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Tropas mexicanas preparadas para sufocar qualquer
CIDADE DO MEXICO, 2} ....---------..;.....--------------------------------

\VP) - Irtforvna-ee de Oaxacas
-

'lU'2 soldados e orícíaís, em c'lr- ORGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"
ros blindados, estão patrulhan
.do as ruas daquela Capital <1('
Estado. Além disso, tn's mil
homens do "Exercito P;,rH("{·
lar') do governo Hcrcdbl, fnr

mario de lavradores, estão
prontos PlJI'.:l sufocar qUê:dqu{'!'
nova mamrestação poputnr CO'l'"

tra Q� Irnpoatos estaduais. A I<itunçâo coritiriúa extrcrnamc-i.,
te tensa, depois dos choques Iverificados desde , sextn-["ir�
entre os cidadãos de Oaxacac

,� I
TEL1!iJl'ONll: 1 • • J

\e os partidários <lo govel'lllldor ANO vm
.

811d. Tel.: .& NAÇAO
em que houve sete mortos e ()atsIo Postal. :aI
vinte e do� feridos. .wrP� �__--__--------���..��------....--....----��------�--M.----__�-- ..�------..-

IN. 22�1 ---_-------
IA CONSTRUIDO JUNTO AO HOSPITALMUNICIPAL

O �VILHAO PARA TUBERCULOSOS COM 54 LEIIOS

BLUMENAU, (Sta, Catarina), - Quarta-feira, 26 üe
- - - - l\-fARçO de 1952 - - � _:_

Bed. Ad. t Oficb:lu
Rua. São Paulo, 3.1D1

tTODPAVA SBCA

1':;,seg�lrada a verba de ZOO mil
para cobrir parte das despesas
r!o 1· Centenário de Bhnuen3U
ASSUNTOS RESOLVIDOS PELO PREFEITO llERCILlO
DEEKE QUANDO DE SUA ESTADA NA CAPITAL FEDERAL

fRIIGfiSSOU II
TE DIIVI

fRANCEsa
TUNtS, 2;; tUPi - o gover-no GELOL

trrnccs, ;ü,ra1/C5 elo seu prahirlClltr
í'cl'�ll lH�:-:f,f) protetorado. !"ediu �

(lm"is,:ão do primeiro nuntctro

lU-Iníslauo !\1o!WtllC Scllenik, conhccic'."

flil<:iOll:1li:St,,- allli-fmncês. Ht'cebl,:o
em (ludwncEl pelo Bc�- da TUmsm.

o presclente lhe cornuntcou que .J.

afastamento de Schenil<: õra condi

Ç-Ü(l ""i,in,�-que-non'" para 3. França
cxamhlar 0:-: :-:,uc,-'ios df:': lnrlepcncl'"!t� ..

Bãlslfmo anall1hi.
. co estill'lul<!ftte da

cbCllla�oo !oe .. l.

era tunlst;Inu::;..
TUNlS. 2:; I UP, - Ogo':Cl'!lO tran

rês nãu teve (�xitu etn sua teuta

tíva de alijar do cargo de premíér
da Tunisia o sr. Moharnmed Chenik.

l�a(.j(\nnli::-;Ül árabe nnti':rrnncê:;. l�tf;:

{Condui na 2a,. pâg. letra li)

u... p'Ddu/o do

uJOluráRIO tI!:Oi
IIE CAeJ.U n'ilfli S. A.

i
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, - das selbstaendíg arbeiten kann. Muss erfahren sein

,

t�nlpaflhia. ·'Importadora NJOBRAS�l li 11_:_h!_u�_:r_�_·�_:�_�_�_�_�_i_�_J_f_�l_r_r;a_�.;...J_�r__�_l_��_:_:_:_:'_:�_:_::_:_,:_::_:_l:_i�_�_r-__ ,

"'!iI'

Ole�;s e informações com o' nosso viajanle, sr, João Hoeplner, �o Holel Wurges, IIlume· �. !.�!o!t��:!'!:�; '�U��!'i!�«?,�!�'i._
n�Ur; ou" diretamente à, Co,mnanbia, Im,p,ndado ra '�JOBRASIL"---. .ERd� rec� .JaIAftra'ic" "Jo- �,:w necessarío a 'apresentação de 'certificado de 'reservista e fon-

_
,. _

. li''' '!,ij' "fV' v�, I V = tes de referências. - Dá-se nreferêncía à candidatos 'com prá-

ã brisi)" - 'aixa 11051al 108_ Telefinne L A3 JOINVllLi: _ SAMT a (ATARIUA ª tic,!: em .l!scrititrio. - Cartas� à Caixa !lostal, 89 ou apresentar-

.= ! _

,
i

i,
-

•
f V V.&f L n.Ui n ::

1
Se a rua 7 {le Setembro 673 - NESTA.
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ro�a�an�istas Gientilicos
iOtica Scussel i JmP�r:,�'e Labo,,'ódó Extrangeiro precisa de • "0-

_.
pâgandistas' para' trabalhar com produtos científicos

:; i$ob a direção de ex-técnico da Otica Fluminense, do ê juntô 'aos 'nrédicos e dentistas. nos Estados do Para-

=Ri� de ;T°aneiro, fórmado pelo Serviço Nacional de Fiscali- == na' c Santa' 'Catarina,' �aga11dó bom salário. Os can-

=zaçãQ da Mêilicina, do Distdto Federal e Banseh & Lomb, = didatos deverão endéreçar cartas à Caixa Postal 11.°

§"
.. ' _.,�. ,', .

_'_'_'_- ó o _._�_ ª 611 .:_ Curttíba (Priraná}, mencionando qualidaâes
que �ossuem. número do certificado militar, idade e

estado éivil. Os eandídatos do interior, caso se:iam a

�<.,l!r.,!veita�?�, se?-"ã!> .avis<l:�o� a:fim-de se apresentarem
-na firma. ",,' ','_" ,- ,'- Oi;'" ,'.'. ,_ ," '" , "
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ª
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Esfaff!OS recebendo de importação dire-ta;'da Aleman ha um ,lote dec"Cimenta Ponlend, sacos
de 50 Quilos e 6folhas7 que, oferecemos 'para pronta 'entrega

.

posto UaJaí
'

'

PRECISA-SE de um 'tipógrafo, com perfeito conhecimento da,

!lr�e. tipográfica. 'Dá-se preferência a pessoa casada, sendo
mutII apresentar-se quem não for realmente capaz ..

Os interessàdos poderão dirigir-se à Indústria de Carto
nagem e Artefp.t9s'��·.Pa!lel Oste S. A.� estabelecida à·Alame�
da Rio Bra�fo. 81)5:

,. .
.

Fleissiges, ehrliches Maedchen
gesucht

Lentes melhores, armações confortáveis

V. S.aparelhagem moderna, ajudarão
ver melhor ---

Cine Blumenau
.

1.9391 motor no.

Um (1) Caminhão Chevrolet, tipo 1.942, motor no .

.

1 BGD-6'7fiOG5, Valor base Cr$ 25.000,00.
ca- 0, explica-se, porque se Um '(1) Caminhão De Soto, tipo 1.946, motor 110.

trata de um acordo entre T-118226028, Valor base Cr$ 30.000,00.
os vencedores. Mas que I .

As ditas propostas serão abertas às 10 horas d.

este acordo entre os ven- dia, na precença dos Interessados.

I. .. Os referidos veículos encontram-se na oficina Auto Me-

c�clores,. cheio de

dISPOSI-1
cânica Paulista à Rua 7 de Setembro onde tloderão ser exa

-tívos OdIOSOS para a Alema- minados pelos interessados.

nha, coisa que só a ínsen-
9 Ma.io�es . in,form,ações poderã� ser obtidas na Séde da

sibilidade "ccmunísta expli-I
za, Residência a Rua 4 de Fevereiro, n.o 175.

, .
D.E.R. em Blumenau 13 de Março de 1.952.

ea. O qu� permanece 111-
\ Celso León Salles - Engo Inspetor do D,E. R.

compreensível e que o sr.'
" .. , .,

':'
", .

Grotewohl espere a mesma s: ....... lIC _. íí - X - ]r '_ x --".:... 'lI - % - X --' 'Ir -"

insensibilidade de todo o INDUSTRIA DE (ARTONAGEM. ' E AR,lEfATOS. DE
povo alemão. .

,

PAPEL r�OSTirr ·S�A.'·

pé ti

[acamóveis
w b l F - 21/39 tAVAlOS
l Â N Z - 25 CAVAtClSc :

Loe OMOVEIS MAIORES
N. I. Z A D R O Z N Y

BLU�IE'NAU, - CAIXA POSTAL, 43$

( ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
,

CONVOCAÇãO
'

.Pelo presente ficam convocados
'

os senhores acionistas
para comparecerem à assembléia geral ordinária, à reaIiúlr-s�
nodía 23 de abrtl p. futuro, 'às dezessete horas, em sua séde
social sita á Alameda Rio Branco 86'5;'nesta .cidade de Blume
nau, a-fim-de deliberarem 'sobre a seguinte'

,

ORDEM DO DIA:' .

1.0) - Apresentação, discussão e aprovação do relatórío.
balanço geral, conta de "Lucros e Perdas", e pa
recer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício :
de 1951.

. ,

2. o) - Eleição do Conselho Fiscal, membros efetivos e i
suplentes, bem como fixação de sua remuneração. 'I3. o) - Assuntos diversos dé interésse dá Sociedade.
BLUMENAU, em 15 de março de 1952. I
HENRIQUE RISCHBIETER - dir. presidente

_IAVISO �OS ACIONISTAS

, .

Acham-se � 'disposióção. dos' senhores aciohistas, no, eséri
tono desta SocIedade, sIto a A�ameda Rio Branco 865, os do-

Ioportunidade do" ex..,min�r o projeto cumentos a que se 'refere o artIgo 99, letras 'A, B e C do \le-
do pavilhão, o qUa'1 será tambem creto-Iei federal n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940

'

1
!'ubmctido a &nalise dos médicos ri" BLUMENAU, em 15 de março de 1952: IBlumenau, que _poder;io apresentar HENRIQUE RISCHIUETER - di!;"_. presidente
qualquer sugestao ao plano. De a- --O-"-()-o-O-O-O-O-O-O-�O-,-{):'_O-Ó--o�-O--O-:o�--

�:;d�o c�:v�çd��a���:�t�� �:�:;� ISindicato dos Trabalhadores nas
���o;::n:ti::f:,r�o�s:���:�e �::�: ,'odursIri-as de Fi�pa-A " Tdos próximos 15 dias, pois que eotá IUy Vi ",_' " ,e"' ece·
apenas dependendo da ap�ovação I d

.

'81do professor Peréira Filho. agem e umenau
EDITAL

Primeira e Segun� Conv�cação

Para cpbrir U!P- pouco �

:vergonha 'irreparavel dá
fronteira do Oder-Neisse,
obr:a-prima do

de coletoria e correntistas, afim ele
melhor aparelhár a maquína fiscal.
Disse que estão em atividade duas
comissões para apresentar=retatorto
sôbre as alterações que se fazem ne

cessárias às leis dos impostos Úd
.cohsumó é do selo,

' .e>••
'

,

O sr, Nestor .Rodrigues, delegado
Regional do Imposto de Renda 'lo
Estado do Paraná, áffrmoú: "

�'Ccimo fruto das 'novas 'diretrizes
introduzidas no Ministério pelo sr.

'Horacio 'Lafer, a arrecadação fede

'ral, eni Londdná, subiu de 15 pára
49 milhõe"s em 1:951.

,1-----------·1

F

um cafuné, vem.....para o teu quar

tel associadQ, pára' junto das outras

capêtas, que te reclamam, desde

tantos anos. VeIl'laquinha, tu n'ão
podias ser dilisidente aquí. Vais ver

como é bom ser associado. Nossa

ordem é, às vezes, 1,lma ordem erup

tiva;' mas estamos'longe do mundo

dós fariseus, Recebe o viático que

� vai pernrltir entrar em nossa ca

"pela. E hás de ver t:{Ue 'déntro dela

não ex\stem muitos' dt>s venénos
'ct1ÍS hel:mé:fiç�s' igréjinhàS, ou ,�e.

H
vista russo, ness,a

garantir
.ínterrup-

ED I
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA EXPLORA

ÇãO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DE S.i\NTA
CATARINA

=

Faz público que se encontra'abérta na Secretaria da Fa
zenda a concorrência pública para a exploração do 'serviço de
Loteria do Estado, mediante as formalidades e condições se-

guintes:'
'

.

I - As propostas serão recebidas e abertas às 15 horas do
dia 8 de maio do corrente ano, no Gabinete da Secre
taria da Fazenda.

II - As propostas deverão ser acompanhados dos seguín-
,:..> tes documentos:

.

a) - folha corrida e atestado de bons antescedentes, en
tendendo-se que quando se tratar de sociedade, essa

prova será exigida de cada um dos ,sócios dirigen
tes'

b) - qJitação de impostos federais, estaduais e munici
pais, mediante certidão negativa passada por au

toridade competente.
c) - prova de capacidade financeira pela propriedade de

bens equivalentes ao triplo do prêm.io maior, a que
se refere este edital. .

III - Os bens 'Jara efeitos da ,?rova exigida, deverão cons

tituir-se:
a) - dois terços de imóveis aceitos lJelo valor relativo ao

pagamento do imposto predial ou territorial, para
cobrança no ano anterior;

b) - o restante em titulos da divida !)ública, federal ou

estadual. ' "

IV - O.s·bens instituidos em garantia, não poderão ser a

lIenados pelo prazo da concessão,
V - O concessionário caucionará. no Tesouro do Estado,

a importancia 'de CtS 100,000,00 em dinheiro ou em

titulos da divida pública, estadual ou federaL
'

VI - Os nrêmios da Loteria oscilarão entre . . . . . • .

Cr$ 100.000,00 e Cr$ 400.000,00, podendo ser al
terado prêmio maior, mediante solicitação do con

cessionário provada a capacidade financeira para
tanto.

VII - O prazo da concessão será de cinco anos.

VIII - As propostas dos concorrentes serão devidamente
seladas e apresentadas em carta fechada, acompa
nhadas dos conhecimentos de cauçã6l de que trata
o item V, deste edital.

IX - Os prêmios em caso algum lJOderão corresponder a
. menos de 70 % sobre o valor de cada emissão de

vendo.os planos ser submetidos à aprovação d� Se
cretana da Fazenda e do Delegado Fiscal do Tesou-
ro Nacional.' ,

X - A extração da Loterià será feita nesta Capital sobre
a inspeção de um funcionário do Governo.

XI - A f�scalização das extrações da Loteria do Estado,
sera paga pelo concessionário e não será inferior
a Cr$ 60,000,00 anualmente. Para esse fim o con

cessionário recolhe�á ao Tesouro, antecipadamen-
te, a referida quota. _

XII - O con�essionário localizará a Loteria em prédio <1-

propnado e com lugares ao público para assistir
os sOl'teios, '.

XIII - A extração será feita Ilor meios de globos de cris
tal, movidos à eletricidade e bolas numeradas por
inteiro. ,

XIV - O concessionário se obriga a recolher como benefi
cio anual minimo, aos cofres públicos do Estado a

quantia de Cr$ 300.000,00: que devercÍ consisÍir
em quotas liquidas e certas:

XV - O recolhimentodo benefício anual, deverá ser eIe
t�ado media�J.te �restações �rimestrais, iguais c a
dIantadas ate o dIa 5 do mes de janeiro, abril, ju-
lho e outubro de cada ano',

,. . ,

XVI - O concessionário não poderá transferir o contrato
da exploração deste serviço de Loteria do Estado
sem .o con.sentim�nt? do Governo, sob pena de ser

c�nslderado reSCll1dIdo o .contrato e perder a cau-
çao. "

XVII - As propostas serão. e�aminadas, recebidas e julga
das por uma comlssao de tres membros, nomQa
das pelo Governd do Estado

XVIII - As dúvigas por acaso surgfd�s neste,edital, serão
esclareCIdas pela Consultoria Juridica do Esta-
do. ' '"

,
'

Secr:e�aria da Fazenda, em 24 de março de 1952
Ro_?ana Bento de Carvalho _:_ Auxiliar de Secretaria pa-drao N, ' .' -

"

,

"

<
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.f.ERCElRA PAGINA.

00'1]1, 'dais 'li1e:.,es_, co:}]t (t cO'J!uie.âo
de seI' adotada C01no fillu,,' f', a
ta,,' ã "uci da M(LJ'i�, 911 '_.B'Jtn

togo", (7819) 74,
Nada falta, em 'matéria ',k in-'

______________� ��----__--------�--------------------�---
�••�,�WW__�q_.QY_�.M����«�-------�WR------....��_a ....-----------r----------------------------

ente humano. Em torno .h'l.;(·a
nicnína "clara e honit,!!lh'l" os

pais dC5csllcrados não De:t-in.1l1

a caridade espontiinea de. :,'1]

guern. prf!Chiararn rf�clanLt i<l (in

cst ranhon. Esses csl.l'an'hQ;:-; [o'"

dcrn ír ver a' tenra cr-íat u> �t. ('0-

mo se exaUlinüS5crn unia rf.ç:.l.
de fazemla no urmartnhi ; é:r-,

pois, responderão pelo Hfii".a" (_-U'

pelo "não", Qnalqup.1' di' '.11"1.',,,

essas respostas agrava o ,11.. t'.""C',:

pelo "sinl", porque ar-ranca t!::-t

mãe pobre a filhinha; l-'eíl)
"não". porque a repudia.
E é isto, Joaquim, a yj,tl, orn

cuja tragédia quotidiia'l-, :,i

nem cabe o direito subltme ,'a

maternídade. que tem ele $' r

dado. em tram,fcl'ência, a '-' '1-

tros. Vale viver? Sim, '.':!'.c'

Vale pelas penas mesmas di' vl

da; onde o 'homem se realiza

tarito mais quanto ma.is :!f!'on',a

o espetáculo do sofr-imerr.o. V"!"

sofrerenl as cr íancas a �n;0ff-l

rança de seu destino é t:-"l'lvia

sempre alguma coisa qU'3 t,�"n.

de Dlanei"ra especial ti Cj'';1.-)i1:·ili ..

elade. Elas representaro a ino

caneta, inclusive de IHtV{;-.·c�n

nascido.

, ='UlUlllnllltlllllmlllllllllllllllllllrlHIUmUIU'IUmllmmlHnmmmJl,r�

i Fantoches' e mascarados I
'1inIllIllUII!IIIUIIIU IIIUlIIIUIIlIHtUiIll,::S_'

,

a negociar
com éle os meios de levar

'a. efeito as medidas inseri-

RIO, 18 - Veja, meu JO'l-tllLn,
este J1Orl'lveJ'documento, que ':}:.o

é 'de minha invenção., 'I'rata se
de um anúncio - um p!lQup.J16
anúncio "de letra", com) os
deste gencro. se chamam nNJ

jornais -:- que t.íro da sc.--:r,ão
,uDiversosH, do "Coerulo "tI!). �,,1a
nhâ.":
aA UM OMÚL SEM 'FÚ,HOS,

ou uma família, rica,: ofereccee
uma menina cla1'''' e bOjti�'nha

••

InocenCI
�

rlanç

A ciência iiioderna de- BATERiAS SUPER REfORÇADAS
Novo plano de venda - Recebemos haterias
usadas em troca ..• Garanfia,. 12 mêses

18.000Klmts.;
PREÇOS BAIXOS

REVENDEDORES FORD

KOLYN05eombate a� cáries

monstra que' o creme

dental Kolynos combate
efetivamente as cáries,
A espuma .concentrada,
suave e' penetrante de

Kolynos elimina os áci
dos bucais. perfuma o há
lito e rende muito mais,

I

t

Casa do Americano S/I

..

( arni ..

Ta,xas de De pósitos
'

2%
�

• DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

4,112'%
4%

Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 mêses .: 6%
DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Aviso, de 60 dias' 4%..

'

Avíso=de 90,dias 4. 1/2%
AVISO de 120' dias 5% "
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curtos que' a palma denotam' im

pulsividade, ínteligencla intuitiva,
possibilidade de síntese; generosí,
dade, mas tarnbern agressividade.
Quando os dedos são' tão longos

como a palma, ê bom indicio de
equilíbrio, de senso de medida, de
justiça. de seriedade em cada ma

nifestação. E' bom lembrar que a

mão, no momento do. nascimento
recebe um' fortíssimo influxo dOIi

astros, que naquele momento domi-

doente.

A opressão da igreja na Hurigria e as dificuldades por que
passam os padres e núncios deportados foram descritas recen

temente' em carta 'de um membro da ordem religiosa húngara.
A carta, contrabandeada para fóra da Hungria, apareceu pela
primeira vez em "Les Etudes", um jornal de Montreal, Cana
ná, e foi citada pelo jornal católico 'londrino "Universe" de 12
de óutp,bro.·

'

.

"Em vista do' terror e da indizível e sempre crescente
pressão exercidos pelos comunístas sôbre as ordens religiosas
da Rússia, diz o míssívista, "os 'catóficos húngaros mostraram
reststêncía moral verdadeiramente heróica .

. "Desde 'setembro último, quando o govêrno fantoche de

Budapest' impôs seu modus vivendi"à- hierarquia católica, a pro
paganda.comunista tentou levar opovo a crer que os bispos se

haviam finalmente dado conta da futilidade de combater o no

vo regime, e que por isso decidiram compartilhar dele ...
.

·'0 povo, contudo, está perfeitamente ciente do verdadei
ro estado de coisas; sabe muito bem que os comunistas querem
derrubar a confiança popular- na lideran@. esptrítuat da Igre-
ja,..

.

"A primeira prisão em grande escala de autoridades reli
giosas de ambos os sexos teve lugar durante a noite de a-9 de
[ulho .....No ÚlÍcio de outubro não havia um só convento inatin
gído na Hungria, e a.{)OO membros de ordens reítgíosas esta

vam em campos de concentração comunistas.
"O ressentimento do .:ilovo 'se fez sentir e as autoridades

resolveram. soltar alguns prisioneiros, especialmenle os velhos,
mas a maior parte dos jovens ainda estão nos campos de con

te do Solou de Apolo; 4 - Monte de Mcrcurlo; 5 - Linha do Sol: fi - centração ou foram levados para ii Rússia.
Anel -de Venus; 7 - Sinais da fecundidade "As igrejas anteriormente servidas por ordens religiosas

poderá ter, se a mão é'masculina, , narn o céu�' Por �isso se fala

eml
�oram fecl�ada� sendo um 'aviso"afi�a?o, .às s�las portas, D�ra.

denotam fecundidade. Essa inter- Monte de Jupiter, de Saturno, do :nfor�ar. aos v1and�,ntes �e que Esta 19r�Ja fOI !ech_ada de�ldo
pretação resulta geralmente acer- Sol etc. Como se vê, tudo é adrrii-: a ause�lcla de D�us . MUltas CIdades e VIlas nao tem �adle e

tada. Mulheres privadas absotuta- I ) .

. os I:abIta�_tE:s ..estao em.�esesp�:r:o. Nos �ugares 0!1de havía f'un

mente dcssas linhazinhas sobre o
J ravelmcnte concatenado, n.a ":Ida; dações relfgíosas, 'a pol ícía pohtlc� realizou "batidas" em tod�s

M t 1 M .', te tê I
dos homens, desde os prrmerros as casas, numa tentativa de localizar os membros da COI11Unl-

on e (C erCUIlO, rarrunen e tem .

t t d d d 'd"
filhos. lUS. an es. I a e esapareci os... ..

FORMA, con, CONSISTENCIA AO

TATO
mãos brancas ' denotam tem

peramento sentimental e sonhador.

sinais 0'- confirmam, à 'medi

e ao jórnalismo.
Os 'pequenos <. sinais' que se en

contram sobre esse Monte indicam,
Segundo :;\lguns quiromantes, o rru.,

dos filhos ,J;lue uma mulher

. '.

reTI1 -- e isso e frequente - não

se ·de....e conctuír qué' (O figado seja

� Uma .linha d.a .cabeça mats ou

ménos reta e longa denota vonta

:de" ativa, anergíca, construtiva. Se

�ssà linha se dobra fortemente na

\:iireçá<t�do pulso, revela fantasia

;elCeessiva, -falta" de senso pratico,

os lHON'l'ES
O Monte de Vcnm;'lluanrlo é mui

rf;o grande e consistente. é
.....

otimo si
nal de saude f!sica. de natureza

fOrtemente passional e sensual.

Quàndo é de tamanho medio e de

media conststencta, 'revela saude e

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

'AS maxímas de Vivien: Ro
mance; a conhecida artista
francesa, sobre alguns "peca
dos capitais".

O ORGULHO: a máscara
do orgulho prejudica as linhas
do rosto. Como vencê-lo? I VARIA�

I

iniciando uma relação senti
mental?"
BARBARA STANWICK -

passou as festas de Natal num.
hospital. Recolhida de urgen
da no dia 19 de dezembro, a

tacada de pneumonia, Barba
ra mclhorou logo, mas não
tanto que pudesse passar o

Natal em Casa. O ex-marido
Robert Taylor, que conserva ..

por ela uma sincera amizade,
enviou-lhe um telegrama de

cumprimentos e várias cestas
de flores.
AVA GARDNER e Frank

Sinatra, chegaram a Wiesba
den, Alemanha, onde repre
sentaram para os aviadores
americanos. A lua de mel dos
dois artistas foi perturbada,
em Londres, pelo furto de

joías no valor de 4.000 ester
linos. Ava perdeu. entre essas

[oías, o colar de esmeraldas e

brilhantes, que o marido lhe
dera no dia do casamento; e R

Frank tiraram um anel e um

par de abotoaduras que repre
sentavam também o "porte
bonheour" do artista.
ANAMARIA PIERANGELI,

que os americanos resolveram
chamar Pier Angeli, foi reco
lhida a um hospital com um

braço fraturado por t I' caído
da altura de três meB ros du
rante o trabalho no :,eu últí·
mo film, em Hol1�wood. Mas
numa destas noites, protegida
por uma boa engessadura. A
namaria quis participar de u

ma f'�sta dançante, aceitando
o convite do seu ardente ad
mirador Arthur Loew. filho
de um conhecido pioneiro do

'cinema, com o qual parece

prestes a comprometer-se ma

trimonialmente.

- Completa mais um ü no ó,o

feliz existência, no (lia d.' h.�i(),
a inteligente menino Puu�inho,
filho do sr, H. Zindars, resídence
em '.presiderite Getulio.

(ASAM,ENTOS:
.

Edelbert. ti t.o
do 'sr.� .;José r:::!'aft e sra, t�r.ge
la Kraft.

O Precimo do Dia

Te sorrir.
A INVEJ'A: a mulher ínvc

nll' ilo homem, algun",� vezes mor- josa fica feia, olhos e labias
bídez, As' mãos muito duras indi- se contraem. Quando se sentir

carn natureza energica, perseveran- inveojsa, diga a sí 1l1.eSlua:

te. tenaz até à teimosia: Uma pa l-

da ti 1r F.

m{aJ comendo ali1neni-'Js ?'í

Ô08 em 8ub8tâncias ;ntli8-

pensâve'Í8 áo oTganis'!1'J.
ma Blesse, fila"a do sr. 'Headqu,e J S2l_.JJJ.S.

·=r.s�;w?:r:!:n:�:,s�i����l�!� IAstra�' .do dia
rio nesta cidade,' com a senh"ri- , .

ilha Maria Mafra, filha do er. por BAGA SWAIVn
:José e sra, Tomazia Maf�·á..

. 26 DE MARÇO
'_<1. poeição- dos p'lanetlU'I (;.1'1 '!6

bastante ponderação,' bo ln M 11.-

80, dipl.omac:ia e pt'l/:delwb.
Os nascsão« nesta. data - De-

DAS PERNAS: curas sem operação ,

, DISP.EPSIÁS, PRISA'O DE VEl\f:.t�� .. COI,�S.
AMESIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS

CORAÇãO;" putJ.\.r-Óil:s, RINS, iUnUGA, FIGADO

Palavras
Cruzedes

PR.OBLEMA N. 501

e Iaç, 5 m, 1 diminuição simples,
4 m, zjt, 5m, laço .........:. 2.a cai',

av.: lt, Iaç., 5 t, 2 jts., 2 t, 2

jts. tomados por trás, 5t; laç., CINE BUseM
,

-
. HORIZONTAIS:

1 - Deplorar. 2 - Ob
jetar; profundo. 3 - A;t!)
ou efeito de negar. 4 -

Acizentar; perversa. 5 -

Surpresa, alegria (interjei
ç'ão); chegar. 6 - Inutil
(fem.); esfôrço. 7 - Prati�
cam. 8 - Afirmação; pão'
pequeno. 9 - Pálido (pl.).

VERTICAIS:
1 - Duradouro. 2 �

Chega; sobrenome. 3-

iAntigo tecido Ib, pronome.
4 - Um quase nada; a

parte mais elevada. 5 -

Noivos. 6 - Soltar mios;
do verbo ripar. 7 - Se

nhor; fundamental. 8-
Letra grega; observado .. 9
_: Bolo de farinha de
mandioca (pU,

__
o

__ __._- .-.--,. - - __

Bom Humor
Um guarda aproximou-

caridade - res-.

ceses

Alfaiale Ladmlàu I
!

BLUlVIENAU 'A PRAIA
DE CAMBOruU':

6,3{) - 13,30
. "C ,

PRAIA 'DE CAMB01UU'
.

,." -A BLUMEN'AU(
-

9,30 e -15 hs.

carta, é natural, fica
retida no correi::>. Mas o

�estinario não se faz espe
rar.

<

- Por favor, chegou al-

guma carta de meu pai?
- Tome - exclama o

empregado distribuidor. -

Só pode ser esta.
<

lJMA que tentava sair
de uma fila com o seu car

bate contra um na

frente, depois contra um

atrás finalmente contra um

ciclista qúe passava pela
8meaçando-o seria
de atropelamento .

GRANDE VENDA DE fiM DE VERiO do
4.L F A r A T E L A D I S L A U
Remarcações Estupendas
Nóvo e riquissimo sortimento

Vendas com o "TERMO DE GARANTIA, para
estudantes _.. Preços especiais

RUA 15 DE-NOVE:MBRO, N°. 588 a 596
--- BLUMENAU

(Concluí na.. !la .. pá;:. letra U)
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rasil

b A's emprêsos de

\\�,1,�,) e prcprietortos de
tr.�nsportes
caminhões�

Venham conhecer o ve.icu Io ele

para 1Q (dez) 'toneladas.

rnaiur rendirucní.o cm

o nevo caminhão MERCEDES BENZ, para 10 (dez)
toneladas (""otor: Diesel de 155 H P . ao freio
Freio; independente nas qua t1'o' rodas. sistema Wcstínghou so. Pneus lIOD X 20, lubri

ficação automatica em todos os pontos do Chassis. Carcas so ; De ,�'ço forjado. ínque
bravel com tração Indepen dente. E muitas outras inova ções.'

FILIAL RUA 15 DE NOVEMBRO, 1513 - BLUME NAtT - MATRIZ: ITAJAl'

Distrikuidores de Automoveis S/A
í

' /

ESPECIALIS'l'Á EM OLHOS, OUVIDOS
--- NARIZ E GARGANTA '--

C�NSULTORIO: . Rua 15. de Novembro, 1135 - 1. andar
'.

- �--
,

.
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cõcs 1'10 fC_'l0 motí vado a ocor ,

nt
•

evene

SATISFEITO O COl'i'IANDAN TE DO SI1APE COl\! AS ELE IÇÕES DE MINNESOTA

PARIS, 25 (UP) - "Imag:nais
provavelmente, senhores, qual
foi a minha surpresa ao saber

dos resultados das eleições pre
liminares em Minnesota, decla
rcu ii imprensa o general Elise
nhowcr. convidado a comentar

o assunto. "O número crescente
de Incus concidadãos que Vi}'ra-

priu sua promessa o. � ':. \.�)r ..

servae neutro, ofcrcc.mac P'lt 1;
camente seu apoio
Eisenhower,

MINNillAPOLIS, 25 n. p)
A apuração das e#:ç'JPS 1 :"i"']
mínraes do Estado de 1IHnz,1O
nta está quase tcrmínada, e sn

brc os retos republicanos I eco

lhídos em 3.550 seccões, :1:1:! ]'or

cento, ou sejam, 10G.788 u'a:�er;l "

nome do general Eisc.thtl\vr·!."'.

que não pra 'nm cnnr1Ir13r'] ...lc

(Conclui ]1<. G.a pagina)

LONDRES, 25 (UP) - Revelou-se" neste instante, o

conteúdo da nota do governo britânico ao de Moscou, res

pondendo à última proposta soviética sõbre a unificação e

o tratado de !Jaz com a Alemanha. A nota britânica começa
por declarar que o tratado de paz com a Alemanha e a Uni

ficação desse !Jaís, são objetivos essenciais da pnlittca da
Grã-Bretanha, Porém, que isto denende de eleições livres
no oeste e leste da Alemanha, com o que a Russia não pa
rece concordar, pois não permitiu a entrada da comissão

investigadora da ONU na zona de ocupação soviética na A-

lemanha, para ver si há .condições para um pleito livre. E
que, além disso, devem ser resolvidos :primeiramente vários

problemas' internacionais, ao que o Kremlin tambem se opõe,
As notas dos Estados Unidos e França são idênticas.

linda o
desastre
do dia 24

tomado essa decisão, pC" [ue G

governador do Estadt nã- ,�UI11!

1,:;1;' versões quanto às reais condi-

réucí a. Assim, alg-UD1US pessoas di-
7e,1� nue c . uton.óveí realrn ..:�nte lc.-

sonvolv.a eXC!}SSlVa velocíd-rde. €n-
;

QU ...1PtCl ouí ras apontam talnbenl cul narlo r Robert Taft, aspirante :J

('�ndidalo republkano a é','P,Ü

dõncta, anunciou ter declf1[r'') 1'(0·

t irn.r a Sl!� ca.nd idn.tu r ..� nas

p�11Jlic1��tle ao motortsta do onibus.

.\!�!1<1I, de posit.ívo nada SE' pode
.nftrn1íP· �) rc-;pelto. cst.mdo a Po
lI' la tr- bulhanrto n t.ívurnertt e no scn-

tido (L� npu ra r drv Id arnan tc a qu.es
L:n

r:------� -_-

p:lpiflõcs prelimin:qrf"'; 1+' i''I�J\ 3

.Jersey, a realizar-se no dto. :!5

de abril. O senador dec1�:()'J ter

- _� - - -- -- .- -- -- -- II

SENHORAS, (AV ALHEIROS E CRL�NÇAS V. S. PKONTRARA'
-�NA-

T ---_ ... �-_. -...,..---

que nínguem viajasse
.105503 trens,

NOVOS 'CARROS

«»
R�a 15 de Novembror415�BiUMENA U

bra que apenas comeea, Ai"''>'lT
das conhecidas defíctenctas (lo

nossos porias, Réplica Da CEXIM
1A Central Do 87' asil

corno SP. diz no tple_g-rnrnn I 1-:��()

mendarlo. (PU' estejam em situa

são caót íca".
MELHORIA

O:� d emata. freat.'énfado3

navegação de longo curso,

P.alé:n.. R f-"\('"í[(1, SaJv.fldol' !-tj,.'

Grande1 achnrn-sc corn s �ll tr- ....

fego normalizado, sem con ;es
tronurnerrto alg-um. Mesrno �l i"

tuacão do porto de Santos rr-e

Ihorou. con�ldm'HVf�]'ncnh'
as últimas medidas toma 1,;, J c'

lo governo. Enl 23 d;\ �:I ,tfHT I

t ra nsu.to, p ....:h,' i�Vll 34 !1-:l".õqr. (1 ....

perando va�a no CP j" 1t� I

trn.ear, No dia 13 (10 m'::S 1'( r

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

Sempre novidades � Vejam os affi�s ex�oJos em S\lin vHriiias. ::
Illlililllllllllll!llllllllllllllllllllUIIIHlIII!1111111111111111llIII!!IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIII!llllillllll!m ;llllllllllll!11I1111:';';,

UlUle ias dfi--sus-ensão
��r..���acatarord�msuperior

íL,�(if,AI..,l.,C"i\.EN�OS no PR ESIDI<;NTE DO lPASE SOBH, Z A PUNI('AO DO lHlun.'OIt
GERALDO ALVARES -

'
__

?�:�.:J�.�'�·t�� C0nl;_tnlr.f)� o f.�I? :_fJ

1 ternatn"a :jcn:�.n PHO;,. dentr) de'
. fl",·t:.;n,,;;,ntn T�{';?".'l. co"! :('11) cRtatuto�, O d1i!\tor dos :-)t'r\l\'"

pe},o ex-senador Lucia Co:rdJ" Gerais. Nomeei para sub,I.:1Ui'.'o
a um de qu� o UH!R'tlO O), I ,c . .,.� UIll antigo fun(.'iúu{�río, J:L �(;nd?
sobre o caso. O parecer l.'.} (. levado o fato ao conheC�lni'(\1f
parlamentar catarinense fc i, ir:- do ministro do Trabalho, U {jual
teiramente, contrario;, 'Ü!t"de por sua vez, porã o pr�9'r:"r,te
do sr, Geraldo Alval'e", Vargas a P"l' das ocorl'c'-:e ,,-,".
SUSPENSÃO POR 1" J:;L\� O sr. Gel aldo Al"al'e" ente,,1
Prosseguindo em seus ç';:;-:;'are- de qUI! o sr, Otacilio G!M.I")l't.J

cimentos o Sr, Otacilio GU.·lhel' não tem autol'idade par:J.. !}uJ.i·
to disse ao reporteI' que tt:onrlc lo, urna "ez qle foi nomea [o IH
recebido o parecer do D<.l;>t, r :u- lo presidente da Repúblh::l l,a
menta ugal. o enviou ao SI'. ra eXCl'CCl' fUllç,5e:; no JPAS�.
Geraldo Alva.res, que se n'��O.l H Desse 010(10, só acatar:1
acatar as ordens nele ('( ,lt '(J;);;, dcns do chefe do govern9.
Sabedor do fato "onvido'l " (lj

clentJficado de irregulart.Lltlcs r�tor dos �erviços (J.erai� �� ('.:) •. 1_ "

ocorridas na Delrgacia. do I p�" parece!' ao seu gabinete c �

A, S. E. em Curitiba, tenrlo �" horas ou então enYiar-lh � o ;J. ,,_

dirigido àquela capital on<1e drõ· cesso referente às irre� 'I;",' .-,,').
terminou a abertura de i, C,Il.i- des verificadas na Delep,<:lL':1 ele
rito, Entretn.nto, antes 6" i ',- Curitiba. Mais um,,- vez » s'.

t;,>urar inquéi'ito. não f< Z !l'"

1-,
Geraldo Alvares deh:ou de "1,,-,,

"':1"1' comunicado ;i Tl1'"�"l,,r::;a der às solicitações do sr. Qt"m
do In«titu'o, o flue con:<Ut-:i lllla lHO Gualberto.

desobediência flagrante 30 re& h- "Como presidente - urdie °

lamento d:t in!1tituição, I sr. GUa!hC'rtn - e l'e"potnrwql
Diaúh3 (]j.�';;J, n :n', (11:"-:':'" pelo IPASE não tive 01111':1 oI,

r(ln1e. ,qr>('Tl�q� 4. n'n�;flS H, ,r' P

nhn.s. Ent"lC'Atan!.O. :. C'J.l·�Hlr� ue número 223� e por esse TI.'--';O

VDm' ao largo, sendo (lU:? 2 fG' Exportação e Impol'taçlJ ,lo' a CEXIM, há dois meses, d.>n�
,tr'lllt)f; no ll'l'nmn rli:l, 11.H r

-

Banco do Bntsil, estabe'",(." _'·0 gou o pedido de TtOBSa pr-.ndnal
dia 12 e um no dia 11. C,"-'m!r a verdade dos fatos, dis:�.huiu ferrovia. Poderia a Cen'_�al ji"
"O porto do Rio, agi.' ',t';ào á impren"a completo e,.� :la,.,_ c[- solicitago reconsideraç§.o
Ge normntizal'â. com !l ('') "'f.t!.I�'l"'t mento sobre o casot pr3011··t1'n- deespacho da Carteira. �,:-)nde
das Ob"Ufi do "�)jer" 1\1"u',_ 1;"0 do publicar. dentro de (li!>.',

111
ranelo suas razões. ú a impor-

aliás se encontram em ,\:. fõ'ls"

[dOCumentação
á respeito, tância das arruelas para_ o J'l.'a-

Fin:,!. Si'io es�es os esc�",!' �(,:l',m:' De acordo com oS e5c:,,-,'<"(;: p'lrelhumento da estrada. J;8<'
tos que "leseJo tl'3.nSlmtlr ;) (rI menios da CEXIM. os nn :!l ,!l.1>-l não foi feito senão dois ú:as

nião ])úbUea, ante a larr,CL !.'i- a serem adquiridos em lH<lf.1l3S depois de haveI" divulg-a<l') ,'11"

vulga<;ão, que teve o tel ,;,,"l.JYUl menos eséassas, e os que p-:<1em acusa cão, conforme carl n. (l:rt.
alarmista. recambiado de N',:J ser comprados em moedas (,.1',- gida á CEXThI em 13 d,J ('d'

Iorque. con, o objetivo 13 .':f�"·n� � versiveis são det.el-nlÍnatl'"}s p1 p- rente. Somente nessa cal' *:1. p

tle exe::cer calculado efej�'). in viamente, com a ftnaIid � 1<) de Central comunicou aUe .i"rc:; 1 ri.
ternactonal em nosso Int'[c,". resguardaI' nossas reserV<l9 ,e má qualidade {) material o:e-

mão, e pede que se l"ccon::;;!(I• .J.r,�
o despacho da Carteira,

Acrescentando que é e\ ·del;'..e

�
�) e"��elenl"!ia do narfJtle f2:J't� H"i';'
1'10 de, vários países da EI!<,('o,1., a
CEXnr mll'ma que não < í ) •.[
n'!nh'lmA dificuld!Hll'\ á j ...P' '"

são da Central, tendo Cln \'''.'f>
Has razões agora aprcsenrjv"i3"
e a natUreza eminenbm"r,tc
t "enjoa da duvida surg-id �

idoneida.de da reclamante,
() (lue é de se estranha:

tudo iSM é que a Estrad:l

RIO. �ltó (iVlnridiollall - A Ii;s- dolarea, O ayíso número 223, da
t.rada, de Ferro CentrO'll t1:> Brs- CEXIM, fixa a relação desse -(;1-
sil divulgou. no dia 11 Li", crr-I Umas materiais, que, �egun·io
rente. uma nota, f'!}F.'lllvlo "

(l.atl
consta, podem ser enco.r; "<1.u(,;:;

aquela autarquia solieita "/1, ll- facilmente nos mercados da l':'u

cenca para lmpor-taçâo ,I" la- ropa, onde 'há uma lndú,.,t.:·t nl

n,e',,,, dos I;::"lados Unidn.... c tamenle de:,lpnvolvida, prIn �'jJo.l
qu e n, CEXIM: ncaba.ra (l� no- mente na Inglaterra, Alemanha,

gar-lhe a permissão neces 'fLria, França, Belgiea c Suécia,
o que lhe leria dificult... Io ° Realmente, aquele
t'aonlhr} de rr-rnodela..ção da:-.; � - não está relacionadoECO, 25 (Meridional) '" A

cri...,'? ::::;Ut�il..la no;.) Í11tirr. �!.� -:lL.l�
na ata aclnllIlis1r3(;ão do IF:\�D
l'eclundou na suspentlão Ú) <ln'e-
tOl' do" Serviços Gerais �I'
Geraldo Teixeira Alvare!; �)or' J:�
dias.
Ou\'ido peh rr'porta;;pm, ') !,.

Otaciiío Gualbel'to, iH e'l denh'
<111 'Plele orgão de elassl) re'''�'''u

qlle o sr. Gel'aldo Alvare� ,,,.n.

bórdinou-se contra as ordens P.

manadas de autoridade '3UIP,'i::)r.
l'uctívo por quo o caso tc�rr'- UH'

desfce!1o dos mai!5 lament ii; eb
SB,rrundn nos adiantou aql.1cl� ti
I ular, o sr. Geraldo Alval'.,s iri

.T,,9N!CO CAPILAR.

J"QI! U\CH1NCIA

BELOS f BOlAIS
. AfECCOES DO
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