
de Seguros contra Acidentes doTrabalho
I Rainha Da Liherdade 1

All.'ltregesilo de Athayde
RIO, 1
CENTENAS de milhões de

pessoas, espalhadas no mun
do universo, exclamarão a
manhã: "Deus salve a Rai
nha!" na hora em que a mes
ma estiver recebendo a corôa
dos séculos.
A maioria nilo terá jamais

.

RIO, 6' (Meridional) - ('I pa":lhstll, Moura Andrade' e outros
100 deputasíos '�'esolverhm rc8�t;e'
rer a convocação '(\0 !ll:lli'ifrO
João Neves :1. fim oe pr;c.stl:l-�· in
fOI'lllações ii ('. nara 'em" sessão
accreta; 3. L\.1:6peito das transa
cões entre o Bra,,;H Ec' 'JS }l;f1tados
Unidos sobre materiais est1'>'l1 p
t;ico, ou ex�J..,nn).�nte rsohre as 'ox
por rações 'de mcnazíta . e illllellÍ
ta do Brasâl parn os, Est;J"lil:, U
nícos.
Essa questão veio á ')a.qa com

uma reclimat;i'i,) feita pelo, .!.l
._n111n'ú,;t� ,)d.t)!' ....l:i'} )\..f{'H·" ....V'": n '�.J'�'�'
Iandc->« n, U"'1'" publicação d.l
l "prensa �'''.'r' a exportaq- •. 'l .fi.;'
are.a. tnon:lz.jH�", pejo' 'Porta ",
VItoria, no E,�p1riio" Saato: re
t.'\':J.rur�ll tl"!;l, �rPRq f· ..y";tra' a "fc:.l
ta de r€'3posta", li unr: T<>queri
mento que o general F!r.l,é,,; ,da
Cunha havía ,'::'l\r<is�mtado' :n,í:
tempo».

\l oportuu'dade de vê-la, mas
não será por isso menor o a

mor que lhe devotam.
Funàe'õ'e nas suas, mãos,

tão f'rageís agora, o laço da
unidade de dezenas df" povos,
mais '�ndet'o,:,o quanto menos

imposto aos que o aceitaram-
AMAM-NA, igualmente.

não se saiJo� por que singulari
dade de sentimento, os que
não lhe devem a mínima obe
diência, mas são senstvets aos
símbclos que da representa.
Sendo maicr entre esses sim
bolos o da liberdade democrá
tica, consagrada na evolução
das instituições britânicas.
Bem sabemos que a muge.

ora sobrecarregada 'com uma

Iresponsabilidade ecumêntea,
será, como foram os seus an

tepassados, a grande defellSQo
ra dessa Liberdade que pre
zamos como a primeira eon
(lição da vida.
O MUNDO precisa da Com

monwealth como precisa das
Nações Unidas. E' um núcleo
úe ação coordenada e de dís
ciplina consentida, cujo desa
parecimento levai-ia a huma
nidade ao cáos .

Por isso, é da Interêsse de
todos os povos livres que a

Rainha, ungida nos óleos per
rumados e .secretos, receba as
�ençãos divinas e seja digna
da missão gloriosa.
.' Ao seu destino liga-se Q da
humanidade inteira. Deus
:3alve a Rainha!

.

S E l V A S
(Sant!\. Cata tina) "I

-�-

PEDIU A CAMARA INFORMAÇÕES SOBRE A
EXI.)OI1TAÇAO· Df MATERIAIS ESTRATE'G,COS
Baleeire Ue posse:de
docólÔentos . sigi tosas

INFORMAÇÕES

reforma não tira as
faculdades do militar»

REBELAM-SE OS GENERA IS DO "ACORDO INFAME"
- - - - DE SEGURANÇA NACIONA L

CONTRA O CONSELHO

EPSON DAUWN, 6 mp.s
,"'- rainha Elizabeth SegunIa, ioi
muito aplaudida dura nte '.fJda :I

manhã e mfr-cuto da <!,,;tacij,o
f{,l'roviál'il< deSUl c'dade, o�de

RIO, 6 (MarId.) - Apesar I pelo General Caiado de Cas- foram para serviço da Pátria,da recente exposição de mo- tro e aprovada pelo presíden- neste momento, quando otívos do Conselho de Segu- te da República, sobre a ati- Brasil enfrenta grave crise c-
Nacional, elaborada vidade de militares da reser- donômico-financeira, se a-

va em entidades de ação sub- lheassem e se enclausurassem,
versiva, não cessou a camna- cômoda e egoístícamente a
nha desses oficiais, que con- seus postos. Osorio já afirma
tinuam com "o petroleo é ra: "A farda não abafa o cí
nosso" e com o "acordo entre- )dadão no peito do soldado".
guísta" pela imprensa, dís- J "Não perdemos as
tribuindo entrevistas, e em faculdades"
circulares entre os organísmoa ] Por outro lado, também
de que fazem parte, num os-

(
(Conclui na 2,a página letra Q)tensivo desrespeito ao ato do

governo, que os colocou em

posição passiveI de punição. � Fallllls da Semana"Exposição; paradoxal" !III

��:��1�trf����:���r�::r:� 0110 do Qnl,�Terra �e rioneiros I',Com os repetidos "slogans" II U O
.:.-contra o "Acordo Militar". e

da qual 'extraímos Q' seguinte
trecho:

(ASA(OS
ASSISTIU O DERBY

EillARETH II
{Cori,.Jui na de

Peles NyJ.on Lã
CASA "A CAPITAL"ACIDENTE'

.

COM· UM
AVriO A JA'TO

chegou para asaísf.ir ao "D�rby
Ep&.Jn" no qU31 correrá " '3'�U
cavalo Aureole. Entre 1 imensa
'multidão encontravam-se cent e
nas de crianças que ag-lta.V'lID
'bandel1'a.. em eaudacão à .H.aôr.ha
que sorria ao lado do seu esposo
o duque de Edinburgo. A sobe
rana e o seu sequíto seguiram de
automove! para o hípodeomo.
onde fOram alvo dP.'f; "clamações
de centenas de müháre= de es

pectadores que enchiam 33 ar

q"..1ibancaas dó Tl'ibuna� Õ" hon-

o \eai\'\3l' (la maior-ia; 31'. Cu,,
tavo Capanema deu. resPt,sta:
Imedlata l'W representante
munísta; esclarecendo que as
informa,.;>".. "ll"fV'las no- 'requeri
mento 'l'ln at>re'ço já estavam
em poder: do- general Flor�;; da
Cunha•. I�U>1 :1-". havia' 1'ec:)j)ido,
r;wr seu illtermedio em njll;úter
secret�, I.��-----��------------------------�--,�------�--�------�--��----------------�------��----------------------�__c

NÁPOLES, 6 CUP) - Um H

x>iác. d;; caça a játo', da 'fol'CÜ
:aérea' italiana caiu '!11)j" sobre
um grupo de caças na aldeia
'de San Píetro Patierno, PC1'10
desta cidade. O acidente resul
tou na'morte de uma pessoa
reriment0'3 em seis outr-as, mas

rec-eia-se que sob os escombroc
lI.�d.!! '3" '1nt'nntra:n vítimas. O pi
. Iotó, segundo tenente Miemo,
saltou de Y'araqueda'S mas rra
tUtOU uma perna quand:..
:ao' topo t'I...l.•ma· ãrvc>rp..

.
.

LUTA PELA INFANCIA NO
I Fundo Internacional de sceerro à

PARAGUAI _._ A foto acima Infancia (FISI), agência .especíafí
mostra, numa �línica de um povoa- zada das Nações Unidas, que tam
do do Paraguai, um grupo de hêm desempenhou importante :(la
mães e futuras mães, assistindo ::>el na organização .

do serviçq.·
uma demonstração sobre cuidados Mais 10 destes postos serão -Inau
e higiene que 'deverão ser dispen4 I gurados, em diversos pontos do.
sados às erian�as. A clínica ,rece-I país, dentro de pO"uco tell\P&. (Fo
be' aux!l1o financeiru' e técnico do.J to ONU)

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

Veio ()

RIO; . 6 (Meridional) _. Na t1ca. A mes� foi presidida petarde de ontem reàlizOll-se

f
lo comandante Louriv;,ál Te"

nova assembléia no Sindicato les, tendo o presidente do
Nacíonal dos Oficiais de Nau-, Sindicato, que se acha démis-

Não é americano o cidadão que
obteve o/fifu lo de«Mr.Américã».

I .
•

ASSOCIACÃO
.

(lAl E INDUSTRIAL

DE BLUMENAU "

Um Produto
.

da Fábrica MONARK
.

,
.

. A' VHtDA ,NA FIRMA,"
(ONVOCACÁO

. -

I·'ic:.nll os senhores !1GSOCilldos desta Associaçãtt, convoca
dos 1>ara se reunirem extraordináriamCllte no próximo' dia. 11
dú' corrente mês, 'às 20 llOras, na séde social, afinr de tratar-se
de: assunto relacionado com. SEGlJRO DE ACIDENTE DO
TRABALHO, cuja obrigação, de llarte das instituÍºÕles de Pre.
vidência Social, aclm se em fase de di'SclIssão final no Parla"
mento Nachmal. .

Em se tratando de matéria. de relevante interesse, para asClasses pl'odllt{)raS, pedimos o> comparecimento {l!e todos nossosassociados.
Bhunenau, 6 de Junbo de 1953.

FEDEftICO CARLOS ALLENDE - Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AOlS· I � PREC�SE�"!..,,ª.e '�re:mo. em Petropo-
-------8 O Iís, Estado, do Rio de Janeiro. -Necessários conhecimentos ge-

Representante BtN RI'o de Ja'DelIro ��!sa�ec!����r:�n��n�co�ltc�:; ��f:c:�t��aee�:��!�d$��f��:;,
..

r

�. ' 'U.. .

que- apresente bôas referencias. Base: Cr$ 2,QOO,OO mennaís,
.

.. dependendo- das ha,bilitações {lo Interessado; casa e comida.
Informacões: COBRAZIL - Construtora. ('!lo, Purto· de

A 't t
-

t· d rlnho Itajai,
.

eer a a .represen açao de ar IgC6 no ramo e arma I

.\ , "- _

Estados Unidos, melhoraramdlspõe de .muíto boas relações e ótimas referencias, ' .

t d t 'd Ao
� et?!tO e ra,;,e;;;sl,a o

-

(Em Tecnicolor ,.;_ Censura Livre)
de ser acanhado nelas auto- tla�tIco, da Améríca 'para a! AI} aventuras rornantíeas rIe um rei exilad,(L,e de uma artista
r-idades comnetentês, O sr .. Gra Bretanha, Os dOIS' apar�-I de clraema, revetadas-mnn filme delicioso e:' .. ·'em deslnmbran
Barber admitiu que o sr ,

lhos f�zem part� da esquadn-, tissimó Tecnicolor. ' "E' PROIBlnO _�,l"IAR" - sua ·historia
Hiligen nunca trocou de no- lha numero 306, que che�ou, e suas músicas, cantadas !Ior Ezio Pínza, vão :ficar gravados
me ou tentou ocultar-se. a es!:t baSe J?ara receber'

lllS-j em seu coração! '<E' PROiBIDO Al\!AR" - um grllnde fil- Ii O J E"':"'" QO:M'INGO - às 4,30 � 8" heras - IlQ.JE
"Quem está bem "deixa-se truçao �s?)eclal ?ur�nte no- me da lHetro, que garantimos, sem reservas, para (iI_; amantes MESQUITINHA, RONALDO LUP.o�:'CES"AR DE ALENCAR,

I estar, " mas a alternativa, a- venta dias, O primeiro apar::- das filmes musicais, rcmantícos e deliciosos! Acomp. Compls. DR. ENFEZULINO, PROF. ZE BACURAU, MANEZINHO A-

I gora,
é ,3" deportaçâa" -Ilha chegou pre:�samente �s , diversos. 'PreCos !1(l!lulal1�,s: ·PL:6,GO,·e '4,00 - Bãldã:o .4,flO. .RAUJO, RUI REI· E SUA ORQUESTRA, JORGE VEIGA, MA�

concluiu o sr, Barber. �nze, horas, depois da um voo <,
• _

� RY GONC.<\LVES, MARLY ,SOREL. ·VIRGINIA'L-'\NE. CAR-

I
Novo recorrl de I c.e cmco hor�s e trinta minu- HOJE, às 4,30 e a ,

- AMANHA às S e 3,a FEIRA Zl� 8 horas: MEL!A Ar..VES, LINDA e DIRCINHA BATISTA, O TRIO DE
velocidade tos, d�sde Limestone, E�tado QUATRO SUPEr.. SESSõES PARA A MAIOR SUPER IUA- OURO e QUATRO AZES E UM CORIN:GA, alem de"muitos

I Fainford, Inglaterra, 6 (u.lde �iIame. O {segundo; prlota- .XIl.\'IA ,PRODUÇ'AO DA FOX! - O GIGANTESCO FILME outros grandes'astros de noiso cinema, na melhor com\�{1{a na
I P,) - Dois bombardeiros a do pelo c(:ll1.'landant� :F, Re- QUE ENCERRA AS DU.l\S MAIS ELETRIZANTES .PALA· cié'llal do' ano:

1 játo Bi47. da força aérea dos, rnely, re:lllzdu o vo,o de um '\mAS 'DA HISTORIA "DO C INE l\fA:
.

I.mnuto a menos; pors chegou if 'ti I V IA 'l s. P !'! r S.'1
I S as ] 1,28 horas. �a,� 11 a . A ik'1. M. .

I H- - - - - - - - -H até 14 anos)'cessarias do país, Uma quinta
parte das importações do pais

1cor-responde a generos alímen
tícios. o que concorre para au

mental' grandemente o custo ]
I de "ida e reduz de maneira I

ccnsióeruvel o salário real Idos operarias venezuelanos,
FJi organizado um progra-]

ma de auda á agricultura, qu� Ialguns observadores acredí
tam que será eficiente, futu-
ramente,

IUm dos melhoramentos
previstos é a instalação no

país de. melhores serviços pu' I
blicos e melhoramento -das I

condições sociais, A campanha

I• contra a malaria. dirigida por
organismos venezuelanos e

das Naeõss Unidas. tem dado Iresultados muito satísfate
rios,

I Sistemas mais aperfeiçoados
de abastecimento de água e

ínstalações para tratamento
(las águas po luidas, tais como

as construidas pela Worthing
ton, constituem também pon

CAMU,m-ES F, W D (F UI'
deraveís contríbuíções para es

o ,. o
se programa,Wheel Drive) ITRATORES L H B D' a] Há, além disso, um amplo

, : , • • lCs�

Iprograma de povoamento, não
Pecas e AcessoI'ios: somente para amparo' á agri-

FORD _ CHEVROLET cultura como tambem 'visan-
_ Linha _

do a colonização do vale du
I !{ O P A O1'€noco, impulsionad(l pela

'A .ORGA,"' I A' ( Ã O I
IV R

descoberta de jazidas de fer-
I

·

I "A C I S A" - Fone 1324 - ru, IBLUMENAUI:USE Ltd!t BLUMENAU Ao mesmo tempo a eletri-
� Ll1 u. Rua 15 de Novembro, 983 ficação do pais SI'! torna um Item 'para venda: ITelAegrLamuas;6 AVAMND_EMSEEENE ía�� cidade de Merida, .por lHRLON E-RÀNDO, premiado 110 festiv;ti de ,�':!.1�;/la .pelo me-

Diversos lõtes na Rua '1 de f'xemplo; foi inaugurada uma �hQr dese�penbo,masculino. no !,la_':}el de· EmHiano Za;pata, o

Setembro. Otimo local para usina eletrica onde dois ge- úUim3 ',dos .esl}etaeulai'�s cavaleir()s "m.exicanos! ,"VIVA ZA,
lnOradia e comerCIO, radores General .Eiectric de PATA". seu nome era,trovão! Seu at:.'lor era fogo!, Ele'foÍ a

1 terrellO (le 750 metros qua-. DUA$ CASAS recem-collS- 225 KW substítuiram a antiga Darry o consagrado . chama. e, o ódio! VIVA ZAPATA! - Exnlosivo drama de um ����...��..��"§...ç�,�"";��.....<',..���������....
dr3d05, :no Ba_irro de BQJn ·Re. truidas no fim da Alameda 'usina, que tinha 55 anos d2 e- produtor cinemo;;ráfico lIort" ame- dos :mais ardentes amores! Trovejant{1, .ltventuras· de um ho- � (i IIY I i' & U i=' D I r '4 H.nuEona-'Iltt&

.

tiro, Preço iie ocasião, Rio B;anco" à Rna Hermalln x:istencia,
I
t;Lano, assumiu a respoIlsn.oilida(le I mem (p:l� tinha UnI clYra{\ão de ti.gre! VIVA ZAPATA, tem a � IL" �'{l E t. 8;\ FZ iÇ I '" A u�'fn.; �A �A �

1 te!ren:l no Jardí1n Blume- Huscher. <In.formacões com o em lOllcrel zar neste filme um dlls garantm de seu 1)rndutor: Da.rryl F. Zanuek - seu- diretor: -

�nau, JIlDdilldo U metros por sr. Edmundo 'MuelÍer, na mes- ;) jepisoílloS mais san!;rentos narrados Elia Kazan! Argumento de Jt:hn Steinbeck - l'flúsica de AI- �
--- DR, lVIECESLAU SZANIAWSKY --- '

40, Local de grande futuro. mJ.a rua. . peja hIstória mexicallal, Escolheu, fredo Newman! VIVA ZAPATA! � com I\-:tarloll Brando _ � Médico do 'Hcsllital Nos!>:>. Senhora da Luz
.

,

I
gce. CUn1urú, msdpiras em geral para tal fim, um ílos mll.is cousa· Jean Petet'S - Anthony Quirm! Quah'3 unic:ts eXibiçõ'est! Não I

COllSUltÚl'io: Rua .JOSÉ' nO�TIFACrO N. 92 - FWlí::' 2665

d maU', copaíba, oleo S<lBsa[rr;z - J grados atores, oú� seja Marlon Bran- percam um dos n');Hwres fili.les tios últimos' tem:!)os! �Resi'denéic,: R, BAnp�O DO ,RIO BRANCO N. 52:9

e 150<{, d,' libel'acão: tlordur::t ,j(' I do IHcrniado no festival de Veneza Aecn11l. Compll'mentqs Dível'ml;. Platéa Cr$ �,OO _ Estudantes
'

,-- C II R I T'_[ n A -�·!·ARANA'
I m�l'umnrú, si'3:'tl {agave), laran' pelo m. ihor desempenho masculi- e milita!'es Cr$ 5,00 (preço único). A' lIoUe (doming'o): P01- '� Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS -

tr' '" C '" 8 O" _, 'i
-. { .� Doenças 'da ':pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-,

UMA MOCINHA de 14 a 15 jtt, sorva, ba.]ata massa.randuhu' 110, jm,t ,me;:,-te. no papel de Emi- unas nume·l'a-:as Jl.'q ,
U vcnua n3' esc)'. °lC!O UO C. Bu�eh. � chas, __espinhas; etc.._, Glâll'dulas. Falta. de.'regl'as; Exees.:

anos para aprender costura e
timbõ em pó ou raízes mentol· e liano Zap:J.ta, 'O filme narra uno>

i 50 FI' B F
.

1· T..... tA
,

"'''t 'IOd,situa\;ão. -leo d � t la l' b a de�l' história das mais violentá,s até h,,- " , ores ra,ncas, l'leza sexua ,-"'uPÜ; enma, =::. er1 1 ao,
fazer, algumas

"
voltas. E ph.r o e�men o (O, anan. ..

.

fft de, Desenvolvürtento físico e mental, etc, - Doen"as c1'ô",1 casa na praia dc Ca.mbo. r'
d t d f f' I de je descritas na téla, mostrando :<5 n

i
"

moti;\>'os particulares vende-se ra a a, erro,) gusa, ecu a '

nic2S em geral: Reurimtismo, Var.i;zes, Asma, Malária 'crô-:-�riú, cqm :I quartos, 1 sala, ba-
uma IOJ'a com o se"u es"oque mandioca, tapioca. c '.3agü, óler. Ilel'ipécias de um homem que pi;s • ]' .", • ., .

I'" 'd tnheiro, cozinha e quatto para
...

d t 100 f 1 l'b
- cm grande agitaçáo todo um l},t" � GO, °J(:amaI'H ') r,;!'. ,', .0;',' j_JiJ 1("

I A1hS �;,';Cs d"bnte-.', o ';�r. "Auro
---- nIca - .�emorrOl as, e c. --- "

com freguezia permanente

I
e UCUln - '}C te 1 eraçao:

, ciro ao sell'gablnllnlC!, d ihn ,1,.; l\.1oUl,'ü Ap,b'ade l(;d'�;u ,} rf'qllc' 'lo' ATENÇÃO: Consu'!tas em Blumena.u nos dias 26 a,30 de:emprc.:ada, Terreno de

RPrOXi-1
f Tt d t

'

pedras pre"iosas Jlor sua valentia, por sua coraõ{'lll I" '�' 1
-

HOTEL 110 E'"'
' "

, madamente 28m x '30m, Dista
aCl I an o'se (IS :pagam',en os. -,

,

d'·t I
-

b
. lhe tr"-nsmitil' o oficio ::1Jn1 b '" !. riment ... L!" ,c.onvocacão (10 chun7 9'.

o c:u ames, 1':.0 L . LZ --o-
..
-, . \ ;"• O,,' l'nterelssados quel'ram dI'I'I'- As exportações dOG j}rodutos 111 oml,a, .pe a,s açoes fuscas e a,� ,

f
- J... •• ',_

'

"��'-e""�'���'<f>-�����'!S-�� ...,�

170
metros da praia. Otimamen.

'

I m. ormaçoe5.. e.lufi. n,er1oU oeasrnL' 'f Cl".'l J,·n:l.o Neves da Fon�'Jura,
-"""._'.....,..,�, � �-; � � � '__, ...� .��.....,+_.�......,...,......."'''''.....,;;..�

gir se à CASA,ROSILVA Li- acima mencionados, e'.3t:iriam su
vezes ure,':I,etlV!lS d.,e seus, movl� I

t� localizada. mentos ',"endo a ".da atrIbulada o '''1', B:;h,e,ro lhe dlS,'.-: logo que I o,bu;,nuü" em' pOl1eos l'!l'r.utos a a6

H-m·jüida., . Rua '15 de Nove!l.l� jeitas, naturalmente, às licençl',:;' ' • •

_ '.Diversos lotes e casas na

I
' ,

!
e espetacular do ultuno dos cava dispensava 'J dOCUr!lellto, jJOl'qlW sil1atura de '.lnla centena de ou�

,

aobro, 992. prévias. as cluais só dpvel'iam :,. ,-
-

.

P.r[Lia de Camboriú, '

lenos mex ano u de "já sabia da teor". Por jsso li, trofl represeni3,nte�. (', teor .<.lo 1--'Ser fornecidas depois de satis' ' 'c s q ", ..

IXOU seu
,

2 "engenbos de serra no mu... .

d "h t' !\I I que a rpspo-;ta nlirJsteríal não réQlJr'r�Ü"n·�ttf.·.� f ·�1�""i1J'C'��.tv!;*io � o ":
feita as necessidades do

consu'l
nome grava. o, n� ...JS orta, ' ar ou

;
nicípio de lbirama, 11,5 qnilo- Bralldo com ust ça obt n estav::>. em poder' do r ...pre�(ntHn sc-guinte:

'

metros da estação de Matador. mO;) nacion::l, se o prêço
t dêsie sa;raçã'o llni�ers�I" co�:e ;r::d; te bahiano, que 7;\0 "nlanto, e':" i "Requeremos seja convocado

Area de 10 milhões de metros PROCURO gerentes para 1(J- consumo ,nao fm'se a pon o (e
ator que é, cert::: sessão Feereta (1:1 C;lmar:l o Exmo_ Sr, Ministro das P..ela-

quadrados. TerraS com grande jas de varejo em tecidos, de prejudicar os interesses dos pro' I Este 'filme já Unha tido ocastii'J ,.1(' tecf'l' çõefl hlxtl;dores embaixador João
quantidade de madeira de lei e graude empre2!a a Qrganisar. dutores, que necessitam ser

de-Inunciado para as sessões de hoie comentál-:'>G n l',)sr�eito, Nece" da Fonbura. a f'm de
que se adaptam a diversas cuI- Interessados llóderáo se díri- vidamente amparado para man° às 4,30 e 8 hora.5, e amanhá <: 1 :jn� ,'m se,,1io i;eCl'cta desta Ca-
turas, Preço de ocasião. gir sob chifre "Gernte". Cai· terem, pelO menos, os índices a· iterç,� feira, f.� 8 horas, do Cine O sr Ba!,,�'T'll cü.nf;rmou f:',: th\ mar� ''P:rn�'t'é \.od"a â:'; informa-
Uma casa residencial com xa Postal, 3" - Blumena'u tuais de produçã>l, I "Ilscll,

.

1
.
-

I 'd l 1 C.L' -

b' t t' d
'" '-' c 3raçüe.' co JlI·as!. en e (a : -

çoe'.3 so re con ra ·os 'e '.'eu' at'
um terreno de 759 m2" no indicando pretensões e dando Dever'lSe-ia, ainda, sem pcrda

1
----- '--- .. ------ - mar:j, explicando (lU,? l'ealm"nl" secretas de Monaz'ta e Ilmcnlcentro da cidade,' referências.' 1

de tempo, levantar uma lista de ! J se reCU.3'Jl'a r: rec"hel' o o[ocio, fa,
1 fecularia, 1 fábrica de óleo artig'os industriais, cUJ'a 'eXj')Ol" I '"

1 ' 1

I I ll'êll'que. sab;rl (O f'eu teor, .,,( ,'- ·A" in!ol'r,m(!ÜiJs sâo pedida,�sassafraz, 1 serraria quadro de -'-___________ tacão o novo regime camhial
, _

' L -
-

I
C'e-,'era- fornecel'.

'

I pa,uta llar't d,Scussao única ma!G. tinha cop:a'.' aU •.enticJ1s ,lI? neste ai,) em carater generÍ('ccentro, 1 fábrica de pasta me-

1·
Casimira Tropical e • t' +-, I Camara dos Deputados, que mu:tos {)u t'os (,OCUmen",o'< seCI'8-, em '.'ista ,da'� mGdidas ,",'mpre a·eânica com 2 serrarias "Tiçot'" i B

• , - I ' -

t.
'

rIm '1 E I, assegurará a li·..-re concorren· tos, [,Unellt�s as l'elaçoü's en .re dotadaG pelo t'J,'el'no brasileir('e reserva de 30.000 pinheiroo ..

CASA "A CAPITAL" cia no que se refere ao segu· o Bras;l e os Estado,: Unidos, E:: 'de não tOI"lar p_ubl:co, nem l'e'adultos, 1 linda iazenda com I ' 1
iu- :, E.

ro de acidolltes ,lo traballlo, 15·� recusara rceencr aquc a 1'1l;l'" vela!', hlesmo em tel'mos rescJ'-50,000.000 metros quadrados, ternai!iva, Finalmente os
de notar-se que a aprovação do posta de fujo 1..eor já tinha c:mhe vados o, aS·.3unto em causa quetudo situado no :municípiQ de

V E N DE .. S E
fonnanteB fr,;zaram que o, aludido projeto de lei, pela mais CImenta, -era para que ;;e Vier a l�lltr�. pemunentemente Goh chan-Taió. Chefe do G'lverno Indiano

olta Ca'mara I.egl·sIatl'va "a N'aça·o, ItI'
-

1 quer J''''s'l'fl'catl','a no's abal'Lo-tec am Curl'tiba, sitnadoS'
' .

d e' �
� - " comen ar e,'ses (OCUmerHO:: na.·) cilla (e segrodo, �ubtl'aidn I'aesmo W " '" ,

-

� c 3ugel'lU, mn a, que os rec 10,
en\'olveu o exame e o estudo am- h

•

I d
-

l' .'
d 'd' dem di'l;ersos pontos da cidade. . de i\lIoscou no tocante às CC;:1'

1 e seJa ança fi a acu�aça.o (,' "'",) conhecimentú dos ml'mbro:, xo-assma os, servI ores
.

G

Terrenos de grande e rápida Uma perua "Ford F3".

ti-Iferencia<: nas Bermudas �e'
pIos e aprofundados da matéria, e ter Ge 'laUdo c]o !;Il'l '1:l1anüa';_" do CongTeseo Nac'ona1 Serviço Nacional de Malária,

po 19�1 1'>"
� 'sir:nifica, l>ortanlo, o reconheci· para ohroo:r informações tlü:il'.)· Alll� ".' d 'fvalorização. OtMnO emprego de r;} ,para '" passagf?IrOS, l'am aliviados nor meÍo de � l" w., graves enUnCHlG or' l::tado" no Rstado do Rl'O Gr,I G1\lC"

. - mento, de que, na verdade, o mo- "af! uI ..1 s
-

t 1
�-

capital. e uma !lenta {e aço
,.

J.T • explicações ao Kremlin pelos , " ,

,o,. m a...�.'� ('1�1 ('!5!";H'j secr"! a pe o do Norte,: dirigimo-nos a V. (modelo 190;0 nara 8 T\a."a'l 'd' 1 't' d' nopolIa pretenãHlo pelos I.A.P,S, T I[ O (lhputado Al'o B 1
. :•

•

u.
_ ,.t'< ,,), CélnalS lP oma ICOS, os '9fü· " ,

'
. , ,REQUER_I, b,;�,T " 1 mar a e-elro e ao Excia, -afim de solicitar a sua

"t"'aedlroos, ambas em peneltlJ.

eS-1 p,:s!tos dãs referidas

conver-II :�o�endt:vea s:!al����:di�c:.no;:�: : noticias comprovador2.s de ex- valiosa :interierencia no sen- condenando a exposição .' d'e''-,
.

_ _ "acoes, "
- ,

ta Jj'J-rtação l:eíkrada .de Monaz�ta ti,do q_é- ql;lC; seja -efetuado o motivos do Conselho NaéiJnal,Informaçoes no Rapido Co·
- urgallem <la materla, por es r ',sen· n. I (' ( A D O f em I'(l.port3:gem, l'\\ :mpl'<?n,sa, pu'

meta, Travessa 4 de Fevereiro I ; do ela Objeto de disc(lssão .p.elos K- -� J, J ' pagamen.to' em causa, pelo de' Segurança, o general Vi-

H rece-nos,' de_ve,? senh.o :M:inbtro que· antecipmTIos a nossa "J'l',' c€nte de Palllo Vasconcelos,I nossos poderes legislativos, ficou
d E t

-

,
,

deliberado ainda. que se enviassem Brins .Xadrês �s eP..laçoes .�xerores comu-,cera gratidão. (Ass,) Manupl dirigiu o seguinte telegr.am�':'·'
V EN D E -

f E: ! te: - "Associação Rural,
..

que: telegramas sobre' 'as.§.unto, ao pre. Algodão mcar a .esta Casa 06 ratO'.3 de Justino Filho, Francisc) An' ao"general Felicíssimo, Cardo"
.

J �
I já ml1nif0stou t'Olm '�atisfaçao em sidente da Câmara dos, DeputadOS CASA "A 'CAPITAL",

modo a que tome o Parlamento tanio 'de Sousa, Antonio Sa- ,so e que foi tambem, distrí� .

Um IlUdo te:reno, co:r;n uma

I
ver '\"ossência, um dos mais cu!-. e ll, vários deputados federais, ," ��

conhecimento de :>êgredos de Es- raiva dos Santos, Antonio buido à imprensa, no qual' a§':: ,

casa de maderra e dIversos tos advo"'ad'.Js do Bra'õil ch.,., I
....-;..:, lado que ,lJodem influir declsiva- Luiz da 'Rocha, Geraldd Gue- sinala: .

'

!'anchos, per.to do _perímetro fiando de,fe.;a dr, João Áleücar t������

I
mente úa orientação do Con- de3 Marinho, Teofilo· Pache- "Quanto a nós outros mUi;

urbano ,da vIla d� RIO do �es- ,Atayde. resolveu ontem, em as· $ u � M O fI B O I DAg" .

!gres'so ,quanto á apl'ovação de::o de Oliveira, Francisco Va- tares da re.serva, bom é. que
to, medmdo 5 O x 500 metros,

I �embléia geral apena 'para

m"-I
acordoG ,internacionais e a ela- lentim da Silva, Senlião de se diga que não perdemos a

Frente com o- Rio do Testo e ;"i�f'star dI> ';"�cl(> ma:�'S destac·,.- � . VAlUZES E ULC1ER&1§ ,

"
boraçii!.J (�e le's' de '-lua cun'IJ.e-. Oliveira Soares, José Eduar- faculdade de. sentir, pe:rsar e

cortado pela estra�la geralj do "e público 11 elenda estip.1'1) DAS PERNAS: curas se_m opençü tênci8", . Ido Fernandes., Luiz Ignácio agir, .,e que bem assim o ato
Blumenau - Jaragua do Sul.

que dmlica a Geu ilustre cou>,,';_' DISI'E-PSiAS, PRISAO DE \"EN'l'RE, COI.lT..ES. . da Silva" IVIiguel Lucas Ca- de reforma não nos' oblitera

nTaraEtamrprCeozma:KaRrmOdoOLlftOdali.l?'ut:; cio e, vic;"'presiden�e obter d"l" J h!\l:EHlANA, FISSURAS, COCEIRA NO, AN1JS j: valcante, Pedro Ribeiro de permite nossa consciencia cí-
.. '"

t 1 G lVIe,de,iros, João Felipe Cama- vica compromisso assumido
dr. Sappelt, 177, Fone '1�3::; � R>Jn,lelro Ne o ('!T1 nome (es,l],

� VORA.ÇAO. ,PULM6ES•.,RINS. B�G.J., FI A.DO

i
VENDA DESTE DIARIQ "" d d f d'" v

d I b ra. José Alves RibeIro, Pe- quanuO ,moços e e eu er a
1<>LU"IENAU enüda '" para co a ora�'

eo,l:'-I
""""AXAT"'''''·IA''''- -t"

.

"f"� J.f •

1 1 ,NA ENu�.. 4 A-"' raldo Paulino da Silva, João na rIa me.Smo com saCrl leIO

����e:�;"�:�h����ace���5�le( ��l'� - DR� ,A R Y TA B O R (lA ._ i: ,PONTO Antonio Batista. Severino Al- õO"pr09rio sangue, dever. aliás
ves B'ezerr�, An'.tonl'o Marce- de. todo o digno· cidadão".

,A: R A- O D, 1= B E 1'0 I ilustre amigo e grande ea.uGÍdieo
"

- -

"': em face dos prévios elltendimen' --_. U'�ICO-E§P.ECIALISTA __
o

- ,',:( !ino, 'José, Augusto da Silva, ,,>,

Ad,lJog ..I
O

�O� havíd'Js ai não- verá em r,:H·

i
Clinica Geral de.Romeu. Malhel'� I!''' Crl2.�ça.; � Manuel Alves Ribeiro, Teofi- F

'Y (lU lõ'a atitude qualquer desapreC;o
.. _

' 'i (
lo Pinto da Costa, Antonio

I�'
'

,

seu maanificn trabalho e sim o ITOUPAVA SECA: ',b·l1 fl 15 U 17·hJ.�_·BI.UMENAU {t Alves da Silva> Francisco da primeira, A:::-mDndo Zanini,Atende em flJ{8JaqueJ'e.. desejo ':trdente .manlfestar .dr, ����'9I.���"-��""'''''' < Martins da· Silva,. José Gipria- "e:no. pre<:idente: "e ,aprova'

1_"
�2;::�����e João Ata�'de sentimento5 1',ro· .h ���"'�....*'V.".�..,...,.,.�...,........"""w_"..,.;."""_"...,.. no Coelho, ,.r.oão Gabriel Cam- ram, o "Pacto de ação CO·'

funda ãmizade. Que'ra ilustre a- pOS, Francisco Leonel, Fran- mum", sob pretesto ainda.. ,do'
J:dHici� ""lNCO" migo dispor de'.3ta entidade no cisco Adão de Carvalho, Car- presidente do sindicato,

'

que, for necessário defesa .r_')ó' ..:tl

-'-------,-----....;,.----e-- KI estimado compnnhelro João A·

rliO E N ç A S N E R lJ O S Ú-IMPOUNCIA ii ::��l:l'�t�:�:::;�,:,;;;�';,
Distúrbios sexuais, ner.vosismo.· angústia. anSiedade,! NOVAS DECLAR.ACÜES

fObi,as,. i�éias fixas, ir.rita!Jili"iiade, esgo<tanie�to nervo. I
Devel'á ser ·:mvidil, prova",,]-

50, ,msoma, falta ce memoria,.;neuroses c�rdgw<l� ·(ner-

�l
mente hoj<' a. viuva do .(!'ilk�aà·'

VOSlsmn do coração), digestivas.' ('dis_pep$ias . nervosas), 1 \ Bonnha. que, em "eu '[ll'im'}im
etc. - Problemática sexual e afetiva. :Narcoanálise. _ ) dnpoim,·nto -- afjm!a·E� -, r.ii,)

Iteria. dilo a yc!?dade acc[ �a J'I.

DR NA P O L E Ã O T E I X E I R A ce(!rt ac:n!'l,ida no quano n. lO i
•

do Hotel Gruta do TI'3D1['Jlim. 'IProfess<lr 'Caterl,rático da 'Universidade do Paraná. Agora. no entanto em faCe) !ln
Horário: Da 1 e 'OlHa às 5· é mêia da tarde. Pela manhã: andamento (!Ue "ai tl;!ldo a in-Isó com hura marcada. vestigar;ão, :l�luela ;:"nI1(or:1, ,-,,0'"Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da manltã. tamenie, mais tranr;u:Ill po<](,,':i.C<rusu!tóriQ: Rua. José Bonifácio nr. 92 - 1.0 andar. di:r,el' fi que hã ür v<'J'daJl,'" )Õoh! "

Telefones: 3326 (cesbd��i;?I��Á36 (consultório). �! a. tragédia lh,r'Flll'uhd:l r_') JI'I<.-.

,J rCf3CO l'eean1� da nv('·nidu I'''T't _

J

.•-_-,,:,,��----------#:-.... ��";:;'__c.::::: " �. n,f!yer.,

SEGUNDA PA'GINA f���

LEOPOLDO LEITNER

Rua: Leandro Martins, 22- - Sala 2HJ, Telefone 23-4075
'!-----------..,...---- -- -II

E�f:P,R·EGA·DO 'li :ES (R I TO' R 10
PJl .0 ( U R :14 - S·�E U M

com .conheumentos de contabilidade e que
saiba falar o; poriuguês, e .alemão. devendo ser

quite com o serviço:mi litar e ter boa caligra-
fia.

.

Apresentar-se à
SI!.•FABRICA·OE 'PAREl�O JIMBO', em Timbó

V E,H DE .. S E

Concessiónários: .

LINCOLN 1949�_ ....:.:. QUATRO,
PORTAS - OITO CILINDROS
Preço : . CrS 118.600,00.'
Capitão' (}berg - Rua 7' de
Setembro (prhneíra casa no

IIrtmeiro beco).

Uma casa nova de dois anda
res, apropr-iada para negocio.
Aceita-se em troca autornovel
ou terreno.
Ver e tratar na oficina

Eroeschlm, à Rua 7 de Se
tembro, 1051, Fone 1321 -.

P R O ( U.R A ., S E'
r E·H T R O D E
A UI O M O' V E I S

'I'orneiros IJ. madeira e marcí
neiros mete-ofieíal,
Artefatos c�a .lUâdeira "Saxo
nia" Ltda.,.:Cx. :'PclJtal, 63

'IBIRAMA
Automóveis Usados
Caminhões .Usados ;
Camionetes

'

Usados

VENDE .. SE
por os 2,000,00

TRO'cA
-

VENDA
C.O,MP RA

U'A lHAQUIN'A de escrever

ItQYAL, de mesa, usada, lem
'pel'Ieito estado de conserva

ção. Informacões à Rua. .15 de
Novembro, 864, Lo andar, sa
la 5, nesta cidade.

""' •• "t.oo

l'bullgalow no B�dIro da VI!·
!lta, quase nOVe).. 'rer�eno de

�2lJ m�tros quadrados, Otima

P,RECISA-SE
Lotes em dive:rs-os pontos

da ciílade.

Lembre-se que
os seus melhores .negõcios Imo

biliários na Org;aniza�ão Blu

menauense Ltda" à rua 15

de Novembro &':'0, 1,0 an<!ar,
sala nr. 5, com telefone 1572.

J!:m poucos minutos a nova receI
ta -, Mendaco - começa a cÚ"
cuIar no sangue. all\'Íando os aces-
1105 e os ataques àa. asmll nJ.t. bron·
Quite, Em pouco tempo é�PosSivel
dormir bem respirando 'livre e fll
cllmente. Mend<lco alivia-o, IDeS' .

mo que " mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe ai! vias rei!pir4tódas. minar:-
0.0 a sua energIa, arruinando sua
saúde, fa2endo-<:' sentir-se prematu
ramente Velho. Mendoco tem ttdo
tanto êxito qUE. se oferece com a
garantid de dar <>0 paciente respirá
ção livre e fácil rapidamente c com
pleto alivi-o do sofrimento d:l asma
em poucos dit.s.· Peça M"nda�o, hoje
mesmo, em qualquer tal"maeia. '_".
1".0_ }''U'.Il'ltia i.i a ma protecã�, "'"

Ci
H D J li � às 2 .. horas� Hoje" 1 ..'j
LANA TURNER!. " Fascinante, maravilhosa; magnífica!
Agora ao lado de outra personalidade vibrante. ,. EZrO PIN

. ZA. o famosa baixo lírico do "Metl'O!10litan", no filme que
derxará saudades:

'

.--,

uEr P R O I� B I D O

f MESQUfT!NHA, realmente, está com 'tudo, nésta fabulosa eo

i média, verdadeira bcmba de gal'g�lhaélasl Um desfile de lin-:-'
I das garotas e de músicas originais! "ESTA' COM TUDO" -
i Uma comédia do abafa! Não deixe üO)- assístí-Ia!
í
I NOTA: A nartir' de hoje voltará a ser exibido todôs os dómín-

I gr s, o novíssimo JOl'nàl Aii,'lericano, "Warner Pathê News",.'
apresentando as mais recentes notícias mundiais. '

'�������

RUA N()VEl\fBRO,

finos; sêdas (esi:amóadas desde 14,50);

CasimiLI, í Unhos;

rlllHlas feitas; .nU!!:> artigos !lUl'a lll'eSclltes;

Schmid.i: cump!e::l sortimcl1t(); DISCOS

e nutro;;;; R-adív$ ItCA Victor, e ·Siemens;

NATAL, 6 (Meridional) -

Ao deyutado Armando
cão foi endereçado
te abaixo assinad-:;:

"Em virtude de tI' sido sus·
,

penso o nosso salário-família,
deste mês de abril. sem que
até o :!)resente momento te

nha sido apresent::da qual-

í

.1

Rua 15 de Novembro, 389
. (em frente dó Café Sochar)

Espetiaibmloí.em profe5c 'denfária, .denladura$ anafomicas, pOR'"
;Jes, :lixas e móveisr corôas, pivos e�c.

RAIOS R,OENIGE N

os· dias .. . Hora Marcadauleis

TOl\'IIO & WERNER LTDA., firma estabelecida com: ,

sédc na cid.ade de Rio do Sul, possuin{lo uma gle;lia de ter�.'
1'a DO. lugar. denominado Sel'l":l do Laurentino outra 110 luc\
gar FachinalzinIw c em São JOl"ge, distr.ito de Apiuna. nó:
muniei,P!? �e Indaial, neste Estado, vêm :por meio desta;
tonla", ,pnbhco 'para que ninguelU, -ignore que, referidas' ter-�
ras estão devidamente legalizadas, não sendo portanto de-,
vOlutas, ficando por isso· terminantemente proibido o' uso:
de caçarIas, a passagem n?s mesmos terrenos e princip-al-i "

me�t� _a derrubada de paus de qualquer natureza, cuja!prOlblçao se- refere a todal' a13 pessoas que não possnám au�;'
tOl!Ízação dos proprietários.

'

A firma nãô< assume nenhuma reS110nsabilidade pel6"
que possa acon_tecer aos que desrespeitarem esta 11roibíção!RIO do Sul, 23 de maio,. de 1953.

.

DAN".C_E TOJ\oIIO - Sóci<l gerente
ARNOLDO WERNER - Sócio geren.te

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Redato;r;
-

RAUL FAGUNDES

DOS NAMORADOS 1 ! !
GOSTar PRESENTEANDO A 'SUA ElEITA

_Presenteie melhor, escolhendo um pres eníe que proporcionará
grande satisfacãô, entre as maravilhosas U flUDADES DOMESTICAS

". ,
-

.

DIA
DENOTE SEU REFINADO

}
I

Al'rt1AI•...

Rua 15 de Novembró
.'RlllfIIMIBB.RES

C-RIVES
MIGNÉTICaS

cio de motores e!étricoJI
ço uniforme.

Paro comando à dts+õn-

� . 'Gn4imen-
-.'IIif.•

to -é ceÔ'urcnça.
;í.

Gorontia de $ervi·

proteçãQ contra sobra-
�-

CQ!;q$ ...ub .. teft$õo.._

i
(

-CHAVES
ISlRÊLA .TRIÃRGUU.

�edQl,e� ct

,:-'�!_--�'
J - r. oi

fOJ),�
O. GJ$:a. :td�"i
I.>�-

BELO HORIZONT&

- O nome é uma garantia.

Expansão latino americana
trabalha na Worthington
companhia que se dedica á fa
bricação de equipamentos pa
ra construção e bombas, opi
na que a agricultura é o pon
to fraco da Venezuela. O cres

cimento global do país se ca

racter-ízou pelo aumento das a

tividades industriais, em de
trimento da agricultura.
Nos últimos quinze anos, o

numero de trabalhadores ru
rais não teve o menor aumen
to. Apesar da mecanização de
agricultura em algumas regi
ões, tem sido acentuado o ê
xodo dos campos para as ci
dades. O principal motivo dís
Se é o fato dos salários urba
nos serem em média três ve-

I
zes e meio maior do que os
salárfos rurais.
_
A prcdutívídade da agri

cultura venezuelana é muito
baixa. Apesar dos trabalhado-
res rurais representarem 33%
dos trabalhadores do país, a

produção agrícola equivale a

penas a 13 % da renda nacíc
nar

O que é mais grave ainda
é o fato da agricultura vene

zuelana fornecer apenas três
quartas partes dos viveres ne
(ConclU� na 2.a '{}�a.. letra B}

i
I
!
�

casa!

P.

.... Saiba,. porem, escolher um BOM rad�o
�

_.

-...
_.. _ _

.

_�''::':1';'�� Nós estudamos acuradamenté as marcas de radies
.'h

'

que possam in teressar aos nossos fregueses.
Entre as melhores marcas aconselhamos:

"IENIlW'
- o radio que dispensa propaganda.

"GENERAL UHRI(U

"RCA VICTOR"

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Prrisdocímo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Pecam urna demons-
tração

- -

CASA "A CAPITAV'
Senhoras e Crianç�s
Sapatos para Homens,

De
Ternos Feitos

.-- Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ELETRJC'
- Linhas Impecaveis a-

EM certas tribos semi
selvagens da Ilha FonrjJ:

'� sa, no mar da China, as

mulheres casadas indicam
o seu estado civil usando
grandes bigodes tatuados
no rosto.

.,; liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.
� (ombata-'

O Reumatismo
fnquanto DOfmo

o AVENTAL de couro
dos Ier rclros chama-se --'

"frald;Jha ".

se V. sofre de dores agudas, s.

suas ar-íículaçôes estão inchadas, J::;?",

prova que V. está se intoxicam)!)
� porque seus rins não trabalham bem.
outros sírrtomas de desordens nos

rins são; frequentes levantadas no..

tumas, dores nas costas, lumbago.
dores nas pernas, nervosismo, ton
teiras, enxaqueca" tornoz.elos incha

dos. olhos empapuçadoa, :falta de .

energia. perda de apetite. etc. V. ::!.e
ve eliminar os germes que estão ar

ruinando sua saúde. (yslex combate
êsses transtõrnos r e rn o v e n d o sua

causa. Peça (y.le" em qualquer tar
rnécfa sob nossa gnrnntía de que O'

cliviarã rapidamente. Em 24 horas.
V. se sentirá. melhor e cornpletamen
te bem em urna semana. Compre
(v,I6>( noje m"�II\(). N05sa garantia
e �u.a maior prut�ção,

C:ystex' na tratamento deI

(ISTlTtS, PiELI1 �S E II1lWEMIA
-

- O radio de
e Comércio

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

I'At:��=�
em Estofamentos , !
A F,I\BRICA ALMOFADA AUTOl\IOVF;L. sita a Rua

Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Civicó) em Cu·

ritiba, necessita de ciicíais e meio oficiais estofadores,
-

para Automóveis e Múveis estofados..

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os Interessados, deverão se dirigir à Gerencia com

o 8111'. Em:muel M:acfuldo em Curitiba, ou por corres
pondencta para C. l"ostal. 1.242.

JARDIM BLUMm.1AU

.PAltTQS - l'ARTO SEM DO� - GRAVIDEZ E
- COMPLICAÇÕES -
SERVIÇOS }:'RE'-NATAL

o
assombro da índustría a

-

lemã que apóz guerra,
eonstruíu a maravilha do
seculo,

"S'EMP,r
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r Q111UtTA ?A'GINA

Vida
I\. QUEIXIl INJUSTA - Juan Gallardo - velho funcíonár o

dos correios da cidade do México - mostrou se aborreeído
quando a sra Mana Stllqua reiterou uma quen a de CHIe a

sua ccrresoondencía ela [cgada no chão, em vez ser cQloc�a
da dentr o da caixa existente na portão de sua casa Não que
rendo desmentir a senhora I esolveI., ttrru acuüo a nrnpo
Qu<, ndo teve varras cai tas para entr egar 'la casa da SIJ Sfi]
qUR nos uma a uma dentro da caixa, \ ertfícando que nenhu
ma can a no chão Ja la sa índo sat isfe ito quando constatou

qUE as cartas estavam sendo Iançadas fora da caixa, uma a

uma � chamou admirado a dona da casa2e2Juntos tomaram
a íntciatix a de abrn a mâsterrosa ca ixa da ccr-respondenciá
POIS la dentro estava um enorme n111l1o de nassartnhos que
f'aziam r quele estr anho ti nbal'ho
lGU�IJDADE - .l,L está sendo observada na Iugoslavia e na

Belgiea a c nvencão Internacional sobre Igualdade de remu

neracâo pala a mão de obra femmma num trabalho de valor
Igual No Méxleo entrará a eonvencão em VIgor a 23 de agos
to e na Franca no dia UI de marco do proxrmo ano A vrgen
em desse acordo 'JC UUCIa um ano dqJGIS da segunda ratlfica
cão, que 101 a da Bélg ica, no dia 23 de maro ele 1952 Outros
parses nâo observar o acordo nas mesmas condícões
B A T O N - Um denutado do uarlamento da BaVICla rm

pressionada com a escassez de recursos com que luta o gOVC1-
no, sem encontrar salda cara suas dificuldades imediatas su
garru a cr íacão de um Imposto esnecial a 111Cld.r sob�e J

baton usado pelas mulheres Fazendo um calculo aoroxímado
declar-ou no congrcsso que o IU1Do"tO poderta acarr-etar UIU:i
lenda anual nara I) Estado da Bav íer-a da ordem de uns 320
mil cruzou o" (em moeda bi asile Ira) O nr oJ�h) V1'l1 ser estu
da�o
O C 'l..STELO DE HERANCA - A vruva Jane Watercoath, '

que mora em York, sempre VIveu modestamente, trabalhai'
do um !,OUCO e er 'Auralldo oara fOI a, a fim de obter o neces
sarro para a SU,! manute'neão Tudo pa ra não Incomodar a
Iamit!a - nem SU.l nem a do fInado mando Acontece 1101'el11,
que ulttmamente teve uma surm esa morrera tuna tia rrca,
que algum temno antes manifestara o marer interesse pela
sítuaeão da sebrínha mas não tomara, entretanto, a menor
pruvidencia para rnelhcrá-Ia Jane Watercoath fOi chamada
lU! a purtíelpr 1 do> ato da abertura do testmento da velha nu
Iíon 'l"<a, tendo em vísta urna recomendacão exnressa dI mor
ta. E acontece que então vecírícaram que a "\ elha lhe deixara
de herança um castelo Com uma condícão: nenhum homem
pcríerfn entrar naquele castelo, bem exee 'ao nem <1 nenhum
pretexto

'1
8

';

PROBLE1VIA N 693 \
HORIZONTAIS 1 - Protox ido de cálcio 2 - ReSU'ílO 1
de 111'<) se .>u J '3 � Ruído 4 - Cach imb J Cpopu lar-) A I
1 la 5 - Planta oxalideu do Brasíj - Ainda fi _ Esc a

8 - Femintno de um (j

2 - FOIII'lgLI ['T crmelhadn 3
- Semclh ..nte 4 - Ar mh cml nto - Pequena peça de
ai t,ULO ca ") - AeJo - Ave JJerl1.l1h 6 - ::, tC lC1úte hei
(hsLl d J 'l'lbet Gover,l.1nta (p1m<:.ll 7 - Pel() de Cal

- .;\ �ml JO! dJnnte O - l"1ldllr,ll

SENS iH WNAL '\ ENfJA DE INYER'\[O

Casa Buer er

PRECOS JAMAIS VI�TO" - YA' HOJE l'tlrS�,IO FA

ZER UAS COMPR \8 PARA Escm:,l1�ER 1m LHOR E

--- PAGAR MENOS --_

Ru.' I') li i' No,edllJlo, :;0") - BLU\mNi\lT

(I NE
E!Sr, co i "luno'

l\1':als unl stH (' 50 do ClueUla

C o"'lai c;.)t.... {n ...t.... tnunclado llala

a s""s:-;ao de lObo Inal;o, iS 4- 30 e

COIll rcpllo.;e tS 8 horas pelO Clllf�

Blumellall Trat ,-'e do filme "Est t

com Tudo'

r�l e 111

I 1,3rtlr <:'e

ETE

u coç
O seu pe500Co, como uma coluna, sustenta sua caheca e lhe da um ar nobre e malestoso E e ele que une o seu 1" I to aos seus omfiros, e pOi Ii.'!i' esta muito exposto ao"

oãhares Pode, assim, receber elogtos ou receber crítícas Atenclo, então, e cultlve �beleza do seu pescoco, sua graca, sua Juventude, pratt- canelo, dízn ramcnte; 6 vezescada um, os e}.elclcic� ou� se 'eguem.

Abelardo
diretor e'o Centro de
desta CIdade,

- o "I Waldemar
do comercio local

INCLINE a cabeca ate aporae o
lev e a para trás, O mais pOSS rvet Os

seu

dando-lhe

IOFOSCl�L
(lodll-fIlSfofO-Ca!i:lu)

o famoso
tônico

nervino e

muscular
PONHA a cabeca para o lado, lentamente, até quase apoiar a orelha se bre o ombro (este
deve ficar ímovel) Erga a ca ueea lentamente e então pendendo para o outro lado.

VARIADO SORTIlVIFNTO DE CASflVIIRAS DAS M I\IS

AFAMADAS MARC �� A PREÇÓS BARATISSIlVIOS

F :\CA htelalmente 'rolar'
la üas, paIil.
--- torca o que se deve

�--- ------------------------------

«II

BANCO INDU'STRIA f (OME'RCIO��»-���-(,."§.�t;f;.;I}<!j;.......��'%����<lj.ç1;>.�ç����-t'.....,�'f.>-..,....

��t;�...-""�1i INDO A

� BELO HORIZONTE §I FAÇA SUAS REFEiÇÕES NO §

i RESTAURANTE ACAVACA
$ E DIVIRTA-SE NA

I BOlft ACftYftCü,
� RI60ROSAMENTE FAMILIAR I
I EDlFlmG ACf"YACA, AV. AfONSO PENA i IL,v,�"<_,,��.,�:.A�-�����%,,t.J

- Matriz: I T A J 1l r
"undado em 23 de FEh ereiro de 1935

})
CapItal ....

Fundo de Reserva

total do não exigível .. ,. .... .. '"' ... ..... ... .... ... ...o �lAfS VARIADO SORTIt�ENTO
AS MAIS UNDAS CORES

OS MAIS RlCOS DESENHOS

vendfls a longo prazo

P R O S D O ( I MOS. A.

Rua 15 de Novembro, 900 -� Blumenau

iE t�ClllC:l ja. tao helu l' evadas cOJn

que couta. a t:lnelD {�)1;ra.ha \ha�l

lenâ E:;:ta (OUl tud)- P HS, n }lU
hlH o !un Ult� do I UH ln:\ flt!lt l x

llt:ctalIv -l dt! a� slstlr

c tmentc Ulont ldu'i fi1"
lI"ma Ja produzIU.

fi Feridas, Espinhas, Man- fi
I.l chas, UlcC!iras 6 Reumatla- II

III 010. II
II ELIXIR DE NOGIDllBA II j
II Grande DepuratlY. !lI
H do sangue II I

Total dos a.epósItos em 23 2 53 maIS

Senllores Comerciantes
RECEBEMOS

CREME DENTAI. "COLGATE" - Pl<:PINOS EM VINAGRE
"HF,l\IlHEl't" - }'XTRATO DE TuMA,!'I: "('leA" -

AÇtrCAR "UNIãO"

CEREALISTA
1_IP7?TUI te, C A T A R I N E N S E
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QUINTA PA'GlNA

Boa movimentação poderãu apresentar os cotejos
,
sta tarde pe�D ca peBlllto, 4a segUIda lÜ,i�aB

8.ilRdairanles I Progresso, '-buarani x Vasto Verde, Jnventus x floresta e guião
,

Em virtude de não' estar

I
11.egros favoritos abs:;lu��s. _O , X Bom Retiro qual deverá lan�ar mno, d�

rL1arcado' nara lrJ'o ':l tarde: time do G:;lrcla Alto e, nao
, ,. todos os seus recursos técní

"
o

,
- • < < -,

"

•
,curar empenhar-se ao maxi- ". .

' ,

qu:llquc" encontro de Iutebnl l'i'SUI a menor dúvida. supe- I tid d 1
cos nara san-se airoso neste

•

.

� "

. . ._
mo, no sen 1 o e a cançar -. rr.. á Q bídent�'e .eqUlpes prortsstcnaís,

11'1:r
ao tr-icolor de Saltq NOl

um resultado favorável,
embate. Na)· ser rece 1 o

maior mtere2se. consequente' te, mas OSt2, empenhando-se com surpreza,
, Deste tambam muit-s ne-

mente, estão despertando :1:> com ardor e entusiasmo, p:- um sucesso dos alvi-celestes,
- cesslta o Guaran í, último co-

pelejas que compilem a quar- de muito bem registar um
locado do 'certame, cujos a-

que terta consequências de-

ta rodada do certame eh se- triunfo maiúsculo, SaldarãodI'
. para o esquadrão� " eptos rec amam com [ustí-

gundonn, as oua is dentro de os progressistas com sucesso, gozando na mo-
, ".. ç um tr-iunfo de boa marca,

poucos horas tel'ã� lll" .11', nos mais este compromisso, ncs pr'ivileglada situa,-
" '" ante cs sucesívos fracassos da

locais que mais abaixo rela- dO!]1 inios de seu antagonista? equipa de quem muito espe-Gunrrmí x Vasto Verde União x Bom Retiro.
,ravarn.

Ba.n(leirant.. , v Pela onslcão que ambos os
J t FI st

Eis .aí o cotejo mais désln-
,

L .....' •• -',
_ _ uven us x. 'ore a .

Progresso quadros ocuprm na Ord2B1 de
E' it t 1

teressante da rodada de hoíe,
-

I
- ., mUI;) na ura que cer- ."'��=

'

, Apontamos este ma tch co- colocaeao. bcn. -narcr e a res-
t ismo vdomí e

.

I pois
os alví-rubros, cujo 4.l..d-" "

. " I o nerVOSIsmo otnm os JO- ,

mo o de maior ímportancia n nsa?llIdade CiOS tncolor�s I .... '�;"""-",,.� <, ,_ .dro possue enorme potencia
da eta!l:l númrro quatro dJ do baírro da Velha, na por-íía ,�adores florestmos, esta <ar Hdade, mesmo se apresentan-
campeDnato, Nele intervirá o anunciada para esta tr-de no! ce, O J,uventus, suplanta�do do em tarde infeliz, deverão
líder invicto o (1S líderes sem-

h alcapâo
' tia Itoupava Nor- I o Ban�elr .ntcs �m Sa1:0 Nor-

vencer folgadamente, de vez

pre correm sério risco, quan- te- Explica-se facilmente. Os te, esta bem lTl,!-lS conüante e
que os alví-negros vêm

do lhe3 cabe defrontar-3," com \1 ,�I :JI!crd1nos, já com dois surge mesmo
mostrando completamente

qualquer adversúrio cuj a si- pontos perdidos, sendo derr,- di;icil de ser t.ransposta pelo íneríclentes-nc- atual eampe:
tuação na tabela -de pontos

I tados pel', onze bugrtno, difi: conjunto de l1io do Testo, o nato.

perdidos não seja das l�lêlllO' cilmant a recuperarão terreno!
res, como é () caso do B'rn- .,ia xcquêncta do campeonato,' Futeboi em Ppolis.deirantcs. a menos que tambem o Pro-

Cem o embate Atlético Ca-Campo e torcida, notada- �,rCSSJ, Un íão e Floresta não. .

tur inense x Bocaiúva, prossemente o primeiro, são fut t res sejam bem sucedidos em seu!'
guíu na noite de quinta-feira

que sempre exercem certa in- futuros cotejos. Eis porque,
fluência no desfecho ele

e':l'-I
ma ls do que nunca, devem

tas contendas e não conccr- os comandados de Viçó com

damos, porhsso, com aqueles penetrar-se' ele suas verdadei-
que consideram os rubro- ]'.3 respo nsa b lí ldadcs c pro-

clonaremos.

.ARMA..S

PROfESS.ORES l
\1 H. e C, AZEVEDO JI I
II II ii 11
I Reg. ao llnnistér1u da ECluca.- ti
çil.o e Saúde: Jo'râneês, Português, I
lngliês, Matemática, Esten6gra.flÕ:,!
I Datilografia, Correspondenc(a 11
I e Geol:"raf1a. "
IRes,: AJamêda Rto Branco, II
I Bi\co depois da 'lua l'IIarlUlhAo, li
\ C...�a. 89, !I

o campeonato f1orianopolita-
11;) de futebol. Ambos ocupa
vam a vice-liderança do

Relojoaria
o melllO'f sortimento e melhores preços de joias e

gios de marcas renomadas. só se encontram à venda na'

mesrn, c contrariando todos
.os prognósticos, os atleticanos
triunfaram !leIo elevado scó-
1'(: de,4xl, l'Jlantendo-se isola-1,-------------
dos no 2.0 posto da tábua de Vitorioso O Am_s
classificaçãêl, a um ponto de
disti\ncia di} líder, que é o Fi- Co'J�jal:-:-m amistosamente

gl1cir'é!l1se. quinta-feira à tarde, no gn'

Lauro 2, Herdlio e Romeu mado ela Em:_Jreza Indllstrial

r contra) 8ssinalaram os ganIs Garcia, sito no bairro do Gar'

do;, vencedores, enquanto Os- da, as representações do A

eal' fez o tento de honra do.s ;nazonus F. C. e d'} F. C. B:tll

vencidos. ·Arbitrou o sr. Mn- Retiro.

o selecionamento de 6100s crus especiais Coi ()
marco inicial de uma série de operações, na qual,
modernos e eficientes métodos de refinação e uso de
aditivos se conjugaram para dar origem à mais p0-
derosa arma para a proteção do motor: HAVOLt.
NE CUSTOM-MADE 1

Experimente esta arma poderosa, quando o ve

locímetro do seu carro assinalar que mais 1600 Km.
já se passaram após a última troca de óleo. Expe
rimente o liAVOLlNE CUSTOM-MADE, detergen
te e dispersivo.: e convença-se, por experiência pró
pria. das, qualidades ,que o tornaram .� o melhor
motor oil que o seu dinheiro pode comprar."

-

HAVOLINE CUSTOM-MADE supera us eili
gências de serviço p('sado I (P'ara motores Diesel oU!
a, gasolina).

com' 'que armas· conta, o Sr.

par.a proteger o seu carro?

Os alvi'celestes, considera

um

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE.MEDICINA, da Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Rául David de San
sono Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr.

Moura Brasil

..�� .

.�--�---� - ----

Nas balisas 4 e5·asguarniçõesôo Imérica e Jpito
Diversas pro,idên�ias lõmadas pelO Conselho' SIJperiorda:F ,lt

com ,respeito à dispula da «Copa Tamandaré,n 'domingo vindouro
,o acontecimento esportivo

ltá
garantida: Aldo Luz, Mar- Estada. 9 1:; ,:r:;nífico troféu í Cach::eira; Balisa 8: :Rí!l�hue

de maior ex!)ressão em iodo tinelli e Riachuelo, da C�:pi-I :3tlla-lmente está 'em l)o�er do, lo",
o Estado, indiscutivelmente, tal; Atlântico e Cachoeira;, d:;; I '::lube de R2gatr,s 1\.1'(10 Luz. Tulio de Rose, figura de
no próximo dia 14, será a Re� 'Joínvile; América e ,Ipiranga, Já foi !lrocedíd) n3 FediC- grande prestígio n6', esporte
gata Oficial que a Federação de'Blumenall. Estas represen· ração Aquáticà dé Santa náutico portoa1egrense" já foi
Aquática de Santa Catarina tações empenhar-se-ão em tarina o sorteio das balisa:3, designado c"mo juiz de p�r
vai promover, na Capital do eletrizante duelo, procurando cuja rel..ção é a que segue: tid:l .. Os pâreo3. da r�gata a

Estado, na qual deverão in' conquistar a "Có!)a T"man- Balisa 1 - Guarniçã) dn :'l:fetuar-se na data d'e 14 ,do
tervir, além dos principais daré", instituid3 pelo Coman- Fedcncão. Aquática do R. G. cOl'renta, serãO' corridos na

::lubc; núuticos barriga-ver- do do 5.0 Distrüo Naval e I do Sul; Balisa 2: Atlá;;'tico; raLa oficial da FASC, com�

:ie5, um outro da Federação 'iue nestes últimos anos vinha BEdisa 3: MartinellI; Balisa 4: preend�ndo: S�ída· na ilha

AE{uática do Ri c Grande do sendo disputada entre as di-I América; Balisa 5: Ipiranga; das Vinhas e chegada na Ri-
�ul, c:m:forme entendimento� \ versas agremiações de nesse Ba1isa C: Aldo Luz; ta IVraria, entre a' ilha do _ Qa,r-
nantidos entre seus princi- o trapiche do Hoepclte.

I )ais dirigentes e o sr. Euroco

I'���s�:���, d�ntr�:t�Odia�legre, J'o,nas r,etoroou' fie Se, ra'olo- o Duque de'{axias
- �ir I'<

- Quarta-feira à noite, na
A jornada remística em a·

"

",
�� .�" II

"

quadra do 23 ..R- 1., teve lu-
preço está movimel1tando de da que Anbl'tica, ocupando a ex'

gOl' a partida de bola ao Ces'forma extraordinária todo trema direita do quadro SUo

públiCO' desportivo floriano' plente. Correu cerca de 20
to Duque de Caxias x Ipiran·

palitano, predominando co- minutos, s2ntindo iartes dores ga, a qual encerrou o turno

mo o (lssunto mais discutido daí p:r diante, mdivo pelo do campeonato do corrimte
mo. O duelo entre -os dois lí·

deres foi bastante 'emotivo,
arrastando ao seu local ,nu'

meroso público,
-

4t;vendo-se
destacar que os fans, da agre-

TEXACO
lHE i"EXAS COMPANY (South Americal tro, 37 ANOS A SERVIÇO DQ BRASI1-

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
<EQUIPQ-BAUSCH-LOMB)

PARA RECEITAS DE .QCUL08 E
RI-:SPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS C/VERTO

IIIIETRIA.
Microscópio binocular - Lâmpada de Feo

da - Pel'imetro).

Um composto de. vegetais
brasi�eiros famosos pelo
seu valor terapêutico.

PARA DIAGNOSTICO E TRATAl\lENTO DAS

Molesiias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e'GARGANTA

Um produto cio

tiaDRITÓRIO LICOR DE cllcau XaVIER S.I.

nste Instituto Espeeialisado está Magnii'iea·
mente :Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer 'I'ratamento da sua

especialidade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e Importado da Suiça
Alemanha e America do

Norte.

j.V.

li
II ..

1 II ialari:a
!
I
i '1; qual vlu-3e forçJ,do a deixar

o graí"lado, muito embora
-:;:"� .�

·UTIla semana antes esti.vesse

sob cuidados médicos. Segun
do esclarecimentos que l!'

GABINETE DE RAIO X
__8*$$

__

APARELHO MODERNO SIElUENS PARA
DIAGNOS'I'ICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
-"...-

Gabinete de fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS IUltraterm Slemcns.

modelo 52).
lNFRA-VEH,MELHO

AEROSOL (Aparelho in-
,lez para nebulisação no tratamento das sim.·

sintcs sem operação). Elech·ocoagulação.
Diafanoscopia etc.
_«t9;)�_

__
..0.__

Gabinefe de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAl\lENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
elAS. CONFECCIONA LAUDOS E 'DESJ\<iJ\S-

CAItA SlMULADOItES.
momento qual a guarnição

1 gancha que para Florianópo'
lis viajará, se o Clube de Re

�atas Vasco da Gama ou do,
Almirante Barroso, porém
quanto às demais todas cata'

sua participação e;,'

__
••8"__

FAZENDAS CA3IMIRAS _:_ LINHÓS t:nOPICAIS
NACIOmUS E ESTRANGEIROS

POR PREÇOS lVIO'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

:RUA lã DE NOVEMBRO, Nr..619
l3LUMEWÁU - STA. CATARINA 'o,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Tragédia do Hotel Trampolim

JE, NOVO DEPOIMENTO DA VIUVA BONILHA
A posi�ãO �o!a�vola�o Romeiro Neto

CAMPINAS, 6 (Meridional)

I
contingente demográfico bra

- Na última sessão do se- sileíro, ela percebe apenas
minárío latino americano, 50- trinta pôr cento da renda na
bre os problemas da terra óra cional.
em realização nesta cidade,. ,

foi debatida a questão da re- Somente agora o arado CO"

C.:rma agrária. Em nome da meça � penetrar no campo
'delegação brasileira o SI'. brasileiro, o mesmo aconte-

I Pompeu Accioly Borges fez c�l1do. con� os t;-atores. O 1}1-
Ataíde, na ine omoda llosição em que reee- extenso exame do assunto e t�fllndlO. a�nda e a caracterís-

concluiu em ser aquela aso' tica principal das. propr ieda-

!lUÇãO Iogica para o problema des rurais no Brasil,
da terra neste país.

I O sr. ACClOly Borges ditou
inúmercs dados, demonstran-

P I I do achar-se em "sistema pré-

àU O ) (','Jpita.listas ,os as_p�ctos feuda·
IJsta,' da süuaçao do campo
!lês brasileiro. Os assalariados
10 campa não ultrapassam

!l.5.0 dr· SÔll:3 fju:tl1!10 Ulll de:, .un terço dos agricultores e a

::naioría vive do lHTendamcn
lo, p is sumente dezessete por
cento são proprietários. Em
OO1'a a !)0pulação rural seja
:le uns setenta por cento do

Ci...O presidente legisla

Decrétos que cheg a m ao
·,}J:i.;,��sd�I'V�:;��OT�����l ;�;;

p o n I o d e r e v o g a r lell.ls MODAS CHANEL;) inq�erllo plJlicial, os n,,,\(llc'j"

1!";-(s�fr, e OH pe� itos pOliCias a"

putal'am Jl miio direita de Son'a
f· d

.

I O
. .

O I P
. . C()nf'eccúes iinas nara senhoras e cavalheiros --a 1m ., que .1 mesma 'laZlcn RI,.6. (lVfendJOnal) ,- . )o,sr. 1'0.COplO C?elho _

(diO r.a. Com a violen{!ja do

ch�-I V t'd --Calcado"
-

Jersey _ Se-das _ Camisas-
p&ra e;1;;:! ","pitui, possa .'fI' mi· sr. G"llllw Vargas �sía. legn,- PSD dutns1a). fara na .Cama- que. três p::tssugeiros ficaral1l B�S 1 o� Soutiéns _ Cãsimiras _ Ternos feitos }Iara.r..uciosamente (·xaminada. ]JfUi' lando --- esta a denuncl1l que 1'a se�und�-felra. LeglSland.D horrivelmente mutilados y

usas
_ homens e crianças _

- - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - - atraves de decretos execllÍl- loram arremessados para fo-

Sugerl·u Nehru O local da ��!�g��e l�:�egam ao ponto de
:'=t do vPlculo, :nortos, sendo

.

. _ retJl'ad( s du mela d"s eSCOllI-

I Vá�O:r�a���)�:� ��l�!h� ��:;�k� �irno:o �.Iido:t�,,; eadáveres e

reUn·l�ao dos(QuatroGrandes ��d�������� _._��.��������������
donal de legislador. Por Not·ICI·�S da Cap·.t'!ilexemplo: o recente decreto Oi tU

��������!�;:::�ac�r��:tZ: :{�� Moreeeu a gleop9o �o nresi�eDte �a 8enublicatos da lei sobre o assunto. . Ü li VU P P
A I,i núm,,, 583 qu, di, &" I� t �

I

t �. FI
· ,

r����Y,�;;E:��;�!��f!�: I �� re3�are ameo O O! �Dr O e;.1 orl30090 IS
túlio Vargas. F'POLIS, 5 tA. 1fl'.·CUCiO} de'xou marR"m para nova Sf'R do. sendo que. P'jB (lv"Ll a."

'rrágico desfecho de r�onfol'me ha tempos not:ciamo···. siiu. e:'(ü a()rdlu:>1'h .\Ie.� disSI), cUEação. forâlll de PI ,1l1t) CX;P(1i
unla turcida ,.) SI'. Antonio Paschoal AJ)<h t... ponder,�çõe:l fdtas ,'m reumll' d,lS ordens paI';! sr r ti "1.( a m.'.

Taubaté, S. Paulo, 6 (Meri- 10, vereador á Câmara Mun',,' de sua b"ncad'l lJernl1'" 9. D - x;ma gÜl'ânt a � o !lHíx mo I�Jp"i.
dional) - Sete mortos, um paI, fez um apelo qUi' merece l'eção do Partido, fizeram com lo a todoG ':JS cidadãos.
em estado de coma e três aprovação. no 's('ntido de :.:erem que houveJse então o compro)
;feridos levemente - eis o tomadas as necessar'as provide-� �'li'.Sso d" \\ .. " nav," C'<>flvoc.açãc UZINA SIDERUROIC,l.
trágico balanço do desastre 0- cias para se incluir o port(' ii extraordinal'·a. De;;-ta. fnrma, P(!· DE LAGUNA
cDrriôo na madrugada, cerca .8ap1ta.l entre os que prec'3aln la prim('ira vez neste5 tres anos FPOLIS. 5 (A Met'C',l1"O)
de uma hora da manhã de Gel' urgentemente aparelhados. a Camara MuniCipal de Floria O deputado Volney CoJaça à J

fintem com a caminhonete de O presidente da RepUhll'''' nopoI s ,'ai passar dQk ,nsses Oliveira tran'3mitiu o scgu'nl']
lotação do Distrito Federal, vem agora, dp inf'Jrmar por in sem reunir-se e ;sto já é uma telegrama ao pl esiden1.f Gctul;)
de chapa número 47.841, de termedlo d(' sua secretar':;, ,1 'tI'ande ecol1tJm;!' :')lJ�" ... m'.1,.,iCl VargaPnúmero de ordem 348 da li- d
I C� d '1 _

que o a�6unto lhe mereceu toda (lia. E' sem duvi a, uma vitoda - "A AssembJé o L['� "lati\'\
n la ,"r OVl Praça 15, que - . 1.1 do SI' pl'e"'ldBnt� d "'-tad d S t C ta "'l�

d
.

d d' a atençao e que encamm lOU I) uO programa ," r. - o "'" o e an a J. 1 •• ,.,
con UZla e regresso a cIcla- - F! F " f d 1 d u'a
de de Santos os torcedores do �pelo aos. orgaos comp8tentes <1"\':0 errar. azen O seu o ape o a IlÚP , .

Vasco da Gama. A caminho-j para
o deVIdo e�tudo, ç.ão do sul catarinen'se, di! ige-sd

nete que d· E"pera-"e aSSIm, qUe tudo S<

I
APELOS AO PP.ESIDEN- a Vossa Excelencia no �,'ntido

con UZla apenas .... D AS' �"'�"'T'>I L"IA P
parte da sua lotação normal resolva favoravelmente, pO:f' .l.E A

_

.l"",,",r->.v<
.

de que queira sancionar o lano

�hocou-se violentamente co� esta cidade tem em grande FPOLIS,;} (A. 1\IercurIQ) _. do Carvão Nacional, lnclUl; ve a

) caminhão de chapa núme- parte seu progresso dependent· Diversa.:o pessoas de Lagum> emenda criando a Uzina Side·

ro 51.347, de Barra Mansa, das obras de reaparelhamentn tem dado imediato conlEê'men' rurg'ca da Laguna, que vir'á, tra

Estado do Rio, sendo literul- de seu porto. tra arbitrariedades que p'stai'lam zer possibilidade de um ma '01'

mente varrido em toda a sua VITORIA DO PRESIDEN- �endo cometi<1as pelQ Delegad:> de'senvolviment, ,",conomico do].

extensão do lado esquerdo TE DÁ CAMARA MUNI- de polic'a daquela C'dade. :\fl" referida zona. Vossa Exccl"uCla,

(lado do n1otorista), COI11 to- CIPAL ta:! delas tem dirigido I eclallla no Governo anterior, foi cons'

tal arrazamento- da carrosse- FPOLIS, 5 U\.. Nff'rcurio) çõeB ao depuhlrlo Voh"'y ("'"11,, trutor do Porto de Laguna. <\

O vereador Flavio FeITari sem 'lO de Oliveira, preSidente tio U�'na Siderurgica virá complü'
pr" !ee manífest'1u contra As:.,cmbleia Legislat:va, entr·! ,. tal' a obra de redençã') economi

cOU"ccações exhaol'd'nárias d: !a" o l'r, Custod o J')vito, l'fS' ca do sul do Estado. Ar'�lall103
e&nui','a, a não seI por motiv" d�nt(! na Edtação Roça GI'.Ul(\,� assim, para 0'3 s('nlim�nlos J.a

le ahsoluta Dl'ceJ·sidadc. Gt'a<:f'· rle qUPll1 rccehpu apelo 110 ��n trioticos do Chefe da Nação pU"fl

't eSQ:l Slla di�pos'ção, li sua C3n lido de Sereltl tOllluda", }Jl'ovidel:! o fim de Bel' sancion"do o PI')'

clidarura á 11re':!idencia da Cam!'- tias. jeto do Parlamento. Ati'ncioi'a9

rol. mereceu o apoio da hr!n<'ada O deputado Voln!'v Collaço d,· s3udaçõeos.
dn. UDN e dn P'l'B 'POiG t')do' OIIVr'ira dc todue as quI'

xn.,
(A.) Volney Collaf;o dp O!i\'r,

"'I"P')) (f\U' ()� 1 !'fl.hulho� ll'gis (em dad·.) imeéluií.ó Conl!pcinlf''1 ra -:-- Preside'nie da AssemblP':"
lat,vo� ll�col'rí�1 nn1 dpni l' 1 d\< al1 to ! ..) Sl' St'cret:irlu dl� S(�guran L.í�glslativa 4te Santa Catarl-

;(."tido íllrOnh:lé'to"I'1 d.- p;,tl"ol1" ':a e no o.;r. nuv .. rnadm· .10 I�"t'!r na.

mo � di";'";J,'·" ... ·líll1f'nto
No el)nle�l' .) U.)"iJ prp.,itlclJt

.,úo logr'ol1 .lH(�l' C'Olllllreellcti..io co

mo de.�('jtl'V�l e a ",ln deris30 ,Ir

-vitar Sf'SHÕeS I"xtraol·din:i.lf,"
ralhou p .... l'lUI' úl)"uns cole,.-:H re

i\1erprUl11 fi (I'lO.1(;3.t1 e .e!1t:1 te"\t+�

4ue �flr • .t1 : ..nditl:l po�":) a Ltti Or
'Tan1c!} f"/'1I11.1 quI' t Ilis ('onvol"a'

�õcs pO�'s!irn ser fp}tas COIU fi t:4Jt

lnatul'u apenQs ti" 11m terço
doo:; v�"ri.l.!ld{)l'�st no cn�o. cin..

(�o.

r-:"m por ist" O '.,1". Flavio Fi"r
I'al'i HC deu Jl'')l' 'lOlCldo.

�jtntr\ ,,-11. c·'''!""··,",''l�'')cfio l'xt ','"
ord nal·ill. como nn l'eunião ord,
naria. de mqÍo não nel'll1il<\l (jUf
hOllveOlse dC'lHOI'll no jllJI�nnlf'njr
dnoS prOC�i3!!08, de rnodo qUe lião

Oro Aires.Gonçalves
- .&iDVOGADO-

RIO, 6 (J'1'l'c?dio11al) - O p,'"
sidente da Repúblíca u�ignou a

seguinte delegaç��i"" P?,,..�J. 't·,�pf� ...

sontar- o Bl'�'�,l na Setin,', A!>

sembléla da 01 g2nizacãt! ..la A-

A ípressào colhida pelos
representantes da COAP.
que estiveram em contac
to direto com os produtores
de 1:1:te e com as fábricas

major a\ 18.:"101 {u

grnheiro José ( 'f'or lnl� de ? f-: a n ta

Carrêa, José RÜ"'wat' ele
e lHagdalena Dulce Sm ith

Vaf'!concelos

Flagl'ante colhido 110 Hespíta l da Polích; Militar,
beu a Imprensa,

Exum�dD

vadõ para São.-

mao mortad
SÃO PAu'LO 6 IMeriu (ln'I:l � ·]Uf �c :proced�, o lCV_"ltt[!llJt'nio l posição Ctn que- Sônia l':�('{"IJeu ('.

e>.aro du ll,<,ten·.!'1 dn e.,I:.ll'lcUI" n I UIC mortlll. (ia s pi ojde:" dI llaa1Clo" "crn';
que a póh'ora da �"pl',_','t()

lu (P.)s dl!�ll'''; :ll.1U'ados � pQl' g-a:;:
�1

... 11lPl''i:1, �:'{�l" l�'-iLe ('(.\'1 If"l :-:..

::lo ue vital :mpol·!andn.

tiu
T"lldo po.rt·cto (lO 'll·;'"'''' '1 <]".

(UE' 'a. aJ'nl�' qUI"} H1Dl(lH Sün'f) i UHl
San,na:1'I n�() deJX''l. fl{)furn�' f.. � í

lrl\nto de CHpéc!" a1gultl.J '.; li'" !
InstU 111., dCl f>úlic'L I·�. I

n:ca ao prinH�· ro exalne. \9 �I'� i�

Cbf3rn Q. ex!stencja (h,-'''.j )"}fij,S
!'lLis evidente,_; dr pólvo1"l. 11')"

d'3dos indicador e poleg-lll' nu'[
'10 paI' qUf' o.>ntinuarãa "fir
lI'ando que Sônia lo; a"SLlqjn:l'
da. Entretanto, em Vil'lude <'� I
ntvos pornlenorC'd {'ncon�!'all(Jl\, i
09 peritos agol"a irão r"al �'i e'-I
ll:t!,.)s mais cO!t1pleios vÍ>.nr "",
agora, determinur il1elmavo ., I
qUíI dilltanci!l txata. E!1cUV l !-t I

St'g"undf\ l"� nléclico� \l.)� 1":1: � ";;

a t· ajetóritl da ba Ia L)

DO HO$w
PIIAl SA�JO ANTONIO

DURANTE O MES DE
MAIO

Acompanhando a

H1unicipal tlevf']"ã"J B'·f41..l·Y'· }J r:1

aquela loca)ic,hlle o ';;1' prefcit:)
Herc:lio Deeke e demais auto-

�1'" ���,

r;dades munic pa·�. renr&,entan- LONDRES, 6 (DP) _ Fon- j que a suge3tão indiana foi a-
tes da imprf'nsa e pcssoas conVI- tes bem informadas declara-, presentada pelo premier b.
dadas, ram hoje que a India sugeriu diana NC'hru durante a r<2U

nrf'sel1t<',; �'el"'i Gfel'l.r; 'I:. n 1 que a conferencía dos Qua-I nião de ôntêm, aos primei:,os
110- i 11'0 Granll:s seja realizada ministros da comunidade bri

em Berlim ou Paris. Soube-s� tânica reunidos para discuPI'
a rea"ão da mesma à fórml']J
proposta recentemente p!!lo
c�lefe do Goveru:J britânieol,
sr. Winston Churchill, visan-

I do um Eoncontro dos líderes
das notências mundiais. A
mesn1as fontes acrescentar:1m
que a sugestão do sr. Nehrll
teve por base, provavelmen
te, cs indíc:os recebidos dr
Mosc�u. no sentido de qUi;! a

União Soviética está dispo�""
<I considerar Berlim como sé'
de da possivel proposta da
conferencia. Caso Berlim não
seja aceita, París seda a a1-

Cf)nfOrnlP o relatór"'; que
foi enviado pe!a diretor'a

"Rosp,tal Munic'pal Santo An,

;tOl;'Jio, o movimento intelll0

"lu,;l .. Jlustlcom;o dl!y·n.nl" o

<iI" Ma,ó foi o segUlnre:
D(\ent ..�� internado's: 238.

do 93 do Sf"""::O maseul:no clt::
.no sexõ rl'min'tlO, dos quais de
....am sl�a 211, faleceu 1 Il 26 do

-ey,t�s 'Pa.q·saram internado,3 ppr:l
-<l roê:; de Junho' consultas: 870:
receita.... executadas na farn�aci"1
do ho�i",l. 2,008: iníeçóe'.5 I'Tll

cadas; 2 073, sendo que 1. 93�

foram aphcadas no. mU:lCU!O

13! na ve:a; curativos efetuailo=;

2,668; opcrD(,'Õe" re!ll z.aão:�; 7�.
âlém de 11 parto3 normO'.13.

curretagf'ns" 3 ceZ,ll<anas e

forcc:ps; exan'lCS de urin.a. 72.

MOTORES

A.NO
AlHO S/A., Inllúsfr1a e Comércio - Av. do CD�á, 7�n !MAóta) SXll PAULO-til. d. sao 'aur.

FILIAIS: RIG DE lANElRC • PORTO ALEGRE - RECIFE
Distribuidora Exclu,ivo em ILUMHIAU: elA. MERCANTIL VICTOR PROBST

�uo 15 de !lovembro. 579 • (ai�a 'oslal 126 (Conclui na 2.a pã�ina letra E)

.'h . li monstro confessau o crime :C)i'

e ois de acusar a a.lIe da morte
o filho mener declarou-se culpadO

-_ Manoel po:s a autopsla do cad::

\'er não podia acc'tar a lÚpotc,·,,!!
de a criar.ca ter sucumbido em

virtude de uma queda E')bre pc

dras. Tambem �ra lJreci',o eXi'!
cor aquela marca 'sel11elhantl� a

11>11 salt!' de sapato, CJU'� estav'

fundamente gra,'ada no lad0 dI ..

"e�lo '30tU'e o f glldo
A n05�[l repol'tagi'm fOi a I.<ll·

L',-i 3 d,'dllzip 1't!i! l"le (r3tav,a d..,'

,TIl golpe l,rl.lpo'ii1_al dv T.,onstrt,

lHe, ÍUlH'O dt� l\1.i\�a, tprl!l uiw!l. ...

/. 1 11 I'l'iall�a ('um. íor.;;a. Com p

rcito, lHto a('tl,!JU de Pos,Eyar-lie
'<,11 a cnnfiEão d,' Ma.uoel.

[u,sse que dIa 30 indQ á C·lS:l. "'" ceutou ele - porque sr ,I1C •. :l1

Em seu depoím('llto TIl) ]lo;ic;� trava na C'ninba e n'Hh \ 1'1

n.!"!as;ê).. ónde- CfJ.Sl11111.A.. d{\rn")jr (lüando voltO\l� lá pf... ln..j � l.ora�

encontroll o Llhmho ue5L 1. a a mãe já tinha. dado ,) :\ 1""'11<

chorar, e piJr isto deu-Ih.., tinia', a v;zinhança t nha aCUlJ',ln e I'

bofetadas. Depois saiu -;:l vült:>.1 :policia ttunh!'PL
mai..� tarde e cumo a cr!rlTI,.: I COln e�sa eonfif 5n d() 111(,,, ..

cúutínllA's:lc no. choro, h":nd(lll f 1''' N:.>.ralia foi p )stil em II!lI'r'

lhe violentas f'oeos c 'O,),'ltar:� ·1["!,,. 'fada. '�Il t,-�tenl11n:!:., t '1('

par", que se aCahHa""e, ;h,!g"L>fl II r.cc"i]es em (IUe () CUJlJllLll .' Mi!
rurJltt .cles':.tas. ti joga-ln sutri'" 1.UH tArH�:I, pai;: �l'J:l. J.:-.p'U co�ttnn.: u'""t1
"o:l'háo tiUe hnv.a no �hiin. Fo' h'Liar 11. ;Jloeenb' ,·t<ança. pa. e

qUlluto lhe Tliso\l no "Cor!'J. Ven L'" que pelo "impl,," mut.-.'" di

do que o meu'no d.':xou d.> cho filha de úu1.l'.l homem, .s.llw'

t"ar, saiu ll()vruílente. Nat ... in t6'c legitimo mal'ido d.. NHtrl

tava inocente do crimB - ac�f'S'

Cuhe agora á .Justiça pronun'
<' 31' ii u]L'ma ]lalaVTÚ e !lar :lI

barbal'o tarado. o t"fl.stigo qUi'

�..Jrp:,
.. lQASI; eROXO constHlIlt
j �tid�dv� �ficlen�� � (;ar�Il'I':I>

ODOIOESMERIS lA.
- sAo PAULO< �," ç"..a Pootal 14Q

A '.iSIN "';M ESTE
DIAlHO

REPRESENTANTE
A.W.KLOHN

Blumenau " ex. Posto
FONE 1609

86

RIO, G tl\ferill.J -- Denirp ,� .. f,ocÍa;;io Rurnl "'fmlt·'" ('J uo«,

liunlr�ro':::>o; h·legr::-tlnns que, ti ã órgão "t"l]lI'e:.:::pntatlvü ('lacr• ._::. l,t,.t�
rjq!nl nt e vvrn rf"f·'C':.tI"nd, IJ al'.. dutores i-urn!..; nestu rog.'iH :.. �

Sobral Pí nt o, de�Tjd:("'hos .le poli compa.nhn, rCt'Onht":>.l·,d·1_ t'"."}lA\.'l"d
dariedade e conforto ao advoga- ateu<;:lo '" Jii,l"nr.·i" ,,"1'm.-;o 111l1tI.l
do Ju5." At ave 1ig1"ranl ;iI'·"'l .Jf· 'àtlSit1iOJ vr-rn tl.i prtl�:J.!1I1u (1.u�

aíg\H1E Ll·}(lv,c.l�i r*,,"11' :IutO'::Íll_ide�".l ürn.::l-pJfJd.hi d3! \, U","::ou t;�':Hf �:I

t-clt"S!h_t_Iz<t!Cft..._-, r- VJluica3 duh.: (1i" dr João Afu_ydf':, nHi{�O alt��nH:l ...

llál"ticulut' irnlJ,;l,tau(·;.;.. l�' qu« t.e 'P'fli tmado nosso ln.;-· o, Ptl{' :-lul q

fI�Wln a. l'0"il::,o ü·) SI'. P.OIl"'" o I elevada-s qualLd.lt!"S lIHH'" �. iu
Nero na deí'esa do jovem cnn;;:'-. tele:ct\1r.,"I ('. f'tlJ,n<,itf:...d,. >\ .. tl",�

üíco,
í

or-nudo, J.O ..�, sorn tnn,l bnlho a quem nossa f:ni Hhtd,t ;

1I1(1)to a notlcía d, qUI' ') ,:1'. So- região <!t'Vrlll lnest imúve H bf"

fJl'.a.1 PintE\ ,;.. .:1 (.�t·t·l. !1!lC··F"!�it·tlld() viQ".JS. 1\0 1Jl � �t;..·ld'J .. lJ::UH?o Lraue
.1" (Il!ll'i)S reClll''''o� pa ra ., 'jpr,,·. m-tímos nossa lJ(llilÍl'ilt,:iio, con

EU. Pelo coritrú.r!o apur ::l:U"$ '11'1' J'ianç:l êxito da eauna ,. 1.gr ude
o conhec do udvo:T�!..tlu qU(i� !!.. 61 cimentos ginCf'ros pt!lo •.HJlP!U;]
tt'al' 66l':inho na tlef(·,,:l. do mat.a- 11. nosso f'stJmndo compan) ..'HU".
do r do "le�udo Br:m Ih" ,. na) Cnssemiru (bJ'lle" -_ fJlII'�!'
1"i>:,:>,Í,l'lo G�ly, der" .. ) ti .Tó:lé Pl".lili',IJ(,iO ItJ'F;I;;'

OS iJESPAC'IIOS t.âr-lo).
(J prImeiro [I·Jt,gl:l!Wl f '!:l O outro tll"kl':'lIUl ;. {o fCgcl'n.

j"uneeht�"" fI,,·t .. q termns: _

.•'\.,,- (.'ondai na 2 ti pga., terra D)

Somenle�agora O arado conleça
a peneirar no campo brasileiro

ATENÇÃO
'l'uminará dia 20 do corrente o SENSACIONAL COll

curso que distribuirá CrS 350.000,00 el)l !lrêmios, inclu
sive UM AUTOMOVEL.

LOJAS
a v i s a que os portadores de cUIJôeg distribuídos por
aquela firma !loderão trocá-I�s a�é ? {l�:t 20 .(�illi('] pe
lu; bilhetes lIumerados que dao lIu'clto a lJ:tl'hl'lllUçaO no

concurso·

Comunica, também, (llIe dislrihl.ÍJ'i lJilheí'es numera

rIos aos freguezes Ilue l'{':lli:t;arelu "omlll':lS í,lté :l í't'ferida
data.

o !'\OR'I'RIO 'fERA' LUGAR IHA 25 no ('fHUtEi'l'rE

R. 15 DE NCVEMBRO, 1393 - Blnmenan
Estado de Santa Catarina

tMPREIA fORÇA E lUISANTA CATHARINA S.A.
8lUM:fNAU

AVISO DE INTERR{lPÇi\() 1)'1': ENERGIA EI,E'l'RICA
�!""
.... A "POnCA-LUZ" C0Il111n:ca que, !Iílr motivo de sen-i�
Cós l\ara instal:H;50 de nova estação transformadora à !tu'!
Flllúmo Peixoto, HOJE, 7 de .n:1NHO. flas "} às lO horas, não
haver:, energia elétrica nus !'I�g'uiutes trechos:
RUA 15 DE NOVEMBRO (da Casa lIuI;adel até a esquina

com a Rua Nereu Ramos);
TRAYESSA 4 DE FEVERE1RO - RUA 7 DE SETEMBRO
(Do De_pto. de Estradas de Rodag�m até ::t esquina com a Rua,
Porto Alegre).
RUA FLORIANO PEIXOTO (d", Rua 15 ele Novembro até :t

Rua '7 de Setembrô)
Blumenau, 3 de Junho dI.' 1953.

EMPREZA FORÇA. E LUZ SANTA CATHARINA S. A.

'I
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