
No B�gsil O Leite Tem Feito Mais Vítimas Do Que A CachaçãRIO. 1(1 (1\7e;rldi!l-naU
Revelá. (I uDiátló' da, Noite' I'que O médico Au-gll�ti> Llnba-

1res dec1:Hou que no Ilrá�H o "

Ieíte tem feito mais vitimas
'

do que a cachaça; Não bc
bés!:;(:� as crianças".mais·-o lei
loe vendid., em )\OS5":;' cidades,
os pf.diatras mudariam de
especialidade, Esse_- :ieite

-

anda
à r�velia d� qualflu�r _medida
repi essíva dlcientc. destrulin
doa

.:
flor da -:ra!:.rt.: E� de mi

lhões a cifra de
-

bactertas pa
togênicas verU'l.cadas em cada,
centímetro -iru,bico de llilltc,
:�it �:�se�ee���::r�ú:: I
germens perigosos. -_

,

-

�'BGAQ
D divida comercial brasileira1na Inglaterra -

Assfs CHATEAUBltI.AND

"DIA'RIOS
-

ASSOCIAllOS"DOS

IJONDRES, 30 de maio - Quan
du deixei o Rio de Janelru, o mi
rostro da. Fazenda me recomendou;
- "Estando com os ingleses de

responsabIlidade, no pleno dos ne

goetos e dos assuntos eeonõmíc rs,
diga,-lhes que não é ,poS;sJVtl} ao
fira-sil p:t�ar sem vender".

Efetivamente, ao sr, Lafer assis.

tem carradas de razão, Como !lO·
derla. o "0550 1'''';' e!ItbolSl!.l' I) -Rel
'la Unido de 66 mnnões de libns

-lue lhe deve, senão vendendo ao

seu comercio bens c serviços, eo

mo vendeu ele ao nosso?

A.o terminar a guerra, tive, aquI
mesmo, f m Lundres, contacto COfJ�

vãrtos hvrnens da _fInança. e -do co·

mércio ue país. Eles euavam ir,·

<:I!ietos, com receio de que lJ nus

se comercio importador não SG

";olvesse, de uovv p...ra est;!. ,liit'"
habituada que tõra, dtE'<\nte 'li't
tro anos, a operar quase que CO!!1

os Esta.dos Unido. T!:'UlquilÍ'l;el�
oe, dize'ldo que uma trat>l.ção :Im:'·

cantil, como ao que nos !;ne ã. (irã

Bretanha, não se mata com uma

guerra, pelejando os dois Estad')!;
1'or uma. causa. comum. E foi e

<tu" at,>nteceu. oomnrou-se, do

nosso };;do, o que se podia e -

c ue não Se podia ao R�jno UnidD,
Fizeram-se transações perfeitA o

mente inóteis e .. té ruinosas, COIDO

?s das .stradas de fetrã {IUe po -

cieriam ter permanecido, com ,tel:
vezes mats vantagens !outra o Bt'��

;il, nas mãos do, ingleses e nos
dando um subsíülo que as tnuect
zasse dos deficits ortundus da me

lhorla -de sarartos com emprei:ados
e trabl!lhadores.
DepoiS de tarmc s mart�'ftth :,5

,;nilhões ve libras, em lMUC,); «»11',
entendemos que era l>oueo

-

a. ll-l
qutdaçãn de um pntrímonto des_
tes 'em quanta. frivolidade havia.
como fossem dezenas e de'l.ena5
de nnlhares de automoveís - de
passeío, para trafegar eom

'

gente
o clcsa, paga para não fazer nada,
pelos tesouros públicos do BrasiL
Sem fundos correspondentes, e .,

que )i'Qsse pior, sem exportação '-pa.
ra o Reino Unido, lhe adquirimos

o M ENSAGEIRO A S S E L V A SD
rína) - Quin.ta-f,ei1'a. ii de 10JUNHOBLUMENA'U, (Santa. Cata de 1953 M,o

APR:OVOU O SENADO Af!�VOTAÇÀO· FINAL DO
PROJEfTO - LEI ORGANIZANDO A c<PETROBRA5»
Regulamentadapor emenda o

imposto sobre combustíveis
Eleições na Italfa

Pela nova leí eleitoral De Gaspari
não conseguiu obter a maioria

1

I
I
I
], R01!A, 10 (UP) - o bloco 'ele, a nova, lei eleitoral, o bloco de

i part.ídos centrstas chefiado

PC-l
partidos que obt ivess.a um voto

, lo sr, De Ga'speri, não conseguiu alem 'da metade da votacão to
mesmo a maioria- tle cnqucnta tal, receberia sessenta e quatro
por cento c um centeslmo de i por cento das cadeiras na Câma

, 'Votos, que lhe teria assegurado Ira,
afim de pernútir um gol aprecíável maioria na Câmara verno firme e estável. Agora,

I dos Deputados. E' que segundo

I
pelo resultado das' eleiçôes. Dê

I- - Ga'sperí contará .apenag com a

'Sempre foi de-ml't't'I"t\na' matoría de oito deputados nurna
I .t.» "'" ,.

camara de qUinhentos e no\"et}-

I • (' d V·
I-ta nlembros, Ficará, assim, Rem

rio o sr. Jega as lana pre na depen'dencia da ralta (j,�

RIO, 10 (MeL"idional) O algunS' legisladores para Eer der

l)Orta-võs do Miuit>tério d'J Tt'u' rot�do, � p�slçao do gove,rl1':
_,,�"'"���

. balho afirmou óntem à reporta' sera,
_

pOIS, amda menos estavel
_-

_,-.0 . --

_

--,- -_

gem sobre a demissão do sr, Se- na Camara que no Senado, onelr,
'MURAL DEDICADO A' PAZ - UNIVERSAL INAUGURADO NA ONU -

.

"'adas Viana: De Gasperi obteve maioria ab-
Um enorme mural, recobrindo uma parece curva de 18 por 3 metros, I'"

"O S d V' f s01uta.
foi r:ecent"mentc inaugurado na Séde das Nações Unidas, Foi pintado I 'lS1' : �ga .a� ana Oi ,-em'

ROMA, 10 (UP) _ Um conlU-em têmpera, diretamente sõbre uma parcde- coberta- de tela, por José, pre_ .e emlssl.o�ar,lO: desde, que :'8-
Vela Zanetti, Diretor da :J:;scoIa Nacional de Belas Artes, da RepÚblica

1

SUl�lU o mll1JsteTlO, por lfl!;O nau

Dominicana, c expressa a luta eterna: do llOmem pela paz. _ O mural aera surpresa se for revelad'l
é doação da _l-'undação GU;;genhelm, sob cujo patrocínio -trabalhou o hoje o: seu afastamento do car

l pintor Zanetti' - um homcm de apenas 39 anos. de nacionalidade es- go de mlnÍ,4:ro, atendendo aso·

panhola_ Diante do mural, logo depois da cerimônia inaugIuaI. vem-se lic·tação do dr, Getulio Vargas,
da esquerda para a, direita; Vela Zanetti, ex-Secretário Geral Tryg"ie p'Jis assim o prC'�]dente ap:!nas 'VASHINGTON, q rAFP)as prlncipais, ree()lT!t'n'tlaçõ"s. d� Lie, Sr\1, Minerva Bcrnanlino c Sr. Joac!uiJil -J\. Salazar, rcpres_entantes -aceitará seu pedido feilo 11a mul ,

O advogado de Ethel e JuliusPrimeira Conv_en�ao Nac'únal, da Itepúb!ica Dominicana iUIlto à ONU, (FoW ONU) f to teJ?J.Po", Rosemberg pediu hojn á corte- _ __:__.._..,. -�---------
o

suprema para voltar aoiras dI!

Em,.·.... fá,s,·.,e· de. sU,rg···irn'e,··nto nova ��t�:�:;�:���i��,��:���'
.., '.'

.. '.
.

.

.

.. ,.
'

. o advogado Emmenucl Bloch:',
-

-
'

:
-

-- -

-
-,

-.,- -'- -,
-

: -- --' -- -

:, ai'rmou que Wiliam Pca-.-I, üma

'D,·â�·"-eli
..

t8,�em',5 ta (1ttarina '!�i;:f,1����j,�;E�;fi!'� - r -

-:: -: --

\'erno norte-americano a fim (1(,

Sará fundado, aqui, o Par_idO Trabalhista Nacional • O m8vimeuto é . dirigidO in�u����:-o: ·,1�ri�a!;fll p.'J;;�!i1-

pelo deputado Otacilil Nascimento secundado pelo deputado Francisco Neves ��,:'�ad:u;:r:�C;�{:�cor��I���;:1�.

Toda a díssidencia dtl PTO fo,rmélrá ao lado dos dois parlamentares ���1�:�toi;,U���C��t��to�'1�CP(��w��:RI>DLIS, 9 <A, Mercurio)

--I
contra a '')l'ientação de algu'11!

I
Nascimento, iu'did(',utivIJlmente

UI
dos trabalhadores - a,ss'm falou ccnd:mação dos ,;ell,J con--t Illin-

-Em sua -ultima convenção esta- de 5(,118 (lirgente',;, vem de se maior iíder sind-ca1ista em Sano' ele á no'Ssa reportagem - d\'li' leso ju&tlficall: 'n :'eabcrtuTfl d,'
dt'al, o Partido 'Trabalh·sta

-

Bra- pronunciar de mtlneira \':va, in,· ta Catarina, vendo iauteis �eus berou rompex de uma vez por procesm,
sileiro deliberou 'ElxpulslI.rlo, 'tlll,fI tensa e ampla, esforços para que a politica ém todas com a Executiva Estadual --------------
fileiras, 'jS deputados VOlncy E' que _

o deputado otacl!io trabalhista. se faça em beneficio e abandonar 'definitivamente- Q Fraqueza
_

Em Geral
Collaço de Olive;ra, Francisc:; parUdo. VINHO CREOSO'rADO
Neves 'f! OiaciJio Nasc'mento,

-

Os Mant.endo-se firme, üntrctanto
- - -- -.:.. � - - - - dois primeiro',;; já haviam sado necl·dl·da . a Ir�s;ad�ça-o 00 lado das clas __ cs operari:tr.. o

Artigos para NQivos excluidos uma ve_z e postcriOl- I!' &li IP deputado Otacilo NaSCimento
CASA "A CArITAL" ��:�i� �:a�:i��:s�ã;u:�Ui ����;�! de Isabel e do Conde O'Eu 1 ;:1:����a��:/3t�:�;ic���e:���o I':�� Esteve na, �i1, ell·nenc,·� de sofrer umzado. o ultinl';), o deputado Ota- Iluan'do entrou em cntendml"n!o II:cílio Nascimento !;bfU' a mesm'l com a Direção do Partido 1'ra-

pena pela terceira vez. Da" dU'l.-lI PARIS, 9 IAFP) - O

jÚl'na'-1
da delegação brasileira, decl'll'011 balh'sla Nacional, cujo programiJ

I
..

I d RIIfo\"meirall indo foi possivel e<:l- J 'sta e pOlitico brasile.ro As"i3 com cxclusiv:dade á. "F':i!-ne� concide justamente com 06 pon- CO ap-so o SII S ema gera Dr no -10queeer e a dissidencia, não Iqi Chateaubriand, qUe regrc;;Gou Prü':;se", o seguinte: tvs ele vifta d') n0bre pa,rJamcn- II .

adiante, mas desta vez o descon- I:oje de Londr�s, onde trJ-,1"JU "Fui encarregado p"lo 1,1eu f tar catarinensc,
tpTltamcnto que ha muito lavra: perte 'nas feõtas 'da, co"o1I.\;áiJ í'a governo de :entrar em �(;n't=_(.i.o!

IImeaçados OS c·lnemas- de paral •.saça-o _
., ' De,idamentc autorizado. capdas :hostes de Getulio Vargas' I'ainha .Elizabelh com>,) mcm!;)ro Cf.m a famira imperial lJYaf'il'�I- _

r,l, - que residete em Par.>; __
forme documentos que tevc 0-

ht
- poriunida'de de nos mostrar, ü RIO 10 (Merl'd';,onal')para o

_

er a autorizaçao I}p í' -

. . ascimantc'
�

\'a1' para· o Brasil {JS r:!Sh)., mor- dcpllt��o Otac]lo
_,

N
�

-

d' Faltou pouco para que o sis-
(ais Ua princc,,;a Isabel, '1l:C foi �il.i dlr glr a organl7.aç�o esse tem3. gerador do Rio de Ja-
,'cgente- do Bra,n, e do conde i partid') em Santa Catar1l1a,

,I neiro entrass.:! e!U completo
O'·

-
-

I
Dando-nos pormrnore-- de f'(')tJ colapso, A energia se apre;-u,

(1"'11 "U" pl!.'no de ação, o distinto conl",·- sentava muito aquem dasA famÍl;a imper:a! v '�
,

j
• -

1
'.' l'3nl�O rl'')str01\-',';(' entusi",sm<'rlc suas possibilidade.,. Assim, aau _orlz�_'�ao " os ()S,�oS (�� prm- -

1h L' h d l'g ------_. _--d' l L)'
-

-' •

'J,,'-
wm ;h� solidas 'ha"es cm que 2 19 t, sem :l\'lsar es 1 ou('csa e (J ('on'" "11 ,'CJ'tw
s('rã-dado operar e que gal'allt,m1 vários circuitos por lnais {j.�

1II1II .._......h:H'cado __! a 15 do corrt;!1',� !l'I!I!J PTN uma e�truturação 1'f'p', duas horas,,'n,za',;or bra,iFiro '�Almi1:'{nte
da. -e- ampla, de modo a surigirBnrroso", que v:;,io a_ EUl'oJl'l a

'd O presl'dente do Conselhojá como uma da','; ma:;; po ero-
fim, de- tonwr parte _nas- ef,r'n10-

d E t de Aguas e E'!':'�rgia, da co-
" -

,
,

,;as' forças politicas o :3 U-
RIO, 10 (Mericncnal) meios pelos quais a situação I pel" sr. CrepOry Fran�o. Ge- l.'as de coroáção da ra'1"ha 1!�1i- missão de raci':n;,amento, de-

Reunh'-se-á mais l1ma vez no poderh l'er resolvida, (Iesde \[.esio Rego e Clodomlr Car- '�;:,beth II. dOÃssim. já -(le inicio. o PTN c1arou que a vasão do rio Pa-
dec'Jrrcr de::;t::: més o cons,;- que �,';i dirigentes do pes�edis- son não qUerem a volta d?

I
Amanhã, quinta-feira ') con�e Caiarinense contará com dois raíba aumentot:, reduzindo

lho nac;onal., do. PSD. -p�ra -, mo ,l:naranh�nse estão crial:&l sr_ Vitc:in? Freire, ma:; aeel_ e a ,c�lI1dessa de J>ari'" l-,,�p.brm'J
deputados, 30 ver!ladol'e� espa'- muito a pr:Ddu<:;ão da usi�!..!!=tratar do caso do Maranhao", obstaculos a volta do antlgp tam seu;; lIderado�. :.. o numstro encr:rregado de. ne- -

Jlm-d'Js em llh:er�os munlcip:o�; c Pombos, Em vi:-iude da pro- IOFOSIHLcriado- com a volta él� sr_ Vi- '1' ch�f.e; A, maíoría da dir�çã? Revela-se 9-ue � ques�o a� ,_iI, sr_ Simões Filh�, atual�nente expressivos contingentes eldr.c- dução ínfima, deu vacuo na ti /Itorino - .Freire ao partido., naCIOnal, quase cem unanlml--. penas de teImOSIa do ,,,,rupo- 'de passagem por c-"ta. cl'lpJtal, c
rair5 em toda's as comuna..;, p')b 'turbina entrando em colapso. (loá.�� ,

A reunião terá lugar na. sé-
I
dadê, é favoráVel à V(,lta do liderado, pelo_ sr, Genesl!:! Re-

II Iü1nitros encarregado d.:o "le-
em algun'l.as dela a adesáu {1(-5 o sist.el�a gera.kr. A situaçãj 1•••••illlllllIIIIIIlIlR-----ele do oartido. - com o objetl-! grupo vitoriuistà;·· Os pesse- go, conSIderado pelos pesse_
(CÓnClnl na 2,a :ll;a., letra. B) • já era grave e a usina de Pí-

vo de ;studar: sobtétml0, os distas maranhenses" liderados (]jstas como, "h0I!lem hones- (Conclui na 2,,, páR'ina letra E)
.

. _....

to", mas mUlto telmoso ...A a·
'-'- , ;.......__. :--=::::::::::::::=======titl1de dos· pessedistas mara

nhenses poderá prejudicar o

partido. co.utribuindo para o

seu enfraquecimento, _ porqu�
os vitorinistas representam
forca consiqeráv.el, nãO sÓ
no -Estado, conio no cenário
nacional. .

Com a -volta do sr. Vitori_
no, desaparecerá o P$T" pois
ingressariam. no PSD maIS de
.vinte deputa rioS �€Çierais e -es
taduai.!'l e centenas- de vereado
res e um· gover.'1ador c dois
.senadores_ Enquanto jsso D Seoul, Quarta-feira, 10

(U'I
CS_:Jaço de uma 11o;'a e 40 m�'

grupo d� sr, Genesio _Rega P,) _ Os chefes de delega- lld_os, porem su:poe-se que. �nada fez na representaçao ções à conferencia ... de Pan Í.:_l'éiO os chefes ,!e del:�,\apenils preocupa-se com os Mun J,om, estavam esper.ando (;0('5, que ontem so �onfeI".n
Droblemas de orjem p.?ssoaI. hoje que 'os oficiais' de Estado clu�mn .durant-e 12_ m�l�u�o� ..A direcão Ii.acional aceitará Ú Maior de ambos os lados t�r� L:H�Jderou-se sIgniflcattv,�reingresso dos vitorinistas. minassem de resolver a mmor d VisIta do cononel Albe. t
que é questão apenas de acal_ "quf'stão administrativa" pew M. Butler. a P,al� MUl1 JO!!lmar o Sl-, Genésio. p,ente de soluçã(> para, pode- cntem, ,POlS ele aJudou a tI",:

rem ássinar o armistício, çat a 1111ha de tregua concc:
Os oficiais .de Estado Maior dada _há 18 meses! qual'l;do, �e

aliad,ós c comunistas estavarr, acredIta,:a que O armlstlclo
l'studando mapas e traçando seria .assmado de um momen�
as linhás de frente de b.ata� to para ?utro,_
iha. como :passo prévio pari MaUlfestaÇoes (le
o ,estabelecimento de urna 'lO,: protestO'.
,na desmilitarizada, enquanto ------......-...._-------........-------

os sul coreanos davam rédea
>10ltf,a à sua indignação pelo
aCl"rdo de armistÍCiO,
Não se informou ofiC'bl

mente que os. oficiais de "6:,,
taclD Maior se reunirão hO,jl'.
COlHO' O fizeram ontem p;,;b

RIO -- O Senado concluiu ontem a v�tação da p�tro-'
bráG. Foi aprovada à emenda nr.. 50, do sr. Alberto Pasquá,1i
ni, que regulamenta> o artigo 15 da: Constituição que, no item
lU, deu poderes à 'Uníâo para criar o Imposto único, inciden.
te Solbre hÍbrificantes e combustíveis líquidos. A emenda Pas
qualii1i éstabelce que a receita resultante dos produtos de ma,
téria prima nacional será distribuida aos Estados e Dístrttó
Federal da forma seguinte: 18 por cento proporcionalmente
às superfícies; 36 por cento proporcionalmente às populações;
36 por cento proporcíonalment aos consumos; e 10 por cento
proporcinàlmenié à,: produçãG' de oleo cru de POÇai de xisto

.

ou _de condensados, Quanto' à receita resultante de derívadón

1-importados será distribuída: 20 -por cento proporcionalmente.
às superfícies; 40 por �ento, pruporclonajmenre às popü1ações;
e 40 por cento, prollorclOnalmente aos co-nsumos.

.
.

Foi tambem aproyada a e- provação das, . emendas, fei
menda dispondo, Wié aos em- votado o projeto, Vários sena·1
pr�gados e servjdores da Pe- dores congtatularam-s� pelos I

tr.obrás serão anlÍcados, os t:rabalhos realizados �m rel,t
preceitos e a legislação do ção ao projeto do petroleo:
Trahalho_ Por, conseguinte, es. srs. Laadulfo Alves, Dario
ses funcionários não serão Cardoso, AlfredO Neves, Go
considerados públicos ou au- mes de Oliveira. Domingos
tarquicos, Em seguida à a- Velasco e Ivo D'Aquino-

.

u'cado of'.cía! revela que a: coa
lisáo governista ccneeguíu eleger
trezentos e tres �deputados, num

total de quinhentos e noventa
càdeíras da Câmara, Com ísso,
De Gasper í, tem mais oito de
putados que a maícr:a srnples,
ou seja, maís dezesseis deputa
d'JS que ruo' oposlcôes da 'direita
e da esquerda combinadas, Fal
taraIu aos goyerni'i;tas a I);'na6

cinquenta e sete mil votos po
pulare�', num total de mais de
vinte e !.'ete m'lht}es de votos
da!do<J para a1cançar o Ullnlmoe
de um centé'simo porcento a

lém da. metade da \-otação, Es
se mínim':l lhes teria as-,'!lgurado
dois terços das cadeira_'5 totais,
pela noya lei eleitoral.

(Con('lui na 2,3 ptl!;. 'letn A)

Convenio visàndo amparar
interesses da industria falos da Semana

IBi�lioléc3 "Doufor lma�eu �a luz"
e defender os

de a g u a r dente
NOVO RECURSO PARA
O CASAL ROSEMBERGReunião Curitibade pródpto'l"es de cana ,em

RIO, !l (J\.ICrluiOll'1:) - Vão be
reunir a 11 do CO.l'<'Cl?.Le,
Curit:�a, pr;idtitor�'5 de lJ guar
�ente do Paraná :.: Simta Catari,
na, realizando-st� um' con�'enHt

Escreveu VINICIUS DE OLIVEIRA·

Por iniciativa do Dr, Mareilio João da Silva Medeiros,
íntegro .Juiz de Direito da Primeira Vara, está em cogitação

a base para a fundação, na sala prinCipal do Forum desta Co
ma�ca, duma mod.erna biblioteca jurídica. Tal ?��anizaçãusera franqueada, entretanto, para melhores faclh(iades d�
co?sulta e leitura, aos Juizes componentes do M' r�o Pú:"
blIco, advogados e, tambem, aos ser.ventuáriQ:; _ e

-

·.ares.de .rústIça: Caso se (orne,· pois, realidade êsse i6úvâvél, dig�
no e útil empreendimento, combinada será então. a regularidade de doações quanto à peri.odicidad e ao número de volu_
mes, bem como talvez ao empréstimo de livros a domicílio.
horários e outras providências de ordem interna,

O Instituto Nacional do Livr.o, si fôr necessário, terá
também ciência de sua instalação.

Como enaltecedora homenagem póstuma a um grande
e notável Magistrado catarinense, que tantos e assinalados
serviços prestou à .Justiça de Blumenau, por mais de quin
ze afanosos ancs., terá a biblioteca Q nome honrado- de "Dou'
tor Am�dcu Luz", A bela e enobrecedora evocação da escôo
lha dêsse res,peitável patrôno se deve ao sr_ Frederico Kilian.velho e devotado serventuário blrunenauense, a quem rendo,
aqui, a expressão sincera da minha homenagem e admiração,pelo bem que já tem realizado e, ,ainda, há-de fazer, em bo.
nefício da grandeza d Blumenau.

-

Assistcncia à Pro�'_'�·çã·) <ia nl��:::·

ma autarquia. Na. referida I'eu

nião serão 'tambem atertada3 à1•
't'ersas medidas par:3. , .a organi'
zação '() Instalaçii:'l .1,) c{,op"rdi
voe de produion13 IW Raranã e
Santa Catarina,

.

Aproposito 0- L\A- acaba de
b,.._ixar o plano lia sàfra aguar
denteira para 19'53)í1; Ilr:. qua1
:toram

. devidam�:lÍ.e - ()bs<l'vadns

Silveira

Voltaram os .afall1ados
comprimidos EUFL'lIW, de
BOEHRINGER, 'Alemanha

raquê sàmente dentro de mais

I
tão em vias de sofrer novas

alguns dias voltará à ativida� restrições. Agora os exibído�
de,. res estão à braços com outra
Em virtllde do agravamen- dificuldade, ou seja, a falta de

to da crise de energia o fun- carvão, utilizado nos projeto·
cicnampllto dos cinemas es- res. O carvão de pr:Qcedência

francêsa não tem chegado com.
regularidade em virtude das
restrições feitas pela CEXI1VL
O sindiC<ito dos exibidores, a
través do seu presidente. .1-
cha que os duzentos cinemas
existentes no Rio de Janeiro
poderão paralizar de uma ho·
,l'a para outra sua atuaçãQ.

EstIo os passedistas maranhenses criando
obstaculos à volta de seu antigo chefe
Vollaria a reunir�,se o Conselho Nacional do PSD Prepare ti

• • futuro de
seu filho

81DAULT PEDIU
AUTORIZAÇÃO

PARIS, lO !DP) .- o sr. Ge
orge'_" B'dault aprc.;oentou-se ho
je à AS,.êlllbiéia Nacional. soli
citando autol'Íz<lçiio para formal'
o novO govErn·) frances. B:dau!t
pretende constituir seu gabinctêl
com base numa plataforma que'
pl-evê a terminação l'apicl:a. dcr
conflito na Indo-China, aprovei
tan'do a oortunidade d'.) arrnistí
c;o na Coréia,

\Manifestaçõe� Na's Ruas De
1s 1 Co n.'tr Q 'O ArmistíciolElO U

, SAO PAULO, 10 (Meridional) praíana, Os �orrmlistlls vêm de
- OS .�TS. Rui Su,nüJ:S:-_c Oduval, s(·nvolvcndo Unia> campa.nha de
do Bulista, 'dirctore';;: 'da '"Folha éndiear:zação _em-

-

lnassa, àtac�.n
TrabaUii6ta", que se--edita em (Ri o sr, Manoel'Cabeças, priõi'
Santos, inIormarallf -- à repi)rta7 :d('ntc do sin'd'cato doii :estivadn
g"nl que foram amcaça:dos de res, �sclarecendo - (iue el� ne,11
Juorte pelo 'S�, lY!an'Jôl Cabeças, permite que dois _mil c'3Uvadore"
dirigente ,'indicai Ua C'dad,� se sind'ca,lizem E'�1b aloga.ção .de

flue niio há trp.b:alho suficiente
��o cais; entr�tinto a Capitan'a
áos portós provou o contráÍ:io_
D('mon-traranl" que elétil _do';
trê" _ mil sinHicalizados '.'

que :1-

tu";m no cai". há. cond'çãQ_ pàra
'Sindicál'zação de mais ,doj:�'

BEftIAM, 10 (UPl' - M"is u' i1iil.
,. "

.

ma alt.a f gura comun:sta. da À"
•. -Os jOl'nalistas' denunciaram o

lem:mha Oriental aca,ba de fugir_ -sr,
-

Cabeças corria tendo déire3-
c pedir asilo l.la - zona a�iada, 'i'C� peitado as determinações 'da da�,
gunrlci _

informa a
-

imJ.'>l'cnsa 10- pitania, acerituando que, � -me',::cc RIO,
cal, Trata-se ria'Ja mais

.

nada- mo não permite a sind'caJiza- pr_c-sidente .do CNP, sr,

men')s que -de Walter Bà_rtel. E.e·
-

ção de dois
_
mil trabalhadores Catanhede, uada informou <1 r-e'

cretário partilular do pres:dente, pJrque se julga dono do sin'dica pe'·to do racionamento -da gaso

da Alemanha cOlnun'sta Wí- to, O sr. Cabeças tentou agl'edí- lina conf;�,rIiic fOi llotic;ado aqui
lhelm pieck, Bal'tel éra con!5ide- los, no que foram obstado',;; por apenas dizell'do q)1e a questão do

nulo até há nouCo tempo o prin- diversas pessoas, então,·-e amen- \fOrneCilllento da gasolina pela,>
cip,,] :1tlsili:I1' dil'do ,h} P:e' !;OU�Os, .publicamente, de morto:-, c0n_:panhiag e'stral1g'cint',{ ainlht

cl" se. contInua'ssem a campanha, e,õtno nem estudos,

de treguaMun John da linhaPandelegados em VENDA DESTE DJARIO

NA ENGRP..XATUi&.
PÓNTú cme

Enquanto aliados e comLt- de:nte Shygman
_

Rhee' não .a
nistas discutiam essa "qUe,i'- celÍou a renunCIa do g�ne!�l
tão administrativa", em Se:ml i.de divisão Choi Duk ,Shm c;e
dezenas de milhares de ;ml- "Seu cargo de representa�,.e
coreanos. enc,abeçados pur

-

sublOrealio taa conferenCIa,

crianças,- desfilaram_ onte_:TI. \ de Pan Mun Jom.
pelas ruas em mamfestaçao

, Rupt.ura total
de protesto contra o acordo I A'demals. _Rhe:;;>, ? homem a

,de tregua, dando gri�os, de q�em tocara d�Cldll' ;;e a Co
"Uiúficação oU Morte!". S.,m rela do Sul val contInuar 1_!l
embargo, o Govern� \S�l-CO'I tan,do. ,

aparentemente nao

rei:mo indicou que esta dISpDS- esta dl.Sposto a romper·· total
to a ceder em sua obstina?a mente c_9m 0

.

.alto comando
rebeldia, Um porta-voz Ofli" das Naçoes Umdas. Por outro
cial da Reoública da Coréia lado, quinze a1to.s 'Oficiais sul

I do Sul revelou que o prcsi· coreanos retirados de seus
cargos no momento culminan
te da crise receberam ordens,
,::lntem, de se reintegrarem a
seus postos_ Soube-se tam
bem que somente sete gene
rais e coroneis, e não 450
chefes militares e oficiais de
(Conclúl' na 2a. Página letra. L)

(ON(URREIClA
SOB CRIlE'RIO
DE fAVORITISMO

MAIS .. UM OUE fOGE
DO TERROR VEiMfUJO·

AINDA EM ESTUDOS
O (ASO DA GASOLINA .RIO, la (l'r1erfdÍonal) - As

barraca5l de fogos de artWcio,
sem concurrencia, €latão cnehen
do .11; cidade !na. épq.Ça. dos felltc"
� iB "fig ;JoáQ";#j. um eseàndaJ
lo semelhante aos ,doS! cami=
nhõ6s-feiras" acaba de rebentar
110 Distrito Fe'd'Cral, obedecend,)'
ao critériG do favoritismo po
litiç,:;, Isso fo-i o que diusc ônteÚl

na- Câmara Municipal 0- v'-'reaclo'i;'
Mario Mariins_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.; ;;'MiJ;; Ç"A ,'(ou:'m�ço) PAR! ESíRITO'RIO
'. ,'Pl:ecisa-se para sel1viços: gerais .de escritório e datrlo-

, ;«J:áfia.-

'.
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,. +. �'�a�e �r,denado 'fle:,{aeôr(Ío com :'as habítídades

'dO!.tlanllidato.·. "
,
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Com.: .0 lnd•. W,Al,.TER SCHMIDT S. A.
, .Rua, 15 ..dc,·Novembro, N.o 1.495

"BLUMENAU

de (uimb� à$ 1 b�ras da manhã Agenda em Blumenau no EXPRESSO 1 COMEiA - Li�ação diaria com Oi ônibus do· inferior de ,fodo

o Vale do Uaja� -'- . Agente em Rio do Sul: RODOlfO ,: ,s�tAI(HKEr na Est.ªç�qA�odoyiária.
,.����----��----�--------�--��'�'�--���------��'��'��'�'----------�------���----��--�--�������.

Indlisir�a e (�má=de de Madeiras Tupinambá C (' "N ,: E" M
$odedade Ananhr�a '

CD"
.

'hAssembléia Geral Extraordinária

'

:'In:e:' D'S;"São .çonvi�adl)s oSb'ls,�nhore�;l,<U'itDl1istda� �e�ta sociel�ade ....:. ..."
a comparecerem a assem' ela gera ex raor marta, a rea izar-

Se no dia 15 de junho do cei-rente ano, ás 14 horas, na séde : 'H O s E -'-'QUINTA-FEIRA - às 8 HORAS - HO.JE
.

social, á Avenida Arístiliano Ramos H.O 730, afim de delibe- MONUMENTAL SESSÃO DAS MOÇAS, com o popular 'DI-

rarem sobre a seguinte VIRTA-SE GANHAN:DO", com o sorteio de Cr$ '81)0,00, ofer-
ORDElV! D�) DIA ta, patrocínio c respousabilidaelê ela Caixa Econômica Fede-

ral, ,Agência de Blumenau.. .
.

FRANCISCO ALVES ,_. O REI DA- VOZ, que não morreu! Vi.
ve eterno na-maravilhosa beleza das suas eancões: '(�ue 5fil:ão
cantadas em .. , . ,. '"

H A L O! dA LO! '( A 'R·N A V A 1 H

A S

"C.iI. IDe I
II O J E -- QUINTA-FEIRA � in I> IIO�AS _:.iWJ-E·

ESPETAClJLAR PltOGRAMA DE PALCO E TELA:

N() PALCO: Uníca ap�esentação·.,ll0 me!1ü:,'1' show da �ádio
Nacional do'Rio 'd,e Janeiro, que: percorre () sul !lu Rrnsll �

EMA D'AVILA - - Grande esrrefa cÔÔm.ica.
.

. RISADINI1A -� {)a,lnIJ,cão (1'0 Caruaval fie 53 com () samba
"Se;'En Errei".'

',' ,

GUALTER e INA' - Bailarinos cômícos de fama interna,
CÍOlIaI· .

CARLOS FILHO �. Snuíoneiru .� eáútor da orquestra de
Ru:lfF,ey�" .' .:,.',',,' ,

Um eSllétáculo aieg-re c diferente de' t(}(lll<; ate hoje apre�
sentados, considerado o melhor c mais- di.V:erttdo! 'Uma verda
deira bomba de risos, múnicà e 'divertimento!

NA: TELA: Un,Íca a1)resc1ttiçã� de u�a' divl'rthlissima '�-Dm�
dia, garantida ',veJo escude- {la Warnel': Gl�RY GRANT e

B'SeRAKEre Cabe·Mais Um

1.0) Reduçâo eh' capita l social e' consequente reforma
dos estatutos.

'

2'0) Assuntes diversos.•.
Rio do Sul, 3 de junho de 1953

Ernesto Guilherme Hoffmann - Diretor presidente
Victorio Fornet-oli - Diretor gerente

.. Oferece.-se ,p.ara desenhos
comerciais, • publicidade, eU,
chês etc. Dou sugestões sem

'''Ôina caminhonete Ford F-I compro:mj;�130s.

r g L t
-

T' .' STOECKEL -, Rua 15 de
,pa a, caJ' �. e. o açao lpO Novembro. 389 - 1.0 àndar.
48 em, perfeito estado. _

Ae(!ita"5e carro menor em
troca·

·:-:·(·APSENDIZ:-·PARA�,<ME
CANICO

,
, �'f �

•

::: � ':' '�'., .'

· •.J;l� l�,,�q.,l!Lanós Àe idad�
�rajar:·, CPJ1sÇrutonl!,de-, l"oçi>S
"Att... eL"�Q.bas ��HQJI";.Ltda.
'''ua;,',}),I�eilio,·.;Qia$, JS ., ..

, I.tOJipava Sêcai
,DESENHISTA : PARA
",.'. !·MAQUINAS·-

. �l""""!·"""':! ",:",,:,,:,.- _;.� - - -li
, ��.u·f :"';ftrf .� S E. "":' .R7,11l· ...

�.

Informações na CASA

CRUZEIRO,' em Rio do Sul.

(A p rr A IN 51

Uma casa nova de dois anda
res, apropriada para negocio.
Aceita-se em troca automovel
ou terreno;
Ver e tratar na oficina

Fzoesehltn, à Rua 7 de Se
tembro; 1051, Fone 1321.

, U. E S ·E N 'H 1ST A

PROPRIEDADES
Vendem-se duas, j}ill�"lS,

com um total de 30 morgaos
de terra, com árvores frutifc
ras, plantações, ' pastos ;etc.
Possuem duas �asa6. As pro
,priedades acham"'Sc 10C'aMza,
'das no' Bairro do Cànta Galo,

De uma moça que saiba'-' em Rio' do ,Sul. 'l'ratar na

falar � alemão, que possua "Alfaiataria Estrela"., com o
Cobl)a ,��1igl'afja, com pratica de sr. Nicolau B.õder, nQi 'local.
ser-viço de icai;ta.Hl1;"'f�l1l(rltJ<i'
,,%�pl'eseJJta:r� à" Rua' 15 de.

'Novembro, 1513.

. J)1Y;ll:rSG. ·ló,te. na Rua 1. ,ru,'
· IJetl!:QI.b,to. '" ót,imo local pa.ra

,

mQudla . e , <:Qúlércio,
"

" 1':tel'renQ. "�'-15Q, metros qUA

:' Clr;l�o•• , no, . :Ualrro de lJoúl B.e�
,: �o" �te!:o c':e, ocasião.

· '. 1 t�;f!ln'l. no ,J'a,rdIJU. BlllIDe- '

: ,Jlil1k lb"dlncJliI 1: metros. por
'",o. I.Q,cal, de grande .futuro.

Lotj!s em diver.;os pontos
� da· ,eidad,,�

1 buagalow 119,B:.hro da Vf!

· '!}Iji" qll�lt: no!,"1'. ,!l'en�no .de

� �;.lll, mef.tO. qU;uirados. O.tlma
·

litUII..çAo.
, ,,1· illl.Sa .na praia de Cambo
., riÚt com ;\o lautos. 1. sala, ba�

'Ü-Íllro, co!l�� e q1UUto para

,
••_re�.da.,·,'J:e�eno ue aproxl

,

tD.actamente 28m x 311m. DIsta
· 10 ��l'O"j tla,ltf:l�. (I$llUamen_
, te �llJlza.AA•..<';'.. •

. Il}.1:e,rSQS llltes. e c�as . na

I;' �r�la lIe CõQ;I.hQriú. '

'. .

• :' 2, e.ggell.�,<8 de jlerra., no mu-

; Jü.c-i:pia )'Ie ,i)lirama•. ll,5 quilo- .

. :,metrqs, 4fa. estação, de ;Matador.
,'�a. �e. 19",Jg.ilhi1ea d�· metros
• ,.'\!I!�r;td.(j.,li. 'renas. '(:om grande
llull>lI!-Udaqe «e ma.lileira de, lei e

, que fie lIllla}itam. a dlYersu c:ul.'
. : �.r!lll., l'reçQ 'lie ecaslile. . •

• :.�lIla ca�a residencial com

�m terrellO '. de .759 ,�", no

<:éhtro .ela cidade.

:J:.teçularia" 1. fábric;l" \le, óleo
1la1li;!lfraz, 1, .serl'a� quadro de
etrntl'o, 1

.

tál>rica. de :pasta me-

· .•inlca ço�
.. ,
2 S�:rr�I1iS '!'l'içot"

e
. reseçv.a ,4e

"

SI .9jl& .-llll1heiros
adult.oS',·.1 linda fa:z;enda com

, n•.lpe.aDI).· . m�tro5 quadrados,
�e .ítúa1lo no munIcípio de
·..raió. , i
L6tes em 'Curitiba, .Uuado'

e»1 ,diYetso& ,pontos' da ddadc.
,:Tunnos de, J;rwde, e l'lÍ.pld..

,

v�or�a.Ç,ão. Otlmo empl'&&;O de
'�lÍl� • i

. �-'
�

.

.

,::.� :'

.. J.�ll;lllUe-Se lllU! você reallzar4
· Oi"9Ult .melhore•. negócios 'lmof'
.bili,;lrios <: lIlW, OrgamzalWãlJ Blu�
m�aUente "Ltá:a.•. : A, roA ·15

'. du' NOVe�bro.. MO.· 1,.0, andar�
sala nr. 5, «l{)m tel.l!!ue,:lS72.;

,( ;rR 1,:1 O JifE
A UI 0, M ·0' V E I S
'Áutomóveia Usados
Caminhões Usados

.
çamÍoÍletes Usados

" ,'T:nOCA
',;�; V�EN D A
".' ,C"OMPRA
';."

�(ln�es8ionáriQs:
CAfl.tINIfôESF. W. D. (Four

,Wheel Drive:)
'l'ItATQRÉS� L. H�:.B. Diesel

.::' �� �-::'!' �'

: Peças'�e A��Ss()..rioS:
FORD _, CHEVRQLET

.
.

-,Linha - '

.M O PAR

"A C.1 S A" - Fone 1324 -
,

;BL\1MENAU
Rua 15 de Novembro, 9B3

Telegramas: VANDEMEENE

TOSSE
BRONQUITE ,..
""".c<OUQUIDAo

t�-----------

I alta patente lcomo se havia

!
dito. receberam ordens de

I suspender seus estudos nos
1000 -

I Estados Unidos e regressar à
Coréia do Sul.
-o ·tenenü,1·general WilLiam

K. Harris:n. chefe da delega
ção . das Nações Unid.'lS n::<

I"',J' il ,.!l 'f � aI.
. ..1 I di' d

conferencia de Pan Mun Jom,

P 'I.O. ( U R A-S' 'E JU'h.dCllllO uOS 6 ra�J@�n4.1hJ ores nas n!Js nas e recebe h0je uma segunda car-

ta do Governo sul-coreano na

·,:Dese'nh."sfa, paJ'a fiacão de Tecel�gem de Blumenau qual se solicita a revisão' de
i '

_
aco�(lo do armistício de UlJ-

I
.. EDI'j�i\�J H,E CO�VOCAÇl_\� .

da que as ,tro�.Bs chines,3s

maqunlils .

Al"semb!em _b!ral. Extra-Or�lma�la .
I sáiam do territorio norte-co'

, Faço saber aos qUe est", VIrem ou dele tlvel'eln conheCI" I reano ,antes da as�imHura do
Tratar: Construtora de Pu- ll1�ntf),. quP, de 'I!.'ordo ('om os Estatutos Sindicais, cavoco, docullFlltO �...' .

,'lOS Art. e Rom�'.ls �'HOH" I a te dos os ass:;ciados, em pleno gôzo de seus direitos, para a I Harri.�on' '-que saiu .sorrindo
Ltda. Rua MarcIllO DIas, 98. I . u' r'

. - 'd" P .

Itoupava Sêc A�SEiUEI ElA ('I'"RiU EX'ntA-oRDINARIA
_a eumao e ontem ;em ,lil

.�.". . _

_a t. '- _1 '_, "_ �." Mun Jom, conferencIOu'esta'
I
a re�lZal'-S\: �10 fir;) 14,;te .Junho do. co�rente, na �êd<: do manhã G�m os -ofic!ais d(!

1 CLUn NAUrj�O A_!VIEI.rCA, em prmlelra cOl1vocaçao as 3 mais alta naten1.e do Q. G. Gw.' ,,,

�.10ras ele IHi1nh;a I' ,n�� �'l.v�n?�. I1�1inero, em �egttnda ,e última raI das Nações Unídas �m. �llmmlllmJIIIIU1l11lllUmmlUllmuulllfllllnmIllIlUlllmmwlllmmm.m!"wmlmlmllfl.tUmlllJllmum{f.
dI? !l h?r;s, ��\c\t1(1) s_ H'.thzdf,-t com qualqLlEr numero de SQ,· To,!-uio �;obr'� a ce�iI��nia da i == E X P R E S SOB l U M E f� A U -- ( li R I T I B A. ==
c os plc�ent('s. <lssmatura do arlnlshclO em

-, .

. ...

ORnEM DO DIA Pan Mun Jom I:: '!1'U--, .

., a
Lo -- Reduc;üo de belldicio aos membros da família do

. .

, I::: End. Teleg.: Rlumenan e Curitiba: -

'

I,IMOUSINES .::
associado ou aumento de mensalidades.

1 I:: . ::
2.0 - Assuntes diversos, li I = �:' .-=

. Vi�to que se tn'.Ía de assunto de suma importância para .. I § '$
0. Smdlcato, p�de-.'3e o comparecimento de maior numero pos-

barco do C. N. Rlaehuelo, ce_ '5 ,5
srl.'el de aSSOCiados. dido gentilmente Dor 'seus di-l =

=,
A DIRETORIA .

t A -.:.. = .. ,=
ngen as. .�companharao am·-

\ § ª
da .a embmxada os srs. Her-

f=
'

=

rnann Willerding, um dos § 5
juizes de chcgad�{, Helmuth ª. � . Sê
Parucker, orientador técnico Is ,� .

�i ê
e João CarIes Brockweld, re- �ª :�; .� �

.. � Ê
serva. I:: ��� � �iO ':
Quanto ao clube do alto da I:: O � ".j

J;i) =
- ��

-

1'lua XV, deverá sua guarni-::: ':;:; E'
- �

-

ção tomar parte 113 disputa := ::
da "Có9a Tamandaré" assim I ª 5' .

formada: Patrão, Harry Wei- =
.

== ,.

semberg; Vóga, Edgar An-I § .
ª

.'1useck; S. Voga, Heinz Stei_l §
.

iS
mann; S. Prôa, Antonio AIS-!,§ ª
sini e Prô.a, Waldemar Annu- :: ::
seck. (::,9' -�.;-:'=":�:,;i. -�':'� �, ,-;;,�.�... 'iA'" .� S'

Hoje seguiu para a "ilha"'1 ª' Vla:feDs. diárlas entre Blnmenau e Curitiba, de domlciUo-.à dUml,;mo . .'\gê1.das: iS
Joã,J' Matos, O popular PaLo, "=

. BLUM·E�AU: - Eua l� d e ',Novembro, 3H {Hotel Holetz} - �cone, llW.'�. ::
= �URITIRA: - Rua 15 de Novembro ,2.2 � VOlle 634. =

que tomará algl:mas provi' = =

rlências no scntido de que § ACE�A,H:,SE VIAGE'NS ESPECIAIS PARA Q.UALQUER PAR�-. '� ij
com nenhuma dificllJ.daàe de_I =;�mmlilnlllllnUlJlmnlHmllllllllllllllllllllllllllHlIlmlli,III!!IlilmmIIl1HillHmilmlllllmm '!'!I'IIIIIlIlH

parem os amcl'Ícaw)s. ChC-'
.

fiará' a delegação o sr. Alfrc- A

do,Strehlau,.scndo b,!tr1

prcrI
fi"Il" m�i, de 60'mlU,iJes de ester- Foi n q.H' rI! tlh,,, ont�m, a',"'i.I·r';n ._. miÍlj"r!l r1:1 Fa::.cnda ao sr.

vavel que o ��r4 Si_.lb;JstiãQ Unr-t;., :Foi lJhse um ato de selV'agc- atJ luÍn.i.,trn rIu Coml�rcj{1J- sr� J'cter 'i-!VH"�'''�!(''rr:n. lninistro do Comér-

I,cruz, dirigente 11"�ã7{inln do �h. par_:t, ('<1m o Br�lSn, sabendo�sc ':f'hf}rney�'rQ[t, COln' qU('n.1 .nl.c �'n- l,r'ln dfJo I�:::'!nd Uili�o_ q_l'r:�l reaçã.o

,nerdq 'pre+;)., ó:>si;,;ta I) _;,., ,<1"" m:1.is tl(' SI) lI!>! '''I!))to d,esta .�!}- ,1n '�olah,n'\ll"r do sr.' ehlttcllill'?

I
. .

- r uI eo I n\=-� :fiP cmI�reg;:u"'am cm. <:l,rt1go5 511- - "SaÍbi:lITl os inglt:�r;s (111f� r·-;-.- t'õrtl (.Efi�·jI· di:e;-e-Jn. o itu;.lê-s 011-

.Drlne:p�l d� regata. no qtJ�l f'1!r(,Juos. i\,'té l(H!Ç'� _lH,ra banh�i'.7 JlílVe-ga.udo d,:LI�trD v�.� ;rn;:..;, Olí.!.Hr,) lIl-?is do que fa.la.

i �5taré,1 t�n1 :Jogo] cOntCrl'nll.! já: rns de, ClUt1,rtn!'i. de gr:-.ndes lVJtCls, J�c UJ:n oc�"'nú' p""':cifico {"lo lHUll �en... St:n n?;;(tr"::o' n��o (: ·fabr\ lluT-em ou ..

; diSS€lTIOS, �H QC.ópa TcUl1anda- J�c impoctav.a. co-m libras� _da I.nsl!t- ()'"�. TIl) pl�nn d.:� pI'orlu<;ão brasih·t- nuo -(�(}nt:�'i'.

I rét1..
I tarra, sa])c21,do �S'e que .1laQ _ bnh�- l"a, No:;�o:-:, prcçf.J:l 's?''' os preçQs rl�� l�rn. tu.ln �, {,�S(:, ele lestá. ·infor..

l<lnos tliV15.ilS· cGrrCSI1Qnttcntes ailUl. qualquer nutro mercado f':quiv.t· ma�f) -t:.!!q�: .:-.) S{I !jndeH�'mos �agar

����� � � � ;�m �� p�i�� Fci lrm� U�& kn��o pR�D�m�qUe=�- v�nrt�do: h) ��r v=dem�pclM

1 de gast.o�f {e;rrnlilr1tla l)or este- rnc- nna-rc:) paguem IJ�l('!,i 1'1(I,,,,sO$ tl ��p,���� -iJ]J.�':rn(H:ji!nai:); c). fjUe- seus .

i l:incó1i('J t:r.r.pUseul"'J 'do nOSSf) (�ré- �::-flt!ÕPS de f:!h1"�' cnrl�, -pelo 'nt.!�<.;n f·�!l1i::rame'nff'.<'; só podem daqui sair:

; ditu na Cit,y. si?al <; I'cJ:" ll(}s�a' lmmwnfl ·5(�Újo "a·�;t. � Br;·,;'l ."mlra mercadorias ..

I A imptpvid!!]u'-i:l do Brasil rltc..,. ·t�; l"OlJ._f;iies c{;l'5 I'Taç�lS CPH\ 11-U", J (·-::-!:.·t':{da.� 1)ch.l

;'�G!l :--. tC'rn!�s' d-ej �6 tendo ("(lIHi) {-""Jrjc.::;lt-nlf�Pln, Ilt!. �úrhita frDpknl".u (.�l' 1'r�::'il�;"t") r!") m("r�a�u
! n,�r{,ildo nutis plauslvel pU.ra clll<J- >:\!j�;Íl!1 (Ir.t �:' 'rec::ilo, que' m� pe· t·t�,

(:,a r lUtW.. b.Oa. parti!.· d�. $a.fra do.
�Cl.! alG'odil.o "e do seu, sizcl. a este

lvLie, (l,e- nov�.. n'!Ó5!1�rtl Reino d",

IUt;l::-rterra, se disp"Ôs a lJa.�ilr am ..

b� E·�{:'ieS pro(tutos 30 por cent-o

a�ima- da pal'idadc ;'.t"rnacionaL

Con10 escoá-las, estas e outras

lna.têrias l>r:imas nossas, sem uma

forte ·reb.""tixa, CDl seus preços in

ternos? E' () ,.que I!stã deliberado a

I
fazer o gove'lnu federal. V:li ven.,;

der todos os produtos invendáveis,
d(.> 'lu:\i, ti detentor. por e,)'illpr,i

1110 mercado interno, dentro da pa-
ridade ínternacional. ou seja pc.

l:�s cotaçne� dus merc"dos que
realnumtc carecem da produção, e

nfio Jlor p".-eços fix.2.üo� nrltitl':t.ri::l

mente- e por governos.

meses, ocasião em C!_ue o

grupo de amador?s que m

terpretmíam cs papeis, fo-
Bem conservado - equipa_ Taln alvo de calorosos 2:-

do com rádio. plausos da nunlerosa e sc-
PreçO' Ct'$ 50.000,00 - fa- léta _platéia" (lUQ foi unâni-

cHito pagamento. 1

Tratar com Tenente Hugo n:e �m tecer o� .rnais elo'
no Qualltel das 7 às 16 horas· glOses COm211tanos sobre

J !
os méritos artísticos cos a

madores blumenaucnses,
.

]
.

operação é ern.pre�ad0 j que Se com UZlf.::·m >1,,1 re-

pela Ford Motor CúmpoD"" ,presentação com fidelidade
Coincidindo com o m;o

I
e per[ci(;áo car�J(;t!2J:Í,,1_,ica.

,do Cinquentenário" a Ford; �_�

. M.otor Companv dn BrRsill ASSINE}'.! ES'.ci!;
imiugurou

-

e,n' abr!l ulti- I JonN' T,

I ••••"" ....

mp, suas novai> instalaçc.cii i

fllTURISTII
';OaTILOGRllfO

,Oferece-se rapaz de bôa a

parência, com prática de ser

viços Gerais de escritório in
clusive correspondência. Dese_
ja.--se bom -ordenado. Os inte
ressados devem dirigir-se por
carta.·,a ",'Faturjsta',' na porta
ria deste. jornal.

CITROEN �. Vende-se

·PR·O(URA .. SE
UM

'

TORNEIRO-mecânico e
um mecã�ic() para montagem
de máquinas. '

RETIFICA EXCELSIOR.
Rua FsorÍano Peixooto, 89.

• P:;R O tu ,R A - S E

,PROCURO, gerentes .para lo
jas de varejo em tecidos, de
grande e:mpreza a' organisar.
.Interessados poderão se diri
gir sob chifre "Gernfl�", Oai,
xa Postal, 34 - Blumenau -

indicando llreteusões e damlo
,referências.
-----------

AuiomoveJ - Vende·se
,LINCOLN 1949· - QUATRO
PORTAS., OITO CILINDROS
Preço:, Cr$ 118.000,00,
Oapitão 'Oberg - Rua 7 de
Setembro (primeira casa no

primeiro beco).

-:- sua nova e maior linha
. de montagem, no IP:ranifl'
'em São· Paulo. OcuVanflo
uma área inclustr-hl dI:!

quase 200.000 metro;; �ua
drados, êsse l10VO empre-;
,endimento da Ford. cnn:
.capacidade d2< praduçã'J ..

•duplicad." traduz, de :1.;,11': I
ma, concreta, a confían!.'Ll'
da Ford no �manhã dQ Br�-
sil.· f

O passado, no 50.0 ani
versário da' Ford, não e

'mais .d6' Que um prólogo.
Nas palav�as de Henry
Ford II: "Enquanto- a pes
quisa fór estimulada, ja
mais chegaremos ao fim d:l
psinda do progresso"·

Uma .réapresentação, em cOllh 'novissima, do maravilhoso fil
me carnavalesco da 'Cinedía, dlriglde pUlf Adernar Gonzaga,
com: FRANCISCO ALVES - OSCARITO _ JAIME COSTA
- ALZIRINIIA CAMARGO - JOEL E GAUCRO - CAR
MEN MIRANDA -- e os methones e mais famoscu astros do
radio e cínema naCÍOl13I! "ALÔ! ALÔ! CARNAVAL", o fil
me nacional que .serwírâ .. para .aquilatan o ,progresso, do cine
ma naetonat! ,As -maís 'IilirdaS! canções 'brnsi'leiras; na voz in-
conruneívet: ,de FRAN.CISCO 'Ai.VES! - O -Incomparavel
Oscaríto em !liadas fenomenats! :;-- "ALÔ!' ALô! CARNAVAL"
uma re-apresentação" em copía) nova, que virá matar as cau

dades do Rei da Voz, o- Inesqueéíveí Francisco'Alves!
'Acomp -Ó:Ocrnpls, diversos -'- Sorteio-, de CrS :gUO .00 e a

presença. das mais :elegantes e lindas senhoras e senh.crftas de
Blumenal1! Platéa 6,00 - ,Baleá,o, .4,0.0> Sra". e· Srtas. 3,00. .

Cumércin, Industria te, Agricultura

Ordem do dia Uma comédia human.a... sentímental.."... divertida ...
'''SEMPRE CABE ,MAIS UM"•.um 'colosso <la Warner.
NOTA: Os íng resses numerados já se encontram .à,,'veuda 110

escritório do' C. Blumenau, Platéia Numerada CrS. 29 lJ1}' -
Balcão crs 10;00 (preços únicos),

.

.' .,'

1.0) Conversão das' ações nominativas em

consequente modificação dos estatutos .sociais,

2.0) Outros assuntos de interesse social.
'I'imbó, 8 de junho de 1953.
Julio Jacobsen - dír. presidente

ao portador e

� �:' '.'
-,.,.��

t·OIMOUKOI.DAS
.

VARIZES E ULCEBAS
. DAS PERNAS: CEras 8e� ópe�çif.il

OISPE'l·i:H.'\S, FRISA0 DE VE:t··frm!;. COUTES,
�!\'éj!;lHANA, FISSURAS, COCEUl4-!'tU A..'"IIUS

CORAÇãO, .[>üU,1õE8, RINS" I!J:K.I(;M:. FlGADO

será cm mns- tacho Nascimento ad antou ''''JS

sa,
-, c.

" :1.que pretende. vir .de pref'ercncia
(�llanto lÍ':!�llreíra: :�é, "fi.lI'f!:,�n�-'lllal·a, o Centro, isto .. t'!. de. começo

zar a agrem.aças o aepuu. I·) I_;_, .não organizará. Diretoria Esta-
I dual, lUas ,a apenas' uma Comb-
I -

O
.'

I s�o l'!?a'::lza,Clora' �sta rlzsigua
I �'a comls'Soes organ:zadoras n')s

I munic'pios, on\:le, a seguir, sará!)
eJeitus os, c1ilretorios ,·municlpa)!).

'I
trma vez felto esse trabalh�, ]la
verá convençã{J Eõtadual, péU',l 1escolha da :Executiva, que conta-

Irã. . no ..máxim�.)7 com 30 no'
---o- -\n?D�CO �SP.ECIAL!STA ----

mes.
I Olill1ca Ge1"&tI de Homem, Mlil.herélillll ():rlAJlfU

Con:o se vê a� dir:-tr'zco' nã..:, I � 'lTOUPAVA SECA: I is 11 iJ !o5 M 17�. Bl.trMENAD
puderIam ser maIs fellze'�, de mO , �"�".�""_�""��'\lC'l;.,,,,·�..,,�:!,,j;x:!(:'l<'x�
elo que o PTN tende a aprese.l- I

. .

tar-<5e 'entre nós, como paradig-- l'
na ele organização. r I
São ess'cs os 'dado'';; que nOl"-1foi p'Jssivel coligir, sobre a P,\'o"

xima 'sntalação, 'entre nós, (lll
Partir1u Trabalh:',sta Nación;]�, I
Eloh a dire<;ão .do deputado Ota-!
cHio Nar:ci!nf'nto,' nt.:va.mentc EC:"'!
cundatlu pc'o (''':mf,Hdo Franciscv I

COMPANHIAINDU'STRIA HERING
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

(AÇõES PREFERENCIAIS)

Atende em' qU&lsqner e�'

marcas do Estado ,

-BLUMENAU
J:difici�

São convocados os .senhores acionistas dest.1 sociedade a

nônima, PORTADORES DE AÇõES PREFERENCIAIS, para
uma assembléia geral extraordinária, que deverá realizar-se
na séde social, à rUd Hermann 'Hering, 1790, nesta cidade, no
dia 27 de junho do corrente ano, às 10 horas, 3.fím de deli
berarem, sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
Conversão das ncões "urefererrciais" em ações "ordiná-

riéts".
->-

Blumcnau, 9 de junho de 1953.
0.5 Diretores:

FeHx Hering -- Victor lIering -- lngo IIel"Íng

� DR.·A RY'l)"BORD A.�,

PR:OCU
Para uma nova secção de tecelagem

1 'mestre,
1 contra.;mestre
Diversos tecelões, espuladeiras e lambem aprendizes ..

FA'BRICA DE CADARCOS E
.

BORDiU10S HJUO S. 'A.
.

,

Viii !fcupava
'Interessados poderão apresentar -se, em' quo lquer dia, de ;-s'emantf.
ou domingos.

Grande Tõmh�la em Püól d@ Equipamento do
Ghl'�sio da $a grada FamiHa

RESUI,TADO DA EXTRACAO EFETUADA EM 4 DE
.JUNHO DE 1953

Advogado

&ii

Lo --- Of315 -' Conceicão Dutra -_ Hotel Rex
2.0 - 0850 - Bar Avenida - Nesta
3.0 - 02;�6 _.- Marco Antonio RochadeI
<l,o - 0851 -- Brandt - Livonius
5.0 - 01 !19 - Acrísi.o M. Costa - Emnr, Garcia
(kli - 0545 - Flavio Costa -- li Rcndã
7.0 _- 0522 - .João Hen .Tunior - Gareb
R.o - 0532 - N. LaHront - Rua Maranhão, 10
9.0 -- 0372 -- Willyl Poerner - Hua 15 de Nov.

NESTA.
'

Neves.

,

10.0 - 0247 --- Emil Eben;rmccher - Ibirama.
Os prcmios poderuü ser prõcllrados úa portarIa eh Gi

násio.

f

gon Carlos; \iValkiria Mo
reira - Zenor Vleir,,; Pon
to - A. F. Fischer; .con
tra regra -- W· J. Kleine;

Direção geral :iVIario
Kb:11wagen; Supervis&b -

Carlos Luiz Horn.
D:; autcria de OS'vvaldo

Rosas, a interessante peça
te2tral, em 1 ato, já foi le
vada à cena no m<Jco do I'Carlos Gomes, h<i poucos ,

Esse mesmo grupo de a

madores voltará agora ·:i

eêna, Di) proxullO dia 13,
para g[:udio dQS amantes
de teatro, tudo fazendo
crêr que a noitada de arte
do próximo sábarlo alcan
çará suc::sso absoluto .

Casimira -- Tropical e
.

J. Brim ,

CASA "A . CAPITAL" ,

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOOAlJO -

. &Mldencia e' escrttó$1
_, BLUMENAU -

gUõl arnaqll&. fi - 'O.Bt 11'"

. Hora 'Marcada

D E fi T 'l{ R I A .. 1 A B q RA 1'0' R 10

ER:NE:R . ,.L.EI:.
BlUMENAU·

,������,;,..""1"';��"t�".�'p�ç...t;..�';",�-$..;f;"."'-4"�����<�'(.j..'Ç{'�""J,.,��-e.�'

$ (li N í (A t�f D I (l� HOMEOPATlCA· .:.'.
� --- DR. MECESLAU SZANIAWSKY --'-_' '.'
r. l\-lédico' do U�<S!litul Noss.:> Senhora da lsilz

Consultório: Rua JOSE' BONr:FACIO N. 92 � Foi1e 2665
RcsiCIencià' R. BARÃO DO RIO BRANCO N: 529

.

C U R I T :U3 A - PARANA'
.

Especialidade: DOENÇAS-NERVOSAS E MENTAIS
DO'cnças da pele: Eczemas, Furunculose. Coceir.as, ,Man
chas, espinhas, etc. - Glàndulas, Falta de -regl'as, Exces.
50, Flores Brancas, Frieza s\;xual, hnpotêneia; Est.erili{!·a-:
de, Desenvo!vimC'ulo fí::;icCl c ly"cl1l.al etc. - Doenr-as 'crô
nicas elU geral: Reumatismo, Varíze$, Asma, Maiária ero-

�
_--- nica � Hemorroidas, étc: ---. '.'

,

. ATENÇAO: Consultas em Blumena·u nos dias 26 a 30,·de
--- cada m[s, ]lO HOTEL HOLETZ� ".

������f,i.��...�����.,

'Rua 15, de�:Novembrol 389
TeJefone: 1597 (em' 'frenfe ',do'Caf� So.cher)

Espedidisado em protese denfaria" ..Ienta'duras 'anafomicas, pon-
fes, fixas e móveis, corôas, pivos :etc*

RAIOS ROENTGE H

dias uleis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



X 1If A O .I Q ·� ..p!IQ,. lIllIíl'üo__""__,""I�,IiI'''''I_''''M__'''__'''_''''.._OIIJ_-....-r-

um ã C o r clo n aPraticamente encetado
OBGAO DOS ··DI.àRlOS ASSOCI4DO."

.PBOP&mDADB DA:

S/A« A N'A fJ 4 0:11

•

c ore te
-

'/�� N A ç A O
Kedil!.çio, Adimintraçio tl- Oficbwl; Bu.. 8le FII._...
nu - Fone 1092 ;._ Caixa P6S!al� U.,

.

Dlretlm MA.URICIO XAVIER

Redator; RAUL FAGUNDES

J:XPEDIENTlI

AMlnaturul

ANUAL Cr$ 150,00
SEMES'i'RAL .•• ' .•.••.• ,. ••• Cr' �O,OO

N,? AVULSO � .•... , �""'" Cr$ 1,00
Sncursais: ruo: - Rua do Ou,Y!dol' n, 10. - Fonee
E U�7634 e 13�1997. - SÃO PAULO: -- Rua '1 de
Abril a, 230 - 4.0 a.ldar - Fones: '�8277 e 4�4.HU
RELO HORIZONTE: � Roa Goiás, ZiJ.. -: PORTO A
LEGRE: - Rua João Montaud. lã •. CURITIBA! -
Rna. Dr. Murici, 708.- :e.oa.Ddu - Sala Z3I. JOIN·
ViLE: - Rua S. Pedro. 92.

Ds decisões finais deverão ser tomadas
pela ONI-Plano de paz' das aliados
PAN MUN JOM - (ANS) - mada por cínco Nações, na Co·

Chegou-se pratícamente a. um réía do Sul;
acordo sobre um arrnístícío na 2.0) - Cento e quarenta <ll

h,·" d �
Coréia. Em fonte de Irrdlscut í- ornco oficiais eomurnstas. nor+e-

.

.

IIIt
. "vcl valor, ínformou-ae ao I.N. coreanos e quarenta e cinco co·

P,....3 r..!-l
.

a· I ,.05 as relras·. s. que ·.)S delegados comunistas munístas chineses serão autor+

g g ofereceram objeções pequenas ;o;ados a passar um pertodo .de
no plano de 25

.

de mato afere- quatro mese com os prísioneírcs

Aplauso, geral á determinacão do Papa 111-1 palavra da ex-Irmã Ingelica·. Ci� :::;�st�iad�:rmelha deu-se :ir��:d�ee���;:��!�!!l{)Sa =:�!
Outra que deixou II Convento reprova o banho com càmisolão - Is freiras ��rau:�3S:f:�to��e durou uma

pa1�:)s;_ Depoíc de quatro me.

Em setembro do ano passado o

I re"u m a falar .mar banho vestidas .. Sob a água convenientemente de. sua higiene PELA O. N. U. ms das' "explicações" os prl-

Papa Pio XII externou-se clara e " sa corrente, envergando camisolões

'I
corporal. Não é uma censura, lon- "\VASHINGTON. - (A:B'Pl síoncíroa que aini\a se negarem

oficialmente quanto às vestimen� vindo em salas de cirurgia. prin de pano grosseiro (não é permiti- ge de mih! Mas apenas um ponto O senador Robert Taft expresc- reg ....essar a seus países, não re-'

tas das treira •. Acentuou. então, o cipalmente, devem.
ser· libertada.s do às freiras se livrarem dos teci- le vista que, garanto, deve ser r, "JU, ontem á noite. durante uma ceberão mais! "e':plicações" e a.

Sumo Pontífice que a índumentá- de hábitos tão ineómodos c .irm- dos nem ii hora do banho diário). mesmo de milharcs de freiras" - entrevista. a opinião de que, eonrercncía pol'tiC(l. po._;t-armis-
ria monóstica deveria adaptar-se dequados ao clima tropical e à sua não' podem. logicamente, cuidar

.

caso uni arrnlstlclo fosse con- tteío das· Naçôe3 ueligerantes
às "mudl\nças sugeridas p';la r'a- I condição de r-xeelerrtes enferrnei- cludo n,a Coréia., as 'decisões fi· tratarão de se. por de acordo SO�
zão e caridade". iras. Acentuo, porém, que as n+vas

o CI"'nquenlena' rl"'o da
nais para o restabelecimento d::

bre o que 'de'vcri'co fazer com es-
As' declarações do Papa tiveram � vestimentas devem obedecer "as paz deverão f«er tornadas na=

SCSI, prisioneiros;imensa repercussão no seio das í mais .estrãtas condições de rcento, Nações Unidas.
5.0) _ Depois de um limite d4!l

ordens femininas Desenhistas e5-' com comprimento adequado. man- PLANO ALIADO .

temno es""ceificado, se a eontere
pecíalízados (parece-nos 'que a ,'ças longas e eola discreta. Pende-

·Ford M O t O r CO'mpany o�PAtNerlnMUo�Ndo:rOpMlano al:.aNdSo) (1') CrellneCg'í::. a;.�all:g'tuiCnal �cãoordo""oansoergU.g!�classificação "figurinista' sería um eo, ainda ·em tempo. que' as atuaís " u

� <.
�_

tanto profana no caso); 5 movi- vestimentas pt"!I-turbam os pesadoa .

tíc'o que se deram a eorihc
mentaram em todo o mundo e trabalhos doméstlcos habituais, c.G-

.

armrs l.
1

.
.

-

ntsacão das Nações Unida'S as-
cer ate agora Inc uem.

eurrrtrá a responsabilidade de en-
inúmeras sugestões para os novos mo a cozinha, It-vagern de 1'0tlIJa,

d M h"
..

d 1.0) - Os prisioneiras que 'Se ti
trajes de freiras apresentadas às limpeza. lavagem de assoalho, etc, ,. A For otor Company I Um istórico gráfico o

negarem a voltar a steus paíse>' ..ontrlu_' novos lares para os an .

autoridades competentes. rrabalho't esses executados petas neste ano, passa em revis- nascimento e crescimento situados po':. detráS da �ortina CON�lunl�ta'S. os aliados aban'10-Freiras progreSSistas

I
croprtas religi::l�as. Posso dizer de ta' melo século de sua his- da Ford Motor Company de ferro, ·se ....ao entregues aguar :: pano

" .

d facul-.'J; Irmãs Nazareth, da Italia, madeira que as réligiosas são v,r- 'tória, como uma prevlsao está contido em sei: pintu- da .de uma O:Jmissão neutra for narao suast' eXIgen�:a d:S eincoforam as primeiras relig.iosas que I
dadeiras heroin:I>. Durante vinte

� •

I
. dade de ve o para -'

passaram a adotar novos. "hábi'- luOS esti 'e em seu meio, como 11'- de acontecimentos futuros' ras de autoria d0 famoso .- -F-
- - -

-ra'- -, nações que formam a ComissãO
. . . . II l'aquua em I'e I d' Pa-tos". Não esperaram os desenhos Imã Angelica. ,\I'!!"ecem todas elas A data oficial do aniver� artIsta am'encano, Nonaal II VINHO CREOSOTAJ)Q II I

neutra de guarda.:- n la,

respectivos e elas mesmas empu- que o 1acrifíci') rle suas vidas se- sário é 16 de Junho, data Rockwell, que aparecem li tlILVEmA lôn.ia. TchecoslovaqUla, Suécia e

nharam o lapis e desenharam SUl jam minorados pelO menos na rou- SUlça
em que a com_panhia foi em um calendário distri-

.

nova vestimenta. pa. CQ"\ a modlfü..ação racional t l- _

_ ....

Foram L-Jas as pioneiras das ves- vitrad' pelo e.l! ÍI'Íto esclareeHo fundada por HenrY Ford buido pRra mais de 3 mi- ""':.. :::.::••:::::::::::::::::::::::....:::::::.::.::.::::::::::::::::;:::.;:.::...""""""'_......".,.""'w......_......._-"""'.......1
tes de freiras da éra atômica, cau- dI! Eua Santid'ldí.' o Papa Pio XII em 1903. Em comemoracão lhões dG lares e casas co
sando assim grande alvoroço' en� As freiras não qucreni falar-ao Cinquentenário, diversas m.erCiais pelo mundo todo
ire outras ordens religiosas femi- Procuramos ouvir a palavra de

.

d' l'
.

'" Estas são algumas dasmnasl lversas re IgIOSa:-. Essas ..;e nlani- inaugurações serão levadas
fo. p�_lavra Jnasileira restaram em negativa obstinada.

a efeito e a F-ord nos Esta�
coisas que e'stão sendo rea·

A senhorita Laura de Cal"Yalho rodas, sem exceção. alega", qu·_; lizadas êste ano em come·
teve ocasião de falar à nossa re� não lhes ficaria bem qualquer o· dos Uniidos, planejou uma �

f d h
portagem, no Rio, sobre o assunto, pinião sobre o delicado assunto. repercussão mundial dêste mCl'açao aos eitos o • ()-

M Ih '1 lnem que disse "há srmen�e or que ninguem poderia dar ,;. egam que obedecem ordens e acont.ecimento, através de
suas i��.ões sôbre a radical c'sarão o hábito que fór indicado' .

1 bl...·
te uma coisa que produz

transformação nas vestes das frei- escolhido por 'cus superiorc,,:'"
matena pU IcItarIo, expo- prosperidade: o trabalho".

ras, porquanto ioi essa moça uma - Certamente - afirmou um3 sições, etc..
Ele estava decidido a fazerreligiosa. pois que nretendia ser, I

-
� . MaI's de 5 000 000 de do' .. rma .-'- en.ermelra quc nos pe1,u "

-

da indústria un1 "melhorfreir" tambem, não seguindo sua 1'llcarecidamente que não rcvelas- CUluentos e papeis p�ssoais devocação monástica por motivos lemos sua, identidade _ o Vatlca- constru tal' valores 80-
:l�heios à sua vontade no escolherá o "avo "hábito" en.

referentes à vida de Henry ciais".
- Aplaudo com e';tusiasmo es- tTe os inúmems apresentados pe· Ford e à companhia por êle O genio da Ford foI rc-

�a medida. coerente com a época los· desenhistas. E adotaremos du- fundada sera� st·' d'd
. 'O po '05 a lS- flet:do em mUI·.j.l"�. l'JI0VaÇO-es

.

e clvilização·e de progresso em cÍlmcnte aquele flue fór determi- "

que vivemos. As vestimentas das l",do oU,:,ialmenfe para nós. posição de historiadores e pelos fins do século passa'
freiras (que usei tanto tempo) não Banho com r,lupa escritores, nos arquivos da do. O luodêlo precursor d.) �'�::=::::-=::::::=::::========:..:..:..:..:.::..:..:.._------::--=estão de acord'l com os preceitos A senhora Ber!:lardettc Her"t- Ford Motor Conlpany inau- transpcrte barato T'3ra o

V RGAS:ie ordem higi,:,nista modcrnos. A- mann Levil1!:ki - hoje casa e m'{", gurad s d' 7 d M' Alen d d' d'
o no la e alO povo 11asceu em. �.,u.a Ofl'Cl'-

B Ih
.

,l e Ispen 10505. em sua. apa- tIe cinco filhos -- .nuc deixou c·
•

t arente modésth (são feitos' de lã c convcnto onde i/.zia o noviciad:l, próxuno passadlo, na resi- na rústica Em 1896, quan- I e e
'

I dispendem qu<!ntidade vultosa de faz uma pond'!r,.ção digna de nG- dência do falecido Henry do êle montou um motorfazenda, com seus franzidos far- ta: l.
tos e longo e11mprimento) ·na-o es� R 1 Ford, 'Em Fair Lane, Dear- numa cplToça, p�oduzindo

-
- ea mente essa modifi<'ação

f
tão absolutamente de acôrdo com nas roupagens antiquadas e inr:ô. born. Trata-se de uma ver� I o seu pr�'neiro carro Ford .

os afazeres das religiosas. As qtl� modas das re'ft!il( �as será mer!'iJa dadeira documentacão sô. Logo maIS Ford conc;!beu

111:lisAe.sd�DIO·caRnE1.Sà CeEnsfesrmA·,.aM·gemc'o'Mscrl/I-1
de louvores, sob tonos os pontos -le bre a era do autoniovel e luelos de fabricsr lnilhões
vista. o modo'., apresentado il"ju d 1 d-desenhista Fred,'rico Mário Sc'lu.. seu progresso nestes 50 e carros, pe a pro uçao
bert (Europeu) I('j aplaudido p,,10 anos. eln massa. Hoje - .J n'lais

ii T O G A L \Ta�c�no. 'consider:>do como o mais I Um novo Centro de- Pes- avançad8 sistema de "aut()�
I! Dores. nos músculos e II· aceItav:,1. Segue as regras_ da m:lio:" quisas e Engenharia no va� motion" - o proeesso peloII nas articulações. sejam de II modestIa, .em sua dlscreçao (braço., I I' -

"

1 t
,. . .

.

II oJ;igem reumática, nevráL II pernas e colo

resguarda1o.S) .. ma,
lor de 80 lU. llhoes de dola- qua ma 'crIalS em rnélnuta�

j gica ou gri.pal, não resis� II permite às freiras envergar roupa- res - parte de Vln vasto tur&- são automatLamente
II tem à ação de TOGAL. Os I g:n,s atual e com os principios de

lprograma., de expa11são ini� transferidos de operação a
.li comprimidos de TOGAL ',I' hIgiene '

CC 'nel '. 1 - •

,
'

,

.

t d t' ciado depois da Segunda
o ue na �.a P.. ·• e..... )

], atuam com ra!lidez e se� li A ex-monja es aca, pru en c- .
"

il gurança. TOGAL elimina I mente. Mas reage contra certo 1 Guerra rv.Iundial, foi inau'
!I .0 ácido .úrico e não afeta II constr�ngimento. e conclui SUas de-I gurado no dia 20 de Maio.

II ir�;�r�:�,'���t�a � II ::�:!�:�.::;�;�;:�;:;�; I :;:��l��::ed�����:l�;��l:�:
Iii II: .aI de qu" as religiosas devem to- rão criados.

,

-�

Revoluciona munclo a novao

.nocla

DEUISCHl SPALTE
KONFLIKT WEGEN EINER FLASCIIE BIER

Letzten Sonnatg wurde André Venturi, Besítzer eí;
nes Bars in der Gar-cia, von Henrique Petermann angegríf
fen, welcher ihn1. eine Flásche ins Gesicht schmiss und so_

lnit 3<;;111' verletzte.
Venturi sol1 sich geweigert haben, Petermann eine

Flasche Bier zu verkaufen, weil diesel' schon in seinem Bar

schuldete, worauf es· zu einem- Konflikt kam.
Der Verletzte wurde iris Hospital Santa Isabel ge'

bracht, Wo er die lloetigen aertztlichen Behandlungen be
kam und der Angreífer wurde verhaftet.

DIEBSTAHL 1M LADEN VON ALWIN'LEITZKE
. Mcntag frueh sind iu deu Laden von Ahviu Leitzke

in Itoupava Seca einig-e Diebe eingedrungen. Gluecklieh�r
weise- waren die Verluste nieM sehr gross, weil die Díebe

fruehzeítig béf ilnem "Untei'nehmen' von Angehoerige des
Hauses gestoert wurden;' .

'.

I

. Als gcstohlene 'Ohjekte sind zu verzeichnen: Cini-lge Esswul'en, etwa' 6 Cruzeiros.Nickelgeld und der Reser_

I
;:�;;:s�:�N�:Ns;;G���:a�:b::;rs�RASILIANI.1

SCHEN BOSTSCHAFTER i
. CAIRO - Der aegyptisC'he Ministerpraesident Ho-l

hamed Naguib empfing deri brasilianischell Botschafter

f Themistocles da Graça'Aranha· in Audienz. Waehrend der
UnterhaItung, die ungefaehr eine Stunde dauerte erlaeu-
terte General Naguib dem brasilianischen Botsch�fter die

englisch-aegypUschen,Bezi�hungen !,owie die internationale i
Lage Aegypte..llS l1a�h dero Abbruch der Verhandlungen
ueber den Abzug der briti.schen Truppen vom Suezkanal.
Der aegyptische Prel11ierminister bat den Botschafter, er

.moecte sciner Regierung 'die aegyptische politische Situa
tion im einze1nen schildern und drueckte dabei seine Ge
nugtuung aus ueber di� fre1:lndschaftlichen B�ziehungen,
die zwischcn den beiclen Laerrdern bestehen.

12.000 1\IETER liOERE IN DREI MINUTÉN
STOCKROLM - An der Universitaet zu U,ppsal.a

sind. '101' kurzem zwei neue Institutionen ,eroeffnet worden
ein Laboratorium fuer flugmedizinische Forschung uml
ein€$ fuer k1imatólogische Unter5uchungen. Das Kern
tueck des flugmedizínischen Laboratoriums ist e1ne Tief-
druck�Kammer, in welcher 'Pruefullgen unter VerhaeItnis
sen erfolg1211 kcen'nen, die jenen in eÍner Hoehe VDn 25.000
M. o€nt5.9rechen. Eine Rochleistungs�Saugpumpe ermoeg
hlicht. es, den Luftclruck, der del11 Meeresspiegel entspricht,
im Laufe von drei Minuien ·so zu verl11indern, dass er ei
ner Roehenlage von 12.000 Metern gleichk�mmt. Das
klimatologische Laboratorium ist mit einer sogenannten
KIíma-Kammér ausgestattet. Eine der Aufgaben des lns_ i
titutes wird in der Untersuchung der Einfluesse bestehen, !',velche der Iaengere Aufenthalt in der Naehe vori kalt,
Fcnstern in Bueros und Fabriken, vcn Mauern in unterir
dischen Schutzraeumen etc. auf den menschlichen Koer-

SENSACIONAL VENDA DE INVERNO.,.

Casa Buerger
ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE 1.\1ESMO FA-

ZER UAS COMPRAS PARA ESCOLHER l\lELHOR E

__ PAGAR MENOS-

Rua 15 ele Nonmbro, 505 - BLUl'rIENAU

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS , .

Meu querido Chefe e meu ,g:.:ande ami�o Dr. Getuho. •

Domingo, rui realizado o ult,lmo espetac.ulo.da Tem.pGr�
da Nacional de Arte. Um espetaculo de prunelra, ord-e;m•.
público encheu literalmente o nosso mai?r teatro e aplaudm,
em delirio as Va�iações Sinfônicas de Cesar Franck, o' Gi�ne
Negro de Tchaikowski, Mancenilha, d� nnem>. prezado amlg�
Villa Lobos, Mefisto, Valsa de Franz Llb e, fInalmente, Mas

carade, de Aram Kh3-tchaturian.
.

�

O senhor não é muito operístico. E' malSl d_a dança. .

NaO'

sei mesmo se, no Colégio Militar, fe� .� dall;çarmo" nas festas

dei fim de ano. Como promotor de Sao Borla, porem.l fol um
emérito marcador de mazur.ka, nã·o, ficou atTas (lo A..�ud�S()
Mauricio CardcIJo. e do grande OsvaldO' Aranha (que,�llzmen

1 te, vai voltar a ser ministro, para o se!! bem ... ) .qua,!-do em

I
Porto' Alegre, uo dia ela formatura, fOI u� dos 1?lonell:os d()

. ca,ke-walk, ele que.-step oe r3lg-�ime. �el)OlS que e presidente
quando foi à Argentina, pra nao fugir ao protocolo, na Casa

Rosada, não fez, quando{) se viu forçado a danç.ar com Miss

Argentina, La Cumparsita. . .

. .

Mas retomemos ao fiO' do Bilhete ele hoje, quc e dcstI'"
nado cspecialmnte a congratular-nm.; com o Dlllcídio Cardo

Sfr, p.e1-o' prestigio pessoa,l que deu para ,!u,: a Temporada Na

cional de Arte COnstitllJ.SSe um grande exIto. Por sua vez o

. Roberto Acciolk, Ia. quem já chama. o seu ",encouraçadl? doe bol

so" pronto para as mais arriscadas travessias, na quah_dade de

prel:;Í'dcnte da Comissão Artística e Cultural, esteve a frente

de tudo, atendéndo aos menores detalbes_
Pela primeira vez o Teatro Municipal· faz recolber as

suas rendas aos cofres municipais, e, }leIa primeira vez na sua

história abriu gratuitamente as portas para o· povo. Ape5a;r
de todas as dificuldad.es, tudo 13aiu 3t contento, dand()�nos eVl·

dente prova dos elementos magnificos que já possuímos, em
todos os setores: - Opera, Bailados e Concertos Sinfônicos·
O nosso defeito, porém, é que, O que é nC1iSO, de nada vale,
parai ust} interno.

.

Ainda há muito' que realizar. E' dificil a prebcnda c � ca.·

minho a percorrer é ch:eio de cacos de vidro, Diante porém,
as co-ordenadas Dulcídio-AccioI'Y, a vitoria será certa, porque
uão nos atemoriza, .(li despeito, incontido de pessoas desc1assifi·
cadas (cujas fichas tem[I, em duplicata) que só tem o objetivo
de desfruir, sem falar nos ambiociosos que sofrem a - "D'Or"
- de nosso desprezo.

Escrevi�lhe muito satisfeito com o sucesso da Temporada
Nacioual de Arte, ao mcr:imo tempo em que est.ou confiante'
de que vai acabar com a Dança Macabra dentro do gover--

RISCADOS
Brins Xadrês

Algodão
"A CAPITAL"CASA

Tenha mais um radio em sua casa!
Saiba porem, escolher um(? BOM'rad�o

,.. ,." ,.

= .. '�·T:�1' Nós estudamos -acm:..damente as marcas de radios
..

que possam interf'ssar aos 110SS0S fregu�se.s.
Entre as melhol'es marcas aconselhamos:

. , "IENITH"

per hat.
NEUE SCHWEDISCHE BAUl\:IETHODE IN FRANKREICH

EINGEFUEHRT
STOCKHOLM - Wie. die Síockholmer

Zeitungen�berichten, wird gegenwaertig in Frankreích eine neue 'I1 schwedische 1\'Iethode· iur Errichíung von Wohnhaeusern·".
eingefuehrt. Die Methode 1st von einem lngenieur aus!
Avesta, entwickelt wOl'den únd besteht dar in, dass auf dem \
Bauplatz aus Betou üder- Leichtbeton grosse Bauteile ge-l
�,r�rmt ."v8��,en, .die's�dÇl..nD.mit RUfe besonderer Krane aULI",�stellt \. t::rden. lVIIt deu Wohnbau-Behoerden von Mar
seílIe ist ein Ko.ritrakt ueber eine Baulizenz fueI' 800 Woh� liDungen abgeschIossen wordEn· Mit Westdeutschland, BeL
gien und ancleren Laendern sÍl.1dVerhandlungen im Gange, I

�GR�R.KR�DIT_ FU.ER KLEINBESITZ I .

Dle LeIter der St�uermnahme_stellen in a11en ben- I I
dlichen Bezirken wurden durch cÍn Dekret des Bundesprae' : I'sidenten angewiesen, unter Mit"\'irkilng des Landwirtschafts

!

nlinisteriums und des Banco do Bra�il, zusammen mit den I
b�reits< be:tehende� I.nteressen�ertretungen der Land-lI wüschaft KooperatlVen des klemen und mittleren Land_

. besitzer zu gru�rideli. Diese Kooperativen fiollen Kreditan- iI traege von Klembªuern und Paechtern an die naechstge- :
i

legene Filiale' des Banco do Brasil .ioder direkt an die i
Aufsichtsbehaerde fuer 'Geld- und Krectltwesen in Rio I

weiterleiien, um so eiile gleichmaéssige Ausbreitung der 1
der Landbesitzsteuern der letzten drei Jahre ein Kadaster � ,
siliel1 zu garantieren. Die Kooperativen werden auf Grund ! \ "

des Grundbesitzes ihre1' Mitglieder au:fnehmen.,Sic haben li �
dei." Grundbesitzes ihrer iVIitglieder aufnehmen. Sie haben
ôusserdem die Aufgebe, Massnahmen zur Produktionsstei
gerung und Unkostensenkung in Landwir�cha:ft· und Vieh
zucht zu pruefen und d-en Behoerden iu Vorschlag zu

I bringel1. _

! BEZEPTE
I SJ.>INA'l'SUAPPE: .

'

I 250 gr. Spil1at. 40 gr. Bufter, 1 ZwiCbel, 40 gr: M�hl 1I oder geriebene Semmel, 1 1/4 L. Wasser oder Bruehe, Sa1z,:
! 1 Semrnel, 10 gr. Butter zum Roesten.

.

I
I'

•

Del' Sllinat .}Vird gruendlich gewaschen,' fecin zerschnit-

f tcn u"nd zusammen .p1it den�wie�elwuerfeln in Butter ge"
. duenslet. Das Mehl oder genebenen Semmel laesste mau

kurz dúréhschwltzen und fuellt nach und nach die Fluessig
keit aufi Die Suppe muss 10 bis 15 Minuten kochen, dann
wird sic dUTchgestrichen, abgeschmeckt und mit geroeste'
ten Semmelwuerfuln angerichtet.

Die SUPIle éignet sich vorzueglich zur

- o radio que dispensa propaganda.
"GENERAL 'EtElRI("

"R(A ViCTORH
.

- o nome é uma garantia.

Sonoridade, Som e Beleza em

I�•. pno....
'.

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo ccrtOi
das hC'ra� incertas,

BAJIRETO PINTO

s. - Todos os navios de n�ções estrangeiras que foranl designa
dos para participar do.s festas da Coroaçijo de Elizabeth II

já chegaram à Inglaterrl'.. O nosso Barroso só agora deixou
Lisboa. com destino à B?i!\ de Spithead ...

II - Simõe" Filho, o nosso simp"ticíssimo Simões Filho,
está fazendo movimento na Europa. Em Lisboa. recebido pela
imprensa, prometcu 'conferencias nz. Universidade de Coimbra.

Em Paris, nO Bàl Tabarin. logo que apareceu. foi entusiásti_
camente recebido porque houve preparo. pelo microfone, ·rno
mentos antes, Nas rodas alegres c mesmo nos ambientes de

mofo dos Congressos. o nosso querido Simões Filho consegue

sempre. pela sua simpatia )l<:ssoal, torna�-se elemento de

dcstaque,
III - Se o aumento dos empréstimos para o reeqtripa

menta da E.F.C.B. foi sugerido pelo próprio Banco Inter
nacional, em harmonia de vista, com o Ministério da FazEm.

da, não posso atinar a razão porque deu um contra-vapor no
processo. mandando qu� o, Ministério informasse novamente
sõbre aquilo em que já deu inúmeros ésclareeimentos.

IV - O sr. Barbosa Lima Sobrinho é um homem de
bem, Mas, uma valsa lenta. _. Não é ave. nem é peixe, Passou
no govcrno de Pernambuc.o em branca nuvem. Agora surge
a sua candidatura lançada pelo F.T.B. e com o seu apoio
Será mesmo com o seu apoio ou quer fazer do B.L. S. um

gato morto?
V - Desculpe servir-me do P. S. para agradecer, .ua im.

possibilidade de faze-lo pessoalmentc, às inumcras manifes
taçõcs dc alegria· que venho reecbendo peb lição que dei. no
H.D ..• sendo de assinalar que um de seus ministros tcve até
a gentileza de me mandar dizer que· a minha··mão direita de
veria Ser bcijada, pela manifestação física mOlecularia, na o
casião d:;t qu"da dos dois. dentes ...

seu lar

"STANDARD ELElRi(H
Linhas impecaveis a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

PROSDOCIMO D. S. Im�orta�ãO e Comércio-
HPROSDOCIMO"

- 0r
gulho da industria nacio
nal qUe pode-se comparar
com qualquer outro radio
importado.

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

�

---- --�--. --. ----- - ---- ---

Atenç�o snrs.Oficiais
estofamentos !!em

o
assombro da industria a

lemã que apóz guerra
.construiu a maravilha do

seculo.,
"SEMP"

von Gemueseresten.·
Ver.aenderul1g: An Stelle von

Grucnkohl nehmen.
Spil1at'

A FABRICA ALMOFADA AUTOl\-IOVEL. sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio ·oficÍais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofados..

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os intel'essado!;, deverão se dirigir à GCl'encia com.

(} Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corre..
pondencla para C. Postal, 1.242.

�������������arn����������uw�����������������""���w=���������������������

HUMOR
e ComércioPROSDOCIMO S. A� .. Importação

Rua 15 !ile Novembro, 900
Blumenau

"Sag mal, Helmtith, woran .hast du Tante Anna nach
.. 50 langer Zeit wiedererkant ?".

.

i "Na, die 1st doch die einzigste, clie mir n1e

I mitbl"ingt"·
..

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R'o'n' d \li d'
"Quantos pressentimentos fe-

116 r. ,lízes encerra esta pequena «
f� l..:t' frase. Quando alguém nos

... 1;1 I, diz, indicando uma jovem no�'que"vocé'mesma vai' re-
, que passa: "Ela está noí-

3,6, ANOS DE PRISAO - Foi em Roma" ern 1917· Por ques- I".. _

'

_
presentar rrsste seu futuro

tões de família. Paulo Boschi: armado de um revolver, matou va. , quase que nos -"_::lra, lar? O que espera de si, o

d.uas pessoas, Preso, pouco depo�s tentou f�lgir d.a cadt;ia, ft;- mos para 'olha-la. E �1.ao e
I seu' marido sem lho con

rindo gravemente um guarda, I'fao conseguiu fugir e formeti- com razão? Teda a Jovem' fe ,'�. �

,

? • ,,;.' ,

_

do numa solttárta, Tendo �m VIsta o seu estado'mental alar - ue tendo a ambicão de ter I ,:S�i;.!l, agora: A H.",ponS'a
'mante, a Cort� de.Apelaçao, em ,1953, resolvel� suspende� ?S I

q ,

1.
�

,'d
,bllldao.e que pesara sobre

pr?cessos penais So 16 anos depois, a .mesma Corte se decidiu o seu _a�, o seu m,.an o .e I os .seus ombros no momen

c.;

a ,Jlll�ar l?OVamt::nte Pa�lo Bo�chi. Entretanto, u!-ll. íncendío " os seus �ühos, ao. ficar nm-: to "em úe lhe colocam a
", destruíra o dOSSIer do caso. Fmalmente, reconstítuíto o pro' j va tem a certeza de que em l . r-» 51 '.' .

' '
.

vcesso, o pobre diabo foi para o banco dos réus e condenado a b
'

o' f r terá t d I pequenma alíança.no dedo?
24 an_?s. A pena, todavia, foi declarada nula pela Côrte de A-"; reve svra. ,e iz, ela u o Você sobe que além do a-
pelação porque o caso prescrevera desde 1917. E é assim que

I
Q que ambiciona. Mas, que- m Ih' d d teráP

,

B I' t' h' 36
. . .

"

íd
..

h '�t
.01' aue e e ica. era

aDIO , ose 11 con mua preso, a anos, a espera aa Justiça ri a' norvm a, voce' am-
t be: d

", ':"'1 clia-dos homens.
.

.

' bem alguma vez já pensoll
am em e _prova o .

A, ÇOLSA � FOI em Oxford, na Inglaterra. A sra. Margaret __�'_,_, '

.: _

Sflver ia passando por uma rua menos movimentada, á tarde,
quando foi assaltada por um' rapaz, que tentou tirar-lhe do
braço a bolsa que conduzia. Resistindo ar. golpe e á surpresa
a sra, Silver grítou para '.o jovem meliante uma sede de p:da�
vrões, sem a menor cerímonía, O rapaz fez uma cara de es

p.anto � disse calmamente: "Minha senhora, vejo que não es-
ta habituada a lidar com gentlemen". ,

O CA�RO' - O sr, R. Halden foi preso na cidade d� Cabo,
na' Africa d? Sul� acusado de haver se apoderado de um auto
rnovel particular, que se encontrava estacionado em frente
do. cemitério m';lnici,!;'lal. Contra ele se instaurou um processo
crlminal em virtude do depoimento de varias testemunhas
Ouvido pelo juiz no ínterrogatorio. o senhor Halden expli
cou-se: "Como o carro estava em fi-ente do cemitério, pensei ·1que o dono houvesse morr-ído".
CUI�RES NA ARENA ___:_ As autoridades de Madrid voltaram 1
as VIstas 'par;", c�rtos problemas das corridas de touros baixan-I�o uma p.ortana sobre o- assunto, Por essa portaria, os tou
lOS .quo tívercm os cornos serrados só poderão ser mortos'
eventul;!lmente_ durante as "novilhadas" e não, nas corridas. 1
onde, so deverã , morrer os touros com os cernas integras." o jme�mo so apl�ca em relação aos novilhos. Regula ainda a por- o nometaría a questão dos P�s()S dos animais: nas arenas de primei-!ra categOrl� so poderao entrarduravante touros de nela me-

que receberá na pia 'batismal,
nos 470 quilos: nas de segunda, já se exigem apenas -445 qui- I

o' rcbustrr-rmeníno que veio
los! no muumo � na� de terceira, podem entrar touros de 420 ! enr.iquecer o" Iar do' sr. Jóão
qu�los. A portaria nao c?ntem nenhum dispositivo concernen, " da: snva,�'ê, de sua exma. es-te a segurança dos toureiros nem estabelece normas para o tra Ibalho dos cavalos na arena . posa da. Etleltraud Weíse da

.

I QU� o a.no que se, com�ôs I Silva: tendova 'feliz evento se
I : do maior numero de días fala' .' . ' .

I 3'10 47 antes da Era: 'Cristã; .regtstrado dm-06 dQ mês em

QW2, por ordem de Júlio César

Iii
continba+êle 445 dias; -e que. sr ,

__��" _, '

,�-�_"____ _'__'__.
isso fôra decidido, -a'�fim-de'
t1_ue os dias adicionais torn1S-

I"
" .. SEm as estações, tanto -quanto
:�!'

o"
a mulllar.' ��,��;�el, de accrdo com o �noI <

,; NOVA IORQUE, _ Estou QUE está hOJe 'histo_ric!::\- ,I "', . lconvencida 'que ninguem gos- I !?,:(:iT,:e rovado q_tJe o rei L úz
! Pina fazer uma blusa (lra-1 formar um Y, comp mostra a I�d()' com a letra ,A íambem ta tanto, de maçãs quanto, os -"".1\" da:!rança, e ohurn�H"s�

I penda,
tome a medWa do pou- i figura. . frca:.ll1a,is, abaixo; da,"letra. C Inorte-americanns;

Além dessa ta Voltaire tmham
,
caplta!s

to mais alto -do ombro, até:J, 11 ,narte do meio é (1 fio di- uns' 5' centímetl'lls. Depoi . fi
. fruta ser considerada muito !!�l1prega��s. no rend�so ngg<)-:

, s e boa para a' .saude pode ser CIO do haIlco de negros, da
I
altura qU;:l quiser val'a o de-, reito, e, o !lonw assinalado pronto" pode costurar os om- compr:lcia durante 'todu o 3- ,f-\.:il'ica para a América.

.

I cote, Coloque um molde de com a letra B fica um pouco bros normalmente, assim 00- no.' QUE há, em todo o mlll1d,),

: blusa dmple� numa fazenda mais abaixo dUI -ponto, C, 5 mo 1> resto da blusa.
.

Sem dúvida; a torta é o ':êrca de 10, OOt) tremores :le

dc,bl'ada. e va enviesando até
I centímetros. O l>onto assina,-

. " ...

meio mais nODular de, se ser- te!I:1 por ano, ou seja, em m'i-'

I
' .. yir maçãs cozidas_ Em qual� dia, um Dor hora.

Rua 7 de Setc.m,hro, 1893 - ou Edifício INCO, Sala 3 : ,.;:,:;;a::'::'=' quer restaurante norte-ameri- QUE existem, nos Esf::r.l.:s
,

,
cano,' vem-se sempr.e inúme- Cn'dos .1. 851. 001 pe.s.soas qu,

':-
- ;::-;.-

.. . �.L.H';í? ros freguezes' !Jedindo torta de �'llam espanhol S. ndo .... '.
"

'&(JtZlAU'""""," maçã ,como ciobrpmesa. 4'28,360 nasddús no est:'áng·,:�
_L..,. r. sua 11(8 E. graças ao Instituto, de E;' r"

r...""1�-i4f1�.,,.
hf

"

, _. _---�,-,--
_,'.�,;>',

conomia. Doméstica da Gene- QUE Franklk_ Delano [lo-
"JtlA"f'" ..

_
ral Electric, vou transmitir as oSt!veIt foi o prJmeiro p�'l""!-
minhas, lmtoras receita de, u- d�ntc' dos Estados Unidos :J,tÍc
ma deliciosa torta de mâçã, �'7. um discurso nara .) seJ

6 xicaras de m3çãs· ácidas pais, pelo rádiQ falando "':-

I�m fatias ',r:mgeiro; e que êcse acontet-i-

112' d !l·cnto se verifi,�';,>u em 193'.1:XICara e açucar. ,

1.2 xícara de açuC'ar mas- y_ual'do Rooseyelt falou ck
c:avo. Cartágena; na ColombÍ'l,· por

118 colherinha de cravo oc",,::ão da visita oficial" que
314 de·colherinha de, cane_\rca �zou .a esta e.ação Slll' a-

la C'1r ncan. () 'Diesc51nso do', fim de'
ÍI 1!8 de 'colherinha' de sal. ----,--'----__:_--

semana:
!! 1 colher de: suco de limão, Se não se deseja fazer· a

_�'''''""'�_.....� 2 'colheres de manteiga. decoração no'· centro, peidecse' Além' do re�lOUS()' d:ário, 'o

.�,', Para. a capa da: tc,rta pode fazer simplesmente alguns en- organismo, necessita do des-
n ;er usado a massa ,favorita. , tallies, ,para permitir que o

t"" Misturam-se as fátia5 de ma vapor escape. Mas. se se dese-
çã, ,o aí;!Ucar, cravo, sal e súco jar enfeitar o !wgel, não se de;

-l
de linlão. Mistura-se a' lnassa ve fazer esses' entalhes. De

f·· numa forma oblonga e põem- qualquer maneira, um,edeça
'�".' I se em cima porções de maniei- com ·leite, por meb, de um

ga.
.

pincel, a superfície da massa"li I
.

��, 1(-'�'--+ I
LOJA Pasr,ag�ns - )!:nc!l lllcl1das - Rua 15 de Novembro, 459 - Fuue 1535 Estenda-se numa taboa a c9m exceção da borda· Em s'e-

�

.U
massa de pastel escolhi.da, dan guida, e.spalhf?; ig'!la:Imente:: en!'

�, . I. .

' do-lhe uma forma -oblongía de toda a extensão, uma, colheri-
_J'

h
mais ou men:,s,l!4 de de pole- nha de açucaro

'

'ij'
� "

P '8 r a om e' m
-gada de eS1)essura, e ·mei:-a pü- Para enfeitar o centro re-

� I .

'

. ,legada maior que a forma, em e�rte 0_ desenho de uma ma-

_ ,_.,,�" i----'r- •

' todos os lados. ça 'e poe-se o mesmo sobre a
, J" IJ •

I
"

,
.... Umedeça-se a borda da for_ massa. antes de cole,car, esta

1) ',I � � LONDDES A I
.

I 1 t I ma e coloque-se a massa de em cima das maçãs. Espalha-; f,_�..�-��j_-,-.. ,,'
.

L_,__,�__�� tituições t�i�ais-;:nti�a� u:sn���; l ���ec�e a�ueav����aslVlJ�j�s���� \co�re�ri�����tel1;��t�e��an��
pastel sobre as maçãs. Faça- se açucar. colorido dentro do

populares da Grã Bretanh,l, f)

'I''lã') deseja que a.s casas qUE' [LRai'rih�, Elizabeth "�,� opôS 'lla Se:,' algum déSellho, decorativo desenho da maçã:,
'

HORIZONTAIS trono c o bar. viram-se de SÚ' vendem t,ebidas continuem a batismo de tim bar 'c,'m o no·' aói:)1 aJ riraSsa';etn t::-da a bar: 'Assa-se em forno quente,
1 - Ação de armar. 2 - DEllOminaçüo geral pan os anu- blto frente :'t frente. Bum dI" ,fazer o l'ome ou o título d.� -

me d� Prínci!Je Catlos, pt.!'- dà, dobrando-se para trás o durante 35 à 45 minutos. Ser-

ros nequFllOs - Lista -- Patria de Abraão. 3 - Em quantida- 'llicaclo problema de protoco- ,ualqueh membro vivo da que és!e :: o' nome de seu fi- qqk sobrar.
.

ve-se quente .. como creme de

de indsterminada _ Nome de homem, �1 - ContraÇão - Di- lo.

\ Fumiha HC2L No entanto, o i!m de quatro anos, herdei':ú
Ví3ão de: lima Qeça j0au'3.1 - Pron·)l1w. 5_ - Presumira. 6 - P:ra sermo" mais cbrcs: -- hábib de batizar os DareS'� presuntivo da Corôa AgO;':l,
Certo - Pr.:centora àe criança nobre -'-, �ntre nós. 7 - CUl�: 12st�.

ameaç'ado, .dep�,ndelld:} botE'qllins com persOllageu3 ;mtra �averlla de Berksh�:r'.!,
so de agua - l\.tomo carre'gado de detl'lCldade. :3 - E'3tupol ia vontade da ramha o des-

, reais tem "ido há centenas àe :1enommada' "Duque de EdLm
--lV[cntira - Antes de C!,i5t� 9, -,lbr�15,1 Especic de forn1Í-

ltin,j de numes tradicional:>, I �nGs, um trib�lto dos pleb�us biU:cgo", .desdeo1900 teve,' ,de-
� ,

. ,1. ,��� �.�CAI�, . , '. . < q' I :lue vêm scndo usados há t,e- mgle.ses aos seus soberanos. mudar de nome,
.
porque'

1 - �r}llJlll1�, ((,,, ,la1,."', -
"-- �egmentJ de lc�a qlh.. U!ie .

:1Í.1arido 'dá' Rainha, Felipe, usa

:>"centro cl-J c::-el110 a �IU_ ,nG�1t� ��alquer. c�<� clr�;mter�ncla -:-:: 1 "qÍlçÍe título. A ordem para
J'll:l, 4 - Ge"to - Alma, tll1,.O'ilO - Ne_,�e te"lpo. �.-:-: Ca a mudanca, segundo "se. reve-'
n11oe:; curtrJs de boca larga, {) - Forma aI'crna do artigo -

I bal'1hos inualS
l�' ""'1'0 éorüo' "'instrLtqãó dt,

M �'. d
.

t C' d' o P' ra
<A. ,"

ey!ua grega c ellmT)Lm�n I -;-:- �d'ta ''', legaL u - CrI- -,' PaláCià' E' tudo indiCa que te-
ql:Üll1ho, G mcamo. C��le tUl

- E rltrar, destlbr. 9 - Ordem,'
-

.', . �üia sido iniciativa' dê' EÍí±a-
l�l, regulamento InJlIlar. Ijeih e nã6 do "boa:-viàa'� ;<;';:\1

,.;. "-'-"'l...iI�Ãii-bjf�liii_ maridü, ,

I Se Elizabeth mantiver sua

atitude; '111i1h-áres de' bars : e

botequins da '. Gri\. Bretanhu'
terão' que mudar de nome.

Só em Ümdres há trezêl;�
res chamados "Duque de E·

dimburgo", três chamados
'Rainha Elizàbeth", quatro
'Duque de Côrnwall (um dos
títulos d::l Príncip� Carlos), e

1 trinta é um denominados
"Cabeça dR Rainha". E quan
do ,o Principe, C�rlos recebe:.

, o tItulo de Prmclpe de Gales,.
'outros noventa bares de LQn�
dres lerão que enfrentar ,o di-' ;-;j

lema de mudar de nome ou .

r
feChar a3 portas.

xxx

S. Ju'n de Porto Rico
!"oi de.SC<lberto na Univ"!rsi'
ôade de Porto Rico U,tl métó
do eientíiico �)ara '1:;! "pro:.
var" o 'rum. Por mf:ic de eX-

I r.erienciai:i químicas p?dem
"er i::1assi}ícados o� diversó�
tipos' de':rl.lm, sem nt.'�es'<idà"
l:e de' prfrv'Udcres. Cú'! minha
parte, acTlo qu o p"oces;;() de
"provar" t1uímicampnt'� é to
lo e ' desuman.')). I.) métodn.
,!;;eg'Und{F:�E' salienta, ,� muito .

.naí.'i 'efictente que ':) método
COITll.uri, ppis O elemento. hu
maho 'est:í sujeito a Inclina-

= p çã:o c va:laç5es de p.isscais,
Para as cadeiras estofadas, altura) e a altura do babado, t:rniéipálmi':>ne de('ici:l 'que

,ou simplesmente para, modi� O resto é fadlimo, como vê, bebe ml"to :um.
ficar o aspecto de cadeiras já parSl ",fechar'" a ,capa,� �rega

- .

Além,' ;U;;sc, os· exames re

envelhecidas, apresentá este botou,; nH :Jarte das costas, fa_,: velarão;,l p'ssibilidad..! de se-
molde facil de segui'r. Basta zenclo (asas na parte d'à.;'fren.; rem .usados 0S refugos dé:. pro
que voce tire as medidas das te, ou mesmo colchetes de: dução de 1 um par.l outros
tiras que cercam o assento, a gandw. fins inclu3.ivc para forragem.
nledida das costas (largura e

'

����!!���!!�������e!!!!!������!!��������!!�����!!����:1--------------------------------------------�------------__. ----------------------------------------------- - .

Bua.,lli de NOTembro,.n:.o ,811 •.

'TelefGue D.O 1311'
C&ID;l"eatalt 211.:

,�- ..

QUARTA !'A'GINA

," /'

DE S E N H,O S
TÉCNICOS E COMERCIAIS
ASfAl lAMENTO -.

de jardins, garagens, interiores de fábrica etc
- LOTES EM PRESTAÇÕES'

em diveI'SOS pontos da cidade

MEDiÇÕES DE TERRAS
INFORMAÇÕES COII,I

OSNILDO CERQUEIRA L INIA

�-----------
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Sófre? Tenha Fél
Escreva detalhadamente par-a a Caixa Postal 7 9 1 ..

- São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada. em
borario· improprio.

»

o MA.lS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

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

Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenau

Senhores Comerciantes

rramente em mil e uma

coisinhas que às vezes a

farão suspirar: ah, belo

tempo, quando- d.l, ronda
era solteira! Mas é claro

que da parte de sua mamã
e tias não hão de faltar os

eenselhos dê' como se haver
rio .lar e com o seu marido;
No entanto, infelizmente,
tão' pouco aprdveitcimos .dos
<{óriselIlos dos 'óutros,· prín-

Dist6rblos sexuais, nel vosismo, angústia, ansiedade;
fobias" ,idéias fixas, ir.ritabUid'ade, esgotamento nervo

so" lusôpia,.. falta de -memória, neuroses cardíacas (ner
vosÍsmn do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
,etc. � Problemática sexual e afetiva. Narcoauálise. -

DR�· NAP:OlEÃO·IEIXEIRA·
Professar Cated·rático da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia às 5 e mêia da tarde. Pela manhã:
, .

só com.hora' marcadá.,
.

Sâ1)àffô:'DáS"9 e meia às U'e meia da manhã.
,; CI'lJlSultô'Í'io: Rua José Bonifácio .nr. 92 - 1.0 andar.

.

Telefones: 3326 (residência) e 4436 (consultórió).
(J U R"í T I B'A

.

Fundado em

- l\Jatriz: I T:A J A I'
23 de Fevereiro de 1935

Capital' •. .• ..'.... .. .. ., .,

Fundo de, Reserva.. .' .. .. " -.

em 28.2.53'

RECEBEMOS

CRt�ME DEN'fAL "COLGATE" - I'EPINOS E1U VINAGRE
"nEMMER" - EXTRATO DE TOMATE "CICA" �

AÇ!lJCAlt "lTNiAO"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Palmeiras,·

.QUINTA PA'GINA:i\ !-

Cer t a m e d e b (li a
apenas :lpiranga e

, Os aureeíadores de boas �.� e- o Palmefrau Esporte Clu

�adid�,� -de bola ao cesto te- be •. POSSlII!nl ambos dois' quin
zãc o ensejo de, na próxima tetr s excelentemente p repa

'semana, presenciarem espetá- rad os, técnio:1 c í'isicarnentc
'c'uLos verda'deiramnte ernpnl- fah�lld(), quintetos estes" rnr'

gantes, talv.c.z bem mais S;.I� ma-dos pur g111'otllS que são

15 do corrente, sl'gun«a;-I',ej
.ra, il:lr,l- I) d1HIl:H� número
���M�� � ••

Uhl, o qua r real.iznr-sc-u a nOI

p;'nas fori'iU'- o5��üwr;::eiües. le lia. qua.dra. ípiranguista, Dia
lpiranga � O.liluJlieo" d{"sJl��'- 17. tarnbem it nníte, vultarâo
tou . Invulgar i'uteressc nesta Ipil';mga e :Fa!meÍl'as a se Ile

cidade, tendo () título sido de .. I Irontar; desta feita na AlaI \

-cidtdo em "melhor de tres" mcda nllflUlC de, Caxias c se

espetacular, ne�lHl� em seu .c�d,a. um deles l'eglstJ',�l� uma

IlUdel' lla agrcmtaçao d�, Itou-
,
v itórra. ter-emos a decisão do;

pava Seca. I campeonato. a 19, ]la quadr«
Dois clubes vêm de se Ins- do Gremío . Espontivn Ofimpi

crever, em 1953,. a Sociedade co, à Alame da Duque de
Recreativa e Esportiva Ijriran- xias.

.Deddirã,) eles, lia semnua

vín dour',l, �,. Camllt!}onato de ceís comprumíssos
Jll,-cnis (la atual temporada, c 17.

teu', lo slrlo Iixatla a data de

dias

igestivos gne muitos dos cote

jos do certame oficial da Li

.ga. Atlét!ca Blumenauense.
E' que :t entídade dit'igit1a

pelo 51"- Renato Bc!Úto !lfO
muverá o

. Onmpecnato de

'Basquetehol Juvenil, :H)�'I1t�..

címent», "Inc, a CXCll1!1l0 do
:allo passado, quando do',; a'

autênfieas }H'omcssas de

<Sfi bola ao cesto.

Artigos para Homens,
Senhoras c Criancas
CASA "11 CAPITAL"

T.eJ'lnibará dia 20 do··col'l'ente o SENSA(iIONAL con
curso; que distribuirá Cr$ 350.000,O() em prêmios, inclu
sive 'UM AUTOMOVEL.

'[. O J AS. . ( H A N E:L

ellizzetti

a v i s a que os portadores de cupões distribuirlos pPl'
.aqueta; rírma !),ode,l':âQ trceá-Ios ;lté, 00, dia. ZOo (vinte) pC'
l(1J bilhetes numerados que dão direito, à pal'ticípação no
conCUl'SO· .....:.., .

.

Comunica, também, :qüe distribuirá' bilÍletes nuuiéra
dos aos freguezes que reallzarem compras até a. refel'ida

.

dl}ta�'
.•. .', ' " - .,. ,

'.', ... :'

�.
. I'América e Ipíranga, tradí-

danais agremiações de Blu- I
rnenau, tambem estarão dan
do vida e colorido à etapa

re_1mística do dia 14 e não' du
vidarnos de que urna vez mais
saberão oorresponder a con

fiança que nelas depositamos,
embora se saiba de antemão
que sua' tarefa 'ê das'mais ár

'duas, dada a classe e catego,
ria técnica dos adversários
que terão' de enfrentar-
A viagem -dos· remadores a

mericanos e Ipíranguístas pa
ra' .a

.

Capital do Estado está
marcada para amanhã, sexta
feira, no .!)eríodo da manhã,
num d.:s confortáveis ônibus
do Expresso Brusquense.
Correrá a guarnição de

Itoupava . Seca .Cúm a seguin
te constítuíção: i-'a.trão, Ivo
Willerding; Yoga. Haro�f
Wagge; S. Voga, Gerth Schoe
nau; S. Prôa, Harry Krautz-'
feld; Prôa:� Wigand Thei.s�.
Deve-se ."frizar que os ipi

ranguista.s >interv'irão no· .pá
reo de outt-rigger a 4 remos

com ·patrão, ocupando um
(Collclui n ... 2.a pga., letra 'fi)

·.AO·

lo r D>e j o extra em d i s p u t a da
taça E r m e m b e r 9 o P
. RIO DO SUL, 10 (Do Cor

I
conquistou magnífico trtun êo , foi o elemento orecíoso da in,

resp,). - O Industrial �oi pro= 7eb dibta�a cont,óg�m "ele.:: l termedíàría, el�qUantJ Be?titagonísta de uma n_:q\ a faç_� !
a 1, Baqu,:oLl o �lo,r est a ern . n110' fez a sua melhor p a rt ida.

,nha. Aqueles. q�e nao acreCl:� I se.us praprtcs dOl�111?1��. e ,p,or I A etapa inicial. tcrrnínou
tavam no _!:llogrcsso da qeui uma contagem verdudeíra-. com a contagem de 1 a 1 e o
pe proletár-ia, devem meditar mente extravagante. Duque voltou para o período
SQbre. os último� foitcs do In� I �e�minar:do � rOda�a� c!.ut' final co� a:;:,enas 1� jogadodustnat E�paLu com o Can

.
pa_-,od. no EstadlO C3uoaJ, JO- r�s. devIdo a exnulsao de La

cordia. Depois o Concorclia � g,�ram os rivf1is do futebol caV2. Após algu;;' �.s.sedio dos'
baqueou frente ao Haiti e 11-) riosulense: duquistail e con- concordianos, lVIeireles fulmi�

. --�-�=�
último domingo' o' RaiU nã.:> cordiul1os. Arbitrou a :parti ..' na consegl\indo o tento núme-

ro dois "ara o CJl\cordia e

o BORTEI� TERA' LU�AR;)!IA 2.5:DO ,CORRENTE

Aproveite a oportunldade '

e faça suas compras nas'
DR- O. R.

x

cujas falhas verificamos a )e-

quand:J muitos pensavam que:
tal tento selaria

Confecções finas !lata !)ellhoras e cavalheiros
Vestidos - Calçad.", - Jersey - 8_edas_ - Camisas _
Blusas - So�tiens_ - Gasim��as - Terqos feitos para-

_._.-- homens e crianças ---

àa o c':::nhecido a!,JÍtaci-or ....�\2

BlulD€nau, sr. Wilson Si1v��,

R. 15 DE NGVEMBRO, 1393 - Blllmenau
. Estullo de Santa Catarina
.� ....;

__ UR. A. ODERltECU'!' - .

Radioterapia - Raioll'X - Fisi�t-!lrapta � Metabo
lismo � RESJDENCIA: Rua

"

de Sct�rubro. 15 ,

)ELEFONE, 14.41

RUA· XV m� NOV.,

INjl!iUTO· DE RADIUM
Nílton Santo� é \

\carioca, nasceu a ')
16 de Maio de 1926.

Na .posição de zagueiro

esquerdo defende as côres
.

do Botafogo F. R., do
.

Rio. E campeão Ca

rioca, Pau-Americano

e Vice-campeão Bra

sileirQ e Mundial. Firme

e seguro nas intervenções,
é sempre um grande obstáculo

às pl'etenções dos adversários.
D R.

,

DENTRO O{/FORA 00 GRA�
A4AOO MANTENHO O 1t1E()

�CIlRTAZ� FAZéNOO A
BARBA· TODO 0//1 COlIl
·OAPéRFE/COIIOO IIPA
RÉLIIO GILLETTETECH!

ADVOGAD,O
Atende em qU'1_lsquel' comarca <!Q Efltqt!O,' " _

Residêuda� - !tua Parana, 8 .

"Escritél'Ío - EdifíciO lnco .

90S

Si V. ainda não experimentou
Gillette TECR, experimente:..o hoje
mesmo! Verá como fazer a barba,'
émais fácil e rápido.·Gillette 'rECH

é um aparêlho de barbear comum.:"
Possue "barra distensora" e outras ino-

.

c vações técnicas que tornam O barbear mais
. suave e seguro. Gillette TECH é conside':'
.

rado o aparê1ho de barbear lnaí$ per
feito e econômico.' até hoje fabricado!

A t,enda '1(1$ boas. casas· do i4mo.

Gillette
TECH

o APARHHO
D E BAR B EAR

TECN I CAMENTE
. PERFEITO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Convi
Do Estado

d a d o P a r a a Secretaria da Fazeita0
S r. Rodolfo .Victor TietzIn.BI1.o

dos enfermos e Nosea Senhora tr-erto, em sua maioria, tem fé

de' Fatima faz a cura,
'

.'na devoção de dona Olivia, e

Náo ha mada de exploração, diversas pessoas com quem fa-

por <enquanto, no caso. lamas, sé 'ccnslderam cura'das

Dona Olivia é uma devota sin

\
depois que estiveram com a San

cera a ,iodos os dias á Igreja ta de Rosarinho, como é denomí
confessa-se e comunga como boa nada,

catolíca. Diz ela, que um dia a

plicou o Rosario na eriança que
estava morrendo, 'desenganada
pelos medicas e a criança ficou

boa. Ela não queria que se falas
se no assunto mas pouco a pouco
a noticia se espalhou c de repen
te dona OUvia viu sua casa in
vadia por verdadeiras multidões
avidas 'de alivio, em ",eus ma

les.
O povo {l,o 'Sub-distrito do Es-

Boyer Filho
Posta da

FPOLIS., 10 (Mário
FREYESLEBEN - Servi
ço Especial) - Estamos se

guramente informados de

que o r.omado político
brusquense, dr. Rodolfo Vi
tor TIetzmann acaba de

ser convidado pelo Gover

nador Irineu Bornhausen

para chefiar a Secretaría
da Fazenda, enquanto que

o dr. Baver Filho passaria
a dirigir- a Pasta do Inte-

rior e Justiça.
O dr. Rodolfo Vítor

financista de

-� ---------------

Surge uma Santa num

elos bairros da Capita I
I<'POLIS, 9 (A. Mercuriol

A cida'de amanheceu, domingo,
��ia de boatos sobre curas que
estariam send',) conseguidas por
meio de uma santa, no sub-dís
ItritG do Estreito.
A nossa reportagem esteve no

local, e soubemos tratar-se da

l3'enhora Olivia Pclegrini, já Irlo-

19a. Ela não faz milagres - como

!declarou ao report(';[' - Apenas
toca. com um Rosario, no corpo

J��receram as jnios furla�as
en�uaDlro dOS'�a receu �U9 dOO t}, ::S:�:�:DO��:I v�S����:NAIsr:gremio de São ,T.anua��:��:� �:��: lao:o,P:�t::mioa�!:��;..o pro-

ta de amigos

U 'I (} ti U (j I Já noticiamos, em nossa edição de mo se recorda, a camínnonéte em moveu o scpuítamento dos seu,

h d' , mplos detaíhe s o que viajavam os torcedores cotí- torcedores, tendo tambem pruvi- teve a earrosse ria arrancada
IUO, 10 (Merldíonat) - Sen- tradas as joras, faltando apenas I

a la,s, com a

'dl'U víotenramente com 11m canrí- 1 h' Joe..< Fernandes• - deneiado a remoção de Manoel ;\1,,· l loque; em naixo, = aarue:

eacional dilio-encia culminou uma pulseira. A autoridade ar- desastre ocarrido com a caravana
'1' A t d L''"

nhão, ficando sertamente danifi- ria de Brito J\lello, de 28 anos, ca- lHarques, Alll l� •

ugus o e Im:,
CQm -a, apreensão das joias furta recadou as joias e ín'cíou dlli- de torcedores cruzmaltinos que fo-

sado domiciliado à rua Aracatr, Valente de OlIveIra Castro e ,Sa,·
!das pela quadrilha de tarados gêncías para. localizar Maria ram a Sã" Paulo, a fim de asais- cada. A perícia de São Paulo, hem

81, em Ramos, que se encontrava vador Pereira, todos êles morto,
à Maria Luíza de Carvalho, rea- Lucia que está 'desaparecida. tir ao jogo entre seu esquadrão e como a Polícia. l.écnica nea líac.u

I
ferido em estado grave para "5ta

I�o add�nte, c, ao hdo, uma "'i�ã,"lizada pela Policia no Convento
I
mas que fOi vista pela vlsmhan- o do Santos, em Vila Belmiro. A' o levantamento do local onde ve capital, encontrandol se {mt!er!.� rd o '[ta cammhonete por .traz, onde SE'

::;anto Antônio, no Largo Cario- 'Ça em companh'a de dois desco- volta, na altnra de Pillf:':nnonhan-jverificoll o acidente, não se conbc- na Casa. de Saúde Santa Luzia, ,'n_ acredita tenha sido abalroada. (1'0-'
ca. Há dias a Policia recebeu .nhecidos. gaba, vertrtcou-se I) derastr-e, que cendo ainda o resultado ' que che- de não pôde receber ainda a vtst- tos da Agencia Meridional},
denúncia do local onde as [o'as
encontravam-se, acentuando-se
�ue Os taradoj, não roubavam,
mas desejavam apenas satísra
zor seus instintos bestiais. As

Joias 'estariam 110 cofre sítua'do
no altar de frei Fabiano. Aberto

Nf1ficias de Rio do Sul
.-

X P r e S S 1 ..V C.
o cofre, nele havia UJ;U envelope I
!�� �: ���:�:�o"�a;Jr �::;t� ID em o c r a t IA C aDistrito; a'S joias pertencem à

Maria Lucia Carvalho". ,
Na presença da reportagem. RIO DO SUL. 10 - Nova vito r marca de lRo do Sul.

foi aberto o 'envelope e encori- ria da UND verificou-se na Co- Após o pleito realizado

E vitoria
Nucional

da
em

União
Taió

"'27 Ue maio ppdo, em Ituporan- radio catarínense, escrito 'cspe- ! va facllídalde, motivo porque an

dia ga, todas ás atenções estiveram cialmente por um grande elcmen tC'lemos estrondoso sucesso para

: voltadas para Taiõ, onde o povo t9 do broa.dcasting nacional. os
�

festejos 'Cm honra a São,
; daquele prospero munici'pfp. Radio teatro e programas hu-

João, PadroeiN de Rio do Sll1.
dia 3 do corrente, escolheu os morístícos também 'Serão apr-eacn __;_-'-_'-,;_-'------:---------------

se�av�re:!o���!'t:�er!��r de ��d�r�:'�. gaudío dos ouvintes

'Iftbre- O dt'vorC·lo' aferiado municipal, mesmo assim AgradecenUo as íníormações
.,foi aproveitado pela .Tunta A- prestadalS pelo benquisto locutor

'puradora., sob a presidencia do e Diretor Gerente da ZYM-6, sr.

I h ali,:i:ntegN Juiz de Direito, dr. Ca'1 Orny .José Gonçalves, desejamos

ar onr otidio 'do Amaral e Silva. que a popular emissora continue

O resultado final conhecido, a brindar 0'S aeus ouvintes, com

�ore'entou ?, União Democrática ótimas apfésimta�õe5.
Nacional vitoriosa. com 1165 '10- ROTARY CLUBE DE RIO

tos, contra 888 votos para a, Co- DO SUL

ligação PSD-PTB. RIO DO SUL, 10 - Vem o RG-

Da mesma forma COmo verrl- tary Clube de Rio;) do Sul de al

camos em Ttuporanga. tambcm cançar um de seus feitos mais

em Taió a UDN elegeu .1 verea�- significativos, TI)presentanfdo pp

dores contra 3� la 60.a. reunião semanal, com a

Felicitamos Inestas linhas, o frequencia máxima obtive!, isto

ilu'Stre Governador Irineue Bor- é, 100%.
'nhausen, pJr mail>' uma vitoria. A noticia nos foi transmitida

nesta zona, do partido a que pelo dr. Jayme Dorigati, entu

pertence, prova insot"smave1 do siasta e fervoroSO rotariano quc

muito tem trabalhac1'J como in
apoio do povo a sua proficua cansavel e dinamico Presidente
'!Mministração.

VISITARA' RIO no SUL do Clube local .

P.:ara ex..:.mes O PRESIDENTE DO IA- Quando qualquer sacio se 'Cu-, "O divorCÍo abre a possi-g g
PETC contra em via�:m' justamente, 'bilidade ,;oe novo lar honrado

no dia da l:eUnl�o,. consegue n') I
pelO\ ca:;;amento, ao passo qu.",

A 9/
RIO DO SUL. 10 - A ,repor- Rotary maIS proXlmo, obter a, I C única futuro que o desqUl-

r t,·go tagem de "A Nação" conseguiu inrdisipensavcl recup!raçã,o, t�l-. te aponta para OS desquita'
apurar que quando de 'Sua pró- balhando at;"Sim. para elevar 'J II dóS e sel,l!> filhos é a resignn-ximu vis�ta a'J Estado de Santa d S 1 1
"'. .

. bom Inome de Rlo ou. ção e o �;ofrimento, quan' o

II portaria ontem baixada pela millistrm interino da Educaea-o Catarina. o sr. CeCll'o Marques. O acontecimento óra anuncia- não da áeshonra d:l- concub:-
1111 'P:esidente do IAPETC, virá até, do, representa, o verdadeiro (!s- ',nato".

RIO, lO eMerid.) - Procuran- rior a dez minuh:ls nem superior I uma lísta de vinte pontos com- RJO do S�'f. , .. I pirIta de camaradagem que dis- Aind.l O crime, do
<lo facilitar aos candidatos a e- a vinte para cada um dos

-ex".-, preendendo
'detalhadamente ca.· Nesta cIdade. no proxlmo t'!l('S tingue os nossos> rotariano'5, a Hotel Trampohn

xames previstos pelo artigu 91,' min�do.res; da um varios pontos do programa
"" Tu1l"... " o,, Cprili" Mar'''''e�

quem enviamos parabens p''}r RIO, 10 (Meridional)
da Lei Organica 'do Ensirro Se- b) 0',5 programas dos exames e entre os quais será sorteado o 'deverá conhecer [I, nova, A!!'�'l- tão grata ocorrencia. Exgota-.;;e "hoje o pr,azo para
cundariO, o m1ni;,tro intcl'in'J da serão os re!Pativos ás quatro se- de que deve constar a, pro-

eh', da autarquia a qUQ 'Presid.' FESi'"A DE SÃO JOÃO que o promotor E�er�on LI-

Educação, sr. Pericles Nhdurüi- ries' de ginasio, aprovados pela va.
oendo grande e justo o entusias

RIO DO SUL 10 _ O baru- ma :ofereça a d;:mun�w COD-

ra de Pinho baixou ontem a por- Podaria n. 966, de 2-10-1951, ou mo c!>;}S as'Sociados 'do TAPETC, - e : f 'd
•

1 tra ° ad'vogado Ataycte pelas
tarja 367,

Será considerado aprov�ôJ o por tão grande dcfe�ncia,. lho tao caract rIS 'co' o mes r c
mOl'leS d,} dele"ado Bonilh'l

aquda que a su1Y3titua; candidato que obtiver ,nota igual Convem salientar que ultima- junho começa a 'Sc alastra
.

por e Gay. O fato �ais sensacio-
c) as questões da prova escr'-

ou superior a quatro em todas 'mente. quando percorreu o Es- tod� cidade Combatemos Slste- naI e a denunCia que o prota conteroo, em todas as disci-
as, di'Sciplinas e simultaneamente tudo do Rio Grande do Sul, to-

mabcamente aqueles que neg-am motor oferecerá contra o ,in
pUnas em que 'seja possivel, pro nota igualou superior a cinco !das as cidadesl visitadas pelo o direito das crianças solta'rl�m 'vestigador Jaime Sena Ga-
blcmatl com dados 'diferentes P"cD'idente do IAPET� foranl b>Jmbinhas', numa. demon'straçao "doca autor dos disparos queno conjunto das disc1plinas. L u 'J ,

para cada. grupo de candidatos
Os exames II'Jd'Elrão ser reali- beneficiadas com melhor assi',,- de imensa júbilo. feriu o advDgado Ath'1yde e

sorteados esse,,; grllpOR na. oca-
tendal. Devemos lembrar que ta';'lhenJ fJ delegado Guerreira, a .áu-

si;;n da prov�: zados, em dois anos', não sendo
O Atrente l'.)cal, sr. Rcnaéo fomos crianças e nossa nmlor a- toridade que preside o Inqué-

d) tanto para !L !JI'ova oral permitida a prestação do exa- � legrl'a era np""'ciar a Dubida 'le r' l'tO no!' ter actA "del'xadBinder, muito tem oe destacad... �, l' u ' ,

, ;,- -" 'o o au-
conl') para a prova, escrita serão mes em menos de cineo disci- bal-o t r q le o',' I f r d

n'l, maneira de bem servir ao um a . ua a ue p _:lIa o a a

organiz�da, na ocasião da prova pUnas, -em eada ano. Para tanto, público aendo merecedor ';10', Estamos. nos 'dias qu� antece- lei, incorrendo, assim,
pcla banca examinadora com os candidatos quee de=cjarem dem a festa máxima em popula- 'me funcional. .

aprovação da com'E'são preten- gozar dcosta faculdade deverão,
nossos aplausos, uma vez qu," "d dtO vim"n

I
temos' conhecimentos de divel":;o

1'1 a e nes a zona. mo ".

Com referência àdeu selO examinados, de inspeto- gozar destf! fflcuudv.de deverão na
associados, da presteza e soJid- to na� ca�� comers:ia,is é e,�o�. Lucia, escreve o "Diário

res, uma lista de vinte pontoR,. disciplinas. me Ja no sabado tel'emQs, c nu-
N 't ".tude c>,lmo são atendidos na, "pro ,

d fest' v�na
01 e .

Ih',' ... d TAPETC CIO O'S elOS com a. no �

"Apuramos que Marl'a Lu-

NOI-Ie ai.e .,tID. I,. l:pa "'A,uaTIVagmenAclnaES aDA R.""I·O I S t At I

Il J! ,...� ./'UJ
em ouvor a, an o ..,. on o.

o
cia ainda se encontra em São

809111(191'9 s badrrR' Pgrlo. Gomts R���� 10- D d 1 at��;'����i:;���f:re��o:���'I�:u��ss���reg�ef:��li��id�d::nu ou u a UtJ�r o bu o ti ::�n:r��a�:�i ��:a:�i���, está sendo vendIda com t'e!�,t!-

��es:e��f, ��\� ser�el�����:�
ftando. prolonrr:mdo seu horaru). da PoIíéia submetê,la ã. aca-

III t 1 d 1 "MAESTRO FAN" �E'.acóes, bem assim o sr. Dar-

ma�DIICO npe a c u o ue �a a ::��s;:::;::'.m�;:��: ;l��f:��i����à�:��,u:
No seu ciclo de

realiZa-j
de arte consta de um con- 6u]ense, observamQS que MAE5- ligações advogado A-

thayde".-;ões recreativo-sociais, a certo com peças de A. Ne· I'TRO FAN, passou a 'Scr lrrad;9-

prestigiosa Sociedade Dra- pomuceno, Fr. v. Suppé e do das 21 às 21,.0 hs.
, Pa.ra muito breve teremos o

M
matico - Musical "Carlos C. Fl'iedmann, estando a lançamento 'do Grand"! Jorn:.t
Gomes", prorr{Jverá no segunda parte constituída Falado M-6, no horario das 22

Jróximo dia 13 do corren- da representação da peça às 22,.0 h's. Será. lnconte-tavel

ce, um magnífico festivaJ cômica "Inimigo das Mu- 'mente o mais completQ inf�'r'
- mativo do Estado. com as llltl-

lrtlstico, constante de con- lheres", com a seguinte dis-
'mas locais, do pais e do mun-

.

h�erto e representação tea- tribuição dos papeis: Edith 'do. I .

'Tal. L'H'ena - Norma Woeste- Corresrpondente M-6, o tã:,}

pUn a IPartici.parão desse f:::sti- hcff: Luiz _ Carlos Luiz; i lembra<lQ ?OfiCiari'J Ide 5 minu-

TaI elementos amadores do D
.

T'b t' R th tO'S, voltara 'novamente, de hora
na. 1 ur ma - U

em hora. I '
..

G:unner; Honór�o ,- Mario I Outra grande atração Gel'ii� - FugiU O companbia de
Klelwae:en; GenezlO - E- Tudo Azul Em Rio do Sul, o m,,-!

RIO (�I 'd J A' ,
' . '

AI.

�
. ,

"
, ,,' erl .

- S prImeiras ',,1' do menos se esperava que va-
(Conclu> na 2.a pagma letra F) lhor programa de audltoflo do,

1 1 t 'fil';}ras (e Oll em yerl COU-se um ro abriu violentam' ntc a PQrr'
crimee de morte em Nova 19ua- penetra.ndo fur',.)so no intcr:o"
çu. Um comerciante foí assassi- de suá rC'Sidencia, E"tava ele !l.'

nado pelo marido lia mulher Ul\i AM."NT:E: companhado por um desconheci-
que cortejava, muito embora o Recentemente. conheC!!U ela c Ido.
"pivot" do crime estivesse des- comerciante Jorge Cha_nfun: �l{! lmeediatamente dir''''lu-se na-
quitada do criminoso. 58 anos, casado, proprICtar10 <l:l

• ,

'Q
•

A historia C'Jmt'ça há quatro venda "Muambeiro", situado 1Ja

Ira
a esposa� passando: ofend:

anos atrás, quando Dulce de A- Avenida Marechal Fhriano 2356
la com palav,ras de_. baIXO caIu"

guiar, de 32 anos. residente na onde tambem residia.
'

Jorge nada fez a naO ser tent'll'

rua Barros .ruínor, 66. casa, III, Na noite de ante-ontem, como

I
a fuga, no que foi impedido Py

separou-se de seu marido, AÍva- frequ't!nheme�te acontecia" ;ece· Alvaro, que lhe Y;b_:ou cel'teirn
1'0 de Aguir, de 53 anos, atual- beu ela a v1sita de JOl'ge flcan- punhalada ,no coraçao.
nlCnt" estn.))<!l!:'(',ido vom 11m llotl' I �lo com 1'1n- a. palestrar atê :11t3;; GOLPE

quim em Nilúrm1i,{. Como niio ·11óras da m:ulntA'!l!ln. 1<',) i {JIU!'l'; At,l'ai'do;;' ])"10 barulho da iu::'

PrDjeto Ifooso Arinos

Discntida a eleição para presidente
da Republica na legeo1a de coligação

considera inatacavel o pro'[e- o sentido do voto popular.
RIO, 10 (Meridional) to d; lider udenista. Quanto Dois senadores levantaram 0-

Na reunil,io de ôntem da ban- ,ao aspecto político de conve, p�sição à constitucionalidade,
cada federal do PSD foi dís- niência partidária, considerou de, dizendo que o projeto
cutido o caso do projeto do que a matéria no plano na- <modificará o regim(J-motor,
sr. Afomo Arinos !Iara elei- �,c:onal, seguirá as consequên- direto. que, entretanto, fo
çiio de _9resic1ente da Repú- cias dQS !llanos dos Estados. ram eliminados pelo sr. Tan_
blka na legenda de

COliga-lAlguns
deputados levantaram ,credo Neves· O sr. Afonso A-

çil�. O sr. Tancredo Neves. ,cbjeções. Um acha que isso' .rinos deve levar !) projeto à
designado p?ra relatar a ma- .dorá lugar para que cada par-I;reunião amanhã da UDN, pois
téria. abordou-a em três as- tido possa ter seu proprio

I
muito embora a maioria do

}Jcelos: doutrinário, 'ccnstitu-. nandidato. fazendo alianças partido concorde com o mes
cional � político. Doutrinária-I de coligação em circunstâl1- !mo, não deseja que seja ina'
mente e constitucionalmente cias qUe venham a deturpar provcitach a iniciativa.

Novas
elos

• -

Insruçoes
candlela to c:

na

elo Extra de Profissionais da Li

ga Blumenauense de Fute

boL Está o mesmo dividido
em duas zonas, sendo a priG
meira constituída por Blu

menau
- Testo Central e a se

gunda por Gaspar - Biusque.
Palmeiras e Olímpi('o farão, los Renaux.

Esta,bc·lcce a portaria qu'! O'S

exames poderão ser rC3.Hzados
em estabelecimentos de ensino
feder"i�. equiparados e nos

nmntidos pC!fJS poderes públicos
municipai�·, uma, vez obedecido
o disposto mm IH'niPllles Instru

!:ôus, em suas época,': a pl'Ímel.
1'a no mes de outubro e a sr!

gunda. antes do in;cio do ana
letivo.
Nos cxanles 'de segunda épo

ca. pJderão ser inscritos candi
datos que tenham sido :reprol

:odos nO'i! exames de ])l'imeir,'l
�poca ou qUe a eles não Uvel'em
concotrido.
Poderão candidatar-se ?os e.

xames de que tra,tam as presen'

t�s Instruções {IS portadores de
dIploma de auxiliar de esecrito
rio, mesmo que tenham id�d�

inf�rior a 17 anos, e desde qUI}
"atlsfaçam as demais condi.
ções exigidas nas Instru�ões'.
Em seu artigo 7.0 determina

ao '}JQrtaria: Os exames de qne
trataul. as presenetes' Im;truções,
(levarão obe'deccr aos seguinte;;
d i�po\Sitivos:
a) o exame de eada disciplina

eonsta19á de um!l., prov?_ escrita
de duração de 90 mlnutQs e na
(lual é vedada li consulta de li
vros (a ,não s(;r o dicionario na
prova de latim) e ele uma pro
'I/a oral na qual o eandidato se�
rá arguido por tempo não infe=-

Tenho a honra de levar
ao conhecimento de V. S,
que Em reuniões levadas a

efeito nos ldias 30 de maio

próximo passado '" 2 .do
corrente, respectiv,<j.mente,
foi eleita e 'emno',s::?da a

diretoria da U.e.E. que re

gerá seus des�ínjos no pe
ríodo 1953-1954, que ficou
assim constituida:
Presidente, Neudy Primo

Massolini (reeleito) ; Vice- tes".

ato,u a

nlNVENTA'RIOS E
TESTAMENTOS"

:eatn e figuras do cenário
uusical de Blumenau.
O progrr:ma dessa noite

l..lcvcr:í. in';ciHr"Sf:!' dentro de !JJ

gnns 'dias a dish:buição do �'olll'
me XXXVI (1e "INVENTA'RIO>õ
E TESTAMENTOS" de interes
Fe 1'l1ra 11 Hi·,;toria .' Costumr,r
de Sã,o Paulo, public<ldo pele
]')('T'llrtamcnto do Arqui"o de
E"tadQ de São Pau:';>.

Aqueles que se intere 6arer.1

num exemplar desse trabalhél

deverão pe'dLJo por carta dirigi
da a e'»te Depadamento, sito "

rUa Dona Antonia dI;' QUPirós
:U;;: -- }kic. Pauto. NUNC� EXISTIU IGUr:lL

'_ ���,�v::;;;".#�,A;,;;..;lI........._......... �,,_�:K!:.:�_��_

FERIDAS,

IZ E MAS,

INFLAMAÇOES,I
C O C E I R AS" IfRIE RAS,r.,

\ E S P I "I H A ?-L --.:!�_JP
..,__....��-----.....��
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