
ucessor Do Premier Joseph· Stalin
Erro, ilusão e delirio ·1

Austregesilo d� Athayde
Com a noticia da, morte de

Francisco Nltt.í, r-eli. como tribu
to à Sua memória. a carta que
envlou a Orestes Ferrara e serve

de prefacio ao seu famoso en

saio sobre a Den10cracia

Não conheço nada de illais
completo na investigação dos

problemas relacionados com o

regime democr-atíco deCIde (19

suas formas n'ntign_" a1!'- �1,'; ,lu:;

nossos dias. nem exposlqâo rriais
persuasiva, a luz da v'da ,las

socieôadee ,

Nitti possuia alem do eonnect-:
mente teorico, a longa, experie11-
da de parlamentar e homem d(�
Estado e reuniu nos dois volu

mes oferecidos ao exame dos es

tudiosos apenas as ccnsideraçôes
d'€! um filosofo, mas tambvm e

sobretudo a desapaixonada ob

servação do historiador.
O fundamento da damoeracln

é o respeito à liberdade do ho

mem. A liberdade enquadrada
em direitos e deveres estabele
cidos na lei.
Os regimes que suprimem .' ou

limitam li; liberdade, suprimem
ou limitam tambem a, democra
cia e é um abuso invocá-la, co

mo fazem o fasc'smo ou o hnl
chevismo russo.

Pouco importa o pr�dml1ill:G
das maiorias. Não é 'ele que ca
racteriza. a demuerucln.. O que
essencialmente ii caracteriza é a

I posstbílídade assegurudn pela lfi
às mi.llorias de exprimi!' 111 {)

I b 1 seu pensamento e lutar-em p<"losmac eira para em a agem. seus' ideais.
de frutas, deverão realizar' Mesmo cheio de defÍ',jtos, com

suas aqulslçoes às índus- o parlamento incapaz ou eor-rorn

trías madeireiras instaladas pido Os governos demagcg'cos e

no país contribuindo dessa. Ineptos, a imprensa v�nal e ín-
, ,

.

I
competente. o regrme demOf'I'ati·

forma, para o aproveita- co é ainda o melhor. E' o que
mento integral da capacída- permíte � cura, com o tempo p a

de produtiva da mesma, De I experrencra de todos e,,,,e'o ma-

A

d díd
leso

acor O com essa me 1 a 0- Basta quo um só homorn tenha.

fícial, a importação de cai- a, ltb1!rdade de falill', fi" a dvert.lr-,
xotes sómente será permí- de apontar Og crIm es e os cri

tida quando a índustría minosc:s, para que i",!eja ab 'rto
,

lo
camlnho da sn.lvaçâc.

argentina não poder aten- Como Niiti. não desespero ela

der a procura interna. (Conclui na 2.a página letra C)
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EISENHOWER: DI
COM (JS·NOVOS
ViniJaRcia tntql ante . 3 marC�lU "

nos atunlpcimentus em Moscou

"d. Te'.: "NAÇAO"
CliUA ,poaW, Jl , N.2281
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JJSSAO DA PAZ
EFES DA URSS

II rret�n�e 3 Jr�mlliH3 prDi�jr a

im�Drt3�ão �e caixotes �o �rasill

O presídente estl.
de que a mensagem que publi
cou ontem, 'em virtude da enf.er
midade de Stalin, exprtmía os
sentimentos de todos os america
nos.

Plano de . aquisição a
.

para a recuperação do

S. PAULO, 6 tMerld.) -
A indústria madeireira ar

gentina solicitou do seu go
vêrno energicas providen
cias relativas à restrição da
ímpcrtação de caixotes de
sarmados para econdíclona
monto de produtos do país
vísínho-
A produção de caixotes

desarmados, no delta. po
rém, nunca pode competir,
em preços e em qualidade,
com a mercadoria importa
da do Brasil, elaborada por
uma índustria já tradicional
e de longa experiência. Pe
dindo a proibição de impor
tação, os ílheus qualifica
ram de concorrência desleal
a promovida pelo artigo
importado, em razão do me
nor custo da produção no

pais de origem
Acresce Que os usuários

mantém vivo interesse pe··
las compras no Brasil, dos
caixotes desarmados, para
acondicionamento de fru
tas. O crescimento do volu
me fíS1CO das compras de
caixotes brasileiros, de a
no para ano, 'contraria, de

.

certo' modo, .as pretensões
dos industriais argentinos.
de um protecionismo ofi
cial.

O govêrno argentino já
.níormou oficialmente que
todos os estabelecimentos
que empregam caixotes de'

Os nordestinos são, em geral, íntelígentes, l_oquazes, va
lentes e snbretudo semure lutaram com íntrepídes e desas
sombro 'contra as a,grúras de uma Natureza Inhéspíta e agres
te. De uróle numerosa, [ámaís tiveram êles receín de enfren
tar quaisquer vicissitudes da vida que, por diversas vezes, se

lhes auresentaram traiçoeiras e ingratas. .

Lances empolgantes, de coragem e heroismo, pratic�dos .

pelos "cabeças chatas", dignificam e ilustram hoje a história
da Pátria. As batalhas sangrentas dos montes Gnararapes, o
drama de resistência dos Canuros e o movimento insurrecio·
nal dos Balaios enaltecem episódios maravilhosos, que argue
lham a nossa raea;

A tenacidade, o arrôjo, !l argúeía e o desprendil1}ento de

finem predicados tneomparaveis, que toda� �s pessoas crite

riosas e sensatas, não descon.hece� no b.rasl!en:o do norte.
Bem andou e melhor agiu, pOIS, a díreção da L. B. F., em

promover prélios futebolísticos nesta cidade, �m be..n�ficio da.

campanha de auxilio, aos flagelados. O gesto: fIlantroplco e al

truístico/ dos valorosas atlêtas blumenauenses repercutirá pro
fundamente, por certo, nas terras devastadas do Nordeste, on
de as criancas estão morrendo de fome, as lavouras abando
nadas e o vento sopra constante, abrasador e persistente, co
mo o simum no deserto de Sahára.,;

Comentário do Dia

� IDtrepi�ez �US nor�estinos ",

tusto
gelados

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

desenvolvida no Rio

o novo gabinete elo
. ., .

.

com u n. sta S OVletlco

Constituielo

a

ii
ii
ii

Prepare
o futu ro de
seu filho

DESPERCEBIDASplo, uma dequena empresa, funda- tancar as bicas abertas. dos Iueros
da para enriquecer depressa. de

I extraordinários.
Isto de fato· podia

í'ato depressa enriqueceu com a acontecer com as manufaturas.

importação de algumas centenas de I Mas, certamente não aconteceria

automoveis Dodge. E esse mesmo com os importadores de mercado
negócio foi agora repelida e dita rias. Nada mais facil do que obrã

empresa pretende ganhar a baga- gá-Ios. em troca de concessões de
tela de cem mil cruzeiros em ea- moedas, li limitar os seus ganhos.

Por exemplo: um importador de a

Os lucros extraordinarios constt- parelhos de televisão se sujeita
ria a uma margem de vantagem. de
30 ou 40 %. se isso Ihe fosse exi

gido pela CEXIM, e o consumidor
em lugar de 14 a 15 mil cruzeiros
teria pago 6 ou 7 por um reeetor

ASSOCIA(ÃO COMERCIAL E
.

BlUMENAU
INDUSTRIAL DE

Conquanto de suma írnportancíu
para o comercio importador o dis

positivo acima passou-lhe desper
cebido. Ou. quem sabe, não lhe foi
dada maior Impo'rtancta, à vista de

não ter sido definido o que vem a

ser "preço razoavel.",
Em verdade. que é preço r8Z0(,

(Conclui na 2..a página letra D)

iOFOSUAL
(Conclui na 2.3. pág. letra G)

o famoso
tanico

tuí ram um escandaló tão monstruo

so que o governo resolveu deles...
participar! O mais rudimentar bom

senso aconselharia o Estado a proi
bir os lucros extraordinários e não

dividi-los com os espertos e gol
pistas. Evitá-los seria a maneira

de defender á público, pois é ele

quem se sacrifica para que se for

mem os lucros. desmedidos.
PROVIDENCIA UTIIJ

facíl es-

modesto. CAMPANHA PRO' FLAGELADOS DO NORDESTE
Embora tarde, parece que o as- Inteiramente sólidaria com as Confederações Nacionais

sunto será agora regulado, no to- da Industria e do Comércio com a Federação do Comércio de
cante ao cambio livre. E' pelo me- Santa Catarina, e com as autoridades Civis. Militares e Ecle
nos o que se deduz do Item 5.0 da siasticas de Blumenau, - a 'ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
.i,nstrução baixada pelo sr, Maciel INDUSTRIAL DE BLUMENAU, apéla para a Industria e pa
Filho, diretor executivo da Moeda ra o Comércio no sentido de enviarem donativos em dinheiro
e Crédito, para o cumprimento da ou em mercadorias para as vitimas do Nordeste, cujos dona
lei do Cambio Livre. Reza o refe· tivos deverão ser enoaminhados por intermédio da ASSOCIA-
rido item: çÃO.
"Na concessão de licenças para Percorre o COlnércio e as Industrias, uma comissão de· .

li importação de bens destinados à

f
vidamente credenciada em angariar donativos espontaneos e.

venda a terceiros, a Carteira de os que por acaso não forem procurados, queiram por obsé
Exportação e Importação condicio- quio procurar a lista que se acha na séde da ASSOCIAÇãO.
na-la-á ao compromisso previo do

1 A TODOS DESDE JA' EXPRESSA A IMORREDOURA
importador de cobrar preço razoa- GRATIDÃO.

I

Voltaram os afamados

comprimidos EU!"IN de

val na revenda JI
.. A DIRETORIA

BOEHRINGlo!�. ALltMANHA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ASSEMBLEIA GERf\�il()RDINARIA
," " Convocaqa;..c,'

'

São convidados os senhores .aelouístas desta sociedade
anônima par,') a Assembléia qe�al Ordiiiãria que dever� l:e�
Iízar-se no dia 17 de março d,e'T953, às 15 horas, no escrttôrio
desta sociedade, a fim de dis,c:utir�Ifl' sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
'

moças, de mator., i<�",(le e que 1) Exame, discussão e apro'vaçâo- do balanço, do exercíoío
lem IH'rtug\lês e alemão; urna. 1': de 1952, demonstração da conta "Lucros' e Perdas",
COKRESPQNUEN'.l,'E em português relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal;
�oÍn ,ba�.t:mte prática e outra p: 2) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o exerci-
AUXILIAR com prãttea de todos cio de' 195;3;
os s«,viços de escritório. _ 3) Assuntos diversos. de Interesse da .socíedade,

'1 da : I Breitkopf Irmãos - Rua ItajaÍ.! Blumenau, 4 de março de 1953.. ,.

! GRITZNER - K,AYSER S,A;.\ 682 - Caixa Postal, 397 _ B!U-I PAUL WERNER - Diretor-Técnico.

I
. Kai'lsruhe '_ Dúrlach ; I menau - Sta, Catarina.

• .' . � V I S O
..

I' -.
'

"

'I I Acham-se a díspostcão dos. senhores acionistas. (lg doeu-

'I' NOVO TIPO 1953 ; ,I E:
mentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei 11. 2.627, de

, .' ,
. -:

,
.

, I S � M P R E 126
de setembro de 1940. .

I ''''-''
..

,

' ;! I .' Blumenau, 4 de março de 1953. .'
'

I Motores alemaes. ,"l'Cllyserl',! AUlftUO'Vtll' US'DOf PAUL WERNJi;R - .Piretor�Técnico.
de 220 volts .n, l),gar a luz. ! UI"Q.ii � ,

A .J '.

! s.endó mótôfe�'de�duplá I
.'

.

.'. ,

'I força :- }JO watts 1 V:�;;:'T 6�ob�,,-_1;��6 _c!:: COMPANHIA FA'BRICA ;DE I),APEt (TAlAI' ..lfaJil
Máquinas "Zuendapp" í NAULT PERUA _ 195() _ MER-

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia para ti

! elétricas - portáteis êl luz ,i CURY _ 1948 ..ClIR'2'SLER
ASSEMBLE"IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

,J embutida, reostato de I CQNV. - 1934 - FORD 85 HP.

I :pedal e màla original '! - 1937 - ADLER .( CIL. - l!Jo3&

I,
'"

I CHEVROLET - 1948 OPEL
Peças - Aeessor+os SUPER.. li _ 1928 _ AUSTIN A.7o.

1 Oleos - Agulhas
_ 1952 VOLKSWAGEN

j * .1 1951 - DODGE - 1938 - FORD
I Não compre sua maquina 'I A CONV. - 1529 - TRIUNPH 2.
'.antes de f;aer uma visita PORTAS - 195'1. I'fà Loja MA,X ,KONRADT I "A C I S A" Fone 132<l - BLU�

I Rua 15 de Novembro, 67.t:l 'I \fENAU - Rua l� de Nov.,

9831'l defronte ao Banco Ince, 1 _PEÇAS.E ACESSO"RIOS EM
_

�- GERAL -_

%-Jt ...... :x-X-�_l'
'

,E,- MAS
C'i:ne
O SEU CINEMA COM itENOVAÇ�O DE AR

PERFE:ITA A P R;E.S E N TA:
HOJE 'AS 8 HORAS: - Programa popular, com 2 filmes e

um seriado: -
"

..

';'
I, '

Lo filme: .:.;.. FORREST TUCKER, ADELE MARA e ES
TELITA RODRfGUES, num filme sensacional:

"(AlIfORNfA, TERRA ,DA COBtCAfi
� '""_ .; � '� .' ." . .-

Ação! Romance! ..Brutalidade! '

2:0 filme: - ALLAN "ROCKY" LANE, o cow-boy do
momento, em o
,

"0 MISTERIOSO DESAPARECIDO"

C l·,-N

�Gine Busch
HOJE 'AS 3 HORAS: _ DIA DA SORTE! Sorteio de cinco

p�·�mios·fle CrS 2ÇU,OO entre OS 1200 espectadores!' E .. , que
filme! ..,... EMILIA ,GUIU' - PEDRO INFAN1'E - RITA

� l\1:QNTANER, no ,gr4nc.e. filme mexicano, bàseedo no bolero

Um ,'ésc�ndalo tremendo nu sociedade: uma linda mulher
branca teve um filhinho preto!' .. Um filme estranho, como
vente. sincero! O filme que vai ao coração, buscar, elementos
para iutá.):' contra o drama da côr, e revela que a alma não
tem pigrn,entação! ,_- Um filme maravilhoso e mais o sorteio
de cinco ,prêmios de Cr S 200,00 entre os espectadores!
Acomp."Compls. Diversos. '

Platéa Cr$ 6,00 - 4,00 - Balcão Cr$ 4,00 e 3,00 - Os pre
,('os de boje serão majorados em Cr'S 1,00 pró Campanha dos

, Flage.Iados do Nordeste!
'

�-

A1ENCÃO, MUlTA AIENCÃOI
,,. 1:

à realizar-se no dia 14 de, março de 19,53,. àsLõ horas" na séde
social, à rua Curr Hermg nr. 430, nesta cidade de Itajaí, afim-
de deliberar Sobre a seguinte 'I

ORDEM DO DIA, ,," ,

1) Aumento do nosso' capital" social mediante reavalia
ção do ativo imobilizado, alteração do valor nominal
das ações e consequentes deforma estatutária e

2) Assuntos diversos do irrterêsse dk "Companh1a,
'

Itajaí, em 3 de março de 1953,
" '

".
'

.

VICTOR DEEKE. :Q4'etór�Gel'al
,;0 112 por vários motivos e

Dor morte do séxo masculino;
consultas: 938; receitas execu-

FALECIMENTO tadas na .farmacía do Hospí-
RIO DO SUL 6 E It·· tal; 2.209; injeções aplicadas:

••

,'- <.ln aJ�I, 826, sendo 676 aplicadas no
onde, reSIdia', faleceu um 2

•

o .

músculo e 150 na veia; curatí-
corrente, a exma , sra . ,la. ,�,�"� I vos .efetuados 1.088; operaçõesPacheco, progenturu do ,1 st n realizadns: 55, sendo que alem
cada desportista Pedro Puchc- dessas operações, foram feitos
co. 18 partos normais, 1 forceps ü
Ao Pacheeo que sempr-e di-f n- J eurretagens.

deu com brilhantif.mo a� eôr'" �---------�--�

I do Concordia e do DUfjuf' di' ('.J
i lias, Os nossos seritidos l)(,"[J1np�

O S�. Foster: ])ulles pediu p<,i� 1 pelo rude golpr- flue acaba de :-:0-

carta á comissão que agiss'e, I'a�
.

f1'er
pidamente, em virtude do dese- POSTO SCHELL DE ]�D-

_ _ _ _ jo ,do goverrio a:meilcàno .de 'ü·r MUNDO IUNAS

11 Roupas ,de q�alida.lles�pa� no local UTÍl :rêptes�nfante, diplo�
.,

RIO DO SUL, (j ,� Rec0t.el11ü3

11 ,ra:homens 'e senhoras - matico durante ,.;, p�i;io,do "ttê
'

e agradecemos um bl',n'!'> tio

ii Confecções Kellt;nnann tra�ição que e,v:entuaJment<� Posto Schell, de propl'iedadl' <lo

ANTT7�R.SARIOS I! Rua 15 de Nov 681 companharú a morte do sr. Edmundo Kinas.

SR. Dui{��4.L PAMPLONA
,", '

chá!.' Trata-se de um hole cinzf' "0-

E����E:!r��:��;i�11�Qr:gaDi�a,Gao .iD�Ullrial �De orgnrba O·�.ro�résso ecnDOIDICO�e Blumenlo I
t!I�;§ �����}l:�:':�i!,�,�: I

distinto gasparense e lndustr:al" �PQnçlusa;o da: 6.a pag'na) "

ço perseverante de traba- duçao de fumo que esta, do fumo no E.s�Ddo renre-l 'ISr, Dun'al Pamplona, socio-ge- esta pro.C€ss�ndo, vendem()s lho construtivo constitui companhia introduziu entre senta. hoje Em dia, mai; u-: ta, o; que s_e depre�i:de qu;,ren�e da conhecidp. e acreditada I'�{OS agr�<;ultores de fu1no fator preponderante para 11ft os produtores tem por ob- ma fonte de rlquezás de I a orlentaçao polItLCa d,.
In'dustria Benefic5adora Gaspa- mais ou menos 885.000 ki- maiores conquistas do pro' jE:iivo exclusivo estimular transcendental importancia nov? governo rus�o preser- I
�:n�ees��:�e en:!!f::��i��;i!.ra;� l�s de adubo para'planta- grésso economico de ums, a melhoria d,-, plOdutc, C'.I- para o progresso e o desen- vara as me,smas lmhas, de I
ensej� da gratissima -efeméride çaO; ,] 10.000 .metros de ta- ,cümt}.na. Como é natural,' a j05 fqnos. c(lmp�ns3rão os v_?lvimento economico do cOl1d1.ltF �t� ,agor_a .segUIda: I. assistência que esta com- esforços dlspenclldas. Vale do Itajaí, constituindo �ela admmlstraçao de Bta

panhia vem prestando &.Q Corne poderão os leitores a sua organisação industrial .Im.
,produtor do fumo não deI-: depreender d&s infcrma:- motivo de justo orgulho'
,x,a cie ser uma condição prestou o sr. para Blumenau, que ocupa
precipua para que a Javow,'

'

0.on Hilton, gerente geral hoje Jugar de destaque no:
=

ra d1lqtleIr. prúduto se da Companhia Brasileira de cenário político-econômico
i S. ;M E Y E R êHtn(1or s;:.rn ...n:e .,agóra está ,senvo]vs num clima favo- Fumo em Folha, o pla:ntio do .Est�do, . o que se deve,l:c= SÊ I pagando com o seu produto. ravel de justa compreensão' naturalmente as grandes"
iS E A Drienta�ão seguida in- du':; cbjetivlJs ec;.momico3. inici2iívas do vulto empre-;!,
'§ == I variavelmente em tunas as Insiste ainda a nossa 01'-' if6, endida' p2Ia Compállhia

',,=_
, P A S:S O L�D :F'I LIi O 5

I
�asas de nossa organisação ganisação em que o agri- Prepare Brasileira de Fumo em Fo-

ª PROTE'TICO, :: e a de dispensar teda ajuda cultor não monopelise o o· futuro de lha.
'

- 15 de NovenllJro, 595 - F'.one 1550 ê ao ll{C;;SO plantador,

íncentí-I plFlntio
de. fumo, em deiri-< seu filbo

'§ BLUMENAU - S. C. E vando"o a melhorar cada mente de outros produtos Eif' porque, ensejando a

!;'" _ _ ._ •• _ _ _ _ _ • _ :: vez mais o seu produto e agrícolas pois .essa circuns- c!alldo-lhlll inauguração, hoje, das no-

�.íhnlmlUlIlmmliilUmlmmIliUnmmmlllfmmmlllmlmmllimmh: dando-lhe o justo valôr, f;ãnc1a' C�l1stít�ida um pa-
vas instdações daquela im-.'

contribuindo assim para a ,racloxü.na conjuntura eco- portante firma, traduzimos,
melhora do seu bem estar e nomica qUE' representa a 1n- (lodG-fÓlfOlo·Cafcio) 'r aqui a nossa expressão de-

.

de sua familia, cujo voura em gera!, C0m reIIé- simpatia e de louvor aos

xos prejudiciais à prol)ria
S2US dirigentes pela bn-

subslstencia de cada�região. 1- - - - - - - - -li lhante conquista no terreno
ii Rn-as roupns, só na II d&.s suas proficuas € pro-·
II Alfaiataria KeIlermanu II veitosas atividades indus-1\ Rua)5 de Nov., 681 II t' .

"

nalS.

mtssão dos negocios estra.ngeírns
:latel foi Internado 'no, hospHal �vargaS, encontrará neste polrtí-

(lo, Senado. a ra.plda. conf'lrmacão
B da "nomeação do sr. Chariesem" Iumenau, onde recebeu .os co o homem capaz de eleva-lo 'lo' '

. Bohlen como ernbaixador dos
5,oe,urros ,ne.cessartos. ,Que ,o. tr1s-, lugar que merece Ao la'Jo rlo.s , .

. 'Estados Unidos em Moscou, em
te acunteclmento•. que .quasi rou-. grandes, batalhadores que lnte-· "virtude da nlorte do Illai'eclllJ.lbou a vida tde um homem, siI:va: gram ú· PTB caturtnrnse, Anfi-
de lição para muita,gente

'

toquio Nunes' Pil'€>"', no dia da
PARTIDO TRAB.t\.LHISTA primeira' retmiâo Iançará o' s�u

BRASILEIRO .díscurso que promete sensacto-'
nais ,revelações politi.eas
Aguarc;leilios. portanto:' a data

para mais uma vez ouvirmos a

·nesta palavra dos ma;13 ardoroso orll
do. "-lar pO}aular

stalin.
O senador Alexandre

ASSThfEM .ESTE
,.

JORNAL

liga
,:·O'esporio·s democracia. Antes à medida que

me l;lprofundo ,no conheçimento
dos fenomenos' pl'oprio� 'dá,' vida,
'politica, economica. e social do

.Brasil, mais� me convenço .de que
é insubstituivel e essencíalmeu-,
te necessária.

Um nome tão digno çomo da- Sou e serei sempre liberal"de-
quEIc lnolvidavel pione'ro de: .mocrata! .Fóra da .1iberal-âemo
,nosso progresso', não deve ser:" cracia tudo €i erro, ilusão e deli
vir, pa,ra a di1:'cOrdia entre o�1

desportistas riosulenses. Basta
riá apenas �star em jogo ,um
trofeu com o nome' de. Ermem-

Her- esperamos que desta, feita, em

Dlinio Cé, novo Pr:f'sldente" .da 1953; as· cenas':I;ão'desagradaveis
Liga Riosulenz" de DeS}lOl;,tos, dos úJtimo5 anos não se .repi
conform'e l1àvià, prometido, vem
ae nos entregar ,a r:elaçâo com

p'!eta dos novos ·d'rigentes' ja
L'RD.
',Qs inovas "",fmbros q,uo as'su-

. };ttjram à, t:are.fa; de dirigit' a, "111a,
ter" I-1osulenBe são Os "eg�l inte,,:
Vjve Presidente, Aldo K1rsten;
1.0 Secretario, NabO)' Rosa; ·2.0

.secre�ari.o, Dinarte Aibuquerqu�; bergo 'Pe1lizzetti para que dire-
1.0 Tesoureiro, ·,Pedro Bornhau- vel?

::in·;Sir��. T;::������ 'd�d\����= i)::e�;iS����d���� !e :():��s iSC��� Para' 'q�� �:I:!�� ��S;�Si't���
.

' ção de ,ânimos .

,Disciplinar Desportiva. Raymun- não se to:rne letra morta. é iudlS-

do Mayr .Sobrinho. Membros da. .

� pensável que o sr. Maciel F\lho;
·'""D' �"jtorl'o' ""'01' roll' V·t r

Que os novos dir:g,mtes da LI- cuide incontinenti 'de definir o quef1�. • v ,>Ao' ,ne 1, IOga Rl'o"ulen' e5' .d D�s t-
G· f'f t' J

-

L
.. s .' e c por 0'0 é "pleço razoavel".

, ,e, €1'
•.
" 03.0. agu.na; sUPlen-1 cumpram uma tarefa 'digna det Vlt P II tt R I 1 Talvez a defjnição reclame a au-

es: 01' e lzze· ,I, cO am.o aplauso são os votos ue fo�-
''Swarox.sky e ,.Franz Ax e Audí- s',. q. ,dieneia das enÚdac;les de classe e

t M" :-t' ',' mulaUl0s, porquanto JamaIS dEl- dos proprios comerciantes. ,Faça-e"ar"
. {)�art, �e.l;lç, ... ,

'

I xaremoSl de apoiar as atltudes �so.
Nos, pri:meiros dias do mils de certas e tamhem não fugiremos O povo gostará de saber que eo-

".abriL :pró,qmo vindoul'O, terel!IOS do dever de apontar as, passiveis meça 'u ser d"fendido, e exatamen-,
a ,disputa do riqui:<simc. trofeu falhas que porventura surg:-' te num dos ,setores em que Ir,";'

.

Tà<:ia��rme:mbergo P"1llzzettl e rem.
-

tem sido sacrificado".

rio.

Blume-nau e Curitiba, de domicílio ·à�(IÕll;lI:-í}(I. A�ênci:lIn
.sLU�lEtliAU: - &la 1� de Novembro, 313 {Hotel Holetz) ..:.:.; :Fo.D'e, 11,ln.2.
.GUBITIBA: � Rua lã de Novembro, .}�2 � Fone 634.

' ,

�C,�ITl\itHiE VIAGEN1LES:eEC!Á:rs "rARA QIL�LQUER.PARTl':. -. '

D

8
presidente da

Em suma, a pratica ra

cionàl dos sistem3S de pl'O-

.. ,..quando a mocidade não é, prejudicada
pelos males femininos

Se pi'a voc� nem todos os dias do mês
são azuis, experimente tomar Oforeno.
Ofoteno é o moderno regulador das fun�

ções femininas, uma fórmula cientifica·
mente perfeita, de a�toria do Professor
Fernando Magalhães. especialista em

moléstias de senhoras. Oforeno é encona

irado· em líquido ou em drágeas.

UM

Jot.:ri

BLUMENAU, 7-3-1953

Blu

3'0 filme: - Inicio do super-seriada:

"INVASÃO DOS PE lES VERMELHAS'i
com WILLIAM ELIOT. - Preços de

costume. -

��������í
B • lIiI O B B O I O AS .... __ it

VAlUZES li! ULCERAI!
DAS PERNAS: curas 1Iem. opera�

DlSPEPSiAS. PRISAÔ DE VENTRE, COLI'í'1t8,
I\.MKIUANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANtJS

C08.AÇAp. PULMõES, BINS, B�G�-i., FIGADO

-DR� ARY TABORDA-
� - 1'dE'D1CO ESP:ECIALISTÂ-

I'

Olilllca Ge:ra.l de Romeu, MulherM fi Cria1t�i lTOUPAVA SECA: t la 11 eU b 17 u. BLUMENAU
���:!6����

E

INDICADOR DE· VIAGENS
lM:P R,f·SA,:M.O R1IRA & WERNER
V�,(}EN8 DIA 'RIAS ENT_RE lTAJAI' E ,BLU·M.F.NAIJ

JJORA'RIO DOS ONIBUS;

PA�AS PARA ITAJAI': 7, 10 e 15,30 horas;
PAa'!:iuAS ,PARA BLUMEI'IAU: 6, g e 15 Hora••

HORA'RIO IlAS CAMIONETElh
,PARTIDAS PARA BLUMENA.U: 7 e'12,38 ,hor&J;
PARTIDAS PARA lTAJ�l': 9 (l' 17 hora,.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 DOR ônibus e Cr$ 20,00 nas canúonetes

ÁGENCIÁ EM ITAJAI': Rua. Hercmo Luz - (Ao lI,dü da Igl'tljll
MatrIZ) - Fone, 373
,AGÍl:oNCIA EM BLUMENAU: Travessa 4 de Feverelru - (A
gência. Bra-Blú) - Fone, 1266

_.__.
__._

RODOVIÁRIO E'XPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONIBUS ENTRE:

LINflAS BLUMENAU-BRUSQUE
SAlDA DE BLUMENAU: - (De 2.as às 6.as feira.s às 7, 10, 13,
U.'e16 hor';'s) -(.4os sáhados às 7, 10, 13, e H, horas) - Ao.

Bomingos às lO hor'ls.
SAIDA DE BRUSQUE: - (D!u úteis às 7, 10, IS e 20 livrai)

(Aos Domingos às 18 horas) .

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLlS
BAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à Sábados às; 6,.8,15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\.NO'POLIS: - (De ·2.as à 6.a8 feirai til

1 1& e 17 hrs.) - ('Aos sábados, às; 7, 14 e 16 hrs.) "

, ,

LlNÚÀS' BRUSQUE-ITAJAI'
SAID.4. DE BRUSQUE': - 2.as à Sábados às'7 e 16 horll8.

SAlDA DE ITAJAI': - 2.as. à. Sábados às 8 e 13 hOfU.

LINHA I'I'AJAI'..JOINVILE:
H O R. A R, lOS:

SAlDA DE ITAJAI': - De 2.as a sábado as �, e 15,15 horas,

SAlDA DE JolNVILE: - De 2.as a sábado as 7,30 e 15,110 11.1>1.

LINHA,S NOVA TRENTO-FLORIANO'POLIS

SAlDA DE N� TRENTO - z.as, 4,as e iS.as feiras. ,'às '1 !lOTai,

'SAlDA DE FPOLIS.' - 2.as, ....as e Il.as lelrall às 16 lltmu,
_*__ •

__"_

A U TO ..V I AI Ã O H ASlf
. .

Atendendo às nec�ssldades e conventenels dos 5r5. passag(llro�,
a Aut� Viaçã� Ha"se. acaba de estabelecer novo horarlo d(l�

'E�US transportes coletivos, os quais já",entnram em vigor fi

que obedecerií.o aO seguinte:
PAR'l'WAS DE BLUM'ENAU: (çlilklamente)� 6 heras - ônibus:

9 horas - ónibus; 13,30 - onibus; l4,36 onlbus (.vla Ibll'lI.lWl);
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diAriamente) 5,3(1 horas � onl

bus. (via' Ibirama); 9 horas - onibus; 12 horas - onibUii; 15

u.0r�s - ,émlbuf,

:fXPRESSO RIO DO lESTO LTDA.
Omelhor e o malg rápidO servI!:" de Onibua blterurbano

entre' ruá do Testo (POl'Ílerode) e l;llumeziau.'
,

RORARIO! - p':rtidas de Blumenau; Rua Ne:reu Ramo.,
DiAs UTEIS, 8,30, - 9,30, .,- 11,30, - 16 e 11,fHI hurall -
AOS SASAUÓS:' - ll,30 _.;. 16,00 horas:

,

Aos �O:r.[�NGOS: - a,ou, - 9;00, - 11,30, - 13,30, - 1'1.311
e' '18,15 horas.

'

.:Pá\-tldas de Rio do ,Testo (Pomerode) DIAS UTEIS: - 6,011
6,30":':' 7,45 - 1·2.00 e 13,00 horas. DOML....GOS; - 6,36 -

7,30 - 12,011 - 15,30 - 1'&,30 horas.

PONTUALIDADE -,RAPIDEZ - SEGURANÇA
_.__ .

__._

;EMPRESA AUTO'VIAÇÃO RIO DO TESTO
SAlDA DE RIO DO< TESTO: A'B 6,lS. '/,15 e '12,30 HORAS.

,�O(D()l\llNGOS� 6,15, 7,15,�12,30, 16 e 17 HORAS.
SAIDA:S DE BLUMENAU: (Defronte ao prédIo da Mú.tua. C..
tlodnense):'

. , , '

DIÁi; DE· SEMANA: - às,S, 11, 16,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: - às: 8,30, 11, U, lS e 19 HORAS.

_.__•
__*_

EXPRESSO BlUMENAU·(URITIBA
Endereço Telegrático: "'LIMOUllJNES"

AGil:NCIA 2LUI\1SNAU', 1tria,15 de Nov. nr. 313 - )fone: 100�
AGÊNCIA CURITIBA: RUlI 15 de Novembro, ni'. 629.

_.__"__-_

8LUMENAU ..JOINVILE
ViAGENS RA';PIDAS E SEGURAi!

--,$O'NO -
IIIXP:R-EBfiO ANDORí'Ni'iA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.ANUAL ...

SEMESTRAL
N." AVULSO

PASSEIO

ESPORTES

USO DIÁRIO

completa
dOI

t

�'"
�������.���������I�__·_.��(�A��S�A�������R�Ua�1�S�d�e�N�ov�em�b�ro�,�SS�3���

uma história comprida e cheia de controvérsias. Foi díscutí
do .ern vários orgãos das Nações Unidas, durante mais de seis
anos. Os Estados Unidos se opuzeram a essa convenção. sem
pre que ela entrou em debates. A convenção, na realidade,
.fol já aprovada há vários anos, mas a assembléia geral, até a

semana corrente, não concordou em solicitar aos países mem
bros que a assinassem-

Quando o projeto foi, pela primeira vez, apresentado na
Comissão Econômica e Social. não foi aprovado. Os Estados
Unidos. frízararn que o "direito de retificação" em si de ma
neira nenhuma contribuiria para ampliar mundialmente a Ii
berdadé de informação. Salientou-se na oportunidade, além
do mais, que a "retífícação" das notícias tenderia a aumentar
e não a diminuir a intervenção governamental nos meios de
informação - fator muito importante para a liberdade de
imprensa.

Os diretores de imprensa nos Estados Unidos. OS quais.
com com empenho, cuidam de preservar seu direito fi liberdade

de informação, unânímemente concordam com êste ponto de
"retificação" dos' telegramas noticiosos tem vista.

Famosos peJa alto qualidade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



quantidades suficientes, determinam
Q aparecimento de lesões caractrístícas graves..... ,. for�1a. Para ,"1::1' a roupa .bcm

Como é de toda necessidade uma alimentação' rica em ,c?oi1s�rvad� c h-;m tratada. (
vitaminas daremos adiante alguns dados- informativos sobre; preCISO algo :na�s. As r::!nd2.:"
os alhrientos que contém as principais vitaminas e as doenças por exemp�o, ('Xl�em, um cur
causadas pela falta delas. dado eSBecIaI. Alem de serem

.

As 'vitaminas na' sua maioria, provém dos 'legumes, ver- caras, .nao �t�n('!-J bem lava
du�as e frut,as. Muít?s outros alimentos também as possuem dias � er:gOllliL!;lS estragam-se
(Iaite, ovo, oleo de flgado de bacalháu mel de abelhas rnan- ogo e .p�rdem (1 que possue �

díoca, manteiga),
" ' 'de ,mrus belo: a delic.adeza.

Há airida a assinalar que urna das vitaminas, a D provém yeJamos com,) tratá-Ias, U30
em larga escala da ação do sol (raios ultra violeta) sobre a

agua mo�,:a, e sab�o. em tio'
pele. � �'''1!'1Il�:. �os.' prevramento dlluldv. Na

A riqueza vítaminica varia em alimentos dum� deterrni-j
última agua de enxaguar mís

nada zona territorial e também, nas variedades de uma mes-:
ture um pouco de .açucar. Se

ma espéc�e desses referidos, alimentos. Por isso é que para'
forem b�ancas ,

mIsture um.::, ma�elado, empregue 1,.llTIJ so-
um perfeito estudo do valor em vitaminas dum referido ali- cQ�her de açuc�r na a�ua do lucão
menta deve-se levar em conta as várias regiões territoriais de

anil. Se as desejar de.cor crc- _-.;_',..--'---'-- -'--'-_

um mesmo país, estado ou município, �e, em,lugar de passa"las por
.

Um. organ ismo nece_:;sita de uma certa quantidade de vi- agua ,de am!, deIxe-as d,;rantamínas, ,pOIS se' :550 nao se verificar aparecerá uma série t� alguns .mmuto� numa infu
de doenças ou sejam as avitaminoses e a quantidade certa' s�o de �ha da IndI�, Se as ren
para satisfazer as necessidades nutritivas depende é lógico

das estiverem mutto usadas e
de vários fatores,

'

" amareladas, convem dar-lhes
�m.a dose ótima para um 'Crganism� poderá ser mínima �}ma leve fervur';l deitando na

ou ma?,1r�a para um outro organismo.
.

I
agua, num saqumho alguma",

H,a amda a acrescentar o estado particular do indivíduo, c3iscas de ovo:. As rer;d�s "lS
se esta estudando, em pleno período de crescimento, de alei-

SIm tornar-se-ão alvíssímas .

t;:o:el1to, grav.idez, pr!urbações metabolicas ou estados pato-
Em seguH;la, passe-as por á

,1ogIcos. Tudo ISSO influi na qustão da dose ótima de vitaminas gua de anil, levemente acuea-]
como, também convém citarmos que alguns organismos apre-

rada. Para secar as

rendas.!
sentam, �mdc:, uma sensibilidade toda especial para determi- prenda-a� sobre �un� toalha

., '
.nadas avItammoses. Na falta de elementos capazes de tornar seca, aSSIm voltarão a forrr n

I
rinha de sal; 2 xrcaras de lei-conhecid a dose normal deve a alimentacão diár-ia p ssui

primitiva. Cuidado especial.
--�----'----

te; 2 colherinhas de casca deit
"

I"
. o Ulr

mere N I L ' .

'dyl a�mas em arga escala, pois um excesso não será nocivo .

ce 0 Y on, uva-se em - _ _ _ _ _ raranja I?01. a.a saude, ao passo que a falta trará sérias consequencias
I
SImples ag,:a morna com flo- II Acabamento aprimórado II I

Em pnmel�o lugar, amole:
.

.

zos de sabao, sem esfregar, II Alfaiataria Kelfermarm II ce-se a ge.latma em meia xt-

Hn�"es OH pa�e aUa �ns Yesü�os .

Grancle vencia especial.durante

QUARTA PAGINA

Um ponta que a moda quer que se destaque do comum é o decote.
,'. Vêe-m-se, é claro, a]gumas' reevucaeões, como a gola. à marinheira, ás

"lapelas quase em cnate, mns enfim onde pode a fantasia dos desenltis

tas trabalbar Vemos aqui' de fato "o colar", tipo coleira de cão, com

algumas Illodificrrçôes; vemos a abertura sobre a frente da blusa, com

as pon tas dobradas, com lacinhos substituindo os botões. E vemos fi

nalmente a bela blusa com peitilho em Iínhas verticais, com a gola e

os punhos multo Interessantes. Decotes para todos, segundo a Iínha

do rosto.

�������

iAtençCíO aru-a,Oficiais
em Estofamentos ! ! ,
A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua,

,

Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centre Cívico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
para Automóveis e M�óveis estofados.

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os interessados, deverão se dirigirem a Gerencia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres

pO'1ldencia para C. Postal, 1.242;

QUEM CANTA PRIMEIRO?

Quem canta primeiro, para
anunciar o dia, não é o galo,
como geralmente se pensá.

. Antes dêle, já soltaram o seu

canto, o melro e a cotovia,
respectivamente, às duas e

três' da madrugada.
Bem flue há llUlavrás, qüeridá,

Qnt' matam como lnmhais ...

Tu já findaste ma Vida

Ao dizeres: HNunca mais! •.•
H

BOAS MANEIRAS

No teatro ou no cinema, a

dama deve pre�eder sempre o

cavalheiro, pois impressiona
r: luito mal que este se distan
de, seguindo (') indicador dI?
lugares, e deixe a senhora a"

1�rás.

CONSELHO

Aquelas que acham se per
der tempo, dedicar alguns mi
mitos de seu dia à leitura de
bOl1s livros, ,não sabem quan
lo é isso agradável e quantos
e incalculáveis benefícios
lhes trari.un.

J!GU!RIBE
F6rmula do Dr_

DomIngos Jaguaribe,
à base de coerana,

a milagrosa planta da

A QUADRINHA
DE HOJE

'

Não moi com agua passada
O moinho - diz o rifão
Como é dos mais diferentes
'O moinho do, coração,!

Alberto de' Oliveira.

Fraquéza Em Géral
VINHú CRli:OSOTADO

Silveira

A,RÃO PEBEtO
Advogado'

Atende em qn�quer ..,.,
marcas do 1!!9tad6
- BLUMENAU
JJ:dlt1cw "INCO"

Senhores ,Comercianles
RECEBEMOS

r, PAPEL SUL A�IERICA - cmCLETS ADAMS
r O'LEO A PATROA

He1ena de Lichterfeld

Como nem todos os tecidos
são iguais são tarnbem dife
rentes os processos para lavar
e conservá-Ias. Geralmente,

Em fios cai 2 chuva tão delgada
que me sugere não sei porquê a estranha
imagem, da teia que uma .aranna
leeêsse peio espaço' deslumbrada,

Em pleno. verão, 1'-0 sol .ruIvo e ardente,
imprevista -como cena de magia,
surpreendente a nuvem fugidia,
o frívolo aguaceiro impertinente .. ,

Caíste como incauta 'mariposa
na teia da. chuva. miudinha,
e na, cabeça. pôs tua sombrinha
uma suave auréola eõr dé 'rosa ...

E no esplendor da luz agora triste
�9�� _a. somnrn q�e vest.e cernas horas
Jpagll�el-te U alma das auroras,tll0 'radiosa. aos olhos me surgist.e.:.

,Hisereto, o teu 'ençanto sem alarde
vai desfolhando' rosas di,' beleza '

nessa, difu� e subtil tristeza
que e a chuva de estio pela t'1-�d"

Fico-me a pensar nas coincidências
entre o mistério desse teu encanto
e a água do céu correndo em pranto
emquanto a luz sor-ri em transparências ...
Nas tuas formas cálidas, serenas,a beleza de, Venus adivinho
_' Beleza que embriagá cólriô ti' vinhó
que se bebia nos festins de Atenas'...
Agora um pingo-pingo. Já cessou
a chuva, e num, gesto de rainhafechas, !!, sorrir .tua sombrinha
,':"" flor que, o aguaceiro desfolliou ...
Sumtu 'se a auréola cor de rosa
sobre a tua. cabecu.

Mas deseubro
<jue em lu_gal' !:leIa" o meu desejo rubroe uma aureola lllquieta e mUt"l'ios:t. ..

AHIVERSArRiÓS .

A

este mes ·na

C A 5 A aUlR G E R

Fazem Imos hoje:
- a mentna Neusa Maria,

filha do sr. Manoel Soar re-

sidente em Gaspar;
s

--,- a menina Nair, filha do
e a- casal Alberto-Iracema Kln-

ser;
- Transcornm. na data de

ôntem o aníversárío dó jovem
Hélio Raymundo, motorista ria
de praça, e que nesta cidade

w

CASA
Telefone

menina, tendo o' feliz evento
se registrado dia 28 do mês
transato, na Secção de Ma
ternidade do Hospital
Isabel".

CASAMENTOS
- Nl'l localidade de Lontras,'
munrcipit) de Rio do Sul, rea-
liza-se, hoje, o enlace matri
monial do jovem Franciséo
OUo Boehm, ativo funcioná"
rio no comércio de Blllmenau, '

e pessoa muito· benqüista e

relacionada nos nQSsos meios
sociais e esportivos e filho do
sr. Cllrt Boehm e esposa ,da,
ElIa ,Krause Boehm, residen
tes nesta cidade, com a gentH
srta· Melanie Hoelgetbaum"
dileta filha do sr. ,WlllY e eg-

,

j;lORU da_ Rosa
.
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os Flagelaêos ,Nordestinos
.'

C';" dede cio esta

do O I
cI o

li

cerioce

DR· O. R. ,KRtJeGER'
Doenças de' Senhoras c .e Operações, R.aills X
Consultôrtoc ,Huspit'lj.l, Santa.,Catarina. .'

Consulta: Das 9,30, ás (12 no,.t:a�, e Dgs 15 ás 17. horas"
.Resídêneía Rua lYIaí:�c'haI'Floriano Peixoto, 253 --'

Fone 125&" (em �dhite ao Hospitál'Santa Isabel). .'.

Regime ditatoria I

OS ;grandes cartazes .do clube bariri, que
',' &ombater,ão ·c�ntra

ras �1 i.ds tarde ter pela em vista da derrota honro- outros; o ptélio atingirá
sa que sofreu em Brusque, ,per" certo completo êxito

1
de

_ .
em contra o campeão da LBF.' .'.

I "

.

.' •

•

co 0-
.disputa do Campeonato .Es-: Tendo como atracão nú- teCl11CO e financeiro, deveu-

tad�aL. Está .su� re�res::m-, �:ro r um a �?resEmtr,çãcr I d���;gnífico .estadío do
taçáo futebohs.tlCa disposta J c �ques Cal rocas, e�tre \ M.:elrcílio Dias dirigir-se um

,a fazer boa figura, mor-_ los quais poderemos citarl .

-.

mente . agora que está com II Celso, Ananias, Olavo, Li� I público t;umerosíssimo, lo'
,a moral .bastante elevada, ma, Cidinho, Maxwell .e go mais a tai'de,

no ,futeból

I
$

I
�. OUVllJOS � NARIZ - E GIUiGANTA - DO
�. DR. WILSON SANTHiAGO.

.

.... .'

'i�'
Anbten�tl"_. "acuIdade. de M.edIeln.. óll.-Uillv"i.'n.ad.·,:4Q, R,anl

,

.

CONSULTAS: Horário; das 10 às 12 horas 'e das 14
as 18 horas. - _CONSULTO'RIO: Junto ao êHos-
pital Santa. Isabel

.
.

Aurélio $ada
Conforme prometemos na médio de um ofício. e itajaienses. Aqueles quet- As leis e regulamentos em

edição de ôntem, vamos ho- O mentor palmeirense, an- xam-se de ter sido o Duque' vigor são relegados a plano
je relatar em. seus mínimos te a deselegante atitude par- de Caxias forçado a dlsputar ·infedor e seu dirigente má

detalhes {Js' 'acontecimentos tida. daquele que dirige os duas pelejas com o Concórdia, 'ximlj' decide as coisas a seu

com os quais se viram impe- destinos do futebol estadual, na semana que antecedeu ao' 'hél prazer, sem consultar os

didos de jogar em Plortano- foi tomado, de surpresa e re- seu primeiro; compromisso' interesses dos filiados à Fede'
polis Avaí e Palmeiras. voIta, ao mesmo tempo, co- com o campeão de Lajes, no raç�1! Catarinense de Futebót,
Encerrados com êxito os mo, aliás, era de se esperar, campeonato estadual, por t,er que afinal de contas não deve

entendimentos entre os refe em virtude de estar seu' clu- sido considerada ilegal a sí- ser responsabiltsadn pelas ar-:

ridlOS clubes. solicitou o sr , be "em dia" com a FCF e tuação' de vários de seus era': bltraríedades ce seu ll�csi·
Osmar Meira, presidente a' sempre ter cumprido à rísca ckes, quando a eles havia a dente. E' geral o descontenta,

zurra, licença de Federação, suas determinações. Ouvindo, F.C, F. dado condições de jO' mente que vem se fazeildo
. Oatarmense le Futebol, para à tarde, a resenha esportiva go. Os resultados foram fU�I' sentir em iodo o .Estad«, de'

a efetuaçãcl do espetáculo no da Rádio Guarujá, de Floria- nestes para o rubro-anil, que, vida à falta de eavalheírtsmo
estádio de sua propriedade. nópe lis, tomamos conheci- com seu time completamente � capacidade com que vem o

à rua Bncaíúva. Com surpre- mental de que um de seus cro- extenuado, viu-se derrotado .:1" Osni Melo orientando <)

'1 t· nístas, dirigindo-se à séde da netos Aliados. lócce,r barrãga-verde, que .. IH'i-za OUVIU pa avras nega rvas

do maioral da entidade Ilu- FCF, afim de apurar os mo- Com o Estiva outra injusti- ma por absoluta falta de OI'·

rlanupo lítana, tendo então in tivos que resultaram na sus- ça foi cometida. Proibiu o sr,:' gunízaçâe.

sistido 110 !,edido, tentando, pensão do encontro, foi Intel- Osní Melo a realização de seu

por outro lado, saber das ra: rado de que tal sucedera, por prélio com (!, Olaria, hoje à Enfim, nada mais nos sur

zões que o levavam '1 tomar não ter o Avaí feito a petí- tarde, alegando que tal a- preende, de!lois de tarrnus

aquela atitude, em Ilagrante ção da neeessárta Iíeenca contecimento prejudicaria sen': 'constatado que I) sr, Osn] Me:

desrespeito- às leis esportivas. dentro do Inazo estabelecido sívelmente o resultado tínan- lo não ve com bons ofhos os

Mais tarde, então, declarou pelas leis, ou seja, 72 horas ceiro do embate de amanhã;' homens que labutam na crô-

I) sr. Osní Melo que em se antes do mesmo. contra o Carlos Renaux, do' 'nica esportiva. Considera-se

tratando do Palmeiras, não Imediatamente a reporta' qu-al }IOUCO sobra aos
.

dispu- ::\))0501uto no futeból de' San
tantes. Resultado: A L. I.. D; ta Catarina e os clubes quedada permíssâo para que gem de "A Nação" entrou em
�iClU solidária com seu fi- .. continuem sofrendo as eonse-

I fosse realizado o embate in- contacto com o sr- Osmar
Meira e colocou-o a llar do' liado e a luta frente aos ca' fluênCias dê·' s�as decisões' ab"

'ter-municipal, no qual os jo' l'iócas será mesmo levada 'a i surdas e injustas, até .� tél'mi·
gadores esmeraltlinos fariam. que tivel'a oportunidade (le .

efeito, à l'evelia da F. C. F ..

'

no de sua gestão,. a qual será
a �,ntrega das,faixas de cam- ,escutar, através da popular e'

N:- h' d' 'd .... l
..
embrada na histo'rl'a do espo'"_. . .

".
-

d'" , .

-1
'.' d C ·t"l n- . I

� ao a UVl a neluluma, •

l)eao ll-0S. defensores o ",lf., ;mIs�,ora ..
a apl g • Isse nor,; I 'm era o regime ditatorial no'

.

te estadual, como um de seus
mio ilhéo, pela sua brilhante entap .1) acatado de�portista., � lf P

b 'I t··
'

.'-
.' ,_ d' lute o· ca armer.lse. . capítulos mais tristes.

conqUIsta de 1952, por ter ° que nao proce Iam aque as
.

. ...

Campeão d(l Centenário agi' i:Iesc��pasda Federação, pois
o

---�---------...----------

::md�n:!:!l�:o:a ::�li:a�CF, :���sn:ezce:m�: !:e;�a B�� J'o'oas' .1111 n t: ,,·e·
.

r' ....e. S .S ,.a'. ao. que realmente .houvera. caiúva, sem ela ter. solicitado,

lU'llrlDando de ioihvile ....

if::��!:?:�;2::::r:;�; :;::o;�::'''';.:,i�::::;::' �I;,e ··f'�..e'-.·r·'.r·--OVo ,·"arl·O :d··.··
...

e-" C··u·rll.:J·ba• 'ttIXiaSl.DlarJô aSenSnC80 ,�B am�oba ru,da Duqu, de.Cax'a. da iro· :�:i;�� ::i�:;:'e:�d:�jU� •

· . "'-. '" ... ... . .. ,. •. .
. ..

� .'" 110ssibilidade de ser levado :t dicado no certame estadual,
A grande sensaçãó espor-: d._ura:r1te ml,litos anos foi efeito ° amistnso"prolframado via.-se .·na obrigação de reve

, tiva tle domingo, para 9: fÍgura de' destaqt;te na equi- e quinta-feira llela manhl, lar ao Palmeiras o que escu'

públi,co joinvilense, será o pe principal.do Caxias. Co- chegando a Blumenau, rela� tára do sr. OsnÍ Melo, com
. . onde se encontra o centro-a- contrato com o "mais·. queri'

!na�ch que o Caxias reali- ,mo,se sabe, .o.veteiãriõ"']·o- tc.u o sr. Osmar Meira ao sr. grande decepção,. aliás. " '..
...

.

f O
.. . . I O

.

vailte Juarez, �stá vivamen. te /.do" ainda não foi renov.ado
�ara _rente a.o . laría; uJP,a' ,g'ador deixo.ti as ,fil.eiras al- Abel Avila dos Santos, o que " Palmeiras Esporte Chi'

,

b-
• interessado no concurso de Coma vemo!':, procuram r�for'

Gas. oas eqUIpes do futebol 'vi.-pret.a.s, des.de q,ue ,se ViuI01iVír� "dO,' "pre.sidente .da .F_'e:·. be, como e �e direito, dirigi-,
carla

-

C t d F t - I'" atr 's d L B F f' Jonas, ponteiro direito do çar'se os quadr.os p.a.r.a.. naense:!ca.
_ _ .dI�pensado pelo tecmco Le-. Ulf�:a'?,ao aarmense e 'u.e :", ave, a ... , um o 1-

Embora :hao esteja de to- leco. .. : .
: :bol-, "verbalmente. e: 1101', inter· cio à .F'. c, D., exigindo ex' Gremio El'pJstivo Olímpico. para a temporada do corrente

40 atrnr,:(io, pois encontra':'
_

'

.

�.
.

..

.

plicações' sobre'Jl vergonhosa Um emissário do clllbe da ano, quando terá lugar o

se ainda e� per�odo. de ri�. �Da :CapUal maneira !leIa' qual agiu seu Campeonato do Centenário,
gorosos tremamentos, O ;011':'

I I
.. _....

.....

'1·
.... .... III

h
presidente, .

um entendido em
- - - - - - -. - - -

- .

n a o
II i�legância e bom gosto, 11 cujo título máximo é o sonh"

:=tr��::d�;::r��, eUI,na· ,,81Ienl. :=;:::E!�:�::�:�::��� II '��!;!�i�:����ra :: �:otOdO' que, ele ,onc.,re

�i�i;�!�ri7�:�:��;!�i;': lae
·

:IlG figueirense �e?rno:O a:::::,1 :�:r'::: �:_I:':'�oiN��I;E�V-o"TAS"E"MEifiAIS"""""'"IlIl�.te contratados, como .11a-� Inforinãçq_(:!s procedentes'j"c1assifícar�sé' para [;!f. pele mais, a nova "mancada" .do _ • < -

I chequinho, jQel, : Gastão, da êapitál
.

do .Estado, a- jàs córri o clube ,dirigi.do sr
..
Osn1 M�lo. Outros clubes 5 Dr. Arnaldo.Gilberti E

I Chadéco e Lacava O emba- diant'aín· 'que . b Figueirense p"'lo sr Osmar MeIra. ,e lIgas de dIversos centros es· I::: ,..

"
,. .

::

I
.. . ....

.. .

-" .. .
'

-

.

'.

�
.

,t'
.

d' E t . = DIRETOR CLINICO D_-", CASA DE- SAU'DE DE N. S. -

te tera pOL' 10Ga1 o EstadH� reforçara .bastante sua e- PreIIo entre os cam- P?� IVos o· sado, te:m s�do =. DA GLÓRIA _._:._._
.

-

.

Ernesto Schlemm" Sobri:- quipe principal, que terça- peões" amadores de VItimas das aberraçoes que - CONSULTAS: de 2 às.4 hQras na Casa de Saúde :::

,

'

I
nho. . feira ·à . nóite dará combate Joillvile e FIOl;ianopoHs comete. Dele reclamam amar- - de 4 às fi Rua Candido de Leão 39 ;:

J
C O R R E '1' O R 1 AtI '1' r,o Olaria do Rio Dentre os . O 13 dê ,Maio campeão gamente; para falar nos ca- :: Fones 4212 e 3055

-

Rua Maranhão N 2 ' BLUMENAU 1 ;j u O�10 lI- 1SmO "'...... .' .' .'
.

= _- C U R I T.IB A -- :::
,

.

i � Amanhã pela manhã, elem�nt�s X�$a:dos pela, a� :'m,�dor�s�� �a C�pltal, cor;: sos mais recentes, riosulenses :innl"'!.!I�I��I!.!IIIIIIUllllmU!II!mtl!llJlllJlllmmllllllllllnmlllnlllh"'!
�����1> num acontecimento espera- .grem).aç�ao ab.n-negra, aes- o fIto Ge"nao deIxar o'pu- .

--_._� -- --_._._--_.

do com ansiedade há várias ,taca-se .o plaier Teixeir�-. blico ilhéo sem futebOl, a

semanas pelos ,desportista; nha, ?:!.iriâà.o m.aíor craque Inanhã ,à /arde, enfrent�:á,
joinvilenses, vão. ';Ser leva"" do .pebpl. b?rriga-v�rde, de- no Esta?lO �da ,l':'ede�a?ao.,
das a efeito eletrizàntes fendendo atualmente o'C. em panIda mtermulllClpal
corridas de automovel des-, Rénaux. das mais atraentes, Q Fl?

.r I tacando-se
no progr'à�a �- ,:::;aso se çonfirmar a �o- r;�ta de Joinv�le.' _ca�pea�

•......� laborado, a, pr�:va denoml-' tlcla, ��n:�ntam em m.Ulto d� Segunda DlvIsao ca L

,
! nada 1.0 CIrCUIto Automo- a� p:>sslblh��es, de VIr' (.) J. D., do ano passado,

,i "� I b�lístico "Ci�ad� de Jo�n- �vlce-camp'eacr llheo a obter

.... � vIle", A .pnm,elra cornda um bom ,resultado na luta
...... :ompreende .Qinco voltras Jrente aos carío<:as.

no circuito Ruas Max Co- A.ssistirão '0 l1latch
_ lin, Campos Sales, XV de .Ll,lz .x Araranguuense
..

I,Novembro,
Cruzeiro ,e Du� ,O técníco do (;ampeão;

·que de Caxias e a pl,'incipal florianopolitano de 52, No
_

,
,s,;rá �isl?uta��, ,;m ,SI�inze. zeta, em companhia de vá

, voltas. Taças e medalhas rios, diretorés avaiapos, ru
· comemor&tivas serão dis- mará amanhã pGra 2

Cida-IY;C������������«��w.�.$tJ;����,,�'''#.��� �tr�hÚi(l.:as aQs mel:h,or-es co� de de Tub��.àd,.afim de ,a��
.

�

:
locados. -

I
sistir o cotejo que HercIllú

,rS
'

f ""' 'T' h'
.

F',· ,�, 'll ,Ínscr�veram-se ,nla' co�� Luz e Araranguaen�e irão

':'. ... O· f'6 ,r' � e n a �" e

I
"petição volantes cata�inen-, travar, pelo Campeonatr: I

, • , •
Cc

;. SES, paranaenses e

gau!'hos'l
Est�dual. Pretende o cn�ch

Escl'.eva 'detàlhaC:amente par-a a Caixa·J.>{lst�l�'7 9 ,let �ia.&'o no América alvi-celeste, observ;:.r OS.\
_ São ·Paul0 _;_ 'Junte envélope'selaào eom"eJidereço.· � Assin:>u comnromisso movimentos rle· ambos Oiq
.Não qti1��e reg�tro p,a:.:a,evitar demora na retirada, em: com o campeão estadual de conteridores, já que ta�to 1
horario.lm�roprio. .1951, o zag����i�ro�T�'�Ía�.g�o�,�q�����u�m�.�c�p�rnio��.�?�u�tir�o��Pio�d�e�r�a�o�I���ii�����ii����������������ii�����ii��������;;;;��������.�"�.�

}�'
.

-- CLINIOA,GERAL�·
. E�pecialiSta .�pi' Doênças ,de :Ci-íiiiu;a

.

:

.CONSULTomo: ]fl-oriano Peixoto, 3S - 1. andar - :

Fone: :H'97· .....
..

.

.

RESIDENCIA: RUil"Ji'atajba 170 --,- Fone 107.4

DOENÇAS·····�'DO)CORAÇÃO
DK;CARVALHO

. (ElectrocardlQgrafia)
,

Tratamento de neu'r��s'-:--(�$�c,qt:eJtWia) .. ;

AY. Rio Branco. Ii (Sobrado)'� Ao 1à'dó d(f'Cine ·Builch:
-Ó.

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. ,RENArO�,CAMAAA';

ltspeclalista em. altà •Cirurgia.é deeneas de.Senhor••
'

__

ConsúitãB no' Bo�ltaL Santa �..'t�:rmll
.

--

Das 9 às l1Erdas,151/2 �sn M. ..

- BLUMENAU _. HOSPITAL SANTÂ CATAR-INA
. �

.

'" ," . .,. - �

,

INS'.rlTUTO UE oIJios
OUVIDOS :_ NAmIZ E GARGANTA

� - -:DRS;JAVARES eHEUSI·'. -
RUA XV DE NQY., 11,35 - .lá. ANDAR

JNSTllUIU JIE.RADIUM
- DR� A. ODEBRECRT ___,..

Bad1ote�apla -'Ralos"�'.;_ Ji'isJOterapia -:- Metabo
, ,Usmo �'RESI.->ENC,JA: Ruli?l de Setem.bl'o, 15'.

:J.l!i1i,EgONE, ,1441
c

:N�ticioU uma das emissoras .Rêde Viação Paraná-Santa

.

curitibanas, no seu programa Catarina viajará até Blume
.

esportiví1 n1turnO, quinta'fei' nau, afim d� entender-se com

ra última que o Ferroviário,. o magnífioo atacante, cujo

DR. ·VINIClUS' DE OLIVEIRA
'.

'

FONE. 1046'
Ruá .15.' de

BLUI\'IENAU '.-

EdifíciOl do Forum
Novembro', 161
SANTA CATARINA

Novembro, 90S

,Tqtal pO.l1ão exigível Cr$ 80.000.000,00

BANCO INDU'STRIA·· E (OME'RCIO DE SANT;,\··· (ArARINA S.· Ai
Fundado em

- Matriz: j TA:J A I'
23 de Fevért'iro de 1935 - .Ende:t:eço Td�g "INCO"

. � .' Cr$ 22.500.000,00
.• ••

.

27.500.000,00
Capital integral,izado
Aumento de Capital .• . .

Fundo de reserva :.
Cr$ 50.000.000,00

30.000.000,00
---�------

dando·lh, f}

Total dos dep'ósitos em 30.6,523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E E$CRITO-RIOS NAS PRINCIPAIS �RAÇ \S DO ES

.TADO DESAN'fA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURI'rmA
Tajjas de :Depó-.itos·

.

Depósitos a 'Vista 1(sem;Ihnite) .2% . DEPO'SYroB A PRAZO FIXO
D:mPO'SITOS LIMITADOS

.

Prazo mínimo de 6 mêses 5.112%
Limite de Cr$ 2'1)O,ODO,DO 4,112%. Prazo minimo de 12 mêses 6�
Limite de Cr$ 5�O,OOO.OO 4% ' DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO'
,DEPO'SITOS POPULARES Aviso de çO dias. 4%

Limite de Cr$ 100.0QO,oo Aviso'de 90. dias " 112%
e RETI;RADAS LIVRES AVISO de 120 dias 5%

CAP�TALIZAÇAO SEMESTRAL ---

.ABRA UMA CONTA NO "INCO" E PAGUE COM CHEQUE

\: .&,
,

Pr�,pare
O Juturo de·
seu filha

. -Oficina
....... ,,\" .

C'omnIAf3�n�ra-

v·;rrlõi_�.-;.-
- .. I

Filmes e máquinas, fotográficas
Ihores qualidades

RUA 15=-DE NOVEMBRO, NR.

das me ...

1.436

(Defronte ao "�in� Blumenau")

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Indústrial
Econômico

Normas

"

A
T. A. c.

países do mundo.
,

"Nestes dias de pesar,

povos de nosso pai» se

ainda mais estreitamente

serres.
EM CRANDg
AS IRMÃS FRANCIS

CANAS

c s
Atencão

�

"A CAPITAL"
.A firma

casa
I R MÃO S (O E l H o S l T D A.

,ATINGIDO ERPÉTACH�
LARMENTE PEL \. CHI-,"
FRADA DE UM, TOURO

GASPAR, 4 - Ha um

PROCURA BEM SERVIR SEUS FREGUESES

':endo adquirido o armazem
" P O N T O C H I e", sito à rua ..

'5 de, Novembro, nr. 486, 'par-i instalar no mesmo �.rédio gran-.
Ie l:Ja ele Tecidos .. está fazendo liquidação total de seu enor

me e variado stock de mercadorias. ;... . .. '. .. . _' .. ."

Aproveitem, pois, senhoras e comprem hoje POl' pouco o qu�
lhes pedirão muito amar.hã.

-

.

ADomRINDO SEMPiE NOVIDADES E M
Moderna C línica Dentária
Será inaugurada 2.a-feira em Blumenau

; O Guaraná Chempegne da

A N T A, R E '1 ,,C AARTIGOS QUE SE RECOMENDAM DAS ME�

(ASA nA (APITALH

Se:á inaugurada. na rn-OXllna segunda-feira, nesta cida
de, mais uma bem aparelhada clínica dentária, sob a direção
do competente odouiólog-o Werner Klein. A clínica em aprê
ço, que se acha Iocnltzada Rua 15 de Novembro, 389 - De
fronte a Confeitaria Sccher- disnõe de moder-uísaimns apare
lhumentm, onde se concentram tódos os aperfeiçoamentos orí-

Ilnnndos da ciência odontológica ultimamente, estando, portan-,
to. em cnldições de realizar quaisquer-ser-viços em seu ramo.

Dispõe de um aparctho de raios Roentgen (Raios X), ca
deira com elevador e manobras automáticos, mêsa giratória
com instrumental de uso imediato, ésterelizadoz e compréssor
mecânicos, bem assim COmei valioso Instrumental cirúrgico,
coufeeetouado dentro da mais aprtmnrada têeníca.

A clínica dentária do sr, Werner 'Klein vem, assim, eurí-

I quecer
consideravelmente os meios científicos hlumeruruan,

jse, flue já ocupam um Iugar de vasta pl·ojeçâo. inda. �n\:lis que
sl'ri dirigida }lar um }lrofi.ssÍonal de larga eXlleríência. -_..;.... .. ...,.. .....---- ..;....-.-....

lHORES' fA'BRICAS DO PAI'S.

Rua XV de Novembro M.o 415
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