
grilo ue Lima aparece, para fazer
as coisas pretas, ma.is pr;:,tas ',lO
que elas Se de-':,"'fl_l' arn ar-J'cR-t::ntu,'.
Agora o t.érno solto U'1 praça,
toureando Const ít.u 'ção, parttdos
e Corigresso, tudo junto.
Para -�" pensar ern sUj)rimir o

sistema r-epublicano �.) ·�lima
democrata deste pais, basta di
zer: -"Levantai-vos dewonios to
lalitar'os. Francisca N"grào dI'!
Linla já chegou". S07.ir�h(), o j;ü�
querio monstro cúhrira :1 P.epú
br-ica dê uma quarta-feira de

tt·"vas. Associa-se l} nome de
Franc'scQ Campos :.:; l,'utações
de' canibalismo an+i-d smocrntíco,
fi! Os liberais pedem iJ ,j1".'10!·t� do
corpo e os tormentos da alma ,.

à Voltaire, para o !;f"C) rebelado
de 37, pelas suas ll_lici>?-S r.�grn9
no altar do totahtarlsmo. E o

�r(!�!ll::n\"· F'rn nc' sco r:;J!11pn� Ul11

quer-ubim Iit r rn.r io ,0::1 {:('mp::-
1�':i{'710 com l:t'rallciRcn ':t:f',I'ão l'a.

�I \�'l�a s:.. ínvnsõsc (h�s:;.w h,jrl.}Rl ()
<:. �'útf;d(�I;H; da LilJI'nlrldc eou-

Tom..:! meio» vulto o incremento da!;::�l_,,;��;;��:���\\�:·??::'��,t:��?�I��;:�" I
'

g , U
, ,Flir:,Úü ;,.b:�ulli!(l ,h f:a,.,:1. ('OiB:loi

'. .1 [·nqHH';'ll:l t- f'f pIr ,d nn J'�. Ufl.:;têo

cu ltura' -"'o tr,4go,· em todo o Bras; Ili�:;�gl:I�?�l!�;:,o;��J:;:t:�;�,; \t,�.��:,t� :�í'��C�:,ai , ,'-.J )\,,,, "ln,," d" 11111 !1lf:lLt81'!i) VO-
.

.

• ... t'-.'lf·irJil:·d !i :�fH·jt:d;Hh· t'HI qU!! t.?l..-:,Vasto piano de fomento nas .terras paulistas e gOlana� �'il�:li;r.fj�,i."ll:!' ;11;,�{,;;;��:��;�:��"1�Ol;:��:RJO, Hl (Meridíunnl} -- o "I'rontana"; procedentes do tlé sementes de tl'igo 1JI11:t a-
];, E' J1f'l'i."�,,riú l''';'!�\l;;,r<ÍH .. Ia das.Río Grande do, Sul não so- Rio Grande do SuL 1 eu de dez alqueires de terras
violent:1'-\ "lWlHlid(.la�, que lhemente possui a gloria de ser Foi essa a primeira cultura especialmente preparadas pa-, cl:ifl OH intp:I.i'Ji''l fl"mocl'lÍ! ii'fJ!'.i) maí.n- produtor de trigo no das referidas sementes que ra ss€' fim. segundo nos adean- O díseurso de ants-ont <rn de

Brasil. mas também pode se alí se pôs em prútica. Desti- tau o sr, Antonío Vernf'ck NL'griío d .. Ljm;! {, <1 'q1f-lü. sem
orgulhar de ser o pioneiro do nava-se ela corno cultura fis- Carvalho. como programa ba- ccrimonc. Ü. illt�';1 do e]l,·f{'. ou
cultivo desse cereal levando calízada à multiplicação. No síco da ação do posto que di- 'êl'ja "Da,.; li·llPl�l:e)ll'illziP:'. •.

a outros estados a �ua expe- ano passado foram obtidos da- rtge e que está ali sendo em-
_

Uma at'seH1blN'� do l�[c l'� rrnn

riencia, de m.odo a que,
.

em dos satisfatórios na multípli- preendído um plano d� traba- �:�;d�n�j;l��; ��l ���2 ��;:�l"�'��a�l�breve, o Brasil possa se Ilber- cação da ref(!rida variedade lho que tem como obJeilvo.a 1101' uma er-íse ont.rc I) Hd, o Partal' do onus gravíssimo da im- que plantou o posto agro-pé- conquístà de te�ra bruta CU)!l lamento e Ron1fl. Hfsoh'('U rnan
poriação do pão de cada dia cuário de Taubaté, semeando realização ímplíca nos servi- dar Hum ,'m"" no S:l1\tt) �adre,do estrangeiro. sete alqueires com aquelas se- ços de adaptaçao e pr-epare do aln-indo llJ'lO Ih, <1i;t.el·!ll'l1tU1US t:IlJ
Santa Catarina e Paraná já mentes com produção de 15 sólo secundados por mcorpo- ga!ia,,; Kf>lH ÚJ.vm· da Cor,o:'!. '�

cultivam, com grande êxito toneladas, que foram embala- rações sucessivas de matertas '.';m f:Llavft.'? l�.o!n s:l�s.': ..��',.IgT�'sementes de variedades obti- das em sacas de 50 quilos. orgânicas adequadas e tam= j:] : c" F�'1.1�!·d el �\'�l pi;;: I ;:'�;�' ;\)'1.das no Rio Grande do Sul, A variedade definida já foi (Conclue na 2a, página letra E) ( .une il

::. .�_ :_ _. _por seus postos triticulas. A- efetuada, mecanicamente, e - -- -- �-

gora cheg{)ll a vez de São com a finalidade de fornecer
,Paulo. Já em 1.951 o posto a- aos lavradores sementes em.

gropecuário de Taubaté, na- peso específico, foi elevado a

quele Estado, cultivou quatro duas toneladas aquela prQdu
alqueires de terras com se- ção, que foram destinados .ã
mentes de trigo da variedade secção do fomento federul de

Goiás.ij- - - - - - - - -II Extende-se assim tambem

«I Na"ça'"O'» �:�ici�� �:r�:g���a;��e��a�:�
'que a cultura do trIgo encon-

, tra no Rio Grande do Sul'

I
'C�mo já é de praxe, f.odos quanto a qualidade das se

� os anos, damos folga aos em- mentes e seu rendimento. Tre
de pregadns dêste jornal no- dia, ze toneladas restantes. obti-'

de hOlje, terceiro dia de Oa1'- das em Taubaté, serão empre
naval, motivo pOil'que êste gadas por aquele posto agro

grupo 'j di�rio deixará de circular a pecuário para o cultivo deste
manhã, voltando. a aparecer ano e outras dez s�rão entre-
na próxima quinta feira. gues ao fomento federal 'de

,�����,��--�������--__���������__�--���__���,.�__� � ,� �__
.

São Paulo que as distribuirá
aos interessados na base de
quatro cruzeiros o quilo.

" ,·NÇl &P+rent� .�no,. o"posto ,3,
grffi.j:réí!mll'íió 'd6-: TauDatlS- .001-'
tivará com as tres toneladas

• Das Fuehrerprinzip
Assis CHA'L'EAUSRIANO ...;.

----------
I Na 213 J

Lançou o ministro da- J,ustiça
uma certa inquietação nos espí
ritos. com um discurso que pa
rece precursor das manobras,
que o sagraram um dos age s

peritos dos porões dos conspira
dores, Toda a vez que se crata de

proscrever a Republica constitu-

cional no Brasil, F'rancisco Ne-

Para " a�D�erar �a InrtnDa da I

velhinha a retiveram na pris80

- Prepare ..

.�.• ;'t"'· .. o futuro de
'y'

seu filho

Q dando-lhe

IOFOSCAL
• (lndG,fóúllfll-Caldl)

SAO PAULO, 16 (Meridionall
- Deu entrada no JUizo da

Quarta Vara Criminal em pedi
do de habeas-corpus impetrado
em favor de Maria das Dõres
brasT'ira, viúva do sr. Francis
co Pinto, '�;x:-tenente ,da. FOl'ça
pública do Estado. ° causídico

baseou seu pedido nas inforn.a

ções prestadas por uma filha da

paciente, dona Luiza Pietro, re

sidente à rua Ib'apina, 3, Par�

da Ing1êsa que disse, estar, .sua
mã� sofrendo 'em c�reel'e � pr\V��
do, à' travessa' Guaralingu�ta.
21. Vila Gustavo. Informou que'
há 20 dias a velhinha foi retira
da, à força da residenc!a, de sua

filha; em carro policial e l�vada
para casa de UIna parenta Jesc3
nhecida que a mantém sob cus

todia com o fito 'de apoderar-sp.
dh sua fortuna. A velhinha, p�
r'alítica, foi levad;t nOs brtl;;o.�
do of cial de Ju···t'ça perHn�(' °

Juiz que, :\pós ou'\'ir a� t�5terl111 •

nhas e o pron"lotor, conL"ll'dol:
com o atendimento, det.�rm·'l.l!l-

&ia ás a;utoridadl!S que

conclusos os ::lutos para a l';::n-

tença. Uma tetemunha declaroU

que na. casa da suposta sobrinha
a velhinha éra mantida trancada,
num quarto,' sCm qualquer ass;s

tencia med'c:u.

(�NSURADAS AS
MUSICAS DE CARNAVAL
RIO, 16 (Meridional) - A

censura tirou o sabor de Y:1rias

'composiçõeS ca,'nav;alésCR.'lc. li.
marcha. "Diacuí" te\'e cJrtado o

segui�te trecho;
,

"Hoje ser indo não imlJoda,
E' favor, pois o �n(1io tem pa·

ddnho sena'dor ... "

Voltaram os afamados

I
comprimidos EUFIN de

BOEHRINGE&, ALEl.\-IANHA

=----;::::
..
==:==-.

AS M A

ASSUNÇAO, 16 (UP) - Com
'um t.(·mpo excelente. retl.Iizarum
ti" ônlem en"l cOIllpleta calma !'iS

'élci<:Ôes para presidente' da, R�
pública e para qunl'emta cadeirp,s
lia Câmara. d08 Deputados para
glluin.' O ún'eo eantlidato 'L pre-

sid&ne a foi o lJ.luul dl ..f!' dI) g-}
veruo, Federicô (:h:1.Vez, aVI'"", "')'
tudo .. pelo Partido Colora.do. E03�i'
hllIJbclll foi o Úllif'o � proi:Rên-

do carnaval,' está, se apresen- tal' lif,t olS de deputados.
tando �,?S' ,seus súditos. �om I' FALECEU FAMOSO
mn vestIdo que custou trmta CÓMPORITOR. IT A-
e cinco mil cruzeiros. O ves"ll I;HNO'
tido que foi idealizado pelo, HOMA, 16 tÔPl _ D"jlOiscostu�eiro Naz�reth.' é de; ga"�

.

breve ti,; 11,:a J':!le(' .. ·j H'," 7.[
se orIental, teCIdo eOl11 fIO de

no::! dr, ',]:,t!"
ouro, iodo armado pOl' anu

guas, sendq utilizados na ::;lIa

(Concluí na 2,a pÚg. }c·tra C)
--�------�--.------���--

s'leim,s.

CARNAVAL EM MON
TEVIDE'U

MONTEVIDE'O, H: �TJP;

1 �n1u J\ !b·q·, ri

��:;-p.H::·.l tnu:llif'
n,utor de duas

A T E N ( Ã O.
,

Bt UMENAUENSE!

(oncõrra para a campanha conlra a tuber
culose, tomando sómente LEITE 'PASTEU
RIZADO "FRIGORH.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I H D U S T R I A S V O l l E S S� A.

S- It M P R .r

"'loupava {enlr ai --B-!umenau TERCE:A QFUEA�PR��A-A':EI&l'i!. ll2Ps"��,!l(} I"""'-RAS[; " _I: ' ! ;-"IAQUINAS e MOTORES! " ... r -""""

EG r:llV� Jl' ALEM-:rS \ ,,- MARIA ANTONIETA PONS - SAE,A ,GARCIA
AU-IOM_Ofy-:E-IS

-

US,ADOS
I L 1'· ,A",. '""

R E li' G'USTAVO RO '\'"0 I-l\!T\ Máquinas de costura de 1:0-1 ASS,El\ffiLEIA GERAL ORDINARlA EDUARDO NO I G�,"'-;-" - '-",' c-.+t�. �

: dos os tipos e para todos
São convidados- os acionistas das Indústrias Volles S. A.

'" ..
'

HA RlINH! DO MAllfJn,""I os fins. Troca. vende, eom- .'
"FO-RD '!lO H,P.:- l!i)J1 - ClIR- i pra e conserta. Máquinas para a Assembléfa 'Geral Ord inárta que terá lugar ,na séde (Imp. até íj.&é ;'.wn:os-}, do ,-:>:.,.

--

VROLE.T COUl'E" - I!HO - llF.- [ elétrícas "'Zuehdapp�'. ,Não. soclaj . sita em Itoupava Centr-al. muníclpío de 'BIlImenau, às Um Romance .IJira,� vivido na lodo! .. :��e'í:a primeira vez
NAUL1.' PERUA - 1953 - lI'I1m- I compre sua máq,u.iaa. au-] 15 horas do dia 13 clCOARbDrIE'lMdeD1095n3'IAcom a seguinte um filme mostra cruamente -esse ,n.1ambo, chamado dansa pe-CURY - 19411 CHR;YSLER I t l:f" li ··�rt' à I r lgosa, prolbidà' e 'col'idenada! . .. "A RAINHA DO MAM-
CONV. - l!J:J<t - FORD 85 HP, JI�gJa(�e a�exX ito�:kÀ:�!I',\ I 1) Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o' rela- BD" - Um filme esoetacular do cinema mexicano anresen-
- 1937 - ADLER .. CU...

- 1<3,3" ! rua 15 de Novemero, 679 tório da diretoria, p�re.ce,l' d o _conse�ho fiscal, balanço tando Maria Antonieta Pons, com o Mambo-na alm� e-:-no co-CHE'vROLE'l' '_ 1!M8 OPEL, 11_ Fone 1405, C}Ça. ,P�sta1 ! geral, e contas de admínístracão referentes ao nno de' "racãot . ,. "Na Baixa ,do Sapateíru" de Ary Barroso, cantado'G,VPER 6 - 19:11 - AUS'l'IN A·70· ,123 ......:._ B-LUMENAU I E1915�._ d C Ih F' 1
sub um autentico cenario da BahIa! ... Um filme de agrado:- 1952 VOLKSWAGEN 2) erçao o n<?vo onse o. Isca e suplentes. '

garantido! .

,1951 - DODCE .;_ Hill! - FonD' 3) Assuntos de interesse social. Acomp. Compls. diversos - Preços uouulares PI.

APOCROTANSV, :: 11;;:.
-

'rRllINPH, 2,I{ LIMOUSINE UAfH 50
Blumenau, 13 de Fevereiro de 1953. 4,00 - Balcão 4,00 e 3,00, .'

- ..

.

.. ''''� n .J MARpN VOLLES - �iretor-gerente N. B. _ "Divirta-se Ç>-anhando" fica transferido"A c I S A" Fone 1324 - BLU� I ADElViAR FUCHS - dlretor-sub-gerente quinta fe ir_,a, juntamente com' a sessão das moças!MENAU _ Rua 105 de Nov" 98:1 VE�nE-S,E OU TR()CA�SE
PEÇAS t!; ACESSO"RIOS El\-l I TipO! Ap,llassador"com duas, I N D 'u r T ,R I A t V O' L L 'E f t'. J.
_ GERAL __ Ij portas,

cor preta, (assento, .J.A "" .J J .A.
,

- couversivel em cama), em

I Ir (f I DI..... - - - - - - - -

I perfeito- estado de conservar- oupava en r a D umenau
n F :1: -, :E ,( E • 'J'- 'E .I çÍÍ:O', .por camíonete, de prefe- AVISO, AOS SRS -,

,
ACIONISTASU 1: '

'rll'UCla Ford F-l. I "

I InfoMllaç'ões à' Rua Vítor. Levam�s ao �onhecimento dos srs. A�ionist�� desta socíe-
.:

P€!l"OD. 'atualmenlt-;; chefe, de

I
Konder, 86. ,.'

1 dade que os documentos referidos no artigo 99 do decreto-lei
fiecç?-o noutra cidade c.or:-1 longa � I 2627, de 26 de Setembro de 1940, encontram-se à 'disposiçãopratica e� peças acessorros ,pUTa

81 \
na sede desta sociedade, sita 'em Itcupava Central mnnicfpioautomovsts, uwtlllrea a oleo Dl€�"el ugam-se de Blumena1.'

"

motores D. ga.!IlOJlna,.1"neus e

ca-j Bl ml '" '.
maras e outros art;gos Ü.. nl010 1 apartamento _ ccnstrucâo no- ,li enau, 1., de Fevereuo d,e 1953.

,

que 'de.'leja, t'l'anSferir-a;;- .p:J.ra ,es- V".

!
MARTIN VOLLES - �:hretor-gerente

ta �idade pl:ocura �ma 'boa colo-, 1 sala para escritório, situados à ADEIVIAR FUCHS - d1retor-sub-gerente
caçao em flrma l<lonca destes I 1- d N b, rua o e ovem .rc , •

( j r Ara�omrOiJrt' hsérrul A
' Informações ECAP LTDA, sala: -lI,Je as por (I sequ-e para .! ..

•

IR.M. CJ!3.. �Qstal 9 __ 'J.toupa\'3. ,.
14, rua Flor"UlO Peixoto, nr. 18.

S�ca. ---------,

Y E ·H ,I) .E ... S E I COMPRA ..SE CASA
I

Levamos ao, conhec�mento�d� �e�h?res aclcrüstas desta sociedade

I que.
se acham a SUa dtsposicão. na sede social. situada na rua 15 de

I Até eis 250.01l0,OO, à vísta, de

llTe-1
Novembro nr. 487, os documentos de que trata o art. 99, do decrete-

Um Armazem ele secos e,
iereucia srtuad u não muito distan- lei n. 2.627, de 26 de setembro ele 1940, referente ao exercício findo em

molhados bem afreguezado-I
te d, rua 15, Ofertas urgente pa- 31 de Dezembro de 1932.

O'tímo ponto: nua Blumenau
rn Mário Rossi, ca:xa Pl>stal 3GO I

11,0.29, Itajaí. '�>-
BLUMENAU -

. I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
'I'ratar no mesmo endereço. __

' ;__ '

__

,
_

La CONVOCAÇÃO, ,

!! Boas roupas, só na 11 _,

Sao
.. con�·ocados �s. S:8, aciollístRs desta sociedade anônima para a

-'" ii Alfaiataria 'Kellennann 'I, as�em�lela geral ordmarw que de\'erá se realizar na séde social na

1.1 "

Rua. 15 de Nov., '6&1 iii' rua lo de Novembro n. 4U•. desta cidade, pelas 15 horas do dia 21 de11
.....:.:.. t março do corrente ano, afiln de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

todos deverão

A.

MODAS
Rua 15 de Nóv., nr. 1393'

OfERECE (OMO ARTIGOS DO MES:

D O AMERICANO
Mercado de Automóveis

cap}lS '�tT�: ;ch'tlva' "

"--'--,,-'
Vestidos a partir de
Tailfeurs a pUl'tir de

:T�I:�?S; pjhorneris a partir

:Cf� 58Q,OO -. ,

ces 180,00
CrS5J5.0,OO

de"'; ; Cr$ 650,00

PRÓGRAMA(J:A(j 'I)E FILMES PARA· ESTA
,

"O'SENTENCIADO" com Glenn Ford
"A CANÇÃO DE CUBA" com. Blaquita Amaro
"UMA'�ULHER POR DIA" fanlástka proth.1ção f�nn-

( 1) Exame, r;liscussão e :>.proVação do relatório da Diretoria, Parec'1l'
do Conselho Fiscal, Balanço e conta tlé Lucros e Perdas, refe

rentes ao exercício de 1952.

2) Eleição do Conselho Fiscal parL' o exercido de 1_!l53.

Hospital Santo Antonio,
enquanto a mulher de Seh
neider saiu com sua som

brinha rasgada. Os con

tendores foram chamados
à Delegacia Regional de
Policia, onde foram l'epre-'
�ndidos pelo respectivo ti-'
tular.
VAI CUMPRIIl.
'SENTENÇA

confecção vinte e dois metros
de fazenda.

OS JORNALISTAS
CARIOCAS CAIRAlVI NA
FOLIA DE .MOMO
RIO, .16 OVleridionul)

Em '"'1lidude do carnaval no
Rio de 'Janeiro,

-

esta Capital
estú sem jornais. As tiltimas
edições foram ôntem� 'Só
quarta-feira apareterao:" ÍlI- .

guns vespertinos, tendo,' ou- '

,tros, assinalado que somente
vnltaríam quinta-feira para o'
reaparecimento.

3) Sugestões de interesse social.
'Blumenau, 14 de Fevereiro de H153.

ALFRED FRESHEL - Dit'etr,r-pr-esirlente.

-
-

=
=
-
-

-
'_
-

6i crianças necessitam

s. PAPElÃO TlMBO' IOFOSCAL
.��----�-��------------------------------------�

Por ter sido condenado a

um ano de prisão, foi preso
e -recolhido á Cadeia PÚ
blica desta cidade, o indi
viduo Waldemar Behr, re

sidente em Testo Central,
por crime de agressão.

------------'

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

. Silveira
.

Relojoari'a ,Schwabe
. � mêlh&r sortimento e,melhores preço!! de ;faias e relo·'

!5lOíl tle marcas renomadas, j;n se eneonü'am ii. venda c:na ,.

(O L f' G I O SAN TO A N lO N 1,0

VIAGENS DcXA�nIAS, l!:N'l'RE ITAJAI' E BLIH..IENAU
,

HORA'RIO DÓS ON.tBUS:
PA.RTIDAp PARA ITA.JAI': 7, 10 e 15,30 horas:
PARTIDAS PARA nLUMENAU: 6, 8 ,e 1:; Horu.

HORA'Rro DAS CA�r:i:ONETES:
PARTIDAS PARA BLUMEN!\U: 7 e 1230 -horal;
PARTrnAS PARA l.TA:J'\!\I': '9 "e' 17 bar;!.!.
PASSJ\GEM;: Cr$ 15,00 ,nos ônibus e Cr$ 20,00' nas camioneteiJ,
,AGl'lNCL4. EM ITAJAI�: Rua. RerelUo Luz - (Ao lado da Igreja
,�Iatr�) - 'Fone, 373

AG�NCIA EM B,Lu!\-iENAU: Travessa 4 de
gêneia Bra-Blú) - ,Foné, 1266

"
RELOJOARIA SCHWABE

_

Rua I" de Novembro, 328 - Fone 1546 - BLUMENAU

_.__ .
__ ..

_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE

EXPRESSO RIO DO'IESJO LTDA.

_��-.çt;��������-(;."'$

DrgaD�a��� O�U������nse uda·1Contabilidade .. Representações Imóveis ..�
RetpóliSaveÍs: Dr. ARMANDO BAUER. LIBERATO

1\-

Economista �
GIL AURELIO ROCHADEL

Contador
C(lD.tl'atm�. D,istratos, Registr.o de firmas, Infor.mações ��sQbre o Imllõsto de Consumo., ImpiJstG de Renda e de- �mais assuntos fiscais, 'Org:allização de Sociedades A- �
nõnimas, Causas Comerciais, Per.ícias e ContllbHida{le �
�gHd I

REPRESENTACóES �

COMPRA E VEN DA DE' IMO'VEIS I
Rua 15 de Novenilbro, 870 Telefone 1572

�
Sala, 5 lZLl:.J1vIENAU - s.e: $

��'I;i."',>��>t;.��������""';.--;;.........�����-..;;�

Aplique

SalDD81

-Omelhor ,-'e, 'o mais rápido seeyiço' de Onl}>us lnter.ul'banó
entre Rio ,do- TMto (Pbmel'ode), e 'Blu:lnenau.

-

HqRARIO:. - Partilla.lf de Blu:m.e'llau-, Rua Nereu ,Ramol',
DM,S U'rEIS, B,36, - 9,311, :....,. 11;30, - 111 e 17;00 hor..... _

. .i1.os SABADOS: - ,13,10 - 18,0;1) horas.
'

"

'

_AOS DOllUNG?S: - 8,00, -,9,�1.!� - 11,30, ......, 13,36,":'" 1-7,30
e 18.lii hora!.

-

,

;t>!1rtidll.s de Rio do T�sto (Pomerode) .DIAS UTEIS: - 6,60
6,36 -:- 7,45 - 1.{!,OO e 1:1,0.0 hotas.,DOMINGOS; ,- 6,30 -
7,30;_ 12;00 - 15.�O· - :lG,30 horaS.

'

.

PONTUAI.IDAÍlE - ltARxPEZ ...:.. 'SEGURANÇA
_*_ �*� _*_"

.'linimento
efeito

sedativo
.

de
imediato

Sanador ê um bálsamo de ação
sedativa contra a dóI' nevrálgica, EXPRESSO BlUMENAU·CURITJBAreumática oti muscular. Uma fricção
com Sanador estimula a círculaçãll
sanguínea e produz rápido alivia.

End ..reço Telegl'ático: ,"LIMOUSINES"
AGt:NCIA: BLUMENAU:·-R�i.l� de Nav. nr. g!'3 - Fone: 1602
AG:I!:NCIJ\. CURITmA: Rua 15'de'Novembro, nr. 629.

."

-'*- ..:..,..�. -*-

uN PRODUTO DO
.

BLUMENAU';JOINVllE
lABORATÓRIO LICOR Df CACaU XaViER !L t. VIAGENS nA'PIDAS E SÉGURAII

-- SO' NO- -,-
)!�P'RES80
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DONS

I
Pelos documentos em r"f.,r;:n(';a, que evldeneínm os resultados ob-

VENDA OESTE DIARIO ttdos uo exercícto decorrido, os senhores aclonlstas terão todos os da-

NA ENGRAXATARIA dos necessúrtos para julearem os atos da díretoría, que permanecerá.

PONTO CHIO

I
O!H!rdullto, ::. \'C.��!l. tllc:po,;il;iio para quaisquer- esetarecímentos que de-

'j- II �"J",rdl1.

rl1\lmenau, 12 de Feverelrn de 1953.

E I • • Comércio e Indústria Walter Sclunlllt S. A.• Lt)ja�

.

•m I n e as, H. N�BELUNG - Diretor-Gerente.

ESPINHAS
A çaVIO Combatida no J.I) Df.
Logo ti prtmelra aplicação, Nlxl>'

o••", começa a eliminar as espí
nhas como si tosse por m ág

í

e a ,

Use Nixoderm á noIte e V. verá sua
pele tornar-se Usa, macía e Ilmpa.
Nixod ..rm é uma nova des(!obert.
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas
frIeiras, manchas vermelhas acne'
írnptngens e erupções v.. �ão p�
cera Iíbertar- se destas afecções
cutâneas a menos que -i'limlne os

germes que se escondem nos mi
núscuJos poros de SUa pele. Portan
ta, peça Nixoderm 60 seu farma
cêutíco, hoje mesmo. A nossa ga-

N-.df rantía é a

IXO'Uerni sua maior
'arl " Jlfecciles �ill�naa= protecãc.

Blumenau, 12 de Fevereiro de 195:1.
R. NEBELUNG, Diretor-Gerente
}<'RIEDRlcn J. G, FISCHER, CÕllt. reg. m. Oilll • C.R.C.

PARECER DO CONlll�LHI) l''IllCAL

O Conselho Fis('al da Comércio e Indústria Walter Schmidt S. A ..

'I'raje-lle' com elegância II Lojas, tendo examinado o balnTJ<:o �el'al, livros e demais contas e do

ils:lndo ternos confecoit)- 11 cumentos em poder da diretoria e referentes ao exercil�O .j� 1952,

n:ulus na Alfiliat:1ria' I, ver:ifi('au a exatidão de todos os elementos fornecidos. Nestap condi-

KeIlermann !., ções, propõe sejam aprovados () relatbrio, [IS contas e todo. os atos

Rua 15 de Nov., 6&1 II I praticados pelo diretor-gerente durante {} aludido exercício.

- ; IH:LFJNO Jl.lIGUEIS - AIHlLl'O SU'.I'TER - JfAW.I'WIG RISCIIBIETER

�31'Ln - Solicita ao Executivo vá

rias providf:ndas' com relação à

Lei n, :25B, de 18.9.52. N. 28]52 - Reincrt -- Construção dE< bancas

Gerhard C. F.· NeuJ'ért --' E,den- dE' cimento no pâteo da Feira Li

são da ;rêde elétrica até a Iocafí- vre. N. 32;52 - Pedro Zlmmet

dade de Testo Central.'N. 29152,-:-, rnann - Irrstajaçâo de um apare

Antôriio Réinért - Sugere vár'ias lho telefónico na Diretoria' do Fc

medidas com relação à éOnúnua- manto Agro-Pecuária.

cão das obras do D.N.P.R.C., ne�t.l (Canrtnúa na prúxinúi edição)

CambiQ .

realmente livre,
sem ... nenhula . restrição
Declarações do sr, Raul Pintade Carvalho
sobre· a regUlamentação da nova

lei cambiai
"Somos pela absoluta li

berdade na parte financei

ra, e 1)01'. que se contínúe
com o aviso prévio na im
portação e eX110rl;:H;ão,'
fim de ser póssívêl, ao
mércío selecionar as "mer
cadorias sem Iímítseões de

qualquer espécie _:: decla··
rou à reportagem o

.

berdadc cambial

Pnossegu índo, disse-nos
S. S, que, sem essa liberda
de, estaríamos impedindo
a participação do capital no
progresso do país. "Com e

feito -- frisou - ninguém
desejaria transferir seus

recursos para o Brasil, sa

bendo de antemão as difi
culdades a enfrentar no ti·futuro, com restricões e

obstáculos de' natureza
cambial. Por isso, achamos'
que a moeda precisa e de
ve ter livre curso, com as

mesmas' facilidades para
entrar ou sair do paí�"·

----�-------�����--�-

Coréia
brulhada ultimamente. como

se sabe, por diversos 'motivos
que seda longo recaputular.
O chere de Estado Maior do
Exército, general Lawton
Collins, está neste momento,
na Coréia, e para lá embar
cou, há dois dias, o general
Maxwell

.

Taylor que substí
i uirá o general Van Fleet no
comando d ; VIII.o Exército,
operações na península. As
sim, enquanto os militares
vão para um lado, os políti
cos e diplomatas devem par
tir para o outro. Mas as mis
sões são interdependentes.'
Tudo iSSJ, além de inúmeras
outras razões, mostram que

PASSEIO

ESPORTES

USO DIÁRIO

"'erld�, E!ptnbal!l, Mao- .11chas, Ulct:rlUl e ReumatJa..
mo. II
ELIXIR DE NOGUJJ:IKA 1:
Grande Depllratl.... II

do saDKU" II

(ASA

Truman pondera: mais uma vcz llO CIlT!'.ter destruidor que assum1l'a

a guerra. do iutUl'o, Já se tem vis.o a vitoria planando sobl"e as ruinasõ

deve tratar os nossos seme- ca de muitas pessoas cerne

lhantes, o tato nos proporcío- Fulano foi enganado numa

na vantagens sem nome, por- transação comercial e como

que cativadas pela consíde- Sicrano caiu nas redes de
ração que merecem, as pes- uma mulher vampiresca.
soas farão em nosso favor E no matrimonio o lato é
coisas que não fariam jamais a única solução aos mü pro
por obrigação. A mulher que blemas que se apresentam
põe em relevo, em presença' diàriamente, porque não são
da genitora de uma cr-íança as coisas que os esposos dizem
delicada de saúde, o aspecto e fazem no lar as que provo

enfermiço de sua filha aque- cam dissenções, senão a m.a

la, que expressa adl;Ül.'ação r
neira de dizê-lo e fazê-los.

porque _a filha, já entrada em ,�UalqUer mulher pode mane

anos, nao se casou ainda' c jar seu esposo enquanto o

essa outra que pergunta _c�ns-Imanejo se sujeite às regras
tantemente pelo nOIVO a po- estritas do tato, Qualquer ho
�re moça a quem seu preme- f mern pode eonsegutr que a

tido abondonou poucos dias

lesposa
coma na sua mão, uma

antes do casamento, nenhuma vez que coloque nela um pou-

delas, sem dúvida, será ja- co de açucaro
mais recebida' com prazer ern Mas - podem objetar mui
nenhuma parte, nem rrin- tos - como se -adquíre o ta�

guém jamais levantará a mão -to? Pelo simples processo de

pura ajudá-la, E tão pouco tratar os demais como se de
pl'é,gredirá nos negocias o ho- seja ser tratado, de dizer as

mern que se considera esptri- coisas agradáveis que se de

tuoso ao relatar em presen- sejam ouvir.

Comércio e ludustria Walter
Schmidl S. I. • Lojas Cf

RBLiI.'I'úRlO DA lHIlETOiUA

SfOnhol'€'s Aclonrstas:

B.\I..\Nt;'O GERAL, ENCERRAno EM
A'l'JVO

I DISPONIVJo�L
Caixa e B,Ull'fJS

,. HEALlZAVRL A CUR'ra PRAZO

31 DE DEZE1\fBJtO DE 1952

665.566,50

r Devedozes por títulos em CiCOrrenlt�
I CIRCULANTE

: E�toque de mercadorlo.s
FIXO - Valores ínvastsdos

-4.979.929,50

5.237.162,20

r...I{·,vei:; e Utensíuos
Máquínns, modelos e rerrsmentus

352. ';'01,00
239.357,40
122,500,00
434.744,90 1.199 ,303.30

Veiculos

I Irrrove ís
I CONTA DE COMPENSAÇÃO
Ações caucionadas 100.000,00

CrS 12.181.9Hl,50

PASSIVO
EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Credores por aceites e em C,Corrente
DIvidendos a pagar
Gratificações a pagar

4..474.254,BO
360,000,00
705.100,00 5.539. 35.{,80

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Credores especiais
Outros credores em C,Corrente

866.463,50
1. 0.2 .452,60 1. 938.916,10

FIXO - Não exigível
Capital
Fundo de Reserva LegnI
F'undo de Previdência p: Duvidosos
Fundo p. Auxílio Social
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva Especial
Lucro Suspenso

3 000.000,00
600.000.00
70.000,00
5.251,90

130.00000

712 000,00
36.438,70 �. 1i()3 1;:10,60

CONTA DE CO:MPENSAÇAO
Caução da Diretoria 100.000,00

c-s 12.181 961,tiO

Blumenau, 12 de Feveretro de 1953.
R. NEBELUNG, DiretQr-Gerente
;"RIEDRICH J. G. FISCHER, Conto reg. nr. 0011 - C.R.C.

nI,;!'tlONS1'ItAÇ.\O JL\ ('ON'rA I.UeROS E PERnAS
c u e n r a-o

Mt:rcadorias - Rend:t lJruta verificada
Rt�ndaS divers:J.!;

,

Luero em Suspenso de 31.12.51
I' D�:BI'l'O

I.Despesas Ger:ds - saldo de,,!a conta

Dividendos a pagar
• Gratrí'ícações a Diretoria

,

j
GluUflcac:ões .u Empregados
Fundo de Reserva Legal
Fundo de ReSErva l<:speeial
J."uudo de Depr-ecínoão
Contas Ineoh['&vds

Balanço _ Sr'Jdo LucI'1) Suspenso :n .12 . .'i2

G. 107.465,50
861.909,30
.72.267,30

5. H5.'13'7,40
360.000,00
160.000,00
663.1\30./iO

30i) OOf).ÚO
21)0 OOO,lJ{I
I jJ 000,00
25 .ace.ou
as, -1J�.7ü

mas na conflagração prevista, não haverá vencedores arruinados e

vencidos liberados pela p:ropria. devastação mo'ral e material. Na ante

rior e na recente guerra mundial, viu-se no fundo dos prejuízos e sa

crifícios dos vencedores e a recuperação irresistivel dos vencidos. Mas,
na proxima conflagracãO a cleneia estará presente para igualar as 1)05-
sibílidades seja justa ou injustamente. O dilema, observa TrUlnan com

sabedoria, não interessa os. povos servis que suportam a opre";;ão de

governos sem limites no tempo e no espaço; mas interessa visceralInen
te o homem livre, cujas liberdades politicas são elementos de suas exis
tências individuais 110 quadro estreito dns gel"ações. O homem livre

aspira à felicidade que é um complexo do ,,"'ito, da segurança e da dig
nidade social. O homem escravo é. pelo contrário, uma escoria da de

gradação e da miséria.

A conclusão que se poderia tirar da mensagem ele Truman, é que
a promessa de paz é humana, no sentido de partir de uma renuncia to

tal. in1possivel n� natureza humana. Os Estadôs pos-tQt.alitario5 da Es-

ponha e Portugal encontraram certas formulas de subsistcnCÍa jurídica.
Podem fazer muito mais, scm risco. porque jâ se' tornaram perml'Ílveis
ii livre informação e discussão POliticll do mundo ocidental. Mas José

Staline ainda não encontrou sequer, o ponto de partida desse crullinho

inevitável. A gllerra é a cláusula, a pilZ n comunicação. O ocidente é
evidenteménte a comunicação e, pois, fi oriente é irremediavelh,el1te
a clausura.
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o quadro abaixo mostrará as idades em que se deve ir
ao consultório dentárto é o qúe pode o cirurgião dentista
fazer em cada uma delas:

Como, pergunta? - Idade em que se deve levar a crian
ça ao dentista. Como resposta: - O que o dentista pode fazer.

Quando se deve levar a criança ao dentista?
Lo - Aos 2 e meio ou 3 anos - Para verificar se os

dentes de leite, não tem pontos fracos no esmalte, que, de
vem já estar todos nos seus lugares, com irrupção perfeita.

O que o dentista pode fazer? - Cuidar dos pontos fracos
ou cariados existentes, obturando as cavidades.

II,o - Aos 4 anos - Para verificar, se os dentes maxilares
não estão sendo prejudicados por máus hábitos, como chupar
o dedo, resnirar pela bôca, etc, e examinar se não há defor
mação da mandíbula.

O Cirurgião Dentista? - Caso necessário, colocará nos

dentes aparelhos para corrigir o hábito vicioso de chupar o

dedinho. No caso da respíracão viciosa, pela bõca, dará aos

pais instruções sobre os cuidados a tomar e havendo defor
mação da mandíbula aconselhará que se recorra ao médico
especialista.

IILo - Aos 5 anos - para verificar se os maxilares es
tão se desenvolvendo bem, de forma a deixar bastante espa
ço para os dentes permanentes, que não tardarão a substituir
03 temporários. ,

O Cirurgião Dentista? - Caso- necessário. regulará o
crescimento dos maxilares, com tratamento adequado,

iV,o - Aos fi anos: -

(Continúa no próximo número)

"
O que lhe transmitimos, lei,to·

N sa, nesta .coluna, é muito impor-
or.'J'lar;ao; tlinte. por-qun' ouvimo-la de um

.I homem; () o que é mais inlpOl'
tant.e .a·nda. de um: homem en-

in l.an· t,"'S' cantador, tanto na, inteligcneia

rl .. "SI' eu tivesse que respon'der' a
uma purgurrta 'sobre quat
'Jualidade ma-s aprt,,,iavq·
mulher para interessar aos

•A minha filhinha. Jauclirinha, para (LUC aprenda mens, claro que hesítur:n
a zelar tios seus dentínos, dedico êste artigo. - O . .rnornentoj mas ucabar-ía por

autor S. �elix WerpachoWski, Odonto.l()gisia· (Deu" , ponrler: a pcrs'!l1nlidl,lde.
tista Felix - Joaçaba). . -'. Porque a mulher- qu ; não

QUARTA PAGINA . _ ..
"
•

Zele pela
cios cientes

(Continuação)
gestos. em sua

seus hahitos. e ainda em cc.sas

míudas como a . pr�dileç�Q
�el·ta ou

.

Em
criança chora A' maneira daquele otimista do
que "só se lembrou de Santa Barbara quando trovejou",

Dirão que escrevo êste artigo para propaganda.
Nada disto!

,

'I'ambern tenho filhos e creio cumprir um dever cívico,

persiste o

dentista ou

Depois de haV2J'

em t'rmta e bí!o 8 nos ti::: !;;"r-:."{?.J
càrca de otocentas mi: ríccn

Ga" de casamento. a �r.:ll>c·nta
Rcsarnorid Rice, fUl1c:ol'!arin (�fj

Registro Civ.! di> Los Angc\?s.
decidiu requerer aposcnta'Jorte
não podendo continuar a rcs'i1-
t.ir à idé;a de que ainda �e

- "Teria t:_"rn1inado por n.do e

cer, vendo tanta gente aicançar
a única mela que sempre sonhei

para. t.ada n. yida·'·
\.I s� Rice. aOH eo!cg'us.
tla despNÚd:L

/ /
No ['n:11 dt" umn douta

'rê nctn l'ü21iLu(la na

eom.go ?"
A pl·O[,'�,;ora. p'·'gou

t(!, na pa lavru e. dias
de, foi CI;lehI'tldo'
to.

de de E;_.·toc·ohno, ;1 111'i)fe:'S3ca
ae filo:>of:a In�n lo':,;c·h.,,' 11"1'

. guntou ao :I.uditôri() �-:,. l nh.t .u-

VAMOS RIR?
A VIUVA: - Ohl doutor

o SEnhor me tinha afirmado
que o meu marido se cura

ria, se seguisse o tr:;l.t::puen-
to que lhe receitou c, no

entanto ele morreu!'

.'" MARCA DE CONFIANÇl'

Distribuideres:
P R O S D O ( I M O SM A.

Importação e·Comercio
Rua 15 de Novembro 900 .. Blumenau �

. �
�������.......�••��������,,��%-s_�1

;� .

Senhores ,Comerciantes
RECEBEMOS

PAliEI. SUL AMERICA - CIIICLE'l'S ADAMS
O'LEO A PATROA
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rotesto
outros tantos que sur

na história do futebol

·Res.l1-vide I aSsinto satisfatoriamente,na >Iarde tte sobado
Durante a semana passada.j- "ubras. Por outro lado, imediatas

Imuito Se cómentou nas rodas 'i E o desejo de todos os a- providências .dever50. ser

tO-I'
esportivas :oc�is a posSiv�l l:eptos d� Olí�pico se

concre-I :11�clas, af�m de ser apressada
volta de Jos,e Pera ao GremlO' .�lZOU, pois adiantou-nos Re- a instalação dos refletores no

Esportivo Olfmpíco, tanto pa- nato Benito que ôntem rnes- campo alví-rubro, para que
ra reassumir suas 'funções de, mo Pêra dirigiria o ensaio co- possamos ainda em 1953 as

oreparador técnico ,da equipe letivo a, que se submeteriam sístir cotejos noturnos, provi-
de profissionais, como para; ,do :lências estas que serão

toma-Ilevar avante os trabalhos h1i·' das, naturalmente, pelo anti-

dados e mais tarde paraüza-.' go e eficiente- zagueíro do A-
rtos incompreensivelmente, da mazonas.

iluminação do estádio da A-

I d R- B
.

té .'IIIUmllIlIltIlIllIlUlllllllllllllUllllllllmmmmfll'ltUlllUlIIllIIl1IlIIlIIl:;: �

seguír, ��:te�: ';eU;F,::,���:;';�; If' RO (1 . E 'S ' S O:
, i �

Falou-se que o "giganté". = ".
, 'c, ' " ::

havia recebido Ul1.1 convite pã- Vollrath & Stueber ª
ra comparecer à uma das reu-: ::

, --

t
" = Ene�-se de: = DR· O- R. KRUEGER

qua S1.'a agremia-
moes cos umeíras do Conse-: = ESC1DIT." c:/ A'TT,rr, CfAQ (mesmo _ __ .::I_�)

='
S o

-

It' X"

'

, - Ar.. """" .. V� >J "I.� - Doenças (le enhoras e 'pel'açoes. :.noslho Deliberativo aíví-rubro, S ABEB�JRAS E ENCERRAMENTOS UE ES(jR'� ::! í Consultório: Hosnital Santa Catarina.
com o que, segundo adianta":: 'TAS

"

ª i � Consulta: Das 9,30 ás 12 ,horas e Das 15 ás 17 horas.
ram certos boatos, não con�., ª REtjl&'1'ROS DE F:lRMAS ª g Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -

cordára o presidente do "mais:: (lON'l'ltATOS, ALT$,;ÇõES DE CONTRATOS = � Fone 1258 (em frente ao Hosllital Santa Isabel).
e DISTIlATO ' DE SO(JIEDADES OWS

-I
AUSENTE do dia, 7 :i 15 de Fevereiro, llarll assistir

querido", dr, Arnaldo Mar- ê Dv>.nT Ai D
;'j COMER:: lo_Congresso Inter-amerrcane do "American College

f' . X
- = .I..,u�LÇÕES DE RENDA :: r s ..

• lOS avier- �ntretal1to, em:: LEGAU'ZAÇAO DE LIVROS COMERCIAIS Il'I8-:: __o_,_lI_r_ge_o_n_s_, _

sondagens feitas por nossa :: OAIS E DE EMPREGADOS '::: 1 DR TELMO DUARTE PEREI-RAreportagem, junto à pessoa li- ê Ganhe tempo e dinheiro contiando 08 seM § : I .'

'

.

'

, '

gada ao gremío da Baixada, I ã serviços por nosso íntermêdío ::

/'
� --_ CLINICA GERAI. ---

inteiramo-nos de que não! = Boa 15 de Novembro, 642 -1.0 Andar - Sala .0.0 O ::

I
Especialista em Doenças de Cr.iança

. = ("In·:n«cio do 0__ lNoo')
,

- CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar -

I�:ram verídicas as notícias em '- XdllU DAllCO � lt = .

n'p�e�10 • t áb d' ":;":illllllllflUllllmmlli1l1l11l11lilll!IIII1I1HUUJIlfIUIIIIIIIUUIIIIIIlIIIlJI!lt."': � "
Fone: 1197

a � y , tan O que sa a o a -- RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 _ Fone 1074

�::;� ':�:�dh���lO�7 d�;:��. Dnis co,lejos-· apenas no ii:�::��:��:���;o::: fes"'t1tlva'l'
,

'
,� '.

d'O' "Pr'ogr'esso ii,lenato Beníto, elemento, Q-, "

'

J''iás, que tudn fez para que fi· ,: ,-
"

. i ; ,

'

lasse definitivamente assen- O Carl'laNaI,�.d mau tempo; e programado, tudo isto influiu '

lado o re�orno. do ,ex-técnico" a atitude'd� ce�fôs Clubes,'que J�astani� para ,��le não tives.! I�do, Palmeiras as hostes alví- semos .10 Gaxclâ Alto uma
I,

tarde esportiva completa, do- I

lizillbo será nosso càp itão :�::� f:;��;��U::�:O;':":':�: i
RIO, 15 '- r.MeridionálJ

j
utilidade na tarefa que

Das Hgl't'miac;ü(l;; convtda-; �
J'

,
' , das H!)enaS compareceram �

-:- da e condhecido o .capí- vem ele lhe ser entregue. E'��l'eS1a, Fluminense e Ama'I,�','.tão O qua ro brasileiro E outro fator que contr.l-
t

'

S A zonas. Este clube e mais o
que a uara no • ul- merí- bui para tornar ainda jus-
cano de Lima. Esta impor- ta a indicação de Zizinho é de Rio do Testo, realizaram

$!,,-j,tante missão vem de se}' a estima e a admiraeáo de o único encontl'O eh torneio, "

confiada a Zizinho em de-' que desfruta junto aós seus
cabendo \) triunfo aos alvi

liberação tomada pelo che- companheiros, sent1mento'S w!'des, na dl'cisão por pena- :f.
fe da delegação) José Lins' estes que se ressalt<.ram nb lidades máximas. �
do Rego e pelo técnico Ai- jubilo com que todos rece-

No prelio de honra da taro �

moré lVloreira; b2ram a sua escolha para
de, defrontararn'se Progresso i I

E não há como deixar de seu capitão. e Fliuminense, tendo a vitó· �,
;reconhecer e aplaudir a

ria ,'iJrridJ aos alvi··celestes, �
inteira felicidade da esco-

" após noventa minutos bem �'
"

.lha. Ninguem melhor, real. Retornou disputados. Assim sendo, ü �
mente, que o notável ZIZA 112U O sr. Progresso ficou de posse da �
pElra desempenhar tão re- Ta(;a "lIercilio Dceke". um ii-
I t 1 I rico troféu. 3 OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO
<:_van e pape na orienta- Encontrc:-se novamente

,. :,
DR WILSON SANTHIAGO

çao, em campo, da seleção I entre nós o sr. He'lr'o Alves ' Alúltente!tll Faculdade de l\ledieIna da UnIversIdade do BraMU
.

I J ' CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das i4
nacI�na '. já _pelas suas, e�-1 que por muito tempo OCU· ás 18 horas. _ CONSULTO'RIO: .Tunto ao lios-

'�:�,c.;�:lfh:l��d�en!e���� ,I f�U;a c��� �l��e�:�:'�:� _' If;j
"

! _.:.p_it_a_l_S_a:...n_ta__Is_a_b_e_l �_

lUd!a er:�re seus compa·· de Futr: 301, exercendo, a-, r�' � A d 'Y O g a dos
nhelros, Ja pela larga expe- lém d:.:...:J, as funcões de ,-;�-:}" ,�

0,1\. VIN1CIUC' DE l\iIVEIRA-'[ ríe�?ia ,de qu� dispõe e ad- Diretcr do Grupo� Escolar J/' ..,. � K .J UI!.
qUlnda atraves a amplissi- 'Luiz Delfina'. .//"'!.;:'"(/ �

,

\'-t� �I �u� em����a�c; v�;:��?�� na���ita����e;��rc�a:: ':'Vi. � ,

Yit, '

"

tlV e que sera de superIOr. te grande desportista reas- I '

t
-TIII'WIH\ (nuVm a 1'\1'1.,'.

sumirá seu eXieTcício 11(a
I Ü 'RÓ\lr U� - ._!!!;i�1 secretaría da LBF, reini- P r e�a re,

B f tOO 'N, fR 1 c:ando, da mesma forma,
, Sl�"suas atividades junto ao O futuro dereferi:io 'estabeleciment;) ,

de ensino.
'

i� seu f ii h ,o I �
,I
�1
·é�
�.

�
;.1
p
�

.�
t"d�Fi,t...-Clt.,)

! o famoso

I

t. KARMANN
CIRURGIA:O DENTISTA

Raios-X
Espedalidade em Rlldiog"l'atia dentária para

qualquer· ex:nme mêdieo --.-
Rua Brusque Telefone, 1203

H. PROBSl
CIRURGIAO DENTISTA

AO LADO DOS CORREIOS E TgLEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

DOENCAS DO CORAÇÃO �
•

DR.. CARVALHO �
(Electrocardiogratia)

I�'.Tratamento de neuroses - (PSicoterapia) ,

Av. Ri!) Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Vine Busch

MOLESTIAS DE SENHOkAS

DR. RENATO (AMARA IDOENÇAS INTJ1:llN'AS
OPERAçõES ,ONnAS CURTAS

Consultório: Travessa 4: de Fev\\relro, 3
Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDJ· HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doeneas de Senhoras

Consuitas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 às I'? hs,

__ BLUMENAU - HOSPITAL SAN'rê;. CATAruNA

INSTITUTO DE OLl ...OS
OUVIDOS - NA\RIZ E GARGANTA,

- .. fi DRS. lAVA RES e MEUSI- ....
RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

lNSTlTUTO DE RADIUM
- DR. A. ODEBRECBT.-

Radioterapia - Raios-X - Fisf9terapia - Metabó·
llsmo - RESIDENCIA: Rui 7 de Setembro, 15

")ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS!

Promotor Público da La Vara
FONE 1046 Edifíci(}l do Forum

Rua 15 de' Novembrol, 161
'BLUMENAU SANTA CATARINA

dando�/he

DR. JOÃO DE BORBA
AD V O G A D O

scritõrio e residência àrua XV de Novembro, 968
LUl\IENAU_ Telefone, 1566

DR" HERBERT GEOiG

Iônico

ESCRITORIO:
ADVOGADO
HOTEL HOLETZ - BLUMENAU

FONE -15-31

realizar-se na

noite de sexta-feira, na Ca
pital do Estado, em pros
seguimento ao campeonato'
-oficial, o cotejo Paula Ra
mos x Guaral1í, respectiva
mente lanterninha e penúl· f
timo colocado, uma vez ·que
fi tarde de domingo seria.
impro,p'ícia à efetuação de

OlrOSCAL Corretores

nervino e

muscular

ULMÉR lAFfRONT
. §

�I
• I� ADVOCAtlA EM GERAL

I � ROBERTO WAlDfR S(flMIDT �
I � Solicitador Inm"o na Ordem ,10' Advo""dos 00 �

Um produfo do

Filmes e máquinas fotográficas das me

- _.. 'Ibores' fi ualidades - .....

RUA 15 DE' NOVEMBRO, . NR. 1.436

(Defronte ao "(ine Blumenau'1
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and s
Pleiteia a

imporur ívo ncc '!-; 'ário uo a.upa-

1'0 social 'da numerosa etasso doi';
cmnercrártos. que tem usufruído

,

d.. ��l'l1ndL''' lW!)I'fi<'iofl nu campo
tln fI�"l�'l"n('i:l llli'dil�;l e :'ill'lllit

CêUll('fI, !J m ,'OHlO no 'III,' d z

respelto {, as,:btr·uc'i:, ::i marernt

d';lde.

Cons dPTOll SUfI l<)xeplê!1"!u o

senhor PI'f'sicl"nte na RI']iúhJ'('a
a ,�I'Í:I(;í'i1) ser dever do EstUlto

Foi asslm, que' solen=ment e,
sob DR áuspícíos da li',,'.l'-rlH'-:.'ia
do Comercio do Estado dI' sil.,,
ta Catarna. vímos. em data d"
3 de .TUNHO ele 195D, instalado

(';'��d" r SEnVIçO
DO COMl<;'RmO,
dpsde aqu,,'fl. f.r,':u,a.

prestando relevante servteo- de as

s!;] I pnela aos fnlprf!gado> no co

mérc'o e :'lUO.!'! I'I';;pi'I"'Hvfrs í'u.rnf;,.
lían.

Gravíssimo desastre ocorreu sábado
'H noite na rndovia"PresidenteDutra"
PERF.C}1�RAl\[ NO ACIDF.NT F. o DEPUTADO JOAQUIM CARnn.O )�ILnO li:

ESI'o;iA

RIO, 1 II (Merjdhmal )
Desastre de consequencias
gruvísslmas, com dois mortos
e tres Iertdos, ocorreu sábado
à noite 11:1 rodovia Presidente
Dutra.
Entre as vítimas estão o

ex-deputado Joaquim Cardilo
F i 1 h _" e SU,t esposa,
sra, Elzn Burros Cardl lo, que

pereceram, t c' n d o duas
filhas do casal {' ti ln 1'<1 naz

que as acompanhnva 50ft'ido
gr,tves ferinll'lltos.
ELUll pouco mais de vinte

e uma horus quando Cardilo
Filho par-iu seu carro (carnl
nhote I, de chupa número
112402 no quüomotros 23

para ccmprar laranjas. No
carro viajavam sua esposa,
suas filhas Estel-Maria e Li
na-Maria e o estudante Ale

xandre Armando Zucolo. nol-

---------------------

VlI de l<:�tda-Marin. Nova Iguaçú. As nutorídades
DI' repente, surgindo de policlals removeram os c.dá

uma curva (J õulbus 5] 0, de vere" nara o necrotério e en

Sã!) Paulo, da Rêde de Viação iraram em diligencia pfiIl'a
Passare Murron, projetou-se prenríej- (J motorista crtmtno
contra a caminhonete, at.iran- so, o qual fugiu após o desas
do-a Ióra da estrada, num pr i- , ire.

cípicio.
O cheque foi violentíssimo. DESCOBERTA OUTRA

O advogado e sua esposa, gra- COLONIA NUDISTA

vemr-nte í'eridos, f"leceram no RIO, 16 (Meridional}
'ocal. enquanto suas filhas e Além da B?}te Corsario, na

o [ovem Alexandre recebiam I Barra da 'I'ijuca, nossos eon

les't:cs mais ou menos graves frades �o "Correio, da Noítc;"
sr-nd i Internados no Hospital descobr-iram outra co'lonla

nudista femlninu que congre,
:;U trinta e quatro ninfas. O
Jornal documentou tudo com

fotografias e levaram o caso

ao conhecimento do Chefe de
Polícia. Quanto a detalhes,
há denso místérfo- Podemos Iaosinf'rmar, entretanto, que a

'

colônia paradísíca nada tem
que ver com a colônia da se
nhora Luz Del Fuego. , ,

EM ORDEM OS FESTEJOS
DE MOMO NO RIO
RIO, 16 (Meridional)

As festas carnavalescas nas RIO 16 (Meridional) -
ruas e clubes estão decorreu- í Os iates argentinos "Tru-
do absolutamente em ordem. I

ha �

.

d" '" C$'
Apenas alguns engraçadinhos [c <! Ssgun o e Cangrejo
tentaram depredar os bondes, I Segundo" fcram desclassí
Onze dele.s. foram trancaíía- {ficados, embora o último
dos em varras delegacias a- h 1 d
lém de multados.

' ten a comp eta o a prova
corno simples participante,
O brasileiro "Nathaly" tam
bém foi desclassificado, já
que, sofrendo à altura do
Rio Grande do Sul um aci-

..Parli�ários �O �Üm�ar�eio �as·
�ases militares na MaD�cburiH

,-_.--_._--_.,-------- ----

"IIIDlll
ImlRlfelRa

WASHINGTON, 16 .u.
P,'> - Os Estados Unidos
devem bloquear a China
comunista e bombardear as

bases vermelhas da Mand
chúria, declararam hoje os

senadores republicanos H.
Alexander Smith e Wil
.iam F. K.nowland. Os re

feridos parlamentares acres

centaram que essas medi
das militares devem ser to

madas "por conta propria"
mas se os aliados dos Esta
dos Unidos não as apoia-
rem. • _,. "

REBEL E BOLSO
NAS MON'l'ANHAS no
IRÃ
TEgnA, 16 IU.P.1 - As

forças do governo estão
bomburdoan-lo, d:!�n ca

l1hÕ2S e Iusís, um baluarte
nas montanhas perto dos

pO<;:(:5 Lwti'n!i[el'(Js 110 SlI

doést2 il'anian:J. Ali, uma

centena de rebeldes da tri
bu dos Bakt ial'cs, eonhecí·
dos r>e·lo seu esniritD indc

p.;'ncfellÍ(�, cUlltill(W l't�sis
iindo fert1ZlíH'ntt\ lIl) (lU I'
--------------------

Regressaram ao

Rio as delega
ções do Botafogo
e do Fluminense
RIO, 16 (Meridional) - As

delegações do Fluminense e

do Botafogo regressaram de
avião sábado último às últi
mas horas da noite. No aéro-
porto Santos Dumont, pes
soas de famílias c amigos a

guardavam com ansiedade a

chegada dos jogadores.
Todos os participantes das

delegações ouvidas tinhalTI as

mais ásperas palávras de con

denação aos atentados de que
foram vítimas, Orlando, Didi

e, Castilho, estavam t'ontun- IIdIdos, sendo que Procopj,)
com certa gravidade. ,

Por se aeh 11'em cancados e
!

contundidos. não embai'caram
mais para São Lourenço, se

gundo inL;rmaçõe,g que for
neceu à impren::;a (l 1'r. Gra

d�n, a;sistcnte té,-�nico do
AmlOre.

foi qualificado de "revolu

ção de bolso". Outros vinte
renderam-se na manhã de

hoje, enquanto dezesseis
1\ '.>�L'\ I:',i\-i Í"JSTE

DIARIO

foram mortos,

Cronica Policial

IDepois de embriagar-se quebrou1
e tentou' suicidar-se

•.#

moveisos neíro-

Lamentavelmente
mandante Blundlt, o pri
meiro a cruzar a meta de
chegada e arrebentar a fita
azul, com o seu já famoso
"whit-Mist," por motivos
de força maior regressará
na proxírna tert:-a .. feira pa
ra sua Pâir'lU, Assim, cabe
rá ao imedbto estaq)resen.,.
te à solenidade em apreço.

Como é do conhecÍlnento
geral, a regata Buenos Ai
'os-Rio de Janeiro, de idea-

-�----------

Ernesto Schoenau, viuvo quim, pelas 21 horas, re- para levar a termo o seu

'; pai de tres filhos menores, gressou ao seu lar e ali che- tresloucado gésto, . porém,
residente no suburbio de gando, em completo estado foi impedido de faze-lo com

Fortaleza, é dado ao vício de embriagues, passou a a íntervcncâo dos seus vi
:le embrlagar-sc e nessas cometer seus atos de 10u- : ;;:inhos, que acorreram em

ucasiôes UJ chegar em ca- cura, quebrando todos os seu socorro,

su, e ncmnotldo de um (1- pratos e mobilia e depois! Comunicado o Iato Ú po
\,(";-iSO nervoso, provocando de ter cometldo toda SOitf'! 1 ida, esta Nanpm eceu ao
desr'rd Jl) em C�tsa. de depredações, tentou SUi-llocul, eOllduzindo o quase
'-

l)urningu LI noite, depois cidar-se, Por duas vezes, I sUleida para a UUI>, anele
de all'oolis:lr-se num bote-' serviu-se de corda e cipó ficou detido,

F:M POLVOROSA 1\
RUA DAS' CABRAS
Na noite d:: sabfldo a

rm, das Cubras, no subur
bio do Garcia, esieve em

polvm'osa, altas horas 'da

I madrugada, Seniam preci
.

s<.:mcllte 2 horas, quando
Lauro Joaquim Pereira,
Wilson Silva C Armindo
Cardoso, acompanhando
Marcelino Schneider e sua
mulher e maiS' u'a moca

, de nome Maria Colati�o: 1por questões de somenos

importancia entraram a dis
cutir e foram ás vias de fa
to, tendo Schneider esfa
queado Lauro Joaquim Pe
reira, que foi medicado no
(Conclui na 2.n !lág, letra D)

-_ .._--- --------------------'-.........---'

C A S

"A CAPITAL"
PROCURA SiM SEiVIR SEUS FREGUESES

ADQUiRINDO SEMPRE NOVIDADES E M

ARTIGOS QUE SE RECOMENDAM DAS ME»

UtORES fA'BRICAS DO PAI'$. qu� está a

;proviJenci�s(ASA CAPITAL"
•

ex '9,r
•

rrA

XV de Novembro H.o 415.
Periodicanlente visaa� e.5h� nTa. instAla(�t) nn._ l\..laIl"_H�dn.. r.1.�

é!!clade, ;larques de díY-rsõ<'s ':lI q'.le de (';a...:;as e como semj)r
I: r"", P. ('(>no é l1�ttul'd.l, né>l!"»: acontece, o, .srus

. alLo.falal1res
op'>rtul1idade5, é' mu'to ;:o!Hu:n na sua passrl.gem. de xavam en

,bserwcr-sp pelas ruas cfJnl.r'lis lt'evfJr Ulll<l (.nda de protésro 'I:T

Os can"os e caminhões com feus tra o fato il'ritantf� ',lo ab'l�'), ((U'
.l1to-f!'11nnte,5 n ftl:7.cr rn'OJHlg'and't r.onstitui um flagrante :11 enü�d
-"1 �!lt,,:< e Iron �rw_Ult

..

S '-07.(-:F, 'Ia socêgo públic(). poL:, ('unu

lüvand'l rro-! 11:'1 [I) ('deIto;;> �i t .si_ notól�lo� nUtna c:dade d.· h';'h ..

',,,dI! o barulho eQl;u1'pef:l',lo I' (! lho, cssenci:dml'nte ind\!�tl'ia'
'rdtantc, Ainda -lomíngo pda onde DE; seus hah' taut oi; ]1"0":'1
',l:ruhi' cÍl'cu '('u pelo c-e'l' "h l. f'" I'am r.!pou!ó':U· das' sua < f'lÍna
:n:n:} f.� pph"n s\tp.\(rh:o!-i un) e:t- ext�t\u:lntet não se justifiê-t (lSB'

m'nhão c1c"}lI'oJ)agandn do circo estado de coi ·as. Compete às tlU

. � ,
lorida,T ,; COlllIlet htC's 7.ctl!.r l)!j'

i RoulJas de qualidades pa- ii: socê�'Q público, motivo l)"!"'\'<' ,

I ra homens e senhoras _.Ij I'
que RCima .apontamos> :1 'clig!'1'-'

I Confeeções Kellel'n1anll II ,1(; pl'óvidünc'as quo I} caso rc

II Rua 15 de Nov., G!rl ! (,11C1' co hindo,.se, de um'!. ""'.1 1'Ol
...."'"""" ...=- - =- ..-. _:- __ _",.".. � tJda'6 esses abusos�

TONICO CAPILAR

PO� EXCHH"jA
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