
L B. a. sra. Alzira Vargas
Fàtos adulteradas

Assis CHATEAUBRlAND
RIO. 24 - "O Estado de São furtndo o sino grande do cil1Ti�

Paulo" puhücou hoje 24 de junho. IIJão de Notre Dame. vamos pro
em negrito, um editorial que é var, ('lU homenagem à opinião 'p"
cem por cento inexato, até em ma- blic':l de São Paulo: até onde "O

léria de fatos, puramente de la- Estado" claudicou cm seu propó
tos contra o governador da Parai- sito de formular ;acusações infUlh,
ba, Se é preciso restabelecer a dadar, ao chefe do executivo pa

verdade, como dizia o francês; raibano.
mesmo que nos acusem de haver Urna das mais duras ínvecttvas

--�--���������������----.��--��������----------------��-----.--�__�----------��"------__--------__--�--�------�_.------__��----------�__----�---------- � j'''O Estado" contra o sr. !Jo�é

..
'

f}
2 5N.o

Concluido nove acordo
com a Alemanha Ocidental

Oswaido Aranha FICARAM APENAS
8.580 PRISIONEIROS

rápido da população brasi
leira que atinge agora 50

milhões de' pessoas".

tIni
afinal

CASA

Xadrês

Algodão
"A CAPITAL"

E frisou que" {) nosso caso
não é com a Argentina mas
'com o Uruguai de cuja índe
pendencia somos fiadores f.I
que tem hoje sua soberania á
mercê das ameaças e da peta·'
dancla de Peron, Nessas con

dições. é incontestavel que a

nossa representação na Argcn
,tina tem responsabilidade no

caso. Sei bC1U que o general
Peron j � mais leria a ousadia
de invadir o Uruguia e de que
brar a harmonia e a ordem
jurtdíca entredaçadas das A
méricas Se o fizesse. nesse

dia encontraria. desde os Es
tados Urrídos até ao Brasil, to
do o continente firme e unido
para fazê-lo recuar aos seus

pagos do outro lado do rio".

Brins

motzízes pare milhO, tl'igo, ai·roz., tes .possuam: -organtzação de assãs

algodão. cana de', ,uçuéar. feno 'e 1;ência mecânica eficiente. conían

outros produtos, ceifadeiras e .cei- do co�' técnicOS, mecáníeos espe
fadciras-atadeii'aS. ,ancj.n1lOs .mecâ- eíaflzados, oficinas 'e estoques su

, níeos, equipamentos r-ara 'drena- fíctentes,

gell1 e' irrigação, 'equipamentos PR_ P!lg. letra 'It)

f I li A.L < D E
Blumenau

BLUMENAU
Rua 1S de ,Noy. 54

A BICICLETA
INSUPERAVEL,

\'cráo ser considerados, para 'cfe1- ra desbravamento, e conservação
td da importação, tratores, arados tado o critério de aqnístcão ela ma

:le disco e dentes, semeadeiras, a- quinarià' ngrieollt que' o o uso. se
duoadeíras, distribttióores de aclu-, neráltzado" no pais já hnVia éon
bos � esterco, eutttvadcres, pian- sagrado; Dentro désse critério, de

tádeiras e colhedoras de batatas, verá ser considerada apenas R ma

-cotbedoras tracionadas 04 .auto- .quínárta cujas firmas representan.,

A' V,ENDl NA -fiRMA

Um, Produto da
.

fábrica MONARK
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SEGUNDA I'A'GINA �"

.. MAED(HEN

HflM lADOS
No dia 20-6 estará' a vossa disllosição um técnico

em !I��ricação� de fundas �erniá.l"ias
'

lIara todo e

�Jla�qú!lr -tiJfo dC"i!erma. 'al}�O a solucl(mar, o- vosso catlO.

Fal)ricantes:
'-RPPPLF. WIJj!SB�U�� & FILHO

, "Rua SetHl0r' dos' 'Passos, 80
,

P 'I)' r t o "'A 'I' ê"'g r e

Rio Grande do Sul
�ül !tQTELi R' E X

deutschs Famílie in Rio.

Reíse und saerntlfche Spesrm
werden bezahlt.

Vorzllstellcn: ,
1.'
. , I H O J E - DOMINGO às 2 HORAS

""

JOHNNY MACK _B�OWN, o valente "NEVADA", o Rei dos

I HC'W-BOCOMPANiiÊIROS·OOCAMiNHÓo;ada aventura
I

Rua 15 de Nov,em;bro7 N,'\) 25 f

:W. d. M.

Procura-se funcionário. (moço ou moça) com prati-
ca de serviços de escritório.' '� ,'"

.

,

,

, '
' EXig�-sé' ,refere!1cias.' Os interessados

'

queiiam' diri�,
gir-se pôr carta de' jiróprio punffo"à "Caixa" postal, 142,'
BlUmenà'i.t ','" .

...,
_

ec '

" ;..i':':: ,',c,_: ';_;;"'::"'__ _ -' � I:

�"-9R�UI},A ç'Á O �..;' F�A r U R I rI A
BLUMENAUENSE �Jd�. j Preci'sa.-s� ',de um"! mo�'i PR-
�, . ,_:, - ,.'",

" ,

d
ra o escrítorío que tenha boa

,

, fem para Ye�"a: �a�r:!��. e que fale ,támbem
! ---J .

1-'-- I Fabtica de Artefatos de Bar[I piveIsos lotes na Rua 7 de Se- \, -raeha'Bfumenau Ltda. _:_ Rua
li tembro, O:timo local para mo- li Sao Paulo 2190
li radja e comércio. !I ••

II x x x I;
II 1 terreno 110 Bairro da Garcia. i

I, à Rua ];:ngenheiro Odebrecht. II
II medindo 32 metros de frente II
II por 60 metros de Fundo. 1\II" x x x I
II 1 terreno de 15 metros por jJ
II 50 no �airro de Bom Retiro, "
II com uma casa de material. \í

1li x x x ]1fi 1 bela casa residencial no Be- I EMPREGADAS
II co Timb�, situada num terreno li Precisa-se de duas moça"

II de ',116 metros de frente por 11 ;para serviços de 'garsonete
I 28 metros de fundo. Preço de li uma para cozínhefra, E um

II Ocasião, Facífítacse pagamento. 1'1 rapaz. Informações no Braz
11 x x: x ,,1 'Hotel A' .trave�sa � de Feverei
II 1 casa na Rua Baia, pouco a- II ro - 40.

...,.

li lém do ponto final do ónibus ii
II da Itoupava, construída há pou-IIII co tempo. ótimo local para I
II bar e restaurante ou outro ra- h
\I mo de negócio. Facilita-se no II

II pagamento. li
I' x x x 1\It 1 Bungalow no Bairro da Ve- III lha, cm" estado de novo. Terre- I
li no de 240 metros 'quadrados. II

II O'tima situação. li
I x x x ti
II 1 negocio de secos e molha- I!
II dos na rua 15, bem instalado ii
II e com bõa freguesia. li
li x x x 1111 Diversos terrenos e casas em I
II todos os bairros da cidade. li
I

,.

x x x li
II Diversos lotes e casas na praia II
li de Camboriú. II
II

'

x x x liII 2 engenhos de serra no mt�- I H1\ nicípio de lbirama a 11.5 qUI- li
"

I/lometros da estação de Mata- II' lento para
.

l' o caso, pOIS estavaI dor. "

" armado.
II x x x II Ontem o vé!reador voltou aII 1 casa residencial com um iJ C
I

.

d �50 2 no t o l' amara, desta vez desarmado,terreno e Im, cen ': :1 Defrontando-se no corredorII da cidade; Il
com o deputado Pedroso dis-

II x x x !l se-lhe Se mmais preambtl-''I 1 fecularia, 1 fahrica de oleo li los;
ii de sassaÍraz. 1 serraria qua- ii

_ Vim procurar você naraII dro de -centro., 1 fábrica de P
uma Conversa lá fora,'.:

�

II pasta mecanica com 2 sarra- II O
'

. ,

'I deputado Pedroso res:i>on-II rias �Tiçot" e il'7serva de .. ,
, deu-lhe imediatanl'imte:' ,

ii 30.1)00 'pinheiros adultos. 1 1'\ E' ,
," ._

II Hnâa fazenda com 50,000,000 I
- stou a su ,dlspoSlçao.

II metros clU�d�ilrlos. tud� sittla II �:pere um pouco ql!e já vol,
II do na" mumclpio de Taló. II I E t d t d

'

1
.,'

x x x
. II .

n rou o epu a o no plenaII Lotes em Curitiba situados II
no, ond� pediu ào sr. P..rman·

II em dIversos pontos da cidade. I
do Falcao um revolver em·

I Terrenos de -grAnde e rápida I p:!!!.ado. Ante a negativa _d,o
II válorizacãc.. Onmo emprego de II

I'
�entante cearense, dln-

II capital. -" '11 glU-�e ao sr. Tenorio CavaI,
II x x x II canh, que tambem se negou a
,

II emprestar um dos dois revol-

j (�onsul�e-nos ,qurutdo d,e-

1
veres - um dos quais do -

seJ3.�
• ,e!etubaril. qualí!�er 1111 do - com que sempre a�d�neg'oouJ< Imo larm! armado O f t' -

ORG.{\NIZAÇAO BLU- II
. a o e que, nao se

MENAUENSE' LTDA., li
sabe co�o, o deputado Pedro-

,R Ir. de Novembr& I so arranJOu um revolver e I nistério··.8�: 1:: andar sala' 5 li voltou. ao enco�tro do verea- Convoquei .Turay Magalhães e

t
'

·1572' 'Ir dor. Ha quem dIga qu� �le ob- f ,:::arneiro
de :wrendonça para me�e •

teve, de "um. guarda-CIVIL Era ouvirem acerca da missão que me
um 38 nIquelado, de cano levaria no dia seguinte a São Pau
longo. lo Ambos exultaram Estavam

ce�tos de que o sr. Armando Sal.
les marcharia para o entendimÍ=n
"', Só faltava ouvir um leader. :..

Esclarece o, ministro Cleoplms quem eu reputava de capital imque' o mecanismo da distribuição portancia, pedir' a opinião. Era o
e 'das vendas será executado atra- general Flores da Cunha. cabeça'vés dos canais' privados de comér- da pequena legião política que suscio e distribuição. ou seja,utUt- 'tentava Armando Salles. Fui vê-'
zando-se a 'rêde agentes 'devida- lo na 'Rotisserie

'

Americanil iI ho
mente autorizados. condição que' ra dr,) almoço: Ele me disse textuaLcorista do texto çlo projeto apro_ mente;
vado pelo Banco de Importação e ' _ "Diante do pronunciamento
Exportação de Washington. 1e tantós E�tadns pela candidalu'

Quànto á distribuição foi adota- ra José América, entendo que nii-"
do o seguinte critério - cinquen- devcremos abrir unia cbão, tendo
ta por cento com base na média 'nós em São Paulo candidato PI'O
das importaçõcs verificadas em prio, Aconselho o dr. Sallcs do
1950-51, período que mais se a- Oliveira a desistir, para' ·marcha •• -

ceti�uou a entrada de máquinas no �tlos todos com o dr.•Tosé Améri
pais; 25 por cento baseados na' li- co. O regime estará mais segul":J
nha de máquinas de cada fábrica com um só candidato de nós todo<.

Peças e Acessorios: de modo a favorecer as que aten� do que nós tÓdós divüÍidOS elu"tor-
FÔRD '� CHEVROLET dam à maior parte das condicões no de duas candid"tlll:as"'.

- Linha' - peCUliares dà lavoura; finalm��te. Em São PallJO, fiz um hrcve
. '

M O P A R

lOS
25 por cento restantes serão ba- relatório dos fatos acilllfl para Ar.

".
.

!
�

st!Hdos na. rede de concession�irios :unlldo SalIcti. Ele pcrrnaneceu in ..

"A, C'l,S·.(',."'_ Fone 1324 - devidamente. �pa�eUlad�s, p\lra' tmtavcl <[limIto a LIma possível,

,

, Bp1JMENAU 1 "restarem asslslcnClU lnt;cal1lca aos dcsisiencia da sua candidatura.Rua 15 de Novembro, 9B3 ,lavradores.
.

Nllsôã sumaria palestra terminouTeIe8!an1as: VANDEMEENE. A' Comissão Perman,mtc de Ro- com estas palavras; que nao par:-. �

Ó P fR i?i fÁ s
.
d

r �;�!:5deql�!at:�;��1�:::'�: �it��x:� �:��a��n:c: ���C��if�;'.!O����as:r;t'C
" ,'" çao de preços e o controle da dis culado:

?recisa-se de moças nlaÍo- tMbuição d� máquinas, assim CD: _ "Diga ao José Américo qUe
res para o serviço na fabrica mo a fiscalização. em geral, de t,�- 'ou reconhecido pc lo convite' queFabrica ',ôe Artcfatos',dc Bor- da a venda. me rormu!a, Estou <:i::rlo de que a
racha Blumenau Ltda. - Rua o preço da mÍlquina seri! !J pre- minha candidaturll é u melhorSão Pá 1.110 , 2190. ço oficial liquido de fabricação, maneira rle manter vigilante e mi-

-

em cada uma das fabricas norte_ Jitantc um grupo de brasileiros

VENDE-SE OU TROCA-SE \ a:n�ricana�. A este preço. scrfio a- em tornu da jornada da sllt!cssfio."r dlClOnadas as despesas de trans- Iremos' com o Flores e com vo-Um predio novo sltuad'O no porte, Assim, tcr�se-ia (I preço cê ou S('111 o Flores c sem você.
começo da Rua J'oãó' Pcssôa, ;IF entregue aos representantes de qualquer 1I10do. n<:m· que' seja
12 repartições apropriada pa- das fábricas que terão uma cOI- apenas c(lm " eleit()rado du Bom
ra caso Comercial junto gara- missão' de 20 por cento. p2.ga eIn Retiro".
gem, e moradia.

.

cruzeiros,' Ai terminou a palestr:" Embo-"

Informações com Oswaldo 'Seráo distribuídos e,,,tre os di_ hura ccrtis�ímo de que a luta
Fledler ],ilraça Cine Blumcnau, versos Estados c Tcrritorios 10,250 eleitoral seria (> gO]I1,). fui entre-
F,�rre 1456. tratores de todos os tipos. caben- tanto com Armando Salles,

Outro tópico üifundaclo das acu

saçiies d·,.·O Estado' de S. Paulo"
ao sr. José Américo é d(' qUe le
traiu a UDN. Tanlbem não é ver
dade este item do libelo d' "O Esta
do". Foi a UDN quem abandonou
ao sr. José .AméricO é de que êle
sem legenda para vivei." politica:':
meut" no Brasil, de acordo' com
.) Código Eleitoral teve de ingtes
;ar no Partivo Liberal,

.
,

,

Como vêem os paulistas, um llci�
!nem do estilo do governador da
Paraíba se defende com fatos, so
bretudo quando esses v,�m terri
velmente adlllterados, ;por articu
lísta� que- {J!! o('o;:conheet:1l1.

ONIBUS
'>,

'" ';,:
USAI> OS Ar H O J E -' DOMINGO, às 4,3.0 e 8 horas

CLARK BABLE". u;ma"Brrcaçto homem!'. ,. 'AV;A GA?-D
NER; .. Um Bocado Mulher! ... Ampos tem:pe:;;,tuosos em:

, , '" "

"ESlRELA' DO �ESIlNOH1 "GMC", para 7 toneladas, ano; de fabricaçfão 1950,
á gazolma, carrecería "União" (paranaense), 40' Jogares,

1 FORD V-S, ano de fabricação
'

1!l46, á gazoltna
carroceriá Blumenauense, 36 legares-

1 FORD Hei:cules Diesel, ano de fabricação 1946, cir-
roceria Blumenauense, 31 Iogares,

Tratar-na Ind. e Com. ARNO GAER'rJ;'i�� .&, C�A_
LTDA: - Ruli São Paulo, 501 - TeÍegraÍnas RAINHA
_ BLUMENAU _ Te!efône 1106.

c ,. ,','n

Vende-se um. em 130m esta
do, a' tratar: Confecção Ger
lhardt - Rua 15 de Nov. n.o
913.

para
família alemã no Rio

... ' .. Pagam-se tôdas as desll�sas, e viagem. ApJ"es�nta.r.
':se à rua 15 de N6veul'bro, 25,:na :Z.a feira (lia., 29, a. >par�,. �

, ,

SINDIC4TO. DOS TRABAL HAtlORES . NAS
'

IMDUS-
TRIAS DO VESTYA'RIO Df BLUMEN�U )

da 2-A
já\' dará na conferencia

Bermudas que as três PO"
tendas ocidentais realizem

a União

til' das 14 horas.

EDITAL
Pelo 'oresenta EDITAL em cumprimento ao< disposto' no

-artigo 8 letra "i" das "Instruções" aprovadas pela:' Porta�ia
'

Ministerial n.o 43, de, [I de abril de 1952, convoco 'OS associa
dos deste Sindicato nara a votação do pleito para a :eleição �a'
DIRETORIA CONSELHO FISCAL e Representantes da entí
dadé no Con�elho 'da Federação e respectivos Suplentes:

,
,

A eleição será realizada no dia 2 de julho p. vindouro;
das 8 às 18 horas e será ;proc�s.sada perante a Mêsat Coletôra �
designada e que funcionará na Séde do Sindicato; sita a. Ala- ,

meda Rio Branco n.o 70 - fundos:
. .

Só poderão votar os associados quites, 'contando mais lia'
6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 'anos 'dei'e
xercício na profissão, a menos que se encontre nas condições
nrevistas no artigo 540. § 2,0 da 'Consolidações das Leis do'

"

Tr<;tbalho, maiores de 18: a�os,• .sa.be�d,o. ler e: esc1,'ever e' qu,:
l'
do' ;At:limt1to. Uma vez que

estI,:_erem no gozo dos direitos Slndieaís (artlgo 2.0 das Ins
Se resolVa o problema dotruçoes). 's , "" "'A bl'� N

'

Os associados deverão comoarecer durante o horáriO de' arrej"a' ssem e., a-

fUri.cionainen�o (�a Mesa Cole�01;-a, p�ra�te esta, munidú� :dO} ciÓna( ideve decidir \':l atirecibo de quitação da mensaljdade Síndícaí, ou declaraçao do I ' ,": ' ",
Sindicato para supri-Ia, hem assim, para prova �e Sua id.en.ti- I tude que a França adotara
dade, com. um dos. sqg�lintes documentos: S?rtelra PrOfISS!O- I quanto ao pacto de ��fesanaI, CarteIra de IdentIdade, Cardeneta MIlItar ou Cartelra, da comunidade europeIado Instituto ,de Previd�ncia So�ial. "

, .

I

C
'

f . "'c'
'

.

O aSSOCIado nodera obter ll1formes na SecretarIa da en- on cren la

tidade sôbre o Ioe-aI em que deverá votar, sendo-lhe facultado URSS
examinar as listas de distribuição de votante:s.

BlumenaÚ. 23 de junho de H15,3.
Ass. Euclides Oliveira - Presidente.

-VENDE-SE
Uma ca�a de madeira com

terreno 18 x 70 ria Rua João
Pessoa - Velha,

Ónibus na parla.
In,formuçõ?s na Casa NO.,

BIS.",;_ Rua 15 de Novembro
n.o 1.360.

'

Um caminhão Chevrolet 51,
34.000 quilometras
Estado novo, informações
na redação A. P .

o

,. I ·
enccn,trado.s

( fN rR O' D E
A ÚI Ó M O' Y E f s

B
"

de jardins,. garagens,
1.01,[ S EM

em diversos

MEDIÇÕES

Camionetes
, ,,< .... <

Usados

ESTA' OFERECENDO-*RTIGOS DE' INVERNO

PREÇOS JAMAIS VISTOS.'- VAI' HOJE MESMO FA-

ZER UAS POMPItA�CPARA' ESCOLHER' �IELHPR E

� P.<\.GAR MENOS"� �"
.- r, .:_ __ �)_. � • .1,,' "_

�
_ - - -,,;. � -

Automóveis Usados
Cairliíiliões psados

TROCA
VENDA

"COMPRA

CAMINHõES F. W. D. (Four
" ,

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

I SULIECO LIMITADa.
j·NDU'STIUA

BLUMENAU
"

.

p à r a: P r o n f'a

'E, , (OME'RCIO
S. tAIAR�NA

,E n:� ce fi a:
,

Turnos mecânicos
"MARTiN". "G�pTHIEI.t'�."
F" "Al\:IA.' e "MilT'fO".
,. li. '_, _,

l\lá<1uinas para frezar

Furadeiras' radia'l
Fwr;tdciras Simples "GIRARD5"
l"�radeitas nl,llltiplas "ST:Ê�L"
�láqlúnas ,te rosquear :�STFiIN1;:L"
Plainas "JUWl;:L'" e "ltECOltn"

Empraias-em
Tl'lçãO

'. . -",':

OFICIAL DE
-do a cada unidade federativa as

ALFA.IAl't."
,

seguintes quantidades: Acre, 8;
• J:; Guaporé. 8; Rio Brànco. 4; Ama-

zonas, 74; Pa:;fá. 120; Maranhão,
152; Alagoas, 100. Sergipe, 66;
Bahia. 194: Espírito Santo. 268;
Rlo de J,meiro. 538: Distrito Fe
deral. 164; São Paulo, 4,443; Para
ná, 703; Santa Catarina. 208; Rio
Gt<\nde do Sul. 1 538; Goiás, 252.
l\iÚlto G-IQsso. 196. Será deixada'
':Ima quota especial éle reserva de
trinta unidades para o Nordeste_
Minas Gerais deixa de figurar na

relação, pois já' tem um plano es

tadual de importação de tratores,
num total aproximadO d.. seis mil

lm"l::lde".

l'hs
CALANDRAS de "0108
MA'QUINAS de Lavar

ESl'UFAS pata secaiem
.. ', ,_,,_.�lx: � (."

.

amort.ecedores

mido
Tesouras "WEIGEL'"
'resouras 'gunh';úna'
GER"
l\.1otores Diesel "DROTT"
500 - gog V. p.'m.'7-·33

Miquinas agricoÍas
da Alema.nha,

'

Semea.deú,as, Arados de'
'

Gr'ádes dE! dJ.séos, Arados
dos' os tipos. Cu'Itlvadôú;s. Cor'ta-
delras, Classificadores;'

'

MA'QUINAS' para" benefiei:u- ma-

déira. em todos tipO!!
'

fOdas má.q:uklas, estrangeiras
estoque' com ,Nouta entrega.

-- x--

�Odas 'MAQUINAS. TJ):X'l'ElS

Precisa-se de um ótimo ofi
cial, na Silva Neto Alfaiate,
em Itajaí. Gratificação de
fim de anO. e ,seguro de aci
dente coletivo no serviç;o ou

fora dele.

P R E ( I S:A - S,E
De um� Moça para servi,

ços leves. Que saiba falar dois
idiomas.
Informações na Confeitaria

IJ.'OENJES ...:;_ Rl1a 15 de No

yemOi'O 962.

B01'ltBAS' IN.
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Terminará·. a 30 do
...
COrrente o prazo

de aumento de capital das empresas
,Imperativo das ,sociedades comerciais e industriais
'_RI?? 26 (�erid,) - Termina'lga.n:zações �omerCiais e in.dus- seu verdadeiro V�101: do_ mC'S!1lO
rlt, lm!>retel,"lvelJ:nente, a 30

.

do tnals que, ate o' momento, atnda modo que· a. çapIta]lzagRo das

,corrente, o p�azo. para. o au- não promoveram a atualização reservas obrigando a sua per
men�o de eapítal �a� emTre!;as_: de seus capitais pela forma be· manencia nos ncgocto., tornará
meillante o. aprov�lt�enc{) .

de nêtíca provista na mencíonada mais regular a cotação das a
reservas ou refLvaliaçao. ao atívo,

lei; cõess !ivl.....s que estarão as em-

, "C.0lll;' a ta:xá�ão excepcional '�s- _ A regularização __ d'ase- 'l;ret'as do i-isco de Uma di�tr'·-trtuída ma Ieí nr
•.1.474, de 19;)2.

...·t 1 d buícão forçada quo só poder-la.Achamofl, por 1.550, de toda; nos' - ",Q capl,a .
as empreaas ..

.coneurr-er- para o agravamentocónveníencía; ouvir a paíavra do estímutada pela lei 1.474, é uma
do surto inflacionário.

sr; Oesar. Pr'ieto, diretor do Im- das Imperlosas necessidades da

posto de R-enda, a· fim: J.e aler- economia nacional. eis que per-
üar e oríentar ás númcrosaBJ oro mf�lrá o reajuste d'.J ativo no

E acrescentou:
:_ Objetivando o fortaleci

manto. ,do capital num meío �le

ca.p'talizàc::iio privada incipiente
como é o nosso atendeu a Lei
4.474 a velhaa aspirações das
clàsses produtoras estabelecendo
medidas de berieflco tratamento
fiscal para a especie e doterrní

nando grandes facilidades para

o págamento do Imposto
'

íncl-
dete. n

, Asos,im é que fixou em 15 P01'
cento o Imposto único que gra
va o aumento do cfê[lital com a

utilização de reserw.s acumula
das até 31 de dezembro de 1951
pagável em 12 prestações men- ...

saís ri sucesstvas e em 10 por
cento o que recái sobre o au

mento de capital mediante a rea

valíaçãc do at'vo recolhível ês
te ônus em 24 prestações tam
bêm mensais 'e 'sucessivas.
- Urge pois· - concluiu, qi.le

que, embora reconheçamos

I
as sociedades comerciais e

.

in

razoável o ponto de vista
..

dustriais. correspond.endo .
ii. íní-

d
. íti n e- ciativ,,!- govername�tal e no in

OS mari ImOS que! er. nteresse do seu proprio progres-
cem ser melhor pagos, pOiS BD têcíco, promovam o r.sajusrte
O padrão de vida do Brasil de seus capitais, «Ie fo rrna a a'

cada vez se eleva mais -presentarem-se no mercado de

:ii
.

d s eoncoixiar crédtio dentro de justas perspec-n<il()i po emo
.

I '

tãvas.
•

com O meio de manifestar o
_

seu. protesto contra: a falta
de atenções dos responsa�
veis pelos problemas que
lhe são vitais- Discordamos
de qualquer medida que
prejudique o povo, Este

povo que irá arcar com 05

aumentos que virão, este

povo que paga e não bufa.
Este povo que sempre � o

castigado, em cujas,maos
estoura sempre a bomba'.
A gréve ,afetou direta

mente o povo, o povo qúe
tem simpatia pelos maríti�
mos, o Povo que certamen
te pagará la diferença e

KliRZE

1 Ireve vista· por dois âOIUlos
(Alvarus dé Oliveira) pois ligados ao "Metrô" do

� "parede" dos marfti- Rio se[cá um I!�olo�gamen
mos faz pensar;

. O contra- to do subway caraoca.

tempo, as agruras .do povo Nestas ,ho_ras, 'nossos .ho
de Niteroi e das ilhas que mens públicos deveriam

dependem das lanchás e procurar empurrar o. pro
das barcas da Cantareira, [eto, Niterói precisa do seu

'O problema dos navios re- túnel tanto quanto o Rio
·t·d "M t �"

!tiidos com mercadoria pre- necessi a o seu e ro ;

"sa no cais, sujeita a perder- Ambos, deveriam ser execu

.se, a: deteriorar-se, pela de- tados a um só tempo, con-
Ionga do embarque e de- jugados.
sembarque. Sim, faz pen Este o primeiro aspecto
sar ! do problema. O segundo é
Enfrentamos a

127 TOTE BEL EINEM FLUqZEUGUNGLUECK

ZUSAMMENTREFFEN DÉR PRAESIDENTEN·VON BRA
SILIEN UNI) PARAGUAY

Aus Assuncion wird gameldet, dass díe Praesíden
ten Getulío Vargas und Frederdco Chavez eíne Zusammen
kunft vereíbart haetten, .welohe. demnaechst

.

hei Gelegen"
heít der Eínweihung der brasilianischen Eísenbahn in
Ponta Porá an der Grenze Brasilien,:,Paraguay'stattfinden

l s�l1. � verlautet we.iter, d.ass diese Einwéihux:g v?raussicht11ch III November dIeSel' .Jahres· vorgenom.men wlrd.

J
. .

VENEZUELA MOECHTE STOFFE VON BRA8ILIEN
,

KAUFEN
...... Eíu Mitglied d:erbrasilianis:chen' Handelsniission,
die kuerzlich Venezuela. besuchte, erklaerte in einem Pres
se�Interview, das;' jenes Nachbarlan ctaran interessiert ist,
.grosse Mengen Stoffe. von Brasilien zu.kaufen, dass jedoch
die· hohen

.

Preise unserer StGffe ein· Hindernis sind. Diese
Erklaerung entháelt den H:inweis darauf, dass Brasilien
'seinen Aussenhander nur foerdern kóenne, wenn die Prei
se auf dem Weltmarkt konkurrenzfaehig ... sind. Moment�n
aber liegen die Preise iuer brasilianische Exportwaren
meinstens derartig hoch, d:ass si€ die von à_9deren Expoit-IJaendern verlangten bel weítem uebertreffen. Der Aussen

·I •.h.andel B:.aSil.iért sou..ge.fo.el'dert.·.. wer.d.. en, und trotzdem.geht.mau Welter. nach dem ungluecksehgen System vor, dass

1auch im In.QenhandeI ,angewimdt wird, na:emlich n1c11t bil-
lig und. viel, sondern teuer und wenig zu verkaufen. .

passageiros para atravessar
a baía em busca da Capital
Fluminense. Longa fila que
se enroscava e levava
rabo até -dutro ponto da
Praça Quinze. Deve-Se des
tacar a bela figura, que

·

tem feito a Marinha de
Guerra; . portando-se com
galhardia e boa vontade,
servindo o publico Com bêm
humor. E o povo mesmo

hão perdeu' o seu senso de
humor, 'apesar de tanto so

frer:
.

E apontou outra" fila,
além da . de passageiros, a

de }anchas para atracar ...
Nas conversas de fila o

pesoal que depende <das
barcas 11:imenta uma coisa,
a falta da

.

Ponte o túnel
há· quanto tempo prometi
dos ou projetados. Não ha
veria esse problema se ti·
véssémos o túnel - insis
timos no túnel porque cre

mos ser a melhor solução,

o MU(b�"da ASMA
Dissolvido Rapidamente'
Os ataques de"""peradores e v!00

lentos da asma e bronquite envene
narrr.o organtsmo, nlinam a energia,

, àrrul. arn a saúde e debilitam o co
,. ração. Em 3 minutos, M .. ndaco,
jlOVa f6rn1l11a I'P edi['õ, corneça ;'a Cll'-
cular no sa.ngue, dOlninando rapida..

mente "s alaquch ! 'ê�de' o pnmeiro
dia COll"!eça a desapar(" c(!r a dificul
dade f:."In r s�)írar e volta o sono re

parado)', Tu(;o o q'lJe se faz necl�ssá.�
rio é tomar 2 p;l�tilhas de Mend"co
ás n'_'fei�ijps p fj ca rã a li vi a d Q da
asma l}U ,bronquite. A ação é muito
ráo da ITh'Sn10 qu se ti 'ate de ca�08

reb�'ld�s P. an"figos Mendaeo tem
t2do ti.n o êXttv qU2' se of rece com

a gé1.rantla d� r ao pa·:iente respi
raç1'io liv" e fá�;l rapl.damente e

com:)l' ·tO a 1 f v lO-cio sofriIllento d.
a!=\H a 't��n POuCOS di�s, Peca .Mendace
hOj ln:�� nLJ,

..

em qn;-tll1uei�- farmácia.
A. no ....�a gardnti� p. .; sua maior pr"..
-S'!'e:;;"'" ,..

.Reuo laonarCi�na.1 dbj,ClmerCID ,

"MESA REDONDA" EM
JULHO, DIAS 6, 7 "c 8, C

·

ONVOCADA PELO PRIi}.'
INDONll:SIEN GIBT DEUTSCHE P,â."TENTE ZURUECK SIDENTE!nA. FED
: ..... AMSTERDAM, - Deutche Handelsmàrken und ERAÇAO DAS ASSOCIA

Patente, die ,vaeIlrend des Krieges.in Indonesien beschlag" ÇÕES COMERCIAIS
nahmt wurden, sind llacb,emer Meldung der indooosischen I .'

RIO, 26 (�eridion�l)
Nachricbtell·Agentur Antara ihren Eigentuemern znrueck' O sr. Carlos Brandao de
gegeben worderi. Alulei'es deutsches

.

Eigentum: sou' erstf.. Oliveira, na qualidade de
nach Absclus

.

eines FriedensVertrages
.

mit Deutschland ·Ipresidente. �a Federa�ã.o
zurueckge<rcben werden. Antara .

berichtet dazu aus dem das Assoc1açoes ComerCIaIS
indoncõsis:hen ,i\.ussenmiuisterium, mau wolle wegen die- do Brasil, será convocado
ses Eig.entums nichts unterJlehmen, was sich auf �inseitige iodas as entidade filiadas
AbmaehuIigen zwischen deu Westmaechten ,uud der Bnn': .para uma reunião nacional,
d�srepuhlik stuetzt; que se realizará nesta cida-

_ _ __ de, nos dis 6,7 e 8 de julho.
Já foi elaborado o temá

rio da reunião;' o quàl se

.

1
divide em duas partes:
n -�-- Comércio exte

rior e controle; a) medidas
destinadas a corrIgIr a es

çassez dé .divisas e a queda
das exportações: b) exame

do projeto de prorrogação
da lei 262i de 23 de feve
reiro de 1949; {licenciainen
to prévio); c) o.sistema de
licenciamento da CEXIM
e sua substituição progres
siva por processo automáti
cos de regulação de comer

cio exterior; d) cambio li
vre: e) acordos comerciais.

11) � Controle de preços;
a) medidas atuais da C.O.

·

F ..Â.P.. suscetlveÍs de pre
judicar a prddução e dísiri
bU!icão das· mercadorias

I (sugestão .'no sentido de
Wenn ' melhorá-las; b) como atin-

'I gir a supressão do controlé
de preços através· de uma

política economic:;t adequa
da.

BOMBA
MANUAL - TIPO POPULAR

IIoRIACHUEL
a conhecida bomba que economiza

força Rara ganhar mtlis água

3 TIPOS:
.

,

3/4" ,... SOO lilro$ p/hora
1" • • •• IODO litros plhora
I 1/4 "'•. ,·15(}0 litros p/hora
SUCçÃO afé 7,5 melros

ELEVAÇÃO até 20 melros

PEÇAS
SOBRESSALENTES

R.EZ E P T E

UND WINKE FUER DIE HAUSFRAU

•

BOMBAS ELÉTRICAS
À CONSULTA

: .

@ .

Distribuidores

eXclU.SiVOSpara todo (I iSrasil:

1E'1AII'77 I MÁQUINAS·
SllVJ� 'E FERRAMENTAS

RIO DE JANEIRO
RUA USALDINO DO AMARAL, ;21

.
TELEGR. "IULUWAu• TEL. 22-1121

exclusivo para () Estado de Santa Catarina:
AFFONSO I:.EPPER & CIA, LTDA. - Rua Cruzeiro

60 Tel. 521 - J O I N V I L L E
,---- --.-------- ----

TERN'OS

Fabricados em deli

cados tons rosa e

azul. os Cobprlores

de :Berço -com,

d e s e n Í1 o s w a I t

Liisn y - apn'l'eq
tsm-se em 3 mo

delas: "Bambi"
- "iVI.'ckey lV!cuse"

e "D m"lld Du k'

Sua quali 'Ia
d e e x t ra g a -

rante-Ihe- maior

d u ra b i.l : d a de!

A ve r-do na loja de

sua pre rênci ,1 I

'�'�
Um produto exclusivo da �

"SANTEX" S.A. SANTO AND�E TEXTll

S. PauloCaixa Postal, 1.228
T E L E S ( O' P I O

M Ar 6 I ( O

Ver �parã crer
'ITALINO PERUFFO

Recebi 'um recadó do professor Dimas Siqueira Cam
pos ,ilustre secretário da COAP em Florianópolis, acompa
nhado de um recorte de jornal, onde se pede que cada um

envie à imQrensa catarinense sua opinião sobre a localização
das diversE-s Escolas que constituirão" a Universidade a· �er
criada no Estado. No mesmo recorte, encontra-se transcrita
uma carta daquele ilustre educador, dizendo que, a seu ver,
deveriam ser assim distribuídas: a Reitoria e diversos cur

sos ficariam em, Flcrianópolis; a Escola de Veterinária, Jl0

Oeste; a de Agronoma, no 'Planalto, a de Minas e Metalurgia,
na zona cárbollÍfera, Sul do Estad.o; e a de Eletroté-cnica, 110

Vale do Itajaí.
A idéia é das mais luminosas, apenas com algumas

'modificações. Por exemplo: no Planalto, ao invés de loca
lizar-se a Escola de Agronomia, purecc-mc mais acertado
se fôsse a de Veterinaria uma vez que é na zona de Lajes
'(nde se encontra a pecuária como principal riqueza; conse

quentemente, a de Agronomia passaria para Oeste, municí
pios em que mais se expande a agricultura própriamente di
ta: a de Eletrotécnica, melher seria se houvesse dito logo:
en1 .Blumenau ou Joinvile. O Vale do ltajaí é extenso, ha
vendo nêle sómente essas duas cidades em condições de rein
vindicar a localização da Escola.

xxx

Agora vem a ressalva. pe3simista da história: !Será
mesmo que a Universidade vai sair? Quando se comenta o
bras da nossa atual administração, deve-se sempre ter em

mente que· do papel à realidade vai uma grande diferença.
De projetos e leis anda cheio o país. O que lhe falta, e em

abl.<ndância, são coisas concretas, realizações marcantes,
obras que testemunhem a capacidade realizadora deste po'
voo Não faz muito, alguém en'l Florjanópolis me disse que
o encarregado de organizar a nova Universidade é quem
menos pressa tem. Fazer um projéto, votá-lo e sancioná-lo é
o que menos custa. O difícil e vêlo em funcionamento. E se

o mesmo se repetir com a Universidade de Santa Catarina,
não deve haver motivo para surprezas, seria apenas a regra
geral. Se acontecer o contrário, então· sim, ter�,s8f-á\ visto.
uma das poucas excições.

..

Contudo, perdoe-me o professor DiÍnas Siqueira Cam
pos, não pretendo ser derrotista, nem demasiado pessimista.
Quero sómeníe advertir os que ainda acreditam em coisas
mirambolantes, que as nossas palmas devem ser guardadas
para quando pudermos ver ccm os próprios olhos a Uni.
versidade funcionando.

.

anti-

.' ,

UM LJQU/J)/I/(!,4.D012 . En :$UA. C'AS'A..r (.1ft/A:

_N;Eê.f_$�/DAj)gl

O CONHECIDO movel cha
mado· "<:rmáriç" de uso tão
corrente, é de origem
quisslma E. .cm esse nome

porque se destinava a guardar
cxclúsivamente as armas dos

guerreiros, bem assim as suas

armaduras· N/a Idade; Média
não teve outro uso e daí, por
tanto, a sua denominação.

o LIQUIDlflctA.DO.12 100%
A6012A:.1 .FPfPPE5J;4Ç'OES

'5C1.�����._�����--..

..

,(

NA CkIINA é delicadez�
tirar os óculos para cumpri
mentar os amigos.

COMERCIO -N. 15 d� Nov. 900 �BLUMENAtI

..
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Receha

alegria ..

·•

_ � � .

..

"

"

"

"

"

co

..

i
i\iATIUZ: K Darâo do '-io Branco, esq. José Luurcirn - Curitiba.

.

FILIAIS: Ponta Grossa - Londrina - }'Iaringá - Blumenau

Assistência técnica permanente
Com oficinas próprias, técnicos competen
tes e estoque de peças legítimas, podemos
assegurar ao seu Rádio Philco tôda e

qualquer assistência.

Mantemos exposição pel'manente. do todos

os modelos dos modernos RADIOS PHILCO

Rádios

·-V{!nd��
(otn grandes
tàcilidgde�

a longo prazo

.e

Êste é ° vendedor de r�dios de H�rm·es.Macedo ·5. A .

.É um homem simples, educado c agradável;
Trabalhador incansável, pt;ofissional competente.
êlc é também um homem sarisfeiro, Porque
cada visita que faz significa i 'alegria e :o confõrro

para cada lar. Fazendo demonstrações práticas
dos Rádios Philco c expondo os nossos"vantajosos
planos de vendas, o vendedor de Hermes '1I!ácédo S. A..

conrribui - sempre com prazer - para 'que cada

família possua o melhor que se poderia desejar
para o maior encanto do lar: Por .isso,
quando êle bater à sua portá, receba-o com

alegria - êle deseja apenas colaborar para

que você também possua o seu Rádi� Philco 1

rnêdía d::',; c,;posas: é de �H unos
." .

e meio.

_ :f.IOm1!ll!; c mulherex estão r',�
nc6lodo J:;mbém sobre a "líferen
ça' que dever'a existir· entre ,0'-'

cõniugell: os homens dizem em

mêdta 5 aros !-o homem ma!s
),'€:lh,.,. -do que. a I)'.;:posa), as .rnu
.Ú\�re;4· 6 'anos. Uma djfpI'ença dt:

9 unos só sm':it desejádn po,l' 1:1

por Cf,'.a :l05 hcmens Cj·t� p'lJ'

cento 'dat.! mutncre-s são da t1C'';
.

ma o'p:n'áóL 115::0 {jucr i1.izer,iq'l!l
o homem, em geral. nf.') PTcu-
1"<;1- casar-se corn moclnha., CO;)l .:

idé a secreta -l:� ter perto de
uma companhe�r�. ativa qurnd1
estiver em dcclin o. :.

DONA DE CASA. 'éON�E-.
L:i3:mIP.A ENFEP:MEIRA?

. , ; ., .

"

..

"

"

"

..

"

"

..

,6
..

..

..

e

de fam, mundial pela qual·idade
,.

.

';.

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO.

Standard

'DISTRiBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O l'ARANA E SANTA CATARINA

_::Quebrando Cabeça-p-'����"��'
I I

ALA, Calli'ti3'l IlOIUZONTAIS:

i' l'��;inero � 2 Lugar plantado de aruieiros �- :.l Abas
teci

. �4. C\ll1'J<! de cascn de madeira; bebedeira ífig·) !)
Acrescentas.' � ti Ensejo: remoinho -- Basta: esvaziar - 3
Contração; amargusa,

VEUTICA1S:

'��!::-"éi Sêric dr: leitos numa só sala - 2 Desgosta ; recusa -_

3 Inâi�idll.o - perlgcso _ (gir. e p1:) - 4 Estriada -_ 5 Prefixo
(sígn. carencía) ;' Invócaeâo mistica dos' Indios - 6 Corr-Ige
- 7 Existe; errar no }�go da pelota 3 Atíara.

«III})fIES
',""

O �4tdS VARIADO SORT1MENTO

AS MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

vendas" a longo' prazo
, : �

P R O S D O ( I M O Se Jt

Rua 15 de Novembro, 900

�
l
__�__��� � �__�

- lUatriz: 1 T A J A I'
23 de Fever;ciro de 1935 Endereço Teleg "rNCQ"

-

•. , .• Cr$ 50.000.000,00
•• .. ., .. 35.000.000,00

Fu.ndado em.

Capital •.
..

].i'undo de Reserva. . •... .• �.� .. -.,-. .. ..
,
...�::...

Cr$ 85.000,000,00,.

r.rotaI dos 'ae Cr$ 700, O{}O. 000,00

driani
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PA'GfNA-

Espiando a maré
--------

\
I

.. E�tá sem problemas' para o co

't&jo desta tard� ante' o 'União de
Timbó. o Guaraní. Segundo decla

rações de seu p�óptio presidente

Nás hôstes tricolores foi
bida com ímensa sati5fa�i{QC a no-:

tida de quc o -veterano fias ainda
eficiente Nelsinho poderá ser in
cluído na equipe. já que lhe foi

concedida pela Confederação Br'a-

Intervirá em mais um

amistoso. esta tarde; a representa.
ção :futebolística do Amazonas F."
C.. os "'lvi-celestes do'Bairró do

Garcia pelZl segunda vez consecu

'tiva medirão forç:1s com o time
I

do União de Jtajai, desta vez no

campo da Empreza
Garcia, onde na certa

sentes O�i inúmeros
equipe. nmazoncnsc.
Dornrugo passado {l conjunto

cal. não sem muítos dificuldades
Icvou de voncíua aos ítajaichsesr-
na cancha' destes, por 2 x 1 c, hn,

je CSP.f"J'ÜUl rt!pettr a proeza.· se

possível com (U'n.?: vautagcm ruais

MANO JANGO

§ DEIXA!A' �L.uME�AU
� AS 12 HORAS A' DELE6A� I
S (10 DO PALMEIRAS E ,(

I
�

Apôs un1 descans!) repa'ratlor

�� '111<, lhe proporcionou 11 i"I>e1a d'.!

logo,; ,lo (�"rt.ame lil' llrofissionais.
estará tlf)ValtH:U{p (�n\ a<:ào esta

o on-�{! do CUll1-

peão do- Ccntenft!'it"). cujo COJl\ ...

pronüsso di;:tnle do C1t�bc Atlético

Ttlv;r i!.. dos- rnais dificeis, não rt

!.)cn�lS por tcrcrn o� cstnernJdinos

de tlht:-ü' IH):"; dcrllíllios' d'o t\llvcr
�ario, lna�; iarub-c·rn' de.vida à dis

\1 pí)SlÇ�l�') fl\le tlr�ll1oJtstranl os �I in

�
!
,11o,". PH'� r?abiht;u':se �mP.�amo;,n

I
fp df� �t:V:-l nHuno5 10"Ur.e-SC;05 C

r4.;gÍstnn '�H�l pdr']cir�l "itúi-ia con ..

'r�� n!i csrneraldino!) da Alaulcúa

D1l-'1Üf! rlé Ca;_:ia�.

I
T'nlo jstu c1JJpr�sia ['0 c5p"tá<::1l

[o rré logo )l1<1i� {, filrrk culorido

rllS III;1is act'llf u:.cllJi,. ds púrq1le
_••••_ .ntln�"'�ro:;:a de.'!.-erá Eer a. �ssjstênci.a

li' presente ii bela pra('a ddportiva
li O r a r I o: '

güsp"l'en�e, onde o duelo entre

"intUos" "e "pérjquito�l" "a:prcscn:::

,tuslituto funciona de manhã e· ii tarde ta,.ú, por certo, tàmscorrer 'bastan.

INSTITUTO: 1232
te .:q�:�;������ p'llír.eirense. ao

: R"tIa lHu� r�in -'J f\V" 41135 lIlI 1-. q 111 �8r �,�: (�:sn��i:�';:;:', a��,�:�;,}����O uei�
_,

'.Il!!ol 1\ lJ w (J !JU ",.rã Blumen<ln às 12 hor�s, . par

tindo O 6nihll.!: que ri 'conduzirá
TELEFONES: a Gaspar, defronte do CaI,,- Pin-

.RESIDENCIA:

I
guim. pelo que a direçã!, técnica

Dr. TAVARES -1461 ,,,,Iiictá o complIrtldmento de

tO·1Dr. BEUSr _._ !()74 1"" os playerA tituI:1rl'S e asplrAn-

"O I.ADO DA CAiXA ECONOMICA � !es 110 10(':11 designado e li hora

B l U M E H A U � , :n:no��;"��:: !�;;::.em I:vi1:ulD"

,�'���'S:!r9S"��"�����SS1ii(·�","S����:r;;x,.:�.' _� � �__ __ "�_:._ I

E O campeonato da L. B. F. prossegue. E vão

ar�lrcccndo os Protcó'U,s, ãs impugnações le outras
coisas mais, p.rópl'i:is do futebol, que fazem com que
os Dirigentes da Liga transitem por verdadeira "via

crucis", sob a batuta do Sr. Cruz.

O Paissandú, por intermédio do SUl Diretor

de Futebol, Sr. Tasso Rndrlgucs, propõe ao Palmeiras
qüe retire o IH1:Aesto apresentado à J. D. D. c, cm

troca, .O,f.r.\l·cce um amistoso, e111 Brusque, acompanha
do de uma propina. (1 Presidente do palmeiras não

topou a parada por acha-h um tanto "taci.turna". E

a' f,[lrcida está satisfeita, achando que o Ageo agiu
com acêrto ...

Enquanto 'isso, o Vasto Verde pede, por oficio,
que a Liga' indiquv UH. bom juiz para o jogo que
irá realizar contra 'll' Prcgressn. Diz que todos os jui-
zes merecem confiauça mas os Sl'S. 'Vilson Silva e

Vida! Pereira não serYCH1. E exnlica: Do prtmeira Por

que já foi defensor e o segundo porque é irmão do

$r. Licínio Pereira, que é pessoa de influência na Di

retoria do Progresso. O Sr. Sebastião Cl'UZ, diante
deste "confiar desconfiando", lança um "vasto" des

-paeho nesse oficio, detruindo as razões apresentadas,
ti \q1.h núxa e Presidente do Vasto "verde" de
raiva ...

E o Presidente da Liga ft:<:>; muito bem porque,
si a moda pegasse- a coisa ia longe. Amanhã todos 'OS

quadros ímpunavam o Sr. "Pereira" quando jogassem
contra o Olímpico. E' que não há arvore que não pro
teja o fruto. E no Olfmpíco tem "Pera", ..

rUMãi8�ni�3�elll"�i's�etil"'"K�e�le�'''1
� .'. =

� .JARDIM BLU�I&�AU =
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ª PARTOS - PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ E §
:: -- COl\IPLICAÇõES -- ::
:: SERVIÇOS l'RE'·J',j'ATAL ;:
-

-

:: CONSULTAS ME'DICAS DIA'lUAS - 9 - 11 HORAS ::
- =
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I IIIUrO DE
Olhos.. OUVidOS Nariz e .. Garganta

dos Drso

Armínio Tavares
FOl:mado pela Faculdade de Medicina da Uni

versidade do Rio de Janeiro
Prpfessor Catedrático de Biologia.da Eaco-

la Normal Pedro II '

Assistente do Professor David Sansnn '

Chefe .do Sérviço-Otorlno do Centro Saúde de
Blumenau,

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

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Sér'viço de Otorr ínnla-:
rfngología do Prof. Dr. Eaul David de San
son, Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr.

Moura Brasil
_'__020.*

__

PAnA DIAGNOSTICO E TRATA.�mNTO DAS

Molestias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

Il:ste Instituto Espccialisado está Magnifica.
mente Montado e instalado com a mais
:rdoderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especíalídade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e ImIlortado da Suíça
'

Alemanha e Ameríca do
Norte.

_fJ9:.tr__

GABINETE Df RAIO X
__

0•• '$_
APAREI,IIO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
�9* ••�

Gabinete de fisioferaDia•

BISTURI ELETIHCO (para operações sem
sangue)

-

ONDAS-CURTAS <Ultraterm giemcm.
modelo 52).

INFRA-VERl".1ELHO
AEROSOL (Aparelho in-

glez para ncbulisação no tratamento das sim.
slntes sem operação). Eleetrocoagulaçfio.

Diafanoscollia etc.
__o�*._

6abineie de Rebi!cão
,

PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPQ-BAUSC�I-I,Ol\'Im

PARA RECEITAS DJ� OCUI108 E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS C/VERTO

r,IE'l'RIA.
Microscópio hlnoeular - Lâmpada de Fen

da - Pedmdcu).

Gab'inefe de Traumafologia Ocular
EXCJ,USIVAl\tEN'U; PARA TltATAR AVI
DENTADOS DE OLHüS � -EXEClJTA rERI
CIAS - CONFECCIONA LA1JDQS E DES:àlA.S-

CAlf.,\' Sl!:MUl.ADOltES.

EXCURSIONARA' A 101M ..

VILE A' 12 DE JQ!HO O
VASTO VERDE

Ap6� entrar

e-rm o Bom Retiro e ter tido a ne

cessaria autorização- da Liga BIu
meuauense de Futeból para ante-'

cípar seu cotejo com o. alví-riegro
� L"õ;qrn. o dj::t n de- jtllho� a S�cicda:':

do Desport.ivn Vasto Verde vem

� .1c eutahnlar negociações c acertar

g cem O Glória de .Toinv�le·

§. partida amistosa para a datá de

@ U do -rróxí rno m['5: a qual ferh;-
se-á na "manchester

"

barriga-ver-

1-1e.
"

Os jo�nd_::.res tr!colores, :para
� esta excursao, dc\�erao se preparar
com muito cuidado, afim de re;

I presentar condignamente o lute
I hã! da Segunda Dí visão 'local num

Ilo�aI l1lm� �os mais destacados c�n' t.
tros esportivos do Estado.

.

\ I
r � _'__

I A'RBITROS PARA OI

11 s}��,O! .�L�9�Equ.m.
"

"�.bel''' diriglr- os div�,l'S,OS encon-I
�l'O!' anunciados para esta tarde.

JI' P,:'!05 certames da La e 2.a Dh'i- :

�oes: '

I Bom Rcti�'o x Juventus - V1-

,I' DAS PEREIRA
.:

Floresta x Bandeir2n!�s -

I FRANqSCO BOE'fIM (comum a- \
ccraOl.

! Gual':my x U"i,1O - ROBERTO

,PAULO DF. LiMES (comum aeôr-

I do>,Vasto Verde x Progrc:"So
, I ANTOI-:IO MARCELINO DA SIL-

g\VA.
� OHrnpicn x PRFsandü - SAL-

i
VADOR LEMOS DOS SANTOS -

!
.

(comum acürdo)
';_ ',Wilson I

"

Já não é mais privilégio dos ,que' moram no' Distrito Federal e nas suas

.

,

. .

.v: ..," - ,< • -,; � ,-

iqlediações. a.dq,ufr�r bens imobiliários, nessas valorízadíssímas áreas. O senhor

, me,smo. q�a�quer que seja a região do' pais onde resida. tem agora um meio
••

\ ,
,_. • _ .' "

�
e ,..

prático de faz�r uma vantajosa aplicação do ·seú dinheiro, adquirindo terrenos na Oapl-
� -' ,. , "�I _�

• ';_
" , ..

t� ��,,�epúblicB. e lias sr ;s vlsínhanças, através do serviço especial que a

DSA criou e �esen.volveu para servir aos seus clientes das capitais dos Estados

. � .do interi(!r. Impondo-se à confiança. do. público pelo cumprimento rigoro
so doa §�us pllfno�.iI. OSA já vendeu mais de 7200 lotes, urbanizou cerca de 5

, �!h�.�� !il :��io de metros quadrad9s, � transformou em florescentes bairros

r�sidenciaí� iJ;lUmeros pontos do Distrito Federal e da terra lluminense. No mo

.D;lento a OBA dispõe de magnillcÇls lotes em JARDIM GUARATlBA e

,

tIAltDIM MElUTL

excelentes rodovias asfaltadas.

dlstáncla do mar.

que 16 adquiri..
;:', ...

mG 'l'Gblas Lima - 'ÇGlnendador ,T. GaIvão, 5:1 •

Gúaratinguefã ' Qswaldo Cardoso - Fernão Sa

lell. 37 8. PaUlo - Renan dê Souza Lima • Bri
gadeiro Tobias, 258 ··S, Paulo •.José Gabriel
Andrade • S. Sebastlã'O da Grama - Antonio
Alambert • Paulo Filri�. t5 - Tucuruvi ' Julieta
Dias pimheiro '_ TÕrres"Neves; 450 • Jundíai

'Egidio da Racha ,do '0 -, ,Joaqnltn RQl!rigues
Fraga, 145 - Tilllrlçã - .Fránclsco- Marcondes
lIomelro • B.n,lari!in constànt. 81- Guaratinguetâ,

PARANÁ
Ernesto Vlsani :.. Caixa postal '5�G - Marlngá
Giuseppe lIlacllioni _ Caixa Postal, S4G - Marim;á.
AntonIo de Boürbon'_ Dr. João Candldo Fortes

164 _. Jacaré1:lnho - Agóstinho s�tii _ Paranã, 911
,l,H:arézinho - sebastião Aguiar - Fa7-enda. sta.
Tereza - J"earózinho

" -

RIO GRANDE DO SUL
Kurt Alfredl> HGffinann - �llarque d& Macedo,
385 _ P. Alegre

..

PARA
Anl'b .. , Alberto Albuquerque I'!taranb1l1! • Passa·
«em Fiuza, 26 - Belêm - AtahualplCA lb"uqlterqUe
Maranh�o "l'a5sagem Fiuza. �6 - Bt!'lé'i'il'- 'Anió
nli) LOurenço de SIlU'ta • 4. Dl8t. Naval Val de
Cb,,·,Belé.m

-- '

PEn�Jl..MBUCQ
Ernanl GranvlUe Costa· G9nera.l Semelio. 1�6 •

Reclre

BAHIA ", -_

tAur", DomIngues Maciel

II.PI�.·�4:. �21vador
E5PpU'l'P .Si\'N:1'O ..

lJa.sH�o }�unell: " Praça Rui Bubosll. - éasielo'
.

ESTAlDO ·1)0 8.10
' :. �.

Pl"!�e Genesfo - Coronel V�!g<l, 5'19 peÚól'oIlS
Nu.tor LoUre�ço - Vlseon:fe de Itabod, Pelró.
poUa - .�n{Uo �ng.l- Clovis Jl.rrault. 82 • Cam,
po!;. '. 'rble'rsltlbelro da Silva - ClovIS ATraUU, '82 '

·camlloil'-. S1Inta �farl!> Pedulra JÍ.fQrals, • 'Aia�
cle�1,a ,,� �g:llll�as Negras '. -R1!Zei:"lé'" ,

SAO I'AtJLO':, ' '

O<lor,,,,' Assai Germanos . 23 de Março, 10'! _

� :"a.UH. - S�Ume Miguel PIb - P�lSnll.ltü.' 51
l,·'llnd. '·8. 'Paulo - HUmberlG GolÍles"'L!lJÍl'bn'_
Alalilé-da. Pesêllla; 62 - 5. Paulo' - QulTlno VIctor
s..!'f�r·.· HolYwood. 100. S. paulO - AlZira Rosa

: - ,lta SIlVa'" Alameda Lorena, 111 -- s. Paulo. Fir-

Para obler Informoçõe.
T.r,,,nô�

.

�9 Pillrito Federal
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Disse que a quadrühn Sp'llltO
realízou arrojado assallo a má'l

armada, em pleno centro de

Montevideu. à Casa de CâmbiO

Aldabe & Martinez. E assim.

dali os conhectdos pislole'ros re

tiraram 70.VOO pesos, urugualos.
Um deles quebrou a vttrnc eom

a coronha do revolver. pondo
num saco as moedas eXÍ'.,t.cnteE
no nlflstruâ:l"'Ío. O roubo fqí de

cerca de um mtlhâode cruzeiros

conforme n equvatêncía calou

Iada.
Entr.e os elemento, que servi

ram pnr::t trocar o dinheíro, fi

gura Mar-cnghello. um dos setG

estrangeiros presos há :V)UCOll
d íns pela polícia ga.ucha, na (+

dado de Uruguaiana, como sus

peitos de roubo de automóveis.
Os ladrões se mant'veram es-

ccndidos, vindo depois a ser pre
so Alberto Spaltro, que cumpre
sentença da justiça uruguaia.
, O oficial Julio Cesa.r Rigaud
colheu os' informes desejados
'sobre a quadrüna. e jã remeteu

seu .relatôrro sôbre 0'3 três tr

mâos Bpaltro, tão parecidos !>áp
a ponto d(> serem confundiddi!
cp.tre si.

Pa.ra Blumenau, in
clusive Bairros da
GARCIA (até a Fáb.
mo em Folha).
VELHA, ITOUPAVA SECA,
ITOUPAVA NORTE e

PONTA AGUDA;
INDAIAL,
TIMBO'

RODEiO,
lBIRAlVIA c

RIO DO SUL:

sas Pernambucanas', sendo o C'l
. sal constituido ,da sr-ta, Ivan;
Pêra c pelo 51':- :rosê Pêra. At,�
melhores calptras, individual'
mente: um estojo éte perfumar+i.
oferta da r:asa Pe't.er, e uma gra-

Acham-se abertas no Dopar-
I vata, oferta da Alfaiataria Pan-I tament� do� c:orreios e Telegra
I lista. oferecidos à senhora Bibí 1'os as mecraçoes para o concur

I Machado e ao sr. Fabio Magna- ,1'0 " postalísta e guarda fio,

(nL' as quais �everão �n_cerrar-se no

; Viveu assim a famiJia Bmer'- dia 5 de Julho proxrmo, As ma

cana uma noite encantadora, pe- têrías '8Xigidaspar a as provas
10 pitoresco .do seu ambiente J estão afixadas nas mesas

..

no

caipira. ficando, demonstrado quo, saguão da Agencia d';:'s Corre:(JS
o Gremio Feminino das Horten- : e Telegrafes dêsta cidade, onde

das alcançou a ptimeira v:1.ó-
I
os interessados poderão, inteirar

'ria cm suas atividades sociais. 'BC do assunto.

Descoberta uma: �3a lara�as �o
assalln ao jovem comerciárío

RIO, 27 (Mertd.onal) - A" "B�ick" com �utro carro e

Polícia tería localizado a prt- Helena devera comparecer
meira tarada autora do as- h: [e li delegacia, ocasião em

salto de qll� foi vítima o sr. que o sr. José Lopes tentará
fazer o reconhecimento.

INTERESSE EM IIAJAI'
PELA APRE.SENTAÇÃO

DO VERA (RUZ

José Lopes de Oliveira, poti
guar, e segundo informações,
sobrinho do senador Georgi
no Avelino, Chama-se a lin
da loura, de 23 anos, Helena
e é filha de tradicional fami-

Concurso para guarda
fios e posJalisla

lia, residente em Ipanema, ii.
Avenida Vieira Souto. Hel,�
na, segundo ainda apurou a

Polícia, sempre realiza gran
des farras em ccmpanhía de

amigas. O detetive encarrega
do das dlligêncías esteve na

residência de Helena, a mu

lher tarada, tentando convi
dá-la .a COl11.1J:Jrecer na Dele
gacía; entretanto, pessoas da
casa informaram que estava
ausente do Rio de Janeiro.
° detetive pretextou que

Helena tería abalroado seu

Conforme adiantamos numa das

últimas edições deste matutino, o

conjunto de profissionais do Vera

Cruz Esporte Clube. que tão aus

picíosamente deu início aos seus

comprorníssds no campeonato lo

cal, derrubando o Olímpico em

Testo Ccntrul, apresentar-se-á lo

go, mais àtarde em Itaíaí, opor;
tut'tidade em que pelejará com o

Tiradenleõ. agremiação ligada ii.
Dâvíaão Principal da Liga ttajaícn
se de Futebôl.
A falange tiradentina procurará

roviônr à goleada sofrida diante

dos eruzmaltinos rium match que
há meses teve lugar em Testo

Ceniral,' .;ol"ada esta espetacular,
cu seja. 9 x 2.
Tiio facilmellle não obterá êxi

to cru seus intentos, pois os alví ...

negros estão com uma equipe bem

armada. Dadas à� suas' mais re

centes façanhas, o Vera Cl'UZ se

constitui na maior atração do co

tejo. dai o interesse dos desportis,.
tas itajaienses pela sua exibição.

..;r'
O às '7 horas
7 às 12 horas
12 às 13 horas

18, às. 24 horas

Haverá só Luz
Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz

.

I
(inco motociclistas do Lajes MotQ ..(I�be ehe-

" garam
onlem a esta ti dade para participar da

'J competição-freino de hoje na pista do Moto ...

I (I�be local

(
Conforln� já "jv(!rno'� 0Fn:'1

U-j
�núquil1as. 05 lnJe8nos Ln�ro

nídade de dívingar, o "'Tato cie- Córdova. ,Edmundo do" ,San(:);-.
.
he de Blumenau por motivo da' Max Blankenburg c Jaml L e

I passagem do seu primeiro a.no boa Ramos. sendo que o preso'

I· d" fundação, fará <'rea.1;,�a,' hoje. I dente .daq'!ela agremiação 5n:m�
na pista de corridas eíta à rua I na,

.&'1'. J>:JaD M. Mendonça, cne

I Itajaí.
interessantes

� competições gou na noite de on�em. .

treinos. de seus motocícristas e: Estr.rão ussím. hoje, nbr ílhan-

Ide outros Clube" ccnvidados, "'1 tando as festivades locais,
.

os

lém da. festinha. popular QU;' bravos representantes do víto

terá lugar ali, junto à nova fl.·jc doso Lajes Moto Clube e, ao

socal anexo. à pista. Por e..ltt,' mesmo tempo estrettundo ainda

mÇJ:tivo, o Moto blurnr-riauenso mais, as relações de amizades
enviou convites \1l""S Moto Clu· já ncm acentuadas. existente:;;

I
bcs de Ll'gcs. belÍl como de Join- entre as duas agrcmíaçõsS mo-

vile. este representado 'por seu tocicUsticas. �......,�.........·_......,.,....,""''''''''.......''''''''_'''''w__..,.,.........

campeão Lucilio 'BàUlll(;t'.

I ªr@������i::: \Tm'I.�M"'n1:.1.
?�f�i�l�r!��E �!:;:,�.;.:.,.i r.,:�..::_.�.�:r:r;:·!:··: a

----

na ('id�de, �rocedentes de ·.LB_ J '

-

.

je::;;
,"t pilGtantlQ por.sllntes

PRAIA D E ( A M B O R I U'

DIAS 30 de junho e 2 de Julho, res
pectivamente 3.11 e ã-a fei ras;'

o às 6 heras
Das 6 às 12 horas

Das 12 às 17 horas
.Das 17 às 24 horas

Sába:üo

Haverá Luz
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz PÓNTO CENTItAL FRENTE A PRAIA

OCASIÃO

6 horas
12 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
Haverá Só Luz

Desligado

Vende-se urgente em terreno com 26 metros de fundo

(esquina) com 35 de . fre11 te.

Tratar no BAR ITAJAJENSE, com OTT APPEL

.ITA.JAl'

COURO CABELUDO.
rOI'..rl:o CAPILAR

f"Ql! i:ÚÚ�N(IA
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