
Brclsil milhãõ de sacos de cimento da Éu:::,opa
n oração do presidente

Assis CHA'í'EAlHUnANU

CIDADE DE CAMPOS. 31 o dís- I purticUl!,I'('S do ehere do Estada,
eursc do S1'. Gdulio Vargas deve

I
um rumo cada vez rnaís OI'l,odO;;íO.

lEr enusado um desapcntamenta Nem' hã outra rorrna de tll'ar o

enorme, nos matos que espertlvam. país à� dificuldades que o sattelam,
;lo chefe da Na..;Go a mudança da "em o equilibl'iú doso g,,�tor; 'PUbll
linha poIíticu. alardeuda por esses cos, sem o incentivo da l'NldU!;'2.0,
pregoeiros de má morte. Vê·se que !!orno sem a compressão dos custos

as .responsabütdndes do g",,rerno ím- inClacionarios, fora impossivt>l a

ar-irnem ... conuvra geral e aos fitos lualquer governo conduzir o pais
fI sua estannídaue financeira e ii

.,..._.� ----
;un prosperidade economíca.
Um admin\.�lradol.' e.xpel'hllt:nta

do por mais de vinte cinco 1!1lOS

cO!'1.�eeuti\'os de governo como o

aresidente Vargas, deve tel' apren
'lido o bastante, para não se Ian
;ul' com a nação as uventuras, ii> que
..1 den\a!;ogia. dos irupl'ü\;iSitlore:;
Il:Ir:.tos das í'íuanças. !Jr.,li-lldi:., ar
r':tstú-to.

TaLltrONZ' 1 • t t
IIhuL TeJ.: ".NAÇAO·
CaiJu. po.tal. 11

N.

cai; o deputado Abelardo da
Mata na presídeneía do secre
tariado estadual do' Partido,
substítuíndo o sr. Roberto Sil
veira, secretário 1:\0 interior.
�sa crise el'tá ameaçando'

colocar o sr. Amaral em mi
noria na 'Assembléia Legisla-,
tiva, abandonando 'Os elemén"
t'Cs :apesar de o"coronel Feio
ter conseguido a' adesão de
cinco deputados trabálhistas.'
Dois já entraram para o PSD;
bem como um para PSP, tam-
bem aderiu.

'

,

Três pessoas ficaram Ieridas,
quando um avião "Convair'"
das Northeast Airlines, com

quarenta e três pessôas U bor
do, se chocou contra o solo
no aéroporto de La Guardia.
O trem de aterrissagem fa'"
lhou ao tocar o :;610, e o a"
. vlão precipitou-se na lama
ao lado da pista. Os feridos
foram medicados e se retira
ram em seguida.

DESASTRE COM UM
"DOUGLAS" DA

FRANCA
BORDEDS, 7 (UP) - O a

vião "DC-4", da Companhia
(Conelue lia 2,:t pãgina, letra. E)

o prt,:>.sidf:"ute não está sando eon ..

duzido. ,1,;' um chefe que glli«, E'
IJH comaudunte, (Jne sub€" tir-!1T da

sua l'eflexf1ú e dn sua ê1{Pél.·Jeucia
os r-umos ern que é preciso enqua...

'Irar u máquina administrativa.
'

O discurso de hoje era esperado
2tn alguns centros poüttcos como

uma revírnvolta do chefe da Na

�iio. Ess� reviravolta se trilduziriá
por diretrizes que Inquietnvam os

melhores esptrttos. por :aãCJ cOJ!
responderéru as necessidades pre
;;eltj,,� "U Iuturas do pa ís. Neste
·::êulido, H palavra do sJ:4 <:!etullo

V[ll'gas significa um l)U..ViIl1Pl1tO de
.ie""fogo e connanea, As duvidas
? :\S apreensões; desapareceram,
Acha-se dcosanuvlado o ambiente'
que, fa1.ia meses, se CUl'reg-ava de
f,ll,trieidad,>, Rntra-se. agora, nu'

;r1;1 atmosfera dI' tranquíhdade -
olHe é ,;ssendal ao esrorco produ
!Ivo do país, Mochos e corujai!
cessaram o seu grasnar aflourpnto,
dentro da noite catrgnosa,
Poucas vezes o sr. Getulio Var

gas ter-se-á dirigido à opinião pu
tlica com maior franqueza e em.

termos tão construtivos Os resqui
[';'lS <le uma ínterpretacão menos

fav,l1'uvel da oração do ano findo

desapareceram desta vez. Discursou
o primeiro lllagistrado com tanta

propriedade e seguranca que não
li'! duvida da decisão que o aní
ma, d·� corauorar. por roru.a decí
;h..'il com :"1S Iorcas conservadoras
:= ourelrus <ln naç,;,'io, pal�a nos rea

bilitar du áspera conjunturu que
de.rron tamos.

"Bambino" acham-se agrupa- o Brasil nfio pode emereir da
dos à altura do farol d� Ci- crise em que ele se debate, do
dreíra- "Caírú", "Simbad" e reajustamento de dezenas de pro
"Mistral" estão n� altura do dutos da sua exportação, 5em um:}

farol de Mostarda, enquanto revisão eorajo5a da sua pfJlitica do

os demais iates ainda se a- trabalho. J�' ul'gente lraz,'l' pm'a
cham ao largo da barra do
Rió Grande.
--�--�------------�----------------------------------

G'oulart no

. 11 Tragédias na JlYla;ão

'Perdeu a: força Aérea Canadense dois
,aviões de�bombardeio e um transportei-

vÃNcouVER,"- C�Ú;;;bia,
I

nAS AO CAIR o
7 (U'P) - A F,urça Aérea cu- BOMBARDEmO
nadense concentrou hoje as LONDRES, 7 (UP) - A-
�l1s.c:Js d�� um boril?ardeil'o Inunda-s�:_

que a trípulaeão de
Mítchéll ,desapart><'ldo em um aVHIO norte-ameríeano
vinte e nove de janeiro, sobre "B-S(i" saltou em paraquedas,
os morros cobertos de mata pouco antes do seu aparelho
ao norte de Vancouver. En-I cair numa fazenda perto de
quanto isso, outro avião de I...acock. O bombardeiro estava
transporte "Dakota", desapa- realizando um vôo de treina
recldo desde o dia 28, foi dado meato, não se sabendo ainda
como tendo caido no estreito quantas pessôas iam à, bordo.
da Geol'gia. Nesse aparelho A tripulação era de 16 a 21
iam .sete pessôas que se pre- homens.
sumem mortas, enquanto o CHOCOU-SE AO 80'4
"lVIitchéll" conduzia 5 trtpu- LO COM 43 PESSOAS
Iantes, ,A BORDO

INTENSIFICADAS AS NOVA IORQUE, 7 (DP)

����i:l�:ssg�- En-Ir-D-U-e-m--�a-g-U-a-s-c-a-t-a'r-i-n-e-n-s-e-s
HALIFAX, 7 (DP) - Con- O Iate bras.alel-rotinuam sem cessar as buscas

à procura de um bombardeí
TO ,"Lancaster" da Real Força
Aérea Canadense, desapareci�

I
do no domingo passado com

I nove homens a bordo. ,Um
funcinnário declarou que a
procura será ainda intensifi
cada, pois a Força Aérea tem

,
l\-I1NISTERIO \ agora motivos para crer que

DA, AGRICULTURA _:.
. os sobreviventes se encontrem

A.S delegações <los países 'que, ora debatem, no Semin!lriu Latin�-Ame� i em terra- Os .apare�hos que 1e
r!cano de Bem Estar Rural, oS problemas do homem do campo,

ObJe-j'
vantaram VOO hoJe, tivéram

tivando �o seu, réiljustamento, ,à �()ndição soeial, compareceram, ontem, ordem para examinar mais de
ao Ministério' 'da Agricultura, para uma visita de cordialidade ao mi- pertos as areas costeiras no
nistro 'João eleoIas., o titular manteve demorada palestra com oS re- suéste do LabradQl".
'presentantes estrangeiros. No elicltê, o, ministro João C1"ofas cumpri- SALTOU A TRIPULA·
mentandn o sr.'-Adali MÓl'thy, dGlegado <la Costa do OUTI1. ' , I :,ÇAO EM PARAQUE-

«Vendaval»

:do
em

China'
grande

vermelho

CftMPaHHft MfRIlO'Rlft

ltingiu O Secretario de-Estada dulleia
ultima escala da sua viagem à Europa
- ,'Acompanhado dI sr. Slassen chegou a Bruxellas '-

BOEHRINGE!t, ALEMANHA

(Concll11 na 2.a. p!l.g. lêtl& .Ia)

'DULLES
WASHINGTON, 7, (llP) - A de-

No: seiQ das classes conservadoras do, Vale do ItajaÍ, cau·
sou' a máis simpatréa: repercussãp :i. campanha lançada. por
êste jornal, em favor da colocação de uma placa de bronze
com' o nome do urefeito, Paulo Bauer, no aeropo,rto da cida
de de Itajaí. O of,jetivO! dêsse movimento de solidariedade ao

dinâmico governante daquela vizinha cidade nã!} podia deixar
de ser um ato de justiça aos méritos de um homem público
que vem prestando assinalados serviços ao bem-estar da co

letividade catarinense, como sóe acorntecer com OI vultoso em'"

preendiulento da construção. do aeroporto de Itajaí, cuja ini
ciativa. do seu governo constitui uma. obra de transcendental
impnrtânl'ía, e de relevante alcance para o desenvolvimentO'
e prog'l'eS50 coleth'os do Vale do Itajaí. '

Jusiífica-se assim c mérito da caw!lan11a flue encetam.os,
cujos efeitos já se iizeram sentir através da manifestação de
s(}lidariedade que recebemos da Assoocia,ção Comercial e In
dusirial de Blumenau, que, traduzindo (} l>ellsamento uas elas·
ses produtoras do município, trouxe o seu ap(}io confortante
e (); llrestígio das suas CÜ'nvicções políticas à uma causa das
mais louváveis e justas, qual seja a de hom!enagcar () nome
de um catarillense que vem honralUl0 as h'adições cívicas. de
trabalho fecundo- e construtivo.

As manifestaçóes de a.'.)oio ('. solidariedade da populaeão
do' Vale do Itajaí :10, sr. l'arrIo Bauer, não gerá mais do fiile UIll
testemunho de l'élH:mhecimento e gratidão ao seu esforço pa
triótico tão bt'néncú ao }H'ogTesso cluquela :rie:l região (io Es-

I'������������� tado.

confra ii decisão do presidente Eisenhower
< WASHING1'.oN. 7 (UP) - "Istower",' d�"desneutra1izar'" Formosa.. naci�nalistas
ó ° ,primeiro passo para uma gtter-' Depoi�' de ter 'salientado que cí pre- 1 do;
rEI global" - exc�amou O senador sjdente tomara a decisão sem ter

\
"E"te a,n,Uio será retirado da

democrata norte-americano, sr. consultado u minoria democráta, ajuda concedida à outru� regiõesJohn Sperkman, numa intervenção- pediu o senador que o general Ei- 10 mundo. C0l)10 a Indonésia, Euro
no Senado no transcurso do qual senho"'er désse esclarecimentos a pa ou mesmo Coréia?
criticou vigorosamente a decisão respeito da natureza do auxilio ti �;elts aUm('''lOS de creditas de
tunlDda pelo presiden�e Eisenhó- $er clrtdo pt'los EstadtJs [Jnü!os aos aJud:,- mu1u!'l do or<:amento de

chi1'1',.e5, índagauj- 1.954'1
E, <1e que iorma?".
DECIDIRA' EISENHOWER
SOBDE O BLOQUEIO

WASHINGTON, 7 (UP) - O

nicado a i'espeito da nova le�
gislaçã,[) s0bre a imigração, ew
lregue à imprensa pelO D('pal'
tam''fllo de Estado.

mirante Radfard, chefe das forças
navais norte-americanas do Pacifi
co, em dedarações prestadas ante
fi comissão das Forças Armadas na

Câmara dos Representantes, disse
qu'e" os Estados Unidos estão em

condições <le impor o bloqueio na
Chino comuinsta. Segundo infar
Jll0iJ o alInirant€', existem "possi
bilidades" de operações em grande
!scaln das tropas nacionalistaS chi
l1l>sas con tra a China comunista,
Todavia o sr Radford não disse

q_ullnd'll começariam tais operações
nem tampouco declarQu se as for
Cus llúvai$ norte .. nnlericann.s apioa
riam os ataques nacionalistas. Diz
ge que o presidente Eisenhower
det'idir:i dt'finitivamellte sobre o

Voltaram os afamados

comprimidos EUFIN de

lÜni,Uf LO da China quandO os Rsta
k,� �_1üjtlos reCebEl'elll reação de
túdús fiE. �eus aiiádos na guerra \?on

tra ú cOll1unlzn)o na Coréia.
<' DEVERA' Eí{PLICAR�

SE O SR. FOSTF:R

Tudo depende do esforço e da força
de so li d a r i eda de d os operáriOS
Afirmou o u. Getulio Vargas que os Irabalh adores devem concor

rer as próximas eleições-- ..

''SOBREVOARAM, A:
REGI1\.0 ASSO

i " I.A�1A
, AMSTERDAM, 7, (UF)
Os srs. ,Foster Dulles e Haro,ld
"stassen deixaram o 'aérodro7
'mo de Shicípol àS oito. horas e

I
trinta ,e cinco minutos co�
destinos à Bruxelas. Mais uma
vez essas 'personalidades so-

CIsão do presidente Eisenhower de
retirar II Setima Esquàdra norte-a
mericana das águas da illta Formo
sa l't'ovol!OU ôlltem animado ,deba
te ue> Senado, entre os democ'fáti-

ruo, 7 (Meridional) O

presidente G(·tulío Vargas, fa
landQ sobre a manifestação
que lhe' fizeram u operarias
no Palado Rio Negro, ôntem,
disse que os trabalhadores de·
,em se organizar e concorrer
às oroximas elei�ões com os

carldidatos saídos das suas fi-

leiTul' e que ludo depende do "t'l'ific::rse um surto dE' :febre
esforço e da força de solida.. amarela. Na cidade de Assis
'iedade dos operarias· já rpgistl'm'uln-se três casos.

�lTR'l'O DE FEBRE A- Em Marilia e Eehaporá a epi-
l\;fAR�LA NA ALTA c1e-mia alal'líra-se com maior in

f.01H>CABANA kllsidade.

AO PAULO, 7 (Meridional) l'OnERl'�O (iS AUTAR.�
_' Notícias de Mal'ilia adían- QUICOS RECEBER O

.I\BONOtam que na Aii.a Sürocabana flTO, 7 \Meridional) __ .Tá
____�__ - -- ,------, -- lem fevereiro Os autarquicos

E h
poderão receber o abono de

• "';lergeneia cmvirtude da a.

Isen ower provat,�ã(} do véto pre.sidencial
, pelo Congresso, ate ôntem.

Tal declaração fui feita à re..

portagem pelo sr. Antonio Ri
I)eiro diretor interino do De"
partamen10 Nacional de Pre·
vidência Social.

lHMINVIDA A ILUMI
NAÇiiO PUBLICA NO
mo DE JANEIRO

RIO, 7 {Meridional) - En
trou em vigor, ôntem, o novo
racionamento de energia elé
trica e8iabelecido pelo Conse
lho e A'guas e Energia. Novas
disposições determinam a di.
minuação da intensidade da
iluminação pública. O coronel
Alcir Apolo, diretor da Co
missão de RacionamentQ, afir
mou à reportagem que apé'sar
das últimas chuvas a situação
continúa a mesma.

NAO PODE CUMPRffi
SUA I<'INALIDADE O

JURI POPULAR
RIO, 7 (Meridional) - Ou·

vido sobre a eficiência do .Tu·
ri Popular, em enquete feita
pelo "O .TornaI", o sr. Evan
dro Lins da Silva, conhecido
advogado, disse:
"Tal como foi organizado

não pode cumprir suas finali
dades e efeitos, devido a pro
pria lei que não atinge os ob.
jetivos que a determinaram".

_.<
.. �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



imUNDA PA'G�4 A
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e:--t \ Sindicato dos !Trabalhad ores nas Indú�tria5' de
" ,npresen ara' e Vidros (ristals. � Espelh t)s� 'Irimita de IquçaFirma ailtíga COni: grande capital, dando as me,lltOl'es ' " , '

Íniorluações bancarlâsc 'e 'caftiferciais, desejamlo 'ampIiar e Por.-tA, lana, d� Wume,nausua seccão de representações,' solicita aos fabricantes se . '!t.' �"
tUrigirem. a nossa' firma oferecendo seus pl"Odutos.

. " , '

't D � J ··1't
.

lt�PRE$lN,TER
, _

'.'EM.P.R�S� ,:p� REPRESENTAÇõES
INTERNACIONAIS LTDA.

Av. Nilo .Peç:úJll.a, 12 -Salas 1008/9 - RiOl de Ja.
Jielr�.

I
Pelo pre�ente EDITAL, em cumprimento aQ drspost.. no artig0 8,

letra 'f" das "r'nstruções" aprovadas pela Portaria Ministerial n.o 48,
de 8 de abril de 1'952, Convoco os assocíados dêst" Sindica-to para a vo

tação no pleito para a eleiçãll> da DlRET@RIA, Conselho Fiscal e -Repre:

R',
'

'

ta'
-

S
�enumtEs da entidade no C@>Jselho da Federação e respectivos suplen-

eRreseo çoe lCS:

A elei�'ão será realizada 2'10 dia 10 d,g' corrente mes, das 8 às 18
-,Ó': "

c'" ,'",', h..ras e será prccessada peral'lte ti Mesa Coletora dl"signada, e tt,!� sun-
";

" eíonnrá na Séde do Sind.icáto, síto a Alamada Rio Bran�o n.o 74 '- fUll-
Fil'ma com escrítórío 1).0 Rio de Janeiro, aceita RE- dos:

'

,

.PRESENTAÇõES. Thiêrs Robin 'Romano - L.adeira Felipe Só poderão v..tar os assocíades quites. contando ma:s de' �, mesesNeri, n.o 7 - 3.0 andar - Sala n.o 301 ou Caixa Postal de ínscrtcão no qlladoro secíal e mais de 2 anos de sxerctcto na pl'Qfiis-;'
n.o 3.012.

I são, e menos que se enC'1,'ltre nas eond.íeêes previstas no Ilr.tigo 540, §

Bep,rnsentantos e DI'strI1hUl'dores I ;;� '<��"1���f�::::::::::�:::-:,:7�::;.
,

fi
" ,U O U I mento da Mesa Coletora, perante esta, murudos do reclb. de qttitaçao

PRECISA-SE oara todo O Brasil. nara relógios "Cucos" da mensalidade Sl.ndoical. ou decíaraçãe do Sindicato para supri-la, bem
de procedência 'Alcl1iã; Belíssima novidade, de muita aceí- assim, para prova, d� sua ideI>t�dade, �om ';Im elos segui.'ltes d.o�umentação. Condições de vendas favoráveis. Exigem-se referên- tos: Ca.rtelra 1"r,oflsslonal. car:e�r.a, de l��ntldade, caGlerneta M.Iltar 3U

das e informações. carteira de lnstltut.. de Prcvldencla Boc".I.
ACORDEON AZUL - Av. Rio Branco. 277 - Rio €l associado poderã .,.,ter informes na Secretaoria «:;- entidade sôbre

de Janeiro.
.

o local em qU2 deverá vota", sendo-lhe íacultade exarmnar as 1istas de
_____ .:-..__ Il'""__ ....I; �_ _ : dis'tri'buição de Yotál:ites. " -,

,

'

S E M P R I! I 131urn::>nau, 6' àe fevereiro de 1953.
'

, �,'

I&;, i MAQUINAS e lHO"TORES!! p, Sínd
,
dos: 'l'rab. nas Ind. de Vid. Cristais Esp. cer. de Louças Pore.

O·
.

"li 5' USADOr
i LEGITIMAS ALE'lVIÃS I de Blumenau.

AUI MO "EI :.J 'Má';luinas de costura de too, : Wllfrido Waldem�r scnroeüer - Presidente.
.

,

' I dos os tipos e para todos

IFORD 611 H-P. - 1937 - eRE- I os fins. Troca, vende, som-
,vnOLf.� CO�PE" - !,94r:_- �E:, I pr� : conserta- M:áquin�s EXPORTADORA CATARINtNSE DE fUMOS S. A.N.à\11LT PERUA - 19,,0 M�R, I elétricas "Zuendapp". Nâo ] I _

' . .: .<!URY - 194,8 - CHR;fSLER! leornpre sua máquína, an- r C'· J d t· A" -It rc�u·'V' - 1�3'4 - FORD 85

BP'I' tes de fazer uma visita à I. omerclO% n tiS na e gnctJ U. a
- 1937 - ADLER 4. CIL. - l1Hl6

I Loja de MAX KONRADT,

II
ASSEMBLEIA <'iERAI, ORDINARrA�HEVROLET - 1948, - PPEL I!

rua 15 de Novembro; 0'79 '

.SUPER ti - IS}.8 - A�rsTIN A·71l I _ Fone 14'05, Cxa- pastaI! Pelo presente ficam convidados os Senhores;;5:9;: D�G;O":K:9WA��ORD I 1'23 - BLUMENAU d�s�a. Sucdedade para c,@I1'lpar.ecerem' à Assembléía G�ral Or-. 38
_

,..
_

2 @IIJu,rlU, que se realizará no dia 20 de marco de 1953, as 9 no-: ��NV. - 1�;9 - TRWI'j'iPX ,- 1 I
ras, lH'J escr itórro da sociedade, 'à Avenida Getúlio Vargas,o AS - 19a'1.

P -R I: (� 1- e A ..
'{ E I sln .. para deliberarem sobre a seguinteliA c 1 S A" Fone 1324 - BLU-

li � J
'

ORDEM: DO DIA:l'rtJL1IlAU - Rua. l!� de Nov.,
' '983 { 1) Discussão e aJ!irovação do Ba-Ianço e conta de lucros e:PEÇAS E ACESSO"·RiOS EM

perdas, relatório da diretoria e parecer do ConselhoC;J;;RAI,; DE MOÇA d� maior idad." com
Fiscal referente ao exercício de 195-2. ,prática de strv-iços

>

de tosr.ritúriG, 2) Ji:leic;ão do Conselho Fiscal e respectivos su.�lentes.
V E H'D

�

E S E-
dando-se p,:_"fei.'ência a qrrem !a-

'a) Outros assuntos de interesse social. '

.. lar. por'tuguês corret.amente e "l.. -
A V I li O"

I mãn.: Acham-se à disl�(9s1ção dos. Senhores Acionistas, na sédeUMA. MOTOCWLETA D K W, de:l Apresentar: sociad, à Avenida Getúlio Vargas sln., os documentos fi. queHP. em 'perfeito estado, ou troca- HREITKúPF IRMAOS
se retere o art. 99, do decreto-lei n. 2,627, 'de 26 de setem-se nor uma malar. 1;)1'0 de 1940.

'

,

Tratar com wenmutn, na S. A, 'I'Imbó, 5 de fevereiro de 1953.Comercial J\!Ioellm:lllH.

�De'Í!ne.""'" JULIO' ,JACOBSEN _:_ Dil'etor-Presidente.

REGO'elo URGENT'E �
T TlICJ

�

-

Llltl DI
MAGNISIA

DOMINGO, A'S 4,30 E 8,30 HORAS
ARTHlJR KENNEDY - PEGGY ADAMS

EDWARIS,: em'
"

,"86' RESTA A LEMBRANÇA"

baixo <JS tustos pelo nl€nOS das
mais importantes mercadorias ex-

portaveis, para que o país possa
ensar, hoje, menos muna politica
de expansão do que da estabiliza
çã dos seus gastos no estrangeiro.
Essa polltica não pode ser diferen
te da que o sr. Churehill adotou' 11a
Inglaterra: economizar, economiz:ar
em tudo, governos e particulares
contando: que ar; produtos do tra
b;Llho brasileiro possam atingir os

mercados exterllos. Dramas como

<;) do algodão, do sizal. da carnau-

1m. das �adeiras devem cessar. Ou_
se vende a produção nacional COIll

ueros norlnais lá fora, ou o Bra
sil terá crun�l1hado pal'a a era pre
colombiana: Até porque já o c:Ífé

os.de mil cruzeiros li saca. ameaça OS NASCIDOS NESTA DA
pasar vara a. {·las�p. dos inventa- ,TA __ Possuem tale�tos queveis.

," os porlem tornar celebres. Tem
o que r�sta no sr. G::tuhO Var-

. capa,�idade para gov�rnar,�as agora e se colocar a �rente _da 'mantendo paz e harmoma no
Jornada d,: sanea,mento fma�celro I pais. Triunfam após grandesda produçao naelolUll. Para ISSO o I ObSt�ICUJOS.
seu governo deve- facilitar tudo o t
que for pe�inente á vida do

orga-t' Dor HAGA SWAMInismo produtivo. Um plano p,gro-
�

9 de Fevereir�
pec,uari� quinquenal será�por cerl') Dia ultra favoravel para!OaiS �o que urge,nte. }'hw faltam I Ludo! Ha magicas fluidos de
generllls para o conltlndo d"ssa '''-'rte de Lua Mercurio Sol ()

cru�da, Ai ,C5W� Walter Bclllan,: :::.aj,urno,! Viàgens, mudanç�s,
Crls�,a,no GUlmm·a.,:s, A�ador de.; 'terras, .plantações, imovcis,AgllUll, Lunardelh, Enseh. Wolf 'comerc:Eio; publicidade. imprenKlabiI!. moul'a Andrad�, TEodoro j su, !iv!"..:tria, negocias d{J goQu:rtm-I �al'flosa., �ohm Télle�, I v,erno. diplomacia, assuntosJ:oao Mel�1) os lrnJaDS

Moreantt,I
internacionais, tudo está em

a ve�ho Dias, ?e Poços de Caldas, seu e1e:tnentú! A' tarde, ta111-Dommgos e 3'oao Azevedo, Fernan� bem NcntuílO radia otimos :fluida Góis - que são os nossos maio- dos' nar; coisas relativas aos
res <;apltüe: .m i�iciativa p�ivada. {mm'és e psiquismo. Inspiraco�clte.(ts o !,reslden�e a Vlr dar I poesia, romance, expressões enOJe, ao serviço pUl)lico, as bagas

I mativwas, altos Weais,
de suor e os lampejo" de inteligen- OS NASCIDOS NESTA DAeia com que enri�ueceram os seus ';!'A - Podem trabalhar empatrimonios pt'ivaoios ou das em- \ tabetionatos, GOZllni vida 10n-
pre!:1as que dirigem. gn e feliz velhice.
U----------------- --- --'II
'", r

gostam. A veJha questão de se os homens e mulheres r;t'
vestem para prazer pessoal ou para se ugradul"em mutuamente
foi firmemente resolVida' pelos comunistas: nos naíses sob seu "Os
govêrno oS IJomens e mulheres se :vestem p�ll'a agradaI' Q Esta�
do." í,

. .

VE_l"''DE-SE um al'm'azem de secos
e ;molhados, com secção de arma

rinhos, 'localizado nas imedia�ões ,

de Blumenau� Conta com bôa fre-
I

&ueziá. lnformaç.ijes nesta redaç�o.

( A M B O R I U'
ALUGA-SE pequl'na casa na praIa
de Camboriú, em ótimo ponto.
Tratar com C. Flesell, na firma

PROSDOCIl\IIO S. A ..

9FERE'E-S� IPessoa atualmente chefe dc'
secção nouü'a cidade com longa
pratica em peças ,acessór'os"pru'a
aútomoveis, F:1otlii['es a oleo D,,,sel
motoreg a ga!ltolina, 1"neus e Ca
maras e outros artigos d@ l'aJllO
que 'dese.ia, t·ransferir!se para. 'es
ta cidade procura lIma' boa colo-
ca:ção em firma idonea destes
l'amos.
Ofertas por obsél1u:o flava A.

K.M. Cxa.. P"mla.! 9 - Houpava
Seca.

Delegacia Regional de
Policia - Inspetoria de

Transito
'

A V f S O
A Delega.cia. Regional de Polícia.,

:õ<tendendo solicitação da. Câmara
de Vereadores, para favorecer as

operários, emplacará bicicletas, das
19 às 22 ho-ras, às segundas, quar
tas e sextas-feiras,
Blitmenau, S de fevereiro de

1953.

COMPOSTO
PelOlt pre�ente EElI!J:'AL. em cumprimento ao disposto no artigo 8,

letra: "f" das 'Instruçiiies' nprovD.da.s 'pela PII>rtaria Ministerial 11 •• 48.
de 8 de abril de ]952, convocc os associados dé.�te Sindicato para a: vot;l�
ção no 'llleitq para a eleição da DIR-ET0RIA, C@NSEL1{O FISCAL e RE
presentantEs da entidade no Conselho' da Federação e res�ecti,,@s Su
plentes.

A eleição será realizada no dia 11 do cerren{e mês. das a as 18
horas e, �erá processnda perante ii. Mesa C..le1:ora designada, <! que I,un
c;>i>nar::í na Séde do Sindi!'ato, sita. a Alameda Rio Branco n.o 70 - full'
dos.

Sã poderão votar os associados quites, contando mais de 6 meses
de inscric;;o no quadro soe;al e: mais de 2 anos de e�er"icio na pro:6s-

I
são, amenas "iue se encentrem nas c<ilndo:ções previstas no art, 540 §
2,0 da Consalidaçãtl> das Leis tio Trabalh•. maiores de IS amlis, saben
do ler e

.

escrever. e que estiverem )AO gozo dos di'rl"itoSl Sil1dicais (a-rt.
2.0 das "Instruções").

08 associaa..s deverão comparecer durante o horário de
namento da Mesa Coletora, perante esta, munidos dó rec;;:'o de quità
cá", dt! mensalidade Sindical, 6IU declaração do Sinõ·icat@ para supri-Ia,
bem Ilssim. para prova de sua. identidade, com um das seg,uintes do�
eumentos: Carteira Profissional, carteira de identidaae, ,caderJIeta Mi·lt-

1 tal' eu carteira de Instituto de Previoléncia. �8ciaL ,

O assodado podel'á obter ililformes. na Secretaria da entidade sôbre

.J o local em que õevet;á votar. selUlo-lhe facultado exammar a� listas

I de distribuição de votante"

1 � Blumenall. 7 de 1"(-\'ere1ro de 1953
P Sind. dos Trab. na Ind. de Alime)1Í;;ção de Dlumenn.u.

I
.

Pedro Manoel do< 9Iivelra - Presidente,

I SINDICATO DOS TRAgA lflAn,Q,QES MAS tNDU'S·
,

TRIAS GRA'PICAS f D� BtUMEHAU '
. '

:EDll,Al

'1.&.&'1...
.IlU....cl.o
...tra lU

lial&t. a••

n".r. do

...triA,.llfe.

",'

- '\IE'DICO ESP.ECIALISTA --:-

8

LI'. llCoa DE CJCIU XAVllR SII

U .. ,.'Otlll#O do

Pelo presente EDITAL, em éumprim�ntó ao díspostc no artigo 8.
letra "f" das "INSTRWÇõES" aprovadas: pela Portaria Ministerial 'n,o
48, de (l de abril de 1952. Convoco "'s associadl'ls dêste Si..dicato paoro a

"-..,..------------- I vstação 110 plei.to para a eleic:ão da 'Diretoria, Conselho Fiscal: e lll"pre
sentantes ela entidade n" Conselho da Federação e respectivos Suplen
tes.

A eleição será realizada na dia 10 do corrente mês, das 8 às 18 ho
ras e será processada perante a Mesa Coletora designadá, e que fun
cionará na Séde do SindiCato. sita ii Alameda Rio Branco n.o 70 - f-un
dos.

ASSINEM :ZS'f.E >,

JORNAL

NES.
-

Ã1TttAL DO

�DR'J ARY TAB'tlRDA�
cO' ou :lO Centro de Saúde
lll.ais proxbuo, para vaciná
lo contra a difteria. � 5-

Só po<!lerão vl'ltar os associados qui·tes, contando ma�s de 6 meses de
lnscl'icão no qlladro social e mais de 21 anos de exereido na proíissã...
:.t me�os que Se encontre In nas condições, previstas no art, 540 § 2,0 da

Cullsolídac,10 das r,eis cio Trabalho, maiores de l8 anes, sahend0 1.er e

€BCreVer, � que estiverem no gozo Cl!)S direitos SÜldlcais {3rt. 2.0 das
"In!�tru('at�S "}.

nol' BAGA SvVA1\U 05 'associados deverfío campareC'{!r durmite o hotario de funciona-
-

8 de Fevereiro "'i'flto da M<?sa Coletom. pel'ar,te esiu. 111ulJidól8 do' r€e['bo de quitação
Esle dOl�Üngo será fl;lliz pa- da IOensc,'Hd,,,I,,, S'n6:eal. ou dE'clal'a<:ii.. do S,iodicat� para supri-la. bem

i'a O lar a familia a ínfancia, 1 83,;i"1, para pt'ova de �,ua identidade, 'com um dos segw.nte dÓcÍlmen·
I'euniõe: de parerltes, especia- tos: Carteira Profissional, cal'teiPo.'l de identidade, cad'erneta M�litar "u
mente em hm'as re refeições> c?l'tf'ira de Instituto de Previdência Social.
A' tarde Venus inspira amiza- (;) a�sociado pmlerá oh;cr informes na Seeretacia da entidade solore

,des, I>OlUanCeS, elegancia, m?� o local Clll que deverá votar, sendo-lhe facultado examinar ag listas de

cl'.as, divertimentos e passel- disirili>lli.;ão de votantes.

Blumcnau. 6 de Fevereiro de 1953.
I'. Sind> dos Trab. nas Ind. Gráficas di' �lumenlln.
Ag,'tIOl' Rosa dos Santos - Presidente.
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