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,Assis ClIATEAUmU,\Nn

alí falar, pelo senador Carlos
Gomes de Oliveira. Esse ,f:!
um trabàlho construtivo. Sen
do o leader do P'!'B na ,Casa
ele é um parlamentar

"

qU�
não carrega O hábito, 1'le .fà�
zer do trabalhismo nenhuma
bandeira demagógica. Dá
prazer ouvir falar um chefe
de esquerda, que toda a vez
que ergue a voz no parliunen
to é paga oferecer ao país a

contribuição, d? seu esforço,
do .seu patrdotísmo, para, re
solver, de, modo positivo, as
pectos da crise em que se de
batem a sociedade e a econo
mia da nação,

"

Não há quaSe nada a fazer,
em materia de produc;ão
agraria, com um país, onde a
terra, nas zonas servidas po;r
estradas de ferro· e de. rodá
gem do governo, atinge aos
preços, que hoje por ela se
paga no Brasil. E' lima situa
ção de demencia a que se
ertou hoje, no Estado do Rio
nas vizinhanças das métró!
polis do Rio e de São Paulo.
Especuladnreg, O uentão, pró
prietarios preguiçosos," sem

Bôrto Belo; sôbre. o, rio da, ve, as obras de ampliação , feiçoa:; ,

os conhecimentos ::O:er:�,t����o�cu�::p!:
Madre, . no munícípão de do "Hospital Nerêu Ra-j pedagógícos daqueles que ra pedirem, por qualquer
Palhoça; s�bre o rio F�r-, mos", que será acrescido I albraça�am a no?re ,tarefa quinhão, que desejamos. como
nandes e sobre o rio Boa de mais 100 leitos para os do snsmo. ASSIm e que, prar-Ihes, mundos e fundos.

d d E' de revoltar a usura de in-
Vista, no mLmIClPlO de atac] dos de tuberculose, durante o ano passa o, eu divíduos desalmados, que
Tijucas; sobre o rü; Ange- Em 'Lajes foi concluído, e o Governo oportunida�e ,íl detêm lotes e lotes de terre

Iina, no munlcípio de São, 'já está servindo ao público, vários professores prima- no, para nada. Para nada, não
, l' t d ire será bem

.

a verdade. Para
Jose; e· sobre o rio Itaiaí 'o "Pavilhão para 'I'ubercu- rios, norma IS as, e.: tentar vendêlos pai' somas
do Norte, na cidade de Ibi-- Iosos", construído com o quentarem cur�os espec�a que tornam proibitiva quase
rama. Dessas pontes, oito auxflío do Governo Fede- Iizados no Instituto Na;l�' toda e qualquer cultura.
são de concreto armado. ral nal de Estudos pedagOgl-, Faz dOIS anos, o meu amí-

"

'

'. ',' , . , R' d J' go, a quem recordo sempre
e sete�· madeira. Em.,. Várias obras eompla- eos, no

•

10
•

e anerro.
com viva saudade Samuel

construção temos as se-ti mentares estão sendo rea-I' A Uníversldade de ��n-l Ribeiro, pediu-me
r

que tosse

guiptes: sopre o ri� ltajaí-, Iizadas nos hospitais dal:'ta Ca�arina é �m projeto a um. sub,urbio daqui visitar

Açú, em Itoupava; sobre o "Colônia Sant'Ana" e da I 'que ainda desejo ver

con-,
a

A

maravilhosa cultu�a de
"

'It
., .. .' ,A •

•

'j' tí: d . G r o pêssegos, de um. !agrIcultor
r10 ajai-mmm, no CIdade, f"Colônia Santa Teresa", cre tza o ,no_meu ,

ove n ,

japoneg, a quem ele' parti�
de Brusqu.e; sôbre o rio, achando-Se em prossegui- ·A sua criaçao esta depen- 1[Il:r�:ente prezava como agri..

Bonito, no município de mento também as óbras i'dendo do despacho do re- cuitcr e hOJ"?E'l1l
..

de trabalho.

L
.

ôb ' ,

C ...t M' .' II •

t
. , 01' ítado ao I\>ii- Fomos os dOIS, em um domín-

ajes; so re ? ,1':0 anoas, ",a" atermdade Carmela ,I g�s �o. ja s lCI,
,,_ • go pela manhã. Fazia o cola�

entre os mumeípíos de La- Dutra". ,
nlstêrío da Educat,;ao pala no japonês um tipo de agcl"

j�s e _Bom Retiro; sobre o Dentro de poucos dias, o funciona�ent� da Facu� cultura, domé�tica. :rl'abalha:
rIO Sao Bento, no. muntcí serão inaugurados os Cen- dade de Fflosofia. Desejo vdam o� se�ls, mClbus1lve cunI:a

. .

d J" . ,
,

d t t t -
rtos e rrmas.i na e a proprle

pio e oaçaba; sobre o rio, tros de Saúde construidos. ar en emen .e pres ar. es dade, Era. um domínaó e

.B.a�ra do Vea?o,. no ;nuni�\ pelo atual Governo nas- eí-. .se lser�iço à ;ultura ?O t;:dos. da .família se !"lltrega
erpro de Cqncordlai sobre o dades de Orleães, Araran- meu Estado, pOIS, com e:e \ an; .

a fama da colhelta e do

rto Bracó d N t
'

J
"

d S 1 B em verdade preencheria encarxot?mento, como se fas·
�. o ar e. no gua, aragua ou, oro '

. se um dia comum da semana.

I município de Tubarão' sô.., Retiro São Joaquim Cam- enorme lacuna no magrs- Vendo aquela magnífíca
tore o rio Passo do Se�tão; po Al�gre, Concórdia e' tério

.

superior de S�nta cUl:ura. o. alqueire inteir? da

no münicípio de Arar�n- Nova Trento Catarma. Temos os ahcer- �erla pllttvada, pergunteI ao

,

" '

�' •

ü ,
,

l'
,. Japones, responsavel pelo

.g�a; duas sobre o 1'10 Ro� .Para que se possa avaliar ces nas, �sco as prrmanas e
bom trato <laqueIa granja, por

cmha 'e uma
.

sôbre o rio, o progresso alcançado nes- s�cund.arlas, . largamente que �ã-9' adqUiria mais outro
'Serra. Velha,' no município te setor da vida pública, dIfundidas em todo o Esta- alque:re da .gleba, ao seu la-

'de Turv' Ab .

T' 'b t' d' '

d' do Está-nos faltando ape- do, nao cultivada,
.;, '

o, s� ;-e_.o 1:'10 Aun-" as a lzer !lue, em os.' ..' Respondeu-me assim o agri-
:bo, no municlplO de Porto anos de GOllerno temos um nas, a Umversldade, que cultor oriental:

,(.Y;n�ã<:;,:e,'�9bt� .oi rJoJW;á-: Oentro de�Sà1í.d� em cons-I será a cúpoladêss� ma,Jes- ,"<".<lA cultura ,do pffssego,
.. roml:{.s lIgando Curitjba- truç'ão .e 8 J'á concluidos ' toso templo, sob o qua.l Se pelos _preços atua.ls da fru!a,
'." ," , " '

, "I· ,- EIS que sao ao meu ver altos nao
nos a Campos Novos,

"
contra 2 do meu anteces- ag �tmarao as sco as • u-

remunera o preço da terra,
! Para que se possa fazer, sor nos 4 anos da sua ges- penores. pedido peLo propdetario, Por
; idéla da aeão governa;- ; 'tão.

.

t O'BRAS PU'BLICAS esta.. on�e trab�lhamos, p�'
; mental ness� setor basta' Para o exercício que se', Neste setor, além dos

I' �uel 5AmIl cruzeIros, f!lZt S�lS
I

.
J,

• ., _ 'do I '. - anos·, gora. aproprIe ar1O,

I dIz.e;: que. se eleva a 28 'll:n�Ja, ha verba orça_men- pre. lOS e�co are� aCIma lê_ em S�o Paulo, p�d�, 100 mil

lo numero de pontes cuns-, tana para a construçao de fendos, Ílzeram se auroell CrUZeIrOS ° alqUr;;lre .

.'

I
truidas ou em construcão mais· 4 Centros de Saúde tos e reparos em dezenas I. AlI estava'; lmp�oduhva,
nos dois primeiros anos· do'I bs quais serão locall'zado� de edifícios públicos. Foi 1 tllm� tedrra que

..Ot' gemo ddo C?-
,

c '
,

"
, •

b' ; 'GnIZa 01' aSIa lCO po erla

1 meu G�verno, contra 11 nas cidades de Rio do Sul, I
dado. 1:11C1O, tam

. �m, . �o 1 t:ansformar e:n elem�nto de

i constrUldas pelo meu an- Mafra, Campos Novos e
Palac10 das,SecleLll'la_., rIqu��a do paIS, se. nao �o�s.e

! tecessor em todo o q atr'�- Criciuma que congregara todas as a IdeIa errada d� mtangIblh�
, .

U le.
t'

-

t d
.

d t dade da proprledade, nas

! mo de sua gestão. I EDUCAÇÃO rep�r lçoes es a ualS es a mãos do individuo que não

I
No plano do DER para, O ensino primarlO fun- Capital. ' lh� �á rendimento para a co-

'o corrente exercício . J'á damental tem merecido Em fase adiantada E'e letlv,ldade.
,

trl 'b d . Ha dI' haver nas leIS doaprovado pelo Govêrno, cuidados especiais do (30- enc�dn a:n asGo ras

d
a.

'nosso têmpo, u::n remedio pa-
consta, entre outras óbras, 'verno, que procurou inten- ReSl e:lcla do ove�na. OI' ra evitar que o prQprietario
lo ,início da construçãc .ie sificá.-lo mediante a am-

no BaIrro �a Agrononllca. egoista conserv�, por usura.

I pontes de cimento armado pliação da rêde de Grupos Em Chapeco e Canoinhas para especulaçao futura, em

I ' , . 1
. t'

. seu poder tratos de terra.
I
em Concordla, sobre o ri::> Escolares, Escolas Reuni-' conc Ul;�m-se. ,os qu�r eIS

que o homem dinamico pode�
instalar; tambem, naquele I melhor testemunha dessf> I do Peixe' em Asclirra sô- das e Isoladas e do aumen-

da PollcIa MIlItar, cnados rá valorizar, com o seu tra

Município, u-n Pôsto Agro- fato.,. � bre o ri� Itajaí-Açú;
,

em to do quadro de Professo- naqueles_ municípios. A balho.
. "

<4,jj�II'"
Pecuário� ... Alem. dos mtensos tru" I1:daial, sô�re o rio Bene- res e seu aperfeiçoamento. �?��truçao do de Joaçadba sit�:::Q nJ�lSq��l���'l i�ecot
Tem cuídado, tambem, {) balhbs de conserva,

. mc� i dlto; em Sao Joaquim sô- Por excesso de matrícu- Ja se encontra em an a-
sas, sem delas th'ar a renda

Governo, da melhol."ia do;:; lhoramento .e remodelação bre ° rio Canoas; e' nos la foram desdobradas de- .men�o, assim como, a dos que a sociedade tem o direito

nossos rebanhl's de búvi- t\lS nossas rodovia_s. pros- mUl�IClplOS A

de Tangará e zenas de classes em Esco- p:éd:�s �as��!e.ga�as B�:� ��s;.sP6r��e�� :��l1f�ra�b3�
nos e suinos, facilitando segue, a constrI!ça? dáS Capmz,al, sobre o rio do las Isoladas e nos Grupos gIOnms e o :cla � ,�- interior de São Paulo, Minas
aos criadores seguintes: Corupa�Sao B!=l1' Pt�ixe. Escolares. menau, Chapeco e D1Ol1lSlO e Estado do Rio, as tornam
de espécimes to, Luís Alves-Guarami- SAU'DE PU}BLICA O número de escolas no- Cerqueira, êste já concluí- dia a dia J?-1�is inacessíveis ao

'f' P 1" It" B" v'a 1,' TI' I' do braco' deCIdIdo a explorá-las
raças mas. ara se ava lar .1·Im- UJHI, Lllsque- 1 fi; am }("m neste terreno vas criadas no biênio 1951- '. '"

I O' Congresso está no deve;
o desenvolvilnent.<). dado a I Rarilds, 'I'i'.;lbó'Rio Negrí- foram consideráveis os es- 1952 eleva-se a 149. ,.AInda !lesse ul�mo DIS- de legislar contra o malvado
êsse angulo das atividades nHJ, Joaçaba-Herciliópolis- forças do GQverno no sen- No ano de 1951 distri-' trr,to. fO! constrUldo. um especu1�dor dos_ solos �.
públicas, hasta dizer que, . Chapada, LaUTa Muller- 'tido de elevar o.Índice sa- buiram-se "bolsas escola-: predlO para a Coletona Es- �udl�aveJs'dqtle s�o parasltas•

. �.

'1 �1 r.:.) f 1 B J d' O I
-

B 't" d
.

, tadual e reformada a Es- lTI Ignos e conVIver conosco.
no blemo 9;) -;)�, oram. om ar 1m, r eaes-. rus-

. n_: ano as nossos Ipopula 'res", matrículas e auxílios , . I listo, sobretud'O-, nas zonas
adquiridos, pelo Sstado. que-��yatudo, e ;�1O do çoes, t�to das cidades co-, a mais de 300 alunos po- co.la pú?hca estadual,. 9-�e cortadas por estradas de fel'''

439 reprodutores, ,entre I SuI-'I�lO-Santa CeCIlIa. O ,mo do Interior. Boa pal'ce- bres, que cursam escolas aI: fU,nc:0I?-ava. em e�lflclO 1'0 e de rodagem.

bovinos e suinos, rontra. reves�lm!'nto da estrad� LIa ?a renda estadual foi secundárias ou superiores.
de PI�carras mst�açoes. AMEAÇADA DE CRISE

273, nos quat�o ano!;) do I q?,: lIga Joaça�>a .ao �u?·-I,a�lICad.a no serviço de as- Autorizei a criação de Serao c�ns�r�lld�s, n� A INDUSTRIA DO RADIO
Governo anterlOr. I cr�Jlo de ConcordJa, fOI m- t·Sls�enCla, e .

preservação da vários Cursos Normais Re- corre�te ex, rC1,c1.0, as l?e
_

RIO, 2B (Meridiollal) - A
RODOVIAS

.
�,el�amente . �o_nc1uldü no saude publica, através de gionais e tornei gratuito o le%aCIaS?e PoliCIa de Tlln

_

indústria de auarelhos reo

A um per,feito .p�'1no de ult1m
..

o exerclclo.. ,CP.m o I. c,onsulta�, medieamentos, 'ensino normal do segundo bo,' I.ndaIal, Turvo e Con ceptores de radio e televisão
_

_ d �B�R �n�� �
fomento agrI<!ola nao pode auxIlIO do MU11lC!PlO de' mternaçao hospitalar, exa- ciclo na "Escola Normal" cor la,

dezoito, com maior concen�

faltar, como m...dida coto'- Caçador, ultimou, o Gover-I'mes de laboratório e dis-I e no "Ginásio Ba!rão de Nenh�a ob::a provinda tração em São Paulo, está

______"""-_ ,.;�� ...;...;..:._ :.....,;;;__....... ,:",, ....... ,,::,,__;__....... ---..,....._.--:- (no, em 1951, a estrada Ca- tribuição de vacinas con- Antonina", de Mafra, co-
da admmIst:-açao ant�io.r ameaçada de erise de gl'áves

_____���_� �� .............._....................._.......__��.���.� �J·u���as���, �,�� naqEscola\���.��OO�����Y �oo���

1
u1.., ..... LA.

d d M t f de
_

dificuldades para impor-
tmham sldo aban.�onadas Do Serviço Nacional de Normal Particular Santos a .e. Ul as oram con- taçao de peças e acessórios e

pelo Governo passado. Em Tuberculose obteve o Go- Anjos" e no "Ginásio Par-
clmdas no me� Gov�rno, rnaterias primas. Tais dificul

Florianópolis está sendo verhO prioridade para a ticular São JoséH na cida-' 'Como os_serVIços d: agua dades surgiram com as res"

inteiramente reconstruída construção, no Estado, de I de de Pôrto Uniã�, de .T�barao e o esgoto de trições impostas pela CEXIM.

pelo E�t�do a estraca de 'varias hospitais especiali- Constrói o Estado, pre-. LaJ:s, as.obras �a ponte FOI NEGADA A
CanaSVlelras, zados no combate à peste sentemente mais de duas s�ble o rIO do PeIxe. em

Em 1952 construiram.,-se :brunda, hospitais, êsses, dezenas de' Grupos Esco�, Plr1atubad; e xo� �ruPOsT ��- P�ISÃO PREVENTIVA
, \ que ser70 locall'z d 1 d

,.

d�
co ares e aXlln, ala,

as seguintes pontes: sobre. ' ,1:1 a os em, ares,. sen _o que -yanos e-i Chapecó, Gravatal, '1'1'om- RIO, 28 (lV!:t'ridional) - O

o rio Jaraguá no munic' JOInvIlle, Blumenau, Ita- les deverao ser maugura- '·b d C t 1 P d
Conselho EspeCial de .JuSti4

. , 1-, 'ja'· T b
-

d 1 d d t d d·· u O en ra , apan uva, ça, da Segunda Auditoria da
pio de Jaraguá do Sul: 50-

1 e u �rao, ca a qua ,os en ro e poucos las.
Garopaba, Seara e Videira, Aéronautica. por unanimida-

bre O rl'o Gaspar no
com capacldade para aten' Ao mesmo tempo em·A, t d de de votos, neg"'u 'prI'sa-o, m,u- 'd d, d

. '\ G li· malOr par e esses esta- v

níc:ipio do mesmo nome; , e� aos oent�s as CIdades \:q?-e o overno am? a a
belecimentos _ necessi.- preventiva aos implicados

em Passa Man'so no m
.. adJacentes, AlUdo sob os rede de estabeleCImentos .

'd'" 1 b'
nas atividades subversívas na

. , unl� "

dI' I 1 nh t
no e lZe- o - eu rece ] Quinta Zona Aérea do Rio

Cl'Pl'O de Blu ...�e'nau' sob· auspICIOS aque a entIda- esco ores, empe a-se, am
l' A Grande d S I E t os

,
Lh" re .

_ .,.

d '

'

b'" 'd d apenas nos a lcerces. o, ou. n re

os rios Antoninha Ma t' de, serao 1nlCIa as, em bre- em, no senÍl o e aper- t acusados estão vários oficiais
.

U b'
' n 1- meu an eCf:'ssor reservo o destacando-se o major Forfu:

.quelra e ru lci, no muni� .' • r It��.
mérito de os haver iT:icia- nato Oliveira Filho, e

'

o ge�
cípio de São Joaquim; sô- !II do. neral Edgárd Oliveira.
bre o rio 15 de Novembro, A T E N ç Ã O, B L U M E NAU E N SE! No corrente ano tl.!rá

�Op:��i�í;��isó��a �!��:a� NÃO SE DEIXE ILUDIR POR PESSOAS ME� �n��u;o�on�:�l!�e�� �:!�
;!�n��;fo�b:, c:�iI�an:ss NOS AVISADAS OU MENTIROSAS r o LEITE I�:�:n�mm��i:,:�q�: t��
e Campos Novos; sôbre o PASTEURIZADO "FRIGOR" ,NÃO E' OESNA- i guna; outro �m Tubarão;
riu do Peixe, no município; TADO. (II) lo terceiro na Barra do Rio,
de Piratuba: sôbre o rio 1 1 em Itajaí; e o quarto no

Itapema, no' município deJ (Conclui na a.a página)

S· PAULO, 25 - Como se

pode trabalhar," produzindo
barato, as terras agrícolas
brasileiras custando os olhos

f N.223.J
da cara, como estão? Foi es
sa a· questão levantada hoíe;
no Senado, com O< brilha e a

autoridade com que costuma

na data

governe)

ASMA
Voltaram os afamados
comprimidos EUFIN de
BOEHRINGEiIt, AÚ�MANBA
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.(oop�!ijtft�-"� �onsumo. dos emprega��� d�
Emprêsa '; Indusfrial ;GaJ'da S. Ai '.. Resp(msabi�

'lidade limitada
ASSEMBLEÍA GERAL ORDINARIA

o

'Terceira Oonv"<tcáção
o o

De conformidade 'com li déltberaéâo do Conselho Admí
nístratívo,' em reunião de 22 de 'Jai1'eil'o p.p., estão convidados
os assoclaq.os desta" Cooperatíva; para se reunirem em As' I
sembléía 'GeralOrdinária,' no' dia 3 de Março" de 1953, às 20 I
h?raS °n� o �efeit6rio

' Provisório da Ji;mprella In.dltstrial Gar- IG1J., S•.A.;°Sl.to à Rua Amazonas sln., em cumprimento ao àrtí
�o":;Z4, .�? tle'creto-lei ?893, dê 19. de Outubro de 1943, é D�- :
creto;:Ler 6.274, de 14 de Fevereiro de 1944, com a seguinte I..

' -" " ORDEM DO DIA ,

·1-) Discussão e Aprovação do Balanço Geral e

Demonstra.!,ção da 'Conta Lucros' e Perdas.
'

,

'
'

2) l1:1eiçãO do' Conselho Fi�càl para o ano de 1953. ',Vende-se Forde 51 novo"
3} Outros assuntos dé interesse social:' f portas. '

Blumenau;: 26 de Fevereiro de 1953. , Tratar urgente com o -sr,
,

WOLFG�. NERLICH Secretário. I Max Kremer - Rua São Pau'
Q

,CI,A. ,f4TARINENSE OrCIMENTO PORTtANO
'

Il�,
1527.

. Aciiam-�e à. disposição dos senhores acionistas na sére so
cíal de�ta, Cía, a praçaSalgado Filho, os documentos 'a 'que!
se refere o artigo 99, do decreto-lei n- 2.627 de 26 de setem-

'

bro de 1940, e relativos ao: exercício de 1953.
,

Brusque, 18 de FevereIro de 1953.
, 'a} Gené'rio Miranda Lins, 'diretor-presidente.

Dr. José Etmirio de Moraes diretor
Dr. Ródolfo O'Reilau.:i Bauer,' diretor.'

Um Armazém de secos 'e mo

lhados bem arreguezado. Ottrno
ponto: 'Rua Blurneríau.

",

Ii.O 2'\l,
Itajaí.
Tratar no mesmo endereç-i,
1---------11

PROCURA-SE·
Procura-se família que I

queira ir trabalhar em s.
-Paulo em casa de pequena
-'família, sendo 1 jardinaíro
-eompetente, 1 cosínheíro e

,I copeira-arrumadeira de
preferencia com doc'umeli
tos e, referencias,

-

Tratar por carta à Sra.
Penteado -- Rua Augusta
,,1562.
i ------------------�--�-

As'SEMBLE'!A, "G�RAL ORDINA'RIA
Convidamos os Srirs, Aci6nistas desta sociedade, para a Assembléía

geral or�linár,�a, oa re:,li�ar-se as 14 ho,r,á.s do dia, 16 de Março p. vindoLj'
1'0, em sua séd;; socíat a Rua CeI. ,Eugenio Mueller '53 com a sezuínte:

, " ,,'

O:FP?EM' :nO'DIA:" '.',.
'

_ .? 'O'

, 1.) -:- Apr<;�el1ta�ão; discussão e aprovação, do Relatório da Direto
r!a; "bálanl;o geral, conta de "Lucros e Perdas" e Parecer" do
C(}l1se1ho Fiscal, referentes lia exercício findo em 31 de De.
zemhro de "1952.'

, ,
. "

2,) -:- 'Eieí��o" dos membros efetivos: e suplentes do Conselho FiscaL

b';!l! éOlTIô; fixação de seus vencimentos e.
:

'3.), -:-' J,)�1r�s assuntos de interesse da Sociedade.
"

It�ijàf. 2� de Fevereiro'de issa.
' '.

VICT()R' FELIX i:lEiintE"
' ""l"

�'ÁQY l.JAQALJt.q:ÉS
o

AiiDON'bAVlD'SCIt?tiiDT
. ..

riinETllRES ,;

,
�
..: ! ..•,

r Dois' quartos mobílhado
ri Rua 7 de Setembro n:o" 6.
. Informacôes na Casa Ra-
dio Blohm�

,-

"l'V'1 S O
,

'

'remos Q prazer de comuníear- à nossa distinta clíen
t?la que, e� primeiro de Marçp próximo vindouro, abrire
mos à: nua 15 de Novembro. N_Q 1405 em Blumenau a nos
sá -LO:Ja de. péça� e acessórios para "JEEPS'" (ame;icarios)
com o. maís variado estóque a 'preços reduzidos' de' dístrí
�illJlp-r:es, exclusivos que s?mos; dos nrodutos da' Wi11ysO:VE;rlan<l, ElÇport Cor.por�tlOn.llo, Estado de Santa Catarina.

,

Colocamo-nos à dlSPOSlçaO dos nossos distintos Amí
gos e Freguezes e contamos ser honrados com sua valíósaS. A" AG:I.';NCIA MARITIMA E COMERCIAL '

II Roupas de qualidades pà- 'IiII ra homens e senhoras � I
i I Confecções Kellermann II
II �,íÍ:i, 1.5' de No'\Í::; 68.1

'

II
. "_!"___; -' .. i." �

"' �

j

I
,

1 tuarn,
no momento é de todo des

fávorávél "ao "processamento do

I
seu normal escoamento, Ningue_ID
de bôa fé poderá negar que aque·

)
Ies produtos, esteios dií nossa
,economia incipiente e depáupara
I da. são gravosos. constítutndó me-

dida contra a qual justamente nos

insurgimos numa verdadeira cala
',nidade' "ainda' mais 'qha�do' ás' 'f.

I nO�destinos: aéÓSsa�os pelá ma!�r I' E L E G R A MAS
I est,lagem já registrilda na, 'historia'

,
, -. 1 . �, ,', ..

I' regional, se acham em situagãO:'. R'��!d�d�i��m�I;�e �desesp�raci?r�.
"

:
Curnprfmos salientar a' SItuação

de mísérta 'do pequeno e her'óico
produtor. a maior vítima da me

.
dída contra a quat nos opomos.
'_Estdinos telegrafando para' 'todas
ás autoridades apelando deses
peradamente no sentido de que' a
injustiça seja reparada,"e com.
fí:uités na orterrtaçâo esclatÍecida
e Independente desses vai�í-osO<!
orgãbs. "senttnélas índormídas do'
pensamento livre da nação vimos'
pedir sua cooperacão patrlotíca,
esperancosas de que consegutre
mos que nos reconheçam' o"'gozo
pleno do direito que estamos
pleiteando •

'Certos da acolhida generosa do
nosso' apelo, antecipamos os 'nos
-sos ágradecímentos

'

'e apresenta
mos as nossas cordíaís saudações.
(!l) Francisco de Melo' Arruda,
preslderite do Centro' do 'Expor-
tadores ue Fortaleza,

',' ,

B

('
instruCão, {icará condiciona
�á à !ll'ova" da abertúra de
crédit� 'respe�tívo, em cara

tlO'r il.'tevogavel, dentro 'do
prazo 'de 20 (vinte) dias da
datá. da sua emissão.
'(',

"

, Por ínsírficiencía de en
dereço, encontram-se retídos

fna Agencia dos Correios dês
ta cidaqe,' telegramas para
as seguintes pessoas:' ,

Arno Mass'
,

I!runo Wippel
Carlos Bruno
Friederich 'e Schwanke
Germárió Bostelmarin "

Hermann Buerger'
Lourdes Mazzulla
Luama
Leyen
Manoel Miranda
Mariá Reis '

Regina Rotlrigues
'Sergio Nascimento
Texaco :Dura Líno
Valdemar Rebeflo-

ASSINEM ESTE
JORNAL

'j- �
- - - -

-:-
- - - -II

SOfre.? Tenha Fé
,

" E�reva deta.lhadamente !la» a Cai�� Po�tal '1 9 1 2'
-:. São Paulo __: Junte envelolle seÍado' com endereço.lItlao'utilise: registro para evitar demora na retirada em
hOl:a!'io hnprop�jo.'

- ','" '. "

"

VIAJANDO PARA
,

g:-LORIANOPOLIS
J�, ,

Ali
, 4.0) - A Carteira de Ex
portação e Importação, quan
do julgar conveniente, po'
derá exigir a comprovação
'da Dosse de esto'queS' 'dos
P�oclutos a serellf, expor_taqos.'

.

5,0), o

- Esta autorização
........-"'-'-------...;__-.;... 'vigorá'i-á, a contar da 'publi

cação da presénte instrução,
até ,31 de dezembro de 1953.

justiça aos :homens de hoje. (l.o) -- Eindo o prazo de
o essencial é lutar para que ,5�<C vigencià�' "a_ autorização

" ,

'o

(} será renevada em base de
não �,,,reç� o estilo da no,s- "t::txa' efetiva 'dl:( 'cambio

'iilfe-I�a .. v.Ida .ameaçada por um �rior à teslÍlt�te 'das percen-'
tnInugp lmplacavel. Apertrl' tagens estabelecidas no item

"

do ab,raço". 1.0". ,'"
".. '"

'

l

'OOOLroo ·IARD'ER
. CO�'ItCIO E INPUSTRIA'

'

Disfribuidora -da

I"
Fábrica de Camisas

Fábrica de Teci(1os Tecidos por Atacado

Carfos Renaux S.A. End. TeJegr.; «KANDER»

0,1.
Caixa Postol, 14

"

i Blumenau

Laxa,tivo anti-á.cido

contra as azias.

A!;ão suave e duradoura:
,.

, .. ',

Sem sabor· e não

adiihingente.

FIAçÃO e TECELAGEU
'

Brusqu.e.
SANTA CATARIN'A

UM. P,RODUTO DO,

; LABo.RATÓRIO LICOR D,E CACAU XAVIER S. A.
�'\
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o objetivo não é :I criação de
o primeiro ponto da ordem UIVOS m.-BI·sterl"OSdo díu, que constitui" inclusive

raçar a organização da defesa () J�otivo. original <:Ia convo

européia. em face do pel'ig0 I caçao da conrerencía, � a

russo e no futuro .ser.ia. se as proposta !iolandesa relativa ao

exigencías de Paris fosSem sa
estabelecímento de 'um acor

Europeu um aparelho de fun Jo aduaneíro destinado a for
danamento tão complicado e luar um mercado uníeo. dos

sujeito a todas as oscilações da seis países membros do Plano
politica, alem de tão emperr-a 'Scl;_uman, O,ministro das Re

do por exígencías burocratícas lações Exter íores da Holanda
que dificilmente poderá ser sr. Johan Willem Beyen, de-
tornado a sério como

il1strU-j'
rnonstrou em um discurso de li !! IImenta de combate. hora e meia que não pode ha- H. E. C. AZEVEDO !�

Por isso o sr. Dulles se a- ver integração politica e míü ::'0 lmnlstério da Educa- II
chou no, dever de intervir. A ! tal' da Europa sem integração Çao e Saúde: Francês, PortUJiUi!s, I
c<;nferencia de Roma fornece-l economi_ca

o que é evidente Ingli�s, Ma�em:itlell, Estenoltol'atia, I

ra provavelmente a resposi3 mas na') rmrece ser aceito I Datilografia, Corl'espClndenc� II
que os Estados Unidos estão c'?r:' tanta. fa�ilídade por

pO-1
t e Geografia. II

esperando para saber em que

\
Líticos rnars lnteressados em IRes.: Alam.êda RIo Branco, II

medida e de que ln o d o falar sôbre Os problemas do. ! Bêeo depois da Rua MatanhAo, 11
poderão contar com os seus que em resolve-los. I Casa, 8S. Jl

- O que eu quero salientar,
disse o sr. Gustavo Cananema,
é que uma reforma adminis
trativa pode ser feita sem que
sejam criados novos míníste
rios. ° que é importante é r'ea

Iizar uma reforma de base e

em profundidade para o apar
feíçC>aluenta- da maquina do

governo.
NOYAS DECLARAÇõES
Ao abrir os trabalhos da Co

missão o sr. Gústavo Capane-

ti O IIIIIÍ I, e s· nos c a' r p a ,-o -s 1��ie�'1aris o�r�te�i� ���O�t�
.

,

'

presidindo a tarefa que está
sendo levada a efeito pelos
representantes partidarios ali

(AL NETO) porieses de 'I'urec e Turany, pDS, a Santa Sé deu-lhes o ti- representados.
Nas montanhas da Esloqua- os representantes do governo tulo de "In partíbus infide- - Aqui não estamos apre-

via, durante a noite, homens comunista na Eslovaquia a- Hum" ou seja "em terras de vando a críaeão de ministérios
munidos de pequenos lanter- charn-se frente a um dllema. infieü;".' Estamos aceitando diretrizes.
nas deslrsàm- sorrateíramen ' :r::ara prer:d�r os sacerdotes, Desta forma, a Igreja pode Faço questão de salientar mais
te.

_ •

sera necessarw começar a sustentar o ponto de vista de uma vez esse ponto •

. Vao eles montar guarda ,a usar armas de fogo contra os que os novos bispos não ue- PROJETOS. EM SEPARADO
porta de casa� .

onde restdem lavra�ores. i cessítam de aprovação potíti- No I entretanto. parece quesacerdotes católícos. Muitos camponeses tem vol- , ca do estado uma vez que não uma grande ala do PSD ínsís
São sentinelas espontaneas, tudo para casa moídos de pan- estão desígn�dos para diocese te em que a. parte da reforma

cujo uníco. desejo é defendei' eadas, m?s com o COll�olo de

): específicas. adminístrativa que diz respaí-
os ministros da igreja. que

c

(j _�ar�co da aldeia COlJ- Em realidade,=ovãtiêãno to á criação de' novos orgãosQuando os policiais manda- tínua em Iiberdade. está aditando na 'I'checo-Eslo- deve ser feita através de p1'o-d3S pelo governo comunista ,'} ��tua(:�� da �lova.q�l�.a, vaquía uma atitude similar a I jetos de leis, em separado, Prechegam, para prender os sa- :St.i St:J ���l:�mdo I
!a� dlfJell

lue a Igreja adotou nos tem- t eísam os que assim pensamcerdotes, um assobio rasga a qUL' o 11,l!,J1t'lT.O l\:bmstro aea-
pos das invasões teutonícas-

I
que somente dessa maneir.anoíté místei-íosa dos Cárpa- tl.ude faze; uma viagem a Bra- Desde aquelas énoeas a poder-se-á atender á urgencia

()Sj:E' ímediatamente d •.rzenas, tlsBla::a ..
'1' .

! da Igreja indica bispos -para 'dio- 30lic!ta�a pelo presidente da
� �. 1 atís �va e a capital ceses extintas sem referen- Republica.eté centenas de camponeses Eslovaquía. da alguma ás 'dioceses em queacodem, prontos para lutar �alE':ndo n?s. campon�ses, o lealmente trabalham f- - - - - - - -

em defesa dos sacerdotes. Prllnel,ro. Ministro pediu-lhes ;i Traje�se com elegâncla IIOs camnoneses da Eslova- que tenham calma que se J! usando ternas eenteeele-

I)guia tem êvitalo H prisão do rnantenham em paz. II Fraque::a em gera'" I ii nadas na Alfaiataria
multas padres- Per se�J lado, a Igreja não II VINHO CREOSOTAnO :\ !I Kellermann
Especialmente na area de parece disposta a curvar-se ii StLVEJRA 'j Rua 15 de Nov 681 I

Zilina, os lavradores dedicam ante as imposições do. gover-
" .�

horas de sono, depois de um no comunista.
dia de árduo trabalho, á tare- Em Trunava, na mesma Es-

F-- d�---He'rcule's S. I.fa de guardar as casas dos lovaquía, as autoridades ecle-

UO Iça0�acerdotes, sl3stJcas acabam de eonsagrar
Nas loealidades de Turec

e,
dojs novos bispos. !

Turany os policiais ainda não O fato de que os dirigentes .

conseguiram prender um só católicDs não tenham dado Senhores Acionistas:

padre. importancia a tais regulamen- Em cUlI!primento aos dispositivos legais, e atendendo ao ql:le pres-

Quando as patrulhas' che- tos é uma indicação de que crevem os nossos estatutos sociais, vimos apresentar-vos, a segUlr. o ba-
-

d' I lanço, a demonstração da c0I?-t:,- lucros e perdas e o parecer do conse-

gam, a luta torna-se inevit::t- estao IS90stoS. a lut"!' lho fiscal, relativos ao exerClClO de 1952. O balanço, bem como a d�-
vel. Os novos bIS.':lOS sao Mon-. monstração da conta. de lucros e perdas rep.resentam claramente a 51-

0s camponeses usam caja- senhor Ambrose Lazik, de 1 tuação desta sociedade: no entanto, pap� quaIsquer �sc_lare.cime!ltos .q�e
'd t' t � 'Trullava. e Mo h R b t os senhores acionistas Julgarem necessarlOS. estamos a InteIra dlspoSlçao
ao e pas orelO e ou ras arma"

I
nsen 01' o er

para prestá-los.
rudÍlnentares ao mesmo tem- 1 Pob:lzny, de Rosnova. Brusque. 31 de janeiro de 1953.

po lue brigam com pés .:: Trunava está cerca de 90' OSWALDO LOSS - Diretor.

mães.
j

quilometras ao norte de Bra- BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM: :n DF. DEZEMBRO DE 1952
. ,

1" tIL' 1 n d 60
A T r v O

Ate ag8ra, a po ICla elu IS ava e nosnova' cerca e IMOBILIZADO
evitado fazer fogo sobre a

I
quilometr()� de Kosice, igual- Te.rre!,os e Constr�ç?es

lx:n:;ulação. menie n;], Eslovaquia. Maqumas e AcessorIOS
J '.. A . Formas e Modelos
Ante a reslstencla dos cal11- I - o aprJ ltar os novos bls- Instalações Elétricas

Uíensilios e Ferramentas
Veículos

Mercadorias
Mão de Obra
Secção LOja
Juros e Descontos

OSWALDO LOOS - Diretor.
ALMIR WALENDOWSKY - Guarda-lh-ros reg. no DRe. 62573 e

CItCSC n.o 0996. I

. PARECER DO CONSELHO FISCAL'
Os membros efetivos do conselho fiscal abaixo assinados, da Fun

dição Hércules S. A.. tendo examinado detidamente o relatório da dire
tona, balanço, demonstração da conta lucros e perdas, inventarias e
demais documentos referentes ao exercicio encerrado, em 31 de dezem
bro de 1952, depois de constatarem em tudo a mais perfeita ordem e
exatidão, são de parecer que os referidos documentos devam ser apro
vados pela assembléia geral ordinária e bem assim todos os átos da' di
retoria referentes ao exet'cicio de 1952

Brusque. 31 de Janeiro de 1953.

����������������L_�H=erm;;:an=n.;J:a?_cO�b:S:._- João de Freitas - Antonio Zendron.

rota. Mas ínguem, salvo os fanatícQs pela Russia, poderá
alegar que não fomos durante a guerra suficientemente sin
ceros c�m a D.R.S.S.

São todas essas J;lossibilidades que explicam a proteção
exercida contra a espionagem dos mais importantes segredos
militares. Destes nenhum foi e é mais cuidadosamente gu'ar
dado do que o rélativQ' às armas atomicas Antes que o j

713.650,60

428.926,60

14.533,80
15.272,60
6.363,50

44.160.90
447.626,50
500.021,30

DISTRIBUIDO EM BLUMENAU

CASA fiESCH
à Rua 15 de Nov., 1080

RIO, 27 (Meríd.) - ° sr., cria o Ministério da Saúde,
Gustavo Capanema, ínterpe- declarou que não tinha conhe
lado a resçeíto da iniciativa

I
eímento do fato, como ligado

dos senadores Melo Vianna e aos trabalhos da reforma ad
Vivaldo Lima, que solicitaram ministrativa, que a Comissão
urgencia para o projeto que ,Interpartidaría, estava proce

dendo.

H9.736,50
236.412,90
59.938,60
17.273,50
43.651,60
1.900,00 508.913,10

REALIZA'VEL A CURTO E
C/Correntes - devedores
Caução
Fundo do Art. 3.0' - Lei 1476
Combustiveis " Lubrificantes
Combustíveis e Lubrific�ntei;
Mercadorias
Secção Loja

LONGO PRAZO
.

251.608,00
700,00

de 26-11-51, ' 5.108.10
IH.3S0,OO
17.591,00

154.390,00
200.068.50

DISPONIVEL
Caixa
Bancos

9.272,20
8.811.10 18.083,:::0

COMPENSAÇÃO
Ações em C::mÇflO 80,000.00

Crll 1.176.4tl:.!.r.O

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Fundo de Provo p/Deved Duvido!;O!;
Fundo de Reserva EsPé,:iu!
EXIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO
C/Correntes - credores
Ordenados !! PU>:llr
Dividendos não Reclamados
Dividendos !! Pagar
Gratificação :l Diretoria

H2.547,90
H.826.30
3.000.00
'8.000,00
22.779,30 231.l53,50

600.000.00
57.453.10
,71.:\6[;.20
2'6.041,90
170044-8,30 9!B.309,5íl

COMPENSAÇÃO
Cauçuo da Diretoria 20.00Ó,OO

----..,

Cr$ 1.176.462,00
OSWALDO 1.00S - Diretor.
ALMIR WaLENDOWSRY - Guarda-livros reg. no DEC. 112513 e

CRcse n.o 0996.
DE�fONS'rRAf;!.1i.O DA CONTA LUCROS E PERDAS

B E' BIT Q
Máquinas e Acessórios
Utensilios e Ferramentas
Ordenados e Salários
Combustíveis e Lubt"ificantes
Juros e Descontos
Férias
Impostos'
Fretes
Despe:;as Bancáriss
Gastos Gerais
Gratificação c. Diretoria
Fundo de Depreciação
Fundo de Prev. p/Deved. Duvidosos
FUndo de Reserva Legc.l
Fundo de Reserva Especial
Dividendos !l Pagar

3.115,90
5.763,30

159.417,90
45.766,60
5 •.(46,30
5.934,00
19.757,80
21.990,80
1,217.10

168.566,10
22779,30
:.15:917.70
5.439.30
11.389.60

104.266,70
48.000,00 664.768,40

C R E' D r T O
544.892,60
80.438,50
35.013,40
4.423,90 664.768,40

e todos os veiculos de infor-
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"Para' quem cuida de seu

jardim aqui está uma oríen-
12Cão certa e proveitosa:
iJa'ra fazer desaparecer os

híehínhos que atacam algu
mas plantas, eu uso água
com sabão, da seguinte ma

neira: Levo para o jardim
um balde com água, um pa
uo e um pedaço de sabão.
Depois do pano bem ensa

boado, passo-o em toda a

planta atacada, ,"deixando
mesmo cair em todos 'os

br-otos bastante espuma de
sabão. Com este processo
simples e barato, embora
um pouco cansativo, conse
gui salvar minhas plantas
atacadas por esses bichi
nhos; empreguei-o uma vez

apenas por' semana; Tam
bem costumo dar guerra as

"lesmas" 'que comem as fo
lhas, principalmente.

. I: - Ponha a cabeça para trás, depois dobre-a de uu: lad�,
e para a _frente, terminando o c.irc.ulo do outro lado. Assim g:rará li cabeea uma vez para, a díretta e uma vez para a esquer
da. Procure" esticar o pescoço e fazer um giro completo, 2 -

Estique beril a cabeça, como se fosse puxada para o alto- Le)'�
ramente vire-se para a direita e para a esquerda, 3 - Esti
que bem a cabeça para o alto e rige-a para a 'direita e para
ii esquerda, de modo que o queixo vá de um ombro ao OU-

11'0_

"lesmas" aparecem.

o Mu(ti�4t"a ASMA
Oinolvidtt Rapidamente
Os' ataques dese�perador"s e vío

lentos tia asma e bronquite enve�e.
narn o organrsmo, rrunarn a energta,
arruu.arn Ii saúde e debtlítam o C(J-4

ração. Em 3 minutos, M e nda"o,
anva rórrnuia médlca, começa li cír
ciliar no sangue, domtnando raptda
mente O-S ataques. Gésde- o prtmeíro
dia começa a desapare-cer a dificul
dade em r--sptrar e volta o sono r;
parador. Tudo u que se faz necessa
do é rornar z }Jah.tl1hàS de Mendalô:6
ás t-e feh?ôes t'" r r e a r

á

a11 v
í

a d o da
asma (.iÚ bronquíte. A ação

é multo
rápida mesrnu \1U,," �e trate de casos
f'p.b .... ld�-..:: e a n t t g o e Me n d a e e teu)
tldu lain o êxito (lU.::- �e orereee com

a gar",ú! ,3 ,_te "" r ao p&.�I'_�ntt' respt..
rscào hv e t' f",�.l-'-[Lpi.ildln�nte e

cuÍnul,,-to ti 1 i v 1 U
-

do �úfnrllt=>'nto da
&511 � ern POL.,. '1)::-. dras, Peça M�flda�-ii
hoj � 1I\.0�JiFJ. ern quatquer farhlacla ..

A no :::08. gan,i' l.U a F,#ii.,' sua mator . pro,..
'';:::iP

Vollrath & Stueber
Encarrega,m�se de:

,

ESCIU'l'ASAVULSAS (mesmo'lit�'!\8) ,

�UER'l�'IJRAS E ENCEImAMEN1.i()S Dlll &<itJiU·
TAS

.
.', "

RE"GI$'1'ROS DE FIRMAS '

. "

(JONt.rnATOS, ALTER.áÇliES D1<� CONTRATOS

. .�: -.,..
...

J\ MARCA DE CONFlA.NÇ�

Disfríbuidores:'
P R O l D O ( I MOS. A.
Importação e (omercio

Rua 15 de Novembro 900' - Blumenau

Senhores' ,Comerei,anles
RE<!EBEMOS

PAPEL SlJL AMERICA - CHICLETS ADAMS
O'LEO A PATROA
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;'), BLUMENAU. ·1.0·3-1953

flagrante;' acima;'
. Barbosa mostr-ou estar em

gJ.:_ili1de. forma 'fisíca e técnica;
'eàstilhó�' 'erribera .

extenuado
pelas sucessivas atuações é q
crack que todos conhecemos
.e. GiÍmar. apenas .dará seu

passeioziriho . ao Peru, um.a
vez que não poderá competir
CO:ql

.

os dois primeiros.
-ão

�.
�

• -Ó, ·IMPQRTAÇÃ() E COMÉ:tCIO
(uritlÍ>,,! - P;:ll�\-�.t;h:is.:.�� LQn�rina ;Ma,:J:.igá - IHt.altalO-ol

EIJ'I Curitipa n�va loja e$p�doli%ada: Rua José Loureiro, 419' _.;..�
-,;_.;.....-..:._��----.......,.------------.......,.."'_-"'_-:-:::-:::-,�.:;:-.::;.7.�.. ���;:.'"-' v-----

TeY,e �anh.o de (ausa o Remotas as possibilidades dei S�.lvador lemos' do�"ó Vasto"·.Verde, no propô- lmíação das cores a�l ebran-'
. -'

.

A-Y:i5 u.·r. ft Olari-.:!l �, atuar na' nap,·''''1 Santos em loinville;ito
-

dé 'oferecer um -e.spetacu� lCO �a_stante credenciado I?a_ra 'lU
'I V" 1"VI u I" \li ln

. '.:";'. a�radáv:el'de futebol. ao a <hspuia· do .cer'tarne. oficial.

I
Já é de domínio público Sampaio !ledido 25 mil cru-'lossô búbltcõ tomou a: íni- da segúndona, de 1953.

I
. .

"ldativa- de pr�gramar para a O matc]i está sendo alvo de Julgou I) Tri\Jl.mal de Jus- que o Olaria fará uma excur- zen-os e mais a estadia por
, 1 tica Desportiva da Federação são à Santa Catarina, na prí- um j,:,go, com o que não con-�arde de hojé uma pugna in- c9ment;lrios, entre .aque �s que Ca�tarinense de Futeból, na meíra quinzena do mes que cordaram os d,rigentes azur-teressante entre sua equipe suo fans Incondícionaís do

I .
,

�)rincipal �e a do Amazonas nôsso futebol �m�diato, o
. que noite de scxta-fr-ira, o

re�ur'l hoje
se inicia. Seu empres�- Iras, 0S quais J..l7eram uma

dó Bairro do Garcia, autor de nos ·faz acreditar venha �ma EO interposto pelo Guaram eh\. rio no sul do pa ís, sr. Rubens contra-proposta, por
_ t�leg�'a-_

belo feito 'domingo passado boa �ssiste�ci� a cOI?par.ecer Capital do EsU .. do, contra .a Sampaio, já esteve em Blume- ma, aos responsáveis pelo clu-
· '=_tÜáhdo' bateu o Floresta'. em ao' b�19 estádio Iocalizado no suposta h-regulmidade d;;t SI- nau, p:::rém as negociações . be cartoca, orei ecendo 20 mil
Rio do Testo, Ora, é sabido Bairro da. Velha. tuação .d') ata('�nte, Saulzmho fl!!S2���!:.a��,. em vista da ele-I �ruzeiros e. estadia IJo� pele-

" que toda e .qualquer conjunto
. ..

t1.� equipe do .nval: por oe.a: vaua quantia
-

exigida para a J�, o� ,25 rníl b_.wtcs, nao ten-
'. 'por mais poderoso que. seja, (am.. ".eo.n.a,t.o Para.. siao dr match qu e ambos ira

apresentação do onze de Max- I 00 ate agora chegado a reg-
·

. dificilmente
.

sai vitorioso,
.

� _ var�m' .no .turnc .do certame wcll em nossos gramados, a 8 posta,
.

-íos domínios florestinos, .daí tlorlanopolJtarlo . .it'Õ .. 5.?�_-=== de março. ,,' ""�l Diante disso, está o cam-
· .�er tido para os alví-celestés ".a.en.se ..

'

Todos os seu» n.!e�nbros, e5-1
Ao que tudo indica,

. �S�&O I r:eão ilhéo iJ;ciinado, a desís-
· um sabor todo. especial Q trí- Q"

.

d ldíd f -or :IVeram presentes a importan- .assentadas anenas exlhíções LI' de patrocmar fi vinda dos
-s.unfo alcançado. d C�ílS,et·'b·quet e�l 1 o ,a .a\ Ile reunião c ')01' 5 votos a ze- 'do Olar ía en; Itajaí sábado cIví-celestes gU�'1abarin()s à
.
.. 'Esta ·quer dizer que muito tO t O�J 1 a, e[a seq�en�ades_!�O foi dado ganhe de causa

i'ÍIVlndouro
e e'TI Join'vile 24 Capital do Estado.

.

a _ar E'e o cer amed Fa t eboe1 ,gremiad'lo dirl!�j(la pelo sr· 110z'as deJ)nI·c. "l'eSlJeCiiv"n'leJlta
. "

loromete
a tarde esportiva de raçao ,uranaense e ue, D

.

M" De.;;sa maneira " �! .... '- ----�---------------..h·'oJ'e' np Estádl'O Curt H
..
ering, "end'o .estes os 1')re'11'os que· sll1ar. e11a: �.

_". .

! contra o Estiva e CaxIas. En-�

1 allOS tlvpram COll.l.n:ma :�"'-":�",,�.,.' """''''���l<f.��'''':':'��'''�"'4'''';''''''"<;4-;'';",,,,�, "'ua'nrlo" o Am'azonas ·será sub- -' . -'� d"- .

'ra n<; aval .

,. -

·tendimenios fo··am· mantidos '" compQem a eClma pnmeI I'à n tapetes da entidade da .

'rnetidó' à dura "!')l;'ová' de fo- etáü-a' AÚético x Blóco Mor- .0 os
- .

t .

'

,
; tambem com u _\vaí de FIo'

Ago",· frente a um· adversário 'p'eáatÍx nu Cànital e Coriti- 'I' �ua Joao 'dPm "J-to fe1lto que

1·1'ianÕPOlis, tendo I) sr. Ruben,
. te.nç�o snrs.1IIo flG.C l··a" sa· "'.'

- tao mereCI amcn (;'. , a cança- \
.

\.01._
·

que entrará' em cam!)o lS- )a;c. Cambar�ense, .em .Cam- Iram den' :'0 das quatro 'Unhas'jposto_a d�sman�haf � má im-
.oa�a... I!' peleJa .Bntam� x ido can,_' . tendo o aconteci-

E.stofament.os. ! ! ,pressap que'· deIXOU por Dca- Monte ,Alegre f>JI anteCIpada
I mento sido festEjado, na oca'

_'ISião do choque ante o. Vera para Ol}te:n. !5ião nor seus m..ii!' fervorosos 1'" R A- O .

ft E R.E L O·

.

Cri.Jz, na prelimina:t; do clás- ..

, , - I\.
I P 1

..'

01'
'

"-1
-

-::- -=-
- - - -

-t -III admiradroes. '.,ico a mel;ras �. lmplcç, 1 Elegancla e bom gos o, i . -

ld d· Se passar p6r maIS este' obs- 1 somep.te trajando-se na III Fraqueza Em Geral A voga otáculo, então' estará a agre:- 11 AIfaJataria Kellermann I' VINHO CREOSOTADO' . Atende em qnaIsquer co.II Rua 15 de Nov., 681 I, Silveira mareas do Estado
- BLUMENAU

Por determínação da Fede
ração Catarinense de Futeból,
seguírá hoje para Jóinville o
árbitro Salvador' Lemos dos
Santos, que terá a íncumben
cia de controlar o chóque A ..

mérica x D, Pedro II,: clube
que farão sua estréia no cer
tame estadual.

O sr. Benedito Campos,
-

por
sua vez, deslocar-se-á até a
localidade de Brusque, esc»
lhido qUE' foi pela entidade
Ilortanópclttana, para arbitrar
o prélio Carlos Renaux x Es·
tíva .

''INCO''

.

A }t:A�ll.lCA ALMOFADA AUTOMOVEL, 'sita a Rua
·Marechal Iferrnes, nr. 11 (Perto Centrol Cívico> em ena
ritibu, necessita'de 'oJiciais e meio oficiais estofadores,p:ira 4-utomóveis e M'óveis estofados. .

PAG·A-SE O'TIMOS SALARIOS
Os interessados, deverão se dirigirem :t Gerencia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por cprres-po'ndellcia para C. Postal, 1.242. ..

.:
.

. BANCO INDUfSTRIA ,E (OME'RCIO DE SANTA CATARINA S. A.
- Matriz: IT A J Ar

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço Teleg "INCO"
Cr$ 22.500.000,00

27.500.000,00
���"t -

��

lu.ao OS ortdes d'lis�/i_ºS.;�_��
.

;"""

i •• cda��s .. necessitam d�, ..
,

. !.'

,."IOFOSCAL· j,. . (Iodo-F6.foro-Cáleio)
.'�

,

o famoso tônico dos si6tema.,�
.,

". '. . .......
nervoso e muscular. �

�

,
.

.

� ... <

H:"t;;._

lfundo de reserva .,

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

Cr$ 80.000.000,00Total do. não exigivel

-

-

.c:::::=
-

Total dos depósitos em 30.6,523 Cr$ 680.000,OOO,��
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ \S DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO ,DE JANEIRO- E cuItÍ'rmÃ'
Ta�as de Depó·;ttos

.

DepósItos a vista: '(sem limite). 2%"
..

DEPO'SITOS A PRAZO FIXO D íDEPO'SrrOS LI:MITADOS .;', .

.

Prazo mínimo de 6, mêses 5t1l2%
Limite·.de. Cr$ 2'1)0.000,00 "

4;1/2% Prazo xriínimo de 12':bi&es' 6�Limité de Cr$ 5dO.OOp,OO 4% DEPO'S1TOSDE AVISOPRE�O'
DEPO'SITOS POPVLARES Avis() de no dias

.

�%Limite de Cr$ 100.000,00 AviSo de 90 dias " 1/2%
e RETIRADAS LIVRES Av:iso de,120 dias 5%

------.,.-. CAP ITALlZAÇAO SEMESTRAL·
. ABRA uMA CONTÀ.. NO.

'

"I N C O" E PAGUE COM CH,EQUE,

-
-

•

Filmes e máquinas fotográficas das me

lhores
.

qualidades
RUA 15 DE NOVEMBRO, NR.

- .. ,.,

1.436
(Defronte ao "Cine Blumenau") .
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Organizáda a

de exportação pelo
Instruções da Superinlendencja da Moida e do Crédito
RiO, 28 (Meridional) - ° quadram no caso previsto na que nenhum deles '1ignifi-diretor executivo da superil1-j letra "b" do art. 47 do Re- cou no triênio' anterior; isolatendencia da Moeda e do tulamento da Lei n.o 1.807, damente mais de 4% (quatroCrédito baixou a seguinte de 7 de janeiro de 1953: por cento) do valor médio

instrução (ri.o 48), que dispõe

I
que. vários desses produtos anual' da exportação brasfleisobre a exnertação dos pro- constituem riqueza típica de ra no mesmo periodo;dutos beneficiados com a lei zonas menos desenvolvidas que o amparo oferecidQ ado cambio livre: "O Conse-: do território nacional; esses nrodutos deve ter ca-lho <la Superinterrdeucia \.Lt I, que todos eles atualmente rater provisório, a fim deMoéda e do Crédito, de acor- excedem, em certa parcela de serem evitadas repercussões

.
do com o disposto na Lei n.o sua produção, à capacidade permanentes ele efeito infla-1.807, de 7 de janeiro de de consumo dO mercado in- cionárioi1953. e no seu Regulamento terno; Resolve:baixado !)clo Decreto nurne- que representam tais pro- 1.0) - Autorizar a Cartei-ro 32 285, de 19 de fevcrei- dutos fontes importantes de. ra de Exportação e Importa.ro de 1953, e considerando: divisas estrangeiras para as: ção do Banco do Brasil S. A.
'qu� os IJl'odu�os exportaveis crescentes necessidades do

I U licenciar para exportaçõesadjante menclOnaclos se en- balanço de pagamentos; beneficiadas a venda de parte
d;o valor das cambiais em
moédas estrangeiras no mer
cado de taxa livre os produ
tos seguintes:
a} com a venda no merca

do de taxa livre de 15 %
(quinze !_1flr cento) das cam
biais obtidas na exportação:
mentol e óleo de ·sassafraz.
b) com i 'venda no merca-

lista

CASA

(Conclusão da La página)
bairro de Copacabana, no

município de Lajes,
.

ENERGIA E A'GUA.
Fato deverás auspicioso

para Santa Catarina será a

conclusão da rêde que le
vará. energia das usina de

Capivari ao Norte catari
nense. Dentro de poucas
semanas, se Deus quiser..
pretendo inaugurá-la, .__.n

como a Usina do Bracinho,
óbras essas que marcarão
urna nova' época na vida
econômica do' Norte do Es
tado e do Vale do Italaí,
assegurando-se energia a

bundante e permanente às
hecessidades .

dos seus par
ques industriais, tão seve

ramente castigados, nestes
últimos anos, .pelos raeío
namentos ori�aàos �daS
prolongadas estiagens..
Este ano serão iniciados

os trabalhos para a d:>nSt'

truçâo de uma barragem

"A CAPITAL"
PROCURA BEM SERVIR SEUS fREGUESES

ADQUIRINDO SEMPRE NOVIDADES

ARTIGOS QUE SE RECOMENDAM DAS ME-

LHOR'ES FA'BRICAS DO PAI'S�

(ASA "A (A P I TAL"

Rua XV de Novembro H.o 415

Disposta a Russia a transigir na questãO da
escolha do candidato a Secretario da ONU

Desejam os russos D afast.amento
Nações Unidas, 23 (UP) - resultada numa liquidação/\.0 que se informa, a Rus- '�'1pida ri') canfltto coréano.

sia estaria disposta a transí- O sr, Chenault aue foi co
�'ir, na questão da escolha de "13.n 'l�nte das forcas aéreas
novo candidato ao cargo de no continente asiático duran
;'ec;-etário geral das _Nações IIS a ult�ma guerra, disse que,Untdas, desde QUI? nao con- ,fia:.J obstante, os nacíonahstas
tinuasse o Sr. Try:,vie LH:'. f necessttarão

"

"nelo menos"
Os soviéticos não têem ocul- I de seis mêses riàra se prepa"lado seu desejo de V<:I' Lie: l"(P''''''
'afastado; mas é quase certo' RESIDIRA' NO BRASIL
,tlue o norueguês permanecerá I A l....E'I·A DE MUSSOLINI
110 cargo POr mais um ano, RIO, 28 (Meridional) - Já
CUl'iO o seu sucessor não Ior 1 �!' onr-ont.ra no Brasil a jovemf'scolhirlo antes de findar o: Raímunda Cíano, filha doatual período de sessões. I conde Cíano e Eda Mussolini

Sl<�RIA A SOI.UÇ1iO DO I e neta ele Benito Mussolini.
_ CONFUTO COREANO I Ruimunda, que se casou re-

S. r,'RANCISCO DA CAL!-: centemente com o conde Ale
FORNTA. 23 (UP) - O ge-' xandre Jiunto, vai residir naneral Chenault declarou hoje' J,"'alidade de Monteíro mu
GIl{' uma invasão da China nlcípío de Ribeirão Preto on
pelos nal'ionalistas ehinêses.:te Si'tI esposo possui mn�1 Ia-

Try"vie Ue
zenda de cr+acâo de gado e
café.

-

de

"

A
T. A. c.

QUlIlllllllUliUIllIIlIUIIUllllliIIIIUllIlifllUlllfllll"lIl11mlllmIJlIJIIIIIW":
!Eslá prevendo o governo a"!
� desvalorização dI cruzeiro�.fllIIlIlIIlllIlIlIIlIll ummuunmuunu IIIII;:
RIO, 28 (Meridional) zação ocorre�á dentro de° sr. Beníàmím Azevedo, um a dois anos. Ainda dumembro do Conselho Con- rante o sessão do Conselhosultivo da Oonfederacão o sr. Zeferino Contrucci,Nacional do Comércio,

�

a- economista: da CEXIM, dísfirmou na última sessão se que Se ocorrer a desva
que o governo está pre- lorização do cru�o, seusvendo a desvalorização do efeitos serão amortecidos
cruzeiro no mercado inter- principalmente no mercad�
nacional, disto sendo prova

I
interno, com a orientacão

o fato de terem sido fixa- adotada pelo Superíntenchs em dólares os preços dencia da Moéda e do Crédo café e cacau. Acres- dito de permitir a exporcentou que essa desvalori- tação de produtos gravosos-------------------'---------'------,-
apenas parcialmente pela
toxa de cambio livre.
bvh

••••4....

R,EIVINDICACÕES DO
FUNCIONALisMO
RIO" 28 (Meridional)

Grande assembléia dos ser
vidores públicos realizar-se-á
n_o d�a. seis de março no liceu
ltte;a.Tlo português, quando
sera lançada a nova campa�ha de reinvindicações cu
JOS pontos basícos serã'O O
pagamento do abono a todos
os empregados do Estado que
ainda. não es�ão recebendo Obenefleío, a Incorporação do
abono aos vencimentos íme
díatumento e o início do mo'

víruentn pr<',-reestruturação.

PRAÇA
E CRUZEIRO DO SUL Costumam os jornais da

oposição subestimar o mé
rito das obras realizadas
com o auxilio do Governo'
Federal. Essa crítica menos
me atinge a mim do que
aos meus antecessores. De
fato, se ela fôsse proceden
te teríamos então Que en
cará-la como uma diminui
ção às realizações dos Go
vemos passados, cujas
maiores obras se devem
exatamente à /ajuda rece

bida dos cofres da União.
Para corroborar esta afír
mativa, aí estão o "Abrigo
{e Menores", o "Hospital
Nereu Ramos", a "Colonía
3ant'Ana", a "Colonía San-

Bflas l"oup...... "'õ na II >a Teresa" e dezenas deAlfaiataria Kelfermunn ,II Grupos Escolares, de EsRua 15 de Nov., 681 I{ f-

�__�__...
' colas Rurais, de Centros

de Saúde, de Maternída
des, etc. Todos esses em

preendimentos foram in-·
corporados nos acervos
das adininistrações

.

esta
duais e exibem, até, nas
suas fachadas, placas com

Comunicam ii praça e aos seus clientes Que
dentro de breves dias iniciará novas linhas,.
com aviões DC-3 de l.s classe ligando Ifajaí a

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. diària
mente.

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov., 459

'I
.\
·1

A cerveja preferida pelos catarinenses
Mane, topulo E Fermento �eleeiona�os

Seria a afriz . nova

a Russia

CervejariaCafarinense S.lf.
lOinvilfe

arml_para
TEXAS: � (UP, - Autorida.

des 'de em1gração detiveram a
-atriz mexlc&u Bo_ura lle,...·.
tas, 'empenhada na .filmagem ele
-una fitu. que. ,i�· .....I/ af r-mo
um congressistat s�ria "ume, nr-,
va arma para a R!lssia". O pro
dutor dessa fit!]. .;;. " ;;indic::Jt'·
dos m neiros e metalürg'coll d.o
Denwer. que já proi ....totl conh"
a. decisão das autoridades. p'
dindo "a libertn�ão da artistn·.
Tambem a Associação. Nacional
Uos Atores na Cidade do Mex'co
manifestou-se nesse sént' clo.
Mas a); autoridades imigl'atÓI·i:.s
ola admitem nem mesmo a li·
bel'dade sob flan�a e está;] ('og-
t::mdo diO 'deportar' ROiJaul'll.. ra, O que não
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