
'Eu

mês de junho,' 'As vezes prolongam-se
terminarão também, com ainda por alguns dias de
toda a lógica, as festas [u- julho, através dos bombar
ninas, ou sejam os estron- deíos com cabeças de negro
dos com que são comemo- é outros engenhos de 1>a·
rados os santos Antonio. rolho.
JoãoJ Pedro e Paulo,

.

Este ano, parece qUE' ain..
----'---..._..;......;._--.;._--.;._-......-----.......--- da mais do que nos outros,

os amados santos viram-se
celebrados com grande a

bundancía de estouros proi
bidos.

Jldqoii iu maiores proporções a onda de
disturbios atraI da "cortina de fermI,

x x x

ORA. sabe-se que a polí
cia tomou providencias e

cuidados para cumpir as

portarias que vedam as
bombas. Não conseguiu,
porém, evitá-las.

Os nervosos qUE: se i�SSUS·

tam e irriJam com as eX'"

plosões junínas tiveram
muito que sofrer.
Estãô exaustos c, desilu

didos:
t

1 RIO, e (Meridional) � O
povo earióca está �}cperimen
tando a maíôr onda ile frio, a

; mal" forte dcs últím!,)s anos.

Rio de Janeiro adquirtu ino

pinadamente as ceracterístícas
gaúchas: vento do ti.po mínu
ano f:çoitando sem piedade,
acompanhando uma garôa fi
na e cortante.
E a temperatura continua

rá caindo - informa o Ser
viço de Meteorologia. Segun
do prevIsões a noite de hoje
será mais fria do que a de
sábado e domingo. A queda
está prevista para mais de
vínre e quatro horas; com .o

frio aumentando sempre.
QUER AJ.\<IENTO O PES
SOAL DO BONDINHO
DO PÃO DE AÇUCAR'

RIO, 6 (Meridional) - O
"Pessoal do bondinho do Pão
do Açucar entrará em gréve
amanhã se dê à meia noite
de hoje seu aumento não es-

I
tiver resolvído - deelarou o

sr. 'Benjamin Soáres D'Avilla,
pres'dente do Sindícato Car

. ris Urbano. "Há uma semana

que o Chefe do gabinete do I POi"
C€l1to sobre os saláríos a

Ministro do Trnbalh0, sr- Luiz tuaís e salário farnílía, índe

Correia! vem dizendo que o pendente.
aumento está pronto ._ e dís- CHEGOU AO RIO _ ()
se àcentuando: ENVIADO ESPECIAL
"Estamos certos de que o DO PRESIDENTE

prefeito tinha' assinado au- PERON
mento nas passagens (de do- RIO. 6 (Meridional) - O
ze para vinte e dois cruzeí- , enviado especial do presíden
ros) o que permitia o aumen- ! te Peron, deputado Hector
to. O pessoal dos bondinhos

I Campora, chegado ôôntem ao

pede me1horíía de cinquenta I (Conclui na Z.a pág. ·letra R)

x X X

NADA pode acontecer
de mais grave do que U

desmoralísação da autori
dade, a certeza de que as
ordens são dadas sabendo
se de antemão que nínguem
as cumprirá. E' o caso das
bombas de junho,

Se o poder publico não
tem meios nem fO)'ça� par_a __ .

tornar efetivá a proibição
ou punir os que as transgrf

I dern, o 11121hor í.l. fezer será
deixar o campo livre
Todo o mundo riu da '00-

litiçà, glosou a ausência doo
seus agentes, levou a rtdí
eulo as ordens publicadas,
Foi um desprestigio com

pleto.

RIO, 6 O\'retid'onal) - li:, Ll,

';;'1
síndícato ,tc aceítar 0.5 propostas

pronto amanhã. a manítesi.o rr,,: dos patrões:
o sindicato dos baucárto.; \ ai Anulação do acordo e >;un1C!1'

dir;g:!r à classe. H'storia "1:1 10' to em quinze por cento. em n.»

das as fa-ses as n"gociao::õ'ls >;1{;) w acordo, 'com um ano. A rf:;;'

aumento com 08 banquecos <

1
posta foi levada, I'I'S�oa!_'11.;:n�ê

Os motivos porque foram l"DmJú· pelo presidente, 151'. Paulo Tç!'l"'�
das. AB "demarches" de nl!,ji1(l· • Os "bancárips podem r-ecusar ::

.da csto rompidas desde -exra-: que agora oferecemos e qu.' cor

fe'ra última, "com dr respo.nde ao. aumento I�O '. ustc

da vída, mas fiquem ::1hi"rrdn

que em �vembro {qUHUíb ier
mínaeá o aeordoj terão ;L Hii.'';'

ma coisa - declarou o sr. Ln;z

:lI;figiiora, pres'dentu do ·"Íntlkatc.
dos bancos,
Potlem fazer campanha (i11,.

bem Pntendercm, po's não 'vai a

díantar- nada - afirmou. E r«

�1;lou qua fez uma propostn uc

sindicato para. evitar \J CÍ!":U]1
vieioso. dos aumentos anua's. "O"

MOVIMENTO DO HOSPI·
TAl. S10. ANTONIO NO

MES DE JUNHO

!lA(A O "PRAVD!"
O GOVERN� DOS E. U.
MOSCOU. 6 \UP) -. ü jornal

uPra'\:"iiaH, orgão do Pat��ido CO"
munlsta 1"U"50, ataca hoje vío
Iontarnent e o governo ao" E;.;ta
uos Unidos, 1'01' ter pl'ieor;_:3;;lõo
) fomento na agitação entre oa

países satéltes da. EUrO!)-2 orlen
tal. Nilo otr tante, () jornal rua

t.rma que a HUSBiu. dc,;"win. ti,

sotncão de todos os grnndes
problemas in't'xMciol1Sis por

'VENDi' n,,:STE mARIO
NA ENGRAXAT.l\ltIA

Breve o envio da primeira remessa nas' lermos do aCG
.M01\'TEVIDEU 0\1111e80-1

material de guerra .!,_; Uru" I sedado um
"

ta) Estados Unidos {) (DF) guaí, de acordo com os Uruguai, pa
- O diretor de Segurança termos do tratado militar ajuda milit
Reeíproea, Harold E. Stas- I subscrito pelos dois países. fazendo

S211, declarou que 05 Esta- Stassen falou na cerlmo- tões para
dos Unidos farão dentre em nia de celebração. do ani- 1'0 emb

breve o primeiro envio de .versárío da independencia bélico
.

dos Estados Unidos. oue

téve lugar nesta Joéalida
de, de 5.500 hábitantes, E
em vista de que a mesma

se honra com o nome da
capital do Urugaí, o orador
dedicou a maior parte de
seu discurso "à historia da

quele país e ás boas relações
que sempre manteve cóm
os Estados Unidos.
Dissé Stasscn, entre- ou-

tras coisas: "Hoje, os Eát'a-
dos Unidos estão ajudando
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AULAS PARJlfUtARES

TABELIONATO NO'BREGA'
, Façc saber ao sr. OTT? LUIZ QUlNTINO que" pelo
Banco do Brasil S. A., Agencia local, foram apresentadas em

cartórto, afim de serem protestadas por J'alta de pagamento,
:--s dunljcatas aceitas pelo mesmo, de C� 800,00. e Cr$ ....
2400 {lo veneídas C111, 14 ele .fevereíro. e 3 de maio. do COl'

r�nte' uno, emissão da Navegação Iial:li Ltda., _"Navita."" de

Itajaí- ,

Não havendo sido encontrado o resoonsavel referido,
oelo nresente edital intimo-o a que, dentro flo prazo .Iegal,
:, cmpareça neste cartório !?I'u'a ;-esgatar essas- duplicatas ou

, apresentar as razões que nao o LiZ, sob pena. de protesto; na
rórma da lei.

Blumenau,

(UM

�·_- SE_'_G�U_N_D_A__'P_A__·G_IN__•__
,

__"_�.__,,_��_� � ���:,., __�__� �� �� � �----------.���--��----��----��--�--._��------------=

� tll, 'E M

Horn(,iT!!!,., às s���� - HOJE \
STEWART GRANGER'- ELEANOR PA.R:KER - JANET

,�------:------'--:--�--::::,,",:--::-:-::--=-:-::-=--;:-:-::-::::-��- 'LEIGH -MEL PE.6;J!.ER - NINi\: 1j'OCH, na super maxí

ma produção de :METRO, baseada naifamoso novela de Ra
fael Sabatini: " o:· ;, ",_ ,

, ,

"s f'A:R A M O U fH.E rr

(O HOMEM DAS MIL AVENTURÁS)
- .

Eih-; deslumbrante Technico-lor. !

TransportailDli· ao- :presente com magistraL
' r0alismo,

dias turbuléntos- que prec.edel'am a revolução franceza!
� "SCARAMOUCH��', � Filme e;pico- da Metx:o, .eampeãc
j
abGoluto dos- fi�es ,'<le aventuras ! - SCABAMOUCHE,
valente, conquistador... Espadachim inveneivel ! '0 H<l:
mem daj;i,.�,.A.v�ll�a�'! �$-,(;) A,lt- A M Q, UJi Ri,E !

A:conil!-: Cç,lllpl: �aeiQnal � shod e METRO JORNAL
Platéa CrS 8,00' - Estudantes Cr$ 6,00. - Ba

AGUARDEM: -AVENTUREIRA DE pAIRO, Nov,u, filme
mão Marika Rokk. :,

_r
.

,

�r_..::��_�"",-----IJ

empregado (a) de -escritório com conhecimento de conta
bilidade em geral e que saiba, escrever à máquina corres
pondêneía em portuguêu e inglês. Exige-se referências.
"SAMARCO" S. A. - Agellci'a geral dI,!- Willys Overland,

, (Jeeps).
' "

Blumenau, Rua 15 d� Novembro,_13�3 - Cxa. Postal, 590

De um empregado que saí
ba, trabalhar em costQra ,de

> pastas e malas dc couro. Pu
derá trabalhar de dia ou de
noite. Inútil- apresentar-se
sem esses requfuitos. Trata!'
com o sr. Nilton Russi; à rua

Itajaí, 550 dás S às 12 horas.

l\latemática,_ Inglês, Fnan
eês, Estenografia, Datílogra
,"fia. Piano'.

MeiÍlecke, Rua Amazonas,
Garcia, nr. 2.400.

em, 6 de julho de 1953.
Paulo Klopfel

Tabeliá'J interino

6

Ofl€IAl DE Matricula de alunos na Escola

Rio de. Janeiro, conferenciou
,hoje com o míntstro do tra�
balho, sr. João Goulant, Se
gunclQ' §e iniprma, o, çleputa�o
GaTllp01'3 permanecerá. no RlO

A E R O - n ti B E<, DE: .s lJI ttE I,A U
•

• 1

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 serviço' ou
fora dele.

AGENTÉS
Grande fabrica de placas
de esmalte, metal, bron-.
ze, carimbos de borracha
e metal, datadores para
duplicatas e outros fins.

Peçam informações a Fa-

(Iodo-Fóllforo-Cálclo')

A famoso tônico dos sisttlln!.'lI
'

nerVOSQ � muscular..

ESf)e(iaUlado em' prefese dentaria, 'tI�ufadiual âniMmit�tr
.

les, fixas e móvei�f corôa!, �ivjjs et��

os" dias

TROCA
VENDA
COMPRA

I
Concessionários: 1

CAMINHõES F. W. D. (Foul: I

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

Tesouras "WEIGEL"

Tesouras guilhotina
_._ x-_

-.

== ,;'
Rua 7 de Setemllro._1893 _:... ou- Edifi�jo INCO, Sala s I §!7' �

_-._._- ::;;;::;< Q
�-�""""'-""-�--"-----"_--"""'''''''---��---,--'-'---,.'-'��-__.�-- =����

'Vv-o��........�_�_�....."'\......................_.....,'\......_......_�_...._..-.�......__.�.�"._.,., ::;� O &:;:1--
< ;;:"'Z •.

I ê!

r
l�
1='
li
:.

�:__: A g ê fi- c i a SI

ª.: BLUME\'tJAU: - Rua 15 de N-ove,iilbro.- 3B {HGt(:;� I!n-If:tz} _.
í:UltlTffiiA: - Rwi 15 de Novembro ''l2.� Fil!!':: b34.

ª A EM'PRJ�7,A ACEITA VIAGENS ESPIi!CIltIS PARA SAID,,1.H lt. qt'.Lu:,Qmm nORA
= EXPRESSO BLUMENAU � CURITIBA. L'l'DA. �.. . .•
-

.

'4IUtlUIUnnÍlUItUllmnnnnmumnnnllflmmllllU!lluunUUmU!fUUmmmHunnUIÜmn

SENSACIONAL V�NDA DE INVEItNO. ; .

p 'y

}\ufornóveÍs Usados
Carí:linhões Usados

Usados

pecas e Acessorias:
FORD - CFIEVROLET

_ Linha-
MOPAR

ul'tIERKLIN-
DECALCO!\IANI.''\S

Todos tipos de SACOS com ím

pre�sos (asa

I

"A C I S A" - Fone la24 -

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. !laS,

Teleçmu:.1s: VA'NJ)reMEF.Nl�

GER"
�Iotores Diesel "DROTT"

500 _ SilO v. p. m. '1 - 33 BP

"'Iiquinas a-gricouu' .,- exclusivas

da Ale;ma.nha.
Semeadeiras, Arados de discos.
-Grades de discos, Arados de to

dos 05 tipos, CultivlI.dores. Corta-

aeiras, CIassifieadores.
M'..A'QUINA5 plOra. beneficiar, ma

deira, t;ln totltl:< tipas
rodas máttTIm:\!, estrangeil'as em

e.t"quc com ptonta ent-rl!lfll:.

-- x--

Todos Instrumentos, AlIarelhos.
iVláquÍnas para

L2.bt>ratóri05\'Científico!>.
Balanca5. Geotlesia. !.1'eteorolo

. gia, Viilraria, Porcl'1:tna. Papel
_

filtro - Utensí!ius em geral -

Material iotogrnfico.

I
-� x

'OFICINA para no:\un,g IN

JECTORAS.

- � .
. ".,

ES'l'A' OFERECÊNDO ARTIGOS DE INNERNO POR

ZBR UAS COMlhtAS PARA ESCOLItER MELHOR
'·-1·

_'_'- PAGAR MENOS-
,

.

Rua 15 de Nóvembro, Slll) - B,U.rMENÁU
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- Cir- ..,

CU los oficiais britâni.cos in

formaram, ontem, que f<?�
abandonada -:; idéia de se

realizar, em futuro ímedia
ia, wna conferencia das

quatro grandÍes potencias
- França, Inglaterra, Es

tados Unidos e Russià:
A idéia, que sir Winston

Churcbfll favorecia, nem

sequer serát debatida na.

próxima reunião dos mi- centro das quatro grandes
nistros das Relações Exte-' potências, Sabe-se que a

riores em Washington. União Soviética está reexa-

Os minjstros' ali reuni- minando sua política com

dos se limitarão a resolver esse objetivo. tendo o Go

sobre as medidas a serem vemo chamado a Moscou
-adotadás de comum acor- seus diplomatas mais Im

do pela três potências oci- portan�es no Ocidente.

Bilhete a

SAUDAÇõES TRABALHISTAS

Meh. querido Chefe e meu grande amigo Dr. Getúlio.
A �sta esteve mesmo multo' saborosa. De alta' elegância,

reuninclo as figuras mais apuradas do nosso mundo social.
No fundo do salão da Embaixada, um dos novos mínís-

_

_nos, já muito assanhado, balbínescamente dizia a uma balo
zaqueama magnífica:

- Geralmente, eu e o doutor Getúlio, não gostamos de
ler mensagens ... Mas porque?

-

- Ora - redarguía o general, que não é reformado -

na sua mensagem. Getúlio afirmou, aos quatro ventos, que
apesar da insidiosa deturpação. por elemntos mal intencio

nados. estão colhendo os bons frutos. pois a nossa situação
financeira é auspícosa, com saldos indiscutíveis. E agora, o

Osvaldo, que é um homem temps ramental, que não diz alhos

por bugalhcs, visitando o Senado, não teve meias palavras,
para dizer que estamos arrasados, que vamos ter um "deficit"

doze bílões de cruzeiros; que não há dnheiro para pagamento
das contas, que é preciso emitir, e- emitir a granel. .. Como
�e explica tudo isso, "seu" Barreto'? Quem é que está com a

razão, o Getulio quando afirma que vamos ter um saldo supe
riu a 2 biliões e 800 milhões de cruzeros, uma arrecadação
superando em 6 biliões. missões rig:damellte limitadas aos

/

Barreto. V. Q'JC l:mbeH1

- O petróleo é nossot ... .
,

Era melhor não abrir polêmica.
Descendo no :portão. de minha casa, sem dar boa noite

&0 motorista, como um teste, perguntei 30 porteiro Esequiel,
nas próximas eleições quem é que vai receber o seu voto e

a sua resposta foi a favor do Getúlto.,, .

J

Daí, porque estou certo quando lhe defendi, dizendo

mais uma vez que o PAP.'li E' O MAIOR ...
Vamos esperar os acontecimentos ...
Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo

certo das horas incertas,

BARRETO PINTO

P. S. - Samuel Wainer está mesmo engasgado. Sabendo,
porém, que o inquerito não passa de uma brincadeira, já en

trou com os seus redescontes, esta semana, no Banco do
Brasíl- E o Indío que não tem Bandeira, o nosso Anãpío, dis
se que não mas acabou no não, que quer dizer SIM ...

.
,
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gandí.
Par8.

�O�I�bnq�1l Caheca-,
. .

�- ,,(I{'re-�•• i(' .. I"iíI "INCO"
c-s 50 000 000.00

3f, nnn noo,Oo
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reumnos dir:-} na rua Itajaí, tendo 0$ pre-

gc '11' €5 e assccíados do l\110-! sentes aprovado a de "MO�
tu Club :'8 Blumonau, <10-1 TO PIS'rA PREFEIT0

mingo pela manhã, na Sór- I HERCIL10 DEEKE", ho
vererta Pelo Norte, sede I menagem das mais justas

. "

dI' f" d d ",.:j
)1':1;'lS' rra ') c une, a rm ao governa 01' a ema. (',
de debate.. :' vâí-ios assuntos. pois muito tem ele colabo

E;-�::e sI'O'" constava o da radc para a concnetízacâo
denomínacâo a ser dada a do ncrável smpreend mcn

"

em construção I to da nóvel agremiação.

s .

� ez li

;(:f Pala' 'r
i ;.ii1j��

'- ifti
filrueiffQSe 2

BOS;Í�

ao púl}tiC'{t C;:'1 gc:al e, ���r::;:ul':!�_}��n"t.�� ;,,H}3 :n:�;_-;'os estí
..

, "'"f.._t.!os _r (,ll�e,:; e ':r�;U:'�i2, l' s'.�gu.nte:

a) .r� nção a que se rcfe:�t m ::� !1es:ôas i11t{'res.3ad2s

em crlar ; ;:,râ:t�ão com (} f'1!3 (�e !.:.ltí!!tl{!�r· e t'lesYÍar 11

:::: '_:Ba. c!! ..-:""�tr-l� rol irtt::-!1�:..'!a pu: !!.'H:H.� de Al\-: ..\ XOI���K/�t
,1e -:;_t;e'é r�l::"c:,(:n!::nte :1C Bra3�! a 1:{JiJ?i-'IRO !.,�,. !)..) :.H-.:ran

:e () Jl1;ZO da 5-0 "1":<1'-11 Cível lIa C.!pibJ, achando-se ainda
;:a f:-;';ê Ini.dal das cHa�ões;

h) �6;:nenic d�!lO�S de �h!1f::�:i{1:l !)rorcd�nte a acâo,
p::r rlec:�ãf) de ú�ti!_na Instância, fjcar!n �Jrenl':da fi :t�b�·i
I �ça{) e venda ;1{) nfcl'Wl> t1�10 de �:J�Kl car lvm •

Assim sendn, não "h.á motivos íu:n�ihiúcs l;a:'�l qu� (}J

:1(rS� � I fregueses ss sintam Intimidades, ctc!x::'i::.rl0 tiot'" �::'J.

fornecerem qn nosso eEtabGled;�lelit::I,_r3stri_n;;ul.r:'!l) a: :::;z::.;

compras ou eancelanâo 63 seus F��'h1G-,;.

AJ,sumindo inteiramente a l';"lH.lJ�s.�h��h-;;l''1 ': pcL,
fabzicação, venda e revenda do nw'"l) :<l't'�_G. !,;:-,'i�':';':-)l_;�,
Qutrnssim, centra a tlesle21 C!HICG1Tem:h das pessoas ql!:,

por estes meios llrot'uram desviar li nossa clieuleh. contra
as quais agiremos euortunamente, '1. Em de haver Q :mkul

zaeão dos p!.·rj!!iz{lj �!ue nos {":n:· l �::1_

Domlngo; rue arquibancada do Pafmeíras, surgiu a

:iuestiiu fi;: m'b!ingem pela diagmlal. Ohamaân para dar

ii nalavrn !lllal O ccnheeidn Juiz Paultno, pós mil explica-

natural,
O Paulino no outro dia:
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-- Forçados
RIO, 6 (Meridbnal)

Estão salvos todos

ASPECTOS
DO VALE

a amerrissar
pautes do "Catalína",
Y, de propriedade do
Adhemar de Barros e que
foi colhido pelo mau tempo
a amerrísar em Ubatuba,
entre o Rio de Janeiro e

São Paulo. O avião, de dois

Interior de um confeitaria
no centro da cidade, às 11,30
da manhã de ôntem. Alguns

oberlson inicia
nov pro ta

TOQUIO, sabado, 4 (UPI

-!
!'.:g"ora para um tereno mais fs;-:';

O enviado do presidente Eisc- I avel.

nhower, Walter Rcbertson, __
, á I �hee ",:) que, par- ce. modifí-

conrra-pr )'1' .'- f �""-,J i:J:l').. ex gencia de fixar um

do presidente Syngrnan Rb,·· . -" :;r ':'ó' para a durançào da

qual, s'gundo se informam, ," ,- ': ':- _ 'leia politica que se i-e-

tem Rufie entes conceâsões pt' ,_', ao armíst cio Se a infur-
-

, é careta, terá de,;a,pareél,
um dos obstáculos mais se' do

no cam.nrso de um acor-

- �aive

Os círculos abrgam a " P""'�
ça de que Roberl50n não r�''''p

�rá jm�diatamente aos EE prT

Agrediu
em troca
fsft�f.ha p.

EUGENIO GOMES
N o� B R E 6 A

Por ato do sr. Presidente
República acaba de ser nomeado
nara as elevadas funções de De

de
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