
RIO, !J CMr:l'id.) -_ Na n".,·;
ão dc' quinta f ira será pl'L pc'-:-."
:i v:Jnlissão exc �Htiv.." ti "!.i ! l � tE

tl.e São Paulo :t. c'andidatul'a do

govertlQ do firo Vladimir 'l'ol!é'\(
Piza, (nce['rando os trabalhisbE
as negOciações con\ o �;:. �\fiht'.·
mar de Barros \' >:;1'. Jan�;, (,lu",'
dros. ·resolvendo, !in!:tlmé.,l.l', ;.

,Ejtuação.

BOGOTA. 9 i.UP) - HOll':' � terminou C0m a· int re\'.wlfii!...

Ique
não di\"lllguC'ffi notidri, ,',

'1m e,tudante morto ',' (,tl'lL", :. doe tI'Jpa do Exercito, que fez "'. ·rcs\lclto.
.

;rides, n'Js gra,-ed .acüntccimen- policia se retirar e cercou du- Ameaça a Baia
tos que agitaram a Capital co- :wntoS! estudantes na cidade tI- com um ultraje
tc.mbiana. 'f'uuo começou qtlan;'.1 nivérsitaria, impedindo que drs- HIO, 9 (J',{PI·irl.) -,-- O PSD
OS estudantes se reuniram pat·u fiI"ss�n: pela cidade. �ais tar��" Imiüno, subr.� a nova c..:-lse, ".'

.comemorar a mOrte do seu C,!- os. mllustl'O; do exte�iOr. d:o· Ul. g{'l"tL cOntra ,', sr. Reg,i:;" Pachecr"
lega G':mza1o BI'f,.vO .pet'(;�. ��,' t�rior e da higIene. ce:tive.ram ameaça fi Innçamento. da erm·

).929, e a. policia tentou dispq·- na cidad<; universitãria., confcr.m didatura do sr. Laurinda Rog:L'.
sfrr Oi; manifestantes. Segundf> ciando com Os estud'antes � PI'" policfal e chet't> da jOJJ;atina' no
testemunhU!;1 'd", vista" a prind' ll.'letendo acompanhar uma, ('f" E:rado. Está amE'açada II I >l'

pio houve apenas bate boca; mas miSfI'io desteS ao prcsident." do. iillação da re\lnJiio lle hoje· '.'.

depois os estudantes ape<l:reja- U,'IHlblica, D Min.ish'o da Uu 'J" Comissa') Ex€cu tiva. d,� P;"iI"
raffi a Po1ic·:n que rC�po'-1t! 'U r .ta publiCOU um comtmi:eado. d�- ·no. O sr. Sim6es ·}t'ilho !':::I.

b:rlngo fogO, O ti!')teio so vrl.'-· plQr,:muo "" .'ll''''ntí'ciment .... e sO firmou ontem à reportagem que
tangou por tres horas, morrf'ltdo llt:ltJ.m'10 '>\"1 r"fPo e ii i!f�p't"!.lé'n nãc desistirá da f::urdids.tuf!l. 1)')1

'

o estudante Gutierrez 'R€streto, I
.

que não deu um pa.sso ne'w:i!

Graves ac ntecimelklos agitaram 1
.

ante ontem a capital colombiana I, AnwnW

pois ao n4me�o' Crescente
d(· àlunos hl,'!n1 do.tados e

pobres, des�josos
.

de edu-,.
car-se, más sem
para tanto. Ao
disse o minisiró:
"Para atender ao· proble

ma de tal magnítude torna
se imprescindivel a comu�

nhão solidária' doe todas as

.pa�a
-===��

mil,Seria eXêJm;fj(Jda$ propostas
RiO, 9 (.il'iei'l.o11Uii:t'Ü,-

� Ã Cm:ni§!';âo C6llSuiti.r
va d91 T:fi�fi i'f\reterã pll-:
ia exame uh� 10 .b<ii""�
.ir qiia"l�=r... íí:à. lU!Ii 111,'
liõ gahillH" d.. Chef?;
ii.. ueparuweIltiJ :Eeo=,
i1&rntco (.1 CGii�iiiar do
lmn'Vibriô dai< Reliil,lõê&
E,,�têi'jc1rel'i, prupo;;;ta;< jla�
,'li. ,'<,mpl'â :tt{- ilíi'1.fntas
.nU "tnne ladas de trigo
mn gl'üo, ém. jllH'ce!as mi:
nonas de cinqUf'ilt:1 mil

tcueladas.
o M'E II S A & E I R O D

ANO X BLUMENAU, (Santa Catarina) - 5,a feira, 1.0

DEBATIDO NA ACIB' A MAJORAÇÃO DAS
C'ONTRIBUICOES AOS INSTITUTOS

,
,'.

Il",

Esclareci ntos prestados
pelos agentes do tAPe e IAPI

Para debnter o assunto referente aos recolhimentos aos
Inst tutos de Prevídcncía Social, reuniu..se às 20 horas do
dia I} do corrente, a Associação Comercial ·2 Industrial de

Blurnenau, cem a lJresenç,l' dos membros do Conselho De
liberativo e da DiretcrIa-

Os acalorados debates contaram com a participação dos
srs. Alexandre Gomes, agente nésta cidade do IAPI � Dal
miro Duarte S Iva, agente do IAPC, que prestaram sua va

liosa colaboração. dando cs devidos esclarecimentos aos pre
sentes.

Na reunião, que terminou já em hora bastante avança
da da noite. ficou deliberado que na narte referente ao Ins
tituto de Aposentadoria 'dos Comerciáz,',-s, uma vez que, C{)-

. mo muíto bem esclareceu o sr.. Dalmiro Duarte Silva. não
houve majoração, mas que aquele Instituto está autorizado
a continuar recebende as contribuições na base de 7% até
o Iím'te máximo de dois mil cruzeiros, a não ser que o con

tribuinte requeira para recolher sobre quantia maior, e que
abstraindo.se do recotnímento do SAM, que era (ii:! 1%. no

in;:2.z. de se recolher ��-;. e mais 1% da .sAM, deverão os con, Líherdade" que' a organização 1l0rt0-amel"cana
;;rlbmntes recolher somente 'I por cento dos empregados e

'1 j10T' cento dos empregadores. v sto que não recebeu ordens

I
..

cm contrário, ficou deliberado que a classe recolha <�,j IAPC Liberdades

na nova base de 7 por cento -mals 1 por cento até .' limite
máximo de dois mil cruzeiros até ordens em eontrário. numento vivo aos dir, ito'" e aspirações individuais", ..

pretende construir en I Washington, Cf,mo

RIO, 9 iMerldionalj - o 'State

Departmneni eXigiu' do Governo de

Varsóvia O fechamento dos Consu.,

.lados :m Nova Iorqu�. Chicl\go e

Detroit.

A respectiva nota declara que,

depuí s de ter examinado com

maior cuidada as 'atividaC!les desse,

COnsulados Gerais, o State Depar-:
.

tament chegou à conclusão de que
'�S missões em apreço não desem

penham qualquer pape! utU nas

relaçõe3 entre o� Estados Unidos
e a Polonia: outrossím, a dita no"

ta pede quz os ':funcionários des,

da I
sas repartições deixem os Estados
Unidos num prazo O mais breva

Ft!nd::�5{} da� pos .ível. '.
. t õ O �eehamento do,' Consulados
.' comunístas resulta, entre putros.

"IT��'-1
das intervenções do 'governador do
F,�tado <I: r.üchigan, sr. William.
o qual forneceu provas confirmao-

recusa. por par!'; do' governO co

munista polonês� -de' acertar '. de ção- 'no que os eoncerne.

volta alguns comunistas poíone=es Da ,mesma �orma. os conzulados

deportadOS dos EE. trtr., (IS quais dos países livres, acreditados jun
de acordo com as 'decisões das

al.l-')'
to aos goverllios comunistas,. não

toridades americanas, 'deviam dei_ têm muito ·0 que fazer, pois prà
xar 'o terrttórío dos' Estado; Uni-' ticamente, 'cidadãos estrangeiros

dos, antes do dia 15 de fevereiro; nesses países cnão há e quanto aos

ess::? 'pedido do Dep::irtarnento do poloneses não comunistas, - é;-
Estado- não foi atendido. .' Ilhes vedada pe'1o regime, a saída

,
. : de seu pais em demanda do rrrurr-

Ess�s .envenen"lmentos suger�"Il1
C', livre. Podem deixar a Polonia

automatícamente- uma pergunta. a unicamente. 'âgen1)es de conríanca
'd" saber" se as mi�sões dE! Varso- ,enviados para' o' exterior em rnís

via: no .Br:asil são úteis ou: nocivas são especial.
-

o 'mesmo acontece
para' esse' pais?'

.

, ... EsLt é a concepção de um artísta sobre o "Santunrío

.

-------------==-==�,���--�--�------

Recebe.u OMinistro doTrabalho No que concerne

que elas carecem de utilidade.'
tanto do ponto de"'vista:'dos- ínje
resces do Brasil quanto 'dp ponto'

NoJ que diz respeto ao I,
A. P. I., {ieol! deliberado que
S·? reco'lha -ao \aludidtJ Insti;
tuto, na forma como vinha
sendo feit,f) ate (j presente, de-

r:��l� ��s�h':���;r��:d��SC,O�; de·nunc1-QS de gre've ge "rtaI n ()pa l'�ba�e de 7'1" e s1br·:' o) salal'lo L
integral, depositarem, em .Tui- .'

f!it!��:E�!�����t�;lLf���!':���: . Protesto ,conir� a protelação do' congelamento preços
sIveis multa>; por infr.ição. pa- RIO, '9 '(Merid;) - O "lVIi-

.

fim de tomar providênciai'!' penas majJ.i::iiado esttidar o do Exército contra os estu
ra ultErior deleza em juizo, nistro' do Trabalho vem re·

'

.

cabíveis ao caso. Á cOllveil-! pedido feito por comel'cian- clantes ocorreu no setor
até qu::> sejél.jlllgad,� na Capi- .::ebendo·;nos-luÚmos dias cão do<: dirü!"'lltes sl'ndl'cal'lj' les ,[1 j'ndtlst'!'j'a',C:: enn' .t·orll0

. .

t d d B
tai da R:púbH('a, o mandado. �

� �� �. - malS movlmen'a p e O·

de segUl'all(,"U "impetrndo' pela !enúnci��"dos rumo· do Rio Grande Ôo Sul 8-
.

do caso.

Fedel'ação NacionuI do CJ- res de greve geral, que se- provou . o movimento. de! Amanhã levará ao sr.

mérdo, ría deflagracÍà' no dia 6',7 in'atesto com a paralizaçãa Getúlio Vargas o final das
Foi del'b.;radQ. ainda,. t.ele- '

.

gt'afal'-se à Confederação e
com "d-ü'raçãl':f-' de' 24 hól'a-i( ·dk!' todas aS" at.h"íclades ,. ·�o· '{-abelas, -do' sal�trro' ·dit 'ck{s'.'

Fed·; l'LH,:õe" da Comércio e das como protoesto contrá a pro- Estado naquele dia. O MiJ: se para efeito dos

Ind��::tr'as, dando cienci� da telação pelo' congelamento nist1'O do Trabalho' infor- descontos de previdência.
deCl"ao da clfls.se, {;. pedIr a')

I' O H F I' , _ N h
mesmo temp:> novas instru_ U?S p'reços. sr,. ugo a-

I mau a reportagem que nao ovos c oO-ques na (,fI�

ções '(Iue venham cl'lrear mais I
na Ja Ama?dou apurar a. revog0,u. a r:ortaría sübre pita:! colombiana

(Conclue n,. z ... pa.,�n,Jo letra B) procedencIa dos rumores a- os rodlzloS fIscais, tendo. a. BOGOTA', 9 (UP) -,- No·
vos choques sangrentos v�

���Q���'�"�-�������������������������� 'rificaram-seh�edemanhã"

ueda na exportação dI . café fi'esta CapV;a1. o exercito

Reação do consumo norte americano :�:�t��1�%�':!fl�ri�
I ções nas ruas centrais da

anla a ai ta vertllogt·nos d" I Capita1. Sem confirmacão

C
. a os preços ����i:L��:��iE���� lo:';�'ô�t��e,ri!�-; ���:

RIO, 9 (Meridional. -

per.,
sÍvos com o fato nnrque es'sa-cl'--[--'-t--'-d

_. _._

J'e de manhã. A descarg" dência do sr. Antônio Bal-
,

' �'. .

f' d
_

� rcu os 111 eressa os que o "h
'

manece em nlV�lS ln nuns, que a .nao p-od·::; ocorrer em p
•

' .

f' d ' bino, a campan a naCional
m·cnores aos dalí nos últimos virtude das especulaço-es 011 gr"ço ml�lmo ?l"U lIX� da pelJ

LIBERADor OS PRECOfoverno e nuns '" eva o que J �
das bolsas ,de estudos, cuja

b�:ii:iroa e�?�:toÇã�md�o�;�é �!�e�braas'p�cfredditarn qu_e dse ,) do café colombi�llú, de qua� , finalidade é permitir aos
-

,..
-- e 10 un a reaça'J o lidade superíor ao noss DO<' PNEUMATI(OS E

.

quencla da receita cambial do consumo nort�-americano

de_I
' .' ,{) pro. .).

I alunos privados de recurS'JS

pa_íS, _ alcançan�o apelH)s 27 corr,mte da grand'e par�e da
duto. Os proprlOs hderes d� financeiros, acesso aos cut-

lilllhoes d,� dolares em ma�? alta vertiginosa dos preços.
n,ilssa agl'1cu]tura..! f1pes�r da (AMARAS DE AR sos secundários. O

passado quando as vendas do A posição tende a agrflvàr_se aparen.te sat s:f.aç�o, .estao a. ;movi-
café paro.. o ext:?rior atingiram se med'idas adequ":das não fo- preen�lVos quan.o as cons.:. RIO. 9 (�I�:rid.) _._ O pre�id"':l menta contará com a apoio
a 487 ml! s�cas, das quais a rem tomadas, Todav'a " t2 q�enclas do decNto do. pre,o 'J I

te d2 RepublIca aprovou exposl' d !vr
' ,.

d Ed
-

maior parte não foi c.)locada do corrent� terá pr�ti�a��n- mm.rn-:. E: .que os .cafelCult,J_1 çã.::, ',;c motÍ\'Js do 'Minj,ll.ro l>
o lnlsteno a. ucaçao,

no nwread) nortc_amer·ca�lO., te iní('.I, o .::scoamento da no� �es pr.eferlrmm, antes, um a_ '. ,zc'l<la, no ',enUdo de S"Hl!:', entidades públicas e priva-
ObServndol'C's econômico.> va safra, eSpel'ando�se' melho. JllS�e mterno. det;tro do atll�l! ·;:-.rrdo;,; os pr,'(:DS !I,Os )JlHoumá das e de particulares, iden�

lnostl':un�';e bastante apl'een_ rCR negocioso Comenta_se uos regIme de camblO. que lh,:s

,'I.teOR
'" camalas de ti!'. Ao :",::, tificados- com os problemas

assegurasse um preço em el',!_ mo t mpo, estabelr-ce U)'Ul "".,
d

-

d
.

zeiros. co,!siderado justo e. "",,..:10 de trinta. 11'JI' cento (tOS
da e ucaç�o, .

a J,uventu?e,
que pernut sse pleno d·�s('n- i ]1,�Od)ltO)'P"" dp hCl'l'udw., n:, (",.. Dando lnlClO'. a solenlda

v?lviment.o do consumo, ext;; .. �OI'I'el' (Ie todo o corrente ano. J de falou o sr. Armando Hil-
rwl'. Reclamam 'OS CIl'cul SI -

.

-

���E����:i�!d� �ef����"g� ���� Me�l'o·as eveotua'IIS· �e uma �re'Ye.fé qu·;. entregue à IDC poderá
::<rmiíir a execução do pla_

��o��t:.efJ�Sjlrn��m:d����Sh��: �OS re-Ven�ed'''OreS
.

�e' �a S 0'1','nativa do IBC já se man'festou

..

.

.'
.

.

RIO, {) /Mel'�d.) - ��un-\-n:.'3Sll'uturação seja indica� fav.:.rável à medida e o pre.
Cla o vesJi'=rtmo OfICIOSO do seu nome. Encontrando� si�.ntc Pacheco Chav�'s ou.. l"A NoU,,'!" que o sr. João se, ôntem no Rio, avistou- vido a respeito disse: RIO, 6 (Meridionül) - O or. com os preços do prcduto fixados

Goulart recebeu convite se aquele·... polític.} COln o.".
"Julgo conveniente e até Plinlo Caianhed:. presidente de) I pela COFAP. Alegam os interessa-'

-

., uecessÍlrin 11 criação do fundo Conselho Nacional rh Pctroleo ,dos' que o aumento de vinte cénta.!dos diretorios do PTB de 51'S, João Govlart e Rodrí- cafeeiro, concordando p:lena- deverá consultar o D<,pilrtamento; �os no litro não atende às neces�
.

vários Estados para inte� go Barjas FilJ::o. Ainda não lll"_nte com as (�onsideraçõ;s .Turidü:o. daqu;;le orgão srib're 3S I �idad:s do comércio. O inquérito- í

grur suas reS!H�ctivas cha- há nada resolvido :;obre a
fdtas a resnc:tn do aSBllu1n medidas leg�ie c eventuais de uma I sobre o CNP cogitava d:i exami- j

d f d pelo presidente dn Banco elo greve dos reV�llçledores de ga:oü-Inar o assunto, mas: o sr. ·PUtrlo .. Ca"
pas a eputado e era1. De- data da convenção. Brasil". na, {l" quais não �e conformam �anhede escusou-se <le Ooomentii-lo.

verá concorrer pela Bahia, - .. ----.----

Pernambuco, Rio Grand';:!
(h Sul e São Paulo'"

Tolerlo Pizza l'andida�
to ao gOVf'l'HO patllisía

RIO, 9 {l\r(erid.l '--. .Tá
se dá como certa a candida
tura do sr. Wladimir Tole·
do Pizza pelo PTB ,paulis.Ll
.ao govo,t'i10 do Estado. .A.- Acredita-Se que na reunião
de amanhã da comiss80 de

de vista; dos interesses dos cidadãos

poloneses, que gozam da'::hospitali. .

t t· ã
.

df:�:l�:;:E�:�ii��k:i�,;��1.�:, propos O alex Inç.,�o:
... ·a:.·.

deduram indignadas l peja decisão·
' .

do Deparhmcnto di) Estado; em
sua not� de, protesto, u Admh{is:
traçfief' comunista de Varsovia quei ...

. fUantropica iniciativa "

,

'. ,"
.

InstalouMse il campanha nac ional
elas bolsaspara estudantespobres'

debrandó, diretor da Divi- parcelas da vida nacional".
são do EnsiÍ10 . Secundário, As bolsas distribuídas pela
que expôs minucIosamente campanha serão de três ti- I

os planos da campanha, re- pos: 1) internato, destina·, Iferindo-s'e
.. �af:Ubéni, às inú- do a adolescentes que resi

meras VICISSItudes porque dam em lugares onde não'

passa, entre nós, a ensino .existe estabelecimento se- f
secundário.
A segu,it jSou da palavra

° ministro Antonio Balbi

no, enalteoondjQ, O
.

signifli.
cado e importancia do mo�

vimentô e referindo-soe de-

Seria o sr, João· GDularl
candidato por 4 estados

�-----"----'------_--�---- ----'

policia contra· os

NOVA SOLU(ÃO PARA
O CASO PAULISTA

sentido, CU.bEZldo u: .Í!l.iciativa h"

governadQr. a qUO:'!l caberá. ;,.,�

tira-la. Disse roais que não 00

considera outros deVlêrC:;! siná.(!

o d2 ficar ao lado de seus ami-

gos, sobretudo U Bahia, l:tm�n.çi�
d:l. de ultraje c';Jndi'.latura. huvi·
lhante.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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T A L
.. Fjc�m conyoC'ados_ a comparecerem à Agencia de Esta

t�stlca, a rua 15 de Novembro, 1425�SGbrado. os propríetá,
rtcs ou responsáve ís por indústr'Ias de qualquêr natureza
ClüJ� se dediquem à extração, transformação ou benefícia�
manto de quaisquer produtos, afim de obterem os boletins
destínados

PROCURA-SE :MECANICO :MUITO ENERGICO E COM
GRANDE PRATICA EM CONSERTOS DE CAMINB;õES, PA
RA FH1MA INDUSTRIAL. EM UNIÃO DA VITORIA '(PA�
RANA'), OFERTAS COM' REFERENCIAS, INFORMA'ÇõES
DETALHADAS E PRETENSÕES PARA CARLOS HOEPC
KE S· A· COlVIERCIO E INDUSTRIA. EM S-'\.O FRANCISCO
DU SUL.

.

v,

�,----�--------------'-------------------------'�'--�----�----
Vende..se OU Troca-se I
Uma l�mousil1.e Cadilac-46,! Um terreno na Vila Real

em perfeito estado- Inf-orma-I no munícíoío de Camboriú'
�óes ,C?�l o pro1?tietário Bru-I medindo Ú mts. e meio po';
�.o S1'.)1 unck, RiO do Testo. 21 mts, e meio. Informações

, t: R I
com o sr. Edgar Stein à rua

1 I,"; R E ti O Floriano Pelxo to, 89, fone nr,
1407.

Vende-se um medindo 27 x

I3li"l metros quadrados. Situa
"to ii rua São Bento, proprío
p:tra loteamento. Também Mudou-se par"

. D A.
�"J de-se mesrn em t

� a rua r .

• '/;'- J -::i_ o
.' o par es. madeu 'da Luz: 261 Edif"o

J. um .1legoclO de' secos e 1 Ritter HILMAR ZoÉHER
icr

molhados, por preço de oca-j Mass O"cn 1\1 dl
.

Iliú.j. Informações nesta reda.,
ao· s e lemalS.

Çi'iCl.

APARTAMENTO
Ailuga.se um apartamento,

com todas as instalações mo

<ll'j_'lltlS, cozinha amer.ana, fo
ef.o elétrico e instalações' de
úgua quente e fria. Informa
,,'iie�: ng Casa Caça' e Pesca,

AUX"IUÀR OE EstRITORIO
Pl'ecisEl_se de um, que este

ja quite com o serviço mítí,
'ar. devendo ter prática de
escrttôrio e que fale português
'" alemão. Ordenado inicial,
\�r�; 2.000,00· Informações
üi-cigil' à Caixa Postal, 24.

VENDE-SE

ca

realizada pelas dírtgentea da Esco

la, algumas homenagens aos ilus

I tres visitantes. Em nome do Go-
vernador do Estacl\o fez uso da pa
lavra o dr. Fernando Ferreira, de
Mello, Secretário da Educação,
Saúde e Assísteneta Social.
A's II horas - Inauguração da

E:cola Rural Municipal, situada no

Bairro da Rua do Inharne, . Após

H

os hinos pátr'Ins cantados pelos n··'
lunos e algumas declamações de
belíssimas poesíus, o sr , Harry Le

dra falou em nome da diretoria da

E.;;cola, apresentando as bôas vindas
ao Governador e sua luzidia Co-

A V I S O NESTA F01.HÁANUNCIEM

êiUinilliililiiiiiiillíiHitiiiíílliHiiiiiiíiiiiiliiiiíllliUiiiiiíiijijiiiiiijÚiiiii�
= �

_ª NÃO VIl A fLORIANOPOl'IS�;;;._:::::=-��__
-

Quando precisar de qualquer informações, ou de
_

encaminhar doeumentos a repartições publicas ou tra.,
mtttva.

Um terreno situado nos _ tal" de qualquer outro interesse, mclustvé compra de
A's 11,30 horas

fundos da rua Petropolís, con- ::' <lbj€tos, dirija�seá
tendo a área de 266 mts. e 25 :: � construída sobre o rio Hajal do

ctms., _!lreço de. ocastão.

IO-I
ª A G ,� N-

-

( I� A- M E R ( li R 1- O � I Oésté. ligando a cidade com o

formaçoes com o sr. Edgar :::::
I. !J � Bairro Pro!etál'io dê Canôas. 'Em

Stein à rua Flornano Peíxo- :: � ,nome do Prefeito de Rio do Sul,

i 8" f 1407
- e mediante modica eomlssão, será imediatamente aten; =

=d P' S
..

d
,D� :1, one.

��=
...__
=

:::�.".
o sr. l!.: gar razera, aeretamo a

=
dido, - R. Tsajo, 12 - End. São Jorge -- Sala 4; ou == Prefeiml'a, apr-esentou um retató-

. __ "','....".. � R. Tenente Silveira, 16, Edifício Parthnen Sala 10:1 � rio completo das atividades do go ..

T R A N S P O R T E
F L O R ! A N O P O' L I S. '.,

; =
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11 GR A N E L

mel'lau, que teceu coméntárioo so

tIre os antigos imigra.n�, cujos
filhos têm' sido OS continua9-ores
da obra iniciada por seus país,
pioneiros do progI'e-so 'CIU nosso

A El\'lPREZA URSO E
, ,

FILHO em Jtajaí, necessita

caminhões para serviço cer-

to e garantido 110 transpor-
Concertamos: >.��;!
R�fríl!el'ador!"-8 Doméstico!, Reirigeração em Gtlr�l
l\>laqUllllllI de lavar, Fogões elétricos, Aspiradorea de f'ó;
Enceradeiras, Liqtiidificadores etc ...

UetoJ'mas - Pjn!.g�àSl
CABA DO AMERICANO Sião

Secção DomesUa

'lã. ;,lI'! metros de terras com ma-
! te de llrodutos

àeilli5 e matos para lenha, uma

j},Ja :parte pode ser loteado 011 pa

la cl'iIU:ão, tem otíma agua, e mui

.�s l'111teirns. terra bÔas para la- f teressados faeilltand opa.
VOU�:lS, vende-se tudo peJo preço

O

ti" ('l"$ 2.50 _ dois cruzeiros e

c1ucn,mta centavos o metro quadra- gamento dos mesmos,
do, aceita-se propostas para OU�

tros terrenos, trate ou informe

OU-I Entender-se urgentemen
tros ueglH íos de ocasião com Gas-

par 1. de Lima, na Rua Antonio

I t R t d
'Zendrào _ GARCB..

e COlll o epresentan e a

firma sr. WALDIR BEN-
LOTES A VENDA

Vendem-se iUversos 1otes,
próximo à nova ponte em

corustrn<;ão no bairro de Pon..
ia Agnib••
Iniormações com Amo Bec

!ter, Rua Bolívia, 73 _ Pon
ta .4.gvua - Nesta.

(ENTRO DE
A Ui O M O' V E IS.

&.u�móYel.
t."lam!nhi'iee
�jamionel'"

�
... -

TROCA
VZNDA
�01(PRA
-

C.ttieelfiJleDArielu
�A.i'4mHõES F. W. D, (J'our

Wheel Drive)
�;RATORES: L. H. B. Dibtlll1

f'�a4i � ACei!Í!lOrlC\tl
�>,;JRD' - CHEVROI�

- Linha -

MOFAR
AUTO COMERCLUs
mPORTADOR.A, S. A

BLUMENAú'
Rua 15 de Novembro. 98!
·'A.CISA" - Fone 1324

'telegramas: Vp.NDEMEEN);

1��""�1l1i'-;;r
..��:ltÓ'1\2!ó'l"�1'.��

ARMAS E MUNI(Õfl
��-��...

� �'lrmas de �:l�a. espor
!fi! kl: Hfvól1feres, pIsto-

las (1tc. qualquer
COMPRAM-SI:
NA

A GRANEL

! tureza cooperando maneira es-,

,pet:<eular. nos brmdandc com um

i dia lindo e temperatura amena, a

1 Cnurrnsrnda da Sflidaricdade da

'I' maioria do operariado rfosulense,
cativou pnofund'amerrte o Chefe do

I Ex�cutivo de Slmta Cataeína. Após
111 ehurrascada, em nome do Bairro
, Proletfn'io, tivemos a "oração'hom-

.--i I 11a" pl'oferida jelo jornalista Jucy
.

,

!
Fiuza Lima, mais conhecido por

a .sitüncli� -üe angústia e eon; çado em 1'0 de Mai'J. CYZAMA, O vibrante redator de

fusão. re,ln;mte no país, fac.e, Em seguida, tratou-se do "N�va Era", desta cidade, foi mui
o demagog.{!o decreto pre_elel_1 de.cr�to estad�a� nr.•6�O, pu. I

to feliz em .\"eu improviso. dizendo
bhc�do no D1ano OfICIal do da satisiacão do Bairro Canôas

VENUTTI - Rua Alldra-
VENDA DES'O DlÁ�O Estado, que exige Escrita fis- por tão h�nro5a visita. Aproveitou

NA. ENGRAXA'I'A.KlA.
cal para cada filial, ou centro o orador para homenagear o seu

PONTO emD ""7 dEl compras', decreto este que antigo colee:a dos bancos escola'
ve:n criar' sérios efubaraços res na oca�ão presente, o valara
aos industriais d>o �stado. Foi so'd<eputado estadual dr. Volney
delib'2rado t'21ég�àfar-se ao Colar:o de OliveÍl'a. C'lZAMA tam-

I�������§.�
governo do Estado. solicitan- bém rendeu significativa homena-

(L I N I (A ME' D I (A tiOMf'OPI'fICl �'? a�iamento do prazo de vi- gem' ao Deputado Federal. tão a·

l At gencla, e ao mesmo tempo 59- migo de Rio do Sul, quê é 1) dr.

II
licitar à Federação d'�1 Co- J.Ql'ge Lacerda. Para a parte final
mérc' o e Federàçãp da lridús. de ;ell discurso, após teCer as re

tria, conclame Os industriaiS ferencias mais justas' sobre a ad
e Conli'rciantes. �ara uma ministração do dinâmico e operoso

! 'governador do Estado. sem esque·
reunião na Capital do Estado, cer o trabalho proíícuo e eficiente
afim de se estudar uma for_ óo benquistO prefeitn Waldemar
mula que venha tornar prati_ )3ornhaus<:n, Cyzama deflagrou a

caveI a execucão do aludido sua autentica "Bomba", Quando o

decreto nr. 63ó, ,,,em pl'ejudi_ orador disse que todo o operaria
car as class·:s LJhoriosas qu;; do pre�ente e toda o Bairro de Ca

já nã'. �abem ma's para quem nôas confiava em que o Governa

npr1ar no sentld'o de que se- dor Iríneu Bornhausen tórnaria
.

_ cada mês� no HOT:EL HOLETZ� • j"m tomados rllmo� mais con- realidade a grande aspiração que
��� � 'dizente:; com a aiual s:tuação. era um Grupo Escolar, suás pala-

�===_"IJllI111111§JllllnJJII!,�rUllmlllllllllnJlUlmlnmíummlnmlmlllllflnJ{n�lillffi!IIUnmIIUínrJ"lrrUUmUIJ:"'===_
vras foram interrompidas durante
vários minutos. uma vez que mais
de duas mil pesSoàS batiam palmas

- C A M I N H OJOlllW. E S ALFA OMEU
�:��.q�e's��d�:�er�a:��iO i�n��

= :;: Bornhausen. Depois' do represen'

= 1'1 Jante de Rio do Sul. os presentes

:: '. _ for;m distinguidos com um discur-
= .:::: so b(>m prôprlb para a QCà2ião, uma

E (Ole" D'"ei'el)
==

I
vez que o dr' uorgé Lacerda sou·,

_
V .J ::: be aprovÉitar {) agtadavel ambien-

:: d
::

I
te- pnr2. discor-rer soh�e fatos lJi-

:: a :: tore,cos. terminando solidário com

i fóbrica Nacional de M ....tof6S' �I�:��;;:�::q,'"�:'�:.,:
��. para pronta llntrega de 8 112 toneladas

v

=::_...�I..

__

proferiu notável discurs'}, apoi:m-

_ :=
t Ai P. L.

� AGENTES
=

. :: P ii r a o VaI e d e I f a j a f �
NOVO CONCURSO

ª c' , .

O F I ( I N A A R T I ( L T D I. :""E
_

Gufabá. 114 - atraz

E "�
Rúa 7 de Sefembro nr. 472 Blumenau �: �,Hosllital Santa Izaliel.

ê SI-W-
.

Si . �I A N,UNe lOS
S ";=' NESTE
�i"i1Um.!ifÍmjwmiilmíJimumU!U(llmimil!UUmmmm.iJIlmlliID1UiiimUHjmimímimU .mIifiiiiliHa."'Il �....__.__","","";";';;"';";';;..........

Fornece Tanques aos In-

B

de m. 46 -ITAJAI.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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«O embargo pelo mundo livre atingiria' o
"

h�OVA IORQUE. 9 (AFP) - para. efetuar um trabalha

ef'i-I
SATELITES

Numa, Wl�evista. concedida ao eaz no e\ominio ,militar. Mas , O generatíssãrno espanhol a,

sr; Roy Howard, diretor do. co- não está tão bem organízadn firmou que é p·elas importaçõEs

ti4iano "The New Iorque World para. a ação politica". I que a. União So"ietica. espera en

T.elegram and the Sun"; o gene- O chefe do Estado €Spanl10r "o�tr;J,r urna solução para as

ralissimo Fr:mco exprimiu a opi- acrescentou: "A unidade de a- perturbações e descontcntamen

ni<ão de que as taticas de guer- ção para com os problemas _po- te> que se manifestam no seio

ra. fria seguidas pela coligação iiticos é tão, neceaaarIa na guer-

- "

anti-comunista estão, f.racassan� ri fria. como o é a. unidade' a

I do "porque não são concentradas t:espeito dos problemas mítttarea

,*,bre a maior fr'aqueza da Rus- na guerr-a.. simptesmente",
; �ia. Essa fraqueza. é atualmente

a :falta de fortalecimento.. ee VENCER A GUERRA FRL<\

tratégicos do mundo não, cornu- Em seguida, o "Cáu'dilo" ex-

calcanhar _
de Aquiles do comensrno- I��d�!:r:p��a�c��:��:: pi;��'i��:j�:

dos povos satelítes , Acrescentou vesttgtos do naeíonultsmo ne,,-I de seus antigos mercados" pr"

que por meio da importação de ls.tes países enquando cresce urnu li �r:;UiZOU. a crtacão .�" n�\'l1,', {'�:
•

"o\':1 geração completamente dou. coadour Os mundtn ís filIa ",' 01

produtos não estrategtcos a Rus bít s
".

sia. conseguiu paetrtcar os sate.I.i-\:i::d:anX:i:�:l�!;:en�:��uniSb II
ra OYlenca. "

_

),e1' cativos durante algum a- O general Franco, depois de
I A N U N, C I E M

mos. Sabe; que pode esmagar OS; ter salientado "QS desastres so- N E S T A F O L' 8 A
-

I-
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KURZE

primiu a opiníão de que "a for

ça militar da Russia, é bem

EMBARGO SOBRE TODO

Irea1
mas não É! sufícientemente

O CO:MERCIO, domi.n8;nte para. levar Mosr!Ou

'Durante essa entrevãsta; datada a pó-Ia em prova agora. Em COI1-

de hoje e publicada na primei- sequencia, os problemas econo

m pagina do, jo;rnaJ, num artigO micos da. guerra frja, tem hoje
sob �'GopyrÍ'ght". o che1;e do go ao menos) uma Importancía i

verno espanhol externa sua eon- gual ã (los pl'oblema,s militares.

vicção de que toda nação anti- Se as nações .antí-eomunístas
eomunísta de�jOsa de "deter a do oeste se unjrem as dú Extrc

propagação· 'da ameaça vermelha mo Oriente num programa eco

deveria Imediatamente 1101' em- nomicn conjunto. podem ganhar
bargo sobre todo> comercio com a guerra fria. em t&dos os

a Russia eJ seus satelítes , Com 'f.rõnts".
tal media, o mundo lívre atín-

BERICHrrE

;\1ElJ ES MITTEL ZUR INSEK'l'ENBEKAEMPFUNG

.
WASI-nNGTON. 9 (UPl - Ein wíssenschaft-

� ,

'

I licehr Forschun�sstab des staatlichen College in Kan-

I ::,�S City hat 'eÍne Apparatur gebaut, mít deren Rilfe

i cS mocglich ist; an Weizen- und anderen Getreíde
i i'.i.Jcr'nern nagende Insekten auf Grund des von ihnen
! \'<�l'ursachten Geraeusches aufzuspueren. Dadurch 1st

I., moeglich geworden, die Wirksamkeit von ehemí

I schen Mitteln zur Vertilgung von Getreideschaedlín

� ;c:cn direkt zu ueberpruefen. Mit der neuen Appara
Il ur koennen ver}jorgene Insekten in allen Entwick

� í:mgsstadícn, aúsgén_onimen Eier und ganz junge Lar...
i \I<'t'!, ,rni.t!e?kt werden ..Die Inse�ten erzeugen ím Lar

,\, ",'j- Uil(,l Puppenstadíur» zwei verschíedene Arten
� ":.in Geraeuschen, das eíne ist aus Toenen níederer
i :::"Lveingungszahl zusammengesetzt, die wahrschein

f li,·b von Bewegúngen il,merhalb des Getreidekornes

� :;1 :.mmen; das zweite, bestehend aus Toenen von sehr

! il'líH�f' S,d1\�ing:-mg�freqúenz, wÍrd wahrscll€inlich

� dureIl dKc.' 'laetlgkelt der Fresswerkzeuge verursacht.

t Ü;IS -:lmel'j[éanisc)1en Landwirtschaftsministerium er;'

I \'J:ll'b eim� der neuen Apparaturen zur praktischen

",
r'q_H'obrlng :1uf st�atlichen Versuchsf:ld�rn. Falls sie

�Idj hewa'elu,t, wlI'd der UN-Org.amsatlOn fuer Er

!
J :;(�llnmg und Lamhvirtschaft datueber Berieht er-

i ;ll.'d lf-<l \-verden..
-

! ""_,--= -== =-=-

I WII:U�EL$TURl\rf IN' IIJI:.INOIS
I

! e1-11eAOO, fJ (UP) - Ein schwerer Wirbel

I stHnn, der uebel' cen: ganzen Staat IlHonis hinweg-
1 fê,:;'!e. �oll in d!?i" Gegend von Peoria grosse Schaeden

I angerkhtet haben. Di'€ Stadt liegt etwa 160 km von

I Chicago cntfer-nt. Ueber vorgekommene Vê;rluste an

! Men"chenlebtm isL-nichts gero'cIcIet warden. ,'.

I .

-------:---
.'

J

!
�

Declarando que "ínfelízmente

gim o "calcanhar de Aquiles" elas não ganham a guerra fria"
do. comunismo". "Não ganharão' atê que cotoquem
'Depai!s de ter manifestado sua

o des)ejo de paz acíma do ga
admiração pelo, presidente Eis:e� nho decorrente do comercio com

IIlhower o generalíssimo Fran·
a Russía",

possui um Esta40< :Maior unido "PACIFICAÇÃO" DOS

da.· Conferência Vicentina de Gaspar(statutos

ERllPTIO NDES VULKANS

CAPITULO I
Da Conferencia v: cent"na

Art. 1'0 - A Conferencia Vicentina de Gaspar, Est3do

de Santa Catarina, fundada em' vinte e' tres de novembro de

míl novecent.:.s. e, cinquenta ·e dois, como um dos ,órgãos da

'1 -sóciedaôe de Sãú ViCertie de Paulo', que foi :fündàtla nO'·Bra:;.

t I si! em 1882, tendo assim a personalidade jurídica, não só por

I ter a exist,encía anterior à lei n.o 173, de 10 de setembr,()' de

1893, como tambcm por fcrça do decreto 119A, de 7 de ja
neiro de 1890;

Art. 2.0 - A sua sede é nesta c.idade e foro a comarca

de Blumenau com ,zxistencia allt-onoma oara I.) efeito de su�s

relações com' t.:;rceiros, devendo ficar int;mamente un da a·)

Conselho. Metropolitano' em F1orianopolis, capital "'<l'a Es�ado,
e à Sociedade d,.: Sã.;) Vicente de Paulo ll<:'l Br.?sil, de acordo

com_ Os seus regulamenks, usando como norma de ação· o
Manual da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é un'ver-

saL

': parecer do c-::ll1selho fiscal, e
,

j) - Assinar t.odas as atas e no fim do seu período de ad

ministração apresentar um relatório circunstanci:ldo de todos

os assuntos da Conferencia Vic'�ntina.
Art. 9.::J - Ao Vice-uresidente ccmnete: substitu'r em

·tod'às- as suas faltas ou impedhnentos' do-Presidente.'
Art. 10 - Ao primeiro_secretário comlJ'::te:

a) - Encarregãr_se do arquivo d:! Conferencia;
. b) - Lavrar, ler e assinar com os demais m;é'mbros ,da I POR AL NETO

d'retoria as atas das reuniões e t:do o ex'p.edi-2nte da Confe-! O 150 mi] canCErosOs 'i',j Bra O dr. Rod.rigucs é o diretor {la

rencia Vicentina, e -,
. s

c) - Substituir o· presidente e o v:ce-presidente ':m SU:iS ,si! tem poucas espEranças -de' Campainha Nacional, Contra 'li

faltas ou impedimentos. cura porque a assvstencia e-spe- Cancer n{J· I::stado do Rio.

Art. 11 - Ao segundo-secretário compete:
- I

- cializada é precar1a em ('scala I Citando as dificuldades que
(\) - Ler as orações do manual d'� São Vicen:e na aber-

tura e encerramento d'as reuniões;
nacional. I encnnüa, 'O ProL ,Ro.drígucs

b) - Organ-zar e ter sob sua guarda a rél:ição' dos soc':r- No mEU comentaria anterior, menciona a necessidade de con·

ridos de acordo com o fichário respectivo e quotas que a ca- abordei a situação em Sãe> Pau- vencer não só {JS .méodic;o; como

Art. 3.0 - Os f:ns da O�nfer'2ncia Vicentina de Lajes da um dev.:- caber, anotando qua:squer alterações, seja p:.ra

são {)s s<_,buinte.s:
' '. aum2nto, diminuição ou susSJensã·c;

a) - Distribuir semanglmente a'os' pobres, desvalidos e c) - Auxiliar .n tes::lUreiro na contagem e distribu'ção

,:ncap;citad,:s para prover sua propria sub?sistencia óbulos bn da,:; cartões' de s()corros, e

va](�s, que terão soment� valor para adquirir generos alimen-- d) - Substituir o primeiro-secretár'o nas suas faltas ou

tic:os -e l'::méd:r>ios e serão pagos !leIa Conferencia Vicentina impedimentos.
mediante a sua apresentação. continuando ass'm a praticar Art. 12 - A� Tesoureiro comp'",�e;

a caridade segundo os preceitos de seu patrono São V;cente a) - Ter sob su::! guarda todos ,�S l\TOS '1 demais papeis

de Paulo;
-

. referentes as .contribuições, receita e deSl)eSa da Confer::ncia;

b) - Contl'::llar e evit:r a sua exploraçã{) pelos faIses b) -- Escriturar em livros próprios. rubricados pelo pl'e-

r mendigos, supostos enfErmos e velhos que se dizem, ter ne- sident'e, a lista dos contribuintes, os donativos, a r,:cc'ta e II "No Esta'do, do Rio - diz tex nã.o possue "fHor, .s;erYiço

I ce.'isidad'2 de serem auxiliados; 'despe.sa da Conferencia. tualmente o PJ:of. Rodrigues - departamento. ao cancer .... "

c) - Ace:tar e procurar as pessoas que queiram contr'_ c) - Presbr c·:.ntas c:Jm a ��rocurador, indenizando a podemos dizer s1em .eceio de O Diretor da Campanha
-

Na-

bu r C.::Jln mensalidades ou esmolas 'Z)ara a manutenção da percentagem das cobranças dé acordo com a que for combi-
. r

.',

Conferen.cia Vicentina; _

nado COl1'l a diretoria;
. melindrar ni·ngu€m. que em ma

I
clOnaI contra o Cance,!" na Ba.-

d) - Nunca se filiar em associações partiÇlárias, p.ois (,) di - Proceder tod?s os pagam:ntos, desd'8 qu� as �{1l1- tl'ia de assistencia aas cancero· Ihia
- Dl'. Carlos M:'isU'des Mal

ún'co obj,etivo da Conferencia é praticar a caridade e inda- ias seJam ap,l'esentadas ,Junt;:;mente C:Jm uma p.:rtal'la aSSl11a_jsos estamos. no momento" ape'ltez
- resume a. posição. baiana

g3l' se a situação de mi.sér-a (2xiste de fato, para ..,.:'correr na da T)elo pres_dente. ] d d tl
"

t t· t t .-.

da de suas possibilidades, diS',ribuindo gen�ros alimentic',:s, ,- e) _ Apresentar no fim de cada ano administr�tivo um
nas argan:. o· a es ROa, zero, na.s segmn es paa'VIas ex U3IS_.

medida de suas possibilidades, distribuindo generos alimentí- balallco N:sumida da rcc'2:ta e des'1e.sa da ConferenCIa; l 'Nad:a c:.xl-te ainda de organí· "Não podemos consilderar nas

cias, r.oupas, agasalhos e remédios >� f5 - Cumprir as portarias o� órd'cns de pagamento do [Za'dO comO' ent.ilda,de dEvoiada ao SR situação das piores -n�m' da;l

e) .,-- Indagar e facilitar para o trabaIl.lo honest,o os qti·�, presidente, e
T , • • , us!õiUnto".

podem e querem ter ocupação. g) - Com o segundo-secrelarlO orgalllzar, dl.sll' bUlI' e
feOI..�IUI! UI! �Jii Ii&lilülo ''''�fii r.)

CAPITULO II resgatar,:s cartões de auxílios.

Da Diret(}ria. Art. 13 - Ao procurador compei·!: _

,

I Art. 4.0 - A dsetoria da O�nferencia Vicentina compor_! a) - cobrar os contribuintes, -;

Q- b
'

dlií>
-

C Pbse-á de um presicknte eleito por assembléia geral dos asso_ b) - Prestar c·::ntas ao tesoureiro. ue ran o a ecaciados, comandado por do's anos. Este carg,o Só poderá ser i ArL 14 - Ao Conselho Fiscal compete: I
ocupado por pess.:as que não pertençam a nenhuma associa� 1.. ab)) -_TFO,J�lS1Caarll.Dzaarrtea elmeg'ltt0Id:rl'-1'sdaodsetrdaabarlehcOesl·t�,a dDaJn·rdeoto�piaa.:._.ecer I'çãlJ �que seja condenada pela Igreja ou susJ;:leita, "

_

L

a) - De um Vice-presidente 1 por ,�scrito sobre todas as contabilidades da Conferencia.

b) - De, um prime:ro s'3cretário Art. 15 - Ao Fiscal Geral comgete o poder de intervir

c) - De um segundo secretár';() 'no funcionamento normal da 's·:cied3d'.\ ficando a'nda com

d) _ De um Tesoureir-o los poderes para quand-:> achar necessário, convocar reuniões

,e} - De um' Procurador da diretoria ou assembléia g-2rais.

1) - De um Conselho Fiscal, composto de' ires -.li1' .. 16 - Aos vogais cDm!,)ete;

membros , a) - Auxj]iar :1 diretor a no serviçJ externo, dl2sempe_

g) - D= Um Fiscal Geral, que serâ nhando as missões que lhes forem dadas pelo presid'ente, e

Paróquia b) -- Tomar p3l'te em todos DS trabalho.'; dR diretoria;

11) - De Vogais, composto de cinc.o membros, que -, CAPITULO III

tomarão part:e nas reulliões, com direito de Disposições gel'ais

votos, 'Art. 17 - A duração da C:ll1ferencia Viceutina de Gas-

Art. 5.0 ;_, S<:::m'E'nte o pl'es:dente será el·2ito. Os dema's paI', é por tempo indet.erminado; maS se algum dia for extinta

membros da diretoria serão -eSCOlhidos pelo presidente, i;:;ntre os' bens que constitUHrl o seu putrimonio passarão à Comuni_

os associados, desde que se observe D instituid,:) no art. 4.0' dade Caiólicà de GaspJl', para ser:2m aplicados em fins cari

Art· 6.0 - A diretoria reunir-s'2-á .::rd·nariamente e ir;t- tativos a juizo da respectiva autorIdade eclesiiist'ca.

dependente de cónvoc[lção no segundo e no último domingo, Art. 18 ;,_ Quaisquer modificaçõ"s ,ou reformas somente

de ,cada mes, para res·Jlver Os assuntos afetos as suas 'delibe_ poderão seI' deliberadas (m reunião de assembléi:l geral, con�

rações ,ç. dis:ribuir 3·:S socorridos os respectivos vales que se- vocada es,::,ecialmente para esse fim e d0.v damente aprovadas

rão cartões de crédito ao comércio, os qua's deverão ser re8_ pela autoridade ed2siástíca,

gatados por dinheiro nD fim de cada mês.
"

'

Al.·t. 19 - Os presentes estatutos cntr3.ri'ío em vig.ür logo

Art. 7"0 - Extraordinariamente a Conferencia reunü'_se_á qüe sejam H])rovad'Os .9':1' S, Excia, Sr, DOI11 Pio de- lo�reitas,

por e:nvocação',do pl'€sident:, do Fiscal Gerq_l, a pedid,o -da- Bispo Diocesano e hajam adquiridoS a personalidade juridica,

maior 'a dos"mell1bros da diretoria ou fi ped'ido de pelo menos . d'� acordo com a lei.
'

v"Ínte asspéiados.
SaIs da reun'áo em assembléia geral, nesta cidade de

Art. 8 . .0 - C!)m�')e;e ao 'nresidente: Gaspar;, em 20 de março. de 1954.
. a) - RepreSentar a Cmlf'z'rencia Vicentina em juizo

-

Pl'esid'2nte - Dr, Hé110

.1i'Jl'n dêle.; .

.

Vice-Presidente - Rosa

. b) - Fiscalizar todos os negócios, resolvendo com a di_ Prim�iro-secretári.o - Silvio p, Sehmit

retoria todas aS ,dúv'das que ocorreram sobre os qireit-os e Segundl.::-seeretário - João Dalla ROSa

dever·es da Cpnfer'2l1cia Vicentina;.
- Tesoureiro -'S'loso J. Zim

c) - Presidir as reuniQes da diretoría e assembléia ge. Procurador - Hereilio
HORIZONTAIS:

rais;
Conselho Fiscal Julio Schram 1 - Nobre; surpresa. 2 - Fruül brasHeiro; incend i [.li'. 3

d) - Resolver c'�m a diretoria as concessões Ou suspen. Osny, José Kraus, F, P. RO(jtje, Enorme; deser:':J (:rem.) 4 - Atmosfera; rebordo do cha-

sõe::: de socorros quando' se tOl'l12ram necessários ou desneces;. Fiscal Geral"""':" F. p, Roqu'�
. p-u; ct2sgraça. 5 - Desviar a rota. 6 - Oportunidáde. 7'�

sários;, Vogais - Hilário Mi!ho torrado: prefixo de ar; pedestal. 8 - Ind'viduo louco

e) - Tratar com a diretoria de todos Os assuntos de Augusto Beduschi, Reinaldo; (gíría); gesto· 9 - Moderno engenho de guerra: 'recusa_se. 'IO

tercsse à Conferencia Vicentina; José B. SPenoyelr, Bernardino :;- 9, D_1esmo que má hora namor,').
'

f) - Nomear c':missões de sindicância e outras que se RECONHEÇO verdade'ras as firmas supra d,= Dr. Hélio .�.�

tOri'!arem necessárias: .

Barbosa Fontes" Vitor Guilherme Rosa, Silvio Paula SChmitt, VERTICAIS:

g) - C.onvocar 'reuniôes de assemblé' a geral por inicia� João Dalla Rosa, Silvio João Zimmermal1n, Hercilio Fides 1 - Aborrecer; campestre. 2 - R�pet;r em VOz aItá àl�

Uva própria ou de acordo com ° art. 7.0, destes estatutos;' Zimmermann. Júl�o Schramm Osny Gonçalves de Noronha, guma ordem; desprezar. 3 - Afluencia d -cRheno: desperta.

h) _ Expedir ao tesoureiro Órdens. de pagamento, com- J{;sé Krauss, Pe. Frei Roque SauIlP, Hilário Santos, Augus- 4 - Juntada; medida de Amsterdam. 5 - Gord3; batraquio.

bin:md-:l as formas de contabilidad!2s; to Beduschi, Reinholdo Bornhausen, J.:sê E"-n<?dito Spen.. 6 - Som anomatopaico de uma batida; um d:Js simbo1:'s do

. i) - Aoresentar no �im de cada n11·J adininistrativo ÚIIl gler e Bernardino Pamplona Sobrinho, do que dou fé.' I Zodiaco. 7
- Tambcm; parte ext,,,rna do nariz. 8 - Pregq_ção

balançete. iilã .receita e d:e.spet;a dá Conferencia Vi�ntina, Gaspar, em 29 de maio de 1954. rel'giosa; tamhem nã,o. 9 - Alimentar_s,;; 110 seio nl:lterno;

I com todos' os docUmentos a cargo do 1esoUI'eiro, &�mpre com Em test, da Verdade "--' Tabelião. ,saldado. 10 _ A viva voz, vigiar.

Cancer no Brasíl�21

lo, no Distrito Fedel:al e- no Rio tamhem os podeE€s publicool do

Grande do Sul, I
imperativo de tratar os pa.cientes

No Estado do Rio de Janeit'(', de cancer em unidades especiali-

o Professor Dr. Francisco· Vic· ,':?:adas.
tor Rodrigues está tentando fa·1 "O Hospital Antonio }'>tdro -:

z€:r alguma, coi'sa. Porque ::té re"\'ela o prof. Rodrigues - que

agora muito pouco sei tetn feito, I é o maior hospital do esta:do,

KILANEA

i HONOLULU, 9 t.UP) - Der beruehmte· Vul-
í ; an KiJanea aúf dE)r 111se1 Hawaii, der alljaehrlich von

I Hunderttausende nvon Tourisúen besucht wird, ist in

I :iiesen Tagen in Aktion getreten� Dertl Krater des Ber- '

I ges, der' 1200 lVÍe{er hoch ist, entstroerp.en verschiede

I ne Feuersaeulen, die einen feuerroten V.orhang von

i
etwa 15 Met'er Hoehe bilden. Die Erruption, die al-

a rem Anschein nach keine Gefahr fuer
-

die Bevoel-

J herung mit sich bringt, stellt �in grandioses Natur

� :.chauspiel dar, das :jel'� Neugierige .�zicht. zu denen

I �uch ael' T�10rdamen�amsche ,
Verteldlgun�ssekretaer

� \;l'::al'les. vv lison gehoert, der clie Inse1 aui sem'€r Ruek

I \eh1' von einer kurzen Inspektionsreise nach den

� 'f'ernen OS1:'<"11 beruehrte.·

i DIE

-

KONSERVIERUNG OES COLOSSEUMS
� ,

.

! ROM, 9 (DP) - Der· allgemeine Zustand: der
I ::: í ruktur des Colossetu;ns in Rom wird in diesen. Ta

I !;en von einer�dafuer bestimmten Fachkommissicn

111 Li!1Í'2r�l.l.cht: da das roemische- Zivil-Bauamt bzw: de�
�,,:::n '1echmker und Fachleute hefuerchten. dass dIe

� ,?�-çwaltigen Ruínen eine Gefahr fuer die o'effentliche

,Sicher��it bílden koennel1. Wenn sích 'nach einer

U Ó"yuenahchen Untersuchung der Verdacht der Bau

� f'�lellígkeit b:estaetigen 'sollte, 50. sind umfangreiche
f j\:lass�lahmen vQ�gesehen, das altroemische Bauwerk

I c,l)welt aIs mO'eghch ,auch noch weiterhin Z'lJ, erhalten.
li _-'-__ '

I rmUTSCHE 'SOWJETZONE WUENSCHT DIPLO-

lVfNf'ISCHE
.

BI�ZIEHUNGEN MIT AEGYPTEN

t:iL����2��������tt;;.��t>'� (1-.
- f .

_

.

I KAIRO, 8 (UPi -- Die Deutsche Demonati

»,,('he ,�.e��lb�ik,�g�b of,fiz:iell ihren. Wuusc�- bekannt,

I LilJ1, i�,,:�.ypt�n_ dlplo�natl�che �z:ehungen aufzuneh-
8 ;li,."l�. W te _bekanl1t, 1St dIe sow]etIsche Besatzungs:w-

I
'l'� lJeutsehlands. in K.airo bereits dU1:'ch eine staen

díg-f'! Hamlelsmission vertretell und hat auch Bchou
,;< !lf:! Wirtschafti3veHn'lg mít Aegyptel1 unter�eichnet.'

I
--.�-

-

'.

I
I
!'t

fi H} g!'. Butter" ao gl". MehI, Salz, Petersilie.

n' . GefluegelteiIe vorbereiten. Alle groesseren

I'
�:('iÍ(� kleinhacken, "mit �assêr bedeckt und nút �en
LéWUel'Zen gal' koehen. Von Butter und Mehl eme

. heJIe Eil1brenne niachen, mit der Bruehe auffuellen

•
l1nd das Kleinfle�sch . hineingeben. Nach BeÍieben

! !':oennen vo:rher dle Knochen ausgeloest werden. Kurz
E \'or clero Auftragen mit viel feingehackter Petersilie

I
Vldr111E11gen.

Dazl: sclunec�en Kloesse und Kartoffeln gut.

HUMOR

1 F'RAGE: --'- Wer ist klueger, ein

'eill /'!o.l:zt '? ..

I Antwort: Der Dieb. Dei1n er weis
.

�
Was den Le�ten fehIt,.wenu

.

€1' ,fortgeht.

ou

5 ,
,
�.

GU'I°EN

s

,APPETIT

G/!ENS.EI�LEIN IViIT PETERSILIE t

Von einel� G�His: Fluegel,· Herz Hals und "Ma

geu,
.

SUlipeng:r-uen, I..Ol'beerblatt, Gewuerzkorll 8

/õ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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com o rolo,.
•
>, •

fundó de uma torteíra e faça
;, ESSa").' no forno por uns dez mi
":nllt�S"

ri;i'xe esfriar. Faça um ere,
",. me. coro meio litro 'de l�ife!,
, quatro gemas de ovo, .qÚátro \.' L'EMO:rii CH1FFON::PIE

·

cblh,reS' de "açucar, e uma co- .',. Faça' amolecer duas' folhas'
! lherính., de' fécvla.' Mexa con, :de gelatina em um eopq de á..;'

..
tínuamente s9bre o fogo . até gua fr�at,ponpa a- ge�atina em

· que' a 'caIMr de'páu"'sé' cill$ra pàriéllhha' júq:o com' quatro
.

com uma camada, de '.creme;·
ponha de parte uma xifarudas
de chá deste' creme, [untando,

·
lhe do;s tabletes de chocolate

'� de CObertura antes dtssclv'do
'; a leve calor' co mpouquissima
f água. Derrame na torteira e

I dei:Jt<'? esfrIar- Dissolva duas 'fo
,
lhas â:e gelafírta em pouca água

��---------.------------�

i:.vfod�los'lhti.sti('os, .Pa-
; ea Casamentos, Ani
.versárifls, Pcimeirá Co
munhão, e

• Batismos
INJtOn:'ll"Aç-õES COM

S! R A·" M O L. L E Itr
Rua C:,rlos l1ischbie-:.

ter, n.u 480
relcfolle, 1 3 - O - 1

As encomendas devein
ser feitps sempre com

antecedencia (mínima

:.

. .

� � .:.: . ,

�

DRA. RUTH DE BORBA"RAESTNER
- Cirurgiã _ Dentista' _

Consultas diárias das: 8' às 12 noras e das: 14, às 18 horas
ODON'I'OPJtDIATRIA - Terças e Sextas'feiras
Conaultôrtor Rua 15 de NoV., 1502 .,- BLUMENAU

", 'J,..•.

CiNÇO'ANOS UE "PA'RANTIA
(ompre�o no inverno ·par' té�lo' nt;<véráll
p'agueo-o em·suaves pre$lacôes mensais.

,

.

.

. l =: .1_. • ". :",

"BRASTEMP" ê Un1 refrigeradbr'
que agrada) pelas suas .linhas aer<ldfr-
namícas, é garantido por cinco anos
com assísteneía técnica.

."

D'R' VICTOR C. GARCIA
- Cirurgião-'Dentista -

Rua 15 de 'Novembro 1392 - 1.0. andar'� .Raio X - Fone 1694

DR. EGON:GRÉUEL
- Cirurgião-Dentista -

RAIO X - Rua 15 de NOVEmbro 1166 - 1.0 andar
PREDIO: FOTO HUGO

quantidade nos dias de feira etc ..

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,
ELLINGER ..

Rua 15 de N,lVembro nr. 592 - 1.0 andar - Nos altos da Far
macia Sanitas (ex·'Ellinger) _ BLUMENAU - Exa.me� de
sangue, urina, iezes, ec cazro,' s�creçes, urodíagnostico da

gravidez.. eúfturas, etc.
-_ ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS --

Um refrigerador 'conservá-durán

te semanas, carnes, frutas, verduras,
ete., Por isso, tornou-se um elemento

indispensàvel ao bem estar domestico

MEDICOS

HEMORROIDAS - VARIZES - e ULCERAS
DAS PERNAS: curas sem oparaçãc. - Dispeps{as; Prisão de
Ventre, Colites, Ulceras do Estomago e Duodeno. Disenterio.s,

Amebiase Intestinal. Fissuras, Fístulas, Coceiras do Anus,

.DR. ARY TABORDA .

Clinica· Geral de Aoultos e Crianças - Oonsultortn: Itoupava
Seca - B-LUMENAU. - Horário:. das 8 às. 12 h"ras,
Resió:mcia: Rua Pres: Getulio Vargas; 143' - Télefone': 1166

permjte a dona de casa guardar as so

bras, comprar alimentos em maior

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CLINICA GERAL - E"p'!cialista em Doenças de Criança

Consurtcrto: Florümo Peixcto, 38 - 1.0 andar - Fone 1197
.

Re_idencia: Rua Paraíba, 170. - Fone 1014

DOENÇAS DO. CORAÇÃO
. DR. CARVALHO

(Ehtrocardiografia) Av. Rio Branco, 5 (SObrado) - Ao lado
do -Cine Eu .cn - Tratamento de rtetrroxes ---:-

. (Psico terapia)
MOLESTIAS DE SENHORAS "BliSTEMP'· ·é de disfribuíCão' exclúsiva de'

. .,

Prosdecimn S'Otilttade A1J1Ulifi
DR. RENATO CAMARA

De)nças Internas - Opel'laçõ$ - Ondas Curtas
O"C;onsultorio: Travess.a 4.de .. FeyeJ;eiro". 3� Fem",s:_ �{3� ..

e 1226

DR: GERHARD, BROMADA·
EapecialLta 'em ..

alta Cirurgia e. doenças de Senhoras -:-:- ,·Con··
sultas no 'Hospital Santa Catarina'_ D,,� 9 às 'U

..

é das ",15,30
às 17 horas - BLUMENAU -:- Hoepltal Santa Catarma
JNS'pTUTO DE' OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e G�RGANTA Filiais' Jointíle, '.Blumenáu' e'Maringá:':

, DRS. TAVARES e HEUSl ,"

11; de 'Novembro, 1135 - 1.0 andar '""7"" ConsultorlO:
'.1eletllnes: Dr.. Tavares c 1461 - Dr. Heusi: 1617

.

iNSTITUTO RAnrtJM::
. DR. A. ODEBRECHT

....
Radioterapia � Raios .X - Fisioterapia - MeÜlb'llIsmo•.

Resider",ia:' RÚa 7 de' Sebimbro, 15 - Telefone' 14'41
.: OInrlbDlllol' ·.Dl 1I� Catana.

O A I
AFAM.ADAS CASIMIBA8

ir N O;Bé::' f"
:Ma,êa h��n da: uíêUiO.·

eufli1lu; .. do' Btaall'
-lt

L'inho. e aViamentO...
par, Alf41attllt

._;.: ."
• RUa 'lCV.131ÍÓ': cX;POItâI; MI'

BLUMENAlJ

CONSUlTORA Df HIGIENE INfANTI\ DA fOHNSON e. IO"HNSON
"OS PRIMEIROS DENTINHOS

DR. Pires grassam assustadoramente .....
,

.
Trunto os braças como 'ase per í POr esse ,.mio-tivo os prep,ara

.

nas 'desempenh!3:m grande pa-'] dos que se-�ílkontram a vendá a

pel como fatores .de beleza, Sb'�:lque visam 'd€"iiÚUir os pel�os' �ã.O
.. br-etuclo para as mulheres que, curam, em alf(}Iuto, a hrpertzt
tem a ne.cesssãaõe, pelos éapri-! cose, pelo fatai de' que cortam o

chos da moda, de te-los sempre! cabelo ao niveÍ1 da pele. e, sendo
á mostra., Haja visto Q. que se! assim, o bUlbo.�; ou raiz' do, pelo,
observa nos baileS!, banhos de] parte .essa que! fica dentro ,da

mar e em muitos outros Iogares I pele. nço é. ati�g:ida. '

de diversões. Entre as desgra-
'

Pa�a exterrmirlar radicalmente
cíosidades que se '"Iocaiizam quer Icom '051 pelos dos braÇOs' e .das·
nos f·raças como . .nasl peznas, os

. pernas só existe o emprer;o da

pelOs são tidos, sem a menor du alta frequencia em aplicação de

vida, como 'das peorea. quantidade e que é, alíâs, o que
Causam desgosto, se faz hitilheni pará' extirpai" os

cabelos existentes no.s rostos fe

mininos. Não'"'- é ;d.em'aís aCQri�

.

. CLINICA DE' OLHOS
.

OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do
DR, WILSON SANTHIAGO '. .

. .

.

Assistente da FaculdaçÍ.e 'de Medíctna 'da Universidade o'-do"BraSU'
COn"uUàS: Hôrárío; das 10 às 12 horas-e :

das 14:' às 18 horas
. ..

Con:ultório: Junto aq &'Spital Sa"t� ,'r"ll.b;;�

Uma ocaslã-J, tão impêrtante como o primeiro sorriso ou
o primeiro aniversario do &',U f lhinho será dia em que o

:1 prime'ro dentinho',der o ar de sua graçà. será 'o dià'em que o
. segundo,· ':l. �erceiro, -o 'quarto dente surgir" a famili!i. toda mal
. poder�' cohter-se de orgulho.'Entr'2tanto, é necessárIo, n;ui"s do

. que orgillho para dar ao seu bebe dentes realmente' sãos. A
s�mples razã,o de que estes d:ntes sãó témp,�rãr.ios, nã6 é mo
tIVO [lára que sejam negligenciados. Eles são os guias dos
dEn:es ,!",erman.erites, portanto, deverâo ser eons·jrvados comtodo o 'cal' nh!),

Lembre_se de' que os dentes de. seu filho se fórmam mui
to ant2s del,e nascer. Já na sexta :;:,emana da .gestação l"j.s célu_·las que maiS' tarde serão os v:nte deiite�f dtneíte estarão sendoformàd1:i.s e, na. IS.a semàna .estas· célula!)

.

começarã;o a se cal
'Cifica:r ... Na é!)ocâ d.:: nascimento a' mai.or� nade' da: coroád>tntal estará f:lr"mada, o esmalte �úrgfni:io logO'a.ríÕs o nasei_

, menta, A sua ·die.a fl�tura mãezinha terá grandf.r:.'nflúencia
na fórm�ção dEsta impbrtantiss'ma dentição de leit�.

I
Em geral, os destinhos começarã,) a aparecer'entre o S,2X_to e oitàvo' mes de vid:i, se bem que isto se de'muitas vezes

ant<:s oU mais ·tard·:_'·, e nãn deverá ser mot'vo para pre.oclíp:t_(;óes; Nisto;' como em tedas as outras c.oisas, ,aquelas cri"aturi_nhas são grandes individualistas e" p'2gtiimi' seus própriOs horá
rios misterios"os. '

lVItl'tas vezes o nascimento dos dentes, apesar da alegria
que causa, faz o li:b;. &')frer m�ito .. EstI;anhq ,como pareça
que um processo tão naturál possa "sertã,o doIQ'r-osQ. procur.e
lembrar-se do que voce passcu com· seus' dentes de ciso. Iso
'lhe dará' uma idéia do que está acontec€ndo com g.�u pequp-_.

riino herdeiro."
,

.

....

Voce poderá aliviar a dor. O 'velho--remédio c:lseir,) de'
se. dãt' ao l;lehe; 'Dara chupar, um p";!é\?clnho de> g"?lo e�vol-to'
em lenro ··hem. limpa; parece acalmá�lo; tIrar' a dór e o .ncha
r,.') dâs genglva�. PaÍ'egórico, .. n!)�icadi> . n'ls gengivas em leves
m�sJ!l.gi'n!?-; la�b:m ajuda. petl.tLénzs�db:í,'é,.· 4e' an.algésico po_
derão 'ser' (iadaé'; prirem, aqui con:ifÍ .9n· caso de qllalquer re
meMo' o melhor é co'nS'ultar ,o médico ,:u"o del1t'sta.
,

.. A'Igph,S'·pequerruchps .. tem.. difjcu�dades ��mi _4entes qtle
parecem nã.o,qu�Té:r, ou naopoder, s� r:I$�o e,nimtodokros0
e geralmente' se dá. no c.ifado ou nono mes dé vida,. e o' den
tista deverá:·ser"·ctmsultàâo imedlatámenie: O r�niédi) é cor�
,.tal' a' g<ngiva:A nÜ,d'da. é drasUea, mas caUS3 alivio. im.ediato
,:à er'ançà e"não'doi em'sE Entre!artto, já que é uma.medida
'dé' cniefgenci3:; deverá ser apIlcadn sõmentê' em último ca-
so.

AD V O G AD 0"8

DR. NUNO DA GAMA LOBO D'ECA
.

. -_ ADVOGAOO -- .

"

Atende' chamados para outras comál'cas ......: Rilll.···15 de
bro, 1166 - 2.0 a�<1�r - BLUMENAU

DR:ADEMAR LUZ
-- ADVOGADO -

AtendI! em quaiquer comarca do Estado. - Resiàencia.:
Paráná, 8'- Fone 1602 - Escrit6ri(j": RUá '15· de

340 - Fone 1601 - BLUMENAU

Escritório e

.

DR. JOÃO DE BORBA
-- ADVOGADO -

residênci.a à ,rua XV de Novembro, 908
MENAU. -:-., 'l1.�I!"fon,\!_ lf!6Q

DR. HERBERT GEORG
-- ADVOGADO _-

.

Escritório: Hotel Holetz - Blumenau

DR. GENTIL TELLES
-- ADVOGADO --

Causas civeis, comerciai.,· crlminair. e trabalhista3 .

Escritório: Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao l:>.do· dos TelegrafO�
Resídencia: Alameda Duque de .Caxias, 106 - Atende cha'

mados para as comarcas do interior do Est!,do.
F-one 1710 - BLUMENAU - Santa CatarIna

------

CORRETORES

ULMER LAFFRONT
CORRETOR - Rua :n.laranhào nr. 2 - BLUMENAU

JIILMAR ZOEHRER
MASSAGENS MEDICINAIS .(Diploma Alemão) VELHA
Rua Dr. �;-:nadeu da 'Luz, 261 (Edifícb Ritter)

(-.---.�;'.
.

':O'�""v'�!fI'''''''
� ...............

DECORACôES HEUSI
Engo. Luiz Frocoplo Gon:es - Decoraq,or: Rubens

.

Heusi.
Engenharia, CálcuLos, ProJetos, ConstrlH:O?s. Tqpogl"afla, De7
corações, Pub1ici�3des. Rep.;sentaçôes, Cer!imicas. lhf1e.to..

re" Móveis Funcionais, RevI_tas estrangeiras. "

Alameda Rio :Sr'anca, 86 - Telefone5 1074 :_ 1627 - Blutnerpu

�'-'
"��'

"OWIlWIJlUlHlllDmlllllnUtlIllUnIllIlIIlUllmUIllIUJlIIIUDlIIlmnm •.mIHfIIUtnH....... m

DOENÇAS NERVOSAS· E MEHIAIS

CASA D·ESAUO'E NOSSA' SENHORA DA GLORIA
ASSJST]l;NC'JA MÉDICA·PERMANENTÊ:A CAnGO DE ESPECIA�ISTt\S

'

--_-"-> AB'ERTA AOS MJ!DICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO� - DESIN70XICAÇOES
ALCOOLISMO ......;.' TRATAMENTOS ESPECIAL IZAPOS � ,

Avenida Munhoo; da Racha Nr. 1241 - Telefo�é' nr.'. 3 'O', 5�:$"

ENDERÊÇO TELEGRAFICO: . -- "PStQtiIÀTIÜ\
CURITIBA

Jlail'à elimillla-Ios, Uham de

CiO. u . �depiiatoi-io qualquer
pouco apósl,! :fiataimentei, se ar

rependem do que .fiseraro, pois
notam. que. as peTas aumentam.,·

depoiseo d cada. 'Vez qu� aplicam
o depilatol:'Ío, seja ele sob 'a for

ma Ide lCJ�ão, pomada, pó ou 1i�
xa. A simples pnugem encontra

dá em muitos braços, pernas

se, transforma-se :em grossos 8.

negros fios de cabelosl com {} u-'

soo de qualquer' que seja a for

ma de depi<latoreio mpregado.
Muitos reclames diZem que a"
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". I.. liA'GINA

; ,Chgo'u a VE'Z de se. reunirem -. presença, n<l«ue.Je r-ecínto, do,

�a UÚima t�rça-feira,. os clubes tantcs dos clubes que abaixa

�igados à Divisão 'de Honra da tambem relac íonamos, Abél A

J..iga Blumenauense de. Flltebol vila dos Santos (Palmeira, Ore- 15� votosr-contra 3; compreendendo,
f'ara debater assuntos dos mats gario Mueller- (CarlOs Renaux), ! é preciso salientar, apenas ,aJ.I
'mportan,tEOSlt, todos eles relaclo- .João, 'Alfredo Rebelo (Paisand'l),' partidas do prinieiro turno.'
tLados com a organização do Carlosl B, Fontes (Tupíl, GCi--j' Quanto à escala de jogos' pa
çampeonato oficial da presente hard Donner (União), Edgar z-a o rttut'uo ainda por suges!:ãÕ
�emporada., a, cujo titulo concor Knaesel (Guarani) e Frederico; do representante. da agremlaçâo
Terão oito agremiações, confir·' Bruns (Vasto' Ve.t·dei. I, gasparense, aprovada pela m&';
(l.rtada. que está, agora, a ausan- A seasão foi prestd.ída pe lo ria, depois de posta em votação,
lC�a do Vera Cruz Esporte cru- sr. Seba.sti'ão Cruz. funcionando I slerá confeoelonada em ,reunião T:tlRNE!O mrCI()
J:t!!l.. como secretario o sr'. João san-l que será levada a efeito' ':pelo .o Torneio' InIcio
Nossa reportagem acompanhou tos. A preparação da tabela d. Conselho Divisional, na primei· nato Profissional de 1955 •

.,.. marcha, dos trabalhos que s� jogos do, certame mereceu. desd€ ira. trça·feira após a. roda'dâ,,'fi- deliber!.iltl;. tem: 'sua' r�aIinção
»l'oeesl:'aram na sede da errttda- l,?go, atenção tocta €S11ecial pai �nal do turn:o;,de 'assentaaa �àra a, 'datá da 4
iRe da Rua XV de NOv€mbro an parte dos presentes. sendo qUE I eolassifícação dos Julho prox'irito 'obed��ndo.
;;!'l' ontem à noite, notando a a apresentada pelo delegado do .no turno inicial, ;$guinte &dem de {ogõs: .

1.0 Jogo. � OIfmpfco.:li: Càtl0.$

VG . de . drs�u�.�ÕCS, a

re�nião e sobre os mesmos fa

)coemos é:oIiisidern�es "maisl 'am'"

IlI�, � '.'Pl'>'\r'·�'!s '.e�rções, nO:,
tadamente em roruo 'das arbítra

s. A.

·e:Rnaux',··
2.0 Jogo, - Palmeiras

Ver'de •.
á.o jtJgo, - GllllJ1'a.ni x TúpL
4.0 Jogo - Paisaridu ';X U-

'BANCO INDÚSTRIA E COMÉR(IO DE
.:...... Ma triz: I T A J A I -

Fundado .em 22 de Fevereiro de 1935

Capital •. ' ..•.•

Fundo de Reserva

End. Telegr.: "INCO"
.. ; Cr$ 50.000.009,00

Cr$ 46.000.000,00

5.0 :r�o - Ve,nce'dor do 1.0 x

Vencedor. 4o, 2.0
6.00 'Jo�o � Vencedor de

:li: veiiceá� 90 4.0"

7. o JOge. _ Vencedor do 5,0> x96.000.000,00
Total dos depósitos em 3113[54, mais de ..... Cr$, 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORiOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEffiO Ii CURITIBA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

� PRODUÇÃO --

-E PAGUE (O M CHEQUE-

PARAÜ'M"fÜRNÊioÊXTRA
NAOFOIMAU RESULTADO

o si:rnpatiço e glor�;so" ClubÉl'. ta q:�.' Joínvile; Amcr ica e. I�i-I (Só�ente os' Clubes 'de

de R:egi� ."Aldo- ;r:;úz", ex- ranga, de Blurnenau ; e Cruzelro polis) .

.

_

pressão 'maxíma da. canoagem ca do, Sul, de São Francisco do 2.0 pareo : QUATRO COl\'f

'tariilense, que 'tem a presidi lo Sr.n iora Internacional).
B. :inconfu(Úvel figurá'

.

de d€s-
,

portista. que é o" sr , Df'. Ad€rbal

Ramos da Silva, vem de tornai
a elogm.vei iniciativa
S3,r na capital do, Estado,

arreta iados em 35 j o g o S 14.450,00; Paysandú x
: Olírn,

i pico - 4.825,00; Palrneírás x
Vera Cruz _;_ ;1 .405,00.

TOTAL: Cr$ 165.210,00
Média por j.r:;go: Cr$ .

4.720,30. verem e,' ai)Yaudir os m�Ihoi-es re

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA lmadOres da. Amerãca d�"'Sul. To

LIQUIDA POR CLUBE 'I �a_ndo llledldas. que um7t; Co�Pe:
C A C 1 't.'

.
'

'C .. ' tIçao dessa. natureza requE'J.'! hâ
. . ar os Aenux r'!'

I
. D' .

27 473 70
dias esteve reunida, a íretorta

C. E: P�Ysandú _ ....••.•
do querido Clube TIlléu,

�

ten'do si

" do na' ocastão aprovado o. pro-22,153,30.
Palmeiras E. C •••••• I

grama da gíganteS!!l!; pa.rada nau
.

ttica de 19', de setembro e fOI"ma�21.302,00. . .

8 "O hdas as c:liversas Comissões de CIO aS e" oras,

G ,.E, -Olímpico ,_

, ,,-gani-.açji�,. Rece.pçã" ,,"1"':·· etCl.·., UatIJ,Qs .,a, §egl.ll%;, ?' pJ;�I'amil
12,460,00. ,Ficou, ainda. résolvido que se� labo·rado� .'

! r,lam '-con'Vidà:as ·Ct�bes· do U-l 1,0 páreo: 'Skife5 _. Novissimos 're,;,
\ ' .

.

9"0 2,70.' rugú_ili, ArgentÍlla•. Do;;! .�ta.dos I ••_� ";_ """__,--__,--__---, "",,,, _

brasileiros . foram convidados OS' f
seguintes:' da BiLhi2;, Esporte
Clube Vito.ria� do Espirit& San- rto. Clur: de Regatas '!Alvares

S , E
. Floresta

Atendendo à solicitação nos Cruz _ 4,455;00; Guarani x

sa, forneceu.nos o sr- Vitor Vasto Verde - 1,615,00; Ve.
Pedro Garbe, dsdcado tesou, ra Cruz x Tupí - 825,00; FIo
reirç, da Liga Blurn.anauerise �esta x Vasto V:rde -

.... _

de Futebol, o movimento f.nan 2.415,00; Ol impico x Palmei,

.eeíro do TorneIo Extra há ras - 9,825,00; Vera Cruz x

pouco tempo disputado, cujos União - 2.440.00; Vasto Verde

1'3",; x Ploresta .- 7.255,00; U.
nião x Gual'aní -- 2,520,00;
Vera Cruz x Olimipc;) _

.,.

880,00; Tupí Vasto Verde

900,00; Flor-esta 'x' União' _.

dados, evidentemente, provam
ter aumentado sensivelmen .e

,�Últeresse do públ ico pelas
partidas de futebol real'zadti!:
na zona que está sob a jurisdi.
ção da entidade locaL

, Eis aqui a relação' dlls
.

hn.
'das apuradas nos jogos do r,e.

'ferido Torneio, bem com:! D

distribuição d'a arrecadaçã,�
líquida por clube:

Torne:o Inicio. Cr$

Olmptc., - 3,120,00: Guara.
ni x Tupi - 1 030,00; Palmei

5. S'30,00: Vera Cruz x Guara.
nÍ;: 565,00; Uuião x Vasto Ver. 12.835,00; Floresta x GuarD. 5,617,50.
·de: 1.950,00; Tupí x Palme:. ny - L 470,00; Olímpico x gatas "Vasco da dama," e Clube

Guarany F.C. -

1'3s: 1.120,00; Olimpico x FIo. Tupí - ir 285.00: União .� de negatas· do
:resta: 3.370,00; Tupi x FIO'l Palme-l'as _ 5.61500: Caro ' São Paula: Clube.
rêsta: 1.045,00; Palmeiras :x t 1>-s RenauÀ x Paysar;dú' _ .,

C,A. TU!ly - 2.3iJ2,OO. _�I jTietá.; do. .Rio Grand,e d::> Sul:
Guarani - 2.365.00; V�ra �l.015,OO; Carlos Renaex x Vera Cruz E.C. _ iCli1be (]e Regatas V�� da :Ga-
·Cruz x Va��o Verde. -" ... , " P.alme:ras _. 4.435,00:

01im'12, 813,50.
. ..

'"

ma e Clube 'de Rl'g!ltas Aliitirnn
325,00; Umao x Ohmpw;J _ pICO X Paysalldú - l.415.00; te Barroso; alem dos Clubes ca-

2.770,00; Floresta x Vera Palmeiras x Carlos R�naux _ TOTAL":"'" 'Cr$ lf"l.043;aa I'atlnenses: Atlantico e·Cacho!:.i.

5,280,00; Guarani x Olimpico
-. 3.630,00; Carlos Renaux x

P:tysmldú - 14. 620,OOá Vast:
Verde x Palmeiras - 4.315,00
Tupí x União _ 3,795.00; Paí.
sandú x Carlos Renaux --

s,n,R, União -,

IOÔRES N8 cINru�j]
JJ,j : J} ;/1-

• �'·A causa .provavel de todo's oS SOU$ mo·
.

les é o excesso de acido uríc:o acumulado
�'" * no organismo. ,05 rins que' dev,eriam fil.
li t�ar e purificar o sangue, estão falhan.dó

no seu 'uncioliamonto. Eis a razão pela qual V. S. se acho SQ
'Ir"lldo d. dõ:res Crônicas nas costas, dôres reumaticasr lIoites
má' dormidas II eonstantes rigider nas articulações e musculos.
.Com �QhHunça.dizemo$ que n,;o, existe modo mais lapido de
.liminar dI;} sangue o excesso de acida uric:o e outros venenos
dolorcao� tio que IIIn curlo tratamento com as uniVersalmente
(iflimadoJ 'Pilulas Oe Wilt para os Rins iii! a Bexiga, tão rllc;r
ffi'ndCldca 1'>810$ médicos.

PILULIlS DE WITT�
Para os Rins e Q bexiga

./-1. VIDROS Dr .fQ f 10(1 P/LULAS. 1t o GRANDE f MAIS ECONOMICO I

s.n. Vllst?Verdc

dessas DÔRES?

.�

Excursionará a

quBdro· ..····do
malch com a S. E.

>

i
I

I
! ACABAMENTO ----���

-..

elltern(l, Pt"tllri. Dllco 8rólnt!o
intirno, E$Ih.aUilá" 'o) 'fiIt!O,

.

",
'.

De'V<ra ,realizar-se' domingo, (JS timboenses lhes

Idia 13. na cidade de It"j.aí, uma para jssEn terão a

segunda peleja. de fi.tteo.)l, de ahn4i'càP campo e.

,
earater amÍstoso, ebtre as equi ,Por seu turno;' ,eSfPEram
pes '·da 'Soci'edade Esportiva Es

tivadore� local, e a Socie!dade
.

Desportiva e eRé.retalva União, i�ven(!ibilidadé que
de Tímbõ. vem mantendo.'

I Quando de sua exiíbçáoo neSL'" 1·
'

I mesma localida�. nã.o, conseguiu! Por estas característiCas e 'can

() onze aTvi-celeste evitar a d61'. siderando a igualdade de forças.
I ;cta, '. hhqu;Ul1cdo ,por 4 tentos a existente E,ntr� 'O,'! dois. bandos',
I

"

.' .

l'�
contrl3, l)S unionense.-'4

-

DE,3ta 'pI'omete \.\Ih dec\l1'!ili 'empolgu:tle
feita., por certo'. qÚ€re.r:'í.o O" pt'eliú

! l,ll'a:tanos cobrar> se dó reves qnG

G R A D E S
D� f�l;fo redondo fill'.lm«n:tjf.
dt'"b"da:�:.

GACHETA
-,

De bo""�h,, ÕCd, c;om i1gf/�itq ,

,v",d,uiu:nto

'.

dl'I.��,
�
�
Â limpidez fiÓ briiho do!

.

alhos
-

fciVOr�em '" ex
. pres.êio imperiosa com

,

'qu:' só vence no cimor e
ftQ5, tleg6'cíos. LAV9lHO
monJém o fulgor :éio seu

-olhar e a 10úôe dos

RU A 15 NOVEMBRO 1 iS 08
I
•
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"(olono representa
de CYZAMi\..

maior d��fíle de escolares até .en-':
tão vcri:firado Em Rio' do sei. Prí
meíro WllJiu fi Crupo R'l'fiJar

Um Candida.to· Dign� I
ESTA' NO ATAQUEo FORTEDOS HUNGAROS.

.
.

«Não . é ·.Iá essas' coisas a defesa),' diz Juan. L6P.z
RIO, 9 (Merid.)· - O sr.

Haroldo Vitorino, atualmente
na .Suíça, comentou ª encr,
me 'dij)�rença 'existente .

entre'
, defesa' e Õ ataque' dos- hun,
garos. Diz .. que enquanto a li.
nha . avançada .é uma máqu'
na ·perfeiJ.a�nente sincron�'z::��

o MAIS

o

PORTAÇÃO DIR ETA

P ,A. � A f E R t O A SI I'
ECZEMAS,'
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E \ R A S,
E 5 P I f'i H AS, E rc. '

. Agentes
ffA li S'J I Nt'�.

CHEVROtET, FORD, li M. c.� DOOpGE,
NATIONAL E MOTORES HERCUlES

ORGANISAÇiO' ESPE(!iUISADA PARA VENDA' POR---· ATACADO-

INTER-

ImE_ _._� �.. _� �r • ---�
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