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Danos incalculaveis
'

à natureza causará
a 'bomba de hidrogenio'

, .nro. '23 (Merfd.) - o pro- segundo a justificação de 110-
. j€to de lei 4.242 anistiando t:V03, é um substitutivo do de
das multas Os Iançamentos n, 3.222, da legislatura passa;".ex_oficio" instaurados até da. O legislador pretende dar compareceu com. anted..:-
1952, 'acaba de receber pare-

I

ampla anistia físoal d'a's multas dencia de um dia ao Juizo
ecr contrário da Diretoria da! a b:dos os lançamentos "eX.O_l da 16 U Vara Criminal a-Impcsto de Renda, send'o eu. i fício" instaurados até 1952'-1' ,

'

caminhado ao diretor, geral da Refer índc-se, porém. no artigo legando que necessitava
Fazenda, NacioTh,ü, O projeto, I

primeiro. aos contríbutntes 'viajar amanhã para o Rio,,

pESSOas físicas ,? jurídicas que onde vai acompanhar a mar
t�nha� apresentado 'suas de- cha dos recursos ínterpos-claraçoes no prazo legal, ex- ,

_, .

cluiu os retardatártos. tos com. relação as ulfimas
Propõe ainda o projeto, a eleições. Apresentou rapida

extensão dos favores da anis- defesa previa, dizendo 'que
t::� i'O� co�tribuin�.e:5 cuj,as -s- não praticou nenhum fato

\ cruos EsteJam SUJ-;;ltas a des- d f'
.

d 1
. .

(c1<x.'síHcação. Esse dispositivo e lUI o em ei como cnme.

I tambem mereceu séria restrt- (Conclui na. 2.a l'âglna letra H)
�çâ� no parecer do diretor dG ---------------------------------------------�-----------

I Imposto Sobre a Renda. Este
I : ass.nalou que, estendendo o

, t bc neflc'o, mdiscrlmínadamen-,

! t::: :J. todos OS contribuintes su
I jeitos �quelà desclassificação
i de escrita. vai concedê-lo até
i, r,,, firmas OU sociedadss que,
: P�l- B_rr"sentarem Balarxcos
r r at;s()<" c, 111 escritas fr.audule-i

,

tas cu balances sem escr.ta. t�. , TOQUIO, 23 (UP)-- Um nha mpomca, que não ti
ver;m de sofrer a dCC;Cl"'SSifl-1 navio-patrulha do governo nha armamento. fora envia.caçao. .

AÍ' t lh d h/ japones OI me ra a o 0- da ao local justamente p<'l-
,.....-------_..---�! je. por um avião não ídentí, ra averiguar os afundamen-

( A R G A S ficado, perto da ilha ehinê tos de ôntem. Entrementes,
sa nacionalista de Tachen. ° governo da China nacio-

Para Joeçabe nalísta negou que seus na,

S:::preS30 BIl!.!ilenauens& LtGa.
� onde dois barcos dE: peses víos de guerra fossem os

jàponêses foram afundados responsáveis pela destrui'
'Ontem, A unidade da mario' çâo dos dois barcos,

No próximo sábado, dia 27, terá. nau, as quais alcançaram expressí,
lugar no estcdío do Grêmio Espor4 vo triunfo.
tivo Olimpíco, a abertura da III' o programa dá III Exposição 0-
Exposição Oficial Canina do Esta- Íicial Canfnz, será, o seguinte:
do. patrocinada pelo Kennel Clube Dia 27 .- Apresentação ao pü.
de S�nt.? Catarfna

,
e com o apoio.

blico dos cães inscritos, com d�sfi-
.Jo lü,nnel Clube ;::'2 Blumenau. le geral; 'cock-tail de recepção. ás

"I

Como já notícíamos, e55;; curioso e

o sr, Adhemar' de Barros

iDiminui O montante dos
'e au eotaram os

UI11• Mais cpetite!
• Digestão perleiilt!
• Intestlrros normalizados!
• Maior �iSDosiçõO e boa pole!

;�MdÚltf1L�"'-, diOJ/'lr,,- Ft�--"
�-.,4k�
MAGNESIA nUIDA

de 'l';

l1iUlRAY ,

o maior' inimigo da QziQ I

Metrãlhado
·patrulha

Fones: 1620 e 1752

ii·
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CAMINHA0 G.M.C.
tipo 1948, 5 ú;:mel)!tdâs'
com máquina retificada,
pneus novos e rádio.
Tratar na Representa-

Precisa-se para serviço ção e Comércio
caseiro e escritorío. Vale do Itajaí Ltda.
Edgar Barreto { Rua São Paulo, 3251.

Rua 15 ce Novembro n.o
'

I-'�" .

1148. ! .

. ,

_____
) VENDE

•

A I N -I E R M f D I ·4 R I A
de Metzker e Píedler- Ltda, sito a 'Rua 15 de Novem
bro - 1344.� fone 16-89, caixa postal. 736 - ofe
rcce os seguíntes negoclos para venda:

VENDE-SE 'uma chacana de mais ou menos

12.500 m 2 de terreno, tudo plano, com boa agua, ca
sa Ce material; ranchos etc. distante a poucos quilo
metros desta cidade, ao preço muito vantajoso.

VENDE-SE uma casa de material tipo Banga
low. ccnstrucào de dois anos no tamanho de 9 112 rn,

de frente por 11 rn, 'de fundos, livre de enchentes,
sito a rua Paraíba.

VENDE-SE uma casa de madeira de construcão
recente; livre de enchentes sito na Ponta Aguda.

VENDKSE um automovei Ford ano 1936 em per
feito estado de conservação.

.---------�------�--------�----��------------I
I

�MPRE60
Procura-se um corretor' para serviços externos

em ramo de vulcanização. Paga-se bem. Tratar na
< Vulqanização Sorocabana, á Rua São Paulo, 674.

1 casa sito à Rua Teresopolis, 8 peças, 1 casa sita
à Rua 7 Setembro, 9 peças, 1 casa sito à RuaColombo
fi peças,.1 casa sito nn Bêco Rodeio, 7 peças, 2 aparta-

1

Correspondente que tenha redação propria, para
trabalhar em escritório de representações no ramo de

madeiras, feculas e cereaes. Ótima oportunidade ru-a

elemento realmente capaz com probabilidades dr .rro

gredir. Interessados dirijam-se á firma.
NORBERTO KLEIN

.

RUA JOAO BRICOLA, 39 - 7.0 andar, salas 819.
São Paulo.

EMPREGADA PARA S Ã (I PAU I. O

CASj\ - PRAIA DE
(AMBORIU'

Vende-se dois ótimos ío
tes, próximos da praia,
medtnd., 478,60 mts. 2,
excelente Iocalizacâo.
prêço razoável.

�.

Tratar com o sr. Mac!1a
do, á Rua Hercilío Luz,
3G -- Itajaí, ou Caixa
Postal, 131 - Itajai.

de mu- t
Curitiba

I
DESENHISTA

para trabalhos avulsos,
precisa-se neste jornal.Vende-se ° Bar Caxias,

situado na Rua S. Pau-
10,689, em frente à Vul
canizações Sorocabana .

Demais informações,
com o proprietário. BO.A

Vende-se ou troca-se por
automovel, uma aprazí
vel residência de verão,
em ótimo local, recém
construída, madeira de
lei (canela), bôas insta
lações, inclusive sanitá
rias, garage, quarto de

empregada, jardim gra
mado, etc.
Tratar com I} sr. Macha
do, á Rua HeIcilio Luz
36 - Itajaí, ou Caixa Poc
tal 131 - Itajaí.

TERRENOS -.- Praia
de Camboriu

Aluga ..se ou Vende ..se
Uma casa, propria pa
ra hotel ou grande fa
mília, de alvenaria, com
2 pavimentos, instàla
ções sanitarias comple
tas· situada em otiroo
ponto da praia de Piça
raso Vende-se lotes bem
situados na mesma praia
Informações com o sr.
Xavier nesta redação.

-S!."'. lrf!�l'j Eoa

bB.id, â :a'-lil :r!ers!;: Ran�c'5, �13
Ot! i-:n:''=J 133D.

Gnu�de O��{)rh�nidade I
Vende··sE', distante 4

quilômetros da praia de
Camboriú,. um terreno

prupriG rara arrozeira,
com 150 metros de fren
te por 1.200 de fundos,
terreno todo plano..Há
no "terreno Uí"i'la casa di"
madeira e um engenho
ce farinha, Preco:. 'Cr$
95.000,OQ. Iniol'D.li.l,ÇÕf:::;:
I:Ienlllnio SebastiJo� Sil�
.va, iel1'a.-livrs
I+ "

2961"':Fl.!,
.

,:" _.

,
.

CHAPEUS
i.

NELSA S.
De Ewaldo

Asse�bléia Geral Extraordinária .

Pc lo uresente são convidados os senhores 'lcionistas. des-
r ia Sociedade, a cOmparecer à Assembléía Geral "Extraordiná
ria. à realizar-se no dia 11 de dezembro de H154, às 9 horas,
na sédc sccial à Rua São Paulo n.o·1120, IJfim d,3 di�libera
rem sobre a SEguinte

ORDEM DO DIA
1.0) - Efetivacão do aumento do cápUal sócíal

-

2.0) ....:_ .AlteráçãIl dós estatutos sociats
3.0) - Assuntos de interesse social

Blumenau, 22 de novembro d.é 1954_
Oswaldo :{..uiz.fied�r - Piret-;r"Gef.ente

• } <.� �i; ";' 1 .. �I
r
! PeIo nresenle, ficam éonvidcdos
I
desta sociedade, a se reunirem em assembl�ia_ geral ord:iná
ria, a ser realizada no día 9 de dezembro do corrente ano; às
14 horas, na séde social, à ru') H€rmann Her íng sjn.o, para
deliberarem sóbria ,a seguinte,

. . � .

ORDEM DO DIA
I.c) - Exame.' disclis.Sã,Cl e aprovação do balaneo geral..

conta de "lucras' e lJerdas","relát6rio da diretoria e'
}Jarecer do conselho fiscal, referentes
13.�cial de 195311954. encerrado em 30
dó corrente ano; ,

2.0) - 13kição do conselho fiscal, parji o

195411955;
'

..

' '.

3.0) - assuntos diversos, de illt�J;�se social.
'Blumeneu, 18 de novembrojie .:1'954.
M'..lX Herrng - Diretor-presidente
Heinz J. Hering ....,.- Diretor-gerente

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
A,V I S O

- � . .,

�uel:li:1}�éal,lcça em 1. Nic.rta

. ,Regi,,,frou�se õntem, no bair
ro de Iteupava Norte, ás 5,tO
horas, auando da saída dos .0-
i}(;'rario; da turma da noite de
uma das Iabzicas daquele str;

Lo
2.0
�.,o
4,.0
5 ..Q
!l.o
.,/,0
3.C
9.9

"10.0
11.0
12.0

N.o 18999
N.o 19034
N.o 6639
N.o 4294
N,j 11176.
N.o 6556
N.o 5922
N,o 355·2
]ir.o U151
N.o 10253
i'Lo liOn

ANUNCIEM

N E S T A:C' FOl.. HA

DJEll.K
II

. sala 1 1.0 andar

se apresentam para 'iq_ udà-

S R A. ··M O 1 L·E R

Uni terreno, distante da
praia de Camboriú 5

quilômetros, com trinta
mil pés de café, aproxí
madamente, e com 150
metros de frente por 800
de fundos. Terreno meio
acidentado. Prece: 75
mil cruzeiros, IiJ.fol'ma�
côes com Hermínio Se
bastião Silva, feira-livre
ou rua Itajaí, 2.261.

o .fenómeno do PSD, floje. é es

te, e apenas este. Não preeiso ci
tar nomes. For:: tão desprimoroso
-ruanto acabrunhador. Arde u� soo

nho presidencial na .3Jm2 de algun s

le seus. chercs, Eles estão tocados
nela praç? d'")'Cat;;.te; pela carreira
CI.' sun obscuríd1'd� ao posto supro,
mo. do chefe da :federação; e como.

o posto só é acessível .u um, e esse

já tem ?�rás de si um eleitoradu
de maís de 1 milhão de eleitores.
31l. outrcs, que andarn r-rortos de In
veja d:'. .situacão do companheiro
iI;;�tre, se PÕ:':;l'i:\ trata:-' com o ado

versarto, par.; abater. dentro da
par·tido. o companheiro forta, (J

único que" pode carregar a bandei
ta do PSD em tri'unt{), :gelq pais
afora,

.,.

) so,,�crllf\dor. de Minas. UIP.S urna

parcela do udenísmo que nele �"
.

J I
infiltrou. para cindir a gramle fQ,r, IgU 1l1ajol·itari?.. ...

De quem se serve o ínímígo Péll"!l
lançar a c,:'ufusão dcn+ro do p..

SD?

Dos prourios chefes pessedistas
que, não. -podendo- ser candidato;
pQrque não tem l'OUp", ou tem pau
ca roupa, se dispõem a fazer o jo"
go cio:; Que c(Imbatem o PSD.

I
Se O :-r. Etelvina 'Lins não ·enxcr.· proopostas no l,lal1io, o país

j
ga isto. então é 'que terá 'perd'ido 3 conseguid'J" simplesment�'

. primeira qualidade de um chefe po
, lítico; o poder Para discernir onde

Vende-se per motivo de
doença, uln Hotel com

bar e restaurante, pqs
suindo ótima e selecio
nada früguezía, localiza
do em ponto central des
ta cidade. Informaçõe.S!

SCIfWABE.

.��, .n:ão será. feita a economia de

(Jjvil'las .menGÍonada Cl 'nem

PUlie.rá c';)gitar do estabelecinlen
to da fabRea de tratores e ·ma·'

(l!5 OSWA..LDQ SCHWABE
ÁELOJOARIA -.--' OURIVERSARIA

.quinas.; agrícolas.
nCRte pIano."'
Juntamente com as valltagCl11,]

. indiscutivelmente
trará ao pais, deso)rlina.--se. a'3

p;;ssibU:cÍ<j.dcs futuras dl� expol"
tação pax'a .cutros pai'.:;cs da A-

já pre:vistR

t.nérica do Sul ,E}ue

11ara
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r fie� � Iu f' 0-ep Adelia era cega, Isto é, ti.
ra fJ ii e, � :::\ � Ti has dois Iindíssímos olhos 1-
L II d � i!t U zuis que lhe "ervbm.'para ver

, '"
,,5 cores as rormas. a luz, MasUrna senhora j inha muita:"

I:r:
- '11 um cert: sentido tinha

c' 11. aquet; S olhes beírsslmo-,amtg.rs. Ia visita_las, recebia- CdZi'iO, pcrque B, fora (j,3s!eâ.l
ela .ião s;,!;";a cl' stingu ir se oas -sm casa, viam-H' frequenf: r'.\ibando_lhe o noivo',P':'X:l"m homem'que tinÍla'dlanti ddsimente em confeitar-ias e loja." A: per Sua vez tmb� sld� irn,
era um ':�dt'te OH um cuvaíheí.,:Algll'1:J.us eram quertdas '·mni- prduCr>1:, A sua arruga nao e_
roo .Não vh. jUlgava cavalheí.,ga;; ..de IniJ�tos anos. luas de to 1"â de- th:c1ré::. era u11:a mulher'
ro o ��,ãtil'?- \ murto _ frequ.enjeds;;; diz;" -- emb : ,Y, contínuan C·" rn c, ! .ntas. e r:ü:�tmuando �
ment

-

ou vice-·:cd's, r , O�I riãe�o ,amlzacL - que a hen-ia!ll ye".e no iv; �le A. qU2, ",1'a Ui1�, dava -lmIJ01'tailCÍé' a ne:1Í1Íi,TIa,eBlludHlu, Urn'a porque na I �J':lo ranaz tinha acabado por ck. d01"
-

" nassava eIe .u. ,1a-

[����:����:;�:'��:�l;��:
I �:'E!::����i;�:�i::�;��::f;� I ;L�:�:�I�EF�:,�:;��J�,��,ra porque se dava muita rm, �E'm com Jntl,11lC(a�e, Com U�I homem com, o oual fllgiu,doi�]pol'faneia ,2 a!>sim 901' dian- �_8l.l:0 d', Pl'l::lCl�c:,:,,�la t.-=�lé� anos d�'pt'iS do �j,�am'2nto erate" ,-'dLdo Lül1R dexilusâ , B.8

urn bC;'11 homem, mas poucoHá. muitas peS,�03.s· como p,t,lmo;,. agiu mal, porem A'I d e po is Ela achou que err. um-esta senhr.ra, que se d(e�ilu- não teve_ bem senso, Os belos .J'ltifc' porque nas revistas idem das camizades' que tem, rapuzcs des:-ertam a gula d,;

11l'stt"�d;� clhava �em9r2 as f<..._J:,,:') é' se desüudem muito f3.- todas ,'S meças ,..�m nOIVO: e
ioe.rafla� de mulheres P::;UCG'f.. i·ln!p�-�te. Os alnigos ou \'.$ rierigo.so por as '3.D11_gas em tan, 'if'��t:G&s. Deixou-o p':1' um • n,lTJ·ig:" l�ã[; são narfeitus. L,ão,
gel :1<::;: () cas.rdo com seis 1'�_m_," riào somos r,.=r:í'eitos nós, fOi 2nçi:i'J ve.,
lh�)s (j ue lhe iahl.\ a paterncí.,Mas �((':r::lll�l",nte- nós nr-atende r 11'';, cue muitas '·:2ze,; quau, rnen í.e (' <'�� tinha as mãos nasD'lC.S 'dos nossos amjg'�s que 'J

do :; "mi.;>:o::; O�! amigas nos 1'l1:::05 contandu.Ihe coisas dosdE.; .- dam, perfeitos. e se não desilode:T-, <1 ClÜ!);) e 'Um pou- �'l,,, IlUunh8s. �ra este o mais:) E'i'i" fic311'lOS d-·�iludidos. Is. co n':;;83., P�el_endemos mUIto ",',,'clidc _xem1Jbr d� canalhatU c",jcl'<;Die:;llent·� está errado. '1,''!l:2, Cu ::� Don,ns etn tenta_ (1('5 11: ""('5 di':s, judas até <1Ccnh;"cemo':.' 901' exemplo duas �;õ;s ilS quaiE nós Tncsn:,=!, não !:,ec1llla bonzinh0 991' fora. ,-áamigé�s: un1a delas tinha no!- saberíamos resistir. dlCiI >'::1' dentro, 1110ralmelltevo, a ou!r'.'! nã::, A forca êIé O rnelhor ;; ;;1ema para tor-
ver-sc juntos todos os

_.

1res, UE1' serrLH"� l11.ais heIi e cara I

·:�cün�.;:CU que a anliga .s::m ;'j;'1" S;-"iZ''''Je e j:,llTI<llS clesilu
'noi"" t�",13U o noivo da outra. r�';':7-"p, é o df' llt'.'('" p2dir lI'.!Jiroubau .. o, C0111: se diz vulgar_ to, r·�m meS:110 '-'G mais ca
men:,9 K lógico que a que fi_ r(l 'o ";:2JI1, amigo, O, amigos
COlo !'-el"fl noivo (' à qtÍal chamé: SP COllhecrm no 1110lTI'';'lltO da
rl'il[lÜ., A, gYltou pela, traição- ;16CSsid'1r1e. mas de no momen
e dis�e que côtava d:ôsilud;d_'_ t�, nL�clE'r;-rl�S obt�r ajuda de
elo (o-;,"'Jn1�)Ort�nlent'1 indJgnJ da� pó�� nle�ln8:;:, será ainda ]1)'2_ou;n à qual chamccemos B. .lhor,

'

Fraqueza em Geral'

VI�it�O CREOSOTADO

linl !'8t'fe, nào te apaixol1t.s
;,.:t-or .-!e� e _ não lhe dá :):uvidos
C' I_Ê(J que voce dcaba de ta
lar .já .2stá emre os braço,; do
Dati:.tL A. "CegUelr<l d <

q\le fa
íamcs é IlJ3i:S difusa entr.:: as

:n:ulher2s 110r.,- �ta�. a'3 verda
deiramente, h�nes� " e m'rais,
nã!; a� til' � são honestas � mo.
r;?;:;: '26 nor calculo, A mulher
b'Jue::'ta

'

não l'onh�ce os ho
mC!b, c�mo Q abs'.emio não
cOl1h".ce -5 ,,111h;:.,3. Um

-

péssi-
1"0 -.;enCl1Üsv v'nhCl• Se é l.illl

pouco àoce, é confundido r,e
lo abstemi::l cem (' n tar. O
111a-o:- dos n'ltifes. f -. tem
ces mane iras e d�ces palavn:',
é c- nsider3úo r;e�,' mulh -1' hO ..

re��D p.Hl ,c.:!uerubTrn de; asas 1'0 ..

... seas.
O mal de quem ama

€1quase- sem)lrc o ,dê� não com,
�-.__ià IiIl�.lIIIJI!paI��-----IIIII�--_.6Íllrccnder QU!I1WO o allllOl'

I�'<;Fsa d{� �c,r t.!)f1-CS1HHJlU';'I'do. ,

--- �--

Os r:spíriíi::i rnedinC,l'2Sj <�
,COllfcfJUmn gcralrncnte iUdülo que está além da sua ca-

pacidúie de ��npreensão, 'I
Orgulho I� tcinlí>:<>ia são H" IJlIai:Jn�s ini.migos do amor.

Se há tantas mulberc', i
que acabam mal é porqLK
l':':lO lhes f:'i ensinado a es'

h�E(�tO. passaram ,;parto fI"
Acipll<l, e Ia não os viu .. PClSSJ-
1'<101 tnrnbcrn rrrui tos patif, -s ;
apaixon Ju-se !lO" quase t::l
dos, temendo-os por osvalhet,
rcs De pois de muitas destas
expe 11� ucias. AdL :ia amarg , i , -

r.ida c' nclu.u quo todes os ')0
mens e-ram crrrnlnosos.

Do mulheres cegas, que
s?bel11. ''\''=1''', IJ Inundo ple_
namente cegas, outras veem E
penas .,lguns reflexos. mas sao

rara" as que oe ,g'Jlpe, apz.nas
vêem um homem, s:::.bem dis
tinguir �·2 seia ur'n l1flmeln ct"Jbnn, um oatife, ou uma m13_
tura das dnas coisa�;, A famêl
sa fra.,e que tédos cs homen_,;
nã_ vI]lem nada d:riva dest?
cegueira. Não veem_ e do C2S ..

t,,_ não 'Se sabe �orq_U,3. tin,m
-.::cru!)re ,a fruta biclBda. J:'.;â"
queremos'd:fender os homens
r-iU 2 não são nem, toe!';, pati_
fe�, nem todos anjcs, mas se

p lV8AMElVTOS
�!H U 1 O .1( D;·i r
,

I
iii' �(�!,t:,�,�J l'�N�} ;�'t! l�f:'��S ,II111:"�1�" ,k l'f'>v:"�n,,_;;92 - L. ":"" __1:1,,,:,,:,," s:� iii
.::::c..:=_=":... >_-_- "--,;:_:::..._"=..:..c�";_;"....:.::::_�- '''',� �-;'__';;,-:-, --_= o::.,.::;;.:.;�:_:.. I

11hjf e

paahi<:l

SABER e·nnscrvar-se só rwece: a mulher
{!uando cstivcJ' em compa- sômente,

.i," ::l1é\ior com que a Provi' I
dencia concedeu aos ho- �

l1re:Ls',it:�Sl"'{�1
- - -

II:}\ ingenuidade adorável
de mna adolo.�;::ente é de

em uma mulher
nu:;!lu"a.

_ _ _ §
Os hen'lens aman1 as rnu- �

llheres telas por inclinaç'ão, � ••_•••••11
a<; íe�as por interess"', 'J::i l'ii1 .

'
_

• • •• �::I
R � 'J to:'\��tp" ·l?nnres::tnl".a(.'oe�� vlrtuosas por raClOCUllO. " eprese,1.'.,! '-' �--- '" _

- - -

I
�Ltda.

.. - ,,' "

-

a
- I-E' muito ;melhor admirar � Rua Sao Paulo, .�922 - CaIxa postal,_ ::>9v

uma rosa Que examinal'-lhe �toupava-Seca - Blumeúal.l - Sta. Catarma.
,'� ?�·�v \;� ••11·1{�a-� a raiz ao Jnicroscopio" ;l

.'AG & .�_""��;;'IiIfll*ét*'iiff!>i!S\tW* �����::::::::=====:::===:::==::::> c,�,,,,,_,,,,,, <-,.�,

-"lC:LlueULernent,,,, podenlos _

, observar que as casa,; de pes
,
,SoaS amigas. entre si são qua.

I 5::: Iguais, E' claro qUe nissO
I pode_se levar ,:m conta o gos
.

to l)arecid� que justamente
! lcvã eSE'3S pe-�sGa.3 a ser.em a

I miga", Mas aIora isso o qu,;
Se \-_rifica a mais das V-2ze� e

(me <IS amigas nienos imagino
sas COlJ1am tudo que a mal::;
espert,; dentr.e eh,." coloca em.

sua casa. Em primeiro lugar
podu1'loS dizer que �ssa. atitu

! (1: é !)OllCO elegante e por cer_

I t: J;1âo agrada a depa das i_
I dóias. que :"O:'!l duvlda sente
l!:ic l'lJubada, .t\lem disso. por
� tT} is pnlÍga!'� qu� as pessoa�,
,jc;at11 sua', oél"sonalidades são

: se'mpre dife'rent:_; e ')ortanto.
i .se a c:u,Çl (!:."\:e �er o retrato
I '1" P';i:óonalir!;trk' de 'cada ,um"
l t)n}' (!tl ... ]1avenlQ:; dp rztrD�� :U:
I' eh, \-iiznho'!

i Talvez. v"ce que ctn publi.
! r.;.) num:a c _ nJ:C'�saril:i ter co-I� piado v(lI·ias coi.sa', da c�;)a dos
I f}utn);'. in1.im·lmPllj.-� Sinta-se,
; cll]pad;l ci2"� 2 roubo inOcel1- i
: I" 111aS ar) nic};mo 1 em'o:) per. I
, ' -

-
,

I i�lInit'-llQ;; co�no ccns�gllll'\l l�.
ma casa bOH! t,: ,s,' na J ,tem <.'

I dl.ía� s:bre o a,sunto. Se voo

I ec dl,snut,-:::sse de uma r·::ncla
folgacÚI aconselhm'iamcs '� Clup'
procurasse um decorad')r, qU2
3. orient;;ria. Se não é ,esse Q

sCU case' leia r:. .\'iiita.s e jornais
�l11itas :1:is:1s "! ao:; poucos se

rá capaz de tt-ansformar sua

espec1a1ízadc.; que aprenderá
calO' num lugar encantlfldor
Sen1 precisar cGpial' ninguenl.
Apesar do qll':: explicamos

acima t"llvez VQce cOl)tinue
>:ensando qu.-i' é mais flteil co
piar a casa dos outro., do qu'.:;
procurar orientar-à.' por.5;
meSIDl e que afinal. jsso tem
p: uca importancra. pois nin_
Quem s<Jberá So: fOl voee qu.
copiou '}u fez, Aí é que está
c engano. os an'llgos comun�

sempr i'. distinguem o ,legitil'!lll
do falso e por um motivo muL
f- simples. enquanto a caS:l

dela fOr autentica ·::m relação à
sua m!3neira doe vida e todos
os móveis e objetos estarão
de acordo entr,e si, você· imi_
tando-a delxarã sempr'2 esca_

par certos detalhes discordan,
teso
Para que voce tenha

idéia do que díssem'bs acim"!
sabre G cunho ne'.'isolll da cadf.
:H1'bient·,', apl'<'Ser!tal11OS, '''TIl

tP__l:.õa !)agina� \Õ;�r!a� :- 9J.9,::-
'�!:'111pletamenk ':!!!Sl"6�tE E'�"

he si, mas tod2.s' i.b>U3!r!1-S�Ü�
bonitas.

'

saher estar e,m COI11-

flmmdo (!stiver só, é
J

�. •

JII sl�grC{ LI Il1.[P;' prr:'CIOSO {ta

:,aÍ}t'rloóa.

-'

ao

h'l' sós,

o hUl1lO:dsmo é Ul1Ht for

ça na vida, mas Ul1l3 ruina

CHl mnor,

A ignorancia do

lança

CA R 6 AS

I ��:,��florianopoli�

mç!i!o,�� d� pcrycedência �slt."glllra e 6 pr�ço iedUlldo, r:UMAX
llfJNDADO de 7 pl:s cúLic,,.. ,:'oslll<:.,so pela f,110 bela .parênci., ampl"

clIpIIÇQ interno e lO'" nol,".,] al",riciçoomcnli''' I) COM!'RfS50a
CUMA..X HF.llMICTICAMENTE FECHADO, CJl�,:.4X BUNDADO

,

(OM COMPRESS,OR HfRMfTlCAMEMn fECHADO

.MAIO!t IUi�I$T�NCiA
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Ih.a v e/· oIDeSãconSE� umento
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f d d' Ir cinlí:nto se vem acentuamo. pelos sr , Hamilton, vendo c�usar eS-jàUlllcnto l�ep"n.:util'a, lllllltiUli<:[,u,;I' RIO� 21rrf{Maf;,.�;ld.)a re"oPerfe'c'u�SSmãi1t�,� pa!.admo,a J:,,��,r_maeÇmab'�� �o,
J
�enCdUa"S�,ao" snnil,tidoV,' doiilcombotn ',:',

acresctmos constantes aos cus-' tranheza ,em consequencra se no por um .fat·.Jr desconhecid"" 'da�
ú,u'- • '-'lU "'... L"-" Uv .. '"''' �.e

" (.O'�, e produção em que. a insti.'! final do' exercíeío víndourn 11.,:>-1 rla . a psicose inflacion3.!'ia que
,

Ii luiçã-o dCf<; ágios tomou parte rc- 'I·vas emissões forem solicitadas 'já estamos sofrEndo no .::usto daI) s,a de. aumentar os ímP.ostos que Conselho Nacional,', 'dei Econrnia: ,Inflação através da ,n'ormà lzaÇEh), ,
'o go'VeI".no esta usando' para e diretor da Feder.à.çã>;> das In" das finanças publicas e do mer- 'levante c à fárta de correlação � para pagamentos de "deficit:;" I vida c, pois na depreciação doI .

t aumento do 'poder rié! ou novos aumentos tributados proprio dinheiro. E assim para
.. conseguir: . o equilibrj.;)i orçamenta f.lustrias d'ÚI Estada dl:e São.Paula eado do credito. en r:e: o

I1
.

't d d H üt eomnra e.OI da produção. fo'relu nleiteados". pagar' as mesmas utilidades e(1.0, nã.(li me parece o ID.ais in-, iniciou considerações. sobre as No em en ar
.

o sr . anu 011. � l' ..
�

.. ", d d t I TRIBUTOS E MEIO serviços o governo terá necessi·'',Indicado na presente conjuntu- provídeneías que estao sen o f'ra ,.:J', a conjun ura por que a-,','

t· 11\"POSTO E CUSTOS CIRCULANTE dade 'de maís numerario do queencamínhadas pelo �r'_ Eugenio. zraessa o país se 'dis mguc per 1
�

I
� -c _

o sr. Ra- Gudin, atual mimstrO! 'da Fa- uma dnflação cujo ritmo de ciea s "Se assim é -� ponderou o O er-, Hamílton Prad é de pa lagora preve no' proxímo ano, não
- --� '-----------�-�---------! recer que os impostos influem nos devolume de papel moeda e

I de forma acentuada para •.J ad-: elos tributos recebidos pela Ue
senvoívtmento do meio ctrculan- níão, pelos Estaos e IIhlnlcipiOll,
te, em 1l10SS0 país, nestes ulttmcs dez anos. Quem

I
-- "Uma idéia deSSe ereíto ín- fizer tal confronto verá que. até

Zlacionarjo - lembrou tem-. 1947 inclusive o votums de pa-

I Se ao fazer o. conrront.o 'do Pra pe1 moeda, era mator- C que, a

1110
- para combater a Ímlaçã'J, part,lr 'de 1948. o dos impostos

não obastará I'ed�zir pOder. :ie caminhou na. rrente acelerando;
[compra, do mercado ccnsumídor, ou melhor forçarl'do, tambem, 0-

I como vem fazendo o ogverno crescímento do volume de mce-

Icom
as medidas financeiras que as. A meu ver - concluiu o

tem adotado, Torna-se necessa oro. Hamilton Prado - certos

I rio, também que não pressione, tríbutos mal considerados eco

I eom medfdas mal pensadas de nomícamente provocam piores
lima porítíca social e tributaria. repercussões que uma emissão

I as preços de custo, da nossa. planejada e executada com cr1-c
! proução, Ora. aumentra os tri i terio e comtrofe?",

'II butoS. para obte.r sete bil�ões de
, L AM

-r
- &JS_

I
eruzetros a mars, num so exer-

eíelo; corno qu�r O �ºV2rn'o é fa
,

F· O Q!>er essa pressao pOIS ()

aumen-I
•

I to terá. de sair dos preços das PEÇ.t\ S LEGITIMAS
I utilidades e servíços". I Casa do Americano S . A.
I

C t' ,,_ f'·, I . R.
na 1.5

d.
e Novembr.... 473, on Jnuan�", a 'IImau. ,,'

; "O pior, 'Porem, é Que tal íií
�

- �.iifi:Nf.-mwJ4Jfir� __ Q&Z114ik.
'i

i

MAURICIO XAVIER

"DIA'RIOS ASSOCIADOS"
NAÇÃO"

��A(10
•

Ofieinas: Rua São Paulo n,

- Caixa Postal, 38.

RAUL

EXPEDIENTE
Assin.aturas:

.... -.. ......... "'.

Cr$
Cr$
Cr$

Robe�to Brandião

O fnconveníente "".. destes
.

ma- i mai�, e_:;ta: p�ra que me. de�se o
Inuais de ,sabearia ,facil oe expedi-' coml,chao de 11' ao verbete, bXa.·-, \

que são �s �,,::cnciclopedias e :'6i1. ou melhor "Brabi".
suas variantes 'é q�e, ao lado, de i Capitulo erudito e bom, divi·

noções sobre. aS'sunÍlo <os mais xe dido em tres partes, este de
motos e .desconhecidos, ten'l sem "S,outh America"; uma l1arte
pre verbete so'bre especialidade, geral, uma referente à·Alllerica
da nossa. profissão" da nossa. ter Espanhola e outra ao. "Brazil".
ra -de alguma cO\lSa àssim mui- )'.[eia ,pagina para a primeira;
�o"no\Ssa, tão 'noosa, que a gente, duas para a segunda; uma, pa·

cónhece e sabe ,até' sem. querer. ra a. tercei;ra. Boas as trt'ii, in'

;Hl'
.

Q calcanhar. de...Aquiles de' clusive fl ultima no que diz res··

toda sapiencia da obra. sapientis peito aos fundamentos sociológi
sima. Vai se .vel' aquHo .que .a' cos das manifestações ilil. clia

gen.te sabe até \Sem. querer, o r;ão teatral ,entre os POVO!; com

"habitàntes nas terras compreendi-livro, por muito que (J queira, d 1 t' "R Gd b· D .
'

d"
as ao su o _.amoso .1O ran-na a �a�. aI. ,nas��m a UV;- i "0:V8t". Boas tambem ati<:la, prrmeuo e deoOlS, o descrc-! .

I' ').,·t
.. .

..

T
".

. , ., mesmo· no Que se, xe a/.!lona c m

'<1;�: se :01 qUe. e,e sabe e nos en; uma certa informação historiea5ma das assuntos dos outros e I al<'uma co.usa. relati.vamente a-t- +�- d
. I e < o

ao, pouco. e LGVJ erra o quanto o !, tual. como. por exemplo, a estru
que não. abe e não :ensina· do i furá dada no Serviço Nacional. dro
nosso assuntoi - entãO' Deus nos � Teatro Deto decreto.lei que o crí01!
livre de tudQ..quanto pretende 1 em 1!J43. .

sabe!!.'
.

e;.,ensinar-llos" . I De' r�pente _:_ ao lado dio tre-
E' O mal gel'al e à g€l'al 01'1- \ cl:Ío. que diz: to-day"" theatre in

gem d'J descredito ,culto de obras I Brazil has one famu'> actor-produ.
tais. O que não' deixa ,de ser ; ,�"!r, w110 revives bative classics,
Lambem uma. 'divertid:;l, I';mt" de, imDOl'�t Eurcoep.n dr"-m::.. and

nmit-o pitoresc83.' pJ;y,; lócal �odern comedy local
�'(!omQ e'.sta -.que aq"ui .r�gistro, :re..-J � este período conclusivo sobre"
.;:;ultado dd g':;sto

c

qUe tenho de cs mod�rnos aut:res teatrais bra ..

procura_las sempre: q_ue'- �fotheio
; r;ileiros- at)ó�"mencionar. no pas.

pUbJieações do ge:nei"Q" lDsteAJ, ""dn, Ànt :nio, :José (O Judeu). Gon
ciolla:rzo e teafro, por .-. _exeUlplo,'-: r;nlves de MfJgalhât.s. Martins Pe'
editado- pela Uuiversíà;.ide '(le' na. José de Alenc�r e França Ju·
Oxford, I.u"g!at4?rra) q_�0 se 1nt1-' '.,-dor: .4Among niC .:1eins luay be
tuJa ;,i'��f:�1,:1fl?t_�,. �:';rlv-,; Oxf0;rd _; �nentined ;i\I��lo N-:.brega: J. :3ar

Qonipa'.ri.i·e,n -Ulé. -·�I�.�::.91re", irmão: T2SG. Gutj;:1. F1nho Lourival C,u-·
,gei::H:,i__· out!'f";':;: nOxf:;rd Con1pa- th:ha. anâ A.. ,!11a!'a�. Gurg�l. who
·nios" quP' V€rsalll liie:ratur.a in � :,vl"ote O �ão Duro (1941)" .. , t
glesü. !�tel·3.tura- arue;ric-aUH, li-I Isto ::nesmo. Só. A gente� nenl

teratura classica, l'!lu�i�:l� etc.. co�enta: fecha. Õ ']�vro e n�nca .

por "ii'\,;i "{''3 pelo menos onde

I
mais ,abre de novo, O que de rei- I

tE·a.tro'.- (tousa ·das 111elhor€s q�.e_ to. é uma pena. pois z.té que é

'conheç�'l ..no' ·g'en��';�!). 'Raí-:ã.o ,8 ��.]n· banl livro. (Agencia Na-cional).

C"

I
I

��!;";"�;����������O{t����k����������������S! _,..__ .. � __ - __

�A """RICA "E�R!D�T�S\�.!COS "B r-;' A R"� O ---C.-aminhões Internac, io� De ANTAL KOLONlTS.,....... S. Paulo ��i
.

. � te-Ir mente Ia'brllllclI:ldos*iChama todas as Indústrias -e Oficinas Mecânicas catarinen.�� .

.
. '" .

. �§sesà Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos� . .. . .. . ",. .

.

�CONTRA FERRUGEM. i: A Il','TERNACIONAL HAR- fperior qualidade que tOl"ll')!L o lã razão 'de 251) por mês, e p'.ça'2 A estimativa para os val0res��_1) Porque raspar .3. i-errugem do :ferro use �� VESTER MAQUINAS S:A. pre- Jnternational famoso' em todo o i3obr€ssalentes terd',) complebdo percentuais em USS que s(';'i'io
�* Al\l'"TI-FERRUGEl\:1 "BISAR" §é para-se paxa torna uma ,ealida- mundol Cogita-se neste plano a 165 estudos para a fabricac2.o cc ,pr�r,l·es�ivamente €c::m'Jmíza:irs. �"& Limpa e conserva () ferro contra rerruge.m [13

•

produça-n, futu�a de outro'" nlo-;:m c.aminh&.o comu.leto'. I,';; a seguinte: 110 1.0 ano
�'g � de a fabicação do caminhão In- � � -� 2) Vai construir Casa na Praia?· �

d'E'I,ns de carnro'nhões cmo tam- O modelo escolhido. foi o J::'- i.,32,99 lmr cent.o p.ara chegar noióõ

I
tenational n>Oi BasH. v'

I· proteja o ferro cQntra ferrugem, usando bem de tratores e maquinas a� 164, de capaciae' total de 7.':11 :5.>0 an:o- a 74,,27 por cento sobre a

�
,.,,_ ANTI.FERRUGEl\! "BIHAR" . Fez ela,o,orar por tecniC':Js bra'- 'gricolas.: quilos (veicuIo. e carga utiP,· o I produção de 5000 unidaes, co.Jm-

�� 3) Sabeis -quanto custa um Locomovei ?
� lIileiros :e'american:os um

;Plano" ..
FJrma br.a.sileira tradicioinal lJIO qual é o' modelo mai's apI'lpriado parando.se o custo atual. do' R"� Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje �. que já se! enoontra em miio das comercio de tratores. maquinas para a maioria das necessí,dad<:s ,164, CRU complet. .J, CIF Santosr ANTI-FERRUGE1\I ":smAR"

I
das autoridades competente:s,

.

e !LgriC()�as, cam::iinhões. mot·Jx.es, lio paíe. I com o- cust ono 5. o an de fat·ri-d porque c1Wlbate por completo a ferrugem e .. preve um pro.grama projetada lequipamelllto,s de estrada de r<O- A fim rT" garant,ir a fo�'ça e-! �açã'().
,�

. c,onserva 'o LocomoveI.
para 5.aIl.os com uma inersão :dagem e peças sobressalentes, a tétrica. indispensavel ao exiL') I R€'3umind>J, pode·se afirmar� 4) Sabeis quanto custa um AutomoveI?
dD Cr$ 260.000.000.00, em pl'edilÜs .INTERNACIONAL HARVES- ,1<:, empt'p.ndlmentn já ,"stá pl"E' !flue ao tE'rminar o 5.0 ano' serãoI Não espere que seu valioso Carro enferruje 'e e:qui'Pament.jS fabricados no TER MAQt.TINAS S.A. já vem ,';sta a in.stalação de um �';l,.,-lalcançados <JS seguintes resulta-g� 11S(,' ainda hoje o valioso Produto Químico � país e aprórimadamente US$ montando caminhões no pais, u- tf'ma gerador proprio, a\'albdo '�}Js: 1.'0 _ c:J'Ilstl'uç5.o e il1'3ta-I ,ANTI-FERRUGEl\l "BIITAR" 18 t.9'00.000,00 plj.!'a. equipamentos. tilizandQrlSel para completa"Ws, em US$ 1.152.600.'JO. jJ2Ção de uma febrica 'de cam:L� porque combate a ferrugeí'n e conserva o Carro-� 'd ;"d t b' c'aI'r!OcerI'as, _Com a execução o p.' U,l'.i s,,·· :nl.lo-e�', 2.0 _ Im,n:o-rtação. de 19ao flue deerri '.5€1', a: qUln os no;;

i elA' pneus, ca Ines,
,� "..�AVI�ÃMOS:à distinta freguezill, que já encontra ..se ài EE.UU. O caminhão fabricado .baterias e outros componentes tao em:;>�'e�adas 2.252 pesoõ",,:, f'Jt1 :mil chassis; 3.0 eC0TIQmla d�iven�a o ValIas? prOdu� ANTI F�RR,!GEJ.U, BIHAR, noU 110 Brasil será em tudo, igual 3.'.),! tie fabricação naci{)naí. Em ,ma 'e seu C<;<:r;loria central, f,l:ai3 e: 0erca, de US$ ,7.890,744iOO de

§iMel'cadO das Tmtas Pet :rse? & Cla. L�da•• a Rua 15 de! ,norte amer.icanó, p ara O' qUe", !fab1'ica, em Santo Andl'e, Sã';) ·tdwie'l. ll''Ouzin<I,; nO 1.(; el!O 'divisas. D.mde '.se conclui queíO:�Novembro, 1376-80 - BLU�UNAU. -.. �. contará a firma brasileira oom:'Paulo a mencionada f,Jrma e,,"�á 10e!' un'ilae, devend ,Jatj"�S: 'sem as facilidades de fabricoiJ Rep�€sentante exc:usivo pa�a Sta. Catarina: � 'a orientaç.ã,j da ÍNTERNACIO� �1T:anufaturaIlGO cabines da aç,o. no, 5.0 ano - 5000 uni'dades. 1 Conclui na 2.a pág1n2. letra E)
�� .

,.
Repl'esentaçoes R�ii.nldal! West Ltàa. � INAL HARVESTER CO., Chica�

.� ...

, ÇaIX� -;f>Qstal" 599 - Rua Sao 'Paulo, 2922 �2 i 'tJ S A
.

,. til''";I' BL1JJ.lA:ENAU _ Sta. Catarina; � Ig.o,.· •. " o qUe garaJn � ao
r,� .. ;. ..

...
. � {cami;n1ião- brasii1eir:o ia. m.esma!. su�....�l�����,����������-.i���������������'�';"�������i����� _ .' .

Ião se adiam, porque a fatalidade vem inesperadamente.
Adquiria a sua tranquilidade
alravés de um seguro conlra

ACIDENTES PESSOA IS
NA

MUrTOA CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA ORGANIZA(AO A SEU SERViÇO

j

ost s

D

f m'

Desarmament�
POR AL NETOI

I Obi'a de Santa E,ngracia é ()

que parece a questão' do ldesar'

I mamento in,ternàcional.
Há vários anos que '.:JS Esta

I dos Unidos, a Grã Bretanha e

I
a França tentam estabelecer. um
limite na carreira armamentista
do mundo atual
EntretaJllto os esforças destas

I tres poJten'cias üm esbarrado

I sempre na intraos;gencia sovié,

Itica.
'

._ ...' •

na·is e. aton:ico;s fOSSe ,efe�ua'daO'" rUSSOS quelela f)

deSallTI::t-, ,"m dOls perIoOdos, unla apos a
menta á moda russ,,-, isto é de '.Jutra.
maneira a que o� OJi.l'.Js se dc-· Primeiramente seria estabele
sarmcm e eles não. i cido um nivel p;ra os armamen-
Até o passado mes d� junh'.) a tos l!;onvervc1onais,· e' metade des

questão parecia abSOlUtamente
s.a quantidade seria mantida com

,ins·.}luvel pois o KrenlJin se n'tan a interrupção da fabricação de ar�

I tinha trre'dutivel.
ma,; atom.;cas.

Em junho, Q delegado soviéti- A seguir, seria eliminada a ')U

.[
co ás Nações l.rIiídas - Andr'2i tra metade do nivel estabelecfdo
Y. Vishisky - declarou que a das armas oonvenciclnais.

I Russia havia decidido, pGr fim, E por fim todas as armas atoI
examinar as P"t"Jpostas do ll1un- micas seriam destruídas e proi.do livre na questão, do de1arma- bidas,
mento.

Os russos, que a.nteri')rmenteDesse exame resultou a nova qUEr.iam eliminar primeiro as ar
paRição E'Jv'iéUca.

mas atomicas, concordaram em
Eis as caractcr.isticas dessa pril\cipio com a redução inicial

posição em face 'dos pontos de em cinquenta por cent.J' dos ar.
ViRta do, mund·) livre: mamentos oo'nvencio,nais.
Os Estados Unido's, a Grã n,:f' Mas o Kremlin .insiste em quetanha e a França haviam prc- srJa 'estabe'íecido um prazo de

posto que todo o. poderio e gas- seis mC"cs p-ara eliminação das
tos militares fossem on;;elados armas atomiCas.

.

no nivel de 1953. 1\1:a,s .) carro peg.ou na C).uestã<o:Alem di's;'J, propuseram C;ue Uo organismo de inspeção.
eies proprios e a União Sovietica Os Estados Unidos. a Grã
equiparassem r:eus exercito'] rti], Bretanha e a. França q�erem foO«"
'Eg'uinte forma:

Imal' um .organismo de inspeçãoOs Estado�'l Unidos, a Russia internacional, que S0 enc::trl'egue
e a China t<.l"iam um ex"rcit-J de I de viaiar Q cumpriniento das
um milhão. a um milhão e meio i clausl�ias do de,sa1'mamento porUe homens. A G;rã Bretanha c a! ;_'Jdas ao5 nações.
França teriam um exercito de ! A Russia até hoje não' aceitou
setEcentos a oitocenbs mil hoO- a fOJ'mação desse I()'rganismo de
mens. ,inl"peção, que deveria 'Estabelecer
" R'lss'a não ccmcordou com um sistema de vigiIaneia antes

CEm pI"Jposta, insistindo que as de que 'J' 'desarmam,ento C01l1eCe
forças armadas fossem contada a processar-se.

em percentagem sobre .0, que ca

da pais possuía em 1953.
Esta seria uma forma de pEr"

mitir que OS l';oJviéticos fic.assem
com um numero muito maio,!, de
homens em armas, pois em 1953
já possuiam um exercito de qua
tro) milhões
Por ,outra paI'te, os Esíadoil

Ulúlos, a. Grã Bretanha e a

França propuseram que a redu
ção C!U arn1alnentcs convenciol-
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ARTEFATOS
OFfENEY

Especializada em serviços de niquelagem e cro.
magem de peças até 1 metro de comprimento, com
cobreação antecipada - Aceita servico em grande es.
cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
informações,

Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal. 16
Fone, 229 - BRUSQUE
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HORIZONTAIS:

1 - Desabar; profundidade.' 2' _:_:_ Do' v,srb? 'alar; prender. 3 - Salvo-conduto; sem profundidade. 4 - Jeito; risco.5 - .Medida de pesá; filho de EgUa,. ü:m jumento. 6 _ Apai.
xonel-me; az,-edo (p1.). 7 - Abundante' Do'lOta. 8 - Cão de
fila (p1.); suf:xo de poder0so (pI...

' -

r
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'V'ERTICAIS:
.

1 - Sozretudo; empenho. 2 - Voar; desgraça. 3 _ 03..1l11,nhava's; produz. 4 -SEm amc�litude. 5 - Idade' aqueLes6 - Outra coisa; gcvernanta. 7 -t- Sinalização. 8 .:_ Movi_m&mto; cabeça d,e gado. 9 - AnimoVção (figuradO); temor. 10- A parte podre da madeira da arvore; mOda (pI.).
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[SDera-se aqui por outra grande exibição �o leam m,is. caro dQ Estado
visando a reabilitação do· q u a d r o Jlvi-rubro, amanhã I

���

.: Estarão acêscs. na noite de Grcmio Escortivo Ohmpicc r: lotão alvLnegro da "cídadej xlas. de uma equipe que' jóga I 21, e aum;;:tar,' por outro :Ia,..!amanhã, os refl:'tores do ,eS_ Caxias Futeból Clube, ;es�e dcs �Jrínci�,2s", que fórma com I ,n:agnífico fu,t""be]:. 'forrnada I do, o númaro de atrações dó

tádío da Alsmeda Rio Branco, último d.; J'oinvile. o .eam do Atlético Renaúx a Alie é por excelentes maneja, \ ,e3:'�t�culo jsens1j.cianal desta
para nósso público nssistír o Andaram acertadas. cs di. dupla d2 �'forças" maís respeí, pores do balão de couro" era- noite, na Baixada, decidiram
deser.rolar de notável cotejo rtgentej, da agremiação alvi. táveís do "sóccer" catarínen, gue:s em 91ena acepção dá, pa- i',211S dirigentes ref;.::rçar cOn_

intermunicipal noturno entrd rubra, em promover a víndc se, :i.avra. Dévem QS freqúentado- sície:;:avelmep.te 11 equipe.
OS conjuntos !lrofi.:s:-)nais do à esta cidaci2 do possante !12� Tr.atacsa TI:! realidade. o. Ca, Íes de nossos oampos estar Com ef,=ito, iedos os esfór-

I�:.o-.oitc.,...
.•,...o. cec..._NIo.,.O.L ·.O.. ,l*O.Q6.,,.,.OO .....J,.; ...ç'.,,.o.n.n..:;�o.o.n.o:J'CI0.C..C�C.,.(,...O(fO.O.c.O.0.o'000.0 ..c.t:I.o.o.o.�,!ltO'O.(')4'lOillDqO"_..a.O�.o.oo: ti :I embrad ; s da primorósa exi_ cos V21n sendo ·�n,ridados no

"'J�":".��.o.ç:.o.o oeQltoC'.- • .-: • .;:: .).'.:;.O-.v.O..c.c..i_,.oJ••)OOlP'l.n•."O"-.0'Q'0ealllc.0e.:.4":":"O.O.OO,).0.O.Q.��P"""�..!�O'fi'C.:J.D.OQO.ujJu.veo.-.I.c;-.,;:;-.o".o. '+ .
-

, ".
.. �

.. .'
..

" .: .: i� I pição :f.2ita !_)elo elep.co caxíen- sentido. de que Teix.eirinhl e

�� J
se, quando aquí prelícu com o I Isnél, dp A-tlétiço Renaux, vis-

"

• ,�� Cartos Reriaux, um dia .3!>ÓS a I tam amanhã ° unífórme alví.,
li .' Para as fesias de lhfal "ue se anrmumam a (ASA BUERGER ee- � ,�Daugur�ção do serviço das

I rubr_o, qepen-c:e?-do � confín,
,

., t-' 1, ,
" �� ínstalações noturnos da,praça maçaj, da nOtIcIa, ainda, do]

loca' ii sua disnoskão o s-eqm bem selecionado Sll'rli'mento de ca- H de espór�es localizada =.

Ala_,
pronunciamen�o .fi�al d�s I

, � •. 1 "'"
, � , � .lrI;ga Ft!P .Branco. C!l:lnJunta !Th�ntQres atlctícanos. os quais, I

eem."r.:u' ,1;0"0$ e camiC'!!le' bem If'.n.m" ·!!.,If ;iJ�h'MI':u' Ci?�!!l",n.all.' e'IH "�"·I. H pu 'ir:.'c�ivfdualmente impressio- apur�m.os, não estã.� ir;clinados I

� U;J, � II l.ll;'ILD/ II IiII \tu WI,�;J i<lUHii�� � !U';'UI\i!o.l UI i�\t � n: u vivamente a platéia local a. csuer por ernpréstrmos, ao

d I "

.

". M- I O' .J' , ,. ri '..' I �� P. trabaího produzido pelo "�- 1 Olímpico, os plaíers Iinhas a-

OS eves" como sejam. nV on, Igan"d perm aRen�e raramon , �� Ieven" alvi-.:;reto, campeão In cima indicados.

Rendas,·tezeSr fàltes e uma inlinid{ide de outnl� arti�os finos. (4- I' ���todod��r�:�e PJ!m�f��sJ;r�= te;l�td()S�;e!i�.P�:se�;��J
""

o. vflerrse de Futeból e favorito Rubens, arqueiro r!, zagueiro í

'S4 'BUERGER Rua' 15 de novemb�o SOS. �. �bgoluto, t�l!lbem. do lur_no .r.;cgIlt.�mente, contratados, e I
.

F g:i fmal e decisivo do aludido g.?rantIdo esta, tambem. .0

'fi torncio, iniciado na tarde do teaparecimentó de Adue! e

ll� último domingo. Nicolãu. Outros ·Ç!lementos

CASA E�R
�� Vários plllÍErS de classe ÍI).- vinculados a c1ube,� locais, foi
�� tégram .:) /conjunto Cl.1xi.ense. informada a reportagem, in�

I. ,.L �� entre cs quais se pócle citar 'J ·.egrarã.:) o el,,:nco do campeão
�� zagUeiro cer:üal IvO, preten- estadual de 49, isto de acôrdo

� �� dido lIeIO Flamengo carióca; b cam. q "é.lnQranH que a luta o-

�o ,

. �p lTIédiC? volante Joél. um ,dos �creeer.
�i . �� melhores valores prodUZIdos I .' .

���=.m� =�m���=�==��������=���.�.��.�_�m=�� m�fu�b�"�a�n� D��! HD�riO: H b�u 1últim::;; tCllln-:S; {; comandante i

leC·ISa
....

O �e cam�eODato flri�l·oal em nosso I'U�lebo'l ��ó�,taai�:� ��.�;�Ó'�5�ig���J qL;!� dé�t!� !��l::y�e�o��l,éstãoaut�� jI' . -:11'08 do PHlmeira" c OlimuÍca frizuJ", o sr. Benjamim 1\'[3.1'-

,

'
c ,I, '. ..' t�'����{ntcq n:�1��\�'l:L5t;e�.i�H���G ���'!;i�� �r�;����l�c �;�n�;!��� I

Sagra- se o Nacional campeão da 2 a' Divisão ao ser �c:�:;Y�'a����' c;���u����u�� vt� ��:!��J���e�!���\�a��e-l�Ó:��:
senel," nn,tcndid-. da m.,;,sma afim de cuinddir .seu término

go,'eado pelo Amazonac: - O adeus 'do p,rogres�.o av'"
fr.Jrmll,:t)c1n 1í.dcr do certame com' () fIraI (<I'; 2.:,;sõe.s cir�Erri.à

.

,\.I
� ::. cClrió{"l,· (I v'hmcJ1I!,<), f<:grflfic'ls e ::,ós.sam as .0ess·':'3.')

r.�"idEntes nos divérsos bair-

título .. Scõre alto de T. Salto: Bandeuantcls 4 a O ��,�f���r�l<trH, '�. '1n7.�� ���n� aC����,��' o�Q�������i��
Já di"",emos qll'� I'an �n- lá se dirigHD. lú�o enc,;rru- 'IDe maneira bastante in.::s� dJ �lrogrc<;sista, 'JS flor:::;1 i- AMAZONAS .Joãozinbo, r c t '

(
"

de c'as'l 1 •

'd
_

d
_

d'
. Ant�nl'o e Pl'nllcirJ', Ivo, Ge'pi,

.1' I:.al' ,mD aClv, r_'ano I�, r <13 us rerel'l as scssoes.
"

tnra a e !lorque naO 1zer Orl- nos. .J se ll1ega"',�l como o CaXIas. As .'.::!mpresas de transpor .-;;:

ginal, foi decidido na tard,e No prélio de menór impor_ 'C HercW'o; Rei:nert, Chico, ;;ão !'lóde nem déye o OlímPi_1 �oletivo.s�blumenauet'!3es, ..

e-jdo último domingo o Certame tancia d'! ante-ucnúltima 1'0. MaaEs, Malheiros .," Filipi- co cometel' a "kucura" de gundq e.sclmycimentos feit:;s
da Seg'mda,l?ivisãO• In,�spera- dada :I0 certam.�··'(!a Segund=_ nho� mandar a::; I"ram'ldo. qUlnta- à reportagem peb mand'ltário
da. pela faCilIdade com �ue o na, ?-'s�mtad� em Testo S81-1 .NACIOANL - Kil":::enke, feira à n.:;,ite,- o "conjunto-.,ui� máximo do gr·emio alvLrubro, Ide�xaram abater as eq�lpes a I to. ,v..u-se ° Juvent�ls, local '1- �It:' e Valm��; Cleto,' Edgar e dela" qu.: () \'''!m represmtan- não pódem. dado o adiant"do
eUlo. al,cance ei'ltav�: o titulo ,e I batIdJ 1:-210 Band�lran�es por I N � tarl; Tcr�lllo. Lêura: Ar_ do no C�mDeonato da Divisão da hóra em qu,e findam o.s
'nglUaL por tc� cm, de�es ,;:e ',4 x ?:,marc�dor a!g:1 dlhtado� mando. Cara ,� Alceste,

.
de Honra da Liga Blumenau- jógos noturt'{lS, colOcar ",�l,:S Isagrad� camp�ao JU�t'JmelW! õe f:::.m !�;�.?c,:' .el:1 �ol:tat�'IQ FLORESTA,� x,PROGRES�.. nse, Infalivelmente ,;erdería ônibus à dispnição do públL

nUl!la J?rnada totalm_�te ne-I fatohs aCt\er"o" a ,mffia .11- '-"O? � L,oca,!: RlO, do Tes�: pur con age=n b3.stante"alta, c:· que os presencia. daí ter jg�tIVa a3 suas pre,tençoes, no c.lor. -Julz.,Fr.nc:�coO,toB?el1:. Assim é que, para evitar:l sido e:;tabelecidn a antecip'l-
dIa. em que exper;mentou; .) I Resumo técnic3 da I �'11l m,: �tua<:ao R"nd,,:. reF�tiçãJ d2 um revés tã� des ção do horário "'-'11'3 o início'
maJs amargc reves �e f",JU

I Rodada �r!'i ,/. i 70,00 - Lo. tempo, moralizante como G .sofrido do encontrJ Olimp'co x Ca-
campanbl no c-ertarr\e de

I � 'I!'AZONAS 4 1'1 A CTO_ 12 x IJ go'!ls d2 Uru�u.2 Pas- I}l:',lo clube em Brl;sque. d':'l
.

1954
,:u, x ,:�.l I 't� Id, aos 1 e 32 mInutos _

.
Xl·�S .

.

N' , �l'd' 1 n' 'b" h ,NAL O - LOü�l: EstaulO da c' ..�l· 3 � O "'''1 d P� ld
---�

a I'�" 1 ace, s� JU llO ou·
I li', �. �� I d t' 1 � ...,'_ I�-d= .. < •• ,""" e ..sso

t· r t d �.TI.Jle,Cl n us na Gau.:l" _- I , ,� 2 111'r l' � Q '. dro�' -
v," en l'e os cvmponcn es a '

� b' C l' b' L'
.1,.> Lt lLl,,', - ua " •

,.,..

e�bahcada do Nacit}nal e ca- J�IZ:. �3 mo o u,m ,Ia
� �pes, FLORESTA - Cali, Hu- f!'!Dnl(J Di: UAAUUIAt' E FUID'lr-A 1hJ.AftITIravana de a:déptos seus que c-.r:n trabalho"aba,.;{{) d_ reg,:l- bE'no e Henrique; NorbErto. Hll'5U A [: '1'. U IfiA,;) . "Av I'�UK

;. ""s cid J pe!o
la ... Andou falhat.do En1 \ a._ Tule e Fur4ado" Urubú Bór

"

Vi,�rflm aJ.n.ot Sol 'l,CJ.úlect,o po'r lias ocas:ões: Renda: Cr$ ". ''''P� P'ls�Jld' Ti�o � HeI!bert
-

De EDMUNDO MORITZ
'):. nroso .I:� o assl ,3 a -

5 11000 (e '€1 t� 10"
,', c �, .� 'Rua Uru17uai, 3� - Caixa Postal, 74·- Tele·.r:r,; "MORITZ"

seu conjunto, cenql.,Ístand:1 o .' .' ._

xc- ,en ,-' -::::' PROGRESSO - Nenen, N;:l ..
.

I T A J' .A I_
"

almejado g.alardão. delY�pciQ- temp_J, 2 A O. gc,_ls de F:-_m��,t son ,:! Ant:'Jninho; Fifa, Ma- rabrlcaç:\D de nalan�a§ de 20, _ :lO e 4i! h". _ Bf'rub3s Ingletll.'l 4 ..
�d' lt· a Rodeio com

e Ch�co, aos 30 e 44 mmut. ,�. l'angone e Chiquinho' Cidinho11.. os vo aram, _ Fll1al' 4 x O gGals de Rel_ " .' .

a goleada imgO'sta '10 mesmo.
t _ lVr "

'

"0 3-
' Cll'l10, M,:ass, Carlmh'JS

1 t" do Ama :,nas no
ner·" aao •. aos", e ;) n11- Luiz,pe.o -l;im ,z , nutos. _ Quadros: .

BaIrro do Garcla: 4 x O. R�'- BANDEIRANTES 4 x JU-
.Isulf!.ado compri:metedor, naO VENTUS O - Lacal: Test,:
h� !l'!l�ída. para a agóra n�v? f O fi D

Salto - Juiz: Odorico Marque
campeao dJ G�rt,::me meno: fi. tE (substituindo Valência dos
da entidade da Rua XV.� alta- Santos que nãO' compareceu
mente !lignificat;vo para os a-\ PEÇAS LEGITIMAS a:; estâcilo juventino) - Ren-
mazqnenses que, �� par df' 11- da: Cr$ 260.00 - Lo 1.:mpo:
:ma desfórra sensacior:.31 S ,bre Casa do Americano S.A. 2 X 0, goaIs 'de Pinga ·e Alber-
(J Quadro nacicnalista, do qual Rua 15 de N9vembro, 473 '

havíam perdido' no turno por � (Conclui na. 2... pllglna. Ietra MJ

5' i o. reabilitaram-se complé
t.�m,2nte de 'seus cOnstantes e

Íiú.os frac�r3soS n''1· .2tapa su

ma do S·8U términc.
. 19ua}Jnente desastróso, para
o �l';;grésso, f�i o último d.e
se).!..'; compromissOS no discu:i
dó campeonato da temporada -

que pouco a pouco se .aproxi-
;;

ma d
.

seu término,
Nãc S:lub= aprow�ítar '.i

-

ni:� 4\J" �nu
nwlhór d'lS chances que até - K!1,;ltl \ÜJi.4It!ll.?,
·entã·' teve -ara ver-se inclui.do -

no ,q'Uadro -de honra dos cam

J:c;ões dos certamES amadoris-
_

tas d' a LBF. Esbarrou =

núni Floresta cértQ : decidido _

como ·?lll 1953, (''lindo em Rio
do Teste, 1Jelo placard de 8 x

O. ,ina,pelavelmente. Obt I<,.e,,;.
'se'uü:J mena.., um empate, b:
'ria"o rubro�n·:gro blumenau
em:� alcançado o Nacional !la
lideranc;a, Foi impotente .seu

onze, contudo, 9ara rcsi�til'
>lO" campeões do ano palósad')
e désta ·:fórmu .viu fugir c,plen
dida cPol'tunidade de <:1donar-
se d::, ·título. i
.Em tOrno das dois clássico;,;'

jogados dia 21 próximo pa5-1sado, temos a acr.?scentar que I
tanto ° Alnazonas, como '.1 IFloresta, regist�.]ram trjunfo;5 I
bll$tante I!lcrecId:.s•.'" expre5-1
sivos,. através performance., Idignfls de nótfl, sup!''!.''iores em

tudo e pOr tudo ás dos riva's 1qu,e combat·:;ram.· .

Estreou a esquadra alvi_ce_
léste, cl1 maneira espet'lcular Iem seús nóvps cL':lminio";, de
volv.érido ao Nacional Q "bai_
le" que '<'dansGu" em R�d2io,
enquanto ·E:m Rio do Testo, a
. certando Jótima ·parJ ida, g3_;
nharam folgaçl,llllente do ban_ 'ÃA "8II1II'lIII!I1fIIIII!l1!!i!ll_1I!Ili:��

õtu

e

futebolistiCQ
pelo «5. E. S. 1.»

Torneie i n í ( j o
realizado

RIO DO SUL, 23 (Couesp.) 3€gulu S:,1 :'e!mjal' a rcnresenta"

�, Em continuação a suas ativi ,_yã'Ü da ESSA í)!:lr 2 a. LAS FEST AS DE NAlAl

i

..
--

em ocno
, ,

Veja o :que' a 'BENOIX tGonomat

faz para yocê:
t AUTOM.ÀTlCAM.aNTE, enche-se
de igu� .110 seu nfV'el certo e tem

peratura adequada.. quente e fria,

2 AUTOMATICAMlliYJ'J!, pela sua

Ação agitadora, lava sl1avemetl;e

lem p.rejudícar os tecidi.>s.

3 AUTOMÀTIc..A..MENTE,
�e pata enxlIgu;;.t, sempre em ágw�
limpa" uma in! duas "êLf!S,'á �t!a

f�ntacle.
.

.. AUTOMÀ'T'lCAMEN't'E. antes' de
ç�i:!a renovação di ;água. cl'tra' "

água da roupã, peIO.IH.lVO e paLC!}'

t...do p!'OC!i:�MI it viÍcuo, "'"

1!'Ji:lUHP.IA E COMERCIO

�aAes esportivas, ° "SESI" le.� F,inalmente !lO c'noontro J�C'

t<iVQ· o� co�pon�tes da Ford: I ({Ireiru.lunem cUJa eqmp:; mIlitam verdadfl

( A V A l H E I R OS, vistam-se com

gancia usando camis�: � 1" 'A N e.D

as mais bem feifls� .

O'TICA, JO'IAS, RELOGIOS E ARTIGOS
PARA PRESENTES EM GERAL

visite
a

CATAR!:tEN$E S. A.
cla'i!sificaçiio,

Tomaram parte nas interessaa Mabesa po.t' '1 a 1.

te:. disputas. nf> ,,,,pl'C'3ent� <,õc"
{1;1 Esquadrias SdlUtZC'. Ft'lJl'Í-

(RECA) () onze Camp�.iio !' <I equlp,�.

8Vice �{aDllleà receberam umil{,s:
'.;'(t -de Caix',w. Irmãos Hueb,,<ch.; um jogo " helas medallhts, ['[r.
/l.lfniatc'::', F:Jnl e Mablls<I.. ; ([eielas 1,<'10 "SmSI",

I

A� dt:as Ultill1:1f!, peleja;; [01'<111'. \ E as,;i�l1 di'Jl1lgan1u:; {)

pr.�gcnC!ada.s �:.-{(}U .lTltcil�ln t':-:rJec leias afividrHIC'2i do uSfiJSI" t!111

tauva SUl'ci1n'..!.O como 'J
, ,':-"L":c' � .Rio do :1\11, no '[11<: r.(;'z respeito

I:u!,presa do C,O�l!€-iQ o, P'�,�ult:n, 'I!lO fut.:hul :ru mesmo ,tempo que

I"nlb:\te
em .qtIe "l\1',,,'cs� !..on- aprovmjaOlofi ü (nseJo p,Ol,ra f�

� licita!' t.odoil cs aHetas que t>1

p .1\ ç A jjf 3 E D S maram parte 110 l'eccnte torneio

f\ 'N UNe J
�

O S espeCialmente o:, campeões o os

N T E J O g N ,,). I. vice
• r�, ��J� �.:-" .

-

.

com os preços mais convida
tivos C:a proç2.

.,.
-

-

-

-
-
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T QUE HÃ
AUTO VEL

as os veicu los Foram danificados
em seu automóvel de chapa
.�2-59, Chevrolet de uma fes
ta de aníversárto..próximo . á
Ponte do' Salto, acompanhado
de sua S€_n11Ora, e de da. Ali.
ce Ramos e um menor, o

marte!de Y;shinsky

dificuldad
.

S na Ue Jk a ra
a inhumação do iplo ,ata soviético

Hermes He,fü-r,a:'!il, Cole�r da pelos esttlhaços do para-br"a,
2.a Ccletol':.) Federal de Itou.l enquanto a scnhcra Altce na.
pava Sêca. mos teve leve iedm�nto nu.

rosto, 'i) mesmo sucedend., ao

altura, depois d: menor,
ter, ft€;iado s carro para' dar

f Felizmente, "51', Hermes
passagem a um rebóque. o Roffmann ,esca1;lOu' i1,so, ter.,
sr. Hoffmann prosseguiu nal

do imedíatamento províden,
mnrcha. Subitam.enie,

.

cerca ciado o tr',iflspórie das duas s-e:
de 100 metros além, avistou hcnras e do menor para o
um caminhão tanque COm os Hospítal Santa Isabel;" onde
faróis acesos, Em p�ucos S�- receberam os ne-o=ssár-Lz cu ,

.gundos, .;. "Chsvrolet". que .rativns. Os da!10S sofrídcs pe •
.

vinha apenas com os faroletes 10 carro' "C!f8vrolet'''. s1\o 11_

acesas, foi chGcat'_s,= contr-a o valado« em cerca de dez 1,::1
pesado veículo, '::jue trazta cruzeiros. O caruinhão-tcnque
um carregamento de gasolina. também sOfr,2u avarias. tdl(l;)
Com a violencia do impacto, o chóquo pr:;dm;ido ovas 1·.
o automoveI fOi Jançad-, eon, mente da gasolína, Por um
tra o barranco que margeia a verdadeIro rmlagre, o tanque
linha, f.errea, ficando atraves, não, explodiu, r ois, na-i dr
sado sôbre o leito da rua. Em cunsaricías Ej:1 que se ver.fí.
consequencía a senhora do sr. cou o acidente. joderta ser
Hoffmann, que vinha no as, fatal essa eventualídade
serito díanterro, sofreu fEri. O transito ficoll paral ;sadc
mentas na cabeça, provocados dl.lraIlte .algumas horas, te.ico

--------------�--------.

o De�egad:l JOkÍ) G.Ql1l.es C-êE1. VR-Se a Rio do Sul,. onde ir!a
barecído ao 10o.:11, onde deter; d;.,sCI;Jrregar a gasoüna, tenno
minou as n.,:ce,:;sária;;l prcví , : um fiscal do transito apreen,
dencías para ncrrnalísar a .si- II dido a respectiva carteira do
tuação, . motor-ista, não te�do a!é on-

O caminhão tanque destína., tem a tarde a Dtretoría do

Transito fornecido á reporta;
gam o nome do motorista.
Na Delegacia Regional d'e

Pvlrcia esta correndo o com,

petente inquérito para apurar
as causas do acidente.

IVariespoo'nner a processo Guentber
ISabo acusado de diversos furtos

to de taxas e emcrurnentos à Igre
ja Evangélica de B'[urrrerratr, Apro.
vado o projeto di; lei que declara

ar-'; de utilidade pÚblic? 2 faixas de

F A ( A M
SEUS ANUNCIOS

NESTE JORNAL

Guenther furtou uma camío•. te em Rio do TiE!sto, onde o

nete em frente ao Peste Grass- 1 carro tombou no rio, Nessa 0-

rncnn em Itounava Sêca e de cas-ão foi aberto o competen,
póss.e' do veículo, pretendia te inquérito policial, só não
fugir com uma jovem não o €n:rando em julg'amento, de•

corisegurndio. pois, ao' chegar vida' a menoridade de Guen.,
defronte a Boíte, exgotou .0 ther, que agora vem de co:n
tanque de gasclma, abando; pIetar seus 18 anos, motívo
nando ali o carro, Ao sair da porque terá que responder,
camionete, roubou um maca- i d'ésta V'2Z, a processo em Jui.
co manual, vendendo.,o ao ZOo

proprtetárlo él\= um carní., Presos O-S desor�ei�s .

nhão. Acusado de ter inflíngido
<;:0 " maus trates á famil!.a, depois

.

..,�gunda feira ultIm�, Guen I d.e embriagar-se, fOI preso e.her r.oubou uma espingarda traneefíado no xadrês da Cade calíbre 16, de propriedade I (ConclW n.. :C.a pagnIa letra D)
de Augusto Oermer. que r.2sI.

__
.

_.�n�

:h na cas�. de seu p,)Í, v.enden_ MENSAGEM DE EINSEN-do-a na Ilrma Curt JeU's';:n.
pela imp:rtancia de Cr$ ....

HOWER 'A (ONFEREM600,00. Levado o fato ao co.' ..

nhecim.�nto da D.R,P., os

in-I OMICA\restigad?res Kurt, Laurentino
. (IA ECON

e Antonl.O do Nasc1mento pu.

z.eram-se em ._::ção, consegúin., W�SHING!ON. 23 (<:�), - O

d,' d·: ter o meliante e apr.;en- presldente Eisenhower dlrlglU men'

der a arma furtada. Sublnet.L sagem aos ministros "iii. Fazenda

d� a interrogatório, ontem a r�unidos na cOl�fer:mei.,"l. inter-amf'.
tarde. na nrfsença do comis. rlCana de Pctropolis, dIzendo que

sário Rauo.h. Guenth.er comes. as relações entre as repúblicas à·

SSl.1 os furtos praticados. ! merieanas evoluiram de uma situa.'

H.l tzmp.os "atráz, Guenther ção de bons visinhos para uma "as'

I praticou o furto de um auto- sociacão genuillP.... Eisenhower

ln;;.vel d'� unla oficina enl Hou. manifesta esperança de que .:. con_

rava Sêca, fugindo em cCn:- ferencia faça pr:gredir mais ainda

ranhi.. de outros companhel- as relações entrc os povos e as na

ros, tendo sofrido um acidEn. r;'ies dp hemisfério.

Guenther Sahn, de 18 anos
de idade, é um elemento pe,
rigoso e nocivo á sociedade
blumcnauense. já tendo díver.,
sas r:assagEns na pnlíeía local,
acusado de vários crimes.
Em dias da semana passada,

NOVA IORQUE, 23 (UP) na realidaCL;: lic.ença para e-, inspetor
médico "djunto à

- A colocação dos dESPOjOS xercer a medicina nOs Estados cidade de Nova Iorque. foi
mortais de Antlr;;oi Vischins- Unidos e não podia, em conse_ ccnvidado pele's r{presentan.
ky no atáude fui realizada quencia dess·e D:,to, constatar tes do goval1o soviético para
ôntem a noite, t,enCL:J sido !\;. ofic:almEnte o bito. Por .ou. cm�statar a morte de Vischins_
tardada porém por complica- .: TO lad'o nenhúm médico ou
çóes administrativas. O dr. repr,eE>intante da cidade de
Kosov. médico r;essoal da de. Nova .Iêrque podia penetrar,
legação soviéti03, que se en. sem -expresso convite, nos lo.
contrava junto ai) antigo mi. cais da séde da ddegação que
nistr.o do ExtE,rior Do:> mom·en· !Zasa de extra.t·:rritorialídade.
to de sua morte, não possui I Ontem o dr. Milt.n Elphon,

o

n;w) S,', viética. O atáude foi
colocado num catafalco, num

pequeno comodo no primeiro
andar, cujo lustr,�, como todos
outras sédfs da dekgação, fo�
r�m cobertos de crepe. Na o.
ca�';:ão di?s fotografias o em
baixador Zarubini e seu.s co.

laborador,:=s se encontravam
Cm torno do afáude, formand'.)
um ,!;)iqUt::te de honra.

Medida expIatória

Serão !:onfiscaclo( os bens que
Ipertenc:er.:.m a Jo�eph Goebbe Is

BERLIM, 23 (UP) - A Her, que se envenenou com J pronunciará em lugar do
ky, ,sntregand,; a licença de Câmara de Desnazllcaçãó sua familia no dia primeirt. primeirc ministro Churchill
inhumação. junto ao Senado ocidental de maio de 1.944. Essa "me- () discurso de abertura do
DepoiS de embalsamado o decidiu confiscar os bbns I dida expiatória" foi tomada novo period� de 'Ses.s�es do

chefe da dekgi3ção soviéHca
que pos5uiría em Berlim n dentro do quadr_? de pro·. parla.mento. l�aproxlma tel'"

CONCT,ur-:-rilO PRO- junto a ONU foi colocado num
dr. Joseph Goebless, minis.: I cess.o de devoluça? dos bens ça-feI�a.. .Ofl.clalm,ente, oCESSO CONTRA OS atáude dE cobre por dois fun.

1 d 1 C- d f t
'

t b d dI IS
' ..

d b' d d U tro.:Ia propaganda de RI- ap lca os pe a amara C a o e cl rI Ui o ao gran ePO ,leI/'\'
I. c·Ol1cirlOs

a.em alxa 'a a - '-l
,

d
.

Desnazificação contra anti- numero e compromIssosSÃO PAULO, I'S (Merid)-
!lOS "gr:lndes nazistJas". que terá ChurchilI naq:uel.enal) - O d.yr i.:r de· Depar:a. �

,

:���o àdfn���',�,�;,��;õce:n�?l��t; A-Inda 0"'30 fofll conclu1lda ai �L�r��l��!a��n�t:;�t���� �!�taq����.o completara 01-

do inqu5,,'v bstat.rado contra
, li '. sidente do Tribunal, decla� ----- _

E��:v��:�lr�:�r�t�tt���:�:1� IP·en'.hura" dos bens da 'Er�,"'.calJl ro��, tão grande que em si
VISITAÇÃO PUBLICA

e ainda D.<lJ DUrO e Otmllel II I
.

mesma é inexpiável a culpa- A ANDREI VISHINSKY
Costa, V!l�'�J T !c) Ficou ap.l.

bilidade de Goebless em fa-rado que e�,,,, C"1lI:t;1uen1 ura":
_

d NEW YORK, 23 (UPl _ A sédedo aparêi1Io. So;ub'€mos. todavia quadrilh'l. I·S r·r:. 'c1ais foram ce do povo alemao, povos a
da delegação russa as N"ções Uni.que um dos passagedr'Js foi o s'verarr.bl.-B ucu;,sdos por �e:;. RIO, 23 (Merid.) - Até preJUlZo da ação de tempo, . Europa e dei mundo intei· das abriu hoje suas pertas ao pú-ajud'a!p.te de. or,den'il d{) chefe .do te:nunhfl':.. A no�a �'a. Poh�% agora não foi possível con.1 pois entende juiz que eles ro". blico. no elegante Park Avenue, a.A' repo;rtagem fi()TaID fin�a;l� Estado MalDI" da Aeronaubca frrsa que têIn a PolICIa a�ldo I' '" h d b d;' C!

"'t·
, I ': Edell inaugurará I); iím de permitir a visitação ao COI'-t e dos outro eSClal·aCI'- brl·o-adel·r·� Gerva"Ío Duncan 'de com o mal'Dl' rl'r:ror e Jl'stlça c uIr a p�n ora os ens a representam ll1e� lluave rI, .

v· h' k O d
men e n ga s .. '" J - '-'

".", A., " R C " d' , I
•

dI' 1 t' po de Andrel lSC lllS y. ses.rnentos �;}bre ,o assunto, Jnclusi i Lima Rodrigues.
. Inão Jõ.:mda j�.st�, po�, 9U� �21 E I A . Os. pre lOS, �e�- quesa ,c:mum e que 9-ua1-! perlo () egIs a IVO

pojes ô: chefe da del:gação sovié.ve 'I1'()i'"tocante ao· numero 'd,e I ° "Di()�las" r,e1J(}rnou ao RIO i pret,cnda atrlbu�r a lUstrtmçao

1
renos e maqulnas em ahVI- qu�r Cano que lhes seja 0- ' do Parlamento in· tica forEm expostos num caixãotripulantes embarcadOS e sua. 1- sem n'ovid.ades cerca de uma; as ia�tas comet,da�, _por ele_ ,dades foram reIacionadf-iS, casionado '!::ó poderá ser re.) gles que custo'" f\ nitiharffi de 8 inii dó_dentidade, bem' .com':> ,o' preflXD1uora depOIS, lment-s destonautes .

.

I
mas falta, ainda, arrolar a ',Jarado airavez da importa.l LONDRES, 23 (UP) lares cu seiam perto de teiscentos

lnil cruzeiros 'ao cambio oficial. A'smaquinaria nova e carissi·-. ção que exige para o país o Fontes autorizadas revelam
seis horas da tarde. o ataude será

ma 'q_ue Se acha guardada sacrificio de suas tão pre� I hoje que o ministro do Ex- embarcado via aére::. para Mos-'
em quase meia centena de ciosas divisas. terior, sir. AnthonY Eden, cou.

caixotes que possivelmente
I amanhã serão examinados

I pessoalmente pelo Juiz Eu
! clides Felix de Souza pois

,

sua senhoría pretende fazer
uma diligência na séde da
"Erica" em companhia dos

.... , patronos das suas partes.
O magistrado, por seu

D b lO

(Do Correspondente I turno, designou um gráfi· e rIaa OSC Y Z A M A) co para auxiliar oficiais de -

-

RIO, 23 Cl\.ferid.) - o assunto ainda um desmentido fi)rmal m' se: "Eu vi um grande prato ilO

Fio rl&.anopnli (À I ��:f[:ad�O ee�::�o d�asti��� ��:Ci�i�::SO ��:o:safe:e�!��:�� :es;;� s�='a �:::me:::er!:�: Cê�mUr:n:::!�i::o:a�:�u�:;m:�
-

. U Ia I, ças ainda sem uso. E' pro· d'Ü' as mais estranhas afirmaçÕ�s. em virtude do carater ul�ra.s(. Goiania de outra feita, que cin-
, . __

.... ". vave� mesmo que seja de� uma
... er.ie �õ! desm;;.ntidos, ig�a�! �e:o que envol':iSa��::,!::en��� co personagens altamente

.
des-

RIO 1)0 SUL, 23 - &m I c.rctarlO· oa Fazenda. rdatl\"_s alnda com maIs ef1C!enCIa em

I
termmada a montagem das J men�e d�vul",ada, vem contra.t'la. e a de qu.e J tacad"Js "iram no planalt� bC�:;:t

- .'

f
.,

1
-

d D 30 b f" ti
'

d ' a hlsto'rra. de' muitas P.€lSSo:ar, t,.rrenos e constituem um campo �ra'i, um veiculo marciano <w
'1 1.:11cal' ,ac �:nvlte ormula· a SC !.u;ac (i

. ecr�eto 6 :,�� ene lCIO ,e seus ass:)�cIa os
.. maquinas para ser consta-

nue, em tod.), o mundo' afirmam avanç,ad'J da �esquisa e'!etro fi '<ar e depoiS subir :verticalmentet· r:,'Jo Pr.-::.:ndcn.,e da FedeL'a. bre a centrdlzaçao da escr'- Quanto a reclamaçao ea. t • t�
�

,

-

"-
"

AI"'
'

1: d, 5 1':.5ociações ComeL"�i. ;a fiscal: das filiais, os .srs. AI. -é!{ reçaàa ao Diretor dos C')r. 1 ��a..? se es ao O? nao em con· ter tido oportunidade de vislum· Bica de. tres grandes potencias: numa rapidez pasmosa. .�d.5
:-is eh" Santa CatGrina, segui. red') João Krieck, :Moacir dos reios ,;' Tel€grcfcs, a "ACIRS" dlçoes de funCIOnamento. brar e em certes cas�s, obser" EstaJdos Uni'dos, Inglaterra E �egundo me informou OI eng........

"'J!ll PP} <! Flori�nop(.!is, .onLdf .'antos,. Fernand� Schlo.�gl Fi aguarda a_p,,=nas,.a r�posta da-I De outra parte já se está var 'J, compoa'tamento daqueles

I
Russia. nheiro, o veiculo Unha aspecto

ra' 1m')é,r pa;r.,,�, nos. deba.eô' ho, Er.co J. Kr1cger e Af.:-u- quele alto funCIOnarIa do gl_I' cUi'dando dp. provl·deA-nCI·""s misteriosos apar.eihcl's e 'de seus Não se pode afirmar ainda. C:�h.' liugular, e estava bodo' ilumins:,-

d ' 1 S O - �-
t· 1 t - _, d t es -/'JtelrlCl-' do. Tal ocorrencia foi verificada..s'Tao preSI 1(10$ pe o, e ';0 dEbr,:;!cht,. na qualidad'2 verno fed'eral, afim de trans. . .

d't d rlpu an es. pr,€cisao qw..u. as r! a

'e represe:1tantes da Associa .. m'ti_Ia aos seus inumcl':s a'Sso.: espeCIaIS para eposI os os Duas hipóteS'fS, as que foraJil'l trnJIa já alcançado sucessos d' lo pla.n'alto \'le Gú,iás, mais '-nu
ção do Com,creio E- .InduSír.:a ciados,

.

volumes aÍim de evitar o' ,até agora suscitadas não tiveram i tal {)rdem. A outra, a mais vul "U€n05, ás 2 horas da m·adl·ugll.,:eR���L

�---�-���--�-�����-����--������_�---�I����éa�q�
-��� fu.

Ultimalnente O movimento
�.)�O.�Cl.090008��08ceoeoIlO80*a�.o o.o.OIlO.ceO.CIt>ODOeOOOfII)o-oeQ.�.o.a.ODO.,1.0�0.O-IlOD."'.' �eooc.o.o.C*o.oe

.�ão marciano-g- e visam no mo· "JOMUNICACÃO
na "ACIRS" tem 'sido desu- •

NHõES E um contat<, TELEPATICA.3''ido. uma vez qu-e a citada"' O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAM!
o

'l1emto, estabelece!'
terra. Df

_ POUC{) temp')" dep'Üis __ cdn.'llais efetiv>() com aI�ntiàlade procura trabalhar AUTOlVJO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇÃO 'o.' "en '.inua o .info.rmante - .estive: nu
"O

qualquE'I" moda, I.). assunto L

ma. ),';Jcalidade' de Goiás, deno'-lespertado o interesse não s6
'Concluí na !<:.a pago Letra A)i� observ;ador I ,comum, como

"'Irincipalmente dos circulas Df'"
I:iais de todo O' mundQ, sendo qu r
:t Inglaterra vem preservando u

'na dianteira apreciavel nes"/
sentido.
NOVO DEPOIMEN'rO
Estamos acolhendo h,o:je. o cu'

rioso depoimento dO! p-r>:Jfesso"
Rub�l\S Peíruque, do Espirit<,
Sa.nto que sobre () assunto' vej(}'
�e fazer audaciosas afirmaçõe,;
Di'z e'ie:

- Soube que varias d'iscos VOI

d-ores toram o<bservados ,m:'

Goiás, e um deles b::üxou tanto,
que provocou alucinação numa
mulher de C'illlpo. A camponesa
'estava trabclhando numa planta
ção de sua propriedade, qU3.Djj'l}
um raisco voador se oa;pro!Ximou
em baixa altitude. Logo que viu
o gigantesco aparelho, oorreu pa
ra sua casa, grlitanCLoc .'como R1i'll'
ca, Depois, de acab:nal'-se dis"

no
Uma ambulatleia dr:; Hospita1
Miguel Couto so;::Crr€u o sr,

Estrela, qUe foi atendidu inL
cialmente jjdo dr. Djalma que

determinou fes,s:: ç c:iretor do
trâns to internado nc Hosnital
.l\II'guel Couto. A espOsa

-

-:te

Estrela, ·sra. _r'l';da: acamou_·
nhou .seu ;�ial"id') agonizante
até .0 Ho,:;p,';al lVJ.lgL,el c.:u�o.
TodJS Os r'.CllEOS dé>queJ.e h02 ..

pita! es ã·) s:,ndo empregad';.;;
para salvar a \ildd do sr. €d
gêrd Estr21a, <Ui:! jé. recebeu :,

2xtrema ,m�ã',

Sr. ÁndreLVishinsky \

11'.

- - Outras notas

Fantastica, previsão
SOb:'E. «disco<; voadores»

habitantes de Marte

IMPORTAÇ:AO DIRETA

1 f O R· D."
PEÇAS LEGITIMAS
Casa' do Americano, a.A.

,

.

Rua 15 dI! Novembro. &73

�

COMERCial VlEIRI URDIS S. A.
RIO DO SUL, 23 -- PGra

r,el?resentar a "SMOFRS", fOi
cr,�denciado nela seu Presi
dente. e n·:-ssó particular ami.
go dr. Alfredo Cínielo. o sr.
Farmaceutico Guilherme GE:ln�
bala, no 3.0 Congresso Farma.
ceutico ,s' Bioquímko Pan_A
m,ericano e 5.0 COngress.�
Brasileiro de Farmácia, 13. rea.

lizar.se de 1.0 a 8 de dezem
br·) rróximo. -em São Paulo,
em comemoração ao 4.0 cent·e
nado daquela capital.
E af.sim mais uma vez a cn·

tid':ide qUo:' congrega os llledi�
coso f;:!.rmé'ceuticQs e {)dontó�ó
g.us de E,io do Sul, se faz pre.
62nte ;en� :rrlportante.s reuniõ"':;
da clal:'s,l'.
"

RUA
BLUMENAU

xv DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
S ii NTA CATARINA

:z;:--

Agentes
rrA U S, T I IH

CHEVRO LEI, FORO, G. M. C., DOODGEr JEEPS, INTER ..

NATIONAL E MOTORES Hr;RCUlES

\UMENTOU A PRODU
çÃO MUNDIAL, ,DE

CARNE
LONDRES, 22 (UP) - A pro

dução mundia,l de. carne aumen.
tau notavelm�nte 'durante '1953,
que fo.i de mais <ie-uma. terça
parte de antes da' ultima ,guer"
r.a mundial, P'O!:"ém. () comercio
internacio111 foi inferior a quino
Ze paI" cento em 1.938. '
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