

Iemontos das duas €SljUadl'as,
sob a conrplacenc.a do (!j_.�11'.)
Amara. Julio Bento, s quern 1al
tou pulso firme pa"_:j evitar tais

irregularidades. Dctalh.-s i�cm
ccs do espetácn r;
Local: Campo ,1.) Ueiã·.' em

Timbó -. .Iutz : Amaro- .rur:o

Bento. eom d"""lup<'nho sofrí

vel. - F�erHla: CI'� :i.77I1,,)O. m ui

i.o boa.

1.0 tempo; Uniã·) 1xO, g'-,�l d,e
Albano. aos 44- mtnut os.. Fina):

I
LTnião 4x1. tr-ntos ,Jf ,\mé,·i.�n,

Néllnho. Mengnrda e 11.l\·a.n�('de

Mongur-da. Jwla. órde,'!, aos 8,

2:l 24 f' 38 mínutos . Qu.rrírcs:
Unif",: Perrz, Curt G Gert: iü:

lando, Werner I'· Ge;s:311c�'á Amê-

da mens jogaram senso l'Ccom

..

campo Olímplcu: Langr-

ducí e GOI'dinho; Nilson, Arlin-

Albano . Araujo tambern

nn sr:·g'tHHla f'asr-.

rico, .'\1\'in, Chico, i\f2ngard_l
at uou,

_�- üínno- Nicolau, IIEil1o� I{2::;é ,�
Ernfst o INéíínllo 1 .

BÉtinhCi; Aloís,
eari p Sabiá.

UDA."Palmeiras baqu sou diante- dá p tunídaries paz-a vencer a ci-lati�· gora, com a eO_l1l>:1nhh
quipe do Florl'sta de :rÜ.:l do Te" Ia flor-estina, nfn chegou a 1..3- Guaraní na última cl)l'l,�),)i').

Ofereceu li porfia o,; G:ldi)� tÉc

"ORGANIZAÇAO BlUMENAUENSE
fi O R B I TA ii

marcas

Os melhores Preços
•

rosslga
'referindo
rosdocimo

As maiores facilidades na cómprB
Oferecem

.

as 'lojas
"

PROSDOClMO·

p
mércío, comemorações ( ';".'lS.

que se prolongaram até a:llfl�

horas da. noíte guando os afiel':o-

Lauro Muller x Amér-ica

Fiuza Lima x Bf!ira Mar

Unida x -Oniá,)
Malburg x 3 de. },Ial'io
Budán x São Domingos.
Sagr.3.l'am':"3 '. vencedm·. s, OI'

-

quadros do Lauro Mueller, B"-,'H_

Mar, União, Malburg e São De·

I mingas.

•

foulga
referindo
rosdodrno

Prosdotimo Sociedade lUlohima
Rua 15 de Novembro, 9fJO Bfumenau

nados do esporte bretão deram

vasão .a. sua alegria pela l:;l'llhan
te vítoz-ía do nosso sel 't)lona(ll'.

Segundo conseguimos
um grupo de torcedoree está s e

empenhando junto a tor-cida. lu'

cal, afim de fI'et,L�C!:1 uu: aví io

lCunclui na 2.à pagina LeÍL'a E}

Noticiaria • esportiV'o ne. 8 r u s que
Cor-respondente Celso Teixei-. ,vole� femi�jna sob

_

as 6�(�('n� .dO con,hec�do guarda-vala: car-íoca I
:ra tecníco Chíria.. Em prrncrpios esta marcado o mais tardar para
Os mentores do Car'los. Re- de-sta. semana voltaram a3 'equí- está semana.

IraUX, entrarão em contacto com pes titulares e suplentes de Ban- r
_

os mentores do Caxi-as, de .Ioín-
. deírante a exercítarem-se para, I (lom-enta-sel a larga, nos círc»

vílle para a realização de uma. futuros compromissos,
-;

1106 esportivos da cida.de que o.

:peleja amístosa, -!domingo - vírí-
I
tavío e Boíonlnt, ambos do Cal"

.daurQ em nossa cidade, O -C.A. Carlos Renaux, i eec-

.105 Renaux, haviam assmado

co�11-beu do União de Tímbó, uma ex
_

trato com o Paísandú , Vamos. a'
I t te

.-

d ... 'o celente proposta para !l. efNt1a-

Impor an e l-eilma.o a Illr�'_' guardar a palavra final de am-

"'I"a da S.E. Band�irante d� nos- ção de uma peleja amistoua em
� bos os craques tricolor",'!. Volfa-
;as cidade. O .assunto a ser deba- Timbó, com data s ser fixada

remos a informar, ,
;l-in:ãa .. Todaovi<a á diretot'ia do I4i!do prende-se a elaboração elo-

. -A��;�:---- ;_
--". __;. _

$ograma de ff'JStejos do 54.0 tl.- Vovô, está estudando apr;)jJu!:lta O conhecido centro-médio Pe-
""'!Versaria de fundação do Silll- e po.r. tOda. esta semana, secá' .

ha .

t � d Pal',....
.. _ qUl'll , €!lt-ln 'egran:Le O

"'atieo clube pr.€sidido pelo d.es- dado a co,nhecer a sua re-sDlu- '.
d' t f' -f.t' :...

.

san u, rans e.rlu-se para o _u-

:pOl'tista sr. Alfredo. Koeller. Mui çao.

tas lno-vidades surgil'áD ainrla es-

.. ii.

Bronquites agudas ou crônicas

TRATE-AS COM o

�deAleatrau�o.� rlCr
Um compd,to de .vegetall
brasileiros famoso. pêló
,.eu velar terapêutico.ta· semana.

Comenfa-slll que em Maio,

\
tabol paranaense sen'do CIHl.tTab.-

'do pelo Coritiba F.c, da ca.pital
o :regresso (lo, jo-

do Palsallda,
do 'Vizinho estàd';i, O contrato de

Pequ!hha, será por 2 anos. r�ce-_rcgre';:'3ar
bendo 24 mil crrii:eirO-s dê luVaE,do- Sul, o

_. _ . _

:;; -.� - ---.-.�""'1'!':f"-

cra.que Patrocínio, que_ acal:m. rle 3 mil cruzeiros. menl'lais e aín�ia.

renovar seu eont.ràto com- (} Pai- um bom emprego, OntsJri, (t:.: :éíll

sandú local por -mais 2 aiu:is.
I
go, Pequinlllà seguiu dêstiu') á

. ..

I Curitibá, on'de ag'Uarda-o, _
tetilác

tarubem o regres:JO dará \proposta. A assiná.iúra do

paisdndmmb Tião,' contrato dar-será e!!im.· Bt·mana

. -
-

Bandeiranté trará li Bl'W3q'Ó'3,
;sexteto máscu1irio do CruZeiro
!do Sul- de Job.\·ús, "llHpeão, i{e

.

Sautá Cataring. en,. volel:üol pa�
'P�eja

.

Uín produto do

UÜUt6RIO LICOR DE CICIU UVIER S.I.

Oficina Elélro -. Mesânica
1. HE RBST

entaçá_es {(

ARTiGOS' · PIRj� '. SORVETERIAS

Deposibuios da (ompanhia

Telefone, 1250
Poslal, 203

SItUA (AIARINA

.

Rua São.Paulo, 481 f. ..

(âixI
B lU M1Jfl'UCatarinense. de Cimenfo Porflal1d

CAL HIDRATADA

l130

lO ..

(AÍ) ;iã;aó da Ag�ÍiCia VêT.:..VO)
Oficina �sp��i�1iÀhda em consettos e eih:Ôlámentos

.'

de mút{)'I'es; dínamos e geradores'
RecontIleionamento de coletores, para dínamos e

.

.... :. Il:lOtores de qualquer tÍpo.
-- Serviços de torno e mecânica em geral --:-

ARTIGOS Df ALTA QUAUDADE POR PRECOS JAMAIS VISTOS NESTA
,

CIDADERua: São Paulo,
Caixa Postal, 46 Uoupávl Seca

BLUMEHAU·
Perfeição
A M A I S

Preços módicos
ANTIGA DO

RapideI
RA'MO

-'�'--_._

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

Responsáveis:
DR. ARMANDO BAVER LIBERATO

(Economista)
GIL AURELIO. ROCHADEL

(Contador)

nicas que seguem:

Local; Gaspar -- JU);:: Wil�on

Regiitros de firmas, organização
Anônimas, Contratos, Distrates,
geral, assuntos fiscais.

de Sociedades
Escrituração em

SUPER CIMENTO BRANCO

IR
�

JA

A Indúsfria Nacional

se orgulha de ofereeer
um dmento superior em I'esistênda 6

alvura aos similares importados

.\�
8 o. emprêgo do SUPER CIMENTO. Po.RTLAND ;,.

BRANCO. "IRAJÁ" em revestimentos de mte
ziores e exteriores, trabalhos de decoração,
modelagem, pavimentações) "terrazzos", marmo
rites, pedras artificiais para exteriores, ladrilhos,
tintas impermeáveis, etc. pel'mite o mais per
feito acabamento e extraordinária dUl'abilidade.

e o. SUPER CIMENTO. BRANCO "IRAJÁ" é
distribuído em todo o tenitório nacional, pelas
principais casas do ramo de materiais para
construção.

• Os nOSsos Departamentos de Vendas
estão ao dispor dos interessados para
informac;õefi.

e Técnico

quaisquer

....

\

CIMENTO PURIlANO BRINCO DO BRASil SII
Eseritório, Rua da Assembléia, 104, 7.0 andar, Tel. 42-4127
Fábrica: Avenida' Merití, esq. Água Grande· Distrito Federal

A GRANDE UQUlDAÇÃO DE 11.0 ANIVERSA'RIO DA

Casa erger

Rua 15
(ASA BUE�GER

de NoVm\itiro, 505

l I fi A

Blumenau

".

I
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fALHn n I
tORRIGiR I
Muita razão teve (, padre

állb;:;,r da prática na missa
das 9 horas, de domingo
último, ao afirmar que, em
Blumenau, ex ste certa. ím,
prensa que eostuma alar,
dear os acoutec mentes es,

cabrosos 'ccorridos em São
Paulo e Riu, deixando de
fazer rererênctss aos' es

candalee 'que se verificam
nesta cidade, principal-'
mente quando essas vergo.
nheíras envnlvarn pessoas
d-e certo destaque,
Este jornal noticiou, nas

edições de 21 e 24 de fe
vereíro último. sob os tí.,
tulos "Crônica 'Pf!Hc'al" e

"Câmara MUl{cipa!l" os

do'n últimos escândalos ve
rlfir.ados em Blumenau, en
volvendo as figuras de 'pro
jeção em seu meio social a

que ,!larece ter aludido a

quele s=cerdote em sua 0-

racâo. Essas nrticias foram
por nós divulgadas com as

reservas Impontas pelas cÍr.
cunstânctas, uma vez que
nada está nrovado até o

momento sobre as pessoas
nelas impleadas. Mesmo
assim, estranhamcn cerno

uluele s icerdcte, a ausen
ela n: s demais jornaís da
terra de nottcãrto sobre
os dois mencionados casos.

'Fodavia. falta circular
ainda, depo ís desues acon

tecimentos r} nosso : colega
"O Luzeh- ". nue, embora
de feHio dnutr inár o, não
se, dedicando e o notic:ário
-omum, ncderá eorrtgír a

falha dos dema's orgãss da

imp'l'ênSa de Blumenau,
ilívull{antlo com unis des,
üwue e detalhes mais erm,

íilctc1S ep;cs (1010rosos ca

'lOS qu� tanto interesse
veem tleslJel'tuml0.

RIO,' 9 (Metid.) - o gene!':ll
Anapto Gomes enviou a 2 de
fevereiro iiItimo pelo correio,
re g Istrnda, a seguinte carta ao

dej1Utado Brochado da Rocha,
:t qual não foi acusada nem

?i'�pondída pelo destínatar!o,
pelo que resolveu o seu sig
natário Imbbllcá-Ià· pela Im-

1.0 de dezembro do mesmo ano) s as empresas, d.e certa parcela de
pronuncíêu V. Excía. discurso no I um dos empréstimos alu.didos .

qual fez duas referencias a meu Quem não tenha U'lo o relato
respeito. que exigem formal eon- rio da Ccmissão Parlamentar de
testação. Inquérito sobra "5 .transacões em
Na primeira, V. Excla. procura apreço (Diário d') Congresso N�

responsabilizar-me ou, pelo menos, cíonal de 1 a de novembro de 1953)
lançar dúvidas na opinião pública e tenhn ouvido ou lido certos tre
quanto li. minha atuação no que cnos do disCllr'O de V. Excia., co
concerne aos empréstimos deferi-' mo por exemplo. a resposta num
dos pelo Banco do Brasil à Erica aparte do sr. doputado Afonso A-'
S. A., fi Editora Ultima Hora e ao rinos (página io: 4.a coluna), po
Rádio Clube do Brasil, e quente derá concluir que sou' um dos re5-
ao desvio, por parte de uma dea- ponsáveis por aquelas onerações

prensa!

"Na sess ão da Ciimara dos De
putados, de 30 d e novembro do
ano fiado [suplente ao n. 232 do
Diário c.C} Congresso Naclcnal de

Ipoio do Legislativo às
reivindicaçõ es militares

Discurso na (amara dos lideres da mai oria e da
• •

mmorla ....

Um P:::,ograma
Revolução Pa ra
Métodos de

Tragédia eiR s, Paulo: Matnu a'esposa, um filbo e feriu outro
;J. PAULO, 9 tI\'IEridinnali numa ('asa mode�t� do Parqu..?: TO apenas eonfessar que há rnalos

f'�vüi'OS!l trfigédin abalou. na not Edil Chaves. íncuraveís. Não quero com Isso
te ,h? �ntem, o halrr» de J:wa'! MEU MARIDO ENl,OU� jpfe'1cJJr OS perversos Instmtos
na, nesta ,'apit.1. Urn t'h,=r.. d"

I QUECEU" que atacam Z\té crianças não. E'
f c.i1l11ia, o ,":,r;(el1w do Corpo de - Cerca das 22,30 horas, B.:ne- apenas dizer-lh:s que há pratica
B ,fl1h.�iru5 J'o. ú Soare" dos Sant0<,' dita Pire' dos Santos, de 42 anc-, de ações que o índtvíduo é força
não pod:..'ndo suportar o seu senti- residente à rua M!"jor Barrncu!:, do sem saber como c porque baja
h1.enlt) de revolta, nem coibir uma 15, no Parqua Pert'tlche. batín à visto, este meu ultimo easo. 11m
t?x!Jlos.ão de ira sanguinária. arma- porta de sua vizinha MC'..ria St.an�2, casal que sala de· um hoter, em
,lo tle uma garrucha. foi ao en-, esvaindo 'Se em sangue e gritando: dada hora da manhã. eu cumprtn :

r-om ro de sua .espo,:;a: que se en-

I .

- ··Socorro. Socor.ro! Meu roa- do urna determinação- amiga, pre ...

con trnva no leito. Srltando: ,rIdo enlouqueceu". valecl de um momento que trm
- "E' hoje o dí., clle liquidar, O casal Stange dirtgíu-se íncon- velho' Indefeso trabalhava, para

•� vocês!" tinehti ii residencia contigua, par,,· cumprir mv.is uma vez a mis�r.o
l;;spantada, ... mUlh"r. sem pala� ver o que se passava, surpree!l- (Conclui na ::.a pág�lla letra HI

V1'3. antes que pude:se e�boçar o dendo, num dos quart'1s dl.l mora.'
rnenor gesto de defesa, recebeu di.a. o �argento José Soares diJ3

-

oçao t1russa na
xíüar, e' que usa os métodos i.;
agita aos .acencs 'do. Kremlin. :ru
é isto o que preocupa, sobrHu0,)
nonque sabemos que outros ps ísce
há 'cm nesse hemisfél'io cUJOS
governos, na corrida pe:'J

'

das massas; coquetearam
os comtmístas .
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