
CINlaM
JOAú PESSOA. 15 - No nú

mero de abril do ano findo, �a

"qunrtf'l"ly" amsrteana �Forreigri
Affai!"s". vem um excelente artigo
do homem que reputo um dos mais
extrnordínártos banqueiros com

que ainda contou n humanidade. pa
ra promover o seu progresso. Na

""F'ul'eign AffnirH". u Sr. Eugenio

Bhil'k se ocupa do papel que está
desempennanuo o "Baw:o Mun
dial". na Iuta pt-lo meremento nas
eondit,.�ões de subsísumeta dos pai,..
ses sub-desenvolvidos. Presidente
do estabelecimento, seu eloquente
animador. o sr. Black realiza, mês -

por mes, ano por ano, emprestt
mos cada vez mais produtivos, e

essas operações tornam o "Wol'ld
de

o sequestro do�ouro, ulOa
«<vergunha das vergonhas»

APItOXIMAÇ:AO'
PSICOLO'GICA
Advertiu tambem as poten-

cias coloniais que "uma apro�
ximação 'psicológica deveria
ser usada para com os povos
da Asia e da Africa".
No que se afigurou a alguns

observadores uma critica ao

presidente Eisenhower, Nehru
disse que "o soldado e exce

lente 'em seu proprio domínio,
como já foi dito, mesmo a

guerra é assunto demasiado
serio para ser tratado por sol-
dados". .

. Declarou ainda o "premier"
indiano que "os povos colo·
niais não estão preparados
para aceitar as condições: até
então suportadas, inclinando
s'e a encarar como atraente
qualquer força libertàdora"_
"O mundo inteiro· - pros..

I seguiu - encont1'a-se numa
'situação fluida· Neste estado,
de coisas, devem ser tomadas
as mais prontas. medidas para
remover ressentimentos pa
tentes".

palpitante para ti Brasil: ..As pl:'o�
duçües agrícola e pecuurta são
fundamentais nos países sub-de
senvolvidos. A agricultura não é a

principal atividade eeonomíea em

nenhum deles, e II pressão das po
pulações crescentes sobre os SU�

prímentos uttlízavets de alimentos
constitui um dos seus maiores pro�·
blernas, Por outro lado. a agríeul

'Novas erttíeas de Alencastro Guímarães à pol itíca fínan� turn traduz Hill requisito básíen
para (I pnsso ultimo da Industr-ia-

I
- - - ceíra do governo - - -

lizaçáo".

RIO, 21 (lVI�ridionalj.- O

]luções
que desorganizaram a Que profeta que foi o governa-

sr, Alencastro Guimarães vol- vida nacional, jamais Se assís- dor atual da Paraíba, desde 19:17,
tou a formular da tribuna do tíu a este ato que acabamos pedindo para um Brasil que cre�

Senado, acusações contra a po- de testemunhal' através do no- eia, para u'a massa demográfica
lítica financeira do governo e, ticiário da imprensa. Os f'ra- em, expansão, o incl'emento das fo

mais particularmente, contra cos depósitos em dólares, do tes de abastectrnento agr-íeula e pe

O ministro da Fazenda. governo brasileiro, acabam de euarto uo pais! Nossa terra pe

Referindo-se, inicialmente, ser sequestrados, e outros pro· quenina terá do que se envaide

ao discurso há poucos dias pro vavelmente serão. também se- cer por ostentar um Ieader, que em

nunciado no Monroe pelo sr. questrados, para garantia de tão_boa cont� .toma Os aspectos

Apolonio Salles, quando pe- dividas dos credores estran- l agr-ícolas brnsüeíros.

diu ao governo auxilios para geíros", I
Ao falar da sua candidatura a

o nordeste assolado pela se- Em seguida. a um breve re- presídencra da República. em 193�7.
cu, declarou Q' sr. Alencastro (Conclui na 2.a página letra G) (Conclui na z.a pago letra A)-
Guimarães que "os recursos

votados pelo Congresso já
não haviam chegado", acres
centando que - "só agora
pude apurar a veracidade des
te fato pela demissão do pre- �_,�sidente da Comissão de Abas- 'fi
tecimento do Nordeste, revel- -�,
tado contra o tratamento avíl- r: �l
trante que se está dando aos

flagelados. UE depois de fri
sar que "não se trata de um

afastamento corriqueiro, mas PARIS, 20 (U·P.) - O se
de um grito de revolta", o se- cretarío da Organização do
nadar acusou o ministro de Tratado do Atlantíeo 'Norte
reter as verbas destinadas ao (OTAN), lord Ismay, decla
nordeste - !'não para procla- rou que as 14 nações signa
mar a -exístencia de um sal- tarias do pacto aceitaram que
do orçamentanio", "o limite mínimo" fixado pe-
'DECRE'DITO TOTAL lo supremo comandante alia-
Prosseguiu o sr. Alencastro do, general Mattew Rídgway,

I Guimarães dizendo que con- para a defesa da Europa, seja
! sidera "vergonha das vergo- satisfeito com o pagamento de

.

j nhas" a noticia divulgada pe- mais 224 milhões de dolares.

prnpaganda l�s jornais de ontem, a propô- No, entanto, esses países não
V SIto do sequestro do ouro bra-: puderam concordar na ques-

-, ... - -, ... sHelro depositado em 'Nova' tão de quem pagará essa so-
contra qualquer República em seu primeiro. mes no po- Iorque, por determinação ju- ma.

americana, ou contra qualquer 'der.
.

dicía], acentuando que "po- Lord Ismay acrescentou que
outra nação livre, e pacífica. Acrescentaram essas fontes demos proclamar, sem exage- o aumento duplica o total
Um ataque de propaganda que, .no entanto, os países lati-Iro, que nunca na história da. convencionado na conferencia
.que atinja uma dessas nações, no-amerlcanos continuam pro- I politica economica-financeira que celebraram em dezembro
'debilita suas possibilidades e curando determinar cs efeí- i do país, desde a Independen- ultimo os membros da OTAN_
seu. desejo de cooperar na-de- tos que trará o novo governo; cia aos dias trágicos das revo-Dísse que com esse dinheiro
fesa da paz e da liberdade d�s EE. UU. para suas econo-I'com nações de sua mesma mias

Glig�i�;tffi}tif�ª��t�� if����i{:f�g� randes homenagens tributou o povo
'��t�l�j����i��ã�� n�ri�: ����?il;; J�i:J!ct���o�ss!�� 'I'chtllleno" ao pres·ldenle Juan· Peruobilitarão na tarefa de deter a trotes de preços, bem como a

agressão comunista. Confio atitude do Congresso para a

D It·d- I fi
-

-d
•

Iem que nossos amigos nas Re� ,Pr-'!c')1_rpTI�O�;1.Çd·5aodc..do CPO-rl'101e�rr::'1.lanla, de
o

- mo I ao ançou ares no carro presl encla -=o

públteas irmãs aceitarão este � ��. -

�

princIpio e o recordarão cons- futuro do programa de assís- SANTIAGO DO CHILE, 21 trajeto da estação ao Palácio mente dizendo-lhe:
,

tantemente, porem creio que tencía tecníca do Ponto IV e (U.P.) - Sob estrondosa ova- Presidencial, a multidão Ian- "Constitue uma emoção
é igualmente certo que as ea- as tendencías elas inversões ção de mtlháres de pessoas o cou flores no carro presiden- para o seu velho amigo cum-
lunias que circulem, nos EE. no estrangeiro. presidente da Argentina, ge. cíal, depois de romper os COI" primentá-Io". r� o general
UU., digamos contra o Uru- REPUDIO AO neral Juan Peron foi recebido dões de isolamento. Quando Peron resnondeu:
guai .ou a Argentina, dimic; "INTERNACIONALISMO" ônte mnestá Capital, Iníeían- o general Juan Peron desceu "Agradecido meu. amigo,
jiuem não só a capacidade As declarações que, sobre do sua visita oficial a este do trem, foi recebido de bra- Eu também estou emociona-
: desses países, senão nossa politica. inter-americana, fi- país. Na estação central, onde ÇQS abertos pelo presidente do".
disposição de por um para- zeram o presidente Eísenho- aguardavam o ilústre visitan- Ibanés, que abraçou efusiva- NÃO HAVEle.A' NO CHII,E
cieiro ã agressão comunista". wer e o secretariQ de Estado te o presidente chileno, sr. NACIONALIZACÃO DAS
GARANTIAS POLITICAS ,fo!ln �'oster DuUés, foram CarIos lbanês e outras altas rNDUSTRIAS

-

WASHINGTON, 20 (U.P·) ljem. recebidas em todo [I he- aut'Jridades civÍs e militares,
::=::::: ::==::::=:::;:: ':0: : '::::: :

"""I
EXTRATIVAS

- Fontes diplomáticas latino· Illisferio, no tllJe respeita as fJ povo ('hUeno tributou ao NOVA IORQUE, 21 (U.F.)
americanas desta capital ex- J'ellH�ões politic'ás, segundo ex- general Peron uma das maio- A S M A - "O Chile não nàcionaliza�
pressamm que os. países DO' ))l'l''!;r;::lram lúnles

diP1omáll-ll.es
manifestações até hoje já . rá sua indústria de nitratos

sul receberam garantias p.;.li' c:::s !ü('<lÍs. vistas a um visitante estran� Voltaram os afamados nem sua industria de cobre,
ticas. quand.0i- (las d\e]al'al�õc:s \ E msSu di:H'urso, o presi· geil'o. Ouyiam-se gl:itOS "Viv.a comprimidos EUFIN de l nas quais firmas norte-ame�
'lobl'e rel::tçOf'B ex tpl'lOl'es, 1€'1- dente dJsse: ''.Tuntanw,-nos, a Argentma" e "VIva o Chi· ricanas .aplicaram milhões de
l,as pf]o governo dt] p�esidell-· l·eJitwiiasticru,nen1e, a nossos If''', em segldda os nomes dos BOEHRINGER, AI.EMANHA dólares" - eis a expressão' do
c Dwight D. Ensenhowel', I (Conclue .ua 2:," pg., ·letra J) dois presidentes. Durante o __;:. presidente Ibanês reproduzida

. .

----�-�--. _- - -_- .- -----------------. pelo sr. Horace Graham, mn
dos associados da firma "G.
Bros." e presidente da "An
glo L. Nitrate Corporation".
Aquelas palavras, segundo o
sr· Graham, foram pI'oferidas
no transcurso de um. encontro
que lTlanteve com o Chefe do
Governo chileno, pouco an

tes da sua partida do Chile
para os Estados Unidos. Acres

.. centou o sr. Graham que o

presidente do Chile expressa-
NO�A YORK, 20 (AFP) - NOVA YORK, 20 (UP) � gamento seria baseada. em di-,matlifestou-se na Grã-Breta- ra-1he a confiança de que se"

Julius e Ethel Rosenberg sou- Emanúel H. Blocq, advo.gado ferentes argumentos. n!ta. E' um. tema de CODy.ersa- riam encontradas solucões sa

beram da concessão do sursis dos espiões atomicos Julius e LONDRES, 20 (UP) -I çao frequentemente utihzado tisfatórias entre o governQ. e

de sua execução na prisão rle Ethel Rose�berg, declarou ho- Muitos .europeus, ent�e eles o e�tre britanicos e norte-�e- as empresas do serviço públi
Sing Sing, por fontes clandes- je que fara um segundo ape- Papa PlO XII, prefel'lram que Ticanos, em bares, barbearIaS co, para resolver as dificulda
tinas de informação. Ignora-se lo à Casa Branca pedindo cle. Julius e Ethel Rosenberg não e onibus. Mais- de .200 car- des, que estas últimas, vem en

a reação de ambos à noticia. Illenéia do executivo, se a Cor- fossem eletrocutados, porem, tas foram enviadas à embaixa- frentando, a partir de certo
WASHINGTON,20 (up) -, te Suprema dos Estados Uni- consideram que o assunto é da norte-americana. A im- tempo.

Nos meios juridicos competen' dos se recusar novamente a uma questão interna dos Esta- prensa britanica, exceto o REGEITOU O CHILE A
tes de Washington não se pen- considerar Q caso do casal con- dos Unidos. Entretanto entre 'Daily Worker", comunista, se I NOTA BRITANICA
5a que o sursis de execução denado. A Corte Federal de os não comunistas uma bem abstêm de comentar muito o SANTIAGO DO CHILE, 21
concedido ao casal Rosenberg

I Apelação
de Nova York adiou organizada campanha vem a- 'Ussunto. '(U.P.) - Foi regeitada a

pela Corte de Apelação Fede- indefinidamente, ontem, a e- gitando as emoções dos paises \1- - - - - - - - -li I nota britanica relativa ao

raI, lhes permitirá obter uma x:ecução dos Rosenberg, que ocidentais contra a execução VENDA DESTE DIABIO I reconhecimento da soberania
revisão· de seu processo. No estava marcada para o dia 9 dos Rosenberg, declarados cul NA ENGRAXATARIA chilena na Antardída e na

que concerne ao::: Rosenberg, de. março, a fim de permitir pados do delito de espiona- PONTO CHIe I (Conclui na :l.a página letra H}

OS meios juridicos afirmam: 1 que Bloch apresente a sua a- gem- O sentimento popular na - - - -- - - � - - - -

_.:.. Que o processo desenrolou- pelação final à·Corte Supre- Europa é contrario à pena ca- Querem los russos vencefllll asse de forma normal: 2 - Que ma. A Suprema Corte já re- pital, e esse sentimento vem ,
a sentença pode parecer se- jeitou anteriorertte duas ape- servindo aos interesses comu-

I· � h
.

vera a alguns, mas ela ·está lações no caso Rosenberg. To- nistas. Ademais, sente-se·pena e elco-es deí � 81e na Jluslr,·aespecificamente prevista peras davia Bloch declarou que a dos filhos dos R<>senb�. A ii '.�

leis em vigor, para o �elito do terceira apelação procurando mais. forte corre_nte de opini!O
.

- ,."-

qual eles foram reconhecidos revisão do processo e novo jul- publica contrarIa à execuçao VIEINA, 21 (UP) - Os par- afirmando que a reorganiza-
culpados. Se a Corte de .rus-I__iiiiiiiiiiiii-iili.ii---iilii----iiiiiiiDiiiiiii---------� tidos anti-comunistas que par· ção parlamentar, de conformi-

tiça julgasse, entretanto, ha- ticiparão das eleições gerais ctade com as modificações ve�

ver no processo um vicio de ..
""

l U M E NAU E N S E I Elmanhã, declararam que a rificadas em certos distritos no

forma, ela poderia sustar o A T E N r A. O, B . -. URSS já esta se preparando tocante à população "é contrá-

julgamento e reenviar o pro-
'" para classificar de "ilegais" os ria à constituição austríaca".

cesso nerante uma nova ins- Os J)eri�t)s da brucelose e da tuberculose são ca- resultados do pleito se o Par- O jornal independente "Ohne

tanda -competente. Se ela re- da vês maiores. Defenda sua fanúlia contra leite con..; tido Comunista Austriaco so- Zensur" diz que o "Pravga"
jeitar O recurso que vai apre- taminado -c exi.ia LEITE PASTEURIZADO "FRI- irer uma derota esmagadora. deu a entender em seu art\go
sentar, antes de 30 de Março, Orgãos dos partidos indepen- que se os comunistas perderàm.
estes não terão mais nenlmma GOlt", em �arrlJfas o·ri�inais e se certifique, si as dente e popular expressaram, todos os cinco lugares que pos�

recqrso legal, e o ·juiz KaÍlfí- hoje. sua alarma e preocupa- súem atualmente no parla-
mann fixará então, sem apelo tam11IJS não foram violadas. ção em face de um artigo pu-jmenta, os russos se recusarão
uma nova (:lata para· sua. eXe-

blicado à dez do corrente pelo a reconhecer Os resultados a"

cução. jornal moscovita "PRAVDA", legando que são ·'ilegais".'
.

224 milhões
limite minimo

Verba aslr.nomica para adefesa européia

ao esforço de
das· . Dméritas

se custeará a construcão de
aerodromos, linhas de comu

nicação, oleodutos e outras o

bras solicitadas por Ridgway.
Em sua ultima entrevista

coletiva a imprensa, antes de
partir no dia 27 do corrente
para conferenciar com as al
tas autoridades norte-ameri
canas e canadenses, lord Is
may manífestou que a Citada
decisão havia sido tomada Hem
principio" .

"Não é definitiva", acres
centou, "mas existe 'um

-

sentir
unanime que essa soma deve
ser investida. As nações es
tão comprometidas com res

peito ao principio, mas não
acerca do dinheiro".
Tambem expressou que as
(Conclui na 2.8 pág. letra K)

. -

reV1SQO processo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Procura-se par:a duas! famíllas, b�as empregadas .de res

.ponsabtlídade, de l;l.veferencia 'de meia: idade, p�ra servicos do
mésticos, e, para -trabalharem na cap�tal .de São Paulo. Um.a
das empregadas poderá -íevar uma 'filha, que passa ser utll
,no -trabalho de casa.

' ,

,BONS ORDENADOS
Queiram dirigir-se no Hotel Rex, às 2 hOIas da tarde �u

à noíte.vonde podçrão se ent�nder com.as pa�roas que deverao
voltar.de automovel para Sao Paulo dia 22 a 23 acompanhan
do as .empregadas,
-.-----,--..,;..,-----_,-- .... -�- r

,R E P ,I} E S f N T A ('õ E S
,

í lj ;i;ma, c�m escritório n� Rio de .Janeiro, aceita REPRE-j,SENTAÇõES. 'I'hiers Robin Romano - Ladeira Felipe Neri

I1I.O 7,,3'0 andar, sala 301 ou Caixa Ppstal n.o 3.012.
,

'f ii S ;( :4 1 D E ('O' N S U M O
Coleçio comple Ia de pontos

Vende-se Ford 51 novo 4
portas.

.

Tratar urgente corri o sr.
Max ,Kremer - Rua São Pau-,
lo, 1527.

LIMOUSINE NASH 50
VE�DE-SJ,i: ou !tROCA-SEUma casa -nêva com todas Tipo Amhassador, com duas.as instalações moddernas, si-, ,portas, cór 'preta, <assento.tnada 'i! .rua São .Paulo n.o: conversiveI em 'cama) , em,1486·

. .

perfeito estado de conservar-
. Os interessados .queírarn se' ção, 'por camlonete, de prefe-.dirigir ao sr. Antonio M· dh rencia Ford F-I. '

Ve�ga à Rua Dr. Amadeu Luz" Inf'onnações à Rua Vitor,80, - Procurador com ·todos H:onder, 86.
os direitos -de venda. .;..-.__'--__. ..,....__

s. A. A ·MA(ÃO
Gcr ..l

- "':;&i!!iY±::n.,..;- :
elA. CATARIN�NSE

- -

DE
,CIi\tENTQ ,PORTLAND

acionistas para se reunirem em
Assemblêía Geral Ordinária, a rea
.Iízar-sa no dia vinte (20) de rnar--'
'ço de"1953. "às '15' horas, na .sêde
soclat

à '

Rua São Pauio no 3191.
nesta cidade, para deüberarem sõ
bre o 'Relatório da Diretoria. Ba
lanço e 'Demonstração da conta de
"Lucros e Perdas», parecer do
Conselho' Fiscal, exame e discus
são d05 atos da Diretoria. eleição
dos membros' do Conselho Fiscal e
suplentes destes, eleição da Dire
toria e outros assuntos de interes
se social,
Os documentos a que se refere

o art. 99, do deer'éto-Ieí n.o '2627,
de 26 de setembro de 19-4,0, encon
tram-se à disposição, dos senhores
aeíonís tas na' séde social.

II ' II II, II Blumenaú, 2(} de fevereiro de
I 'R. ,E. C. AZEVEDO I 1953; II Reg. no Mlnisté:rio' da Educa- II Edmundo Mont�iro _ Dtretor--
o;ão e Satld41,:;'Franeb. Fortuguês, I

jlllgllêsí Jl>Iaumátlea; l;:stenog.raf4a,! Armando Oliveira Diretor-
I DatUogratlâ, clírrespondenc1a 1(,
I e Goografla. '11' ,

_

f Res.: 'AlaDú!da Rio Braneo, II
I B1ioo depois da Rua Maranhll.o. II'
I Casa, 89., I'

Achâm-se á disposição
senhores acionistas na sede
social desta Cia. ,á 'Praça Sal
gado Filho, os documentos a

gÚQ' se refere o artigo 99, do'
deereto-Ieí n. 2.627, de 26 de
setembro de 1940, e 'relativos
ao exercícío de 1952.
Brusque, 18 de Fevereiro

de 1953.
'

(as.) .GENE'SIO MIRANDA
LÍNS - Diretor-presidente.
DR. JOSE' ARMIRIO DE

MORAES - Diretor
'DR. RODOLFO 'RENAUX

'�AUER ......:Diretor.
,

,

E
os menores, tentaram atear
novo incendio. Comparece-:
rarn prontamente os bombei
ros, e o .fogo foi dominado. 'Os
endiabrados ladrões mirins,
haviam feito um buraco no
teto do xadrez, enchendo-o
com as proprias roupas, nas
quais tovaram fogo. Houve
tumulto e muita fumaça, mais I
o caso não teve maiores con- Ipelo Campeonato Oficial da L.B.F. sequencias, A fim de decidir I(Boletim of. 73152, de 7-11-52); An- sobre o destino a ser dado aos!

tecípação daparttda oficia�,de cam- 'delinquentes juvenis, reuni- I
peonato JuvellÍl, entre C,A. Tupi rara-se, no gabinete da. chefe
p G,E. Olímpico para 8-11.·52 (Bo!. de policia, numerosas autorí
oficial 81-52, de 5-12-52) e o. indica- dades, dentre as quais o se
eão do sr. WILSON SILVA. para di- cretário do Interior, o .Corre
rigir a partida de campeonato en- gedor da Justiça, representan
tre Palmeiras,E.C. e G.E. Olimpi- te d� governador do Rio Gran
co, na dia 4 de janeiro de 1953 (hO- de do Sul, o, delegado de me-

J�a af. 87-52 de 30-12-52). nores, e o administrador da

II(Continua) casa de correção.
!� -�,- - - - --n

.,

�Elelticisla
ProiissionaÍ competente ofe

rece-se para trabalhar. Jnfor-.
, maçô-es à' rua Sã,o. Paulo, 622.

I! Boas r?upas, só na III1I ir Alfaiatana Xellermann
IIo. previsfilJ, baseada na logistica, e ii Rua. 15 de °N'()v.. 681

tomando por base a media do cres-
_

�imento nos últimos dez anos, é de
l.079.000 almas.

, fi 'FerIdas, Espinha!!. Man- IIo II chu, Uletlras e Beumatia- I
t· d

"

'd Ih' II lDO. IIa. l�U., e proprla
_

a mu e.r, II o E�IXlR DE NOGUEmA HCIVIlizada, que nao neceSSl- 'I"
' <Grande Depurátin II-

ta infundir medo, porqtIe III
-

do 8&Dpe II
infunde respeito.

F

" AVlSJ> .

Levamo� ':�6 ':conh2cimento :'ti� se'nhores acionistas desta:
sociedade que se acham à sua ,disposição, na séde social, sítu�
da ao largo CeI. -Feddersen, S. N.o, os documentos de.que trata
o' art. 99, do decreto-lei n.o 2627, de 26 de .setembro de--1940,
referentes 'ao exercício 'findo ern 31 de dezembro de 1952.

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA.

La Convocação
São convocados os senhores acionistas desta socíedadeanô

níma nara a assembléia geral ordinária que deverá se realizar
na séde social ao Largo CeI. Feddersen, S. N .0,. nesta cidade,
pelas 15 'horas do dia 27 de março do corrente .ano; afim de
deliberarem sobre a seguinte '

ORDEM DO.DIA
Exame, discussão e' deliberação sabre o relatório
da díretorfa, parecer do conselho :fiscal, balanço •

e conta de lucros e perdas, referentes ao exercício
de 1952.

2) - Eleição do conselho' fiscal para o exercício
1953.

,

3 - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Blumenau, 18 de fevereiro, de 1953·
ALICE HERING - Diretora-Presidente.

1)

EM�REIA

Pelo presente, ficam convidados .os senhores acionistas
a comparecerem à assembléia geral,ordinária, a realizar-�e �o ,

dia 28 de março" do corrente ano, as 16 horas, no .escrítórlo :

desta soéledade.vpara deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO· DIA '

1.0 -- .Aprovação do balanço e' contas do .exercícío de
1952 .

'2·0 - Eleição do conselho fiscal.
3.0 - Assuntos de interesse sociaL

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no escri

tório, desta sociedade, os documentos a que se refere o art.
99 decreto-lei n.o 2.627;, de 26 de setembro de 1940.,

'Cedro Alto, em 12, de Fevereiro de 1953.
...

, RICARDO BAYER - Diretor-p:residente "

COMPANHIA FA'SRICA DE 'PAPEL ITAJAI' .. lfajaí
'

,I, ,i:ó;wÍ(:iamo'� �8 -senhores acíonístas desta' Companhia ,para a

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'lUA,

à realizar-se no dia 14 de março de 1953, as 14 horas; na
séde social, a Rua Curt Hering . n.o 430, nesta cidade de 1ta-
[aí, afim de deliberar sobre a seguinte '

ORDEM DO DIA:
.

1.0) Apresentação, discussão e aprovação do Relatório da
Diretoria, Balanço 'Geral encerrado em ,31 de De-:
zembro de 1952, respectiva demonstração da conta:
"Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fisél:il;

2.0) Eleição da Diretoria' Executiva e' do' Conselho Dire
tor, para o triênio 1953/1955 e.renovação da pensão
da viúva do nosso ex-diretor comercial Snr. Alfredo
Eicke Sénior]

3.0) Eleição do-Conselho Fiscál e seus suplentes, bem co-
,

mo fixação de .seus vencimentos; _.
,

-c.

4.0) Autorização á Diretoria Executiva para instalar uma'
fábr.iéa de sóda e de clôro, em sociedade com 'ter-',
ceiros;

5.0) Assuntos diversos do interêsse da
Itajaí, 18 de Fevereiro de 1953.
Victor .Deeke, Diretor Geral

Companhia. :

MALHARlA INDAIAl S. i.
A V LS :0 .: ,

, ; ,

Acham-se á disposição dos srs- acionistas, no escritório. da�sociedade, á rua Marechal Floriano Peixoto sln.o, nesta CIda
de, os documentos a que se refere o art. 99, letras a, b e c, do
deereto-Ieí n.o 2627, de 26, de setembro de 1940.

.João Hermings Filho - diretor-presidente
Alvln Rauh Jor. - diretor-gerente
Oslym de Souza Costa - diretor-sub-gerente

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA
1.a Convocação

São convidados os srs. acionistas para a assembléia geral,
ordínaría, que se realizará no dia' 25 de março do corrente
ano. ás 20 horas, em sua sede social, á rua Marechal Floriano
Peixoto, S!I1.0, nesta' Gidade, para deliberarem sôbre a seguiu
'te.

ORDEM DO DIA
1.0) Discussão e aprovação do .relatório da diretoria, ba

lanço. geral, conta,de lucros e perd:,s e' parecer,do
conselho fiscal, referentes ao exerciclO de 1952,. '

2.0) EleiçãO' da Diretoria
'

3.0) Eleição do conselho fisCál.
4.0) Assuntos de interesse geral.
Nota: � Os ·srs, acionistas deverão comparel:'er

de ,suas ações ao' portador.
"IndaíaI, 19 de Fevereiro de 1953·

João'Hennings Fillio ".,- diretor-presidente
'Alvih Rauh Jor. - ciiretor�gerertte

,

Oslym de Souza 'Costa - diretCí�-$ub-gerente
'

'n----------:-::---:_-----· --li
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RI.(TMENAtr,

c oe c o o m

Prolongue
sua mocidade

com

Estudos, no Conselho da Federacão di
Comercio de São Paulo, da participação

RIS lucres .

s. PAULO,
-

18 - Meridío-I festa sua confiança e certeza
nal) - Na reunião de ontem de que os interesses da classe
do Conselho de Representan-. serão convenientemente de
les da Federação do Comér- fendidos pelos integrantes do
cio, realizada sob a presíden- orgão executtvo da Federação
cía do sr, Miguel Pierr i So· do Comércio. Esse documento
orínho, o seu membro mais _ 'que foi assinado pelos Sin
antigo, foi lido memorial as- dtcatos Atacadistas de Gene
cínado por numerosos stndí- ros Alimentícios de São Pau
cates filiados, em que, depois 10 Atacadista de Géneros A
de analisar o critério adotado 1i�entícios de Santos dos
para a composição da atual Comissários de DespacJ;os A·
diretoria da entidade, mani- duáneiros, dos Lojistas, Ata··

cadista de Louças, Tintas e

Fer-ragens, Varejista de Ma
quinismo, Atac. de Tecidos,
Atacadista de' Alcool -e Bebi
-.las, Atacadista de Sacaria de
'·;;unto5 - provocou do sr.

Luis Roberto' Vidigál, presí
dente da Federação do CO·
mércio do Estado de S. Pau
[o uma exposição em torno
do regime seguido para a

.constítuicão do atual orgão
diretivo da entidade, seguin
do-se com a palavra o sr. Ma
rio de Almeida Braga.
Ressaltou o acerto das me

didas adotadas pelo sr- Luis
H.oberio Vid,igal desde' que
assumiu a presidencia, e pro"
pôs voto de louvor à atual di
retoria. sugestão que foi apro
vada por unanimidade com o

aditivo do sr, Alessio Julia
no, hipotecando solidariedade
irrestrita aos diretores execu
tivos.
Sobre o assunto, e no mes

mo sentido, falou o sr. Píerní
• Sobrinho. O sr. Luis Roberto
lVidigal agradeceu àquela ma

nifestação e eonclamou os
sindicatos a apontar as falhas
ia diretoria, frisando: "SÕ
mente assim será possível

.

uma efetiva defesa dos Inte
resses da classe",

Tribunais Populares
° sr. Fernandes José Fer

nandes, advogado da Federa
ção, _!lor indicação do presi-

I ,lente. prestou esclarecimen
tos a proposito do funciona
mento dos Tribunais Popula
res e da constitucionalidade
da lei que os criou. Interferi
ram nos debates, entre ou

tros, os 5rS. Alberto Diniz, de
Bragança; Gabriel Godoi Pe
reira, de Campinas; Salvador
Paulilo, de Piracicaba; Jair
Ribeiro da Silva, da Capital,
e o presidente Luís Roberto
Vidigal, que relatou as pro
videncias bmadas pela Fede�
ração do Comércio.
Sôbre o projeto de Partici

pação nos, Lucros, o assessor
Clovis Leite Ribeiro fez uma

exposição, deliberando-se en
viar a todos os sindicatos fi
liados copia do projeto apro
vado pela Câmara Federal,
das sugestões encaminhadas ao

Senado pela ,Confederação
Nacional do Comércio e dos
resultádos dos estudos- levados·

Sa-O Paulo lem qua's· 3 ·,h'"
a efeito pela Federação. Por

I mi oes fim, o sr, Emilio Lang Jr, a-

d h b
naliSOll os fatores que atuam.

e a I-tanles no sentido de um desequili-
SÃO PAULO _ ACON _ Cresce brio econômico e político na-

V"l"tiginosamente a populal.'ão da
2_250,000 ahnas, já em dezembro ciona], reclamando do gover

,;apita] paulista, levando com isso
de 1952 a populaf,'ão estava cnlClHa- I no um programa definido �10

_.s autoridades municipais .a pensa-
da em 2.550.000 habitantes, ,setor econômico-financeil'o e

. Para 31 de dezembro deste ano

I um tratamento mais adeqlla-rem maIs acuradamente n'um pla-
no diretor para o crescimento Con-

\C0""lui n", 2,3 página letra l) :lo às classes produtoras.
êOlnH.uJ1te das á.rf::'AS edificadas e

-.----.

:::::���::�o:al:���1�0:1:t������ �:��: í����i"'�a��D�"�I-S� L I Ute ��e!�O�::.���:! �o; !:rro;a:st:;� â . .

��!l�:���):m:.��e:�;����:, ;:::�::'l�!!�
,

I L F I 1- I T Edas ultimas verlflCaçoes e eMeu- IlOS do re(!ent� l'eCenSeUlnento.
.

Assim é qUf', qU:lI1do em julho de
J 950 existiam, ,)la Capital .... , ..

reforçam Su:(s defesas
No decorrer. de uma conferência

ja Associação Médica, há pouco
realizada, . vários relatórios íOl"nlll
idos sobre 110\'05 medicamentos de
combate it tuberculose,

-

'------1 Entretanto', os médicos relata-
maldito tabaco e engole o suco". rmn, também um faia entriste<!e-
Quando vrret-me para, o marido iClr: os germes da tuberculose bre

e perguntei' ser
.

a verdade. ,'ele I vernente se tOl"nal'iam resistentes II
baixou a cabeça, ficou vermelho e essas novas substâncias. Se coisas
admrttu que .e.ra COn10 .esta - que ocorrem também
tou: t>om " Estreptomicina - não pu-

::l"r;e)l� ser evitadas, uma nova dro
�a pode prodUZir bons resultados
por uns tempos, mas depois passa
li d"ixar o paciente em "ondições

piores.
xxx

De outra feita, examinei o ge
rente da filial' de uma

_ emprêsa,
.cujo chefe estava preocupadissimo
com o seu trabalho cada vez 'n13Ís
deficient<,. O próprio chele já o

navía obrigado a submeter-se a vá
rios exames clinicos':'" todas êles lutodidalas e finlversitario
inúteis,

Devo aconselhar-, POiH, às espo
eas e aos maridos, que ajudem os

! espectívos médicos a estabelecer
um diagnóstíeo rápido e correto,
'revelando-lhe os detalhes mais Im-

I rortantes que observam no conví
vio

-

iliá:'io, Nunca escondam fatos,
de vital importância, como o da

'I quele cidadão que bebia tOdas
noites nada menús, erue um copo

l:le uísque puro .. ,

Os germes da tuberculose

Quando o .cüente 'chegou ao eon- COSTA REGO

iultórío, denotava tal exeítação, RIO, 1:1 - IH muitos homens 110 mundo f"eitos por si mesmos,
Calando e gesüeutando tanto. que

I
sem adjulórios t' nenuumn espé"i" ·de formação particular. A vida

a mtnha ].lrhn�irf.t· idéia concen-! os :::u:rpl�eent]e com seu cúulj)lexo de extgeucíus, e eles a encaram

trou-se logo em uma posível per�' objetivamen1e recolhendo-lhe as lições. Um día, vencem. Procura-se
turbação mental. Assim, chamei a! ti c,ansa de sua fOI'ttIOO e a causa aparentemente não existe. São au

tado Sua esposa e 'pedi-lhe que re- I todíclatas, costuma então C:izer-se; ínstrurram-se a si próprios, ver

ratasse como o mari<\o se compcr-] dadeiramente impl'ovistllldo-sf' no tumulto onde naurragam outros ho-
lava em casa, SU<l� reaçêes, etc .. :b�

• meus que tUdo. apret;tderum, •

"la respondeu: I Como o trrunro mesperado de um autodtdata é tão stngnlar quan-
__ "Há mais de um ano que ê!e

to ê natural .0 �e quem se prE.parou para a vida, acontece admirarmos
anda meio maluco, falando mi ges-

sempre" primeiro sem murto eonstderar- o segundo, pela razão Óbvia
licwl'lndo demais _ como está. n-

I
�e h�ver o primeJl'c. re�e:lldo nef'essr.rlaml'nte mnís esforço e, por con

,;ora. ou então permanecendo qure- seguinte, mais viva aptídão.
to por horas e horas, com as mãos Cumpre entl'�tanto. não generalizar, A. gf;nerulizução. tirando de
trêmulas, :falando sempre' em suí-

um fllto. �spor,�d1co ou eventual conclusões ubsnlutns, é um vício do
Senso erttíec nao apurado.

Antes da guerra de 1939, foi hábf to citar o exemplo de Mussolini e
Hitler eomo um contraste vivo do espírtto universitário, ambos autodí
datas sem embargo de haver sído professor o primeiro; ambos autodí
datas prrrque senhores de uma certa cuftura, mas desordenada, arbitrá.
ria, .na qual .em Vão. se busearta base de um sistema científico. Dirigin
do. g,randes povos, ínovando o regime político pela elisão das formas
clásslcas do 'Estado. constituiriam expressões de i'alencia da Universi
dade.

zídío .... fI

Era' o ponto de partida que pre
eísavamos para um tratamento con

veniente.

Q concerto foi desrnentado: o mundo não aceitou aqueles dois mo

v��ores; e, se neles 'repeliu .o autodidata. preservou o espirita uníverst
tàrto M�s este _argumento. !!01nO diz a locução latina, é "ad hominem".
O aut�?,dat� nao tornava Hitler e Mussolini mais afirmativos ou me

afu'matlvos em sua mera aventura de conquistas.
, EXpli.c�-s= _o engano pelo fator psicológico do aparato. Em todo re

g).m� polít iec e em todo homem de Estado há uma substancia e umhabito externo, O povo, em Sua observação perfuntória só vê o Iiábttsxt r O·''d'
,1 o

". e �o, S mrera os e estudiosos identificam a substancia. A substan-
CI� naO pertence aliá; ao. regime �u ao homem, conquanto os favoreça;é Inerente antes à CIenCla ao espirita universitãrio_

Os dHad.ores - grandes ou pequenos, uteis ou execráveis __ abu

sa�1 do h�blto externo" _s.em t��avia dispersarem a substancia. Napoleuo dcu a França o Comgo CIVIl, lllas não o fez. Fê-lo, acima de to-
dos: Tronchet, d"fensOl' de Luiz XVI, Iig".:do portanto a um

.

extinto, regIme

ARÃO REBELO
Advogado

Atende em quaisquer eo'
marcas do Estado
- BLUMENAU

, ,Os r:gimes novos proscrevem, em seu impUlso, alguns homens "

Idélas, :nvo condenam a ciencia, o saber ordenado o curso de ensino
&",:�erlor. a Universidade em sUlna. pois os própri�s espirito universitarlO, os elabora para que o homem representativo em dado instantelhes abra o caminh,�. O espírito universl'ta'rio Cri'a- - a razão pura semaplICa-la, e nem por isso deixa de estar no amago dos regimes quan-do est"s se estruturam. Só �bAndona os regimes na hipótese de se nãoestruturarem.

c' ':: vitór!a do autodidata não é assim, a palencia do espírito univer...ltallO, porelH, Uln segundo nleio por onde es"-e espirito triunfa.caso de Hitler e Mussohni. ou de quaisquer �utros nas suas c; 11:1:1 o

demonstra em favor do autodidata, com exclusão do universit;�Ço:;ê
�emo porque o autodidata é apenas um universitário espontãneo 'Seno o autodIdata a exceção e o universitário á regra, deveremos C�l

-

as obras da cultura no plano da Universidade inclusive o.c�r
do autodidata, cUjo bom êxito' rI" . �ara beneflclo

.
e a ma uma Simples asSImIlação d

.

rIto ,universitário à margem da Universidade.
o espl-

o DITADOR DA MODA

•

11 Traje-se com elegância II
II usando ternos c.onfeccio- 1\ii nados na Alfaiataria II,I KelJermann
.1 Rua 15 de Nov., 681 II
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A extensã<) do térritório soviético, que se seguíu ap P=;tc-
to Molotov-RibbentroJ;! de 1939, aumentou. a _populaçao JU

daica da União Soviética de cerca de .2 lml_hoe�. el�vando-a
a cerca de 5 milhões. Os judeus estavam entao SilenCiados ou

ignorados, por temerem ofender 'os aliados nazis recem-des

cobertos por Stalin.
Assassínios em Massa ,

Foram igualmente ignorados ou "esquecidos" quando em

1941 as tropas de Hitler penetraram nos território!,; ociden
tais da União Soviética e assassinaram pelo menos um mi'
lhão de judeus durante o decorrer da guerra. Mas a endure
'cida indiferença do governo soviético para com' a sorte dos
seus cidadãos judeus não Q impediu de explorar o sentimen
to anti-germânico dos judeus durante o resto, da guerra,

Depois da guerra, e ,especialmente depois que se tornou
evidente que o novo Estado de Israel, contrário aos planos so

viéticos. não iria servir de base para a rebelião pró-soviéti
ca no Oriente Médio, a tendência anti-judaica da política so

viética fez·se mais visível. Uma campanha silenciosa foi lan
çada para excluir os judeus de todas as altas posições de
importância na economia, burocracia e partido,

.

Hoje, os dois únicos líd€dres soviéticus proeminentes, de
origem judáíca, são Kagallovich· e Mekhiis, que já sá muito
tempo deixaram de ser qualquer outra coisa senão russos.
Das 372 pessoas que constituem no momento a liderança do
Partido Comunista Soviético, não mais de 10 são judeus.
Existem somente cinco judeus entre os 1.3l!1 deputados ao
Soviet Supremo,

R. 15 de Nov., 592 1.0 Andar .. BlUMENAUOFORENO
(Ormo-Rlglllldor Integral)

O moderno
tratamento

das funções
femininas

FórmulQ do

tão sem sentido como a admissão de terem sido agentes bri
tânicos e Rl11.ericanos. Mas - para o judeu tcheco comum e para
\JS dois milhões e meios de judeus, que ainda vivem atrás da

cortina de ferro o tom anti-semítico do julgamento é tão omi
noso como um'discurso de Goebbels. -,,'

,
' Nos _primeiros anos da revolução russa, o govêrno SOVle

tico utilizou grandemente para pro!Jaganda o tema de sua

"abolição" 'do anti-semitismo. Os judeus, que estavam con

centrados nrinciualmente nas cidpdes, ràpidamente galgaram
as posições de in1portância do governo e do partido, e adq�i
riram uma 'influência muito maior do que lhes assegurana
o seu número. As atividades culturais judaiCas foram enco

rajadas, foi criada uma rêde de escolas judaicas, e Moscou

vangloriava-se 'de um teatra judeu.· ,

Muitos dos- chefes bolchevistas, dós quais Trotski, Kaga
l'lovich, Zínoviev·, ti! ',i{amellev os mais importantes, eram ju
deus. Em 1926 um "Estado judeu Autônomo" foi criado em

Birodj'an na Extrema Oriente e destinava-se a servir de pá-
tria aOs judeus de todo' o' mundo.

_

'

Mail 'mesma antes da ,guerra e muito antes da criação do
Estado de Israel, Stalin nunca poàc ocultar sel�, desprazer Ao mesmo tempo, Jl'l escolas judaicas foram feehadas, o

teatro judeu já não mai::; existe, os editores judeus foram a

prisionados, e banidas as publicalJõl?s judaicas. Surgiram na

Imprensa Soviética ataques contra os escritores judeus por
seu "cosmopolitismo". Na esfera internacional, Israel foi de
nunciado como "um satélite do ilnperialismo ocidental".
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'Cumprimentando os seus es

RRASILEffiA, comunica que,

QUARTA PAGINA .�'
I'

ONDE O TRIINSPORTE É VITll a PRODUçãO ...

..,.--

os setores, o trabalho precisa ser acelerado, precisa
render mais. E agora, mais do que nanes, os motoristas

que atuam no transporte pesado, encontram nos gigantes
'T'ITAN, o apôio de que precisam. SELO VERDE ,TITAN,

" famoso "Pé-de-Galinha", foi construído para .o nosso meio,
para as mais árduas estradas existentes no País.'É o que

lhe permite garantir ° máximo de rendimento e a máxima'

economia. É o que assegura' aos pneus, TITAN

lugar de vanguarda na Batalha da Produção.

garante o m6xirtt�O
de,'rendimellto

nas�.estradas -do Interior

ü:·s de 'o fazerem os portugue-
{,;es e· os espanhóis.
I QUE, recentemente, foi in-
ventado 110S' Estados Unidos,

.' um aparelho para tirar foto-
1 grafias no 'fund-o do mar-
, ,

.1 QUE, segundo urna .recente
: estatística publicada em Lon-

I dres, há no Império Britânico
cõrca de dois milhões de Ie

I pr050S.
I QUE, Mr. William Davíes,
um industrial norte-amerfca
no rece;temente falecido, em

vez de escrever o seu testa-

I mente; mandou fazer um fiI
! me 'sonoro em �que ele mesmo

apareceu a 'seus herdeiros, a

nuncíando, com voz tranquí-s
Ia e sem receio de jrrotestos,
as SU:lS últimas vontades; e

exibido de-

. O Brasil está em plena
Batalha da Produção, da qual.

o transporte é 'de importância vital.

Sim, porque produzir sem transportar não

tem sentido. Agora, mais do que nunca. em todos

o TRANSPORTE :NO' BRASIL
AS zonas madeireiras dO:Pllis - Pa

raná, santa Catarina e Rio Grande
do Sul - dão à' nosea.economis,
anualmente, uma média de UM
BILHãO de cruzeiros. Nessas re-

giões, o caminhão 'é o principal,
senão (I (mico meto-de transporte.
SELO VERDE 'I'lTAN fot construt
do paTa as condiçõe8 de trabÍ;!lho

dtsse �o. Por isso, SELO VERDE TlTAN permanece
por mais tempo na ativa. Por isso, SELO VERDE

TITAN pode oferecer a máxíma dúrabllldade e resís-.

têncla, pIOI1u�do umpr::maispara a riqueza nacionaIl

<,

agora produzindo meHs pneus

para a frota. da Batalha da Produção,

PIRIUI S .. A.. ... COMPANHIA INDUSTRIAL BRASUEUtl

timad..s Revendedores dos Es tados do Paraná e Santa Ca tarína,
•

INDUSTRIAL
e àrtefates depara melhor servi-los, abriu urna Agência para a venda 'de pneumáticos, ,::�;":�!':,,, ,:.)

borracha, à:
RUA VISCONDE DE G,UARAPUAVA, N.o 2�807 Cu:llI'I'H11l P;_El�".i3'

,

;serãcI atendidos prontamen te, em, todas as suas necessida des daqueles P'úrlllt:E p�::;,:'� !,Ll,onde
-----� -- --- .... - _._--------- .._--,--- ......--

��,.������g
Atença.o snrs.·OfiCiQiS�

Estofa.mentos ! ! , I
Em qualquer idade. os: ca- dem trabalhar. Ent,l_o :,l.' n:l u- I crmo meio de acelerar a cír.,

belos e o couro cabeludo de- las se tornam inat�vas c, gra· I e,"b�,ãú, é Indiscutível; E não

vem ser conservados 'perfeita-. dativan;E:nte. as �';\lzc" .. dos, ca· 'jl,,;nGrarnos q,ue a saude do

mente limpos, para evitar a belos sao destruidas, u.m [C'- ;i1uro eabeluClO e, consequen
obstrução dos folículos e as ,,';TC os cabeLs caem sem que ,temente, dos cabelos nao po

consequencías desagradáveis outros os subsl itu: m, e \- ,"n! 'ce ,"Li' conservada sem uma

� desastrosas da falta do as

":éio·
Falando de cabelos, não po:

demos deixar de falar no es-

igle �ela formaçãO �os �enles infantis ��i������:�i1��:�E
(Oontinuaçâo) oóros do couro cabeludo de-

O Cirurgião-Dentista é amigo das crianças e, angariando vem ficar livres para respi
sua confiança, poderá induzi-Ias a proteger a saúde dentária.

rar, a fim de que seu funcío
E' bom habituar a criança, a estes "sete mandamentos" namento seia perfeito, o queda sua saúde que, acabo de descrever, para as Senhoras Mães não aconteceria se ficassem

e Senhores Pais.
No adulto como na criança, o cirurgião-dentista conti- entupidos com qualquer resí-

duo.nuará, a proteger os dentes contra a cárie, combater as gengi- Muitas vezes, a caspa não
vas contra as doenças como: gengivítes, tártaro, estomatites, � mais do que resíduos de sapiorréia, etc., evitando desagradáveis consequencías. oão ficam em cabelos mal en-Os tratamentos custosos e dolorosos, a perda de dentes,
abcessos graves nas raizes, nos rostos, fistulas, etc-, desloca- xaguados: daí recombendarmos, Para proteger-se diAf·; im- ;;e sente muito segura
mente irregular dos ,dentes de Ieíte, oodem ser evitados des- nempre, enxaguar em os ca- "

dv Vl belos A e s t 11'1 pertfnenéias da rua, há l.si n.1':"SlTlU. E pior ain a:
de que as Mães habituem as crianças frequentar ost consulto- e o . m nos que e e r a

,

'rios dentários, digo odontológicos. este cuidado, o couro cabelu- muitas mulher-es qqf: nâo : �:;e gesto, a força de ser re-

Muitas crianças como adultos, não sofreriam de dores de 1010 se tornará recoberto, a- encontr-am outro meio que pct ido, acaba por marcar o

dentes, de tumores, abcessos, da calamitosa gengivite, dentes pressanão" �s cabelos brancos
compôr uma e:q11'eS5ÜO .de rosto e tornar-se perma-

sangrentos, que se transformam em terrível contagiosa pior- � enfraquecendo toda a cabe-
b

. ,

p' [ nente, convertendo ,UITI ros-
'

réia, destruindo completamente a arcada dentária, defozman- • teíra.
,

a orrecrmento. .e,o
_

Xn8ntíS -.-. - ,

doa bôca, não raro, até destruindo todas as .pessoas de um lar

\
_

Quando o co�ro cabeludo e não creio que seja GU;';I a 10 aracioso em uma face.
feliz' seco, a caspa e solta e esca- explicação dcs cenhos freri- :� EC�'parece a Tepresentação'T d derí , ít d

.

h h bit d mesa: mas quando é oleoso e. ,u o ISSO po erIa ser eVI a 0, ?l se ouvess� .U 1 ua o b'
-

'

'b, d ,'d zldos os uln:u'::s c!llrr1i'; c 0;-; d,} mais amargo dad exis-
a frequentar, desde cedo o consultorIO de um proflssmnal cul-

a <:u eça nao rece e o .e'lil. Q ,.' • ,_.

-

,

"uIdado o 01°0 c:e m stura lablOS c '1t 1 ','':.-1''·C',1· ·L',. 'Cl1tão sim (iue. afas-,'to, educado, um cirurgião-dentísta, para o seu constante con- ': '.,
� '. I., '" (lI .t·�:IC'OS {,r: ,. .' . "11, , :

selho, tratamento e amparo da saúde! \ UJ?l. a sUJH'!-ade, nÇl .couro, e rostos f("111111>11[;;; C'Uf:' Ul',:qn' i,:,:i {lo ..mesmo ,quando maisl
Senhoras Mães, Senhores -Paes. Cuidem dos delates de QrIgma a PlObr esp�cle de cas- ; trarnos '1 etC'1 na',;qj' 0"'" (ie:;,:;;(� atraü'.

'

vossos filhos! pa: tl�a Stl stancla gomosa

,.
�

L.;'c_1c_c.;
...

,,'''- ll."' IICuidemos das criaui;as que, elas formam orgulho da nos- que,nao se des�render� facil- cem e�sa at;dIC,lj (F:� (Loío;;.;;;, >- uma mu ler, para
'sa .farililia, do nosso lar, da nossa futura geração, a dO'.,' Povo

mente e fechara os poros de 11 111u1;181' m('::;Íl';� q�F� )F_:'j ,:::l.:!!l-ter ufa5t�dos os imper:
Brasileiro! tal form'3, que eles não po- 'Li!1cntes, basta seguir tran-:

.

Ao, �inalizar estas linhas, venho - prestar um manifesto, �nllilllllfltllllltUIfIlIlIlUimlllllnUllllliuimmmmimmliliüí;!m:m�: 1\1 i lamente o s�u caminho,de g!abdao par!! o generoso Padre Felix Rokicki S. D. B.,.lZev. == DOEHCAS Nt.RVI'tt I r t: Ufht.Jílf fo�":-
-

Wé'rn seria risonha, com oIrmas Bernardmas e ao nobre novo de Massaranduba :.pelo = .,' r;; V.JA.J I: i�iLYiH�!';;
fraternal acol(tÍmerito. que sempre me tem prestado. ',' ª . O' 'd:G"

.._
�n: de que vai pensando em:

Quero,. amda, ttll;JUtar e reiterar o meu agradecim�nto' , f. ,Arnal O IJberü _, cr:ir;::.s suas, mas não preo':';
e reconheCImento partIcular, péla publicação deste singelO' ar", =_ DIRETOR CLINICO ,DA CASÁ. DE SAU'Dti: DE ;,;, �; cup;;da por si mesma, e so-',tigo, ao meu ·amigo Padre Felix Rokicki,' como uma sua ,coo-:

. �_.: I,. .
__ .

peração em cumprimento a êste adágiO: .
,

'--- nA GLORIA --- -

t t
"Missão nobre, fundamentalmente patriótica,' será a de, = CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de S�!úd,! ::;: I G�C udo sem Impor ar-se "

todos aqueles que, por palavras e por obras cooperam
' 5: de 4 às 6 Rua Candido de L�!ilo :,,, § i :tfJ;;olulamente com os que.

formuc:ão da consciência higiênica do Povo B�asileiro!" = Fones 4212 e 3055 :;; L �i;;SS[lm por seu lado.
Joaçaba,6.11.52. 1:: -- CU"RITIBA -- :-:1 ,

Slavonier FeUx Werpachowsk _ Cirurgião-Dentista.\ ,;nmlmllJ1mlmlllllllJmllmmnmlllmJmnmUlUlmlm�mmmrt,ml,,�
c H í>1.,.,HH�

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr, 11 (Perto Centro' Cívico) em Cu
riÍiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
pára Automóveis e M'Óveis estofados.

PAGA-SE O'Tll\IOS SALARIOS
Os interess,ados,' deverão se dirigirem a Gerencía com

o Snr, Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres

prmdencia para C. Postal, 1.242.

"(\\�,,,AS fNST4l4r> '

��'v , Y�êS
CONFORTAVElS

APARTAMENTOS

BANCO IHDU'$IRIA :E� (OME'RClO DE SAtUA
..:...:- Matriz; I T A'JA r

Fundado em 23 de Fevereiro de .193.5
Capital integralizado
Aumento de Capital

.. Fundo de l"eserva .. • e"
"

...... _"

..----------�------�----------------------._------�--�--�----------- -----.___----------...

Senhores ';Comercianler
RECEBEMOS

PAPEL SUL AMERICA - cmCLETS ADAMS
O'LEO A PATROA
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mente unte o bi-campeão da

Segunda Divisão, o Vera Cruz.

Vejamos o que de interessante

em matéria de futebol pode-DUAS MAJESTADES DO ,do mesmo quem os sobrepU7

Imos
de igualdade. Fr'íende:

_

I?OOT·B.i\LL - SÃO PAUI:.O jasse em tll'do fi mundo. Am-" reteh ainda jogava, quando rao oferecer .(s dols qua
(MERIDIONAL) - Friende- bos, como centro-avantes, 'ia-· i urgiu Leênídas, E como pas- dros .

.

:::���i:��:e[���:�e�f��Ô��� �:r�iF:;:�i�r��-st��::�� ;'��I::;::::��r:,:..r��:re�llnconlormgdo com gdecJl'Sa-O da JOn Inc'a--I reporrenguras exponenmalS do foat- center-farwards'do mundo, so- I concentraçac' do selecíonado uO: lU U U ti U bv

ISa�ãliorneOtéi'Bslesdõ's "sàótoVs';' birbitro O Palmeirâs ao Tribunal de Justi�a Des�ortiva �a F�F
PI' d .'.

:
lté J (Continuação "aldo Martins Xavier - membro l :_no;._ Ibo!. of. 71'521, 4-11-52.

.. -.a nlelra�, eixaram a cn e-
.. Com 'rererênci'a à. argumentação .fetivo,. RENATO BENITO. Lo su- I 'ÍJu!. oi. 7'2:52). Tl-1l-52 (bo]. oC-

rIO da, LIga, Bl�me':lauens� d: da J. D·.O'. bnseada nadeliberação I i'�cnte, Edgar Ar-ruda.' Salomé, 2.0 I 74 ::2-, e.OUlr'\5. .

• •

Futebol a indicação dQ árbi- 40-45, devemos convir a sua írnpro- dito.
_ ,

,,) - As suas assl.nat�ras, repre
tro para o chóque de hoje. O cedêncía face o que prescrece o C. I

21 - As suas as�ma��ras. �epre- i �e!:ta!1,�o .. o. G.E. O:Hnp��.o. no� se

B. F. quando estabelece que ne- Ge."tando o. Gr.E. O.hmplCo, na.s .re.u- II �ull1.te�. comuns-acordo. Ind icado
fato em apreço, corno não po- - , 1 S d L d S

nhurna partid:-. poderá deixar de ser -uoes orcünártas e extraordinàrtas i oo ar hf t r-o alva or en10S os an

dia deixar de ser, é digno de 'calizada pela falta de árbitro. A- 10 Conselho Divisional da L.E.F., J tos p,'r;.! apitar o jogo Palmciras E.

registro especial e causou ex' tualmerrte, ou melhor. na época em nas seguintes datas: lO-lO-52 (boI. C." G.E. OJirnpico. no dia !l-11-52,

tranheza a nós e a todos 05 que se l'c:>lizou a partida em ques- )f. 631521. 21-10-52 (boL oL 70'521, (Conclui !la 2.a página letra C)

que se encontravam na séde ião. o DEpartamento de A'rbitros da

'�.E.F. dispunha, tão somente. do
'da entidade da Rua XV de -prtador Salvador Lemos dos San-

Novembro. .os, arbitro de primeira categoria. j
Diante da atitude dos repre .endo sido os demais juizes rebaí

xados a condícão de auxiliares de
scntantes alví-rubros e esme-

m:ídinos, que pretendíam
chur em SeU .quadro eíémen
tos cerno Iuizinhc. Lópes
Artíno, não çoderão fazê-Io,
já que todos eles formaram
:n;) conjunto de aspirante que

na .rodada final do certame

mente casual, quiz entrar com

bola e tudo no arco de Lan

ge. porém o guardião atirou'
ma direita e .Nagel na posição se corajosamente a seus pés,
.de ínsíder direito, no trabalho surgindo disto más consequên
da ligação .. E' a solução mais' das para o wíngar direito, qus
víáveíipara um problema bas-. teve de ser retirado do gra
tante sério, ou melhor, é a uni. mado. Arécio, que também se

ia solução,
.

encontra na Capital do país.,
Já O onze da Baixada deixa- deverá ser substituído por A-

\

rá de contar com o concurso dyr, na zaga, enquanto 11<\

de Walmor, também ausente vanguarda deverão fazer seu

da cidade. Além deste player, reaparecimento Corrêa e Tico
Outros cracks alvi-rubros es

tão contundidos. desconhzeen
do-se, portanto, oficialmente,
as escalações dos times que es

ta tarde tentarão proporcio
nar ao público sensações
iguais a de outros tantos clás- I
sicos que tive:nos oportunida, .,1:le de presenciar.

empatou em dois tentos C01Tl considera-se como certo o des

seu tradicional rival. Dificí l- falque de Jonas, o qual 50-

fluminense' x 2u·
ventlJs de' Testo

s�no
Na Hua Itajaí, embora em

muito prejudique o cotejo a

efetuação do clássieo Olím

pIco x Palmeiras, defrontar-se
fio logo mais as equipes do

Fluminense e do Juventus, es-
te último de Testo Salto.

Os trtcolores rêem atuado
com destaque em seus mais re
contes compromissos enquan
Lo os [uventinos, há uma se

mana atraz, caíram fragnrosa-.

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS

Molestias DE'OlHOS - OUVIDOS
.... NARIZ. e GARGANTA

Este Instituto Espeeialisado está l\oIagnifica�
Mente Montado e Jrista.ludo com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua
.

espeCialidade
'l'odo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirida e Importado da Suíça
Alemanha e America do

Norte.

Tivemos talvez um caso Iné-

\
sicos importantes, na

dito em matéria de escolha de sexta-feira. Tanto. o represen

juizes para a direção de clás- tante do Olímpico, como o do

ralcünos. foi escolhido o nome

do sr. Salvador Lemos do;. --""."--.
AI�Al'tELnO MODERNO SIEMENSPARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
_.;,_.***_.-

:;rt)itros. conforme deliberação do

SonsElho Divisional dessa Liga. em

.ua reunião de 26 de setembro de

1952, publicado no boI. oficial 61-52
Ja mesma data. Acontece que na

'lueIa data. ou seja 4-1-53. o único

ârbítro do Deportamento. estava

impugnado pele Palmeiras E. C .•

�onforme_oficio de 27 de novembro
de 1952. acusado pela L.B.F .• em

,eu boI. of. 31-52. tendo sido essa

impugnação aceita pela citada Li

,·a. t'2.nto assim que não mais foi

indicado o sr. Salvador Lemos dos

Santos p�ra apitar jogos enl que. o

-peonato, uma vez que para 'lO,;SO Clube tomasse parte. tornan

tanto não lhe faltam qualida- do-se, dê.ste modo, necessária a in-

OS
clicação em "comUln-acórdo" de

um arbitro para dirigir a partida.
sempre ·de acordo com o disposito
legal que estabelece não poder dei
,�ar de realizar-se uma partida de

Cutebol por falta de quem a apitas-

Santos, impugnado, há algu-
mas semanas, pela agremiação
da Alameda Duque de Caxias

E V. pode ter êsse luçrô, insta
lando o lVfoto-Engenho 'LILLA. O
Mofo-Engenho LILLA, graças ao

pouco espaço que. ocupa e à sua

construçào fechada, é a,máquina
apropriada para o rendoso comér
Cio do caldo de cana. Atrái a fre
guesia e valoriza o estabelecimen
to. A garapa já. sai gelada e filtra
da. 2.(100 possuidores ,satisfeitos.

Surge .:Limo oportunidade pa-
ra o Diretor do Depal'tamen

. i:J ete A'.rpitros reabilitar-se

daquele :fracasso verificado.

por . ocas.ião do clássico leva

..lo fi efeito no turno do cam-

eles. Terá como auxiliares
81'S, Paulo Calvara e Antonio

'j
Marcelino,

A partida Vera Cruz x Vas-

I· to Verde, outrQ interessante

espetáculo a ser assistido pela
torcida blumenauense, terá .co··
·h10 j_ujz o sr. Roberto Paulo de
Lima.

° próprio acórdam da J'.D.D.,
fiue anulou a partida, deixa trall�- ;
parecer que um "COl\ÜJM ACOR- I
DO" admitiria a legalidade de WiI- 1
,on Silva. e tendo havido eSSa con-.

ili"Uo. nada mais lógico do que a

-,lIa realização ter sido plenamcnte
!egal.
Sóbre a legalidade do "comum a

ci:irdo·�. proyaremos a s�guir.
2) - A LEGALIDADE no

OFJCINAS E FUNDiÇÃO EM G�AR.UUIOS- S. PAULO
·.TEl>!O!'\.'J)AMtlEl\f: Torradores e'moinhos par:. café.
MáquLn'ls "" pi(.'or ca.r;ne para ..ind(!strias e açougues.

, ;I'<fotores e�étr�con. e ou�ras lnáquinas para fin�:; conler
eiaL�, ,Jndu,-,tJialS e agllcolas.

i í Elegância e bom gosto,
ii :>ómente trajanda-se na

'1,11' Alfaiataria Kellermann
. Rua 15 de Nov., 681

Arco_A 'l-tl.:...í.

"COMUM ,'\CORDO"

'.. Ao

este mes na

CA·S·. BUERGER
Rua 1S;de :Novembro· or. SOS

Telegrama nBirguer"

o G_E. 'Olimpicot elTI seu protes
to, nega n. autorização ao �r. Rena

to Benito, para firmar o acõrdo
!tue firmou em nOl\1.e do acilna ci
tado Clube. E a J. D.D. pela que
';e depara de sua decisão, achou por.
bem tomar em consideração as ale

'�ações acima, muito embora consi
,lere o Clube ora recorrente que
tais argunlentos s50 improcedentes
como será demonstrado no decor

rer do presente arrazoado.
n) - Provaremos que o sr. Re

!lato Benito e pesoa autorizada, p�
Ia farta. documentação e t;itaçiil's
I xistentl's nos arf(uivos da I:. B. I" .•
ílssim conto!

1) - Oficio s:n do G.E. Olimpi
co. indicando para seus Membro�

no Conselho Divisional os srs. Ar-

BLUMENAU, 22-2-1953

os ·Freios

GRANDE PARTE de sua segurança está na

eficiência dos freios! E para que êles fun

cíonern no momento exato, traga-os sempre

regulados e precisos!

Para ter os freios em ordem, perfeita...

mente regulados e com Jonas originais, confie
SeU Ford ao SERVIÇO PREVENTIVO FORD
- que o conhece melhor do que ninguém!

VEJA SÓ AS VANTAGENS DO
1

ISERVICO PREVENTIVO
..

1.. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que se agravem,

2. O custo dos servlcos é menor, porque os

consertos são pequenos.

3. Previnem-se âcídentes, porque removem-se

as causas,

4e Mantém-se u carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substítuíção de peças e conjuntos

-

1.651

NOME DO AGENTE
C.i\SA DO AMERICANO S. A.
Rua lã, de Novembro, 257

(ASA FiESCH
'

à Rua 15 ·de Nov., 1080

Péça uma demonstra ção sem Qompromisso

Filmes e máquinas fOfográficas das me",

..... Ihores qualidades _...-

RUA 15 DE·' NOVEMBRO, NR. 1.436
. '-�

(Defronfe ao "(ine Blumenau"')
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I Eisenhower õeseja o re�nôio ôos a&orõos
I �O� visam o su�ju�ameuto ôos povos livres
wASI-II�0'rON, _21 (U .p.)

J
la! que "tsnha sido tergíven-', n��te-americano visa pa�Ú�u

-- O prestctente EIsenhower, saua para se conseguir a sub- r Iarmente o acôrdo de Yalta

ped�u ao Congresso que r�- [ugarnento dos povos Iívres". assinado por Stalin, ChurchUÍ
pudte tudu acordo mternaclO- Essa mensagem do presIdente e o falecido Roosevelt.

SEM A RECONQUISTA
DA CHINA NÃO HAVERA'
PAZ

.

MADRID, 21 tu.P,) - "Não
haverá paz no, mundo se a

China "nacionalista não re
corrquistar o continente chi
nês". E' esta a oníníão do
proprio Estados Unidos"
declarou õntem o sr. James
'lu Tsune Chi, embaixador
da China em Madi-íd, no trans
::LU·S.). da entrevista concedida
:. imprensa.
FORAM HEM TRATADOS
Pt;LQS SOVIE'TICOS
HELSINKI, 21 m.p.)

Oito membros da legação is
raél lta em Moscou chegaram

puzeram aos srs.

Bidault, durante
que os estadistas francêses
fizéram à Londres, a preo
eupação da Grã-Bretanha
ante o rumo das relações
franco germânicas.
MAIS MIL ALEMiiES
DEIXARAM A ZONA
ORIENTAL DE BER-

LIM
BERLIM, 21 (UPí. -

Cerca de mil alemães da zo

.la orlental dominada pelos
comunistas, pediram asilo
hoje no setor ocidental de
Berlim. Com isso, registrou
se um novo recórd mensal
de refugiados; pois até à
meia noite de ôntem, já ha
viam entrado vinte e qua
tro mil seiscentos e oitenta
e oito refugiados em feve-

I 1'e11'O, e com os mil de hoje,
foi ultrapassado o record de
janeiro (lltimo, que êra de
vinte e cinco mil quatrocen
tos e trinta e quatro.
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-de incendio (r�§'�l��c&Ã:E�;:
pelos e ores delllllnquilJlnles ��I'���l?-����l�;���o�!��'

" ' ras uor�eameri.canas realiza

. P.ORTO ALEGRE, 20 (Me- lhão incendiado foi construi- parte dos fugitivos é campos-I ram hoje o maior ataque do

rtdtonal) - Os. .menor.es res-l do há poucos anos, custando ta de ladrões que devem ter I
corrente ano. Os quadrimó-

1?,0nsayelS �D(.llo ll�cendlO. da. ao Estado 2 milhões de �ruz�i- procurado refugio em Porto tores descarregaram cento e
Colónia �E:�<!: ,.multro �llh?:, I

ros, � .as novas.melhcrias ln- Alegre, onde existe campos oitenta toneladas de bom-
foram tr ansfertdos para P .1- trodjizidas depois, custaram 4 vastos para suas retinas '

to Alegre. A-;; arr�laças dos l milhões. As obras que serão NOVA TENTATIVA' I bas sob:e uma enorme con-

menores, porem, t.laO termina- necessarías para a reconstru- Pouco depois de recolhidos centração de tropas e muni-
ram na colonía. Nesta capital, (;;;0, já foram orçadas em 6 30 nórão da Policia Central cões comunistas perto de
depredaram o onibus que os milhões de cruzeiros. (C;nClue ru 2'
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conduzia, quebrando vidraças DEZENOVE FUGITIVOS
a a. pagIna .etra.8:) op 0, quatorze qmlome-

{! com os cacos de vidro ras- C)l11 a confusão "erada pe-

.

garam os estofamentos. e en- lo incendio e pelo'" extraor
fre�tarall1 os guardas. Na con- dinário movimento que ele

f�lsao, um �os pequenos

m"::-I
determinou; muitos presos ti

Iiantes, fugiu espetacularrnen- veram opórtunidade de fugir.
te, em. desabalada carreIra.. Dos que tí vcrarn esta chance,
pelas ruas, desaparecendo- Há l dezenove aproveitaram. Mui
l11.UitO custo. em luta com os i tos :fugiram de bote na pro
guarda�.· foram trartcaftad cs pría embarcação do presidio,
no porao d� centraL I out.rcs fugiram por terra, ape-

Os :preJlI\zos da Colónia Pe- 1521' da rede de segurança. es

na!, sao ea_cuIa.dos em 6 mi- � palhada logo após a consta
lhoes de ('l'UZeUTS. O pavi- ! tacâo do incendio. A maior
----_ ... - _.- .
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o Uusrenâ Chsmpugne da
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MOVIMENTADA PRISÃO DO ce do resistencia, foi pedido refor-
CHEFE COMUNISTA EM MINAS j co ao suo-comandante da 4.a Di

G�RAIS � Teve. aspectos. ,,:_erda- I visão de Tnfa rrtaría que em com

deí ramente drnrnattccs a p rrsao do : panhía de um sargento e tres pra-

c?ro�el rerormado do Exercito l cas se dirigiu pa.ra o local, solici-

OltmplO Ferraz de Carvalho. ele- tando ao coronel Ferraz que se en

mento de destaque do Partido Co- tregasse. Mais uma vez este decla
munísta em Minas Gerais, e Tea- rou que sô sairia morto ou carre

lizada ante-ontem na capítat mi- gado. Sem outra alternativa, o co

n e ira. Reunido com mais cinco ou- ronel Antonio Correia da Costa !le
t ros agitadores no apartamento 606 termirruu fosse o chefe comunista
do edifir:jo Be�j�nlín Couto, situa- carrezudo, o que se -verificou de-
do na rua Canjas, á chegada

.

d:t I . . .

caravana policial, o militar resís-
pOIS de vencer tenaz reststencía, co-

ti" ii T�risiil). afirmando que dali f mo bem demonstra o flagrante.:tci
sairia xo M" f'nsxe rUZíl�ldu. Em fa- ma. da Agencia Nacional. .. .• ..

De Inalor consumo em

Cervejaria Catarinense Sa A.
JOINVILLE

o
RIO, 21 (Meridional) -

O sr. Luiz Bromfield, escri
tor agrícola que veio ao

Brasil estudar sobre as pos-

todo o Brasil

Condenado a fracassar o

plano de seguro á velhice
� -

WASlIINGTON,-21 tUPI :�ifestarmn'dúvidas de que

-: p'a�',et;e, ct..!-��", o plano do l0 assunto possa ser estado
p .e:::íl:_kn te Eus",nhower, de

1 a tempo de ser votado ain

�rWt;a� de um amplo seguro. LIa este ano. Na opinião de
a velhice. est;� condenado a I .lguns deputados. Reed es-IIracassar devido H

_ centro- turia protelando o assunto

:V,'l':;ia SUI,,':_, ii re�:u<;iio dos porque Eisenhower decla
impostos. O presidente da C\;L! que não aprovará re

co�nissã,} de meios da Ca' dlH;ôes de impostos enquan
liWl'il, Daniel Rcerl, entre- lO (l u·t.;umcnto não estiver
gOIl :l pt'opo!;la de Eisenho' f luilibrado, ao IÍ-!SSU que
wer a IllUa md"'cumbsãn (nPI!(� dcfellde um projeto
('�ll,ría�ia "

pêlo dpputadli! le t'r-dw;aü du imposto de
L ,ltl l Ul't í:j; ln�::; am!.:üs wa- ' l'enda.
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ADQUIRINDO SEMPRE NOVIDADES

ARTIGOS QUE SE R�(OMENDAM DAS ME..
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