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CAIRO, 1!l··I,U.P:lj.·
- O general N�ghib, I
primeiro M inístro E- r
gípeío, .

declarou que, J '

p.m questão de dias,' .

comecarão as negó': -

ei açúes all�lo-egí_11ci�S 1·tender, tes a' sotuçao
da evacuação das for
ças brítâni<;(;is �a zo�
na dó Canal de Suez.

Expulsará o México os

piratas das suas aguas
territoriais

Vantagens e Vcneímentos doS. Mi""
litaJ.'es'! QU':-Ul iH3.1HJa P':'U'Ú easa

lada a semana müttnres vzdjdDS rn-t
utares qllE rejn-esentum centenas

de lulUliou'es de \�.t.·li7:,Ah·(;!:: :.tO -pr:ifA
para tt·�los t;;dUC3.dPSt seJJ.t{ú o COll'"

g ruaso ? Quel-il 31.Joseuta funci.Gna�

rios pUblicos for tes, 1·O}-ítk�tos. com

vencrmerrtos supúx.-io't'es as fOi"C:o.S
de quulqUer tcSOUl'O do mundo.
Queru se deLxa. envent:�n�u' por um

grosseiro nativismo. ao ponto de
ímpedh- II exploração racional de

riquezas )ltit.enciüis da nação - as

quais por isso mesmo qik jazem a�

uormectdas, nada para el" repre-

Cresce'Bte fensa-o franco ale'ma- com
�e��tm'�;i:;.�,,�ll-'íJ V�:�o�e;� a;::O:;i��:

.

r

•
.

,

\.ej
. <la autonomia tio Dist.rIto ]C".

d"ral? Quelll quís entregar o EXe
cutivo da capital da Republica a

OS pl·anos d'8 e x' e' rc I- 1."i:O e u r o p e u
um bando (1;:, ilitlividuos destitui-
dos do escrupu íos c- de honra el.
vícav

As falhas, que inibem o Cono

Estudou O governo francês ;,� a situação mundial ;::��;liC��lae�e;'l'e;� I:�. l��:��ia�!:
�

lhe cabe, andam na vista daqueles
PARIS, 18 (U.P.) -..,.. O go- do presidente Auriól, os mi- (U.P.) - O presidente Adol- -que menos vêem. S50 tle �oliieji)

verno frances reuniu-se hoje, nístros discutiram sobretudo pho Ruiz Cortinez, autorizou, conhecidas.
para um amplo estudo da si- a crescente tensão franco-ale- uma emissão de bOn1.lS do go- Difícil.. entretauto, serií contes

tuação mundial. Sob a chefia mã, provocada pelas mudan- vêrno, no valor de trinta mi- tal' que a comissão do chefe do e

ças que a França vem introdu- lhões de pesos para indenizar xecutivo, na direção ostensiva da
zindo nos planos do Exercito os pequenos proprietários de politica nacional, responde pela
europeu" terras afetadas pela reforma ausencla de norte do Congresso.
CONTItABANDO DE AR- agrária de principias de 1.930. Está mais do que provado que no

MAS PARA A AMERICA Os bónus serão pagáveis em ,Brasil primario que aí está, não
CENTRAL auarenta anos. haverá ordem democrática sem

CIDADE DO MEXICO, 18
-

A MAIOR BATALHA intervencionismo .presidencial.
(U.P.) - Ao mesmo tempo AE'REA NA CORE'IA

Se o sr , G�tuho Va,:gas fosse

que se inicia o julgamento de 18 U P) _

se-!
um chefe nacional mars presente

quatro mexicanos, acusados T9�.UI9, fora� .

hoje aba- no ritmo partamentar, mais cioso

de contrabandear armas para t�. IgS" abre'" ndrte-a- do seu papel dc guia das forças
a Ameríca Central, as autori- tidos por S � "

C
repunlicanas, noventa cor cento

dades revelam estar investi- meri.canos, - anu�cla um 0-
dos erras perpe trndos �;elo poder

munícado da Qumta Força
gando outro caso de contra-

Aérea. Acrescenta o comuní- I (Conf'lui na 2.11 pl1g-. letra A}
bando de armas através da j _

fronteira entre o Mexico e os
cado que o combate em que

IIorarn abat idos os aparelhos V"'NDA .........�·T..,. DIARJ'"Estados Untdos- Os contraban- b t
., U".,,� "" ......

distas utilizavam barcos de comunistas fo� a maior a.�-I NA ENGRAXATARIA
lha aérea realIzada na CoreIa : PONTO cmeborracha e canoas, para tra-
deste 21 de janeiro último. '

� _

xer as armas atravez do Rio
Grande, que faz fronteira.
CHEGOU AO .JAPÃO O
GENERAL JUIN
TOQUIO, 18 (U.P.) - O

marechal Alphonse Juin foi
recebido ao chegar a esta Ca
pital pelo. general Mark Clark
comandante supremo das
Forças Unidas no Extremo O
riente (qúe o convidára para
empreender esta viágem) pe
los 81'S. Maurice Dejean, em
baixador da Franca no Japão
e Piérre Abelin, delegado da
F'l'al1ça junto ao Conselho E
conômico Social da ONU e

general OUo Wyiand, cOlÍ1an
daute das forças aéreas norte-

C 1- ta americanas no Extremo 0-
omun S riente. O marechal Juin tem

intenção de permanecer uma
semana e irá à Coréia, onde
inspecionará o trabalho fran
cês comandado pelo coronel
François Lebegue, de Germi
ny.
EMISSãO DE BONUR Do'
GOVERNO MEXICANO
CIDADE DO MEXICO, 18

f Na 214J

Em vuz datpasseata de estu�aDlesl
-=- As,l;: CH:ll.j-E,\t;kHH.\NlI

3. FAUI�ü. 12 - Se o míntstr-o

r1:1 Ju;:ih?â aBpira� de coraeão, um

/loergilimento do niv"" eívíeu do

país, terá que começar O: seu tra

halho pelo Parlamento. 'I'ern esse

eornetíde varres erros e erros

li';,
�

�i�' Li púi.:" [I i·f;�::}Ji}11-:.;biiida4ê' pela.
mmor- p<:d'1� üi:li.':'�:. {>.áberã ao c:on ....

gri?5.SD. Def:lÍe l!l:tti. cemo te-rn.üs
acentuado ,,1i,ri�:iS ve-zes, se o Br:!l�
sfl pena, " ,'tll}):l 'lhe 1.""" uO po
der legislnHvo Desse rol de sotrt-

.,d, Ati. • OftelllU
...u 81.0 1'&..10, ',III

�'tOVPAiVA. saCA
I BLUMÉNAU, (Santa Catarina) - QUinta-fell'u, 19 de II

..

- - � FEVEREIRO DE 1953 - � .,-.

TI&LltFO""<S' 1 II • t
IIIn4. '1'6!.: "MAÇAO"
CaLr:. PoatAl. SI

murto graves. Erros de clopr a mentes 11ão- será das menores.

cOllsL'iencia moral da naçâo. QUEm votou (j hli�1·jv,1 COdigo de
Se vernos tan rns nlale� Li afli ...

---�---
""......,---

CIDADE DO MEXICO, 18 rrr
pj - Duas un.dudes da Guarda
Costeira Mexicana ;arparam do
porto de Campecho, com u"dem
para captuar-m- qualquer barco
Ue pesca <'strangeiro, encontrado
dentro de em limite de nove mi
lhas dá. costa. A propostto, o S�
cretârío da Mar nha, general
Taboada declarou que o ]..texico
expulsará os "p'r.atas" de, suas

águas tf'rr;torais se necessária ii.
ponta de pitola. Ao mesmo tem

po, o Ministério renovou sua de

claração 'de que as águas territo
rais mexicanas se extendem a

nove milha�.
'

.Bccntecimento

«Sinto que estamos às

qua/qu�r»1

Retomará o prBsi�eDte Eisenbowar
a olensiva na Europa e na laia
WASHINGTON, 18 (U.P.)

I
Capital. Salientou que a inim

C Os Estados Unidos toma" dativa seria muito importan°
iram a iniciativa. 110 conflito te se a Amerieu quizesse con

mundial que opõe este país' seg,-!�� salvar a paz por meios
ao Kremlin, declarou ontem. paciflcoS esclarece.H � s:.
à noite Q sr. Haroldo Stas- Stassem que o presldente Elo

sen, diretur da Agencia de Se- senhúwer l'etomal'l. :1 of7nsi�
gurimça Mútua, dirigindo·se va na Euro�a .e no O�lente
ao Congresso Nacional, orga- graças a d(ll� fatos. segumtes:
nização norte-americana dos 1.) - A, ,:wgem da sr. D�l
ex-combatentes reunido nesta 1es, secretarIO de Estado, VIa·

gem que, segundo o orador,
seria mais tarde conhecida
como de grandes dias de ser-

viços prestados à causa da
paz e da liberdade.
2.0) - Ol'delll dada pelo

presidente de desneutralizar
a ilha Formosa, afim. de que
a Seüma Esquadra não servi
ce mais de tmpão à China ca-

L:;:: ::=::::::0:=:::::=::' l:��ijsia.

tfm rriil ,iO e 'qúinl1eirtos mil
para aquisição de sementes
para distribuição gratuita aos
agricultores. Disse tllmbem,
entre: outras.coisas que serão < SALVADOR, 18 (Meri
concedidos à Paraíba' desta- dional)�. Agradecendo a
cam-se a localizacão de. oito
silos, para deposito e' conser- homenagem que lhes pres-
vação .de sementes e a remes- tou a Associação Comercial
5a de centenas de moio-bom- destá Capital,' o general
bas e tres patrulhas mecânicas Cordeiro de

.

Farias fez
cada .qual com dez tratores.

gráves declaxações dízendo:
"Sinto por toda parte do

país que estamos às vespe
ras de um acontecimento

Bahia o Q. G.
qualquer". E acrescentou 10 deputado Walter Ataide, I

a comissão inter-partidária
que em virtude de estudos presidente do PSD minei- que estuda a reforma admi·

prqcedidos no Exercito,
.

a- 1'0, falando à reportagem nistrativa. A reunião não
credita que o Quartel Ge- disse. que ó PTB de Minas contará com a presença do
neral Comunista, anterior- vai se reunir no proximo senador Ferreira de Souza,
mente em ,Recife, se acha dia 3 de março afim de deli- que preside a comissão, de-
agora 'sediado na Bahia. • berar em definitivo sobre vendo a mesma ter como

SERA' O CORONEL .a expulsão do coronel OHm presidente o deputado Deo-
EXPULSO DO PTB pio Ferraz Carvalho, que, doro Mendonça.
RIO, 18 (Meridional) é, aliás, vice-presidente do

PTB. Como se sabe, o coro

nel Olímpio Ferraz de Car
valho encontra-se preso na

séde da Quarta Região Mi
litar de Juiz de Fora, acu

sado por àtívidades comu

nistas'
REUNE;-SE HOJE A
COMISSÃO INTER
PARTIDA'RIA
RIO, 13 (Meridional) -

Deverá reunir-se amanhã

BOEHRINGElt, ALEMANHAComprometeu:"se, '.' ainda,
mandar proceder estudos de
prospecção no Vale Grama-ne,
bem· como mandar urra parti-

Voltaram os ilfamados
comprimidos EUFIN de

IfACAM SlllU� ANU'.''tCIOS
NESTE DJ.ARID

ASMA

OTTA\VA 1R rUPi --- Inl"or-

Considera o governo dos EE.UU.a cidade
:f:��#j!�:!f!�;; de Berlim como "fortaleza inexpugnavel"
convocação extraord�ná�ia, . Ildverlencia aIs russos do alto comissário
p:omovendo outra mdICa-

BERLIM, 18 (U.P.) _ O
çao para a quarta

secreta-I dr. James Connant alto ca

ria, atualmente ocupada ,missário dos Estado� Unidos
por Armando Fontes. O ,na Alemanha, advertiu os

nome apontado é o do de- ,.russos qu� o gover�o dos Es-
,. ;. .

tados Umdos conSIdera Ber-
putaaD baIano OlIvelra Gm- lim como "uma fortaleza
-nm·ães. inexpugnável" e que está dis

p�,sto- a defende-la a todo cus

to. O sr. Connant tambem as

;segurou que os Estados Uni-
{{os se .oporão às novas medi
das soviéticas tendentes a

isolar os setores ocidentais de
Berlim· O sr. Connant acres

centou ainda que os Estados
Unidos continuarão insistindo
no livre transito Dor toda a

cidade. Essas decíaraçães es

·;tão contidas em um discurso
que o alto comissário norte
americanQ leu pela radio de
Berlim.
ALIANÇA FRANCO AN
GLO-AMERICANA
PARIS, 18 (U.P.) - O Mi-

nistro dos Negocios Estran
·geiros da França, sr, C. Bi
dault, apresentou hoje ao go- IIvêrno planos para a formação I
de uma forte aliança franco II

'{lo-americana, no ambito

PROCEDERA' O RODI
ZIO O PARTIDO
ImpUBLICANOCinzas do Carnaval

Apesar do mau· tempo I povo.carióca
prestou fadas as honra� ao Rei Momo
RIO, 18 (Meridional) - de quarta-feira de cinzas, - ral Horaes Ancora, falando

O tempo melhorou bastan". quando o povo começou a à imprensa disse .estar sa

te ôntem à tarde, :propor- .dispersar-se rumo aos su- tisfeito pela maneira como

danando muita alegria, o burbios e zona sul, come- decorréu o carnaval. Os fo
que não houve sábado, do- çando o assalto aos bondes, liões cariocas .àtenderam
mingo :e segunda"feira de ônibus e lotações. Nos bai- plenamente aos apelos .das
carnaval, devido. as chuvas les, o carnavai só terminou aUtoridades, no séntido de
torrenciais..

. -

ao amanh�cer de hoje. I' evitar excessos e desord�ns,
Milháres de pessôas coa"; RIO)' 18 - (Meridional) - lue empanassem o bnlho

lháram as
.
avenidas Rio O Chefe de Polícia, gene- da festa popular. '

Branco .Presidente ,'.Vargas,
aproveitando os -blocos su::
jos para fazer suas exibi�
ções cheias de bom humor
e graça. A' noite.' quasi to
da a popúlação cátíoca e

forasteiros concentraram-se '.

, LONDRES, (U.P.)
na , Avenida Rio Branco, Seguem com. vivo interesse
para, assistir ao tradicional os meios fmanceiros briíâni
desfile dos :prestitos� Cerca. cos' as

.'. informações concer-

('as 23 110r'as vl·o'lel1t.o tem� nentes, àa bertúra, ao Brasil,
1 - de um' crédito de trezentos
]Joral caiu; obrigando o po-. milhões de dóláres pelo Ex

VO, em. grl:\.nde parte, are" port Itnport-Bank, de um cré

fugia r-se nas marquises e dito que deve permitir aquele
l '.1' d d f' pais absorver seu 'debito co-

J::_res, prejU',lICél,l1 o o es ·1- mercial éom' relacâ-o aos Es-
L tados pnidos. Consoante as

-

VERDADEIRA CACADA
,

DE URANIO NO (ANADA'

da organização do tratado do
Atlântico Norte.
APOIAM OS SOVIETICOS
A NOMEAÇÃO DE PEAR
SON
NOVA IORQUE, 18 (U.P.)

- O jornal "New York Ti
mes" informou que a Russia
apoia.da a escolha do minis
tro das relações exteriores do
Canadá L. Pearson, para o

cargo de secretário geral da
ONU. Segundo jornal, isto
tería sido insinuado claramen
te pelo embaixador soviético
George Zarubin, durante re

cente visita a outros diploma
tas estrangeiros.
SERVrCOS REGULARES
ENTRE-TOQUIO E N.
YORK
TOQUIO, 18 (U.P.) - Se

gundo se anunciou hoje, a

',Nippon Yusen Kaisha, a maior

I'!mpresa de navegação japo
lnê8a, reiniciará em abril seus
serviços regulares entre o Ja-

pão e Nova Iorque, vía por
tos da America Central e do
Sul. Os serviços da Nippon
Yusen Kaisha estão suspensos
desde a segunda guerra mun

dial.

Kellermann - u seu

Alfaiate
Rua 15 de Nov .• 681

II
II
I)

ROMA, 18 (U.P.) - Aos
,c;:etenta e cinco anos de ida
de, faleceu ontem em sua re

·sidencia o famoso dramatur
go, novelista e críticQ literá
{rio italiano Alessandro Varal
do.

'11am do Ce�ltro Fürrov ário '(�e
North Bay, no Ontá.rio, que inú
meros exploradores de urâni,o'
·-passaram ali, para in·ciar uma

ca�a:da ao precioso minério que
não· tem paralelos na histór:R
do Ontár:o. 'Toda a população
daquela zona toma' parte n' SS'l

corrida. que abrange. uma aérea
de .nove quilômetros à costa Il€o
um lapô, Tu'do que o garimpe ro
de urânio precisa. é um conta
dor Ge�,;er para indicar a pr(,s�ll
ca .do mineral rad'o-atil!o; e 11

procura está sendo levnda até
aos "jard:ns '"' quintais (1.as 1'1'e

sidências. 'Homens \h� negocios
e estuda�ntes, d' ])Ois d/ls horas

(Conclui na 2.a pág. letra C)

últimas nanclas, tais negocia
ções estadam prestes a tér
êxito, mas segundo o "Finan
ciaI Times", que :fez éco aos

rumores que estão circulando
nos meios brasileiros, as con

.

dições 'do emprestimo seríam
"duras". O emprestimo seria
reembolsável num: praso de
ires anos a partir de janeiro
de 1.954 e que. tería uma ele
vada taxa de juros. Os brasi
leiros esperam um. praso pa
ra reembolso de quatro ou

cinco anos e uma taxa de ju,
1'OS de tres ou quatro porcen
to. Segundo o mesmo jornal,
'os meios financeiros brasilei
r.os expressariam suas apre
ensões pelo fato de q.ue uma

liquidação muito raplda dos
,atrazados comerciais brasilei
ros para com: os Estadqs Uni
dos é susceptível de incitar as

autoridades oficiais a relaxa
,rem prematurame?-te as r�s
trições sobre as lmportaçoes
procedentes da zona do doIar,
enquanto que as trocas comer

ciais do Brasil para com esta

·zona lhe ,.continúam desfavo
raveis. Ademais, assinala�se

que o total do deficit comer-

Os llrOcessÚ"s d�· filtracão e hicienl.·za,ção dó>.LEITE cial b,asileiro pará. oom o

IGOR" I t-d
. :mundo inteiro é calculado emPASTEURIZADO "FRh • • e nnmam ;o as .as fins do ano passado em cerca

impure.zas, tais como pelo das yac,as, s!ltlgue. pu�, ,.de um bilhão de doIares, sen-urina· excremento e outros defr1tos �mllerceph-
""Ih ' D� t

-, 'd"
• 'd do de 300 para com os Esta�veis a o -o nu.· e ."o'ro, ecao a ,sua, sau e. �:çgIn o'

dos Unidos e 56 milhões de
O leite PASTEURIZADO "FRIGOR" e p:rest� a-

tenção,::sí as ,tampas não fôram violadâs. " libr!ls esterlinas (cerca de 157
. ..... , , (nu I milhões. de dólares) para o

...iIiIIÍ._iii_iiii!!Iiiiliiiiillil_iiiliiiilllllílllll._IIIliiIiiiiii.� -iiliii_-": :zona do esterlino.

'I

llUTE D'
MAGNISIA

COMPOSTO

BUENOS AIRES Ül (U.P,)' QUESA ridades julgam ter encontrado condenados não esclareceu
_ O presidente P�ron parti-I COPENHAGUE, 18 (U.P._) �ndi�ios de que a gre�e foi .porém quais os elelll.entos em.

rá, hoje, às 21 horas e 30

t;Ii-l-
Está 'pratic?men�e. terml- msplrada pelos comul1lstas. que iria se apoiar o novo re-

nutos, em um trem espeCial, nada a pI01' crise mlhtar 50- NOVO RECURSO El:\-! curso de graça.
iniciando sua viagem de visi- frida pela Dinamarca, em FAVOR DO CASAL DE SEGUNDO APELO A' CA-ja ao. Chile, que C�)fi�t�tuirá a

ltempos
de p�z. �epois de uma

I ESPIõES CONDENADOS
. S_" BR._ANCAtercelra vez na hIstona em greve de dOlS dlas contra o , � :1

que se encontram uspresiden- prolongamento do período de NOVA IORQUE, 18 (U.P.) NOVA IORQUE, 18 (U.P.)
tes dos dois países. Acompa� serviço' militar, os recrutas, - O sr. �mal?-uel Bloch, ad- .-- O advogaGo Emanuel Bloch

nha�ão o general �eron os

1 voltaram� ag ,servi�� <:� to�as vogado de JulIus e Ethel Ro- que está deiendendo os es

minIstros das Relaçoes Exte- as guarmçoes.'A prlsao tee- senberg, declarou, hoje, à piões atômicos Julius e Ethel

riores e Culto, e Assuntos Téc- úica", de duzentos e quaren:- imprensa,. que submetería no- ,Rosenberg; declarou hoje que

nicos, ddrs. Geronimo Remo- ta e seis recrutas no sul da vo recurso de graça ao pre-; faria um segundo apêlo à Ca

rino e Raul Mende, respecti" Jutlândia, foi revogada na sidente Eisenhower, acrescen-I.sa Branca, visando clemencia

.vamente, assim como o embai� manhã de hoje; 'só dois recru- tando que seus clifmtes pode- para o casal,' se o Supremo
xador chilei"lo, dr. Conrado tas e tres estudantes, aponta- l,iam se justificar quando o Tribunal se recusar de novo

Rios Gallardo. dos como instigadores da re- ,presidente "recebesse todos

I
a rever o caso. Como se sabe,

TERMINOU A CRISE volta, continuam presos e se- os pormenores relativos ao seu Julhls e Ethel Rosenberg es'

l\'IILI�'AR DINAl\-IAR- J'ão suhlariados hoje. As auto- caso". O a.dvogado çlos dois tão condenados à morte .

......u".

••"-Acldo

..11th u

ma..lliIIM
...lI.r .. !llo

. •...btll"..lIte.

lU", produto d... 'ti

111. liCOR lif c�tiU xaVIER SII

---,----_--- General Peron

Pela. terceira vez na história se

encontram os dois pre4Sidentes
.. Visita. ao Chile do general Juan Peron-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pre'bisa-se d� t1!��Tl �l'áL: d� !tiIOgrafia. - DIri- Itoupava (eu!r ai ' Blumanau

gir-se à Hermes Macedo S. A., à Rua 15 de Novembro, ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
1256. São convidados os acionistas das Indústrias Volles S. A.

pura a Assembiéia Geral Ordinária que terá lugar na séde
social sita em Itoupava Central, município. de Blurnenau, às

. SEM P R f í MAQUINAS e l\lO'l.'OThES I 15 horas do dia 13 de Abril de 19'53, com á seguinte'
.'. ,'. ,�, , LEGITIMAS ALEM,AS

'

ORDEM DO DIA

I·Uf'-OMOftiEIS UfA-0-ot
i

d tI) Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o rela-,

I' - J J i Máquinas. de costura e 0-
tório da diretoria, parecer do conselho fiscal, balanço

. I dos os típos e para todos
.' ',"<: ::> ". I os fins. Troca. vende, eorn- '.

geral, e contas de adminístracâo referentes ao ano de
1"O'RO co '1W. - 1931 _.; cas- pra fi conserta. MáquInas!

1952. ..

VROLET COUPE" � 1940. - RE- II elétricas "Zuendap"p"_ Não, 2) Eleição do novo Conselho Fiscal e suplentes.
.NAtlLT PERVA 19'0 MER j 3) Assuntos de interesse social.'

.
- ,,- . -

I compre sua máquiaa, an- I Blumenau, 13 de Fevereiro de 1953,CURY - 19if8 -
'. CHR:YSLER

II tes de fazer uma visita à I MARTIN VOLLES _ diretor-gerenteCONV. - 193� - FORD 85 BP'I L01a de MAX. �ONRADT, I
- 193' - ADLER • CIL. - 19(16

II rua 15 da Novembro 679 ! ADElVIAR FUCHS .,-- diretor-sub-gerente
éBEVROLET - lSU" -

.

OPEI,
_ Fone 1405 Cxa- 'pestallB1JPÉR n - 19t! ..... AtISTIN A-70

111123 - BLUMENAU I N D U e T n I A f V O L I E S' (', I
- 1952 - VOLKSWAt1J!:N - .l K.l L .J. A.

!:���:�OD:::.f293;Rn�'::� I llM'O·uriNE' N'AS8" 50" 1 Ifoupava Central Blumenau
.J

I AVISO AOS SRS, ACIONISTAS"A C'I S A'" 'Fone 1:124 - BLÚ- f i',
•

lIiENAU - Rua; 105 dé Nov., 983 I Levamos ao conhecimento dos srs, Acionistas desta socie-
. I'ECA!! li! A:.CESSO"RlOS ElI-í ,'VENDE-SE OU TROCA-SE

dade que os documentos referidos no artigo 99 do decreto-lei
-- GERAL' Tipo Amhassador, com duas

2627, de 26 de Setembro de 1940, encontram-se à díspósteão

I portas,
eôr preta, (assento ...

eonversível em cama}, em na séde ,desta sociedade, sita em Itoupava Central, município

-y- t N" D � (' s: '.

perfeito estado de conserva.- de Blurhenau.' ..

C t: ..... -,J Il.í
r ção, por eamíonete, de prefe ...',. Blurnenau, 13 de Fevereiro de 1953�
i rencía FOrd F-1.

'.

MARTIN VOLLES - ?-íretor-gerente
Um Armazem de secos e Informações:i. Rua Vitor, ADEMAR FUCRS - dIretor-sub-gerente

molhados bem afreguezado- Konder, 86: ! ( A t: A' 'D', ,O A M' E R I ( A ii' O" e

�.�i�9� ft�j:r Rua Blumenau

-C'OMPRA SE -CAfA-
..,..

! J',
, .J,1..)4

Tratar no mesmo endereço.'
.. J: Mercado de Automóveis

p' n O C' U' R" A- ...
f E I At� c:s' 2�O,OOO,oo _

li vista, ��. pre- i ,Levamos ao.COnheCiment!'d! ���h?res acionistas desta sociedade
li .

'. .)

'I
fel ene�a 51t�ada nao mníto

dlstan-j que,
se acham à sua dispostcão, na séde social, situada na rua lõ de

te dR rl�a 1�. .Ofert�s urgente pa-' Novembro nr. 487. os documentos de que trata o art. 99, do decreto-
Famili::t Aléinã procura mo- ;

ra llL'Íno ROSSI, Carxa Postal, 360 lei n. 2.627. de 26 de setembro de 1940, referente ao exercício findo em

Çá de 13 a 17 �nos para cui- I
. ,---BLUMENAU --:.', 131,

de Dezembro de 1952.
.

dar de uma criança. Tratar I "", ., -.-,-.
'

��igIt �!�o�asS��. Clli�ie '\ Negócio de Ocasião I' _

ASSElVIBL�:�gN�';��ç��DINARIA SE��S .. ES,TAMPADOS 'lO (ALÇAD�S ... BUOU
..

real. Paga-se bem, - .,', " . "

_ ,::. .

S"o
..

convocados os srs. acionistas desta sociedade anônima para a TERIAS .. ETC, ii prel'os convidativos
...- - ..... - - - - -

-I Vende-se Ford 51 novo 4 I assembléia geraI ordinária que deverá se realizar na séde social 11a ,'" .. _ ,,' ,.
• & •

. 'to .....•

v, E' N D E f E portas. ,rua
15 de Novembro n. 48_7, desta cidade. pelas 15 horas do dia 21 de· ',iM<' '0' D' A S' (�H A .U E'· L" ,.

:' .: ..

"

.

'.J d 'I.'
,

.

..

.J !' Tratar ur�ente com
_

o sr�
março do corrente uno. afim de deliberarem sôbre a Seguinte. I, ';;: ,.: .• '" .

'" '.
11 .

1 sempre nOVlui as .

Uma. casa nova com todas,Max Krerner - Rua Sao Pau .

,

. ORDE� DO DIA
. . .. .,"

,e ", é; ,::
.

; .'... ,':,
' ,'.,

... I

as instalações moddernas, si- lo, 1527. 1) Exame, discussão e aprovacao do relator lO da Dlretorla. Parecer,"",������
.tuada à rua São Paulo 11.0', do Conselho Fiscal, Balanço e conta de Lucros e Perdas, refe-

!',...
. ...

'

,

�;r?:�/n;:r::�a���o�f:i�.m J: I A ;; �!����:�o:�������i:�;�:f.ara o

�

exercicio de 1953. ',. 'Pr'·'0··'"C"U'"r'a·, " II'""0''s·".. .. ,,'Veiga à Rua Dr. Amadeu Luz, Blumenau, 14 de Fevereiro de 10.l3.
"

' '::...'. .

'."', ..
'.

.
,N.... ,,:... 1;..

··" .(',.. ' II80 _ Procurador com todos legislativo não se haveriam consu- ALFRED FRESHEL - Drretor-Pres'dent.e., .

. .•.,

os direitos de venda. ::dO�s E�a����s.ine���i,!:ó�: :�i:�� '1A.FA'IRIC! DE PAPELÃO liMBO' ! De ótimas qualidades e que trabalhou em Ioda .,

sua carteira SO�MEM .. !

l��:t��n::��:Oi;: !��a��a��:lS �:��� ASSEMBLE'IA 'GERAL ORDINA'RIA .0., TÉ no ramo aé tecidos e camisas. Preferimos motof "'. �f�aalha-
t

ordens para serem. obedecidas.
.

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade a ", .' .•
.

�e:r� e�:':��. S�ni���s::nt���ú!orç: âi;CErr(t����� eàU�)e����.�e�; ���:��[�a;n�,r�l�za�:��v�� râm tornO vendedores' '110 varejo. f' necessario potsuir carleira de
;o:':l�::�:'l!:d�;. s�h�f�e��o!�Ç��� ��;�s; �:g���ieSOcial, à rua Marechal Floriano Pe,i1toto, s. 11.0

"

motorista e de qUitação 'mumu.
.

,tres cardeaL� da Santa Madre Igre- ORDEM DO DIA

II I t"1 '
,.'. .

ii' .... d'
' ..

(ia.
'

1) Leitura, discussão e votação do relatório da direto- nu I apresenlar ..se sem eSlei preulca 0$"

� �.:�����;::�ri:�::�a:� J t�t��' ���s:l�;nli�C�ir!l,d�O:�is l��rc�;e�t�dars�f�::�f:: �� I RODOLPHO·· KAlIDEnt c .i (r.mft. r'í"'.i\ â I"�duí'frl· fibalanço encerrado em 31 de dezembre de 1952. I .

PJ K J� A, UI 'li '-I U � II .J CIGetulio Vargas ú :frente do povo e _..

marchar com os novos valores ci- 2) Eleição da diretoria. --------__;__;---------�-....,-------'---'-�----''__- _

.�ícos. Muito máis constnltiva, mui· ::I Eleição do conselho fiscal para o exercício de 1953.

B F�o mais eficilnte fora a ameaça, se
4} Outros assuntos de ínterêsse social·

o' presidente se dispusesse sair a TimbÓ. 10 de fevereiro de 1953. I

)'otto< Hennings - Diretor-Presidente. ,menta, com vagões apropria- I ,- . ",' .

.
_

_ ,_ '.' .

rua à testa do Congresso. Aí sim,' A V I S O
. : dos aos transporte do cereal, I ��.o, das dlSPOl1ll:Hlldades cam

� s�:"'. face Ja r::J:'e:Tlst.� pelo
presidente 'e Congresso unidos por Acham"se disuosição dos senhores acionistas no escrUú' I fi granel, nas'estradas de ferro tmns. dos países, �Qu n� ,esta . cu:;ntlsta. SaÍltpalo Fenaz, que
um esforço de recuperação nacio-

rio desta sociedade� à rua Marechal Floriano Pei�oto, s. nr., i do sul do Brasil. E, dando ini- beleClda que, se vao

V�l'�flCa�-1 afmno?,
b3'seado e mestudos

·nal. daria mais l'esulfado essa jun-
em Timbó. os documentos a: que se refere o artigo, 99, letras cio a essas providencias, o do, e o.bser�ada a orre.1taçao e ObSCl vaçoes, .9u� tod@ o' 1101'

.ção. do qúe convocar uma vaga e-

A, B e C, do decreto-lei nr. 2627, de 26 ele setembro de' tninist.ro remeteu .para � Se- a res�e��o tl.açada �:�o con�e= deste se:r:la a_tmgld� pela se-
liie de gatos pin'gndos para fazer

1940
'

cretaría' da Agncultura do Il�O da 1 eferlda SUpelllltend�,n ca. referIndo se amda, aos
lliío se sabe que especie de passea-

. .

Timbó, 10 de fevereiro de 1953. !Rià Grande do Sul, no fim de Cla. flagelos de 1,877 e 1,879",
.ta de estudantes.

Ot H" 1951, a \'mpol·tau"l·a a'e 6 IUl' _ jlto ennmgs - Diretor-Presidente. "

"���",...,"""���:%..".,.,�x.�,,' .
.

. [hges de, cruzeiros, da quota

:Cooperativa' de Consumo dos Empregados, dã i�:��iV;el�/I������Ci�uer��;
Empresa Industrial Gar tia S: � A� Respónsibili.. f�;�l�;����la�U�owre�a�Oi ��

d!Sde Llri.m".",·�da-
. tribuída: :Esse dinheiro será a-

u u }1!licado ria compra dos primei- I
. .ros vagões destinados ao

ASSEl\'1BLE'IA GERAL ORDINA'RIA transporte do trigo a granel,
�EGUNDA CO�VOC�çÃO . para a Viação Ferrea do Rio

. De conformIdade com a dehberaçao do Conselho, Adml- Grande do' 'Sul

I
nistrativo, e?'1 reunião de 22 de .Janeiro p. p., es�ão .convida- ,

Os níoinho�
•
dos os �ssoclados de�ta. çooperat�va,;para se reun�rem em As� I O '.sr. Hagiba Barçante ia
�embléHt Geral Ordll:a.rl!l, no d.Ia, �3 de Fevereu'o de 19�3, lou, a seguir, sobre a capaci

, as 2� horas 11? RefeltorIo ProvlsorlO da Empresa �ndustrt!ll da�e diária .de �10agem dos
Ga�cIa S. A.? süo a Rua �mazonas s. n.O, em cumprImento, ao lÍlomhos naClOnaIS:' ,

, artJg� 74, �o �ecreto-Lel 5.893 d<,; 19, de Qutubro de 19�3 e I _:. Durante os anos de 1!!151DecreLo-Lel 6.2/4 de 14 de FevereIro ue 1944 com a segum�e
. e 1952, eSsa capacidade per- [f " -

ORDEM DO� DIA
.'

; maneceu a mesma em alguns
�����������������2����������!.' 1) Dlsc_:Issao e Aprovaçao do Balanço Geral e Derhons- IEstados, como Pernambuco.. tra_ça_o ,da Conta de LU,eros e Perdas.

. ,'55.4 toneladas), Rio de .lanei-

R.'elo· J""O"'arl-a.' .

2) Eleiçao do Conselho FIscal para o ano de 1953. 1'0"(228 toneladas) Paraná
.

3) Outros assuntos de intert;sse social. " (2'95 toneladas) e S�nta Catá'-
O melhw.- sortimentO' e melhores preços de joias e !'elo' �luT:nau, 16 de.!,evereuo de .1�53. rina (300 t@nehid'as). Entre-

gias de marcas renomadas. só se encontram fi vendana
oI gang A. Nerhch - SecretarIO. 'tantOi na maioria do.s Estados

(ompanhia Indusfrial e (ornerciêii Salln'ger �Í�o��t:::ge�c:g���:o� l:�t I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO to· Assim, por exemplo, a-

São convidados os senhores
.. acionistas, a Se reunirem em Assem-

conteceu na Bahia, que pas
hléia Ordinária, que se I ealizará em nossa séde social à Rua São Pau- : S'�u de. 17,0 toneladas para
lo, 3310 - nesta cidade de Blumenau. às quinze h d d' 18 d 1285; DIstrIto Federal, que
março. para deliberarem sõbre o seguinte:

oras o la e
i passou de 2 mil e 296 tonelà-

ORDEM DO DIA:
' I das .para 2.562; lVIi;!as, que,

1 i Leitura, Exame. Discussão e Aprovação das contas do exercido: pas;ou ,de 42 para /1 tonela
de 1952, notadamente. Relatório da Diretoria, Balanço Geral, el1� I das, .

S. Paulo, que pa�sou de
cerrado em 31.12,52, conta de LUCROS e PERDAS e parecer'

2 mil e 451 'para 3 mll e 603
do Conselho Fiscal. ' j toneladas; RlO Grande do Sul,

, _ . . , . que passou de 1 mil e 381 td-
2) Elelçao do Conselho FIscal, para o exerCIClO de 1953. 1 d 1 'I 501 t'
3) Out�os assuntos de interesse da sociedade. I ne1ad3s para mi e 0-

Blumenau" 17 de fevereiro de 1953. ne.a as.

RUDOLFO KLEIN - Diretot'-Presidente. J
A'VIISO l-----'----

, ',I i! I' Boas roup-asf só na
Achàm-se à disposição dos senhores acionistas,' no 'escritório desta'

I' Alfaiataria Kellermann
sO�iedade, à, rua S, Paulo 3310, desta cidade, os �ocumentos a que se I 1'1 Rua 15 de No.".. 681
refere' o artigo 99, letras a. b, e c do decreto-lel nr. 2.621. de 26 de 1·1
setetnbt*o de 1940.

">

1- - -- - - - -- �

Blumenau, 17 de fevereiro de 1953. ,.RUDOLFO I<:LEIN Diretor.-Presidenle. . :;:tllllllllUllillUllimmlnUlIJmiUíUIIJIIIIUIUlUUmlllllltllUíllffi1IIIUrllfíiflilllfllft,jllltfltilf!.tlnjufluiIIJlimr..

f
.......

AB.-....RI-C!-O---E-AR-TE-F1T-OS TEXTEIS "ARTEX" S. A. I li). ê' f X P R E S SOB l UM E NAU - ( D R I T I B A r
I não (\penas dos seUl> interesses par-''=' .

", :I

'I C'coem':b·Ib.I-a'· 'G'e' ral Ordl"na','I"a ! ticulares,
. senão também em pro- ·E

A...J ... , ,eito <la própria Nação. =:

La CONVOCAÇÃO � .Não nos dirigimos. - é l,em de ·E
De 'conformidade com o artigo 7.0, CaDítulo III, dos es' ver, - às grandes emprêsas; que =

tatutos da Fábrica ,de Artéfatos Textis "ARTEX" S. A, 'são te"}' a orientá-lus prof!,ssionais de! S
convidados os senhores acionistas a comparecerem nó �sCÍ'i- comprovhda experiêncili.'e capad- S
tório da sociedade, sito a Rua Progresso, nr. 150, Bairro Gar- dade. Tendo mais a ensinar do qUe ::
cia, nesta cidade del Blun1enatl, no. dia 14 de Março de 1953, propriamente fi aprender, estí's:2
pelas catorze (142 hora>;,.�ara a Assembléia Geral

Ordin:í-Ice�tamente �charliQ illgênua�. eg- :;
ria, que obedecera a segumte .

tas .e�pncaçoe�.. EblS f'e, dmg,em,
.

, . ORDEM DO DIA . ,,', preclPuamente, ao peq(J(!no e 111é-

1.') Apresentação, discussão e aprovação do Balanço dio contribuinte. àque�e que cid,:::
Geral e demais contas relativas ao ano social de em falta mais por ignorância do I E11)52 e parecer dO Conselho Fiscal.

.

qÜ€ por bDa fé. 'Daí porque os têi'-. ilE
2,·0 - Eleic:ão do Conselho Fiscal para o ano social de" mos df!stes arHgos, t:mto quant.. :=

1953. po�sivel.. serão vnsados em lingun- :::
3:0 - Outros assuntos de interesse sociais. :1i'm simples e despr"tencl0sa, ev'i- E:
BltmwJ1:lu. 13 de Fevereíl'o de 1953 bulia-se toda língullgeni técnica

...

Ia) T. B. ZADROZNY -- DÍl'.-Presidente <ina 'possa confundir o l)l'incipian- ::::

�llIn�;Ullmll;frlllilUniiitullliiillllriiiilmliiiinm"""I1IUüííUliümu�..: te�a�lt�"i;:� �onegad(Jres invete-I §
:: '

.' ,';:; rados, aos que' fazem do dolo e

I EI Maternidade. ,HlzbeID Kb8�ler I :�;::;';�l,:�:::���r"�;�,;:;.�::: ' ". " ,: ... "
. lhO$ que a expenenCla aqtll trans- =

::: .JARDIM BLtJl\IE'NAU =_=_ niite. às mestnos, todaviu. não::
:: constituem o nosso Objetivo nem a =
,: PARTOS --- PARII'O !SEM DOR - GRAVmEZ • 53 rnzaO das nossas pi'eoctipações. 50- ::

<o: == __
'

_ CQj'lIPLICaçOES_ ==_:
frel'ÍÍo, no seu devido tenlpo, o:::

:: SERVIÇOS PRE'.NATAL verdadeiro jmpacto da lei, oom'::
ª CONSULTAS ME'DICAs DJ;A<'RIAS -1-11 HOBAS ::

fiUas tremend�" consequêêitcias. E ACEITAllI-SB VIAGENS ESPECIAIS PARA QUALQUER PARTE.
=:

'.

. .', _ 05111 Gil Kil'sten = "', :.
. ", " .

.'

.

.

_:.

",dmmIJlmtlinul1lnnlnnmnnUlnnlfllnUnmmmUI.IUnlnUHlmlfr_� Delegad(j Seccionnl eili Bltil'nenau :r..lnlllmnmlll,nnmfmiIIUJlnlllrnllnlllllfnl.liíllffnl�!!lrlIIIUIIJflmHIUlfIIJmllllU'llrJun !lfrrlltlfuUIU'�

PREtO DE OCASIÃO
•

Vend'a�se uma lbicicleta
marcÇ). Rex quase nova.

Informações com o sr. Ro
'dolÍQ' Kraucheck no Hotel
.Elite ou pelo telefone 11.0

.1,066.
I�-=�=�=�=II

E
Ceia: leite.'

Nota: - Os nossõs IdtOl'es po"
Ilerão solicitar qualquer conselho
eobre o tratamento' da. "p."1e "

cabeleis a.ó médico
.

especialista
Dr, Pires, it:'Ruà. Mex'C:o, 31 -,

Rfo dé 3anelro, hastando' eniVirir
t:. pré�e1$e artigo deste' jornal e

" en'del'eço completo para a 1'e3'

posta,
.

,

i'.DISLIU
LflllTE

b-'DíTADOR DA:MODA

Ra 15 de Nov i, 592 1.0 Andar .. BLUMENAU
f �

RELOJOARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro, 828 - Fone 1546 - BLUMENAU

(O l E' G I O SAN TO ANT0NIO
Curso Rápido de Admissão, - início dia 15 de fevere,iro.
Exame de Admissãa, - inicio dia 25; inscrição até a vés-

pera,"
. . .

Exames de Segunda E'l)<Jiea, - dias 27 e 2B; inscrição até
a véspera. .

,

Matrícula - p:i.rd o Curso de Admissão. Ginasial Cientí-,
fico,�·r€cnico de Contabilidade, Madureza (art. 91) e Senac,dO dlal5 a 28, nas horas do expediente (8 a 12 e 14 a. 17).

.

NPTA.�'Os diplomados do Curso Técnico de' Contabili
daàe tem dirl:'ltO' de fazer exames vestibulares nas diversas ia-
culdades mediante exames suplementares.

.

OrganiZa810 Blumenauense LI�a.
"ORBITAU

(onfabUldàde' ," Representações .. Imóveis
Respónsa-';eis: br. ARMANDO BAUER LIBERATO

ECOnOl'l:Usta
GIL AURELIO ROCHADEI.

Contador
Contratos, D.istratos, Registr.o de :firmas. lniOl'macões
so.bre {} Impõsto de ConsumO', Impõsto de Renda e

-

de
maJs' assuntos fiscais, Ol'g:anização de SoCiedades A
nôrumas, Causas Comerciais, per.icias e ContabHid:üle
em geral ..

'REPRESENTACÕES, ,

.

COMPRA E VEN DA DE fMO'YEIS
Rua 15 de Novembro; 870 Telefone, 1572
Sala, {5

,

.

BLUMENAU _ S.O_
�����"'�i;�������'

·toRArÃO"
,

{Imur. até 14 anos},
Poderá haver maior sãcrificios nara uma mulher?:Ela teve
que enganar ao homem por que-m estava alucinantemente a

paíxonadal. .. Em pobre coração, você ouvirá as celebres can

ções: "Pobre Corazori" - "Solamente una vez" -,- "Viviré pa
ra Ti" - "Que Rico El Mambo" e a nossa celebre marchinha
"Nõs, os carecas",
Acómp. Compls. Diversos. - Hoje, no Cine Busch; divirta-se
ganhando, sessão das moças e "PQBRE CORAÇÃO"! - Pi

I 6,ÓO - Bl. 4,,00 - Sras. C setas, Cr$ 3,00.

AGUARDEM: "Três vaga1;mndos",com OSCAB,ITO - GRAN
DE OTRELO - CIL FARNEY! ... -:'A PONTE DE WATER
LOO, com ROBERT TAYLOR e VIVIEN LEIGR; - "DEU
SA AJOELHADA", com MARIA FELIX e ARTURO DE COR
DOVA;;._ "PANDORA", com AVA GARDNER e JAMES MA
SaN! e ... tem mais!

Rua 15 Bê �ov., nr, 1393

OFERECE COMO ARTIGOS DO MES:
Capas de chuva Cr$ 580,00
Vestidos a partir de Cr$ 180,00
'I'aírleurs a pantír de Cr$ S50,OO
Ternos plbornens a partir de - Cr$ 650,00

'BÁLSAMO ANALGÉSICO
:DE EFEITO IMEDIATO J

[lUis (.lEIT01 nr. a dOr eow as MAoll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Vollrath '& Stueber
.

.

.

Encarregam..ge de� .

ESORITAS AVlJLSAS (mesmo .�).. '

'.

ABER"I'URASE ENC:E.RBAMEN'l'OS DE 'ESlJRI.
rAS

" REUI$TROS.DE FJRMAS
. OONmA�ros, ALTE_6,aç()ES DE OONntA'l'QS
'e DISTRATOS DE SOOIEDADF� OOMEBOIAIS

.

DECLARA.ÇõES DE RENDA

LEOALIZAÇAO DE LIVROS OOMEROlAIS. f!'I8.
VAlS E DE EMPREGADOS .

Ganhe tempo e dillpein) �I}f':umdo OI!! seus

sernQos por nosso íntermêdio
'

Boletim Internaclollal

Erro fundamental
Sabe-se que os governos europeus empenhados também. na guerr.ll

da Coréia receberam com desagrado a notícia de que o presidente E.

senhower está inclinado a deSlleutralizar a Ilha Formosa.

A Sétima Esquadra que. monta guarda ao canal existente .entre a

ilha e a costa chinesa será retirada da sua posição, :ficando ln:res os

.nacíonalistas de Chiang Kai Sl,ek de hostilizar o governo comunista de

Pekin, por meio de incursões nnribias e operações de desembarque no

território metropolitano. '
'.

Os nacionalistas não serram chamados a celebrar diretamente na

Bj\L<\.NÇO Dezelnbro .de 11152
Realizou-se' a. 5 de janeiró··úl

timo,' .na Capítal da República, sob
a presídêncta do Sr. Cesar Pri�to.
Diretor da Divisão do Impôsto de

Renda.- a 2:a Conferência Tributã-
-'

por àquela autorí-

�.OO.
'

Há (01'':;0 dispunivel a s�r empregada na luta comum e não é lógi

co deixá-la de parte, dando ao inimigo embora indiretamente uma aju

da apreciável, mantendo (IS nacionalistas à distancia. O general Mac

Árthur. eomantando os planos de Eisenhower relativamente aos exér

citos de Cníang Kai Shek, salientou que o novo governo americano

poria assim termo a uma das auimalias da situação politIca e rnltftar

do Extremo Oriente. charnando-Ihe "êrro fundamental" para fi qual

não existe nenhuma explicação plausívet.

tío e honesto propósito de acornpa
.nhar- as complexidades da legisla
ção e as sutüezas, por' vezes bas
tante traiçoeiras, da jurisprudên
cia firmada peJos .tribunais admí

'1:'istrativos, poderão' colher, nestes

artigos. valiosos ensinamentos e

consêtnos que, estamos certos" re

verterão em inestiÍnável beneficio,
,(ConcluI na 2.a pág-. letra D)

F i x o :
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� DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS ª,
.� Dr. Arnaldo Gilberti ê
§ DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. ª
:: -- DA GLORIA -- E
== CONSULTAS: de 2 às 4 horas 'na Casa de Saúde ::
:: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 ::
E ]i'Qnes 4212 e,. 3055 :
E ___:_ CURITIBA - =
=-. IIIIIn 11111111 ti 11111 J i I1111I1111In II1II II IIIIUIlIIIUlununmlIf1I11J1(lfInIUlI�

No referido conclave,' que con

tou com a presença' dos Delegad6s
Regionais e Seccionàis do Impôõsw
<le, Renda, entre outras resoluções
ficou assentado que' se faria. em

favor do contribuinte de bõa fé
da

'11 Traje-se. com ,elegância II

II usando ternos' conreceto- ·tI
. nados na Alfaiataria IJ
II �eHermann." II
11 15 de �ov., �G81 Il

'. movimento; outrossim, seria acom-
1.095.231,90 .panhadc de' uma intensa, campa-

s. 20�:84860 lnha d,,:' fiscalização, .

nos moldes da
.

,

. I que fOi levada a efeIto no ano pa:;-

..' l sado, .. c�'jo êxit� ;Ul:ra�w;sou as

2.862. HI4,70"
.expectatívas .mals otírnístas,

Em cumprunento a essa campa
nha de divUlgação e esclareci-

.

mentes programada por Cesar
Prieto, Inícíarnos . hoje, pelas pâ-.
gína's' dêste Diário. a publicação de

uma serre de artigos, visando,
justamente. como medida concor

rente de uma inexorável campa
nha de fiscalização, orientar o

J contribuinte _-menos esclarecido, en

sejando-lhe uma justa oportunida
de de regularizar sua srtuação pe-

rante a Repartição encarregada de

controlar a fiscaliiação, o lança
menta e a arrecadaçãó do tributo.
Essa Repartição. corno é do conhe-

cimento geral" acha-se sediada -em
Blumenau, e é a Delegacia Seccio
nal do Impôsto de Renda desta'ci
:lade, cuja áurisdição abrange os

Municípios de Blumenaú, Brusque,
Gaspar; Ibiramat Indaial, .Itaj·�I,
Luiz Alves. Rio do Sul,' Taió e

Timbó.

Tardava, pois; a' execução desse
programa !Se orientação, em tão
bôa hora inaugurado por Cesar

Prieto, essa extraordinária 'figura
que dirige, atualmente, os destinos

do Impôsto 'de ReÍlda no Brasil.

Os artigos a serem publicados 'v-i
c-arão. em partiCUlar, a :orientação
e esclarecimento do pequeno e mé
dio contribuinte, especialmente das

pequenas localidades do futerior,
que em geral se ressentem da
falta de bons e experimentados
profissionais no ramo da contabi

lidade e da. 'legislação fiscal. Cum

pre ressaltar, outrossim, que essas
explicações se destinam quase. ,que
exclusivamente ao contribuinte
Pessõa Jurídica, já que os rendi

mentos auferidos na Pessõa Flsica,
de um modo geral, são uma sim

pies decorrência do lucro apurádo
na' Pessõa Jl1rídiea.�'

.

8.565 . 00] ,00

completo
d" \
os

CHAPÉUS

BUERGER
A ( A B A D E e' E c E B E R A S

ULTIMAS NOVIDADES
PAR A o

BUERG'ER ..

1534

CARNAVAL
'Rua 15 de Novembro nrj 50S

Telegrama "Birgue;"

em

I Tchecoslováquia. Dentro de quatromeses' , perdEm seu empre-

go, Agora está morto pela corda do �arrascó.
.

Os caprichos de homenS como Nero, Henrique VIU e

Genghis .Khan parecem. o cúmulo de c,oerência comparados
com os sáltos mortais do Kremlin. ,

.

, O'declínio"e á'qiteda de Slansky; obedecem ao pedrão que

:foi estabeleCido na' Rússia durante \ a terceira década com a

remoção de líderes do Estado ·cQmunista. A demissão do car

go seguida por um longo período de aprisionamento, culmi-

E' lJresumivelmente também a trilha que está agora seu-

!" .

BLU1\IENAU, 1$-2-1953

elComerclal
SAtlNGEH

REI,ATomo D_\. DIRETORIA

!'3EohorrS ..�cionistas:

Em eurnprímento aos diSpÕSHlvnn legais, .. atendendo ao que
'
d!>.

tH'minam os nesses estatutos sociais. vírnoa apresentar-vos o BalançD
GeJ':ll, contas de Lucros e Perdas, e. Q pare.."r do C.,nselho Fiscal,
relarívns ao ..x..rekio de 1952.·

Peros documentos em questão. que demonstram claramente· a si.

tuaeão econômica E' financeira da sociedade. QB senhores acionistas têrn
todos os elementos necessários para julgarem os aJos d9. diretoria. achan
do-se, esta, entretanto. â dísposteão para quaisquer esclarecimentos. que
forem soítettndos .

Blumenau. 2 de feva-eiro de 1953:
RUDOLFO KLElNE - Díretor-PresidentE',
ALBERT MARTIN - Diretor-Gerente.

BALANÇO ·ClmAL. ENCERRADO E�I 31 DJ;l DEZEMBRO DE 1952

A T I V O
IMOBILIZADO

Estabelecimento Itoupavll Sécu
Terras Rio d'Oeste

Terras It:>.i6

4119.951,70
1.00

12:U15B,OO 623,210,70

ESTAVEL

Máquinas
Móveis

Veículos

648.132.60
2f.786,BG
60.000,00 932.919.40

DISPONIVEL
.

Caixa e Bancos
REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Diversos Devedores 713.900.90

.14..'178.00

2M.850,70
861. 56�,!Ul
262.493,50
30.000,00
13.392.00

Mercadorias

Marcenaria

Oficina

Apólices
Titulos de Capitalização 2.136.201.30

CONTAS UE COMPENSAÇÁO
Titulos a Receber
Ações Cauctonadas

2, 52G. 208,30
!lO.OOO,OO 2.5(6.208,30

fL2S:UIt'1 ,70

S s I V o

600.000,00
195.000,00
5G3.000.00
66.000.00
68.000,00
156.,ul,40 164.8.44.1.,,0

Diver.<os Credores

Debentures

JurOS a Pagnr
Impostos a' Pagar
Dividendos não reclamados
Dividendos de 1952

Gratificações
Fretes

PRAZO
1.732.392.70

194..000,00
3.460,20
1,340,00
7.UO,OO

<[5.000.00
66.000,00
9.155.10 2.658.668,00

CONTAS DE C01HPENSAÇAO

Títulos Descontados
Títulos em Cobrança
Caução dn Diretoria

2.258.695.00
267.513.30
20.000,00 2. 5�6.�08.30

(;.253.31'7.70

Blumenau, 31 de Dezembro de 1952.

RUDOLFO KLEINE - Diretor-Presidente.

ALBERT MARTIN - Diretor-Gerente.

JOSEF RI,UGER • Guarda-Lívrcs (Reff.,DEC-3<[318 - CRCSC lD1)

Dl'momtr:u:ão da conta LUCROS E PERDAS, em 31 iie DE'zembro de 19.5Z
DÊBITO

Salários
L A. P. e L. B .. A., etc.

Despêsas Gerais
Júros
Seguros
Impostos
Comissões

199.BOO,OO
132.336.00
104.444.00
100.568,30
76.471,80
66.832,20
13.795,80
3.718,20
3.6.tO,Oa
38.022,90
16;564,50
8.181,90
350,00 . 'Uf8.72ã;60

22.000,00
51.000.00
4.000,00
51.000,00
45.000,00
34.000,00
34.230.60
68.000,00
57.0oo,OO 366.230,60

1.132.956,20

CRÉDITO .

Mercadorias 29.478,10
1.055.611,80

'U.766.20
600.00

2.500.00

Marcenaria

Oficina
Aluguaís
Diversas Receitas

j .132.950,20

Btumertuu, 31 de Dezembro de 1952.

RUDOLFO KLEINE - Diretor-Presidente.

ALBERT MARTIN - Diretor-Gerente.

JOSEF KLUGER - Guarda-Livros (Reg. DEC-3<l31B • cncsc 191)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

I
'

Os infra-assinados. membros do Conselho Fiscal da Fi�:T���
.

PANElA INDUSTRIAL E COMERCIAL SALINGER, tendo procedldo

1 minuciosamente a verificação do BALANÇO GERAL, conta de LUCROS
: E PERDAS e as demais contas relativas ao exercício, findo em 31 de
.

dezembro de 1952, e achando tudo em perfeita ordem, são de parecer

que os mesmos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

Blumenau. 2 de fevereiro de 1953.

.José Pab.mann - Paulo Grossenbachi'r - Dr. José B. Sclunltt

IAtenJCiO snrs.Oficiais

ilem Estofamentos ! ! !
A FABRICA ALMOFADA AUTOl'tIOVÉL. sita 11 Rua

Marechal Hermes, nr, 11 (Perto CentrO! Civico) em Ca-

!
rjUba, ne-eessita de oficiais e meio ofjctaL� estofadores
pa.ra Automóveis e l\'lóveis estofados.

•

PAGA-SE O''OMOS SALARIOS

I
Os interessa.dos, deverão se dirigirem a Gel'encla. com

O Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres-
p()ondencia para C. Postal, 1.242. '

�����������������

do tr!lhada pelos líderes em desgraça da Polônia e România,
Wladlslaw Gomulka e Ana. Pauker. E teria sido a trilha que
André Mart� e Çharles Tlllon, os comunistas franceses ex
purgad?s, .trilharlam se não tivessem vivendo em uma de,.
mocraCla hvre.

_

Os tulgament'QS .políticos S�E uma das. raríssimas expor
taço�s nao reconheCIdas da, Um30 Soviética para as "Demo
craCIas Populares". lVlas o julgamento de Slansky foi notà
vel�ente macabro. Parol o cérebro ocidental civilizado, o es

petaculo de. homens como Slansk:y, Sling e Clementis ba
tendo .no pelto � confe�sando as culpas que não podiam ter
c�mehdo,.é hornvel e mcompreensivel. Sobre as vitimas não
ha neceSSIdade de perder simpatia. Enviaram muitos outros
para sorte sem�lhante. e são unicamente' vítimas do terroris.
mo pelo qual VIvem. .

�., ,

Danto�, ql.1�ndo �a�inhava para .a guilhotina, disse que
as revol�çoes sao �anlbals e devoram seus próprios filhos.

.

Atras da �rt�na de Ferro. o_nde o epit�to .favorito lança�
dQ contra os Eldadaos do mundo !lbre é "cambuls", as palavras
de Danton saú eloquentemente a_plícáveis. O canibalismo co�

meça eDl easa.
.
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E8KSElHBSJIE BtiLtill,;, .

'M ,1l�G'R;E"z,â
'

DR. Plf:j.ES ,:',
'

.. \ cOl�umente originada por C(l,US�s
Muitos tem sido os' trahnl11oÍ! I mutupras e quase séIUP::e. na«

feitos sobre a obestduda mas. a npn.r-entes. Faz-se neCeSS(\l'1O UI;'
respeito lia magreza, poucos são rigoroso ,exa�le afim de que

.

�I

!JS que aparecem, No ,geral ela é t ue escla ree'da sua vet-dnrleh-a

enearuda como um sintoma pEr \ tiologia. Os metoüos de terapeu
t(lfir>er:te ti outr-as moléstias e ês· I ca são os mais divc'l':-;OS .possi
te fato «xplrcu [L razí';o pi'ht q ua.l veis ("' �is7ndo. se-mpre. fi: e�u��?�
D," aut.a-es, r.a sua "naiOJ ll, dei· ,!� moléstín. Ellt['P 0" Pl'lllcl�a'",
xarn de consagrru- maio,' aten '!ltal'efllO>Õ; trutumento gla,ndllla1
cão a eB'l1l. doença. HOj3 em d:a � do ,;.st�llla nel'V080; 1','g;lll1e �.
,;ntl'otanto, a magr-eza pode Sé! Iírnentm- eutdadosamente escothí-.

perfeitamente considerada como fl?;. ma;;sager;s manu:us e vlbl'�
uma moléstia def'cnlda, própria !or,as; alta f1'e'lUen,'Ia; normõ-

130h o ponto de, vista estêtíco l1iO�; vitaminas; hor-mo-hernuto

fluel' a magreza como a obsrdade, rupia.
devem merecer toda atenção pos Ad.ante relatar-emos

,iveI. A. magreza constituí UIl' {te reglrnn quo convém
atentado a graça. á esbeltfza , as magr-as.
ti. beleza da mulher, pO;s ela é [l Pela manhã: aveia, coalhad�
responsavet por rostos angula- pão com manteiga e mel, leit'ê,
res, bustos atrofiados, omoplata! queijo,
saüentes, etc, A falta de gordu- Almoço: carne assada ou sun

ra dá 11 impressão, ainda, de os- :.;u'nea passa'Ja, na m áqtriria, pu'

1'05 largos, pesados, 'Jando ao in- ré de alpim. lentilhas. doces.

dividuo um a.sp êcto grosseiro, Lanche: canjca.
Quanto á, localização a magre- Jantar: sopas gordas, galinha

za pocle ser geral ou então srtua- .frango, abobora' benl madura, va
da em qualquer parte do cor, gens, batata, ameixa em calda,

{la, ,da.
Em relação li etiolog'a ela {Conclue na 2a, págína letra E)

i íor-,
•

nÓjt> os urqultetcs e os constru
tores' proC'Ul'!IH. llI,licm' rum f'ínns
espessuras . das fll1l'cdc·.., mnt o
,'ias Isolant.cs. 'Mas a missão d'"
empregar essc recurso ó' confia-'
da à pel'ic:a dos .constr-utorns. o

saber vent'lal' a casa dependa ex

clusívamantn Ui; nós, s'.:us "dO!F1S
ou morndorus,
A pint.urn, Jlor exemplo, espe

cIalmente nas paredes externas.
..leve s"!." clara, porque a parede
sendo clara, absorve 40 por cento
do calor, as vermelhas
zentas absorvem 70 por
as superficies escuras
cento!

E' preciso i:r o cuidado (h�
manter as janelas abertas somon
te nas prime r-as horas da ma

nhã 'durante o veráo, e preferi
velmente, sempre- as que não re

cebem o sal. Mas par janelas fe
chadas não entendemos sômcnte
(i.••s por.sanas mas tumbern e SO�

brr tudo, os' vidros e as partes de
madeira, de modo que a cava f'

que durante o dia ern serni-escu-

I
ridão. Só depuís do pôr-da-sol
SErão aberta., todas as janelas e

serão deixadas abC,rtm; per toda
fi no.te- Poderão ser usados ven

tüador-es, que dderminem um a-

gradavet fresco!' sem nrovocar
os c-clones círcunsert.os que irc-

quentcmente causam resfria·
dos.

x x x

.

----..;,::

�

Distrib uidores:
P R O S D O C I MOS. A.
Importação e Comercio

Rua 15 de Noyembro 900 '" Blumenau

'F,IORJZONTAís: .:;'_'

Quietação - tranqullida·
de;
Aquele qu'" emite;

- Nota musical - De\!;�ra.;
4 - Cacha.ça 'de mau gosh ,

Abreviahtra. do reg',�tro;
Variação pronorntnat
Sol dos egpcíos ;
Diálogo .entre marido' e

mulher;,
Do, verb,o urrar.

VERTICAIS:
Descrição;

2 - lITtl'!&gt'ecer;
3

.

Nota musíci\.l
consQanf-es; �

Nave lateral das
- Estrada;

5 - Nosso Senhor - Senhor, ,
'

6 - Astuto, manhoso;
7 -- Planta Jabóada (pU.

Senhores �Comerciantes
REOEBEMOS

'PAPEI, snr. AlVIERICA - CHICLETS ADAMS
O'LEO A PATROA
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4 de janeiro -1 f""..���"""f;-",,"�"!;��..,""'f;",,}��"y�",..��...,.����..��'§.��J.'§."

"" ' '." ,"
"

. a,s pazes com", a ,'vitória.. :i� Indl"'c!ldor Protissionall
,do mulro .m.<lI, sem. qu;;tlql,.teI por milagre, surgíndo. como

1
fatal: A. responsablltdade de U lu. iI .,ntendimento e mesmo .sem I urna equipe completamente seus plaíers e �l�orme e para \ D e n 4 i S f a S í .

.

OI"
.

ít d··1 t C t d'
.

'd'f t tusl ti d
" flue consigam êxíto nesta ror- .I I I ,Uma' vez mais o rmpico espirr Q. e u a. ou U o, JUS' 1 eren e, en usias ica, omi nada, muito terão dI: ernpe-

t

��sin:�:::�içl:�o ;::��i�o :a�: �::u:��ev;s:�a� �aa:�:t��:�:�l: iada porN��n::;;:;al�r:q::" �â��t�iri� i: g��n��'1�ver:i�� I E. K A R M A N N 3
tllbamos dessa opinião, ainda pouco; favorável � 'lhe cabe -íes que afirmam ser o' Cam- l1'osto� a repetir sua .faç�nh.a I CIRURG"t :'-0' DEN'TIS'rA

_ . . '. antertcr, uma das maIS Slgl1l- .Lft

que tenhamos de reconhecer' peao do Centenano um tíme rícatívas de todos os tempos. Rat'os ..X!Jue os periquitos estão jogan- que só sabe jogar bem contra. Deduz-se. disso tudo, que o

o -Ol.imptco. Em parte, _ con- �spe�áculo programado para
..':

damos.rnlam t ís- uomingo tem, tudo para agra-cor amos p enamen e com 1
,lar, Com as nrovídêncías a

to.'
I serem tomadas pela Liga BIu

. Que podem os adeptos alví- meriauense de Futebol, no

.ubros esperar de seu quadro? I entido de evitar a repetição
Eis aí uma pergunta a que l;e atas indisciplinares por
não é tão facil assim respon- parte. dos jogadores e de ou'

de-r. De nossa parte, acredita' iras cenas condenáveis, acre-

i1110S que na tarde de domingo ditamos que o público pre
'ilS assistentes irão ver um 0- cericíará noventa minutos de
iimpíco bem diferente da- luta .íntensa, palmo a palmo
iuele que !ôe apresentou a 4 elisputada: Agora que o calor
.le janeiro ..Evidentemente, a- rliminuiu bastante de íntensí
\JÓS todos os esforços de sua. dade, tanto os jogadores esta
diretor ía, que conseguiu anu- rão mais à vontade para mo

lar o clássico dos 4xl, sería vímentar-se, como também os

ruinosa por demais uma nova uspectadores, os que geral
co tempo esteve em Rio do :�rrota ou mesmo empate, mente ocupam as gerais, que'
Sul e até o presente momeri- com os quais viria o Carlos não terão a castigá-los "O sol
to não deu qualquer sàtisfa'" ��enaux a ser proclamado

de-j
causticante de outras ocasiões.

ção, ao gremiQ pelo qual se
finitívamente como o Ieg íti-' Estejamos a postos. pois, o

mo campeão do ano passado. combate entre Olímpico e

Isagrou campeão de 52. " Qualquer descuido ser-Ihe-á Palmeiras vai emocionar.
- --�..,....-..;-----�"_:__----' -_- �

I

....

a

Negou-se a aeompa
nhar a delegação que há .pou-

os dirigentes
do Carlos Renaux surpreende
ram-se com ii noticia de· que

Convenhamos; a não ser ao

quela memorável partida do,
dia 4 de janeiro, 'não presen
clames em nossos gramados
qualquer outro encontro de
bom nível técnico. Viu o tor
cedor "peladas" decepcíonan
tes, iguais às 'qU� se realízam
na várzea, destituídas de

, perspectivas de.Uma luta real
merlte monumental: éonl' ca
r-acter-ístfcas idênticas a" oú-.
tros -clássícos brtlhantes

chamamos sua

atenção para êste

os cigarros

Continental são

os mais vendidos de

Norte a Sul dó Brasil.

vile. Os alví-negros conse

guiram: seu atestado Iíberató
rio pela 'importàrida de seis
mil cruzeiros, segundo nos

adiantou o téeníco Leleco,
contratado tambem pela agre
miação do sr: João Colin.

O clube presidido pelo dr.

Arnaldo Martins Xavier

lltal

Especialidade' em Radiogratia dentâeía para
--� qualquer exame médiee �--

. Rua Brusque Telefonei 1203

CffiURGIÁO DENTISTA
AO LADO·DOS CORREIOS E 'l'l!:LEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BUANCO N. 8

Médicos,
DR. O. Re KRUEGER
DR· O. R. KItUEGER

Doenças. de Senhoras e Operações. Raios X
Oonsuítõríce Hospital Santa. Catarina.
Consulta: Das 9,&0 ás 12 11{1'1'a5 e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal F!oriaun Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel). �
AUSENTE {lo- día "I á 15 de Fevereiro, para assistir

I�o Congresso Inter-amerícano do "American College '

of Surgeons",

DR. TELMO DUARTE PEREIRA i
--.- CLINlCA GERAL -�. �

Especialista em Doenças de Criança �
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar - �

Fone: 1-197 ;

RESr;;;�çAiU' �Õ'���çÃOFO""
'07'

I
DR. CARVALHO �

(Electrocardiografia) f;Tratamento de neuroses - (Psleoterapía) �
A•• Uio

B�i��iij��1AM�i��
C1n. »useh

I
DOENÇAS INTERNAS

OPERAçOEe ONDAS CUItTAS
Consultório:. Travessa 4. de Fevereiro, 3

Fones: u�m. e 1226

DR. GEBHARDT �ROMADA
EspeCialista ém alta Cirurgia e doenças de Senhoral

Consultas no Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 às l'J' hs;

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
�
�
�
i

_.INS!��UIOo�E��!1�M_ �
Radioterapia - Ralos�X - FisIoterapia - Metabo- �
Iísme - RESIDENCIA: Ruã " de Setembro, 15 �')ELEFONE. 1441

�ClINICA DE OLHOS; �

INSTITUTO DE OL1�OS
OUVIDOS - NA\RIZ E GARGANTA

.. - - DRS. TAVARES e HEUSI ......
RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

OUVIDOS - NARIZ -.- E GARGANTA - DO
DR. WILSON SANTHIAGO

AlIlJtente 4a Faculdade de Me,Uclna da Unlversida.de do Bras"

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel·

Advogados
DR. VINICIUS DE OLIVEIRA
Promotor Público da t.a 'Vara

FONE 1046 EdificÍGl do Forum
Rua 15 de NovembrOl, 161

BLUMENAU SANTA CATARINA

DR. JOÃO BORBADE
ADVOGADO

scritório e residência àrua XV de Novembro, 908
LUl\fENAU __ Telefone, 1566

'DR. HERBE RI GEORG
ADVOG·ADO

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - BLUMENAU
FONE - 15-31

Corretores
UlMER ,lAfFRONl
CORRETOR �

Rua Maranhão N. 2 BLlIMENAU jJ

���"§�����������"t>��""'��""'��$.�-ç.�.,��

Escritório TéRDIco Jorí�i&o
•
.' -

• � ,
-! :!.� .

�

"

� ,

ADVOCACIA EM· GERAL
ROBERTO

'.

WÀU)YR SCHMIDT

filmes e máquinas fOfográficas das me..
..

._ - II/1II Ihores qualidades
rtt.' RUA 15 DE NOVEMBRO, NR. 1.436

.. i! (Defronte ao' "(ine Blumenau")
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ae

epid2
r� enhUIP caso constatado entre passageiros Na presença de grande nu-

J
valdo Bambinetti, de Brusque;

mero de trabalhadores,
.

teve Francisco Antonio
..
Martins,

lugar, sábado ultimo, em Flo- de ltajaí.
ríanópolts; a eleição da direto- Suplentes do Conselho Fís
ria da Federacão :

dos Traba- -al: - 1.0 - Alfredo Ramos,
Ihadores nas Indústrias de de Ttajaf: 2,d Reginaldo Fran
Santa Catarina, cujo pleito cisco da Silva, de Florianó
transcorreu num ambiente de polis; 3,0 - Osny Theodoro
civismo e alta compreensão da Cunha, de Caçador, Dele
democrática das diversas re- gados representantes no Con
presentações sindicais dos mu- selho da Confe'clcl'ução Na
.licipios ali presentes. O es- cíonal dos Trabalhadores na

.ruttnío apresentou o segtiin- Indústríar: Cássio Bueno da
te resultado: Para Preslden- Rocha. de J'Jin,rílle; Mario
.!e - Carlos Bicochi, de Flo- �hmidt� de Florianópolis;
rlanôpolía: Secretár-lo - Cás- José Berlírú, de Ltajaí ; Leo
sio Bueno. da Rocha, de Join- poldo Fer-rar], de Blumenau,
vi11e; Tesoureiro - Jaime de Suplentes: - Pompeu de Olj-·
Oliveira Coelho, de -. Blume-

. véíra, de Canolnhas; Carlos
nau. Para suplente da Direto- Bicocchi, de. Florianópolis;
ria: - l'Q - Osnildo Souza" Ananías Castelain, de Blume
de Florianôpolis; 2.q - 'I'eo- nau; Aristides .. Linhares, de
dor.o Costa Junior; de Floria-

.

Itajaí.
nópolis; a.o - Romualdo Se

f drez, de Itajaí. '

Conselho Fiscal: - Antonio
: J, Dammer, de Blumenau; Os-

FtIO, lU (Meridional) - O da Justiça profer-iu um dls
diretor da Saúde dos Portos curso que foi considerado co
declarou que a gripe que se mo uma verdadeira platafor
observa na Europa e nos Es- ma governamental.
tados Unidos não atingirá o AiHEACA DE ASSALTO
Brasil, fr-isando que o nosso DA MÃSSA FAMINTA
na ís livrou-se da epidemia e. FORTALEZA, 18 (Meridío
que nenhúm caso de gripe foi l nul) - Chegam notícias alar
constatado entre os nassageí- i rnantes do sertão, onde um
ros que desceram nos nossos grup., de flageladas, dosespe-
pot'tos. vindos do exterior. rados, está se organizando pa-
NAO E' CANIHDA'l'O O 1'11 assaltar armazena e resí-
Silo NEGRÃO DE I,IMA dencias particulares, em bus-
kIO. 18 tMer-ldlonnl ) -- O cu de alimentos,

sr- Francisco Negrão de Lima nF:S.�J.<\ CANALISAR OS
Op'J'; formal de:.;mentido às in- nOLAu. ..�S no BRASIL
funna(;ões de que seja can- RIO, 18 (Merfdional.)
d.dato do PSD à sucessão (10 - - - - - - - _

sr.•Juscelino Kubitcheck. Se- il Roupas ele qualidades pa- II;,{llnclo se nut.ictou numa reu- !i ra homens e senhoras -
níáu pol ítica real izada dom in- II Confecções Kellermanll II,T, atrazado no "Rio Pomba", ii Rua 15 de Nov , 681 I
interior de Minas, o Ministro - - � __ - _ -

Seguiu para os Estados Upi-' visando canahzar {JS dólares
dos o conhecido banqueiro e CI nosso país. O banqueiro Ro
índustr'íal Orozimbo Roxo xo Loureiro fundará em No
Loureiro, o qual declarou que va Iorque uma sociedade de
entrará cm contacto com ca- investimentos,
pitul istas norte-amertcanos

PESADO BAMBARDEIO
DOS AViõES ALIADOS
HE!OlrL. 1[, Itrp) A.': ['orças

aéreas das Naçí'i"s Un'd:;.s af.aca

ram IlGf, "otn tr"y-pnU)H " set.en

ta e nove ii viúC�, tuna. t�SCü)fl de

tretnurnento dr- .nrantar-lc (

tanks CO·i'';Uno' do norte j}f,rto de

Pyongyang. E>lla foi a maior

íucurção aérea. aliáda vl'ri(cada
nestes últimos. mêses.

,
'l'
1
I

Trágica Dcorrenela

Chocando-se contra o automovel

WASHINGTON, lB <D.
P.) - o representante de
mocráta James Richards a

presentou hoje um projeto
de resolut::ào ern que se de
'clara que, tantos os demo
,crátas como os republica
nos, apoiam o secretário de
Estado, John Foster Dul-
1es, em sua atitude para
corn a Europa, Da nlesma

forma que Dulles, os legis
ladores . nort2-americanos
dizem que a Europa terá

que adotar medidas con

cretas para unir-se, este

ano, ou então correr o ris'
Co de perder a ajuda dos
Estados Unidos· Por sua

\'ez, o representante Lau-

STUTGART, Alemanha, 18Neticias de Rio dn Sul íDo Cf)""e'JlO1uZ,'71f6 G'11�(OIW) (U.P.) - A Fabrica Merce- Imediatamente, o moto-
.

G cI
des Benz repeliu o repto feito .rista tomou todas as pro-

Ultrapass.:\.r.:.m 'A Espe,.tc· tiva Os. ran es ����a;��ap���C���een;: �i:}��: videncias para que a víti-
U g l. se este ano uma corrida pela ma fosse socorrida, deter-

supremacia da velocidade en- .mínando a Sua transferen-

Fo /gueclos C..::irn..:av�/escos E.-,·, R,·o Do Su I �:l ��;t�S i��S:t�i��Sde;��C�S� cía.parao Hospital de �i-
g g U _

" .. .:;; anunciada, recentemente, a serícordía, apesar de Vle-

d:cisã? da Mercede? Benz. de "
brantz tet' se recusado, ale

RIO DO SUL, 13 - Os

nOS-I
depto ferv:-roso da alegria I Apenas um garoto foi in- dre Albano, perdeu um de nao disputar, c?rrIdas � es�e gando que o seu estado não

sos p:'i!lcipais .clubes realiza- que impero,:. durant� o Car- c�uido r�as 7 ·primeiras coloca- .se�s mais eficientes profess?- a�o; mas,a fab:l�a alema diZ

I inspirava tantos cuidados
l'<1m oLlmo:.> bailes durante o naval ele 1 !};:,3 em RlOSUl. çoes e IS1.0 demonstra que as

I'
l'es. no que lucrou o ColeglO nao ter SIdo oflC18Imente no- .

. .

'

Reinado de Momo, Importantíssimo e devéras meninas estavam graciosas, de Bagé. tificada do mesmo, só tendo t e n c 1 o n a n d o por ISSO,
O Clube de Caça e Tiro interessante foi o Concurso Para quem assistiu ao Des- , Ao distinto amigo Padre notícia do desafio atravez dos :dirigir-se para sua casa.

"Dias Velho", em conjunto Infantil realizado pelo Duque file Infantil. a classificação Al!)ann S�omp,. ag:z:adecendo jornais. Acrescenta que este é
com o Esporte Clube: Cancor- de C.;xias.

.
final tornava-se uma tarefa as arnavels �eferenclas quan- "algo de único e extraordiná- M'·· 't'P '1 d Alb t d

.

d'f'
.

I d' 'ped "1 do Corr"5Pon rio na história internacional esmo aSSlm, a VI unadia, p;csenteou seus

assoei�-I
OI' gentL eZ;1 ? s:. er o

I
as 111.'US I IceIs, porque as .� o se cs" l� -".: -: f d

.

dos e frequentadores com dOIS Pasa, um dos mars fervorosos fantaSIas apresentadas pelo .·_lente, d.e. A Naçao ,deseJa das corridas· de automóveis"; oi leva a· para o referido
grandiosos bailes e uma ani-. c entusiastas adeptos do Du-Illlundo infantil riosulense. uI- mo� feh�ldades �m sua nova e acrescenta que� as corridas hospital, onde foi atendida
mada dornillgucin inL1l1tiL

.

que de Caxias, conseguimos a, trapassaram a mais otimista resldcnclU com. sIncero.s votos do ano pas�ado na<;l foram ou-. pelo médico dr BeneditoO Duque de Caxias abriu classificação final do Concur- I expectativa. �xlra que �onSlga, r�ahzar o tra senao um grande duélo
C
'.

seus ::;alóc's rnra 3 retumbnn- so que apresentou o seguinte
_

Terminando o nosso CO!llen- ImtcrcamblO Bagt;-RlO do Sul, entre as duas marcas, enl que amargo.
te::; bailes e uma concol'rídís- resultado: 1.0 lugar LeIa Me- tarjo sé'brc o carnaval que efetuando excursoes de lã pa- a Ferrári só conseguiu vencer Entretanto dada a gravi-
sima domingueira infantil. lo Cobço; 2.8 lugar Elisa A- passou, rendemos a nossa ho- ra cá e vice-versa. uma vez. dade dos ferimentos recebi-Em todos QS bailes compa- ,nuljo Krieck; 3.0 lugar Edson menagem ao Nilton Navais, o -------------"---------�"':_----
l'eeNI Hei Momo, I e Unico, r;'ornerolli; 4.0 lugar Maria animador de ótimos progru' Crllnica Policialmuito hem r(�pre,,('nt:.1do [)('lo 'l'ereza Fiuza Lima; 5.0 Iu- mas apresentados pl'1a l1os>;u·

..

folião 100 ';7" perfHto .Jupy g[j[' Mil'l1a Chedid; 6.0 lugar' ZY1VI-(j.

EFiuzza Lima. Vimos um Rei C]atldele Fagulldes de Morais SI�GUnl PAnA HAGE' o spancouMorno bt'!n magro porem li-I" 7.0 lugal' Marly Machado· l'AIHl.E AI.IJ.ANO Sl.Ol\'1P

lo a Rurofll ler� �De U"'JllIr se ou ��,:I';�:;ff:���:i�:�f;r��i��i�� de morte
n I" 'g"tado do Hio Grande do Sul,i U li " nORSO prt.'zudo amigo Pudl'e Vackland Za]ziki, de na- xadl'ês da Cadeia

/\lbul1o Slomp. d d l '

d 24 1

perder2 a 2�'Ud� norle �merl·cana ;F/;I�\e��:���!:c�J1p!d;:uirxlba�� �!o�a;:taaJ�siC�����e,r��� i� PO�OUB�ra�E eHAVES
.

U li U Ou "u desempenliará as elevadas fun timado a compareeel' ii Dc- Numa d:iligencia proce-
f;ões de Diletor dt; Ensino do legacia Regional de Poli- dida pela policia, foi preso,

, .colegio que conta. atualnwn- .

d d })·or Cl'rm'e de furto o l'ndl'-rie Battle, tambem demo- te. com 800 alunos. ela, como acusa o e ter

cráta, afirmou que as Na- Em Rio do Sul, no Ginásio espancado sua esposa, a. víduo Onésio Viari Gram,
çôes Européias não estão Dom Bosco, deixou o Padre quem ameaçou de morte, tendo o delegado João Go
dispostas a fazer os sacrifí- Albano grande· número de a- Na presença do delegado mes intimado a Onésio amigas e admiradores

.

por- -

cios necessários para :fechar ,quanto exerceu durante va- João Gomes, o agressor con abandonar a cidade, O me-

a brecha que possibilita à \rios anos, com agrado ger�ü, o ftssou o crime, porém, afir- liante :foi acusado de
Russia receber matériais .iCarg? de Padre Conselh�lro. mou que tambem apanhou \ .roubado uma penca de cha-

, , I Nao erramos em afirmar d Ih
. I d A t V'

�

B _€strategicos do mundo 11-
que o Ginásio Dom Bosco. e sua_�u ,er. . I

ves a u o laça0 rus

vre. l,com a transferencia d::! pa-! Zalzlkl fOl trancafIado no quense.

-------:�:;����;;�=_�.� PRESO POR l\'IALAN-

P A R A F E R I DAS,
( DRAGEl\'I

Tambem foi preso e COn-
E C Z E MAS, vidado a abandonar a ci-

O E S dade, João Francisco Mar-I N F L AM A ç
.

I ques vieira, residente em.

C O C E I R A 5 I
Rio do Sul) que aqui Se en

contrava sem eira nem bei-
F R I E I R AS, ra, vagando pelas ruas da

E S P '1\1 H A 5, E TC. cidade, sem qualquer si
tuação definida.

---------------..--.�--�------

o ciclista sofreu fratura cio
I Acidente de trágicas con- sua casa. Ao se aproximar dos, pois, sofrera trauma

sequencías ocorreu dia 14 duma curva, viajando em tismo craneano, Edgar Vie
I u�timQ, na localidade de sentido contrário, o. auto- r brantz veiu a falecer nO,dia
I VIla Itoupava. Segundo as móvel defrontou-se com 3 16, naquela casa de saude.
informações que obteve a ciclistas, entre os quais fi- Na Delegacia Regional
reportagem, um automovel gurava Edgar Viebrantz, de Policia foi Instaurado o

de marca "Austín", dirigi- que dirigia suá bicicleta em competente inquérito.
do por Gerhard Hardt, téc- contra-mão. .Ao tentar des- --_.-.....-----'-..._--_;.---,..--:----------�...

nico de laticínios da Cia. viar-sa do automovel, Víe
Jensen, transitava pela es- brantz não foi feliz na ma

irada geral, com destine á nobra, indo chocar-se con-

tra o para-lama esquerdo
do carro, em consequencia
do que sofreu violenta quê
da, sofrendo ferimento gra
ve na região. craneana.

Os últimos quinze dias do
"IV Curso Internacional de
Férias Pró Arte", que este ano

se realizou, como sempre, na

cidade 'serrana de Teresopo
Iís, se encontraram sob o síg
'10 do Concurso de Execução
Píanístíca ao "Premio Wí
lhé'lm Backhaus", no qual fo
ram os melhores classificados,
a jovem pianista Daisy de Lu
ca (Campinas) e o pianista
Gerd Kaemper (Wuppertal,
Alemanha); Ima intensa ati
vidade de concertos comple
tou o curiculum diário de es
tudos: Daisy de Luca apresen
tou-se num interessante reci
tal com obras de Beethoven,
Chopin; a classe de canto da
professora Hilde Sinnek, exi
biu-se com segurança num
concerto muito aplaudido; a

.pianista campineira Maria

ft ce,veja preferi j�1 peJo) tatilrinense�
Malte, tH�ulo E fermento �eleeiona�os

CervejariaCatartnense 5•.11.

Joinvilfe REPTOU A FERRARI
A MERCEDES BENZ

e ameaçou A
sua

"A CAPITAL"
PROCURA BEM SERVIR SEUS

NOVIDADES

NUNDs:l E)(ISTIU IGURL

CASA ,.,

A (A P I TAL "
I

Rua XV· de Novembro H.o 415

LHORfS FA'BRICAS DO PAI'S.
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