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IUO. 27 - VUl"ios membros do

I
tirano verrnetho.

JWSSu Partido Trabalhista desejam Como? per'guutarão, Negllndo eon
ernpregur, tanto na díseussíío como fian<:a aos Est«dos Unidos. Ataean
na votação do acordo militar ame- do os americanos. Dificultando às

rlcanCl,-hrasileiro, a mesma tática manobras soviéticas, aqui. Mostran
ue que os seus aliados. agora que do-se íudurgentss com a .filaucia
são os do partido comunista, se vermelha. Pretendendo desarman-
estão valendo: agradar a Moscou,
Flirtal' com o Kremlin. Adular o

os

nos para que não possa o Brasil
magar as viboras do VOlga. Re

cusando dar armas às forç!lS ar

madas brasileiras para a luta eon

tra o inimigo da humanidade.
Afinal se descobriram os deputa.

dos trabalhistas. que votaram eon

tra o acordo. Até ontem, razíam
il socapa, o jogo comunísta. Obe
decíam :'15 manhas secretas de l\1osc
cou, sem entrar na liça, sem fac
zer jogo aberto. 'No dia da votação
não podendo mais dissimular que
não eram tarnbern Moscou, mos,.

traram as cartas. Viu-se, então,
que duzta e meia de deputados
trabalhistas eram camaradas -eom
os 'olhos volvidos para a �esma
base.

AIII

e nao es

Foi um alo apenas criminoso.
criminoso contra �. sua pau-ia, cri"
mínoso contra a Amertca, o dos de.
mocruras que perpetraram (J seu
gesto de solidariedade com Moso
..ou. Podemos, agora, acusá-lo de
urna feia ação contra li patrta, de
uma atitude capaz de por em rts
l co os seus concidadãos.

Hoje, como em 1935. os mesmos

comuntstás, que fizerarn a intentona
daquele ano, soltos, impunes, ten
tam de todo o mouo naver o Era,.
siJ dasarmado, F.! desarmado ele
Postá, para l'epeilr uma agressão
soviética de maior envergadura. .III,
liipótese de ter 'armas só é uma
f;Ú, sem outra existir: firmar o a�
corda que se fez com os Estados
Unidos. Mercê- dele, vamos receber
um equipamento, capaz de por o
exército em condic:ões de pelejar
amanhã pela defesa da América
contra o agressor comum.
A esta altura, quando se trata

de ratificar a conveneão de ajuda
militar, duzía e meia de deputados

d
tio Partido Trabalhista desfalecem

OS
no cumprimento do dever, e se
passam para o lado do inimigo. O�
seja, votam pela tese comunista,
Pesem-se' com cuidado palavras

I
I
e atos dos trabalhistas, que fize
�am causa comum com os verme-

��IO as 11hos.
Tem agora o Partido Traba-

•

lhista, em seu passivo varias par.
lamentares que, entre armar a li.

I 'herdade, para que ela se defenda
e desgostar os comunistas Para que

Cearen- ! eles nos escravizem, preferem a se-

I gunda alternativa.
Esse desvio da linha

Brasil e da América.

ç:: ::=; :,..:::::::::._

Voltaram os afamados
comprimidos EUFIN de
BOEHRINGER, ALEMANHA

I
�.
I

NEstamos na hora de reagir contra
toda especie de imperia 115mo

"

Dchincalhando a IIrgentina o regime peronista
RIO, 2 (Merid,,) - °

sena-,
nídade da vida publica no I tuguês,

Manuel Sarinha -

dor Hamilton Nogueira, no Imperio do qual se disse um "Ao rttmo da, ampulheta" -
Senado, ocupou a tribuna para saudoso afirmando que '10 I em que é feita mteressante
pronunciar o discurso que a- Brasil posuí um p-atrhnonio observação sôbre o Brasil na
nunciára sobre as atividades do primado do espirita do sen 'América do Sul !' no .mundo
peronistas, na América Lati- tido social, imprimido com ESPIRITO DE SOCIABILI-

,

extraordinário senso de gran- DADE
deza, pelos seus estadistas do 1 E adiantou o senador:
'Império". '

I -- "Em virtude desse espi�
Fez em seguida, uma � lu' rito de sociabilidade o Brasil

a
i.l;oi sempre Intenso aos ímpe-são ao livro do escritor por- zíalísmos e guerras de con-

quistas, Na época em que po
deria te!' anexado Montevidéu
;respeitou a índependencía
.dêsse p<)VO, que, indiscutivel
mente, constitui fronteira nos

Falsos lavradores falam mal
do rasil de volta

r

p
r

Iria
Os. imigrantes italianos repatriados eral" turbulentos e se

recusavam ao trabalho no interior--
RIO, 2 (Meridional)

Noticias telegráficas de
- 'Colonização do Estado de São diretor do D. N ,I., apurou de

pois a nossa reportagem que
os imigrantes italianos repa
triados que fizeram acusações
as nossas autoridades ao re

são

300 VEICUlOS
COM fUGITIVOS

TUdo c/obrou de preço

2:�enos apesar do orgão
Reafirmadas na Cemaro as acusações

.. de

vou esse relataria e encarre
gou o sr. Marcondes Filho de
redigir o projeto de resolução
que, a respeito, será submatí
do ao plenario,antes talvez do
dia 8 de mareo,

Para o inici'Q da construção
do novo palado do Senado já
existe no orçamento atual u
ma verba de 25 milhões de
cruzeiros.
O edital, abrindo a concor

rencia, será conríade, ao Ins-
em pouco msrs

contro lador
COFAPa

RIO, 2 (Merrd.) - o depu- presidente da COFAP, tive-a

tado Carmelo d'Agostino rei- numa conferencia por mim
terou na Camara a acusação proferida na Bolsa de Cereías

ao de São Paulo, no período em

Diretora apro-

., '''"F w

B L UMEHAUENSE!
Certifique-se de que o LEITE PASTEURIZADO

"FRIGõR" é mais barato,
Faça uma visita à USINA FRIGôR e acompanhe o

processo de preparação do leite para consumo e ve
rificará que, a bem de sua saúde, é NECESSARIO
tomar leite pasteurizado,

'I.'�----
(1 v.)

�

RF F7
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Negócio, de Ocasião

r Dois quartos mobílhado
a Rua 7 de Setembro- n.o 6.,
Inforniacões na Casa Ra

dio Blolln{

Não compre sua maquina 1
antes de fazer uma visita ,
à Loja MAX KONRADT I- R. 15 de Novembro, 619
defronte ao Banco Inco,:' I

ro,

VENDE-SE
Um Armazém de secos e mo

lhados bem afreguezado. Ot ímo

ponto: 'Rua, Blurnenau, H.O 29,
rtajai.
T.ràtar no mcs:rno, endel·Í)ç').
1- - ....;. ':..._ _: - - - -li'

�������������������

Vende-se Ford 51 novo 4
portas;'

,

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

Duel Olimpia o .K.m.
'Vende-se 1>or motívo de viagem ,tratar 'das. 13 as 13

horas no Hotel '\Vnerges, com Snr. Alex Delamotte -

Fone 1365.

A V I S O
Ternos o prazer de comunicar � noss:;t distinta cl��n- •

•éla que, em primeiro de Março pró:lomo víndouro.: abrire
mos à Rua 15 de Novembro. N;a 1405 em Blwnenauo'.a nos

sa Loja de péças e acessórios para "JEEPSJ: ' (amenc�no�)
com 'o mais variado estóque a preços reduzidos de d.lstrl
buidores 'exclusivos que somos dos D1'odutos da Wll�ys
Overland Exuort Corporation no, Estado de Santa Catal'm�.

Colocamo-nos à disposição dos nossos distintos �ml
gos e Freguezes e contamos ser honrados com sua valtósa

S. A. AGENCIA MARITIMA E COMERCIAL

NegOCio de ocasíão INDUiSTRIA DE CARION AGEM E, ARTEFATOS DE
_.. PAPEl "OSlE't S•.A", .

,.:�

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
Pelo presente são convidados os sen!'lOres acionistas �es

ta sociedade a comparecerem a assembléia geral extraordíná
ria a realizar-se no dia 12 de março de 1953, às 17 horas, na
séde social, sita à Alameda Rio Branco n.o 865:i afim de deli-
.berarem sôbre a seguinte

Ordem do dia,:
1,0 - Renúncia do Diretor-Gerente e possível

I dos estatutos sociais. '

2,() :__ Assuntas de interêsse social.
Blumenau, 28 de fevereiro de 1953.
Henrique Rischbieter, diretor-presidente

'Vende-se em Rio do Sul, no melhor ponto da cidade, u

ma loja de tecidos, inclusive pequeno estoque.
Preço a combinar, com o propnietarfo, sr. Francisco

Vessfall, em Rio do SuL

----------------__,,;,----

PROCU RI-SE
Procura-se fanima quê queira, ír trabalhar em S. Paúlo

em casa de pequena família, sendo 1 jardineiro competente,
1 cosínheíro e 1 copeira-arrumadeira de preferencia com do-
cumentos e referencias. ,

'

,
",

,

,

Tratar por carta à sd.. Penbeado - Rua Aúgusta 1562.

Organização Blumonauense U�a.
"ORBITA"

Contabilidade .. Representações .. Imóveis
Responsaveís: Dr. ARMA�pp, BAUER LIB�RA'I;O

.

'

,
,- Economista '

GIL AURELIO ROCHADE:L
,

Contador
Contratos, Distratos, RegL<;tr.ô de firmas, Jnfonmaçêes
s6bre o Impôsto de Ooasumo, Impõsto de Renda e de
mais assuntos fiscais, Org:ariiZãt�ão de Suciellades A·
nônimas, Causas Comereíals, Peridas e CuntabHidade
em geral

. o

R E P R E S E N T A C 'Õ t S
•

COMPRA .E VENDA DE IMO'VEIS

11&&10880104.9
VARIZES E ULCEBAS

DAS PEBNAS: eul'U .em O;etaç" '\.
DISPEPSiAS. PRISAÔ DE VENTRE, COLITE!,
1\MEBIANA. Fl8StiRAS, ,COClURA:NO ANUa

COJ1AÇAO, PULMõES, BlNS."BBDGa, ....àADo

� -DIt ARY lABORDl�
- 1IQ:'DICQ ESPECIALISTA� ,

Clúllea Geral de Homens, Mulher. e Ct'taJI._

OU)"AVA SEOA: t b 11 e í.Í5 b 1'1 1m. }\� ..IlMENAU
,�

"

ESPORTES

USO DIÁRIO

,ij!Iõ7;�

')- - - - _:_-._ - _

-:- '-U

\)

cas: construção de postos higienieos tão concentradas 'em obras que se',
construção de duas escolas normais; I réalizam em 11 municípios da zona: Ccinl!órme já dissemos, não cor-

I
irrigação de dois grandes açudes, do Cariri. 11 mumcípíos da' zona\ resjiondeu o trabalha do sr, Artur
qne abrangem. dois municípios do do Caritar é 15 m.�nicipiO's da ,Z? Paulo Lange, na arbitragem. Em.
Alto Sertão. na do Sertão. Assim, 37 mUnICI-

bora SUAS decisões não tivesem in
, Outras obras secundarias estão plos pennítiram emprego a :milha�" ',fluidó 'no resúttadc d!! contenda, al
sendo igualmente atacadas, em ca- res de'deslocados, que trabalham:

gumas delas. prejudiqaram' o clube

i
rater de eraergencía proporcionan- ativamente em beneficio 'do Jj;sta- dos estivadores Esteve em tarde

• do o emprego de milhares de fla- do.

'[';'-ãO
;'lUito feliz o apitador da Li-

.

::;elatlos. As vitimas da estiagem es-
ga Joinviíense de Desportos.

f
Arrecadação que se pode consi-

dercr satisfatória apresentou a

Defendendo o esforço do mateh: c-s a.715,OO. Melhor não se

No Senado da República o
_ poderia esperar. As equtpes: .

sr. Napoleão Alencastro, na t chefe da �laçao,. d�clarou Q
CARLOS RENAUX: Mosímanu,

'

reabertura das trabalhos par- senador trabalhista.
.

. AfOl1sinho e ,Ivo; Tezoura Bolomt-

lamentares, críttcou dura- -- "O Governo agru sábía- , Co

1 P O
:, .

,

G t li ni e PUo o; "etrusky. távío Tet-

: mente' a atuação do Ministro mente. O Senhor' eu.o ;l:eirinha, Aderbal e Joyne.
dá Fazenda, responsabílízan- Vargas prestou um do� ma1i, 'EstIVA: Tuca. Marú e Pão; To

do-o pela crise administrativa altos e merftóríos servrços
d "tóca

'

Ge;linho' e Careta' Castro
Pátria brasileira, asseguran o l!.���"_'"nó caso do algodão, que re- à economia algodoeira base, ��..!1..JI!

dundou em tremendo prejuízo sólida para sobreviver e mal'l'"
,

para o Banco do Brasil, ter-se. ,

o Só dencis de efetuada a·

�������oo���;x,ooan�oo,���oo��������oo������" 'compra dos estoques de algo�
c�

� dão, foi que sobrevieram .err

tícas e, s_obretudjo, aquelas 'I:roio -de desportistas do pres-
"

�
que consideram

,

a i;lp_era<;ao ' tígío de Artur Jocovicz e Ní�· I
como perigosa. 0.0.

vert De�ras�i, Q P�ysandu, I
As cotaçõt'.!i int€rnaC,lOnals que a pr-íncípío parecia longe Itombaram. E se houvesse na da vitória, roi crescendo, se

o alta gestão da finança brasi· \ avantajando, para no final

'�
leíra a nscessártá .atenção, à 'coniornre ficou evidenciado"

, .,

etiolnç'ão dos' mercados' inter-' 'agigl1ntãr-se e, de 'maneira a o

" :nacionais, l'J6r '(:erto a pr�- mais brilhante,
_

abiscoitar o

para<:ão das safra� .q�e ad:w ambioianadb troféu, e mais

riam 'em 1952 terIa sld,o fetta, ainda, O' omaif].r títu,lo que pe-

I
à base da previsão de urna deria ambicionar, dando ,sin
baixa eventual". tomas de que a qualquer mo
Estudando os meios de ,!a- m:ento, poderá reagir, e vir a

,

�er escoar, éo'm o 'menor pré.7 lurnar-se o baluarte 'de sem

juizo possivel,' os estoques, de pre, o herói de púgnas me-

algodão, a direção do Banco moraveis, apresentando-se co- I'

do Brasil, unanimemente, iUO um autêntico líder e mo

c<mcluiu por um� :fórmula q�e tivó, de orgulhO :para os des�
foi do conhecimento do MI- portistas do Vale.

nistro da Faz�a. antes de Cump!'e-nos, a,ntes de ter-
públicada em edital. ' minar a presente reportagem�'
Pos.teriormenta. o Ministro qgradecer (I apoio e a colabo

.da Fazenda vem a público, ração que foi prestada à Na

insinuancw, rnalê-volamerlte.o, ::,ão. e .Radio Araguaia, pelos
�obre os méritos da transação ,'q�sportistas que colaboraram
,que eXe 'mesmo apnovara, e p;'ra o bom êxito do concur

que por fim espetacularmen- so e bem assim ao povo 'em
te condenou.

'

'.' geral que, soube compreen-
Por mer.a questão' PE)'ssoal ! de_r: o alto senso de que se re

e sórdida política_ cibjetivan�

I
vestiu 'u concurso e não me

do ferir o pres�den1ie 'tqcardo, diu esforços em proporcIonar
Jaffet, o �inistro dá Fa�end�,

"

seu decididQ apoio e. franca
.

estabeleceu o conflito que 'lcCOlaboração,
'

,

nÍotiv.ou làm�ntayel �scã!1dalO,. bo, ,P�ysa.ridÚ pois e aos tl�
de re!;lercussao mternaclOnal, netas vl�orlosos; as congra
desmoralisante para, à ,Brá$il. tUlações sinceras 1'ela mag�

O patriota austriaco
,

disse ni�ud� de que s� revest�Il1
um.� verdade. " tms tltulos e Dor ficar 'evi-
Eliminem-se os "defeitos", denciaqo que', de fato, são os

e �U(.lo caminha'rã n.a ordem \)refel,'idos pelos seus tOl'cedo-
t:el'ta, . , �es.

centrada. 'rebateu.

de Novembro, 870 Telefone, 1572
BLUMENAU � S.C.

PASSEIO

CHAPÉUS

,p E I T ,E R,

sanguínea
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DE
Caução

DE

Consumo Fraqueza Em vera!
VINHO CREOSOTADO

Silvejra
.

...iI,
....r

(oceirallólPés
Cembatida no 1.0 Dia
Seus pés coçam. doem e ardem

tânto a ponto de quasi enlouque
eê-lo? Sua pele racha; descasca ou

sangra'/ A verdadeira CaUSa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denorrüna
ções, tais como. Pê de Atleta, Co
ceira de SjngapUr&, ��Dhobyh co ..

cer-a. V. não pode livrar-se oestes
.sofrimentos senão depois oe elittu ....

nar- o germe causador. Ulna nova

descoberta, chamada N I x c_d e r 11'1.
t.az parar a coceira '_m 7 rmrrutos,
combate os gerrnens ern 24 hOlOU!; e

torna apeie Itsa, macia e l1rnp;l
em a dias. Nlxode tm na tão Dons
resultados que oferece a garantIa
de elirnlnar a coceira e !UTlpar a

peje n
ã

o só dos pés,. c!_Jlno na
'maioria dos casos de arecções.cutã
neas, espinhas. acne, frieira�' �
Impingens 00 rosto ou do c0'1l0.
Peça Nixoderm, ao S-"U rarmaceu
nco, hoje mesmo. A nossa ga
U'" ti

rarrua é a

�lZO erm' stia;maíOI
Para u At(C1;ti� �ltbtllAS pro.eca.o.

Está cientifica-
.

ment" provado
que KOL YNOS
combate <IS coi

rles. Além c/isso,
KOL YNOS pê"'.
luma o hálito e

usando

brica e etc. Outro .provém. do .que o "Di,� Welt" ".
como a "aristocraCIa do dínherro negro:', cura op?lencl.a
deriva do mercado negro. Esta informaçao tor:na m�ls iáCll
compreender a curiosa f�a�e us��a por um Jornallsta �?
jornal da juventude sovíétíea ,Komsomolskaya Pravda,
que comentou, em artigo atacando. os estud�?tes vadios, que
esses "jazz boys da sociedade cafe-dansante eram sustenta
dos por Dais ricos. Não é de admirar que um locutor co
munista comentasse em um recente programa que os país
estavam enganados se julgavam que "tiriham um direito
irrestrito de determinar as carreiras de seus filhos". Se

todo Dai comu mtivesse oermíssão de encaminhar seu filho
para "carreira que ele desejasse então poderia não haver
suficientes empregos nara 'Os filhos daqueles que não tenho
permissão de descrever como as classes previlegiadas.

.

Os comunistas, confrontados c-om esses fatos, tentam
explicá-los dizendo 'que, embora tenham abolido as classes
não pretendem ter atingido a igualdade social. Dizer, con
tudo, este homem é rico e aquele é pobre, mas não há elas
ses, � como dizer este homem é francês e arruele homem é
egípcio, mas não ha nacionalidades. Em 'Outras palavras, is«
to não faz sentído.

h •

-1O....,._.::;:;.':!'íII
E' somente quando os comunístas dizem, com ás ve

zes fazem, que "a guerra de classe foi superada" que eu
nenso entender o que querem dizer. Pois. na Russia Sovié
tica, a luta de classes foi vencida. Os chefes do Partido Co.
munísta e seus sincofantes são {JS vitoriosos. Os vencidos
são Ol! trabalhadores comuns.

. .. _ .. _ -A,

"

� . tamooueo o prevflégio está con:finado aos assun-

tos materiais. Ségundo as estatísticas soviéticas citadas pelo
jornal da Alemanha Ocidental "Die WeU", 2·350.000 estu
dantes são aceitos para um per-iodo de cinco anos nas es

colas secundarias e institutos cada ano. Desses, 11 metade
provem de famflíás no grupo superior .de funcionários In,i·
nísteríaís, funcionários di! ecaseínos locais. diretores de la-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA PAGlNA ".''',
,

ai cria:fi�1I

Distrib uidares:
P R O S D 0,( I MOS. A.
Importação e Comercio

Rua 1.5 de Novembro· 900 .. Blumenau

Senhores ·,Comerciantes
RECEBEMOS

r PAPEL SUL A1\1F.RICA - C.lIICLETS ADAMS
r O'LEO A PATROA
,
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·BLUMENAU, 3'3�1953

o Est.lvll não f'oi li :&rusque para
brincadeiras e multo ernbnra tlves-

., ,. llI6 e - - -

da por homens velozes e chutado-

«o K»
H O J E ,Ipresenta H O J E

MAIS UMA NOITADA AGRADAVEl
.... �. (D,M .. '" -

DEL AMOi

B O I TE
�al'arem- a peleja com o Estiva co

mo autêntica. "barbada.", '0 con
junto de. Tei)l:eirinha apresentou
,e muito mal ao fazer sua estréia

.10 Camveonato Éstadual ··de Fute

'JóI, passando à duras pénas. pelo
eampeão da Lig� Itajaiense de

Desportos; com o plncard de

·lentos a L
.

Todo o público esportivo do Va

te dó Itajai e nós tarnbem, coníes
!:laU10S smceremente, rtcamos sur

nresos com o desfecho do match
�ealizado no Estádio Augusto Bau

er, luas depois, diante das infor

mações colhidas por nossa repor
tagem, chegamos ã conclusão de

que outro não poderia ser o resul
tado do intermunicipal, tomando

por base. naturaímente o favori

tismo absoluto que estava ao lado

dos atlettcanos.
. Como que menosprezando o ti

'ne da vizinha cidade marítima, o

seu corpo de B A II E T
oHIO PERCAM!

sívu qu s , diga-se de pasagera, se

não est+vesse currrpr ícío bua jornada
proporcionaria, sem duvida. opor
tunidades muito melhores para os

comandados de Zico marcarem

goals .

Este,"e nosso campeão longe de

Satisfeita a Fe�era�ão Catariueose
�& FDte�ól

BRUSQUE (Do Correspon- I 81's. Diretores do referido

I
:úaioriu de votos, pela larg:!'

lente) - Ccnformé os leito- [crnat e da Radio Araguáía,' -nargcm de 4.282 e ao Clube

res tiveram ocasião de acom- Bem como altas autoridades, A. -C.'·Ht:nat.lx o t'Jta� d{"' ... :
,panhar através de ãmplo no- 'j sensacional concurso, dia! 1.2.1 1, somando, aSSIm, a dl

tíciácío, divulgados na "A 31 de dezembro, - verifican- Ú;l'elÍ(:�l de i.l.O'll VQt�s, en

Nação" e Radio Araguáía, do-se o seguinte res_ultado:'
. c!wmto qll':. na votaeac dus

encerrou-se com raro brí- CLUBE MAIS POPUf...AH I ;itlPtas Wll:;'!j�.I: l���'ou ,0 1.0

ihanti!ln1o, com a presença do - - Coube ao Paysandú a IC.gar l:ÍJU ;"ü1..1. I esoui a

.�"--"�
RIO DO SUL, 2 (Corres- pois um encontro de malcv

�)ondente) - Em materia de responsabilidade em disputa
campeonato nunca tivemos do certame estadua�? .

,Conclui na z.a página letra r» l conbeclrnento de um. fato O que a .Federaçao .Jat;lals
_________"'-- -idêntico ao que nos fOI pro-, zsqueceu fOI mandar árbitro

E'
.

d
... .

d· J I a llaça-n@R AraO'ua-la tC::;;������e feel�ut����ração I �íza;';P��Sj����t�!����!���=
CDS, O concurso o orna« 11 ); ii .. M • ������!f:;�����:le l�:�: ��:1�2�11�l���;�:�1;;:���:�

xias e de�ois 1'. propría Fe- ção .

deracão mandou contar os Assistimos ontem 90 minu

contos da nartida que motí- tos de luta entre lageanos e

vou o protesto do esquadrão ríosulenses e constatamos que
adversár-io para o Concor- os representantes do Tri-Cam
:lia.' "IPtão da LRD -estavam com-

.�;() com 890 e em 3.0 lugar Precisamos salientar que pletamente esgotados.
�vl()eou'se o jovem centro

) Concordia agiu corno de vu, No próximo domingo o Du
médio alví-verde Darcy Bec- ,.i.gir, isto é, procurando apre- que retribuil:á a visita do enn

«er, com 592. seguindo-se ou- '�entar em sua defesa a írre- Junto da Princesa da Serra e

tros atletas menos votados. gularidade do referido joga' as nossas possibilidades serão
Os vencedores foram pre- .101' norem si o erro todo foi .nenores-

1liados com ricos troféus, sen 1('a�i(inado pela Federacâo Abelardo, I) ex-zagueiro
:lo que o Clube mais votado ;<Jbia em ultimo casó am.�lar duquísta. quando de término
l'ie'JU de posse da taça deno-

'1 nartída e nunca a contagem di' partida, lastimou profun
minada "A NAÇÃO - HA- ,le' nontos ao outro clube. dsrnente a falta daquele ar

DIa ARAGUAIA", enquantn D-ep:Jis disto o Duque teve doI" � ontusíssmo que tanto
,jlie aos atletas Wilimal', 'I'e-

que enfrentar o Coneordi a caracterfsavam os integrantes
mura e Darcy, foram oferta- om mais dois jogos, dentro de da Associação Despor-tiva Du
las medalhas de miro, prata .�4 horas anenas e após duas que de Caxias.
� bronze, respectivamente. vitór-ias consecutivas, com um "Nem tudo está perdido" e

Dêsse modo ficou encerra- intervalo de 48 horas mediu oxalá os nossos rapazes con

�10, obtendo o maior êxito .0 forças e baqueou !lOr' 1 a G sigam brilhar no próximo
Interessante

_ C:H:(.!urSO, .em frente ao Aliados. compromisso em Lages.
euja �i'.luraçao fmal estive- Si '. interesse nremeditado

;'am pr.es�ntes, c?:1form� 7CO�lS
I
da Federação e1:a' prejmlic!lL'

_u do hVIO de ata:> relatt\o. a_? <1 Duque de CaxIas, seu ohJe
lssuntiJ,. os s�nhol'es _ Mau�T livo foi a1cant:ado com rela-
�io XaVIer, DJl'ctor deste dm- 1iva facilidade Dois ná.. se

ti'io. Pedro Morelli, lVID Pl'e-\ nóde exigir'o absurdo de 11
;idente da C&mau ?c Verea- logadores de futebol. Onde 52
dores, Tasso R:dngues da. viu duas partidas de grande' Atend� em qU��iique.1' Clt'
''::ruz, Agent� do I�o\PI. �el- ::nvergadura como sempre I mareas do 'Estado
30n pebrassl e WIlson ;:,an� representam .0 �lássico Du-.

- BLUMENAU

t,�s, este r�.present,ando a Ra que - Concordra dentro de �dHlc5.it '<INCO"
dlO AraguaIa. Apos o penhe- 24 horas :!jara dois dias de-! _

�imento do resultado fmal, o

Sr. Artur Jacovicz, represen-! ----------------------����----�-------------------

tando a Diretoria do. Paysan- I OO Br t!J s ,-I:lú, ofereceu várias garrafas· Q.
. de cham�Jagne aos presente'
1"10 Café Pigalli. A· entrega
dos troféus foi feita na'mes

:na noite, por ocasião <:1,0 Bai
le de São Silvestre; com

grandes solenidades, na séde
atLeta. do Clube vencedor, na pre

,;ença de grande número de
'1ssociados e autoridades, con

forme se póde constatar das'
fotografias reproduzidas nes�

ta reucrtagem.
De�le-se acrescentar. que as

:ipL�rações parciais contaram
:0111 o concurso de pessoas de
renome na alta esfera social
:le Erusque, como sejam o dr.
Be1,izario Nogueira, Dignís
"imo Juiz de Direito da Co
mârca, Egon Krieger, Juiz de
2az. Jaime Mendes, Fiscal da
FaZél1da, Nori val Paes Lou
reiro. alto e conceituado in

':lustrial, além de outros ilus
tres des.!)Qrtist�<: locais.
Tecendo Ugeins comentp_'

rios com relação ao
.

assunto,
deve ficar frisado que a vi
tória d � Paysandú causou

'mrpresa, tendo' em vista não
:ó a larga margem dé votos,
'01110 tambem devido ao fato
de ter-se a.nresentado de ma

neira tão desastrosa no cam

i peonato da LBF. No entanto,
I ·�ontando. como inegavelmen
\ te conta, com numerosa e en

I tusiástica torcida e com o a-

IConclui nl1. 2.a página letra E)

enOl.

({UI um 10lal de 4.181 votos o Paysandu sagrque mais queridoJ com ular. de Brusque,
��. - quan to que Wilimar o craou ..se fJ Clube mais popl613" - � -

ARA0 rEBELO
Advogildo

o m:fi ior numero
cronistas

de

LIMA, 28 (U.P.) ---; Na
da menos de 90 jornalista�
procedentes dos países par
ticipantes ao Sul-America
no de Futebol, encontram
se nesta capitaL Destes a

maior representação é a dD
Brasil que, totaliza 50 ho

mens, seguindo\-se o UÚ1.
-5ua� com 16 e os restantes
:l.istribuidos pelos demais

países participantes. Entre
estas entretanto a que maiS

-11 •

t d
- ,

vem se proJe an o nao s,'

pelo numero, como tambem
pelo mais completo servic;o
de cobertura é a brasileira
que, tem realizado um ser

viço completo e perfeito,
não só através .os jornais
como do rádio.'

COI «charanga»
.-

nao
LIMA, 23 lU.P.1 - O:,l·uma barulhent., banda de

dirigentes brasileiros a pe- mus�ca tccou varias veze3

dido de Aimoré e dos joga- musicas populares peruanas
dores, solicitaram à direção I

a fim de incentivar o team

geral do Campeonato Sul- df; casa.

Americano, que impedis-I E' verdade que não tev':.'
sem o funcionamento de o resultado desejado, ma:>

bandas de musica durünte' tanto o tecnico como 03

a disputa dos jogos. cracks brasileiros não acha
O pedido foi aceito, e, ram graça na'historia, pre

portanto, não mais se rep i_ ferindo jogar sem musica
tirá o que vimos no jogo quando chegar a vez de se

Peru x Bolívia, quando medir com o team local.

�""Ui'
,.

II'undo de reserva

Cr$ 50,000.000,00
30.000.000,00

Cr$ 80.000.000,00

..BAlCO .:IWD'lIllIA· E (OME'RCIO DE SANTA CATARINA S. 1.
- Matriz: I'f A J A II'

",' :Funda.à� em' t3 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço Teleg "INCO')

Cf$ 22.500.000,00
27.500.000,00

Total do não exigivel

rrotal dos depósitos Ctn 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCU'AIS �RAÇ \S DO ES.

TADa UÉ SANTA CA'fARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITiBA
Ta::iíBS de Depó ....tos

Depósitos li. vista [(sem limite; 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
I )l!íPO'SlTQS I�IMlTAD08

.

Prazo mínimo de 6 .mês�s 6.l/2%
Lllilite de Cr$ 2�O.OOO,OO 4,112% Prazo míiúmo de 12 mêses 6�
LImlte ue Cr� MO.OOO,OO 4'}b DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

.Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias .. 1/2%
e RETIRADAS LIVRES Aviso.de 120 dias 5%

--o- CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL
ABRA UMA. CONTA NO "IN C O" E PAGUE COM CHEQUE

filmes e máquinas fotográficas ·das me

- - - Ibores qualidades
RUAT5-� DE

,.

NOVEMBRO, NR. 1.436

(Defronte ao nCine Blumenau");:._._.
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(ConcluI na 2·a pág. letra fi)

Vollam
da,

reua
para as

chacina
Apenas uma condenação

PORTO UNIÃO, (Meri<fa 11ara fins de março ou

dional ) -- Nos primeiros dias maio, por requerimento do ad
de novembro, foram julgados vogado auxiliar da acusação.
tia comarca de Porto União, Deburgo de Deus Vieira, que
nara onde foi desaforado o \alegou não ter sido íntíma

processo 21 réus implícados do dentro do prazo' legal pa
no massacre de Xapec6, 0- r-a aditamento do libelo apre
corrido há dois anos naquela sentado pela promotoria. Há
pequena cidade do Oeste tambem falhas no arrola
,:at�rillense. Ficaram em Xa- menta de testemunhas," O pro
pecó, mais 52 deles, que ha- motor José D'Aura·qu.e havia

Irnínente Q I' u t Q Eínal
viam recorrido do processo "eIlunciado em Xapecó to
de denuncia. Desses, cinco dos os implicados no massa-

encontram-se foragidos. Co- cre c que ,agora está substí-

CO n t r a tuberculose
ralindo Rabskini, os dois ir- tuindo 0 tífular da prometo-

O ,I. "=' mãos Ochoa, que consta esta- ria de Porto União, figura
"
""

rem trabalhando com contra- como testemunha, no preces>
EST.o��LMO, 2 (Mer-íd.) - �CP'. as radíoscopíns, aos arr- bando na foz do Iguaçu, Pe- soo Aliás, advogados de dele-

Tevf' lnICIO uma nova era pa- I hblOtlC?S. e !los agentes qu�mi- dro. de Almeida e Isidoro sa e acusação, dizem que há
ra o tra,t�mento e para as

i
cos esta ímínente a luta fmaJ Schlmlth. Os outros 47 apre- inúmeras falhas nos autos e

probabílidades
_

de cura das contra a tuberculoss, resulta- sentaram-se agora para julga que tudo foi feito atabalhoá

doensas tuberculosas com
..

as d-_� que 1;a alguns anos apenas ,menta, em Porto União. A darnente em Xapecó, desde a

adoção dos. produtos antíbío- era .consl,derado como uma sessão do juri estava marca- prisão dos indiciados até a

t,1C'OS c, quimicos <;lesc'obertos' utopia, diz o !)rofessor Kris'! da para ante-ontem, dia 23 arguição na policia e em Iuí-
nos ultimes anos, dIZ o profes- tenson, mas na última hora foi adia- I ZO, E' sabido fiue os réus de-

sor Anders Kr istenson, na Re' '

__ ,__ ,

'

vista Médica, Suécia, ao rela
tar uma série de graves casos

.de tuberculose tratados no

Hospital Serafirmer de Esto
colmo.

pois de instruido pelos advo
gados, quase sempre desmen
tem em juizo '} que disseram
na Policia,' mas em Xapecó
isso foi agravada com' a ate

nuação da culpa de muitos

que deviam estar no xadrez
até agora e a pressão sobre
outros que tiveram partid;m
ção minima na chacina.

SO' UM CONDENADO
Na primeira sessão do juri,

foi condenado somente Emí
lio Loss, dos 21 que se apre
sentaram para julgamento.
Sete foram 'absolvidos por
únanimidade e quatorze por
mai-oria de votos, Itoss foi
condenado à pena de 24 anos

de reclusão, Era apontado
como o cabeça do massacre e

em 84 declaracões em juizo
foi acusado de -ter dirigido o

ataque à cadeia pública de

Xapecó. Pelo libelo da pro
motoria, a pena que deveria

receber, por todos os artigos
em' que estava Incurso, .soma
va 178 anos. Os jurados fo

.até muito amáveis com

res do Rio, São Paulo e Por-·
to Alegre. Acham que eles
foram muito crus e pouco' li
sonjeiros em suas noticias.
Lajus, Uma conscíencíá em

paníco, apesar da situ.ação
critica em que se acha como

instigado).' dá tragedía e réu
de diversos crimes, segundo
denuncia do promotor Aze
vedo 'l'rilha, é ainda o homem

que diz: "Não quero conversa

com esses' jornalistas vaga-

LOS ANGELES, 2 (INS)
,- Fazem-se' preparativos 'ém
Los Angeles para' transmitir
pel.r televisão as provas que
serão feitas com a bomba a

tômica em Las Vegas, no dia
17 de marco.

'

Espera-se que seja dispara>
fio !)e la, !)rimeil'a vez o ca
nhão atômico.

"A
CA s

Boas roupas, só na
Alfaiataria Kellermann
Rua 15 de Nov,. 681

PROCURA BEM SERVIR SEUS FREGUESES
ra.

Hurkos disse que não sabia
Q que estava dizendo e o me

. díeo pensou que eu ficara
louco e queria me enviar pa
ra um manicômio. Quando
fiquei melhor fuí para casa

�as não podia dormir pois
tinha um medo horrível com

-o que me acontecera" '_ dis
se numa entrevista com o 1-
NS, em Madrid.

DOM ASSOMBRAOSO
Depois do acidente sua mãe

se comunicou com o dr. De
lart, da Universidade de Am-
beres que examinou Hurkos
minuciosamente durante Ion
-aas semanas. Chegou á con

iclusão que o rapaz não esta
i va louco e sim adquiria um
dom assombroso.
. Ao terminar o assunto, (}
dr. Delart apresentou Huzkos
la um grupo de medicos e ci
entistas assombrando a todos
contando detalhes e fatos dos

Churchill q�er pilrlicipa�ido
encontro IElsenhower·Stalin

cada de enne, elo ainda sobre a propabda entrevista
L0!'1DRES. (UP) - o resses de Washington que con ..ra uma conferencia entre

ulltOl'!Za�o porta voz Iondr i- til com o n!r�io de Londres \ presidente E' h jIj
o

nense dISS� que �� Grã-Breta- nara suas futuras campanhas' ''''imeiro minli��o °foS�feSta�
lIh� expe.l'l�l)entarta "se, I) prí- tntcrnaetona+s, lin.
meu-o mínístro Cnurchíll não Ifosse t'on,-:�duclo para qual- NENHUM CONVITE Os Iornaltstas recordaram

quer reurnao o ue se realízar WASHINGTON (De John

I
ao sr. Dulles, durante, a

Goldsmith, correspondente da trevísta coletiva de hoje
e-ntre Stalin e Eisenhower", U it d P
HI1HI grande pE'rturbaç'Ílo.

Ill'e ress) - O

secreta-I' imprensa, sua declaração
Emboru h�nha duvidado que rio de 'Estado norte-amel'ica- dezembro passado de que re·

bl elltn:vista se realize, o !lll. sr. John l�o��ter Dulles,! ceberia de bom grado qu.!l
rebrido porta voz act'escen- decla:t:0ll que os Estados Uni' ('''ler proposta firme da Rus'
j(]l! que tal J'eunião sem Lon- jl.los nno receberam proposta aI sia para a celebra�ão de tal
dres, seria contrario aos inte- l:mna da União Soviética pa' conferencia.

NOVIDADES EM
AÇÃO BRUTAL
POLICIA DE

DA
P�RON

CASA HA CAPITAL"

SANTIAGO, 2 (Merid.) Trabalho determinou a pare
Os jornais anunciam.' que se llim.;;ão geral do trabalho

.'frOjuziram incidentes na es- segnnda feira, das 16 horas á
,,:)<;ao Eva Pero.n, durante a,me,a noite (hora do Rio), a
estada dos presIdentes.Peron I fim de 'que os trabalhadores
e Iba�ez" Segundo :<;s Jornais possam oempareear á chega
?o. ob�e�o de. brutallda.des d.a da do presidente Peron, de
lornalistas chllel!{)� ter-iam s�-I rf'gresso do Chile. O chefe do
uarte da oof ícia argentí- I ,.

na.
-

y governo sera recebido pelos
FESTA EM BUENOS 1 mmístros e autoridades diplo

AIRES \ mátíeas
e falará ao povo,

BUENOS AIRES, 2 (DP)
,

_ Esta �Dild R� emba�
----------�--��-�-����-���--��--�-����--�--�

deirada para receber o presi
dente Peron em sua volta do
,Chile, o,que 'ocorrerá segunda
feira. O prefeito ca cidade pe
diu a todos os hah;>"ntes Clllf'

enfeitassem os prédios com

bandeiras, esperando-se que a

multídão encha as ruas ,'ao
longo das quais passará Pe
ron e caminho do palacio pre
sídencíat; '.

Peron passou o dia de on
tem e passará o. de hoje na
aldeia Eva Peron, antiga Las
Cuevas, repousando, O novo;
nome dessa ,aldeia .foí-Ihe dá
do quinta feita, em cerimonia
publica qúe- contou com a

presença do presidente do
no general Ibnnez,
PROIBIDO O TRABALHO

BUENOS AIRES, 2 (Dl')
A Confederação Geral do

ARTl605 QUE SE RECOMENDAM DAS ME..

LHOIUS FA'BRICAS DO PAI'S.

Rua XV de Novembro H.o 415

Fendas. . Esvtnbu, Man
ehas. U1Cf1l'U e lteamau.
mo.
EJ.Jxm D'E, NOG(YI!lJ)l.4
Grande DepDhth'.

do aaDI'D.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




