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·1 Blumenau, (Santa C,ata.-rina) - Terça-feira, 20 de
- � - JANEIRO DE 1953 - - - I
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!lnd. 1'.,1.: "NACAO"

CaLc� Poatar. i.
Na 189 J

São Paulo, H -- A suida ao ar.

Ricardo Jafei da presidencia do
Banco do Brasi-l, ocorreu dentro
de uma t.cmpestade 'de ferro e

fogo. A não ser o sr. C'ncinalo
Braga, em 1924, não tenho idéia
de outro presidente do Banco do
Estado Federal que trvesae rle'
xado O cargo no meio de n.aior
fragor. Apenas o "f. Cincillato1 AXO JX

----��--��----

Red. Ad•• ·Oflliln••
.. >.-0. !l1e Pa'llio. '.111

{T�UPAVA IUfeA

(IAl E INDUSTRIAL

DE BtUMENAU
com o oéste da Alemanha. Di
tos cidadãos ísraélítas conse

guiram escapar à sanha terro
rista vermelha contra os ju-.
deus.
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'Na entrada'do' hall da sun

tuosa' séde do Guarani toram
inauguradas' duas placas de
bronze: com os' nomes da pri
meira e da recente diretoria

sr. Charles Wilson do grêmio, as quais foram as

secretaria da defe-: seguintes: l.a diretoria eleita

em ,1897: Presidente: J\oão
Marques Brandão'; Vice-presi
dente:' Oliverio V, de Souza

Jr,; l.o Secretário: Carlos F,

Seára Jor.; �,o secretário:
Bento Gordiano de Oliveira;

I
Tesoureiro: Felix Marques
Brandão; 1'0 Procurador: Otto

Praum; 2.0- Procurador: Apo-
Iinarto M. Brandão,

'

I
A recente diretoria está as

sim constituída: Preso: Genésio

I Miranda Lins, Vice presidente:

IAbdon �o.és; Lo
.

Secretário:
Arno Mano Heusr; 2.0 Secre

-'"------- tárío: Paulo Malburg; 1.0 Te-
soureiro: Ewaldo Willerding;
2.0 Tesoureiro: Mario Ur iar

te; Orador: Paulo Bauer; Bi
bliotecarío: Rubens de Almei
da; Conselho Fiscal: Nelson

'Heusi, 'Francisco Canziani
.

Arnaldo HeusL' .'

Dentre os' membros que'
constituíram a primeira díre- r
teria da sociedade, o unico 80- '

,

brevivepte éo sr. 'Otto Praum

�
nitll,' 1646."

que compareceu aos festejos
da inauguração, onde foi alvo ������«��������....�,
de merecidas homenagens.

Atende em quaisquer e04
marcas do Es,tado
- BLUMENAU

Za4 _

- 'I f�RD 60 MP. - 1937 - cns

YROLET CQUPE" - 19�0 - RE
, I �4ULT PEltuA - 1950 - �fER-

,,,,=--- - -I !Om�1' - 1948 - C�RYSLER
CONV. - 1934 - FORD 85 RP.

P.R O C U R A·_ SE I,:-=:' ÍS31 :- AD-fER '" crr., - 1!139
. '. I CHEV�OLET - 1948 - OPEI.

. . . SUPER' e'� 19<8 � AUSTIN A-7íl
Par� colocação' Imedlata, :' uma.':_ -1952 - "'VOLKSWAGEN _

,pessoa com prática p·ara."Séé·çlio, iIll'{ 1951 - DODOr:; '_ "1938';_ FORD
"'''ça.ç, com 'boa caU'lij:'afla e fi1'l1le I

'. '

,,,,m cálculos. Exiç'et-se referência.
A CONV. - 1529 - TRll'NPH 2

05 canditla.tos devem apresental1. POR,TAS - 1S51,

sêt'P�ssoiiltilen.te 'oli'" PGr' c:iria de "�C! s A" Fon!, 1321 - BLV
Í>l'óprld'1f�iió à ':Ôf1d:#4;;À'ítTIC . MEf'!AU - Ru'!!" 15 de Nov., 983

LTDÂ.; itliil. '1 de' Sete�b�';, '4'72. "PEÇAS E ÃCEssd':�úos EM
Inutil <!l.prespntar-se qUllm não "es- I _- GERAL,

tiV�.f:, ��b;�,dO. ,Oi, J ---------------------.---------

E TJRO

São conv�dados os presados sócios para a ASSEMBLEIA

de 1953;

ESPECIALISTAS

."ii
J.'1�»: t

*�
H O ;J E - DOMINGO às 4,30 e 8,&0 HORAS - HOJE

EDWIGE. FJ<;ULLIJ!:RE, na sup�r maxima prqduçã,Q "do cíne-

: "[ue'reeia Borgià
(Proibido até 18 anos)

'ROMA. �ob ,9 j.ugO dos BORGiAS!. .. A vida' depravada' de
Lucrecíar, ..

'

Luxo! Bacanais! Traiçãol Momentos de Irenetí
cas ''sênsa,ções; no maior filme hlstortco dos últimos témpós!
,LUC,REC,A BORqIA - o fil�e que você precisa ver!. , .

Aco�p. C�}npls. díversos. Preços: populares; Plátéa 6,00 e 4,00
::Balcao 4,00 e 3,00. A' noãte: Platéa numerada crs 7.00.

CI
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lumenau
O S:&U CINEMA - COM RENOVAÇÃO DE AR

fERFEITA - A r R E S E N TA;

ENG E N H O DE,' A R R O Z
ARRENDA-SE

t
HOJE - DSll\UNGO, A's 4,30 e 8,30 horas: - l<�inHlmé:l-

e, � ap��entaçao elo maior filme europeu de todos os tem-
po,

(�4CA LINDfiRM JEE
���<ldQ �ni rus�o, alemão. inglês, e francês, Viena de ho
je , .. oné!e. dOIS mundos se encontram. '. O unícojíugar onde
dum ame'::lcal1c., um inglês, um frances e um russo ainda an-
am omuro a Onibro�!! '

. "4 NUM JEEP"
,

,

.
'

ri íd "1 f
- Inteiramente filmada em Viena e di-

P;rt�' '". 0_��o�üi1'J��!?BERG q�e nos deu "A Ultima

patêticoin
- Um filme potente ... real., .

"RI:OÀg��RD::l)1: +--. "ABRINDO CAMINHO A FOGO"

_._._
. VOo e "FACEIRA", com Ninon Sevilha, Agustil�

R,ODOVIARIA EXPREfso}fRUSQUENSer-A-.
.

�e,:amos ao conhecimento da nossa' :vrezada clientela e

.�o. J!ubl1CQ em geral, que a partir dó 'cia "15 do corrente trafc
gar,a a nossa .Hn�a de modernos MICRO-ONIBUS entre B{u
m�nau e Fl�rlanopolis via Itajaí e Praia de Camboríú, nos se-
I;u.tqtes horarios: '

Sa!das de Blumenau às "I horas (
S��çlas d� Fpolis. às 17 horas (Somente nos dias úteis

AGENCIAS:

Bhu�enau - Rua Floriano Peixoto 11'. 26 (Ed l\!útua)
'�

Florlanopolis - Rua Felipe Sehrnfdf Dr. 42,
A DIRETORIA

Arrenda-se um engenho de arroz em Jaraguá do

Ho:rst; Tico, Jonas, Carvalho,
Renê e Corrêa.

o�t,ra ·s�nsac.iO�laI defesa, Fo�, AMAZONAS.- José (João)

:n�oJesta' dúvida, UP.l ,aconte-, Mauro e Oscarito; Domingos,

1,,:CJroento .bastante -or-iginal, As Jvo .(Nelio) e Mçaneiro: Tuti ,

eq.u�p�s atuaram com as se-. Ziegel Jpíranga Osvaldânho 'del�' dos-eve, durants d ías, €<tu-, xou o vinco de um trahaillaüor
,< " � , , ...., .. ��

\
an o a sua presença 1-" 110 11

.

f t.í
guintes constituições: '

F Ii
.

.
.

da
-

1 e t
J .,L

-

i l� a 19'1.vel da prosperidarle do
,

.

'.
e e Ipe. çao (O S oq�w de nl;:;-o léO 1 Ú' fSla.beledmento e i e

•

. . Banco do Bnt"l) "1" • '" I •
L e um op rn-

OLIMPICO Nil- DOIS apltadores entraram r-ecu ."
.

.'..�"" 1 (.�nou,. e r o ti'IWZ da. expansão t: da ex

_

ou porque 1'0,1' 1 '�éL dos r 11'-' tabilichd� d" d
- ,

,em açao: Nandinho, no 1.0 eos lnevitáy:;jc, e CGlú�s- r da 0'[ N" 1
<

'. <f' pr,o uça.o 'na" onal.

nera ão
", 3'0 lOU,\ e OI1LC produtora. que

,tempo, com bom trabalho e '.

O
ç
I

'

d- I
"ao fosse �tcndida a tempo e "

I' C b V 1"
.

a go ao l'eU,lo pelo Banca hOI", l)nla' C\ 1'\"
.

o, a.o a enclO no segundo, esse s'e acha em cond'nõec de J __ ,< -f"
Ia ( Igenem e pela

�..
-

i
� �

- 'S ..._. �ua Y'on ade de ·lC;;'l'tr:.r De .

cPJ;l1 ptllua ,':wr):: rmance. Pú- qu da-l?' la fora. en1 condiçõ�s'l te B sul de li'sl" :
=.

tn UnO_l-
I. G,ue nao ce podem comp d-

" " a oes c, ao

bICO numeroso presenciou. o co a' it� -

d J
a cer houve ro';ado. CHlTa]. campo <1"

cotejo, não t�ndo chegado aI) ti .m, s açao 13 qua que.r par· in\'ernagem, fazenda ou esc1'ito

d��� ar, ��,es,�o que ele se.la 1.n- riu (,(}lll�ciaJ qpl' não sentisS'!H1
Í1ol>so,,,conhecin;:rento. a. arreC3- � -o� - �:\ 0:-' ou BII?g Borw'. o ]lc'pôs'lo :1lf'lulRvel df'ssp di5-

dação verificada. PdEl; .,ua .,l.cuz::sal naClO.lal, (1U'" !lf'!J<;aclq do ("r�dito "lll 11'1'].',,-10"

_.
aqUI se denom'na Sambra, Se o para qu(' ''''IIl'enii)';''- .:

.0

t"
gQy':;:rl'O vepuer, pclo� �H'e('L"�: do '\0 -o 'ln(

'_:"J t �...crl1pTA:, o

mer'.'nuo mternacioll�1 n 'n'),,;o c .' '. u capaCidade cr a':lora

Ugodúü (e náo há oul'm's é P��'l
da I J(IUC"" :laCIÚ(\at

ciso lembrar) e colar';:: ;s ,Fy _

A Pro,1Ut;ao, br'ól.511Cll'it (u('on-
- -:.. ..1 i rol' no f«!L I-\.H..:'artlo Jafet um

3�S o �puradas no cxLE'" 01'. �OlllO h�!1fIUeiro y'" la'llte, a1 'ü' o, que
n.a. �' .• de t:llanobra da" suas ..;- lPI'! f'uirJa"'{ "t _. .

pe!'�t:oes de caulbjo Jivrr. __ n�l.O
-' - _ c\.! PPl, odo.s as fo!-

-t "1 t f' , lIIal', (X'ill.a.nl,ü que uadl 'lhe la1·•
e� ara e P. �p o a [_1__z�c: p3.ra. �1 L;u;fje, a' finl dp r l);r', . 1. Cl" ",,- d-e
e para o pazs urn pre)U1zo Iüluto _

P c, . Ctt. �,1,

11lCnOr do que pa::;:;r,ando :3 ter-
;;on,....Ulll0

_
ao, lH�IYO' D ;"lrr ,�O'1 de

ce;ro�
t

naeionai� n�::"�o�' n

�

lJra;a e:p::H·ta�a� a,o llHTcado ,18. CçU',l-
rio n�' ocio?

LI -- b......'l � .-

�'lals.. :
'.g �(� o I�C q\! ....

,
;;p ;l(,ll�a ("I pn::sl-

.lente demíssionfil"(l elo BanCo é
. " - .'

E' de se Stlp�lI', qUfO ri '!lf "() 1,) d' .
.

ll1�hcaçocs preCISas, e, Na.po- ângulo \10 câmbio Iívr� têm o
e "eu arroJo, ele "llil apLi:lií,o PH-

leão, brusçamente, aspirou u- '.�.·overn.o [(,I1..,ra\ ,> o n'1'1"() .do
ra não ter meelo do� emprerndi-

,

. nJC'l1tos ar,rLscados. 11 'sto �I?, l1if'l:

["na grossa baforada .. Infeliz- �,asil meios. c n/odos' de apurar faz Q melhor' elogio. '�P "omos
um d('sfalquc lnenor. mUll') l1I �-

lima, tel't·�. de iímfdos, de ,'oelhos
,me\1,te ellguliu-a de través .

d t ar;
,"

, ,nor, para o paiS, o que \' ,,;. �lo capital, a l11'e8':'1C"- .'10 CEltá-
.escapou de perder os sentid!Js, ferindo o nf-gocio para :l1áos t'io dOR, nCí','ocios. de in',l't-:duo

d,ob.rou-se cm dois sob o efei- Pjrivadas. que., niío I tén� son'b;�, da cOI'agem do sr, .rafE t 'concrc-
,

1
(OS recursos úaque as (luaq ,'lte -

tiza um bem. Car"ccm 03 l;ai�('q
to de U111 vw ento . ac!,!!?so de d�des, para manobrar as oper"-- 110"05. as economias ","m matur'

tosse c, tendo recuperado seu Ç?Cs, recla.m_adas por um pro[lut c dade de hanquclros
'.

que ir.su·
, . tao lnvendavcl. I nem 'confianç' 1 • o t

estado normal exclamou' I
.

'Q d d b' 8 -, • a,
a n llh t� l1C)U roS.

,
"

ue mun O
� e" cOtn ln���. ". ,: ate po.rqUG sem arroj'J (Ies n5.o

_ Levem-me isso daqui! fazer. <ntre ,�EXIl\f e '_",I ,e Ia podem pro<TrOdi",
, _

I
de Câmbio. a fim de resgat<l:"

� - .

Que lnfecçao. Ah, os porcos! ,) erro da éompra em massa 110 :r,roço. com pouco mais de 1(1

I Como enjôa o �stomago!
I
tot�l da safra. de um produto pe- anos; na p1ellitudÉ',' díi :""<"[11: in-

Essa.unica ,.experienc· to' lo governo! S,e não. t>vermcC5 g".l-, telectual, e do \iinamiiÍm� c'l'ia-
. ,,ta I te capaz de. man'pular a sen,} dor, um largo futuro se desenha

sufiçjept� para lhe fazer per- I
de opcraçõsc a fazer. para sal- d:ante do sr. Ricardo Jaf'�t. Éle

der para sempre a vontade de �ar o prejuizo do algodão q�e já deu um>t prova con('rds 'do

•• 30 I�hamc o dr.
_

Schacl:'.. POIS seu valor de homem pub!'C� di-
fumar. Mas tomou o habIto i} nisto que 01" e me':trc c mes· rigindo, com tino e clarivUer.eia,

de �sph:ar rap�, que CO{lser- fre inexce'iive1. E' um f!'"nio de () Banco do Brasil. mi.'ma hora

t d 'd "comb;::azion'�, que recla'11a a:le torn"Íenta, ':J,Iá 12 'anos que
vou O a a sua VI a, c0]cicaçao do 'nosso alg-odl!.o no 111" identifico. nas menore" [1-

e;deric". O fabuloso financ'sta ções o traço rolmsto do ho;;'erc
A s�nhorita, já madura, foi alemã,! sabe desfc:ch�r golp,:s publ:co � do homem nascido l'a-

que 80 o seu gen o lncompara- I'a trabalhar pplo bem comuJ'.1

consultar uma cartomante· v"I conl;lece. Se nãp temo� capa- Fo! o general Napoleão de A-

_ Um belo senhor loiro !idadEl para transfor.mar um ma� lencastro quem 'nos fez ami�os.

vai cruzar seu
negocio num negOCIO bem sofr'- O belo adm'nii'trador, que (; O

caminho! diz vel, que se conv?q�e o dr. gene,ral. Napoleâo .. prometeu a

íl vidente, F'c;lia('ht., El� sabera t�rar ;lo hol- Salgado Filho e a mim qu� o

,_ Ah! sim; suspira. a so umt 1 eç;eita d� pr meil'a sr. H,icardo Jafet' -daria um a-

dem. �'ião ,pa ra a Canlpanna 'Nacional
moça, ele vai cruzá-lo ... Mas,' PostG de lado o caso do algo- de Avla"ão. EJr> alinhou .no dia

como fazer para que ele pa- (1ió.o em que não ·foi feliz o' sr, da bençãó de ·sua máqu:�a, tré.'.
Jafet, a sua pa"Eage� pel� pl'�- E depo's deu cUnhBiro para com

re.
' .

sidencia ·q.o Ba ,-'o do ;Sra8'l de!: I pra1' ma's outras. E deu muitos

::'111111111 tUmtlflll;lfllll;IIU;.-;;�I;�·I-nUlmmnmlmlllmll�·IUm;;II�I�� I �f���os"g�a��er��;t�:�. ��' �!��
=

.
, =

I
seu' d·Arte-· de Rão Paulo. e vá-

:: BlUMENAU O fi KARtl :: rios outros innãos de Claude. A

� ENCONTRA-SE EM
.

J M a; � t ����i�C��:'1 �'to c :�;: l���teu:,
1!: ROUBICEK == porque não 1 em linlites a exten-

§ , .. '
,

- siio das' cordas do ,,>eu coração.
= Técnicl) especiaJhadq em máquinas de somar, calcular, ª Um dia encontrei em Londres o

:: escrever e .�,
'

ixas régistra<do'ras.
- "Procurador d" Veneza". de Ti-

= .
.

dano. Era. uma fOl:tuna. Quem,

:: .

'Diplomado em Viena, Praga e Lorn�res., =
·no Brasil" teria pe:to para bea-

S ,Oficina à Rua 15 de Novembro, EdIf. da Caixa Eco- = ,t"er para a �I tena aquela obra

== nÓluica -,Auartamento 2 - 2.0 andar. '=IP.l'!ma? ,Ricrr;-d,o J<tfet e os ir-

='
- ':: ml:'0s foram d'sto .capazes. com

='-nninmmJlmalUlllImnmmlmumlmmmnUIIHlmmmUmmmlllh' �oda :.L. hH'g�lCza do arube, q�a.n-
_

Jo lh�" faleI no C<1:;;O.

.
quem deu ao povo ao Brasil

o' HProc\tT�dor (ie Veneza'" pode
torrar me'a dúzia' de fa.l'âos de

a'lgoclão. e focar' fogo no Pâi} «"
Açucar., Po.rque é um bravQ de

nascença. Porque ó um fidalgo
I de f'angue., '

..

f �ica:rd,,? .I?,ú� _

é um rio, qu"
I 8'5(". ainda nan ,ca.bécejras. longa,
muito )o.pge de nUa. foz,

Mio em

- - :--->_I� � _,�
'e

( Primário
( Admissão
( Ginasial
( 'Têcnico' de Contabilidade
(
( li:deniato

fiEl55õES {Externato
'( Seml-Infemato

Dia UI de janeiro, início das aulas du Curso Preparatório.
'Dfas'19; 20 'e'21 ,de fever?1rO, exames de admissão ao Gi-

'llásió.
..,", ,.

O Ginásio Dotn'nosco é dirigido pelos sacerdotes salesia

nos de São' João Bosco, que possuem mais de 2·000 colégios.
Situado no. centro da cidade (lc Rio do Sul, goza ,de iodo,

o conforto de' um colégio moderno, óthnu clima, estudos efí

ciente�, ótima alimentação.
Matrículas abertas.

'

--���--��--����----��-�--���--������--���

NO' SEU 3.0 ��VERSAiÜ() DE 'FUNDÁÇÃO,:AGRidECE ,'Ã'" SUA DISTI�t):· CtIE:�NTELA A,p.R��ii���QUE.kTEM Dt:�:rINGUI:qo E CONTINúA À SUA. :Q1SPOSI çÃO, OFEREC�NDO.-+-HE, SEMPRE, OS JHELHORES AR-

III
.

.

TIGOS DO> RAM.O PELOS M}1:NO!tES PREÇOS DA 'PRAÇA.· ,."çq�� '" .11" �q� � '.... ., li\- .

,
.

""
.

�
,

ÀPROVEIT·A· O ENSEJO PARA COMUNICAR QUE ES TA' DISTn.mUINQP: A CADA FRE GUítS QUE FIZERUMA. �
COMPRA, CUPÕES lSVMERAD,OS @U:E DARÃO DIREITO li. VALIo,SOS 'P,RIl;MIOS, COM SEJAM: , �
:' '.'1.0 PREMIO �. 1 FAQUEI-RO DE 73':E?ECAS:,-=- 2.0 PREMIO - 1 RELOGIO DE OITO 'DIAS DE CORDA.

�. ,.

'. .,

3.0' P,ftEMIO 1 DESPERTADOR.
OS' CUPõES SERAO DISTRIBUIDOS ATE' O DIA 31 DO. COIJREN:qTE.MSS. O SORTEIO S'ERA'. REALIZADO

.
.

NO AUDl'fORIO DA P.R:C.-4--'-_.'
.

��"�������������������������������,t,;.§."'���'!'��"�����'��"1,>.������������'!p���m��������������tI-,,}������t;���f;��1>����t;�fifi��'§.�$������"J����"l;}..f,;.'$::

Dr. Aires Gonça'ives
,. _:_ ADVPGADO' -

. . -
' ,.'

' ,�: '

EM P R E SAM O R rE I 1·1. & W'E R N E R
VIAGENS DIA·RJA.S' ENTRE lTAJA.!' E BLU·MENAU

'HORÁ'RIO DOS ONmUS:

PARTIDAS PARA lTAJAI': 7, lO ,e 15,30 horlls;

PARi'luAS PARA BLUME:r-<AU: 1;, 8 e 15 BOllU.

llORA:'RIO DAS'CAMIONETES:
PART'IDAS PARA' BLUMENAU: 7 e 12,31) horas;

PARTIDAS PARA lTAJ:AI': 9 c· 1-7 horas.

PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos 'Ôn_ibus e Cr$ 20,00 nas camlonetes

AG�NClA EM ITAJAI': Rua Hercillo Luz g (Ao ladu da Igreja

Matriz)' - }>'one, 373

AGENCIA EM BLUMENAU: Travessa 4 de

gênc�a. B1'a�.:�nú) - FoI!e, 1266." "

'_ ,

' ��. �
-

"'� _:,_• ...i.. ....:..._ _*_

Fevereiro

" 20 horaa)

EXPRESSO RIO DO TESTO LTDA�
" {)melho_r:.,: � :m�iS' r,áP!d� s"r�'lo de on\�ús interurbano

entre .Rio Ifo ,Testo (Pomerode) e'"Blumenau,

HORARIÓ! ,_.' Partltlas
..

de Blum.enau, Rua Nereu Ramol,
DIAS UTEIS, 8,30: _' 9,30. - 11,30, - 16 e' 11,00 horas -

�os SABADOS: - 1�,30.- 16,00 horas.

AOS DOJ.ÍÜNGÓS: - 8,91l,,-1l,Ílo� - 11,311, - 13.30, - 17,311
e 18,15'horas.·

, .
.

Partidas 'de' Rio do Testo (Pómerode) DIAS UTEIS: - 6,00

6,30 - 7,45 - 12,00 e 13,00 hoii.s
.

DOMINGOS: ;_ 1;",30 -

7,30 - 12,110 - 15.311 - 16,30 hor'as.
" ,

PONTUALIDADE - RAPIDEZ ..... '$EG.trltA,N'Ç:!\.
_*__ •.

__._

EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO TESTO
SAIDA DE RIO 'DO< TESTOI A's 6,15, 7,15 e 12,30 :O;ORAS.

AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 1230,16'" 17 HORAS.

SAlDAS DE BLUMENAU: (Dcf;Qnte ao predlo da. I1Hltua Ca.-

tarlnense):
D1AS DE SEMANA: - às li. 11, 16,30 HORAS.

AOS DOMINGOS; - à3. 8.30. 11, h, 18 e 11)' HORAS.
_, .

--..*_ _.:__:-' _.:_.� �

,.

EXPRESSO BLUMENAU ..(URITIBA
" Emlereç� Telégrátlcm "Li�:u>uSlligB";'

AG1l:NCIA lU.UMENAU; Rua. ú; ele N�V, tír.":u3 � Fone: 1002

AG1';NCIA CUlUTIBA�.Rua. 1S; d6",�o"l.'mbro. nr. fi'Z9.
-"- _*__*_

�lU"ENAU ..JOINVll�
VIAGENS RA'PIDAS E SICGURA1!

_.-" '80" NO' _._
.....

llXP.R.ESSO AND'O,RIN,flA

R,aiu, em Piçarras ou com

Curitiba á Carlos derua

A

(A-

6
lhões &, dólares. Mas isto sob
a condição de que o govérno

f
,10 Egito inverta os fundos ob
'j.idos com a venda desse trigo

I ao povo egípcio em reformas

j �conômicas e sociais.

B

BOS(O

Rio do Sul

CURSOS

n:<v81L (�a::(t1i1ia;. Orsi ',Jean,
t�clliclJ fraWCê;>' en::l jatos; Mor
CJaDO �p�zio;'" coúmnool1te;
Panini "Rc)iâ'to: ;i.o oficial;
Grillo Aldo, 'mecânico de bor
do; c Moscardclli Livio rá-
Qio-telegi-afista. '

'

..

'fi festiva recepção. seguiu
se uma breve n1as impressio
nante demonstração com as
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seu tesouro no onibus ou no

trem, aquelas cabeças têm

seus companheiros de viagem.
Ao primeiro aparecimento do

se o proprietario observa com

\'OZ tremula: "E' muito irre-

duas unicas preocupações:
"Céus, daqui a pouco se põe
a berrar" ou "Céus. dentro

de alguns minutos começará a

corr� de UHl lado para ou

tro". E geralmente estas pre

dições se realizam, O reme-
-

= quieto este garoto", a sua ob-
- servação parece naturalíssima,
-

dia é um só: ocupar-se da cri

ança, entrete-Ia com algum
brinquedo que tenha tido a

previdericia de levar (e não

= e .a confirmam: "Oh. sÍlTI, não

_

fica parado um só instante,
_

tem curiosidade pelas coisas".
com balas e chocolates pois ti
rará o apetite da crianca e

e tem apenas dois anos! ".

Sem chegar a estes exces

sos. é porém. verdade que a tornará suas mãos perigosas

irrupção de um desses 'anji- I para os viz inhos l.

nhos' em qualquer meio de Mas o mais importante de

transporte publico é consíde- ver que têm as mães que via

rada por todos os viajantes jam com uma criança nos

com reverente terror: por to- braços é chegar, em tempo pa

dos, excluindo a mãe, é claro... ra tomar lugar no trem ali

a qual permite ao pequeno fi- comprar a passagem com an-

t da ette
tecedencia para conseguir um

lugar numerado. As que cor

rem no ultimo momento, di-Izendo-se: "Alguem me cederá
o lugar", mereceriam encon-

\trar corações duros.
Uma advertência às mães I

menos experientes: uma cri

ança levada a uma loja é

submetida H terríveis tenta

ções, Aqui a vigilancia deve

ser duplicada, pois já repara
ram que a criança tem uma

tondcncla irresistivel de puxar
justamente uma lata que es

teja entre as que servem de
base a uma pilha alta de se

ten ta ccn timetros?

A UNICA BAI<'ORADA

\
"i1contrar no tabac

_ ,

- l o uma pro-
Napo leâo fumou somente u- tecão contra as rnolesti_,,'

" s IrS con-

ma vez em sua vida, Durante :agiosas do Oriente. Aprovei-
a campanha do Egito. ele re- (ando de um momento de des
cebeu do embaixador da Per- canso, ele ordenou a seu ma

sia um magnifico cachimbo, .nelouk de e�lclÍ;r o cachirn

presente do shah, O imperador bo e de acendê-lo. Depois, ele
fazia questão de exper imen- pós o cano do cachimbo entre

tá-lo. primeiro por curiosida

de, segundo para se tornar

popular junto aos egípcios a

paixonados fumantes. e, fi

nalmente, pela esperança de

car em, pé sobre o couro ou

forro dos bancos. esquecendo
que mesmo os sapatinhos de

um anjo estiveram em contac

to com o chão (mas do que se

lembrará logo que chegar em

casa, quando Robertinho qui
ser subir nas poltronas). OU

'JS Iabios. mas. em vez de ína
num trem muito cheio lhe

permite comer doces e chupar
balas e anda de cá para lá e.',

mamelouk lhe deu então as' . ,

I
cinquenta paletós escuros des-

(Conclue na 2-.1 pg., leti':l BI cerão do trem levando as im-

lar a fumaça, contentou-se
em abrir e fechar a boca. O

-_._---'---�---

BANCO INDU'STRIA E COME'RCIO DE SANTA s.CATARUfA A.
-� Matriz: I T A J A r

23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO"
Cr$ 22.500.000,00

27.500.000,00

FUJHhHlo em

Capital integrslizado z Ó;

Aumento de Capital

(oceira'lIéi Pés
(omb�lida no 1.,0 Dia I
Se'lJS

-

pés coçam�- doem � ard�m
trlJlto n pontr. de !llIatol' enlollque
c�·lo '7 Sua peh�' I'a�ha� d�scascf\ oU

,;ltngra? A v�rdadeira cau:;a dflstas
afprçõps: cutfln'''';;s é um germe ove
se esp<11hou no m1JndQ jnteiro f? é
ennheCH"Jo �nb c1i'Jl?niR.9 (i�nQtnina
CA!,,�, tflls CI)fDf"\ Pé rie Atl,.�ta, c.(_�
ceira r1e Slni:.nip1!ra·, �·Dl1flJ:P;·· C!J..,.
ceira. v. não pnrf� li'';1 rtr-sp. cestes
spfri:rne:nto:; ��n;"n r!epoIs de elbnl�
na!" o - germp C;)tl-,;&�ilJr.' Urna noua
descoberta, chaJflar}a N i Y.:-C' doI' m,
faz patar a enCf'>lr;:l f'TO 7 nlinntot>

I'
<:omba\e 0:"- gel !HenS �"rrI 301 lVll�n<:' �
torna :t' pet�� tu-a. nl;1Clô.l e 'urCtpa
em :.: di;J;s. Nb::odprm 1-1.1 Cio bons
resultado::.., qUB nrüp..�çp' .'} g;;.rarttia
d-e eJirnuwf" a C{Jcefr� e lil��;J�r a

pele n-tO só dos" fJé:-" pomo na
m:.uori'a dos Cê)SOS de afe('(:üe� cutâ
neas. {!�plnhas. Hene. f:tejra� e

4ppingCr1s (� rosto ou dn corpo.
Peça. . N�:tod&rm •. ao seu farn'!;}céu·
tico, hoje m esmo.. A no�·m ga.-

MixoderlD ������a�o�
rara as iIU';:ci1l.S I:lltâlIeu protccao.

Fundo de reserva ..

c-s 50.000.000,00
30,OOO.00Q,00

Total do náo exigível ...... ,. .,. - ... ". s" ........

Total dp:; depósitos em 30.6.52:3 .. .. .. .. •. .•.. Cr$ 680,000.000,00
AGENCIAS :F� ESí'::n,ITORIOS NAS PRINCIP 1\IS PRAÇ \S DO J�S�

'I'AnO DE SANTA CA'rARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA
TaJí,laa ós [)cpó"tQS

Dep{J3ltoB a vist.a '(sclD-limite)' 2%· DEPO·SlTOS A PRAZO FIXO
DEPO'SI'l'Oa LIMITADOS

-. ,

Prazo mínimo de: 6 mêses 5.112%
lAmite de Cr$ 2í)O.OOOlOO 4.1/2% Prazo mínimo de 12 mêsoo 6%
l.imito de Cr$_ 51)0.000,QO 4j0 DEPO'SITOS'DE AVISO PRE'VIO
D_ffirO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
'Limite de Cr$ 100.000,00 5�Q ;"'viso de 90 dias 4, 112%
(Jtütiradas semanais Cr$ 20,OOO,OO) Aviso de 120 dias 5%

CAPITALIZACAO SEMESTRAL ---

ABRA UM..,<\ CONTA NO ">IN C O" E PAG UE COM CHEQUE

Senhores Comerciantes CE
RECEBEl\IOS

BOlV1j-BRIL - CÉR.� PARQUETINA
_ FERMENTO FI"EISCHMANN --

" .. tailleur
.... "

cambraia cinza
bolsa marron a H·

racolo, com sapa-
tos da mesma
Miss Durme
uma echarpe
tafetá listado
pescoço , afim

dar maior realce
traje.

Ê"t'\-eram hospedados na

cidade:
ROTE LREX: srs. Alois Henri

que Born,' Milton Vieira, Euge
nlo Boder, Arl'rido GadoUí, João
,rl-,: Silva Hipolito Jr,_ Hem':que
Heupgen, João Alfredo Campos,
Aurelio V�iga, vanío José Be

zerra Cavalcanti, Milton Cabral
'Faria e sra., dep, Cassio 'Medei-

1'0:; e sra. e Luiz otero e sra.

r) I)rereitn dI!} Ob.escritor VIctor
apresentou-se quatro

vezes como'acandídãto â Aca
demia Fraricesa ; qu� a prr
meira, foi derrotado pelo his
tffNador' Miguet; a segunda,
éqr 18;36, pelo jornalista Du
paty: 'a terceira, em 1840, por
FlóuteÍis; e que, finalmente,
a 7 de janeiro de 1841, Victor
Hugo foí eleito, vencendo o'
outro candidàto, que
vaudevíltíste Ancelot.

DUAS CAUSAS E UM:

EFEITO
-

Nem sempre a "pregu'ça in
t"Ftinal" é a verdadeira. causa da
prtsão de ventre, 'embora' essas'

duas ",'pressões sejam eUlprega
tia ind'ferentempnte, para <l,ef5g�
nar o mau funcionamento do' In
téslino, Muitas vezes. {I intestino
d""'xa de esvaziar-se de modo
normã.l, porque sE'us músculos
'encontram-iSe muito contraidós,
'tal- como acontece quando temos

"f'l'I,imbra nos braços e nas per';
QUE cêrca de 60''0 do total do ,'na$,

-

rebanho de gado puro sangue Se sofre de p!'i8?� â« 1;e:n:
dos, Estados Unidos é C01np�'S- tnJ. procm'c o ?ner}.rco. que -13

.to pela 'raça Holandesa, _
-,' q·)tf'Jm pOde trltta,1' o mal. C_OlI�-
� ba'ttlnflo-llw ii causr! - SL'';_Ei'',

'QUE algumas pessoas podem l')r.;::z�������%::::::::��conservar no seu organismo!
pelo período de vários anos os
germens da malária sem que
estes dêrn o 'menor sinal de a

tívídade.

QUE ao contrário de todos os

grandes teatros de ópera do
mundo, que dão início a seus'

espetáculos às 21 ou 22 horas,
I) Metropolítan House de No:'
va York, dá mícío ao seu às
19 horas.

"

QUE nos subways trens sub
terrâneos) de Nova York via
jam anualmente cêrca de dois
bilhões de passageiros.

" "'_ �
..

r "'" '

o SEGREDO DA

CONSERVAÇÃO
DA PELE

Nos países frios a

feminina está mais

ta às influências do

que nas zonas tropicais.
Entretanto. naqueles climas,

a mulher defende a sua de-

licada epiderme com o uso

do Creme' Nívea, conser
-

vando-a sempre, bela e ju
venil: E' que o Creme Ní

vea é o único preparado
com Eucerite, substância cí-

entifica de grande afinidade
-I' com as células da epiderme

I e que, sendo por esta absor

vida, dá-lhe resistência, ma

ciez e elasticidadé, Creme

Nívea desaparece sem dei

xar resíduos brilhantes. F.'

o melhor 'que se conhece

para evitar rugas prematu
ras,

QU� OS' gregos e os romanos,

-exatámente como nós, queixa
vam-se das a-dulterações; que,
:Plínio conta que os padeiros
:de Roma misturavam na mas-:
êsa uma terra branca, suave ao

.tato e de gosto adocicado, mas
êcoJl1pletamente inútil como a

limento; e que, segundO' o 'mes
mo historiador, ·0 vinho tam- l�������:::::::��:::::::��bém era alí adulterado, asse

gurando Plínio que nem n'l_es-
mo os ricos, que' podiam pa
gar bons preços,' conseguiam
beber vmho puro.

No verão, nada como um vestãdo de algodão} xadrez
com franztdós na gola e nos punhos. Sapatos brancos,

t {@ALAVUS
�

I "PROBL�A N. 644

"QUALQUER elefante apa
nha ramos-de erva, molhos de

feno folhas, ri por meio da

froln:ba- os deposita sobre as

costas. E' raro ver um elefan

te sem esta pequena flora

morta, lá em cima; a' meio ca

minho entre a cabeça e a cau

da. E isto porque assim se de-

I,fende das pica�as _de moscas

e mosquitos, que sao os seus

piores inimigos: Sim, porql�e,
contrariamente ao que se diz,
'o elefanté tem a pele delica
da sensível. Nada provoca as

,'su�s reações, às vezes violen

tas, como tocá-los de repente
com os dedos".

O garoto estava de boca a

berta a �scutar esta Hçâozi
nha de zoologia que lhe fazia
um amigo do pai, grande ex

"plorador da jungle , Depois de

pensar um pouco. parguntou:
,
'_ Então a historia do ele:'

-farrte e da mosca é uma hísto-
-ría verdadeira?
,

__:_ Qual é'� - pergunta o

explorador,
; O elefante -que em compa
;!1.hia de uma mosca está para
atravessar uma porta ... �ão '

epabe?-A mosca quer que ele

:passe primeiro (porque·é lI!ais
velho), e o E'leÍante, suspelto
,50 lhe- diz: "Mas nada de em

,pürrar _hein?".

Rainha das Modas e imperatriz
preços apresenta ii última novidade

Vestidos Bangú à 195,Oq
Vesti�q para �rai� ii, ,,z8�f�O
Vestido Parle

Vestido Mereo 11
• -',

-

•

Y,
-

� •

Vestido "de ieda ii
c

, ..

'

��; � �

510,00
310,00

(HAN�,tRfU(l S,lUi el�gan�ia ... 1bI� 1;5
J

'
-

,
'

- , -" - -

de Novembro 1393. Dfóxlmp Cinc Diu..
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milita a
ORGAO DO� .

··.DlARIOS ASSOClÀ.lJOllll�
PROPBIÉDAD� DAI

'�VA C A N A ç A O...

AI, NETO
Os cobertores dos índios cio

l�qwldor estão agora sendo
produzidos por métodos mo
dernos.
Trata-se da modernízação

de uma índustrta de dois mil
anos de idade. O moderníza
dor é o Ponto Quatro.
Sob os auspicies do Instrtu

f�O de Assuntos Inter-Ameri
canos, os técnicos do Ponto
Quatro e do governo equato
riano estão proporcionando
aos índios Otávalo modernas
máquinas de fabricar tecidos.
Ao mesmo tempo, o proces-

-_ BLtTMENAU, 21l-1-HJã:l

ln I rr

::�;�':�i�'!P:��iE�; ����:<�� Sem distiB�ao de classe todos os
Iu��rt;Á.oo�����r��l�);a��ment.á_ j'nnDOS 19B cbgmgdos gn 1III01llr8Q;�?t�r. C�����f:e����t�, ql��11jg� I U I! uU Ull 11
roteiro polar. LONDRES - (B.N,S.) -I menos doze semanas - ao

Para aqueles que não sa- Sómente_ em tempos de gucr- Extremo Oriente depois de
bem, posso dizer, abreviada- ra a Gra Bretanha manteve dezoito semanas. Em qual
mente, que o roteiro polar é um número tão elevado de quer caso o período de trei
aquele que passa por sobre o soldados no estrangeiro como namcnto �uc faz do conscrito
círculo ártico. hoje em (lia. O Exército Bri- um soldado combatente ;ia-
A base de Thule, na Groe- tânico hoje em dia é um es- mais é longo.

landna, si bem seja uma ba- trangeíro. As tropas brrtãní- Os soldados não consagram,
se militar, poderá, eventual- cas, com os seus aliados de contudo, toda a suacn ergía a

mente, servir para aviões cí- guerra, estão aquarteladas na preparar-se para a Guerra.
vis. Alemanha, Austria e Trieste. Em qualquer lugar onde se

Naturalmente, a Base de Na Arrtca do Norte, servem encontrem soldados britaní-
.

Thule não será suficiente pa- de apôio à jovem Federação r-os aquartelados, o Corpo de
ra servir todas as rotas aéreas da Libia- Nas Indias Ocíden- Educação do Exército Real
d a fut.uro, que ligarão os ho- tais, guardam as ilhas das Ca- lhes oferece facilidades de
misferlos pelo roteiro do Po- r íabas. Patrulham a Afriea 0- educação comparáveis às da
lo Norte. cidental e Oriental, No Me- vida civil, pois uma lei ím-

Neste sentido, cogita-se da diterranee - Gibraltar, M�l- põe ao Exército a obrig�
coustrucâo de bases do Alas- ta e Chypre - os soldados m- de proporcionar ensino post
ka, No Alaska já existem vá- gle.ses montam guarda. No escolar aos soldados. Esses
rias bases, e quando forem Egito, nas margens d<,! Canal últimos têm a possibilidade

I �onstruidas as que agora se de S�ez, as tropas Inglesas de aprender um og icio, pois
pr�)jet?m, o roteiro polar para consh�u�m a unIca_ res�rva quase todos os ofícios da vida
as «ompanhlas comerciais será estrate.gICa das �açoes Unidas civil atual correspondem a
l;JciL do On.ente MédIO; �o Ex�r�- esnecialidades do Exército
• ?s J;lionciros da aviação in- lT!0 Or íente, o Exercito Bn!a- I moderno. Com a cooperação
"eIl13clOnal esperam que den- nICO tem sua base em

sm-, d
.

d' t
.

t cada vez
iro de uns 10 anos as rotas po- gapura e Hong-Kong é seu os. sm tlcado.s, ,:XIS er� homo·.... � L � •

'1
' '" maIs a en enc13 'Pa 0., -

iarcs estarao em uso crvu. posto avançado. Tropas ah.a- .

.

000000 l,nentc treinadas lutam ao la- l :

�'1r os e�é1,?e� para o �n-
�m Muních, na Alemanha, do da administração civil nas "''''''c'�n no ExerCIto e na m�

está �e )-)rc'�es�al:d�, uma "1'('5- IlÍlorestas da Malásia. Na co. rl.l�strja, de mod.o. qu� na oca

surrel<;é,? biológica .

. _

. �'éia enfim os soldados inale- siao d� desm?bJhs�c�o, o sol

. O, o�).]et? dessa ressurreicao ses �om ba'se no Ja oão fa;cm ; d:;�? .dO Scrvico Mlllt.ar Obrí
biológlca e o cavalo selvagem parto da Brigada d� Cornuni- I rr":':rlO tenha anrend ido um

da Idade do Gelo. I 1 d'" b t b ' OfiCIO que pr-asa exercer Nê
A

.

í
-

d t ,.. 1
(a c c com a em so o co- . .J' t' M 'Iorren .1(,',10 nos a auvu a-

� d d N
-

Unid nrnnto na ln,·I1,<; na. as e e

08 científica é do professor m� Q as _aç�es h 111 as.
{' não está completamente liber-

Dr. Heinz Heck, diretor do
t �ropor�ao �cro�n�n:'n�( ,t.ado dc suas obrigações para

Jardim �oológico Hellabrunn, ��� �b�ig�:Ól�OO atin��Ç a dõ \ Cal;' o Exército e para C�r;t o
de lVfu111Ch. t d t t 1 d f ti paIs O soldado desmoblhsa-
A fim de obter a "ressurrei- Pfr t�n o pO doa os .e e �os do tornar-se automáticamente

cão" do c'avalo da Idade do a JS a os. 'dC:. e-s? assIm1 .

a-
membro da Reserva do Exér

Gelo. o Dr. Heck fez uma ver-
'wr uma I ela ao pape Im-

rito, e durante Hm neríodo de

dadlc:ira "criação E-11i marcha- portante qU�t descmpen�am tres anos e meio, é obrigado
a-ré", com a finalJdade de o· ':�Sc.sd COlnlSCfl'l os Nna . org1amza- a assistir aos cursos de Cen-
.', t d

-

d çao a e esa aCIOna,
I

- M'l't d1 �cn ar a rcpro uçao a esp�·· AS CONDIÇÕES DO tro
. _?e nstruç�o 1 1 ar

.

a

('le de volta ao� ::-lltepassaj ;s. SERVICO r(?gIao. que habIta; �e o reser-

Para consegUI-lo Q Dr. Heck T d
�

�
.

,.
.

1 vIsta e um espeCIalista, ou se

seleciona animais cujas can�-
o d?St' 0:;_ JOd ens1 ll1g es�, ') local de sua residência é

terísticas aboríg0nes sã •., pro- :;e,? 'l.ls .ll1ça_o ehc as�e ou e
muito afastado de um Centro

'1unciadas ou lai.entes mas ])0- Prl�� eglO 'l�ato cOama ,o� �o de Instrução,. deverá compa:
sitivas. sen :ço mI 1 ar. peno o e

recer anualment.e a um cam-

Os ca\'alos selvagens da ;(la- sendTIçotPOtde ser dadmdtO dno cta- po de treinamento por um pe:"
c:c do G 210 er:l'TI Cii17.Cnto,. e Sdo e. ra <:rd-sde e es u ad!;t es 1'íodo de 14 dias. Terá ainda
t· I b

... e UI1IVerSl a e e apren lzes
d' 1 d dJl11am a ca eça pnrcI311nl_'D [e d

.

d t' d d f . _ e tremar ao a o os reser-

roberta de longl)� pelt's. 01ha- _Cd In U\n�s t d e. esa, l�a� vistas da "Classe Z", especia
.-10;.: de perfil Péli'2,�iam auten-

ce o ou ar e. o o Jovem ill-
listas, com experiência de

1 il'amente barba:j0s, E m",im gressa no Exército, a menos guerra.
";10 os cavalos tel'fa�l2n'j 11::>5- \que tenha sido anteeipada- E' assim que num período
,idos no Jardim ZooIogJc.) de mcnte aceito pela Marinha de cinco anos e meio - dura
I<.Tunich. de Guerra ou pela RAF. As "'<ío total do Serviço Militar

únicas causas de isenção são Obrigatório, o soldado conti�
três: motivos de saúde, mo- nua em contato com as técni
tivo de fôrça baseado em cir- cas mais modernas do Exér�
eunstâncias de família, obje- cito.
ção de eonciência· .

. A duração do serviço mUl-
tar obrigatório é de dois a

nos. O jovem é chamado pou
co depois de ter atingido a

Alivil'ill!a em Poucos Minuto$ idade de 18 anos. Com 18
'nos e meio, pode ser chama
do para servir em qualquer
parte do mundo, com a exce

ção da Coréia e do .Japão,
'1nde a idade máxima é de
zenovc. Os conscritos que in
grcssam na infantaria rece
bem logo uma formação bá
"iPa numa guarnição metropo
litana, mas êsse período podc
durar apenas 10 semanas, c

todo o resto do Serviço Mi
IlHar termina no estrangeiro,
Os soldados só podem ser en
viados ao Oriente Médio de
pois de terem servido pelo

II

I

Cavalos barbados
para a coloração. dcs. tecidos \ 1CO<.1r

tem, entre ou lras, a

va.lJ'esta sendo estandartízado, a tugem de permitir o aumento
S? da fabri�ação das }intas I

da produçã? e assim elevar o
fim de Iacil itar a produção em ,nível de VIda da população
massa. idígená,

.

Os Estados Unidos já con- Alguns cobertores dos in-

tribuiram com 25 mil dólares dias Otávalo, já confecciona
para esse projeto. .dos pelos novos processos, fo

Dize mos técnicos que a mo- J ram exibidos com grande êx i

dernízação desta indústria mi- to em Nova Iorque, recente-
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J I avmo �raslleJro eqUlpa�o commotnr a Jato-propulsa0 J I

TRAg3::!���:s . i, Nossa aviação comercial vivendo os primeiros dias =de!ADMINISTRAÇãO DE BENS i'l' nova e promissora ira
AT...AMEDA RIO BRANCO,'.· 67/75 _ FONE 1068. C f f

.

I t

.

.

on arme 01 amp aI1!.en e crüa e falada de todo o país,

I
çando vôo da capital italia-

----.-.- B 1 um e nau ,f }�. divulgado pela imprensa,,!!- a VARIG contr�tou há tem- na, rumou dirétamente para a!
_ ,._ _ pos, no estrangeIro, a adapta- !lha do Sal. onde aterrou

a-Ição .:1e moto!,es de jato-pro- I rós algl!mas' horas de viag_cm.
pulsa0 auxilIar em suas ae- A segUlr, da pequena Ilha ,,,;;���:ç;;:;:;;:E::c<�;::;::;;;-:c;��:;::;c:;::�::::;::::;:::;;:�;:;:::r;:::;::;;::;::::;:::;;====;:-;.
ronavc.s, inaugurando assim, ,a!riea.n�, �tTavessou o AtIân-!.�l

- �":>.�

já naquela ocasião, nova e tIco, atll1gmdo Natal. CCllsi-

promissorá era para a avja- derando que a primeira e1.a- I

ção _ comercial brasileira. ' é duas vezes a distância I

Agora, temos a satisfação da segunda, isto é duas vezes,
de anunciar a chegada, ao R travessia do Atlântico, e a- ;

Brasíl, do primeiro avião e- tentando-se ainda para o óti

qui'Pado com as referidas tur- J)1� .tempo.
que gas�ol1 para

Ibinas.
. umr a caplt,ll do RIO Grande

Trat.a-se de um "Curtis do Norte a do seu Estado ir

C-46", prefixo PP-VBY o mão do sul, chegaremos à

qual já se encontra no "Aero- conclusão de que realmcnte I
porto Salgado Filho" em Pôr- foram aumentadas as possibi- .

to Alegre,· pronto pata entrar !idades de vôo dêsse tipo ele

í!m tráfego, com tôdas as .inú- aeronave, como de resto a-
I

meras vantagens que são ca- �\)l1tecerá a qualquer uma ou- i
'

pazes de oferccer os novos Ira que venha a gozar da

dispositivos; :ncsma a�aptação. I
E.,xcepciollal ."Pe..-rformance" Il?VfCSSJ.ommte Demonstra-,11:\ Viagem ROlna-P. Ale- çao

,

··gl'c
. Antes de ;JIC!T<J!' nl1 ,WI'O�

C;omo se. sabe, os motores porto gmkho, o PP-Vl3Y fez

9.11xiliares de jato-propulsão várias evoluções sóbl'e a cl

em a:9reço constituem uma dade, à baixa altura, o que

invenção francesa. A adapta- despertou a atencão de quan

ção dos mesmos, entretanto, tos
-

desempenhaní suas fUll-;
assim como as experiências, ções naquela estacão aeropor- ;

aliás coroadas do lnais com- il1ária, fazendo mesmo com

.)leto êxito, foram realizadas que funcionários e operários'
em Veneza, na Itália, de on- abandonassem temporária·- I
de, uma vez concluídas, o his- mente o trabalho, a fim de a

l,.órico aparêlho vôou para preciar a chegada do possan7

Roma, e daí para Pôrto Ale- te aparelho, sensaeionalmen- I

gre.
te transformado em, quadri-

Nessa viagem, cumprindo moto�. ..

I

excepcional "p,erformance", Apo� o pouso e sIlenCIados

a mais recente unidade da Ias. lllo.c:.res, desem.barcou
.

a

nossa frota aeromercante efe- trlpu�aç:,o, qu<;, estava assun

tuou apenas duas escalas, fa- cons�JtUlda: Khng�r.Umbel'to,·
çanha muito poucas vezes rea_II�'esldentc da O:Ílcme Ael'o-

i ·:.::::=====::=:::��====��::::!::::����������������I
lizadas por um bimotor. AI- (ConclUI na 2.a pasma letra D)

----- .._---- ----- ----- _--�

� Doutor em Medicina. pela Universidade do Rio de
Janeiro, )}'[cdíc(),-Sanital'Ísta pela Universidade de São
Paulo, lVlcllíc()-Chefe do "Serviço de Profilaxia da Tu

bercufose" no Centro de Sauãe de Blumenau
reiníétou suas consultas particulares

._-._. de

CLINICO ft1E'DICI
_._-. com

INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DIA..

6NO'511(0 f TRAI AMENTO DAS DOENÇAS
DOS. PULMõES

t quase cerlo que alguém da família

tenho preferéncia por ovtro alraçõo rodiafõ

nic,? exatamente no horôrio de seu programo

lo�orito ... Isto ocontece frequentemente .. , Re
�ofYo o proble!)1Q levando poro coso um novo

ródio G·L tste (Tlodêlo é um dos mais atra

entes e dá maior capacidade do linha
General Electric poro 1952. t um oparelho ca

paz de satdozer o todas os suas exigências.

- Alllicação de pneumotorax -

" Potente apal'elhl> de Ral'Íos X com modernissimo dispo�
.

sitivo para tirar "Foto-radiografias" do torax, (pulmões
e coracão). cAianas de tamanho.menor e de perfeita

-:--- nitidez - Preco reduzido --.
- Certas lesões dos pulmões podem evoluir -
- sem 5;,n31 alg-um, mas não e5capa:m ao exa- -
--- me de Ràios-X.
- Controle seus pulmões periodicamente -

.

�Oü-'-

Dispõe tambem de:
moderno aparelho de "ULTRASONOTERAPIA",
especialmente indicado .llO tratamento· de doenças
reumáticas; 'das articulações e dos musculos; neu
rites; ulceras das· pernas; inflamações extcrúas e

interllas�etc,..
.

CONSULTORIO: rua Brusque, 52 � BLUMENAU
HORARIO DAS CONSULTAS: das'3 às 6 horas,
excepto aos sabados. ..

'

AlMA EM: _�__;_-==-===��-i;-=-==-=-=--==-""_;_
Rlltosdocimo S.O.
II IMPORTAç.Ao E. COMÊRCIO"

.��I;'! CURITIBA OLU ..... I!.,..,AV

PASSEIO

ESPORTES

USO DIÁRIO

dos

CH�PÉUS

A/lo. Fo/anta pe!odo
de la polegadas; Dicl
vertical; )1 "ã/vvlas GE;
corri funções múltíp;as;
7 (oixo$. de ondas mé·
dias e curlos, sendo -4

ampliados; conlrôle de
lanalidade em 5 posi
çôes; ligaçõo poro fo

nógrafo, com reprodu
ção de 0/10 'ideljdad,�.

TENHA MAiS
UM RADIO

_J

BARBARA VEREKER
Existe urna história sôbre como um comunista, alegando

orgulhosamente que ácapara de. inventar o guarda-chuva, foi
interrompido por alguem. que informou haver o guarda-chu
va sido inventádo muitos� anos antes. "Pode ser", concordou
() comunista, com Q seu entüsiasmo um pouco eSfl.'iado, "mas
sou o primefro a inventá-lo pela segup.da: vez".

Percebe-se _que essa história contém mu�ta verdade quan
do se conside_ra todas as "invenções'.' que bs comunistas ad- I tÍ-Ias. _

"honra entre ladrões". Por exemplo, de acôrdo com Blatin,

yogam_par� S.l, desde a telegrR!'ía sem-fio, .que,de acôrdo .�,om , Ora, eu pensava que o significado da palavra "amizade" "Os americanos criam as crianças no espírito do individualis
eles nao fOI lllventada pelo Impostor OCIdental Marcam, e . era bem claro. Certamente bem clara para tornar desneces- mo c do ódio à humanidade, instigam deliberadamente os ins
sim pelo cidadão soviético Popov, até à alegação mais re- , sário devotar-se toda uma transmissão radiofônica à sua expli- tintos sanguinários, e encorajam o vício: mantem, roubem,

cente, no jor:laleh�e?slovil:eo ':Lindova Dem:;>kracie", de que cação, Mas aparentemente isso não é verdade. A juventude destruam. os fracos - tais são as éticas bestiais advogadas

o. professor J. Supupe:",skJ, dIreto.r do Im��Ituto"Fªrmacoló- _ soviética, nervosa, e agora quase incapaz de chegar. a. uma sob todos os ângulos nelas capitalistas da América". Mesmo

glCO de Crac�",: (P?,lon��), <;Iescobnra uma nc:v�; droga cha- opinião independente, de acordo com o locutor, o haVIa ::lUn- que essas acusações fõssem verdadeiras, veriamos que O ca

mada. cloromrema mm" eflcaz do que a peI;tlclhna.ou a. es- dado, e também aos seu'i colegas de cartas perguntando Que marada Blatin não estariam em situação muito favorável pa-
e trep'tomicina". Essa alegação seria mais impreSSionante se a é ani.iiade" e "Qual a diferença entre amizade e caniarada- ra criticar, quando nos lembrássemos de que no livro escolar

droga em questão não estivesse,s,f3nd? de há muitos anos usa- gem'?" Naturalmentc; co'mo a juventude soviética é treinada intitulado "Pedagogia", da autoria dos educadores soviéti

:da nos hospitajs ame:tícano.s e bptâl1lcos., . ,.
... para tratar Stalin como exemplo supremo de c�mporta!nento cos Yosipov e Goncharov, püblicado em Moscou em 1946, os

....
.

Mais issO' nãO' se restrmge as descobertas Cl(�ntíflcas. Nu- perfeito será talvez oerdoável a incompreensao dos Jovens professores {oram concitados a imbuir .seus alunos de ódio es

-'

ma transmÍssãó para a juvenfúde soviética, em junho de .1952, nesse caso. De qualqüer forma; o locutor sendo um bom eo- fogueados por todos os que não pensassem como êles. "Os es

sôpre a all1izade O' lócutor náo disse própriamente que a am1- munísta, apresentou a resnosta oficial. E essa, segundo se de- tudantes da escola soviética", -diz êsse livro, "devem conside

zadé foi uma iiIvenção comunista, mas os ouvintes devem, preende, deverá ser encol'ltrada no livro do camarada Stalin rar que o sentim!:nto de patriotisrnc: s?viético est� saturado

,ter sido deixad?s. com a f,:?rte impressão de quC? a _verd�deií:;;t intitulado ':Amiza�e e Camaradagem ?3 Juventude .Soviéti- I d� �dio iITeCo?�.ilíá:.el con.tra �s illll1!-I�O,S �a SOCIedade .s?-

.....
_ a.m

..

,

.. iz.a.d.
e rJ._ão e.Xlst.I.a an.

,tos

aO'. l1a:;:cl.m..e.nto
do par�ldo

.. ou.vIndo.a ·1 CU".'. Esse hV.1'0 fO.l rece.nt.em.en.t.e. PUb.
lIcado -pela _EdItora da

I
clalista .. ' O

?{t.lO.
pa

n;.;s.
(;11ne11LO a. :'IgIlal1?l.a �e.volucon.ana. transmissão chega-s6 a conclusao de que a_a�lZa?e �e DaVid Gu;:rda da Juventude, e a j�lgar p_elos extrat?s cItados, ten-j de cla�se, e. cna um sentJmcr;to de I.n.ecol2eilJabllJdade, para

e Jonathan náO' valeu nada em comparaçao a hgaçao entre dena a levar qualquer um amda nao confundIdo pela propa- com o lill1l11g0 da .classe ... E necessarIO nao desmascara-lo, e,
.Marx e Engeles.:Damon foi um conhecimento casual de Py- ganda, diretamente a uma ermida. jl.finalmente,

se êle não se render, destrui-lo",
.

thias. em comparação com os laços que uniram Stalin e Leni-
'

'�, ..
.

, Se isso náo for "instigação propositada. de ínstintos san-
..

ne, Nàó foi feitamenção' alguma das ligações posteriores de O livro tem dois témas principais; a amizade, conforme guinários", eu gosiaria de saber o verdadeIro significado da

: Stalin; mas. uma vez que tantas dessas ligações foram a1?oli- existe nos países comunistas, C a amizade; consoante existente! expressão instigar. Eu tl'lmbt"m gostaria que os comunistas ci

das ahruptamente· nor lnétodos que variaram entre o bani- noutras partes. 'E qUE'. quadro alarmante o' camarada BIntin
I
taSSf"m nm livro mnerienno que {'ont.('>nha axiomas rOl1'lparn

lúeritó e apena delrlOl'te, o lnClltor w:.'hou de bom alvitre omi- pintii desta última! Em últirnu an(Álise, esta não passa de veis de "ódio à l1umanill(Hh:", Concordo, contudü, em que

(

Asslstencia pnbllca
A' disposição da popu

lação local, encontrà-s� no

Hospital Santo Antomo.
.!I atUbulância de "Assis
tencia Publica", que a

tenderá, gratultamente.
todos os casos urgentell
de enfermidade ou de
ferimentos graves, II

qualquer hora do dia ou

da noite.

A- AGONIA DA
Informações Ufeis

F.m poucos minutos a nova recel
ta Mondaeo - começa a cir
cular no Séi:ngue, aliviando os aces-
80S e 05 "taques da asma ou bron
QUIte .. Em pouco tempo é p05s1veJ
di)rmlr beln respirando IÍvre e fa
cllm0'lltc. MendaC'o aliVia-o. me5-
�o que o mal sf>ja antigo, porque
dl�..;;ol.ve e r'::mov� O mucus qu�
obS1.rue as V1 fi retiplratórias. minar..�
dO. a sua eneq.�·ta. arruinan10 Sua
sau e; .fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. M � n d (II c (li tern tido
tanto êXito qu!;> se oferece com &

g�rrJ�Ud di! �ar EH) paciente respira.
çao lJv, e e facU rapidame"'e " com
pleto ;oUvio do sOirim··nto do Elsma
em poucos di8:s. Peça Mendaeo, hOje
mesmo, enl qualquer farma c I 8 . .P
cO"'U

_

r�rarttiJl .é- a sua protet:ã:

FARMAClA D'B
PLANTA0

Acha-se de plantão, de

5 a 11 do corrente, a

Farmácia Glória, á rua

15 de Novembro, 11.0 591,

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA t 016

ROMBEffiOl'l 1148

HOSPITAIS:
Santa babel .. .. 1196
Santa Catarina •• •• 1133
Uunicipal .• .• .• ·1208

ESTÁ CHOVENDO NAS VITRINES DAS

PONTOS DE
AUTOMOYmSl

"l Rio Branco .. lZOO
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro
-O".-

Capas Lorcl
Para sua proteção

MODAS CHANH: - A Rainha das Modas

e imperatriz dos preços

Im�ostos B pagar
NA FAZENDA
·MUNWIPAL
Está sendo cobrado, du

rante êste mês, o imposto
predial (2.0 semestre) e

taxas de consumo d'agua,
até .0 .. dia 15·

l�na 15 Nov" l393 . Pl'oximo ao C, B]umcnau
NA COLETORIA

.FEDERAL
Durante êste mês, será

feito o adicionar restitui
vel.

--_�__ ------ ------------------------

ii
ninguém poss? acusar. o� r;omu!1istas de criar suas crianças
dentro do espIrita de mdlvlduflhsmo. ..

Tefoido desprezado raivosamente a amizade não-comunis
ta, �latlll t;tuda de tom, e des�reve em prosa melosa a bele
za ��supera,:el,,,o tocante sentido fraternal das amizades co

m�mstas, . e�l�a for�a e beleza co��istem no fato de ser im
bUIda de lde�as .s�bhme3, e do e�plrlto de coletivismo basean�
d�-se em pr�nclplO abstrato. � !lao num sentido pessoal, sendo
eflC�z e cheIa de aut9-sacnfIclo duradoura e forte, cheia de
sentImentos de coraçao e belezas da alma".

. ,

A coisa tem um. a.spécto por tal forma maravilhoso e es
pll'ltual, q,�e com f<l:clhdade pa.ssa despercebida uma passagem
quc destror o antenormente dIto. Refiro-me à seguinte passa
gem: "Na amizade, como em todo o comportamento do ho
mem soviético, o pessoal é subordinado ao .público, "E Blatin
.continua, citando palavras de Sta1in: "Não se pOde permitir
que os interesses da amizade pessoal entrem em chqques com
os interesses da revolução, devendo a amizade pessoal ser
relegada a um segundo plano". E' um anti-climax descobrir que
a despeito da beleza de suas almas e da profundeza de seu
amor :fraternal, os comunistas vem, caso surja a ocasião de-
nunciarem-se uns aos outros sem hesitação! ,

'

Es�ranba relação quando n�o se pode confiar no amigo,
por maIs chegado que ele nos seJa; quando se deve sempre ter
cuidado c_om. o que se diz' por medo de que êle pOssa formular
uma denunCia; quando se sabe que, submetido ao teste final
não �e pode eS!lerar leaJda�(' al?�ma dêle! E deve-se trata�
o amJgo com a mesma suspeIta VIgIlante!

Essa espécie de .relação consti�ui, não há dúvida alguma,
al�o dc novo. Concordo, s:m restr}çoes clp que os eomUllistas,
a lllyentara}u, Mas gostarIa que eles dessem outro nome á
Sll'.l. ll1vençao, porq1H' dl:llTl:'i-la (li' "amiz:1oü" 1'. 11i'}:()l'ienbr
d��llheradamente, , ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

Linlmento
efeito imediato

Sa nador é 11m b
á l samo de ação

sedat.va contra' a dó, nevrálgiéa,
reumática ou muscular. Uma fricção
com S�ad.or estimula a circulacão

sanguínea c produz rápido alivice,

uM PRODUTO D'O

lilHHUalnuo:uCoa DE CI1CiU XIVIER S .. I.
, , . ,

.

aspirantes

minutos· -estiveran1 em

A rainha das ModiS fi imp'�ra'ril �os
ii última novidade em:

tipo: de .; lentes
- '." .' .-' ..

COMPLETO· SORTIMENTO

filmes e máquinas fotográficas das me ..

lheres q uaHdides
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WASHINGTON, 19 (ÚP)
O presidente eleito Eisenho- .

wer, que tomará posse amanhã
ao meio dia será o primeiro
presidente dos Estados Unidos
proibido de re-eleger-se. 'Re-
corda-se que em' 1.951 urna

A c/e�enda � constituição pro!-' . tenta oblU taxatlvamente a re-eleI-
ção do presidente dos Estados I. Unidos. Entretanto, destaca-se

clque Eisenhower 'Lerá pela " " •

f��n�e, ap.ó� assumir C? posto" me ICO "russo nadlÍlcIl deClsao como seJa a do I '

pedido de indulto do casal Ro- i
senberg. Julius e Ethel Rosen- SÃO PAULO. 19 (Meridio�' vidcm, agora. em sionistas ou
bel·g. como se sabe, foram C011- 'tial) - Misteriosos terrroris-I anti-sÍonistas. E' possível que,denados à cadeira elétrica, ha tas jogaram, esta madrugada, dada qualquer posição assumi
pouco, sob a acusação de es- uma bomba "mclotov" na por- da pelo médico frente a esta
j)ion�gem atômica a favor da

,

ta da resid�ncia .

de médico I situaSão, tenha se origi�a�o a
. Russla.

, " ) usso, de ongem Judaica. ,Ao' reaçao pela parte contraria.

'1 tentar apagar as labaredas que

1
GRAVE LIBE'LO CON-

NAO ACEITARA'· IM- já atingiam a casa, na qual TRA O S. P. I·
, . POSIÇãO ,reside, o pai do médico rece- BELEM, 19 (Meridional) -

.

'

. beu queimaduras grávíssimas. O vespertino "Vanguard(3."P�TTS�URGH, �9 (UP) - Seu filho, ao tentár socorre-! publicou uma cal,'ta do scrinPensllvama, - �als .de. 100 110, ficou, tambem, gravemen- galista Jota Maria Barros, fa�etent(>s de penIte.nclana de te ferido. O médico chama-se, zendo gravíssimas acusações,Plttsnurgh se refugiaram e to- Israél Wcckslcr e seu pai Ja- I contra o Serviço de Proteçãoram como. r,cfermos quatro cob. Acredita a Policia Políti- i aos Indios, em face dos cons
guardas, e?Clgmdo me!hor tra� . ta que o atentado tenha rela- ,tantes ataques dos índios Ga-
1amento p.�r p�;:t� .1",s autor:- ção com a renresália antí-se- i viões, que ainda. recentemen:dades pe!lhé�clanas. O motl ,1

1 [ta, que está se delineando! te mataram o Jovem Jose
comp.çou a nOIte passada, quan- na Russia ou com as lutas in- Mendes, com quarenta' e oito
do os detent?s se apoderaram ,ternas do .proprio ,judaísmo. flexadas, na localidade de Ipido .est�be}ec�mento f!lteando', Como se sabe, os,judeus se di- xun. A c,arta é um verdadeiro
vanos lllcen(:lOS· O gov�rnadl)r libelo contra O Serviço de Prodo �3tado, sr. John Fme_! ad- ,__, - - - - _'_ - - -

teção aos Indios, acusando de
vertJu' aos detentos que. nao a-

armar os indios com facas e
c€itará ímposição alguma nem

linhas, que eles utilizam paraIr - - - - - - - - - -"'I
I<l feitura de flexas e arcos,

A SSINEM ESTE . i com o que matam os cidadãos
civilizados. Informa a carta
que os Gaviões bebem água
em crânios blill1anos e assam

Eleitos os novos· m�m�ros do ;'��;���I�;r:;>;�A�rm-
o. MANGABEIRA

�irelorio
.

municipal da �. B I N.I�Ii:��:�:l�;��Ooô,!:
tual govêrno de permanecer

tadual, a real.ti:.ar-se em Floria- indiferente à sorte da Bahia,
nopolís ,os srs. Fred roci'" r assoberbada com a calamidade
Busch .Tr.. João Gomes, Emillo i das sêcas. O Ministro da Edu
Jurk e Ach'lIeo: Bals ni. cação, sr. Simões Filho, que

-DEPa S DE:PEDI
I TU O FO I I

..

UI AI
Conclamaduo POVO cariuta a manifestarTrágico fim.lde um cidadãolftfirmou -Adenauer aão existir perigo
sua rep_ulsa:,�ao ministro Horacio Later ruO-DO s!� <Do�,�� ,n�t�u u��! r: Idos nazistas reconquistarem o poderRIO,}9 (Merrd�onal) --:._0 promotor Sá Peixoto; falando, ÇUCAREIRO pendente) - Durante a note di) ci�a. Tatú, cujo ver:_eno foi apro- Mostrou ....se O chanceler alemão obor(e.Jorna� 'O Mundo, em edição hoje, à imprensa, declarou MACEIO, 19 ,(Meridional) último sábado. a cidade foi aba- veítado pelo fregues que resol-d� hoje, co�c1ama o povorea- que cerca de seis mil crtmí- - A convite do governador Iada com a not.íca de um íncs- veu pôr f rn à exrstencía. c'd com as t· 'as dos EE UUnoca a manifestar sua repulsa nosos estão em Iíberdade- Des- do Estado o Dresidente do Ins- perado surcídto. O acontecimento deixou toda a I O no lei III iii
ao Minis'tro Horacio Lafer, se total mil e quinhentos são tituto do Açucar e do Alcóol,

Guilherme Kort .Iun ío r-, C:!S't- população em grande cxpcctatt- BONN, 19 (UP) _ O chan- cio e indústria. Acrescentou que os partidári�s do ex-pre-por haver recusado fornecer assassinos, perseguidos pela sr, Gileno, esteve presente à
do, corn '18 anl?" �c idade, pela" va porque, na matoría '605 sui-

'...:eler federal, sr, Konrad Ade-I que, como resultado disso, é,miér Nuri ES-�ald conqUls�a-recursos' para o reaparelhá- Jusfica. reunião realizada em Palácio,
10 11Otr�s daEnOltpc. de 17 do atulal cíd:,os'lsurge sempre uma car}t.a hauer, mostrou-se, hoje, bas- possível que a população bra- Iram noventa das cento e tr in-mento da Central do

.

Brasil
. foi a e o "ar ngwlll e Del lU rev la,( ot·a. ou. mesmo algum ). -

dd l' ld t G t
' "Esse número espantoso de com 05 usineiros e fornecedo- urna' c' r-veja.

.

lhete (,xplwntJvo, tante aborrecido com as notí- sileiru seja o dobro da atual I ta e ono cadeiras o novo par-01' enado pe o preSl .en e. e U individuos à margem da lei. res de cana. sendo ventilados Nada mais cei-Lo do (lu" 11 aI j. Guilherm� KarL .run.or rie xo u das dos Estados Unidos de que I
cm fins deste 5�Clll0, Falando lamento. _Faltam ainda apurarJío Vargas, O refendo .Jornal que estão em íntima conviveu- váríos problemas locais, prin- tudo 'do propr letár-ín at.endrindo apenas uma g,ran<lc incogn1til os norte-americanos se acham ante o Clube Canadense, o OIto sccçoes. Setenta e quatroconvoca 9, .po,:'o. para, em fren- cía com a popufação carioca, cipalmente com referencia à s u novo í'reguê .... l<Jrn'!ecl1do a porque t.od o« desco-nhecem a. r3' preocupados com a possibili- sr. Henry Bordcn destacou: a secções Jor'arn v';;l1cidas pel.oste ao Mínístérío da Fazenda, explica estado de alarma em instalação em Maceió de uma beh'rla solíc.tada. zão de seu tresloucado gesto, dado de Os nazistas reconquis- lrase do Século Vinte, o sé- membros do Partrdo COm�tlllS-protestar contra o estado de que vivemos" � diz ° promo- fábrica de celulose, de uma Ningu-m supunha que rnomen- A majoria supõe que a cons- tarem O poder na Alemanha, culo de hoje. tnmbern se pode ia e dezesseis, por slrnpatisan-coisas. agravado, ainda mais tor Sá Peixoto. O promotor destilaria de alcóol anidrio e

tos depois Gu lherme KOI·t .Iu- ta.ní e () verf.lglnnsa alül. dos pro Indignado com tais notícias, o apl icar ao Brasil. O Brasil já tcs independentes.com o desastre do trem car- terminou suas declarações <1.- a super-produção de açucaro A
rrio r tivesse! q�c dteiX<lr o t:cf�r�- ços dos art'gos de prrncíra ne-

sr. Adenauer afirmou que tal OCV1>él importante posição no TRIGO AMERICANO!tueiro na Estação do Engenho tirmando a necessidade do re- uaestão foi unanimemente a-
do esta.be ccrmcn o com rcsru, c,,�sidade. ro a. principal cn u.sa

perigo não existe na Alerna- mundo e esta surgindo como PARA O EGITOde Dentro, com a quasi para- piestes a morrer. do suici'úio de GlIilh'rnH' l{or, .

I' 1 CAIBO 19 (UP) Fontes
'- aparelhamento da seceão de pojada, resolvendo os usíneí- E' " J'

'

. Ilha. potencia mune la . ). .'
_ :::.Iízaçâo total.' do trafego desta'" qu; em c cu )'0;"('1', a ))0 1C1U Junior, porém, a verdade seguru "

d êdít
.

f
.

'

-turas da Policia de Vtgr- ros dirigir um memorial ao -,-- ,-_.',

com ele c ja.rn
á

is """l c·�nheei· RECRUDESCE A LUTA VENCEM OS COMU- dignas e cre 10 ln ormara:ncidade. lancia. 'Presidente do Instituto,

=
\ �Nn.t;, DE""TF. OllHUU da.. a não "e" que dado,; elue'da· NO VIET-l\UNH NISTAS AS ELEIÇõES que os Estados Unidos es�aoAPELO PARA A SO- DEBATIDOS ASSUN· tando que sejam promovidas "A '::--;C;R.\XA1AIUA tvos venham a ser con'liecidos. SAIGON, IndcChína, 19 (U- EM BAGDA' dispostos a fornecer ao Egl.toLUÇÃO nA GRE'VE TOS DO SETOR A- aquelas instalações. PONTO ('H,e .

posteriormente_ NITED.I. _. Tropas comunistas BAGDA', 19 (UP) _ Os es- o trigo de que tanto n�cessl�a
de!��� �� ����i:�O�:J�e-d� Um -lls-I-I·'-ul-ça�o que 'honra e orgulha as

I �.?O!<:I;��e���,���� c��:!:�:r��� ��t�ti�;�fç!,�:l�:r��� attn�i��� le7���ft:f'nr;0!!��al�;gi�; 7�;�a �\-
�e<;eloes. esta acarretando pre- ! tI ".I��<:S [1\ ançadas francesas

-

H'
tIIIJUlZ- s à economia nacional. I

li lC."ao cel�tral de Annan. Se
� d d d dtiv:�:�ce��a c���í�����;Osit�� 'I ... lIliI -

Bd �)t!d II ·81" �?I����l!��a�Il!�I����'al�� ;�t��!�e; omenagem e espe I a ao
��� �e LJ:l�Ci�� �����c�ou u� ra I oe SOCiaiS a CI a ,�;�.. e .

I ;�t�IOI��;�� �.�a,���1�hfI�f�n��I�
o I d H d C ttelegrama ao l)resident� da Re "jlJ rJUC :anas dJV1S'H'9 e()121UJll.�- sr r ao ' o nrta a os af��l���i����a���of.;;:a�f! �� j Revestiu..se de brllbantismo a inauguração da nova séde da;Sociedade Guarani �}�;:s�;:'(����3��I�a��h����;�, II

.

resolver a giéve evitando I , ,
�� (:ao. For�m envndos frances�stambem , que o mo'vimento pa� I Para a sociedade- de Itajai prestigio social é hoje um a- e senl1cra, deputado Jorge La- I tender as des�esas dessa con.s- para a Cidade ameaçada, POI- Em virtude de ter sido blumcnauense, sempre granrectista se propague a outros! constituiu acontecimento de I testado eloquente de que as cerda e senhora, dr, Luiz de I trução, a, s?cwdade con�ra�_u qu�nto os rebeldes Corr:ulUstas lntl1sfendo para São Paulo, os geou a estima e consideraçãoramos das industrias. . transcend.ental imp,?Ttancia a i st:as ativid,ades recreativas Souza e senhora, N��eu Cor- I

um emPr:estllno de �m mllhao eS�:lo poder.osame?te .almado:<;�} �dHig::s e admiradores do sr. dos seus concidadãos e ami-SEIS MIL CRIl\UNO- I festa da mauguraçao da nova

J
J1ao fogem as regras da sua

I'
rêa e senhora. HercJlIO Deeke. de cruzeIros na Catxa .Econ�- alem de sei em en. grande nu

I Orlando Horta da Costa agen- gos. motivo porque o seu a-SOS ESTãO EM LI- e luxuosa séde social da 80- finalidade salutar e, social, prefeito de Elumenau e sen11o-1 mica e os rcstante� .dOIS mi-I mero. te 10:::�1 da Delegacia do Im- fastamento do convívio s�BERDADE I ciedade Guaraní, um dos mais I proporcionando aos Seus asso- ra. bem como altas aulorida- lhõe� ü,ram �dq�urI?oS em
APLICAR-SE AO BRA- 'n�sto de Renda oferecer-lhe- em B1umenau será lamenta-RIO, 19 (Meridional) - O antigos grêmios catarinen-

'

ciadcs horas de encantamento des civis, militares e eciesias- d�aç?es pela y�dw;tna e co-
SIL O SE'CllLO VINTE �o, no dia 22 d� corrente, na do.I ses, e sadía confraternização. I licas de Itajaí e figuras re- mercIO de HaJa!.

_ TORONTO Canadá 19 IU- �'�de social do Clube Nautico,....:.....-,----�---'--�- ,--
I Fundada �à ma�s de cÍl�c�en .

Gentilmente cQnvidado, este I pl�esentativas da solenidade

I
..f's :uas obras. de constr_uçao P) _. Henr� Bo;del� presi- América, um jantar de despe-j O bunqt;ete cm, sua home-'Fraqueza Em .Geral ,ta ano.s, a Slmpatlca.e dlstm- �orl1al fez�se representar. naljalCns,c,. _ . cstIve�am a calgo. �a _ÍlrJ.na dente da Ern')resa B;asileira ldiria. InageIT� tera l.ugar as 20 horasVINHO CREOSOTABO I ta SOCIedade recreatIva con- mauguraçao, sabado ultimo, Apos a mallguraçao, os VI- FranCISCO E. Canzlam � Cm.

le T ão L
r

e Energia E- Pelo seu fino trato cava-, dE: qumta feIra, cncontrando-
Silveira ,qu!stou, log,o de .inicio, C? a- di! nova. séde so�ial do Guara- �itantes. percorreram Ll?das as ,Ltda." �om a cooperaçao dos �étric��Ç d�e1a��u c ue o Bra- 11heire5co e lhanesa de cara- i se � lista de a.de,:ão na sec�e-I pOle e as Slmnattas !5erals,.J", nl, cUJa solemdade contou Imstalaço:;s da nova sede so- I srs. Ary lV[ascarenhas Passos e

'I ,.'" . dl'nd10 de for- 1"1' o sr Orlando Horta da tana da ASSOCI,'lçan ComerCial-,----------"--- I
-

·t
- '.

d .

G
' ,- Ctt· D Iv nenko .<;1 es,a ,-x")an -

,
.

.

1 BIpopu açao 1 aJalense. (!UlC com a prescnça o sr. Gover- c131 do u:>.ran!. ocaSlao em

I'
ons an mo

"

a· .

';na extr'lOrdinária seu com!?r- Costa no seio da sociedade e IndustrIa de umenau.U - - � - - - - - - - _. - - - -

" nador do Estado e sua exma. L'e cs presentes manifesta-
.

A
_

nova sede d" GuaranI

I
., ,

�p�a da, Marie� Kon�rlramsuame'horimp�Hãow- dllipoe.d� �all, s�a d� e�M � --_�__-----------------------�

! ".'0" .'�·fl"c.·,1I!1 ,_' o'ecl·sa
....

o
' fera' Bornhausen, que cortou a fita bre o que lhes foi dado obscr- com blbboteca, salao prmcIpal

3imbolica rio ato, var. de festas, com palco, restau-

L _,O custo da sua magestosa ranle casinha salão verde des- " I.
..."'Tambem e�tiveram prcsen- obra atingiu a Cr$ , .. , . , . , ., tin,1do a festas intimas e dois

'EM fi J f I
tes o Contra Almirante Nel-

2.500,000.00, enquanto os terraços. sendo que um tam-
...._.e .. IS'.en "owerpe a reu e

san Carneiro e suas duas filhas
seus moveis, decorações ou- bem póde se� L�tilizado para

.

ajudante de ordens do sr· Go- tras instalações orçam em dansas, POSSUI amda. um am-
vernador do Estado, e exma. Cr$ 400,000 00 elevando-se o pIo pateo para estacIOnamen
senhora, dr. Paulo Fontes, seu custo total 'a cerca de tres to de aut?moveís, ;:mde ma�s \prefeito de Florianópolis, dr. milhões de cruzeiros. Para a- tarde sera constrUido um gl-
Bulcão Vianna e senhora, dr. _.__ .__ násio e uma quadra de tenis,
Fernando Ferreira de Mello e Fraque.t:a Em Geral bolão, etc, Não só a elegancia I
senhora, dr. Baier Filho e se- VINHO CREOSOT/'i.DO das suas linhas arquitetonicas Inhora, Comandante da Esco- oferece o seu aspécto de im-.

d· M' I
. Silvf'oirala de Apren Izes ann lelros • ponencia, rins tambem o luxo

e o bom gosto artístico, q'ue se Iobservam no seu mobiliário.
"minação profusa e cortina

dos artísticos e luxuosos.
A' noite. com inicio ás 22

horas. realizou-se um suntuoso
e animado baile oferecido ás
'lutorir1ades e visitantes, cuja
reunião elegante transcorreu
num ambiente de vivo entu
siasmo, prolongando-se as

1ansas ?té as primeiras hons
da manhã de domingo. Abri
thantara tn os festejos a feste
iada orquestra do Clubc Cu
ritibano, da capital paranaen
se, contratada especialmente,
bem cemo o festejado conjun
to de Nandinho desta cida
de.

(Cnr.elul na Z,a pá!:. í�t.ra J)

u ACER A B R
-

Cervejaria; Catarinense S. A.
JOINVILLE

,1'

,la,

Relaçjonar� S, Exch, uma

r uma, todas as medidas do

o Guaraná Cha111pa
ANTARCTIC

:rle da,fará qualquer acórdo. Uni rê.,
forço de quinhentos guarrl:::s
p�'epaTa-se para dominar os a
motinados à forra, se estes nã·,)
capitularem hojê,

terrorista contra um

eapita 1 paulista
De maior C09SIuno em todo (I

tomo representante daquele
E.staCio integra ° governo, dis
tribuiria ainda hoje, à impren
<;a carioca e dos estados, 1011-
''I C minuciosa nota, contes
tanto o ex-govcrnador baia-

110 t,S

_------------
_" --- ----__--�-_. --

senhoras e triancas.
j�oisi�ao �e Iraos�orle

I

para:
II a vacioa�ão �e febrl amarela',
\- RIO�(�ridional) - o adquiridos a;;i,mediante con

!'
Ministro Simões Filho solici-, correncia pública.

�o presidente da

Repúbli'\' .

I
cu auioriza9ã.o .l?a�·a ser conce- HEJ.\USSÕES EM lVIAS-
elida ao MlIllsteno de Educa- SA NO JORNAL "A

I ção e Saúde, cambial no valor I NOITE"
de 100 mil dólares, em favor I RIO, 19 (Meridional) - Es-
1:10 Institute of Inter-American ! n�ram-se demissões em massa

i Affrair, de Washington, para do jornal "A NOITE", 'perten-

!.
')mprar nos 'Estádos Unidos cente ao patrimôni� naci?r:al,
material de tr ansporte para que embora vespertmo oflclal,
vacinação. contra a febre a-, atacou o presidente Getulio,

i mareIa. O Presidente da Repú- Vargas. Quando saiu a repor-1 blica autorizou apenas a aqui- j'11;(>"1 criticando o presidente

Isição nos Estados Unidos dos da República seu diretor, o

materiais que não tenham si- sr. André Garrazzoni, se en
mihw nacional. Os que se ia- COl1tnlvH em seu sítio, alheio
·I)riquem no Brasil, devem ser fi tudo.

Gamara das D�lIut3dos

CombdtídoO Projéto Que
1.Remessa D ...1 Tropas Para
I -------------------------------

RIO, 19 (Meridional) - No ;, sobre o caso do algodão, de-I
rias da Ordem do Dia sem VOo

�xpediente da sessão de hoje I O sr. Saulo Brand co_ngra- nunciando qu� 1105 municípios jação pOl.' falta de número·
da Câmara foram lidas duas tulou-se com a populaçao da de Londrina, Apucarena c O sr. Roberto Morena falou
mensagei�s, uma pedindo ver- vila de S�nto Ama!o, no Est�- .l\thn:ingá existem pilhas enol'- :<obre o crédito especial de tun

bas para o corpo de bombei- do do �1O, pela lllaUguraça.o me" de algodão comprado pc- 'milhão c duzentos mil cruzei
ros do Dist.rito Federal e a ou- do serViço local de abasteci' lo B,I!1('O do Brasil H prêços e- 1'05, destinados à compra de
tra pilra pagamen!.o dos vell- mento d(� úgU<1" levado,", mais que os preço" do um prcrlio de Cire1!!lscrlção
dlllcnt.os de um professor no O sr. Esteves Hodngues leu nWI'cado internacional. Aque- rJr� Reerutamento MiJitRr, com
Cokgio Pedro Segundo. \lm telegrama de Montes Cla- ]p HIgod�o cstáva na chúva, séde em Belo Horizonte, Con-

O sr. Brigído Tínoco e]o- r05, contra a, concessão da in- sujeito à co�nbllsiã� expontâ- aeriou a politica de créditos
I giou o governo do Paraná, as- senção dos direitos para a im- nea, As 'par:tId�s �s�lln, conde- sUjj)lementares, que se JIUCla

sinando decreto que conce- portação de manteiga estran- nadas a. dlstnb�Iça_o, repre- beneficiando os Ministérios da
de pensão de mil cruzeiros 'ira e informou que naque-I sel.1tam olten�a mllhoes de cru- Guerra, da Marinha e da Aé
mensais para as viúvas e fi- le municipio existe grande re- zeJros, quan�la paga pelo co.m- ronautica. O orador falou so-

Sr. OtaviO" Mangabeira lhos de expedicionários para- ban.ho de gado gord<;> que po- pradol' da, flrma �m. Londn?a �re o projeto Affonso Arinos
. naenses, ainda não ampara- dena abastecer o RlO de Ja- pelo Banc� do Brasll. 0. ora- 1 �gulamentando a rem�ssa de

gover�o federal �ara a�udlr 1 dos pelo governo federal, e neiro. dor en.cammha _0 reg,-:e�llnen- tIopas para? estra_ngeIro. O
a BahIa na sua grave CrIse e I dirigiu um apêlo para a cessa- . 1

to de lI)formaçoes dlngldo ao I m€'smo, proJeto fOI lambem
cOl)cluirá af�rf!la�do que ne- cão da gréve dos tecelões ca- ,

O sr:: Nelson CarneIro 'pede Ministro da Faze.nda sol?re O con:balldo pelo sr. Cllmpos
nhuma prOVIdenCIa de carac- riócas. lIlclusao na Ordem do DIO do fato que denuncIOu. FOI en- VergaI, que exgotou a 110-
-ter corretivo até agor� foi re- O SI.'. Mendonça Braga pede proje�o que con<;e�e aposel:- rerrada a discussão das mate- ra.

.

I
cusado, ou se quer, adIada pe- a nomeação de uma comissã) t�don� aos bancarlOS. � se,,-

.

° sr. I?llermando Cruz el�-lo sr. Getulio Vargas para a-
para visitar o rimeiro secre- '0 fOl suspensa por meIa 110-

I'!itBELIA-O D[ glOu o dIscurso do ex-presl-
tender à ,,:ituação do Estado 1 tário Rui Alm�ida, que en- .

""'a par!l homt;r�agem po�tUl?a K�
.

II,; d.ente _Artur ?3ernardes sobre a
em sua cnse. !

contra-se hOSPitaliZadO"
.

ao antIgo pohtI�o do Dl�tnto i
PRESIDI A 'RIOC:

sItuaçao nacI�nal. .. ,° Chefe do Governo - fri- f Federal, sr, Juho CesarIO de' .A ,) O sr. MedeIros Neto dll'lglU
sa ainda a nota - não só tem I O sr. Roberto l'v'Iorena pro- Melo. Falaram os srs, Benja- I um apelo ao goyerno afim de
�terminado medidas de assi,,- 'iestou contra o assalto sofri- min Fará e Mauricio Jop-! PITTSBURGI-I, 19 (U.�.� :- ! que o mesmo mande atacar
tência com a maior solicitude do pela "Folha do Povo", de' .pert. .Mais de qU,mhentos polICIaIS, as obras de combate às secas

I como. frequentemente, se in- Rccife. Na reabertura dos trabalhos armados a�e ao_s_ ?ente_s, cer- em Alagôas.
teressa de modo f'liré10 e pes-: O sr. Benjamin Fará apre- I deixou de ser aprovado o r_:- eam a p�n1te�1Clal'la oCld.ental O sr. Armando Falcáo re
soaI ,pela execução das mes- s('nt�u projeto que concede Querimento de não convocaç2.0 da Pcnsllv'_ll1,l:". onde 11111 .e q�lc:rQU informações ao Minis

,

Q'lélS. salário família aos milita- da sessão de amanhã. Dia de tantos presldlanos se al11ot�- I teno do Exterior sobre se o
São Sebastião Dor falta de 11armn tomando conta do edl-

, mesmo sofreu antes do exer
número.

' �

ficio. Os polidais estão prOl)- I CÍcio do seu atual cargo de se-
O presidente anunciou qUe tos para usar bombas de gas i cretário geral do Itamarati,

'J presidente da República vo- ]!lcrimogênio t: até metrall1�-1 nllnícão por motivo de ordem
tará os dispositivos da lei do d:ras, caso l1âJél Ul';la tentatl-: flisciplinar.
,mposto do consumo e do sc- va d� fuga; mas é!'te. agora. os, O sr. Pedroso Junior eo
.'0. Afim de elaborar o parecer Rnwtlnados se limitaram a viou um pedido ao 1\1inistro
do veto da lei do sêlo foram pedir melhor tntamen10· O éla Viação, no sentido de ser
·Iesignadós os srs. Antonio govêrno do Estado, ;r. J.ohn. à Mogiana compelida a efe.
Balbino, Magalhães Pinto e, Fyne. se aC�la, er.l1 \Vashmg-! IlIar o pagamento ao pessoal
Lauro Lopes, Sobre a lei do I ton para ass:sttr a posse do atrazado desde novembro.
('úllsumo o sr. Carlos Luz, sr. pre51dente EIs<:n!lower, :11as

IOsvaldo Trigueiro e Camp0s I
cleclal'OU que VJra a esta cldél- VENDA DESTE DIARIO

VergaI., d?. caso iSSD se torne ncces- NA ENGRAXATJ!..RIA
O sr, Artur dos Santos falcu sano. PONTO cmc

egU!dmentd
O Estrangeiro

A

tl---- -fi

.�

'Conforme d vu1gamos. re.ali-
,ZOU-Jle domingo ulUmo., às 1) ho
,ras; 'na "ala da Câmara Munici
pal. a ele'ção do novo dir -tór o

my:nicipa,l 'da ,UDN. à qual com·

patPceram ,os procer'es do uele·
nismo, blumenauense. bem com

eleme'nlQS 'stmpaUsantes e mem
l:tro�. dos d;retórios distritais.
Procedia a votação" foram' e

Jeltós o� segÍt'ntes mhmbros pf�
.tivo';: Dr. Afonso BalsiIli, Fre-
derico' G. 'Busch .Jr., Ing-o H ri'nJ<',
Ger!1:ú'd Neufcrt, Arno Ode
brecht, Hercilío Deelc�,· Fe�:Jr rico
CarIo''. Allende, .rOH,fl O"m"s,
Chrlstiano Thp'ss Yva!t-r Hnu''l.
fre!:'fr'ed' Hop1tgcbaum,
.111 1'}, r" ar, Arv Ta,hOl'·a ..

\VeeJ:e e IJel"bert G",,.,r!r.
supléhtes foram eleitos os se-

.
guintes membros: Arno Gielow,
r",.,hlno Fig-u"irerlo. Pudi PaJ:i!<t..
HeHor Ferraz, Manoel Pereira'
'.Junior. nnrlnlfo BUf'rl'er J�'l('",r"
V!l's"l. p."'-".�""., Sche;clemnn-.
'11'1. Bct·told" Nc tz-l :An�o"'{)'
S;mcert. José' R"mn<:, Ot.,," Sp""�
·gel. Ernesto Kerher, João Hei
df'n e B'.lrua,rdo "". \'\'ern"r. '

'

-Com o apoio dos presentes, fo
rànl p,�coI11i-rlos p:;,""'a_ (lel ....o,,�rlOr:" ,;l,
prbJÓma Convenção da UON es-'

explodir a

de Abadan

( A S A

"A (APIYt\t'

Artigos para

.

As uWmas novldades

.Ameaçam
refinaria

ra o ve?ãof V� S. encontrará na

, T�rã; 19 (UP - URGENTE)
�-: Os pa,rtidár'os' do' Pr:meiro

.

*1 UMM, Mos"'ll.de!!h, amell.r.a·
" T'Q:;> f'l:zcr cx"Jod'r a enOl'm.e

rr_,finaria de petróleo d� Ab'ld:tn.
ca.,<;o o ParlaInento niio prorro
gue :por mais um 'ano os ·IlOU.e-.'
}'E'S ,di1!ltúrl:dn ('te (-Ij,-ft, llH ;!'il I·vêrno. ���������MM�UU����""""""�����""""��
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