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Esluda o Ministro da. leronaulica proposta
mo, 2 (Meridional) - A_

ptrrou a repor-tagern qa dias

flue está sendo �xnmiD!lda
pelo iJliinisü'rio da Aéronaujl
ca e peío� rd!l<;(·tivos orgãos
ré�n:ií;n� ooff,li'eei,.melltO consí-

.

•:terado, =rn principio, bem
intere:::sante para o Brasil.
A proposta consiste na ven ..

da de cinquenta aparethos
�'vlürth Arnertean ". ,de trel
namento, pesado. sere UBoeing
e quatro t'Farchiid'; Ei:nrc9T.

de rransporre, pesado. Esses

LONDRES, 2 (UP) - Fu- f disposta a -2x:uninar qualquer
zendo a afirmação de que a iniciativa que Lrtaleça a se
Russja não esclareceu se "a- i gurança da Europa e do mun_

gora está disposta a' cumprir" I
do. Expô.> que as Nações U

·os requ:sitos I::!X gidos para n_das, "se forem utilizadas
pertencer à Organização do' c:m o verdadeiro espirito da
Tratad:> do Atlantic·) N<lrte I Car.a, pl'JporcÍon:l ma melhor
(O·T.A.N.), o ministro d·" Se- tribuna e a opnrtunidade mais
lações Exteriores, Anthony E- I animadora" de ('onseguir á'
den, rechaçou, hoje, o afere! segurança.
cimento soviético de ingressar I Repúdi:_;. t:ullbem de
na O.T.A.N. ! Adenauer
Estes requisitos são, se- BONN, Alemanha Ocidental

gund0 Eden, "':s principios da 12 (UP) - O governo do chan
Jiberdade indiv dual e o im-

j
celer Konrad Adenauer qua

nér:o d� lei". IlifiCOU o pedido ,;0viético de
En:re aclamaçõ'2S, o secre- ingr.?,sso na Organização do

terio manlf�stou na Camara i Tratado rio Atlantico Norte
dos Comur,s: "Não podemos a- de man:bra de propaganda
ceitar a Stigstituição da OTAN
por novo, arord,:s. nas circuns
!;::ncia.:; que h�je prevalecem".
Declarou. coniudo. qu� os

"Tres G!"an'�es" estão reali-
I:t.uwlo ;::\l:.slllt.:<; sobre o caso,

e que a Grã_Bretanha está'

'ceitará O r�� O e��nêmn melvino
UD� com 3 esculóa no seu caD�i�ato

o MENSAGEIRO o A S S E L V A S
ANO X BLUMENAU, (Santa Catarina) Sabado, 3 de Abril de 1954 NlJMERO 43!i

PARIS,23.
Vejo em um jOl'".t1al· .:frances

que ia França adquiriu na Ar
gentina 3 biliões de francos
de milho. Qual a razão pelà
qual. o nosso pais, com o -cam
bto que ele tem, nãci, export.a
tambem esse fabuloso ce
real?

"ALMEJO A GLO'RIA DE SAIR DO GOVERNO
�

� .

CARREGADO PELOS RAÇOS DO POVOII
L�nca D aal. Gentil Falcãol
SUJ cándidatura ao Catelel

Benção apostolica especial

RIO, 2 (Meridional) _ Acaba de ser lançada. nova. eandl,
datura à presidencial da Repúbflea, Trata-se do general reíor;
mado Gentil Falcão, homem da primeira República que ao ,

mesmo tempo lança seu nome a primeira magistratura do, país '

e funda a "legenda do povo?'. Frtza o general que a "legen- !da do p'Gvo operará em nome d'c, Deus". Acrescenta aíndá:
"Não ambtclono fortuna per s.mples gmaneia ao víl .me, .

-tal, somente almejo a valiosa merce e a glqia de sair do go;
verno carregado pelos braços do pOVG" o IDiz que é mareeueiru, empalhador e Iustrador, oficios que

taprendeu nas horas vagas, pois - diz ele - amo o trabalho
,

dOI cérebro bem como O' dos braços". I
Sou dactilografo e esteno; afligir outra" agrcrnJaçôes, não I

grafo - acrescenta o general. existe: l
. A seguir frisa que seu progra, Seu fundador, 'o. sr ..T. : cente Sumo Pontifice rezava
ma nao combaterá Os partidos França Junior, atendendo aos

.

em v-.z baixa a m ssa, peloe nem os homens para terml, reíteradíss.mc , nedldos de pes quinto dia ec.nsecutivo. Depoisna� eom a seguinte fraSe pa; s::>as amigas, já ãeeitou a indi-I O MISTERIO Dà MALA _ No> 'nterior da ID1la qUJ perten, da missa, o :Santo Padre ajcetétíca:
. " cação do seu nome para can, cera ao septnag'enarto. desoenhe« do, a policia encontrou [elas Ihou-se o orou durane vinte e

"q.uerIdo povo brasileiro, a- didato ao Cateíe nas eleicões ] avaliadas em. 100 mil cruzeiros, Ei_la, ex!,�stas na pol ieia, cinco minutos, A seguir, di_credíta nas minhas promessas de 1,955, I jsara identificação. (Foto· Mer'd'ollal) rig:u-se á sua biblioteca pri-e, se eu falhar, mata-me". .

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

���:t���frd!����F:�n��ile�: Rompeu com . o bloco' da mal·or-Ia· 'nacia da República- Pelo menos

�:ti!�h��a�dI��j�ap:l��u��;: C a m a r a � b ane a d a de Ad ·h·e'm.a·r·,·.
"Para o partido nactonalis, IIta radical, a' .nstalarrse ama-

nhã, o problema da sucessão L-h '1 I h f' d USD em nome do gov':'ro'lpr.2sid!:!n�1:-cilte tanto há de I e o çoo ra o c e e o 'f
, '.,�! II

PR-EVE A ALEMANHA RIO, 2 (Merid.) - A ban, : pois a matería estava perfei, gunte comunicanão: �
cada ademar'ista na �<:mara re I tamen�e defini.da no Regimen I' "Em �canso�ancia com as

PERIGO PARA A EUROpA solveu romber Of�clc:lmente I to e nao. poderta haver m;nhu- r declaracões feItas da tr buna
tl com o bloc; da maiorra, tC_j

ma duvíd , sabre a legalídade da Camsra pelo nobre dePu-.

mando como pretexto o
-

faro do ato. . I tado Carvalho Sobrinha a.

BONN, 2 (UP) - A Ale- do leader majoritário haver O ROJ.\lIPlMENTO bancada do ParticI::> Sccialmanha ocidental preveniu i delegado a palavra ao sr. Car;
. Após o discursa do sr. Car; . Progressista comunica, para

que não Pederá ser' responsa-.' melo d'Agcstíno para sua res, melo d'Agcstno, a que nos os fins r.egimentaís que nesta
bUizada se a Europa ocidental! pcsta à queixa-cr me

.

contra vamos referir mais adiante, data deixa o bloco da maioria
t!vcr que. aceitar a paz sovié-l

eLe apresentada 'pe lo sr. Adhe, ? .sr: Carvalho.-.SobrinJ;lO subiu parlame!1ta�,a,_CJ.,9,e pertenc�,a'�.tíca, algum. diá, .no caso de a mar de Barros.. .

. .

<. '�.'. a trtbuna, -merres: -"p'al'a.' uma ·t "Ácus:r�eS-:l . Adrrem;tl":' .'

França não aprovar o Pacto Logo .ao súbirvá tribuna o contestação de que para a- t No seu discursa. aHás o pride Defesa Européia. Ao m'25- sr. Carmelo d'Agos.Ino, o <1- .nuncíar que em virtude do meiro,!l- is !lronunciou um
mo k:mpo. o g.Jverno alemão demarista alagoano Muniz FaI_ fato já referida, a sUa banca- outro� '!lara rçpl'car ao sr. Car
admitiu que a Europa correrá cão levantou uma q�stão de da se desligava d) bloco da valho Sobrinho, dis.se·_o· sr.per'go se a Alemanha se rear- ordem" a respeito, resp-:mdida maioria, p·:uco depois a Me- Carrnelo ti'Agostinho qU,;:- "na
mar sem a aprovação da Fran- prontam2nte pelo presidente 5a. recebia do sr. Paulo Lau- da mais audacioso, de qúem
!:;a, da M€:sa. sr. Nereu Ramês, 1'0, leader ad·r:01narista. a se. é capaz de peculatos, do que

o processJ intentado contra
mim pel·,' senhor Adhemar de
Barros", D;sse ainda que as

·2xplicaçõf.'s do sr. Adhemar de
Barros sobre a origem dos
seus ben.� constitui "um eScar
ne�," aos homens que lutam de
S.-.1 a sol para fazer a grande
za dQ!'ite país.
Fez (') d,�putad) paulista um

retrospecto de t�das as acU-

11 COMUNIDADE EU- suções que havia formulado
'ant: dormente sobre Os meios

ADENAUER usados nela sr. Adhemar de
.

'.' Barro.'! IJurd acumular a "f3_
[lara d.�stru r a Comurpdade bU!:Jsa fortuna de ! O biliões de·
Europem de Defe_:la. . cruze ros, t � rnando-." o homen1
_Em c,orr:pensaç�o, a ÇI?OSI_, mais rico da America do Sul"
çao SOCialista pedlU a·o.Ocld'C'l1 .enumerando.os nesta ordem: tte que atenda 1:10 pedIdo de "caixinh:l" com perceniag.::nsn[oscou. cobradas aos contratantes de
Um põrta-voz do Partid<l' obras C-Dntraventores nos jo_

Democrata Cristão declarou: gos ·2 na lenocinio: extorsão de
"Seria h:uca a ideia de ver I somas desembolssdas por as

a União Soviética em uma C':J- pirantes a empregos públicos;
munidade é fundada nos pl'in_ enfim, peculatos e .ç utros :pro
cipios de 'democrac'a, libe:rda-' cessos fraudukmtos·
de e justiça". Adiante, o sr. Carmelo d'

CIDADE DO VATICANO, 2
(UP)- O pequeno altar de
marmore da capela privada
contigua a�s aposentes do Pa
pa Pio XII, achava-se hoje
alegremente ornamentado de
flores, enquanto o convales,

Ec/en I�ecusa

I URSS: Firme
proposta dai

OTAN I
,

apoIo a
MANOBRA DE PROPAG ANDA PARA DESTRUIR

ROPE'IA, SUS TENTA POR SUA VEZ

I

TOQUIO, sexta.feira, 2 (U.
P.) - Cientistas jap:meses a

nunciaram hoje que. 13 dias
depois da explosão term:mu
cIear norte_am�rican;a do
Pacifico, cinzas 'radioa�ivas
caíram sobre a aldeia de At.
summ;_Gun, município de

IAiChi'
na Ilha de Honshu.
EXPLICAÇÕES

Um funcionário do Serviço.
Sr. A!lhemal' de nan'o!> de Metereol.çgia de NagoYa

.expressou a opinião de que as'

Barros enviou parte de suas cinzas podem ter sido trons

djspon bilidàdes p3ra a Ar- ,portad�s .por uma corrent·z· es
gentina p. r intcrmedio do seu t�atcsferlCa de ar, que as fez
"'lmigJ e �,,"dícado barbeiro CIrcular em volta do mund-o
Francisco Vieira. vulgo Chie.:} antes de descarregá.las sobre
Vie'ra". 'J Japão. ,

DEclarou adiante que o sr, Os pesquisadores do Institu
Adhemar d·2 Barros "tem to- to de Engenharia Industrial;
doos os credos e todas as reli- que veicularam a noticia, a

giões, sempre que deva em· cham que as cinzas não eram
bus�ar". Falou na impGrtação perigosas. para ser·zs humanos,
de "whiskey" pelo ex-gover- mas que provas ulteriores se

n�(Lr pauPsta, quando de sua râ'O feitas no laboratório de
RIO. 2 (M:l"id.i :-. O es;

I
sentido da c?nversa dos doís v'agem à Europa, como baga- pesquisas da Unh:ersidade de

quema EtelvIno Lms sera proceres,. (ljz'endo, entr�� gém, .kludiu á sua origem lu- Toquio ..
·aceito pelo PSD mas a cha- tanto, que os pessedistas so-germanica, diz,�ndo que €- Os cientistas e QutrilS per-1e cortDra o sobrenome de I'd d' 't'Pa do sr. Juarez Tavora

I gaúcbos não teem interes- sana 1 a es Japonesas crI lca-"Schmidt" durante a guerra ram o relatório que' sobre aJuscelino Kubistschek se- se vi�al na aliança inter- de 1914. bomba d.� hidrogenio, apresen-xá encostada enquanto os partidária, não considerar!"" tou em. Wash:ngton o presL
lideres partidários tentarão do a chapa lançada 1Je108 VENDA 011.:8" mARIO dente da Comissã'J de Energia
o encaminhamento da call- srs. Etelvina-Vital, no) NA ENGRAXATARIA. Atomica dos EE.UU·o Lewis L.

'PONTn CHIO Strauss. Dizem que está cheio·didatur.a pessedista à presi- l11ent .)_ de contradições. e que carece
dencia da República. A ten- -�_-_-_-_- ;.;....__'"'"'- ...,.__....._,_.. .....__dencia começa a dominar os

.

orgãos da direção do PSD,
embora o partido não en�
contre forças para adiar o

debate sobre o problema,
embora considerem apenas
�nviavel a chapa Juarez-
Juscelino. O sr. Amam!
Peixoto e o PSD mineiro,
em face da inviabilidade do
adiamento da discussão dó RIO, 2 (Meridional) - O ge- ideolog;,�s da direita e da esquer- chapas, que lutam corretamente ma, cUjos pontos essenciais

� .

f- neNl Lamartine Pr:ixoto Paes Le- da. longe de trazer divisão, mui- dentro do respeito mutuo e dia i o, seguintes:
.

.esquema, M�vHntnr1anl a 1-
mo, cm,didato à presidencia do to concorrerá para a união ÕIà fa- fíel �ubmissão do vr-mddo leal ao 1.0 - Manter o Clube Militarnali:!ladoe de

.. ganhar iempo Club Militàr nas proximas telei� l milía militar e para o :fortaleci- vencedor mais forte.. A chapa inteiramente alheia à pOlítica pllr
'para. a OOse do cand-idato ções de maio, apresentou, ontem. mento dos principios por mim' encabeçada ao l11do dos tidãri,ll.; 2.0 - Dar ao Clube o.

·pessedista. O problema po-
aos socio= daquela entidiade de ; cia .. - Sômer..:;e as organizações exmos. generais Osvaldo de Arau_ J máximo caráter de associação c}-

lítico é O de se conhecer a-
classe, o seu manifesto, assim re- totalitâri3.!! admitem a exi/ftenciR. jo Mota e Jaime Ribeiro da Gra··! vil, dos militáres, com;agrada á
digidol "Atendendo.2. inúmeras de .unu!. chapa única, previamen- 1)1, integrada por brilhantes ofi- defesa d'Os interesses dos sócios.RIO, 2 (IVIerid') - Cor- da aplicação d(ls agiús. O té que ponto o sr. Etelvino solicitações, feHIls desde lpngn te' preparada e seguramente ven· ciai5, nâo tem 'óuíro'propósito que 3.0 - Interessar-se pela melhoria

l"cram, ontem, rumores d{.' sr. José An1ericc, COloria e �;eus anügos poderiam re- tempo, por oficiais da ativa, 1'e- cE'dora. Em todos os setores exi;- o de zelar pela situação do qU9.- das. condições de vida ,dos asso_

demissão dos ministros 05- que linha uro pacto com cuar. serva e reformados c julgando do te verdadeiramente a democracia, dro social. do Clube Militar por ciados, dando maior .amJ;llitude e

l
meu' dever não fugir iI obrigação existe igualmente a duplicídade de meio da execução clIa eficiencia ao Departamento Coo··valdo Aranha e José An1E::- o sr. Osvaldo Aranha na .

.

de pre�tar serviços ao nosso Clllb I perativo, criando arma2em tiporico. Entretanto foram des- demissão, caso iJ .Mi�ist:o Nos cir��lo3 gaúcho,s cor- Militar, Ilecldi aceitar minha can_ r-:;---';,[lj iiiilO 5mn IAIIS mau, illJ.lUCG : Riex, sem nenhum espírito de lu-
mentidos. O sr. Osvaldo A- da Fazenda se dedmIt�I' ms=s- reu a· notdlClU tde qaedtmhflm I

dldn�ur� à preSiCfd,mCia do Illesn;t0: I ��1 10FO5CAL
. I õ d a

I :�es4'�a--:a��;;:n��;o::c!�:Sibili�ranha tres dias n�b cornl)�- tindo-se, apeSai' o SI enclO, conversa o a ravez os srs,
-

_

(>l' II estou e que, a CX1S' �' '7
V

"" .. * f o r 8
.

,. .

t T D tAl P' tenc,(l de duaS chapas, diferentes "l'" ........ fim de permítir a aquisição de re-recer'i em seu aabmete e·'o> que perSlS em, os rumores I arso u ra e .n.mara el- \,'
I'
'.

.. ç.t'''' f & • sidencia em escal_3 condi2ente com
� "J ,.

• _ • v'r _ nos nomeR e nos programas, mas .._ -=
'Ir '.....tando em sua fazenda pl'\:!- da demlssao. xoto, mas o sr. rrerlnes Pe- iguai<; no que tange à di5�iplina. ?\,,�. as neCessidades dt;>s sócios.' 5.0 -

paranà.o a regulamentação' reira afirmou ignorar o ã ,olidariedade e à lut3 contra as . �.��� ldllllfRMO fOIHIFICUUI' (ConclUi !'..a 2.a página letra A)
.

Pelicula sobre a

explosão da bomba
de hidrogenio

os deputados uden'stas· Fabri
cio Sõáres, Carlos Hort� Pe_

LONDRES, 2 (UP) - O

povo britânico terá oportuni
dada c'," 'oi\' r :pela �televilSão,
hoje a película norte_america_
na sobre a explosão da b)mba
hidr: genio no P;; cif' co. Entre-:' ,

mentes Os dirigentes trabalhis!
tas britànico,; continúam fa.
zendo pres'sâo jUlltO ao primei_
ro ministr� sir. Winston Chur
chill para que tome a iniciat'
va imediata de uma conf·er,en-·
da entre os tres grandes para
o cnntr.le dessa terrível ar.

reira, José Gross::>Í, Oscar Dias
Correia, Amadeu Andrade,
Manuel Tav·eira e Milton Sa-

Luta ,-,ontro
I Do Esquerda
- -

Manifesto do gal.· Lam.anine Leme pela

Ideologia.s
Da Direita

Rumores ,!e demissão'"dos
srs. O- Iranha e J. Imérico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'�I"I�darãO os '!Trêé� a p��oslil rUS$ilf :t;..ONDRES, 2 (UP) - As, nãv Qficial.
__m__i•••

"·lIiIn_ilII1J11! ���l';��S n�ci::��f�a'a;!���!: ADIADO o' ENCON�' i
K Ali D f R .'4' se reunirão em Paris repre , TRO ENTRE AS SE.

)1'1 .� sentantes da França. Inglater- LEÇÕES DA AMERI-
.

.

ra oe Estados Unidos, para e- CA E EUROPA
(om.e.'rdo e Industria jlHborar a resposta oficial à MADRID, 2 (UP) - se,

,�7 Oferece os seguintes imóvels: �

< •. ' 'proposta russa de aderir à or- gundo informari'llu'-eirculos 0-
r"":':i:'�' . -... Blumenau ganização do Atlânttco Nor., ficiais desportiV':Js;"foi adiado
.

A) NA AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, n.o ASSEl\llJ:LE'IA GERAL' EXTRAORDINA'RIA 1 te. As fonies informadas di_ para o proxímo ano o tão a-

Ul8 _ prédiq ediflcado sõbre terreno cl1.500 m2 '''::_ PrOcurar Pelo .p1leseh,te são coq�dadlos' (IS Senhores Acir.nístas zem aue provavelmente essas nunciado encontro -de futeból
a sr. Brattig no' Banco, Iuoo; - ." ..

.

.,'
'.,

des�a ,S.oc1edade:: a . se. reunirem .em assembléi� geral extra, consultas demorarão poucos entre ass ek,ções· da Europa e

B) Na rua ·1.0 doe janeiro - terreno c!10 m- de 'frente; ordínárja, li ser realizada no dl� 3� de Abrll. do cor�ente dias, pois desde já se consíde., da AmériciL'Bomo se sabe, di·
;2f; ambos os lauQs,p01.'Cr$25:000,OO·;

.

,':,:'
.

"

anQ,·à$ 17 (dezessete) ho:ras, na séde soclUl.� rua lo de "ra certo que a proposta será' to encontr)'d:éveria realiz�r-
C) N,CRua Siqueirà. Campos - com 72 metros de :qen- Novembro .n.o 727? em Blúinenau; a fim de deliberarem soo

! repetida ofctalmente, confor , se na Capitalespanhóla u.Q·dia
te, �m um lado, 51> outro;·por·Cr$,.JlºfI.OOO,OO; .". ..... bre a seguínte: me já foi rejeitada em forma seis de junllo proximo.

. D)
.

Na Estralia de Florianópolis'-;- freTh�e 40 metros, e ORDEM DO DIA - .....------------�---'----'-.._---

�U em ambos I()S Iados'com J09.Q·:tQ.â'Qll. �reço Cr$.'25-.00.Q;{)O. 1) A.limento do capital social e ccnsequente modífíca- IE} . Na Prara: de .G.ravatá· __:. com 30 de frente, 200: de ção··:dosc-estatutos·
.

'.fundos podendo-se dividír em 15 Iotes, Bem na Praia. J.�.re.ço 2) Assuntos diversos.

ICr$ 50.000,O(). ..... ,'. ," -'.' Blumenau, 30 de Março de 1954 .

..

F) Ná Praia de .:?içari'as - Iotes-a, partir de Cr$ 9.0.0.0,00 RODOLPHO KA'NDER - Diretc r.Presdenta
,em prestações ou à v'sta, no .Jardim Rio'Mar;:

'..

. ....

l---_;"�_;"'-'D_;"O-";';"'-";'_"'_""';""'------_"'--"_---Confie seus negocíos.a Imobiliária 13rusquense Ltda, Pro. '4 M E R I ( A ti O !curar os sxe- Tasso ou p:azzini• Praça Salga'do.·;PHho n.o 4 -
.'

Brusque.
. .' ,

Mercado de Automóveis
,._-"............--...,..,,.;-,.'-'--__--.:..,......_,..----_;..-_;..-----1·

Precisa-se de; UfÍ1 ,com rJastante pratica para trabalhar .!. V '.. e' O '4 P R A ( Aem íábriéa n,á interior do Estado de São Paulo. Escrever ou J
aoresentâr-se- corri referendas á Rua. São Bento. 389 LQ an-

. '
-

i

rlãr 5'6 _ São PaulO':"'" Ale do Sr. Antónío Baróne.··
.

Germano Quirino Barni e 01im'Di:�)< Bobsin, unicos s.ocios

6'= """"__ ..... .;_. .;.... _ ...;.. ..;;.. � �.. ..;;.. � ...;.. :;....; _.;'_ t compon�ntes da sociedad-e em nome coletivo que girava nesta
.

'.�
. praça,' sob a razão social de BARNI & 'BOBSIN, comunicam

P R O , U I A "",.) E P E R DEU .� S E a esta praça e ás demais, com qúe ha nwut'do
.

transacções'
mercantis que, na melhor harmonia, conforme distrato ar

Pulseira "e "Ul" quivàdo na Junta Comercial, dissolveram a dita socied3de,
. :',', �,. V"' V dela retirando-se com todos os seus haveres sociais o sacio 0-

Ontem, à tarde, no trecho lúripi>:J' Bobsin, sem mais quaisquer d'reitos na sociedade e as�

".da �ua.J5 de NovembrQ entre ,smi.tindo o sacio Germano Quirino Barni todo o ativo e passi.
à ·êasa 43 e Hotel Mo·dérno. vo da firma extinta.

.

'.

I·�ratando.;se de: objeto de �_
.

Avisam mais, que no mesmo local e explorand';l ú mesmo

.timaçã'(),j,lede�se ã pes_sOat qúe r.amo ��rca:ntil, com o mesz:no cal?ital d� f'rma extinta, .c�m-la enO!flltron entreg�. mel' tinuara a testa do estabeleclll}ento o SOClO Germano QmrmliJ
diante, bôa graJifiCàção, à sua Barni, sob Sua firma individual' de G. Quirino Barni, corren
prop:rietlatle à Rua :15- de' No� . do, sob

.

suê. responsabilidade todas as transaçõ,es, inclus:ve li- !
,v,embro �; 1�33: .

.,

q��id'ação do atiy.o. e passivo da sociedade dissolvida. I' .

,
'e " Brusque, 25 de março de 1954. '

IGermano· Quirmo Barni
.

Olimpio Bobsin

B RUSQUENSE UDA,
'

Mais um vendedor para eompletar o quadro. Dá-se pre
;fél�encia a quem; tiver condução propría-

Interessados queiram-se dirigir por carta ou apresentar
l'e pessoalmente nó Laborator io Od:l'l'SiA. Blurnenàu.vrua 15
de Novembro, '(48. ;.

-. e •••• , - ,',.'.'

nauet
,l.!07.

ViNDE..Sf URGENtE
,". ." �

� ." -

Vende-se, um dos mais anti_.
gos, a rua 15 de Norvembro�
ponto excelente, bO'.lll fregue_
sia qne fàcilmtl1J.tc' poderá ser

dobrada, �tem' ampla niora.d'a
p. familia. vende-se por moti_
vo de fQrça;'maior;
Tratar no. meSmo, Bar Blu

menaúénse.

.....

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA
"
...

'

'l.a CONVOCAÇAO'
.. .

São convocados os. Snrs. acionistas desta socied'ade anônL
ma para a assembleia geral extraordinária que deverá real'.
zar-se na séde social, à rua 15 doe Novembro, 11.0 487, desta
cIda.dê pel?-s'17 hora� do 'dia 14.de .Abril do ano em curso", a
fIm dê delIberarem sobre a seguinte

.
.

.

Ordem do dia
1.0 Aumento do capital sociàl e conseauente alteração do

.

artigo 5.0, dos estatutos socíats.
•

2.0 Assuntos diversos de interesse soc.al:
Blumenau, 29 de Março de 1954.
Alfred Freshel - Diretor Presidente

�s� o'fr-e? T e D=h a Fé
. I

�reTa detalhad,amente par.a a Caixa Postal 1 9 1 1.
JI. Ii. C. AZEV�DO -- são: Pauló .- Jnnte envel�pe selado com endereço.

.� l!'t
c
..., .. '" """'" Nâ,() uti�Iise registro para evitar demora na l'tltirada em

Mudaram·sé para a rua Cuia:'

I'
h�ral'fo bnproprio.

'

bá; 114; attaz do Hospital Sta. :,.__�..;.;..-.-;.;...;;;....-------,.._------�-�
.

Isabel.
'

'.
.

..
-

. '".".

.

.'

A
'

..

Organizar' depósito' para guarda-

.

f
._móveis dos sócios

mOVimentbdOS'!bem con'io instalar oficina para .

embalagem dos móveis e utenSi-'
lias. 6.0 _ Criar 'um sérviço, riti-Ilizando veículos adiequados e

pessoal habilitado para mudanças je tl'laDsporte 'de bagagem' dos as_

soclados;' quando trániifendos. 7.0
_ Ampliar' o serviço de 'assisten
eia sClcial;' l'nelhorandQ as questões
de' transporte, SoCOrro aos veículos
dos associadosí bem colrio organi
zar oficinas de lanterneiro, eapo

teiro, meoanica, pintura e· manu

tenção geraL 8.0 �. Construir' uma
séde recreativa na urla marítima.
com piscina. parque infantil; etc.,
bem' como outra para veraneio em

zona itlontanhosa, 9.0 - proViden-
.

cPar acón'JOq�çõ�s j5àra os :lsSàcia�'
dos em trailsito'n/i'Capital' Fede
ral. 10.0 _ Desenvclver a assis_
tencía médica e dentária com a

criáção de laboratórios e clinicas

especializadas: 11.ó .;_ Auxiíiar os

clí'ciUos. militares das
.

guàrpiçõ�s
do" interior. '12.0 '-r- Ampliar' li . cá�

paeidadé" de einpréstimos aos as_
sociados para atender as necessi-'
fLades

c

imediatas. ·13.ô· _. Ampliar
o' Departamento' Cultural e ArtÍ.�
tico: 14.0 -'- Criar úina seccão 'des
tinatla à venda' de'material "·escó!á:r.
mecHànte pagami>n1:o" parcelado.
15.0 _ Manter uma secção desti
nada a receber pedidos de infQr
mações, aquisiçãci de artiglôs" e

providenciár'a remessa aos asso·.

ciados que servem no interiorn. I

A Comissão�fez afuda 'reco�'
mendações sobre silo'& oe- arma

zeus, recenda -ge máquirias a_:
. gr.jeolasi escolâs Ipi'átiuas' <lu
cur,s:,;;S de mecanização, pani.
ficação de farinha de trig'l,
conservação de tri�o em grã:.o,

o registro de produtores de 'se
mentes. nuclec-s c.olomiis tr�H_
colas, de terminação do preço
de custo da produção do trigo
nacional kl.i5trilJuição de sê..:
mentes etc. Todas as recomen

dações da"ComIssão visam . a I

para u mmilhão' de tónel::tdas.
..��������������!é.ste �no.

e' .....' •. ,

.. cn
•.

I N G S. A.
Assembléia, Geral Ex:traor,�linária

l.a Convocação

São convidados (JS s.enhores'acionistas desta Sociedade
Anônima para uma 'Assembléia Geral Extraordinária que de
verá realizar-se na séd,e social, à rua 15 de Novembro n.o

759, desta cidad:e·, pelas 14. horas do dia 12 de Abril próximo
vindouro, afim de delilierar sôbre a seguint.e

ORDEl\-l DO DIA:
1:0' - Aumento do capital social e consequente alteração

do art. 5.0 dos Estatutos Sociais;
2.0 - Modificação dos arts. 19 e 27 dos Estatutos Sociais

em vigôr;
.

3,0 - Assunt'é's de interesse geral da sociedade .

. Blumenau, 29 de Março de 1954.
Hermann Mueller Her'ng - Diretor Presidente

Seu filho.�rrf) fi brinca o. dia todo ••:- Il. li' noitll, qua:ada 'i
1I&1lOÇO é g'r"lInde, éle repolll!ll e dorme. MM, quer nas hol'ü
otm que êie brinca, quer DIU! horat em 'que ê!e dorme,
",ilhare8 de pequenGB inimigos de Bua anúJe trabalham silen.
eIQumente... São 08 vermes, que sempre - momento
ttPÓI momento -'" rnoyirnenlam-lIe para' tirar de 8?U org'"
IiÍSmo 1)' alilllento que deveria' <lar.lh·e mals Uirça e ILniu,...
�abl! .. você; que é SUA mãe e' 'e eacls"ecida,' detende·lo.
Uvre·o do.•. vermes, ·dando-!!!.e LlCOi!; DE CAOAU XA.
VIER - '&m verm1fugll de ",çãll' moderau... que d"V6
1111':' 'Itnlll"lo por tõtl". ali erilln,:aa em idlule escolar.

V.IÓI aqui· .. "ÍI" .. o

LICOR DE CACAU XAV lER
Colnpletamerif.: inofensivo para o "Tgonismo, " Q

linlco quI' pode ..., lornado' em qualquer 6pOCO.
tem dlela Cu 'purgante I De gôsto agradável, .

não contél1l 6180 e não Irrita" lnts$tino
Infantil. Empregado no Bra.1I há mais de
.50, (mo••

LICOR DE CACAU XAVIER
... ".,';'1fiI90 d.. conf.lança da ma ..brll$n.lrttl

'Ao que estamos informa�
.

d::;s, a policia compareceu
80 local, tomando as devi- das,. Jivrandl'_se, desse modo;
c:as providencias. A vitima I das mflencias e perigos a que

. . se Expõe" ".
era casada e derxa fIlhos, Dois'" d� . -,",

=·.miíimmll!IUlllllmmmIIlUII'UIIUllllllllllllllllilh�mIUllmíllliil!I!.!; I enquanto o assassino é sol- c""a-o' a(nU�lsncl' 'opo!:; da pubtll:-::.
.

.
.

.

:= .'
.

-.. . ��, L ou que qua 1'0
::: :: telro. guardas-cllUvas foram entre-

ªª H O S P I T A L SÃO R O QUE :: Na proxima edicâo DU- !(ues. n� Ag,encia do Expres30
- = . ..'. Brasllelro mas nenhúm dI'
ª E m R O d e i o

- bllcaremos MtlC13S detalha- éra ,� "fatídico".
e es

:: ;_- �.����������������������������
I =: Completamente reformado, com álas novas para ci-
1 = rúrgia e clínica geral. Aparelho' de raio X e Materni- -

1ª daod'e'R' preço:çmódic-os.·
-

1- IENT•..,. AO. das Irmãs da Divina Prov·dencia.

j �=' DIREÇAO: Dr. HEITOH BAGGlO - OPERACõES _�== EM GERAL - CLINICA DE ADULTOS E CR'IAN- �
ÇAS - PARTOS,

-
-

dlilllrll,ílIlHIIIII!IIIIIIIUIlIIHUllilIlIIIIIIIIIIIUUlimmiiIIHljililjmli;m�

PSD gaúcho, disse: deve ficar Fara a historia.
"O sr. João Ne:,es pres-I O sr. Frota Aguiar, depu

t� .. um::gr.'nl(:Je S�l'Y.lço a na- tadn sem legenda, decla
çao:.:prQCurap,d::r '., e��la.r.ed- rou:

mento ,d-esse episódi9,: tão 1 "As declarações do ex

cheiQ ide
. obsct�r!dade.,. O

i c�anceler sã� grávíssimas.
mau' ,hablto, cUlhv.ado pelo I )!ante do silencio do Cáte
sr. GetlJ.lio Vargas de .agir

.

N',
.

como confirmar a ver�
à revélia dos" n:inistro� . d.e j dade do fato denunciado," o
Estad9, aos quaiS a c'}n�m- parlamento está no . dever
':.uição conferiu· papélde co- de apreciá-h por intetmé
autor da poljtjca presideil� 1 d io de uma comissão par�
c�B:l q,,:an.9� s�. trata de po- i lam:ntar. de inquérito.' A
h�lCa ll1t�rp�c�on.al, aass"!i I naç.ao eXIge uma . atitude,
mlu as· ralas do, ll).concebI-, eJ1flm, um esclal'ecimén-

. ,GENZ PROCHNOW, re- vel. Esta é uma lição que, to.
.

.

presen! adi) por' 'seu 'bastmite
procurador Rosalina· Mesqui_ gIlIllIllIlU.llllIllIIIfIIIIIIUUfIIIIIIIIIIIHllllflUliilíliiillilUiiíiii.iUiiiiiim�ta de Matos, requer e<;"lmpra _ , ;;o;

de um lóte d·e terras, denÓmL =_=_ N A-.· O V A' A F' L O R I A N O P O L -I S ""=:nàdo ESPERANÇA. no' ínunl- _

cipi'(j 'dê 'Mato Gl'diso, -tlisHiífó = :;

da séde. eDro: áréa de 1.000:: Quando precisar de qualqu:er informações ou de ::
hectares, com os seguintes li- :: encaminhar documenlos a reparticões pUbllcas ou tra_ �
mit.es: a'o' Norte, e lIl'ascen�e" S tar de qualquer outro interesse inclusive compra de g
com quem dê direito, a.i) Sul, =ª_. ,ljbj,etos, dirija-seá

'
. ..

:��.com; Eodolfo 'Watikd e· Poen_ A-
.

G' E N ( I A M E il ( U -

'.e'. com Ninfa Escolastica da

:
..

-

'-, � ... R I O r:;=�Silva. =:Indico 00 Eng, Ely Modesto e mediante modica c-omissão, .será imed'atamente'aten
Curvo. 5_- dido:"":::' R. �sàjt?, 12 - EJ?�. �São Jorge''':'_ Salá 4, o� �. C. 3764 - 28 - 12 '-- 52.

_ R Tenente SilveIra, 16, EdlficliJ Parthnen, Sala 103 _ =§Transcrito dio- D!àrio 'Oficial
_ li' L' 'O R I A 1'1 'O P O L I S.

. .

:;;;;
do Estado do Maio Grosso de = . """

16. de inâiço d;e' ü154, �iiilimiiiiimiiimmiimmiimiiiÚiiimmliiiiiiiímmiiiiÍimiiiiiimiiii� .

:
" �

.

,
....".(:. � , . :"

'
..

erQ> med(oso. ,. ,.

;,�-�', � . - -� '.

.. iôdo para o sangue'
• fósforo paro II) cérebrol
• cólcio parei 05 05$0'5'

.

IDFD5CAL
O MAIS MODERNO FORTIFICANTE l

lABORATÓR:O LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
H. fl�:rp dI' iln, 53· Tel. 3HlJS· EAd. r81��. "Nutril" . C. P.l.lIU - $. PAULO

DEPARTAMENTO DE TER",
�AS ,E COLONIZAÇÃO DE

MATO GROSSO
EDITAIS DE COlUPRA

DE TERR.AS

Prepare ..

I futuro da
ullmb
�

IOFOSCAL FAZ.se publico, de ordem

I do 8nr. D're6r, 'pelo prazo de

1II1Í1i11111111i111111 ;iI 30 qias, os seguintes requeri_
mentos de comprá:'

.

DELFINO RADUENZ� 'resi
dente em Rio. do' Test{), ,Esta;.
do de 8àntà' CatarIna, repre_
g.entado por séú baStante ptc_
curador Eosalina Mesquita: de
1\IIatos. requer compra' de um
lÓ1e de terras, ;dénominad:J
BARBADOS; no 'município
de Mato Gross':J, com, área 'de
�. 000 hectares, (;';,::m Os seguin
tes limites: ao Norte e Nas_
cent2, com terras devolutas ou
quem de direito; tio 'Sul; ·c.om
Erich Ann.eri e ao Poente, com
N'nfa Escolastica da Silva.

Indic·:J O· Eng. E�y Modesto
CUrvo.

'

e. 3764 - 28 - 12 - 52 .

f
. aparelhos :Cicari an1 no Brà.:;il
em media dI; cem mil eruz21·
ros cada um () que significa
mais barato que um automó�
veI.

3-4-1954

ESTABELECIMENTOS JoSE' PilUX S. A. C����liil
APRESE1'�TA.M:

c'' N E BUS ( H"
HOJE SABADO HOJE

as 4 hs! Gr3lndiosa mafinée para a petizada com dive'i'S.os
desenhos e shorts!"

.

O GORDO e o MAGRO, na super gosadísníma êúiriédi'lfl, espea
cíal para as cri aneau:

lOURE IROS
Novamente eles. .. os maiora); do riso O Gordo e I) Magro,
divertindo todos os espectadores, e d;sta vez, bancand,o· !lS
tinireil'ilS!

. .

HOJE fi O J E
\',11:

SI'MULTAN EAMENTE
(lHE BUSCH
\t,íNE 11IM68�U

às 8 horas
.

às 8 horas I
GRANDIOSO E SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO COJ\í

I
DOIS ESPETACULARES FILMES.

•
• '

I-) LINDA DARNELL' - STEPHEN MO NALLY - GIGI
!,ERRE�U _' �mGINIA F'IELD, na deliciosa comédia. que
a todos agradara:

.

RESGATE SUBLIME
, (The Lady pays of!)

'l!ma �eliCi(}sa. comédia que' fará voce !'l'r e· captará a. Sua
SImpatia pela Jovem prof·essora. que foi proeurar' t)I amor- e só

I enco�trou_o depuis de llel'der '1.000 dotares e sete semanas
de: feritts! ' . ,. ,

I

'..

Tentada pelo. diabo, se viu envólvida\ no jogo· eritã6 per4�íl
I �odo o {hn�el�O, m��' _ganhou no amor, arranjou Um espDso

I �
..

: uma,�fl.l��ha Ja llem� ert'�eil1inlm! .

'. ..'"

i
2} ST�N_ Lil.UR�I, - OL!VElt HARDI, �>s dais mai�l'afs óÍis
gargalnattas. na 13"pe1' e hIlariante i'Omedía.: .

.

TOUREI ROS· .'

,. . . (BuUfigÚtel's)
I Novamente. os dois �l.t::�tores c0t;ti�()s: o Gordo. e o iHagro
I numa. super e gozadlsslma comedm, desta vez ban,,;ando os

I ToureIros!, .

.

'.

,
Imaginem os dOIS enfr_entandlJ; um touro, uuma. arena; supe:r

j.
lOLada .p.or uma multlda'O _de espectadores ancicHfis 'pará ver'''à
carneflcma, qu·e 110 11 m nao passau de uma ll.an�omljna!

'

i y'OCE POR CE!tTO SEENANIORARÃ:; De
'.

':L � L �", �;,'E�
JA�A A'NIANHA no C. BUSCH!

.

..�

'. .

I Casa �e· Saú4e lau fraucis&o
I Rua São Francisco,' 147 - Fón'es 2061 ê 1043

....

I C U R I T I B A P A R ANA'
-- COMPLETAMENTE APARELHADO __

qmURGIA -'.. MATERNIDADE - INTERNAÇ.�O
RADIODIAGNOSTlCO - BADIOTERAPIÀ.

ABERTA AOS SENHORF.;S MEDICOS

I Hr
.. '

I
Waldemiro Dacol, que tra- das sôbr-e a trágica ocurren

I
zia' sob o paletó um punhal, cia.

I
sacou da arma e üwestiu ---------��-...

furiosamente contra Apoii-' M

I'
IJário, cravando-lhe a lami�
na nas cpstas, cujo ferimen

I t� �oi at�ngir o coração. A
Vitima morreu quase ins
tant.aneamente, enquanto o

assassino, devido a gravi�
dade do ferimento recebido F A ç A M SEU S
,ca�ra sem sentidos sobr.e os, A N UNe I O §
trIlhos.

;
N E § '1' E J O R JS A L

jornal'sta 'publicad.) na ediçã::l
de hoje do referido matutino
uma noia que não agradGu .ao
vereador. O incidente ocorreu
na sala da diretoria d,e deba
tes.

D

fi IGIl)AIR!

Concertamos:
Refl'igel"adore!l Domésttc(}!I, Ridrigeração em G�rit.l
JUáquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de r'.
J!:nceradeiras, Liquillincadoces etc ...

� R:e f 6 r m a li - P l' fi t fí r ••
. CASA DO AMERICANO S/A ..

'

Secçíio DOIlll.íiitlelll

Küll 15 de Novl'mbru 1173 t.el !üjl
.. NO§§A iHVlSA É' SKlfVi1.t ..

....._. J'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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trlgSIS,
Revenda de m-aquinas agricolas e

. RIO, 2� (l�:9�iSi,E!OI .

�J�a,�lP� ��d��â�lJn�L- n�!!��!� tJ�!�p,!J���sfjas outo;1·1
fato de ser q RIO Grande do de sementes, foram mantí- go. _ I dades federais e estaduais:

Sul o nosso principal pro- dos contratos de lavouras : Em 1953, foram distrt- Para um trabalho sístemâ

dutor de tr�go, as ativid;t- físcallaadas, c;,m os
- lavra- buidos 3.500.000 quilos de:1

tio') '8 eficI�nte à praga que
des do Serviço de Expansao dores, e uma area total de

J
sementes. atacou, sllTIultane.ameh!oe,

d? Trigo convergiram, prín 2�.OOO hectare� o que.da- Foram. revendidas pela L i to:las ��: r('�iões �o.'1pstad{),
cípalmente, para ah. ra um« produção aproxima R. �o R�o Grande c1Cl Sl�l, t foi feito Uh:' convenio com

A compara de trigo na- da de 320.000 sacos, ou " de Janen'o a dezembro ele; a coluboração da -

Secreta-
clonai pelos moinhos foi 19.200.DOO quilos, quantída- 1953, as seguintes máqui- I da Vegetal, demodo a per

incrementada, através da- de suficiente para atender nas agricolas: ! mítir, .com um só comando,
quele órgão do Ministério as necessidades do S.E.T . 96 eornbiriadas, para co- \ uma melhor distribuição de

da Agricultura. Tambem.a com grandes vantagens, em lheita; !lI'nbalhos e de' recursos. A

revenda de máquinas agrí- todos iJ)S Estados produto- 30 automotrtzes, para co' : Iém das verbas próprias da

colas para a racionalização res, uena vez que a nossa lheita; \ Sec'eetal'in da Agrtcultura
da lavoura mais se acen- distribuição máxima, em 40 conjuntos motoríza�' do Estado os recursos da

tlH:m, Por outro .lado, os tri- 1953, atingiu a 5.100.000 'I' �jvisão de Defesa Santtá-

gais contam, ainda, com fi quilos. arades e 9 gr·ades' é na Vegetal, .gastou-se no

sua defesa contra as pra- Para o preparo das silos metálicos.
I combate à praga, 'todos os

O E U IS C H E SPR L TE! ga�OMPRA pE TRIGO ��1o�11��;,;,e����a���cf�i��I�n; �T�����O�\'H�:A� I ���C�[:O�l:�r:a�;;�do�ons.����
n

l I NACIONAL instavaçâo de quatro pos- CAIS i aos l_;'erVICOS ern colabora-

R �- fi Z E B E R. 1 C H T E IIO::rt%·j)lr:tII��a�:i��!.���:S �� ��f����:�.o���;:�U���:ia= O grando surto de lagar-

'

��c�n��.: �::r:!�l�i�t;t �;
Estado, totalizaram ,.

"'1
de gjl'ande produção e das tas que atacou os trigais do Cr$ 3.250.000,00. Felízrnen

EIN HISTORISCHER FUND J 77.731.846 quilos e de mo- mais modeman podendo Rio Grande do Sul, a partir te foi a praga debelada em

'I ínhos localizados no Centro produção das lavouras em da 2a. quinzena do mes de tempo, sem haver ocasiona-

M-" t 'C t
. i

'8 �
,

-

li
·

_._
ARRAS, 2 (.UP) - Erdarbeiter gruben in Arras '2 Norte do "Pais em .',. c_oo:)e.ra�:ão e das culturas oulubro, veio trazer gran-

do prejuízos <1: lavouras.. { U U� 9 a flOnn'O e nuurnll Oi13.IS
einen Sarkophag aus, dessen Alter herbeigerufene 16G.8Í19.092,-�lU um total de fls\.!ahzadas.,... '..

I U U II (} b!J na bi U
Wissensehaftler auf 1200 bis 1500 Jahra schaetzten. ,244.631 toneladas. 'Um posto est� sendo ms- ��-����f...�� CO'PIA DA ATA DA ASSEMHLE'IA.GERAL ORDÚ�-A'RTÀ DA,SOCIE-_

AIs das ím Sarkophag befindllche Ske}ztt mit der Luft
SEMENTES PARA talado .em Bage, ou�ro em ( L I N I (A M f' DI (A HOMEOPATlCA I. DADE "MU'TUÁ CATARINENSE DE 'SÉGUROS GERAIS" REALIZA:'

in Beruehrung kam, zerfiel es zu Staub. Allem An-
PLANTIO

. Ca�l:oelra, uI? !ercelro na � � f .DA EM 30 DE MARCO DE 1!}54. '
'

schein nach handelt. es sich u nidi Rest '- A I.R. do S.E.T., no RIO regiao das Missões e o quar --- DR. MECESLAU SZANIAWSKY ---

.

e e eines Herr-
G -t d S 1 t . -"

. -

d
.

, - Médico· do Hospital NosAA. Senhnra dá Yl'&
scher aus der Zeit d'2r Merowinger

ranae ou, man em tra '.0 na regiao a serra. •

Consultórío: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _ �e 2665
\

.

balhos de cooperação com I E' pensamento da S.E.T., Besfdéncla: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

ARBEI'fSLOSIGKEIT IN DEN USA
estabelecimentos

e:x:peri-jlUanter
ainda, nestes pos- C U R I T I B A - PARANA'.

'

mentais para produção de tos, uma patrulha mecani- Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
,

d d t d Doenças da pele: Eczemas, Fl�runcúlo�e, Coceins, Man-

N: YORK, 2 (UP) - Die ernsta Lage, die sich
sement'es, em uma area e za a para a en e1' aos pe- chas, espinhas, etc. - GlândUlas. Falta de regras, Exces" l"

aus der lillmer moehr ansteigenden Zahl der Besehaef-
450 hectares. quenos Iavradores, notada- BO, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotêneia, Esteriliâa- f

tigungslosen in den USA ergibt, wurde durch d':!n

!
�

� I S
d�, Desenvolvlm(>nto fíi:;�co e men�al, etc. - Doe�ç':ls crô- �' .

V ·t d n �t
· ·

-

�
rucas em gera�: Reumatlsmo, Varrzes, Asma, Ma1ana crô- í vidou os presentes a aclamarem o doutor Osme.r Medel1:os para

crSI zen en der CIO, Walter Reuther aIs sehr beun- ! O O fJnn S "f91Q opOnz ---'nica - Hemorroidas, etc. ---
.

t presidir -os trabalhos. indicação que ,foi r,:,cebida por toêlos cQm- li_
•

�?_hi.gend dargestell�. �hre weiter'e V�rschlimmerung. » (. fi r a LI ti ...
ATENÇAO: Consultas em BJumenau nos dias 26 a 3' de � I ma salva de palmas. Aceita a indicação. passou O- senhOr presiden-

:S'�� Jedoch unvermeldhch, Wenn nicht umgehend gé-)
,

--- cada mês; no HOTEL HOLETZ ----- f I te a fj:zer ii escolha dos .demais componentes da --mesa, ·recaíndo , U

M h
BALANÇO GERAL ENCERRAOO EM 31 OE DEZEMBRO DE 195:; ��'<5;<S;��""�"""""'�<;'''ii��''''��'-&'l''''''��' escolha nos associados Leopoldo Colin e Kurt Arno Kr�use. respec-

WISSe assna meu getroffen wuerden um dl·e B'o_' 1·
.,

schaeftigungsl'Osigkeít zu bannen. Der' Praesident d;r; IMOBILIZ:��O CavaIO e· Ih
-

-,

2·· I ::�r;:s�nt;e;;�rlao �:�;'� p;es����l�:ose;����:.�g. s;�!:;;:�' ��: :;t_
CIO bezifferte die Anzahl der zur Zeit h2scha'eftigungs I Imo,"ei. 744.324,31}

,
. II er ... ·,cedesse a leitun:-. do edital de convocação de!lta assembléia e fi qual

losen Arbeitskraefie in deu USA auf rund 3 "'/00000
Edificios e Dependencías 703.857,10 'II' ." s� encontra publicado no -"Diário_ ,:,ficiaL do. Estádo de San}a_ C�ta-

P
Obras e ··Melhorarnentos 163.047,00 nna:' e nO Jornal local �A Naçao

" respectlvrnente 11"-5 edJçoes 'de

ersonen,.

II
Benfeitoria:; 291. 287,8ll POR AL NETO cürao::ãol do paLrão vdb�. Pan- dezesseis e dezoito e dezessete e dezoito d.� corrente mês, sendo. do

Reflorestamentos 24.438,80 LfHG.955,OO LAGES. S. CATARINA _ O I eno - gr,�ou êle para um ,:'os teor <eguin�e: ··Mútua Catarinense de ·Seguros Gerais. Assembléia

WILBELSTURM IN ARGEN I
Ger·al Ordinária. Segunda convocação_ São convidados os 3ssoc-iR_,

i T NIEN ESTA ,'EL mate� corroia a ro'da. e a gaucha- homens - - traga um recado pa- dos d?sta sociedade ia se reunirem em assembléia geral ordinárià, na,
'

SALTA A
Maquinas e Aceswl'iús 1,780.806,90 I da ouvia atentamente a h�storia'll'a

êste moço:. sede soéial. na rua Floriano PeiXoto, TI.O' 18, 1.0 andar, nesta cid,,-

.

' � rgentinien, 2 CUP.) - In der Gegend Veiculos 3713.871."0 d Alb -t d fi I Q d'�, no dia 30 de março do corrente ano. às 15 horas, a fim de- de-

vo.n RosarIO de Lerma in doer Provinz Salta tobt'2 ein
Semoventes 4A.364,6(} _,e

ela· e .royena. I' o cava o

"

uailldo Rancho trouxe o npê�
liberarem sob!'e

Wl 'bel t d S h
Moveis e UtcllSill", 54, 80G.80

{_,uarangtJ. - 'ro, comp1E;t(;í com cabe<)adn e ma.-

. _I. s u1'm, e1' c aeden im Betrage Von etwa 20 I Ferramentas 183.00 O velho Valerio l_'a contand� a neia. Alberto de r_;U"ena. pegou
NfIlllOnen Pesos angerichtet haben so11.

2 25!L034,70 J'

historia. devagar, no )3ço com a mão d"x·eita. en-

.

Ueber- zweihundert Familien, der::n Behausun-I DlSPONlvr,,-. historia devagar. fiou o boçal no braço esquerd<J,
gen .emstuerzten, wurden obdachlos und man muss

Caixa :-1.49",70

dam t h • .

REALIZAVEL a Inoite de ·inverno seguisse a e, pu�ou' 11.ra ci�a.,da< taipa.
1 rec nen, c:ass die gesamte Zerealienernt"" d·2r

-I
Devedore" diver"o' e 'I I

: .

'.J
-

,.
,- - '-. •

St h
- - � � 7'12,;,7 ,20 tranco le.rdo pelas coxilha,;

.

B puc>:m pt'a cima-da't'aipa..

'}lomV urme eimgesuchten Gegend verloren isto Ue- Titulos em cobrança (;43_228,00 ,�_stanCl·a.
I t M

- lá atirou uma armafda, -e, foi ulna
Jer er us·:;_> an ·enschenleben wird bis zur Stunde Titulas 11 nceber ,47.348,70

i1Ioch nichts gemeldet.
Titulo; em Cau<,'ào 76&.154,50

O tropeiro, vacarian':." que, ti- só: o laço c�iu ,clirechito na ca'

� Participações <lO.OSO.OO nhn feito a pergunta ,inici'lll sô- b"Ga do bag'Ual tordilhi()/.
.

,

I
Mercador;'2S <) 6'1" 73" �o "' 0'/" (j)"D G,o

-U- S A n'II L
-, .. o. �,.) .. u ", ", br& Alberto ele Goyena. aprovei-

. ..:. . .... ATOMWAFFEN-PRODUKTION -���

VERGROESSERN CONTA lJE COlHPENSAÇAO
tau quando Valéria! Sf, "pôs a a-

WASHINGT J Titulo;: endossados 2.552.168,00 cender o maio; l�ara pe.rguntal·:

'. .

r ON, 2 (UP) - Es verlautet, dass UE de onde' tinha ,vinfdo Alher-

d1e US�-Reglerung die Produktion von Atomwaffen 11 639.74330

wesentlIeh zu vergroessern gedenkt. Mehrer::! neue!
to de Goyena?".

Fa.brikeu sol1en in den naechsten Monaten l'Ilren Be-
P A W f; :i V o ValeMo acendeu o cigarro! e dp.

1 b f
N.'iO EXJCIVEL Ih ." 1

rw au nehmen. Herr L�wis S. Strauss, doer Praesl'-I Capital
pa a, CUSpIU (,e, 'Vlez nas ages

d t d K
:.I 000.000,00 -

.

d d
€n e1' oml�ission fuer Atomenergíe der Vereinig-j

Fundo d',� Resel'va I,egl11 83,694.90
ela rama fi, f! respon EU:

te�1 �taaten, Wle .<1UCh andere Mitglieder di€s-.::r Kom-
Fllfldo de H"',E:l'va I�special 298.156Ao "Níngue<m sr..hia hem de onde a gl'Íbl' eom ú pingo Até pa!'eo-

, II t
.

I
Fundo de Dr·precíaeões. J 194 74880 <3 ;:;:0" "',-O 10 -P'. ";t'

�

'a CIJe-cr-o' de � p'" -o' c
. er tI' d 1 1

nUSSlon, e1' { aer eu lU der Sitzung der Repraesentan-
--

. 4. • ,� u_" 1 , tO,e vIer, -- ",< li ,," 'c, E '"' m, I f'a !l. voz aque P l!J-

tenkan:mer, dass der groesste T-ei! d'er lVIittel die EXWH!f'!I.
C'mIl a.lpargr..tas, Ult1' ponCho 1.'121·... mem. Ele- tão ldaRI'O ': tito peljÜl

fu�r dlese Zwecke zur Verfuegung st,ehen, fu�r die Titulas· a pagúr 334.03H,80 me\ho e uma [listo];; 'dI' caho di,' cufdo tinha lima voz que pll;l'€cia

Herstellung ganz neuel' Artoen von Atomwaff-en und
Titulos fi pagar a lon�o pra'lo 429.816,50 madre.pérola. 11m berró di" tO�lro llirlU1'[!..

HydllJgenborlbe11 Ve we d f' d
Exigivel a longo pr·uzo 1,673.203,50 "Era um maçote mugr,.:> e mau ,"Quand,o ê](', cOmer.ou a ::rritar

1 r n ung ln eu wird. Lewis Credores diversos 828.104,30
�

S. Strauss erbat dan einen Kredit von nicht weniger
Cr�dores a longo prazo 1.554.222,70

aIs 1.342
..
000.000 Dollar fuer d-ie am 1. JuH begin:

Credore3 � Emprestimos Caução 615.430,30

e 1(.\ W t } f d
Contas não apresentad::w 16 16110

� n< ,. u· se la tsperio e. Diesel' Betrag ist um 42 Dividenclo� a pagar 120:000:00
rozent groesser aIs del'jenige, der fuer die vergan-

�ene Abrechnungsperioçle verlangt wurde. Bekannt-
CONTA DE COMPENSAÇÃO

lIch so11 die Wirkung der 12tzten Atomversuch .

I
'ritlllos desenntalÍG$

E· tIl
em

,

mwe ? { ale Erwartungen r:eb:rtroffen haben, aber
!l!ch dle Kostnanschlaege n11t lhrel1 astronomischen

Zlfft;!'n uebertreffen wohl dle díesbezueglich geheg- I Tímbó. 31 de Dezembro de 1953

te11 .�rwartungen.
FRITZ LORENZ Dir. Presid1ente
HANS LORENZ - Dir._Gerente
HANS LORENZ - GUarda Livros n.o 54615

DEMONSTRAÇÃO DE "LCCROS E PERDAS" REFERENTE
I�nRCICIO DE 1953

DOS "DlA'RIOS ASSOCiADOS"
PROPR.mDADE DA:

flJ/Ã ii Ã. N À O A ., i' n"
':"l ;I.�';:..u._.

A ( Ãti oA
�",dl;lÇ�O. Admbrl�t:ração e Oficinas: Rua Sio f',uno no

�191 �= Fouf! 1092 Caba P,ultal. �8.

·ij;.f�:iJ� _
'Ji�Jt.�-

MAURiCiO xÁ.vuill

ANUAL • •• ....... ...... 10-4" Cl'$
Ci"
Ci"

liSO,oO
80,00
1.00

MEJ','IESTRAL •. • •••

N,�, AVULSO ••. '" ..

SUCURSAIS: RIO;= Rua Roddgo Lisboli. 11
= Foüe 42-5953 = SliO l"AULO: Rua "I de Abril
n. 230 - 4.G andar- � Fones: 4�82'1'1 ti 4-U81
BEIJO H()RIZON'l'E: - Rua Goiás. 24 - POR

TO ALEGRE: � Rua Joio Montanrl. 15 = cu ..

RITmA: -_ Rua Di'. MuricI, '108 = 2,0 liüd8i' =

Saia 232, � iOINvILE, � Rua Slio Pelli'ü. 9%·

I REZEPTE

,.
]i I E R S U P P E

112 L. helles oder dunkles Bier, 1;2 L. Wasser,

,.
40 gr. Zucker, 30 gr. Staerkemehl, Sehale einer
halh2n Zitl'Dne, 1 Eigelb.

i \�asser n;it Zucker und Zit1'onensehale zu Ko-

I
chen brmgen, (las Staerkemehl kalt anruehren Zum
Wasser geben und langs� das Bier �ulaufen Íassen.
JUnteI' Ruehren a�fk�chen und di'2 Zitronenschale he
raussneh�en. MIt emem Eigelb legieren tlnd Kalt
stellen. Dlese Suppe scl:meckt auch Warm gut.

EIER�TISCH - (FUER SUPPENEINLAGEN)
2· Eler, etwas Salz unI Muskat. 1'8 L. Milch
zum Ausstreich-sn der -Form. Nach 'Geschmack
gehackte Kraeuter.

•
.

Eier m.it Salz u:nd Muskat in der Milch gut
vel qUlrlen, Dle Masse In ein mit Butter ausgestriche
nes Porzellangefaess (Tasse oder Schtt:ossel he) d. .

E' , h
c n o er

lU em lerRoe aus feuerfestem Glas d>eb d' .

1 h "'<T
_

- b eu un ln
{oe enCiem' H asse:-bad etwa 20 Minutell

.

fest werd.?n
Iassen, Stuerzen, 111 Wuerfel oder Streif-en s h

.

,]

d· d' h' S
c nel_en

Ul1 lt; Ie e�ss<.: uppe gEben. Nach Geschmack den
verqmrlten Elern gehackte K1'aeuÍ'ar zugeben.

----�

HUl\IOR

FLIEGERREKORD
Verimglueckter Flieger: "Ieh Wollte einen

ll'euen Rekord aufstellen".
..

"Das haben. Sie auch. Si'ê sind der einzige
l�ensch, der von emem Baume herunterklettert, ohne
hmaufgeklettert zu sein".

-

.

Der billigst-3 Platz ..
- Ein Sehotte kommt in

eU1ell.Z�rkus, geht zur ;-<asse und fragt: "Was kostet
der bllligste Platz ?- 'Stehplatz eine Mark" - "Da
kalln ich also den ganzen Abend auf meinen beideu
�uesse.n steh,en ?" - "Jawohl" - "Gut, hier sind
fuenfzIg Pfennig; ích werde nur auf einem Beíne
stehen".

.s::t:s••

EFiciente combate ás pra
Rio GrandeJ no

incentivo aos moinhos·

que n�ín bog-io p.5f'oJnrlido

Cf' (lF·: puro lUlCrvoso
_ .

"Alh"'l'hJi foi' t.enbmdÓ 9 laço.
puxa.ndo de mansinllo,

_ <começou

5.580,97.,,20

quieto.
"Quando'Alberto pulou da.

Si) que _uem tenHiÍro 6aucho.· Nin com Guara,ngo _- Guarango! -

fnlem daV'l n·ada pOl" e1e. 'l'�nha Gu.-'ll'angoJ! - - foi como Ri. Oves

fie::J1do de pouso na c·fltrunda 3!,: maneado o c3-"á!ão. O tQrdi

mais ou menos coinol cllchol'l'o ...,_uiD> ficou cra.va:do no meio

vadio, ·qlle ninguem vê deitar na

cinza do fOgo dt-pois de a. gente

I ir d'3:rmir.
11 ,639, H3 30
_____ HQuandÚ' ele c,lisse que si Don

(RJ'udcncio desse Iic�nqa. e um re

cado êll� ia !'ncilhar o bagu.al as-
gueil"a., D..m· PrudenCio fechou os

olhos e dis,,;e entrfl dentes:

mangueira bufando de fEl.lva ma�

2.552.163,00

taipa bem pra :.dentro da, man-

C RE D j '{' o

!'3ssino. a risa'la dois gauchos só

terminou porque] Don Prudencío

reclamou: "Amigos, ·de horn'em

'd,ão se ri na 'VeIO pe r a

pelo menos, coragem êsse moci-

"Qw:! Deus me perdôc;!;'
"Mas quando abriu de ,r�.1VO ds

olhas, o estancieiro viu Alberto

j:i ·de mão na. orelha 'do flete.

Pôr o ]}>Jçal e depois o recaq.oi
Mercadorif\s

Mas cu não p:JSS� dar que um gaucho lhe pinchou, f;:;_i

cois·a ,de pouca lida.
DEBITO

Ordenados e Seguros
r Depreciações e ESkmpilhas
í Despe,as Gerais. Comis.;ões e· Impostos
Juros e Descontos e Fretes

'

GO�'ena ving-ou-se

,dá risada da gauchada soltrunrlo

êle, agora, um risinho cacarc-'

Jado de galinha que botou 0',').

"Don P.rude,ncio -- 1disse êl;: -_

Usté tem medo de fi':?ar em'crgO-·

nhaqo porque na. sua, esfaneia

:não tem homem llara montai'

aquele, plete.• :!

Rendas e Prejuizos Eventuais

Distribuição de lucro:

Fundo de Reserva Legal
Fundo de ReFerV:l Especial
Dividendos

e Inlposto CUllSUJUü

!J.769.90
65.626,50
120.000/l0

o tropeiro vacariano

deixar d�, pergu'ntar:
"),Ias como foi u.,.

"ACas Co'mo

conseguiu tã" bem e tã:} depres-'
5a doma, um cavalo que até já
tinha morto gente?"
Va.ierio l'ecebeu fi. cuia

de tê, cevOu mais ·Um, sorveu na

bembilha e t'espon'deu:

4.925.727.90

Tiltlbó. 31 de Dezembro de 1953

,FRITZ LORt-:NZ Dir. Presid'�nle
HANS LORENZ - Dir

__Gerente'
HANS LORENZ - Guarda Livros n.o 54B.l.5

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assin..ados. n'-embrns do conselho fiscal da socied1ade 3."

nónima "Inctüstrks Gerais Lor"nz S.A.", tendo examinado detidamen

�e o b.al.anço, demonstração de lucros e perdas, relatório da dhetoria,
lnventarlO e contas referent!i?s ao _

exe.:rci-eio encerrado m 31 de dez-em-'
bro de 1953, c'''pois de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão.
«m tudo o que lhes foi dado e:xll:mÍnar. são de -

parecer qUe devem ser

aprovadas pela assembléia geral ordinária além dos documentos acima

enumerados, todos os atos pr:lticado� pela diretória, referente1:!.o
xereicio de 1953.

Timbú. em 25 de l"evereiro de H/54.

Erwin Rnhn
Arnoldlo Mueller
Oswaldo Kurtz

IProfàs!o Vargas 'cltndeaa
.

r'u'zatãu no Brasil-
Porto" Alegre, (Meridio - fil()r.al,.<li Hio Grande :do Sul pr.,.'

na!? .---,;,DlIVulga o "Diário de Icl�a preservar .:) Brasil da '.pero-.
NobCla!,> ytma m"fisagem que c nização que os --leaders petebis.
sr. ProtasJ!)

�Vtl:rga_s mandou ler tas se 'esforçam por _ implantar.
na;. C0:t\vençatl do PSt) de S5.'l J:usticialismo·-e pei'onismo são
LUl.z Gonzaga e Da qual afiruw: regimes equivalentes, dil:l:nt� dos
"COnsidero-me 'IDobiliia{jif, a· fjua.is ties·a.parecerá a. liberdade

pesar da idade, ,para a pró:<Ímà como estamWl testemUlJilándo·em
crl1.za.da p()lítica, _ onde;

-

a vitória nosse. 'Il'izinhanç:à. '.

da. Coligaç3.1lI Democrática vir:i P.recisám'ils .iI1os: opor, com to',
pôr termo 0..:J8 d'esregr.umentos -da da.s as noSsas forç8Jt, II tentativa·
situação atual, como 'um impe- de estabelecimento desse .I'egimE,

I
ratilVo de decl;Il1cia afdmini,stúl: que 'Virá ·cercear a mierd·ade-'de
Uva". , p-6nsaménto, e amordaçar a im-

Adiante, declara O irmão prensa, empN:'gand<l tod9S 081
lliiíliii_iiiiiilíiiiiiiiii_iiiiiiiliiiiliiiiiiii_iiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiililli.iiiiiiliíiiiiiiiiiiiiii�

presiclente_ oda República: processo!, d� Ipit"€ssão, per�eguil1.- 'ifli_iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiililiiii_iifiiiiiiilli_iililliiiiiiiiiiiliiiii__iiiiiiiiliiiiiÍliiilíliiiiliillliiiliiiiiiiiii..i •...
� "Alem p,este aspecto <te ordem do. cashganao e am-eaçanüo". .�

ESCRITORIO rOPOGRAFICO (ATARINENSE
Levantamentos

r�oteamentos

Demarcações

Precição - Presteza -- Preços

RllA FeliJ;le Schmídt, n.Q 11 - ITAJAI'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_

br ns nto'
palidecer) quando é ,�xpo;:lj_a
ao s,: I, o bronzeamento se co.
bre de escamas; alem disso,
algumas cl(estas p,ele� hj'pel'.
senstveíe tem urna eer-í.a di- Passemo-, úg·: ra a um outro

ficuldade a 'formal' uma tela C;tSlJ, Acontece, algumas ve.

zes, que a p,ele se recobra de

�O�aOgse�rs�á��iamd;11����;a iSJ� 1.1�"il('hn,;: vermelhas afligem
qual f31amos antes, qu,?

:;.:bl·ciudo as pessoas que tem

.íonstrtuí na' camada Ifna�� os cr.beãos vermelhos: as rnan-
(!has E,;:;CLH·;1S. afligem as pes;pr?íunda da pC1:. �o�ell1._St)l: soas com os escuros. Ora, seusadas alg�,aS ln��auç"oes, �.,� manchas vermel ra., ás ve.

l�as se, malgrado tt',ÜD: ': ": I :"�,, ')odelJ1 parecer graciosas,
tarnbern nesta data íesteja o

p�derme �e :�rna..v��!l1,t:lIU.�f' :li.: lL:ulchas eSCUras o são ra, transcurso do seu 2.0 aníver,
nao (SeIH,:' ss-: ? .1aIL. ,,�db. ";,rnellie. EsLs placas pigmen:.. sario;cama e $,- ,'=bstlll<:! em \)eJ'1112.- tO'IU"S oue recobrem larga zo- _

a SI'a. Luzia B Mever,l1<!eer cor de tomate obtoi- G
' u, '1'

'o
•

,

na da. testa, d3S faces, do pes-
esposa do sr. Harrr rvreyer;

/.� cuco. são tanto rnaís depri-
S,../

>ii"���_
mentes porquanto nascem e - fi sra. Maria da Ilva,

� \..'j .' ,'t' dc'sénv,'lvnn }JOI' razões a- €SPOs" do sr. Augusto da Sil-
'\ � :::,n':I1,eJ'J1enle só o calor) as

va;..-.. _,.. rev?12; e ao inicio do verão "

� \.. elas sofrem uma 1'epentina
-

fi sra. R�th \VI�kler, es-

.. "'-
�

rccrudescenca. Pode.se SU. pOS3 do sr. Nllt,::m Wmkl.er;
4,
f
4J I P(�:: t,�!lI:� o b.J',�lle<1l:1ent?: �í�,: I - o jovem Em lio, filho d,o"� 1.""" 4 rncntando 0. J.' sto da epI�erl1'_ sr'. Emil EberspacheJ', res1_.. LI-"--...# r deva "lundII" estas c].2SlgUpL, •

I·
"- \. tbuc.':: dt? ('<)1". Mas acmtece o! dente em Ibírama;
1,;:, CÚllln,wi): à meclídn que a ve- _ o sr. Adhemar M. de

�r
1(' 11(,rn':ll !'P torna escura, es- SUUZH, residente em Gaspar;
c-m-ecern as manchas ,� v C011-

_ Q sr. Fritz Luebke do.-f � tr::l:::;�e se acentua. - ,

>o; comercio lecal;
.

.,_�-.......-..... ��___'Ii.....J�t"L. Nest" caso. há um.a solução· _ o sr. Edmundo Fritz An-

util' zando um
prot12ger a pele Ct1I:1 um cre-,_ t:m, residente nesta cidac1e, e
111é eficH, aue, maIS que se-

processo de transformal.;?o ]eciollur as' radiações, deverá - o sr, Valter Krause, co-

das 'rradiações solares, 'para eyit:Jr ps pouco penetrantes. merciário residente nesta CD.
absorver só os 1'a ios qUe es- Hel no mel'cad-.' er·:,mes espe.
Clll'ec:m ::l pele. ciais para estes t:pos de pe.

muna.

Mas a eliminação da llla:H 1e, ch::tnadc's "antisol". E, co- NASCIMEltTOSpark das rndiaçôc3 noci\'�IS lHO acontece ás v('.�s, 4uandonão dispens(�, sobl'€t ud(, uu Lstc !'ecurs:) nãu é mficiente.
(;a80 c;'as eplderrües u1'1'Jpa- ":_.
caso das epiderllle:; 1.1ltras�II_. ('rlíào só restl�. :esperar, pacl
g,veis de fracionaJ o I:leriodll· l'llle'llJénte, n flJ'n do verao.

de ex'posiçãO 30 l'tlJ, a:s raios De qu,alquer mario, p�rern, a
solares. Expor-'s2 por I1K'ia )Jl'11Cl..:'Jl(: a üeonseH-,,, " toma:
hora pela mallhã ( 11l(:'" 1101':; u slll p·lICD a pütlCO. E esta e

á tarei,!, é muito mais '�,con,;e_ l'ltlil rpgl'a que '::c:lé para to
{haveI do que tranSCJrres u- cl',,� mesmu p�ru li:> pessoas 0.e sra. Edla Hartel, com o nas-

ma hora ínteirll ir'[1ovel sob ,; p('l� normal. cimento de um m.enino;
S3!. R' índispensavel Que 11 e'_

_ d,:) sr. Hlirrl Sutter e Jupit,er favorece assuntos

o nas monetarios, leis, competições.
Os nascidos nesta data -

e Possuem respirito assimilador,
inteletual, artista, capaz de

'descobrir novos met,�dos in.
dustriais de vasta repercussão.
São dotados de generosidade,
pureza d!:! costumes e nobre

za de alma.

o
sob a influencia das radia.
ções; e de preparar a tela pro-
t., t _ra de melanina.

'

piderme não chegue, ,�m (:1:11_

tacto com os raios solar::sÍ ao

estado de satura!;ão qUL' P!l_
de levar a acid,�:mteo:; itl!ds nu

men�s graves. E;1tre 11S duL�
periodos de expo.siçãu a pe_
Je ·':'l1col1t1'a sérnpre o tel1l110 de
S2 "recuperar", dr. (>hl1in:1J'

, H:lbltam a zona de co

IH'tte fim de BIlO, anun

ci�,nd(l na emissora dói Rio
So:ic,item a tabela de

pteç'_ll ou á visita de um

250000

a·
.

, .

, .e DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
. CASA DESAUDE NOSSA. SENHORA DA GLORIA

ASSIST�NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABEllTA AOS MÉDICOS EXTlmNOS

ELETIUCIDADE mDICA -:::_ REPOUS() - DES INTOXICAçõES
ALCOOLISMO -'TRATAMENTOS ESPJ!:CIAL IZADOS -

Ãveltid� �unboz dá Rocha Nr. 1247 - 'I'detone lU. 3 \} 5 fi

fuga,

E:NDEREÇO TELEGRAFICO:

CURITIBA

"PSIQ LI IATRA

l' A rt A N A'

devoram ti saúde
de se'ti filhQI

S�U filho COITe e brinca o dia todo... e, à noite, quando G

'. canlaço é grande, êle repousa e dorme. Mas, quer nas horas
. etn que êle brinca, quer nas horas em que êle. dorme,
:milhares de pequenos inimigos de sua saúde trabalham siIE!n

.élo�!íàt�nte� ., São os vermes, que' sempre - momento

..p�s momento - movimentam-se para tirar de seu orga
nismo o alimento que deveria dar-lhe mais fôrça e ânimo.
Cabe a você, que é sua mãe e é esclarecida, defendê-lo.
Livl"e�o dos vermes, dando-lhe LICOR DE CACAU XA
VIER - um vermífugo de ação moderada que deve
iél' tomado por tôdas . as crianças em idade escolar.

Veja üqui a qU& é

LICOR BE CACAU XA.VUift
CÓlfiplatameflfa Inofensivo poro à orgcirii.mo, ã o único QUE>

•

pode III' tomado em qualqUélr época. S!:'!1l dieta ou p;;;g:;-nt.. 1
1). gôsto tli;fradóvel, não contêm óleo ô não irril'o a

't�tij5tlnó infantil. Empregado no Bracil hó moi; d.. 50
ano!!, deve ser normalmente tomado por tõdo� a�

crianças Q partir di; .2 ano., Consulte seu médico
li peça·lh .. que lhe fole ióbre oõ qualidade. de Li..:",r
da Cllt!cu XQviilf

,""l'

INIVERSA'RIOS
- a menna Doreci, filba

do casal Otto-Lilli Manoel e

que no dia de h::-je comple;
ta dois anos de idade;
_. a menina Maria Hlele

na, filha do sr, Clemens oe

sra. ElisalJ.er.h Hí:inden, que

_ Acham-se em festas

seguintes lares:
- do sr, Gabriel Pamplo

na e sra. Lilí Pamplona, com

o nascimento de u'a menina;
- dJ sr. Valter Haertel e

sra. Agnes Sutter, com
c mento de uma menina, e

- do sr. Betoldo Nuss
sra. Irene Nuss, com o nas·

cimento de uma menina.
_ Esst:s nascimentos ocor

reram na S,ecção de Mat�rnj
dade do Hospital "Santa Iss-

bél".

(

VIAJANTES
-- Acham-se hospedados

na cidade:
_ HOTEL REX: srs, Hans

Medeling; Vilmar Morreira,
K.H. 05mann, Moacir Cruz,
Manoel Salgado Zeiza, Al
fonso Ferrino, Salim Masta �

sra., Haroldo Vieira, M. oa,

bral Filho, Max Sch,rapte e

família, ,Richard D'Houvard,
dr. V:lson Ribeiro Gonçalves,
Andre Migliorelli, Renato Sil.
va ·e sra., Curt Alexander e

sra, e Atilio F. Ribas. sras,

Cora Weaver, Inoli Maurzís;

si, Almertnda Martins e Inez

Schmitt .

PRECftfO DO DIA

os

_ Convívío perigoso:
- As gotículas de. 'saliva e

de mucosidades das fossas na;

sa's e garganta dos gripados
contem o germe da infecção:
quand.:) o enfermo filIa, tosse

ou espirra, podem atingir os

.circunstantes e transmitir-lhes
a moléstia. Os que mais per_
tu lidam ou convivem com o

d :ente ,estli,ó mais expostos' à

infecção.
Procure livrar-se das go

tículas ,expelidas peLo gripa.
do ao falar, tossir e espirrar.
SNES.

ASTRAL DO DIA

....

por Haga 'Swami.
3 de Abril

Receilas escolh'das
-QUEIJADINBA DE COCO-' cn1h�r da, pasta de cô'co, leve :;0'

Um CÕCO, 4 ovos, 2 colheres de
I fôrno e deixe corar. Ficaram ó-

farinha de trigo, açucar á '\T()!ll

fade. Ponha em uma tijela o co

co já ralado, as gemas, a fari

nha, o açucar, e par ultimo as

timas.
- PUDIM DE AMEIX...c\S

Faça este pudim e verá que é

uma verdadeira delicia! Os ingre

claras batidas em neve, mistura dientes necessarios são: 15 ame·il

bem. cas); 3 ovos; 10 colheres das

Faça uma. massa igual á dE< de sopa de açuea.r; 3 xícaras de,.
_ pastel, porém bem delic'a'da, a-' leite.

-

com a massa; €Incha. com uma

bra bem fininha. Unte as formi- Tirei os caroços das ameiqas
nllas com manteiga e forre-as kas gran,des ou 18 pequenas (sê-

tudo exposto, a gente mesma es- camadas com ameixas ou glacê
eolhia 'e era uma maravilha. dei chor,olate,
,Houve uma época em que os co·

lares, os pendentes das orelhas

(brincos), \JS braceletes eram

brancos, como se fossem de por
cektna, maS nada disso me

foi permitido! usar, pois eiam ex·,

clusivamente' para 'damas.

Hoje, Diar, Fath. BaIlllain,

Schiaparelli, ;puseram as jóias
bràncas, O material com que

são fabricadas é encantll;tlor,
mavs tramsparente mais luxuoso

!lo que antes: foi tudo ,inventa
do expressamente ,para () 'Verão

e para. adolrnar os rostos more

nos e os bustos bem bronzeados.

Esses enfeit'es: _ "clips" pa-

e-m forma de pêras compridas,
colares que imitam flores, etc.

Têm, pejo menos,· O! mérito doe

serem despretenciosos, de se,rem
II \\uma ultima criação a bexatos; \I Ferragem pa;;: Tupi.. Monta

em suma têm todas as qualidà.... II gem am ,,'mação de madeira II
II -x- II
fi li'enllgena Completas - Sel'l'811 II
II Fita "
li -x- 'II
II Plainas elmples � 50 ,etmU· fi
11 metro!; di) largura II
II -x- II

'VENDA DEM'l'a nlAKlO II Clllndros para Padanas. moeu- II

1
-� II das para cana e Dragas com- II

'N,à ENGRAXATAK'''' II pietas para areia ou pedrep- II
�

""·.....�M Mi II gulho ii

l 'POllJ'fO omf'l. " -x--- II
II Otlc1na, tundlQão G iatamllr.rla li

I F A ç A M SEU S II -x_ II

lA N UNe lOS ii Projétae, o-rçamentos e� II

N E S T E J O R N A L� ��O�Q��� f�b�a ..... .2!

ANDREW MARTINS
mlltlibuldoi' em Sta. Catam.

D A IS

"-FAMADAS CASIMIRAS

"MOBIS"
Marca Fabril da melhor

eliíi!lmIl'a do BruU

:x:�
Linhos e livíamentOIil

plU"a Altaíatefl
- x-

flua XV. 1360 - ex. Postal. SII!J

BLUMENAU

ii
fi

Fraqneza ena reral
VINHO CREO%OTADO

mLV1iilRA

Ils joias brancas
j n:uy2e�:�!��.aanm�m��
te, havia sempre um gra!nde co

merciante de jói:as que' trazia

ra orelhas com penduricalhos,

ries que uma mulher graciosa
e 'que gosta de enfeitar lldde exi�

giro

(quando sã'J muito secas iponha
as 'de molho em água �rant",
15 lÍ1inutas) -e esmaguEó''3.s com

um garfo (sem a. água), Bata.

ne,las .as mneixas. Mexa bem e

leve ao forno em banho maria,

em forn18. untada. com mantei�

ga, durante 15 minutos a 29 mi

nutos.

! Com as 3 geJuas bem, batidas

com 4 colheres de açucar- (bem

cheJa.s) faça um creme. com 3

xíeal'as de lf',itco Leve 110 fogo,
".
sempre nlf,xendo. para engrossar
mas não deil.«e ferver, para. não

talhar, Desenforme o pudim e

ponha. em 'Volta dele OI creme.

Ponha essencia n'; crem.e"

BOLO ECONOMICO
Um ',)voá 12 colh-eres de fa

de,I, r'inha de trigo; 12' colheres
� açucar; duas colheres bem che-l-

as de malTiteiga; meia, colher de

ferm'ento em pó; 1 cOpo de lei
te.

:r"fi�ture ft, gema com a mAntei

ga, bata muit<:li bem, ponha (lp_.

pois. açucar (aos poucos), baten

do sempre e, dep'Jis de pronto
poderá, se quizer, llre}:lará�lo er

FABRICA DE MAQUINA�
E FUNDICÃO MORRZ

,

-De
EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30
Caixa POBtai, 74

Telegramas: "Morit:c;,
lTAIAI'

II Fabricacão de blila�a8 Mar- 'I
II ce MMoritz" de 20. :m 4.0 !tes. [I
f1 -x-

, II
II Bombas de Pressão e Sucçlo' II
II 111" II
11 Bombas Inglêsas 1 11. II
II --x__ II
11 Eixos Para Sel'Tss Clrcularü Il
II --x-- "
II Furadeira horizontal para II
II montagem em al'IDIlçlo II
II de made1l'a II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



mais- um sério cQ,nprol}1;ssó
lem v' esquàdrão do Floresta de ·�I(rdo Iesto pare sobrepujar ·e {'ampeão do' Centenário

O dQ C '.,' ",s;�t;t,çã� flo:.c;.-t/TJ: d�ix:ará. Rio tio o �wrreno perdido Il'.)S prétíoe f rival, necessíta da v.itÓria, pois

.l!:que, .

v aXla;:;, d�'Testo; dOlnil1gJ,'·,não alJenas com, o Olímpico e Vera Ct·uz 'I.está um tanto mal'colocado e só
O quo Tupi, 'e 'Dlim'- temente, .

oi adversárto dos pal- peonato 'da SegUnda. Divisão, es- .para ,desobri'gar.-se .de outro sim- candídatar-aa novamente ll<) ti- um sucesso de seu time fará }'C,..

!lico não conseguir.àtrt realizá!', imeirem;e.s, na sexta rodada dO .tá com' seu Poderio sensfvelmen- ;pies compromisso! mas c�m u�a tuío, .nascer as espel:anças de sua

tor"l�_enta�á o ;�()!njunta d�' Flo:est3;' I:certame p�'e�arat�r-io � "éam-l �e. cau�entado, c0,m pn:-c;sibilidade"s disposição férrftl. de. vender bem . Ambos os clubes precisam. do cida.
. .

;ne RIO do �esto, amanha a fpeonato ofICIal 'da. presente tcm-,ldent.Icas, de sucesso, às dos de" :éil:a"si, derrota, ante o pontalro triwnfo. Um déles o Palmeiras Tudo) isto pod,,' 'Jat· i;!2vado ní-
!farde: acabar com não mats deVe0 ser ol1,a-' mais quadros qUi! �ã", p'a:rtici,- Invícto da tabela 'dO: T'jrneio'

E�-I:r-')rqll'e
deseja mante- o coman- vel de' sensação ao cotejo. daí

pando do, �r";';' . tza, !l, se pÓ$sivel, ,impor-lhe du- .do do lóto de.' concorrentes ao as razôre do mesmo ser aguar-
.

'Contra um antagonjsta de ta- r-Ó. revés em· seus" pr6pl'.iosdmnf-' t.ítulo· e tarnhem a in'vencibilida,- dado, nesta cidade, cem mteres-

Jntegra.m-no, agora, jogadores manha categoria, �ioa; com t» que: i1:,i�' rehayer t6� ;de. O F).oresta, mais q';l€ "I seu

.de "econhE:cida. capacidade: t.éc: muita força: térão de' fazer" os

rapazes orlen�ad05 po�" Leléco,
. �

j4Hê.(lllDÚ�lR.Jl � .(O.�fR(I,O .DE
,'P'J,!"tant,o, n. équtp€J que no. ano

ganhou .invicta o . cam-

r �.

- MatriZ! r r A J, A 1-

Fundado em 22 M Fevereiro de ] 935

Capital •. "

� .,.

Fundo de Reserva ,., ...

End. Telegr,.: "INCO"

c-s
. Cr$

5(},OOO.OOO,OO
46.QOO.OOO,OO

paIJcst a.

o intermun;ci
eneux x Htuz

" '

.

.'

ij_�:gpSlTE SUAS ECONOI\1IAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM, PAu
Ri\. o AlJ"""1Vi:ENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

,

-;__ PRODUÇÃO -
'.

.

.

�'f P A G' U E (O M ( li E QUE -

..;..----_-�-

96.000,000,00
Total, dos depósitos em 3111211953; mais de .. , Qr$ 834:,000.000,00
AGENCIAS E ESCliITORíOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADU
DE SANTA. CAT'ARrNA; 'NO RIO ÚÉ JANEntO" li. CURITIBA

penas em Blu1lfenau, mas

quase todo o Estàd<)" clim;é há
vârfcs dias, :/(J1peCÚndo,. 'asSim, o

treinamento'. dn nossas prínct-,
pais agremi:ações, bem como

r"esJ,1zação <l'e' l.;ários jogüs
progr.amwd'Os, dado o' estado
rnacenro da, maioria dos' can1Po�:
T:unbem a, tramsferencíu

Fnr-ont!"o que deves-iam
.

cíonar- 3.1ru;:�hã" em Brl;�que, os

�onjuntos ,da C Á.. C'ar!os Re

(llaUX te Rercmo
nOu .. ·sP il1í:-'I'itável
da agremiação tricolor, ontem

mesmol, fizeram Chega'r ao co:"

tl'h�ciment�
.

do sr.' "'S€ba�tiã,o
Crnz, Presildenie da LBF, a im

possib.iJidad.e da efetivaç1L') .
do

-éucontro, em vixtude; da impra-
'

tica.bilidaJde. do gramado do Es

tà.diü Augusto Bauer, que, em

-'irtud,e. @j .crescimento d'o: nível.
." tias' águas :do' ribeirão que corre,

1

:peIos fund_os da, refClI'ida j)xaça:'
';Sportiva e énllsequente'" 'ataga-'"
menta di! sUa cancha, não pode
tié maneira .a1guma ser uti:lizada "

. Únediatam�entel <e<ntão, Pl'Ó-Cu
i'd:u o {l.irige�te máxiffi'J da ,en
ti'dE.de local comunicar-se

')s mentores da L;"ga. Tubaro

'fl.ense, e do H,ej'cilio Luz, Íazen,..

.io�\> por inj,ermédio. do rádio:> a

:iJl�dor Ciê,�tiiic'clU-os da�' r�Ões
que fort:2.ram o adiamento da.
PSPATác\l].O, C\[ja reali'Zação
"e--á em nova data., ainda,

llio,
cujos 'pl'otagonistas

outra os campeões 'do 'ann passado.
pré- LBF'E' LT:p.

Assim sFndo, ficou para

fJTJ[,·tun-;da de o sansacronal

.. COPI DO MUIDO� .'. .

Organizada a tabela d'eliniliva «0-' i_u.os dH oitavas e
De 17 a 20 de julho todos os. jogQ.�· �a �ê.(ie-fra.rl�d:IVj )<).la via e

. Mêxic9 na
RIO (Meridional, _ Com a mais de um ::no 'Ve� senÕ;o r€'a-', � C 'I

fmal cont.€cldos os 16 flofia]Jstas, 17 de Junho
assinalada' p-€ila Irlanda' Jízada, em todo ,o· mUruV:I: cOm o, .

. up ar a,S,1 ' que ,são: Alemanha, Austrja., HU1ngria, x Alemanha (Bnl.,) a

sobre :0) País de Gales. ficou en- fim de ,selec.ion� 16 eqmpes ca- ça. . B�lgica, Brasil, COréia, Esc'Jcin, -?O <lA junho
cAl'!"ada, definiÚvame,nte a. longa pazes"de !li�putar � p'eiejas fi-].. E, cOJ.Il isS'�, uma vez Turquia x Coréia (GeuE!Jla't a

que h.á Mis da Copa do MunH-o na Sui-'I das' aS ·€lirilinatórra.s, lia, Iugoslavia, Méxil.'o, Suiça. 20 de. junho.
- Tchecoslovaquia, Turquia e UI'U-

guai.
'

..·A'TABELA

chave

GRUPO 3

definitivamente 1

a, tsbeJa da",

Austl'ía x Escada
d", junho
Ul'uguai x Tehec'oslova'1uia em·

Bernll., a 16 'de junho
Ul'uguaí x Escoeis, IBale)

melho'res marcas

Os melbores.iPrecos
..

<Genebra), a de junho
:I\.ustr-ia. x Tchecolo'Vaq'.lia

ri"h) 11 .. 19 d-e lmh'l
GRUPO 4

Iugoslavia x Belg-ica.
17 de unho,

Ttalia x Suia. (L:wsane)

ii!'. junho.
Inglaterr,3 x Sui(!a. fBfll'na)

20 rle, jUl)ho

(La.lJsan-

rossiga
referindo'
ro��ocimo

As maiores fadUdades na compra
Oferecem ás' I�as PR.oSDOéIMO'"

p (Genebra), a

(Berna)",
!taUa. x Belgi<"'a (Lugano)

IZlu'ich), a 20 de. junho.

Serve-para0·-OIimpicg, o
átDilro Salvador· Lemos

tarde' de amanhã .. o eleu- tido de evitar a. re petição daqu;;�
co 'futebolístico do G_ Ê. OHm-: les

.

resultados negati"VOs, ,iomi1V'1pic.O) intervj;á. nunl encontro que go fi. tard'e.

tem 'o I"ótulo dei decisivo às suas .

I
;t�pi�açõe,<;, na, 4:lisputa do Torneio' Com respelto' ii arbitI agem eleS"!

•

ro�slg_a
referindo
ro�do.cimo

Prçs_d�çim.o, S9.ciç4>ª4e A.n,OJltma.
Rua 15 de Novembro,. 900 Blumenau

Extra': i pe.I'ja !le ma.is u'm oú te match,' temo,," a noticiar que
d�ispontos, na bfltalÍ:tà. 'contra. o o Olímpico, em ofício que enca�

verá'cruz, cm Testo Centra.!, co� miT1ih'Ju � '81'ltidade Aa. Rlia-'XV
lDcará p'J;r:" terra todos os plainos I' sugeriu

3. i!ndica.çfu1!.d.� nome do

alvi.�'ubros, a, m'enas que, o Pal- sr, SalvadOr. Lemos !lo", Santos

ine;i�as
.

venha 'a perd Ir pai'a o p.ara. couÜ'olá-lo. Até' o- momi?!'i-'
.

Blumenau. I tOl em que redigiamos a nota
.

·0 i'benjamim'" da LBF, é bom, I em. apreço, ig>noravam�s a aCfn.�

':recordar, foi ·adve.rsário fatalista I tação ,Ou não, por parte dos.di

da �gremj!ação' da Alameda Rio rigentes 'do Vera Cruz, da. su-

Marcou a Confederação Bra.'3i-' canú de verde, �esta.s -éÚminatórias,
Ieira de DesI.'.)rtos, para amanhã, I, mês de maio ,�"indouro:, reprElsenta.ntes, 60 'Distrito Fede-

âom�ngo, e a próxima t, il:'ça-fei- dfJ.Janeiro.. '

. .I
I

' . .....
.

B" o o passad') pois gestão ti·) clube, alv.i-rubro, de
1'<1, as eliminatórias das guarni- r D�stas elim,i.l1atórias, J� é sã-' '. S,obt:e o. 4 ,COTIl patrão" do Çlu- ranco, n an .

.
,

.. .. ..' .. ... ...�,

h � venc�l� tanto no- tur- vez que· s.õmente\ ontem à np.iteque l'epresenta,rão. n;asso' bido, ;partici:p_ará c "double� (be' de' Re�t.a.<; AJ.do.- Luz, pod.P.�' c, ego/Il a . � .,"
-

. I
k'

,.

J
' .

no conlO retu.rno do campeona- seriam, conhecidos os juizes .'�ue
no CampeonatOi Sul-.lu,neri-, S id" cat-a,rin:e.mse, trj,'pula;do pe� 'mo.E a:di,ail�;<íJ: <1.ue ",eiS campeõ.es '

I \'ol't";, do! I �'"' do t';" oficial, daí as nrrIC!!uções que funeionarãd' na, ,!':exta o

__,_._,_ .

�_. La. COuu€Cl &, e eficientes re� , br-astleiibs; da. Cátegqria. deixarão. v "
.,-;._---......."'"".....,...-...,_..,....�---"---- .' . I , '"- . '., .' ,

,J.c;sé, Pêr:� vem tOffiaJlldo, 'no SEU"' ('ampeona� Extra,
. .. 1��;�23\,:����=�: Z�·=��'::;::·d:I:' d:1Diol-l'uhn' I.IUg e�nue- rd�l\� dO "0113""0I:i�:li�: �a:::i=p;::::: ;:��n::7;�r:���do:eertal�n:�c7;��'1' .

' U.' '" U tl�., Uu" U
.,

U
_

.

_,
. .' .' ..' hnentul de .remo, para o qual Ja' .' "

. ..' Í.J.nahdade de sua schcltaçao na.o
,ra, na. r&a. ollm,plca da, Lalgôa . .:. :,." "

. '-". '

.

Cl b ' -', '
..

.' 'd" ::.. . estao ·aut·�màtic;amente classifi-'"" Dlrlge,ntes' de maiS um u e_
e outra. sena.o ade eVitar casosEodrlgo e Freitas, amanhã.

'
, ," .

o. t.',t·ul0 . :"cabam' dD. ·Im",ugna.r o nonle, de'
'

li d d"" '"' 'l:" fdup!':)r�ávei� eHl)a 1.aça as" i en-

fll.o recente' R�bel'to, Paulo de Lima llura, U ticas às qUE; se verificaram na

.

dirEli;ãode
•

quaisquer cotejos ':m: fa.rde do {lia. 28 em' Teeto C���,
,'1 .��, -;:I .

que stta representação' fut ebOliS-'1
ti al, e consequent�� aborrecJ·'

-�--'__--'----""';'- I tica tome parte. SW:I eles da So- mcntos para a, enbdade local.

I d-edade Desportiva e �e-creativa RIÕ-DO SUL, 2 (Do Cor-
UniãO, da locillida!del de Timbó. t'espondente) _ Antigos valores

Os mentores da referida agre- (j'J Haiti F, C" inconforma'·.:llS
miação enviaram um' ofício à

,com certos clÍrigentes .go ,Ju\,0n
Présidencia da 'Liga. Blumenau-

.
tus Atletic-o-' Clube, preparanl

'eri.se de Futebol, neste sunti"do, uma reun.iãol que t< "'á lUgui' na
�e yez que 'consideraram calami- llróxim9 s.eman,a., trahmdo: do.

tosa' jJ, atuação do popular api- 1l0cl'g'llimi'!nto ; do "virm"'lho "

tadl)!" fI)O cotejo de. dOrriiJlgú pas-' h"uncn",

�a4'a: em"Te�fo 'Central" <lnde<, (l- Sfgunflo e.s'·fl.mos· s€'gurament.·
,flrma,m, foi a equipe llnionenBe 1.;nformlll:')S, .,;_ ilo,,�. di.n'tfll'Ü,l, 'do
bastante pre-judíca1da, 'Vítima, de Haití §"qí. c{)mpoGta de" elein"n1c'
'um. d�,sempe_nilo "simplesmentE Ú)f; quI' tl'ahalham p"J,a gi·.�n!ie�a
escandalOSO;" de ;iPB,u!ino. I do fut eho! i'in"'nh'nse, visando a-

! __��rescentB.l'am os ,mentOl'f.'H �o PI��lafl �ill€ 0. s�.�p&tiC() �sqna.-
ulmao, no- ,me"mo DflCio, que naO di'/lO '\,(111" a 111'1If;lf.il' eHl l'Tawa'"

J concordaI'Í�o de; maneira. alguma 1 rlos .1;) Esfa).'\o de �ailta Catar!
,

('.om a .inclusão dOI nonlel de RO- i',".
,

perto Paulo' de Li�na enÍl',' os Ollfllq,j!'l' Y'lvelll '-jU,", ti"".!' ap-

á.�bitrns que sen1;malment.e sr..Q tiiliín 1"'1'''. fi. j)l'átiüa ,iDI esportc
so�teados ;parlli contl.'.olar as par- rei, pnde:rã treina,. moRa,tti, On

tiõ"as
.

do TOl'neib Extra, :pois a ã,e EeriÍ. bem :r�ceb:idc.

:obter (} direito•.
'

ass.im·, d�' r€lpre
sentár as oo!r:es da OBD no mag-
no certame 'da

,..

D I 4," 1;5 DE,M A �. ç Q
INICIO 'DA ESlRONÓ.OSA UQUIDACÃO DE ANIVERSAfRln DA

Ca'·
.

·····Buerger
DESCONTOS DE 1 O .� 50 % EM< TODOS OS . ARTIGOS

.'UMA UOUIDA(AO DIFERENTE DE TODOS' OS TEMPOS··
.- .'

-
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Dentistas

H. ,p R O B S T
CIRuRGIAO DE..�tISTA

AO LADO DOS CORREIOS E TJ11LEGRAFOS,
'

.

A' ALAM,EDA ,RIO .BRA..�Ç� N. 8
.

Dr. VlíJOR C GARCIA
: Cií'ul"idão Dentista"

Rua 15 de Novembro - 1392 - 1.>0
Raio X -- Fone 1694·

EGON· GREUEl
RAlO'X

CLINICA, DENTARIA -
CIRURGiA BUCAL __:__: PRO'TESE

Rua 15 de Novembro 1166·- Predto F·Dto Hugo
"

BLUMENAU -'- SANTA CATARINA

DRA. �UTH' DE BORBA KAEStNER
Cirurgia -:.... Dentsta

Consultas dtarías das: 8 às '12 e

das: 14 às 16 I1s.
Odontopediatría: Terças e sex.as

Consultorio: Rua 15 de Novmbro 1502
B L U ME N A li

Médicos

D [l •. (A R L O S G O F F E R J f'

!
CLINICA GERAL � CIRURGIA
HOSPITAL "''''ANTA ISABEL"

.1 A'fENDE CHAMADOS l'ELOS FONES;
-�� 1196 e 1633

DR. O�. R. KRUEGER
M E' D I C O

'. Doença... de Senhoras e Oper-açôo:S. Raioa X
'., Consultório: Hospital Santa Catarina.

.
Consulta: Das 9,30 ás,12 horas e Das 15 ã ... 17 horas.
Restdêneía Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 �

fi'l'Ih� U58 (em frente ae Hospital Santa baba0.

DR. TELMO
.

DUARTE PEREIRA
:- CLINICA GERAL -
Especialista em DoenCas de Criança

CONSULTORIO: Floriano Peixoto. 38 - 1. andar -
Fone: 1197

RESIDENCIA: Rua Paraíbe 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇAO
DR, CARVALHO

, (Electrocardiografia>
Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) . Ao lado do eine Busch.

'l'rátamento de neurosas - (Psicoterapia)

MOLESTIAS DE SENHORA�

DR. REN·ATO (AM.ARA·
DOENÇAS 1NT1'�RNAS

O.P�IlAÇõES ONDAS CURTAS
CoDBultério: Travessa j. de FtH,'ereiro, 3

Fone$ . 1433 e 122.

Especialista .em alta Cirurgia é doenças de f\enhoras
Consultas no Hospital santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15 1 \2 às 17 hs.

. BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
---_.- , __ o

INSTITUTO DE OLHOS
'Ouvidqs-Nariz e Garganta

.. - .. DRS. TAVARES e MEUS I a ..

Rua 15 Novembro, 1,135 - 1'0 andar
Consult,orio - 1232

Telefones Dr. Tavares' - 1461
Dr, Heusi _ 1677

JNSTlTUTO DE RADIUM
==' DR. A. ODEBItECIn' -�

Iladlotej'liplll - Ralas-X - "'lshJ'lerãJJla - Metabe.
UJiIüt) = BESIDENCIA: Rua ., d� Setewbru. 11

"'"'''ELEFONE, 1441
...., ..

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO·

DR. WILSON SANTffiAGO
,

· ..... l.tenu 4& YaelÜdade de MedicIna da Unlve.l'lldltG. ii. Bram. '

(10NSULTAS: Horário, da!! tO à!ll 12 hora!! e das te.
. ás 18 horâB. - CONSULTO'RIO: Junto liO Ho...
piUl Santa Isabel

A d \I {} g ã
.. d O s

��---------=----==--=-------------------�..

DR. HUNO DA GAMA LOBO D'EÇA
ÁDV'OGADO

ATENDE CHAMADOS PARA OUTRAS COM�RCAS
RUA 15 DE, NOV., 1166 - 2.0 andar - BLUMENAU

D Re A D E M A R LUZ
ADVOGADO

Atende em qU:Hsquer Cfilnaro::a do Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fone 1602

EscI"itõrJo; � Ru)', 15 dé Novembro, 340 � l"oile. 1601

JOÃO DE BORBADR.
ADVOGADO

-

scrltól'lo e residência àrna 'XV de NOVflmbi'., II.
LU.MENAU� Telefoüe. 1560

lo'ONE - 15, SI

DR. HERBE RT GEORG
ADVOGADO

---_._---.,.----_,,-.---------...;...--;..
ESCRl'TOfUO' HOTEL HOLETZ BLUMENA�

Corretores
UlMfR lAfFROtn
c o R K. E '1' o jÍ _

]t� ila:ranhlo N. 2
. .

BLUJaNAIL::;. -

... .,
,I "'

•• : _I.'

MASSAGENS MEDICINAIS
(Diploma Alemão)

VELHA -, Bêeo Port-o União, 55'"
2?.'l., 3às:�' ·5as., '6as. feiras das 15 à;§ 18 Hó:ras 'c.

r'����� � �� ���

LO.

DE(ORA(õES MEUSI
Eng.o Lu';' Pr'ocóp.'o Gomes

'
, .: -. ". ",

= Deeora<'!or: Rubens' Reus!"
.

F�ngenharia, Cálculos. PrOjétns. Có"strw;oes, Topograrla:'
.

Déeorações. Publicidades. r-;.epl'esentoçoils. Cerlimicas. l1efl......
.',' to:!'es•., Móveis Funcionais. RI"V,ísl.as estrangeiras '

.

15 de n01iembro - 1374 C, te!.:' 16B7 - Biumen�u'....:. 'S,c.
-

--: --: �
�

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMERCIAL VIEIRA s. A••••

OAPUN

malO� com �m� surra Campanha Da Policia
e a enas onze meses iContra Os Desordeiros: A cidade de Rio do Sul

I
qui

030 queria ter fjlhos do sex" ma!culino ....;.---......_
Ifoi abalada ontem pela ma- que o agente da gare ferro-

Esta cidade continua sendo a méca dos desordeiros e é- l nhâ, cerca das 8,30 horas, viária daquela cidade, deruu. :! (Merid.) -- Está nhos do casal e pela madrinha

I
A mãe desnaturada, que se

brks cctumazes, que perambulam pelas ruas, promovendo I com a noticia de impressio- nome Apolinário de Souza: •. ,(iu mvestigada pelas auto- do menor, Edna de tal. enccntra em adiantado estado
de_sordens, em flagran.te atenta,d.o aos bons costumes e tradi-Ilnante críme deassassínato, fora brutalmente morto a!�.'!!':; do ::; fJ Dístrtto Policial "NÃO QUERIA FILHO de gestação, adiantou, ainda,

d'd �lJt;10i," quejxa "li apl'(,- HOMEM"
I
ás autor-idades que se o pro- çoes de ,trahalho ordejro ,e pacIfI.c,) o seu P�v?, _ . ocorrido no patio da estação punhalalas depois de ter a-cr "

Felfzmente o Delegado RegIOnal de Polícía, sr. Joao Go-
.

'
rc_ 'rL,'lJ contra Maria de Lour, Conduzida á delegacia pelo xímo I'.lho for do sexo mascu-

mes, não tem dado tréguas a esses elementos indesejaveís, pro- da estrada de ferro. grechdo seu desafeto. Se-, , ; i·,li:tt("�<:,,. de 20 anc s d2 investigador Gerck, Maria de Jctino, Íl�d'D fará para quo ele
movendo severa campanha centra os que Ilrocuram molestar As primeiras noticias gundo apurou a reportagem.' ";" I':-!pr''';cl do operar-lo Cio Lc urdes, confirmou as acusa. esnpaleç_a. _' e atentar contra a ordem e o respeito, Ass m é que, ante on-

.

,', ,'" 13t<Z('f!'a de Menezes, mo_, ções que sobre ela recaiam, DEBIL lVIENTAL. tem foram presos por smbrague, e desordem os seguintes in-j ."; 1(',; na rua Tenente .Jar., alegando que prc cadia daque- Segundo Co_nst.atou o .tItular díviduos, os quais foram trancafiados no xadres da CadeiaIH! auscncta Ia maneira por ter sido contra, d�ql�e:: .�elegaCla,��Ma!�a d: Pública: João Rosa G':nçalv.es de 40 anos de idade, que pro,o f lho do �J- rtada em g-2U desejo. Esperava Lz urdes e. lima de"._qUJh�braq"'lmovia desordens no "Polo Norte", em ILupava Seca; Leopol.,dar ú luz uma menna e ocor., �1-el1t�l, VISto que ��_,mo",tra�a do Pinheiro, de 29 anos, que, em estado de embriagues, brtga,reu. justamente, o contrario. desoi entada em ,'_ll depo �

va cem dtvérsas pessoas, no suburbío do Garcia; Silvino Da.POi' eSSe motivo, resolveu eU. meEnto. f d
.

t mást'; Pere.ra, de 40 anos, que nerambuíava ernbragado naminar .; filho de qualquer ma. .

sm
_

ace essa C1:CUllS an-
rua 15 de Novembro,

- ,

neira, .cia, o delegado depois de ou-

vi-la. fe-Ia conduzir ao Hospi
tal Psíqulatrlec, para que fos
se submetida a exame e pcs
iel'iormente, remcvída para o

Manicomio Judiciario da ca·

pítal flnmínense.
Por outro lado, o menor

Paulo Roberto, qUe apresenta
contusões e esccr ações �elo
c- rpo, foi removido para o

UO, 2 (Meridional)

-I por outro motivo, recusa- Hospital de Pronto Socorro de
"f' f U Nit,eroi., \Sendo pel.a manhã, C 1010", ',.,óa aind.a nào identl 1- ram ugir. m deles, minu- removido para a creche do

l'd.i�t, durante a visita que J
tos após a fuga, deu o atar- Hospital dos Maritimos, :pelo RIO. 2 (:Meridional) ::._ A /' Vargas e o presidente Peron Vargas 'se desse ao convite I ainda uma vez, que,Iez aos detentos da cadela: ma, atraindo a atenção do seu pai, proposíto da exposiçã� do para a ,�ormação de um bll')-I �o sr, João Neves. p�blicar:- Ge�ulio Vargas não,�; CUI'v�lo) em Belo Hori- i sentinela. A evasão veríf'i- gtl�:d:�to:i�:::ttirl.�li��a;sex�: sr. Joâo Neves; publicada I co- continental entre o Bra- .uo a correspondencía haví- meios para chegar ao�>;te, �ntfl2�_oU a um deles, I cou-se e ah� hoje não foi mes a que :foi submetida Ma- pelo "Diário da Noite" re-! sil, Ar�entina e Chile� mais I da entre o sdois, atual dita- der.,,; �,�: ::leao Vídal SOUZ:ól, uma

I recapturadn nen'húm dos ria de Lourdes, a fim de tomar Iatando os entendimentos eonhecídopela a�reV:loatura dor Argentino e ex-ditador O sr,:A':'a de aço. Pela madru-] fugitivos. as providencas que o caso e·
havidos ""ntre o sr. G'etull'o de A.B.C., manifestaram- brasileiro. O fat\) comprova,é',d: a, quando cessou o mo- I, xige. v

se diversos parlamentares.\'tlí1ento no presídio e o sen

A O sr. Lopo Coelho, deputa-

t I
t:"c}a dormia, quatro pre-I f:sume oeí!pecto grav"'" a recante d.o.pessedista, disse

umu t··o na 19rtál
�

pori::,;:�;�]�:!a��e1��d�: ::!re�elação "do min;stro joão N:ves ::;e:�e!��õ: .:":;:1 _I
, ;

a
.

b ·'a -nA�,- -

Nr 1
-

V'd 1 . "

'., cer. mesmo os elementos a1) cas�mento e um iJI r,,:.u,}Llü eles: 1 ap'" eao 1 a RIO, 2 (MendlOllal) -

A-I conSIderam um desassombro a tlça, sr. DarIO Cardoso Imor_ '

. _. I g -'
,

.:;, ,Fa, {)s,'aldo Barbosa Sil- firma o "Diário da Noite" que sua v'da pública. Em tom s,�m mou-nos que provavé1.Inteni.e da sItuaçao domInante. De-j .

'II'''' ,.,Gustavo Nunes Sih'a e
os s�nad�res Joram colhidc.s brio, as palestras 'mtre os se- n� prOJ�ilIla segunda:-:!-eira se_lmonstra;a� ela� q.ue êe al- Casava· !le pela 7a vez quando estourou o coo- '1.1";(!'8I1cisco Ah'es Oliveira, �e surrr�sa ontem com a d�= n�dores revelam a preocupa. 'ra realJzada ? reumao

, J?ara guma dUVIda eXIstIsse quan ,II . ,
,

. /,,'. �
,'_'-J' o'

vulgaçüo de parte d,) depOI cao da Casa pela marcha dos exame do vroJeto dcs medIC')S, i to à autenticidade do famo- I MEXICO, 2 (UP) - o bmlarino nos braços, apresentou-.e de for" de qu� partICIparam dOIs. nu1 eon�', .

,
,,)c 0" peLgo'O'JS de1mquen-, mento do ex-chancel:r JJão ácontecimentos. A palavra isto é, o que eleva ao padrão. '. ! Ernesto Anaya Mglo. que segunda-Ima impressionante, 2,a-feira, l1a vida<los, aO tentar:rn aC,aJ.-.ar, os\,o, i\r<] cela achavalu-se seis Nev,,,,s. acrescentando: "impeachment" foi as mais "O" os cargos de níveis .un�_I!

so dISCU!SO d_o geU'er�l pe-I feira pasada contraiu nupcias, pela igreja onde se realizara a cerimonia lnva,ores d,�, igreja: . '",�;j'n\" c'·"tcrtns (lUA OU DOr I O caso é '!_e s,uma gravida_ u.3adas. versitãrios, ron, facIl sena o. seu des- rétima vez. com uma bailarina do nupcid. no momento em que o Anaya e sua nova esposil. ,�ístl_ '

'

, .,

-

• , :-" -"' , de com relaçao a elnenda e à

I ' mentido cas.::> o sr. Getulio genero alegre chamado "exótico",

I
sacerdote oficiante fazia a per�l1n- na Figuel'ón., em lli<>io d,e gm�déEI,llf' na 1 tl':eral11 teínp,) ou atítude do sr. João" Neves e NÃO SE DEFINIU O apesar dos esforços que fizeram ta tradicional sobre se alguem CC'_ apuros e algazarr.a, ,ftíglrám' Xtlp:t.'''-- ---,----

GENERAL ESTILAC INIIMOU a ."OfIP DE MINIS o para impedi-lo numerosos bailal'l·, nheeia algum motivo que impedi,- damente, eSquivando-se dos golpes

\Jr�; If.- fl\ d"fender de�fegado RIO,2 (Meridional) - 0, ' � nas'ecoristasnomomentodacele-,seaconsílmaçãO'loato,Aesposa dos "tacantes. enqu!l.nto clieg_�ra.mt, �'-�Ü,,'�
�

��.�, �:'lj:�' �",:�j§, I!.l �b' ,

. O' gdeneral Eds�dilac Lealh�stá SReJ?- TERMINO DO LOCH' OUT 1.10 CAFE'
brnção da CerimonIa matrimonial. II abal1donacl]. estava cm companllln i ao local do tumulto 10 "j.e�psv, rc�C' - , Is, O aguar a O aman a no 10

« }) I
Ic,j ontem acusado de bigamia, d f' d i"t pIe tos de agentes de polIem. llat'll.d J i A' d A

I -. .

, e um UElOSO grupo e Cor 3m:;-,
-

1 end ane 1'0,

t ll� a ontem fa-.I Outra b:.iJal'ina "exótica", de' baíIarinas c atores, que provocaram
restabelecer !l. ordern, '

�'\i1rl:.�;,�:U,.I �I<: f,'!â,.\��.:� n,�I pD'',�.III' ��'I'C a- e S oC a,a I c�leg�l��st� 'C��ita�,omi���� i R�O, 2 (MeridOionall - o 4eferiment.o pela.COAP no li :�lC:aa�mOeSndtee lc'doadhe, ,�lartoa �aAmlunt a,�' i u� g�ande t��ulto, entre impreca-
_, o' * � � II ,'" mau ue até o moment ão preSIdente da C AP de Mi- pedido de aumento do preco

b'

,

n eCIa, p r r e e , çoes, Impr�perlOs e ameaças, �o. "-'"� !UI I d fíl ,

O n

f
" .
".

� I acu,a Anaya de have-la abandona_ \ sustado nOIVO, contr� qllem mves-;V u �'" ,p_ �". se e mm sO,bre o lançamento nas ez categorlCa IntIma- na Xlcara ce cmquenta cen-
, do. b:m como ç um filhinho &2 ten- tire.m violentamente. Verificaram-·la sua candIdatura a:;, gover- �-' -

t" d _. ..'
,

,_,',FPOLIS, 2 U\g. Nac.) - C�" nd::l 1'0 j rnal 'Col'l'eh di) no do Rio Grande do Sul. Es- ��o aos I:roprIe �mos e ca- !,tav,os .,para um, cru;?:elro, Til l�ade. "Arlete", ('om a er1anç'a se entoo VárlaJi cenas de pugüato,"-iussa reportagem ,?stá segur"l- Sul", edi aJ., na cid,ld;:- de La- clareccu que nã,: pretend'e lan fe em pe, para que deem r
,.n'lte in.funnada que o coro-,cpll .. s::,u a orienta�ão do jor- eI;11.aQrUa,nnr;,j'l1ohlt\,:.lllJn mseanlil.fm·2�ttaod'oPoarfphoorut"teermvoilnteamdOa sO,erV'I.'rIOCkol'PreçO ': mt"'III-DlO' do Irl-go· 230

' I Trngilio Antonio de M21_ f 11:11 sta .Jü:1o O:iveí!'u,
,

.

_j
_

Dl l8,j_!�ld() da ()rd�'l11 Politi- f,' rOCl r r dnmove o
.

I.

; corlI,ael'gJ·o�na'r·lo.;: dSe al�.nIgçOaS 'cafezinh",. a ,p�rtl'r de hOJ'e,
,

_
, ,

_
,.; t· S chl, J:II'j )Jllblicar nos I ApUl'111IOS lambem que o � ,�"

_ J
,

_
_

_!ld'":,,., dC',;,<l eapital. sem, con_;sr, Tt'ogilio MeU;, llu'itrará as Erf�.ltnads,.e..ll ntme ao governo do

°ouStrPorsOPr,relceutarrsolOSS"patreantaprraolsn·lcr�'Uzel-ros O S'ac�'lo de 60 gU·llos
,,,d.1 l' :.l1fl:nLH', sua VJc1â pr,"-' passagen:, (l:l sua movimenta_ _,

.0, ',.:, :1t,· u" dias IJl·es<:'ntes.1 d:i vida de milit:'!' Cfj'ln do- "'''1- p� "JTA- O C"80' '
, ,

,

Rlrg""�F2" �::(�
..

�l!�dOio�al''1) _ O Sge�;lal111rI1 nfalmtaOVld'meecnaltfoé: aelem� -",
:', ,: l:"",nl'�Íl'ai' .', popula('ãu' ('lllil,::!lll ,;; f l'li1ados por autol'i. '" ,...

. !" ",,, F,! It'n, a 1.1procêden-1 d<oeles jllif'('iUl'ÜIS. militares e

.'",

�i��� _�".:'�:',c1(:.����·��=S.�Ct'. éllticlacLs (ii. ('Iass�, presidente da COllllssão de ;[,;:s poO presidente da COAP, FinanCIamento de a(or_do com as condiçôe) da zona
t�GUcias de Rio do SIII ��.:ü�etanto, resolveu a ques RIO, 2 (M,erid.) - A Co- O fund::> constitu<do pela carater agrollomico, no senti_",..

I b
'

tao,
- I missã,: Técnica do Trigo pro- diferença do custo do Itrigo do de serem conseguidas as

;"' <-li�'!" "�U S
f1'B

C U e Cen
�

enar "',o o Est; orgao fornece�á café I pos ao minislr:) da AgriculLu- jmport")(:1� e o preço' por que variedades de S2mentes mai,;��, '#_. dlil.�� � - , .... � ii' :
em po aJs comerCIantes, Ira, no rela,t�rlo dos S'2US �r�� é distribuido. por sugestão da índ cadas p"ra o plantio em�,� 'i �JU ti fi;�I" :lando-lhes prazo de dois a balho;5, revJsao do pr,eça mu_u- Comissão poderá ser f�ncamL nosso país. atraves dos �nsajcs

•

•

I mo VIgente para o trlg) naCI0- nhado totalmente em ben,efi_ e 'pesquis�s que estão sendJ.

I��� ��.-�.�.� t (1t!1, t y_ C lub d ft6 R ,'o d "u Sul
tres dIas para que façan I nd fixando-.) em bases nã.Jo cio da Campanha do Trigo. efetuadas pel03 orgãos incum-

� "'!i l,;,a novo estoque. Caso os prO-I inferiores a Cr$, 230,00 para Além dessas sugestões a Co bidos do assunto.
prietários de café em pé ne- o saco de 60 qu los, produto missão apresent,�u outra:;, de (Conclue ruo

.

f' h limpo, com o peso hectolitnguem serVIr ca eSll1 o, se- d 78 posto n') ponto de em- \ �

.. lO ÜO :.11L. 2 -- ,'\. efem':rirl::! P::tra nós que sempre procul'!l_. galardào de Club,� Centenário so-
rão punidos com multas b�rqu'e fluvial 01; ferroviário I

:� ti" vili'iI ':e 1"54 vem de se moz dívulgBr :::" l'lividf!dcs rotá- mente é obtida com esforço inCrl� que variam de 500 a 100 mais próximo das zonas pro-'f;,lis 'i,;nillcativas 11"- ria, sempre visand" o bem esU:.r \'el e urna dedicação a toda pro- mil cruzeiros. O ,"1:lCk hout" dut:ll::as. ., ," '(,d· ,] \'"1,, do I1-.jaí, poroUt' geral, o acontecinl'�ntú é dos n1!lis va,
d h' O d" FOI sugerIda, amda, a reVI_

,

t t que ura a 1 las e de

I
sa-o das tab,�las d", bon]'fic�,-unyor an e5, uma \-P, que • VEm Agradecendo o convite com que - - '.�

dehlon t1':.11' que ,i'lmais erramos fomo_ distinguidas para o Jantar represália dos proprietários ções e descont'.:'.s para o trig')
ql>i!ndo e crev,amns que os eom- Festivo em com"mot'ação ao Clube de café em pé contra o in- c:m pesos hectoli:ricos supe.
p'm�'l1tes do RotÕ'ry Cluhe de RiO Centenario, felicitamos 11 Rotary -_-,-

'

__.;.._;_. ríores ou infer:ores ao bás'co
ri·, Sul ,'inham trahalhando com a- Clube de Rio do Sul, na pessoa de Ao N UNe I E M de 70 quilos, bem como que
líl'co c tenaclflade in�omuns, I

seu atual Presid�nt", sr. Lothar N E S " A F O II fi A O_preço. mínimo e. as bonifíc�-!'
- !105,;a parte, dcseJamos apro- J, Paul. I çoes s:Jam :crescldas �e 1 �.r BRUSQUm, 1 _ Efetuou�se.\'('1t:lr a oportunidade para, antes c�I.;to "O ID_.S para o trigo v,_n_ ,:--,gO, nesta cida'de, a entrE�

�,,�\���,pril:�;���s�r:�l��BE P���l� IA (onfederaça-O ��Qinfcí�aJ!l�a��a�egUndO mes

I �� ���r:����iC;�� :: ��s:;;��;��
mente, num preito de gratidão e I Ruról Quanto ao financiamento 70, do ann, de 1953, que- tãotr:-• ! r .conhecimento, a 'n"" a õin('1'''a

'

p.rapas que nos processes. �e-I !han.tement_e con.cluiram o terr';r_'�A'�,�OV�t6;!) O cecre,o Hrmena\lem Pc�tllm'l ao sempre B I f I
Jam observadas as condIções de, l'nstruçao mIlita" soh as or-I,

.3 Vi""'�Tft�BfL!).I'r>n
"'",brado Francisco Perfoll, Rotaria (OSI- e,ara e""'" e'cu a tecnicas da lavoura, dando pri deus do sargento Geraldino Bue-

U� ilL �l.iI !!(.A � nn duma fibra lll<1l':=brart'.avel. W oridade áquelas situadas- em! nos �elles: sarg"nto instrutor do
,,'r'ncisco Perfoll não poude com_ zonas tritic:llas alem de ou_· refendCl Tlro.

n.IO, � m'leI ;dic:",J;' --

,p-r"ser, pesscalmen!e, na Festa da Rio ("3 Sul, 2 - Continu.ando '-' d� hoje, tomando conhecimento (lI3 tras medidas c�rrelatas, f,A� [')l�'ni'�ades cousta;",am de
r . i apro\'adO 0n' t m .Ue1o Pl''3l Y,tól'ia ê) Rofal'Y que para ele tl"� .d/vulgar os esforços dispendidos reivindic?ção dos prQdutores de A Comissão sugeriu que f,2-

varias hom€iIlagens
.

e (��regas.,;(Ípnt-:, eh R'c�lüblica 11 cl,;- IlnI ,:�undo rar, Desaparecido re pela "ACIRS" vi,ando ti melho- mandi6ca desse Estado, conforme ja solicibdo a? M�nistério da !� �::l�a:n�o�err:�������:n;��,'; "to dó! c'Jllstitui,::iJ lia

PE_1
ce'.temep.te, por um l;olpe cruel d� ria no preço da fécula, passamos a :eu telegrama de 10 p. passado. de- F�z.?nda a. apllcaçao das ln�_ atira!'lOres mais disciplina.dosT[-�OEF�AS, q"e lerá pat�':Jnô- la:alidac,. oue roubou ao no'so cau1

djvulg�r o oficio recebido pela En- liberou solicitar a Federação das �idas pre':'lstas na nova p:h- bem como !l,sua equip\" BSpCl,t.ivu'1,0 inicial c;',, Ires milhões '-1';;0 um cidadão digno, sob todos tidade que congrega o" industriais Associações Rurais ào Estado c!\� Ílca, cambIal do .g,?verno, n�) que, particip:mdo da tradirioJ'l'l.'r:edto e ('i;�quen[:, Ir.:il <:1"!.. os aspectos. da e"tima e amizade e comerciant_es desta região,. ,da 1 Santa Catarina e as Associações sent do de prJPIClar o bara� Corddn do Faeho, pa.troc'nador,nos, ço:npr�el1dí:'nd'J os dos rio ulenses.

I
Conferedel'?çao Rural BrilstIelra. RuraL; exist::ntes no Vale do Itajuí. teamento dos adubos, jn.setici- pe"" Paisa' r .ú, conC]u:3tOtl O pri-!wn!; da ccm;sst.l. da "Xisto c:Jm data de 24 ele março ppdo" ampla e detalhada exposiçãc do das. fungicid?s e maquinaria m"irn lug2x,Bt' um 'l",O':iO, Refinar ia oe TI: ,'. '1ora, finalizando. desejan:os "lImo, sr, Roberto Machado. DD. problcl1"J!, afim de m<lhor estuda·' agrícola para a'cultura do trL As �']Irnidades' tiveram Gel'

;","'8ripe, Cubatão, F2,brÍCJ de {",icitar c�lot'r,sam",nte, todos os Vice �residente da Associação na lI) c dar ao� produtores o ampal70 go, iníciO as !l,so horas d"l. m"....hã. na,',_ di !izantes, Ft ta N"cional in.,asa\'� is componentes do Rotar�- Comércio e Indústria de Rio do que for neecssario. Sirvo-me da"o· O preç)' dos fretes e a pri<!.! 'éd� -:I,') ,!", 0, ]7[.. co,�tandn co�do; Pe' \"('ile 5 e !\íatel':al eh Cl"he de R.io ("') Sul, pela vitoria Sul. l':�tado de Santa Catarina portunidade para manil'estar-lhe rídade de embarqu�s mer$)C2_ ::. 'tJre"�nça ';lo dr, Joao Ant-."'l�:�'. ·"u:.:,�lhn NêfCiOlhll Ll;) Pe1l"',_ que terá reperCuss,íO Int�rnaci\)- Comu:;.ieo_lhe que a diretoria de�- meu alto apreço -: estima, _fas,) -

ram cu:dados .-:speciais da Co- I t'"hae�fer dlretor do T: G, 1(0,
. . b ' C ,- .. !'" lf""dol Ko']l!'r pre.sldente da,<". na], �'n1a ,'cz que ii conqUista do t1 CcnfedE'l'BCâo, em sua reunião !rIS Mem erg, Presldent� da 01:\- mIssao, que sugerIU lnedldas .... -

. '" -

d V
-;, - de Brus'-

.t "amara e erea(! r S' :>federaçao, . a respel (l. ,-

: :;'Ut', e representando o exmo. �r,

I Prefeit'l l\funicipal. Pr�se·ntc

54 I tambem S" achava. o ,1'. Tenen-

J
I e '.la JU''lta de Alistllmento 'Mi
J.'ta;r' de- BZ'usque, N'elson !l:I3.

I ,,""tdo A',,<redo, e ainda o sr·

,Will'lOn Santos, da Rádi'o �r::t
RIO D OSUL, 2 - Milis Uln<t 3_

f
Par� a próxima s,mana divut-l· guaiai �.:h:O Teixeira da Rad��puração él:> sensacional c�Jncurgo garemos o resultado da nova apli', :\ral"'l:�lla e (!JITespond 'otes

Rainha Concordia 1954 sera re ..:ili- ração, sendo que podemo= garan- I Jo"'n�I:'.
te fez USo da, pq_"ada com a partiCipação da Radio til' que 1J:!.mbem de !tuporanga sur-I ' ��IC1.al:�J � A tonio Schnd-Mirador e da imprensa lo�l, girã uma forte candidata. estrem'l_II.nt,a

o r_. 0",-0 n

O gesto elogiavel das gentis se- sa filha do sr. Hugo Haveroth. Ac
nhorinhas que participam do gran- sr. Hugo ftaveroth, pela

cOlabora-,dioso ConCurso, trabalhando, por ção valiosa de SUa f!lha, apres�n- N
,uns candidaturaS, repe�cutiu da tamos os nossos paroJ.pcns ('om

melhor Jnanein:! possi:"el. uma vez VOt03 para que outr:J-S va.1or:?s im�-Ique demonstra o alto el'pirito de ,tem tão salutar exemplo. --

c(lmpreen�ão das abnegad:.s jovens
da nossa sooiedade.
Enquanto as candidatas apl'esén

tadas tmbalhalJ1 com afinco, .infe
!izm�nte. outras senhorinhas nlio
aceitaram suas candidatúras, o

que def.npontOtl muitos as"ocindos
c simpatisantes do' Concordia.

I
A vencedOra' será �penas uma.

porem todas trabalham não apena�;�, visando o ambicionado titulo po ..

:1: Rua 15 de Nov.'mbro Esqu�lna .'da Rua Pe Jacobs �:mq'::i�:n:: t�:', :r:!:;a��J�a P:1,:� � '" •

nalml:nte concluída a nOVa s�'de s�-
",,:..;.Z ..��:ilit>'WííMiIiiJij_!.1IIl.ttl".!Ui.iiiiiíi.iiiiii_••iiiilllililiiiliiiiiiiiijjiiiiiiiiiilii••••1 dai do Esporte Clube ConcOi'dia.
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otil O

Sensacional fuga de presos
da cadeia de Belo Horiionte

Prestou
gra nde

o Neves
•

se r V.1Ç o
"'-

a
manifestaram os senl'dores· ,sobre, o

I

I
I-
;

Inãxirn:1.

Noticias de Srusque

Entrega clecertiFicados à turma (1'
reservistas ·do Tiro de GLrerrit 1Ãf '11 r._!3íl�IJü �fiJ ...·L'(Jnted"'nentd�

'J 1.t1-rWllOS Y.�:': )iz.:n.. :un unl Juntar
" t �V(J l,"om a p:.uticipi.\r;ão de .:\i-

fE r, logo após o t€nente NelscíIl
M. Az(',-edo e W. Sa.ntos. Encer
-ou-s, a soienidade !,'ffi pala
vras de despe';lida, do diretor do
'j..n (Ie Guerra 170.
'Após, o sargento Geraldinl) B:

Telles, ofer'eceu aos v.'síi.antes
convl'dados um ccquetrH com sal
gadin,lDs, na séde do T, G, 170,

SUB-DIRETORIO
DO P. D· (.

1 - Será

BRUNS

Rainha Concórdia-ITERLon
SENHonES

i\ {; H I (' 'U IJ '1' o :n I� S

m01!s1 rat;ão
mi��{).

uma lh'�
enmIlrO-

A"allamos dt� rpc('her no

va }'{"Bw.ssa dt'r't(�s aia
Hllldm; Tratures Cana
dCHU''i --- ud{juÍ!'a agol·a
I;) liOS!'O Irato.' ]1{>!o novo

t,hul(J cl.' \'�uda<; a pr��ta-
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