
círculos oficiais

Visitár'ó Os Estados Unido
mo, lU (Mcrid.) --- O,

O&GAO DOS "DIARIOS ASSOCiADOS"
marn as notícias de que
o sr, Getulio Vargas ;:;:!,

rá convidado á visitar )5

Estados' Unidos, ainda cs

te ano. O sr, Dean Ache
son renlmento insinuou Ique a melhor data seda

antes das próximas elei
ções, que se realizarão em

novembro próximo.
� r�,·d. :\d . e Ofkir,as
!lua Fito I��H'l... �,191
ITOl..:I',\.\'A �.;c,\ \

LA AOG
R IA

1s razOes �o lan�amenlo �a
1can�i�atura EsUlac Leal à i·

presi�encia �o :�Ju�e MUilar

L.L
CIO L

WASHINGTON,

L:. "

Inaugurados os balndhns da 2.ã sessão legislativa. '.
Prestou. contas ente o Legislativo

.

governador lrineu' Bornhausen
15 I A;;. I":F.le.) �- f{t-'d-" A :�egtliL\ p;feriu·se. aos ínu..

J �ão dos centros produtores .s.'Us
Illero;; 'lllelhoramel1.tos feitos no- 'portos de Jtajai c' São F'rancls
la sua administração e ressaI': I co, bem como a construção ([e

necessidade da' apücacão ínumeros ,estabelecimen'tos esco-

lia Rede Rodoviaria e na liga-

. do Ncrh:, na segunda guerra
mundial. cOllseguiu igual des
taque quando Coi nomeado p.�-
1'<1 IwjYlcil'U e.'11t_1ai�:ado!' de

após guerra junto ao go\'er'1o

S. PAULO, 16 (Merâdle la ação nefasta daqueles trus
nal) - O general Leonidas tes."
Cardoso, presidente da Co- Diz ainda na sua explícação
míssâo Pró Candidatura dos o general Leonidas Cardoso.
generais Estllac Leal e Hor- que o programa da chapa Es':'
ta Barbosa, de São Paulo tilac Leal e Horta Barbosa "e
entregou, ôntem, a impren- i um programa democràtíco, de
sa, um documento para ex- I garantia da manítestação do
11Hcal' as razões do lança- ! pensamento do cidadão faro."
mente da candidatura -dQ I do".
ex -mintstro da Guerra ri. 1 Teria gerado a palestra
presidencia {lo "Clube Mili�

I
em t01"l1O do "ouro-

tar", Diz esse documcntlJ, negro"
entre outras coisas, que "a RIO, 16 (Mertd.) - A VIS1
velha guarda do clube apoia tn que o general Estilac Leal
em mass!l o _g�n.era_l Estil:tc l Icz ôntem ao ex-presidente da
Leal, cuja vítéría e previs I República. na Casa Branca da
ta pela grande maioria". I rua Redentor, está. sendo a-

Acrescenta que "a nossa co- preclada sob diferentes ãngu
berani<:: está cada_vez mais a- 1105. O pretexto dessa visita
rneaçana pela açao dos trns-, ccruorme apuramos. foi agra
t�s. e_:>trangeiro�" e que "a de- : decer ao general Eurico Gas-
fll1lÇ:C:O _

do elcltora_do n<l1'01 a par Dutra o telegrama envia
reclcíção da atual dtretor-ía de- do ao ex-ministro da Guerra,
ve-se <10 programa patrtotíco nor motivo do falecimento de
de Iuta á tntransigêncta cm' uma sua Irmã."
defesa dc� nos�o petrol<:o, de I Durante fi palestra. o gene
nos�()? ll1Jnerms. estrate!{!cU5, ral Dl'tl'p agradeceu, por sua
da. l�ela am_aZ:Ol�lCa, do�. putrj-l

YCZ. CIO general Estilac Leal
m011!o� nacl<?nms e, cnrun, ne as referencias elogiosas contí..
nossa Integridado e soberania das na entrevista por ele COIt
cada vez m}-:I�_.��ça.Jas pe- cedida á Imprensa, a propósi

to da ortentacão do ex-presto

Nomeado embal-_ dente na' problema do pctro-
Ieo. E por causa disso, a pa
lestra girou em torno do "01.1-

X:;,do'r '\;,',_ dos EEa 1'0 ,-IC::U'v '. em-termos gerais
'iJ:-

_
Outros

_

assunto" "lambem
vieram a baila. inclusive as'

Unl"dos
.

no Jan_a-o eleições no "Clube Militar".

to' Aliás, o general Dutra até' a-
g�)\;a não teve, nenhum_', -pro-1'6 (UP) nuncíarncnto C111_ face das cor

.. _, O sr, Robcrt Murphy foi rentes em choque. Tambem
numeaào pelo presid.ente Tr, - ,1ão se definiu nem sobre a

chamada "cruzada nacionalis
ta" nem sobre a "cruzada de
:nocrática".

Acalorados debates na

Câmara
RIO, 16 (Merid,) - O :IS

sunto predominante da ,><:)s

�ão da Câmara Federal de
ilOie, qlle se Í1�iciou sob a pre

que teve por ocasião dos (1;> ;jdê"cia do primeiro secretá,

:<e:nba ['(I �Ir;::; H!i�,d0S na Afrlca
10. sr. Rui Almeida e "otn a

i)resclH;a de 58 reDresentantc".
foi a crítica violenta que o

,raba1hista Euzéblo Rocha fez
;,0 ministro Neves da Fontou
ca. a propósito do problf!ma

I
do petroleo. Iniciando, o sr.

Euzébio Rocha, leu trecho,; do

(Conclui na ?a. 1,.1g. lctl':l B)

Presentes altas autorída

militares e ectestastt

obedecendo o pre-

Irencu

o governa

B(J1'11hau:H'n Ieu a

ASSISTENCI;\ CIVIL DA
ONU NA COREL\

.

rod'll1te que admintstva cui
vados médicos aos habitautes
';JS a ldcias mais dístantes. Na
'oto, um grupo de meninos co

I'eanos, duma aldeia Jlert'J de st.nta um supcrat de

Taejon, admira a

b3.nd''!ir·l.llhCffiS
. de cruzeiros e

�,:lS Nacií�s �nida�, coloeada j.:ontas pagas,
num caminhão ufí lizario 11(;S- ,.,

'"

'f' serviço. (Foto ONU I ;. "�"11i!)!""

.r:�ensag<!m dirigida ao poder r.e

gíslattvo, que era. a prestação de

conta das atividades do Excc.u

proxímo
á yí4a.

Estado, afirmou

l\.fim de evitar epidemias '!

'JI"o!eg'er a população ('1 Co
:'éil1 contra doeueas inteccto
'ias, o Comando de Assístênota
Civil das Nacões Unidas esta
beleceu um 'serviço médico

ioda"

no Japão. O presidente encl'l-

Vultoso
0'0 Prefeito
As óbras a serem

maO para o alto' posto de em

bab;:ador dos Estados Unido s

Ao Iniciar o seu segundo ano de admtriistração municipal,
o prefeito HercÍlio Deeke, sempre imbuidQ!lo patriótico desll"
jo de bem servil' â sua terra e ao ,sell PQvo, à�b� ,�e·"apl;'Q:;
sentar á Câmara Municipal de Vereadores Ó relrttório das 'obras.
a serem executadas durante este ano pela Prefeitura Municipal.

Evidentemente. por esse relatório, pode-se avaliar do em

penllo em que se encontra o operoso governador da cidade
em dotar o mUllicipio de melhoramentos e novos empreendi
mentos que virão; sobremodo, corresponder ás eventuais ne
cessidades e que ref_letem a larga visão administrativa e li es
clarecida cumprecnsão pelos -problemas públicos do sr. lÍercí
lio Deeke.

empenhada em tu" 11lent.J dtt rua 7 de Set�rnhro €" por l

força de nlnigacúes assumidas se

l'á I·"construido o prédio de pl"O
pried'.ldc da referida senhora, si�o

LA PAZ, 16 ClJPJ - Tc-

111il.hUtl u'a mensagem ao Se-
Para que a pQpula<;âo blulnp-

nauense tenha uma visão do vuito
das l'ealisações do prefeito Hereilio
Deck� durantE! 1932, pubUcanl0s. �.\

�egtdr. o rctnt6do das obrns (il.P..!
sel'i"j e;·=ccu:'adns nf.:'f:te ano:

i t\lbot.;, escola1-t j;.;ot�·dns. escola d�
l Bra�f) Belchior, e�t;:.l ohra consiste

Ina reforma de unlCl casa residen-

I
ci"[ recentemente adquirida; esco

!a do Beco Arar.1.ngná: escola de

.I Barra do RiheirAo Fortaleza; eSC9 ...

I'"
da Estrada Vdha-Ribejrão Bran

co: e5c01" de T!!sto Central (r<;!
con,truçiÍol: ('�ctJla de Garcia' Al

I �o I ret'on5trt1çã�):.... Grupo Escol;:.r
h'l;lr:-':1Pcdo de ASSIS .

Prosser;uirão as obras de acaba

lllento da nOva ala. das instalaç,ks
san1Hll'ÍaF. 40- pnteo coberto e rt�

canaHzação'
_

de unI córrego. SÍltlul
tan�anlCl'1te �erá e_.:ecutado o H'�O

'\tímpnto de terra necessi1rio ao le

vuntarnento do p.ate{) Gnl

,'el.
pr�stc Ag-ro-Pccnúl'io COl

'I'�,;!�,l)� reforma d'...! 1..ttua ca.::n Cx.i�
t('nt�'! l);U'a r��id(!ncia rio zelad"')r;

unHl

DE tíRBl\N1Z1,ÇAO:
P,,)jetos d,� alargamento duti �,,- te para recebc·r gula.; e sargctas.

'-1 BLUMErl L JOIN�� E
guintes ruas: Itoupava Norte, Ccl. CONSTRUCAO DE PONTES E ,

.

.

� :1 '
- ".tL

Fed:l�rs('n fiqal da rua João p,,�-
, RO:::IROS' �-.-Obr:ls fi terminar Viager .. l"áp�dêS e, seguras.

,éa, Al"in Scl1radcr. lVlato GrO:iSU, ; Bueiru d<1 rua �' tle Sden!l>ro: pon-l s6 no

proIOl:ll<1mento do beeo cUllhccl<iu,'te · .. ·Zclldron··... no bairro do EXf'l�.li;::;SO 'ITAJARA I
:por Bêco Buerger alé a estrada de Garcia. � R j

.

f 61 I r::
J

Salto Weissbach, prolongamento ,''1: OS!,:..s A 'S'Bl1;_;;,� I ..ua l) �OV.. �, Te. 145.) f'

l't1a 7 de Setembro até fi

Al:mC:'a l po�.�!C!��;���. ",l,rc o rC:Jeírão I .

.

Jtoupa',a: h�,,,jro da rl1a <la G�Ó-!Empossou ....se
ria: bDeira dH rua .10_10 Pe:sso�; .

boeiro da 1'11:\ de 1igação entre ?s (G
.

ruas Alvin Schrader e Mato Gros- f Over n o.
,so. ')3R��S CO"jpLEMEí\.TARt:S I NAO FOI o lm,�\f:rL -I\:fi'rru.·
� Ern (:üiTl9T{ n1c.n1..o á CO!1stl'uç-:in J
do boto;_;ro do Ribciriío do Tígre e·

t C'j�ll o finl de proporcionar,.á p,!q� It:Jtorn13 d� rua 8:10 Paulo. serüo

il1i('i�dHS s:'nul1tanc3rn('tlt� ('on1 lnOU pC'(!-:_!2 hfJ.1c� corno presi
pavimentaç50t a� abras de rctlfi- den�c d�l BoJivia. O �r. -'-ifietGT

r <:;;:;.çâo rIo citado ribcírãú. Paz Esicnsoro .líder .SU;J!'''!n10
I COi"STRUÇAO g ALARGA-

,

NTE:no DE RU,-,S: I do mOVImento naciemal revo-
Abf:J·tur.. do orolom;amenlo <Ia llucionário,

run C·;;l, Fe{}fteL,cn; ldelH da fl_ll

i
- Ag·uar6a-<:.:c a ;.<'lld�J fi?

Jo'mli!e; idem no B,:t'o Buergi.'l'; e'\viarlo e�!)ccial
idr_ql d�l rua de liga'_;i-in JlouJ)�'va I

,,_ _ _

h,._ •

No I"-Fu,'jnh:w, iclp.rn dll rua FoI.-
i R�O, 16 (Mend,) -- .Se�tln

I'el,jo Fou(jllct, aherto,ra tia rua cip
I elo apurou a reportagem .l'-1:l

l':;Hção entre "s ruas 'Alvin schra-I to á embaixada da BlJli.via.

(conelui l"!I: 2;,;. pág; letra C) � nenhuma comunicação . .foi alí

J --�'-- -----...:--.__;---------- I'

nado f'ecl:ndo a ratificação
dessa nomeação. O conhecido

diplomata, qUê tanto desta-

nipônico.

.Prinç;pais .
obras e -constI'uções

,,\ �erenl P.'xp.cutadas pela Pre ..

feit11ra dur�nte {} ano de lU.}:!

CONSTRUÇ.�O DF; EDIFICIO�
Pavilhão Sanitário junto ao edHl
cio da Prefeitura. pavilhiJo p�ra a

Secção de Agua. pavilhões dab ofi�
ciuas, garage,�epõsito e fáhrica de

,--------------.--------------------------------------_.-----------,----�--

edidas de proteção á segurança da
cidade são um imperativo do momento
NA CAl\IfiEf\ ftHJNICU'AI" HOJE A NOIn�, SERAO ES 'fUDADAS rItf.nrlDl'�NCIA::;

- � � � - PARA o POLlCIAl'\1EN'l'O DE BLO MENAU _

P(�tJ, cornissflO .. :� gado Regional de Policia para ti

f'il��a. de tl/lln crJchcira C de

,t'lh"llJ,

(.lUTflAS CONSTHUÇóEB;
Prédio pal'n " Vva. Maria Lui-

7,:.1 FjuZi\ da Luz: devido o alarg"i-

i,'_readote:; inJicüd�1 p"'_l� ('aJl:�lra t:studo jlreiinllnar de m\,1lHda� ue l!�ar nleuidas salutares e -e_ri�a

r.lunicipal. pre�ididn pelo dr; p'oteçiio á dcguran<;a tia cid.. :le zes de profixia moral na nossa

"A,ry '1\UJol'cl']. deverão reunir-se 11 contra a cnda de crimes ,!ÚC: "r ciedade viEundo eliminai' Oi;

l.ajc :l lwit<,. ÚS 20 hOl'êl5. no 1'1'--
I
VI1m inquit'tando e SObressaltall·1 e�elllento� suspeitos ( il1de_"'Ja

'��,n��..�'lf!_ue::_:. (';.1''': L�;;I�la�J,.'a,; 60 � .��p�laçãO nO�r ��ti;)105. d;a�� I "eü; que estão pondo em p"I"go
1 .. 1:,. ,scnl:I,n,,,e�, '�d .ndl1:ot�I�..�' ,�I), 1 . ,�S>;I�,l .e ,(��e, (J "'0., e�no �IUlll_ ! de se;;ur'uw,:a (' HIf'SllIO de vida
nd.lclO, 1 cm co,no o pIC,>IU�ute (,pai, atla... e� da ,oz autOIlZild'l cs blunlCnaucnses.
ôa Associassiio Indulitl'ial e Co'! (ios representantes do povo ;.m i Ao 11tH.' tudo mdica., H. r?feri.L'l,
mel'elaI de Blu'l1t'!nau e () De!!>- Camara de Vereadore", está de-I . _

________________________________ I
comlssao dl3 vereadores vai sub-

N
-

h
-

Ef UU I
meter á apl·8ciaç8.o do com"r-

ao aeompao ara0 os • • elo c industria a p(1"Ribilidc�de

O �,exemplo .��. da � Grã (Brelanha =;'ilin:l�����::1 �:raU:l��ig��:lrC�:
f.' J". "ue afirmai" o [.sri�Dean :llcheslJD roturna da cicia.de. nat.uralm�n-

_ .. � � '... t!: conta.ndo COrll a boa ,·ont8de

i:;.to, apeSLlr das frequentes 0-

Iel1siv;!$ de paz soviéticas. --.

Tais declarações foram for I'U a lH'eServação das Seriam Tran
es ojos

o GOVERNO DE LISBOA l.� i'�SOLVI�RA
s

feri
Io

os ra

per dor
A UM .:-\_, - SILO PAULISTA os RES TOS

o

�, a eolahora<;ão dos blumelUl.ll

cn:-H;t� flue eODperCITI para. o t�n ..

gí'unúCcimentQ e Q ptogres:'f) ela

cirladl'. tnorm€ntc no DlO1nlOato

em quI' tOd<l5 a.� [()!'c,n'j ...-inHi de

Blnmenau decougregam-se nllllla

hUmo. comunhão de esfOl'çO:5 pa-

WASHINGTON, 16 (DP) -

A Rlll:it<i11 cO!1Unúa não danc:o
nenhuma pro":a eh.! ::inccra dis

po:,j<:;ão pilr;;. :o;ullldonal' SUilS

diFergcnr:i;:s çpPl () oesle, E,

mulad�ls pelo secretúrio

Eslao:!.o, sr, Dcan Acheson,

FilIando aos jornalistas.

de de paz céJnstl'uti\'u. di> ordelll p

sobretudo de 3egUl'anC;a da socie

dade.

I Pl'lo 'W\l !\i\'el· de cultura " rle

I progrC!'!éiQ. '51uinr'nau está â 1d

I tm'a de manter uma instituição
r C't' policiamento civil munícir,al,
:t exemplo do que "e faz nos ..le

r ,ais centros adiuntados do ptlis.

"I', Achcson tmnbem dis:;c que

'lã" abriga pessimismo n�l'_�

oliln:smo ÇQll1 l.·espc.'ito ao a1"

mbiício mi Coréia. Indk�;,u

a�1da que os Es_taclos Unic[,;s I :

na\) acompanharao o exemr,'o I ..
ela I!lglatC'LTa. que deli e rec'? I

bctl garantias da Alemanha
Qf'id!'nb T no caso de ataques
('QuI ra os ,l).p!11fics Oll contra

O;-i illglésC5.

DOAlt

li'AGAM SEUS ANUifCIOS
NESTE D1A1UO

revelara naQuela

De acordo com a15· ;:i"";d<lS
noticias, a trasladação se

daria no mês ele agosto
prfJximo, C01U uma ,�w'olta

I de navios de guc;rt'a !nn:ii, II lciro� e pOl1.ugueses, :iJo?:" I
rando entre 4queles os Cl'lt� .,li zadores "Tamandaré", e I

"Barroso". A chegada aQ I

I RIO c\f:veria coincidir com

I a;; r.omemoracões da pro-.
, clamação d{t lndetxmdencb.

\ em 7 de Seliembro; deste

I anO, Os despojos do lmpe-

I
rador D. Pedro I seriam co

'/Iocados numa· cripta a ser.

de morrer,
POiItO, 'em sinal' de rcco"

nhecimento tiO apoio que

ali recebera ao, chefiar. n

histórico movimento da re

denção portllguêsa.
Sr. Deun Acheso!)

JUO, 16 (rvlerid.) -- No
tícias prncedentes de Sfu

Paulo, mas até agora não

confirmadas, apesai" do· es
forço da reportagom junto
uos meios l'csPQ!lsáveis li

gados ao assunto, diz.em

q\ll� o escritor Luiz Forja"
Trigue�os. W1� do� prÍnd,
pais integrantes ,,[a Comis
são de Cultura PortuguêS'],.

que (l gOV<!TiH.) de I...lsb ,a

r(Holvera tioar a um Asno

paulisfa, os restos mortais
do LTtlperadol" Pedro l, que
se encontram sepultach5 no

Mo.stci,'o de Vicc;ntc d2 F'O!'

Ta-fJ.lC o g'n"l'rnn nlunicÍ!Jal fa�'! ús
CIU.SlH,'" ('(ltltlf:1"vadol'l\s do nlunl

c,pÍo para a concretização :les-lse empreendimento qUê: yirá de'

enco�tro ás exigências na atual Ieonhngencla. capital

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Homeopo.i'ica "1 Vd11l!i}·s Po'nvocaço-bS L
--'-

_ _DR.MEC:E�LAU SZANIAWSKY : &U, li II b II
llIII

Medlco do Hospltal Nossa Senhora da Luz I

IConsultório: Rua JOSE' BONIFACrO N. 92 � lmNE 2665 j 11 . (l.
!
------lI li

,

ReSjdênC�:URRB�'i��O��1ilÁt�SO N. 529 ! DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM II Vende,se V E ti [) E p S E.
". Especiálidade: 1)OENÇAS NERVOSAS E :l!.rnNTA1� '1' 2.� RESlpENCIA' .

'

I. •Dgenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras,lv.1:anchas" . � !' ,I 1: A .L _ . I VENDE-SE um Auto Renaul.t i F O R D Iimousine 4 portas.
, E$pinhas, e'té. - (jlândulas.'FaIta dê regras, Excesso, l!'lo- De ordem do sr. Duetor_ Çleral do D.E.R.! faço pUbh<:o I -r . ,,'._ j T" 49-"9 mple!amente e-
rés Brancas; Friezlr sexual; Impotência, Esterilidade, De- j que serão aceitas própost.as ate a� 10 hor:�s ?O dia 1� de Abr.il, I estofamel:to N� IOD, maquma : 'k�1) ,

u , co
_ . dese'nvolvinlento físico e mental; 'etc: - Doenças crônicas l para, a compra dos seguintes veículos, ra mservrveis para os I em perfeíto .estado de conser-l qmpaua co�n rádio; :apas

em gera'tl' ReUmatismos, 'Váti2es, Asma, Malária crônica.

1
serviços do Departamento, e no estado em que se encontram: vacâo I nylon, farOlS de neblma, de

,
.

.

Hêfuorroidas, etc: Um (1) Ca�nh�o Chev:;:olet,. tipo 1942, rJ:';otor n, BGD 678005, Informaeães a rua Vict;r pouco uso a llreço nítravunta-
ATENÇAO: Consultas em Blumenan nos dias 26 a 30 de· ..

Um (1) Oaminhão De Soto,_típo 1946, �otor n. T-ll;8226028. �

_ ! -

't t na redação des-
...... ......_ cada mês, DO JIOTEL HOLETZ �

As ditas propostas serao abertas as 10 horas do mesmo Konder n..66. I JOso. A za ar
,

dia, na presença dos Interessados.
. ! te jornal. .,. .' - ,.. ".

.

Os referidos veículos encontram-se na oficina'

Auto-Me-I
i

_ . (Eventualmente aceita-se
cânica Paulista; á Rua 7 de Setembro, onde poderão ser exa-

'

carro pequeno �m troca, pre-
- triótica. Votou-se o ano findo minados pelos interessados.

.

....ngenheíro Eletromeeaníco ' I V l'. "" ...:., _ .� - : ferivelmente Volvo ou o ";:5-

I um reajustamento, já de um Maiores informações poderão ser obtidas na Séde da 2.a I possue otimas representa-
nível assás elevado para aouí- Residência, á Rua 4 de Fevereiro n. 175. I .• wagen).

ao papel de candidatos a coveiros ! .'
.

'".1 -e �.- t; "_ � ..:,_ .::.� ..,;.,-.-... :-:' __oh Ji ,"__-'" �� � � -� � _.",-.,,-:�"":t,'If'OIItl � .__ 'ji: ções procura um SCCHI lJa- <

,::;e;i::::�o d�eí���:� �:iS�o�:�� i ��ã:i��aq�: p::e:��;�;����o
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I S'OC"I·e�·a'�e �OS Amllgos de Blumenau � �� �:�:��o :�::S���:t: '��t- 1 -
-;-E'ç �t\ -: ;-o� D ---;-

I ta sem entranhas que tornam con-! Agora, o que se pede, atravésI" ; 56 mil cruzeiros este ram-
: I L E G I T � 1\1 A,. S

,tra as razões r: ministro da, r:a- I ua tietusancía vermelha, exce- i Casa {lo Amel"cano �- A.

lzend:l
e dos tecnl(:os desse Minls- !

•

ASr;:El\'IELE'IA CONS'1'ITU '·.l.VA D:\ SOCIEDADE I
bem poderá tornar conta do

t·· I di ríd ât
• -' de a tudo quanto se poder-a u.". , .._ •

it 'r; etc Da se "" ln"---'---'-......,--'-..,.,..;.;._,;........,..--.."...�-.......-- ....."'-___.;.-;...___".;__��. er�o. n vi tIOS s!�m ,p� rra, nao I
_ . , _ O Prefeito Munícínal de Blumenau tem a honra e o gra-

escm o ro .
_ �,' �-

,

I '- � '--'� .=,.__:, -'- _;_ ':':':'_'___:_'_ - - - - - - - - - -

I
terão a�ma, c�mo m��\'lduos . s�:n t ímagínar co�no despropósito c to prazer de convidar todos os cidadãos blumenauenses e pes- lhores referencías e guar-

I·
I B a�na nao t�rao :sP1rlto de �u:t,- como temeridade. sôas aqui residentes para a Assembléia Constítutíva da SO- I da absoluto sigilo, resposta
1

" �: �:::le��:ser::·�uC:'�:rr;a�lOt::� I Saibam, os funcionários Pú-! C!E�ADE DO? AMIGOS pE BLUME�AU, que terá lugar no I a caixa postal deste JlIl'.<�al
' Iívro "Acuso" da autoria do

'I
- -

'II blíeos ter a cabeça no seu lu d�a.:.7 de Abr-il do coi-rente ano (domingo). as 9,00 horas, no I GT.'NHETiV).' 'sr. Neves dà Fontoura COl1-
ta da corrente que pretende c au-, I. _

,-
Teatro "Carlos Gomes", à Rua 15 de" Novembro, com a se ..

I
para E� .... � .1' , -

N cluíndo que era isto o homem mento a todo' transe, � aumento: gar, A cabeca e o caraça ,t guínte t
I

fi i que fazia parte do governo a-
a todo custo, se encont:am os v:r- : Não é servindo levianamente, ORDEM no DIA: I ------------�------.....;......- .......----;..-

� tt 1 A' lmclhos-
Eles nada terao a luclac

_ - , t'! 1 o) COI1�tl'tt:ll·";;O d� Coc1'n('adc' I "
.

_
_ ..

� ! ua. 1 começaram os apar- " a RusSla que se cons rOl aq'Ji -I
-

-

�. ,,<, u,� c,, . _ ........

ii t� d 't ,1f. de um BraSIL crgamzado, de um I
• '. 2,0) -- Apresentação discus�ã:J c, aprovação dos Estatu-

Vom,un 1!i ' St' e qU�l1 o o u!llllld"o, cdonl Brasil financeiramente em ordel:l. 1 uma natrla pari. os nossos fi- tos-'
, I' m ervençao suceSSlva os e- _ _

l' I .

' , ,

l putados Fernando Fenari, A- Sua, bandeIra e a da desor-" i lhos, 3, o) � Eleição da la, Diretoria c do Conselho Fiscal; I, '.' .

"

ãroaldo Mesquita, Flores ,da dem; como o seu lema é da

I
--

.. 4,0) - Assuntos diversos. I« Cunha e outros, estava no au- desordem, como o seu lema é ( �\ todos quant?s cOl11pan'cere.m a êsse i1111)Ortar�te ato _e .aJ ge, o presidente resolveu dar _ -, todos qU<llltos se dIgnarem eolabol'ar ('0111 essa entIdade clvIl ,

1 fim ao mesmo. i o caos. Quanto mals desor�e- : eler e Mato Grosso, que teiri"p6r finalidade divulgar e fornentar o desenvolVimen-1O representanté Euzêbiu 1 nado melhor, porque mais' ALARGAMENTOS: to eulttu'al de Blumenau, an!eeipa os seus agradecimentos_
H,O S P I T A I S: Rocha pôs mái?l'. vigor ainda I próximo se está do ideal so- ·\brg;unenló d(l rua CeI. Fe" BLLTMENAU, 15 de Abrll. d,e.1952. "

-

I.

Santa Izabél .: .. 1196 no debate oratorlO fiO acusar viético, Um Brasil com as fl- (\nscn; idem da rua Joi!1VÜeé ide'l� JU:ítCILIO D�E - Plefeüo MUnICIpal
Sãnta C'atílrina .: •• 1133' o'ministro, alegando que es- . .

ele lJ"co 'conhecido como E{'�:J

Municipal •• , ... 1208 ,te fóra 'contrário á uma solu- nanças desmtegradas, e um_ F.vergcr; idem da rua Itajaí; i �e:n II -- - - ,_____.- -� _.- -- -- _- _- _ ! I
PONTOS DE

.

ção nacionalista para o petro- paraiso para os vermelho,:. ri .. rua Itoupava Nbrte: contin'la-
.. Eq'.RI�,.l' fi� fP1'If»O \�NTj r�.TAftSNA_AUTOMOVEIS: leo'por uma companhia .':SUbBl- .Que mensagem mais auspicio. çiio do alargamento da rua Eahia; .la �UJ� tt .. _�It.,- .... ,-".\:b __ M �l·� 'UU Í>�

.

AL Rio Branco ., 1200

I
'

diária da Standart OH._ 'a receberão suas legiões do lkrgamento para H metros e Te �' - ..11 t': .' -

Praça Dr. Blumenau 1102 '

1.':S' _
tiíicàcão da Tua J_oão Pessoa_ ,;JeCt�� lile í!.O m�jmCaCOe$

e 1178 I r F
.

que saberem que o crano brp - LEVANTAMENTOS: .

De ordem. do S�, Diretor, torno ljÚbli�o que, no intuito deRua .B. Retiro •• •• 1111 � sileÍro votou tabelas de dei'- Alem do� levantamenlps c�rt"'n-I coonel'i:tl'- p:1ra 'o mai.or brilhantismo' das' festi\ridades que a

Im'p"ostO's a.pau'af I, veial,'l�.o. LUZ;. Itajai:. �stiva, x A-II ePleesansa_coomesOtafUclm'lCiOcnOaI11dils'Çm,O_°esqt:l!e._,
tos no perlmetro urbano, senw,1:- Ptefeitura de Ibirama realizará nos' dias '19, 20 e 21' do COl·· \

-,

-. >C
vantadas todas as estradas mumCI- i-elite, por ocasião da visita do EXl11o, Sr_ Governador IrineF !.

l' DI.·a.4-5 -. Laj�s: l\?1i?ad.?o!:?' 7?O{ 'I' osa,tbfa.. zê-las. sen.,ão eS,tour.an- ZONA RURAL _ Distrito da
Bornhàusen àquêle município. esta Estrada fará correr �10

I. próximo domin!5O,' 20, um irem de excursão entre Blumenall
NA FAZENDA 'j

'. Amcrwa; RIO tlo �uI .•. <, ..
' " do? SMe: e Ibirama, cem o abatimento de 50% sõbre o preço normal

MUNICIPAI_ " x Olímpico; Joàçaba: Atlético I Continuação dos :;:orviço de m;)- da passagem simples_ I: .
. . cadamização de estradas, ('on1 a A t'd d d'

. ,

rol X ? ? '! ? ? ; Tubarão,:,Hercilio Opinião pública, parlamc7'-. _., _.; , " par 1 ,a esta cidade ar-se-a as 6,50 c a volta as 21

1
':, '._ • ;' _., _c

_! '. _'
COtperaçao _d�s colonos, rct.Jfll'l- horas do lTICSlnO d'Jn1indo.

I Lu: ]( COI�1e;l"C����o, �lo��!lp.o- to, executIvo, classes armad'!:::

I
,'fio do RibelTao It()ttpav�, em ItOtt-. Blume�u, l!i de"abril d", 1!J52,

j
polIs: Aval x EstIva.

.

,. I é funcioJ)ylismo se devem e1'- pflva Central e construçao de tlll:a LUIS REIS
I' Dia 11-5 - Local ignorado' I tiC'r a'1tlvos ung'idos de fé \.!Í- 1 po;jte_ �o mes�no local; construc:ao! Chefe da Secc.,·ão de Comunical'óes) - - g '. rk VélrlOS boelros. � Iprorrogado o pràzo.para l) I Vencedor da l.a X Vencedllr vic.1, contra a manobra cele-l D'rSTRITO DE ITOUP;l.VA; 11-------------------------11 I

:.�::::t:'e sI:x:�=�ta� l'��� 1 2.a; V�nceilor da 4.a x Ven- rada, O que el� ,visa não é

2_-1
Continuação dos serviços de ma-' Banco de (rédihJ P@�n� Iii' e Agrícola do Vale II'fissões (1.0 semestre) e 'Re- ! ced�r, 5.a�_ .

judar OS servIdores do Ést ". :ac1amiza;ão de e"'trad�s com,." �

d.nova!}ão de, licença_ I Dla 18-9 - Local Ignorado: I do mas afundar esse lançá- ,-�(lperaç�o dos c�lonos, con,t, tI- O Ih�jaif em U��iEidi:r"io I
"'TA. COLETORT,"" FEDERAL !

.' " '. cao e reconstrucao de pontes c I..... ....�
,

._
VencecIor da 2.a x Vencedor

110
na desordeh;i financeí1'8., iJ�cíéiros_' (SOCIEDADE COOPERAt['IVA DE KESP_ LIMITADA) III Durante. este mes eS<aO sen- II í da l.ai Vencedor da 5.a x Ven-' '

ué' é a: ante-dunara do cola-o,
I ;. DISTRITO DE RIO DO �rlinAl r-.t?: i'''''�n.�.f:�,? ,';v jitii11 do cobradas as taxas de terras I'· ',......

' '}' .. ', •. ,:..:, -, I '! �?JoIFJl-\\ 1lJi. �tig���t.J§�,AV
li da marinha até 30 do corrente. J: 1 cedor d� 4.a,

. • BO pohhco, ;::>e ao nosso

fun-'I � TE.STO _ , I'
. • - � - ,

.. I
I' ó'

..
" ." _ ....;.... iiv .. c..,'_" -,;. " '

.

Dia 25-5 - Local ignorado' . ].,. -

d y
_ontmuaçao dos serVIços de

m�-I Assembléia Gel'a! Extraol'dinida - l.a Convocação Ii ÜS �qU� na:, -1if ;:r�: .�� �- " j' ':'
.. ClOna lSIDO am a o 1I1Oye . .:l c�;lareização' de" estradas, com a. Em observáncia ás 'determinações estatutárias.e da lei,!. . ,�� .;

e .r, J��,::o .;,.;ev I11- .a f- II
,

Vencedor da l.a e 2�a x Ven- s�ntjpJ.e!ltos de aIlJ;0r J,?ela pá- j conper<Íi;ão dos' colonos; constru!':1 são convidados, 'em primeira convocação, os associados desta

II l�urgent;, �m 3!1
,o'n 1

'

I ,\1 r cc(lor ela S.a; tha éoniunl '0 que' ele fem a j�;:'ó da' ponte sobre o rio do Testo, i Cooperativa; para se rellnü'cm em Assembléia Ger;l,l Extraór
IJ � p�esenl adçao.. :�da, de. engaCliJ. 'II! ma ,1-6 - Local ignorado': f'a'zer 'e' 'rep'u'dl:ar a" ali;a';,;'a e'- 'jiu"lto á propded'ade do sr. Kiekh0C-'!i diária; ás ]0 h01;a3, do dia:;: de maio do corrente ano, em UInaveCClOna e · ...eu a a. ce a- 'I'

. , • ". ..., I _ , d' l' d T' t C'· ro 'd d d
.

BII
•
,"c· â;:R d-'

".

t .' �p
<

<-

I 'Vencedor da S-a -i Vencedor c_ -

.'

'.: "

" .fpI; constreçao de um boelro

em!
as sa as D

..
eu 1'0 ariOS uOlUes, na Cl a e c' umenau.

1!1'�f��tO ;.c e� ,�en °t"'3�; esso� I i .,,' .' p�rla çorno,s ag,?n�<:!s 40 par,,��
,

frénte'á oficina de' Carlos Goedci_' pará assistirerÍ1 á leítura do Relatório dos' atos e operaçõe" ,I JSl ..ae$llrli'lle3. ae'u% IIldalae2a' d'" ·lt··'
.. '·,

b'l'
,

'd r 'd"- f'
- "

li NA COLETclRI:J\.'F:EDÊR� .: . �.'. '..
0, o qua . em a responsa ltl- {na vila; construção de. uma estt'l-! a lqm eça? e suas co:1tas _�nalS_. 1

_",-.-;..._.__ � I ��a 8-6 - :g..ocal Ignorado' dade de agitação tão impa-jda de ligação, de cêrca <le três qui-, _ 'DutroSSll1:: CO!llUmCa aos sCI;h?res asso�lado� que, a refc-

I.. I :Vencedor dá l.a, 2,a c a.a x . lômetros, do Testo Rêgn a !tol1pa- 1
nda Assembh'.la 0cra1 Extrao::dmana funCIOnara valJdameil-

.

V d' d ti' 5' "tI 'Rêga, junto ao P'Jsto Agro-Pe. meDt:" em prlln!"lra convocaçao, eom a presença de metade I- - -,-'- - -:--
•
...,..,. --" , en�e or .a �,a e .a: 1.

- - - - - - - - - -

cuilrio Municipal em instai:u;:;'(': e maIS um do numel'� total d?s ?ssoc�ados,Dla 16-6 - Lo-callgnorar.o. VAI VIAJAR? construção de lima esh'Il.:l;6 de li- Blumenau, .1'/ de abrIl de 19;)2, I
Vencedor da 4.a e 5.a x Ven- RáPIDO COMETA gaçLío entre Testo Rêga e 'resto Al- TEATINO CUNHA MELO, Liquidante. I

i'
d d 1 2 <> BLUMENAU - ITAJAI to, de cérca d'e 2 quilômetros, tam-. ' II ce or a .a, .a e ...a. ;Ii • �- di (

• � 11:: ii" ..I li .J 5,« • ,

'i
' bem nas imediações 'do Posto Ag!:?- AS).CC�@(;,ao .�e rom$!ij! dnOrdV6S �O 'fI. !!!lO nilHU :1' Pecuário; alargamento ca esírad? lf'I' �

� - - - - --- - - -- ----� �- ,�- .....

ii reargem direita do Rilleirão do CONVOCAÇÃO DE ASSElvlBLFIA GERALI�. .

I; 1I111I11nIlUmUmllllllltllmUmmIUmlll1mmmllmlllnnmmmMIUD�, T'l·;;to, as lcon,ldetçar é'Ia fàb�tCa K��l'- Pelo presente, ficam conyocados os ,sócios desta Associa- !! - . ce una c 1ml a� a pOu e 1C- -

bl" 1 d'
_ .

l'
_

::: H 'U M O R R O I DAS :::P kh f I
'

c't- d . ('onotru('�o' p.ao, para a asseln ela gera ar ln2rIa que se rea lzara no !
,
- » - 'I _oe e, aClma I a f', -,"

\ d' 2'> d t' 1 � 1 C NA'
,

j":;;: - ,. VAlU';'""" E ULCERAS ::: das estradas Wunderwuld-Ros"n- .

Ia u O corren .e, as {) 10ras. no - . _.."nlenca, nes,a Cl- I (IM PRODUTO DO:;; .. �� ::
I

•
_ � aade. com a segumte ORDEM DO DIA:

;;: DAS FERNAS: ehras sem opera"ão =jthal e Canudos. hgaçao da estm-
1) EI '�- d d' t ,.- _

'I
LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER S� A. Totavõ;. _

,_'" e, " �
:: I da de Pcmerode com a :Mulde;

ar-1
el\,;ao a ,nova ,Ire o.la,

=: DISPEPSIAS, PRlSAO DE VENTRE, COLITES. :: . ruamento da Vila de Rio do Testo 2) Assuntos dlvers�s. ., _

'
•.:lllllmilmmmmmmlllllllmmlllmlllm!llmlllmmmmEm;;:c!i'!:';��

� AMEBIANA, FIgS»R�S, COGEmA NO ANUS Sê e providências para a neees,.;árb Blumenav, 15 c,e ab�h� ��is Presidente, I:: � '�''o/'t0�'''''''''-' ::

� CORAÇ�pt �UL:t\'iPE�� RINS, BEEGA, FIGADO

,�!desaprOPriUçãO' - -
-
- - II - _ _:_ li I� Dr. José edeiros Vieira ;

l�'
-DR. ARV TABORDA- §; J) SociedadeRecreQtivQe\� ADVOGADO

:
;:; --- ME'DICO ESPECIALISTA ---

ªJ cear, uma lanterna de mão, 1 - Rua 13 de Maio, n.o 16 -
, - -

Cri - llhl
I E 't· I· <" Cai'�a Postal 150 - Fone 245iã Clínica Geral de Homens, Mulheres e anças E. �,ão e louças, além -de a1b'UtU:1S I spor Iva plranga fit :: n;jaí _ Santa Catarina. _

1:: ITOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 as 1'7 hs. BLUMENAU E 1 chaves,

'\
. ,

�,.UIlI!Il!Il!limIIIIlUIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIUIIIIJ1J111111111111�IIIII!IIII�IIUmIIIIJIU'lllllllllUllllllillUlltlllUmlllnllllllUlUUUUIIUillllfllll!IIUU

1 Sub�etido' a 't'
.

"

t··
'

- ItOUP"'V8 Sec�__-�_ '-'-�----'__--_...-__�--,_-"-� :"",,;, -,-__--,-_� _"___,
'. '

ln erroga ano, II li

J":,sé d� Almeida. conie��oü', l11i- "ASSEfi'IBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

�ialménte quoe fói autor' ci:r r01� P 1! ' . . , . e"o presente são convidados os sócios desta Sociedade, a
<, l?� .ocorrido

.

sexta-feil"a: {Ütima comparecerem á Assembléia Geral Extraordinária, que: terá
I

f no IiosWta1 Municipal, e;per:l!l- í lugar, r:a nossa".séde sacia!" n� dia _?O �e Ab_ril de 1952,._as 9
co-se que aind I'" ..! horas da manha, em la_ Con'Vocaçao, e no dIa 24 de Abnl de
1"_ . a laJe o pen;-;o::;o

\ 1952, ás 20 horas, em segundá e ultima convocação, funcio-I l';leha,l1.te confesse o�tros ,roubos 1 nando meia hora mois tarde com qualquer numETO de SOcí05I ccmet�dos nésta cÚllÍ,de. .• 'I presentes, eom a �"gujnh' ordem do dia:
I .' I. > , .• ', la.) Discussão sobre a obtenção de um empréstimo pal'a
! I

fins de am",liação da séde e üonstrução do campo esportivo_PRESOS THANSFE!{IDOS BLUM:ENAU, <1. de Abril de 1952
FARA PENITENCrARl:A DO I GERHARD C_ F_ NEUFlmT � Presidente

ESTADO j-Por determinação do 131'. ,0',,_
--.

.

cretál'io de �eo- P
. t

-

1_'lImmUmmrmUmUmmmmlllmmmmmmmmIlIllIiIllHlIIIIIUHI'::

I �:7�q;��;f:?:G'�r.�ai�n!�d'?:':e·;J1l1� I �_�. Mater8i�a�e Hlznetb K qene� II
., . JARDIM BLUMENAU

Florianópolis, os detentQs que I ª
- A V I S O

,

PARTOS _ PARTO SEI\:I DOR ---.- GRAVIDEZ E
- Por motivo de força maior, a Empl'êsa Auto Viação Has-

se achavam cumprindo Dena ,'a ::: se, comunica que, ao cnvez de inaugurar seus novos e confor-
Cadeia PU@Jjca désta Cjdá.d�, os '1 �

-- COMPLICAÇÕES -- taveis ônibus, no dia 1.0,' como vinha anunciando, adiou para
quais são em '::

SERVIÇOS PRE'-NATAL.
_ dia 10 próximo vindouro, lle!o que apresenta suas excusas.numero d'é .,.:..is,

_

CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS - 9 - 11 HORAS :: i
.

São os segúintes os horários: .

kdos elcs
,

acusados e co?ueaa- = < = P A It T I DAS
dos por crzme de fil�tO/ se:1do ;-;,mmmmmmmmlmnmHmlmlmmmlmJimnmlmUlmmmllml.� BLUMENAU

.

RIO DO'-SUL-'
�Jes: Jorje da Si!,'a. :Nunes.

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

A's 6, 9, 12 e 15 horas A's 6, 9, 12 e.15 horas
A.naclet.o Lima, Julio AngiletU, --r --" _,..._.__�� ..... _

l"'edro da Sih'D, Placido r""l'ef;
�obl'jnho e José AU1'cino perü'lrll,

Esoes 1:"'-1ltC-

Assinaturas:
ANUAL . _ ; . . : . • . . . •

SEMES'ntAL . . • . . , • .' . . •

N. AVULSO ..••.••••••

,Cr$100,OO
Cr$ 60,00
oes 0,50 A

bradas as taxas de limpesa
públicà e aferição de 'pesos
e mcdi4as (ano inteiroi. Até
6 dia 8 do corrente foi

Ainda não

UA'l PRODUTO DO

lA:BORATÓftIO UCOR DE' CACAU XAVIER S. A.

BATERiAS SUPER R�fORÇADAS'
Novo p�i!no de venda .- Recebémos ,lerias
usadas' em froca .. '" Garantia .. 12 mêses
18.000Klmls.;

PRECOS BAIXOS
,.

·R E V E N D E O O R E S . F O R D

.ériearii17ii
Mercado de Aul9móveis

John la freshel..... fundadpr
NOSSA DIVISA E' SERVIR

Por' deficiencia de endere

ço, acham-se J'p.t.iclos nos Cor
reios e Tele.exafos desta cida

de telegramas para as seguin-

A"l7E:llnq df! ·Sjl��'. !.ljC!1l0 Bl'D!�
':Uid, Cú_' TéstS:, Ccr-t·.':.?, 1)-,10.- ,
r�3. da Cu:!:�!ii ;J.tao;:. l-ir:ts:J.:, IHc.. tht "P ..... � r...'l" t C-r>""' ':)" " 'FI" 1 _
___r " __ " _ ",_:çp�_ > �n.",,� ! __0_

zinger, José lVIaIletta, Leopol· ,

do'Koenig, Mai'garida BlcheÍ3.
Mailoel da Silva, 'Ol'éh Ha

brüéevezh, Dr. Olavo mgon,
Sll"'j!�

-

"1!l:mnicke;
-

Sieg!ried
J',larchf€Jd, THezlr-J1a'Halnf;S,

lO

BLUMENAU, 17-4-1952

OPORTUNIDADES I

� Viaje no RAPIDO C�ME'rA
, Confortaveis Oamionetes

BLUM:ENAU - ITAJAl

o
. c'ÜJ\HiNWi, {} M�DICO nu. WILSON Sl;,.NTHI�GO
QUE 'fRANS'PEInU SOA CUNlpl\. DA RUA,1:> DE

NOVEMBRO PARA A NOVA ALA DO nOSP!TAL
SANTA IZABEL, ONDE CONTANDO COl\I ,MAIS A,M
FLAS DEPENDENCIAS E MELHOR APARf,LnAl\>�l',N-
TO, PODERA' ATENDER COM TODA A EFIClENCIA
SEUS PREZADOS CLIENTES,

...'

POMADA ,

JAGUARIBEX�j "
"'NTI-He�Olll\ot()"'J!.U, ..

f.ri'r"1tllila· do Dr. IXIulll.go:.Jaga:;:rlbe
ludiuxiioTV'CJpatJl'ko:-�tl CDMlJ1JV;'�OO rr<>t�rr�nb d� hM1�rtrM�

Fórmula do Dr. Domin

gos Jaguaribe, à base de
coerana, a milagrosa planta
da flóra brasileira.

Auto Viaçao Rasse

"E não se eSt)ueça"!!!

GRANDE SOETIMENTO EM,VALVULAS AMERICA�
NAS E EUROPE'AS.

"

-.PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS
:'_-" SERVIÇO RáPIDO POR PREÇO M,O'DICO ,,_",

Rua '1 de Setembro, 4 4 9

•

i
I

Praia de· Camboriú
Vende-se 16lEI DO melhor
ponto da Ilraía em frente's ilJu;.

Informações HANS TOENJES
Rua. Paulo Zimmermann, 120 - Tel. 1281
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A qualquer lIl0mento," se
forem exatas as suposições

,.
dos correspondentes-em Pa�
ris e as íntorrnações de Was

híngton, deve chegar ao
,

"Pentagon", sede do Depar-
tamento da Defesa dos Es

tudos Unidos, a carta do

general Dwíght David Eí-

I
senhower, pedindo dispensa
das funções de Comandante

I
Supremo das Forças do Tra

tado do Atlantico, para Ie

'!
var adiante a campanha pe-

la sua candidatura à presi
dencia da poderosa nação,
pelo Partido Republicano
E!;;perava-se que esse doeu

mento chegasse ontem mes

mo às mãos do secretario
da Defesa, :;1'. Robert Lovett.
F' jx-ssivel, portanto, que
os últimos telegramas J I

noite já tragam alguma n -

tida definitiva a r'espeito,
se o sr. Lovett e o presíIe ..
te Truman resolverem di

vulgá-Ia imediatamente, em
carater oficial. O genf>rnl

-----11
JOSE' LINS DO REGO

II

Edna Savagit entregou os

ardores de sua [uventude
'á poesia, Quer fazer de SU::l'

vida' um poema. O que é
formula de Rilke, ou melhor,
a uníca solução para o poe
ta sem mentira., Poesia é
bem isto que Edna aspira;
uma excitação da alma, ate
a mais tensa vibração. Des
de que a sensibilidade 'do
criador consegue transmitir
á fo�ma esta sua volucía, de
um instante. ele terá criado
o seu poema, exprímindc a

sua ansia de amar. Mui+as
vezes o poeta não consegue
Tomper as paredes de pertra
que o cercam. e se trans
forma no prtsioneíro sem

voz, mudo prísíoneíro, inca
paz do canto. Então as cõres
do mundo não existem pera
ele, e o surdo-mudo é cegc
também. Mas simula que
canta e que vê, e o que vem
de tanta mentira pão é nada.
E' só mentira. Edna Sava
!?et leV:JU mesmo poesia na
ra, a sua solidão. E de ;ua
intimidade com as tristezas

qu:: são fantasri:as, brota �l n

c�nto de criatura que quer
ninar o "tempo vago", "as
horas insensiveis". Bem que
ela diz para um desses sim
bolos:
Sentis saudades, Senhora,
-Da seiva bruta
Das flores raras,
Do espaço rubro
De vossa aurora?
E' esta saudade, que é a

poesia, qualquer coisa .p,e
não tem sua forma .Jefíní
da, mas que existe e nos a
travessa a alma como a luz.
E' esta saudade que faz a

solidão nâo se I.nmstp!'J'f1al·
em horas podres. tcrrívo ís

, instantes da putrefação dos
sonhos.

.'\. moça Edna resiste ás
virulencias da vid.t e se, do
mina e se Impôe c ainda tem
força para cantar a sua soli
dão. "Vejo-te Intermínavel
nos instantes
e crescer pleno, leve
na minha incompreendida

. I memoria
Mas eu estou só".

Eísenhower-, que' ainda se

acha €ln P,,;l';S, ofereceu um

almoço, considerado de dos-j
--_ ---------

.� hora do -babaçu
s: ugusto Frederico Schmidt mas fundamentais, com ur- I

R
so que as Iníclatfvas esté-

.. 10, 6 - Resolveu o mi- gencia, cortando de estradas
. .

I' reIS e lmproficuas eneon-
nístro da Fazenda tomar a e ferrovias o terrrtorío ma- tram sempre �bundante au-

si, pessoalmente, o proble- ranhense,
<

debastando os

�na do babaçu, Conta, para mesmos babaçuais qUI! 1)10- xítio. Desta vez, porém, com I
- IStO, com irrestrito apoi-o o babaçu devemos tratar a-

queiam com sua densidade· I
do presidente da Bepuhlí- bertamente - para evitar

o avanço da exploração ru-
•

,ea, que, seja-lhe feita jm;ti- dimentar, detendo-as � orla
o ridiculo das altas autori-

ça, nunca se mostra índííe- I d dades, às quais ]'nceumbe,
as matas cerradas, criando

rente a essa cspevle ,le Inl . nates de tudo, pl'escrvar sue,
I meios de transporte fluvial,

ciativas, ',t},

\i
respcitabilida(le.

� c ao mesmo temllo promo-
.
Posso com seguma(,a in-

formar, aos leitol"t'.s deste
vendo o povoamento plane- Que o ministro Lafer, �).

jtlrnal, l;ue soou a hor:l do I
jado, com trabalhadores ,1a- rajoso em fazer face a tau

íamoso hoi veg�taJ pelo i ci�nais e estrangeiros, ca- ta demagogia, ténha o aui

menos, é o que está resol-
,pazes e ath1os. Não custal'e- lUO para olhar tambem d ,

vido na vontade dos ilOmens ,mos se assim fôr feito a ver face o muito que é p�eci<;.)
•

O que resultará desse fecun· empl�egar, a fim de que o
que assumIram a grave res-

�onsabilidade de dirigir o
do � benemerito movimento babaçu deixe -de ser a miro·-

Brasil nesta conjuntura.
gerador. cuiosa panela ue ouro es-

.

O sucesso dessa autentica Nenhuma parcimonia mio: condida na terra, e se tralls-

batalha de enriquecimento, pe, nada de' mesquinharias, forme nessa riqueza insoris·

que terá por cenario o Es- nem tampouco esbanjamen- maveI e oportuna, de que

tado do Maranhão, depende
tos inuteis! Faça-se o ne- tanto necessitamos.

tão somente da ousadia dc cessario, custe o que custar

concepções e da impo'.'tan-
- e o babaçu retribuirá

eia que se der a UlnOmll .• com munificencia l'eal. E'

endimento pioneiro (lesse

I
uma constante brasileira o

porte: quaisquer providen- 'predominio do espirito de

eias limitadas a uma estl'ei- avareza em tue10 que pode
ta visão da obra a realizar,' fn.tificar e produzir, ao lJaS

resultará llorém em fracas-

ii Feridas, Espinhas, Màn- II

II11 chas, Ulceras e Renmatis- "
mo. II

II ELIXm DE NOGU.t.'IRA II
II Grande Depurativo II
II do sangue ii
------ ----

so a tornar mais remoto e

duvidoso o final desse encah

tamento dessa gr�U(le rique
za capaz de salvar da mise

ria secular uma das regiões
mais sofredoras e abandona-

das de nosso lHIÍS.,
Se os homens que têm nas

mãos os destinos do babaçu;
nesta hOI'a, vislumbrarem a

realidade e souberem como

agir efetivamente - então

'assistiremos a uma verda-

deira renascença brasileira,
{lo restabelecimento do equl
librio economico'entre no.r�
te e sul. A 110ssibilidade re

dentora desse maravilhoso

&lA
�

..�

. BAJ1RETO LEITE FILHO

("North Atlantíe Treaty Or

gunization"), e que se a

charn reunidos no seu Q:tar
terGeneral, o SHAPE ("Su
preme Headquarters, A

tlantíc Powers, Europe" j
para levar 'a efeito o que
se está chamando de "guer
ra no papel" e que devem,
ser manobras de quadros,
ou um vasto exército de co
mando.

plataforma que júó sua, poi-
uma outra, qualquer que se

ja a .sua elevação, mais 1.1-'
ma. o ..itra desconhecida, na'
qual terá de. enfrentar um
mundo desconhecido de pro
blemas e de' exper íenctas. é

essa um ato grave, que requer
•

r-r: __ • __

,
�
_�" T ...............�

,
__,_._ u_'_ � __ � �_ ._.�..

. .
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.
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" �dado em .23 d6 Fevereiro de '1935 Ender� 'l'ele�� «INOfu' I
Capltal1ntegralizado .;. ... _.. . . .. ,., Cr$ , 22.500�OOO.OO U
Fundo d0 reserv� lega. e outras reservas •. • ,Cr$ . 27.500.000;00 I

I,· Total do :não exigíveJ _ ..... '......

.

Cr$ 50.000.000,00

"III AGENOIAS E ESCRITO'RíOS NA S,PRJNClPAiSPRACAS DO ESTADO

I UE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E ,cURlTIBÀ •

I . ..

Taxas de Ul' pósitos

"
Depcsítos a V1Sta� {sem Imute) 2<;,/( DEPO'SITOS A :PRAZO FIXO �
DEPO'SITOS Ll11ITADOS Prazo mínimo, de e mêses 5,1/2% �
Limite de c-s 2'il0.000 00 4,1/270 Prazo mínimo de 12 mêses 6%

Ii Limite de Cr$ 5uO.000:00 4% DEPO'SITOS DE AVISOPRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
imite de Cr$ 100.000,00 50/0 Aviso de 30 dias 4, 1/2%
lRetiradas semanais Cr$ 2U.OOO,OO) AVISO de 120 dias 5% a

I --_ CAPITALIZAÇÃO SE�lliSTRAL �
������=��;:!!�!������=�?������.�-ij!

pedida, aos oficiais de di

versas nacionalidades, que

ícompõem o Alto Comando,
c o Estado Maior- da 'NATO

Nos comandos que lhe
coube exercer, desde o ia,

moso desembarque anglo,
norte-americano ll� Africa

do Norte, em fim; de 1942,
Eisenhower foi tantas vezes,
e node dizer-se, com mais

rigor, tão continuamente
chamado 'a encarar ques
tõr-s pol ítlcas e a deseinpe
nlu-r um papel político, no

mais alto sentido,' que se

hoje há no mundo um sol
dado com suficiente Inicia

çãn para ocupar o poder,
sobretudo em um país tão

poderoso c tá:l complexo
quanto o seu, este é sem du
vida ele. E' uma decisão
grave a que tornou, de acei
ta' os insistente.s cor1'\'itos de

uma ala do Partido Repu .

blicano, para disputar a ,'ua

car.àidatura e, se for b,:m

sucedido, para disputar .. s

e1 � (ões pl".:!sidenciais aban
donando a�,'3im o seu posto
por um posto e wn dever
mais alto, como ele proprio
o disse, no seu pl'imeiro
documento da aceital;'lo. ,.A.
,sua gloria, a gloria qUe i:o,ri
quistnu na sua carreira �ro·
fissional, está intacta, Ei·

A Imprenso.
,COSTA REGO

senhower \. é sem duvida o

soldado de maior pJ:�stigio
no mundo, entre outros Ina

tivos, se quisermos levar as

comparações até os mais ex
tremos limites, pOl'11ue Sta
lin não, permitiu qUE: os

grandes chefes militares

rá, nas paginas dos ;o�nais,; '';>
se :i dos ,,jornais aãú 1hp serve,',
par�('eJ1do-lhe tenclenC!í)SF, 01

elab9rada com fins particu1�� ,

'reg, resta-lhe a ôpiaião das"

Uma nova válvub de te-
"-::l"'t,IS à Redação", m;:.13a,,"

levisão acaba de ser apre-
. h"'�ste e crmtudr1, 1)0r isto {ne��.'

sentada ao Instituto de Ell- _ _ _ _ _ _
_

' i110. üllv0Z mais sincera. I\dio:'

genheirog de Rádio dos Es� i I P E ç 4. S 1" O R-� -; "lhe �,al�é, f> obvio, perfilh l-la� "
,

tados L'nidos. I'
L E G I TIM AS, i :' Acontecerá na maioria das hi-

A nova válvula revolucio-
I Casa do Ameriéano S. A. lI: poteses que lhe cumpre cón�

,

na tUílo o que no genero se
•

11__ '� ..:_ _II : trariá-Ia. Ela
'

é, de qualqu�r ,,-

fez até agora, Isto é assim ; Dr' Aires Gonçalv
"

i maneira, o índice de nmei' pro�
,

l:�rque (1), está sempre em I ,'.
.

es· videncia. a tO,mar, quando não

foco e (2) não necessifa -:- ADVOGADO
- para satIsfaze-la, para aquí�-

Mstdencla e escritiJr1o; ! t<lo" .�.
- . -

_ BLUMENAU'_;' r
,a" em ldaçao ,ao pamco

.t.ua Bl'WIqne. 95 - Fone: 147% ,porventura existente. " ..

"

SO��tal' e entrar em ",;;ão.
Entretanto, esta válvula.

não é a. unica novidade Co

A máquina de coslura' ·alemã'
costura para frenf� e para:, traz, borda;
vendida ·com garantia eassislência
graUs.

"

'

Preços especiais pa ra revendedores'·
._.
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BLUl'.'IENAU, 17 -4-19�Z

'}

o

(ASAMENTOS:

uNo Car'tos-ío de Registo Civil.
('esta cidade, realizarrun-se' ')':1-

tClTI, OS seguintes c!.tsanlenL)s!
do sr. Alvin Loth, comercia.nte

aqut radicado. com a senhor-inha

Slfi Schbert, filha do 121'. Afonso
c sra. Ema Schzert; do jovem
Jsir Antonio Soares, filho do 51'.

Antonio c sra, Jordma Soar as,
com a senhorinha Maria DIoní

sio, filha do sr. Luiz e sra, Am

brosía Díonislo, Alex

Diana Teresa,
do casal' Eugenio Julio-Eha.

Margarida Erbs. Como padrl-

1 ...

I
I

que as abelhas da Iudia I
constroem colmeias que Ichegam a alcançar 'as.
ilhas nipónicas. 1que foi em 1524 que os

conquistadores espanho+s
trouxeram' do México

1para a Europa os primei:
ros grãos dê cacay.
que, segundo George I
Bernard Shaw, os ínglc- I
ses começavam sempre I'as suas colônias por um

banco, os espanhóis por I
urna igreja e os franceses I

DOl' U!TI rafé-concert.o". ,
que existe num museu, \iem Filadélfia' nos Está..' .

dos Unidos, a sobrecaéã
ca e a cartola de feltro
que 'Abraham 'LincO'ln u�
sava quando foi' assassi
nado. num teatro de Was

hington, em 1865,

que, para desobstruir as

ruas no inverno, a cida
de de Estocolmo, capital

Ida Suécia, serve-se de um
tipo de ca1ninhão provi
do dc uma espécie de for-lnalha que derrete a neve

instantaneamente. eon
vertendo-a em liquide,
Que depressa se escoa P(�
los esgotos.
oue nuando
da!lte

-

Perry (:l!�geu aa

Jaoãov €1TI. 1853, não ha
'�iã naquela - '!!qç)io '41'U
úriíco navio' -de guer1;a� e

que, até então, �os -japo-
neses estavalTI proibidos,
sob pena de morte. de
construir qualquer em-

\b::trcação com 'copacida-
de suficiente para aban

t;lpn�:r �s ilp:�s �lip.9nic�'3.

COM

CIN
2 ...

HOJE 'AS 8 HORAS: - A ESPETACULAR REPRI;;;:v DO 1"5-
PETACULAR FILME:

,�� J

'IHomens R- II
as

9
" ..

com RICHARD "\VID1\-1ARK - DANA ANDRE\V': _ (�,H'\,
MERIUL! NINGUElU VIU AINDA CENAS IGUiiIsr AS Sf':�'
SACIO�AI� AVEN�URAST DOS ARROJADOS iWMENSLÂN.
FlBIOS.INCRIVEL. FANTASTICO! RXTRAORD:[N"'R��),
"HOMENS RÃS" - E' C o L o S S A L! .." . .: ,'; ;;1.. .

Acomp, Compl. Nac, e short - Preços de costume: - N.' B.�'
O SORTEIO_DE erg 1.200,00, da Caixa Eeonorní ea ser:" reaü-
zado amanha.

' ,

4 ...

GRANDE VENDA DE fiM DE VERAO d@
AlfAIATE,LADISlAU
Remarcações- Estupendas

_

Novo e riquíssimo sortimento
Vendas com o "TERMO DE GARANTIA, para

estudantes - Preços especiais �I----I�Alfaiato LadIMláu I i
I

I

5 ...

6 .. '

RUA 15 DE NOVElVIBRO. N°. 588 a 596
==-=---- BLUMEl'fAU �

- =
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Compre hoje mel!mo· o seu exemplar de «lJfecanica

Popular" agora publicada em espanhol.

A vendo em tôdas as bcnc:�s.� apenas .Cr'$ 12..00

Repr8Senfc.�fo 'Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

. Av, Presidente Vargas, 501.19." �ndar-.Rio da Janeiro
A INTELECTUAL LTDA.

QUL.'\rrA PA'HINA

��tNavegação Itajaí Lta
NAVITA

ADVOGADO

OR� ARTHUR BAlSINl

�
- Edifício "MUTUA", 1.0 andar - Salas 13-14
ª Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506

; -- ELUlVIENAU - Sta. Cntarina -
:

- Corretores s
. "j ã I !T�i:t,; ,PUi:!& ��llnJLa�m:::;; I rp.t:.c� ::Cf!'pf,,? 3J:�J!}t,;�'·�-: � 1!!

e

\g ª I roram !�!t8.:' �al<a a reumso
I t!!!!::J, hera, as PC! ta::! do,� :'J_r-

- t;, �1ÉP I A P:RONT :: í da
clu-

ê
..... \ -' I § ! dlnárin •.quando ,então assun-

;;:_=:- C O .H R li:: T O R ª i tos de palpitnaje interesse S�-

= ê I riam discutidos. A
.

segunda

Rua Maranhão N. 2 BLUMENAU _::

I
delas deu-se quinta-feira pU9-

� � sada e segundo conseguimos
- �'

... 21"uar dois ou trÉs sócios H:·

y_tlun!.mllml!I!!UJ!lt!lUllt!Ummnmnmm!.U!HmUmU!f!!f!rlfJ!!lb
-

- .

BIJUMENAU
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tI

surpcend cndo a tudo e a tod JS. ingJf1;:; que já dirigiu jogos f!:fll

nosso país. teve um desempenho
faccioso. prejudicando nossa se-

Ultima hora esportiva
.

.
j; :1--------Ont.ern a no ií,e, eru Sant i.rgo n. viela.do a um porrta-pé do fa�na-

do Chile. o scratch brastletro, 50 Insídcr do Prata. O árbrtr-o

dosrorr \111-::;c do' onze uruguu ío,

t1llngando (I triste lenbrança da ...

quvln final ,lI' 16 de julho . nria

tendo-o por -1 :,2. Os oríentats,
é\ IÜr o f'ant asma da derrota. Je-

B L ·U M E NAU
. -- -- - -

- - - *- - - -

Confecções "Disãncta"
-- --_. -- _------'--- ------ -

\De Toda

"CC
.

-

"-

OOuaraná Chempegne da.

ÃNTARCTICA
De

•
I �_�;�......__

maior consumo em todo�ojBrasil bocia�õe� do al'l!li3ticiú.
tentou que eSSIl movimen
paramente adnJini�trativ
quadro do oítavo
está encarregado
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