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BORDO DE UM
VAIR" DA "SABENA" (En�
tre Compíégne e Bruxelas), 2
- Nada de-mais terrível em

llm,1 democracia do que um ho

A6flRO SfLVAS-
16 de Abril de 1954. NUMERO 446

lar, procurando
instituições. Em um país

CA1RO 15 (GP) .. - O (', 'l�:" I do presidente! Naghih, d' resta"

: lho Rf'V'jlucionál':'J decidiu hoje, belccez o regilHH! c'v iJ nu. pa L"

i pro'bír todos o� ai" ig()g ÜJ·'ui:·;

I pni.E\ imp(,llirá prnt.icamenr c to
"tros dos três pri,TIcipall,,; partidos dos os Iídercs waídistas. Iibn-
políttcos- de >:Xé,l'C€rem at.ivída- raís e' snadístas de se ca-ndídn-

"
des pclít.lcus no :E'g,l'), cU. 'fi í ,tI'

I tarem oU faz·,reTn 1'[11 'pI' n I", n

os proxímos d li: anos, 1".50 cons lettoral.
tltue o')vo gúlpe contra G plano

) •

-r

I O Mundo Se. Deslôca Para Iii Um Periodo De Segurança
i Ht- n y F. Holiand fala sobre a Conferencia do Rio de Janeiro
I \y \.Sln�GTO>!. Ui 11' "'! .

� mesmo '�le se rc";m;�' no Rio de"- comemorar o Di? Paa _".OH !'.!(![.- f'Jrço coletivo e do r(,Rpcito cres

- He'Ill'y F. Holla.nd, subseer e- .Ia.neiu» a. próxima Conf('re-�cia nu, o suo-sccretái-to de Estado cente pêla dignídnde .10 homem,

I t::',�ío d.r E,;tado '.,.!'�l _-'.:;C:Ulll0" J;;cnnomil q (1'<'8 lCsl:'H' ,)S f.m('l'i- Expr:esou s;u reconhecimento! Tenho consciencia, níio obstan-

I Tnter-Amer-lcanos ':xpl'e",",ou ho- canos, nch oportuo.ídade que s'; 111(" te', como a tendes, bem () 'O' i, de

I
jc· a espe�:tnça de qt ... os .';0\'<21'" j' .

:Elm seu primeiro disCUl',�!) I}f�- �fel'eeeu de participar da cerimo-' que a solidar-íeuade dI' Hemi�fe-
T'("'� americanos P::'f(Iln1 ewnn- cíat ante o Cons lho da Ovgn.ní-: nín., e prosseguiu: rio, é uma das nraís seguras bar-:

t b d 1 h -

d E t d
. rciras para impedir ínterrerrn-I rar- uma ase e acorr o so re zaçao os s a QS Amertcanos, _ "A oportuntdadn que, s.c me

. _. ..

I bJ
- .

1
- .

eras dos am-essor+s ·n'l 1'\)(>, elude08 pro ertla·H (j{·�úr",l;hlil:Ü.'; :. '11<'B rf:'UnlC o ern S(·S�:.·> f"'�J1eel:-l1 pn.!'il apresentou JJlt')' nl�s pnss[' do, Cl11
' '" � � �. -o •

Caracas de trabalhar com algUnS,
humana.

,

I'nü-' Enquanto as AmÉ'rit·" 3 Se mun-

�\1:l
nentes estadistas

ll�gll1 ...
Irmãs, nos diários
Décima Cont�t"m'h. _

��l:n:lIlS ��:;:'\al���a:��pe��:�l�,- Fatos da Semana I�cas de ndi"1'i vida. N('ste mo-:

aspectos de Blumena·u. "',
mr-nto, des<'jari''L aproveitar a

oport uníüado para '(OXprfi;Sal' de

110'\'0 o rr-ccnhcctmento ,Eincer:J

de meu (}{l,verno lJ!'1a. mane!l -; Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA I
rt3gnífica em que o Goy::rno d.?-, --------

Vr'l;ezueJa fez os pr-eparat.ivos e Blumenau é cidade Iimpa, h igiôn ic., e !,r:gressisb: O C?-
conduziu a X ÜJntel'encia _�n-- mércio ':> as indústrias rivalizam-se com Os melhores '2 mais

tc'''Americana. assim eOIl1'J' pe- afarnad s da Ameríca do SuL. A terra é dadíva � fér(�l.é a.

la hospítnüdn-te que nos dis- agricultura, não obstante a crueldade e dUl'e�a. dcs Pl:o:JlllZOS
do último temocral Que, há dias, assolou varras regtoes (le

pensou em tdJo o 1.l·31l�"!t"i�r·iD f�"1 -

- Santa Catar-na.Ti"lllll:;<),
O nrtmoroso e vibrau.e escrítcr Mudo Lcüo, quando pCir

aqui passou, fic:u devéran encantado (''.)11: a ,i�nl?0l'ti1ncía. '?, o
aspecto urbanístico dest .. cidade. E, n.urna justíficúvel j.�-�a11lie:;
"af'âü de eniusiúsmo. :·Jfirm.Oll 1)('1<1 Impl'L'u!",[t da C,�<l,lJlI[!l da

p� il3- l�. --

tRepública. que "O lnaim' clIcanto de H]urnemH1 <,S ;1 r; �no5 se�lS'
bajrr:�. l"�Sic:?IlCiais. lL(jllelns longas (' J8n�<1fi [(\'('IUC{;Jf: onde

'se erguem tão f'legi�nll'S oala�et:.s, Sftp l'u::n .qw:- uadIl f_i��nl
a dever a'�� ll1ais be'os, i1l.}l':lZlVClS e l'JC·:.:-l bnuTos de res1den_
das de São Paulo ou do Ro?cif-?, c qu::� deixam lOllge :l nossa

Copacabana ou a n:ssa Ipanema. E isso por dua;; l't!Zõe:::, ;t P_:l
meira, é que estão indôses (e Deus as conserve lie_mprel) des
se horrendo monstro cO)11i)ureador de tOd,3S as palsago:::ns, Que
é ó' arranhá-céu; rr s,�guriâa, é que todas as casas de Bl.ume-,

pcrman'·nte responsabilidade de nau são construídas com. a. m:::rgem de terreno ".lIficic;;te a

provar ao r2sto ',',). mun.do [', so- qu-e Pl?ssuam UI? pequ,eno Jar,dI.lU e um .p:'que�o p(J�·:,n'. �_. que'
lidez da cooperação intelig·cni.e I (' escntor comsldera auas glorIas de qL:alquel metropüL·
'.

" - Tais impressões se n8S afiguram na v[)rdllde de urna pes�cnne, aR paço�s ...•• ,., sôa intelig.�n.te e argúta que, em sua amáv.:;l visita a és�a ter-MAIOR SI,_GUR.,J:",A
pra. nã,) se c,:;nteV-2 sómeníe a permanecer na Rua 15 d.e No

Apesar das sOmbrias n.�\·el1S 1 vembro, observando vitrines .e louras de ólhos azuis 1Í1as foi
que se mantem tão am -'lt;;'!rlol'as lllais alem das suas indsivas ,e excelentes observações, Daií,
no horizonte do mund,), 11:,:;) \'fl�

I
talvez, o seu insopitáv21 e�1Íusiásmo pelas .colsas de Blul11enau,

eilo em min:t:1. t':mic�.iio cl -

onde Ulll go\'.:;rnante da tempera de Herclllo Deek·.:! a conduz.
que o mUl1 'lo "" c� ..�lf)ca pa1 a, honrand� -lhe ô,S trfldições de progresso c operosidade, para os

uma maior scgul':ln<:a pcl,o ps' SêUS grar.des e al:05 dêstinos,

estar
acordo com o- p::.cto, comentando:

fundidos num 'ó governo,
Em r",laçfio ao Br�sil, o' que pu-:

demos informar. é que existe,' no
seio. do governa argentino, .

fundo resentimmto em' face dos
debates travados na imprensa e no

congresso. Aguarda-se, por nutri)
lado, com fmpaclencla, n anuncíado
livro branco do sr, João Neves,
(Conclui na 2:a. pãglna letra C)·'

NOVO GOLP, POUTlC O CONTRA ti A G H I B

a Getulio suas
páulLtas - contrário á

WASHIN'GTON, 15 IUP)
O deputado Afonso ArinOs

DIEGO RIVERA DOOU
SUA FA]I,'fOSA COLEÇ_-iO

Cidade do Mex.!c\), 15 (UP) -

O pintor Diego iRY€'l'a ofr,r('ceu
ao gov?'l'no sua fabulosa col·-,
\}ão arqueologica e S'�1U ffius\n

particular, A cole�ã.�, que C0D-'
Melo Franco, que visita 'as EE. t0.n:l milhares de íd'.JI',Js ce outras
t.J'U- d'epois da eonfe·rência 'üe relíquias n.nt.igll.s, rE.,un-id,as p'.l:,
Caracas, foi apresentado a03 Di"go Rivr€a em tli'nta. anos, é
deputa.dos pelo presid-nt€> da sub- c(Jl.1sid<Jra·l.la uma 'das m!i.br?& �\\�

c0J_Dissão de assuntos inÚ'PI;,l';:'; ,I mundo. e av'alia<ia em .c!.uzento,!:,
m1.l5, Donald Jackson. te cin:co.enta. mil aoIares. Disse

o artista que havia, prOjetado le·

ga.... t� :).(, Fl;h._-l;> ',1(',[':1>:1 Ú"
sua mort."; mas agora, 'está. dis-'

na "ODvenl"a-o P?sto a entregar 'a coleção in;e·
," 't dJatamente, 11�'"d� que ') i::"V'-�-

a e r o nau t i c a '1;��er�ii:u:e��nstrt',}ãQ'
d';) e'di-

NOVA IORQUE, 15 CU(') -_ FUND1.DO EM: OURO PRE-

As allto;!'idàdes deg(){)bl'!l'am !lo- TO o RO'l'AHX CLm'

j:, ql1ê 'JS esp:ectador'fls IDa.is in·'
.

OURO PR�TO: 15 lMel'it1i�.
tcrei'sados, nun�a convencão na- naI) � FI.}] ln.stamd(> nesb, Cl

cionaI' de eSl'J�'cialiStas e� aero-! Llaue
.

o oRta.�y Cluhe, pera cuja
-

(me pr.esidencia· fol. eleEo t' i1rt;f-,s-
BOr da ESt!{'I� ..,J.\,'! i1 j �Jr'� e "":l,r;.

talurgia Telurg.'';), :Ma.rquc� A�'Va

c'JrDn:€!, res da Silva. Oitenta :,·taril'J!o�

BOg'atyrev. P,O::Z'eS rU.3flOS vinh:am de Belo' Horirz.onte. ass!;,;tiram
se misturando cOm cerca de mil s'olenida.d:e da hH<:alu.:;"'\'
téc:nicos llc!'te',3;rnr:1'iC!.iu::is, 0

tr-I
UM ·DOS MAIORES MOI-

mando> nota de todos os j}ro� NiHOS DA AM1llp._l':"� ��I;

=("8505 da. ind'{lstria aeronáutica. SUL·
.

-

dCGÚ, r,a.is, '.
.

Vitória, 15 '(MP.'ridiü-nan �

É certo ainda, que na madruga
d<l de ante-ontem pora oniem, es

tiveram reunidos diversa:: Jeadel"s
do trab�.Ihismo nacional e bandú-'

rante, com a presença do sr. João
Goulart. a fim (�� exanünar a �i

mação paulista. Após longa e

vezes acalorada troca de idéi?s, fi
cnu decidido que somente na Con

venção Regional ,) partido se de·'

finiria, oficialment?, sobre o pro
blema d:>. suceF_ão do sr. Luc"-s
Garcez. R.':cordou-se� na oca�ilao,

que a atu:-.! Comissão de Reestra�
.de\ e,1'á fu'udonar t"."ac�') do PTB paulista, que é

O ]l.ioinho de Trigo que uma f,ir:· p"csididll, pela sr. Rodrigo Bal'.ias
ma. está mtmta.ni.:c' l<:�. C:·.uital· Filll'J, c l:-.v:! com seu mandtlto

càpixab����";';.ã��m dos
I
findo, motivo pelo qual nCto ti;·

maiores da América UJ Sul.. Es-' nham \'alidade os seus ato:. Dcs

s·;, modo, se assim fjc�.l' estabeleci
d'), pod:rá 1} PTB, amanhã, ....ctnr

a candidatura do f'l'. Nilo Amaral,
desautorizando assi.Jn. com amparo
eln seus e tatutos. a re;:,�llIcã.o da-'

..,

amerlC,ana
-------- --(----,------ - --�

tão sendo esper:tdos 'ainda f!>'

temês OS grand:Cs silos, cujl:t
montagem st<l'á ilniciar1a sem

pe;rda de, tempo.

A diminUição das compras de café poderá
pôr em perigo a solidariedade continental
Advertiu um dos principaiS Importadores de N. Orleans

Deva n coma oh ,non renelião
parJi�D: Jeto á lill�a 4tlee

os países latino-american�.s nomin. poderiam os perder a!
nã'J nadem ser cons'derad:s am'ZrId� da América Latina e

respõnsá�eis pela ·séria gl2a- I
com ist.) prest.ar-nos e prestnr

da d� julho pnso;;ado. que cau- , a nossa p.: .sterldad2 o pior ser�

sou a perda de fi a 3 milhões I viço na histórin da civi1izfi(;'[íO
d·? sacas decafé exportável da I ocidental",
safra dn maior dos fornecedo-Ires: ç BrasiL , Adv,9rt'u tambem que os pai
� "Se culpássemos agora I ses europ·2us, aos Quais os EE.

às nacões
,. lat�n,:>-amel'icalla� I DU. tem ajudado com d�íl�r_eg

por uma Sltuaçao que f.:)ge a desde a gu:rra, ad�l]lrlraO
sua responsabilidgde, transtol'- ! parte do sal.do e�pDrtavel que
naria-mos o comércio do café, I se t:rr�ar dlSIJ(\!lIV�."l em con�

que é essencial. para 'sua eco- (Conelm na 2,a PagIna L<?[,::, ,li

A EflCIENCIA
do anuncio acna-se fi!·
:retamc:ütl'> Hgat'i;\ à cIr
culação do jornal. A NA
()AO é o único .l:rgão de
rJrcnlação diári:! que pe-
íU�tra na nlaioria dos Ia-

1',,1') i!d V'II� dtl Itajai.

r Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Solicitamos aos nossos prezados assinan ..
tés màndarem buscá' oGUIA IELEFONICO, . em

A "INIERMEDIA'RIA" nosso escrilorior à tua 15 de Novembro, no
il\1ax preL�ig, flln'dos da Liv.rarin.

;Blmnensl1ense, ou com J. Gon- OFERECE OS SEGUI'NTES periodo das 1 as 12 horas e das 14 �s 18 horas.
��l"I:a�d:.este jlJrnal, no períodQ

NEGOCIaS URGENTES
.

A GERENCI!
""--ii f U D E (' E ·1 VENDE-SE: Bunga10w de

fi !;; 11 - J I material 7x9 com 6 l'€parti- I N D U f T R J 1 (' V A H l D I r:: Kções, inclusive varanda, anexo .J J; . I:

I , construido mais uma casa e Assembtéia geral ordinárià
_.

[Im terreno n?- rUa Anton () l ranchos de madeira, 660 m2 Ed;tal de émlvocaçãtõ
;t,,,·m:í.l·ou: medmdo, 160xlOO,,, de terreno, ótimo ponto res!...

;;;·a'Da�.?;)·� ,8.0.00 ,lCS !Lá. ai_ I dencial, livre d-e enchente, pro Pelo presente ficam convidados Os senh1res acionistas
"Hm e. ?_...

_ �lVOI�S �ru�eIras de I ximo á Rua SãQ PaulQ. Preço d�s�'1. Sociedade para comparecerem à ,3ssemblei.a geral or� Bevan tiveram o ,efêito cÍe u

:l !.J�cates Jr. frutliicanao e ma- i de ocasião CrS 230.000,00. dl11ana a l'ealizar-se 110 dia 28 do- corrente às 9 horas, numa Eden anunci.ou na Camara que .

.tl(·'!'il para. uma· c�sa, iudo! VENDE-SE: 15 morg0g de das salas da Soci�dade Espol'tiv� Ipiranga, afim de delibera. o g'everno- 'estava de acordo
IW!'Jo preç.o de Cr$ 42.00q,66. � terreno em Badenfurt, :faz!;n� rem sobre a segUInte , em que se ,8sttÍdssse a forma-

;l�tormaçoes com Gaspar 1. t;e . de frente com. a estrada prin. ORDEM DO ·DIA ção de uma úliança de defesa

.�-:I!na. que ��m outros n;égo.. cipal, com ótimo e permanente 1) Balanço.e documenti:s r,eferente ao exercic:o de J 953 do .sulest,e asíatico, Ao ver que
":�GS ,.de OCaSla() na rua. Anto- ribeirão, livre de enchente. 2) Eleição do Conselho .FiscaL Atlee reagia moderadamente,
)luo zeni.'lroll, GARCIA. Preç-o de oport.unidade Cr$ ..

3) Outros assuntos d"::! in.t.eresse social. Bevan levantou-se e acusou o
�- 100.000,00 a vista. B1Um€l1élll, 12 de Abril de 1954. Governo de "capitular an::e a

U t: N D E S E VENDE-SE: Automóvel Pre I ;..;...�__.....__B_R..,..;.U..N-"O_\,T.LA_H_L_D;.._I_E_K_�-.,.._D_l:.::·r..:e..:.to:.r_G:_..:.er:.'u..:l=-_ pressão n'orte_'umeric.ana".
t4 I. ..

fect em perfeito estado de con
I. 'I lVIais tarde, ·os dois dirigentes

servação, Cr$ 50.000,00 a vis- INDUSTRIA DE MALHA THI·EMANN S. A. tiveram uma acalorada discus
ta, faz-se tambem facilitações são na reuniã.:). do "Gabine-
de pagamento_ Assembléia g.eral ordinária tE".

VENDE-SE Automóvel . -

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

OPEL CAPITAEN bem cori- EdItal de convocaçao

Iservado. Preço CrS 70.000,00. .

VENDE-SE: 'Áutomovel Pelo _!lresente ficam convidados os senhores acionistas

I STANDARD ano 47. Preço- _I d:s� Socled.ade para c�mparecerem à assembléiç. geral ordL
45.000,00. faz-se tambem con. n;rrla a �eah�r-se no �Ia 30 do corrente mês, às 9 horas, na

i-
-

dições súaveis.

J
s-,de SOCial. afIm de deliberarem sobre a seguinte .

�
l'Tm �errem) :no JARDIl\� COMPRArSE: AutomóVel

J_.IJ(J1Hlli�Ap, a Rua Thome de 40 acima preferencia Che-
ORDEM ·DO DIA

:i�i'aga. medmdo 17,5 de frente vrolet ou Fo'rd. Paga_se a vis-
1 ) �!i����.e demais documentos referent.es ao exercido

�nm,'� metros de fundo: Pre. ta. Inútil ofertas exageradas'l 2) Elé"ção do" Conselho Fiscal.
'

a';H (�1'1I' 86.000,06. COMPRA-SE: um ou mais
Ih�e.rsos lotes de terr31 fi. lotes para cOl'_strll(>a-'� de mo'

3) Outros assuntos de interesse social.
.- 11 t R Z li �. '-' Bluménau, 12 de abril de 1954�

U1!1l. 8�� en.o e ..na en r�n radias. Só interessa preços de l:Leínrlch Klein _ Diretor Presiden'c
� Gf!r.(�lllJ, proprio par.� RCSi- oportunidade.

..

�:!.,n�':l, ]ll'eçOS de ocaSlao, me· COMPRA-SE: maquina de
(Tmdl� 20 x 20. costura. usada sendo meRmo

manual.
Informacões
Rua 15 -de Novembro n,1)

1334 -- Fonf' J fiil!).
'

° Escritório Estaduàl do Instítut.;) Braslleil'o do café .em

Florianópol.is. avisa a t·::.�os os �avradores qUe a sua direção
Precisa de um bom tOl'ne\-' �eral f�dqUlrlU a_ produçao paulISta de sementes selecionadas

1'0, na Fabrica de 1\;liUIuinas;. Àk�RÉtõs CA;;�adeAs BOURBON VERMELHO, BOURBON
e Fundicão l\IORITZ, Rua ,RR e �UND0. NOVO·
Urugai 30 Itajaí Tratar com d

_Os lavradores que
_ eshve�.em mtel'ess?dos na aquisição

Ed' ,,' .
essas sementes, deverao enVIar seus pedIdos ao Escritorio

o sr· , mundo "I6rltz na mes' Estadual do IBC em FlorianóTJoli
.

r 'r t S'l
.

ma
' .' s, a ua en€n e I velra,

!
. n.o 15 - Salas 101"2, Caixa Postal, 324 endoereço, telegráfi•.

. ClIllc9Sionã,rlclu I D M A R K
co: CAFECONSE_ cuja entrega deverá ocorrer a partir de

eJl....M:.IN·HOES F_ W. D. (J'our:. maio próximo.
Wheel Drive). I '

.

tfMTORES: L. H.:a. �tll kl1 DcntschJand �2rfuegbar
é I'êeu • AC�Ol'hl\tJ vet·kauft.

i'üt:iD _ CHEVROLn E. Schw:rtIegJ::!r
í:.',:-\ - L1!iha - Rua 15 de Noy, 1502.

i*'�;.;� IiOPAB
", �f'� :AUTO COl\-IERCIA'L

�

;.'fi� !iMPORTADORA S. A·
ti BLUMENAU
f. Rua 15 de No�embro. DBII
!i'- "ACISA" - Fone 1324
Telegramas: VJ.NDEMEEPll!:

IO"mmlfllllll!111IU'I!UlltIIIIIUIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIUllnIllnUIIIIIIIUnlnIJ'·.

i CISAS t UERRENOS" I
e CO!ViPRAMOS E VENDEMOS El\I TODOS os E
S PGNTOS DA CIDADE §
E Antes de realizar qualquer negócio imobiliário, -

� " consulte-nos S .

� "OR6ANIZA,ÃO BlUMENAUENSE LTDA."
_

caid�s�1
5 Rua 15 de .Novembro, 870 - 1.0 and. Sala fi =

= Telefone: 1 5 '1 2 ;:

f� Ond� se realizam os melhores negócios de iru6veiIJ ª
� -

f!liiiíliHillfllílíIU'l,mUmmUifunUilIUlitllUUUnuomm.mumiJ1iiw

IMOBIUA'RIA BRUSOUENSE UDA.
r"···- Oferece os seguintes ímõveís:
í'�'

.

--

----7
A) NA AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, n.o

:!.íI� __ pl'éc1io edif'cado sôbre terreno c;1.500 rnz - Procurar
o sr. BrattIg no Banco Inca;

B) Na rua 1.0 de janeiro _- terrenQ crIO m- de frente,
28 ambos 05 lados, por Cr$ 25.000,00;

C) :Na Rua Siqueira Campos - com 72 metros de fren

t,o, B3 um lado, 56 outro, por Cr$ 300.000.00;
Ii) Na Estrada de FlvrianõpoIis - frente 40 metros, e

FlH em ambos <os lados com João K1ann. Preço Cr� '25.000,00_
Bl Na Praia de Gravatá - com 80 de frente, 2UO de

:i:Hl1dos uodendo-se dividir em 15 lotes. Bem na Praia. Preço.
!-,-:'l-lil 50.ÕOO.00_

.FI Na Praia de Piçarras - lotes a partir de Cr$ 9.000,00
\é'm pr.estaçÕes ou à vista, no Jardim Rio Mar.

'CO'Dfie seus negocies a Jmobilfáría Brusquense Ltda. PrOA
éLll',U' (IS srs- ·Tasso ou Pazzmt. Praça Salgad-o Filho D.O 4 -

J{j:u;;qtle,

A.laj:!;:l-::'", ou vende-se em Salto do Norte iBlumenau) u

[[llii ('2.$<:'- comercial ou residencial. situada no melhor ponto
,i_,-;.-L�. cairro. rneihor-es infor-mações no HOTel Alameda em

;,_;d.:.dâo residente em Passo Fundo e com breve perma
h;,lióa na praça. portador de longa prática em. diversos 1'a

'l!'�S. oiel'ece-s,e para viaj.3r para industria dêsta cidade na

:.o.una Norte ou centro do Rio G. do Sul.
IIllei'essadcs, por obséquio queiram dirigir-se á A.R. Ho

tel ÜW'l1la Bem .. quarto 31, até dia 18, ou á Caixa Postal, 127

.'ln Passo Fundo - R.G.S ..

OFICIAIS DE ALfAIATE V E N DE .. S E
�.. J Vende-se uma. ]lropriedade com

r r e c I s a .. se' umacas", tipo ,·halé com todos os

confortos. 11a Rua. 24 de lI-l:l.io N."

l\bl!wda Duque de C�ixias
;tthl

85, rtoupava Norte. Os; entereç�
dos é favor dirigir aO propriet..triO
Oracio Fagundes. no l(W�'tl,

VENDE .. SE LOTES A VENDA
!"lO[ücie]eta nHll'ca "Indian·'. df' Vendem-se. diversos lota,

próximo à nova. ponte em
construção no bairro de Pon
ta Aguda.
Informações. com Arno B�e":

Iter, Rua Bolívia, 13 _ Pon
ta Aguda: - N�t3,

�ü HP, eom. Sid0-ca:r origInal. t\)

�j(} "lil perfeitas condições, acei-

budo·se. i'm h'Jca máquina
�50 cilindradas. de p-refereneia.
r'Jawa". Negócio. urgente. Ver e

� I 3t.:n- ,;cm FridoUn, na Oficin!l

Um .. l. motockleta marca

:-f'meh ::om. ]lOnCO uso, 7 1:2
H.P., Ver e tratar na OfieL
�l:! I"j'õeschlein fone 1321.

VENDE .. SE

(ENTRO DE
A U1 O M O' V E I S

Â'liítfi:ruõnt.
{!i!!HawttÜtlJ
r.;:ü.11úQ@ltelil

TROCA
VENDA
COMPRA;

D
França e os franC,':!S2S. POUC%
estruturas politicas se elabora.
ram, depois de 45, nesta po.
bre e tumultuada Europa, c{Jm
uma preocupaçã,� tão zelosa
de não dh'idir os franceses de
não separar os franceses �ais
do qu.e eles já o são entre si

1
"

pelas suas mesmas rixas in.
testinas. do que o exercito eu

rape!!.
A C.E.D. constitui uma o.

bra prima de tr.�nsação. apro
vada, de resto, ·em suas >:ll'L
gens. por este mesmo mare.
chal Juin o qual lança hoje .a

França. a Europa e o Pacto
do Atlantico. nos nós de uma
crise intrcncada. por Uma in
complleeruào depl-oravel i::_lo
seu p�pel. d� gründ-:.- 5Jld!!d,}
coberto de gloria, na def'-sR
do ocidente ameaçado.

AME RICANO Rua São Praueísce, U'ii - Fo�es 20G1 e 104:3

C U R I T I JFA P A�;R A 1iJ A.�

-- COMPLE'.tAMENTE APAREIJ
CIRURGIA - MATERNIDADE -

RADIODIA.:a:N9�TICQ - BADI
ABERTA AOS SENHORES M

s.(A S-l DO
•.

'. lHercado tle. Alitmnoveis .

ASSEMBLEIA GERAL 't1{TRAORDINARtJ\
l.a. Convocaéão

Nã-o se podendo realizar a a:iiiíembIéia geral ext raordi
nár+a convocada para o dia catorze (14) do corrente mês,
por se haver extraviado o aviso ·dé convocação a ser publi
cado pelo Diário Oficial do Estad<}" são novamente convo-lcados os Snrs. acíonístas para a ãssembíéta geral extraor- .n..iiiiilliiiiiliiiiliillIIiI_líÍlÍii_.....IIiiII_Iliii_iiIiilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiliíiiiiiiliil�
dinária que deverá realizar-se na séde social, à rua 1;; de INovembro nr. 487. pelas 15 horas do dia vinte e oito do mês
em curso (Abril) afim de deliberarem scbre a seguinte,

0!tDEM :00 DIA
� . !POSSlv-el acLrl'(i,H;ú,to d.; 6.l:lirlw's; lirlad�.

I

1) Aumento do capital social � consequente alteraçao do
_ À

. .,. iI edida ado- f APELO _A' ThlPHElNSA
artigo. 5.0 dos estatutos SOclaIS. .

provaça,J a lU
T

•

2} Assuntos diversos de Interesse social. t{Ld�o pêlo dh-etor da E.T.N_'.. SUs"
.

Vale-se c M;.E.C.. ,dg_ �nsE'Jo
Blurnérrau, 9 de abril de 1954. p[,lidendo iHI Aulas 'do estaI) ete-

. de'3t� nótít p�ra f<1;rmu�:ar o seu

ALFRED FRESHEL _ Diretor-Presidente. 01tM'r,_t;J, CõtY·(} ':nl}dida de. �egu- apelo ã. imp�nSl].. ,no il�nti�o de
.

. .

ránl1a, ·até H p1·óximo. SP.gUIUh:� t'�01JJ.)M·l;lr, corno ger,\lmenv! {)

(ooperatIKa de' ·.(·_ré·dl·lo Anrticola e Populãr d-Ü f('ira dia. iS. I vem fazendo. no restanãled-
."

__ � u" SILENC"10 DO M.E.C. I mento em torno dos fatos', dt,.

Tlsm-""o' ";_"Resft. 'LI,"'a' _ TIM B O' I. (J .Mini'stéI."J;J ,1:1 E�..l.waçíio. ,_" Icum.a de tr_abalh�. e s{;�eni�a':l:-:
II ,,_ U. Cultura vtsando, um·da. nao , à f.tm. de que dos l:l.tilentaveIs

.4íSSEMBLEifA GERAL bRIllNARltt l1ertUl'b.�� o. tr!l.bnll\o' dai; .diver-� Mdntecimentos ., r.esültÓt·d, não

+

".

2.a Convoca�ão sns autoridades e ';ci.rhissões i:Íe'�oriStr:aiigilUe:ntds ou r:E!ssenU-
O Presidente da Cooperativa de Crédito'Agrícola e Po_ i.n'lu:�l'ito. vem gua.l'dnrldó sil-:il-: mentos, mas a nítída compreen

pulae. de Timbó - R·esp., Ltda., usando das atr-ibuiçôes que cio oficicial sobre o. assutrj,o .

� não de que é p:i!{':ls:J· zesta.1,l;jl'>
-Ihe ®nfere o art. 36, letra C dos estatutos em vigôr, convo- ínatitéln o propostto '.le .�àmrnte 0('1' rntre a Escola. Técnica N;3�
ca aos srs, Associados p?ra uma SEGUNDA reunião da As-

se prorrunctar, ap.õs. etltend·imrn- t do.·n.�l �, o. }?r9�!;'B<! _ 1-�mtar .'�Ihsemhl�ia .iexil_Q.l'_dinãriá, ás 9 horas; na séde social, á Avent, to com o NIinistel'lO M. Guerra

I'
chm:. de, ecrifipreensjí.o e apl--t;O

da GetuIro-Vargas, s[nr.; desta cidade, com a seguinte e exame ocnJ'unto <:';- qú,. 61' �ue 'é o 'fiUe: ádve 1'l'edoml'1ar·
ORDEM DO DIA: " ."_

Lo _ Leitura, discussão e votação do balanço geral, iJ.r.urRcI.) .qu·wdo :lqué�a� ínves- ('�e iôansJ��::�,?cÇQS que �e �-
conta Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e demais tigações fizerEm oÍlcmlmen'c -dueam c: _'t1M!I1I'lTam pa)'1l :;; l·V1.t

docum-e-ntos referentes ao exercicio de 195'3. luz sO\Jl'e os fatos .. r-ESlPonsatJi-. ,1;,..)' .lSràsU.... . .: ;",:" _'
2.0 - Eleição do Conselho· Fiscal 'para 1954.
3.0 - Outros assunt·)S de interesse da Sociedade.
NOTA IMPORTANTE: Esta segunda reunião funcionará

e deliberá .validamente com qualquer número de associados
comparec.p.ntes.

Timbó, 12 de abril de 1954.
JULIO JACOBSEN - DJl'etor-Presidente.

1: ..... s-lt;.....s:-x-:&�.: -.I. - 1'\ - .1.-2:-1

CIA. TElEFOHICI
tlTIlRINENSE

A despeito c1':l� declarações
contrário. o certo é que o embai

xador brasil-eiro. sr. Orlando I.eite I ..--'-....;.,;.;_.""-..;_;...;;..�..;..;,.........;..,;..;;;..........;.-

Ribeiro. foi chamado ao Rio de

;raneiro, pelo presidente Getulio

Vargas e sua vi�gern se prende a

I
acontecimentos que empólgàram a

I
opinião pública do llrl\sil. ESpera
mosvde regresso ao Rio de .Tanei-.
ro/ fixar. em tracôs exa:tós. o pa
norama internacional envolvendo o

I :BraSil.,Argeptina _,e Chil� e a� res-

.1 nNlHt. OEKft oiÀl'tYO

! NA ji;NGí!AX�T.AíilA
'POl'OFfi) nJQf1

_ .

'8
às 8 horas
à_s '8 horas

com duas empdtgantes 'fitas iné-

s. tidos a uma

1" ..

aluong the sheltering: !Jalms)
(TECNICOLOR)

,

.
U111a r!,!V2sta musical entre milhares de combatentés &.

!DerH?ar;qs! RULA-RULA, curvas em bomb::.I�ios sobre ritmos
�rresls lveLS! Romance... alegria... lindas canções. .. tudo
lstO A SombraH

COMUNICADO N.o 1.
.. ,

No qUe diz respeito aos fer
tilizante.s pretende-se 'Prod�.l
zir:
Acid.) nítrico'

123 pi ]00) 4 600 Tmlano
N i t r o_cal_a_
monia 120.5
por 100) 48.600 H

A perfeição das instalações
perm'frá conseguíi' os preços
de vend3 similares :lOS que re

gem esses produtas no mercu

r!:J internacionaL
Ao evitar a impúrlação des

ses p:t;odut.:,s, a Espanha obte
rá uma economia' de divisas
de cerca de 14 milhões de do
lares am�ricanos, o queper�
mitirá a amort'zação .. em me.

nos de dois aí�os, d'o capitsl
investido n; "Comnlexo In.
dustrial".

-

ií
.

his fela� do lU lC» é
-COIOSSAL:':" fi QU"O

se

que

,.,' (Domin�o) na tela do Cin·:õ
BRANCA DE NEV� E OS SETE ANõES!

ali n� tarde de hOjê, quando
espera .termiIwr os consertos

se fazem necessarios.
NO AEROPORTO SANTOS

DUiUONT

VEm
.
eonseqbencla do temporal: em

tambem b AeOl')pórto Santo.; Ou-· I

monte �steve interdilad>CJ ao pou-,
50 na manhã de ont?ffi. Ilouve i·
mesmo um acíd€ílte.DO ( A F fi

SEMENTES SELECIONADAS DR C ..U'E'

- t • A:6 fi N ( I A

COMUNICADO N.o 2

e .médianté nib�.il:!a cDmissão, s€rá hned'atan:ienie °afêb�
dldo. - R. TsaJo, 12 - End, São Jorge _ Salà 4 ou
R. Tenente Sll·veira, 16, Edificio Part.hn.en Sala 103'-
F L O R I A N O P O L I S. ..

'

A "BROCA. no CAFE' ..

A lavoura cãfeen'a de Santa Catarina leva lima grande
vantagem sobr,� as dos outros Estados produtores de café,
porque na zona cafeeira catarin.ense nã·� é encontrada a terri.
vel praga conhecida por "broca do café".

: Os estragos da "brocrt" na cafeicultura brasileira come

çarru:n. a. tomar. vulto em. 19�4; q�ando . 'luas� toda safra
.
da

�UmClpl-O paUlista de Campm<ls ficou InutilIzada. Desd'2 en
tao, os cafeicult.ares· � tamb.9m os orgãos oficiais ficaram a.
larmados co: �rataram de combater êsse inimigo do café.

.

O p:r�Jul:!o causado· pela "broca" do café no Brasil tem
SIdo mUlto grande,. Não há dados seguros Sobre êste pontj
mas .sabe�&e· .que sobe a biIhõ.es d� cruzeiros. E' verdad'e qüe
atualmente, por processos modernos como a aplicação de
BHC,. combata-se eficazmente essa praga. T'1davia. cumpreM
nos dIzer que o combat? torna_s.e semnre diso.endioso.

�ntre outras medidas que podem-ser us[,das para evitar
a entrada desta praga na lavoura cafeeira dêste Estado, ];)0-
demos r-ecome.ndar as seguintes: '

.

la i - Usar sementes para semeadura sómente das que
o

. IB� e. a Secl'êtarÍa da Agricultura do Estado
d!stnbwrem ou aut::>rizarern a distribuição'

2&'1 -- Os lavradores não devem nunca levar s·::mentes
beneficiadas ou em ca...c:q_uinha, vindas de outros
Est.ados as suas propriedades:

331 - O� pro�!ietários de tG1':refação não devem adqui-
1'11' cafe broqueadO de outros Estados. p:lÍs do
contrário poderão fac.i1itar a ·entrada: da praga;
Os Ia"7adore� nlV'lCa dev.em usar sacos qUe vie"
l'an1 com cafe de outros E;;tadcs, D2ra 1ranspor-
tal' sementes de café:

. "

5a) - Não ?�l�J{lt.:..m,q café colhida. O amontoamento dá
um Il1lC10 de .f.e�men�ação que além de prejudicar
'? gOSTo da b;eblda aluda faz. devido o aumento

cra. temperatura, com Que as fêmeas da ':broCd"
sal_um dos frutos e_ se dirijam aos cafeeiros,
mer1tandQ a infe.stação.

6a} - Deve ser feít-:J.·6 ri>passe. O .ren3Sse é f.eito de.pois
�a colheita ,e COI1��íste em se éclher Os frutos que
fIcaram' no cafee1r(l c p'�gar do chão os frutos

K
NingUE'm ign.:--ra quão sérios

são os nossos 'problemas de
enÊ'rgia e força. São tão séries
esses problemas que a "solucáei'
pelo" métodos corivÉmcionais,
só virá tarde de mais. Se vi_
er ...

A utilização d::;s nossQs grano
des depósitos de uranio e to.
ril) nos permitirá. sÍ'Ígundo d�
clara o Almiran:e :Alvaro Al_
berto, utilizar a energia ato
mica para mover nossas in
.d:ustrias délltro de Cinco �mos.
As declarações d!) pr€siden

te do U1SS0 Conselho Nacional
de Pesquisa foram feitas em
NOvá IcrQue.
o nosso programa atÓrilic·o

se desenvolve -em çoopel'ação
íntima com os Estados Uni
dos.
Eisenhower des�jà - e as

s'm .::! declarou p.el'ante a As_
sembléia G�ral das Nações U�
!lidas em dézembro (le 1953
- u;tabelecel' urn bánco at1l
mico. para o quàl contribuirão
todoS as nações que t-:mliam
recursos !lecleares. inclusive a

União Soviética.
Se ·::,s pr.evisões d.1 Almiran'

toe Alvaro Albert') se verificà�
rem. a es'rada Que 'conduz o,
Bl'a.síl ao lugar de grande po.
t:ncia internacional ficará mui
to nlais curto.

4a)

C,ISO seja constatáda a incidencia da "hroca" em

qualquer lugar da zona cafeeira catal'inense a
"Irisar in1ediatap1ente o E..c;critório da zona' ca:f�ei
:ra eatarin.ense, avisar im-:êdíatamenle o Escritó
l'l0 d:: IBC, .em Florianópolis. 'Oara que sejam
tornadl\.S, as necessárias providenêias. parll' se
combat�r a praga e não deixa-la se' alásÜ·ar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



reuto

ra >IlÓS, sobretudo,':equipamentos
indústria braaí-

oe se tornar- mais accessívet ':I

1
referido, 'intercâmbio. Nesse sen-

1
tido, erividár'â esforços, no Rio.

SISTEMA

Prngressos ,espanlulis nos' ',dominias
,

síntese' - Is resefV�S 'de
�------------------------�----------��--------------.--------------

BAIXA DO CAFE' NO
Me:,cado de Nova York
Cinlra Leite declara: "es produtores

brasileiras alimentarão a prudução"
do PJ:O
da p1'O-

Kuehnrich SIR

NOVA YORK (Uniter dólar. que "a menos que se das a participarem
Press

í

- Horácio Ciní ra íieche- a br-echa existent!êS grama ,"e aumento

Leite, representante do Ins entre a oferta e a procura duçâo.
tít iut., Brasileiro do C=fé não se deve por de lado a

nesta, cidade, declarou. 011- possibilidade de que isto 0-

tem.' com respeito aos co-' r COITa",

r:üentários sobre a. POSS!hi-1 Entreme:'lt�s, �)} Merca
Iidade 'de que a Iíbra-peso do de Café, o tipo Santos
de café chegue a custar 1 ,50 � 4 cotou-se ontem, a 80,5

centavos de dólar a Iíbra

peso, acusando uma baixa
de 3 1:4 centavos com ]'E.

Iaçâo :í. u�Üt(:ãú, dt." s.-,;;;:t;,�
feira passada.

O consumidor está muito

ao que e·;n- I preocupado COln a conlinua

"COBRE E _CAFE,H
SANTIAGO (United

Press) - <LEI Mercurio'
compara a situaçãó criada
no Brasil e outros países
produtores de café com· a

que atravessa a índustría do
'cobre no mundo e, especial
fift"I'ttt:" no Chile,
Em artigo Intitulado "Co

hre e Café", diz "EI Mercu
rlo": "Há cerca de tres a

nos que o Chile elevou o

no-
As materías primas, a partir

pas 'quais se obtem 'os substitu
tívos da gasolina petrolífera,
são, entre ,�utras, âprlneipal.,
mente a hulha, o lignito e as

composições betuminosas. Em
tais oondiçôss. a: Espanha co.

jloca-,;,e -em vantajosa' posição
para uma produção, abundaste
'de gasolina sintética; eis que,
com exceção da prímeíra, In,
dispensáveis para outras aplí,
,ca(;ões,-p'�ssui abundan,tiBsims:',
reservas das {.utras duas. Só
mente na

_

bacia carbonífera

17,250
21> .500 "

35.800
"

. 45.000
,<} 150 "
o'

m:nia' 12 000 "

ltélat�jl'io -d�l nil'e-tori:.t

Bhrmerrau, (i de fevereiro de l!J54,

F. Kuehnrich - Dir�tor presidente
Hermann John _.;. Diretor comercial

Rolf Kuehnriclt - Diretor industrial

BALANÇO GER.i\,L, ENCERRADO AOS 31 lHAS no l\ms DE

DEZEMBRO DE 195:1

A'l'lVO

o

a

CONSERTO
DE RELOGIOS

OFICINA
ESPECIALISADA

4.4'3G,4!l8,11l

Máquinas & Utensílios 10.099.281,10
MOVEis & Utanaílfos 182.826,40

4!JO, 7fi9 ' .30 Rua São Paulo, 3343 -
ITOUPAVA SECA

(Ao Iaõo da Farmacia Plau)

10. 772,8ll7,30

Disponível
Caixa e Bancos 182,910\,UO

I
I
!
!

Realizavel a "luto

TítUlos a Receber

C/C
Outros Valor-es
Mereadorias

e e. longo prnzo

(J,234,272,OO
51'Ct,449.70
231,377,30

5,604.872,50

- SERVIÇO RApmO -

12,580,971,50

Participações
Ações e Cotas 20.400,00

Contas t-ransitórias
Saldos impostos, estamptlhas.
"!eguros e juros a expir-ar 166.177,10

1 '1:)1, 4tJ7,50
90.000,00 1. 211 , 411'1,50

Por AI Neto
'

mas da obtenção da energia e

A resncsta nara os nossos

I
da :Lrça necrssár-as pata as

problemãs é o átomo. nações que desejam industr-ia-

Na verdade, o átomo poderá Iízar.se em grande IflScala.
resolver até a questão do pe-

, Precis�lIl_l�nt,= neste momen

iróle;J.' ,
to, tem mie.o. n: s Estados U-

Mediante o uso (;a energia nidos, os trabalhos para a

atornica talvez possamos dei- construção da primeira Ceu,
xar o l1'�SSO tão falado petró, traI _Elétrica, de grande pro
leo cnde ele 'está. isto é, de- porçoes movida pela energra

ba ixo da terra- 'nuclear.
Ô que acabo de te dizer, ;:1- Esta .grand.� ,estação será

migo leitor, tem como' base construída na area de Pítts.,

declarações feitas pelo AITd- burgh.
. .

rante . Alvaro Alberto, Presi, A Westing House iEI·zctnc
dente do Conselho Nacional de Corpnratícn trabalha nos pla
Pesquisas. nos para a. �,:rnalha atomíca

O Almirante não fal,�u. é que prodm;u:a o c310r e o va

claro em petroleo. Ele nada por necessarios para a opera
tem �cím isto, Aliás, ele 111'0-: 'ç�'::> da Central Elétrica de

prto preveniu qUe não deseja- Pittsburgh.
,.,

va ser muito otímlsta em suas Esta Central Eleü'lca e ape,
declarações. , ?-as um dos grandes cinco pro-
a que o Almirante disse - [etos atualn�,ente em:curs? _n.;s

e isso é formidável - é que E�,ados Umd?s para. autiltza
o Brasil possue alguns doa çf3-0 da ,:l?-crg1:i at::mlca COlU

mais rtccs depósitos de urnnio flns pac1f1cos.
e t;rio.

e •

,

Nêste s,:;.ntido, O l�l'ÓIJl'io p1'[,
O uranio (e O 1ürio,amig,) sHI�nte lH_:n'l:e_amer1NUlo -,

leitor, são ao; princ:ip'ais fontes DWlght EISenhower.- t;rll
da pnergia atomica.

'

dadJ. ol'd-ens 'bem clal'�s. }<,!(,

Do que o Almirant-e Alvti- d�se]a (!oloc�r a energIa '�! l�
ro Alberto d:ssc pode-se, P;}l"- ';n'ca ao serVlro da humam(i�o
tunto, cOjcluir que, como te d!:".

. ..

disse antes. ::: átomo é ti res- Os Clll�() gl':l!ldi3S p'roJetü�

posta para os nossos probl"- d:s EstaCios Umdos �ora!n pl";!

mas. parados pel�. Dr, He}1jry jJ.

O iÍtomo núo serve apenas Smyth, um f�<;l�o que e 'mE'n}�
para maiar _'') destruir. Serve, bro �a Corms,>uo dê' EnergIa
principalment·?, para resolvC!r Ato!1llca.

em forma magnifica Os problE' (Conclue na 2,� lIâglna letra �)

Contas de Compensação
Endossos p/Descontos
Aeões Caucionadas

1 ,151. 4G7,50
90,000,00

P A S S 1 V O"
lfiexigivel

Capital fi,OOO 000,00
Fundo de R:Eerva Legal 917 , 350,00

Ifund':> de ,'Re:erva Esp�cj;1 �:. 973,819,20 ' '1.891) . .669,20

I Fundo para D�\'e'ior,,"
DuvJdo· os

l F'urrdo ,;t" Depreciação 4,408, 5 HJ9.116,10

1 Exigivel, '" curto IJrazo

.Bancos C;Cauçiío ,'4.263.381,10
Títulos a Pagar .

!J18.21:1.00
Dh;idendos II Pagar 900,000.00
,DlvidCl1d'�� Não Reclamados 1 B, 000.00
ele 3,'/95.260.60
ResponsnbílidadB" Di"""3n�

_

40r;. :!Ii:l,(ro
EmprC',;timo Indusf:d,,!
Banco do Bra:-;,il 347 .�24,5(j

1 iL 095,785 ,!lO

J O, [14H, 042,1 (J

• EXlgivel, li li�u!rn t.ra:!o

� �:l)lpl'e�tirno Inõustl�ial, B�Jl�Pú ,lu Bl'!' ... il

'�iiiÍiiiiii_liiiiiiiiDiíiiiiiilliiiili!iiiiiiilliiíiríiiliiiiiii_iiiiiliiii_iliiiii_iíiiiíiiiiiiiiiiiíii_ii.'ijiiiiiiIF.1 Contas U(' Com!}i;u;;rrção
li "ritlllo:; D;:>;;c<:tntados

í Acõg� Csucions.da3

I

'1'.445, uIlO,IlU J 2.094, 042,HI

29.4:11. 295,50

nm,iONSTiL'iÇ}\.fi I}A CO�'l'A DI;;, "LtJCiWS & PERDAS"

crédito

'�
Despesas C()merci.ai5"� Provisões.' percentagens:

'I
GJ:,atifiea<;Ges e Dividzndo!> 10.367. 70fl,OO

Ftlndr;

de,Reser�_:i Lef'!'.1 (' Er,pe._'1:·,l

12.997.639,30

ESCRITORIO TOPOGRAFICO CATARINENSE

O con.clbo fiscal da T�celagern Kuehnrich S,A", especialmente reu-

_ demonstração da

conta de luero;; e perdas. referenies ao eX'�rciciQ encerrado em 31 de clle-'
"embro de 1953, apõ" constatrlr em tudo a mai, perfeita ordem e exati

dão, é de parecer que os referidos documentos devem ser aprovados pe
la pró:l,.''Íma ass.embléih geral ordin.irla,

c

D.r:'�![artinbo, Cardoso da Vçiffa
Freli�rico Henschke

'

Leopoldlc Colin

Levantamentos

Loteamentos

Demarcações

Precição - Presteza - Preços
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dente na

tíba.

ve-nos mínucíosamente, 'em um

.10s. seus Ilvros, quanto acontece
I;ID uma pacífica família' c:ujo
<,hefe resolve pendurar à pare
r:' um ,P,€sado quadro: todos

mobílísados, inclusive (IS 'Vizi

nhos, a. parede fica ar-ruinada
f.ê'lo.s buracos feitos p:lT mão

j'.experiel1tc, o martelo prímcl
ro bate sobre OS dedos do

im'lproyisq,do, artista, depCli�, s?_bl's
,

'o p,ê do yelho tio que segura a

f' ceada, etc.
Ta.is cen,as

1'i'I3.S vezes em uma. casa, onde
11',0 pl'Oduz um estrago. E se aea-

bn sempre por chamar um ope."
J';J dói especialisa'do•
E'

.

notõrto que em geral
ro?sOs homens, salvo algumas

I';:::ras €il!:ceçõps, são uma 'Verda- �.....-••I!â-.-�"

.'. ,

-'-:- .

E' muito fadI encontrar. ª'
.mais variada colecão de bis
coites, já pronto; para sé-
rem saboreados, nas confei.

.tarías e casas do genero.
Mas, a verdadeira dona de
casa sente-se orgulhosa em

l Y' .. '
Concurso Dara 'FISCAIS�VISITADORES' o •

',.

(EXCLUSIVAMENTE PARA AGRONOMOS, ENGENHEI.
ROS.AGRONOMOS E VE�E�N��IOS)1. O BANCO DO BRASIL S.A. faz �Ub!lCO que, !1estadata a 30.4.54, estão abertas em sua Age.nela desta cld�d,e(no edital do Ri:: Car.tei�a de Cré?ito Agr�c?l.a e I.ndustrml,Secção Auxiliar de Serviços \ie.ra1s -, EdiflClO Iplra�ga -

Rua do Rosário. n.o 1) as Inscrícões para o concurso acima, a

realizar-se em Pôr to Alegre dia ,,:! hora qUe serão 'oportuna-
mente anunciadcs. ;

,

2 O concurso constará de Dl'Ova escrita (Obrigatório o
uso de lápis-cópia ou caneta.Lintero ) das_seguintes maté,
rias:

R�'\'DIO J'ARAGUA LTDA,
- Uma Vóz Amiga em -

Seu Lar

1 - PRODUÇÃ,O VEGETAL
2 - PRODUÇÃO ANIMAL
3 - ASSUNTOS DIVERSOS
4 - DATILOGRAFIA

" -.

quando o candidato for agrônomo ou engenheírccagrênomo.
Quando se tratar d.e veter'inárío, .as .duas prjmeiras provas se
rão substituídas nelas de PRODUÇÃO ANIMAL e ·DOENÇASINFECTOCONTÂGIOSAS E PÂRASITA'R�A$ DOS ANI-.,
MAIS DOME'STICOS. l'

3. Os programas e instruções para .:l. concurso serão, im.:.
pressas em f: Ihetos, para distribUlç�.o aos intE;z;essaÇlos, os'
quais poderão obtê-los; bem assim lllll:iqres .€s<:lareclmento�,em qualquer Agência do Banco. (no edttal_ do, l!J:�:_pa Cartet,Ta de Crédito Agrícola e Industrial - Seçao Allxlltar de Ser-
viços, Gerais - eriderêço acima). . ....4. Na prr va de D,ATILOGRAFIA façultall':se4,-, ao .candí
dato à escolha da máquina estre as segui'rit:s: Remlngfon, Un.derwoód ou L. C. Smith. -

,

5. os exames'. de PRODUÇÃO VEGETAL, PRODUÇÃO
ANIlVIAL (agrôn�mos) .e PRODUÇãO ANIMAL e DOENÇASÜIFECTOCONTAGlàSAS :E: P4<\.RASITA'RIAS :QOS ,ANIMAIS' DOME'STICOS (veter-nártos) terão caráter elíminaté
rio e nessas díscrolinas serão aprovãdós sóm--Ílte - os candidá-:
tos que cbtíverem 60 (sessenta) pontas ou mais ·;m cada .ú�
ma. .

. ,"
_ 6. A nota final nara a classificaçãq da câridid'át.Q r.esultárá dá média nonderada 'das notas C·� nreridas e cads prova, to

mando por base os seguíntes pesos:
. AGRONOMOS'

PRODUÇãO VEGETAL
PRODUÇãO AN1MAL . __ ..

ASSUNTOS DIVERSOS .

DATILOGRAFIA .. , .

VETERINA'RIOS.
PRODUÇÃO ANIMAL ... _ .. _ ..... � ... ," . ,3
DOENÇAS INFECTOCONTAGlOSAS.E PARAS!.
rrA'RIAS DOS ANIMAIS DOME'STICOS 3
ASSUNTOS DIVERSOS

: 2

3
3

2
1

DELICADOS

Prepare G

• • futuro de
seu filh
�

IOFOSCAL

Sport
Imitar 'os esporo istas serámais exigente, pois um movi.

um brinquedo que a criança mento para ter o efeito dese,
poderá execu.tar sózinha des- judo não pede ser executado
de que tenha as Indieaçõcs ge de qualquer mana-ra. E' neees
raís. Não ·ex�ja movimentos sári,: um esfcrço preciso, não
muito' preciosos. deixe agir o sómente um esforço muscular
senso de observação da crtan, mas tambsm, e iS:1:) é de gran
ça que criará os movimentes de importancia, um esforço do
livremente. A seguir, pouco a dirige ,2

poderá se tornar

\
I

NASCIREinos
- Achamcse em festas

seguín.es lares:

- do sr. Atwíno Maas e

sra- Ruth Maas, com (> nas�
cimento de um rneníno ;

- do sr. Ricardo Maas
sra. IvaI.ly Maes, COID.o nasci.
monto de Um menínó;
"::_"do sr. Carlcs Brehmer

e sra. Ingbúrg Brehm��, có�
o nascimento de um

b)

c)

d) -

., ;'"1

NA ENGRU'ATAJUA

!>ONTo CHie
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nesta
de Blumenau íce", sua partiCipição na

..
prova má-

teve confirmada, par parte da! Tambem, conforme já tivemos xima. que é a 'das 500 cilindra-

Associação. Beneficiente dos Mo-·
..ó)pàrt�níaadc de. not.ícíar, está f das.

Iociclãstas de Santos, a parttc í- confirm'ada a presença. de Luiz L ,vai aumentando, portanto, o

pação do famoso
-.

az brundeiran�. Laror-re com :!l�as máquinas RU'j número'. de "azes" que intervirão
te Luiz Bezzi, aveneu:;tl campeão mí -e, �foto-Guzzi, para as classe" I nas Iudída.s provas, e. também o

bra..<,ileiro. nas categorias 'de 250�' 125 e 250 c1J.iÍldrades, este- repre-] interesse' do' público bl,ume
e 350 cilindradas, nas sensacío- sentàndo O< Centauro Mo1n;Clu· nauense pelo. gra'nde.' acontecir
naíe provas mctoclclist.icas do be dá 'capital bandelrunte. Luiz mente, que promete iemoções de

próximo dia 2 de maio, na Mo- Bezlli intervirá. nas provas de. 250 tOLt!L especie daqueles que tiv<'�

to-Pista. "f'refeit'<:i Herctllo Dee- e ru;o, sendo tambem .possjvel fi rem- a f�licidade lie'-_.assisti-!ló.

lei s
marcai

Os melhor�.s. Preços
I

" f> �:��':Ílo
. rosdocimo

As maiores fadUdados na compra
Oferecem as lojas "PROSDOCIMO

ínscr-evoran
seus nomes na VRÍ.a dos r.rti
lhelros. Léleco controtou u ha
talha. . entre atli;l:icarlO;;; Cc nlví- l

.
Juizes que apitaram: rFan" verdes, que proporcio-noH rr nx-

I

cisco BoehIÍl. ·e W�ls0n Silva, séis
I plendída arrecadacão (1[> Cr$

VezFS. Amaro Julio Bento, 4, ve- 14.62v 00.
zes; iióbérto p� de Limá e Sal- Dia 21 voltarão a..se def'rontar
vagar Le,Qlos 11';)5' S.!Í.r.tos, ;1 vezes. os 'mesmos quadros n:o r"tndiü
Prôxíma rodada ; : No- Bairro COnsul Carlos Rtnaux.

'P---
..'

rosslga
.

-, referindo
.ro�docimo

Prosdocimo sociédâde Anonima
Rua 1 S de Nove,mbro, 900 Blumeiau

Ficou per«
feira' o,;:,� segnnc:/o

PAYSANDU' x,(.A. c RENAUX
sr, s. Cruz :'0 aaêlo do Clubtfde C3Ç� e TifO "Draujo OrusQue".

Ao sr. Sêbastião Cruz ,em'ia:
I

'I'ratando-se de. um enibatr '�,os J�ahlleiras, de cuja . HPres;enta-1 Vasto Verdc" 110 Batrro da Vc-'
cam os dirigentes do Clube de maiores rivais desta cídatíe, o çâo Leléco é tecnico, frente ao lha.
Caça. e; Tiro "Arauo Brusque",. referido encontro viria ·prejucli�·

... .

se.d�:dO na_: �,i'����. �e �rusque, � I cal' em. muito,. o.' �'O:m :md�m.;nto :
segUInte OfiCio, com d/li a de 131 dás nossas restlvídades. Ido cozrentee ,.

.

Certos de que v.s, saberá com ..

prcender pr.rfeitamente. o
"

nosso

"Realizan'do-se em data de 18 apelo, a.ntecípamos às nossos
e 19 do corrente, os tradíctonaís melhores agradeofmantos " e

de Páscoa desta Socie� subscrevemo-rros mui cordial
dade, eJ tendo em vista o jog'J mente; -. Clube. de Caça e 'l?iro
prOgramado para a tarde de do- "Araujo Brusquo" - Osvaldo ..

·1lli'ngo próximo, dia. is, entre os Gleich, presidente. Ortwín Weh

E. C. Paísandú e muth, 1.0 secretárío",

Mais afastados, Olímpico
União de Timbó.
qualquer momento,
('JS esmcraldtnos,
estes três candidatos reals à
prema eonquísta do título.
zona Iocal, está dando, não

gente, dúvida, especta! signSfíeaçáo

deram uma evilente reafir
mação da sua confiança no
esforço construtivo 'e no es

pirito empreendedor dó sr.

Leopoldo Cclm, ..que tem
dado sobeias provas do seu'
carinho e devotamento aos
problemas que interessam á
sociedade.

vários jogos dó Extra,

os t'::lrcedores dO,

aua _IS de Novembro, 4.13 tet. 1551
• NOSSA DIVISA E' SERvm •

Os n�YQs' dirigentes
do Bandeirantes f. C,

Foi eleita;' na segun'Ja q�i�; mer�ann. Presidente:
fi!;ena � mês passado, _.a. � n':>vn.J, Schríeider; Vi'cé"prési'j'E'nte: Ar
dirétoria' do Baind-€-,irarites Es- ,n'O Neubart; '1.0 Secretário: Má
.po,rte Clube, POlJUlfi..r agremia-!l:iO Ja.tÍscn; 2.0 Scci'etáiio: Là'ilf'

.
-

'.
,. ,"··..·1 '." ..

ÇÚ?: do fu:Cer)�l â::' Segu,nda. Di"', 1:'0 �unze; 1.0- Téso\irei!'J: Her-
visão de nossa ·ci>dade:. mann Lange; 2.0, TesoUlreiro:
'. A r�f�ida Di�etol'ia,. que re.;jmrWin 'HeUldés. Conselho Fiscal:
ge.rã -os destinos do, clúbe até'o

"..

cOns- Bértoiod Jenllen, :rÜeardo Bn.rth,
. '1-Paulo Kowatscl1, Max Kunze e

Nor- Harl)' J'I,1aul. Orador:
Zim-' Engelha�qt •.

Renaux, vimos

a v. s. de comum 11rn3. vez seu elevado espírito es-

acordo eom as diretorias dos portívo, o Presidente da. Lígn, clubes em questão, a trnnsfei-en- Blumenauensc de Futebol. numa
eia do ínenc,lomü:lo encontro. pa- nt.ít.ude bastante eJogiáV'pl, a

ra, dia a ser designado por ff:S[l.1 tendeu ]}rLmtilment� s; petic;�ío
entidade. 110 simpático, gr-cmío ':upadpl'iS-l

trl. ,hrusqU811Sl\ ,ar.líanrlo '''JlI!'r" a'
. pró.�dnm qum:ta-:eil'�' ,(�h 21',1'" fm'lfl,d'J nficl'Onal, .. ffl' .segum�a·1. partida 'entre OS qUUdi'ú!; at;leti-,
cu,no e paisan'duana; 'nó' e.�t�dio·

" �: �Consul Carlos Renaux; ii ..

Esta transfe.rencia, não' há� dú-

Matriz: I T A J A I �

1935 End. Telegr;:
Cr$ 50.0'00,000;00
Cr$ 46.000.0�(J,rio

,Tu:py
..

OS prete�SÕ�$·:.,:�'qa·
Des'port'iv'o' \!�

,

. \I�tdd'
dos;' tricolorec;, agora em" �Gâ_sparseu·

dO vV.ald€lUal' 'e Vic'cnte (contra times:
� 'fUPY

_ Compl�tamE'Jite reformado, com álas novas pará ci�,
rúrgia e cIinica geral. Aparelho de raio X e Materni_
dad,e, preços módic.Qs· ':'
ORIENTAÇÃO. das ,[rmi'í,s ,d'1 Divina prov'dencia.
DIREÇãO:

Ninha com dOis �a1S, Sabiá �

Acari, fo�am estes' os autores
da.;. ,canqu'iírtás ·trllb.e·tl$és; ã�&fá':n.

próxima 4ü'
.natch

Seu' filho corro .. tirinoa o dia todo ... e. A nOIte. qua:ldo •
. IIlID's.�.O.� gril..nde, éle repQIlll.. B dorme. Mu, quer nas horu
jm que I)ie brinca, quer nu Doras em que êle dorm.,

.

milb&reB de pequenos inimigos de 8ua Baú e !rllb"t;".m !lilea-

eloMlllente... São 08 vermea. que sempre - molltenla
..pós momento _ lDovimentam-se para tirar de 8··U org...

nL;mo O 1I.1Imenlo que deVeria dar.lhe mBis IOrça e ànilfUl.
rabe a. ,-oeê que é sna mãe e " esclarecida, defendê-lo.
:Wvra.o dai' verlDEs, ·�ando·!lle L1COR DE CAÇAU XA
V1E.1t -.. ..m verwí!ulrG d.. &ção moderada que G$TII

io*t IOIilr.dll 110)' IÔdli. u c�jli!l,'nH prlJ lr1itdl> 8scúlílr.

\1.,&(1 vfi\ul o qUê e u

L1CO'R DE CACAU XAVIER
C"mpl"'ClRle"t� 'Inofenslvo poro I) (,rgo,,15mo�' (I
\Ífllco que poda s.r tomado em qualquer epo"'n
sem dleto ou purgante I De gôstoogradável,
não contam 61eo " não Irrita " IntestIno
Infon1il. Empr ..gadl) no Brasil há R,ol, de
50 ono ••

LICOR DE C'ACAU XAVIER
•• 'f'lmllflill_ di!�Qllfl""ç;, GIi ma" DflUIl.IYõil

Vi- Nem Coritiba, nem
Herd lia Luz atuario

,

'.

em ,Brusque 21à
Estnvn.: aguárãaudo a Diretoria :ibanas foi negativa, já. que na

jo Atlético Re'naux, há diver:;Ds referida 'data tem um compro
ilia.s, o )Jro�uncia.n:le·qto oficlàl m:isso a, cl1mj}r1r. Par oútl'O. 1a

·(I'JS diIig-antes do' Corltii:m F.e., do. fomos segurame,nte" infor-

.

l"'uo catarí!H!'n3� e �. Hercllio
em Luz,' cónforme p�eten'dia a, di-

-reção do grémio tUbar(jn.&J�-Iresposta. dos mentores C{)l'i- ie,
�_.: ....

,
- "__"'_...J
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São Paulo, 15 !,Merid.)
-- Já foram iniciadas as

consultas para a formação e
do novo secretariado d') go- " ,,'

_

- RIO. 15 (Merfd.) - A vida mentos em quase todos os baírrcs Ihidas p'Jla nossa reportagem no
verrio de Sao Paulo, Os a- da cidade foi ontem

comPletamén-1
desta capttal, Só â tardJe as chuvas I Serviço de Meteorologia da Aero

tuais titulares das diversas te transformada em consequeneía começaram a diminuir de intensi- nautlea, a tendencia d,) tempo pa-

, pastas, conforme já infor- de violento temporal que desabou dade, registrando-se estiagens mais ra hoje é melhorar, devendl:J =an-
. pela madrugada proolngando-se até I prolongadas. E, apesar da céu ter
:rn,U1l0S, ,colo�a::am ,s:eus car'.:: manhã, provocando inundações, continuado ba;;tante nublado ..té semana. umavez que a frent<: iria
[;:1:' a disp :'SIÇao do gover· paralf.acão do trafego e desaba- a noite, segundo informações coo, procedente do sul que provocou J

temporal e a queda da temperatu-

Paz e segurança total ao ·sudeste da Asia i�,��r��=o;::·d�';."::;
1»;,���e� ..Laf1iel: defesa co letiva no E. O. dentro do marco da Carta da ONU

����:tJ Paulo, 15 (Merll.) -
I�!H lIut a oficial a UDN in
Lrtlll)ll que resolveu não
aceitar '(} nome do sr. Ni-
1.; Amaral. Frisou que o in
d icado, como secretario do
atual governo, está em cir
cunstanclas ainda mais des
favoráveis que os candida
tos partidários, centra os

quais se manifestou desde
quando propôs a formula
lcgitim:l de conciliação pa
I':, fi escolha de um candi
dato, afim de lar a São
Paulo um candidato digno
: 2 Sã) Paulo e em condi

ções de resolver os gran
des problemas que ° afli

gem.

sucessão

"ft NaçãO" ve a da Justiça, caberiam ao

PSD, Os novos membros do

Por. se:: sa�tificado ? di� I secretariado deverão per
de h�Je, este Jarnal_de!:::l_Cara'l�mam�cer no exercicio até
de circular amanha, vol-', ,

o

tando a reaparecer no ,pro'l
final do atual governo pau-

ximo domingo. 'lista, nu seja 31-1-55:

l'.\:EUS 15 (UPl - A Fran, 11m sistema defensivo, que !'!_ Paris, a aprovação da Grã-
1':, deu c'sta n�i",e sua <.\provu-, barcaria o sudeste da Asia, in- Bretanha para seu projeto da
t,�;" ao !Jlano do ss cretarto de I clusive r. I!1õ' chína) e o Paci- 1'eforçar as defesas antí-comu-
E,-. ,u1o rrortc-amer ícano, sr. fico oc:dental. nistas do Ext remo Oriente .

. :o·,n Foster Du l les, para a! O comunicado ioi aprova, RISCO TOTAL
(' . icertação de um pacto de

I do, antes d,� sua publicação" Er.1 seus princtpals paragra,
,', :',Llr"!l,:a 11n Extremo Oríen, em uma conferencia realizada Ios, o comuntcadc diz o :::X�_
j". "OH' a partclpacão de dez

I
no Ho tcl Matgncn pelo primei .gutnte:

'

Jl, I'Õt: ��, Um comunicado con.." 1'0 nünístro Joseph Laniel, mi- ,"Reco:ni1('�'('n:oz que a pro
ju.n.o decl.irnu r.ue a Franca nistro d j Exterícr, G,�orges Bl l011ga.::ã:, da guerra na Indo
('"l:1 disnosta �I participar dos dault � F,stc'j' Dulles, Este j'Í clima, qUe põe em perigo a
.studos pura a í'ormacão de de vir segcranea dos países imediata

menta afetados, ameaça tam,
bem, a tetnlidadà da, zona do
sudeste da A5j� (\ do Pacifi
C,) ocidental.
Em -Irit ma ligação com ou

tras nações intel'essadas exa,'
minaremos V�� possibilidades
de estabelecer, ('H.tro do mar
Co ela Carta das Nações tIni
das, uma rl'efesa ecletíva .pa;
na assegurar a paz, a seguran,O J;;. ',.".: ! IL'Ú�lt'i!1 " Coruér- mupas utunlízndos do" TI1fo::':,":;S, <já' '-' a liberdade n'�SSa zona" .

• ,u úe S.I nt3 C'atm ina esí
á

or- mouogx-afíns e ('"t:l'li:clil'f,�; bem O pacto de dez naeões inclui
gunizlu�do em SP11,; amplos ;:�l- como fotografias exproásandd 1'13 os Estados Unidos, Grã
Iões da mal! Iz em Itaja. uma panoramas c Gutrcs dados que Bretanha, França, Austraíía,
I'XllOsi(ão permanente de pr-odu- possam mtaressar ,3; vida econô- NOVa Zelandia;. Filipinas, TaL
tüs 'des município,", ca tar-lnc nses mica, do muntcípío, Iandia e os tres Estados da' In-I ._....._....._ ................
"os quais atúa. �och'inD:_ Víet.etam, Laos € RIO 14 (Mer�di6nal) _ Ao Aparecida vtvom, m'�er'ave'm('n.
As amost.rn.s d"s p"odl"'" (1 ,�" Iíd 't'j " Cambódía. '

I'
, . ..

_ ,,;' ",".' ,,'..,. uma mcc 1 a ut- [, "e , que' consta de um ínquêrâto na te num eastbre 'em -baírro OlC-

veld� ser 0.nvI'udas uquelü eSla-1 granel:, alcance €conômieo, que D'i!Â��� �.� (��)RE�RESSO Polícia, que co.�re pl!la del�"'a- tante da São CaetaDa, f.) Sul,
lJelecmwl�.to, fI'1", !'I:FI'rva sU,l:' �

I além do i.nteresse prõpriamentc tario de 'Estado d� ��cJe: cia de, São Caetano ,do Sul �m cOm mais quatro filhos, sendo
l,[ll'a, cadn l1lUl1lCplO ��ratll1tn' comercial dos inte�r,ssados

m�'lunidos
sr. Foster �ull�' .ad �" ,São Paulo, o admjnisb'ad,,� fto 'o mais velho 'de ,doze anos e (>

IJlrmte, I' 't . d' 'd" Id'
"",>. 81- '. ,,,

, .' " . I )�H) o,r-s, a. uma I, f:la gera a xou.: uçrodr'mo di! Orly as C.f>mitério, sr. AugusÍ<J Tolé:o, menor de apenas 'nnte mr ses, -"... '1:,
AIé;JI do,- pr,�duto�, �s, �), �PII(,� I �l o nele. :ede mdust7'IaI do E5ta�o 18 horas e 40 m'inutos de r.':!- no dia 23 de março finno; ao ra7..ão da Etdstencia <1e um::!

I'lunicil,io,; p.lt! riio df x::n ,til ,-" permlli' a constante apl'('cl3- (Conclui na 2.11 pagina Letra E) proeeder o sepultam fito do me" criam.-:a de cólo Maria não roi

nol.' Euridt:s dos S'1,ntos, de oi- presa.
to anos de idade, f-'lho de Aris
!.ides {na Sunt0s, casado com

Marila A, dos Santo"s, constatou
que o, cadaver apresentava f:"
rimentos suspeitos_

fXPDSiçã� industrial
organizada pelo «loco»

Deu ciência do fato à Dele

gacia 'ele Policiei. que apurou, ná"
investigações i.niciais, qUe! o

menOr fôra barbaramenb e:J'

pancado por sua mãe,' d.'a Vi',1-

te daquele mês, dUr3�lte �L tard�.
n<:it:'nha acuf'-'l.VU tr-'

Apelo pró criação
do SE N A I em

eluma escoia
Rio elo Sul

I'.'() DO S�-L. 15 - 1I1u"i ;

� ) 1 p'1�tl�\' :.:anl -

n �!vo 1'0 en'

('\,'1n llln surto de p. ''';-;;.l·P.�SO qUf:
�. tolc!"'ou ('n!�,� 05 p�'inl' iJ....(�

cidade. Contando, n1aÍs unla y( ��. l Fh'ca.l"a
seu \'3.1i050 apeio, !lmp3r::m,�o Sul agual'd�L C:},�l ar',
,lc:id:'laml!i1te .\lI,�t issir,:, �'(Í :ia' sieda'de o pronunc.iamEntn do T'."�
dic'ação ora pleitfamos (', nu sidente da F'ederação das Ir.

e :;pectativa seu ai,' dústrias em San;l;,:l, C'l(1'r,h(l, I) mal-(',�tar, inclu::iYP,
�'ü:arc;�'" P''U1Ui',oêiam,{lllil (".-!qual, forçosmnente, será favcrií." mitos e df',"E'S de cabf�'}l,
l;eito, arth,c,p31'!'JS Yo��enciJ' i ';;'eJ e' imediato, por'qu� u

verda,-,nessas n1t,lh(,,' I, e Bt lt� rr '1)-', de deve ser dita. e ,�cpeÚda. a' No dia seguinte vela maü';.i'i

n�l�cidos ag1�t'.lec.imcni.o!!, c- l"-! �i�dital110s pia.l1lenh a(.. )lI r$:" o menino veio.a fal ce1'. Ao ser

dlUIS Saudaqoel" la",) A:f!'('(., ,:, I te '" dJ promessas estamos fUll \ dado o corpo a sepultura, o ad·

K:'h>ck, 'iJre�::l('nte; Rr"oc to ;,la·' I: tos, Os home,ns de promessas mf:lÍstrador percebeu vá'rios ff.-
rl':ld'l, \'lCf�pl'es;dent: A'fI'cdo �ão aqueles que. garantilram lia ri-m:ntos n:) l')sto, P:) peito
�)f!.lf(H-O, l\Io�flr S" lio:' 'll'ct ,.�"Ià'hos a instalação duma agencia na,cabeça e achou dei bom alvi
ri'!,,; Emilio Ginlrdi, Hf'nn�lino tt�O IAPI e agora até {} Doleg-ado tra' c,omunical' {} caso à P.,,!ída
r.al'<::TH'a, Tt'soureiTcs: H.'lll'uth l'm Santa Catalina já é uma cs

Baumgartmi, RaIf Thieme, Luis, pécb clt'!! "l'énüvaçf.·) de...."'lores"
Piazn''l, m-mblos do '_"n:;cJ;1'.l1

("j' <: ',-,

Rio <10 Sul niio tem, entretanL:-,
Cp·,','11'·

r:t :;CDF1!")"lnhat
: :- rn.�ob:i:11 nro.

o

10 (1.-. _,.

d_..\l.:I; '.L:
'

I' - ,

l�! lJ' Inai� U11):l in:ciatlY;1 ir

fl}:l'1de vulto r1-'!pqnrln rt 1.·'

lala,:ão de uma Escola Industrinl
d �EN.� r. n1�';�i1 ci' al�tl.
Para, co,nhecJn1t'nlo <"'r,d,

l1")5 trall�'Cre\'f''' o tf'iir <I� f'-

t<'l�gl'ama dirigido pelo prr",i- n I' ri ll�'d VI;,,;,,:�:,�;,,�:�:�:!I�;�,::;;�!, ue luOS na IIIH nas I" ores �or
"1\ diretoria da Associação C'n)- f�lta �as C 3 ri e ',I, r' as m o � e I o til1ill'l elo rr1tJ�,'R� � ia h.lO (�:) �lJ -

TitLHlc qUf' repr e�t:'lntn a 1"P:1 ;" aI
;. t.X[Jrl:1sS!!) e!�l!:.�·g.; lil'vU,l{c.I :\S

r·F_· I só dp-;:t c n1un�cirio e 'IU0

hmbem dos municípios "!?iõ!b'-, Rio, 14 (Mr'xidio;nal) -E;;t:í I d;;'.>,
- '" �,�� .- � ,;; ,-'r'n��1 r'-·anr1n faltando carteiras lr�o(�elCr 19.: Infelizmente '() imigra.nte

.

t'ê�g-t-1\(lsn rlt"l<:"fl:!1�I'·r.lviri1(lnr() i.l- De.sta faTIna Cft'ca de r.:nco ac-redita. nessa. desculpa po.:s o

'!II"(dal t!eslp flOl'C'!;cenh· I: (, ln_ii pCó'S03S ehí'gf1das ao El'a.�i1ldOCumento lhe: fa? multa. falta,
\':de na in;. oue por isso> mc�mO nr<êI panem t, abalhR.l" por não t P:Jsso assegur!u' qua re.cebere
t t' ,,:sscl1te f[!lia r/U::J;;Í 3h501>l11 Il;lrEm ! I'cr-]1;\10 O documento, NIt mos nesta nova remr,-'a cel·Ca.
IH 'rif�sict!�i!� e[in-(':a�b"1.r;o�-; y:i- Ilha d!lS Flnl'ü.g há '.J.itnntn c de setenta e cincü mH C".n.rtojras

, ,,: ,'amos :,th'ülad 'õ ir"lH':-11'i ,j,; f Vi; r{llif�r:1!lt " que daJí nâ:J
"fllp' llha�g{· Vtvn�n�}:all, jlH\tfl i ilf"!n Hai.. - pOI' não pO}:f:tIircm �nr-
'" ;::,I�Ll('ia .pu·o �Oh('1l:1r '.h... I P

I tf'1Íra. rD')(]rlo 19 cuja e"{p�dÍ(.-;Jto
l' I) ,; 11':U;; alto, !�1:"él"at" ". é da incumbeTIcia <ia SC1'\""O di'
i '",,'([uteivd !l"fi'E! !'2,io !lo d:

'

\ !1(!;:d"t 1'0 dc Es{rR.ng-eirns,
•

.

':1 _2.0�lfi� P�Oll�.,.cgl!ip. u1ftlOr h; :�- O lt10t ivo s.�? á a. f[\1ta,_ de \'·
...

r�.
';, flftlt.U� pr,:-i.:�r("t�l f,')"L,�·''''·� \' '(I!l" -

l,f{ rrat'a O png-nmt',nf') <la r:rtna
j I .\t '-6, �;., instaL1(:�U urf13 t�S("·::l�l fortV' 'C' t(h�[l d�� cnrlcj,l\'1.!�� Nos
, I h ::i.'vi.�o Nttctl}nn I .li ln'�Yl:1i:f:t pr'ól.:ilTI1n:� ([ l� s�rão esperado ..}
.,: '!l, lIh.ll1;;l �'ini �@-l�NA T. Ij I"�! H, nfi\lio�: ,i"El nOya.s levas. de ilüi-

N
'

C t3 a ç 3"""0
qt'nn((lil. UUTll tót.qj dr, c,�ntt'l f'

nu'!! , n tril1t::l (' sf'is J!pF;<:;üaR. Snh', s.-

Uv U U U . ��:�, ..�l�l:j i���:���;e d���:;,;l��� ;i��

contra Mac �art�y
quent:l c SPiH crnzC'i,"ü8.
tnndo pré>juiõ') por:! os e� r7'('�
públ'e�s qU:llqu'r nen1o!'a
P}:pGdic:üo, (ln.;; í'lirtr':J':1s f' Ir nll,

VIASHI�:rflTON 13 fT.IIl v - � "] H:ur:ão d(\�� inligranie's dil�ig'id ...,�,
A Pr-ollóoito rli'CIUl'On boie: 'o

FERIDAS
Espinhas. Manchas Ulce
ras e Reumatismo

EUxm DE NOGUEIRA
Grande Depnl'l1.tlvo

do Sanrue

SENHORES
AGRICnr... TORES

! sl u. l1io-itP. Díipi'11nll 1 i ('

'"BriOl" Jü�eph Hac [!;'Il" jC" " f

;,: I l's:;o1' jurírl:<.:O no :mh·eo,

Jili:';:;_ÚOfR'JY Cohn, de l'_'rl�m � p.

t,f,cln obter f�n!ore!-: eS}Jceinh; lIa

'U, um liUtigo auxili3.- c'a m�:: "Em plll'te � veridir'1l.
lJ1:l .sub-conlis�ãry. p01' n"!.-:'�Q6 irn mação. Iiouv� um atrnza na en-

1'" up,dos, A H('llsa..:!ln oUc ,1, tlUt�

ltrrgn.
das carte:,';a.'l pala firma

;:'ll1sta de sEte págir.a�. ,�I):�:�l,' fabr�c�nte., qUe alegou falt,a" ,}(
I ,,"ncialmente os dad':!" J<l < ,1.(" mate:nu pt'lroa. Mas d01101S de '

1 ,o['mente divulgados em c .. , '''ltl.)l'l trinin dias de 'luspensão , dm;l
J,:lt� oficial, na cl)�tenda C'l'Ü', I) h-eudas de :urteiras' 'modelo 19, I,'.':lindor e O e;rorcüo, voltamo:,! a razê-Io com r�glJ.Iari4 ••••IiiI••II......�••••••••lj

Acabamos de 'receber no
Vll remessa destes afa
mados Tratox-es Cana

- adquira agora
o vosso tratQr pelo novo

plano de, vendas a presta-
�ões.

'

..

So1icitetit�nos
monstração sem

uma de..
compro.

missa.,

....
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Comercio junto ao LegislaUve

,

TAIPEH, Ilha Formosa, 13
(UP) - Not.iciou.se hoje, que
se tem registrado uma série
de batalhas navais e aéreas
entre .os chineses nacionalistas
e OS chineses comunistas ao

largo da cesta da China'. O
comandante da Força Aérea
Nacíonal.sta, general Wang
Shu Ming adver-tiu que' es,

sas batalhas talvez, sejam se

guidas de ataques aéreos dos
vermelhos contra Formosa.

Informações oficiais íncom,
pletas dizem, que nos ultimas
dias, ocorreram pelo· menos

- quatro desses 'eneenfros.: Em'
duas ocasiões. segundo' essas
noticias, 'os aviões nacíonalís,
tas combateram contra apa
relhos "lVIig_15" de fabricação
russa. n,) costa meridional da
China, Tres batalhas navais,
pelo menc,s, foram travadas
Entre canhoneiras naeíonalís,
tas e comunistas na parte ori
ental do Mar da China, sendo
qUe a ult'ma 'ocorreu ontem.

COM

RIO, lU (Merirnlonall - o pre- a revisão dos níveis
sidente da República recebeu na

tarde de ontem em audiência no

Palacio do Catete uma comtgsão de

representantes das classes produ.
toras de Minas Gerais, liderada
pelo sr. Paulo Gontijo, presidente
da Assocíacão Comercial daquele
Estado. A comissão, que se fazia

CflSI3 meri�iunal �a �b i n a
Os nacíonalístas alegam que
acertara mváríos disparos con

tra as canhoneiras comunistas,
pendo sete fora de combate.

O general Wang e outras
fonte;s fidzdignas afirmam que
esses crescentes e violentos
encontros indicam que '(JS ver
melhcs removeram a maior
parto: de sua forãa aérea' a ja
to da Coréia para o sul da
Chrna sendo possível qu� ata.
quem a pr,;pria Ilha Formosa.

VIRA' AO BRASIL. Á
FAMOSA ·(QMpANIft
"'PEQUENO "TRENO;'

GENOVA, 19 (UP) Pele)
transatlântico "Augustus" partru
c� mdestino à Améríca <'b Sul E

famosa companhia rIo "Pequeno
Treno" de Milão e .te cutras -ic

dades Os artistas italianos repre
sentarão no Rio e Sã.o pauio.

ramente alarmantes, tais como a

(Conclue U$ Z.a lI&IIt1DA l",:;ra Dl

ClassiFicação das guarniçõei para
efeito dãs gratifícaçõ�s militares
Anunciado oficialmente o estudo do reajustamento
RIO, 18 (Merid.) Es- a nova classificação das Presidencia da Republi-

tá sendo estudado não só guarnições rnilitar�s para ca") acrescenta:

para funcionarias civis co- '2feito de pagamento de gra- "O Código de Vencimen
mo militares. o reajustarnen tifícação prevista no Código
to d'e vencimentos. Esta a de Vencimentos

informação de caráter ofi
cial contida na nota distri
buída pela Agencia Nacio

nal, anunciando ter o pre
sidente da Republica assl
nado decreto estabelecendo

Morreu Guderian,

F A ç A L\I SEU S ,lida, já elaborad,o e �evis
A N UNe lOS I to pelo DA.8P, ha ma� de

N E S T E -J O R N A LI
um ano, vai ser encaminha
do agora ao Congresso. Isto

_ Manifes- mente faltoso. A medida, aliás n5.. Junior, Valter Lemos, de Azevedo e

contendo de encontra semelhante em qualquer E1àson Maurití ficando, 'por uttt

um proj rto atualmente em' curso país do 'mundo. I mo, aprovado que a' Liga do, Co-:

no Senado, qu� visa conceder a- Acreditamos mesmo que, por ser! mercio se dirigirá nó Senado, pro

nistia aos trabalhadores faltosos, o unilateral, infringe "até a propría

I
"'''ncnn na, z,a pamna lecra, Ll'

consultor juridico 'da Liga do Co- Constituição Federal. '

mercio do Rio de Jan�iro, sr. Ar- A Liga do Comercio, cOJilSid�<-' N
..;., -

mando, Martins de Freitas no de- rando as perniciosas consequancia, egoclaçoes para
correr <!Ia uma reunião, havida na da Iníeíatíva, dIe intuitos evideI1-

.

séde da ,entidade, declerou o se- temente demagógicos, (�eYe. levllr "J evacuar os feridos
seú protesto ao Legíslatívo do

pa�;ós uwu," inicialmente, da na- de Dien Bien Phu
lavra o sr. Thadeu de Lima Neto, '

HANOI.' 18 iUP) O dr

acentuando não ser inimigo dos Píerre Duhard. da F1acnldà\ie d"

trabalhadores. Pelo contrario. Co- Medicina da Univ'�sr:ade de Há
meçou a vida como simples em- noí, partiu hoje de avião f\"r�

pregado, daí sentir melhor suas ne- Luang Prabang. Dalf Duard' de
cessídades, mas não podera nunca

favorecer a indisciplina. O proje
to aludd(), talvez, sem querer Q

seu autor trará uma completa .sub
vursâo dos principiaS de disciplina

nTrata-s� de �ma iniciativa que
não hesít amos em qualificar de

monstruosa. E' verdadeiro alesur

do constltutndo-as numa subver-

t;; \.�JH F'uesaeu , na Baviera.

O ,general GUt.ierian foi o pro-

rn ; teu- do exerctto hlindado na

Alemanhu, cerno instrllrnento de C M Iguerr& ;ndcp"ndente da inIantari:l., amara uo,c,ipa
Sua ,hulrina. que cle apresentou'

HOMENaGEM PO'STUM-aã !lpiniào púbtlea em 1937, em seu

livro: "'Cuid -rlo com os carr-os nltn

dados I", iai :;p]i('nda pelo Alto Co

mando Alemã j e, em 1938, Gude-

ria" era nomeado chefe:dllii ··tro-

aVllDORES MORTOS Enas ráoídas" ,e tnrn1lVa .�;,'

,genpral, .

dll; forçns blllld!lduo.
_

PERDA DO COMANDO I
No início da cr.mpanna contra .a ;

-----------��--�

guerra.

são do espirita de disciplina que
deve pairar nas empresas. As con

sequencías, acreditamos, se o pro

jeto "e transformar em lei, podern
ser séria:. Não é .possíva! deixar

sem punição o empregado grave-

lOS DOIS

----�. - ------

lCJ
,UI fllllO SEM lIllli fURiE. {1illillID1J

I . f

IDF05CAL
• f ••• �

i ,.;.
'4 J • F"f.t'

l�� .. tUH.h
I,.,
� , • I"IS nDfUt utmítUJu'

tau, então, que a expressão
grave", de que re utilizou o autce

do condenavel projeto, ê reaImen�

te muito elástica e terá interpre-'
tação tremenda! Citou, a seguir, ca
sc.s. que em absoluto não compor

tarão a volta do empregado. O sr;

:Paulo Rodrigues Alves, a4ldiu, en
t5 o aos projetos que ultimamente
estão surgindo. E' preciso' que ,o,

elassez conservadoras ,estejam'
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BLUMENAU, 19�5-1954

n A .lt () I. D O REGUSE

Cunv(lca�ã.(f)
nt -ivU:r\lAu _ S. C .• Rua Floriano Peixoto, 89

Caí;.:" Postal, 4:'W .. - T2lefone, 1638

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. ComerciaI
A P R E S E �; -:' A 1\1:

....

São convidados os senhores soctos acíordstas deste Clu
be pa.ra a ASSEMBLEIA GF;RAL ORDTNARIA 'a l·t'nlízul'-se
nó d�a 24. de maio de '1054, às l\1,:m hurôS, na .;::&d<' ;':(leial
sita à Rua Alvim Schrader-, a frm d" ctelíberarem s-:>bre a

.seguinte ordem do dia:
'

RELO'CIOS ADORNOS ( I N E
üüNSERTOS E1\'1 GERAI. H O J E - Quarta-feira - às g horas - HOJE

JOSE' LEGWOY. JOSETTE BERTAL. DORIS i\:rONTEIRQ,
MODESTO DE SOUZA. CONSUELO LEANDRO, na grande
produção carnavalesca do IV Centenário' de S. :'Paulo:

CARNAVAL EM (AXIAS

1954.
AU(�UGTO REICHOW

p'residente.

Ql. "ilü lj1'f�t:i"al' de qualquer informações, ou de
f:1H:;iJ!1 ,ll�lí' dOI;llmf'n�os fi rcpart ições pub licas ou tra
tar de 'lu.:dquer ,cut.!'Q interesse, inclusive compra de
l·7�!·;;1i"t� djrija",seti

ME.RCURIO

Uma grande revista musical de 1954. nnresentando urna
sátira de Tcnório e sua "Lurdnha". Muità emoção. muita
gargalhada nei:'e grandioso filme. cem atraebtes números
musicais. a cargo de; IracemCl Vituria. Bené Nunes. Nelson
Gonçalves. Dircinha Batista, Nora Neí. Jorge Goulart, Car.,
mel ia Alves, Linda Batista, e .c·

Não percam HOJE. mais lima vez. 110 Clne Busch, eS
ta grandiosa r>rodução da AUantida - "CAR;NAVAL

.

EM.
CAXIAS" - Ultima cx ib icào!

PHOCURA�SE uma perfeita para ,todos 0:3

!saibg cosúihar.
: Ordenado Cr$

Apresentar-se �,

serviços;
e rn{:(ii. nte modica �(lmjssão, será ímed'atamente aten,
dido.·· R. 'I'sa]o, 12 - End. São Jorge _ Sala 4, ou
li. '.rror,. ,h� Silveira, 16, Edií'icío Parthnen, Sala 103 -
l' L ü 1 A N O P O L I S. .

.

-
-

( I N E

=

H O J E - Quarta.:.feira - às 8 horas - H O J E
FADA SANTORO, DICK FARNEY no filme nacional:

PERDIDOS DE AMOR

300,00 mensais.
firma Kander, falar CQm sr. Luiz.

ôntem.,
' à mos tamhém que ainda 'Viveis co-

A térra.. a t nosco , Pois, diante de Deus tudo
q'ttll tantas '\' zcs juntos sotn-evoa- vive- c quem volta ao Senhor COJ."l

mos e juntos aunamos das alturas. tillÚ� na. família .. E' êste o nosso
a (;Olllell US �,�StJS corpos Iluais COI1SO!0".
��:r5.os de p re íoso trigo. que um Encerrada a pequena mais sín-
d!;l tl('spen:u'" pn ra nova vida. cera homenagem do Aern-Clube :!lIl11lll1mllllliJmlllmllllllllllllllllrlltlllllllllmllflmllllllIllllmlmim�'
• ,A murte 'JU� vos ceifou tão cruel ao: seus extintos colegas, seguiu o § H E ]\II O R R O I DAS
'l,Iii" jJrem;1flÚ'llll1ente, não é, j"-. féretro. com grande acompanha- = V A R I Z E SEU L C E R A Smats, um bi'cQ' sem S,Úd3. E' antes mento, rumo ao Cemitério Evangé<
uma al:.mI'Ila ;"!IW se fech:1 P:IUla., Hco, onde os corpos foram Ievados DAS PERNAS: curas selU operação
tlnatnnute num ercpúseuto V�SP('l" ii sepu ltur-a lado a lado. Conti-

_ Dispcpsías, Pl'isão de Ventre, Colitr.s, U'Ieeras do
ttno, Plu'a logp 'cm segUida. se a- nuam inseparáveis na morte como - Estomago e Duodeno, Dísenterias, Arnebíasehl'ir num :n·r-elJol marurtnu: LI UIl":un em vida.

__ . ..

Intestinal, Flssuras, Fístulas, Coceiras do Anus

6
-

DR. ARY lABORDA
Como não poderín deixar de ser.:: CLINICA GERAL DE ADUL'I'OS E CRIANCAS

o comt.sárto Padilha, que com
- Consultório; - Itoupava Sêea BtUf\{ENAU

suas vtotencíns jri provocou" que'
- Horário: 8 às 12 horas

'
.

,la de",*l,ll1 chefe de Polícin,. cornpa-.E Resídencía: rua Presidente Getulio Varzas. 143receu no 2.0 dlstríto, demorando- �"". ,

se em converE:> (',nu o delegado § ---

-:- ---:- Telefol1'e:. 1 1 G 6 -'. -:-
- � ª

Bas10s Ribeiro, Emhora se diga I .tlllIHI li liUlHII li li 11111111IIllllllllllllflllllmllUHlliliUIIIllmmfllilmnh "

inü!ligü de todos os jornalislns. f
1'Iltl Quinze, o quc' pQ,l{'I'(' (1- 1l1t1" lodo [[.:lend.• para aparecer I
correr !la e,:eniu"lidac1(, de seu re1r3ttl nas primeira: páginlls IC;tirUll rllai", chuvas. Ao que dos j01'nais, mesmo com cOUlenta-

'�'l ê'" m.otocicletas, ,sendlJ duas.- . . .' _ _

." ..

cstmnos infol'lnados, é quasi rios desairosos, P�dilha passou, Pê"
"}::wa" € uma. !\'Ioto.Guzzi, t?':j MOCAS DE 14 A 16ANOS. prüV'lvel que as comunicê1- lo� repOI·tens, ,;cm CUl'(!primellt�-
thL1 de 250 cihndI'atbs,

ma.,
• EDITAL DE CONVOCAÇAO .,;Des com ltajaí sejam inter. los, entrando nu gabinete do cc,-

'Ininas modernas, de esporte. Pelo :vresente, conVQCo' os senhores associad:Js em pleno rompidas h3je, pois, as regiões n,is�iH'io.

Negocio ur;S8nte. Trata!" com PRECL'3AM;SEr.nas INDU�: gozo d_e ,se;us direitos Ilara a sessão. da Assembléia GC1'[Jt E:�- mais baixas duran1e o dia de - "COl1li;:;o llflo acoui-da na-lr�UCm{) Bâumer,' Rua Dugue de 'I'RIAS GERA,S .....ASSIO ME
traQrdlllarla a ser reallzad'a no dHI 23-do corrente mes, as .ontem estavam sendo Í'I1tmda_ oa di';50. Eu SOll d� ).a:'.cada. Não

caxias, �1, em J":li�vl1e, >ou

i'fl.'j DEIR_?S
S.A. - Alameda

n'119 hora�, em sua Séde S<?cial à Al,a12,eda Ri� Brêlnco 111', 62a., (j::s peJas águas. 1,,nha mtdo de ser demitido. A '!la·'
.

\",l'ma,cões com Jtlse O!Jn�alv?". Branco.
com o :flm de ser procedIda a elel(;ao de dOIS delegadus para mda etl II resoh'o na mão", afiro

o
, •

19
- ri t" d Ir c R' 1 d IJ .!,

.

<.: •

I un.'y-uu A �O C.'�1 JilOU ele.trl<'BtB jOl:l;p.I, ii nniti', d;,,"l � ':to

i
par j�lpar o

.
ongr.essn �glOna. (: reVI( enClfl ..ocu.!, Ati.) til Ail J

"'·1 n()l''''' j no dIa 1.0 de Junho em Flonanopohs.

f
Enquanto isso. um investigador

". , ��

! Blumenau, 15. d;e Maio de 1954· li no1Jl''Õ'AS ,J.<: genio alegre virou·se para· os
.

J'AYM:E Dlt� OLIVEIRA COELHO 4 Y �J II reporteres � (Us_e' que tal· não foi o

r fi tJ T A Don Presidente, proeedimer'to daquele comL<sáriO'.
" UnA" '. fi. OU - .....- ......-------------......-��._- r VENDE-SE ou froca-se por mTI' quando a impren;a �o atacou, há R E l O j n A R I A r. ( H W 4 B E:
!:n[�i(O EM" (QlIT1- t'iH.íI""afo dnr, Trabalhadores nas Indl!sfrit!i� do carro conversível. I alguns anos. Pelo contrário. Padi" '-' .c\ .J

.

,;;!(; �l.1 1'1 A- .JIUU ... V.J ��- Trai:;r na Casa Peit�r. com Ilha CD!l\'OCOU os jornalistas para \ IMPORTADORA

BIUDADE o:i��kISADA Vestuário de Blumem:m 1'0
H. Hani.

_ I ���:l1�'tc:��.versa de al�ligos em seu

i
O'TICA ESPECIALIZADA

FINAS CONFECÇAO. DE JOIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO l!\ 1-------·-·------· I ReIóg;os Omega. Rolex. Etem8, Mido. Cvma, Eská. Stu.
rara cargo de real futuro, Rua São 'Paulo. 3343 _ U E dio, Tissot, Classic. JVl1ghans. Kk'nzle. Zenüh, in.ternaÚonal,.

'm:om:ll'a-Se com Ul'gencia. 0- lTOUPAVA SECA Pelo, prese�te_, �onvoco 0: sc:.nhores ��s�_cjaJ,;:s :111. plC")l? J
de se cltetel'minar que 05 salários, ' Je?er; Artigos para pre�,:m',es - P�rc8lanas -:- ·Critsis finos

��l'tas de próprio punho para gozo d_e .;s�us. dlrelto� p!lra a ",essao. d� ,A,_ e ·,b!. .... Ger,l} E�... na mais \)t>lwc e inexpressiva zo·: portullldllde, o grande e exaustivo SOlaS em ouro e platma, A}lan�as de todos os t!POS e quilates
LOJAS PAUL. - RIO DO .�A!l ladio da Fan:nacia P:!'au>

.
tracrdll.':tarI<l a ser !eal!za�a no dia 2.3 dI? correntf' mes, as; na r,JÍllHÍl'a. ,;ubam ,.. CrS 2.0110.00.! irabaJ!l(} Tt'aJizado pela Qomlssso no mais fino acabamento; Caneta" das lnelhores. Jnarcas

'fjüI.. 15 horas: em sua Sede SO�l:ll à A:;'n::eda RI�')}�r;_in��) nr: 62a" i enejJ1:o;l1o �Iue' no jnterlOl' de S:'io i de Inquér:ito, co,:,posta d'::>s fUl1cio-
j Parker e She?ffer - Grand·.? sortimento de r.elógios 'de Me-

com o �ll:n de ser procedIda a el::;l(�ao ��e Cl:Jl!:i d��",�;:��s, g�� , Pal1lo ath\Jan], "1"',n"s ..*.. UlflO_J)ÍI; I' nal'lo� Abreo Lmz: de Alnl<'.lda. �r. j s�. Parede, !'" ,Dgspertadol'es. .

.

'-iIIII!&l!�IIIiI'!M"'_.IIiIIIIIIIIl••IiIIIII_"'�ir� parhc�.par do II Congr�sso :;:.�g!ona_ �� PrelJ.lcle.•ua )-�u., ! l"a r:npit:lj do 'Ri;) ,Grimd(· do Sul" Wladlslau RodacJn e Ayres Trm.! :«ma c·rgam,zaça.o .que· quanto ma s cresce mail> vantagens• cla�. n.o ,Ola 1.0 de _Ju!IhO,. ,,!'U ]i l"fmnopoll:-;. 1!Ol),UO; na capda) du Espírito San·" d::de Bento. !:,ob a pre'idel1cia do. ofcrece.
Blumenau, 10 a.;e 1\1:aw de �?4. .

..... J 111} CL'� ] .Bon,oo; na CaPital de Per� 1 primeiro e eecretariada peja secrp-' RELOJOARIA SCHWABE DE ASWALDO SCHW.ABEEUCLID",,s DE.OLIVJ5H"A . n"rntJllefi, C,.S l.l�OO.OO; na "aPitaIl tarja da Prefeitura, srta, Annema- BLUlV1ENAU - Rua 15 d.c. Nov .• 282 _ Fone, 15.16 _ C�i'xa.Presldenle. ! (la Bahia, Cl':? ] .5:;:;.OU, na capital I
rie Techentin. trahalho �sse .que se. postal, 391 - �nd ..T,el?,gr.: "Reloscllwabe:' � Santa Cá.

j-fl'n-d-;"If'-!:t-�i-A-d-ft-f}-T-a-r!\\"""L."'!i-I-E..-!lI--.IIt-I!'-ft-.-<1'-R-.::!I-C-l-H-.J-n-<lr-ill'�;-�7'i�..�.!f;.· do Pal.'aná Cl'S 1.500.00, e as.im por prolongou durante quasl tres me.! --- tar'na (ao lado da Casa das Tu1tas) _.__
w) UI�g ..v \I" vUo riaU Vi \:. l&Q,* RiIiU��il i!U� I�';- t.!iar\te.

I
ses� t.:'!n �essôe� quasi que diárias'

COLAPSO DA ECONOMIA e. à; \';;Ze3, até altas horas do dia. 1IlI"I---..--------------IIIlIiIO---- or..

falurnicas .• Mecanicas e de Maferial E�étrico de MINEIRA Os componentes c!� Comissão ao

� - Púder-se'ia diu·r que, p"lo I Jazerem a entrega do processo ao

Brume na'!
. t(:_tHO'lc'nto dado aO EEi1ado de l'vIi� signatát"io deste. declarar31ll que

U nas. este. enl vll"tudJe dos nivr']s dec1inavanl. de qualquer ren1unera ...

desiguais e Huperiores representa· (':10 pelo trabalho, tendo-o realiza
dos na parcela salario, tot"nar-s�- (io con10 tributo de- solidarieda�le

ia UH1 produtor nlurginal ou ten· conl o Governo Municipal, que, in

dcria parn este ponto, Sendo po," J'elizmellte. "iu mal recebida. a

to .fora dO tHc.orcado en1 \"ários dos c)nfiane.a COll1 que honrara lHl1

s(>us ralHOS de atividade, e se tor-I dos seus coh·gas. ES3e ge!to q\.le
naria sncdfícado enl parcela TI1ajor li h:'ln car�cteri7a a d:d�C:::'.GãO e o e:-'

0\1 menor em todos el!'3. Dírito de eleva"::. dlSC1plll1a e com-'

preensfio desses nossoS esfor(.'ano5
"

/ colaboradores, é. senl dúvida. mo-
.. i '"

I
!i\'o de justa sat.isfa�·ão do Govcr·

meaçando c·"us e terras, sem no Municipal.
quP O chefe de Policia ou o Cah�. agora. aguardar a deeis.io

ministro da Justic:a t'')l1laSSem final do MM, Dr. Juiz ?e Direito:
as providencias cabíveis no no p,.oce�so a ele encammhado. ,
C3S0. Valhome da oportunidade p.ara

I° sr. Aliomar Baleeiro C{)l1- renovar a v, S. 03 protestos dia. mí'

tinuou no seu discurso, assi- nha alta estim:! e distinta cons;-'

nalando, em varios pontes, a deraciío. _ Atenciosamente,
"ins,o::nsibilid<Jde do governo" HERCILIO DEEKE

diante das violencias dos seus Preúeito Municipal".
agentes. Novamente interveio
') general Flores da Cunha a

ludindo ao caso da "Justica
com aS pr':1prias mãos", para
declarar que considerava ne

cessaria um apelo á população
a fim de que se arme e se de
fenda contra a Policia, po:'_
qUe "a legitima defesa é a de
f�sa necessaría", como se diz
em linguagem juridicà,

Um sublime romance de amor numa empolgante hís;
tória vivida na tela por Fada S'lI1t,OI'O e Dick Farney a gran.,
de dupla do cinema nacional n

'

Uma l1ist.óri3 romântica e aí,egre... bem brasil�rá.
Vejam Díck Farney cantar "Sonhei". "Perdido de. A

mor". "Meu Amor Nasceu". lindas canções que ficarão em
seu coração. �bmarn parte ainda: Carlos Cotrtm, Miriam
Carmen, Terezmha AmaYo e o cômica Spina - "PERDI
DOS DE AMOR", Hoje, no Cine Blumenau.

p{lol'Ue.tllOS dois noht�s :lUl\.gOS e

luns sa b{�' ..

I
_.

-
-

-
-

'Se para, vús,':'.·aros !llui_gos, (J ('re·

jJÚSenlO foi lrli�;itll erude. aínrtn
assim encontrástes, sem uúvida., a.

quela. Iuz diviil:l dI' um Dl'ns Pai

(lUe- abre os braeo s aos filhos (lUt�
:1 l'i!LE retorunmt

URGgN'1'li1

�r Agradec imento
Francisca Duarte, filhos, gellros e l1et�s. agrade_

cem sinceramente a todas as yessoas que cJ?viaram
cal'tão e flores e aCOmlJanhuram à última' nu;ra{la '0
seu querido esposo, pae, sogro e avô..

.

Blumenau, l\'a,i,o .de ,l954.

�Iicina Eléf'ro ..

--
EDITAL DE CONVOCACÃ.O

Pelo ]!l'csente, convOco os senhores âssociadúl" em pl'ê!lo
gozo de seus direitos para a sessão da Assembléia Geral E�:.
traordinária a ser realizada no dia 23 do corrente mês. às
9 horas, .cP.1 su,a Séde Social, à Alameda Rio Branco 111'. 62.:1,

"

com o' fim de ser procedida a eleição de dois delegados pn
ra pSl'tici:!:)ar 'do II Congresso Reg1J11nl de Previdencia So

cial, no dia 1.0 de junho em Florian:JpoJis.
Blumenau. 15 d:e Maio de 1954·

,
.

FRED.ERICO MULLER
Presidente.

T. HEltBSTJ

Rua São Paulo, 481 f. -

Caixa
BLUMENAU

Telefone;"
Posfalr 203

SANTA

1250da. leí e dOE' precedeut>c;;.,

CATARINA
InduJldas

de Blumenau
de

(Ao lado da Agencia VOLVO)
Oficina especiaIij;;ada em consertos e enrolamentos

de motores, dínamos e geradores'
• Recondicionamcnto de coletores, para dírmmos e

motorl'8 de lIuaIclucr tí.})(J., �
-- Serviços de torno e mecânica em geral_

comeÜ� falta grave.

''''''''nd. =nu. � .'",Ud" ",.'"'" Ique+ transfornlado elTI lei prenlia�· I
rã os irabalhadores faltosos e ti ....._--------_-iilfil.m·.·-ii:l·--_iiiiiiiiiiiiiliiiiiiilii_Íiíilii__iiiiii_iiiiiiiiiã.
ral'ii o estimulo d1aquelcs que cum.-

prem o seu dever.
MESA REDONDA NA lfNl�

Perfeição
A M A IS

Preços módicos
ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

o

Cãsa Saú�e' �âO FraQcisco

SOBRE O Si1.r.ARIO goto;. numa extensi'io de 50 metros: requel'imento do vereado!' Ful-
MINIMO "io Emmendoerfer. juntandu um ab!'ixo assin{ldo de moradores da'

Com a presenca de presidente" l'Ua Piratining". pedindo a rnudança do nome para l'ua Guido SChllE'i.
de varias entidades patronais. co· I der: parecer da Comissão C'" Agricultura. aprovando OE relatÓrios da
mo a Confederação Nacional da In' Diretoria de, F'omento Agro·Pecuário. referente :.os meseS de Janei�
dustria. Confederacão Nacional '10 rC) e Fevereiro,

Comercio, Associacã3 Comercial do I Terminando a hol'« do Expedient •. () sr. Presidente deu a pala
Rio de Janeiro e outras. a Uni!ío: vra a queJTI dela quize.;se fazer uso. Pedindo a palavra. o' vereador
Nacional dos Estudantes realizará Gerhardl Neuferl discorreu "ôhre o irãglcr:. e doloro_.o acidenÚ 'co�
quinta·feit·!!, ás 20 horas uma mesa I'

o aví�o "Stínson" n:, baía (12 São Francisco do Slll, no qual perde
redonda. em sua séde social. parI< r.am fi vida, doís jovens aviadores blumennu::.nses, Siegfried Froésch�
ilehaier a questão ,i asalario mi.': 1m (l He�nq,:,e Pas�o.ld. Requereu que se. enviaRsem telegramaS de
nimo. que tanta cel;;uma vem le- i condolenclas B_ famlhas en!utnd(ls e ao Aéro Clube d" Blúm.cnl1u.
":;ntando no país. Os debates a se· ; O vereado!' M:.l'tinho Cardoso da Veiga deu conta da missão 'em
rem re�.lizados serviriío de base á; q�e representou o �r. Presidente: no áto inaugural do Curso de Aper
po,;ção que adotará aquela enti- I fe'�'oam"nto Cont�bll. Ao mesmo tempo prestou sOljd<al'ledade :li; ho
cinde estudantil com relação ao irn-I mel.",:"gens �equerldas l_',IO vereador Gerhard Neufcrt. O vereador
portan1e assunto.

Elmho ,Turk. num preIto de homenagem aos a\'jadores blumennuen.-
____-'- . se:, requereu a. suspensiío da presente l':união.

.. ",

O sr .Presidente COnVUCfJlJ nOV:1 reunHio para

(
I tem por um aemissora local do policial.'"

1
na presença do Ministro da

Justiça_ e Chefe de Policia,
I prestou este depoimlento:
! "Há poucos dias tive 1e 'II

- .

I
nao pronunc�ar um ra1?az I de (IS nossos advogados devem es-
porque depms de afred1doJ tar vigilantes. para levar· o proces.'

I per um policia e�pecial, foi! _o /s Últim�.s c<mseqt.ienci�s..
i Dela mesmo preso e autua- , . <! - .MoVlm�nto de ��Olo :fmall

,
.

.. . I ,;,cmro
a iamll", das Yltimas, pois

1 do na Del1egacla, do DISh'l� e certo que ess"" atentados répie
i tO. O piór é que esse aven- I ��ntam. inclUSiVe, sério d'esfalque
I .

d
• , para a renda de quem os sofre. fi

I te da autond'a e era empre� I cando expo ·ü!'s AS ·

... itimas a semi.'

"
gado de "boite", onde se 1'6- "'eI8 dificuldades neste terreno.
vistrou O disturbio por �le 6� - Demissão do Chefe üe

I n'lesmo provocado. Est'e a- PolICia. � se preciso do Ministro

b
.

d
dn Jltstlí;li.

I USO custOu. SeIS meses e 7) - ManifeSfu.à cias.se I! 11 Na-
I prisão à 'Y'itim_a do façanhu, çãQ, . �__�_

Ru:! São Fr9,ndscQ, ,147 - Fone� 2061 e 104.3

.C (j t� R f T I B A P A R A. N A'

- ú.JJ\H'LETAMEN'.rE APARELHADO -
CHWH.GIA - MATERNIDADE .� lN'l'BRNAÇAO

RADIOD1AGNOSTICO - RADIOTERAPIA
ABER'I'A AOS SENHOR�� lU.JUnCOs

B·

<'lireciiO do Clube.

3ttvel,"!'lOS que Jo�é

"Se �nanife�tado ahsolutam�ute con

trario ii �ua '�'andidatt1l'a, alega_ndo
RÇ'!JS mültipIo� afazeres e desejan
do nermanecer completainent� â

1lllargetl1 da diretoria, afim de .rne-·

\'1101' POdN' por em I)�·ctl<ln se�ls ,afa- �
�rê;;s p�l'ticul:ares.

. : v..�iSõ��!í3íi1l'i!@�m�:&!4Mml�ii1'ãiI����!';;l�����

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IOEurSCHE spa LlE
KURZE BERICHTE

HANDEL MIT
'9;W:

ENGLAND'
'

HER

.Rio, 17 (UP) - Der Wirtschaftsbeauftragte der
Brasilianíschen Botschaft in, London Edaard Melo
erklaerbe bei seiner Ankunft in Rio, d;ss zurzeit
zwischen Brasilien und England paktisch ueberhaupt
keín Handel stattfindet. Die englischen Kauflente
seien darueber beunruhigt, jedoeh bestehe Aussicht
auf Loesung der bestehenden Schwierigkeiten da dia
híer wachsenden Pfundkonten zur Deckung der bra
silianischen Handelsschulden an Englan bestímmt
seien.

HARNISONKIRCHE WURDE THEATER

LIBAU (Baltíkum), 17 (UP) - Einzelheiten
ueber das gegenwaertige kirchlíche Leben in den bal
tischen Staaten sínd jetzt dem Hilfswerk der Evan
gelíschen Kirche in DeutschIand bekanntgegeben
wcrden. In der Veroeffenflichung eíner schwedischen
Kirchenzeitung, -die sich auf Angaben von Fluechtlin
gen stuetzt, heísst es, in Libau seien nur noch drei
Geistliche taetíg, da alle alteingesessenen 1948 nach
Síbíríen deportiert worden seien.

'

Die bekannta Garnisonkirche der Stadt sei in

ein. �owjetisches Theater umgewandelt worden, alle
kleineren Gemeindehaeuser haetten schliesssen mues
sen
..Christlic�e Beg!aeonisse seien gestattet, dage

gen jedoch keme relígíoesen Prozessionen, Weihnach
I

ten, Ostern, Pfíngsten seien il1_Libau gewoehnliche
Arbeitstage. Die antírelígíoese Propaganda habe sich
derart gesteigert, dass beispíelsweíse Bibeln und Ge
sangbuecher nícht mehr nau gedruekt werden duer- I
.Ien. Bei Gottesdiensten werde wegen "technischer I

.Stoerungen" ploetzlich der Strom abgeschaltet. I
W_.<\FFENSCHMUGGEL IN �'I'EXAS

IHOUSTON, (Texas), 17 (UP) - Eine grosse
Anzahl von Waffen und Munition wurda durch Zoll- I

I b.eamte in Houston beschlagnahmt. Das Kriegsmate-Iríal wu�de an Bord des Dampfers "Republica do E
quador' gefunden, welcher nach Equador ausfahren
und den Panamakanal durchqueren

-

sollte. Die zen-:
beamten sagten aus, sie haetten zwei Leute dabei
ueberrascht, wie sie nicht weniaer ais 2. 5éO Kisten
Munition verluden. Im ganzen ';urden 3.500 Kisten
besehlagnahmt. Anscheinend sínd die Gewehre und

Idie Munition -in der Gegend von Housten gekauft
:v,orden. Verschiedene Leute der Besatzung muessen
m das ganze Geschaeft verstrickt seín. Die Verhoe
re zur Aufklaerung der Angelegenheit sind eingeleí
teto

EIN SELTSAlVIER FLUGUNFALL
MEKNES (Franzoestsch-Marokko). 17 tUP)

� Ein franzoesíscher Duesenjaeger fuehrte eínen ue

bungsflub aus. Die Besatzung des Apparates bestand

a�s emem Flugsehueler, der iro Pilotensitz sass, und
emem Fluglehrer hinter ihm. Ploetzlich kollidierte
der Apparat mit einem Storch, der die Scheibe der
Kanzel eindrueckte und dann den Flugschueler traf
:velcher ohnmaechtig wurde. - Blitzschnell stuerzt�
Jedoc:h der Fluglehrer an die Steuereinrichtung und
verhlUderte den Absturz, so, dass bei dem seltsamen
Flugun:llall nur ler Storch ums Leben kam da doer
Fluglehrer eine glatte Landung durchfuehrt�.

GUTEN APETTIT

DEUTSCHE BEEFSTEACK

500 gr. g<111ischtes und kleingehacktes Rind�nnd
Schwe:nefleisch, ,�ine kleingeschnittene Zwieb.el. SaIz,

PIeffer, 1 Ei, 1 Essloeifel Mehl, ctwas , geriebôn..:

Muskatnuss· Fett zum B_raten, ,Alle .Zutaten gut vermlschen und abschmecken.
D�raus kleme ,laengliche Brote formen und diese in
helssem Fett beiderseitig braun braten. Diese Steaks
soIlen c1urchgebraten seil1.

'

.

Dazu schmeeken alle GemueJe und Kartoffel
genehte guio

GEFUELLTEK \v-VUSTBRATEN
2:iO gr. Fleischwurst, 2 IU€llne Scheihen Rim!
fleisch, wie Rúuladen ge3,chnitten oder eine
grasse ScheihA, 1 Essl. Senf, 2 EssL geriebcller
Kaesê, 30 gr· Butter Pfeffer Salz

__

_ . I?ie W:urst el1th�aeut�n, .mlt Senf 'bestreichen,
W!d ueI1. gel'l'ebenen Kaese nllt Butter vermischen.
Dlese MIschung ebenfalls au! die Wurst striechen
dann die Wurst in die Rindfleischscheibe' einhuellen'
,wu€rze� und mit einen Faden umwickeln, damit sich
das Flelsch waehrend des Bratens nícht Ioest. Mit
starker Hitze schnell braten. Aus dem sich bildenden
Saft eine mit Senf abgeschmeckte TunIte bereiten.

Auch kalt in Scheiben geschniUen, schmeckt
der Braten zn verschiedenen Salaten gut.

HUMOR
MODERNE WERBUNG.
dDu, sag mal, darf ich bei DBiner Hochzeit da-

bei sein ," ,

- "Wieso denn. Ich bin ja noch nicht einmal
verlobt".

- "Na, als Braeuiigam natuerlich".

I
I

serão
em, terno
o trigo COr!1 &S

Iniciadc; cs pro-j limatéricas. A '2[2S, :;111
.

dutores já sabiam que o "tíma análise, deve o Brasil

preço do cereal ela de 250 ..a sua libertação, lenta mas

cruzeiros por �acà de ,60; prcgressiva, do pf":ado 0-

Protestôs .... na (amara: Heitor BeUrãor 'Baneiro e Flores da' (unha
no Senado: Mozart lago e Hamilton R.eferinc�o-sey também.

questão do abast'edmento,
disse o dr. l\!IoZE:.J't fÍ� Arau

jo:

ruguaí, ,!�l·gent ina, {�('il.iJdú�_
c Itussia. '

'do anuncio acha-se '��
retamente Ugaua li' eír
c!!!.ação do jornal. A NA

ÇAO é o único Jrgão de
circulação diária que pe-
netra na malorta dos 'Ia

res du Vale do Itajat

A, u i O r i z a d {} S

S� A.·

Rua 15
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:FERIDAS
Espinhas. Manchas UIe..
ras e Reumatismo

ELIXm DE NOGUBIRA
Grande Depurativo

do . Sanpe

WAMENIOS
- No Cartorio de Registdo

,Civil. �esta eídade, realizar.
s�ão hoje,' os seguintes con,

-soreios:
- do j;o:vem Gaudeneio

Candido de . Souza, filho do
sr, Candídn e sra, Agulda Aro.
brosina de Souza, com a sr

ta. Adir Maria Gonçalves; fi.
lha do sr. Abílio e sra. AI.
bertína Gon�lve$:
- do jovem Horts - Paul

Franz Twà:r&ku.s, filhO elo
sr. Paul e sra. Mátiíd-e Twar.

dokus, com a srta- Irmgard
Hausmann, :filha do sr. Fritz
oe sra, Bmma Eausmann;
- do jovem Reíncldo Wam

ser, filho do sr. Francisco e

sra. AnnaWamser, com a sr;

ta. Viranda Trais, filha do
sr. Jacob e sra. Emitia Trais;

- dojovem Arno Kath, fi_
Iho do sr. Alberta e sra, Ma.
ria Kath, com a srta, Irma

Manke. filha do sr, Germano
e sra. Maria Manke;

.
- do jovem Paulo Link,

filho .do sr. Gregorio e sra.

Paula Llnk, com a srta, Oné;
zía Ricardo, filha do sr. José

e sra. Anna Ricardo, e

- do jlovem Antonio Jo.

sé Schramm, filho do sr. Leo

poldo e sra. Luiza Schramm,
com a srta. Noldi Martínha

.da Silva, filha do sr. Juvencio
e sra. Martinha da Silva.

\ -

.

Rensamentinhos'
O MELH�R modo para

perder um fom.em, disse u·

ma mulher

lue
tinha muita

experlencía, ter medo de
perd-2.�,:). O eu medo, o seu

ciume, a su inquietaçib, o

ented,am e o tevam a 'afastar
se de voce,
_.

i"
O melhor odo de perder

uma.mulher izia um homem
muit� .sãbíe, . .e�tar v seguro
de nao

-

perdetla. A seguran
ça _de dono 0tende a mulher
e a leva a fa;er ver ao ho,
roem que faz ínuíto mal em

estar certo. de Ioue não a per.
derâ nunca. l·

mar, é belo, mas só por alguM
mas horas. Se durasse. seis
meses" I:U seis anos.ou para
sempre, sedá positivamente
odioso- E' por isto que Quase
todas as coisas da vida podem
ser boas, mesmo as qUe são
más: porque acabam.

- Fazem anos hoje:
- a menina Rita, filha do

casal Manoél-Edeltraud Pe
reira;
- a srta. Waltraud Seibt,

.filha tio, sr, Reinaldo Seibt;
-

a sra. Tereza Florindo
esposa do sr. Antonio Fl,orin.;
do;
- O menino Rogerio, filho

do pr. RRomualdo e sra. An,
netínda Flores;

O sr. Edgar Schbert, resí,
dente nesta cidade;
- 10- sr. Leon Welinske, do

.eomereío local, e
- o sr. Egiwo Weidgenat,

residente nesta cidade.Há mulheres ,qu.e mantem
quando é necas�3.ril[}. Outras
que mentem, assim, por acaso;
Mas existem algumas que men
tem sempre, sistematicamente,
em todas as coisas, pequenas
e grandes. E estas são as mais
infelizes.

.' O mesmo . contraste está
nos encontros s de amor. A
mulher concede um encontro

quiiud!J ainda éstá apaixonada
e Q pede. depois, quando a.

ma', O homem ;!lede o encon
tro. ao principio quando es

tá �om3do pe� paixão, e a

coriC'(;"de com "benevolencia"
deppsi. quando o seu amor eo.,

meça a arrefecer.
Nenhuma. coisa no mundo

po��ia ser. b.ela se não aca·

basse. Estar Junto da pessoa

amap.a sob a lua, diante do

- Com o :feliz advento de
uma interessante menina, o

corrido dia 11 do mês em cur;

so, na Secção de Maternidade
do Hospital "Santa Isabél" a.

cha.se em :festas o lar do sr,

Paulo Haeck e sra. Albertina
.Aaeck.
- Acha-se engalanado des

de o dia 8 do fluente mês,
com o nascimento de uma

menina, o lar do. sr. José Pe,
reíra e' de sua exma . esposa
da. Anna Pereira.
- 'I'ambem Q lar do casal

José.Ida Pasceco, acha-se en,

rtquécído de uma interessante
menina. tendo o feliz evento

se registrado dia 8 deste mês,
na Secção de Maternidade do

Hospital "Santa Isabél".

.

Há .sempre um cantiAho de
sílencío nas mais sinceras con
:fisões das mulheres.

De EDMUNDO MORITZ· '. .

Rna Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telqr·: "MORrt'Z"
-. ---,.. I T A J A 1.--' .. ".

Fabricação de- Balanças de 20, • 30 e- 4.. )t$. - lJOll&íb&s·!Il&le,.s de
1 114 - EIXo para serras drc:u1arel _ Furadeiras horizontais pa.
ra montagem em armação de madeira. - Fetrãi•., �DilileW �
Serra fita - Plainas Simples, 50 cento de larrüra '- Cllbidros pa_
ra padarias, moendas para. - cana: e dragas eompietás :para areia e

pedregu.thos - Oficina de fundição e estamparia - Prõjetos. or
çamentos e demais informções na. FibriCa.

I
- Acham-se hospedados na

cidade:
- HOTEL REX: srs. Ante,

nio Bittencourt Garcez e sra.,
-Arnaldo Augusto Vandler .:�

sra., Gus.av Otto Gerken,
As s�lad::s� apesar de toda i ,nh�das de um

-

bom molho de Luiz Gonzaga da Silva, Er.,

a sua símplícidade, tem certas,malOnese.. vin Bruel, Wolfgang Paul,
ngras que convem não es- E para voce. qU'2 gosta de Fortunato Banomo, General

I quecer. Antes, porem, deixe. saladas, aqui estã,? algumas Otacilio Serra Ararahy, Coro.

I m.e lembra.la que boas saladas sugestões que �ertamente' ga. nel Verginio C. de M,ellf), Ha •

. tem um lugar de destaque em rantirão sucesso absoluto: roIdo Correia, Deodorlco Mar-

li
qualquzr cardápio - e em 1) Compre as saladas e ve. tiro da Silva, Curt Peter, Gé'.

qualquer sequencia do menu getais mais frescos possiveia. cy D· Macedo, Ademar Sil

_ dependendo do gosto de Limpe...:s e guarde.os assim va, João Cadern·:::ta, João Gas

joua famEia ..E' claro que a sa. qUe chegar em casa, a fim de parino da Silva, Virgílio João

. I !a�a s�ndda. antes da r,efei. não perderem' a
.

vitamina C Angelo, Hartwig Beck, Um-

�:����������������������������������������'��'��� ����. 1��M��M�M�ili,.:. bem ma;s leve que a salada 2) Faça saladas bonitas e Jaime. Gevaerd, Helio Souza,

.IUIIIUlmn� que acompanha .eutros pratos. coloridas :para abrirem o ape. Aroldo P.essi, Carlos M. Luiz

Saladas plentrada - Deve, tite: rebanetes em flor, lascas e Cap. Ururahy.
_ primeiramente, ser um aperi- de aipo ou cenoura, azeitonas, - HOTEL HOLETZ: srs.

: Uva, (lU seja. abrir o apetite salsa, etc., contribuim para José Oliveira, OBvio Miran
:: para o qUe vem depois'. Sirva um bom efeito. da, Antoniq Pinheiro, Viviano

pequenas porções com um bom 3) Use as sobras dos 'vege. Barbosa, Romã,o Navarro, Te_

óleo 'de �Sá, enfeitadas com tais. nas saladas. Ist:>- e-vita que neJite Ernani Vidal, Bolivar
azeLonas, aipo, anchovas, sar. sejam aquecidos novamente, Costa, Leopoldo May e sra.,

dinhas e' outras coisas pican. não havendo, portanto, perda .Alfredo Mossimann, Manoél

teso de vitami:Qas. de Oliwira, Roberto Berg,
Saladas que acompanham o 4) Não corte a alface, fa- ;Leo Darem, Ricardo· Schubert,

prato quente - Estas saladas zendo.a murchar em pouco Ivo Lindermeyer. Tobias B.o.

auxiliam a Lorn.ecer ao orga. tempo. Tire.lhe as folhas de. n.etti e sra. e Herbert Wolli.
niSfiO um cardápio racional e licadamente.

equilibrado, ajudando, tam- 5} Não lave a tigela de ma

bem a tornar mais leve e di. deira para salada - se é que

gerivel o prato principal. Sir. ;voc.e �a uma. Se a tigela es

va grandes porções de alface I tiver gordUl.'1;)sa, limpe.a com

ou outros vegetais mist:ls -I
um pedaço de pão_

bem frescos e, se possivel, ge- 6) Não lave as saladas ou

ladinhos. '. vegetais antes da hora (a não

Saladas c.omo prato princi- ser que a receita o especifique)
paI _ Uma vez que estas se.' a fim de virem à mesa com
jam a base da-refeição, neces-I ioda a sua frescura .

sitam de ingr.edientes variados E como adeus por hoje, a.

e fortes, como a carne, peixe" qui 'temos. uma salada de re.

galinha, presunto, presuntada, polli;)< diferente - .especial
viandadla, !Salsichas, ;queijo. para aqueles' que dizem não

batatas vegetais etc. Sá:>- mais gostar de repolho ..
'

apetit�as ainda. se acompa. SALADA DE REPOLHO
AMERICANA

VIAJANTES

REGINA MORAES
_

Nulricionjsfo-chefe do Cio. Swiff do Brasil S. A. 'f.",,'A.a...c_-,

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA
AssiST�NriíA..Mru>icA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
. :.

,

.. :ABERTA. '408 mDICOS EXTERNOS

nÉTh'ÍciI)ADE mDICA ....:... .l=tEPOUSO - DESIN':'OXICAÇOES
uaOOLISMO :- TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS .-.-

AveD1a3"Munhoz d8 Rócha"Nr. 1247 - Telefone W'. 3 O 5 5

�lIDEREÇO TELEGRAFlcO: - ''PSIQUIATRA

_.][ -

Linho. e av1amentoll
.

pUf AJfaiatea
,-::II: -

'llU& XV. 1380 • ex. POIItal. III
BLUMENAtI

PRECErro DO DiA
- Medidia radical:
- Na água potável não

tratada podem ser encontrados

.
�-

-

germes banais, inof·esivos, e

germes causadores de doenças
como a febre tifica, as disen_
terias, a Clolera. Essas do,enças
·são evitadas quando se ferve
.fl água, pois o calor destrói os
micróbios responsav·eis.

Defenda .sua saude, be�
bendo sómente água fer

vida, quando essa água
não tiver a garantia da
Saúde Pública. - SNES.

;, ., -

aspecto.. .' .

MODELO .Dii ,lIjAiiiA

O1aU1bUtc:lor em llta. CAtarilIa
. D.Ift. II

.

�FA'MADAS CASlDUBA8

"1081$"
Marea Fabril da melhor

euJm1ra do srMU

5 xícaras de repolho pica.
dinho em fatias, e escaldado

112 xciara doe pimentão ver

,de, em fatias tJ.e�m finas

114 de colher de chá de sal

112 xicara de molho frances

112 colher de chá de cebola
ralada:
Msture OS 3 primel'lí:s in.

gredien�es; tampe a saladlei:.
ra ,., leve à geladeira. Antes de

servir, m�ture levemente

, com o molho e a cebola; 0'-

i. timo
'.

ácompanhamento para
carnes frias (lU quentes.

ASTRAL DO DIA

2-.,

�-';)�d::'
"o

o I; O

O Q
f}

O

O O
o

por Haga Swami
19 de Maio'

A Lua está hoje muito bem
situada para tudo! Para lO lar,
a familía, conjuges, infancia,
conforto caseiro, gen-eros de

primeira necessidade, labora

torios, liquidas e viagens.
Os nascidos nesta data

Possuem capacidades para

matematicas, arquitetura, tri}
balhos relativos a decorações,
adornos luxuosos.

,

r

Buerge
Não·perca sua'elegancia por' causa do inverno:
agalalhe-se elegantemente com.·os· maravil hosos artigos da Cj�$A
BUERGER, Ultimas novidades em: casacos� lailers e blusas fe(�m'"

cbegados do Rio e São �Paulor alem de lãs em metro xadrel ê

lisas ..

CASA BUERGER UDAR Rua 15 de Novembro. 505., BLUM'ENAU.
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Joaq_1J�ni FI'?ri<t.n_,jI,
impo_r�te. ,c=�o" da.Çl'.:)s,-'
Inúmeros afazeres paztícularea..Diiliiil ......III!I--IIí!lil-iIIiI-- !IIII IÍII .._. ..__�,· foi� �m,�r�e_gu�. a!). C:�P.i!ã!"',

'

A�dré
•

Colin. o., poS,tOl. 'll��Ul,?, da. e:çlUrla�

Sua.fi Diversas:'" Âgle'i:cl_ª� �Pl'.,1:g4'Q':'
o, .J1;sta,do De'----SaDt�:<·:.:�ª,c·�tr�tg3','.�
D�_'põe'·� e,ara' Prc;i:l!ít� ..:.;,.�.nl_tegatr,�::�8.j _ '.'

Preç� De Tabel.a., � � .. ;Dó ...,;, �·N,.,ô�.,�Q�: ',�
�E" '.M'á,i�s :l'jj"eroso-':" +: :,�:;,<.", .,'.'

.-_ Ós

. Alve!J ,';pessoa. � 2.D se·cretário>:·
Norberto Engel ,- :1..0 T·esoureiro

i TeatiM: da. dU�h.a M;e-l0. --:-: .. 2.";
. Emioo Alc:an,tara,

'-..' ., .

• •

üceUlvelS' a,
-: ;,', ,.

.",_.

cem 4iVQr,ll�lS &. Cl:l;' -

'

'de. novembro, -�.: Bhim enai]
Paruker.

-
. .

-

Franz Engel!; J·.)ê GuimarÍÍit>s, JO;
{s� OliIJ;lrlicQ.� Rar�!�� e. T�nente
( ,J,erônimo Coelb,� �orge.g.

. Comissão- ,Fjscal: Srs.

WiIlerg.!ng

1�'1

fC"119''';:1
�''':'�1':

. , '.1 \:.. ��-. . ...

..' t», ,: l 8' J.':!
: "''''l� � .. :' .k: ...... ;

;>�.r:;-!ríJ�! .J..' ,

.:'" 'I' . :..: '.:.. : ;:

".: .. ._ .. ; �"".
,G� .' f; :!:'

.... c..\...
. .

'

.,J'

'BA�I.'ENDI - Samir,

"JEEpn - UNlVERSAL··�

.... [cOM
-

TRAQAO·- N1ÜS.it4��ROQÁ.-S'�_·�"
C"

••
,

••... -a

Sul, na, tarde chuvosado do- f�ni.tivas ao .p1acard" cinco mínu
íngo que passou, dia 16 peleja tos, após ao anotar o tenb:ll, de

honra do, campeão, jaragnaense.
F,:)� árbitro o sr. Amaro Julio

Bento.ia de C.r U5,OO .a arrecada
ção arcando o União, com prejuí
zo supertcr a 2.500 cruzeiros. Os.
quadros :

Araujo; ,RQlandlo. e. AlVélino<.' A

h-têrico, Alvin, SchippmapJ)." M;e:ri
gar���e.Al1fan�"

1405 .:

1284

R 'O �ft o.'

S"", A• �. 1

U
:.:�. e-»:.

. . _ �r.l., ': ". o.. • : '., -t.

'l,' .�_��.:' � "J: .:,�:.�,. :õ, ót:oÀ·:J.�.'"1,..l,:l,·;,�:' '�::?o·���:·�.�';·:�. ;, .' -:: ...
�

�
o

i; Rmr' Jer '''�;'f�ge;lia. ·MnelJerr· '51.
'-F<mes .. -2 f 3 . e '3 8' O.

",' .... .�:�

',o.}

ado que se desenvolveu num-i

ancha totalmente Imprattcavel,
'virtude do forte aguaceíro lii..iã.-;;---�...--�iii�iiii--���...�---,.i!ii!I�••i�i�iiiii;�J"é" caiu durante os 90 minutos..

e hosttlídades,

. ,
'

......

.'j. •

Prolongue
sua mocidade:

com

\
I
I

I
I
I

Prevlna-se contra o inverno é�mprando já o seu
PALÉ'fO' OU CAlVII�A DE LÃ.

'Faç�-Th�s h�je urna., visita, 'verifique o nosso gran
de sortímento.de camisas de lã xadrês e combata o_ f!,io, '

com produtos KANDIDtt Os màiscbem.i?i�oB.

,8. t u. M .�. �1 :lLU.' ;.

! 5 de'· N'ove'ri1brlH
Posíel 590 Fone:

"""".:.. '

Sorriu o, triunfo ;aos ttmboenses
elo ajustado marcador de 2 x,l,
'o primeiro tempo os locais já
anhavam por 1 x O, tento de A

êrlco. aos 35 minutos, Na etapa \
. mptementar. Albano ampllou Ij

,. : .--�---�---- -- - -'�-�------ ---_.__.---�--- .._---_.-
...-,.---_.---- -.....,.--_,.-��-.",......

I E l E' C O, I N O I G N J1 O O .',:-,,:�� .. >

••"1."

." ,. :

'�':;::);- :,.':
;"\t�latq;u:ei, :;:.Bem .05" ',<Mó l�qtJ,'�:�'.:',� -:,:pe (0!,Q;rin�.;:�'.'." ... ,'-:�
Qq,e Estavar,n Na Social dci::C�:A,,�··c.,J�eno{lk;;,!t:�;:·.i�

...

��.;! ;'�" ,,:.
" '. - r ':;,:;�;' . -:' ._:::-:. -:.;�. 1 .... ,;.

"

••••�. -

"':"��,""_ .. ��':I..: .b'
'

• .r:016"53,'5, morais de fnda ·esllêeie, foram dirigjd�js,.!� 't���:p�.�meire>n�e, em Bros'qar:e::::; .'_:'�.
Por mais (Jae Quizésse conto.. ').

I "grauc:'JS" e ·'pr,!·sonalistas:". ('om te fez ��t��:" d?_ 'êspctâéulii: ?S' ""':.: Glüe nos diz so-bre a. �3f,Hcl'��; �" ':.: "1:laDse, L'-léco ,no vestiário aI,,;· portando-",e cle'acord:J com 0l"cartoli.n�as" m[tidos na
.

social própriamente, dita?
'. '":".: .,_:J';;"verde, assim que terminou '0 .')n, grau: lO} de educação 9.ue p::liisu- do _campeão cataril!enil.� pO)lco se �Me�$ rapazes cumprira'l1l.:L."Atletico x Palmeiras, não eJ/ent€ndéram de dirigir a Caro

. conseguia esconder rê,volta que" los de Campos Hamos toda, s�J>ie
': d.omiinava ,não POr qualquer aCCl1 de paravrõ.es que lhes vinham. 8.

p. !o�Juparam com as ações que se risca as inst:r;uções que. lhetJ \:lei._,
desenyqlviam .�a. "piscina :g:ram�' .As. chuvas impediram.' que s�'ext..:>'·
da"

.
do está(H9� Augusto:.' ;.B.fu�; 'bjsSem d�hti'o dei su'a�, v�rdad��·.' "

.. -. ,'.'

-

... III

En'd. Teh�gr.:
Cr$ 50.000;000,00
Cr$ 46.000;{}OO,OO.

�
�

.

i;çlCiment,o, verificad·.)' em camlKJ mente, além de atirar em .sua pois tinham sua ateni::áo, desvia- ras possibiHdade.s, mas ainda as
.ou ainda como consequencia da i:Mrcçã._} baganas de-, dgarro aintl.! da par'a 011(}.€ estava Cal'los óe sim a equip,e ap;resent01.lJ ótimo.derrota �pfrida por' seus pupi- acesas, d2.ndo vasão a UlU dcs· Camposo.:'Ramos.

_,., I rendimento téciIlico. As, chuvas g,-
pei1tor que não tenl sua ];��fzaQ. de: �,.�í· :':::.,.'>�'� : :." (�apalha�am muito nossos pIar
ser, n'ascido, nO dia em que o :1." ,Marqu�i: beil1' os moléques d� "%1'.):5.
tual "coach" do Campeão DO olarinho '3�e :eiC�f.�� ,".0 tempÓ I" Com muita convicção. acres-

.centená;r�J de·ixou a dir.-ção tC'j-·: tedo' a ,m'é' 'dilSD1(\,'aliza'l<. - o' qU_G -eentou:..

•

'

>

"

-
• '. : , , I.

.

... �.. ..mca, do esq_uadl'ao .trlColOr, .: ,':',_." c::n,-r·g:Ul· am e J'Hl1OlS C"11"C' --:; _i'{ii.J tenho receio algum deE�vel1e�ados 'j}or' com'ent[e' ii,t�
,

I pguirão
.

'j:.,�is o que v«m cte.'baix',-:, enfr",ni�.r o Carlos Renaux, sejaqu�, lá em Brusqu'� fOi:'a�'l fehnc não Jn�ati1.g·é�'sfi,-, c,\)\r:itnl�i I'l·(i.··<lq\lI�\.Brusque) €m Blumen'au ou
mais em. torno dO.) norne 'de V,ll', I i lU eeÍ'tt>l,. n:,.o. t .riio C01';]'_:CJl1 Gut!>o l')cul qualquer. Assilm.,com!l
{'O, que no !pl'ÓP1'io embuto ('nin" de -vil' :1 Bhli.il�:nn�· no j'p�t;.ÓX'1l13,�j)l"-demq·�' n(},';;reduto tricolor, te·
periquitos e .atletican.os" corllen·

I
doming;o, pat'�: ·incentiV31:i�i,w. " '��'i:ari,_õi "��r:tcyáo, em Blumenau. O

tários estes que, atri>buiam ao rc'l quipe, quanto Ill.a� J?,�ra. pl'OC�)' tempo
.

encãrr��ar"��,-á de, confir
ferido técnico muitas outras dc� der da maneira asquerosa. com') mar minhas palavras, . ..

clarações além das que l'ealmen- o fizeram ''-em '�asa".:
'

Finalizando suas d��iara�,õeii;
disse. Leléco'; '_;.

"enc;into".- do �e:u. graroruc''), aES�� Co'n'hoeeu
.

O D Pder" II '/I":,U' ;....

P'"·OdÁ'Ilt.O·
, ;'_$QblJ� o-,triurifo[ tricbior,�' n,;r.nlan\:i.o, sensacionlll viióch. I',r' .,:.. t"tI' .... . >

,

',li U ii "'.;:::..
'

... :, : .S.·,l,.· :��lll:aic���::tae�y:::��,i:é1�az�3. x 2; desbancandOt,os da !ide� an

'do- onze florestino - Bela f3çanKa,'·3',do �;1�;=:���?�:
",:a.. mp:e.·ão· d.ª 2a1l O�visia.'cem::"),C9ruD:â�;.:�ât�a$&E:·Er" ' II. ",' ." ,,'.

. gentes do Atlebco, sr. Leo1)01d:J'Coroou-se de plello êxito mais 'c:;1idade de Co�'upá, para Ú. Tn(3-' inteIiso ��uaceíro. que;'deixóu t!!ll Bauer, que. no int�rvalo do, jogo.mila excursão do conjunto pI'índl' c1ir forças CQm {) qua{}ro ';]0 D, péssi'l;pas dondi�Õ-e,?"ó ·.te:�·.re;l.O. lli ca'Valheir,es�·�1l:!e.l1te, v��io,,>lO.)\:.ves-
'

pru �e futebol da SO�iedade Es·lpf.dto II. um dos mais cât��O.l'i- �icurtá��O"b:l.$ta.l}t-e,. a. �çã? ,'rl�s t.i.ári_Q ��il;Y).eifen�e"�fer€-f!�
,

�f6
.

,

porüva Fl')resta, de RIO 'do Tr"t'j V.�dQS da ZQ,na controlada pela Jcga'�,�res. Na fas.e. IniCIal a� �:�nos playeTs aIV1�y�Jr,_�es.. que es�
O� campeões de 19�, .d�, C!ln1peoILlga. Jaraguaense Ide �esT-W"�� pedrlhos �OnSegUiuan_}-'i::,,;�sma.,..r hn�jm; ,�o.�prcta�1?nt� .. ,,�o,l.ha.··Inato ida, Segunda DIvIsaU da LI-· tos. "\, a ,'V'l-ntagem de 1 O" :pt1rem. no os.

..'- .':' • : . ,'.. ;;.
.I

ga Énu.mell,auen;se de. Fútebú). Muioto te-inidos em· seus d·on!iii .. 4. minutos fjnais ar���, s.pas li· -,?-i,nd�. na n.Q\��, .�t$: .. dolij!''i:lt�,'v:�iüna� d9minga pussad6 -i )0- hios, l)�Ú' q��{ql-ief ;,-. it\vel'sál}dS nhas � Flor�st.aJ, Pn:r�:�q�;,�rC:3.l", quan?� �(): }·et?��.,,�ll.. dé!���ç�1)I " -

.

----:------:-- que: os eriÚenta; Os coeupael1'Ses um feIto mUlt·.). S1gn,lf-I�ah�\ ,e�m!l�alq�p.a, ;Lel�jW :oa.'!;l;V,erJ;iW�..eus '
. '.. com todo se� �artaz. não çheg8-' DárcíO, Corrêa 2.(.. �l'�bÚ �; fo' pUJlHos ,quanto,,-il. i'til-potrfrnct�Aal l'am a intimi<lal; os esm'�raldinoG, ram os construtori::s 'l� : tl'i�.nfj partida dê domin_go,:.';Ii'l.it Àl�ei!fl: .

.

apollfau'do () l:e�hltarlo flnal do da turhn de Rio do Tci\to, as3.ina Dllque, \te.ClL"l:ias, onde,mm flfn_-.�. .."

.-.,,� .:' _ .�.,! ,'., . I ',�." •. :-,f-·':_'. �.::lmgna uma rnCl'ê(!idn. e expJ'eilsi- ·lo.ndo ,seus quaÜ'o t�nt()l?.. tc,d,CJS d�d:L"l csp.eraIlÇlls de. relViq;ti<')lO• iVf; v.itórÍ1.L dos visitantes, 'po r,! -�o pe'l'�odo derraqéiro:" Formou l·evés' sofrido em Brusque' ��'t:(;s.;'g-""1ls contr!!, 2.'

'I
deste modo ,Q peJ�tiit) alvi·'VC\'r'u'ê: Ill'JiHte.t> ii altura, àque-Ies qU�' o 'esI O m::ltch, como .sucedett

.

11a Calí, Hubert. ,�"''i!Fe'dte�;:.:ba.t'c-�o t-.cdll;'_1l'�:in·':1)3_i;a '-:Vitsma_,lde 'lÚtul.
.

trxder do ,dja 16 cm qUfj�e tmh Tllle €< Silva; 'otti, LUizinl1'J, U-j' eampa.nha de
-

des��raiiza�.ãQ flue
,'" �,·Santa.c!l.tarin:a. f:.)�1 disp�t<ldq:.;;Pb r�bú" ce�r�a e ,Tanf;a. " n?;o., tem S\l'i!- rà2�. qe ),�r ',�;� �:.:::'",......--"""4... �. -

.. �: ....'... ,· ...:.t ......:.... � �,'i� -::�:j.:'_",:,.'_ '-";:� •.•�,�-_.�:' ·�:··:·.:�;•.�:"'\�:,:I :'!;"p.r.:_.__

Não, era para menos. NinguErn
'desejari� ouvir ,.) que os ouvidos

o moderno
� .do c0!theci<;i0 p;rr;l";lracli)r "capta·

I J.�IIli!i••�!IiIííII!I!IiIII!!.liiiiiillii!iill!iií-iIiIIiii!iII!iii-iliiiiii_------IlÍ--....�-�"""II!Ii...!II��..!fIII!I!I.-.·"'1 í:a;n': iL boca do, tinei situaldo em,'J
•

� �� .�

fl"€U1te. à. arqudbanc.ad� dQ·�),mst�:·
dio A;ugusto Ba�er:' Áli perili��e
p,en&:>'- \durante ÚJdo OI desen;rola.r
dÍl. cotejo, foil bastante visado ]')(1.
la torcida do "vôvô", cuja maio
ria soube .se portar, com decência
.(1 €'duação esportiva. No entanto,

algUns rapiazes com aspecto de

Utü�lo do.

l.AiltHMTbaur UCOR
Df CACl.Ú lAVIER

S. Ao

,
. .

Fundado em 22 de Fevereiro de

Capit�l ....•••.
FUndo· de. R�serva

. .

50 .Trata·:s€ do coli.heeldo a1. Er··

-e5tO Vetsch e do nosso colc;;n .cro�
liSla José Gonçalves, aliás duas

ígur�s de prô:i 'dientro �a agremia·
';10 e que praticamente vêm ar-'

o ('om os maiores encargos nl.l

íCrintln'lla :m� �.a pág. l�ii'a 'i',

';'.';...
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o Desastre De
Blumenaut m Sepu'ltura

Avi
Os Aeronautas,

rt s
" II

atarlo São
pública

4-. ..

por VOilOS horas�no Igreja
l'ocur50S, num esforço comum vara Clube local, soüdartzandc-se com derradeira homenagem aos' colegas pre ainda. cora 11l11,a. centelha: de'

a localização, com ou sem víd-i, os sentimentos de pezar da fami- desaparecidos erp. tão dOlorosa-' esperança, as vossas ramíuas, vos

dOl dois ex�integrantes do quadro lia nel:'oviária blumenauense ante circunstancias.. As palavras de Frei ses amigos e colegas do Aero Clu

de alunos do Aéro-Clube de Blu- o rude golpe fofrido, com a perda Severino, repassadas de tristeza e; be, aguardávamos o vosso l'etü:tnl).

menau, Até um escafandrista foi irreparável de dois de seus quert- sentidas saudades, foram as oe- J Voltastes. .. porém, diferentes d�
conseguido. o que servirá, poste- dos membros, falou em nome dos guintes: 1 que esper:ívamos tão ardentemen-s

rtormenta, para a retirada do mar atunos e pilotos c!t� Aéro Clube, to� "Henrique Passold e Siegfried, te!

'I do aparelha sinistrado, cuja posí- dos ali reunidos, prestando um" Fr:lesCblin, - Consternae.os e sem-
I
(Conctm na ".a página

ção, nesta altura, já foi identifica-

I daó� caóavsres dos .srs. Henriquel ' Concluido O inquérito
Pas.inld e Siegfried Froeschlin, fo-

C cl' ram retiradOS do mar com um in·'
tervaIo de aproximadamente, uma

.

Ons t·..:l ta aI hora, Isto aconteceu cerca das

161'
v-

I ;:;:h��i.�::�:��2a���n:��� COnts "...
O(Deo'b�'-',Ino '_'e ..• )\

n Jr.:JelePraIa Grande um vetculo apro--{ ga ',J . a a r\ a g
priado para conduzi ias .até São.

Francisco do Sul. Chegados àque- .Em, ofício

·'�ttlnell.aU VIV ru, ontem, (I

últi-,
esuvernm (_ha\,il!l� cinco noites e

m» � �Ioitulo d� t�agédla. avia:órbl i:._!unl nÚfllero.U} dias ao sabor das

'qu c arrancou a 'vírln dOIS estímn- aguas. EX:J.U3t-LVQS e forças foram

do:') p.Intos cívls btumenaucnsos.
.

L-. � ·".d a viuvez dísfintas senhc-
�'t' ....: �"l orfandade cinco menores.

�'- "undo na:::S:l último. reporta ...

gr " .�Jhre n lamentável ocorrên ....

C::l, o acidente teve corno palco O

IJ1 ..ral catnrrnense, nr-s revoltosas

'" das do Atlantico Sul, alguns qui
Iornot r-rs de São F'r-anctsco.

\.l';m do piloto e proprietário q'O
, �tinson··! .. r. Henrique Passold,

1. li:ljavan, ainda no .aparefho os srs,

J.wy Cr,mpo', Alwir Koellt'r e Sieg·'

desenvolvídos para

encontrã.IOSjantes, porém, sem proveito algum.
A Prefeitura de São Francisco, Cu-

pit::nia do Porto, Delegacia de Po'

Iícía, além. de grande número de

populares, mobilizaram todas os

eSfPS úit irnos

l'LAGR.\NTg COUUDO NO INTERIOR D AIGRE.JA EVANGELI CA, VENDO SE os ATAUDES

DOS DOlS PILOTOS COBERTOS DE FI.ORES. {Clich� confeccionado neste jornal}.

INENTE ADEM ISSAQ
DE POLiC1A CARIOCA
total

--------- Não
.. ,C��li!iJ{t estamos ínrormndos, os

iCl'Jl�... li U.1S car-iocas, na antr-evjsta

ro um
qüe t:::rJ.1, hoje, eorn o mtnístro da ro DECISÃOJll,t:f'n, solicitarGo do sr, 'I'ancre

.10 Nevas garunt.ias par s,
' o livre

e::::t:rcicio da profi=süo, já que 5911 I"A e
• ••• I �'-4

� --.�

1f'3�'1:Z mt'A�osentem lIb02._;.uros, em vrrruo.e (la, lj;'
_ ;.. :'.1 'r� � rr:" f4_ d�

Llitude Ô.: c=rtos polieíaís. ,
-'

_

...�" j...... � yu
Airid a na noite rle dO!!1Í!1§.O. jor i BTC·, 1:1 (:�ei..·à) - Em

_"·]i,,ta, e , tiver-am 11.0 2.D D'\ t";J· sessão de ont rm do Conselho
to, a.

í

ím d e se
í

ntej rar das provi- St.p _ r ior das Caixas Econo-
r.(!ncia�; t "111L.:L:;; p e lo detegado mir-as foi aprovado um voto
8"ot�s Riheiro, " t'irn oe apur-ar (i," r-ongratulacões ao ministro
l} 'l';_:1';':'Ío de ;;:=""" Aboab. i da Fazenda pelo seu esquema

!FVESTH..':,DO: AT�E':I�O i agrar.o. Jf'ustificando o seu
FOI quando suraru o lnvesü��-I requerimento, O sr. J"r:-ão Hen.,

.d(H� S:Jt..lz:-or. f!g\u';-> conhecida .Ia
I r que acentuou a intima liga

renort:l',�m, que, c'= dedo em ri,.·
I ção entre as ca=xas Economi.

te, perguntou "os j:>rnalisias: i cas e o IVfinisterio da Fazen-

da produção agro-pecuaria

um
local

favoravel o
sr.

Cãi1didafura do
Simões fUho

I�·-----------------------------------------------------------

Cronica PoUcial

no11
P�HU
"

,

ii

�'.'_:::::::/ G:O:1\.1 D.\. MOÇA
f:Ac··,,= f>�lt,-nl na nRP a senhora
,', 5:,l""3 Ll,rndür ..l no Bêco ZE"n-

S E N H O !t f!: ;;;
"'- C R í C U t. T () R E �.,:;

de receber �w-
df'i'tc5 �rl"'-

Trafore-" Ctma-
- adquira :!g'nf'a

INEVITAVEL
Essas r.:.ações"

;:;oderão ser npt'í1as suavisadas
- frisou sir 'Ah�xêlnder FIe.
mi.ng; - eyi'a.las nf.o serÉ,
passiveI. Ou, melhor, ') Unlc')
me o de evitá_Ia, quando o [lU.
ci,nte é aler�ico, é ni'io tOlUal.'
rt�micilina. Sendo muitJ gJ�;}
ve '_ c�so, � não havendo ou

tro recurSJ. senão a penidH.
na, caberá ao medico contr'}
lar as manifestações alérgica::,
a fim de ver até que ponto e5-

tils serão prefervi.eis á I\!nf:e�'.
midade em tratament.J.

urna de

compro·

PERFEITA

B R U ti S' S. A. -_..

Quanto ao mais -

prO!l!I�",
guiu o cientista britanico
peniCilina é um prr.duto
I feito e insusceptivel de
frer aperJieiç,oamentos.
novos produtos, surgidos
kriormente, são apenas su

periore.s para certos casos.

REGRESSO A 25
Sir Alexandel' Fleming folt

Rua 15 d·e NDVt1mbro nw Esquina da Rua Pe. Jacobs
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