
em Santa. Catarin.(l

N.o 41

Recusa de Bonn ao plano
de negociações' bilaterai

As potencias ocidentais
não tem a intenção de efe
tuar movimento algum en

quanto o Kremlin não res

ponder ao convite dos tres

começando o

Rus�ia

com

ministro do Interior da Geor- I partido (10111110 no governo.

gta natal de Berta, foi expulso Dirigia ele o Ministério do ln"
do Partido Comunista. Os tres terror da Georgía desde abril,
.minístros destituídos eram en- depois de uma depuração eí'e

carregados da policia nos seus tuada ou ordenada por Be

-respectívos Estados e se acha' ria-
vam às ordens de Bería, até APENAS O PRINCI-

que se "verificou sua queda, rIO DAS MUDAN-

No setor ocídental de Berlím, ÇAS
.

correu a versão de que tam- Antes de anunciar-se sua

bem havia sido detido o filha destituição Bakhradza, em u

de Fechner, porem não se po- ma reunião do Comité Central

de confirmá-la. A expulsão de Comunista, atacou Laurentí
Dekanozov do Parfido Comu- Beria por "designar seus amí

pista significa a 'perda de' to' gos e lementos para ocupar al

dos 'os seus {!arg�.s tanto no" (Conclu! na 2,:1. ll[lp.;ina letra MI

,
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U R'A - S E
l para serviços de expediçã<!, en
n como ábrir e.marcar carxas ,

Uma moça, ou senhora, para a.

Seccão de D I S ( O S
com> bons

- tGl1heéimentos.: ;Paga-�e jiem,
;,

-

Rui 15 de Novembro; 1526.

NA 'aOUVIA O Q G- Df AUTOMOVEt - VENDE-SE
LUIZ (ARlOf .p'Rl:flEf .. LINCOLN - 1949 - Oi

;; �J J to Cilindros Quatro por-

tas - Cr$ 118.000,00
�Ielhores ini\ormações à

Rua '7 de Setembro, 228 - B,

NOVA IORQUE, 17 (Ul:"')
0, jornalista Stanley Rose., .es'
pecializado em assuntos lati�o�
americanos, declarou, num dlS'

curso 'que pronunCNu noje no.
"OverseM Press O1ü1)", que Q

"il!ad'ilr" .comunista brasileiro,
Lu;z Carl0'5 Prestes, mantem;

agotà, seus quartéis generais
etn Coéhabamba, .Bolivia.
:Êt<l.ss, que acaba de regressar

da América Latinà." disse que

Prestas d'irige.da Bolívia um

exérCito de guerrilhei;r:os, integra
\'10 por 15 m.il comunistas mili

tantes, que: "tentarão apouetar
Sé tP:l governo brasilei;r-o tão lo

go MoscoU lhe dê ordem para

isso."

ALUGA-SE
Uma sala para escr.tôrío 011

loja na Rua 15 de Novembro
Informações a Rua 15 de No'
vembro - 1336.

CASA DESOCUPADA
VENDE

Uma de madeira no come

ço da Rua João Pessoa, Beco
Albert Stein. Preço de oca

sião'.
Informações' com Osvaldo

Fiedler - Praça Cfne Blume
nau - fone - 1456.

1\ Fraqueall em geral
II VINHO CREOSO'tADO
II $JLvl!ll1tA

VENDE-SE
Uma casa de madeira 110-

va, como também troca-se
com uma camphonete.
Ver e tratar com o'sr. Jo
sé Kloek, nesta redação.

';4W!'", __

A ORGANIZAÇÃO
BLUMEHAUENSE LIda.
lem para venda:

}I �Ilótes na Rua � de Se- I!
II tembro. O'timo local para mo- II
II radia e comércio. U que se diz no Ministério da Fa

II x x x li zenda, CQm mais outros 6 bt-

II 1 terreno no Bairro da Garcia. l liões. Isto afora o peso do a

I à Rua Engenhêiro Odebrecht. 11 bono sobre as autarquias. J?s
II medindo 32 metros de frente II tamos dentro do parafuso In-

II por 60 metros de Fundo. 11 flacionario, e nada se faz, na-

II x x x

\ l
da, mas !lada para tentar sal-

U 1 terreno de 15 metros por I var O pais da mesma derroca

I! 50 no Bairro de Bom Retiro, I da que �evou a Ale�anha pa-

II c-om uma casa de material. 'I ra? nazismo e a Itaha para o

11 x x x II f�clsmo. Como pode uma na-

II 1 bela casá residêncial no Be- I' çao, em tres anos, saltar
•

de

II co Timbó, situada num terreno I um 'Orçame�to cI.,m que so s.e

II de 116 metros de frente por II pagam funcíonaríos ClVlS e rrn

l 28 metros de fundo. Preço de 11 li�a�es,? de 25 biliões �ara 42

II ocasião, Facilita_se pagamento. II
biltões?

II x x x I
O !3�a:i1 não está doido de

II 1 casa na Rua Baía, pouco a- I hOSPlClO.. . .

II lém dó ponto final do oníbus II Corte� du�os, cortes lmP.le
II da Itoupava, construida há pou-II dosas, �o estao f�ze�do na 1m

II c-o tempo ótimo local para I porta.çao. No prlmelro semes

II bar e réstaurante ou outro ra- fi tre deste �no_ o· Brasil impor
II mo de negócio Facilita-se no II tau �189 mllhoes contra 53.2 do

II pagamento' n ano findo. Houve ID€SeS de u-

.

f
•

x x x II �a redução de �1:!a sobre a.s
II 1 Bungalow no Bairro da Ve- I

cIfras de 1952. DITa0 que mUI

II lha, em estado de novo. Terre- I tas das limitações da Cartei

tl no de 2(0 metros quadrados. 11 r:; de._ Impo�tação e .Exporta-

'l,c'tima situação.
.

II
('ao san anh-econonucas. Pa-

I xxx Ilf 1 negocio de secos e molha- I
'11 :tos na rua 15, bem instàlado li
:i e com bôa fre�esiá, li
II x x x I'!i Diversos terrenos e casas em I
II todos os bairros dá cidade. II
'I' x X x II
II Diversos lotes e casas na praia li
II de Camboriú. II
II x:il: x II
II 2 engenhos de serra no mu" 1\II nicípio de lblrrutla a 11,5 qui- I

I/lometros da estação de Mata- II
I dor. !I
II x X :ii: \1I] 1 casa residencial com um)

I terreno de 750 m2, no centro II
I! da cidade. II

II . x x x i:
II 1 fecularia, 1 fabrica de oleo II

----- ---��----

II de sassafraz, 1 serraria qua- 11
1 dro de centro, 1 fábrica de I'
ir pasta mecanica com :2 sarra- II
'I tias "'i'içot" e reserva de .• li
:! 30.000 pinheiros adultos. 1 11'! linda fazenda com 50.000.000 I
II metros quadradOs, tudo situa fi
II do no município de 'l'àió. II

II x x x II
I Lotes em Curitiba situados 1\II em diversos pontos da cidade. t
I Terrenos de grande e rápida I
II valorizaçãú. OUmo emprego de II
II capital.' 11

II
. x x x II

\
Consulte-nos quandó de-IIsejar efetuar qUàlquer

I negocio imobiliario:
OkGANIZAÇAO BLU- II

j MEN.AtrEl'(�Ji;, ,_�l!TDA., I.

. Rua"" 15 ':de Novembro'
1.

�

870; 1.0 andar, sala 5,
II fone 1572. . I

A

CENTRO DE
A UT O M O' V E I S

B
pragressista, com adiantada
lavoura ,e industria,'Concórdia
posui atualmente 10.132 pro
prieda.des agrícolas e 288 es

tabeleclmentos industriais, a

lém de 281 casas comerciais,
A maior fonte de riqueza do
município é a' suinocultura.
ultrapassando de 600.000 ca:
beças o seu rebanho porcino.
Outra fonte é a triticultura.
A produ�o passada atÍli.giu a

35<).000 sacos, de trigo de
superior qualidade. O 'l'eba
nho bovino, em 1952 chegou a

22.982 cabeças, estimando-se
'lo equíno em 13.679 e Ó ovÍ
no 1.230. Foram colhidas, 110

ano findo. 1-350,000 sacos de
milho, alcançando o feijão
97.000 sacos, a alfafa 984.000
truilos, o fumo 33;000 arrobas
a batatinha 56.000 .sacos, a

U;'9. ,2�800.000 quilos, a man
ii ::a 71 toneladas, a cana de
.

tear 215.160.000 quilos, a-

'a outras produções de me-

J:!LUMENAU
. ! ·I ••r monta. Criado ,€!l11 1004,

Rua 15 de Novembro, 983 I s·.mdo góvel'no AristUíano Ra
.•nos, Concórdia ê um espelho

"A C I S A" - .Fone 1324 - .' do progresso caiarinense.
TelegrâmaS: V�Nl)EME�NE I

_ ......_.""i��?"�·

AutÕnióveis Usados
CamtiJ.hões Usados

..

Catnlonetes

TROCA
VENDA
COMPRA

Conéessionárlos:

CAMINHõES F. W. D. (Four
Wheel Drive)

TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e AeeSsorlos:
FORD � CHEVROLET

- Linha-

MOPAR

a) Ser brasíleiro nato.
b) Ter mais de 17 e numas de �5 anos de idade.
c) 'I'er Instrução seeuudárla completa (2.0 ciclo).

e}
f)

11)

lO.

:11 Ser brasileiro nato.
ll) Ter mais de 17 e DW!WS de 30 anos de idade.
e) '1'e1' o curso gfnasíal completo. (1.0 ciclo);

Os interessados reunirâo (IS documentos indicados no item

�.o, letras l;l, c,. d, e, f, g, �l! juntando certificado de conclusão
é =r= gtnasíaj. Os. O.11thlbtos que forem matriculados sob

I) r�lme �e subvenção parcial, pagarão Cr$ 40,0.0 pOi' horade voo- (4a horas) .

3._? - <?s .interessados em obter licença de piloto aviador
que �ao saü�Fl'wrem os mínlmoa exigidos acima poderão se:
matrfenladns se não forem obstácules à formação dos alunos
subvencíunarlos, devendo ,",agel' Cr$ 150,00. por hora de Ins
truçUQ .prátíca devôo. (45 heras),

r
4.0 - o curso de pirotugem, equívalendo ao serviço mi

lt�r} pel.o. objeto �a .Lei nr. '138, de 18.10..48, outorga aes que
o c�llclu:Iem, o d�re!to de obte� Çertificado de Reservista da
Força Aerea BrasIleIra, por }}(;[!ÇUO e respectivas provas (do
cumentosj ao comando da ã.a Zona Aérea. O Aóto-Clube fOr-
necera os elementos para êsse fim. .

•
.

,
5.0' -;;: As mat�icllla.s _IFJ:oceder. se-ão no decorrer dêste

mes, revo,?adas as (h6].1Os:t;oeS contrarias, constantes das Nor
mas Ge_rals de A;ção do Aél'o-Clube de Blumenau, devendo
os c;:lDd�datos a�eltos realizar exames para obtenção de licen
ça de PIloto AVIador no mês de .Janeiro de 1954.

Blumenau, 1.0 tle Julho de 1953. -

(ass.) CAfU,OS H. MEDEIROS _ Presidente.

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOl\'IOS DE VEICU-'
LOS RODOVIARIOS DE RIO DO SUL'

Edifal de

i

salários iguais' a dois 6bl.tros
empregados, brs.sileiros ne'

cessário seria. que houvesse

...quando a mocidade não é"prejudicacla
. pelos males femininos

-A�á�causou ,ridicula"i3 c' o

Icasal protestou junto a C'UC'��.
Este acrescenta, no pedido, que
Abel está comprometendo a casa I'com os vizinhos. Charic utã
ainda. rnaís preocupada com [I a

pressamento da saída d J A),"}'
da Casa, porque foi amoaçado
de uma 'Surra,' se a dlm;çJ.o
eonfínuar por muito ternpo Diz

ele que Abel é muto forte e tem
mau humor, de .modo �que a a-Imeaça contra quem não der ra

bo d,o papagaio, recai

di.rd�1en·1te sobre o ssnnorío.
Abel contesta 'a acusação de

ser mal humorado e diz que G

papagaio é muito bem .:;d1.IC!1('o·'.

\
------.....;.--;.;_.._----�---�.

E volta-se contra Chafic e O�

vizinhos, acusando-os de não

'1entenderem com hun:lor as ino-I
c-entes bríncadeíras do

inO[erl3Í',vo papagaio". .

.

Conquanto' a ação €lOtei" J ara I I,ser jUlgada, o papagaio ainda I
não compareceu em juizo, para 1 i

uma verlrícaqão do. alegado. ' '...,...-"-'-- ._;;._;;._;;._;;�..:........:.........

M

.

,

tos cargos na Georgia".
A emissora di Tiflis infor'

mou' que' a reunião havia sido
. convocada com o propósito de
tratar do caso de Beria e. qm!
compareceram 1.200 pessoas,
Ü"' que itldica que estavam pre
lentes não só os membros da I
Comité Central, como tambem
todos os comunistas de ,desta-
que d_a-provineià.

'

.

A juizo dos observadores,
essas destitui�õeg sã�) apenas
o principio das mudanças quo
Ilcorrerão em consequencia da
queda de Beria. �

.

Acreditam�eles que, prova
velmente, a principal depura
.çiio Se' verificará 'na Georgía .

assinálando que, desde a des
tituição de Beria, não ficou
em Mosêàu nenhum georgian.:J
em altos cargos para proteger
os íntéresses de sua provin-
:!ia.

.

"HIDA A VERME-
LHA"

---

BERLIM, '17 (De Mare Ran

élIlac, dá France Presse) - A

nomí;açãb da sra. Hilda Ben-'
jamin, "Hilda a vermelha",
como a apelidaram na Alema
nha' Oriental desde os� julga
mentos sensacionais que ela
"dirigiU com hab;lidade diabó
lica, .no ano passado,' contra
"os sabotadores e agentes a

cidéntaís" para ministro da
Justiça da Republica Demo
cratica Alemã, cáusou profun�
da sensação em Berlim, c na

Alemanha Oriental.
Esta mulher de. 51 anos de

olhar duro é atitudes masculi
nas; desde. 1950 era vfceopre
sidtmte da Corte Suprema da
RepÚblica Dernocratica Ale
m,ã.
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arqueotogo do seu temuo,
zendo à luz as rui;ta!j d:! rr.tt)la.
A lista pOQe.�·ia cont.nuur, mas

·J.,t'ar"a f'ora de lugar. PiJl'1UC
está ocupação ,marginal não ,!('
ve ser cultivada peles Vi5W�OS
I:u(·e:::.�o�;_ " l�lS� pêlo

.

pl:d�,,:!' i <ili!
úina' úth;i�iâ'ütÍ:' ·'li'Jsihte"",,·,meh.

1.' a:' avidez. mas nunca pela. r-ra
zer de ser feito.
Quem não tem ti sorte dt. po

.der dspor íntetrument.e :12 "CU
('".. ...... 1')'0. L'ncontrrrá o 1.10"�O· üe

·e111 CilHil1till
,D1 nequenó porto, todo :--:eUl

onde possa fazEr aquflo ,-pc Jh»

:orÔRENO
(�Rií.1aiar IRltU�()

O ,ftôd"mó :,,';;;rclmeo;o d'oá
ki�� léminiJlQ5

� ........._ ft. _

....... ....._ndo Mogolh" ...
'

. .,.�..fa.. l

U"lllbIlQ llcOI Df

UCUI lUlU S l.

causará

'.poderá ser bOENÇAs' i�ERVO§AS E

Casa" de 'Saúde Nossa §�Dhor(ê da Glória
ASSIST�CIA IIE'I)IC A, PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTA'

ABJ!:n,'l'A AOS M�'mcos EXTERNOS,

interiores de fáhrica, ele.

r o T E s E M '�R E S TA ( õ E S
,

em diversos pontos da cidade

MEDI(õE,S· (l'E TERRAS,

I:L�'11:UCIDADE ME'mci, - REPOÚSO .:._ DlfSIN'I'OXICAÇOES .....;, ÁLCOO
LISI)JO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, -

AVE�'IDA .MtJNlfOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone.; 30n J ,_, .. n�
ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUIATRA

C U R I T I B A P A R A N A'

..

Ii.. graça deste modelo es·

,!á na combinação de dua:o:
fazendas diferentes. O

vestido é em se(ta ou lã do
listr�"s e, a pala I_:I abin:ha3
di, ;aia cni <:in:' lisa" lU!

mesiíio únn 'dás li:stra�.

Eis um 'mo�elo que, tau
to serVe para um quimono<
Cllmo �ara um �asaco. St,
rÓI' aproveitá-lo para {I qui-
'mono, faça-o em cetim la'
vrl:ido, de côres claras e

suave's. Faça o casaco em lã
ou sedà, fOrInalldoo eIn UIna

fazenda listrada. .., ..

c lJ'iN E
�I

----_-- ---.11 l_ .. '" �,""'--"'-"=-"""'",,�---, , .'Martha, dansa e canta pela primei- " Este filme,' éxtraldo de unta das
ra ,:e:t. num filme. Eis alguns da- lllais ,l'OllUl;H'es novelas nOI'te-ame
dós interessantes deste filme que o ricanas e dirigido com maestria
Cine Bllseh lançará hoje em sua "r Rall'll l\1urpllY. constitue a

tela, estta deliciosa comedia eom principal atra.;ã.o do pro'gramll du
slÍa agradável música', e seus nu- 1'10 'de hoje, do ('jne BluDlenau
Jp.eros de dansa, que agradaI'á a

todos, sem distinção de idade.

'.�'�
"0 ROUBO DAS DILIGENCIAS"

Cine Blumenau, hojt>, juntamente
com' <! Ótimo filme já extrat'alio
S.a feira, UKit CarsOll".
.. Conta.-Ilõ'!; o, ,mme a. apáixonan.
l: aventura de, d'ois homens bra
vos e uma mulJli!r 11e!\temida (lU.

. se l\atera.nl .a. ferro e. fogo contra.
um. perigoso grupo Ile malfeitores
ai; velho Oeste amt;rir.lno de an

tes da' Guerra Civil. ill:l é a linda
Kay Buckley e eles são os guapos
Rod Cameron c Wayne �'[orris. "O
Roubo das Dilãigl'ncias", conta

Vida Soe-iall
cTaüCõs dos cTniOs

, Al\1ERICO PALHA
Yiva. sempre em mim a chama
Deste amor!
Viva sempre em Dlim a esperança
Da eterna felicidade!

Vejo em ti o ideal que procure!
Dentro da. noite sombria da minha vida
D'e náúfrago '

Em n�eri) da procela, batido pelos ventos,
Sacudido }J!-!Ia fúria,
De todos os elémentés,
Surgiste bela e radiosa
Ante -inétlS OnU)!] atónitos.

E eu te quíz é eu te ame],
E eu procurei, me segurar
Nesta esperança
De'ser feliz. " _

Deste me as tuas mãos
Para que nelas enéontràsse
Tudo que me faltava.
Beijei-as" eontemnlando à Iúz dos tens OnlO�.'tãô' rnc'igos. t.ij,ó} iloce,s, tão serenos,

'

Olhos contemplativos qúe me chamavam ...
O·Cântico dó� Cãnfíeos ,era minha vitla,

'

E' o amor que me deslumbra
E' o amor que conduz à Terra da Promissão ...

ANIVEIlSA'RIO$ .1 ���I�E!!!,��o, seguintes
. ".' . Fazem anos �lOJe: .

: ._. t lares: ,
, "

- a sra, Maria da Gloria do sr. Manoel Soares e
Leiro, filha elo sr. Antonio H, sra. Adelaide Soares, com o
Leiro; nascimento de um menino;
- a sra. Sara "Viéira, espo- - do sr. Augusto Uessler e

sa do' sr- Pedro Vieira, rcsí- sra. Casílda Uessler, com o
dente em Gaspar: náscímento de u'a menina:
- o menino Renato, filho - de) sr. rsugenío Kiest-

do sr. Abelardo Vianna, di- ner e esposa da. Maria, CO'I11
retor do Centro de Saúde. o nascimento de um menino, e
desta cidade; - do sr. Norberto Boaz e

_
- o sr. Henrique Vahldieck sra, Ursula Boaz, com o nas-

e residente no bairro de Itou- cimento de u'a menina.
E pava Seca;

cidade:
HOTEL REX: srs, Jaques S.

Esses nascimentos OCUlTe,

,ram na Secção de Maternida
de do Hospital "Santa Isa
bel".
Estiveram hosnedados da

- o sr', Roberto Carlõs
Ketíschke, do comércio lo
cal. e

- o sr. Luiz Zeredo Maia.
resídente nesta cidade.

VIAJANTES
(ÁS,AMENTOS
No Cartór-io de Broca e sra., Nelson CâmaraRegistro

realizar-] e família, Jngn Renaux e sra.,
Osvaldo Ziggiatti e farnilia,
Delorge D'Avila Kaufrnann,
J"asé Boristo de Moraes', An
tonio Natal'icio Silvestre e

Civil, desta cidade,
se-ão hoje, cs seguintes casa-

mentos:
'

- do [ovem Júlio Becker,
filho do sr. Guilherme e sra,

-'I C k t M
"sra .. W. Schwuchow, DietrichL. ara ec er, com, a sr a.

a-, W h
.

f T"" d Stlv nn d 1\1
von angen eim e anu la,,lia a, I 'lia, I �a o sr." �- Ivo Bíanchini, Herbert He-noe1 e sra. Mar-ia de 011ve1-.; " ..

'

S A ,'1 R-d Srlva:
r ·ng. Amerrco . ',1 a, uyra a J ... a,
B

.

G"'d N Z'd'· I �:V I orja, ui o . rrnmermanno Jovem nso w uensc 1, •.

'''Ih 1 ... lf d
e sra., Max Salevski e sra.,H o C o sr. --Il,- re o e sra. ue lt PI '1' f' -1' AI'w a er 1! rp e 'am1 la, -

Paula Wuensch, _com a srta.
be1'to Arco Passo, dep. CassioIrma 1Vlç'rastoni, ,filha do sr.
Medeiros e sra ..

, Paulo RudiErnesto e sra. TeCla Mo1'as-
, ,Schno�,,"', Ottone lVIeneghini,toni;

Jorge Chidiae e progenitora.
- do sr. Albedo Schwanke, Luc�ano Marenco, e sras. Naj-

la Buatim e Nasira Buatil11.
industriârio reSidente em

Itoup'ava Central, cOl11 a srta,
Lony VoIles, filha do sr. AI
fredó e sra .. Elsa vonés, e

- do sr. Harry Kriegbauln,
'comerciário residente nesta
cidade, COrll fi srta. IIca Pei
teI', filha do sr. Henrique e

sra. Elsa Peiter.

PRECEITO DO DIA
_' ..

Cárie dentária e vita
mina.D:

,A falta de vitamina D, na

alimentação. é a mais impor
tante causa da cárie dentária.
Essa vitamina não só preser
va os dentes contra a cárie,
cçmo até. segundo alguns ,au·
tore's, auxilia a cura dos den
tes lariados.

Use leite, manteiga, ,cre'
me de leite, ovos, e fíga
do, pois eSS{13 alimentos
fornecem a vitamina D.
necessária ii saúde €los

II B. e C. AZEVEDO II
II-.-.ií", 11 ., 11
I Reg. no !'tUnIstérto lia Educa- I:
çãa e Saúde: Francês. Portugu!s, I
I1lglHlS, Matemática, Estenogilifli.!,

t Datilografia, CorreJl)lIndeneb. li
I e Géografia: .

'" ",' II
I Rfis.: AlamMa RIo BranllO. II

, I Bêcn depoiS da lina H�!lIJiliJ:o. II

Garall:ta sÓ,a: casa

cm1Íra Íllce'ndios insta"
lanç!.o um hidra1l1e :Ílás
proxjm.ida:{�e&.

AS:JRAl Da DIA
dentes. - SNES·

18 DE JULHO
A manhã é magnífica pela

'f?liz rediação Lua-Jupiter,
que Íavorece asuntos iin�n
ceiros, legais. esportivoEi. do'
mésticos e viagens. A tarde
exige t9da a calma e pruden
cia. especialmente COIU moto
res.

Os nascidos nesta data
São afetuDsos, leais, amantes
da p3Z e da harmonia
gaL Realizam" obras'

A NAÇãO tem

circuJa-1cão m�cica no Vale, do
Itajaí, oferecendo, desse
modo, \'antagens para
os anunciantes qu.e de
sejru:n tO:r_ll�:t, ciinheci,
dcs seús produtos
toda região.

Boa 15 ele Nonmbl'o. i1.0 8'71

TelefoM "nA 1311
ema F_tal, In

t.�jyüU _.,: "SAL.&.Us"
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WAFFENSTILLSTANDS-VERHANDLUNGEN IN
PAN·l\olUN-.JOHN

SEODL, 16 (DP) - Die Waffenstillstandsver'
handlungen íri' Pan-Mun-Jnhn wurden auf 24 Stunden
aufgeschoben. Bel Abschluss der heutigen Versamm
lung bat der allierte Delegierten-Chef, Morrison, dass
dis naechste Zusammenkunft am kommenden Senna
bend um '2 Uhr nachmíttags stattfinden soll,

•

J

VIER�GROSS:M:AECHTE-KONFE�ENZ IN DER
SCHWEIZ

BERN, 17 (UP) - Die schweizer Regierung
erlaubt, dass In diesern Lande die Konferenz der Vier
Grossmaechte ausgefuehrt werden kann, -: fans die
Russen die Einladung aus dem Westen fuer diese Zu
:mmmenkunft annehmen. Vertrauenswerte Quellen
besagen, dass heute frueh der Bunderat versammelt
wai.' die Frage zu pruefen, und zu dem Entschluss
kam, dass keinerlei Grund vorliege der verhindern
koennte dass die Konferenz in der Schwez stattfinde.

ZWISCHENSTAATLICHES KOMITE'E FUER AUS
WANDERUNG AUS EUROPA

Der Vorsitzende d::s brasilianischen Rates fuer
Einwanderung und Kolonisation, Herr Nilo de Alva
renga, hat kuerzlich in Genf vor dem z\vischenstaatli
chen Komitée fuer die Auswanderung aus Europa das
brasilianische Siedlungsprogramm dargeÍegt, fuer
das nach seinen Angaben sem grasse Mittel zur Ver-·
fuegung stehen. Nach deutscher Waehrung machten
sie etwa 200 Millionen DlVI aus. Den Siedlern sol1en
nach Aussagen des Herrn Nilo Alvarenga Land. Ge
baeude, Zuchtvieh und Saatgut von der Regierung zur
Verfuegung gestellt werden und ein Finanzierungs
programm auf 14 Jahre aufgestellt sein, in welcher

.

Zeit die Siedler dann ihre wirtschaftliche Unabhaen
gigkeit erreichen sollen. Ausserdem sol1en fuer die
Neuankoemmlinge znaechst in Brasilien eine Art
Schulungslager eingerichtet werden, wo sie sich mit

. der Landessprache und den Landesverhaeltnissen ver-

Itraut inachen koennen. ...

DIE BAUlYIWOLLE DES BANCO DO BRASIL \
Die Kommission fuer Produktionsfinanzierung

t
gab Presservertretern bekannt, dass betreffs der La
gel' an Baul11wülle eles Banco do Brasil verschiedene
Ankaufsvorschlaege eingegangen seien. Dér einzige
Verkauf, der bisher getaetigt worden sei, war jenes
Tauschgeschaeft mit den englischen Duesenflugzeu
gen, weitere derartige Operationen sind bisher nicht
getaetigt worden. Die nun eingegangenen Vorschlae
ge werden an die·Finanzisrungskommission weiter cre_
l

. .

b
b

eltet, '.'lO Sle ue erprüft und studiert werden. Dies

I geschieh� n2.tuerlich .nach c�e� Ri�htlinien, die vom
.- neuen TItular des Fmanzmmlstenums, Herrn Osval
.' io Aranha, in clem Sinne gegeben wurden, zukiinftig
lUit Baumwolle keíne Tauschgeschaefte mehr zu ges
statten·

DIE BRASILIANISCHEN SCHULDEN AN DIE USA

. . Der gegenvvaertige FinaT!7<!11inister, Herr Os-
valdo Aranha, widrflet deu Auslandsschulden ganz be-I
sondere .AyfmerkhaI?:{ei�. Die Exir:nbank kreditierte tbekannthcI1 der brasIlwlllschen Regrerung bereits die
zweite Teilzahlung von 60 Millionen Dollar pro Con
ta der grossen 300 Millinnen-Dollaranle'ih2. Die bra
silianíschen Rueckstaende betragen bekanntlich 468
Millionen Dollar, also um 168 Millionen mehr, als die
gewaehrte Anleihe betraegt. Starlçe Importeinschraen
kungen so11el1 mm dazu beitragen, die alten Verbind
lichkeiten zu loesen.

REZEPTE
"APFELKARTOFFELN"

1 kg. Kartoffeln, 375 gr. Aepfel, 3'8 L. \Vas
ser, 10 gr. Zucker, etwas Salz, 40 gr. Speck, 1 Zwiebel.

Die geschaelten Karíoffeln werden in Wuerfel
geschnitten un::l gedaempft oder gekocht. Die Aepfel
werden geschaelt, in Achtel geschnitten und in \Vas
ser und Zucker weichgeduel1stet. Man gibt sie zu deu
Kartoffeln und schmeckt das Gericht mit Salz und
Zucker ab. Sind die Aepfer suess, kann man etwas

I
Essig zusetzen. Speck un Zwiebelringe werden ge
roestet und daruebergegeben. Gebratene Leber 'Oder
,gebackene Blutwurst, Bratwurst, Rillderwurst ouer

"
'liuerstebrei passen gut da:;;u.

V�raenderung: Statt der Aepfel kann man Bir
nen neJlmen.

�---
.

HUMOR
, Zwei Freunde sprechen darueber, weshalÍ5 sie
ledig geblíeben sind.

"Noch vor garnicht langer Zeit habe ich mich
auf den ersten Blick in ein.lVIaedchen verliebt", sagte
der eine. .

"Und warum hast du sie nieht geheiratet ?"
fragt der andere·

"1eh habe noch einen zweiten Blick auf sie
geworfen".,

Sófre? Tenha Fé
. Escreva detalhadamente paN. a Caixa Postal '7 9 1 2
_ São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não ntilise registro para evitar demora na retil'ada, em
horal'io Unproprio.

O· Estado de Santa Catari- que a. aplicação de iidubo5 an". montoado Dara fermep.tar, em
na passa por esplendida fase n.enta um POUCQ mais a. des- lugar de ser queimado como
.de progresso no terreno da pesa. Esse maior dispêndici é, habítualmer.te se f�z (SET);
trirlcultura. Além do aurnen- porém, largamente compen- CONCORDI�, SED_E DA
to' das áreas cultivadas, com sado pelas vantagens expos- SEGUNDA EXPOSIÇ:aO ES
a ,xplornçiin r�.3 �rd,�·mea em tas. O Serviço de Expansão TADUAL DE TRIGO,. - :r<:e
.x-r.tos drver+s 1: . seu torrr- do Trigo VEm indicando o Ilz foi a escolha de, Concórdia,
t ' :0, nO>1 j rl1"!�lf,,)s vem emprego do HIPERFOSFATÚ para séde da II Exposição Eso
sendo �:l,+a: t{�.y; e registra DE CALCIO (de preferencía) tadual de TrigO,. Municipio

.

- BL�NAU-
dos no ;3erv.ço de EXP311!;ã.:, ou da FARINHA DE OSSOS 1 (Conclue na ::!.a pagina, letra .H) ,""''' flru1Jq��.·.5
c\:l Trigo. Outros. em pcrío- à razão de 250 a ,500 qUilos
do de COnstrução, esperam os por hactare. Essesadubos po
respectivos maquinários. ci- dem ser espalhndos . a lanço
tando-se dentre eles os de sobre o terreno arado, rmtes
Campos Novos ( à frente o de gradear, para que esta ul
indUstrial Juvenal Thibes e tírna cperação misture o adu
os Irmãos Pertussattí); de bo com a terra- Para ãs gran
Chapeeó (dantes servindo de des áreas, a op�raçãQ pode

I presídío) , de Aráranguá (um ser feita com máquinas: apro
! moderníssimo "Baumgarderi", priadas. O Serviço de .Expan- A iluminação fluorescente l'l\:

I de 5 ctlíndnos duplos, com são do Trigo está vendendo o transformou em equipamento lTI

capacidade para 12.000 quilos HIPERFOSFATO . DE CAL-
,

.

em 24 horas) e o de Floria- CIO (adubo indicado pára os

nopnlis, iniciativa dis 5fS. terrenos acidos e o que me
Romano Massignan, moagciro lhores resultados dá .para o
em Juacaba, e Luiz Batístot- trigo) pelo. preço. do .custo
ti. O tr-igo é objeto .:l':! cultivo (Cr$ 1,45 o quilo). Na. falta
em nove muníeípí ,5 cata ri- dos adubos Indicados;" pode o

nenS-!'. Biguaçú Guarani- agricultor melhorar sua 'pro-
rim,

.

Brusque, 'I'aió, Itupo- dução, utilizando o estrume
. ranga e outras localidades de gado bcvíno, das galinhas,
pretendem dedicar-se em dos carneiros, depois de bem

I maior escala à produção . do. curtidos, o que na certa au-
cereal. mentará a colheita na .razãc

Adubação deI, trigais I de 1 para 20, em vez de 1 pa-

I Segundo A. Lopes da Cruz, ra 10, como é costume Se· co
o uso de adubos torna ns trr- Iher nas terras não adubadas.

I
gaís mais sadios (menos su- R.esultados semelhantes po
jeitos às doenças), mais rcsis- dem ser conseguidos com os

tentes ao acamamento c maiS compostos. obtidos· pel,,! fer
precoces, isto é, <lElé'.durecen· mentação (�CS resto.> vegetaiS,
do mais depressa. E' v0rdade inclusiVe do própria' mato, a- .

ILUMINAÇÃO
=�""""'=

. quelas Iàmpaâas tubulares .

Ofl uxo eletrôn'co··que acende
a lâmpada fluorescente '6 .provo
cado nO.r uma míetura, quirn 'ca
cspecl;;'l que reveste unl .mai'len
to de tungsten'o .. aítuado.' em ca

da .uma das extzenildades da Iàm

pada. A duração: desta depende
do tempo que. a matéria. quími
ca permaneça aderida· -ao fila

mento enrolado numa 'dupla e�

pír'al para conservar a: maréea
ouirnca 1".)r mais tempo e com

mais firmeza.' ,

.

.

A General Ele�tric fo' ainda

té <10$" escr ítortos dos �:,;tados
Unidos. Mas poucas pessoas
'se beneficiam com ese tiPIJ
luz sabem como f'uncionurn

mais longe e emprega em suas

lâmpadas uma cspi;ral·. triplice.
Essas lvmpadas Jornec?m mais

tuz pelo mesmo preço, 1'0'6 têm

uma .duraqão muito maior

".s outras.
'COI>1BATE AO Ci\l"Cl�R

U� grl'po de pe�qri·sa.d(),e;{ c?-

FE�IDAS, Espinhas, i

)lVIanchas, Ulceras' e ·1
Reumatismo !

i ELIXIR DE NOGUEffiA I
Grande, Depu:rlativo .. j

. Sangue·. I

lulas caJ\ccrosas qu� 1.56 �n\?cn

trem nela. Isso pernlite d. EU

perfich áspera d') balão·· l'ecolh"'.1:
as células soltas,"

.

pa�a ser'3�1'
examinadas.

. '.

E'"ão sendo feitos estudO.3 ·par't.
vêr se se pode obter reSulta:ies
idênticos sem· amdfo .do halã.o...

LOJA - Novem bro, 459 --. Fone 1535
------------------�-------------------�---"'.

Fraqueza Em �ral
VINHO CREOSOTADO

Silveira.

<J

Mais planos para
gir-se a Lua

atin- fno interior dos aYIOeS des-
sa Companhta, durante
ano de 1952 .. nada menos

de 76.1 objetos, esquecidos
ou perdidos pelos passagei�
ros. Mas, a SeI ção de Ob

jetos Perdidos da VARIG,
que faz disttibui"', mensal':
mente, a tôdas as suas A
gencias, uma circular· espe
cificando a natureza e ca

racterí.sticas, dêsses ('\bjetos,
.

trabalha ativamente
.

sent'do de se devolver
mesmos aos proprietúrios,
mister do qual, a despeito
,das in(lmeras dificuldades,
se tem desincumbido
fatàriamente.

"Satélites artificiais da
rão voltas ao redor da l'er
ra, levando cada um deles
a "Estrela Vermelha". E'
o que afirma um artigo da
revista russa "o.gonek", de
autoria de A. Sternfeld.
Prediz ele a re:üizacâó des
se plano dentro do� próxi
mos 50 anos. Os satélites
artificiais gravitarão a uma

velocidade horária de ....
37.790 quilometras, a uma

altitude de 280 quilometros
e dentro da órbita de ....
13.200 quilometras.. Perto
de Caluga, a sudoeste de
lVloscou, s'erá construido
um cosmódromo, isto é, um
aeroporto para a navegação
interplanetária· Em quatro
horas, poder-se-á ir dêsse
aeroporto a um dos satéli
tes artificiais; por sua vez,

Idêsses se poderá atingir a

Lua numa viagem de ape
'las 5 dias!

Faleceu o maior 11iloto
ele caça da guerra de
1914

Faleceu o ceI. aviador
René Fonek, uma das figu
ras mais extraordinárias da
guerra de 19141118, quan-·
do entrou em combate mais
::le 500 vezes. Foi um pilo�
to de caça de excepcional
qualidadé, tendo derrubado

I
em combate mais de 200 a

viões inimigos. além de ter
sido dtado 142 vezes por
i atos de bravura. E"teve em

nosso país em 1922, onde a

co'wite do então Aéro Blu�
,be Brasileiro fez diversas

I demonstrações aéreas. E;ra
! amigo· pessoal de Alberto

I: Sal'í10s Dumont, rriantendo
com o mesmo correspon

I ciência até julho de 1932,
quando faleceu ú "Pai da
Aviação".

76� objetos perdidos
nos aviões!·

.

Segundo informações co
lhidas junto ao sr. Alberto
Graeter Filho, Chefe de
Base da VARIG em Pôrto
Alegre, tormn encontrados ",.

·1IIIll·----III!I-..... IIIIIIII__--·----..--..------..----..-.... ......--�-•••---IIIÍIII.II.

orientá-lo

.. Sementes de flores e hortaliças aproi"adas
partamentos oficiais. .

..

.

_- Catálogo grátis - ..
,'-

D I E R B j;): R G E R
AGRO-COMlmCIAL LTDA.

Uma organizaçãOl garantida por 60 anos
de experiência·
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Clinicas G.er<;,l e Operações no Hospital Sta. Isabél.
E�pec�alIsta em €irugia. e doenças de senhoras.
DIplomado roa Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pelns Ondas ultrassonícas,

de encontros de bola ao' ees- , agradarão, não temos dúvidas,
to e voleibol promovidas pe- à platéia esportiva 'hlumenàu
la agremiação d.'· Bairro do ense, a qual, sempre compre
Garcia, os quais prosseguirão easível para com as íriíciatí
na manhã de domingo, pro- vas de grande .vultó, tal co

metendo todos eles um desen-] mo o' é, na realidade. a dos
rolar magnífico, eis que as dir;gentes caxíenses, presti-
condições técnicas das re- g:al'á com sua presença

'

às
presentações participantes são' quadras da Baixada, os jogos 43 S; A.
as melhores passiveis, no mo- programados" podendo' este. 5 conjuntos de
menta.

'

acontecimento registrar' .o feda da
Sem dúvida início de um intercâmbio mais Garcia.

'

tração máxima das jornadas intensivo . entre ganchos
.

1 estojo ,de perfumaria
espprtivas de hoje e amanhã barriga-verdes. , . "Lautherie", oferta da Far
é é.<, SOCi2dM� G:nástica San- '.A's 19,30 horas, cotejarão, mácía Catarínense-

�: �r�tntrcaujàe�ele���enl� �� 1�ib��e�i�VE����ii;�míêi: fer�aC��h&�: ���o���;i�'�n��' ��urrascala
'

DlgrecJ'�a �ela
-

�I!a Bra '1llelSra . de',!esqe a tarde de quínta-feí-. Iírnjiíco e S· G. Santa Cruz, 3 garrafas de vinho, oferta. '" " �.�
ra. ° clube gancho represen- cabendo aos fives do G. E. de R. Grossenbacher. .. ..

!.J

tará o desporto amador rio- Duque de Caxias: e S. G� San- '1 par. de àbotoaduras, ofer-

f.�a����!�tfs%O�e��iSco:t:r�� �af;�uzs:��:;ro� ��c�g�g I!: tald�!���O���fu!�er'morta Fomo ,oro "olha a'k e,.mJ..gl·vgd� d, S� g Q�I,0151 PrUZ,�nCGntra com seus poderosos r raso
•

oferta de Rodolfo Buerger.
'

11 r U mUu AUUU Ou "li! Oil U b
sextetos de· valei masculino e I Preço único dos ingressos: 3 gaitas de boca, oferta da

I feminino .e basquetebol mas-I Cr$ 10,00, para toda a tempo- Casa Flesch.
, culino. í rada, com direito a concorrer 2 porta-jóias de madeira

I Sua bagagem de. títulos é I ao sorteio dos seguintes pre- oferta da Casa Koffke.
'

1 bem considerável. Trouxe até, mios: 1 duzia de vidros de tinta
! cá um punhado de. moças e l 1. liquidificador "Real':,. o� para l>ilpat.os. oferta da CQ-
I rapazes ainda bastante jD-! ferta de=Hoepcke S. A. mcrcial Catarínensc.
I vens e de qualidades téenícas I 1 caçarola de pressão "Ar- Total: 24 premias.
I apreci{tveis, cujas txibições no", oferta da Companhia,
1-'
i ------��--�����--�-.-�--�--��--.---�----.--��------------�-----

j
1
1

de: AUHELIO S_lD_t

Como estáCOlIstituida a delegação gauclB3 qaa ora nos visita
Tivemos o ensejo de pa, xias e G. E. Olímpico, pro-! Técnico da equipe de b�s

lestrar na tarde de ôntem movendo a ida de suas equi- i '�U<..:te masculino - M.::.Jor
com o Major Newton Ma- pes à Santa Cr�:>:. do Sul, jl\:t:.:v,iOl: l','1<\chado _Vieira.
chado Vi.irll, ilustre des- em Setembro proximo. 'I'ecn ico ca equipe de vo-

portista que chefia a luzida Ao anoívccer de ontem 1'."1 masculino -- Ivo'

embaixada da Sociedade Gi a Companhia Brasileira de '''��f."n:f.') da equipe fmni-

I nástícá Santa Cruz, da cida Funil 'cm Folha hOn1"3!:d :IÍ110 _,- ilisada.

I de de Santa Cruz do Sul, geou a missão gancha C·)]), !1i ]e', ;)5 --- Vnlei c Basquc
• no vizinho estado do Rio uma grande churras cada, �r' ':IZ-,st:ulinos: Fogo. Polaco

i Grande. . no Bairro do Garcia. él 'lV/ll ex -int: ,l;I':iI1í:: ú) seleciona-

Declarou-nos o éx-prcsi- transcorreu em ,:n,b1en1.1_' fi:: I":n �i;l'irhl)í. Hardy (idem)

dcn�';! do G.E. Duque de muita cordialidade c (';Im:l-! !\:1:,:.1:"[, I;,:�ni, Hjs�d�l., S;'
Caxias que todos os mem- radagem. :I !J.d10, ! h U. Leminha, 1 ii,

bros da brilhante 'delegação Está assim constit uL'a.' ú!h'. 1 'crie,)_. Schneider, Far
dos pampas estão encanta- smbaixada da Sncisdadc tapun, Dada, Ivo c Curt.

dos com o tratamento que Ginástica de Santa Cruz: V,.;; Ieminino: Nubia,
cesde sua chegada lhes tem Chefes: Major Newton' L.1th .. Margrt Tecla, Sofia,

dispensado o DOVO desta ter- Machado Vieira e Canitão Ilka, Aurcra, Mirian, Imel ..

ra, esperando' caso nenhum Cláudio Caldas Kruel. da. Trudi. Traudi, e Irm-

obstáculo imprevisto surgir gare!.
.rctribuir a acolhida. carr

-.

,'1
.

hhoSà tambem, tida por pE.r-
k. do G.E., Duque de Ca-

-

:o·ç a o
e ,conhecimento,., �e· ,iodos·".a (IA.

BOAVISTA. DE .rÓ:SEGUROS! com.unita :aO$, :seu� dislinfoi cliênfes,
corretores e amigos. que1 por razões lécnlcas,,}foi-triada a' Su
cursal Paraná-Santa -(alarina,·com s6de)lil (:idade de Curitiba,
C!ontinuando ,a �operar normalmente. no Estado de' Santa Calarina
sob orientação de três 'inspelo�es r,gion�i�: e �scrifório em Blu-
menallf dir�gido por um procurador..

.

Blumenau,
.

junho

o rt'� :,�·U

'ara' maior' clareIa

..

n .. 1

lJo�us a partir �esta noite oa 3é�e lo b. N. jméric�
I .

Embora seja aponta�Q co- tistas blumenauenses, aman-

\
mingo; amanhã: . com início

11TIO o "esporte dos reIS", o tes do xadrez. marcado para as 8 horas.

1 xadrez é um jogo que já se Para hoje à noite,· na' $éde 1 Ao que fomos' inJorína'dcs,
torneu bastánk popular, do Clube Náutico América, I cogita-se· da 'realização d::I
t�ndo nesta cidade vivid''O está programado o início de I üma partida entre os srs. De

l sua época de ouro, nos anos um Torneio amistoso' inter-I i:nétrio Schead e Guida Hoif-

(I de '1941-'42-43, se não nos municipal, que l'BUllirá os cri- i 111ann, 'dois dos uiais catego-
falha a memória, oportuni- xad'ristas de maior classe de ,'riz::idos jogadores· de xadrez,

da�e em. que vários tal" Blumenau . e Joinvile, num r�o EstadQ e caso istÇl se �osi-
1 nelOS 2m1stos05 e mesmo total de 24, doze para cada

t'
tlvar, por certo grande nume-

I
campeonatos' foram realiza- lado. 1'0 de curiosos .comparecerá à

dos, �ovimentando e�eva- . O.: jogos de hoje c9�eçarão ! séde social da agremiação do

do numero de e�xadrlstas, as .z.0 horas, prossegumdo 110 I :õIlto da Rua xv de Novem-

I entre eles a�guns de gran� período da map,!'l;ã !;le. do- bro,'
de categona,' devendo�se
ressaltH, ainda, terem visi

I tado nossa cIdade campeões
I de reédnhecida classa dou
! tras localidades do país'

.

I Contudo, inéxplicavelmenl'
t� foi desapar�cendo, pouco

a :pouco, o interesse pelQ 'a
, traente jog�, em. nossa cida

� I de e' raramente nos são da
( ,

, das a avreciar competições
� de carater regional e intermu-
nicipais e quando isto suce

de, deve-se principalmente ao

esf6rço do sr.' Demétrio

�o c�ele �a �ele�a&ão �a �ü. �all!a
�ruz aos �es�ortistas nosta ci�a�e

A exemplo do que suce- Trago aos desportistas de YEnclclos �lela Gentileza, dos
deu na tempor;;;da de 52, o Blu"nenau, ü abraço fl'é11er-1 B�umC'nauense. Si vencidos

campeonato oficial i:.�este a- 1:0 dos am::dores de Santa Úi.·;:;L'üh':..:��IJS vDltaremos às

110, da Segurlda Di:riúlo, Cruz do Sul, representa:'os.1 ::,:'x;:b[,'� g�mchas. para pro
VEm apresentando resulta- I iJ210s "pl'ayers" da Socieda- I ;_<3.L1<:l' CJ:.w fumos derrota

dos fÍnanceircs dignos de
-

de Ginástica de Santa Cruz! c:Cs ��=·f,pOl·tiv&mente, como
neta. Em proporção com o Valeu a pen!i >:iajanl1.::;s! J:; (':;ta':amos pelo cai-inho

certam.e da Dh;isão Extn: z5�1;oi'as & ú;:ibus: pE.l'a }'e-! (:,:::; (,2.tDl'�nenses·'.
cebermos a acolhida quente I -------------------------
car';nhosa, bem. catarinense i

, l

dest2 povo prJgressista da I
cidade que é um dos orgu-'
lhos do Brasil....,.... A encan- i
'tadora Blumenau.

Rendas excepcionais no

ceriame da la' Divisão

inteli

gênda escolhendo (JS

{,,:gãt\s I:b publiddRde
que de modo lmús in

gada u ch-cnlação do
dos pdo público.

cederá
a�s interessados; pelo
preço de: custo, hidran
te:; para ligar m.anguei-
1'�;S c;:mtra incendios.

End. TeIeg.: Rlumenan e CuritIba: LIl\HHJ5Il'i'1;:§

aVIso AO· PUBlfCD

. Prófongúe .

suo m.�ddode
com

orORENO
(Ormll-ROIQlaalll fntegral)
O moderno
trotomento
dos funções
femininas "

Serviçu de D01\HCILIG A nOl\HC!LW
OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇi\.

Ag ê n c i a s:
BLU1\'lE�AlJ: -- Rua 15 de Noyemtro. 313 �note! B'oll,;ízl - Faue, 1�fl2.
CURITfBA: - Rua 15 de NavembrQ t<!2 - FOD6 !j3·�.

A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPEVIA!S PARA S,i'HDAS A q:UALQUER HORA
EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA. LTDL ..

'

-=------.....:::::::::����:::;::---2r!
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RIO 17 (Meridional) - In

forma-'se que está Para ser pe
dida ao Tribunal, de Justiça
a cassação dos mandatos dos

deputados fluminenses que ti

verem parentes proxímos, es

posas ou filhos,_ r:omeados tI'
tulares de cartortcs "u tabe

lionatos, em decorrencia da
l'ecente reforma. O assunto es-

(tá sendo estudado 'cuidadosa
mente pelos [ur ístas flumínen- I,
ses, qUe à luz da constituição
pedirão providência judicial !
para pôr termo à marmela- I
da.

TERNOS fEnos
Sapatos para Homens,
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPITAL"

CRONICA POLICL'lL

Desapareceu o operário
depois de encaixotar as

fenamenias
._�<

. '''<.'
. -"'f>lW""�1

Ha poucos dias' foi levâda
queixa á Delegacia Regional
de Policia sobre um roubo de

ferramentas ocorrido na In

dustría de Fiação Waldieck,
em Itoupava Norte. De inicio,
ss primeiras suspeitas recaí

ram sobre um operaria daque
la firma. nor nome Alberto
Picardt. 'De pósse de certas

informações, a policia local es
tendeu suas diligencias ao mu

nicípio de Ibirama, para onde
se dirigira, ha dias, o Teferidü

operário. Com o auxilio da

policia dali, as autoridades po
liciais désta cidade consegui
ram localizar o roubo. cons

tante de uma. caixa de ferra
mentas pertencentes àquela
industria.
O Iaránio foi preso e con

duzido para a cadeia pública
désta cidade, enquanto as fer

r-amejjtas for-am apreendidas e

devolvidas aos legitimas do-
nos.

\
RIO, 16 (Mertdionalj - Ins ta-

I
menta e ca�a?idade técnica doe

la-se, sábado, no "Quitanrlinh�l"'1 nosso espeoíalratae.
o Consrresso Internacional dr Disse ainda o prof. Pinheiro

Ortoped.a _

e Traumatologia,
;

A \ Campos que a pot.omtelíte �erâ
pa�'tlc.'p.açao d,? concla:ve, o ma OI'

I
um dos assuntos de maior ex

ate �oJe l'eallza�o! e de c��'c� pressão da conferencia.
.

de oitocentos médlcos esp�Cll1.11- Aproposito da vacina especi
zados de tod� o· mund_o. SOlTl"U-' f:ca para a paralisia Inf'ant.'I, rr
te

_

da Argen�ma estarão presen- velou que as pesqulsas atnda se

te"F clemd del bgados. I encontram em tErreno »xnr-r
í

saran o so z-e o couciave o
tI

ororessor Osvaldo Pinheiro CRm- ruen a .

pos, presidente da Sociedade Bra- "Em Quítandinha - concluíu
s'le'ra de Ortopedia e 'I'ruurna-

- os cientistas e cirurgões t ro

tologia, revelou que a eleíeão r.') carão idéias sobre >;)s estudo" e

Brasil para a séde do referido expertêncías que· poderão abre

Congros-o se deu justame,1te víar a solução tão Çsperacla per
em virtude do grau de adianta· todos".

�! -::::::::;:::::.�.. ���������--".
_.

Empren Forca e Luz g"nta Calharina S. A. ·
PLANO DE RACION l�r�]} (�RRtTIVO DE ENERGIA ELE'TRICAr por motivo da estiagem

reinan�e no Vale do ta aj� pa�a o período de 10 ii 22 de JULHO de 1953
---- -----------------�-------------------

Blumenau LONDRES, 17 (DP) - ;�úaI'
-

. Parece, todavia, que passo 1 c.

quer que seja o resultado, (. m6mento em que um tal desmen
"caso Towscnd" come o cha.nr- tido teria podido dar alrrum va
a imprensa. britanica, ultrapás- 10r. O "caso Towsend" ped·.:mcl1
sa o Iímíte dos rumores. agora ao domínio publico solí-
Mas ele não poderia ser, C011- citado por uma iniciati� tio

soante os obsérvadorcs, objeto I "Daily Mirror" - aliás energi·
de um desmentído formal do; caments criticada por uma par
Palaeío de Bunckfng'hnm, accr-] te da -opíníão publica -_ (I ho
ca desses rumores l'ga:l(10 os mem medío vai em breve dax
nomes <ia princesa lI.-Iargarcth e 'Sua palavra no assunto

.

do oficial que, após nove anos Uma modificação da ieí 801)1'€/
pasados nos �írculo'i; da família a regencia foi revogada; os di:,
real, deve deixar ;JÚndres cor» rigentes de certas igrejas já se
destiw;) a Bruxelas, onde foi, pronuncÍaram. Não se vê como
aomeadc adido neronâutieo :'i I � questão possa ser doravante
Embaixada Brftantca. resolvida sem que uma parto

MOMENTO da população fique ou ai'l;ta ou

D!A 20 - z.a FEIRi' �

Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 21 - :La FEIRA:

Das O às 6 horas

m
.

Das 6 às 12 horas
))\ Das 12 às 17 horas

l Das 17 às 24 horas

DIA 22 - 4.a FEIRA:

Das Ú às 7 horas
Das 7 às 12 horas

I
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

Paro. o Bairro da
GARCIA (da Ponte
cini até o final),

DATA
Para Blumenau, in-

Tcn-

G. R U P O IIGRUPO
clusive Bairros da

GARCIA (até a Fáb.

e
GASPAR,
ILHOTA

ITAJAI' c

e
mo em Folha),
VELHA, ITOUPAVA SECA,
ITOUPAVA' NORTE e

H O R A' R I {} H O R Ar R I O
PONTA AGUDA;
INDAIAL,
TIl\lBO'

mmSQUE

RODEIO,
IBIRAMA e

RIO DO SUL:

Em hom.enagem ao Dia
do Comerciante

'1
\ "Dia do Comerciante",
i, memorado pela prmerra ,

vez

-;

I
no Brasil, no dia 16 do eorren

\
te, o sr, Jaime Laus, prcpríe'
tário da Cerealista Catarinen

;
52 nésta cidade, ofer-eceu 80S

:f
I ::;e�ls funcionários e opel'á�io5

( J e aos reuresentantes da im

,\ prensa, uma suculenta chur

')ll'
rascada, cm sua .residencía.

,

Constituiu essa reunião, u-

Ir
ma verdadeira festa de CQW

\ fraternização, onde reinou a

]1 mais franc_a cordialidade c

ecmpreensao,

O sr. Jaime Laus cumulou

j os convidados de gnntilezas cs

I'
tivantes, fazendo servir na o

casião finas bebidas e doces.

i Ainda não'entrou' ew
I

coordenação politica
RIO, 17 (Meridional) - Fa

. lvndo à l'?portagem o Minis>
: tro da Justiça disse que ainda
: não entrou em coordenação
,política, acentuando que a re

forma administrativa dará a

'meu ministério a comissão do
Vale do Sã"\); F'rancrsco e a .co

missão de valorização da A-

Haverá só Luz

Desligado
naverá Luz e Forca
Haverá só Luz

'

DIA 20 - 2.a FEIRA:

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas
DIA 21 - 3.a FEIRA:

Das O às 7 horas
Das 7 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz

Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca

Desfigado
•

Haverá só Luz

T Iaverá só Luz
Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz

Haverá SÓ Luz
Desligado
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

J

D!:A 22 - 4.a FEIRA:

Das O às' 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas

Haverá SÓ Luz
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá SÓ

NOTA: As Ind�t(fasque que normalmente trabalham com duas ou mais turmas por
receberio hor3ric especial para o períódo noturno.

Slumenau, 17 de Julho de 1951
EMPREZA FORCA E lUZ SANTA (ATMARINA S. A·

•
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