
·.. ... adenauer· Jurou Peranle· O Povo Alemão· QueBERLIM. 23 (UP}"':'_.
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.O chanceler Adenauer ,

.

pronunciou hoje. jura:.. O'BGAO DOS·HDIA'RIOS ASSOCIADOS"menta em ncrne de todo
não descansará énquan- .

to Os dezoito mil. alemães
da zona soviétícanão fós
rem libertados e a Ale.:.
manha uní:l'icada' outra
vez. Adcnauer discursou
perante en-orme

.

Unilicarà a Alemanha

�-" <-'
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-_ �
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1 Falta de Butoriclac:le I

o M ,E 'N S A G E I R o

�------------�.

Austregesilo de AthaYdc

N.o

o CASAL Rosemberg foi
eletrocutado na Prisão de
13ing, em cumprimento de
uma sentença pronunciada
pela Justiça dos Estados U
nidos. .. <:,�:
De toda a parte do mun-

do foram enviadas ao prosi
dente Eisenhower petições
em favor da comutação da
pena, por pessoas que não
conheciam o processo, mo.
vidas pelos seus sentímen..
tos liberais.
Mas foram os comunistas

os principais agentes do mo
vímento que se destinava a
salvar a vida dos espiões-

D A S S E l V A S

a COFAP írnplícoda
rn�egociata do

na

café
Movimento dos bancario�

.JULIUS e Ethel Rosem�
berg diziam-se ínocentes,
mas as provas dos autos de
pois de esgotados todo� os
recursos permiti<Ios no pro
cesso americano. ficaram da
pé.

.

Como Ilberal ROl! contra
a Pena de morte. Só por Iss
fui contra a execução da
queles ínfe1iz0s.
Jamais Pensei, no entan

to, em contl'arim' '1 corre.
cão de Um julganwnto, a ..

poiadío c mevideneias qUi!
0U não conhecia.

I

.

lhar em favor de sua catego
ria, como também deste im

portante munícípto
"

de Santa
Catarina.
O Ministério do Trabalho

ampliou ainda a base terrrto
ríal de jurisdição do Sindica
to, que abrange s munic!pios
vizinhos de Gaspar Indaial e

Timbó.
Congratulamo-nos com

PREVISTO O FRA
CASSO DE PINAY

PARIS, 23 (DP) - O Pal"
tido Republicano Popular, que
conta com 89 -deputados, rc

eusou (l. anoto esta noite à
candidaturã do sr. Píriay, pa
ra presidente do Conselho do
Ministros, o que fez prever
que o antigo premíér' declina
rá do oferecnnento do presi
dente Auríól de tentar formar
o. novo lZahinet�.

RIO, 23 (Mer ídionní ) - A
JUlltiça. Militar absolveu na ma

drugada de boje todos os implí
cados no' IH'O�'so ink,(k) �a
Primeil'a. Audüortu da. Aeronâu
lica:. que são ern número de
v'nle '0 nove (mi 1'1' oficiais c

dargento'.3. ° Con: elho. í'unctonou
sob a ol·i(mtaçã·:.> jut-id ica 'do
auditor Eugênio Carvalno do
Na sclrnerrto; presidido pelo coro

nel aviador Ag('UOl' 1.\08 Santos,
ertdo membros ') coronel .Iatme
V. Longa, tenente coronel Paulo
Mota Lima e o major Fet'nand'J
Hall. Os debates tiveram início
às nove horas de ôntem.
Depois de terminado o

acusatório, foram lidas todas as

peças do' processo que desfila
ram pela tribuna dos advogados
da defesa e dos acusados, eons-

tando-se entre eles. os 51'S. Bl'UZ
li Mendonça, Sobral Pinto, E'
vandro Lins c' Silva, Bulcão Via
na. e outros. Com sólidas argu
mentações arrazaram os pontos
Da denúncia. dso -ncusadores, es
t<mdemlo-se por varras horas ]
sua ação. Notava-se quo rlcára

I
nove.

Impresstonado o Conselho. Grande emoçâo se apod�l'ou
'l'erminac]os os debutes 1'''CO' dos presentes, sendo substttuidas

rherum-se ii sala secreta os J ns l�grimas por expansôes li ..

membros do conselho. Foram alegrta. .

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

momentos de grande oxpcctut.l
va para as famílias' dos v nt.e e

novo acusados que enchíum a"

dependenclns do salão,
.

Pouco depois voltavam r.om o

veredictum, nbsolvendo todos os

acusados, em número de vinte 'e

HI�oslos ao � )IOblicn os rUBlos
mortais �o ::casal Rn8enber�

TEM CHORO f VELa":
DENTES E AO MONROE DOVISITA AO PALACIO TIRA- EX·MINISTRO DA JUSTIÇA
RIO, 23 (Merid.) _ E�teve na çõ�s sempre recebendo ab1'aço� um tópico de um jornal opoaí

Câmara ds Deputados o ar. Fran' e cumpr-imentos de udenístas cionista que o elogiou. O sr. Ne

cisco Negrão de Lima, ministro trabalniestas. psa-idfstas. dir·l· grão de Lima demonstrando fi

demissionário da pasta da Jus' gíu-se para a Sala do Café. ou- seu bom humor, disse:

tiça. Demonstrando_um ótimo d� passou a conversar numa ro- - A boa morte é aquela com

bom humor, o sagaz politico mi: da. de míneiros. Nessa ocasiâo, chõro e vela. Não é o meu caso?
neíro manteve longa palestra voltando a falar com os jorn:lli" E voltou a falar:

com os reporters. Seu objetivo tas, dísseõ -- Sa.io do lVI'nistério' da Jus�
foi agradecer a visita que lhe - O que mais me comove é tiça ·"en'tindo que os jornalistas
fizeram os deputados do P.S.D.. a solidar1edade que ',mcontro confiaram em mim ri que sempre

_ Faz parte do velor'o poli, em cada um de vocês, da iI1',· confiei nos jcrnalistas. Fiz ques-
tieo -:- -dísee s. excia.. rindo. prensa. tão de nunca recusar minha pa-

Depois de algumas considera- Um dos presentes fez alusão a lavra a um reporten mesmo pe-

--�-�-----------��---C:I=M--I-R-I�-M�-U-N�I�C-I-P-I-L�------------------------------�:�::�����
____________�----_______________ � �

------ ���e;��:e�le�u��EC�l�)�t�aé�e��
monia. de t.ransferencía do car

g�. terei oportunidade de aludir
à colaboração e ao apoio que
sempre recebi dos jornalistsa 3
frente da. pasta (la Justiça.
Nas críticas mais duras a rní-

Incorporados à marinha
de guerra

RIO, 23 (Meridional)

.._ .

estecêo
,

.

Sob a' oresidencia do sr· Gerhard. Neufert, reuniu-se

O�l-1
mann, referente acs limites dos distritos dêslpe mup�ciPdio; jU:ltem ás 14 -horas a Câmara Municipal, com a presença dos tando os balancetes do Depar}amento. Agro- eCl}firIO" o rnes

seg,lintes veread�res: Antonio. Reinert, Federico Carlos Al- de Maio; comunicando a sançao da leI 11.0 :48; J,;wtando �m:lende Victor Weege, Emilio Jurk,. Ary Taborda, Christiano carta do sr. _Sigfried �o�lgebaum, com r.e erenCIa a c?ns ru

Theiss. Pedro Zimmermann e Fulvio Emnrendoerfer. Inicia" ção da Estaçao RodovIana;·o ve,reado� AIY Tab�rda r�qu�re�do" os'· trabalhos O' se-gundo secretll!t"Ío procedéu a l:eitura' da verbalmente. um.�vD!o_ de congratulaçoes aos JUIzes d", I�hrel.
at: da seSsão anterior' a qual foi aprovada pelo plenário, se- to da-Comarca 'nela-instalação da Bibliotéca ('Dr. Amadeu
guindo-se a leitura, p�10. primeiro. secretário, do Expediente,· Luz". Em seguida, passou-se á Ordem do Dia, que consto.u
que COllstou da seguinte matétià: 'Telegrama do Comandante do seguinte: Projéto de lei 11.0 10153, que concede· t;m .aUX1-
do 5.0 Distrito Naval, ágradecendo as congratulações .pelo Dia lio de crs 1QO·.OOO,OO á Escola p.articular "São Jose", sendo
da Batalha: do Riachuelo; um exem!)lar da' revista "Saúde"; aprcvado em segL\nda discussão; proposta do sr. Sigfried HoeI- (Boletim· n'lel1si;lI da ÀCIB; olielQ dos Juizes de Direito désta gebaum com novas modificações, para a construção da Esta-
Comarca comunicando a instalação da Biblio1.éca "Dr. Ama- .

j

deu Luz"" oficios do sr, Prefeito Municipal: comul1icando o ção Rodoviária, o que foi aprovado.
_encerram�nto 'da campanha do RQtary Clube, em beneficio Encerra�os os trabnll.lOs e. com� nao hO�lve orador !la

do Asilo dos Velhos. num total de Cr$ 260.447,60: dando co- Ordem do DIa, o sr. Presl�eI!te deu por ,termmada a sessao,
nhecimento sohre o requerimento do vereador Ppclro ZimlTIer- convocando outra para a proXllna terça feIra, d5a 30. '. I

nha atuação. mesmo nas ínjus
tiças, sempre encontrei uma. li
nh�l, uma palavra. que me fazis.
refletir melhor e modificar o nreu

pontovde vista.
Um jornalista pl'ocurou saber

do sr. Tancn�do Neves, seu subs
tituto:

Aprovada
da

a proposta per» a construção
rocJoviària nes ta cicla de

- O T.ancl'edo, como bom mi
(Conclu" na. 2.:t !,:'gil1a, let.ra :8)

RIS(ADOS

CASA

Xadl'ês
Algodão
"A CAPITAL"

)
I
f
r
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FRITZ tORENl S. A'r Ind. (omérci9 e Agricultura C IN' � E

. M 'A S
lIIIi (l.i.pl\ .1.'.1, 'N·ID'ADI=S. ASSElv1l3LEIA GERÁL'É:X'Í'RAORDÚ�À}ÜA

�'<M'� B" h'
.

I·' "�---.,;.":����V U L Pelo presente. ficam convidados os senhores aciol1ista� à'
.

:i"> .��I·A'e' ;u""'5'" ·c""
, ,. s...

-------IJ· II' - compàrecerem à assembléia geral extraordinária. a reà1izar-
�

i ':
-. ,.

,

H I S A
se no dia, 25 de julho do corrente a110, às 9 horas. no' escl'i,- i ''I'

A OR6INI_ Z A ç A- O � 'I D E S E N ,T tórto desta sociedade, para deljberarem sobre o seguinte:

I
"

, , . < ' IA �
_ 9RDEM �O :pIA: . 1I0JE _'QlJART'A'l.FEmA, às S .hs, _ "DIVIRTA RE GA� .

BLUMtli.u'UI:NfE lIda ! Oferece-se para desenhos
1) Conversão de aG?<:s �ol11matlvas 'em Ao, �ol'lador e NIIANDO, COM O SORTEIO DE o-s 1. 000,00, OFERTA, PA-\1:1l5a L J

.

., comerciais, publtcídade, elt- consequente !llGdl!lcaçao �os estatutos sociais;

I
TROClNIO E RESPONSABILIDADE :DA CAIXA' ECONOMI-

1 2) Assuntos de mteresse Socíal. Ce\. FEDERAL AGENCIA DE BLUl\:IENAU..

tem p'ara venda- lchês etc
..
Don sugestões sem Timbó, 19 de junho de 1953. ',RICHARD'BASEHART, MARILYN'MAXWELL.,...... SIG-,

• I comprormssos. FRITZ LORENZ - Diretor-Presidente. NE 'HASSO _ DOROTHY HART, em I
Diversos lútes na Rua 7 de I ST,OECKEL - Rua 15 de

I
'

"H.'O'.,;,·.M-
,

E :'M. � A ,!l.'e :;& ·;D·',Un. !
.!e:::::o� c�:::;i(}�ocal para ! N()�mbr�_ 389_:-. �o���'l�

, K II' \

1 terrenq {le 750 metros qua-!I 'PROPRIEDADES SINDICATO DAS INDUS TRIAfDE-FIAC,ÃO:tTECE- ' <Iínp, ate 18 anos) I
dr:ldos, no .Bairro de Bom .ne- O drama 'de. homem. guc' pasuou 13.anos na prtsão e, sem.

I. VénclcI.n,se duas, j.unt_as, L A r.:.EU ';D'E S· t'u�n:�u,u' . . conhecer o amor, viu':se envolvido p,or tres deslumbrantes e I I

I com um total de 30 morgaos ]
A\1 pj �ILi'U.\ �lucinant�� pe1��}I\�S!d'""'; "OUH?�IE,l\;I �llRÇADp;:', � drama 'I.:..'---'---------_;_

.......-.;._.....,.....;.;.---.;._----"":'"".....,.""':"-�

I de terra, com .árvores

frutife-I
'.

.

" .

a
ue um hOlí?em' I er a o: --; m;. ra,lU!a umano eom esempe-
ii(lO notável de um elenco magIstrátt - "HOMEM MARCA-Iras, plantações, pastos etc, (Ex-Aasociaçâo Profissional da Ind- Fiação e tec, de Blumenau)
,DO", Un1 iránde Ji1me !! mai�.o s;(j,rtei.o de ,CrS 1, OOO,OO! .:_

Possuem duas casaG� 'As pro·
. ,.,' CONVQC,�ÇA.()".':, ", -; .' '.

. "

'D'
',. p'

'"

I
'

Lotes em diversos pontos prfedades acham-se Ioca líza- Em virtude de' termos r-eceb.do a nossa Carta de' Raconhe- 'Acoínll. 'Cótn:pls.' l'\)'ersos - reç,:Js!'llOpU ares. I
da. cidade, , das no Bairro do Canta' Galo; cimento Sindical, convoco a todos cs Se'nllorés'AsSociados 'pa-
I uungatow no B:.lrro da VI!· em, Rio (lo Sul. Tratar na

I
ra uma Assembléia Geral. a realizar-se no dia 8 do mês de

!llll, quase novo, 'I'er reno de I "Alfaiataria Estrela". com O' Julho nroximo vindouro, as 14 horas" na séde socíál á rua
�20 met.roa quadrados. orama

Isr.
Nicolau Bôcler, nO' local. 15 de Novembro 11,0 1135, 1.0 andar, sala 6;.' a fim devser

dtuação. • procedida as eleições pata à constituição dos orgãosvadmlnís-
1 casa na praia de (;ambo- trat ivos deste Siúdicato na For-ma do parágrafo 3.0 do artigo

� r!ü, com 3' quartos. 1 sala, ba-, V E li D E r E
13.0 da Pertaria Minist,erial n.o 39, de 2-8-944.

$ nuetro, cozinha e quarto .para I n - .J Blumenau. 23 de junho de 1953.

• ernpregada. Terreno de

aprO::':1-1
II P

_

> ,'_ 4
Ernesto Stodieck Junior - Presidente

l madamente 28m x 30m. Dista I
- 01' preço ele ocasra o 'I� 70 metros da pIaia. Otímamen- j morgos, de terras em Nov!,!

� te localizada, I Brel�1:n, M.elhor _P0ntv. <;la V1-

i� Hiversos lotes e casas..

na!
la V!)eal� ae qtl�laatlaC11.ueCrOll1neAgoCclOar·C')- A "ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAELNDA, INDUSTRIA 'DE

pr:1ia de Camboriú,
'

..
' l' FIAÇ-'\,O E TECELAGEM DE BLUM

. A,lI
"

lej?:alme)ilte,re-
S 2. �ngenhos. de serra no' mu- SO, Nova Bremen, - Ibirama.

g ístrada de acôrdo com a ligislação trabalhista em vigor, tem

� ntcípto de Tlrí rama, 11,5 'luilo. O »razer de levar ao conhecimento das -excelentíssfmes=áuto-

� metros da estação' de lVIatadúr. riclades federais, e>3taduais e' municipais; das associações de

! Area d.e 10 mllllôes lIe metros E N T R E 6 A'Í) O R classes, Indústria e Comércio; dos seus .associadcs e de quem

� qllihlrarlos. Terras com grande I mais pos:.::. interessar, que, já está de pósseo.,de sua Carta de ;ae-
� quantidade de madeira de lei e ! DE JORNAIS I co?l:ec:imento Sindical, dev�dai:?en:te assi!lã.9=a pelo f:xmo. Sr.

I
(!lle se adaI'fam a diversas cuI- I • . , lV1Jrllstro do Trabalho, Industna e ComercIO; ,.,. '.
turas. Preço de ocasião. 'I Pl'ecisa"se de um. dando-se f Assim sendo, te:n a satisfação de commikar que, a Partir
Uma casa' rcsiel�ncial ,com prefer�neià à .l)essôa idosa. I do di� 15 de mo:io. do corren!e alJo., passou �. go�ar da's pr.el;·

um terreno ele 750 m2., no Tratar t1..'t geret1cia deste diá- l'ogahvas do artJgo 513 e esta sUJelÍa aJt obngaçoes ,do artIgo

I centro da cidade. ri:J· 514 da Consolidação dás Leis do Trabalho'e passa d'oravan'te
1 fecularia, 1 fábrica de óleo é1 denominar-se:. ,

'

,

..

.

•assafraz, 1. serraria quadro de VFI1..'DE;"SE OU' 'TríO'CA-CE SII.NDICAU�OIEDAA INDUSf-r:R1A DtE FIAÇ�O_ E TbECJ!lLtA-

!
centro, 1 fábrica de pasta me-

... 111 ? K ;) GEM)E BL lf 'N U, com oro nes e munlclplO e ase"'er-

�frl\lCa com 2 serraria,s :'TiÇ,ot" I
Um predio novo_ situado Ano ri�orial ampliada até os municipios de Gaspar, Indaial e Tim-

e reserva. de 30.600 pmhelros I começo da Rua Joao Pessoa, bo, .

_ .. '" • ..

adultos, I linda fazenda com ! 12 repartições apropriada pa- ; ?a� pOIS conVIdadas todas as FI�'m�s ll?dustnalS do.r�ll'�o
50,000,000 mltros .quadrados,

I
i 1'a CtlSO Cómercíal junto gara- I de Fla�a.o e Tecelagem �m Geral e mdustrIas de esp�ci�hd��

tudo situado no �unlcipio de

I
. d' Ides texlIs, - (pas;;amanas, rendas, tapetes, cordoalhas. �:Sto

- ,gem, e mora la.
'11" ) b t 't

.

1 't d
'l'aiú.

.
. IllfOl;mações com Osv.raldo p�s, ma 1una � �lelas _. 9lle, �la_ ase ern orJ� supracl.a a,

Lótes em Curitiba, sItuados .

FI dI " C"l � BI 'nau
nae. tenho sohcltado sua mscnçao como assocIado, a VIrem

. I e er T2�açc< II e ume
'faze-lo até o dia; 30 de julho de,3te ano, para qúe possam' go-

em diversos poutos da cidade. I F'one 14;)6.
,',,,- zar das facilidades que o Sindicato oierece' até aquela data';às

Terrenos de grande e rápida i
novas inscrições.

'

:,
valorizaçiio. Oti-mo emprego de ICozinheira Para (tíritiba ! o endereço do Sindicato é o seguinte: - Caixa Postal,
capital. I 22, Rua 15 dé Novembro n.o 1135, Edificio Petefsen, saw' 6,

I De preferencia que fale o l.o andar,
".

Lembre-se que voei! realizará: alemão. E qUe tenha boa Blumenau, em 23 de junho de 1953.

I
os seus melhores negõcios imo- pratica de cozinha. . ERNESTO STODIECK JUNIOR Presidente
biliários 'na Organização Blu- ,E uma empregada don1es- I
menauense Ltda., ii. rua 15 lica para casa particular em,'de Novembro 870, 1.0 andar, Curitiba. B�ala nr. 5, com telefone 1512. Pagao'se muito bem. I

..............-.N<......"""""',."........""""""._........,..."'., Informações com (y Sr. Curt neil'o, dep'Jis de convidado, l·efu- Lages 'desClassificara o Du-
Koch, Rua Itajui, 1310.

gou-se cm São João Del' Rey. 'q'ue 'de Caxias no ultir:oo'
Blunilenau. foi consultar os' manes da pr:>- éamp8onato estadual, os

vínc'ia, yisitar sua velha mãe, .

componentes do Gremio Es
portiv.o Concordia desde o

inicio da, partida lutaram,
éom um único objetivo: VI
TO'RIA.

tiro. Preço <te ocastão.
,

1 ter reno no ,Jardim BluD.'e
nau, 1l1"dill(10 1; nlctroll por
40. Local de grande futuro.

No, dia 20-6 estará a. vossa disOGsicão um técuico
em !i'<lbricacão de fundas hernlárlas para iodQ e

quaI<lúer "tipo de" hérnia; 'apto li. S()lUC1{)iIl'al' " 'Vosso e:�i;a,
Fabdcantes: ..

"

'

RtJDOLF WrnSBAUER
Rua Senhor das Passos, RO

"p o r t o A
.,

Ri,o Grande do
n.o HOTEL R E

Fihna. aíacadlsta necessita vessoa que' saiba falar.o idio-
ma alemão e· tenha conhecimento de Danificação. .

Apresentar-se no' Hotel Elite, rua 15 ·.'de Novembl·o. das
fl ús 12 horas e das 14 ás Ui h!:!ras, üo sr. Ganzo.

.

Procurá-se fLmcionário (moc;o' ou inoçn) cam pl'ati
ser'viç03 dé esCritório.
Exige-se refel't:ncias, Os Jntcressados' queiram diri-

,

carta de' .�1rr.!)):·: ,") !)j-ll1!Jo it Cn ixa !}ostal, 142,

Cognac d<:- Alcatrão Xs.vier.

que atua como preventivo daii

infecç(ies brônquiCB.l> e .

'

pulmonares, desi�etando ..

fortalecendo os órgãos
re�'Pirstórl�. Antic·atarfJll.
expectorante � se;laÚvo dI! tos�e.

HAMBURG SlJEDIIM,ERIKltf,ISCRE
:Oa'm'plschiffah'rls ·,G�senschaft
" , ' ." . EGngRT & Aifl'SlNCK

" "

, •• '.

Pecas e Acessorios:
F01Ü) _ CHEVROLET

- Linha
MOPAR

VENl>A DElSTE DTARIO,
NA ENGRAXATABU

PONTO cmc

25-6�53
31-7-53
2'7 -8�53CENTRO DE

A UT O M O' V E I S

"A C I S A" - Fone 1324 _

BLUlVIENAU
.

Rua 15 de Novembro, 983
Tr,legramas! VANDEMEENE

coi'.,:a que infelizmente eu já nii.c

posso fazer,

O mesmo movimento de sim

patia se verificou n';} Senado,

'quando da visita que fcz aos �("

na dores;. com o u1esIDo PI'oposir.lJ
que o levou ii. Câmara. O 'Sr, Ne

grão de Lima esteve no gabine·
te do sr. Cafe Filho, o,nde f'Ji ,Lages perdeu para o Leão
ahraçarlo pela maioria dos

sena',. da $:erra que jogou :o neces-
,

E
dores que E'e encontravam n'!,

t' f f'
OfiCIAL DE A[Ç.AlAT I MonrOE.

.

sano para q�; o rlUn o I·

I ,
'

. i
Com os jornalistas credencia CélSSe entre nos,

.

Precisa-se de um ótimo ,ofi- dos juntos a e'''�a Capa do O)n· Aos valorosos' rapázes do
daI, n� ?ilva .N<:t? A_lialate. gl'esso. manteve tambem anima' Cóncordia, os no'ssos para-.
CIT1 I!aJal. GlatIflcaçao d,e da palestra, sempre demons

b I b "lh t f "tfim' crEi: au:) e, seguTo de acr h'ando o seu bom humor. In. ens pe o. rI an e el o

CAMINHõES F. W. D. (1<''''ur r.
dente coletivo no serviço ou ieiTogado qual a. sua atuação conquistado ,êm bEmêficio'

Wheel Driv=e-)�-- �'fora dele. .

nessa fa'.,e do governo, declaro" do futebol nosu lense.

TRATORES: L, H. B. Diesel ',i .. - Agora PJU apenas o testa

�'! E MP!' E G 1 D' O
menteil'o do m'inistél'io :le expe-

., K. A 1 t·iflncifl.

1 de
ContaYa-se um dito pitoresc':l

I Oferece-se, para serviço do sr. Negrão de Limfl\' ouvido
apontador ou serviços leves ontem. No Ministerio da. Just:ç!l
de escritorio. há uma. galeria de retrato's, ondü

Ofertas para Pedro JosP. figuram hJdos os ex-ministros,

Couto, Posta Restante _ BIu- Lá já se encol1b'a s. exria., C\ml'
um retrato de mais ou m2nos 15

ano� atrás. de cuias e feiçõe's R

ceniúadamente de nom['m maIS

jovem, Perguntado sobre Sl" de-.
I via ser coloeado outro seu re'
'<'

trato, ap� 'J do sr. ,Junqueira'
Aires, seu antecessor, disse:
- Ponham, sim, Desta. vez 'PU

fui ministro com outra cara,
E o retrato vai ser posto,

A'l U G A - S E

No cotejo inter-munici

pql, o' Campêão da Liga' 'de
Pa.ra passagens, cargas e demais informações

'os agentes em l'tajaí e BIlluúmau
ITAJA!':

AlÍtomóveÍs
Caminhões

Usados
Usados

Uma sala grande para es

critorio ou Loja de Fazendas
e Armarinhos, sito a Rua São
Paulo 2,922.·
Informacões com Sclu'aderer
& Cia. Ltda. Rua 15' de No
vembro 328 sobrado, fone
1149,Camionetes Usados

,Fime 213, 380

1 ... :.'"

TROCA
VENDA

C ü,MPRA.,

Concessionários:

menau.

F

A

De DURALUl\IrNIO,
.

bamentlh ..

ÃPARELÍWS

no

INDuvSTRtA
BlUtv1ENAU

P a 'f'a

E (OME'RCIO
S, CATARINA
Entrega:

1
I

. nara Paralisia Infantil c' demais
'ós�cas.

.

"FaHric:ulas pOi': .

'Rudo;Jf \Vieimaüct & lril!l(}
ltua Senlior dOI; Pas.'ws,

,

Porto AlegTê
,

Rio Grande dI} Sul

. _
NIJ' día: :29' 6 estal'� .11111 técnico da' f�fll;iéa

çao dos mteressados no .'
..

'

,
- H O T E L R "E X Bi�UMENAU

I SULTECO LlMITADI

e

13ETONEIRAS

GUINCUOS de

GL'INCHOS de

ROLA:NnAS

CENTRIFUG,�S
CAI.A:NDRAS

'VENnA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc
Pronta

T{)r�lO!l Dle.cãnicQs "l\IANSEl!"

";HAlt'l'IN", "GAUTHU�R", "v. D,

r�.", U,i;.wIA' e "1'\lITTO"4

Máquinas para frezar

Furadeiras radial

Furadeiras simples "GIRARllS"

Furadeiras nmltiplas "STEINEL"

i'rláquinas de rosquear "STE,INEL"

i'la.inas "JU\\'EL" e "RECORD"

ftebitadeiras

i\láquinas de serrar e limar

Empraiagem
Trição A L U'G A - S E

'''!'HULE'

CALANIHtAS de calhas multi-'

jllas, '.'.

CAL.-\NnRAS de rolos
lIIA'Q1JlNAS de La.'ar

ESTUFAS para secagem
-- x--

Molas "i\IAXIM" amortecedores

para portas
-- x--

Todas ;J;lAQUINAS TEXTEIS

Ampla
Prédio nr,

Novembro.

Informações no local.

sala para Loja
1306 - Rua 15 de

Strras hidralllicas

l="""""�
Distúrbios sexuais, nervosismo; arigústia, ansiedáde"
fobias, idéias ,fixas, inritaOilidade, esgotamento' nervo- :

so, insônia, falta oe. memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
etc. _ Problemática sexual e afetiva. Nar.coanáIise. _

BlUM'ENAU
Telefone: 1597'

Rua ··15,de,Nçvemhro, 389
(em frenfe' do t�fé Sacher)

UPJ.�TZH, U-VAS·.rO" e lIRECORDH.

Sold:ulor de pontos o ti ar coml'ri-
mitlo

Tesouras ;:lIíll\Otill� "MERI�Ll?<- -- x -.-

GERJJ

�'lotores lHesel "DROTT"
,

500 - 800 v, p, m, 7

'JJECALCOàL;\NIAS

33 lIP

Todos tipos de SACOS com ím

pressos

.--x--
Totlos Instrumentos. Aparelltas, D R�

. Especiafi�ado em . protese dentaria,' dentaduras 'ana'o�ica&,' pon�
. fes, fiiá:s e" móveis, corôas, pivós'eft.

.
.

, . .

;'R AlO 5 R O E NIG: E N

Máquinas agrícolas
!la Alemanha.

Senleadeiras, ..I\rados de discos,
Grades (ie discos, ..4.radQS de to

tIos os tillOS, ('ulti\'atlores, Corta

deiras, Classificadores.

�IA'QUINAS para llencficiar ma
.

deiTa, em todos tipos
ro'das lnáqllilla.S estrangeiras enl

estoque com pronta entrl'ga.

- exclusivas

Máquinas para Laboratórios
Científicos.

Balanças, Geodesia. :Meteorolo
gia.. Vidraria, Porf"....elana, Papel
filtro - Utensilios em geral -

IIIaterial fotografico .

-- x

OFICINA para
JECTORAS.

BO:'llBAS

Professor Cate�,rátiço da Univ,ersidade:,to' ParaJl�,
Horário: Da 1 e niéia às 5 e mêia da'tarde� Pela ntanhã:

só com hora marcatla.
Sábado: Dás 9,� meia às 11 e:meia da 'manhã., ."

Consultório:'Rua José Bonifá'cío ·nr. 92 ....... 1.0 andar.
Telefones: 3326 (residência) e 4436 (consultório).

'

CURITIBA COHSUllAl: dias ,!Hbra ·MarcadaIN-

, í.lÍquidaç����r(l �.Sa·f�i[ç3b ·'Df1�:-Hohriroe�s
'I Ternos-Cásocos-Camisos-<:QlçÓs-Stllsões-Slétks...:Gravâtos'::Meias·Cúecas-Ett.
I.

.

' Dêsconfos:dê' 20 á 36010 ..

.

���:���3:�!����!!���!!!!1��!!!:!!�:!!��!!�:!!!!;;t�!!!!��!o!:!:;!!�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� - ":'DICO ESPECIALISTA - �
SUBA QUE O PREÇO DESCE � Clúllca Geral de Romena, Mulher. e CrlanfU �

������������������������� lTOUPAVA SECA:" U 11 til iS ... 11 1'lfI. 81.UMF.N}l.(l $
FeculariaRio do Norte S. ft..

��

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA Se" ,.

eI '''5to I' São convidados os �enhores acionistas para a asscm- raposslvbIl-ia geral -ordinarin que se realizará no dia 31 de março "
do corrente ano, às 15 horas, na sede social em Nova Bremen,
com a seguinte

Só no Q1strito Federal, lese no Distrit'l Feder�l, em

quase meio milhão de
.
.crian- 1943, (;;l.1 de �}UI) ,cas'os 'pvl"

cas imunizadas -'O' Servi·· 100.000 O'2soas. . Atuall1iente
co do B. C. G. do Brasil é o é de 18� casos ptir 100.0!).). °
mais perfeito' elo- mundo: que é IT.uito· elevada 3", con
O professor Arlindo de Assis �iderarr;.0s que r, DinRmarca
V!a,i representar (} Brasil :ao apresenta um ir,dice de 11
0ongré:>so do Centro Interna- %..508 .�(l' 100 ((\0 pe'S'lIl:".
donal -da Infancia. Obsen'(:·<.e que, a dz,;;),.;to

.

RIO, - A. M.) - Diária" desse f( t:ficiente baixi",>'"'!" .) .

mente algumas centenas de a Din,'h.tlca v'�'ll desdi) 1H31
lLrianças recem-naliddas, J·O· !!plicand' síst.�m;1ticam�nt:: -a
Distrit-o . Federal, são imunÍ-; vacina BCG éor�c1uiu o Prof,
zadas contra ª tuberru!ose. Adind; pe Assi.!;'.
Enfermeiras trein::>das, 1e- O Lar·oratóri"" sem .f;uw-
','ando em <;uas valises uma las

'

!nensagem de sa'úde, };'erc(Jr· !\:e··d,�ndo,· a um gentil
�'€m tndo o Distrito Federa�. t'OIl\ :e �la Dra Vera Leit.
Passam Delo, sertão càrioca, f{tbeirJ. <:tual di"e-t·:; � inte
�obem i!ÕS morros ..percçrrem dna do ':. ervic;.l '1�J P � G.,
\;S ru.:Js bem"ca!çadas do:. ba11" -"'lsitamos o laooratúrio Pe
los da .zona sul, visitam as I'eirá Filho, onde são prepa-
materr.idades. ,

['adas as vacinas.
.

Esh ássistencir. é p1:"Cstadê,' Este é um dos Laborat.ó-
'nontualmente, neüiante 'sim" ,'ios mais modern{)s do Brasil,

c j'les sdilcitação <ll)� pais, nó explicou"nos a Dra. Vera. E'
pl'UZO mflxnuo ce 10 ú;as a- um laboratóri6 sem janelas,
r,ás o llvscimento !.a Cl.:!ilIIÇ,', lodo pr�vido de ar ref'l'igera·
C' aS'.llm que trJb31!:Ja "Ser- do, dE'.3cnhado em estilo fun- Ações
viço d,") G. C. G. da

c

Fum.inçã0 donaI. Instalado há cerca de
Atau!pho de Pal'·a. ,um ano pela OCibúisil, pos":
Em 1952, lJa<,,,, ;;8.333 lHlSCl- sue um sistema de filtragen, Itios vivos fora!:! vacinados' dupla para purificação do ar,. P A S S I V O

,�Pi.143, bto é, r:L<:a de .0 u: Qu!_rze _ tonelada� de: refrige./ Não Exigível
pár/cento. Esi'Jn'(Js em fl'an- raçao sao fornecldas mcessan- Capital ...

'

.,. ... 500.000,00
(a evolução. Baf.ta dií pr que te��n�e por um compressor Fundo de rcserva legal 8.500,00
em 1927. qua! . .:b o ��(;r\,iço '5 ,r hlllgton_ �e 15 .cavalos

I
Fundo de depreciação. .• 12.385,20 530.885,20

r-l>i k,�ugurado, para :31.6 [.! oe força, Naa e prOVIdo d�
. .. ... .' .

_

,

L' t' 1<' re�ircula.ç,�o.de ar
..Est.e é slu- E'Xl'g'l,VA] .

':-ascidús vivos ::1') ..

' IS r!to ,e
d . I

.

1 b
..

\'eral foram pi'"�t'adas apenas 15" (l, CHCU ta e e 1 e1'a(.o Contas corren.tes cr�dores , ,. .. 94.001,50
148 vadnar;ões, cec1u}'1)U em por,olut_;;aj.ab.ertura. ., Títulos a pagar ". ..,

.

2370.'934266,AIOO 3322"'14,00
I BI"lhetef'ntrf'VI.':�'l exclv!-'va 1)",'1 a .

C, a. o atorln produz dIa- Instituto de Previdência, ,

"amellL€ 15.000 tubos da vaGlob" l'ress [) P�'Df, A.-Ií!lC,)
"�irl'1. Cada iu}}::>' contém 100

t E. As,;i�, dírpt:)f do 'Serviço r:iilie:ramas dt" B. C. G. dós.:!
Conta d� compensaçã(}

,.lo B. ;:::, li desd,.! 1927 e atual suf1éiente para' recem-nasci'

j
Caução da diretoria '" ." .. , ." .. ,

L�iret(): - Geral do De;Hr1a Ii,:,s. .'!lento Nacional de Saúde. Meio MiUl:iO fIe Críancas
A 3{'f.';etação ih.' ECG deu' SE- lnll.mizada"

.

I N B Ib d d b d 19 2t dava remen, irama. em 31 e ezem 1'0 e 5'i'luito !f'r.",amen i-!, a raves e
.. i\ Dra. V".ra revele.'.u·nns. '

Sv
• ALFREDO BOO , diretor"gerente.econH'ndações ã<, congt:"es,�("!s institllicã!o 'possue en1 \ ..

'do t J de assr FCRRECDSECR.ICOO.485 SCHUMANN, guarda-livros,me 1\:1)', ma ellli{,a ::l" ,-
�eus 'arquivI);; . quase lTIcb

c:iaçõcs 'médicd.<; pediatras, 101Hhão de ficha" de criances
etc. 'A :nfiltrar;Bo foi p.)rárn re('�m-nascid,1<; imunizada'c' ,'0' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

1
' � EM 31 DEZEMBRO DE 1952muito :,:,'gura, ef.p�lloU·�(: <:,1- no Distrito FE'deral. Em 1952, D E' BIT Oc'o um l maneIE. de óleo �:'"",- para todo o E,':'lsil foi fon')�

seguiu ') nosso eptr,:vi"h"!.:' c·j,_. cerca cie mn miFlij,) e

B"oje 3d !H)ssa,;
.

vacm::;..s sao c;u.nhentos rr. il vacina.;. A
rornec:(1:lr a tedo." os Est1'l0S (';!'lribuição ",os Estados é
do' BraSIl e estnn O:;: esbdan' :!\�;la at1'aves edo ServicC' Na
eJe me: 1-; de SUl- .. r a2 regiões cjona] de Tübercu!oser "" qual
n:ais a',"l�!adas '; ') pais. (")ncede a ess= �nstituição lIJ'(,a

O Dr Arlind,l de Assis € sbLvenção anual de 3 mdhões
1�!'ofGS3(,! ue MiCl'nbiologi" óa de cruzeiro,s. Os maior"ps
E acuL:l,J", Fh.'mmense J..: co',sumidores são: Rio Gran�
;,ledicma e amor do mútodo -.:!e do Sul e Eão Paulo.
de pesejui,.a d'l sifilis conhe,oj- �ó o Estado de GOiá;;, C·�.H-

I (�O co!'C'.' Wasse!TI·an-AsSl.� I.! eh'� a Dra. Vt?r�, esta rece

qual {ai ;>ndo!-:s;'no em 19q1 benao 45.000 yacma� .p.o.' 5,:�

pela Co.l;(:rencl.1 1\aciotlaI oe �l;,: �', por
.

wtermed!D lio
Sífilis do RIC ãe Jnueiro

I
!')er:vrço Nac!r.2!a� da. _L"�yrJ',

Preten�:e fazer o'te an,), �:1.1 pOI:, o G. C. h
..
tambeI,l. "h'a

P
. �.,. do Co ,.

Cf l'}',Q preVE"lj'VO contea o
ans, Iü!" oca .. lao : lr,ill de Han�"!

gresso do Centru InterM�f!l(: - .I. -.

.1al da Ir..'ancia, l:ma' -;:.;;:005.
,'ão sobrp as V,)i1fage:,J d"
J�étod!) brasileiro :de V?dna
cão do BCG pDt via. ·bucal·
,

O S·,n'iço do f;CG no Brn
Li! - ,revelou o· },O'sso er.tre

'vistad') - é C011siderado pe·
Ias autoridades estrangl!irili;
t nacion�;l:' como um dOSe ma::;

': perfeito" do 11I1.o:1do. C:-tq:a'
,mos a t'::te resulf:-do grac;as iI

�oordeli;H.ão n:,�moníoS'l de

,'três s�''''\ icos d;<;tintos: ,lab?-

t
ratórÍo pra o t�studo.bi:)Í.ógi·
co do �él'me ;� preparaçao Ija
vacina;

.

a::sisten.':3 soci'!l prs,
tada a Ij"micílio E' nas mater
nidades. e. fin.).!!';" ente, con-

trole Cli,:lCQ do·; vaci!la'{';� e

eUas famílias. l!.l'.te
'

pe . feito
entrosál1.ento d� atht;à�de

.

I tiermitk'uos õ�1,:rfeiço"r il'

I'vacina:ç'io por '\'.a bucal
1 rhegár-I"Js. após 25· un(J:;

, i pesquisé'g e tra1:alhos, aI} pe::-'
,

I feito crntrole cj_;bic-o .. O -';.:. 7
.

Ve"'se qt�e só agem os fraDci}
,

;;es, baseando-se NlS peS'l'..li<'lls
brasile 1':'1.°,

- está" aper:f?:';oan
do os jilPUS méh;·C;os. Até bá
bem pouco te,r:po êles nâo

jl.,lspunbam
de contrôle .elini-

l!1). .

Declina ()< índice tle tnhe·r
. calos,:; no Bl'asU
I li. p(:r.(;ent�em dt �b{!l;'C�

·inc:licios •

crise nos
OBGAO. nos "DiA.BlOS· ASSQOlADOln

.

PROPIUEDADE DAi
.

B{A fi: A: N A !J , O.

"

casr r e nela N a c i o n aI !a

I
MAmNI<�STRKIK AI.S GEREGELT ANGESEBEN'

Der neue Arbelüsminlster', João Goulart erklacrte,
dass CeI' rlank dél' Gutheissung eles Vorschlages.' von seit�'rt,

I �er Schifilsgeselbc;hafteh, .den .. Marinestreik schon prak�.
tisch als geregelt ansieht. Die Streikenden', dágegen,. ha-
ben

. sich bisher noch nicht gea,éussert.
.

. :'
'

no ano vindouro aínrtn cairá
.

ma para movei: nus.sa iuc!uiitie posto de rSnda, meno., 'i'rlo�
mais. E como na época l<(! cr s-.en que ·tem· paraliza<1a suas má- menos frete, 'menos tudo que
não será vlãvel aument n de im- quinas. completa o intrincado e.sterna
postos, deve se ílensar ern re- Aié. roda. producao se' rerluzt- comercial e rudu st rrnl ue uma

dUZÍr despesas. da, enCareCl'-se, 'Úin ·(,"l.uas nação cujo,; teutáculos ili: est r-n-

Não somos profeta, mas

('lr'j
r XIlS que oneram 'J jjI'Otlut:'. 1<J dem a todos os r-amos de at.tvt

servadores e ornamos ct r-amen- há a consequente bai xa ú., vvn- dade da vida.
te '<1, situação, economtc.a {O das•.Se pensar-no., nu tun. da- Quanto r.epl'es;�nt.?rá f sso }.(.I":'
Br'asi! quo ao invés de df>m:1Y!s- de ela Industr-ia bl'H3':";!';1 tt u receita o Go,:e�no? A quun

tl'ar=capãcid�:dê
-

de reaeão, (.in- quanto \'I(.1'I,Í. l:eduz,c]o li lm,vi- tO,l mühões de ,�r'uz..,'rc,; há a

lerá. per!'lp('ctivail de pi,ar ainda. mente de vendas? queda da arrp,;ltltlÇU"?'O qua-
O que Isto sl"Tn'1'I'ca rarn o dz'ú e' este, não ternos d nv it:a.má.is. Sempe o nr3.'Sil (,st'O'lf> li .,,' 1 ". ,. �

beira. do ahísmo. Nós "ii!fl1i1re
Vendas e conslgnuçõos, mencs Par isto .afh·ll,t:'_rn(J� sem recero :

nos queixamos �Ie slt'..llçio i.e-: impoRto de COl1sumo, 'Ueo JS im- - Vai cair a l',,!!,��ka l"l'�;O"lli.

grm, mas o paí�':;a�li�lh;:;;'; T''j:: ������������
davia desta r·er·.:!. €lltnmos 1 en- II V I S OVndo o problema. (la propria
earne ie o Ooverrio scn'J"ã tum
bem este efeito di sun pcllitici
economica, a despeitn do ]\fl�

I
nístro da Fazenda ,e cor:gl'!l.tu
lar pela diretriz seguida.,
Devido á detapídaçâo cas

Governo? Menos ímposto de
nossas dtvísas 'com .iniporta�ãiJ
de automóveis de luxo. de Len!
das, de cavalos de, rorl'idu e

outras coisas supérfluas, berre
fkian'do os ::tpad";nh'1!!o,", ':".fiO

.
lemos Iast.ro qUe nos posstbiíí e
Luscac no crter-íor m:s.l.êl'i<t prr-

LADISLAU ° ALFAIATE DO MOMENTO TEM O

PRAZER DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO E

VARIADO SORTIMl1:NTO DE CASIMIRAS DAS MAIS
,

AFAMADAS MARC.\S A PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VIS'I'A E A CRE'DITO

LADISLAU ALFAIATE, RUA. 15 DE NOV. 592 -

10. A1\iDAR - BLUMENAU

INTERNA'llONALE BAUMWOLLRONFERENZ
Díe naechste Zúsammen'kunft des aus. Mitgliedern

nus allel' We1t bestE�henden Infernationalen. Ko�itees fuer

I
B:lUmwolle solY,. wle aus :washington gemeldet Wil'd,' íü
Sao Paulo stattfmden· AIs Tel'min ist der lVIonat Mai des
[àhres 1954 vorgesehen. Diese Internationale Baumw�ll�
kO!1ferenz wh.7d,di-e:,éitEi'ihrer Art sein welche in Sued
amerika abg'é1Í�uéh wird .. Ni:ítglieder d�s Komíteés kom�
men aus dem' anglo-aegyptischen. Sudan, Árgentil1ien,'
Aústralien, Oesterreich, Belgien, Brasilien, Canada, Fran-:
kreich, Deutschland, Griecbenland, Indien, lta1ien Japan
Mexico, Holland, Norwegen, Pakistan. Tuerkei,

.

Spanien, SChweiz, Schweden und USA.

Casa Buerger
ORDEl\'l DO DIA

1.0 - Leitura e deliberação sobre o relatório da di
retoria, balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer
do conselho fiscal, relativos ao exercicio de 1952.

2.0 - Eleição do conselho fiscr:l.
3.0 - Assuntos de interesse da sociedade.

Ibirama, 2 de março de 1953.
Alfredo Boos, diretor-gerente

AVISO
Achám'se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório da sociedade. os documentos a que :se refere o art.
99, do decreto-lei, n, i.627, de 26 de s=tembro de 1940.

Ibirama, em 2 de março de 1953.
Alfred'O- Boos. diretor-gerente.

OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAMAIS VISTOS. - VA' IlOJE MESMO FA:-

ZER UAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E

-- PAGAR MENOS--

Rua 15 de Novembro, 505 - BLUMENAU
.. NEUER BAGGER FPER DIE BRASILIANISCHEN ,.

HAEFÉN
Herr Hildebrando de Gois, 'der Chef des Amtes fuer

Fluesse, Haefcn und Ka"naele" tente dem Bund-espraesi
,denten mit, dãss sich der Íli Europa bestellte grosse Backer
:'AntwerpeÍl III" auf d,er 'Relse nach Brasilien befindet.
Er soU hier zusàmm'en úüt dem Bagger "Gederland" fuer
die Ausbággerung' der HaetEm you Aracajú, Ilheu's" Para
naguá und LagunC). eingesetzt werden.

.

Der neue Bagger ,soU aussergewoehnliche Saug
kraft haben und eine Sandíransportanlage fuer 1.000 Ku-

Ibirama, em 17 de março de 1953.
BOOS, diretor-gerente.

Declina nu Distrito
.

fede-
, .

ral o indice de tuberculose
RELATO'RIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
Dando cumprimento às prescnçoes legais e estatutárias,

temos o prazer de submeter à vocsso exame e apreciação, o

presente relatório, balanço geral, conta de lucros e perdas e

p;arecbr do conselho fiscal, referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 1952·

Esta diretoria, permanecerá ao vosso inteiro dispôr
para prestar-vos quaisquei' esclarecimentos que julgardes

necessários.
Nova Bremen,

ALFREDO
AMTLICHE VERTEILUNG VON INSEKTEN-: VER.

TILGUNGSMITTELN ?
In eimú' der letzten .Sitzungen der Gesetzg,ebenden

.

Versi:ll1lmlung reichte .der Depuüerte Líno de Matás 'ei
n8n Ges'?tzqpt'Y�rf_ eÍl�: dUl;�hwelchen die t;r<ltisverteilung
von SChaedlírigsbekaempfungs!t1itteln án Kaffeeplanzer,
Baumwollpilanzer, Weinbaüern und Obst_produzcnten' v'or�
,geschlagen wird. Die Mengen sollen: im Verhaeltnis zu der
bestelltcn Bodenflaeche stehen. Die Verteílung soU durch
die RegicrungSélgronomen erfoIgen. Es sol1en vorzugsweise
die kleineren Pflanzer liJeruecksichtigt wcrden. Das Ácker
baw,el'tetarint wird die einlaufenden·Antraege

.

pruefen,
So lange ím Staatshaushalt keine "Verba" fuer die DUl1ch
füehl"l!lig des Planes vorhanden ist, so11 das Ackerbause-
1l:l'éhlria1 dfe Fi�anzieúing uebert'tehmen.

.

DIE l�NGLISCH:\BRASlLIANISCHE .

lIANDELSKON:-
.'FERENZ

'

Nach Ansi<:ht des euglischen Korrcsnondenten der
·"Finalleial Times" in Ri6 cl� j'arleiro kann d;s Ausscheiden
des brasíiíanischen' Finánzmínisters Horacio, LafeI' dle

31 DE DEZEIU"BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM
RRO DE 1952

A'l'IVO
'DíSIJUllÍvel

Caixa 2.232,30 I
16.720,70 I

Realizável
Merc,adorias ...

Móveis e utensílios .. . ..

Ferramentas .,. . .

Lenha , ," , ,.

Selos mercantis ." ... ,.. . ..

2.300,00
606,00

10.541,50
1.300,00
1. 481,20

ImobiUzado
Imóveis .. '

,
,

.

Edifícios ." '" .

Máql1inas '" ..... .;. ., .

Construc:ão .,. '.... '" .

50.000,00
241.652,00
363.993,20
33.998,30 689.643,50

Conta a 'amortizai'
Prr�jufzo a amortizar ..... ... ... ... ... . ..

Couta de compe.nsação
caudonad.as ..... ... ,.. ... ... ... .

144,554,70

20.000,00

I873·159,20

20.000,00

873.159,20

Despesas gcrais ..... ." '" ... ". .., ..

Impostos e selos mercantis :.. . ...

Juros e descont:ls ... ,.... ... ." ,

Seguros .. ' .. , .

Saldo do exercício anterior . ... ..,

101.936,80
13.729,80
8.651,40
5.703,00

109·872,60

239.893,60

C R. E' D I T O
Mercadorias (luc'ro bruto nesta conta '" .,. .

Prejuízo a· àmortizar .....
..: ... ." '" .'

95.338,90
144.554,70

239.893,60

de 1952Nova Bremen, Ibirama, em 31 de dezembro
ALFREDO BOOS, Diretor-Gerente.

ALFREDO BOOS, diretor-gerente.
CRCSC. 0.485.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados;' membros do conselho fiscal da

'�........_--_;,-- -------. li'ecularia Rio do Norte S. A" declaram que examinaram.
t detidamente. o balanço geral e demais documentos referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1952, tendo
encontrado h.tdo na mais Derfeita ordem e exatidã'o, reco
mendam sua aprovação, por parte doS :senhores acionistas
na assembléia geral.

Nova Bremen, Ibirama, em 17 de março de 1953.
ALBERT FREDEL

. WILLY FREDEL
ARTHUR HASSE

TERNOS

bOENÇAS .
NERVOSAS

de 'Saúde Nossa Senbora da Gloria
ASSISTBNClA: ·ID!'DIC A PERMANENTE A CARGO DE

ABRR1'A AOS ME'DICOS EXTERNOS
ESPECIALISTA..

.

ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESINTOXlCAÇOES - ALeOo.
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. -

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone.10511
ENDERECO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

C U R ITI B A P A B A N ,Aw
I.,

fstac:los Unidos
100 milhõesno valor de

de dolares
HARRISONj. Estado de Nova E' animadon. salientou o EI'.

Jer'5ey (UP) - Falando duran- Rarnaey o volume das novas en

te a assembléia. anual de ::tcio'l comen�as pura as fábricas que ,a
nistas da "Wortnington Corro- \Vorthmgton mantem. at rnvês

rat'on" o pr-esídarrta . daquela de companhias ubsídlártas, em.

importante companhia, sr. Ho-I oito pnises �strangeirs�. entre
bart C. Ramsey. declar-ou, que, os qua.s estão o BrBadl, ri Ar·

nâo viu. até agora, nenhum in- {,mtina, e o México.
dic.o dn, rrtração di' negocíos DepoiR da assemhléla, o;> ado

que muita gente julgava Ineví- ntstns vísítaram a fábrica da.

tâvel nos Estados' Unidos. Worthington .

ne=etn cidade. que
A \Vorth'ngton, tem oneomen- é '.�édt' daquela gl'a,ntle eompa

das no valor de 100 milhões de nhia. íllternaci'.)n3� pr-odutura
dotar-es o que assegura, o pleno, de. hombas, maquinária. de

funcionamento das fábricas qu" I construção, turhínns
..

1' equipa."
a companhia possui nos Estado', I mente para ru- condctonado e

Unidos, durante 9 ano de 1!15:�.! refrigeração, .

Encomendas

B •• OlilaOIDA8
vABIZJ:8 JE ULCUA'

DAS PUNAS: curas .em operaçb
Dl�f'Ef"SI.AS. FRISA0 DE VENTRE, COJ..ITI!:S.
4.IVI';IUANA. J'18SURAS, COCEIRA NO ANTI!

CORAÇAO, PULMôES. ItINS, BK.!tIG..s., ftGADO

- Dl A R Y T A B O R D A _.v�

(Alvarus de Oliveira Far:nacêuticos ond{l havia
Os assuntos ecoTIomiC'Js ('c_l'.cna de prodl;tos a preços

têm, vez em vez, nos vindo à :tr,tig�s. como quota de sacri·
pena· Estamo, dentro da in- f�.;i". E imediatamel1te se
dústria e do comércio e isto c('.11!elJu 10d03 os produtos, a

LOS permite observações qu;· partir de l.a de lVhdo. Era
r.ão nos podem fl:gir ao regi�- preciso fazer isto, pensam os

troo C:m0 vivemo_" no meio que querem conquistar as

e c::lmo sofremos as suas di- graças do povo. Mas se eon

ficuldades, cremos ser opor" gelou com o mesmo defeito
tuno o comentário. Mesm() de outras oporttmidades, ii
I: orque a cidade é reflexo dI) (Com'lue na 2.a página, letra H)

.!jra ..,il e o Brasil sente a ci- - - - - - - - - - '"'

dade os problemas que se PARA QUE SOFRER, SE
a;ultiplicam e que parecem EXISTE TOGAL ?
não Encontrar mais solução. Não importa se a dôr que
A COFAP tenrlJ um militar o martiriza é reumática, ciá

:" testa, mudou de orientação. tica ou causada por wn fOl'
Procura-se o lugar para o te resfriado· TogaI lhe dará
homem e não o homem para () alívio imediato. Bastam :-:1-
lugar). Agindo precipitada- guns comprimidos. TogaI COlr�
mente, sem consulta aos In- baie a dôr sem afetar o 01'

tel'f'ssados e sem ouvir OIS en- ganismo.
tendidos no assunto, rasgou-I TogaI, específico de fónnu·
se o C:)nvênio dos Produtos la suíçrl c-ontra as dôres.

»TAPETES « I , D
....... ,..�...-\

O MAIS VARIADO SORTlMENTO-
AS MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D' O ( IMOS. A_

Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenáu

VARGASa

Samlações Tra,balhist:u.

Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getulio

Ontem, '() tráfego esteve interrompido por mais de uma

hora, na Esplanada do Castelo, quando tomavam posse OS
nossos bons amigos Osvaldo Aranha e Jango. Goulart, que

tlhe devem prestar magnificas serviços como titularcs dó) novo
Ministério, já conhecido como o Ministério do Sobreaviso·

O que desejo, porém, examinar, é a atitude de dezoito
senadcres, que se recusaram votar a favor da indicação de
Olegário Mariano para nosso embaixad::>r do Brasil na Repu
blica de Salazar.

L'ogo depois de conhecido o resultado, o meu amável
amigo, grande c.apitão de negócios, o senador Arthurzinho
Bernardes levantou uma dúvida para que desde logo "os vo

tos em branco" fossem tambem considerados contrários. E
ness2.S condições, a indicação seria rejeitada. Prevaleceu., to
davia, o bom senso. o assunto foi submetido à consideração da
douta Comissão de Justiça.

Ao que estou informado, nesse instante, o meu velho
companheiro de grandes noitadas, o delicioso "blaguer"
senador Dario Cardol'o designou relator o nosso rejuvenesci
do Olavinho de Oliveira, cujo parecer será favorável

.

ao

Olegári-o.
Tratemos, então, a seguir, da pessoa do futuro embai

xador. Príncipe dos poetas brasileiros. Homem de bem, que
nunca entrou em n13rmeladas nem em jabaculês. Antigo de
putado e constituinte, onde cumpriu com dignidade o seu
mandato eletivo. Serventuário de Justiça de primeira ordem.
Assíduo, zeloso e exercendo o ofício com a maior dignidade.

Por que. então, esse resultado confuso no Senado? Se
jamos justos. Em que é mais digno o nosso Cristiano Macha
do, que obteve quase a maioria absoluta do Senado? Por qlle
foi cal1didato à nresidencia da Republica ?

Infelizmente está tudo explicado. A nomeação de Ole'
gário encontrou as maiores resistencias de João Neves,

Pelo telefone, pessoalmente, João Neves cabalou votos
pum que fosse derrotado Olegário. Ou melhor, para que (}
senhor fosse derrotado, como presidente da República, passmr
do pelo vexame de vêr recitada uma inditação governamental
para embaixador.

.

Virou, porém, o feitiço contra o :feiticeiro ...
João Neves, mais uma vez Loi despedido· Agora, do

Mmisterio das Relações Exteriores. Olegário Mariano, dentro
.em pouco, terá mais um fardão. o d� embaixador, e lXlderá
recitar à vontade, os seus versos, que al"l"cniam os odolescen.
te;; e Os velhinhos, e produzem formigações estranhas.

.

E já estou vcndo � aquí da Cidade M:lravilhosa __

n.:J pal'apeitü do Estoril, ao decFnar do dia, ou ao som tia
guitarra, a cantar os Epicos do Parnaso Lusitano, ou quem
sabe, invocar o sempre novo Eça de Queiroz, que sustentou
que nã'o haverja o direito de vencer, se não houvesse o di
reito de perdoar, principalmente aos despeitados, invejosos
e medíocres...

. .

(Entre parênteses, qualqüer semelhança com o Joãd
Neves é mera coincidência ... )

.

.

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo
certo das horas incertas,

BARRETO PINTO
(Firma recO'llhecida pelo tabelião Segadas Vian-a).

P. S. - Segunda-feira, sem falta, ainda mesmo que o Si"
mões Filho, o que eu não aCl'edit0a �ontinilª n.

'. Fasta da Educação .J!to!l

-

'.2& L� ......_" ". ."
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CELSOBRANCO ;�:�i,;::;�:��,;:::�: ';�:';�� ;��I� -Omb' peRdOr'arOS qua ros :;:�;�. um ,"á 'te: , ,', ótimo

DESPACHANTE ADUANEIRO há meio rnas. encHlItud,lr 'para da" e ind;ca Iogó o gráu ,'te eul- mon'a de-côres no conjunto é de
IV! A T R. I Z: r'r.,hcl,':!::11' as par..de:" (h" ""lu" tura ,'stética da dona da casa; bôg: prática ,l'epetir", nos acessô-,

Rua Bahitringn. 23 Edificio próprio, Tolefono, 213. Caixa r=ostat, do que (J'3 lkliea,!os e· cotortüos Ma:>,}i:i regras fundamentais. 1)0": da: sa!liÚ,r{lâ,mpa(ias, enfel�
35 - END,TEI•. "BRANCO" - sxo FRANCISCO DO SUL ;!UadI'O.

.

para escolher quadros. A pri- tes, 'etc,) uma .ou ·'oulrâ c;ôr pro-
SANTA CATARrNA Um ,hBcnl!o urna pinL.1I'_·I .. bem meíra é.. naturalmv.nte escolher; dominante; no .quadro..

r":t;,, nu �H'lltr','
"

uma moJ']·.\!'a Im quadros de que g'osta, Os Os quadros devem ser pendu-
PI'! "I" ':1(1:1 dá i. a rndos de acnr.dn com n dlsl.r-í-

'.'i'���
------------------------------------------------

.:·"'...�" ....���""_��....."''_��'_,x�,..........''(,.,..,_,,�''''�·�� OI

IA"t�n��> 0.snrs. ()fi�j�!sll!"el:T�, t.;otofamento� .. �I
�

.

�I.. A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua �S l\1arechal Ilcrmes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu- � I
I ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores, 2 I

� llara Automóveis e Móveis estofados.. §
\

I PAG.A-SE O'TIMOS SALARIOS S
Os interessados" deverão se dirigir à Gercnria com

§� !o Snr. Emanuel Machado em CuriHba, ou por corres-
,

"" pondencia para C. Postal, 1.242. " !
� �I
t��.....,���....,.,'K"""���"%.""����

..�",,I.��' -----,

F 1 r. r A L:

Praça General Osório, 115 - Edifício "SAN'!'A JULIA" _- Apnrt ,

próprio; 32 - Telefone, 4773,
CURITmA PAHANA'

---� . -'--0--

IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇãO E CABOTAGEM
"

.

. - QUESTõES ADMINllSTRATIVAS -

oem como todos 05 serviços junto à A1fànrlcga de 8'10 rrancisco do Snl,
;,ãó executados com pontualidade e presteza, dispondo para êste fim • .le

uma organização perrei ta com escritórios e técnicos.

Dispõe de páreos para c'epósito de mudetra junto ao quadro ela ,,,;ta

ção, e .nos trapiches de embarques da Ponta ti" Cruz, nem corno artna

zern para
-

depósito de mcrccdortas cru t�ernl. junto aoc t'rnp tcltes de ern

barques na cidade,

ENCARREGA-SE DE EMBARQUES DE lVlADF.TIti'S E DF.
.

OUTRAS
MERCADoRiAs PARA O EXTERIOR DO BRASIL E LOCALlDAJ.}F.S

BRASILEIRAS.

TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS, DE SERVJÇOS CONSTAN'rF:S iI,'S
MAIORES FIRMAS DO ESTADO E DOS ES'rADOS VISlNHuS,

Sófre?Tenh Fé
Escreva detalhadamente pas.a a Caixa Postal '1 9 1 �
- São Paulo - .Junte envelope selado com 'ellj'lereço_
Não ntiIise registro para evitar demora na l'etirada, em
horario impro.prio.

-Quebrando Cabeçá----
-1 2 "3 ii 5

,

-t
3

lf

HORIZONTAIS

_,_ E,túp:do; enredai', !� -- Agit:lllo. ::: -- Hidrorobi,l
(fiJ!,'.); vasilhame finíssimo nara beoidãs, <1 - Láhius: voar,
5 _:__ PelwiJ.'a; fração de .�egui1d!); l'élÍva, li _, l<'ra!.Pl't1n: p:;tim:.cr,
8 ,_- Maliz,II'; objeto d;:- resgate, tJ .. - Respulu'l\'(!! (fig.): esca'

pam; llC'giltiv::l. 11 -- ln::;trumenio l1iusi<:al; vda di' nav:o, l�
Traç:ek. 13 Praia; dificuldé.des·

VERTICAIS

1 -. Exnbsiv'}: ana1e111a, 2 __:-_ P:lrecC'l'. 3 .- Esvaziar:
solenidade, 4 _.::.. Caminha; mi.3são; 5 -- Norma; canoa çl,e cas�
ca de madeira (!lI.); dhleto falado ao sul eh Fran�'.l 6 -

Semblante; '1ara :-,itar. (:)1.). - B - ExceL:nte; declive, 9
'Pstad:s Unidos; 'laz: milho torrado, lO -- Lavoura; vclhíe2
,fig,) 11 -- Une: nome de hO!lwl1l . .12 -- Ajeitar, i3 _- Nor
.I'l; p�mba selvagem (pI.)

..p!"�i1�I·j Í)(;:í n:iU�'e:-l da!; ��un::J:'; rór-
.dclt';;, '" tÚ'Íli 'UmíJc:mill'F, não Pamplona
: :',�.,,.,,,.l :ü,..:,bJutawelll', etlC'rTltNl- (.. . .. _. Acha-se f'ngaliniado des-
\10 U;:k, ni;l['(!S' dr) E'JJ'II' (' .', FAZ,EM ANO�., ITOJI'

"'"''
..
'.

-

- - ., '..:., çk" o dia 12 ck·stc'.:mês, com !)';,1" ('fJn:,lilúe ::t mais [<"'07. Oswaldo I"ie.betrau i"
. ,...

.

H,<l�H·. fJg ('.....púei,·s· ti,. l.t1!:ml'ü". .
! naseit!1ento de um2 illtel'cssan

�"Ufi:· rü'; '0 f;!('!J1Ú') [l"ri,',h":eh
A' efenleride 'de bDje as",i':' te lVlenina, o lar do sr, Aloi-

Ln{ ni;;' (Jül'tn: c:m liH2, ih, '.:1- !laIa a passagenl' cÍ:J Hlljve['"�:!- sil. ']\I[,'bto .

e sra. '}'ereza l\'[e�
t:JIl �i 1n.:íquilÍ:i· di!' n",\rir'iü)!t_:' el 'lI ri.:;. llc\talieio ((o esthnadu ci- f:iL).
itr�il:!jd�'u.'

.

'c-' (llÜ� �("f§:�n.. tn;"t:fltdn? dê:Hh'io', !-:r. CJswaldo I.. it�bf�-
:lllc:lin(rlnli"nll' ndo/ada t",>" I t.. .' 't,. "

" '.:,. i
"�C:rn",,'I.· de LorH.ll'eS, rui �l l)r<3-!

.1 atI, pro!)! [(. dllfJ ael en,!,[ ",

cm'E'XII' ela' moderna. rotati'i!l. ,zri' .putCcuhn'; de tr:',lIIspol'tes'
_-'-�_-'-' ......;.,;"o--'- ._......_..._.._'__'_�� ,.(' cavalheiro muito bt�nqulst()

1'('
:relncÍoílê,do nesta cidade

nI<ltív(J,
"

porqlle �er<.Í; �H da.! a
dl� 110]':, �I re:.tfll�mr,ç'a;) dI)

Il::il'go ..
t.(Jr�ef'lLJ !,m élu:�' (, lido j

I
Il:l .:';"�:lt.d:1d,' hlur(!,�n[,u('!l.se,

j]lU! da
..... f (a]; .

(O(eirirdo! s
(ombaf�dª ae 1 �o Dia
Seus pé:; ccçam, .roem ê z:::rdt"m

tanto a ponto :}E- llHhsi enlouque
eê-Io '( ��na ,pE'll� r.ficba, d�!�\.·,':ise�. ou
:!SaIlnra '? A �.�erd;;_:_df::t'�1 caIJ�;,U destas
afE'_"-;.';"_:-i::: t.�u'!..ln .. ';-1:; t· tau J!!2!.-n.te que
:;e �':;p:iii'Cll Lu flil,H.(i0 rntcuro e :é
conhaeirrn :::iob- (iiv€!rs;J.� denomína..

�'tif--$, tais Gdt11l} Pó de Atleta, C{)
een a de Singapura, "DllOby" co ..

t!{'>it'�. V .. não pode- liv�'ú-:"-�e oestes
sorrtrr...entes senão d.epoi� fie ettrnt
na:' u gernic ('3u5alJ,J{'. 'Urna nova
descoberta, chamada N i � o d (:.I rm.
faz parar 3 cocet:..a 'ln '} rnínut (JS,
COlnLJ31e os germe!)!., em 2-1 horas-e
torna a, pele 11S:�\. lt1u�i.l' c tilnpà
"li' ;;:dí"s, Nix�d"r", ui. tio bons
resultados uue ufp.rt:o;_.e 11 garanna
de ell.a,;��.;ii' ._! cc-cerra e llfl'i:;;Jar a

pele .ilJ o S0 dos pó�. COD" o tH�
matoría J",� casos d!:! lIf<?cçô"s cutã
ne4tE, t2-�:plnlJ.a.s, aeflê, frieiras- e

ímptngeus cto rosto ou do corpo.
Peça NiJ.i.odEu-mt au so..:.u farmacéu...

tlcu, hoj�� m f:- S In ü • _-\. n05�a ga..

U.... M-'l . t'an(iu (; a
&�:iUilGúelfiti· sua """tor

fUI! U t!i'lI:',;Ij� tIlUll�3!l pI'otecao.

, -',
.

{}s hrlgos úeios , não 'aprovdLados,
Beijos e abraç.úS .que não. foram dados..
Que não daria ag�l'a· para obtê-loas 1

. ..

Quando partid�' -- E3tl'a�ha arinrição
__ .. Os- teus clhos ardtarn de emoção,
(_) sol poente incendiavwos teus cabêlos,

.i (isl!' S. . }tocha FiUw

Ni.Jfr;cionisla chefe ao Cio,
A pI9�ea, tiii:)

p210s pequenos, é

A rapidez do transporte é fator de bôns
negócios. Por isso, os homens de nógócios

preferem viajar de ovião. Na sua próxima
viagem, faça como os

viajantes filxperimellta
dos: escolha a !'nerhor
linha aérea... Prefira a

KLM e goze da rapidez,
do confôrto e da enexcedí
vel hospitalidade que de
romà KLMfama universal.

Informações detalhadas
ngt;; ggânciu$ da Vurig
em 10J.:.; <lS Etttldu ""

DESENHQS
Tl�CNICOS E COMERCIAIS .

1! S F.A L lAMENtO
de jUNiillS. gáragens, interiores de tábric�, etc.

L O 1 E SEM li R E S T A (õ ES ..

>

pontos da cidãdé
DE TERRAS ..

em diversos

MEDI(ÕES
•

INFORMAÇõES COM

IOSNILDO CERQUEIRA LIMA

Rua 7 de Setembro, 1893 -- ou Edifício INCri, Sala 3

,'" . .

,

UM I,lou/f)/I/(lAJ)O/2 E11 $1/,4 C'AS'A. f tlP/A:.

NÉCr5�'jDAlJZ; I------------------------------�--�------------------------_.---

o L10UIDlfl(!,4lJOIZ jOO�
�G012A:, EI1PRE.5TA�ÕE5

MEN.1A/5 ZJEó-l/H.
�

I

'C .

,�
,

' ..
"',

'"1.,«

::..>-';""-,, :di-

',. ;'"

-.·Matriz: IT A J A l'
Fundado -em" 23 de Fevereiro de 1935'

"Capital' • � -:.'.. _. ••.. _ _ .. .., ..

Fundo de Reserva �. .. _, .... ,.
".

total do

28 ,2 .53 mais

,ÂGENCIAS E :gSCRITORiOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \8 DO SSo .

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIÕ DE JANEIRO . E cuamail"
.

TU'�as de DépÓ.Jtos· .

.

..,.
.'

'

Dep6SItQs � v:i2ta {aem limitel 2%. DEPO'SlTOS A pRAzo ,FIxo _

,DEP()��lTQS íJmAPO�
.

Prazo mír.Íii-i.o -'le 6'mêses/5,1í2%,�,
Limite de Cr$ 2'ílO.OOO;OO 4,1i2% Prazo minimo de'12 mêses-'

'"�o

-69&:
r:.iniite ·de Cr$ WO.OOO.OO . 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS �OFUL�ES Aviso de (SO 'di�

.

4%
-Limif� çle- Cr$ 190.:000,00 Aviso de 90: dui."i 4, 1/2,%

. e RETIRADAS LIVRES AviSo' de 120"diãS 5%
.

. .CllP I'l'ALIZAÇAO .SÍtM.ESTR i\:t,· ..
'

.

ABRA UMA CONTA NO «iN CO'� E PAGUE COfd
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QUINTA PA'GINA ,� ',o,.,>\·',\-:''''''·�;":h;'''�,----�� =-
�__��.------------------� a �__�__�__�__��__�·�·�-�'-�-�--� --------------------�------��--�--�--��-.

Outra iniciativa de' vulto
51·51 g8,S

em colaborerêo com o Tamandaré,.

Professor Trindaf.te
Onh'!l notável real ização

('sp�;r�i'Ja vem de programar 11

Lig:J Atlética Blumenauense
flul·.1 o e01Tcnw : ano, Inédita
em Sant , Catar-ina, cuja rou

J':;"1<;iio proporcíonará as! mais
'l'll;io.das sensações àqueles
l'lLl,! t lvcrcrn 'o ensejo de as'

sist í-Ju.
'I'rn l n -se de> J ,(JS .JOGOS

Di'.. JUVENTUDE CATAHI-

C'pm:lí:lní:· livQil","!; nnül"tu
!:'H.13dt: de illf..l'tt'lilt'! promove
Tá ',1 I,'('(It'!",I(';i" Atlétk.l C'I :."
rnens; h:Jj(.: ii nni í

e. IiU C,,-
1_it�1\ di} Estudo. mais 11;,;;'

C'Jl'rida d�l [<'u_l{Ueir;t. r,j'(, \':1
t radlciona l d(j lll:lÍl:stri:;nisl!.<i
(·id:H'itH.'II.<:(·, ,'1 (jI.L.l e',lICn!"l'd.l
,,1ll'.las e dub,·s cip div(,�':;a:,
IIH:ü!itlaclr·s de' S:tttla C11!.c'c"·

ent idade orientada velo 51',

guns
.

RC'li:,lo Beu í

io promoverá em

-olaboruçãu com os Grémios
�:Stlt(L:-I'dí;, clt: Blumenau -

:;rcn"o Esporui \'0 Professor

deverão rHll'gil'., comefe ito !wla "matEr". do!'! dl'S-1 seguintos modalidades espcr-
poi'tos 'àmadofE:S cltadlnos. tiV:1S: Atletismo. Voll:íl)'JI, ao assunto. detalhes et1tes rtÜ2
Compreenderão os Los .TO·' I Basquetcból , F'utelwI, Teriis '

e nosso re:l.,ri�gem· Inredlata- .

COS DA JUVENTUDE CA' X:ldr�:s.· .

•
mente

.

procurará fornecer

TARINEi�SE campeoriatcs 'das Dentro de rnai.s nlgurr.as I <lOS inúmeros leitores de
_ Nadío",' .

.

.'

Fu-

., ból Clube -- anexos. res-
_,C':lÍV'a , -,1l'utc, ao Ginásio Es

,,,dual D· Pedro 11 e Co lég io
:>.lnlo Antonio. durante a Se

.Uti!1_l da I,I!\{ria. nos dias 5.

.j " -{ ele Setef(lbro vindouro.

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

Bandeirante x Ipiranga amanhãã baill
em. BruSIIlfe, na pr eira. ,liDai. do

certame te. 53t:flllbefil p:u'a li l'erHJViH:ÜO dt"

,'<J lt',!,<'<; 11�1�; d ;VI'\'';�'S 1\\1)(1:Ili-
,-;n 11(J3SU

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

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do ServÍí:o de Otoriinola-

.

r ingolcgfa do Prof. Dr. EnuI David de San
sono l<:x-umlüitente da Cltniea de Olhos Dr,
____ Moura Brasil --�.-

l'ARA mAGNOS'fICO E 'fRATAJ\lENTU nAS
.

Moleslias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

tst� Instituto Espeeíallsado está Magniftra
mente Moutado e Instalado eorn a mals
l\-loderna Aparelhagem para todo e

Qualquer 'I'rutameuto da sua

especialidade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido' e Importada da Suíça
Alemanha e Amertca do

Norte.
__""(;1.

__

GABINETE DE RAIO X
APAltELHO l\'WDlUtNO mE!\mNS PARA
DlAGNOS'l'ICUS EXCLUSivOS DE DOEN

ÇAS nA CABEÇA.
-_...._

BISTURI IU..E'l'ltICO (para operações sem
sangue)

ONnAS·üUR'fAS (Ultraterm Slemens
modelo r.;�).

INFRA-vnU!'mUIO
AEltOSOL (Allarc!ho in-

rlez para neuulísação no tratamento das sinu
stntes sem olleraç:iO) •.Electrueeagulaçâe,

Dia:fanoscopia etc.

Gabinete de Relracão
I

IiAnA EXAME nos OUIOS
(EQUIPO_-BAUSCH-I.OMB)

PAltA ltIWRf'rAS Dl<: OCULOS E
IWSi>IW'l'IVO CON'l:llOI.E

DAS LENTES RECEI
TADA.S C;VImTO

METlUA.
Micr-oscóplo blnoeu lar - Lâmpada de }'(!D

da - Perímetro).
_0*0.__

Gábinefe de Traumatologia Ocular
! 1

EXCLUSIVAMEN'l'E PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
CIllS - CONFIWCIONA I"AUD{JS E IH�SMAS-

CARA SIl\'IULADORES.
__11$0.,_-

Prepare
o futuro de
seu 'fifh\9
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Neo. Espécie Taxa. Observações

I am os comerciantes
dos vendedores

LEI H.o 411
Altm'il. parcialmente Il, Tabela .Câmara Municipal decreta e cu

II da Lei TIr. 295, do 4 de sanciono a seguinte lei;

Dezembro de 1951. Art. 1/.} -:- São alteradas, na

Hercíllo Deeke., Prefeito Mu- Tabela II, Itn�.xa à lei n. 295, de

n1c'1I:11 de Blurnenau. 4 de Dezembro de 1951 as taxas

Faço saber a todos os haut- que incidem sôbre as seguntes
tantes dêste Município que a

, rúbrlcas:

c
•

correneia
Noticias de Rio dI Sul

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

Vibrarà hoje a população ríosuleose
no transcurso da sua festa máxima

r-ecer na recinto da Festa de Sã;)
João.
A nova Matriz �m f\):n cons

trução. perfeitamente cober-ta,
servirá para que os vi'Sitantes
lenham localidades ube[gudus.
A monumentat foguéira ainda

maior do que as anteriores se

aprsenta como grande at.ração .

T'ambern a qur-tma di' fógos de

artlfíeios �erá um espet áculo
ext.racrdtnãrfo.
O mcv'rnento ver-írlcudo duo

rant« as últimas noras em Rio
do Sul. é a melhor prova do
Interesse de todos pelo resulta'
do da F'estn; cuja renda seriÍ

empregada na Matriz.
Pr-endas rtqulssímas estarão

pm togo, sur-glndo em plano su

pcríor- a Iimouaíne Ford, 1952,
nov nha, que será entregue ao

felizardo, após o sorteio a ser

realizado por um aparelho es

pecialmente conrecclonado para
tal fim.

1 Algodão - tecidos de
2 Algodão - tecldoe de
'[ Armarinho - objetos ele .... ,.

14 Bicicletas •.• .. .. .. �.

21 Brins e Casemlrns .' ,. ..

26 Cereais; .. .. .. ,. ..

36 Fazendas em gerai ••

51 Gravatas e meias ....

61 Máquinas de costura ••

63 Mascate:
de fazendas casem iras e bijouterÍas
65 de toucas cristais, vidros, alurn,
69 de armar .• perf, e roup. br.
'11 de roupas feitas p, homem

73 idem p, sras. e crianças' .

74 Idam, por mês , ..

80 Peles e Tapetes. .

81 - '[YJr mês .. ,. .. .. .. ..

89 Rádios , ..

2.000,00 por vendedor e

750,00 por vendedor
500,00 idem

2.000,00 idem
2,000,00 idem
5�00 idem

2.000,00 Idem
500.00 idem

2.000,00 idem

RIO DO SUL, 23 -- ES::;I)

I
çal a Ft' ta d(, S'1O .Toho , em 1953,

terlllinado� todos os prcparo.ttvos T�r,'mof' tumbem o afama.d.O
paru os te stcJos em hunu-na- conjunto F'rainer -- Pae e 7 fl

gvm ao l'adl'O"Íl'O {h Cidurle, lhos, alem' da Banda de Música
A Bandu d e Mús icn !lo I'l:lta- do nin,ásio Dom Bosco.

lhiio, de Btum enrm. num :�('�t o �rÚ. f'ovam nbntidú'Ei 10 bois, 25

que ca.t lvo u ::-otll'(:(ll!J1H ira a p') h" tÕtH:', ]2 ovr-Ihu s e ma.ís dr.

pul:l,�ão de,ta zono
, fllOtltir'ClJu'I5'JO gaunnaa, que sorvtrão C01>10

131" a cumpru t ,lk.l· do:,!" st Pj'"'' apetitosos pr-atos durante as ho
abr-llha.ntnnd- j COtn, uu pJ' se n ras eTU que todo o- povo eorupa- 5.000,00 idem

2.000,00 idem
2.000,00 idem
2.000,00 idem

3.000,00 idem
50000 idem

3.000,00 Idem
1.000,00 idem
3.000,00 id-em

Im�ressões nns· meios;;�olítiCOSL�l
sô�r3 a reforma mioi,terial

Na Alemanha Oriental

Rechaçam os rU<3SOS o protesto
ta�::ser;tsc�::=;:�a:m d;'io Vi�� das p o t e n c 1- a s o C I' d e n toí SSul e estamo'.> aguardando par;>
dentro de algumas hora:> a. luzi'

��r�:r��a��ntad'�c;;�:;��, �� Restabelecidas as' comuoicaeàes entre os �e_ores ocide�t�is
São P::U!O. " .

.BERLIM 23 (UP) __ Os I acrescentaram que

Pfocec;'1
setores de Berlim, poren:,

'

S8S ao leste de Berlim .

por lI1termed O destaq llnhW3.
. h' I _ . - ',. O op"rario berlinense fu,

apresentamos Mas vindas a to.,
lUSSOS rec açaram, ontem, sarao e castIgarao severa· sob certas gar,antla� por )1�, •

d -h _ W'n' G -

o protesto que lhe.s apre.sen- 'mente os cabeças das de' te das potencIas (){:ldentms. ,zl�a o c ama se _1 lf' . o_e
dos aqueles que p'e locomove-

- tl g S xecucao 01

ram de suas localidades, para h,:-am as IlotenClas oClden- sordens que c-correram re- Tais garantiqs consistem
ln. ua e

;:
comparlilnar da noSsa alegria e taIS contra o fuzilamento, centemente em Berlim Ori, se?undo. o pr�te",to que os

mti'siação,
_ �,

na semana passada, de nm ental.
em que os comandantes :P:1Í- o:�d;ntals en,:laram ao:, so-

A Festa. de Sao !oao e ;>111 R') t trabalhador berlinense, o Os russos concordaram litares ocidentais se comprJ Vletlcos no, dIa 18 - ?-m
do Sul a festa maIS popular q11" , 1 f

'

.. d t t b 1 'metarn a "por um fim a.! ato brutal aue ofendera a

conhecmos s('ndo ju"to o intt>-' qua OI 'execuca ,:) por um no en <ln o. em resta e ece.l.' .� . d d " N
re'i3�e que 'ela elespert�, t",ln� r-� pelotão do exército, as comuni�ações entre o se- envio de agentes provoca-

ccnSC1enCla o mun o
..

es

'mos, em todo {.\ rincão do Esta- Em sua resposta os russo,; tor soviético e os outros t.res dores e elementos crimino- s� prot�sto, �s potenCias ?�
d':J de Santa Catarina, cldentals pedIram aos SOVle

{ ( I f I M I R A )
Ao Padre Vital' Vicensi somos

P d J I
ticos que restabelecessem

.A .J gratos pela g�ntil�za do convit",

O era"'o OS m'e' ,·COS C ,"'n,·cer com as comunicacões entre o

TROPICAL R
prometendo dIVUlgar em tod09 '

�.
t d

RIO, 23 OVIeridicnal) _ Ao e B IM os 'Seus pOl'menoreS\ o resultado
leste e os aemals se ores e

- ", -

contrário do que ôntem pare' CASA "A CAPITAL" da Festa de São Joã.;) em Rio Berlim, cortadas pelos rus, possu:m, radzao os cçl0merclan
cia certo, os maritimos não se do S 1 1953

I � d d .. f' I
tes preJudIca os, quan o a con'

.del'am por satisfeitos com a ;LF�EDO 'J. ICRIECK consu to'"·05 I·Unto �S arma'c,"as sosA es e fuarl:�,��ra. . correnc'a dC'.3s� barraca, concor-,

con��'a-propGsta do. Ministé_rio RIO, 23 (Meridional) _ O RIO DO SUL, 23 _ Está de 'U
respos a sone !Ca,

aS�II.rellcia que, somente se tornoU

do 1 !'ub;ll.n, e a:;�ltn, ,! .greve deputado Rui Almeida do P_ parabens o nosso particular a'
nada pelo Comandante lVb, p'Jssivel pcla taxa e licença <1&

que devcn<1 termll1al' a zéro TB carioca tambem Pl:of m'go sr. Alfredo J
-

Func·lonara-o sob controle da ·d d "':,)an,"ta"r9Ia litar do setor soviético, ge· funcionamento ban{�s. e{ue _

lhe

'Io"'a ele )."" pn .. � l' '{) ti'
essor oao Krieck" • autor, a e ._c f t I I o le c\'ldenelll. 3.

" ,0) •• , -'<f_IU.<l C. m o' do CUrs) seC'llncl',ll'I'O ..,,, pI'efel·' llrh pa�' 1 e t 1-
,

1 D'b d' f o co }I'll.,(�!{l ,

I N lI«.' ' ".agem (e .s U na fi lC1O, nera� 1 rova, lZ que o u
""'f ,r' ensuda pqo fil'cO

I as as Sl��S {,lHlS(·9uenCl�s. a turn, vai rcc,bt'r os vPllcimcn- dia 23 do corrente. '1 ' t ] G tI' Cf f'
ui erença. {,&P -

A:,;semble.'l<l. na nOite de ontem tos atr�z ... d'�. a C'111t"r cIro se- EI t � RIO, 23 (Merid'onal) - O Po- Parágrafo 1.0 - As injeções mercadorias afins com drogas e Zl am::n O oe oe In.., OI
1).0" compl'e'antl's, que em nada

u _� � _ cO - "men o de gI'ahtle projeçao
.. .

d do d'd t"
-

os paredLslas, e�tabdcceram lI- lembro de 1.1>43 quand f _ no cenário d'.} comérc:o e d " der Legis1a.tivo -encerrou a con' no consultoria dü farmada, produtos mcdlCmalS c ucor uma das me 1 as que eve são perdoados, <>111 1'(;laçao aoS

111'1 das prelllnlllares para a ;am sU5pens.os seus pagaC:ne�' c1ústl"a local, onde p�eSide
a �á troversia entre a classe moo:ca quando não forem feitas por C>.lm o regulamento ,que eXPdedt� qUe aplicar para por fim aos ,vendedores "am1mlranle � que f:

'

cei:i.sação do l11oV;mcntD: a des' tOS. O defenmento ao seu pe- vários anos, com 1'aru, COU1I>e-
e as autoridades sanitárins, a pessoa nabilitadll e com auto- o .govern.(} para eXt.cuçao es

incêndios e desordens oca, parell�emente" e,tuo sendo

tituiçã v do prL'side'l1te d�l Fe- J.J I
'

o ·t d 1 l'
-

d r'
- -'- d' s 1 d lt "C (los

r"I<lO Jaspou'se ('111 parecer da

1
I Gnei:);, a "ACIRS" serú por ceI" ,prop SI o a oca Izaçao O' ;zaçao U'J me ICO respon ave ISpOS IVO. . dI" t s ro�

I
VOI'_ I ..

.

deração Nacional O.'lS MariO' j)t'oClll'udoria g('ral da prefei- to o an'versariante, hom�nagea' consultor:')S nas farmac'a'3, ccrn i1elo con ultorio:, preenchidas 3.':; Art. S.o -E' revúgado o ele-I SlOna
a p� os agen e p Para 111niol' clarez� da. s:tua-

mos SL'ltl o que a gn'vP proso illra, fav:orúvcl <'Is pretensões. 110 por �eu',� rlt:fficrosos amigos, a lei promulgada pelo vice-p�e- duas exigel}cias seguintes: creto n. 2G.7-l1, de 3 de junho ;le \
vocadores que chegam do �ã.o, divulgamos aQ3.lxo a lei

seguirá em todu o nai,;. Esta O SI' RUI AIn-c'eJ
.

I

I
N I 1 d IBidente da Repúbl:ca, sr. Joio a) serem prescritas por mé- t d Ber'lim 411 qu' reO'll1a o [!s'SUnto'

Presistirá até ii 11lrdi.. de JIO- ." ,I I ii V,ll r::,ce wr a. qua. i( a e de Diretor da 1949". os e e. ' " '"
.

de. llllla S�) vez Dcrt::> de 500 p<:Jderosa firma Café Ouro S,A." Café Filho. em vista da auscn- dico;
je. m II cruzelros! (Conclue na 2.:1. página, letra A) t!in. de sanção preBidencial no b) ser a rece'ta. transcrita no

YI"5a'0- melhorar a posl"ça'" o�(:��:leC��: t���fn::�:�:E;{� :1�df�:�:!t;�:�á a:to�:!�
Art. 1,0 - O artigo 23 do De' Tllento do oonsulto.rio, quando

creto TI 19 606 ele 19 de janei- n'ele houver prática de exercíciO

com reforma do MI-olllsle"ri-a i�c�� ��3��.�77� �:tI�O �� ��t:��: p�:r�a l:�dic1,:ou�:r:o:�::: a
bro do meFlrno ano, passam, Unl sanitária determinará. o fecha' BOATOS ALARMANTES EM TORNO DA SAUDE DE VA;ItGAS - MAL
e outro, a tnr a seguinte reda' mento do consultorio, quando _ _ _ _ DOS OS BRASILEIROS _-

- - -

lUnação bo sr. Girl-Ia 'unior n� "�mara bus Deplltabos
çiio: nele houver prat.ica de exercício

i ii; .nu l!liI llQ "Na farmácia só poderá fun' 'leg"al da medicina ou infração GENE."BRA - Quando che-

RIO 23 (M r' 1
"

D d
c"JIlar consultoria médico quan- auei a esta cidade, no dia 15

" (: te.) - espero sença e duas testêmunhas • <'oalmente por doença ou mo do I conciado pela autoridade do parágrafo 1.0, sendo 1) médio ...

tau a curiosidad<, de todos os JULGAME:\TTO RAPIllO ,'ti d"" 1 f
.

-

CO'iI e o farmaceutieo punidos do corrente mes de junho, fui

çbserv:'dorcs politic"s a pre- AI" " .. '.

vo '. Igua orça, devldamen sanitár:a após v('rificu.r que o assaltado nelas brasileiros que

.,

<

•

LI [-n I'V' que no dia, te ('omprovados poderá o em- 'meqmo preenche as' seguintes com penas estabelecidas pelo -

d'

��nça.,. ().1�em n�.p.l:'llaJrll? da ho!'a_ e lugar fix:tdtls, o juiz a' i pregado fazerlo3e represen� Ir
. artigo 42 do decreto nr. 20.�31, aqui se encontram, to os aVI-

ama1:1 Q,l, sr. l�llU._. ,Limo:, bl'll'é: audiendil, á qual de- por outro empregado dã mes- eX�í":�i:::'(�er às exigências {lo de 11 de janeiro de 1932". 'd'Js p::;r noticias da terra. E'

que deSel,\.nlvcu mte, 1 att- vera] estar pr" '''lltC' o re f"
� .,

d 'Art. 2.'·� - Nenhum farmaceu- qur., os J'ornais europeus não

'd' d O f
.

,
,,'''''''

-I
dU nru IS3aO sem pre]UlZO e rt".,rulamento sanitário; J

v� a c. d." � pes�C(l..'l<l d? c1am,ll1te" o C1l:::L de scrviço asc:istencia d� advogado. h} teto um responsável de''';da- Ueo trá a direção tecnica de publi.cam noticías do Brasil, a-

S.w Paulo L o c�ntIo ele contn CUj) Clt e r" ... lmn� o O nã m
.

t d ma's de uma farmac:a, sendo- brindo apenas exceção quandO
grandes art- c L" "ões E t·

' , �,- -, o co parecImen o o ment!! habilitado; 1 d'
-, 1 l,d ,. �n :11' ,.,.. r"��l.., !':t' il1díc:al da en' I t::mte seu imuorta em desisten c Lpr um responsável; lhe, porém, permitido mantet', se trata de a guma epi emIa

no de s,ua, pes:o:l gravltar:.t;-,l ,;(�aú', l'('�I�:mad3 c, nos cu- 'I cia da r�clarrnção e no arqui- CI C'.:ltar 'isolado do,;;, serviços neste e'iltabelecimento, secções' de ou crime horripilante. Enquan
todos �':' chan�ad. s rebelados, 'os em que deva funcionar, o vament) imediato do processo ,artigo dE'J toucador >e de outras to os nossos jornais enchem

do parddo pl'InClpü111lCnte o� I "'"1'''1''''' l' d R 'bl' lo - , privativos da fu.rmacia; p"gl'nas C pagl'nas de notl'cl'arI'o
"

' -"" v _' -" > _ epu lea ou o nao compareCImento da en-
-

elemelltuJ da bancada gutlchr' 'f�:W d'J Ministério Publico tidade reclamada não sus en- O ERCIO MADEIREIRO DA IN d t d t" t

Segundo o test�munho d? d� ou l'!n ou outre, E' facultad� I derá o 1')rocesso que conti�ua- U8ERAÇÃO DO ( M .. g�ir�, : i�����sae !t���:ar�àl�
putadn;:; que. süvermn a Oll\ 11 :iO :Hltnr do r,h fazer s::, subs- rá á S�la reveÜa Ocorrendo GLAIERRA ton;a. c0t:r:ecimento do Bra�il.
a;; .cOll\.-e:·sas e que delas !?<1r ;tv'l' p ... lo chefe de serviço o juiz suslJender 'o julgamen- __ -

- - - Dal Justificar'se a maneira

tIcIpará:11. o aS:':cll1to em foco

I
'" ''''1' orcpo"t, ql'e tenl-a co t d'

>

d d' f
'

f' l' d � . � l't' d'
,.

, ;
• - , ,

'

o, e:31gnan o nova lau Ien- , ,

I
ueles 100 000 por que ui exprimido ate ex-

01 � 1..'1 danç .. plIca ? :lhecllnento de C-::Piparecer pes ('ia, RIO, 23 (MerIdIonal) - vam que aq
, .,'" ,pelil' tudo quanto ocorrera no

partido ln Ca.l1"lr.J.. O sr. CI- I Desde que o comercio de ma- standards serram hqmdado, I B '1 t
-

'h t'd
'1 J

. "

li
- . .

- raSI a e mm a par 1 a.

��OS�Uolll�;tlClo!1,··:Z]?ILlllf!",�Sll..j_1,1ores,;5e·arS I ._� DtD'&,lIpaca-o �Ia dragagem
deira na Gra-Bretanha f�)l lI' e m,D?UCOS meses, �a�o nao

A nomeação do sr. José A-
_ �,

_ _ ,
berado �ais ou �enos ha uf!l persltlSsem as re�t:�-lç0e.S �,() merico para a pasta da Viação

hoje a reuniã:J Ó' baI�,,;,G.a, ll.�· � ,_ '. � ano a�ras,_ .os efe.ltos dessa 1:- consumo que o Mlmsténo Bn'
e os pedidos de demissão :for-

q;lC .son;('::��� e::.:reta:rtu.�.),-,! "'f; fI '4.:1'
I

bnaçao ;nao se f.lzer�m sentir ta�ico dos mat�riai:'> continu3 mulados pelos srs. Horado La-
reallzura <Ll<d1ha' O sr. �llliO t

t d FI
II

1111
em pratica, devido.a grand.e a Impor ao comel'cl:..0. A uma

fer e João Neves foram noti-

Juinor, então, passou 2. se ÍL- 1 d f� PO r fi e o r IanoPo I S
quant.idad� de madeIra q'!.e .ü- rec€-!lte representaç�o, ness.: cias supreendentes para as bra

form:n' da marci�a do.; ac' nt3- I �, �M ' nha SIdo acumulada pelo
.

Trrr sen�ld,o, �os comercmntes br.l ... dIeiras que aqui se encontram

cimentos politicas. .... O ,iii. bel Ce�tr�l" e ,a qual teria de tl!nlCOS, SIr Arth?r. Sal�ar, mI- entanto, as fontes ficaram

Ao terr.1inar as COllv.!rsas. ..,10 "'1 p,To "c;n _
. " .

ser prImelro ltqUi�ada, ante� InIstro dos lVlatermls, dlsse.que mais secas do que o nordeste,

o sr. Cirib Juinor negou pe- r"':�i"�L':'''';r ,:;�L.,:��.�ll. -

:'?-I
ter�or d� Lagoa dos Patos, ,51- que o governo s� dISPUZE$S� a em 1951. a Inglaterra tmha E a ansiedade cresceu, as an

remp-toriumente que o aSSU,1t:J -:,,' "". _' ",1 lhcnCtlO�al Ja ImedIatamente para Florla- c:mceder novas ltcenças de 1m ,gsst() maIS de 14�. 000.000 de
tenas fOl'am colocadas em po

tratãdo com tanto intercss� no �I-" l� OnC""TI
..

o �ni'. Hllde- nopolis. a fim de iniciar o::: portacão. O mercado madei- libras em madeIras brandas; sição mas tudo em pura per

plenari:: .'Oe reladonasse cor:'l a ra�(.� d: Gcs. �llretor do De' serviços de dr"gagem em ju' reiro britanico sente'se, assim, ,e�sa. df�a está agora um tant.o da Nada de noticia. Vivem

perspccti-;<1 da designa;ão d: purLCll,._en.'1 Nael�na1 de Por- 1I?0 proximo, dando assim ini' grandem.ente alivia?o C2m t' dlml'!1':lda, mas se as atuaIs todos agora eu incluido entre

um dendcl' polit�co pan a ban tos, �:rA' _? C.=nuls, sobre a ClO aos lrabalhos programados I expectatIva, agora firmemente restr_lçoes ao_ consumo. fossem esses todos ansirsos por qual-
cada pesseeJisl<: d:l Camara, O anteclp:::ç:W cos tr,1}Jalhé'S de que fazem parte do prcgrama

1
existente, de ver esses grande::: abohd3.s,. nao h� du-.nda de

quer noticia.
•

pr�blel11a, entretanto, que pre- dra�agem â:: porto de Florfã- g",ra1 de �.ragagem dos. portos s�ocks do ".T�ber Control:' que o :!)als gastarIa un'la som� Hoje, na Conferencia Inter

.ocupava todos os pessedi'3tas, POILS, antcl'lormente marcado chamado Plano Gct.ulto Var- fmaln'lcnte lJqt.udados. Os pai

I
realmente enorme em madel' nacional do Trabalho os boa

cra justamente eSSe � {JS
,

as' l.}[l!'a setembro do ano corren'
gas".
'.

.

ses supridores da.,Grã-Breta r�s de v:z q�e a proc�:a des- tos sobre o Brasidl e�am alar

sunto$ convers�dos nao tIve- te. '

O snr. H�ld,ebr"ndo de G61:S nha entre. os ql1�lS se �ncon 8.\ m,arcad?rIa na G:r!l �reta- mantes. O dolar subira extra

:rum outro objetivo scntb o de O direi ,r do DNPRC afiro 1ll�ormc:1.I amua pretender que

f
tra o Brasll, pa:t�lh:�r;:1. Igual· nha e P!�tlc�mente lllmlt:uIa. ordinariamente, chegando a

especular pc::sedis!a. convoca- nl()U estar Llltimand:l entendi-
ate o flm do ano em curso, mente, .des.se a�lVl'. la 'lU? da ocorrcnCH;t ��sa que - fnzou 54 cruzeiros e encaminhando

da para amanhã. Os pe�sedis- "t _ ..

' contar com as grandes obras que1a llq1.lldaçao resultara UIT aquele mlll.stro de Estado -

'para a ca� d"s 60 O sr João

tas continuam a se c:msiderar r:;.e�, 0,: r;": J que a draga q�le plenamente atacadas, e algu-1 novo fluxo de importaçã . Of a atua.l b�lanç� de pagamen- Neves ag�:tado co� umà nota

prejudicados na r<'101'ma mi- '��: trabalhando no ln- mas mesmo em fase final. m<Ideireiros britanicos obser tns brltamea amda não pode desaforada do governo argen'

nisterial e p'n'ticul<1rmen1.e,
suportar. tino em cuja" redação ,rira o

Hão os oaulistas os que JwlÍs ded� do sr.' Batista Luzal'do,

se qneixam do abandono eln flUI-maduras pe s t- s
.. til

t
tería dito aO' sr. Getulio' Varo

que se Cllcontmm sem Ritlla' r pec lIa para o 'S-II erg "'as: "ou sai o en'lbaixador do

çãv dê desprestigio. 6rasil na Argentina ou saio

OS N9l\1ES t'u",

os��n���o���Ç���er,��?���l���!�: cam 1"0 de medellllllras com a Irgenl-Ila l;a�mga����r:t�c��nJ:b��;
rem feH:} na dirc':ão pesscd:s, de pouco crescia a-

ta da Camara. O sr. Oscar Cato

�::::: c��e;�t;I�}a��/;��'���:.nb�:: Chegou ao pa"'l � m,'ssa-o especa,al para tratar do
�""""

lôr. Sá Cavalcanti. do C<'arú, nosso.J a assunto
s:"riam mantidos os SI'S. Custa

vo CmXlllema e Eurico Sales.

elegcndo"s,) () SI'. Cirilo ,�u:-ir
para ser () k3.der das I'PtVIl1-

<rciI(,"õc.: do partido junto uo

pre,!idente da República.
O termo s(:l'Ú assinado pelo

reclamante 011, SC' não souber
ou não puder escrever, por

terceiro, a seU rogo, em prc'

.Incanszi.vel sob todocs os pon
tos de vista tem sido o PI.', Vi,
zár:o, pois nos últimos dias o

Padre Vitor Vieenci não tem ti,

do tempo de sóbra. trabalhando
díàrtamenta até altas horas da
noite.

Art. 2.0 - Esta lei entrar'; menau, em 12 de de:fembro de

em vigor no da 10 de janeiro 1952. - Hercífío Deeke, Prefei

dO! 1953.
.

to Municipal. '
Art.o 3.0 _ Revogam-se as dís- publ'cada a presente lel aos

doze dias do mês de Dezembro

posições em contrár.o. de 1952_ - Annemarte Techeit-
Prefeitura Munícípal de IÜu- ttn, Secretária.

RIO, 23 .( Met-id lonal ) -- O n.âo sobre a neccss.dade da re

"Tl'.buna de Imprensa" colheu forma. mln ister íal, que há mui-

algumas ímpre sões nos meos to tempo vinha sendo reclama

pnlít ícos sobre ,;) novo Mínísté- da. pelo povo. fAinal de contas
rio. O marechal EurÍl'o Gaspar 'o sr. Getúlio Vargas se dispôs
Dutra declarou:

,'11,
fazê-Iu, di'Lt'['minand'J o renas

H A.. impre •.;;sfio qUC' tr-nhn NO- cimento du..s espernncan no êx
ÍJ. ,. a rerorma m

í ntxi.erin l CCf.l f o do S"U govêrno.
C{JW·gll. Devido a minha ,;ilHa'l flm,ttü muito da. eseolhn dOE

.;ã:J não me pus u exteruar. fI'"

I
atuais míntstros. censíderando

de dl"gar o dia em que cu Ih'} "}'� perf'eitn.ment.e à a.ltnr-a da

poderei falar". missão. que lhes está sendo

° líder pa:'iame:üarista e

Ch€-I cOll�iida. Tud':J depen'�e elo s�"
fe do Par ; do Líbertadcr. sr'. Getuho Vargas em dar-Ines 11-

Ra.u! Pila. declarou: berdadc de .ação, perrn t indo-

"Não tenho nennuma ilusão lhe:; agir como verdadeircs mi'

em relação ao novo minist-rio. I nistros",

N(J atual reg- me d'! coisas não i --------------

depende de ministéric.: mas ''';in!,1 DF f!. A �l1ilt5\�
.. º!;4.;f'g;��

dO.) pl'es:dente, Não acredito pOl' r
bso que o ministério ora em! r.�4! � fi��nnl:(
constitu'ç;tQ po�sa traZEr no\'os I [J"� �.IU!,i::.aJ'I.'(i:..J
procPs'sos. Apenas substituirá o i LONDRES, 23 (UP) -- De
outro". • Gasperi chegou hoje a esta

O SI', Lucio BittencoHrt. uma: Capital precedente de Paris
da.., mais altas cxpre�sõps do

•

para U111a visita que classificou
PTB e pres:õente da O.nuissiio de "extra'oficial". De Gasperi
de Constituicão e Justiça ela 1 �; recebido na aéroparto por
Câmara, declarou: ! Selwyn Lloyd, ministro inte-
"E' conhec1da a minha opi� I rior de Est'1do, para as rela

_ 1 ções
exteriores e embaixador

�',,-'tIi italiana na Inglaterra.

conft1níal'iun 6$
• �t.

marmnu�s

RIO, 23 IJl.IeidíonnJl - Estão
sendo esperados hoje nesta ca

;>ital Od "1'8. P,'dro Aguit'l'(' C

Enrique Fraga, r{,pl'espntante�
,. B;rec'on Nac'onal deI Indus'
tria dei Estad'.} e da Comercial
Imohiliária (' Financeira Empre'
> l Nacional. cntidndes oficiais

,'ll',l!( ntinaSl, PIlcarregadas da a"

OU�si<;ão di' madeira� em nosso, com os países vizinhos nos ter- a.rmadores porlenhoo.
plUS. Vem a<:ompanhado'3 de seuS I m'JS do acordo comercial re'l .os negociailores portcnhos en·

asse:,:sores tecnlcos e do' reprc' i cém firmado. Ne,'sa ocas ão d"l'f' trarão em con.tacto com a Jun
,wntante" do centro marítimo ela pontos serão debatidos preferen ta Deliberllt:va do Instituto N'l

�l:lelores argentinas. ! cialmente com as autorldadcs

I
eicmal do I" n! '1. ora reunld!3

Essa delegação tem por obje-' llTa:-Ueinas: questões dos emba..� nC'stn, "..apital e visitarão em

tivo entabolar hegocíações com') flHeS regulares' do no'Sso produto companhia do seu presldenl E

Illst·tuto N-acional do Pinho $0' e sobretaxa, gasto.Js e embarques I IiS empresas madeireiras de
bre o intercâmbio de Madeira� recentemente insUtuida pclo� uI dó país,
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