
o Cntete homenagens
. - '.. ..

a Nossa. Senhora de Fatima
RIO, 5 (!\ierídioiial) :._ Es

teve, no Palácio" d!> : Cate te '

l\í<lnselllIo� .lnflO Mola Alhil-'
fll1êr'lue, (!!li' for convidar o
l>cesitlente da Rel'í.blica e o.'
funcioll,hio� da presÍllêiléia
lla R"'púhliclL para particil�lu'
d.'iS !tomf-It:J;.:ens à Nossa:,::se�'
nhota dI.' FaJima,' ,no próii�"
dia oito, A Imagém' da s,üita
ti�verftJ t�}!l- pr�ê���.it}) Pttssar'
em frent .. 00 P.alácio, ellja '[,i
enaúa çH'á iluniinada: 'Da sa
cada fj Cllefe' '�o :�G"Villno,
eel'i�!lilo por 'SêÜ" auxiliare:?
jmEdí;-,ú;s, :assisti'rii ao -

ê�i't.eJiri ,'"I' ,

;: .....

____.__,_;,;_..<
'

. ."� (Santa. Cata rína) 'SABAPO.
--------�----���--�--------��--------�--�--�, �----�--------------�--�----------�--------

J U N H O de 1953

BERMUDAS
Assis CIIATEAlJBltfAND

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira
'

ne, no motor- de um av.ião,
ali me detive por einco ou

seis horas, alguns Imos atrás
A socíedade inglesa da- ilha
lhe dá a sensação de um

fragmento do Reino Untdo,
solto em pleno oceano, Eu es

tava com uma minha amiga
inglesa, a quem perguntei, ao

cabo de certo tempo, C01110;
sentia Bermudas, ela me res

pondeu com ironia: "A mes

ma sensação ínsular da outra
ilha, sua mãe".
"_ Será dificil opinião, acerca
de lima conferencia, onde -se
vão fixar métodos de ação.
em face de um país cujas in

tenções secretas nínguem CO�

nhece. O que pretendent d'a
gora Dor diante os russos?
Querem uma tregua para ga
nhar tempo? Desejam um [la

paziguamcnto temporário ou

por dez anos, enquanto pen
sam tirar a diferença de ur
mamentos que estão perden
do para as democracias atlân
ticas e da Oceanla ? São os
'russos tão furbos, tão amo

rais, que todo o cálculo com

eles, na base da lealdade; fo'
ra em pura perda.
Em todo o caso, Berrnudas

apresenta um horizonte ani
mado. Depois dos últimos de
sagradáveis íncídentes entre
a Inglaterra e os Estados U
nidos, as duas grandes demo
cracias se preparam para re

compor uma linha comum,
ante a ameaça russa. A ação
inglesa deve corresponder ,à
ação americana, em termos
de ajuste, se se deseja garan
til' o problema da segurança
dos povos livres,
A' distancia. Bermudas sig

nifica isto: que as três gran
des democracias vão coope
rar, ainda uma vez, para que
marchem unidas em favor da
paz mundial.

'_ O'.. ', ' M E H s A G D S E L V A S

LISBOA. 26 - O que é que
se vai passar em Bermudas?
Quais os itinerários que serão
alí traçados para uma nova

tentativa de convlvencia com
os russos?
Bermudas é um. dos luga

res mais pitorescos e agradá
veis do Atlúnt ico , Com pan-

criacãe 'de
,

143 divi sêes se necesssrie

--------

máxime da
dos EE. UU.

lliscnte a �am8ra o �rojéto
que �eDeliciará. os mé�icos

WASHINGTON,
Confirma-Se nos eh-culos bern
infor-mados que o pr'es"dente

NA-O PODER'-'Ar (OMPA Eisenhowcl' teria conv.dado o

, ..
..

prnsldentc do México, S(·. Adolf'o
,

,,', Huiz CortinE'z paru inaugurar,

RECER O MINISTRO DO com ('1", == I'epl'esa. situada
na. [I·onteT:!. entre o MexICO e 'lS

TI\A"BAlUO I EGt.ados Unidos. Nesses eirculo'�

K fi! I ncr-cdítu-sc flue o ]1l'f'sidlmte EiBe�
nhower :1l:'?(,l'iu -rmn rt!'lta, entre

B'rO � cH -id! 1) _ ° 1111'- 16 � ,2-1 de ourunro para RA ce'ri-
lo. f') l.\'.lell lona -

I
ní t· Seg'ada Vian"l recebeu mônins da inallgUl"H:'W' l '1; re-
I" lOS'

1 ínrulr "n' 'FI "

convite para, intrgru r o Comité )WESll.
..

( cIlDI:mnnt,:L ,,'" ',J
•

:lCon,�
Bl'asileir<J ií Sétima C'onfl'l'(él1c:ia que fIca s.t�wd,L ",,'1H e o R!

Internacional dos Sel'vi\�os so- Grande, na !�l)n�('Jl'a do 'reXBS e

ciais em Toronto, no Canadá, O que foi ,c0l1s:1'111(la em comum

titular do Trabalho agradeceu o pelos doIS ]lfilses.

eonvite e deu iodo o IWU apo'o

IN·Artigos para UIVOS
ao cOTlcláve. mas nâo poderá
r,:'ompareccr ao mesmo. fil'gundo

CASA "A CAPITAL"
alegou, ,

I liberação jt cambiais �ara
'I . imuorlaçan je aoti·bioti&os

RIO. 5 (Meridional) - Pará e o Amazonas, com- dos p210 Instituto dos Co

No pr��:ximo mês de tulho, I pletando a_ssim uma séri,e merciários.
-

d d cao a todas as 1 Grandes manifestaçõescontinu ando a execucao o e .excur
�

(

seu plsmo quadríenal de nidades da Federacão. foram prestadas por: todas

realizascões em favor dos Em Belem e em�Manaus as classes sociais de Sergi

assegurados do seu institu- o presidente do IAPe inau- pe e Alagôas ao sr, He�ri�
to, o s r- Henrique Larloc- gurará as primeiras obras que Larocque d� .Al�elda,
que d €� Almeida visitará o construídas naqueles Esta- quando de sua vrsita aque-

les dois Estados; afim de

,
.

RIO, 5 (Meridional) '-f' Acom·1 que .diz estar cuidando. aquele
punhada de informações do' Mi· orgão especializado no Banco 'lo

nístro da Fazenda, para 'onde foi Hrasi! da liberação, dos pedídoa
encaminhaa tníeíaünente, voltou relativos à importação dos dl

ônÚ,m às ll'liíov .rlo presidente' da versos tipos de antibióticos:

Repúll1ica a JxpJ�ição' de mott- '-�'-----'--

vos na qual o Min:stl'o di, Edll
cação e Saúde sodietta ao, Cfleft:
do Governo provtdêncas 1,10 scn

t ido de'que 'ioeja, a, (�EJXlt.! 'autO'
rrzada a suspender c:l,3 ,',atua 's

restriçiies cambla's ii 'impOrt.açi'i,o
de anti-bioLC'j3.' ,,"

'

Esclarece o ministro, Sirnõps
Filho tratar-se de medida }:iN'
vl?nt'_':a desLinada a dO,taÍ"o.Dc
partamento JliaeiOI'Hil <e S?-úd 2

d{JS neccs'Sú'r:os instrumentos rI?

l1.<;iíO, na eventualidade> �c �lll)

8'Urto epidêmIco de gripe, 'ii exem
pIo do que vC'm ',)C()1:rendo '.em

outros paises.,

Apreciamlü a materia, o' pres'-,
dente da República decid:u ac:)

lher as inforn'lações do 1VIinistl·o

da Fazenda q1.i'e reproduzem"" a

liás, os esclarecimentos, piesta'
dos 11 proposao pe1:1 CEXIM,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�EGUNDA PA.'GINA "�� A N AQAO ,�m.

Avisamos por meio dêste, que está terminantemente
proibida qualquer incursão ou caça rios terrenos de nossa

propriedade, terrenos êstes demarcados com um fio de arame

Necessita:' d� auxiüares . de escritório, devendo ague-

!
farpado.

'

'
.. ' �. ..,

:')tl; est
...lr quites 'com o' serviço militàr. Advertimos, outrossim, que os nOSSQS guardas estão '.

. pun:gf/���i�SS:�1�1..�i;�r� N<Wii�� .

carta de pról)rio

I' rí:es:-utodzaclos
H ton-ar medidas enérgicas contra os infra-

V'E N' Í) 'E '" S E
Blumenau, 27 de Abril de 19SX' DIRETORIA.

"i" õiliíl"iiÚ"ii I.; casa. nova de doi, ,0da-1 r(ll�il�fr��4;Ml��DlrrlC�;�;liôM{OPM1(Af'�$
.' .

'

. .res, apropriada l}ara neg·O'ClO.,i·' �t
BlUMIIAUENSElld,õj . J��eitw�e em troca automovet ], �-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY ��

�,

. nu terreno. I
.

Médico do Hcsnítal Nosso Senhora da Luz

·.·Ie'.' It�a.' vend!t:·· .

Vel' -e tratar na ofíeína I �i' Consultório: Rua JOSE' BON1.2,,:"CrO N. 92 - Fone 2665
�i" t't.I� _ . _. ioI,.. Froeschlin, à Rua 7 de Se-!' Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

�mve.r5iF· Ú.ii(;i;;n� Iiua� 7. de tembzo, 1051� Fone I3:?!.

I
C U R I T I � A - PARANA' .

S'�temb��.' 'Õ'iííri? li��l, para ' )i Especialidade: DOENç:AS NERVOSAS E MENTAIS
m!ll;a!Ü.a .

e. �1.l�rci1·,. ,
--.,..".-�-..."",--..,....-.."....,...,,,.._.,. I 'Doenças da pele: Eczemas, Furunculose" Coceiras, Man-

1 terreno (I�.1'5l} metros qUIl- 1 • chas, es!)inhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces,

draà.t)p.,. no Daj"J:�.�. d,e,d�om-, �'1. I ·so, FJ.bres Brancas, Frieza sexual. Impotênoía, Esterflída-
ti,_o. 'PJ'!lço If�,:·o.,.asião.

.

I' � d�, Desenvolvimento fís�co e men�al, etc. - Doenças crô-
1 ,te�,��JI.:} no -,J:Lrdim .B!u�e- 8 rucas em geral: Reumatismo; Var-izes, Asma, 'M:alária crô-

nau, nj;'lljjuJo" 11 .,metroj illlr. AutomóveiG Usados I �
--- nica - Hemorr-oidas, etc, -'-,_ lonini e Pilolc: Petrusky,

46•. J;.o·�,.rde 'gr�nde futuro.'
.

-Caminhões. Usados ,� ATENÇAO; Consultas em Blurnenau ,nos dias 211 a 30 de I O', ;,: c d 's RO'!'''''I MOLEm'" e. tavio,· Esnell e Joine..
�amionetes .. Usatlos r:

--- a alue, no.. ;C. J ,,-'b. -,-.--

I �����"";�"";;-�'>!>��"'!;>._�,§�Y�::lof��..t Ccmbiriado: .ruca (Geraldo), IT R O C A
(

i�r��!lJ!:t*""''''fI.'!IH!§�..s7fJ?l11D'
i .±5Mi!ij$ií..... ' d!mWf!!!#ilMqm�.mJj;VENDA I' .,

COMPRA

Coneessionártosc
CAMINHõES F. W. D. (Four ] '

Wheel Drive) '!.
TRATORES: L. H. B. Diesel

I .

Peças e Acessorlos: I

FORD - CHEVROLET !.
- Linha - i·
MOPAR

I"A C I S A" - Fone 1324 -

. B�UMEN4U .

. "iI
.

l' 'e w q =�;$",,!,!! lIillliJit' [ TERua 15 oe Novembro. 983 '
.

. .

Telegramas: V�WDEMEENE ;,llIllllllliIIIIUl!llfllllltlUl!llnUiimU!iiIUII!!IUmmIUiUf,l1nJtIIJlllnnIIUI!UUn[�fUJuimll!Il.IlIU.,nnUllln·

A L U G A M .- SE' � .

E X P R E S S!-� B LU:M E NAU - ( U)'Ç�J;}J ".p A.
E End. T.eleg.: Rlumenau e Cnritiba: I;IMOUSlNES

·:;lUAS. CASAS'· .recem-CilllS- 'ê �."��"",,.;;;,�, �";;,,
=

I fruidas, . n,o- fim da A�a�_e!la =
'i Rio> Branco', à Rua Hermann =

1 Huscher. Informações com o -

i sr. Edmundo lUueller, na mes- _

'ma rua.

jP. R' f ( I S A � S E
I -

I UMA MOCINHA de H a 15' �
anos para aprender costura c -

'I fazer algurrns voltas. E ll�:'r
rg.otivos· p.articulares, vende-se �_.uma loja. com o seu· estoque

I COln freguczia permanente.._
-I facilitando·!Se cs pagamrmtos. -
I Cf; interessados qu.eiram diri- -

. gir se à CASA ROSILVA Lí- Eo
í 'mitada., Rua 15 de Noven.- I:::

- bro, 992. I'::
'1 li:
, .-,·E: ----------

.

=: IS' = RI ..
,

.

=1 .

-

Viag:cruI diã.rlas entre Blnmena.u e Curitiba, de domlcíUo� ã�õml�iUi•.�g-êi1cias: ª I
';om 12 l",las, perfazendo.· o to-

:: BLIJItt-ENAU: - Rua 15 de NQvembro, 3l.3 (!lotel Boletz� - Fone, 1011.2. ;: tal de 125 metros. Preferiu o
.

S:=·... ::;�JRlTIBA: .....; Rua 15 de Novembro. ,Z2 ,� Fone 634. f'- :: Departamenfo de Belas Ar-

ACEITA,'tl·SE 'VIAGENS ESPECIAIS PARA Q-rJALQUER PAR� . D E

I
tes do British Council selecio-

. .

::: Jl'ar um pequeno grupo de

7nI'.!UUlUmlUlmnmJIUUllllmUmUUIIIUlllummllllUU!lmmmIlHlmUiH!l.UIl.Ummmun ."""Hmmllt� pintor�s, por jul�ar que, com
,

.,

!
unl numerQ' malOr de traba-

��."..,.,����,,_. ,lho .. " a obra d� cada artista

( l I ti I (� D E II I Ai fi I Si L ! B O R a T O' R 10 Ificará l�nelhor apre�e.ntada._." l<� n K A j,\ P.
. 03 nmtores escoli'lldos sao:

l.\'íerly·tl Evans, William Gear,

DR E'LEI," ·t':Pal.riek Heron, Ceri Richards

.. I e William Scott. RepresentamII
. êles g2rUcÕes diferent;;:s e

I tendêllcias diversas da·mais
jovem pintura ingJesa. desde
o figurativismo intimista e

surrealista de Cerí Richards, Io mais velho do grupo, ao

abstraCÍ'::nismo de William
Gear. um dos mais moços. IEivans, Gear e Richards, aca

bam de realizar importantes
exposlçoes em Londres, en�

fl,Uanto .Heron e Scott. as têm
programadas para julho. pró
xlmo, O British Coullcil espe- I
ru, assim, poder enviar à 2.a

IBienal de São Paulo as obras,
;))ais recentes dêste grupo, dD

j'=luaI cada componente desta: ,

��""""·.........�........"'""'��w""'...............�.....��_�.....".....,��� cu-se pela sua própria perso�!
. "

I
nalidade. Todos biográfico:>,

(OMUNlDld)t EAü�5�JU(�; IJE ENCAtUl. DO A sobre ê.�ses artistas seráo 0-:
:

I portlmamente. divulgadOS, n'.\,'I �U'U� '�.' ��.•, �l(l�t{ "!L. ...�r,,;vi�l rl' variava:"" imprensa brasileira, pela Se-

I nr.tre 2;30
cretaría da Bienal. I

i PARO�:{UIA DE BADEN}�URT
ItlOS U eOI1vet"sãn de mal'('Q aJ..

A Sala Especial da Deleg<L I
I O Sf;i'i.�io da tômbola no dia lIa inauguração da igreja,' ção :(3ritânica será dedicada :.l I
I' 31 de maiu' tle 1953, deu, () seg'uinte resultado:

mão na !Juse de 3,80 marcos 11m' Henry Moore, cOll!:;;iderado 'J

Nr. H57 - 1·0 �rclnio; Nr. 211 _ 2.0 Prêmio; Nr. 1135 dolar, quanf!H nas. pnv;aG i::- maior escultor moderno in-I1- 3.0 Prémio; Nr. fi08 - 'Lo Prémio; Nr. 673 _ 5.0 Prêmio; "érn:ll�ionais são:> exigid·.):> dn :) gÍês e um' dôs renovadores

I Nr; l�O -;:: G.o. Prêmio; Nr: 7� - 7.0_ Prêmio; Nr: (l06 - S.o. a.5.20 marco);, dos problemas da forma, !l3
Ii Preuuo; ,-,r. 5,,0 - 9.0 PrcmlG; N':. 175; 10.0 PremiO' _ Nr· escultura' contemporânea, pc-

1962 - 11.0 Prêmio; Nr. 546 -- 12.0 Prêmio. '" ... '"

VALOR ARTIFICIAL DO la sua utilização dos volumes I -,,-.__ .
__._

I Os prêmios, aiuda não retirados, podem ser ree.ebidos CRUZEIRO e dos esoaços vaÚos. A Sala
A U T O 'iR' I a (',

-

O H A sr!:.j
apresentando o talão da rifa premiado, ao Ul'. Hermann Busch,

'.- Ao lado de. t"i'i .l::tGL1)1',F: !1'� Henry. Moore' constará de 23 [ . c, 'A to: A.. :' -.;':;:
..Encano .de' NQl�te. no�sa pol't'ca cambial, eX:3te () esc'llt'lras em pedra concre-I

,.

I
' . L .L .' Atenqendo às n�ce5sjdades e conveniencia dos 5rs. passageiros,

, .

Ao mesmo t�m!lo'. ag':adcço � todos 'aqueles que: contri- \'alor do cruzeiro em face do do' to OU bronze, reunindo peças

I 'a Auto.;Viação Hasse. acaba de estabelecer novo horariO doI'
I bm1'am .:para (} sucesso da, lesta, oferecendo tantos prémios lla· lar c da libra. para nã<l diz,"r. de várias fases da obra do ar-

J' ra as divcl'sas l·iias.

I
\;m face das demais moedas, lsE'_' tista desde '1929 até 1953. A t seus transportes coletivos. os quais - �á entraram em vigor •

Em nome da C!lI1lunidade, t'em permitinc:') .àq;:iCles que vi- exposição COl}stítuirá, portan- que .obedecerio ao seguinte;

PASTOR WERNER ANDRESEN ':em ii. cata dt! brechas, f:;tz2rem io; uma peqúeIÍfl, mas impor- I PARTIDAS DE,B;Lúl\<I-ENAU: (diá,riamente): 6.horas - ônibus;
_--......-------

.."..._"_• .,,__:__......,._.,,.;._� Dperaçõe.:; muito lucrativas. i\ tantt; retrQspectiva.
9 'I1ora5.- onibns; 13,aG - onibus; 14,36 on1bu$ (;via lb�rama);

III t'eexpol'tação do café e meSn1'J Henry Moore nasceu em,' PA:R,XIDAS DE RIO 'oQ:, Sll'L: .(IUáriamente) 5,30 lI.oras. _.onl-.

d" b '1' l' 893. Toda a, St'a carrel'ra e' III
bus (via Ibirama); 9 h01;as _ onibus; 12 horas '-. onibull; 1� c

d� outros pro u.os ras; e:ros .-

�.
,

horas _ onibus.
fip.alizou o sr .. Ruy. Gomes ,1", uma sucessao de triunfos bri-lAlm"ida - é fato Que e·3tá. lhantes. que resultaram de .

,

�f�and')�OrríqUeÍ1� ��t:,����d����l�S ��r��ni�a;O�! !
EXPRESSO RIO DO lESTO LTDA�

D
'

em VIagens de estudo pelo I
Omellwr e o maIs rápido serviço de OnibuBi 1nterul'bano

tl estrangeiro. Obteve, em 1949,
entre Rio do .Testo (PpmeTode) e Bl�tmau.,

. .

P" I di' HORARI:O: - Partidas de Blu.menau. Rua. Ne'reu Ramo,_
cal faz2ndo votos p::ra que

o - remlO nternac,ioIlal e

II DIAS 'UTEIS, _ 9,36, _ 11,ao, _ 16 e 17,00 lrora.. _,

, , . F.sç:j.lltu.r:a de. 2.'(10. BJené\l de
cons!ga o maxl.mo: de suas Vepeza, D_a Salq, de Hem:y! I 'AOS SABADOS: - 13,30 - 16,00 noras.

.di' AOS DOMINGoS: - 8,00, - 9,110, - - 1330 17 3.p".ssibi1idades, na gran e pro- Moore constará, também, ump

'I
e 18,15 horas.

' ,- ,

'la que, como "calouro", vai: I co�t;ção .. de desenl:toS, .sôbre a i Partidas de Rio dI> Testo (Pomerode) DL�S UTEIS: _ 6,00
dis;l)utar entre os veteranos I

qual n�Q ·no:>. chegar_?m,. por /
. 6,30 - 7,(5 -.1-2,110 e 13,00 horas. D,Ol.\IINGDS:.- 6,311 _."_ .

. . . enqu.mto, lnfoqnaçoes pre- 'I :ln
azes do motoclClIsmo naclOnaL' cisas.

'
- 12,00 _ .15,30 .-. 16,31i.·hOl'I}S.
PONTUALIDADE _-RAPIDEZ _ ISEGURAN;ÇA

t _*__ a� ��_
--------------------------------------------�--------�,

i

,ORTUN1DADtS.. I ,

I
- O I

A� t O.M .p" A- M, H" I· A B R A S I L E I R A I
..

: .� D.t:E: f'U�..M::O ,: E ttt f O l li A
'

.� _..
.

._.Lot�s e,m _.'li:vÚ1>GS pontos:
d;t.. dcÍall... :- .. ...

-

'.
.

1 ..bu�..(t)�v -li!} 'B:.I!'�â: da .Ve.
!h��: q:lI�seE�. t.;t-� \r� .. :'r�rr:*:ni)_ 4e
(2Q 11'#r:08 .. qu;!.dradQs. Otllna

51tuaç�ó:
. - - .

1 C3AA .. na. praia. de Clilllbo
riú". CQiii ,3. quartos: i sala; ba
nhei.co: eQ1.\nha. e quarto pata

l em,p�e..:.id�: T��rcno d�

apr�xi-lf madanieni�' 2'8m x. 30m.. Dista

170
l!let��s. da piiía: Otimamen-

te J.oçaliz;,tõa. ... " ".

Divers':'.� :ll!te�.: e, casas

"na.!P.r;j;í�; ..de Ca�llo.riíl.. . ,. , ..
.�. elJgellhf.js o de - serra . no- mu..

ni"íp.liÍ�.de. ibil�n!a,� 11,$ qúilo •.

"
metró��.:dá. é�tilçi.O•.de '. f\latado;r.
Ar.ea d� .lI) Z1lilhões de metros

qualiraí:ió�. Terras com grande
qu:ui�cti4e ü�::lIl4deira. de' lei. e
qUIl. s� . .l\.dap.:tam á di�etsaa .cul
turas_ 'Preçõ"�de ocásiã�.
umii: cM� . resid��da.i . c_!Im

um terreno de -750 m2.,.. no

centro d:). ..ci.ua9.e.
1:. ;t:�euJ.ária" J. fábric:l de: óleo

53.1iS�rªZ,' 'l·. serraria: qUadro de

eentr.o,: l .. tibrrea de pa:s� �e
eãDiea. j:onJ, 2 serr;trlas. "Tiçot"
e res'é�va 'd� 30,000, plnhelro,s
alJn:ltos, 1 finda· fazenda com

5".000.60.0 • metros quadrados,
tüdo situado nQ m.unicípio de
Tátõ.
'JAjtes em Curitiba, situados

em. diversos P9ntos da cidade.

Teuenos de grande e rápida
valo;l'lza!1ãQ•. Ótil:np emprego de

eapltài •..

de =

Lembre-se que você realizará
os seus melhores negóciOS imo-

1>iliárlas na OrganizMãa BIn

menaue�s.e I,tda., à rua l�

"Cogpac de Alcatrão Xavier.
I
que atua como preventivo ®lti
infetç&:5 b1'Óll4uicas e

.

pulf1lOnru-es, desinfetaodo O'

fortaleçendo � õiçãOll
k respiratórios. AntkatarraJ. \..

fi i expectorante e sedativo da t�sse..
� .'

MOLII�.n co"'� UM. PIN'O,
",..S TOME'O

.

(lNA!; III A\CATRÃO XAVlill

I.

8 .. I_aa Q·8 B Q}LQ.�Jt .

.

VÁRIZ:ES 1:'ULCÉKÀS
.

DAS'PUNAS: eUfal! .em -opera�i.
- .....f�: ._�

,,:�' n���5�4S. PRlS�Ó D� VENTRE, cm,ITES,
:' A.Jl.Rlt\NA., FISSURAS. COCEIRA NO ANU8

OOMÇ4Q. PULM()�S. BINS. BEnnA. FIGADO

��(
. �.

I

nistó.i:b�os· sexuflis, nervosismo, angústia; ansiedade,
J�il$!�§4.iíd�ià:; fixas; inritabilidade, esgotamento nervo

,sOj insonia, falta de memória, nelU'oses caroÍac-as (ner
vosismn ·'.do 'coração), digestivas '(dispepsias<'nervosas), .

etc� - Problemática sexual e afetiva.""'Narcoanálise. -

IE.IXEIRA.
Piofessol< Cated-l'ático- da Universidade do; Paraná.

f·
Horário: Da. 1 e mêi� às 5 e mMa da tarde. Pela manhã:

'.
.

só com hora marcada.
.

Sábado; Dás 9 e "meia às 11 e meia da in:mhã.
,

Consultório: Rua' José-Bol1ifáe.oo nr. 92 -'" 1.o':tndar.
Telef�nes; 3326 Ü'esidência) oe 4436 (coI}suItÚrio).

CURITIBA.

INDU'SJRIA" TEXlIL COMPANHIA HERiNG

I S O

Uma �vem Eôra desonrada ... E alguém teve que !lagar 1101'
isso eom <1, viela! - -Pode um sentímento ncbre insyiral' uma
vingança impiedosa?·....;. "OnS.AUlA}', drama- de grliÍldes pro
porções, desempenhos invulgal·W•. :espetáculo deslumbrante!
"OUSADIA", pungente historia de .amor e dev-G'ção, cercada
de odín e terror! - "OUSADIA", um grande filme que traz
a gnrasrtia da "I\'Ietro"� -- A:cOI1lV. Comnlementos Dívar- Reune um punhado- de grandes astros. nUm filme, de alta vol-

Preços populares,
.

!
tagem! - "A LUVA DE FERRO'� - Um filme de classe, que'
recomendamos sem reservas! ' . ,

��

. 2 ..0 filme: -- .Hrn, interessante .western, :para··CG' amantes do
gênero: CHARLES STARRET, o Durango Kid, c SMILIE
BURNETTE, em:

.

Ir,o)

CINEMAS:

5ch (me(ine
H.O.J E ;_ SARADO _".... às, 8 HOR�Sc·4 HOJE
BURT LANCASTER' - ROBERT WALKER - - JOANNE
DR,'U - SALLY FORR.EST, no romance de aventuras, em·

TIWNICOLOR;.,-.- (Impr. até 14 anos)
" O; USA D I'A n

toshueiras

nuida a pua. :incidência. .

Entretanto, como a prá
tica não foi càntinuada,
voltaram a proliferar os

nha de dedetiz:::ç8,o
mil prédios, visando ao a

taque a doença de Chagas
e a filariose. Não há negár
;} trabalho que vem reali-:
zando êsse departamento,
no sentido de revolorizar· o·

as

do

IrlDIGADOR
VIAGENS 'DIA'RIAS ENTRE lTAJAI' E BLU'M;ENAU:

UORA'R.IO DOS ON,IBUS:
PAR!l'liBAS PARA IT.A.TAI': 7, 10 e 15,30 horas;
PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6, g e 15 nurá•.

lIORA'RIO .. nAS .CAl'rnONE'rES� .. �'

PARTIDAS PARA BLUMEN A.U: 7 e 12,30 horu;'
P.lU�'.rIDAli PAl�A lTAJ'Al': 9·e 17 horas.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus, e Cr$ 20,QO. nas camionet<:!B
AGÊNCIA E�l ITA,JAI': Rua Herci.}io·Lu.z .:. (Ao lado da. IgreJ1&
Matriz) - Fone,. 37-3 .

- .

AGÊNCIA EM BLUMENAU: Trav:e�sa.4 de Fevereiro - (A,-,
gêneia Bra�Blú) - Fone, 1266

Rua 15 de Novembro,' 389
(em frepte do (afé Sacher)

BLUMENAU
Te!efone: 1591

_.__._" _1It_

Espetialisado em profese dentaria, dentaduras anafomicas, .p.OR"
, '.

fes, fixas e móveis, corôas,· pivos e�t.
RODOVIÁRiO EXPRES$'O BRUSOUENSE

LINHA DE ONIBUS· ENTRE;
LIN'HAS BLUl'r1.ENAU�BltUSQUE

8AIJ)A DE BLUMENAU: - (De.Z.as às 6.:>s feiras à. 7,"10, 13,
14 e 16 horas) - (A,os sábados às 1, 10, 13, c 14 hOf:'S) - AtJII

Domingos às 10 horlls.
SAlDA J)E BRUSQUE: _ (Dias ütjlÍS à, 7, 111, 16 e 20 holal)

(Aos Domingos às 18 horas).

ROENTGE NR A i OS ..

(ONSULTAS: Todos Marcadadias uteis .. Horaos
LIN'HAS BRUSQUE-ICLORL�NO'POU,3·

SAlDA DE DRUSQUE: - (Z.as à Sábados às. 6, 8, 15 e 15,15 h.
SAIDA DE FLORI.\NO'POLIS: - (De 2,as ii. li.as fe�rlUl à:l!

7,16 e 11 hrs,) - (Aos sábado3, às 7, 14 e I!Lhn.)
I.INl!AS BRUSQUE-ITAJAI'

SAlOA DE BRUSQUE': - 2.as à Sábados às '7 e 18 hora.,•.

BAlDA DR l'.l'AJAl': - 2.as à Sábados às 8·c 13 l:UU&lO,
LINHA 1'1'AJAI'�JOINVILE:

H o. R A R lOS:

SAlnA DE lTAJAI': - De Z.as a s�bado as �;e 15�15 horA'.

SAIDA.DE JOINVILE: - De 2.as a·sá.bado as 7,30 e 15,00 hn.

LINH.t1S NOYA TRENTO-FLORIANO'POLlS
SAlDÁ 'DE N. �RENTO - 2.a9, 4.as e,6.as feIras às '1.horA••
SAIDA .DE FPOLIS. - 2.as, 4.a5 e 6.as feIras às 16 hor.a.

EMPRESA, AUTO �IAÇÃO RIO ,DO. TESTO
SA,IDÁ DE RI!):,DO.�TksTO: A's 6,15, 7,15 e H,30 HORAS.
""o.S D!)i\UKÇOBJ: �>15, 7,15, 12,30, 16 e 17 HORAS.
SAlDAS' DE, BI.,Ul'IfENÁU: (Defronte ao prédio da Mútua Ca
ta.r!nense):
DIAS.DE SEMANA, - à� 9, 11, 16,30 BORAIS.
AOS.DQMINGQS·,.....:..,à:J B,30, 11, H. la e 19 HORAS.(Orme·RlliUladl1l lutava])

O moderno tratamento dai
fui'lçõO$ feminina.'.

, EXPRESltlBlUMEHAU�(URITIBA·
1'6n1181a d.

Prof. Fernando Magalbaéi
Um. prodato d.

lUtHUT61UO liCOR DI
ClCAUUVln

Enõerj!�o .Tçlegráfiço: ".I.IMOUSINES"
AG�NCú� BLUJIoIRS'AU: Rua 15 de Nov. nr. 31>3 � Fone: l()iI�
AG�NCIA CUn.!t'IBA: Rua·IS de NoyembrO, nr. 629.

_._ '_*__._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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orgaos
o Cruzeiro vale mais internacionalmente

---------..--------

EUa. 2.8 .tMeri.) _.-- Heunfu·'3e, t
vnl enqunnto I1f�.} o�'�rl.':t o ro- (.lIUiAO D0" "OIAJUOé ASSOCIADO.'

,

P&OPBDDADlI DAI
ontem •. em sessão plenurta, I) .munt.o da cxportacâo.
SERDEF, sob a prestdencía do ELIMINACÕES S/A «A N A ç A fh

pelo presidente Getúlio- sr. Arthur Pires." Part lclpou dos Com a. palavra. o '.51'. Ivlilton

trabalhos o '31.'. Eugên'O Soar-es F'rn. tas de Souza dí.rcordou dr!
Vargas, a camnarih.fl COJ:l- .

d�- I'epl'eillmtante das clUAEI'S rner- pretensão da C,N.C., desejan o

rra a malária não tem es-
cantis 'na Cnmissão C'ofl'..rult iva a Abolição to!ül do tlh,igismo {l-

IN· 8
1 moreeldo em todo o terrí- fi" Intm-carnh'o ("�nm!'rr'iHl t�"l" () ermnmír-n. E' pnrt.ldnr-Io de que

nv S umoO I tor ío naeíonal. Dada a vas- exti'Tln1', qUe f:-llílU "otw. 1'11:1 -a- ,aboJir:?o fat;a por mdo de eJimi·

! � fi � ·1- lI' d nas jillh:'ú:.O :lU [lCf'ntll�lntlo que t em nncões i'Doiadns dus orgüoS cun·

I .'. t .' .... ". • t.íc ao uas C l:;lina
-

as .zo ias - ,

• � •
proeurndo modificnl:' n f:l'ilí'r:o troladoree. Falou sobro o ilH!lr,;l-

I
,

_. __
malarízenas do In,U'�S,' grano. ('

-
..

= intErllO com J'eJaçiio no f!lltn<'I'(':", to cambial que _Q povo paj,:;"l
"

Lemes através às colunas I de soma de esforço tem si- ReY.elou que a CEXIM (q!.á in- l'epi'esl'ntndo peín lliff'l'[m<:a eu! re

dos jornais do país, da. tm; I do empregado no combate cllnada a írieumh.r- oe: !'!iftirenlo,-' n. cot!lçii.o afiei,,) do cl'uzpiro, dê

l}rensa bem orientada, p. I a uma .Ias mais ,terriveis da distrihuiç(,_(} d:m lie"ne:'J� )H'f-" 1870 á. baB!? do dotar e o \':1)01'

colaboração de homens dás \ endemias que tanto tem' vias desttnadas ao COl)",'rI:::O '�re�l' desta moeda. que ontem
mais diferentes funções 60� 1 ajuntou que as mesmas at ínrrl- era de 47,5(), Aparteando, o sr ,

eiais :t fim de orientar nos- I castígado as nossas popula- râo por mes o total de 2;'; mi- :r-.Iodestino Martins Neto ac'n

sa gente para melhores i cões rurais, A malária tem, 1hôes de dotnr'os, SOll1:ll1do no tuou 'que para a. situação ,d('
dias. I assim, a sua triste crônica entanto 70 milhões as Ilf-ec,s\';ida' descalabro economico·finnnce'l.'o
Sa-n arfl'zo;< de médicos, I '

.

It t nt lbu ido 0- para-" •
� -

em nDssa história, corria deli: minímas men"31S. mUI (} eC'm co ri ".

engenheiros, :nlViogad'Üs, _II I
' . , .... . DEPIGISMO o-uedisías f' apaniguado". Lenl-

examinando questões as
, Ull:,a c a<! n;alOr�? respons�- Pl'ossegu'indo o sr. Eug'en'o bl'oU que o comercio. deve lutra

mai.,> diversas de íntereese I VC1S pejo frací? desenvolvl- SoareS Inform011 que a C'lmfec]p- com toda� llS sUM fOl'ca� pclll
social, ,escritos em Hrigua- I mento dt:: eertas áreas do raçwJ Nacional do ConH'l'ci':' não pr01Tóg:H;flO da lei d" licen'
gero elegante e tom, mode· I B '1 D d 't' 'pre)lara um combate mneh',O IJ(1' c;nnwnto 1J1'I,vio.rado. Sente-se <lue tais iu'· raSI, es e que se ,ornou

I J d'
. l'a ncat)3.r com' o c1il'ígismo pcc .-.. ......,�_:-_.:'tigos são para fi- grande ! con ledo') o setor o mSl-

- Húmico entl'e nc:í.�, Pln.oPju a aho-
público, no sentido. de se- ! .dioso flagelo, procurou,-se lição total, que envolver',. OI'''H
cuitlar' de sua reéducação, I t d s ,.. modo estudar n;'3mo,�, -oficia.is dos tipos FIRA 1\1No entanto, são uma mi- I por o 0_ o., S,." .

norla seus escritores, O' as espec�es de mosqmtos CEXThf, COFAP, etc.

ideal "er.ía, {ille (:o!ab(}ras� transmissores existentes 110, Sobre o plano elaborado

t d sr. Zef"l'ino Contl"uta �,SSe�"Ol'
sem o os os que possuem Brasil. \'-er'ífl'cou-se, assim,, Q

• tecnico da CEXIM pnra [1 pm:':;melhores luzes, ,ue VICS
a presen ..�_a dp va'.rl·os anqfe- _

sem ll:ll':l as colunas dos - ' são de licen!;:}.;' de :mpol'tac:'"

jornais plasmar uina ,nova I linos t!?:Jsadores da malá.:. durante Q seguinte ',;Pll1esl1'e _1:0>'

mentalidade. ",

I ria. tambem' conhecida por 53. disse () sr. E\�gc-nia SO:l)'o'S

Significa, um mnviin�llto l
. .

1 d' oue ele apresenta 1llconvenJenl''''

D 'L'd .

1 b' "1 'd t
- lna.elta ou Impa u Ismo,! e- mesnl0 ileo-alidatleB. A C.N, C ,as ZWClt.e er von E11g and ezogenen Duesení ug-I essa na ureza, alem de eo- I b !

h

1
- .

d I F
.'

G 1
-

'

• IabOl'aGa-fl dl'�et", com os I ou ainda por sezão e fe re C&'."O os síndicato� nfLO (me'l'am7.cuge, wc cnes In .er.- abnca do ,-a cao" montiert "'urne,

I
....

u .-

qUe governam, 013 que têm i int:'lT11itcl1te, nas suas ma- incumbir-se da di,tdhuiçâo de
lUachte am 1. Juni seinen 'Probeflug. D,�r AppéÍrat wurde 'têm madura missão de e- i nifestacões como terra beg- licençlU; ?Pl'esenl�l'a um suh"ti.
von dcm Probe_PÍ]ofen der "Hol1s Royces", Kommandant

I ducal'. trabalhar pelo bem

'1'
"

.
" tutivo aquele ))':1no, centra

J. Mac Dcwal, gefuehrt.
"

,! ,do Brasil. I nma,
_

ter(\fa l"�lahgna. qlJ, qual, aliás, está elaboranc!') cri
.

I Ponderam os que niío es- i quarta. O SerVIço NaCIOnal ticas.
, I I

crevem faltar-lhes assun- I

J
de Malária, sob a che,fia es-,

Mais adiante comuni.cou o

1'>:"1BRASILL5�NISCHE !{RO�NUNGSGAEs'rE IN LONDON
- tos. Outros que são espe- I clarecida do cientista Ma- presentante do comerCIO que a

.

L cialistas. Alguns que lhes j .

p: t· d
reccita da CEXI.M pam ,impor,ONDON _:_ Dm den Festlichl,eiten der falta o t.empo. Nãio\ con" I ,r�o 1110 I, empreen, eU er;- tações, _que v;nha !"e sllslentan'

oeizuwohnen, trafen in London FraeuleÍn Yvetie Vargás, cOI;damos. I tao, largo cOlnbate a mala- do na caHa dos 38 m'JllÕE's de>

d,ie Nichte' des Praesidenten der RepuÍJlík, der Senator As- f
Lí, há dias, artigo -de! ria, no Vale ,do São ,Fran- dolares, baixou, em maio, p1r,j

SIS ChateaUbriand, der zur· ofiiziellen Delegatíon gehoert,
ihll3íre engenheiro versan- I cisco no Nordeste na A- 17 mílhõ"", incluindo-si' lV'°,sC tG-

. do sôbre moral. Enl nosso !
'

.

t'
"

tal as disp'JJ1ihilirlaclp.s para g-nund, Fraeulein Lydia Neves da Fontoura. die Tochter desl país, imprensa não; é só 1 ,maZOl1la e a e mesn10 no
salina. Ped:u a. col"bol'ação do"

brasilianischen Aus�enmínisters, ein. Er;1esto Fontes, ein propaganda. Ela tem, nos I sul do Brasil, nas zonas sindicatos á C,N,C. uma vp:>:

Industrieller w1d Carlos Gtúnle trafen schon VaI' drei Ta-I
dias que eorrem, em virtu·! úmidas do li!�Jrat N11S que ele'l, através cIo SERDE!,

.

d b·t" I H
" de do interesse do pOV-o pe- I b' d l·t d P deeu'�al'am qualquf'r eooperaea'J�el: m er, rI lSC 1en._ ::mptstaut ein und der Chef der oi- 'la leitura séria, mais a J al;;:a as 1 oraneas ,o �- á CEXIM enquHnto' niio houvel'flzleIlen Delegatiol1 Br3slliens bei der Kroenung der Kae- função da escola. Por isso,

.

rana e Santa Catarlna fI- ,a]teraçõe�; d" cl"Íterios.
.,igin EJizabeth, J'lIarschall Mascarenhas de Morais, a coJaboracão esclarecida cou positivada 'uma' inci- o ,031'. Anton'o Vicente 'Filho
3m 26. Mui _von Paris en';'artet.

.

das élites cuIturaiG e mes- dência muito alta da maláá a8severou que () SERDEF tem a

mo das outras élites, prin_ ,

h g d t' '.e f C.N,C. na melhor conta. O SI'.

cipalmente àquelas que rIa, ,c e an .0 a e a lnles. ar Artur' Pires, inl.erv;ndo, declarnu
pertencem à indústria, ao as CIdades' sltuadas naque- que qualqupr cl·'Lel'ia adotado
comércio e à lavoura, é las áreas, como Paranaguá, pela CEXIM. no h'l'rf'nO da imo
uma necessidade à nova .,.,

-
.

.

S
' ui

(C 1 i' 2
-,

I t Q)' porcaçao. sara empl'e Inexeq .

formacão mental das co'" onc u na .a pagIna era,

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

Estão, pois, os que têm i
i responsabilidades soeiai6, I
! com a palavra. Devem es' I
.' crever, ens�nar· Que assun- II to melhor a incutir em I

, nossa mocidade, de mlt- !
! neira fácil, atual, que geo. I! grafia {lo- Brasil e seus

'problem,as, ec.onômicos, a I
i histórIa do Brasil e SIl:U; I
I tradiç()es?' São essas as J
, [(lntes que l'evÍg'ol'am o I
I amôr à tcrr,a, o l'l'BIJeito 1
r aos .se�neHümtêS c, criam i

1! hrasden'os. com rruzes. I
I O aVfnhireirismo é do ,I
i paH,ado. Outros são os fa- '1
I til'res que' . couduze:m os I il povos l)rog'ressistas a lHl'- I I
vos rumos! ! I,s, R. DE MEDEIROS I , '-- � _

_ � c_______. ._ --- ----- ---- --_. _ --- ---�------
-- ----

I

. ��I
Saiba porem" escolher U'IU

.'� '��. �'?:." Nós estudamos 'acm :;damente as marcas de radias

:Wtnrn;f:�"" que possam :'nterf'�f-ar aos nossos fregu:::ses.
..... jWtN\: 'Entre as melhores marcas aconselhamos:

, "ZENITW'

total cios

Véi'sclJiec]P.lle Zeií.UllgCr� berlchteten VQl' eínlgen

T�gen. dass der nattonale Petroleumrat ctne Gas()linrati��i'ulerung anol'Clncn wucrde, und zwar besondcrs _fuer Pn�.
v�tau! 0_s. Es, lst m�t" absolute:: Sicll(:rhei.t 7.U •

beríchten, d�!;g Idíeso Nachrrcht riícht der W'uhrheI1; entspr.ícht, ,da keine

GasolinráUonierung' geplilnt ·ís1. und dass eine (301che nur

vorgen�mlTJel1 werden du�rbe, wenn etwas
,

ganz Davar',nel'gesehE:llcs elntreten !)ollté', '. I

. Vor:lu�znseilen íst, tTa�'S clie. Gaso}inpreis:é in Kuerze Iemen gE'l'Hlgen PrOzel1ü,atz SH'H;;(!Jl werdon;
1

, í
Seit Iangem bcschaefí.igen sich Interessente Kreíse

Blumenaus mit den:� �lan.d.er Beschaffung t:;ines Feuer

wehrkorps.
Co-

AVIÓES POPU LARES, COM

(0)"'IJ.I!l-N.II"••
Sendo a primeira a fazer troo

fegar 110 Brasil aviõe$ do tipo

"Popular" (mistos), com desco,!
�����

S1'IlUlVn: ZU E.!:NER V!ERERKONFERENZ
LONDON - DerChef der allstralischen OppDsition

Dr. Evat1 traJ um 26. Mai in London ein, um an den
Kroenungsfeierlichkeiten teHzunehmen_ Auf (Úne Frage

I
von Journalisten, was e1' von einer eventuellen Vierer-

j k":mferenz halte. erkIaerte Dr. EV�ltt: "5c11on dreimal ün

I' Verlauf der letzten 12 Monate habe ich aui -êJ:ie Notwen

di�keit von �L!san.1.menkuenf'ten der Grossmaechie hinge
, iVleó'Cll. lch hm llelJCI'zeug:t, (lass mit solchcn Besprechl1n�
gen ruer :�ahJreÍ(:he PrDblenle eine '.i\�ll:w(Jrt gei'unden

to ofidal de 15'/, sôbre as tar�

fos,aVARIG é também a piq

neira de sua economia. E note:

DESENHOS conservou.lhe o confôrtol

TÉCNICOS E COMERCIAIS

ASfALTAMENTO
de jardins. garagens, interiol'es de fábrica, etc.

LOTES EM PRESTAÇÕES
SINGAPUR

em dÍvc1'sOJ'l pou1.()S da. cidade

MEDIÇÕES DE TERRAS
�.� '-"'f . .

'.

SINGAP1JR, -' Die Zol1beJJ(JE'rdC!1 bc;sr:hl:Jgrwhmten
,'ine Oniu1l11ndung :vlm 1".44(! l�g) die 'ulS

S(:h�J1ugg'elgut·lau! fjlwm L;_,st"-'ag011 tr�lilspnl'tíen; -"v'u:rd�. Dic'se Ladung,
wird aIs '1,250.000 maluiische Do]1:11' WC'l't ge�c::kl('tzt und
erreieht, Weún es Vêl'élrbeitüt is!, ,1lngeJ:�ehr d(:!1 doppelten I

vVel't. Bin Zollbéamter erkJaerte, diese B2sehl<\gnahmung 1�,(.i d�: b?deutendste" cite �jc gemacht ',W,ênien konnt� u�1d
�Jewelse ·{las VOl'hétllUenSeln 'umfangrÜlcner und ""'eliver
zweigtel' Sehmuggelorgani.sationen. Deber die I-Íel'kU;lft Ides Opiums konnte noch nichts ermUielt werdcn. EíI1cr der
Chaufféuré des Last\Vagens wurdp verh·aftet.

t KANADISmrES l"'U]�1ZEUG VER1VÜSS'l' ·1
I VANCOUVER' - Eín viermotol'igf'..s Flugzeug d'er I'I k::madiscIlcll Luftfahrt ist ucb-Er àem !laúfischen Ozean,
1 zwische;ll Vancouver und Kt-ilifornicll ver.schwundcn. Es jI hatte zell� P�rsúnen an Bord. Eine orélngenfarbige Buech'l I
.� "'urde 1m Me::r, unterhalb der .!!'luginie, die der Apparat

I! ';mzuhalten hatte, bcmerkt. Man zrlg darJl!s den SclIluss.
! dHSS die Maschine ins Meer gestuerzt 'st.

.

i�p,,-., II .'" "

NEUES E�..J"GLISCn:ES .TAGDFLUGZEUG

I LONDON --, Nach eiti�r Bekanntmachung des brL I1 tlschcn LLlftfahrtrn�nisteriul11s ist ciu nel1,er Jagdfliegel'typ I

i - die "Swift F-4_" in die btitische Lutvaffe eing'efuchl't

I ""orden. Das Fh:gzeug wurde ,in c:en Vickers 'Armstrong'
! Werken konstrllwrt und gebaut, .

.

! Dieses neuesté JagdflugÚlllg bildeí mi! seinen Flue-
gelh eine V-ForiR l,.Veitel'e Eirize!heiten sind bisher nicht
,'eroeffentlicht wvn;len. Es erreicht einc hoehere Flugges_
chwindigkeit aIs die des Schalles l1nd ist mit einem "RJlls
Royce"-lVlotor neuester, ver))�sserter Baua�t: ausg'õ'stattet,,
Die neu€' "Swift F-4" hat Eigenspha:neh, die \'on keiném

I Lan� der. \Veu II1.eh�' verbessert w�rden Koellnen, 'besonders
hU!i>lchtllch des Wlderstandí's, der WendigkeiL und der
Steigfaehigkeit.

'

.
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INFORMAÇõES COM

O S N I L DO C'E R QUE I R A I_, IM A
Representantes geraiS da K l M no

sul do pais ....Rua 7 de Setembl"o,.1893 - ou Edifício INCO, Sala :1

BOM

- o radio que dispensa prop3.ganda.
"GENERAL ELETRI("

- o nome é uma garantia,

SOl1oridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ELETRIC'
- Linhas impecaveis a-

liadas a,'sonoridade que demonstram a ünpecavel

tecnÍca moderna.

s. I. Im�ort3�ãO e· �oOlérci�-
,w u S S T E.N

Or

gulho da industria nacio
nal que pode·se comparar

. com qUp_lquer outro radio
.

importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Pr(lsdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo . é uma g,àrantia, Peçam uma demons
ti'ação sem compromisso.

';Fritz,
te bcigebracht 1'"

o

assombro da indmtria a

lemã que apóz guerra
.construiu a maravilha do

seculo,

"SEMP"
- O radio dCi

cle controle

-

NA A oA
XAVIER

RedAtor: RAUl. FAGUNDE!$
I:XI"EDIENl'"

4Mwatur..,

ANUAL '" ..• .•. • _. . • . Cr$ 150,00
SEMESTRAL ... '" .,. Cr$ 80,00

N.o AVULSO .. , Cr$ 1,00
lSucnnala: nIO: - nua !lo Ouvidor n. 1" -- l'ODCI
14S-1634 ti \3-79-97. - SAO PAULO: - Rua '7 de
Abril n. Z3D - 4.0 a.dda:r - Fones; 4-8217 ti 4-4, dI
bELO HORIZONTE: - J;.ua GQIM, 24. - PORTO A·
L�GRE: - Rua João Montaur!, 15. CURITmA: <�

Rua Dr. Mariel, 7GB - �,o aLdar - S�la Z3�. 1()I_lI:l
VILE: - aua S. Pedro. U.
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britânicai! ft delegação
A Secretaría d:\ 11.a Bienal aCaba de reCEber as primei

n1S informações sobre as salas que constituirão a Delegação
Britânica llO imuvrtante certame internacional a realizar-se,
em deze�bro prÓximo, em São Paulo. A representação ingle
sa e.stá sendo organizada pelo DepartamentD de Belas Artes
do British CouneiL sob a direção de Sir Herbert Rl>ad, que
virá J.)cssoalmente a São Paulo, a fim de integni' o Juri In
ternacional de Premiação,
Sir Herbert Edward Read é

como se sabe, um dos maio
res critic:s de arte da Ingla
terra :::onfemporânea, Nas
ceu em 1893 e' diplomou·se
pe �)ela Universidade de

Loods· Foi pr1fc�sor de DeLs
Artes da Universidade de E

dimburgo editor d:> "Bur-

1ington l\bgazlnc", uma das
m:lis sérias revistas de arte

inglesas. Também poeta e

::rítico de literatura, já publi-

1936, ensaios de so�iologia es

té',ica. il'acuzicios para o por
luguês por uma editora de
Li"bôa; The grrss roots Df
;lt", de 19'17, c The philoso
!_:;hy'of modern n1't", no 1951,
'�.1l q t;e estuda, de um OOl1to·
,!e vÍ<;ta estético. alguns dos
grandes problenH\H e elas gran
,los figuras da artp contempo
rânea.
Para a Sala Gerill da Dele

gaçfto Britânica foram psco

lhid -'s 5 pini ��res apt'lws, de
vrondo cada um apl'c:>cntar-E'.!�uu diversos vcIumes impor

�antes da poesia e de crítica
.iteraria. De seus livros de es

'ética e história da arte. os

.nais conhecidos sáo: "Art
New", de 1933, muitas vezes

reeditado e traduzido em vá.
ri'Üs idiomas, sendo conside
�ado um estudo básico sôbre
lrte m::::derna, por analisar
;0111 brilho e inteligênci'a, as

::orrenies estéticas contempo·!râneas; "Art & Society", de • _

CC"nchle na 2a. P"-I:ln:l. letra I

Ternos Feitos
De

S-apatos para Homens,
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPITAL�

Bilhete' a VARGAS
�AUDAÇÕES. TRABALHISTAS ';, .

J Meu querido Chefe ti meu grande amigo, !ll:'. �etuh?
Quando o incrível Ademar cheg?u a t'iiplta� :tm-

neira, uma hora antes, Juscelino ,Kubltscheck retIrou

se estratégicamente para Cunalll1ho.
O populista não se deu por achado. Acrescentou

mesmo a correligionários mineiros que .�stava tudo

certo, e maiandro velho não estrila. E )a estava se

habituando, ..
Todos desejam romper politicamente com Ad�

mar mas nâo conseguirão o seu intento. De certa fel

ta. de suspensórios arr�ados, cheirando a vinho e a

bácalháu disse-me o malandro velho:
_ "Seu" Barreto, sou discípulo do Getúno. Te

nho engulido muito a sêco, nestes. �ltimos tempos,
mas quando chegar ao Catete, segUlrel o exe�plo do

pflgé do Hu, .. depois que se sentar na cadeIra pre

sidencial.
A luta da sucessão já está aberta, Juscelino quer

ser candidato. Lucas Garcez, primo·irmão de Jud��
Iscariotes, tem as suas pretensões, O velho Dutra Ja

se está assanhando .. -

Por outro lado, estamos preparando um çandida- '

to para devorar, nG momento oportuno, tal como Ii·

zemoS com o' José Am éI'.CO, em 1937,
,

I E enquanto não surge esse candidato, vamos fa- i'

i
zendo a nossa confusão!, ..

E a propósito de candidaturas, não sei se tem

fundamento. Mas, _

como pilheria é gostosa. Il_lforma
ram-me que no domingo, à noitinha, quandO àava'

carameÍos ao' seu netinho, o Getulinho, foi por êle in-

terpelado a queima-roupa:
, , ,

- Vovô, quando o senhor saIr daqUI, quem e que
vem morar no Catete?

- E V. não gosta daquí? Já não está acostuma-I
do?, ..

- Sim, vovô, mas o senhor também está ...
-E' . .. é... Getulinho! Como já estamos acos-

tumados, então, é melhor não sair daqui". Vamos

continuar!

Ontem, hoje, am�nhã e sempre, ao seu lado,

a-Imigo certo das horas 111certas,
BARRETO PINTO

p. S, - Um grande brasileiro regressou aó nosSO país.
Quero me referir a Marcolino Candau, que acaba

de ser eleito diretor geral da Organização Mun

dial de Saúde. Pelo seu mer.ecimento, Marco1ino
Que é sobrinho do nosso querido Marcelino C:mdau,
�hegou ao poilto mais alto de sua carreira, e sem quaL

quer interfercncia politica ou diplomática de seu go'

vemo. E' um fato que registro com grande alegria,
prestando homenagem a esse, ilustre brasileiro.

II -- Partiu a primeira pomba. O nosso barbadi'

nho Simões li'ílho, menos aflito, com .a sua substitui

ção, neste momento já está comendo spaghetti na ca

sa onde Dante dava beijinhos em Beatriz, junto ao Ar_

no Firenze, cidade adorável, de que guardo tUa vivas

recordações.
III -- Quando lhe falei da atitude do governo a

mericano quanto aos desejos', de acabar com a Comis

são Brasil - EE. UU., senti que ficou mil tanb irrita

do. Foi tão dEsasi!:ada a atU:E!ção do Itamaraii que,

(:0010 patriota, devo silenciar.
IV -- Desapareceu a Favela do Esqueleto, que se

constituiu porque o govêrno suspendeu, em 1930, as

obras do Hospital Geral de Clínicas, por se tratar de

uma iniicativa do governo Washington Luis. O pre�

feito Dulcídio Cardoso atendeu a todos os desabriga
dos.
Vamos vêr, porém, se o govêrno faz prosseguir agora
os trabalhos suspensos há mais de 20 anos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1'-oS luxuosos "dcshabíllés" vo ltam a' inlllerar, Este mollelo
::;, realizada em pesadu crepe 'ImareIo-banana e tem como
-- enfeite aplicações de p "ssamanaria em l)reto -'-.

I .

Para o
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I � BUINQUElJO da Arca de

I d lo
II' mas nínguem OU':30U ali entrar:

Ij Noe (aquela caixa em forma de

rca e e
fizeram o cêrco. Passaram dias,

---- i barco primitivo cheio deanl-' mas o urso não f·ji visto :

exami-,'., mais sumaTiamente figurados
'. - "', .,,,.,,-.'

i nando o terreno, descobriram,

1
em rnade ira.) quem sabe há quarr bury, na Inglaterra, um uma cidadezinha 'uma segunda satda da caverna.
toe anos está abandonado nos elefante pertencente a rnoritarihoza 'da' Turquia, da qual evide:ntemente o urso, s.:; I'cantos mais,' escuros da loja' de co que se transferta pastorazínha de 12 anos costu- ·servira, a t-émpo, i"ara não ser

brinquedos afastado no : favor' prov.ncta a outnà, de mava fazer pastrut as-suas ove- apanhadc.vo 'urso fugira:' Na: ca-j

I,das
er+anças pelo brilhante, ar- lhas ii. margem de um bosque verna o órfãozirihn da pastora

Imarnento do;; "cow-b(\'�'''. Desa- hão di>:tante'do-pavomloJ; acom-: foi encontrado sôbre um. leito d.e
':parecida a Arca de Noé, do� panhava-a 'Sempre um Irmãozlnho palhas �êcas, em boas ccndícões
I pequen-os. Os grandes podem ter . de' tres anos, 'Um dia a.menina. .dr" !"tlúde: Tinlia perto de si uma

,.
um subst.itut.o lendo as historia- viu . mostrar sA

.

na 'limite do farta. '; prqvisão .de maçãs,
zinhao da crônica que tem por bosque u'�\a grande massa escu-: 'cordeirinhQ'que o 'urso captura',

I, atores principais os animais, ra mas não se -assustou porque. 'ra' para: ofr::;<ce-Ihe, Resulül<)D. a

I Ea.sta �olh"ar os jOrnai,S estran- - ��,
'

cr'anç'a' foi '. levada, mas o cerco
.

sabia ser o urso-eue ha 'V.atJilS· �

, g'e,ro,3 nestas semanas. E D_od"mso cont,'nuar...' t d não ror i!U'spenso. Dias depois.
-

semanas vira Gempre sen a ,) a

I Um gato preto, Shnor, salvou Um pombo correio distraído e contemplá-la entre a'_' plantas;' descobriram o animal morto, há.
uma fnmília . inteira da morte vagabundo. contrarlamente 'às olbava-a longamente, depois' 'su-, centenas de metros de dlstancla.]

i Fobre, uma rnorrta.nha do ,;r'l'ol :tnclhorf;'s tradições da raça, de- mia na floresta. Mas veo a dia Era, uma. ursa, Têria perdido n It austríaco. E' o gato do guarda- monstrou GCt"J pombo que. o f]h'nho ,e quisara substitui "}

t floreda Kurt Hochatnt.ter-: que criador Robert Stewal't. de Ma,> raptando o h-rnãozinho da pas- I
I com os ,,"us, desespr-radcs mia- terron, na Nova ZeldndiR, fez tora? Teria morrido de (l,.,ogüs:o "1dos i nduz.u a 'S:.r.il' os seus donos p'lrt'cipal' da oorr-ida Csr lskohur- ao ver-se impedido ce dar

lHa"1e o.'. filhos dcstes, da cabana ch-il.'iaste1.'ton �:::{)(\, '}Bilha>') Ac{t:" e revou-o para o bocque. A me- nifustaqão ao seu, instinto matvr

»nde moravam. sôbre o monte: le belo �alllp?i!,o' voltou �iO llÍnil:J nirin, que estava um pouco :1,- nal?, E s., O .. que nmguem 2)u!;e

poucos instantes depois a caba- só nestes ultilÍlO.J dias: fi parti- f:";cada {�O irmãozinho, correu ao expllc:u',
n» era a.rr-aotada por' avalanche, da ela cOI'rida' se dera a 7 di' !WVOaL'J para dar o alarma, Os ,-'''':'': - _ _

Ique' o gato, não Si' sabe t�l)m'). ma:o de lS47", I melhores caçadores do lugar ;:;e

I' J<�;\.ÇAM SEUS AN[1l1CIOS11::,,"a prevsentido. li! eis urna hstorta extrao l'C1"- puseram sobre a pista do raptor '. , �rE D1ARIO

'

",Nas prox;midad('3 de Canter- nária: a da Ul'�a..nmorosa, Em e encontruraUl a .'ua caverna. "

NE
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r: QUARTA l'AfGIN.&:

-

HORIZONTAIS: 1 - Solipede -- Beijos amiudados (A
'mazonia); 2 - Adiante - Cidade Paulista - Achavam
graça; 3 - Ladrão do ma�' (p l.) - Piedosa; 4: - Epoca
- Inspirado 1)01' Deus - Grande porção: 5 - Regra _

Herva; 6 - Gemido - Canticos de 'louvor - Cruzeiro
(abr) ; 7 - Patada - Incólume: 8 - Perco - Rodeais
- Sírnb. quimo da prata; 9 �' Vasilha para liquidas: 10 _

Reboque - Mclopeia - Contração (p1.); 11 - N�me de
homem - Padêço; 12 - Fuma - Tritura - Odio (pl.)'13 - Rebate - Gra(;a, donuíre.

'

VERTrCAIS: 1 _. Momice - Proteção; 2 Adej�u' _
Planta e:tparidea - Verbal; 3 -- Que se vende - Tab!'
que: 4 _. Governanta --.- Heroic:J - Carro (inglês)' 5 __

S
. -

eIS vezps cem (singuldr); tl - Inbl'jl!k�o _ Frívolo _

CrIminosa; 7 - Completo - Límpido; 8 - Pronome _

Templo japonez - Existes; 9 -- Poesia campestre (pI.);lO - Igual - Famosos -_ Dialeto' falado no Luire; 11 _
l'vIüe d'ugua - Selvagem; 12 - I\olamífero roedor _ Te
souro - Rezar; 13 - Navegar - Aeriforme,

I
I

I
J
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-�--=:::::-'---hlllGRANDE LIQUIDAÇAO DE ANIVERSARIO DA

Casa Buer er
DE TODO SEU ESTOQUE, - PREÇOS JAMAIS VIS
TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUlVrVIZINHAS,
- NÃO DUVIrjj'_�\1, - E' LIQUIDAÇÃO REAL,
ESTA' ALCAN('AHDO o MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G É R, AOS SEUS
.t\MIGOS E FREC"JEZES.
CASA BOERGI':I-l. LTDA, -- Rua 15 de Novembr- 505

----, BLUMENAU -
_

1 fTE «II »

O' MAIS�.ARIADO .sORTIMENTO
AS MAIS UNDAS CORES
OS MAIS :RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I M O 1. A.
Rua 15 de Novembro, 906 �Iumenau

ACINE
A LUVA DE F"ItRO Jt'sl'II,'olam lias mont3Iil':ls escar-

O novo fil1ne Glenn Ford s.(� 1Ia- l)atI�l�: da Fr3'uça.,_ Ct,'llas dramáti
seia. tlurr!a leuda do sul lIa. l'"ran- cas s ...10 arlr'!sentadas. lutas tittini
ça, que eonla o rouho da rClí(IUia ":!lS sao tr-n'"'�·adas, nla� finalmente
de São Elzear� UU!.'t hrv.ôl de ferro, ·.·l"H'..�id�s pela hra\'uf.1 do ex-com ..

tl'avej:�da de pedras pre-eiosas. j,:. ..elJte. j[t a�ora inspir:1110 no pro-
Glenn j,'oru,. Geraldine llrooks e fundo aluor que- o une :t sua com

George :-,1Icreacly aparecenl nesta panheir:t, flUt {} auxilia. grande ..

nova. l}rodu�âo t1n. United Arh�ts, me!ite na cOl!secução do seu nobre
que fJ Cinc l�lunlPH�l'a a}lresentará ')b�etiY04 Confornle já frizanl0s, es-

hoje, em sua. s:c5sflO dUllla. com
i
te- nllne será apresenta.do hoje, n':)

iuício itS �.• :Ht huras. �'ine Blunlen�lu. e constitue a atra.
• .;.\ -1tist{H·i�t. <lne inlpr{�s�ion:t viva- l:élO principal do prog:ranl!l duplo

nlen.te- flor suas CPJlas eSlH�t!lcula
ro.s, eofre,-a, (�uando (la. grande gUl-r
ra'; durante um bomh:lfde;u. um

p,u"CJuedista, lVIh'lmeI Blake (Glenn

Ford). :'lprisiona. o Conde Paul

ROlla (Geor;;e Mcready), <[ue ten

ta fugir de' um edifído, O Conde
tr!l\la negociar a liberdade, enl tro

C:l de uma 1) lsta, contendo uma.

luva de ferró� cravejada de pedras
preciosas, (tUando novo ata.que aé-.
rco os. S.(.·l,ara_ l.\rtichael é socorri

do pot \lltl�t c(Jndt�ss�, que lhe d(l.
:1.silll e,.· nlais tard.e, !tO deixar o

castc!c, 1\iü·hael d.i ao 111ordOUlo a

pasta Ilara <IUf' ",te (J guarde,
Ano:i- depois, {'le volt;.\ à E'ran�a.J

.l!lunci.ado par aquele cin�lna.
"OUSAIHA"

lltll't IJancaster - Rohert 1\'al
ker, ,Joanne Brn e Sally Forrest;
:.ão os llf"otilg'onistas desse violen-
to drama de amor e dramaticida
de (ll'� "Cine Eusch est;; anun
ciando para a sua sessão de hoje.
iS' G horaS".

O filme narra-nos uma histol'ia
pungente, de amor e de\�oç5.o, ao
mCSlllO tempo cercada de ódio e

de terror. O deSelllpenho ma.g-iS:.
trai de seus lHOÜt1,;o:flis�"ts. dão ao

filme todo o rele, o de sua n\5.xi
ma flualidade, tr"zendo a jllaU'ia
enl constante es.pe�t.'1tiva e sob

a.fim de recu})el"ar a. pasta. E des- ati\·a. e e::-.magadora impres,"ião, IJC

robr_e flUe- é seguidO por capanga�, los: lances í111Ill'e;s�iunantes tledrar
[.;endo acusado dl�' UIn crirnc';no maficidade 'lue pro})orcioI1a. Tra.
ltof.t!! enl que- se- JlfiSl)cdara. n-n- ta-se de lHna. história (IUe reflete
clJ:tp.l consegue fugi�. �'ncontr:f"'� I miH13res tle dranl:ts (!llotidian05 da.
;h)-sl}, {lnt.ã{·� ('UIU UIna joVeJll ami�'" vida re;t:l, ti quf' ti fpaI,? ..1da, ainda,
,'icana' l(;,' ..aIdin� Bool!:s). Chegall- 'eU1- sua ),t'!t'?<f, Jll'!o eSI,If'nditI<l
rio à vila. uo fiut d" I"fallça. !\fj- l'ecnlenInr.

'chael ,e Gem!dillc se defrontalll CemJ"rme ,lá r.'iJ:ll1w,;, ""te ril-
cum novos lll�l'ig-OS. ReclIIH!f!J.udo a me- est.:.i .Plu_gralual1o para a ;t;ess!in l:i.

luva., lHiclLaeJ, e inform.ado peta l:te hoje, do CiJlI� Busl"1t. ,rt!

conde'isa de ,[ue esta ,:oll5tituc umfl

rclitlUl:t su[;"rada, ro-uhad:t. pu. igre
ja de Sâo Elzear l)or ladrões sa

cril�g(J-s, lle::ioh'e, então devolver i
luva. !10 vigário da igreja e, aí, en

túo. surg(\ln �<S maior�s. !leripécias
narr!.ldas Jlcl0 filnu:, as quais se

Casimiras c Tropicais
CASA "'A CAPITAL"

Senhores Comerciantes
REC'ETf.EMOS

CREME DEN'fA.L "COI,GATE" - PEPINOS EM VINAGRE
"nf�I\lIl\1ER" -- EXTRATO DE 'l'Ol\IATE "CrCA" - .

AÇUCAR "UNIAO"

�����

Canção
IIá um

�

rio de pi.�rgu!1i��s
Nus naipes do o!'vaH.o.

'.L!, tormenta sussurra esp,et1ida nunia
Q��� 'soTliça deritro de- meu p��ho�
E' a vida' floresce rísouha
No' balcão das horas,
O' futlifn é um 1':tSS:1!'O flue h;:,;'e
Docemente dos lrieuI3 olhos
I;; tu, hé'tn-amado,
Nem síquer jluagjI.L�lS
Que dentro da no!te
. <, ;;':V ar,

,
-Alguém Sorre {tCCül'Ú1K!IJ

A 'tua intim.iduie. , ,

(Rio, décimo o.itavo dia elo

"

r

du luu dos 01'-

que;

! - () :::r. A1irio Pic(,W.
\ sidente nesta (,l(t;]ch�. e

I - o sr, Joime
J sidenie no bairro ele
va N.Jrte.

Fazern an.::s boje:
- a n1211ina

'nha do ca,,::l

Meisen;

do cas:,l

I - a ��ré:t·
I

'd.:,re::;1 ,:ente cr"

li bacb;" f,ra, WaEy
.
(sp'osa do SI'. ILlf

-� i;:·

Carven criou este vcstitlo

em/
Illteresall!e modelo., j;1Vcnil

fina lã verde escuro com a pa,
eIU alg()-�ao de uma 50 cor,
com bc'mta pala, que forma

la ínc,luÍlld'o aS mangas ra- franzida. '

:;lall.· ...." tambem mangas" e gola, Saia
",'

- o
) ,� ::}

1 td, (,O

I - [)
,

I sid,cnk
i -()

QIseu"
Lopes Tei

Filho,
o CeJio

mar uma massa bastante Guarda�se em lata bem fe
consistente, Sobre uma ta- chàda para 'que se conser-

bua enfarinh&da estende-se vem fresquinhos,
a massa' com um rDlo dei- DocÍnh-C'IS de chocolate
�mndc<'a na espessura de Ingredientes;'
meÍo �entímetro. Corta-s21150 gr, d,e aveia, 100 grs.
em tnangulos com a faca de mantelga, lavo, 1 tabl,
e deib-se na forma enfari-! de chocolate de 50 gr., 100
nhada, Em forno brando 1 grs' de açucaro 1 c::llher de
assa-se durante 40 ,minutos.! chá de fermento em' pó e

___........ 1 pitada dé sal.
.

Derreter a manteiga e

P R O f E S S O R E S mistura a aveia, o açucar,
1\ H, e C, AZEVEDO II I fermento e saL Juntar ,o -0- I
" II II II i vo sendo a clara batida em \
I Reg. :"0 Ministério (Ia EduCll- II ,

'

,
.' " .{,ção e Saúde: Francês-, Português, I

' " ,

,

,
" • '

lngliês, Matemática, Esten6gra.fis:..! .,,>.,

'\I Datilografia, Correspondencl.a II
I e Geografia, I'
IRes.: Alamêda RIo Branco, ii
I Bêco depois da 11u& MaranhAo, "
" Calla. 89, II

Pãezinhos de aVcÍa
Ingredientes:
'200 gr. de aveia,

I 150 gr. de farinha d", tri-

Ig: •

poss2m' àumentar bem
tamanh8,
'Deixar assar- em'

moderado durante

de subúrl::io de ForL112:·:a.

forno
20 m}>

uutos. ,ciVIl, desta cidade,
Depois de frios os boli- se-ão, hoje,

nlios são cob2rtos com o mentQs:

chocolate, previamente der-I � do sr· "Valter HeiL';:,
retido em banho-maria, ! gncuH:r' re.3idente em

I
I
i

I

P O D E R A'
UM

.y O _( ,E GANHAR
A U J O r� O' V E i

Fazendo suas COli'lJras nas M O D A,S C H A 1".J E i,
Sensacional con;:,urso parcial 'com a distribuirão de
mais de Cr$ 350.100,00 de prêmios, A.'l

·'MQDAS (HA�El
"';' ."

.

-'��;;j ..

1 colher de chá de pó de
fermento. 100 gr, de man

te:ga, 1 piLda de saL 4 xí
caras de leite, aproximacla
mcnt2. 100 gr de açucar, fi

- Prepare �

.�.
"

II futuro de• I:."". •

.,;

seu fHhl1

Q dando·lhlll

IOFOSC4L
fl

.. (ltdo.fóSlnlOllcil) 1

-'"" - 'Matriz: I T i'5. J _'1 r
23 de, Fevereiro de 1935 Ei'Hk:i"I�O

IVIisturar os }.ngredientes
secos e ;untar a manteiga
aos ped2cinhos. Junta-se o

jleite aos poucos até formar

F.raque�a Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silvdra

.. Cr$
Reserva

total do não exigível

Total dos aepósitos em. 28.2.!)j mais

1'�:It..S Prt�f,�rC:i:·:.t _::... t� �"ft�·� ç \S �') E5u
rrIO R10 DE ��p:._�'.;ê'���l{p. E (�UEITIBL.I\
de Depó-{itQ$

4.;1/2 tj1;
4::�

F;;:�ü r�����;'T":��� (�� ���Jn�:g��f.,:,1I2 �
DEPO'J:3IjI\)S })E .8.�Vlf!A) PE�E'VI()

Â,_ ;liso d i-; fji} ��1[j:3
i\.viso de �C :113.:3
f.�ll·lSü fIe 12ü {Li:tt-:;

§E��1ESfl;?: i1I4

bro, 459 - FO'ne 1535

•

Tr-Ê(lfr:mE: j!�� lJ,t;�1)
()�i"!:� ?;;L:'�t;..'J,,��'j

,_-;r' •
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QUINTA PA'GINA

par
•

eira

o

Cííntcas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél,
Especialistà em' Círugia e doenças de senhoras.
Diplomado r a Alemanha e no Rio, de Jaf.1eiro.

Tratamento pelD,:: Ondas ultrassonícas..:

DR- O. R.' KRUEGER'
Doenças de',Senhoras, e ,OperaçDtS. Raios X
Oensultõrfo: Hospital Santa Catarina. ,

Oonsulta; Das 9,00 ás 12·hftl'al?_ c,:Das,15 'ás 17 horas.
Residência Ru,a" :M'alt'eebal Floriano ,Peixoto, 2,53 -
Fone 1258 (cm frente ao Hospital Santa Isabel).

, C'LINlíCA, GERAL '

Especialista em Doenças de Ori'ança
CONSULTORIÓ: Floriano Peixoto,., 33, - 1. aadar

Fone: 119'1 "

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOEN(AS' DO COR}(ÇÁú:•

DR. CARVALHO
(Electrocal'diografla)

,

Tratamento de neuroses - (psicoterapl!l)
AT. Rio Branco. 5 vSob-rado) - Ao lado do O�De,Busch',

Especialista em ��ta ,Cii'ux:gia e doença! de Senhora.
COlll'luitas no Hospital Santa \_.at;ar�a
Das 9 às 11 e das 151/2 � 1'1 hs. '

,

_ BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
OUVíDOS - NA1RIZ E GARGANTA

__----------���==����:7���:--------�
, 'INSTITUTO _DE.- �OS

... DRS� TAVARES 'e MEUSI- » '"
.....

_ DR. A. ODEBR:&!:fl�'!' -
Radioterapia. _',Ra.los-X _::Fi_slotel'apla - Metabo-,
lismo _ RESIDENCIA-: Rua. '1 de Setembro, 15

.

lELEFO;NE,""14,41;

,POR PR�Ç'OS MO'PICOS AO ALC�NCE DE TODOS

RUA,15llE NOVEMBRO, Nr. OH>
ELlUMENATJ -:- ':3TA. CATMINA
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s
Obras Municipais

Jisilará O �oYeroa�or do Estado o Posto
l�ro Pecuário Monici�al de Teslo lêga

reunião

-- - -_ -_.----------

r�os nLr�'lz:J�l(,!J ('OnF'l'Clal!'-" (!e.
I Bl'Jl!"']. DClt... Hini:"t ..rto da!O r'nan
,t '�:lS. foi e n vinda 2G� jornn« o

1 .;cglJiuf _-. not e :

cera
o CODlra�aD�O �e
De carnauoa DO �eará

LAS VEGAS, 5 tUPi - cias ocidentais com a União. Shinghmann às Na-
O dr. Alvin Chaves, chefe Soviética,

'

çôes Unidas
das experiências da Comis- i Alianca militar an- SEOUL, Coréia, 5 (UP)
sào Atômica. anunciou h:)-' glo-amezicana - URGENTE - O presi-
íe que o sucesso na última .. WASHINGTON, 5 (UP) dente Shlnghmann Rhee,
experiéncia da série do cor- - O influente senador re- da Coréia do Sul, fez on
rente :111(1, efetuada ôntem publicando Robert Taft pro, tem novo apelo às Nacões
no deserto de Nevada, nro- pôs hnk uma aliança mílí- Unidas. Pediu o sr. SÍlin
vavclmente tornará 'Í11útil tal' entre os Estados Unidos ghmann Rhee que, após a
a prox.ma serre CjU2 estava '2 �; Grã-Bretanha rn Ex- assinatura do arrnisticio se
marcada no programa da tremo Oriente. O sr Taft ] permita aos soldados sul-co
comissão, O dr. Chaves i publ'icoj.i uma nota oficial! réanos expulsar lOS comu-

. " . 1-

precisou qU? a exneriencia
'

a respeito, cuja finalidade \ nistas chinêses da Coréia
de (_)nte� �lev(:l'i�' .ser fei- é desmentir que em qual-! Pediu tamhem que os sul-l
ta na proxrma serre. mas [ quer época tivesse sido par- . coréanos tenham liberdade!
que por ocasião de uma

I
tidár.o da política de iso- � de acão para lutar contra I

d,as,;���':cedentr�s e:,;:p��sõ'��1 l�cil)llismo dos Est:::.dos U-! os ,n,órte-coréaI_1m; afim de
de! ser ie de 19.)3, 0'" CIU1tJS-

, nidos. I unificar a republica da Co'
t as ,1., comissâo hav'iarn oh ]\.'1 '1' II ,. ,

1- ..") '-..ti...,. ... t._ -,:)� ct '
II;: .. 'I..

-

I· I;�() npc o (10 sr. relfl: �

ti"1-; um resultado tão sa-

;;��f�_�(;��\�;l;l�J�O;l:�:�O}�e;���:;. �rir-de � (lonegaça-o' dasrapirlos c. J que contavam. li iUi li V

<<figurinhas» nas balas

c..tdeDcla ti esr:rJUd-.
� BU1MICNA J1 ..

�lUI ftVlJRlII6. ;5 • .1'•••, U'It.

'�9va explosão

� � s e r v 3 � o s resultª�os satisfatórios q o e
�&rmifem realizar �ro�ressos m a i s r a � i � o s

- ADVOGADO_

acusação c/e conspirareM
contra o regime do oeste da A lemônha
- Cinco nazistas condenados à prisão de 6 a 14

Condenados' sob

[li não f'orn.m !an)l:)(�nl f"1iz\�
porque lhes foi ne;;ado unun me

'Pente prov manto ao 1 ecurs-r

pelo voto do relator, .mlnístr
BalTo" Bar-roto, nest es termo,":
- Trata-se de dr-lto I1revi"to n

Coclíg'O Peanl j artig-o 171 I, carne
I ertzada, no processo <1'.1<: �I ju:
iça puhlicn mOY'�I� contra o

Ira rf'COrl'Cntrs, p.�!-n .ncuztm »r

�n a erro de l'lyultad') numer-o d,

pc'_"O"S, á,; qU8i� f::n·:ttll v('nd'

'Ia" balas d"n{,miJwLlns "Atlas"
!ontendo f'gurinh,l..'l,. metliallt
prún1.e�: �a ue 1.:'t·QnÜ()�1. l!1· b·'.�. pc
=-érn. nunca. Hy·a.nl a!(��nç:1.{lo:t. ci·
" qUI' se v('rifi(�oll, dnng. n impo
tlhili<iuc!f, dI' g'llnhá-lu'3 o' (�JIll

�Jl'ildol'e� e ('un.;umidoI·es de ta i:
'rI �(J:; pela falta de imprp's�,ir
lU de di','lh-:hui,:il.o de nJgulll'!f
{U:'; fi�urn.s nf'ce.:'fUlrias pill'3. S(

'olllJ}lel a l' o 1'(' ",ectivo alhum,
A contlcna<;ãr, dos pacient ."

1f!corr(;U do RPrtt-t'/h-;:I n!�!tUc:')�a
'mde O douto Juiz tia. comaren dtO

,rallot 'cu lla! lljll',·e:.:lU 0" I'lcllwn

OFORENOChurchill desmentiu

_ (I.If. ah'

,",1'!Uh t.'9••• , .. ,..11.1 .. 1

rTn ?; �\rn1 id , -- He rcula uo"

�:Jnln{lf'U !�e Ca r vulho c outro«.
torarn denunciados e condenado=
na jusii"H I::? J<)b{J�ic:lhul. ":;\

'3::"0 P�llt!,; J'P:' C!··!�"!.� d.:finld")
n» Bt"!. I": 1 I:" r'",l 'TQ

porque \'1 n-Ii.t.m 1.a�1s 3CC'Ol.PB
nht'dH�":: '};i:-' l'tlfilu v·ilL..,_ ri.�tlr:t1:'!<l
"AU;'l'3". dc�J!l'i'lIi't Ú or�·.lni?a(;il�
t1,� UHl ::-: ibntd que illHt(·U· �a� rO'r,
plf!tal""l.. Jhil i!U{' rn u it-rs d:;�a�� r fi ')

c·h:�r.::ítrIl :1 Sef' l1l1pn :;':1..-', jlJ'ce
�':\fll(!n�f' pal��t qllt' o.;. (·'HllP!·:J,j(·
(':3 ad'.lt(t�un s('lnrn'c Bs cltatlrJ

.':1 Ih� Hêl t\ 'l,t'r!Uit:n d.t' lUH di'
·f) ..l....::ll�ltt;l'l'nl :JH 1!1i.� "fignrinha"
,Ufir·' ;-:",

Xadrês I l':ii:. �::'11do filJas--�':·lIjf!�j "hul,(�Jl

Algodão I '�()r'1JU:'" nn TI',IHlnal di' JU;;l :.':'

CASA "A CAPITAL" I cio 8,;lndo, ,l'(�l'JlTel'a!tl p:lla .,
�_� , Bnprelr�n TrIbunal li"erpl'al, lua

as acusações russas

LONDRES, 5 (TJPl - O
prerniér Churchill desme
til! as acusações soviéticas
de uue a conferencia dos
tres grandes nas Bermudas
seria uma confabulacáo di
rigida contra a Russ{a. Ao
mesmo tempo, segundo se

assegura, Church ill comu

nicou ao Kremlin que dita
oouferenci» nas Bermudas

NEGADO "HABEAS�C ORPUS" PELO SUPREMO "-
fDnlf.*d. 111.,'11)

O _d..-no rrCllameolo dCls

tvnça. feminioa,

u.. ..,-od.,.� ...

''''"16110 ll(UI "
'\ UUI lUlU S, I,

R:S(ADOS

EMPREIA fORCA E lUZ \ANTA CATHARINA S.A.
•

RUIM :NAU
AVISO UE IN'fERRUl'Ç.i\O DE ENERGIA l�LE/rRICA

to . .:; ('ons-ianb)s dos aUri)3. e, .... -

1'0l'tuna.:nenlc, no julgament·,) tifo,

a!Jc!:H;iio quo (�les vicrarn n. in-

t(,-l TP'I', !-·�l·ii t1.x!Hl1il�tl.do o

junto prohatol'io, i1tll'a cnnv.'nr·j

l�C'nios d�J;"1 alpg:H�õ(,'<\ fHlttzid!'p
,;('111 a t.1eyíltll flll"qU;!C'i'10. n" im

petração do ·'lmbeus.-c01'PUS",

A sóc:edilde !Jllt.nlf'llfLUanilB [f- orquestral atualmente!ln j)lli�

tá com suas aienC}ó('1i! voltud:"l No. ,sUl]. apre9e-ntlll.lw.J ao puhlico
Dl.l.rn.

,

o g.'n'.::u"ionnl espf>taeulo blumenauense, a. orqu""ltra dI

al'ti:nleo e uanslLnte llue \J

ClUhel
Ruy Rey reaJ'zará no C.N, A

Nnutico América levará. a cC,':- mllric:i!. nmn. magnífica rlOítadr
to na noite de quarta fc"";'I n.rthsUco-dansanle, constando dr

Ill'óxima, dia lO. quandt). pel..., �)rl'>gratr1a. <lOnlO maior atração
t>r:mf>il'!1 vez néshl eítlmle, neI':l I) �how npresentado com 'JS ar

upl'('sel1tn.lo o famoso conjmlh'
I'
[.'si!!.!! do conjunto, cn:re ,y

Ol'fIU<,stl'ul carioca dr! Ruy Rt:v quais se destacam a bailar'nF

ll�!e t,:tll.o suce.'.'!!"/) ve�n _ o,h�end" I int.erll1lClona.l. Regina Flo!'C!6

na? so nos mClO.\ radlOfOnl,COs. ti" ItnUito nplll.ud1da pela flua int,.,,·
T)"l'�...»mo t�l!nh"", atr'aves :1<' r.retll"üo de rumbas, conga..'f
EllUS eX"Ul'�,Õ'l'; e [\prr,Henletçõ("- mambos; o extraordinár\J cro

pública�. l:I-ner J'ulh:nar, com o SI.'.U llolavf'

A simmlticfI lnic'nl ivr� do ('I repí'rtorio de m\1'�jcas popularp.!l:

N, América foi reeebida pelo"
() humorÍst:t e bailarino Noel
r.ur10., e Ó ,q-randll hllll10rista.

seus sóc:os c·.)m !;p.rah; :\plallSOS
o que ii um in 'cio evidente (1;>

�oli�ta de Guitarra hava'úm,

L1UP a f.qroilia an1�ri�a.nn nit°) t3ern;:u"�

deixará de aDoiat' tão louvavel Esse show' artístico, por si, '3& Iempreendimento, ao trazer a BIn constituirá um. c(Jpctaculo d"

menl\u {I mai,s famoso conjunto gram.!es emoçõe3 para 1)8 'sócios

10 grêmio do alto da rua Qu.,,"·

z<:!, cuja séde soc'u! será peoue'
na para conter '() numerosa pupli
�o que ali afluirá. na no te

LUart", fei.'tL priixima. AG mesa!'

deverã.o 'ser-. reservadas ('0111 a li'

tecedencia. com o zelado do eh,

be, mediante a apresentnção dn

respectivo convite.

poI'ciais f'.Jrnm colocados em

estado de alerta nos momento!'
em que a campanha polit:cr
Italiana atinge seu ponto culmi
nante, "'rr- Tlirtude ,l?.:; eleiçõo!!
pal'lamen! ares de domingo pro
ximo. ém Roma. g mil porcini,�
� curabineil'Js receberam a mi�·

,;ão de m:l.nt(�1' 'separados. _os co

n1l1lúslas ,(! néo-fMcistas qur
rcaIi7�'1.vam comicío fi pouca <1':1
I fil1c;a um do out.ro, O,;. een�ri?
tas, liderados pf'lo premiér Dt,

Gasperi. l.ambclll realizaram um

i'!omic',.J <1(! encerramEnto de

propa:;''1lnda. na Praça Dí'l

:JoIo,
PONTOS DE VISTA CON

TRADITORIOS
HAVERFORD, Pennsylvanh

\

Brins

Noite de Irte DO C. H. América

Espetaculo de emoções será apresentado
pela famosa orquestra carioca de Ruy Rey

seda pura preparur um.;)

C()l)1'l'l'f'IH.,:la das lré,; potcn-

.. , . A "FOIr('A-I,UZ" cmnulli:a (lUe, :rHlr motivo de servj
('os lJ:1l'a. im"tahcão d{' Iwva ,·stado transform:ul0'ra à Rua
J!'!orfano Peixoto: 110 nÜl\H:>:Gll _: dia 7 de JUNHO }JróxL>"no
vindouro, das 7 ib 10 lIHras, ll.io haverá energia elétl'iea nos

s<!guilltcs trechos:
RUA 15 DE,NO�/ElHBRO Ida Casa Ih;;adel :dé a eSflltina

('! ln a Rua Nel'cu Ramos);
TRAVESSA '1 IH: 'FEVEREIRO (Do DelIto. ele Estradas de Ro·

dagem até a esquina com a O ycnel'ando [1cOl'd5.o rf'corrido
Rua P. Alegre) • deixou bem claro cn.rl'Cl!1' d'

nUA FLORIANO PEIXOTO !t!a Hua 15 de Novembro até a fundamento a aprpgada eou.-;ii_'
Rua 7 de Setembro) le:;;al, o que ,nio ficou i1udid'J na�

Blumenau, 3 de Junho U� 1953. 'razões desl'llvolvída'" pelos recor·

El\Ii!REZA FOR.ÇA E LUZ SANTA CATHARINA S· A. �nteg".
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