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� [Ç precIso·�câftãr;' êôrtt;r
·

fun�jo:1I nas despeses publicêS e privadas
ASSIS CHATEAUBRIAND-'----

BORDO DE UM "CONS- pesas públicas. Hoje, o Brasil
TELLATION" DA HAIR- está dentro de um circulo vi

FRANCE", entre Madrid e a cioso, para o qual ou os seus

Biscaia, ·17 ._ Se eu tivesse homens de governo acharão
que propor alguma medida ao salda, ou cairemos, fatalmente,
governo de minha terra, lhe amanhã ou depois dentro da
sugeriria um corte impiedoso, bancarrota. Um erarío não po
um corte sem. hesitação nas des de emitir indefinidamente, e

________ � _ QS que dele dependem, funcio-
narias civis e militares, em

ureítetros de servícos públicos,
ã pedir que se aumentem vcn
cimentos' e soldos e se cons

truam novas obras adiáveis.
Este nunca acabar de expan

dir despesas, por parte do Es
tado, sem a contrapartida do
enriquecimento do país, 1.c"a
ao espetáculo que estamos as

sístmdo no nosso país: à espi
ral da inflação. O fenômeno SI)

evidencia em todas as suas ca

racteristicas e peculiariedades.
Cada dia o dinheiro mais se

desvalor-iza. ele é menos sufi
ciente para adquirir a mesma

quantidade de bens, que se ti
nha anteriormente. Caminham
os brasileiros para a insolvabi
lidade e não se dão conta do
buraco para o qual se precipi
tam. Nossos orçamentos do
mésticos comportam, en .. deze
nas de milhares de brasileiros
despesas que eles não podem
satísfazer: e porque insistem
em mantê-los, a corrida é dia
à dia mais desenfreada para
o aumento de todos os gene
ros, de salários e ordenados. O
que se bota fora, no Rio, em

,São Paulo e noutras capitais,
,

de menor porte, é de estarre
cer. E' preciso viajar para es

tabelecer comparações, entre a

austeridade da vida em todos
os grandes países do mundo, c
os desatinos, que consumamos

de março serão, também, aqui, até no simples aníversa

fiscalizadas rigorosamente rio de um fHho ou do casamen

to de uma filha. Fllzem-se Iou
(COllt"lui na �!3.. pág. letra A)
1---------1

Reunião dos
labricant�s

de acucar

Catartaa) •.�. Sexta�lei.ra 29 11e

FEVERt;IRO DJi: 19fi.� � � �

Bed. Ad•• Oftc1nU

Rua São Paulo, 3.191
cITOtJl"AVA. BBCA IN ..,203

�oDtinoafi as li r fi a s �one�audo I

I
os imv!�slog �eyi�os anil Tesouro

.

DENUNCIAS RECEBIDAS PELO l\UNISTERIO DA FA
ZENDA .; VA'RIAS ORG.{\.NI ZAÇÕES TERIAI\I GANHO

lVUI,HõES "DA NOI TE PARA o DIA"

RIS: ATRAENTE ALVO DA EUROPA PARA UM
ATAQUE ArOM/CO DE QUALQUER AGRESSOR

. ��\;( .

��ntf�;:h��erooP�i����� . �1�rl.��I!de Um' ataqu�: d 3<·;Untao SOvletlça:·
.

C�nc��:l�: �� (��rad.��g���!a����::�:�:� I
militares franceses, Paris é o mais atraente: al
vo -exisíéníe na Europa pára um ataque atê-.
mico; de qualquer·agressor. Falando a propósi
to dá deciSão de ser localizada em Pá-ris a 'Or-

. '.... .

f·

ganizàçãó Permanente do Tratado do Aflanti-
co Nofte; êsses observa dores acentuam' que' o .

próprio Quarfel Genera I Supremo de Bsenhc
wer, que será o objetivo numero um de um a·

taque' atômico dos russos, está virtualmente·
indefeso contra um ata que dessa natureza.

.

RIO, 28 (Meridional) - A
. Divisão do Imposto de Ren

da, a partir de segunda
feira próxima, promoverá
rigoroso exame dos livros
e documentos de contabili
dade das firmas importado
ras e exportadoras do Rio
de Janeiro, à vista de ele
mentos colhidos c que con

firmam as denuncias rece

bidas pelo Ministro da F::t_
zenda. Essas firmas teriam

ganho da noite para o dia

quer benefício para o bara

teamento da vida, sem 00-

nhúm risco e com pequena

aplicação de capital. As ir

regularidades resultaram,
ainda, da elevada sonega

ção aos impostos devidos ao

Tesouro Nacional. No íníeío

as sociedades anôntmas. A
purou a reportagem que
idênticos trabalhos de fisca-

São Paulo, 28 (Merid.) -

dezenas e dezenas de mi-
lização já estão sendo exe

cuíados nos estados, onde
é- consideravel a sonegação
apurada. Há localidades on-Y0'l'ARÃO VINTE M:O,CõES J �i NAVIÓ

'. DE CONFIANÇA •.
"

...,.,;" '.,'
.
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;a�e�\�,boit,a:ri:'h�08l�ee"�a�a�m"'ec.. "I?arn!n'çO:l'.rt·O.e�-, .. EsIreirando: .,'. ioferea lUbio comereiai ;���:�:C:':::::g:�?ex::
Washington, 28 (UP) _:.�(>.

'
1951.

��i:Jn��rnO:�:�:����ono.��, '�;d:o:����ad:ov�1:e:�Ç�l!, 'enlre O Brasl-1 e' os Eslados Un-Idos! �TTA A' (UP) In-

novo' instrumento atôroicó, primeiro nlinistro: Fáuré�
.

Os
'

_

" \ formam�e � S�Yder n�ova

:;�i�:g�sas�::!::r,�;s::!� ;�;z-s���el�:;f���;;��!:diq:6 - ':Reaparêlna', a «T"nm,'<tinê�)- sua moderna trota mercante -I::I�����: ::���ed��m��: �::�r��;�s�SC�i;11a:Og�,�!:�:�
'l';,' .Ó:.• ", '

'1'"
..

'

.>- de.aumén.to'.d'
'.

. ..... '.. . I o_

-
. 'dos preços do açucaro Como

I'ratá-se de 1110 éculas 4e al;1:1-:· e
Os tr;ms,llortes marítimos entre

I
Dentro do seu prGgl':;>.ma de nc-' os mais prá.ticos e precisos apare- tarnhem fazem escala no llortG de um. aviao transporte da For- ! o· .

, r-

car, :carregadas com, .earvão
'

as duas Am,11'k,,�, np,' nossos dias, vos melhoramentos, visando raror- lhos para earregnmento. q:uanto ás í ltajaí. ça Aérea
.

Norte-Americana, 1
se sa�e, os usmeiros pau is-

radro-attvo. Espera-sé'. , que. Vê� toma�d'3 iht�e��nto_ !!i'r�·a.o v,ez çar a sua rrota mercant;,

a_"To:rm1��om{'ldações
l'l\r,,, p:�ssàg�iros, em Faz!'n�o escalas nos porto� nor., cujo piloto. .n,ãQ eonseguíu en...

:tas nao ?oncordam com o au-

" êss� . ,chaITiadô<"'aC;u�ar::; �u�rt'� .. ,: . �lOr, gn,�aS' a� ln11!1atJ,,:,as e em.; ''Lu\es;<,-segultilo cómUlnea'l.'&e5 que> ·numero' lIe· .1.2.. " das . .,un,'l,:Uem em i t�-anlUlcanos de 'B<>ston,'. .'FUà�d-. contrar '"o" áéropôrto' de' Sny� ;'mento de preço' decretado pe-

. ,.. .

. .
,

"
. ..', ,", pree'ndimentc,s arrojados dO! algll_, recebemo fi' dos seus agentes . em 6 cabines de prâmetra classe, ca-l fia, Norfolk, Baltimore e' Nov,a ,

.

�
.

.' : lo ínstítuto.
'

te" llernlita aos cientistas:' BLUMENAuE8SE:' ATI mas cmprêsas estrángetras, eonstí- Ita:laí, (Fábrica de Tecidos Carlos da «ual disllondo de banheiros lH�i- Iorque, os navios da "Torm Li- der, devido a nebrasca. A Po- í

descobrtr corno é que os sê- : XILIA 'A CA,MPAJIIíIíA tuínão-se uma conquista vitoriosa ltenaux S: A. - Secção Navde), \'ad�s e toilette, nada deixando a I nes" fazem o percurso pelos portos licia Montada canadense re-
_

.

,res vivos crescem e adquirem
.

8LUMENAUENSE OE''\' e de transceultLlltal importincia foi lançado ao mai, em 20 de de- ,desejar quanto ao conforto, pela sul-americanos até Buenos Aires.: colheu até agõra 12 dess�s \
MENSAGEM AO

.

'"
..

,

...TTII. AO' ·rara o mal'H intercâmbio .comer- zembro de .1951, nos esu,lelros de I �ua decoração e rico mobiliário. I
Desta forma, a 'Torm Lines' vem i, h d Ir

'., CONGRE'SSO
energias, �.In..ç . . .

I
' .!. - .

t
'.

• . d t·t i te T I omens, que na a so eram. .

__ . _

ela e para. a. aprox maçao. en re
..
os Nakskov, na Dinam'árca, o navio Com tipo de conve.• 'tOdo fecha- procuran o es reI ar e n nSI lcar

i .' I RIO 2B (Merid.) - O Pre�

!,ovos latino-ar-lêricanos. motor "Esirid Torm",.·o primeil'o do, tel'á um tot.al de aproximada_ cada vez mais o intercâmbio co-.I. .',.. r

.

,....;___;,........_.:.--_.:.-----'-'-__;,.------.-'--__;,--------- Organisando e reaparelhando da nova série de três navios que mente 7.200 tonelada� brutas e car- merdal entre o Brasil e as .Ami.rt-! I P E ç A S F O RDI; sldente
da Repubhc: envlar�

I,· "p' e�ara�3 a °i"leoa c· nmuDl1sla' mas frotas mercantes, essas cam- serâo empregados na lillha que ll'a pesada e p.reparado com um lOas, bem como entre OS de1lláll. I L E G J TIM A S I nlensagem ao CongIesso, pro

"., ..r .

.. �. .... .,' U pan.ll!as está) contribuindo deCisio serve os portos das Américas Nor- espaço de armazena.g-em de carga países do mUllIlo civilizado. ! Casa do .\.mericano S. A. I pondo a criação do Serviço

V va t· enormemente pa.ra o cstabcle- te e Sul. Esse tran�p�rte d� ca.r-l inteiramente ventilado, de 400.000 _.- - - -- -- -.Jt - - - _._ -_. Pública do gabinete da vice-

c 'mento de um <rlstêma de nave- ga, que tambem fara o scrv,ço d� pés CÚbicos, Incluindo � tanques

R � I
presidencia da RepUblica, tal

. ..

H� I
.

'li .� F
'. ea...ão ségllT", "âpida e confortá- transporte d� passageiros, estit de profundidade, da maIS nlOder_ •• .• '. .'.

I �·.9.ID."a·
.

'

.•.:.' g'.p'.. :S,':p.. a,.I ...

9 e
.

OfmOS·9
' I vel, ,capaz. de oferec,er. garantias "- sendo submetidG aos 'Ítltimos :retó-! na e eficiente invenção, tão efi- e orma mInIS terl..s

como eXIste, o da pl:esIdencIa.

U
.

. ,8 U U I um .melhor aproveitamento de bc- ques pelos eon'strurores, devendo ciente, que carregará. cena de 360 g AVIONARA AO RIO O SR.

,

'nefícios .entre os paísés do conti-I ser Emt��gUe em M1trç� .1rÜ�lllO, t toneladas de carga .!íquida. provi-
.

MUNHOZ DA ROCHA

': 11 .... , u-__:.--- '. nente americano. Exemplo frisan-,
de maner�a que .a sua vlage� '��U- .

do de um �notor de �.900. cavalos, I • • RIO 28 (l\l[erid.) - Pi'o-

E,· O qum :af.·rm· !A a·.··. Rad-11IfI _.14 Pe.•·pl-n.u
te do louvavel empenho .de. moder- guraI esta preVIsta pa-ra.. prmc1I""s, tipo Burmelstcr .&. 'Valn DIesel

En-l no governO eg'pc,o
'

_. .

I
•

li ., U 'I., nisar a sua organização marítimg"

I
do mês de Abril vindouro. gine, o nltvio desenvolverá unIa

I
cedente d� CUIltlba c l�gara

TO'.Q'.U,"Ia,' 28 (UP) o'·
'.

.

O'" npresenta a iniclativá ·da eD;1prê- O "Estrid Torm" 'possue f.S �e- velocidade noraria de 16 nós, poso an1anhã ao Rio de Janelro, o

. ,

.. TOQUIO, 28 (UP) -
.

u.:. C O I LATERAL ANGLO E h
... . sa dinamarquesa "Torro Lines", que. guintes dimensões:.. comprlo.nellto, sibilitando-<> a manter, sem difi- r NÃO BASTARA' UM A ORD B - x - - governador Munhoz da Roc a,

po.vo de'Formosa está se pre- servadores aliados acham que in' d

14
- • W • t Iha longos anos vem centivan o 2" pc.; largura, 5. pes; tonelagem, culdade. o transito regular el'. re GIPCIO PARA MANTER A PAZ NO ORIENTE MEDIO f" de csocrar 'iua filha que

parando firmemente para a a ameaça da. China comunis-. a navegação mercante entre os por- bruta, 7.200 toneladas; armazena- os portos da costa leste da Améri-
.

a nn
I �

oportunidade em qúe poderá La contra }i'ormósa, tem o pto- tos norte e sul-americanos. Ope- gem (capacidade clibiéa) 400.000 ca do Sul. CAIRO 28 (UP) _ Pode- Foi o que declarou o consul- "em da Europa. sendo. sua

CcOoper�r com o exército de li� 1. pÓSÍtO de atemorizar os dele� rando no serviço Inis� dé pasn· ,p�s. cúbicos; velocidade, 16 �ós

hO_'�D':
'acordo ainda com as info:-l ria have; uma recomposição tor jurídico da chancelaria viagem, de caráter estritameuQ

. .' .,,' geiros e cargas, os navlOS da "To:rm ,ranos; l.H.P., 6.900. Construldo sob m;tçoes dos Agentes da "Torm L,-
... . I ..' . te particular.

bertaçãó da China comunistá, .
gados das Nações Unidas, para Lines" já prestaram assinalados' os mais modernos processos de nes" em It?�?.í, o segundo navio I mUllstenal no EgIto, em con- eglpcla, Hablb Rafat. Ccntu-

no Continente;' para :frustrar"l que cedam nos pontos em que serviços,:).o inj;ercâmbio comercial l engenharia marítima, particular- sémelhante ao "ESTRID TOR!\l" sequência da demissão do sr'j do, ele fês questão de frIzar
, .,

o dominio. reacionário dos Es- ; ainda não houve acôrdo nas e turístico entre as duas Améri-: mente no que se relaciona ao con-
,
i escalado para entrar em

sen"'1
Hamcd Akid Schad Pélscha, que estava apenas expondo ASSINEM ESTE

tado!),Unidos e de Chiang�Kai- í negociações de Pan Mun John. cas, empregand� em Suas viagens
I
forto dos pas_s�geiros e a �eguran- ço no flm de julho .deste �.llO e

_

o
das funcões de presidente do I seu ponto de vista pessoal. DIAFl 10

Shek. Esta declaração {oi! EMBAIXADOR DOS EE. UU. inter�continentals navios construl_ ça no seu SlSLema, de cabotagem tcreeir:> f:'.rá su;o, Vla!;em Ir.aug.l- -. . -

feita pela. radio-emissora �a·l PARA O VATICANO :�eSnt::b p;:c=s�: :l}!;;;��i:fi- ; ��I�
o ;�:;:"or!�t:e e����:�: ��� ra�n::r::!�Ci:iOs�ladefr:;3�lercan- \ ��:�Oa���lO���;s:r�:�:ofun� ll-I-I'a�OS e-�om-un-I'st'as c�e�arqm a umn1imi'üa de Peiping, que taw-. I Washington, 28 (UP) . _ _._ ___- - _ I te com maIS tres naVIOs-motines. ções de presidl'nte do Banco n

béni disse que a China verme� Truman disse, hoje, aos jÓIiiá- :Conlestara" O Parl."'do SOCI- ·2 '-IS'ta a ��d:�":s'Vi�:::S:r�o����:�a 10g::� I Internacional de Reconstru- U

lh'a (·>�t".a·· en'l c'ondl·...o-e".. de l.i- 1.i�.tas, em sua habitual e
...
ntre- . . a-o e Desen l'··mellt'I O a

._ " domlnios marítimos inter-continen-· ç VO .J '. .

-

A d t d
• I a.

�:�����OS�T;�:::: �����:::;�:"o:::=E�i� constitucil!nalidade lIo ac�rdo ;:'::;::;7;:'::l:::'�::,::;:f: ��1;�:��:r�r(: aCOrDO �ara a rota. ue priSIOneIros
_:___

.

� ,",- cano para (} Vaticano, mas enlre O Japao e 85 Estados Unidos orgamzaçao, .qlle desrruta. ?<:. m�- chefia do CaOlro Nacional d" I Sem solução, entretanto, a quesb.o do repatriamento volun-

qlle nada ainda adeantou nes- CONTRA'RIO AO ESTABEL EC::IMENTO �E BESES NO�- :�:i'!:a;:r��"�: �:�g���oe:;;::�� I Egito, em c�':J�;quenclu da de'-I - - - tário - O inci dente de Kojedo - - -

se sentidu. TE-AMERICANAS - ELEI çoES NO Sl',;TOR
.
SOVIE - �e. missão do sr. Soad Pa�eha '.

-:rICO DA ALEMANHA _. A JUDA AOS ISRAELITAS Tão lago os Agt'ntes da '''l'orm ....
.

I
PAN MUN JOHN, 28 (U:) DEPENDE O CASO DO

Lines". em Jt.ajaí t�nham notícia PACTO REGIONAL - Os oficiais de Estado MaIOr COMANDO DA ONU

O
• !la chegada àq,wle porto do "ES- aliados e comunistas comple- PAN MUN JOHN, 28 (UP)

TOQUIO, ,28 (UP) .....,..: pones.
. TltID TOltl\l", o fato será noticiá_ Cairo, 28 (UP) - "UHl taram seu trabalho no acôrdo - Oficiais do Estado Maior

. Partido Socialista, da OPosi-l ELEIÇÕ:ES NA . ALEMANHA
do, quaudo �ntão o pÜblico terâ a novo acôrdo' bi-lateral anglo-! para a troca dos prisione_iros terminaram, hoje, suas dis-

""O esquerdista, vai contestar BERLIM, 23 (UP) - O d' t t d g E tretanto flCOU cussões a respeito da troca dos
y- feliz oportllnlda e de cons a ar, na egípciO não bastará para man-

e uerra: n '

,
. lJrI·sl·onel·ros de gueI'I'a. Houve

a constitucionalidade . do a- Partido Comunista ma 'Visita à moderna belonave, a .'. sem soluça0 o p;r:oblema prll1- .... _

à
côrdo entre o Japão e os Es- nha Oriental vai realizar e- eficiência das suas Ú.staIações.. ,

ter a paz ne;' Onente Me!1Jo. cipal, ou seja a questão do re- um. acordo com relaçao

á os navios 'da ",!:orm Lines" quê Devería ser elaborado um patriamento voluntário, Como malOr parte dos paragrafos do

tados Unidas, para o estabe- leiç5es partid rias para a re-
fazem atualmente a linh!l. entre pacto regional' dentro da es- se sabe, êsse assunto, foi de-I' projeto sôbrc. o problema cha-

Iecimento de bases norte- novação de seu Comité Cen-
Nova Iorque e os portos brasilei- t t d N

'- U·d volvido às delegações princi- \.Te do repatrIamento volunta-
. ru ura as açoes nl as a .' _ , .' ·mpasse

americanas em território ja- 1 e de todaS as juntas pro- ros, são cs seguintes: "Kisten "' paIS, uma vez que nao se con"; ll�, que s�mp!e em 1
.:.._

vinciais e munICIpais. O Torm", "Hclvig Torro", "Gerd exe:uplo dos ac�r�os de Bo-
I seguiu chegar a nenhmn en- f fDl submet.Ido a UlU!l comlssa_o

;,.;;.....;.;_;."o.- - � - - - - - ---- - - - -

. Torm" e "TeÍtI� Torm.", 05 quais gota, ou ,do Atlantlco Norte". 'tendimento. que devera se reunir amanha,
. '. .

J" I
'pleito interno terá lugar a 9 às 11 hrs. Os oficiais que esta-

.........
'

..A.,.,....·.. Cc',US·.�. '_.,. a.s"'.' .. p'.,e'. ,a' t
de julho, quando se iniciará

ULTIMO CONFLITO
vam encarreg;,dos da discus-

,., njOr e a grande convenção do Parti- O BRASIL NO - - ") do nonto quatro ha 22 dias

.

1 no setor soviético da Ale- I "�.J eve·· .. cons,·c/·�r�·v·e,·s per' -'8'5 e. ri�i�i���c��a;oj�t�e����etr�:�

eJ,... c}' '"..., •. manha. ,;;, u a dos prisioneiros em três Un-

..•..... ··e. lU'.. ,

as··' ···.·.m.. , cr.anc
...a,S AUXILIO AOS Il\HGRAN-

I
guas e suspenderam a sessão

.

.' ..
TES DE ISRAEL

h
durante .meia hora, para cor:.-

CONDENADAS AS RÉLIGlb SAS CANADENSES SEM' A LONDRES, 28 (UP) - O

1 qua'se n�n' u'ma compen'�,·aça-o \ �i��:fs a�O���i��:����f;a� 0:
.

___;_,__:.. ASSISTENCIA DE UM Al)VOGADO -'-'o-. sr. Mosse Scharet, Ministro "'" inclusão de três parágrafos,
do Exterior de .Israél, é es- queem principio foi aceito pe-

pé:çado· em Londres, amal?hã GOlS MONTEIRO võLTA'"T FALAR DO ACORDO BRA SIL-EE. UU �
- '·DEVEMOS los aJiados. Pela sua parte. OS".

_ declara-se em círculos 'js- NOS PREPARAR PARA ENF RENTAR OS PERIGOS QUE IA' SE ANUNCIAM NOS oficiai� aliad05s7 adPre!eUnstaSUl':"l-�
•. .

C· 1 A'
.

I
uma lIsta de e s� '"

raelltas desta aplta. .

Vl- HORIZONTES DE NOSSA PA 'TRIA" - D�CLARA O CIIEF E GERAL DO E. }'1. G. F.A. tos declarando que os m,,3-

sita do sr. Scharet terá a du- . .. •.
.

. - 'nos estavam desaparecido" a-
_ 15' d·

•• RIO 2B (Meridional) - O general GOlS Monteiro afIrmou I e em 19ualdade de condlçoes 'l d 1· has con1unistas .,..,,-
raçao de IaS e sera prm- I 1.. d t' d

.

d t B·I E I . t' raz e ln . -

• <>.'.
,
.. que o ac<?r o que es a ser: o negocIa o eu re o ,ra�I e os s- com os outros palSes que am- I

sa lista contém dois nomes ci-

clpalmente, d",dlcada a esfor- tados 1!l:udos, ab.ra�ge dOiS as�ectos, sendo o pnn:e;lro de fun- l bem recebem ainda que não I vi�, que não figuravam nos pe

ças para recolh_er. fundos pa- do PolItlco-economlco-c�mercla�, e ? .segundo, J?lht�r. Acres- j tenham tido nenhúma partici- didos prece�e!-1t.es das Na�ões
ra atLxiliar os ImIgrantes em centou qu� a base ?-o t�atado e polItica de re�lpr!>cldade e ? I _ ,. Unidas. OfICIaiS comunIsta_;

Israél.
seu cumprl�ento fOI �süpulado.pelas co.r::feren�las :u:ter-amen- I paçao na guerra. declararam, de;pois, que não c-

.

E
canas no RlO de JaneIro, Bogota e Washmgton, reafIrmando-se IM· d· te disse· ram satisfatóriOs as expLea-

SOBERANIA SOBR A
I
o .principio. de ·so�idariedade continental na defesa comum e 2-

I "alS.a la�
do ll1�ndo não ções aliadas sôbre o incidente

CHINA, , ajuda �utua... . ... .. _ . . ,A sltuaçao.. _

_
no campo do internamento de

TAIPE, 28 (UP). _ As de-l DepOIS de assll1alar o ultimo perdas e nao tendo tIdo quase 1 é caso de recrumnaçao. Trata Kojedo, mas o coronel Murray

legações japonêsas e chinêsa I,' conflitci em. que J Brasil !Oi nenhúma compensação, afir-! se de �re�arar as no�s�s for-, afirmou q:-xe .as pess!'>as in;t.pli-
neCionaUsta, que estão �eu- 10 país amencau.o, em segUlda mou:' i mas anumcas e �atenaIs �ara c?-da�. no ,11�CI�e;te eram .na:
tindo o tratado de. pa:z;, _ che-

' aos Estados Umdos, que teve
.

lO
, I enfrentar os p�ngos que Já a- ClonaIS sd .0_ e:_nos e que, CO

, , .. -

d
. 1 "M d B il

' .

s horizontes da mo conseQUenCIa, o caso de-

garam a um entendimento de partIClpaçao e maIOr vu to,
.

esmo quan o oras re-! nunclam 1:0" ' pendia' unicamente do coman-

(Concll 'la. �a. pá!:. MIa F) i obrigando-se a consideraveis cebe alguma coisa, em regra, I nossa Pátna , dó d�s Nações Unidas".

lhões de cruzeiros, sem qual-

Está marcada para hoje, na

.séde da Associação dos Usí

neiros, a reunião dos fabrí

cantes de açucar paulistas
com seus colegas paranaenses,

PILOLAS
URSI
XAVlBlt':

. Washington. 28 (UP) - A

Côrte Federal de Apelação
I nl.anteve a pena de morte im

posta ao revolucionário por-.
'. t�rriquenho Oscar Collazo,
Cb�autor do a'entado contra

'o'presidente Truman a 'pri
meiro de novembro de 1950.

Dluretio:..
·

e

élimincu!ortíll
. do ácido 6rico.

HONG KONG� 28 (U:P) ":""'1 depois de um prócesso em que

Chegou. hoje a Hong Kong o foram ,acusadas do "assassi

padre Albe�to.·Martine'z, de' nato" de düas mil' crianças de

nacionalidade colombiana; qUf' um. orfan�to de Cantão. O

!éI�ia parte das missões, na. processo dessas, religiosas foi

provínCia de Ashevey, sendo realizado no mês de dezembro

expulso da China depoili . do;.
,
último, sem a a�istência de

, permanecer na p:tisão�

ESSe'\
um advogado e perante uma

p�dre �ês uma viageIIldetr�s multi�ão de oit.o mil �essoas
'mIl qrnlometros até a IrOntel- que Ulvava, batIa e escarrava

'ia: com algemas nas mãos e I nas. religiosas. Duas outras

., parecia' pálido
e

. ,desv:a�ado I religiosaS canadeúses .. foram
no momento em,que desCIa do! condenadas a Cinco al10S. de

r. trem. Na mesma composíiffio I
.

.

.\[ ferroviaria se encont\avam \ prisão pelo mesmo. processo e

tres religiosas· can�deru:es, '[. p�ermanecem
. presas em .. C,an-

- igl.lalmente expulsas da China tão.. .....
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• D APROVElTEl\'I A
I' SUAS
I burg; salada completa: tor- � _ ___: '-- _ x x

; radas, bebidas quentes; N O TEM
, abacaxi gelado: torta, ca-

I
fé ou chá, ENCARDENACÃO- E

H O S P I T A I S:
-

3 _. Cante picada com RlJ.:\ FLORIANO PEIXOTO ·146
Santa Izabel ... , U96 creme; biscoitinhos quen- � ESQUINA 7 DE SETEMBRO
Santâ Catarina .. .. 1133

j
tes: alface com tomates

.

B L U 1\1 E N A u
Municipal •• .... ] 2ÍJ8

h
.

d' (Próximo ao Hotel Itex)
PONTOS DE

ree ela os: pasteis peque- -. ,

,

'AUTOMOVEIS: ninos: geleia, café ou chá. l' _.. l'
- :r -- X - � ..

-

.... ':I. .... x: - X- I- 1 :- s:- X

JU. Rio' Branco .. 1200 4- _
-

F
• •

d -'0 ha-I H I con'lP.anhou a embalx�da do

.Pi'aç� Dr. Blumenau 1102
rros .v�rla �:s. l

I
selecionado, que seguíu para

.. '.

e 11 '18 tat�s :'augratIn '; graos <1�,1 éxcele�tes aprese�ltaçõl's: 1112: Joaç.aba. Deixou,
__

antes de
Rua B Retiro 1111. ervilha com alfac� e cebo, Imo perdendo. Pala ele valera partir, uma saudação tios des-

I·
;

"1·
".

-

":',� la,salr:da de melão: cafe muito o passeio à Vitória, ,:e I portistas Iocals, de quem tem

! mp'glOS 'lI'Ogp �l��

chá, . bem que com isto não se

em-l
recebido tantos .aplausos (; que \ em

I I) U U!la a --: Ostras cremadas po lgue. Já ViajOL� mU,ito, m�'S tantas ma:nifes{�ções. . .•. narra, po� .unanimidade: ioram"�!lroVadl!-lf novas tabelas

NA COLETORIA l
com arpo; arroz com Iegu- a beleza da Caprtal do ESPI-, Estamos certos de que caso

preços rmnrmos, as quais entrarão em VIgor a �artir - de

Ines' s Iada: a d ar Io it S t ··t· .' , I .

. - de Março do corrente ano. ..

.
.

.

I

FR.QERAL ' a1h . dP pOh e

1 tI... J
r i o an o. por certo, ser a. a1- venha a integrar o quadre].'. ,.Na elaboração dos hO;o�' 'u;e'l;os fOl'aI'tl tomadas em IDurante este mês, es- c0U; mo � e c oco a e, go de novo. I principal. empregará o me- consideração as condições sociais de cada rezião fixando:se'

tão sendo cobrados os se- caie ou cha:_ .:
. . .Ontem .às 13, horas J�lJno! 11101' de seus esforços e seu \ honorários especiais para as elassesr'menos f;vol'�cidas.

Ig�:W.tes impostos e taxas: ,.55 herrda!}· gçepqçdflmlb I retornou a Capital e hoje u- costumeiro entusiasmo para
Blumenau, 29 de Fevereiro �e 1952

Patente de· Registro,': pal'a, - - -- � - - - - - - - _:_ - - - - - - -

I! que as eôrcs de Santa Catari- .._ ... __ ..._ ... _ .... _ ...

A d
• A & � • ��x-�-x-x-r-�

a. Indústria· e ·Comércio,· ·..·i é, suprema coragem e a.::of.l- n brilhem· 'nte sam· t>
.

,

selhar o parlamento a abolIr a.. .

1 n e,fi c no
'\1',até 28 lle Fevéreiro; Taxa t 1

, ,_. • c�l�'as que � situação de eC0110- serviços sociais dep?is de.. ha-I
j)rOXlmo ceI' ame naClOl1a .

de Ocupaçao, ate 31, de t mm do paIS -anda longe de -po- ver mostrado com Cifras a n�

Março; Imposto de· Renda,

1
'der. s\Jportar�. �econhecemos ção que ela não podia seguir - - - - - - - - -

dependente da· deliberacão . que nada maI�, Impopular do pagando as despesas com a cc-

GlU Del�gaca Seccional.
.

que contrair despesas, sobretu- "{>sa d,�s t!"abal�adores, no �)h-
.

.

í do quando se tem a falsa ilu- Ino da aSslstenCIa, que o govcr-
<;ão de que é rico. Tudo. o ql1e n(' sodalisca havia ehbora.]o dade presidida pelo sr. Renato

importa em d.fminuir gastos <1- e pO!'i�o. em andamento. Nós 011- Benito. Conhecemos perfeita
carreta iúnsatisfáção daqueles lms p.stamos na mesma posição mente as qualidades deste
.sobre tIuem ca� o _gume <ia fa-

I
L1ão direi qll�nto à assiste�cia deshlcado desDo�tista e por

ca do portàdor, ·seja de orça- aos trabalhaaores, a qual a.mda ,
, ..:- .

rn{mtos prhm.dos seja de orça.. é aqui.insignificante, mas enl lSSO conflamos em sua capaCl-

mentos pÚblicos:

\
reltlção aos vencimentos do dade, es»erando que dê no

, Nã� há, p-01:éIll, hoj� no Bra· fUl;ci�nalismo público. Há ca- vos rumos ao !lrogresso dos
<;;1 ou"ro c��1�h9 senHo rllcal:- te",OIIaS de empregados ga-! esportes amadores em Blu-
çmi. o eqmhbrlO orçame:.tano I nhando somas fabulosas para I .

dos individuas como do� I as medíocres posses do Estado I
menau,

dos. seja o federal, seja (l pro- brasileiro. seja ele o nacional, I O basqüete, o voleiból, o

vindal, ou seja. o municipal. I o f'stadunl (lU o ll1Unic!pal. Um ' atletismo, o pedestrianimno, o

Quem tiver para desequHibrl0 J Esta,d9, ,cl:lmo,.o nosso, COln po- remo, enfim, todas as moda- I
de orçamentos oútra terutJêuti'l P'-I}açoés

do mterio'" morrem'.n
l'd d t·· . d .•

cu mais sadia, que apareçR. e à mingua de qualquer· apoio 1. a .

es espor lva� ama oras
I

nó-la ensine. Até hóje só co-'. dos poderes públicos, está to- preCIsam ressurgIr como nos!
nhecemos esta: cortar J e)11- Ib�do .d� ter fun�ionarios. civis melhores tempos, uma· vez i
,>umo e encorajar· a '�:Odll- ou nuhtares, seJam quaIS fo- qúe contam ·nesta ·cidáde com·

B ção,. rem, de 1.8, 20, e 30 contoi;l. ". d' d f II
.

Somos uma cGl1!unioade que tos, para �ue o �stado d�spo- ",ran e numero e. ans.

.

d' t·
.

,1 d d
.

d _

VIve gastando aCIma das SU38 �.ha de meIOS_: a fnn de estmnl- .'

i
lU iS mglllve o a SOCle a

Inosses
normais. Neste instan- lar a produçao. EDITAL DE CONVOCAÇAO

de existente na Russia Sovié- te o Brasil se acha eco ',Otnl- Não é criveI que se gaste o
-

S.A, "A NAÇãO"
t�ca - um sistema que, seja camente (quant? a ber:s le COB Qae o �l'�!'i� �espende com b\:- Assembléia Geral

.. ?rdillária
o sistema parlamentar britâ-

_

mmo) e
. fmaIl<;eIrame'ltc r,?:;r;'l�la lI1,llhl. el:qUal:to o I\�l. I .

. .

d d 'o f (quanto a meIOS de tesoUL'ana, msteno em Agrlcnltur;;>, na0

I
Ficam convocados os sen·ho,

nLco, seja ? mo o
_

e VI a

I insolvavel. Nos Estados L 'li I
" dispõe de v.?rbas, a fim de pro- .

I es �,cionistas para se reunIrem
norte-amencano. nao possa se ·deve uma soma aproxima, m{NO' 30l'vi<;c!" (le de4'sn dr, I ein Assembléia Geral Ordiná
ser criticado, por medo de da de 80 milhões de dobres. produção a�r:i:ola e !}f:,cum';a leia, no dia 26 (vinte e sei;,·) de

causar danos à unidade na- adiantados à iimpol'tação. po:!' Patrulhas de choque, em

Mi-j marco
de 1952. na séde social

conta de letras de café. j, .::011'- lnas no Rio Grande e na llOl'- ii. Rua São Paulo n. 3191. nesta
cionál, à unidade do túmulo; pràr, nos dias que vem.

'>7,XiS-1
désie, d2smaü:ndo lerras. pül- eidade, afim de dellburàrcm

mil sistema no qual os arbi- tem mais 280 milhões d:'! doIa·, "(Tizanc1o algodoai,,: ou. então, sóbre o relatório da Dirdorta i
trários e os corruptos não pos- , licença de· importaçõeo armadas de tratare::, e arados. Balanço e der)}(�nstraçal)·

da:jsam ser denunciados. nem os do ano passado, ordens que os pr,,-,pul'ando cCnlDQS para .r:s Conta de "Lucros e Pé·relas','
injustIçados 'defendidós, por-

mercados produtores, na Amé- !i1.atutos e sertanejos que fa- Parec�l' do C{'ll:;C,!lO J;i'iscal, c-
rica e aqui na Europa, não pu- zem a mais empirica das la- xame e discus�i'i.o dos ato:l da

que ninguem se arriscará a deram ainda executar. Acha-;;e voura·;, _ que revolução n':io
I
Direjnria . .::ü:,içãa dos mémbre;s

ser chamado de vermelho, o café, longe, com á seca que faliam na produção nacional do Con�l,1hp Fisenl e súp1entes IContudo, a disposição atual se teve, em S. Paulo e Mina';'llVIas
cnde o gove1'liP irá }mSC?r destes p lIutro:: �, ..;"tmtos de in·

dos ovos do mundo livre não de produzir. a sa�!'a que se e5- ITIcjos para (>�"·lpl"ee..dim�nt03 teresse ,.ceial. .. , Jp
.•.. perava. ASSIm, ha uma .quebra ,dessa natureza, ·'e o

funclOna-1
Os d, cUn1f'nto" �. que ;oe re-

apreeenta mdlCIOS de que o de perto de 150 milhões de do- !' IiSf:'la dpyora qu�se taroe; ::t!: fere o i,rl J!I, do decré'''J·ld!
medo da ditadura do Kremlin lares, nas vendas de café, e is- recursos dos erario� públi- n. 2627, rIe :>(j �1,-, setembro de i

jamais possa levá-lo:: a uma Ito se os preços se mantivereHi ICos? 1940. erJnrtÍrum-se a d!�lJos�,!
sociedade totalitária. Cons como está. O flU1cionalismo! A fé no Brasil não a iev_'- ção do"; 'l�'i, n;:,!�,3 na se,t: !"o, I-

quer mais 2 bilhões d.e cruzei-I rão perder os nossos c .111p�- daI. ..

cientes dos numerosos males 1'05 de aumento. Onde busca-
I
triotas. En1retanto. comI) im�l1- Blumenau. 2fl de fevPl'üíro J

inerentes a tal sistema, estão Urge lr.nçar imposto.;; pesados tê-la, abstendo-se todo () mun- de 1952.

I
DESPACHANTE ADUANEmO

I SÃO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

zelosarnente protegendO a paz, ;,obre essas categolias, perce- do de combater de fac;;; uma' 'Edmundo lVlonteira -_. Dir··- Caixa Postal 35 - End. ''leI. "B If. A' N C O" - Telefone J03

a '11'berdade e a ]'ndepende"ncia I)enr"o Ü:il; ;;,()ldos r,H ,-en�tme,1 ! desordem e um caso rle povo lor-Presidente I' Rua. Babitollga, 23 - Edif4cio Próprio
'

- los'"
.

I eonst't 'do em e tad d <\ dOI" D' Despncpos de importação do extrangeiro e por cabotagem, ex-
d
_. - ',I, _.'. ,

_. I UI. . .S < o e 1'01'- "rman o Ive1ra .

U'e-I
i portaçao para o l.:xterior (' dentro do país, transito. reembar-� que gozam. Teve o sr. Churchlll. agora oa'? tOl·-Gerente. que e reexportaçao, bem como todos os serviços junto a AI-

__�=_=--- __ fân�ega de São Francisco do Sul. são executados com pon-
" tu�ldade e. presteza, dispondo para este· fim' de uma organi-

açao perfe>ta com escritório e técnicos. '

.

,

--'O-- � .

põe de páteos para depósito de madeira . junto ao quadro -da
Estação e nos trapi,,�es de embarque da Ponta da Cruz, bem como

, R!"IllaZem para depóslto de,mercadorias em geral jtínto aOS trllpi

, I
cbes; de emlJarques na cidade. .

•

c _'

I ENCARREc:.\.�S:E·DE :l)lll-I:B.UtQUES DE MADEIRAS E DE OUTRAS
I 1\lERCADOItI,,\S 1>AR.:<\. o EXTE�IOR DO nIf.ASIL E LOCALIDADES
,; .., -- BRASILEIRAS -- '

I· I DESPACHANTE 1}1\8 PRI:l\ICIPAIS FIRMAS DO ESTADO E DOS
,

-- ES'l:ADOS VIZINHOS -_

I

.-

1'4":','1\ 'ç A O
.itêd..çãG' i!U\imhlti'Sliiio e Oficinas: Rua São l'aüln n,

Si!)! - Fone 1092 - Caixa Postal, 38.

Dileto'_': lU A U lt I C I O' X A V 1 E R
Riltil>tOi'�Seel'etârio: ORLANDO SU,.V.EffiA

I =

�

-

I�
=
-
-
""

aparelhagem

EXPEDIENTF;
Assinaturas:

ANUAL.' , .

SE�IESTRAL . . � . . . '. . . . '

N. Avm:,so ..

'

... -. ; , , , ,

Cf$ lOO,Oe;
ces 60,66

Cr� (1,56.
Silcurs:ii...�:·�IO: - �ua. (II) Ouvidor n, 100 - Fanes
: 43-7634 e :t3-':S9'l', - SAO �PAUJJO: - Rua '7 de
Abri! ri; 230'.,- 4.0 andar - Fones: 4-8277,e 4-4181
BELO HORI:tONTÊ: :......:Rui Goiás, 24,. _;_ PORTO A
LF.:GRl:: :':';_. Rtrá· J"oã<t l\'Iontauri, 15. CURITIBA: -
Ri1_1l Dr. l\'IrirIci. 70S ..:_ 2.a andar � Sala 233. 10lS
VIi.'�� � Rua s. Pedrn, 92e Ó.

I

ENCARDENACÃO
,

QUE POR MOTIVO DE I\IUDANÇA PARA RECONS:rRU
QAd DO PRE'DIO, ESTA' LIQUIDANDO TODO O EST(J'�
QUE DE MATERIAIS ESCOLARES PELO PREÇO DE
CUSTO.

_ _:__:. x x _

CADERNOS DE TODOS OS TIPOS E PARA TODOS
OS FINS, TINTAS, CANETAS. CANETAS-TINTEIRO,
LAPIS. PENAS COMUNS, PENAS PARA CANETA
TINTEIRO. BORRACHAS. LAPIS PARA DESENHO,
PAPEL ALMAÇO, LIVROS DE FOLHAS SOLTAS pA
RAS COLEGIAIS E ESCOLARES. RE'GUAS. PASTAS
DE COURO. ESTOJOS ESCOLARES. E MUITOS ou-

TROS MAT�IAIS
.

1·
,

. C '

de as Comissões de Preços aín

I da estão na rase de equação.
Talvês a instalação dos 'I'r ibu
nais Populares, venha a al imi

'nar a ameaça de 'general! sacão
dos ultimas movimentos ele

violencía ocorridos em diver

sas cidades do Brasil.
R.F

Acha-se de l�lalltfi.0C!'
FARMÁCIA·

'

GI,ORIA '.,

DE 25 DO CORJ;tENTE·
A 2 DE lVIARÇO

TELEFONES MUITO·
'CHAl\'IADOS: .

PoLICIA .. .. .. 1016
:SOMBEmOS ... , 1148

Na Tesouraria dos C6r
reío� c 'l'elégraios está

I $�Í1do· j)1'ocedida,: ,este
mês. a cobrança do Im

posto de Ral1io, rere-

I
i'êntf\ ao ano corrente.

NA FAZENDA
. . rvHJNICIPAfJ

I Na Fa:zénda .Municip'al

i
Durante �sifl ,. mês esta
sendo cobrado o imposto
de lícenç-3 para carro

ças, carros, motocicletas

1 .e, .bi�icl!=tqs .f ano intei
ro).

.,

DEPOIS ... sá mesrúo G�lot
ContUsões, luxações, mau geito,
torcic·olo;' dores nevrãlgicas e

reumáticas são prontamerite
il:liviadas com aplicações de Gélol.

G4iil�l estimula li circulação -.

•..,tf;mpera oe músculos. fatigadoi.

. ,

ASSE
.

..

'A' G�RAL ORDIN:4.:.RÚ.
"� .•

Ira Cô;pvocação
..

.' .

.

De conformi<ifade., com a delIberação do �Cllnselho A'Çll'nt
nístrativo, em retii:1Íão· de'24 de .raneíro corrente, estão convi
dados os associados desta Cooperativa, para se reunirem em

.Assembtéía Geral Ordinária, no dia 28 de Fevereiro de 1952'
ás ·20 horas no Pavilhão Recreativo da Empresa Industrial

- Garcia SIA.· sito fi rua Amazonas sln., em mrmpnímento: ao
artigo 74, do Decreto-lei 5.893 de 19 de Outubro de; 1943 e

Decreto-Lei 6.274, de 14 de Fevereiro de ·1944, com a seguinte
. ,ORDEM DO DIA:

1) Díscussão e Aprovação .do Balanço Geral-e Demonstra-
ção da Conta de.Lucros e Perdas.

.

2) Eleição do Conselho Fiscal para o ano Social de 1952.

3) Outros assuntos de interesse social.
.

W. A. NERLICH _

.
,

MOCO COM BONS CONHE
CrME�ITOS DE PORTUGUES.,
DATILO'GRAFO, COM CUR
SO GINASIAL

.

COMPLETO,
B,ESERVISTA,

.

OFERECE�SE
PARA . TRi'mp...LHAR ,EM
QT;JALQUER FIRMA DESTA

I
!
r

iI. I__P. dos lo.dQ$friàti8'
I - aVIso1105 ·aSSOClaDOS .

! Financiamento para construçao ,da éisa_própria,_
!

.

1 _ o INSTITUTO DE ApOSENTADORIA E PENSõES.
f DOS INDUSTRrARIOS comunica aos seus associados -que es-
tarão :,lbertas, no 'per.iodo. 4e ;t.o a I!) de março, p. vindouro.
inscrições para obtenção de financiamentos destinados� ,

a) à aquisiçã.o de terreno e construção de moradias; fi
'

, ti) à construção de moradia em terreno de propriedade

1\ do aS.!lociadQ. - �.-
2) - Não serão concedidQs financiamentos que tenham·

por objeto moradias construidis' ou em construção. o·

I • 3 ___: Não será: concedido· empréstimo a asSociado que já

;.,'
tenha obtido financiamento do Instituto nem:àql.iele qu� iã for
proprietiirio oti promitente comprador de préaio- residencial.

-. - 4 _ A entrega do pedido de inscrição não assegura,
-

por
si só, a obtenção do financiamento, a qual dependerá das COri

I dições estabelecidas no· presente AVISO bem como das demais
! d.isposições e norm?:s referentes às QPlÇrações il1ffibil�árias do

··1 Instituto que forem a!1lit::avêis.
.

_

'. -

...

,

,

5 � O limite máximo de cada empréstimo ·será de Cr$ . ,

.

3fiO .000,00 (trezentos mil cruzeiros).
.

'

6 _ Eneerradas as inscrições, o 111stituto dividirá os P2-
didos em dois grupos: ..

j - 61 -- GRUPO "A" -;.ao quil pertencerão,todos os ·asse-I ciados q!1e cpmprovadalnente estiverem oprigádôs

.1
:1 desocupar o irriovel em qüe réSidem� em- virtude
de procedimento judicial' ou de. determina:Ção da

I adminisiração púbika. ANTERIORES 'A. DA'lJA
D)!:STE AVISO.

-
.

. ... . ....,

I 62 ....:. CRUPQ "B" ___: em que sei:ão incluidos os deinais
r .

aS.3m::iados inscritos. .,'... _." .

7 ....:. Dentro de cada grU:9O será feita, em seguida, a -classi
ficação dos associados, com base no número de meses de con-
tribuição para Ó Instituto..

. , .

� , ..' . . ,.. ".,
71 _ Em caso de empate, ·terá preferência' ó associado'

que tiver maior número de péSsoas que dêle dépenaem
económicamente, como tais considerada.'l a esposa

,
·e os filhos menores de 18 anos.

-

, .

72 - Verificando-se novo emIlat.e tefá preférência Q ·as-
sociado oue for majs velho:'

,-
- _r ., .0.-'

. ."

73 _ A cIassifica�ão dos inscrito:<{ .' sera oportunamente
publicada,

-

j.

•

Ir,
a �-A dotação orçamentaria destinada aos :financiamentos

,de que trata êste AVISO distribui\>se-á do seguinte modo:
81 - Até 20�(; lJara o Gruno "A", .

.

. .i12 - Ó réstantê para o Grüpo, <OB". . .... ,. "
.

I'
,

il _ Os 'associados inscritos serão .chamados, em ordem
rigorosa de' ClaSSificação, para: comprovarem as declarações

I feitas nos nedidos de il1scricão. '.'
,

., !}1_-�N,a cha;naãa .de que trata: �ste item serão atendidos
slmtjtâneamente oi) associados compreendidos nos

Gru!1os "A" e "B". .'

.

10 - Feit:l a comprovação oS� associados' terã� o prazo __

.iroprorrogavel -de 90 (noventa) dias, para a -apreseritação de
suas propostas de financiamento, acompanhadas· dos· docu-
mentos exigidos.

' .,

.'

' .,
-

..

11 -:: Os associados desistentes serão ofuIgatoriamente su; , .

bstituido5._pelos; cand�datos q,le se lhes _seguirem, na orBem de
classifícaçãQ.'·'

..

,._, :-.
.

, 12 _ Ó fórmulário do vedido � insdi·iç�-pÓde. s� obtido
por qualquer pessoa no Ioc�l indicado no item 13 e deve ser
entregUE; pessoalmente pelo ass'lCiado. '

'

t·-,

.

,.
121 -'- No ato da entrega CIo, ,!.l�didº�

ainda, apresentá!:
. .,.!. ,.- ,

.a) to.das .as Cadernetas de
tllaI e ·aI}fel'iorés); ."

..

b) a Carteira -Profissional; .

c). -se casado, a respectiva certidão' e
d) as certidões de nascimento -dos' filhos declarados no

�djdQ, , ... ,_ . ...

'
.

".
_

'

..
_ 13,--: O r�cebiínentQ dos pedidos de inscÍ'içãÍY será feito

d.as 12 as 16 horàs nos dias uteis comuns'é das 9 'às 1030 ·aos
sabados mi Agência do IAPl à rua Nereu: Ramos sino

'

BLUMENAU, 20 de�Fevereiro de 1952.

Desde, ABC você elli
·Ie.pre apreÍídeD�'

:, Q.IN�TiTUTO LÉMBRà AOS ÁSSOéIl\Í)OS,QUE NÃO
HAV;ERA' NECESSWA,D;E DA FORMAÇÃO DE 'FILAS POIS

,,'�I�II�n�U-H""I-n"'n";'II";'II"'n""Il";II'-u-u-n"'u-!l"'n-U-IU-I'-'U";'II-n"'u"'lI-n"';;'m";'u"'u-'-u-n:;"n"';u"'n-n-n-u"'n;"n";;u"'u-u'"'"m"'! .AS INSCRIÇqES ESTARãO ABERTAS DO DIA 1.0 -a '�5 'DE
ii ,

�

.,'
" :: MAR�O, NãO ·IMPORTANDO, PARA A, CLASSIFICAÇÃO

ªDr' Ca'rl�s' Ren'r"I:q'u" e� Ma·'Y'f' ! �E�AltE�M���ffsAIPgI(�fg�ON� S;�fE�!j;JlN��:
! lU = -' . o�:ruSTITPTO .cOMUNICA, OUTROSSIM; QUE TbDAs
== li
,.., :.; AS 'INSCRIçaES ANTERIORES .NÃO ATENDIDAS SE A--·

':::: .
CLINICA OERAL :: CIi.<\M 'CANCELADAS, DEVENDO OS ASSOCIADOS ·RE-

1=
-

-

, = NOV-AREM"OS·SEUS PEDIDOS. .
'

S D '
.

=j
'.o ,INSTITUTO ESCLARECE AINDA QUE E' ABSOLU-

I = O!ITN�AS DE SENHORAS -:- PABros� RAIOXª 'l'AMENTE INU'rI14 QUALQ,(rlm PEDIDO DE INSCRIçÂ.O
! ii

.

....,. INDAlAL --
.

::: Al'l'TES ou DEPOIS DO PERIODO ACIMA DETERMINADO
tmmmUlllUmillJiUJiliJUmmmmUnUUiiUlllnmmummummmmü Ou FO'RA DO-HORARIO ESTABELECIDO,

_atear 11w:••, dfJyoral' blhHotúu.
If... para iii leitura c1Urta de •• 1M.

S-ID1.·114 aeJlipre 11m .éBlplnho. T�••
OU1i.IiI� 40 "Ollrlo de 8. Paut.'"
••••••tlarAPhllan.niem••te .•• '....

,qtnu UIIIlI IIIUUldo do loah••Im.aiu
6t.,•• ti. bitvrmalllell vP.rt.. ._

.f.i!Ve .,huI" hoje o. .,••t. ..

-.� - - --

.

______ ..r __ ". ----: __

CELSO BRANCa

i

f����---·
J
"E· �ão se esqueç�·'!!!
PARA o .CO�CERTO DO SEU .RADIO S_O' A OFICINA:

i
I

1
I - PEÇAS E ·ACESSORÍo'S, RADIOS' NOVOS -

u_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇÓ MO'DICO {I_o.

Rua '7 de Setembro, 4 <1 9
. .
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\.

!:21;i:'ia"J �-e;';�4� oê�go;;. 2� dr2-
7"�jJ. Ü� �t.i:���' !'i"a de:i!L.c d�;;

�con"'�C��Li:tc�

'__'ft_&�'__�W'."__• • .-) �..__mm ��--� -----===__
i:>i.e::::l� de o:.dem poÃii:ka em

rel�ção" 'ao 'príncipe conserte

'::::30
. ;=�Z';:il ::[;0::-: � 1z.i"1a;';ez...

78" z,�� ��:t! ;S�:r3 .u n:-,-::a m:- .

t';�� :; -;_�;; f�! c �z�·s:=- ·:105 v-:

t���� :;�= ��i"2l d.!;_�e::";�t ca
:::a-; d�:> -��-=�;!.Z!:i0 à =::..'2:��P.
;:;�=-;!:i:' � ��;�':" z· q�-;�::.i� �;;.-jil.IaâD5 a serem convoca

dos e-v-enilJ.aÍmEütê p�la �ll!g!!;:
mente dos casos.

'O eneamtnbàmento do pro

cesso perante o Juizo far-se-á

por Intermédio dá, "policia'de
sconomíavpopular" que, nesse

caso, é representada pela Co

missão Municipal de Preços a

qual receberá ,as' denunctas,
Quanto ao mérito das quei

xas-crime, íundament.u·-se·oi
no arrolamento de provas con
cludentes. Para tanto._é ncces

a

���b·-'�-.
_P/ll'·.� \�j:�" ," 'Um�grande progresso.

� li,
. ;...�!C 00 TELHADO DE SAPt, PARA•••.

���ONDAIIT
o TELHADO IDEAL, PARA .\ LAVOURA

I,..;.vt. � .1,fSISTENTE & ECO NO M te o
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Geralmente a grande
preocupação das mulheres,
é o peso, mas existe uma

,outra que quer engordar.
"Nada . de mais, facil".

diz o professor, Julio lVra�
'Iafesta, que ensina canto
em Newark, nos Estados
Unidos� Ele fundou uma

'JI:stá em festas desde o dia "academia" onde' preten-
26 do fluênte, com o feliz ad- de dar belas formas e pe-!vento de um galante menino, se ás mulheres muito ma-

o lar do venturoso casal Wal- gras. somente fazendo-as I
demar-Paulína Cordeiro. cantar. E já recebeu mui-
Os 'nascimentos acima OCO!'- tas ínsertcões! Mas qua-

que' as cas;;s dos ovos reram na Secçjio de Materní- se. todas foram, feitas por
de WO galinhas produzem a- dade do Hospital "Santa Isa- 'jovens (lue aspiram tor-lnualrnente 137 libras 'de cal.

.

·bel".' nar-se 'modelos, bailarini:,t,s,
- que, na Italía, há mais fALECIMENTOS: ou atrizes. O, professor I

d d '1' I
"'. Malatesta não nuen lazere ez rm casais q�le possuem, . ÓCQrreú, segunda-feire pas-

•

pelo menos, dez fílhos.
.. sada,. dia 25:'dO. corrente mês,

'cantoras e 'não se prencu-
_ que a água nos fior-des

.

em Itajaí, 'o passamento da l1R se as .alunas têm ou não
,da Noruega é admíràvelrnen-

.

sra. Alvina Nunes de O"':veil.'a voz. O que ele. quer - .e

te clara, a ponto de serem vi· I progeó'itora do .nosso colega d� o que afirma categortcà
síveís nela pequenos objetos imprensa Julio Nunes de ;::>li� inente -. é que .suas alu-
a mais de vinte braças de ::l'[)- veira',

"
" ,nas, depois �de alguns me-

';.

f.undidade.. ." " sé.ti 'sepulÚlmento realizo,u-
ses, de Iicões regulares C01,1" ,�

, sigam
>

aquelas
'

formàs I- que Luiz XIV, da Fran- se dia 26, às 13;30, tendo f} fe- . .-

I ' cheias qüe desejam.ça, o famoso Rei-Sol, eostu- retro saido do Hospital "Santa '

"O seg'redo do meti mémava dizer que quando no- Béatriz" para o Cemitério Ca-
rneava alguém para um Ci3X- tólico. A' Fámilia enlutada as tódo,':_ declarou. o profes-

, .

I' t ,,' Em tecido liso. Corno abotoado na h'ente, Sáia ligeiramentego fazfa noventa e nove des-
.

nossas sentidas co,ndnlencias. sor a um jorna IS 'a --., con- "
, , em viés, Feston de eôr na gola; bolsas e punhos. 4 metros

contentes e um ingrato.
.'

I ,

sil'te no aprender a com largura de 80 cm,
..

_:_ que se 1'2 pessoas se e�m-: A'stra'l ',d,O dia '0 e"" 00 s'eu ca-o ---�.
-

prometessem a almoçar jun-
I " -�,

tas iodos os dias sem se sen- por HAGA SWAMI

U B atarem pela mesma ordem em 29 de FE.VEREIRO

InQ-redor da mesa, levariam 13 Sol e Urano asseguram exi- Oa asamilhões de anos, na razão de ,
to em, coisas originais, inven-; .

'

'

-

,

"

uma refeição nor dia. antes çóes,'descoberta, ciencias, ocul- , E' lt d
'

de terem realizado t�das as tismo, propaganda, imprensa, _ mUdl o comWdll teIxadr que I
saco de estopa, que aquece não se esqueça de colocar jU.1-

,

.

_ ..' I,' , •

d ' '_
os caes urmam en 1'0 e ca- bem no inverno, mas que de- to' á casa do seu cão uma Yê,-combínaçôes pOSSlVelS para Iívrarla, negocies o governo,

b .
"

. I OS NASCIDOS NESTA DA- sa, so re as camas, sobre

dI-,
ve ser lavado frequentemen- silha de barro com agua bem anos"

variar é:.e lugar.
. . vaus ou poltronas, mas nem te. l' f

.

1 .d SIMPLES EXPERIENCIA
A ,. TA _ Podem tratar de C!:U\TIll-

[
llnpa e resca, pOIS, a e1n ..a

- que o frances arcaiCO é, f'" d'
. sempre i,Bso é recomendável Uma vez pO,r semana, a cu- séde que normalmente tem, o ,Dan B€dfOl'd, co.ndenado a

,

l ca,
armaCla e ..me lClnn,

t d d 1um idioma ainda usado hOJe '. "
.

porque, VIvendo em contacto sa do animal deve receber ladrar e o cillor levam o cão a
VIU 'e anos e ca ela e 'ene au-

em dia no parlamento britâ-

'I _ '

com o chão, com a poeira, o uma pincelada de um bom 1 ..:- beber 'mais água do ·q\.ie a ha� I _ -..,.' ,

nico; que a Câmara dos Co- �
'.

J cão não só suja o local onde seticida para afastar os 'para- bitual.
muns: quando teln votadõ um : GABRIEL OLLIVIER, dorn1e COlno pode translnitir sitas.· E nas noites quentes, __./

"bill", antes de o transmitir cóh1issario geral do turis- parasitas, -- - � - -=--= � �

à Câmara dos Lords, endossa- mo . 1\1 () 11 t e CarIo, E' pr€fel:ive�, especialmente IllE-'Cl/Ir"11'�S-
..

o nestes termos: sou baillé organiza pa.ra a lll"oxima para os alllmaIS destiinados ao
'

aux seigneurs; e que, recipro- estí,i,çií.o 1).' '�seguro contra papel de vigia, que ; casa do
'

:'
.

camente, quando um "biU" OS dias de chuva". cão seja l'Qlocada fôra, no
PAR CEIAS OU AJAN-

'.

t
'

passa da Câmara Alta pará' Nesses dias, os estivan- quintal ou Jardim, mas quc' te- 'rARADOS I (!utc,n eSj toria de nozes;

Q dos .comuns. o lord-secretá_-. tes não pagàrio n�m o 110· nha sido esPecialmente cons- I caSe, V't 1 'krio escreve sôbre êle: Soit,� teI ,ri�lU O' :restaurante. t�uida para €le, 1 - Lombo de presunto. ;,
-'- I e a com llap:n aj

ballé aux comrounes. Que pena a moda não Para lima boa "residel1cin" gelado; batatas doces fri-: sala�a de vagens; t?mates e

tas; salada; pã" de centeio! pepmos; torta, cafe.
e pão branco; torta; café. I

.

6 -:- Galinha frita; arroz
2 - Língua em salada;! COm mOnlO;, salada; torta;

macarrão ao ""'ratinH. bo�, café.b , Ilinhos doces; café. I
3 - Galinha. assada 0.111

bert.ura através da qual nas- perú; batatas a scallop; 1
sa o cão deve ser a menor pãezinhos quentes; bolo;,
possivel, para que o animal café, I
fique bem protegido e elo seu 4 - Bolinhos de carlle a

calor que aquece a casu se suéca; batatas oom salsa;
Iperca o mínimo, cenouras cozhlas; bolin]&cj:;

Esta abertura POd2 ter, da- J -----------_,.....,....,"--_..;;"'-'"-'""--..;_----...,.....-'--
rante o inverno. llma espécie CINE- StJ'"S' '-'8'de cortina em gl'Ol'SO teci ".0 ,: ,,�:, " .'-1,:, "

impermeavel ou COllro; ;) cão

aprenderá sozinho a afrLstá� H O J E - SEXTA-FEIRA - À':S 20,30 HORAS .:....... HOJE
la para entrar ou sair, O teto, 'SALVE A ALEGRIA: - OS INCONFUNDIVEIS Aí VEM: -

BUD ABBOTT' e LOU COSTELf,O _' NUMA DAS SUAS'de suficiente inclinação, deve
MAIORES CARGAS DE BOM HUMOR! '

'

constar de duas partes de ma�

"D
.

, 'd f' t
t)

deira impermeabilizada. A I OIS prontos,' e .)or e '

melhor cama seja no r:anU, \ '

..
,
'. , Autêntica fabrica de gargalhadas !O Jl:l:elhor remedlO llara as

ou dentro de casa. e a que e
tristezas: ABBOTT 8 COSTELhO, em "DOIS PRONTOS DE

feita de trant;ado de madeir?, I SORTE", o filme que faria rir até o C'ondenado à morte! -
Pode ter como "coberta'" um, ACOlUp. Com�ls, nacionais e -éStrangMroS'. Preços' de' ilóstnml",

as
Sonetilho�" d,o' f�ls'o
Férnando<,!!ess,ôa

C.ARLOS D:RUlYIOND, DE' ANDRADE
--'----il:' '.

.:',� ':!i�----
Onde nasci.. mord,··
Onde. murFI,-'exisio,
E das peres que visto
ll'Iuitas há, que naô �i.
Sem mim corno sem ti
Posso 'durar.:Desfsto
De tudo quanto é misto
E que odiei ou senti;

, "[1 -,�
rar como sl'deve, é omodo
mais simples, {Iaxá .

der a. :respirar .hem
, aprende .... a eantar, Geral
-m' c n t e·< as .mulheres
'não fazem entrar : nos pul
.1UÓCS senão - 'uma quarta
parte do ar que respiram.
O resto empurram para

isso ...

: Foi encontrada uma

I
I
I
----II
ANIVERSA'RIOS:

Nem Fausto nem l\Iefi<.to, ..

A' deusa que se ri
Dêste nosso oaeísto,

Posso dizeI': Assisto
Além, nebhum, aqui,
Mas não sou, nem isto!

A efeméride de hoje, assina
la :o transcurso do aniversário
natalício da exma, sra. d. Zé-

anos".

desse gênero. são indispensá
veis ..lgumat> normas fixas: li I

,

I

posição, protegida dos ventos
e da humidade; deve ser rrzn

tida acima da terra pelo me

nos uns dez centímetros: ;J a-

,

:y-'I'Ç'" ._., ,:'_.',

'liNHOS
.

',:.•.
(AMBIAIAS

"

T R O P I (A rS,
O· MElHOR SORTIMENTO' PELOS
PRECOS DA P·RACA Só No

, ,

P4.ltA FESTA

,MElHORES

Alfaiate Ladl�lau
Vlslteao ' sem

. .

RUA 15 DE NÓVEl\ffiRO, N". 588 a 596
--------·BLUMENAU .,.....__,._.

ar é outro tanto-benéfíco por
que melhora as' suas trocas,
estimulá o apetite e aumenta
as combustões 'orgânicas, /-'-'
E' b?a regra, 'portanto, ex

pôr a nossa pele ao ar' nos

máximos lirr;i?ell do possí vol,
mesmo porque 'rierii todos têm
a ventura de gosar de urnpo
ríodo d.� repouso no mar 01'

na montanha, .

Mr, Billy Morrison e sua

filha Judy embriagam-se tre
mendamente nurn bar de No-

I
va Iorque; Judy entre dois

Isoluços, revela' que seu pai é'
I em realidade sua mãe, assim'
disfarçada" ha vinte e dois ,V�óíle�"ê .çt�,; II" 'melllor

;P�O.IJ,.'.'�� :�,,� ,pl'i!la :em frente a ilha�
,

. "

'.
.

',"'.., tUtormá õea 'l:IANS TOEN.JESI " ,'., "',' ',_ ' ç
.' .

I.
!-

'.
--'

I�:cjôéilÍ[lÍnieüâõ-S! "
"

- ,,'. ' " .

I H () 1 :e. Sex;ta�fl'-ira, às 20,30 horas _.;.' El\'IILINUA BOR-
BA, COLE' :E -CELESTE AIDA- muit{) bem secundados por um.

j gr,ú;tde er�nco, ,num íilme de encomenda para os folguedos car-

l np.valesc()s:' .

'

I

'

"Estau�aí41
. .

L,'" ' .•

,', Ii#,
Uma comédia c$petacular, .que conta ainda com a partici

pação de P�DRO ·DIAS, RONALDO LUPO,' CAUHE' FILHO
ISAURlNILt\ GA.RCIA, CIRO MONTEIRO, NELSON GON
ÇALVES, . BOB NELSON, OS CARIOCAS e TRIO GUA
R�·S; .. "ESTOU Ar?" - Um 'íilnle '�'àpresenta tudo para
fE'$tejàr !.,Im ,alégre eanaval: Músjca; alé,gN.a, humor, .. "ES
TÇ>U Ar?" --- 'Uma grande produº�o n�cional. Complétam [)

prog,rama; jornais ,e é�mpleméntos, .

-,-------'--.. '-,- ---�-

AS DORES CESSMI
001\'1 T O G A L'

DorEs .nos músculos e

articu1a"es, sejam de ori_'

gem reumática, nevralg-ica
ou gripal, não resistem a.

ação de TOGAL, Os com-

primidoJ de TOGAL atuám
com l'apidez íl

TOGAL ,elimina o

úrico e não aféta. o !lrgi�.
ni.sm o' T O ,G A L, e�pe
,cifico de fórmula suiça C0n-

tra as dOres, '

",

-, 'Ag�'rjt�s no ,Rlét �e. J�N.EIRO
' .

$_it?����� :�:�rli_iêir���·qo�,�$Ii!'
�IAiUAMÊ�'tE);Üa;DRT� ��SjjJ-J�D��P�I'S '"

,
.._>

.. ',SERVIÇO DE (lAMIONETE
.

I PR-O'PRIO.'
"

-�-- SAIDA·DÉ lTAJAI,··�.......--...,..,;-._.

M E L 11. Ó R E S I N F o: R MA ç õ E S
,-Rl1A %V })B NOV.EMBtt(); N°, -"1'5 fl ,

_.L:_•. � ,_,,,' ...j.,..- F6NE ,":"':"1 4) 5'!h...'--"
_ :__ ..__ ........:'�

"!
'

'

.. ;;h!�:_
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na tabela do :campeonato� ten- 'desportistas btumenàuensee. f
-- _. ,

:�v::=��s e:i���i!;O s��s e�: I ��=�ô�va:!�s�:��ar q�: �::;:
I Sem a"�esan�xaçao dü �epart�ment�_

roreos 'na luta pela conquista 1 presente no eamno do palmei-I aUellco OaB Pld la aglr.a liga
rapa-" IUléUea Bluü}enauense '

nota- J ESTA NOITE TUDO D_EVE RA' FICAR nncmmo NA
REUNIAO DA ASSE1HBLE'I c. GERAL I�XTRAORDINA'-

- - - RJA D.4· L. A_· :8:

P.E ç A S. _F O R D Há alguns mêses foi í'unda- tíéa -Blumenauense, que tem
LEGITI1\'IAS

Casa do Americano S. A. da nesta cidade a Liga Atlé- como Presidente LI conhecido
,.:<+,-�",;",,;_,--� __'��---------- _-. - desport.lsta Renato Benito.

At_é- agorz{ ...infelizmente. a no

va Dfltida-i:!i?: j:ião tem podido
descrnpcrihar suas funções, já
que até este momento o De
partamentc A tlét íco não foi

desligado da Liga Blumenau-

._BATERIAS SUPER REfORÇADAS .

Nóvo plano de venda - Recebemos baterias
usadas em troca.... Gar�ntia ... 12 mêses
18.000Klmts.;

PiutO) BAIXOS'
R E V E N 0 E' D O R E S F O R O

Casa do ftmericano s/a

"

: I

, .1

"

':

.
i

Tire á OÔ!' com lHi ...

.

lUXl1f.'.ÕCR; entorses, (mau gpUt 1/

dores reumáticas, l1evI'áJgi�as c

musculares
-

são ràpídnrnenté aliviadus

com aplíeaeces de Gelol. <:'''!01

destnllama, deseongesücna e ea.tJmuia
�

-

�

. ./

a circulação. prmlnzindo agradável

scn5a�>;jo de bem I'sl:.11'.
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R I t d
• -

� VI Imos:
,

eilc:I::1=s�o d�S no���oc��ço���s �:�erc�ais 'mortos' e vorios feridos Reunião ele govetn�clores para
BDENCS��t�� 28 �I�- �t��!rL P!iU o�cialn��Vn���?"cri�i!!o��!��s� alguns em estado grave ._so luçãode p'rob/etn.·... iJ.5·. no.. · rdestinOS.

ridional) _:_ Na proxrma se-
I
te à Argentina que apresente no dia 17 do corrente. Um

�l�n:r,o J���ba���j��� f�IZ�l:�� 1�I:L!as;:C:S���iOSOSàse�\:�l�;� ���ta;��;�l:': :��a�e���a�i��: NATA�,. 2,8 (l\feri�ional) .. - t:e os proprietários, :rs. Fran- Gomparecerâ O jornalista Assis.· Chateaubriand
reatará as negociações reali- Eõe;;;. sôbre o comércio anglo- ram condenadas e que as sen-

No mUIllcl!,>IO de Sao Paulo, CISCO Bento e Antomo Souza.· .

.

. ,
.

.

..� . ', .. .
.' .

zadas com o governo argerrti- I argentino, em mil novecentos tenças de morte ainda estão em Potenguí, nas proxímída- f Ontem, aproximadamente às RECIFE, 28 (Merid.) -'--' Em

Iregmo.
O propno mínístro PROIBIU QUALQUER

no, visando a ida de uma mis- I e cinquenta e dois. Por inter- sujeitas à confirmação pelas des da, Capital foi assas- vinte horas, desenvolveu-se o sua viagem'
à Paraíba, o mi- .díspôs-se a presidir o certa- TRANSAÇÃO

sãó especial ao Rio de Janeí- médio de sua embaixada cm autorídadcs militares. Acres-: l '
. , .

J
-

.

Cl ba me que terá a presença' do sr
. 28 '(Meridional)

., slnado o sr, Elias Lima conflito entre os partid.árfos nistro oao. e.0 as. e o
.

an-. " ..
'

..' ., . . •
.

.'

ro, afim de estudar com téc-
í

Buenos Aires. a Grã-Bretanha centou que a notícia de que h b d O E i a do o processo em:

nicas desse país as di- pediu que a 'Argentina deter- se ultimara a execução foi Souza, além de quase uma de- de ambos os lados, sendo usa- queiro Raul Ernany promove- ASs18 C at.e�u rran
'.'

con- - xru;n n m
.

zena 'de fe'rídos. em ccnse- das ar'mas' de fogo, n.eixelras ram demarches visando a.: rea- clave reumra os
..

srs
....A.g.ame- qué o IAPETEC solícíta a aü-

versas clausulas para os no- mine data e local para o iní- devida a um erro de interpre- �. � ,."" .>.

vos acordos que devem subs- cio das conversações, tação telegráfica. quência de violento conflito, c f�ices. Alguns ft>ridos já Iízação, em Càmpina Grande, non Magalhães; Arnon de Me- tortzação para adquirir au-

tituir os convênios prestes a ocorrido por questões. de ter- foram hospitalizados aqui, a seis de março, de uma con- lo, .José Américo, Raúl Bar- 1tomóveis e caminhõe�,
�:�:l��bí� ���1.C'��Ef�\la:�1t�e i�� DES���Á.I��PA�t.�i1.BAT- VIAGEM DO EX-REI raso As primeiras notícias :1- I receando-se que aumente" o ferencia entre os governado- bosa, Silvio Pedrosa, Pedro revenda a seus assocUw.-l:os,· o

dois países, LONDRES, 28 (DP) _ LEOPOLDO, qui chegadas adiantam que I) i número de mortos em vírtu- res do nordeste, para estudo Freitas, isto é, .os chefes do
I Cons;-lho 'I_'écnico d,a Previ-

COME'RCIO ANGLO ARGEN- A embaixada da Espanha dcs- BRUXELAS 28 (UP) _ O
I
conflito foi originado .em -eoo-I de da gravidade das lesões e debate sobre problemas que Executivo de Alagôas e do I dencI� Social det:rmm?tl qfue

TINO mentiu a noticia que forne-.' � .

d Ih
• bíd

.

.

d P to a Piauí. '1
nenhuma transaçao seja e e-

LONDRES, 28 (UP) cera ôntem. de que haviam
"La National Belge" informa, sequeneia e ve a disputa en- rece 1 as.

;
mais e er

....
"

'.. Ití d'
a propósito da próxima via- . ... VOLTA DE DUTRA fuada ate que seja u ima o

Fontes oficiais informam que sido executados em Barce1o-
gem do ex-rei Leopoldo, à

17 m3orlos e '14 .0' 'r'ave'm'e'nle·. . fe' r.IRd.os· BELO�. HORIZONTE, 281 o inquérito administrativo

Cuba, que o rei irá, Igualmen- {Meridional} � Teve a me- oue .foi instaurado naquela

�".�",o"o.o.0�C!o."�()"'.0.0.C<>O.0.0.0",,.o.o.O.O'OOD'O'CeQ.c..000.0.0.0. ,.coooo.coooooo!O"O!o.d
te, ao Brasil, ou Venezuéla,

.
. .

� .

i··A·····'·N··Ã··("�·""6··� �t�:��������l��� no desastre do avião DC-3 da Panair E::ª:;;;'��:�:Z;� Em liberdaden.. • �� vidades políticas, .vai percor-

It:.,:��:;����:�:;;,..��:;:"��:.:;::.':;:":.�:;,.-,,,;� I

- - - -- - - - -

-I
bCORREU O _�CI;;''!:'��D���'i',� °U"���Li'� ;;EnPi'-EPARAVA PARA DESCER

�:; ::�:'�e:��';;� �:�::� O tenen te

OCORRENClAS POUCIAI S I
LONDRES "" (UI"

.

UBERLANDL'\., 2. (Medã.1 haviam sido "tirado, do, g'mda entre", íníormacõe cões demoer-átiéas. Luiz Panélim

ProSSeiJuem aS laçanh8S
. :�h:�:a::v:�:'f.::;�,:�t:;:��� do �:,��i':oD;'-:r:::;;a�:� � :;:�:;'r�r::� :ut�:����:am";: : �:i�:;;:n!:n:e� ���v: :;:

do ex-presidente da

com! muns foram executados 210 i campo de Uberlandía, pouco de sobreviventes feridos. A I te e seis feridos, o que redu-
I .

Barcelona a 17 de fevereiro', depois das 13 horas foi de en-
.

Panair do Brasil enviou íme-

'j Ziría.
o número de mortos.

d I 81
do corrente mês. A notn dls- [ contro ao sólo violentamente.r díatamente socorros nara o -------__,;----�-......,.-----�-�.

OS ·ga uno·s em umenau trlbUl.da pela emba�xada .:i:�: O. acidente C�:1.s0U elevado local, por via aérea. ÓS servi- �_"_-__;-=-�_- -,- .;.....;-.--'------
.

I'
que essas nove pessoas h,! I,YWJ11 ! numero de vItImas .. O avião çds de salvamento estão sen-

M � �
.

t
.

- DETIDA PELA POLICIA A EMULA DE EVA sido condenadas a doze deste voava de Goiana pâra o Rio do dirigidos pelo coronél a-

II,'. OP.t·os·· e ler··t' os nUI�. . eS9s r··B I
_

mês. exclusivamente por Sl!:iS de Janeiro, com 28 passagei- viador Annes, do Correio Aé- IIJ U
A

.. pop�laçao blumenauen.se, das ainda na PoliCi�, ésta emu-
I
atividades criminais, sem 'lU\:! ros e quatro tripulantes. Os reo Nacional, cujo aparelho So,

contmua mdefesa e sem

ql.!alS-·i la.
de Eva pertencia ao show

I
suas ideologias politi"rls te- primeiro socorros foram pres-

achava pOlisado no mesmo

II CO'Dl ..um· ·unV'la-.O.....•�·a· ..r.... ·OOa.·,·I'..r·..�.O ,B.·P·.3. ,S·t·...I.jquer. garantias p,ara a scgurall-

! qu�
atualmente se exibe na nham influido nas s<?nten- I tados pela F.undação Brasil campo, procedente de Xavan- .ii

ça da sua propnedade, em fa- BOlte Golden Stm. I ças. r Central. Oito cadaverés já tina para o Rio. Por' êsse mo-

ce da onda de assaltos e rOll- I

.

tivo o vôo do correio aéreC)
II

'. .

11'-.-.,...·-""'--'-"-'-
bos qu:, (�;.1 a dia, v:"l1 tO,man 1

C 'rl
I serã completado à noite,

do maIOr vulto, eVldencmndo

l' o..
., I RIO, 28 «(Meridional) - A cessarlOS, enviando parâ: () �o-

assim a falta de r(';!m'''(j� com rrespon 'eu o povo carlo._c._ii ii RIO, 28 (Metid,) - O ;Panair doBrasilla�enia co- .::a1 um aViãoespéGiaj, con-·,

que trabalha a poliCia para rc-
.

.

_ : delegado de Policia de Uber- municar que seu avião de pre- duzindo os diretores, médicos,

��Ii����l:a ���a���:�:1Osa d�';con l,. ..:anc..:!lt do '98 I (,.,'O Reznn'cI'� �a��i;o!n������e, �u�e�!��� �:�a��l:;ae�;i�o'd:�i�:i� !:���1�' ;�;:t:;é:ae�:!��i:�
Bm dias ôf':;"a !':�nlana, a a. I ri Q

."
g ...•

'.
�.' . � dezes3ete mortos e quatorze ro, viagem nlunero 3.89, so-

I
III '(-l(_'_1:-'I'�](

gencia da empl'É\:';;.t de trans- FOI o. CARNAVAL CARlO.'C A DE 1952 o. l'\-IAIS ORDEIR O. UE QUANTOS TE1VINOTI- ! feridos em estado grave no ireu um acidente no aeropor

portes "Exprc·s.':o Blumenau",! elA A POPULAÇãO - ELO GIO 'AS PRO.VIDENCIAS D o. CHEFE DE POI,ICIA 1 desastre de aviação ali ocor- to da cidade de Uberlandia,
na rua 7 ele �",Vmbro, ;('31 'vi- i RIO' "8 i'I'I 'ido . I

.

, ." rido corri um avião da Panaír havendo mortos e feridos 'en

sitada" por ,,"t=li.'lilICS, que pe-
!

, . t d
,'- n,�. �r 1O�,1 ) - As m�sICas. carnavalescas mais primcntes, foi uma das causas do Brasil, que voava de Goia- tre os passageiros e itipulan-

t 1'.' ..... dn <: , I ctaI:
a as na 10, uran e o carnaval, este ano, foral_? as seguin- [,JrinCiPais do pleno êxito das tes.· A' trI'IJula,ç"o -cr" constl'-ne raram .•J P,t,(._> Jl1 .' C C.l· es.

. d'd d't.d 1" 1 na para o Rio, e se preparava u ': ..

.
' _ "S, _. ". "

lnc I as I a as pe_o genera . .

contrava Utt1 ,�aPlI.1haG. donde.. a�"arJ�,a�:10 , .Acho-t� u�a,Graça"; "I\'Iundo de Zinco"; responsável pela ordem publí-
.

para aterrissar em Uberlan- tuida pelo comandante,
roubaram ·3"'C.1::: L o :tpm'L'lho I Lata Dag!.Ia; Papal me DIsse; 'Eu sou Eu"; "Ana .Maria"· 'ea,

. ,

'.
I "Doutor Nao Go"ta'" "Maria Candelaria'" "E M L " 'I. , -

de radio do v3i.cull), í E' int .
�. ' .'.' ,e . va. e eva, I Uma lJçao se d<:!ve colher,

,. _ t
_

eressante ressaltar que as quatro prImeiras, com ex- necessáriamente desse episo�A poliCIa mw gostou da I cepcao de "Sassaricando" que envolve o velho tema "amor" d' f 1 "t b
. ,

<of t
.

1 r ,. as o' tra f d t b:
" 10 que a a lTIUl o elTI a po-

an aSIa (e r;va . U
A

S og�m .

() assUI:LO, SU mdo p�ra o liríc()' e descritivo. pulação carioca. E' de que to-
Constituiu um espetaculo Antc-ot;ttem a nOIte realIzou-se () tradICional desfile das gran- da vês que a Policia exerce

. ,
<les SOCIedades carnavalescas que exibiram se . 1 I'

. -

'

deprimente e atentatono ao ricos e de rit"
,. us carros a.ego� prevf!nhv�mente, suas fullçoes

d d
.

d�d bl' ,? !Cas.
,

o povo, vla-de-regra atende
pu or a SOCle ü e ume,IaU- As cntIcas da SOCiedade Pre 'eitul'a e '1 'lta Ty'rí'g' I

1 S' '1 '

1
". "E'. b

'

. d ',.' I '.' ü, ,J 1 !'.lo"a

jaos
seus ape os. o la ugar

ense, o fato de lima 111ulher, H1 au�a a do SO,ssego ,fo- d,os �eneros de orimeira neces· para rebeldia e para insubor-
no terceiro dia de carn2.val, i gem ,m�.ll�� da a�uahdade._Uma sldac!G, O, deplltado T:morÍ') dinação quando campeiam a

cerca das 23 horas, danclll lÍ'lrc I ?:l�s \.eL'Bava sobre a luta qu.e CClvalcantl (.' Luz deI F. ·ego I violencia e arbitrariedade ..
·

_, ,,_'d clvam o otafogo e o Fluml- tambem nã., feram esclUccidos I Se de modo gel' I . P ,. !,

expansao as suas mclmaçoes nense. em disputa do titulo de I)e]os clube'· "'n sua
•

't· t" dIa, a o. C"l voltaram nem chegaram ao
, ;'<; "

f ' . ,

,1 S CrI .•cas.

I
es a e para lens, Juntamente

.

carnavalescas, ter desfilado I CE':mp"",o CH; utebol canoca. E JusLo v:>s,.ltar qw'. ape- com a população do Distr'to
,seu destino, pel.) que a policia

pela ru::1 15 em trajes meno-

I
VIam-se dOIS playerr�s lu�ando sal' dos temore,:: que a in�pren- Federal éla propria deve ré- está sendo assobp.rbada de pc:'

res, sob os olhares maliciosos l,�ela posse da taç� que sm�bi)- sa vi�ha mau! "est.ando peb li.- colher � exe.mplo', ela mf'o::ma

1.1za a comueonalO da Cld,l- bt'raçao das lJetJldas' tr d
'. .

Ih D' d
didos de socorro da parte dos

de alguns notivagos que àque- "c;' l'b' :d' J. C ou as eve mIrar-se nesse é'Spe o eSlgnan o ,da vilade Perimbó, municipio parentes. Cerca de 300 PC'ssJas
• .,"'. _

".
• •.•. _.

I e,r ,ades proporcIOnadas pela pm"i não D_ermitir exibiç�,-;e.·' ..s e· de Ituporanga a' contar de la
las horas passavam pelo 10- Outra m(.lulada SU<.i 1\.la- PolICIa o carnaval cariara espalhaf t d l;-'

'

.

;) já foram salvas pela Policia,
"e�tade (\T

.

Re·" t t'
- < a o e quan os nao .1- visitar o inte- Adolfo Cardoso Intendente de março de 1951, de oitenta

cal. ';" >;

d
' ·o� CiO 1. es él:-i1 I rar�scorreu tranquilo, não se creditando no povo, p ·,1.<.... do distrito de M�ssarandubi' e sete (87) dias, sendo 60 com de .duzentos automoveis para-

o Delegado Regional de Po- !?as�a, a na, rumorosa qll,�,ti:lO I regIstrando nenhum incidente em dar soluções violentas aos Hel.muth Spring, secretário.. d:� vencimentos .in.tegra.l e o resa lizados nas rodovias. Mas' de
. )UdlCla� en ..rc ;:, cantor .: 1'al1- lou acidente de vulto con e bl 'j , 'III

licia, ao ter tomado conheci- 'I cisc!' AIV(;,> c � la primeir" es- quente d f I d
' s - pro e�as que .em causas :11Ul Associação Rural daquele dis- tan!e com o desconto de um sete "Buldo.?ers" e maquinas

menta do fato. intimou a "E- I posa, m�e a� (lois filhos '�uja �
lescos

os o gue os carnava- ltJoa.macls pr1°:,undas e n;uíto trito e Carlos Meyer contri- têrço do vencimento.
. varredores de neve fic'ir.am,

, .' . t 'd,� -,
'

I
. I IS OJdP e.....as, lu e t d buinte, para integrar�m a. co-I A Célia .de Fígueir<!do dos

va" Indese)avel a procurar OH- (kJ. ernl uc,;. se OlscutC. E t' ..l b 1 m n O OS S t P f tambem., 'paralizados, nas 's

" "Tenente' d D' b " ,

s a ...e para ens o g.�,� J missão do mesmo distrito '
an os, 1'0 essora Normalist::!,

tro "paraiso". deportando-a. �." :'lt la o. PIor, Por isso a imprensa é unani- Ciro Rezende. Este registro é ·d "bl·· qu'e' se r ......ere·o. art, 20, do de- !classe F (Grupo Escolar "Fe- trada;;,.c se.u.5 tripulante .. tive-
. sua ves, aDrc·::.<en ou carro.:; 1Ll-. . - .�, 1 ' servI ores pu BenS

=

Segundo informações colhi- moristicos' :az<-ndo critiC2S -à
me em el_o!par a açao d.o Che- ,,:�p esmente o eco do C) �en- ,

II V creto n, 184, de 11 de dezem- 'Jipe Schniidt", de São Franci<;- ram de seguir o exenlplo dos
, .

I fe de PolICIa, general CIro Re- tano geral, por toda a· cIda- bro de 1951. co do
..Sul), de 15 dias, com '

t
d O 'UI' 1

motorls as. procurando l''!fu-
.

zen e,
. tIma Hora", or- c c, nas ruas e nos baile.,; ..Mas RIO, 28 (Meridional) - A vencimento integral, a contar ,

j �
gão oficioso. qu,� sempre fês S, Excia. está, já agora, per- União dos Providenciários Alfeu Carneiro Lins, secre- d� 31 de outubro de 1951. glO em .cabanas isolad.as.

meacam SUSJflD gr a remeosa\ Irestrições
à ação policial, não feitamente à vontade pRl"a r�in C

,.
.

tário da Prefeitura Municipal' Reformando I� deixa de assinalar o êxito do tegrar a Policia 110 seu ve'erla- anocas� telegrafou ao presl- de Joinvile; Ernesto Meyer, Joaquim Antônio da Silvo' . .;.. -.-----
) U �arnaval ('om liberdade para deiro mister, não permitindo i

dente da República, recla- �reside�te da A.ss_oc;iação R;u-I soldado da Policia, Mil.itar doj··.,
.

I f) povo, Em editorial, disse a- excessos, ql�e toda a cidade c. mando contra a morosidade lal daquele mumClplO e AlfI�- : Estado. por ter SIdo Julgalb
I

�e 1,"lmes �ar e 1·�I·�a- � II �luele vespertino: condena e que são incompati- nos trabalhos da comissão in- do Nass, Alberto Paust, PaulI- 'definitivamentf' incapaz para

"
j
•

!I X h no ;. r�sl I ".Justo é ressaltar, qUll\I1do se veis com os nossos foros de cumbida pelo sr. Getulio Var-
no d� C:0sta e Ma� Schulz, o serviço ativo, perceht:ndo (IS

I . U iJ U I recolhem os últimos foliões, cidade civilizada c que dlaria- contrIl;lU�ntes, para mtegrar.e.i;n vencimentos integrais ,

I dep<;>is d�stes qu�tro dias, nos mente,n.os dão noticia a cron:- gas para estudar o aumento a COlUlssao do mesmo mUTIlCI- Dt.crétGs de 20 :e fevereiro·
· !I íl------ !qualS a CIdade VIveu a alegria ca poliCIal da imprpnsa. dps servidores públicos. pio a que se refere o art. 2�, de J!-JE2.

'.

NEGAM-SE OS DISTRIBUIDORES ESTADUNIDENSES A l de Momo. o êxito dos proces- "
do decr.eto n

..
184, de 1.1 de de-

I�ORNECER CENAS COR�IDAS NO NOSSO. PAIS i SOS empregados pela Chefia de

N'" t
· I

'lembro de 1951 Espe' a "O j' I
.

[Policia, l"E'lativamente à or- 'ao gos a· ..0 empres'a'rlo 'f' Vi!ori�lo lVIos�r, In�en':!?nte . r. In ·5. D..• esesRio. 28 (lVIerid.) - A pnJ9Ósito da falta de documentários Idem nos festeios, Determinan-· . , l'do
distrIto de Arrozelra.; Fer- '.' B .

�����t��:��iC:l���I�O�a��n�S l��S��';���I�������f������r;��i�I;,o � !��,G��;à�a� ���:��;�4t�t��10P;!�
d

. .. . ! �::,x::!�,��i�n��al ��ci':j� um grande reinado clt:
::�:'�,��i�:of��;.�ri�:�e���:�����gl;i�i:Vi�:'�:·t��i;!.: r�f;;i��:���e�:l�rL����\�,� i e liqUidar suas contas I !��il��::�l��#�' Enfiabc,1I Segunda. .

rio brasileiro, Tomou esta medida porque foi informado que, celltivo à baderna e ao desre-'II í a que se refere o art, 2 ,d,,> RIO, 28 (MendlOnal) - parl'!. o crescente prógresso do
.._

as emprêsas distribuidoras esladunidenses não incluiriam em j gramento, E o que se viu é {' BELE'lV[ 28 (M
'. . . li decreto n. 184, de 11 de d2- Procedente de Lo.nd1:es chegou! Brasil. Como. antigo amig-o do.

seus jornais cine.matográficos" cênas filmadas no �rasil, pre- que se constatou: o carnavul G", ,':. endlOllaIJ.-1,
tado pela arbitrariedade co- I �embro de 1951. I

tendc.ndo, exclusivament�. projetar no �osso paiS cenas norte- d0 1.052 se transformou no la,' C !Ocldente ocorreu na metida pela autoridade poli-' Mozart Lucinete Osório. �o o novo .cmbaixaqor da IngIa-; país, espera ·tão sómente na'·

a�encanas. ? ra, o Bru�ll tambem tem l:n�eresse .em prom.over i mai.s ..
ordeiro de 5jUantos tem maaru,gada ele, hoje. na Boite daI, o cidadão queixou-se à 'Sargento da Policia Militar terra no Brasil,

.

sr. Geofrey chefia do corpo fliplomáiico,
o mterca�bI<? c?m pehclllas-doc�mentarlO corndas aqUl! e i notlCJa a populaçao carioca. "Cassis", quando o empre�ário 't' t d .

.. do Estado, para exercer as fun Harrington Thompson', que, pa seguir às tradições 'de bôas re:"
como os dlstl'lbl.udores norte-amencanos se negaram a leva-las! Se o povo, desmentindo 0S I Fel" .R ,.'

JUS ,Iça, en;_o, agOl a, o JUIZ ções de Delegado de Polr:!.�.
para àquele país, onde seriam exibidas, o chefe do Serviço de Ique não acreditavam nos seus ,�x oque agredIU. al.'hst.as Alemo Falcao condenado o clt' municipio de Ituporanga_

lestrando com a reportagem. lações que sempre existiram'

C�ns�ra prOibiu, tambem, a entrada de jornais daquela pl'Oc�- {aros de educação, corref;'pon-
cal lOcas que se eXIbem .no comissário à pena de Uln mês I Dispensando relembrou a sua estada

.

entre os dois governos e
_ po-

dencIa. 1 <iHt plenamente � cc.nfiança�" show da casa de diversões, de detenção por haver reco-I' Arlindo Firmino Cardosc, Brasil, quando aquí serviu co- vaso amigos". Finalizando, re;..
Agora. como represália, as companhias dos Estados Uni- general Ciro Rezende, a Poli- Não é a primeira vês que o SI' 11 'cj "

,_ 2° Sargento da Polida Mil,. '

.

mo terceiro secretário, e ::omo velou que o povo higlês.esper'ól:
dos �meac;am sus�eIlde.r a vinda de peliculas para exibição no I da. por seu turno. exercendo' Felix Ro t', I ,.

. 1
•.
0 a� xadrez um cIdadao do Estado, das funções de D.....

. ,-' .'

Bra�ll, o _que a�arreiana o desem;Jrego de milhares de pessoas. SWIS funçõe's preveilt ivas ri€' ' , , .,que os a Ll1VO "ldo em arbltranamente. !legado de'Policia dó municínio
não podia deixar de aconte- uma grande éra sob o :reii:uido

A sltuaç�1O esta sendo estudada sem trans!)arecer nada até o modo geral, sem excessões l�clQent'"s desta ordem, que se ESTAVAM SE DIVER- >'11" l1tll"nl':mlta..· ::er, frisou que se encémtnr"ra de Elízabeth Segunda:
presente momento", 'pr",judiciais nem aparatos dc· tem registrado na(1\le1a casa TINDO.

.
�

r João Batista ESpindola, ° u·

de diversão, já tendo esta.io RIO 28 �1' 'd. !'lante do cargo de Comissárir)

às voltas com a Policio :'\. �

,

,

(en
: lona:) - Es- � de �olicia, p�drão I, do Qua�:: ...

�

. a, P .IS tao detJdas no Vlgesslmo Te):-IDillCO do Estado, do exerClCl'>
nao go�ta de pagar os rUreitos ceiro Distrito v:'nte pessôas' na Sub-Delegacia de' Policia
autorals. O caso foi agol'a ;?om r;ol" y: t

. d' de Heni:-ique Lage municipio
. presas em gnran e quan o I

.. ..' .

o artIsta Carlos Goneah'e.'. �llU' de Laguna,.
.'

.

".
.

t
" depredavam bondf's durante f) Concedendo licenca.Ja apresen ou queIxa a PolIcia· '. -

.

'.-

t d· 'd b t'd
.

'1 cal'l.laval., Os detidOS, en1.retan·· A Hel'minda Mu.n{�r de A. - ----.eu o SI o su me J o ao COrI)O - b "P f N'" I' � Br UMENAU ITA.fAI
. ,

• .

.' to, negam a aClIsaçao. e afir- Jrcu. 1'0 essora �r�a IS.a, '.A· -

de delIto. pOIS �presel1ta fürte .

t
.

1· dasse F com exerClClO nas
• man1. que es avmn apenas Jr'l1

"

',. ,.

<

hematoma no olho eSfJuc,:do I 1
.

IEscolas Reumdas ··Professor

PRESO O. COMISSA'-
cam o. Antônio ..Pacheco da Costa",

, RIO

I RIO, 28 (Meridional) -'O
Comissário de Policia do Vi
géssinl0 Quinto Distrito Poli-I
dal prendeu por uma hora;
hora um cidadão que fõra à Isua presença solicitar infor
mações sôbre um atl'opelamen:
to ocorrido na juriSdição de
seu distrito, tendo sido por is
to recolhido ao xadrez. Revol- I
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