
munições
"WASHINGTON, '1 (U. ---------------'- --..;.___------------------------ .......,._ ......__..;.___....... .....- ..,. � .;..__'__ .......__-_oI
P.) - o presidente Ei" ,

, senhower e o general .J<'i-'
rnes 'van Fleet ex"co'-'
mandante do' Oitavo
Uxercito Norte:':Alnerica- ','

no, conferencíaram hoje'
lurante setenta minutos.
Segundo se informa, o

.general van Fleet prestou
10VOS €sclarecitnentos" 'a

" )':isenhowér ,., sobre"" sua
'

()cus_açã.o de que

semprej\.ouJe eseassês de' .muní- ','
, çoes para as tropas , � �__�__......,.------------------------�------o�---------------�--=---------------�----�.------------�--------------------
�ádas que lutam na C,ó� I (Santa Catarina) ,� DOMINGO, s de

I'
TJ:LlItl"ONB',t li 11 t

.,réla. '"

" ,', MARÇO DE 1953 __ __ __

"'4. Tel.; "NAÇAO"
,

,

,
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, "
,
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Coréialutariam deescassês

o STAll SIDO
SEUS ME'DICOS

.. "0: 0.

1'1;.

RALISSI
PELOS

A Ordem financeira:
Assis CRATEAUBRIAND

S. PAULO, 3 - No jantar A tradução literal deste ágape
que as classes conservadoras de signilica a sanção. pelas forças
São Paulo ofereceram ao minís- produtoras de São Paulo. 'da po
tro da Fa/.enda por motivo ,da lítica financeira do presidente da
ação administrativa do chefe' da República. Que tem feito _o, mí.,
Nação no plano financeiro. o sr, nistro Horacio Lafer de mais im�
Assis Chateaubriand, convidado portante, como executor dessa 1'0·,
a' falar disse mais ou menos as ,lítica. desde que ele veio para. o

seguintes palavras: Ministério da Fazenda. senão eoIl-

�-------' ter" a degradação monetária? Não
:ivemos outro ministro que mais
haja 'animado os capitais reprodu
tivos a entrar neste pais. Mas tarn

bem não há inimigo mais constan
te, da indústria dos papeis pinta
dos do que ele,
o papel moeda só oferece a Ilu

são de prosperidade durante pOUe.
,tempo. 'o equivoco logo .se ,desfaz,
até porque a sua trajetorla' é por
demais conhecida. Devora econo

mia. trabalho, confiança, crédito.
ou sejam todas as forças vivas com

.que conta uma sociedade, para
sustentar os seus nivels de esta.
hilidade social e promover o seu

orogresso.«Se O Tirllno
A Ti:,onia

Parti u
Subsiste»

Qual o ideal que guia o. tl0850

velho amigo e companheiro de li
des pela grandeza de São Paulo e
do Brasil. sr. Horacío Lafer? A
ser'iedade do Estado. a probidade
do Te6ouro. Para isto. qual o cli
ma que ele se esforça por estabe
lecer no nosso país. senão o clima

assinala, partícularmente: da dccencía administrativa. e do

"O sr. Malenkov era es- respeito. pelo poder público, dos

colhido de Stalí
. ,;eus compromissos? Quando o Es-

. •

111 �omo O

I tado se avilta. na instabilidade mo-

f:lho prodígo
.

da diploma- netáría, que é o traço das socíe
ela do Kremlin, que fez Iades desmoralizadas, torna-se ele

cair "a cortina de ferro" o fator da ruína nacional, o meter-

. d
minador tanto da riqueza públicaatr avez a Europa, homem como privada, o escravízador de

este que jamais deu um milhões de homens ã sua propría

passo em falso no transcur- miséria,

50 da sua perigosa
Vemos todos. Pela espontauaída-ascen- de desta festa. que Industría, la_

ção. Ele jamais conspirou voura c comercio paulistas são
contra Stalin, contra Mo- capazes de sentir a beleza desta

lotov e. contr.a Zh�an_��, \
verdade: quando o poder pública

seu In1Us perIgoso rp,'al. (Conclui na 2.a pAgo lena A}
,

I Comentário do Dia·

! Solidariedade humana

a Inglaterra
argentina

. LONDRES, 7 (UP) -- Pela
primeira vez em quatorze a;"
nos, a Inglaterra vai receber
carne -argentirra refrigerada;
7, o m.inistério da alimentação
ja esta preparando frigoríficos
para armazenar o produto; Es·
te chegará quinta-Ieira, pelo
navio "Paraguayan Star". E a
embaixada argentina já adver
tiu que a carne deve ser comi
da . den�ro ?e uma semana, já
que nao e congelada, mas
apenas esfriada.

MARATO
A BICICLETA

, '

INSUPERAVEl1

Um -. Produto da
F,ábrica MONARK

.�

COI. e Ind•. GERMINO' STEIN. S. A.
fiRMANA

f I L I A l D E BLUMENAU
Rua 15 de Nov. S4Blumenau .. .. ... ..
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lS;ciedad� Reertàliv� e E$por.. .! ! , .

.'

PROCURA-SE, com conhecinlentos em Ferragens e Má- ·.'''.Ua III··.-"a·o·.gaquínss; -para a 'zóna de' Blumeriau. _. Ofertas' para esta Reda-. ,.:. « '.
.

,

»
ção sob "VENDEDOR". '

Itoupavà-Bêca. .. . .

ASSElUBLEIA .GERAL ORDINARIAPr'uha-se ,PRECISAM"!SE l.a Convocação , .

. c. � ,
.

.Ó: São convidados os socios desta Sociedade para a Asssem-.Lavrador e lúbr,ificador de au-
.

. bleia Gers l Ordinaria que deverá realizar-se no dia 1'6 detomovél.
-

." .' I) }noças de �alOr ldade_ e que ia-
i Março de 1953, .ás 8 .horas da noite, em La Convocação, e.

POSTO 'I'ÉXACO, em Itou- lem 'portugues e al�mao; uma !" 1
no cÍia 20 de Março de 1953, ás 20 horas da noite, em se-:pává, Séca�" CO�RESPOND:r::NT�. �m portugues! gunda convocação, na séde da Sociedade, afim de deliberar''';_ ..;;:;.:

.

...;;_ - - - - - - com bastante pratI�a. c. outra p! ,. sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
. �.'

,

I MAiQuiNAS e MOTORES I AUXIL�Jt com p_r�t�"a de todos
I l.a) Apresentação do balanço c contas da Drretoría do."

'LEGI'llIMA5 ALEM'ÁS ! 05 SClVIÇOS de eserttõrto. -

I exercício de 1952,

"\
"". :. ", dá .' BreitkOP,r Irmãos - Rua ltajai, 2.a} Eleição do 2.0 terço do Conselho. Deliberativo,qRITZN'ER '- KAYSER S.A. 682 - C;,ul{a Postal, 397 - Blu-

3.a} Assuntos diversos.
;' Karlsruhe. "-:' Durlach menau - sta, Catarina.

I Blurncnau, 6 de 1\1arço de 1953·'. ; :
Hermanri John :,_ Secretário-geral.NOVO T� lQ53

, I V E N DE" S E I
.

·�:\r.2Ósvjfsm_:.e�ig'��7i�;: í Vende-se 9 lotes 2856 m.· ampara a moeda ele estimula,'" ��tre ,,, especulação e, a ordem fi-
sendo motores de dupla I quadrados. I produção. Defendendo o cruzelr�, nanceíra, opinq,"lÍer� ségunda alter-..

:força � 80 watts

r'
Preço ns srs. Getulio Vargas e Horaeío nativa.'

.
"

, .

'"
1 90.000 mil cruzeiros Lafer fazem a �erdadeira �olíticaMáquinas' "Zuendapp" Tratar na Rua Paulo Lang, \ econômica e SOCIal de paulistas e

elétricas - portáte.is cf luz

I'
travessa Rua São. Paulo. ' brasileiros.

énibutida, reostato de Tenho a certeza que a' perrna-
pedal e mala original nencia deste honrado companheiro.

*

I SEM P R E na pasta da Fazenda, traduz a an-

Peças - Acessorios ti-mura! da ordem financeira, er-

I Oleos
.-�Agulhas I' AUTOMOrVEIS USADOS guida em defesa da ordem potítí-

I·
ca. Observai a confiança que gera

Não compre sua maquina'

I
esta severa linha de conduta no

antes de f::tzer 'uma visita FORD 60 RP. - 1937 - CHE.

I grande mercado de c�pit�is do
à Loja MAX KONRADT VROLET COUPE" - 1940 - RE- Brasil, que são os Estados Unidos.

l'R
.'

'15' d
.. ,.

N b 679 I
NAULT PERUA - 1950 - MER- I Por que o nosso velho aliado con-ua e ovem 1'0, CU 19'8 CHR"'SLER . .

d fr t
.'

B'I
RY - , - '.L' ttnúa li dispensar ao Brasil a as-

.
.

� ..

on � ,�O ..

anco nco. I CONV. _ 1934 - FORD 85 HP. i sísténcia de empréstimos seguidos?
.....; 1937 - ADLER -lo CIL, - 1'9(16 I E' porque a política' do presiden-··:·V';·E····jf :;1) ':E'- S: E CHEVROLET .._ 19018 - OPEL I te e do seu secretário da Fazenda,

" , .... ,.. .SUPER 6 - 1nS - AUSTIN A-70

I de vigorosa sustentação do crédito
1 caminhão De-soto, 1 camí- - 1952 - VOLKSWAGEN -

'público, lhe dá a certeza de que
rihonete G.M.C., 1 carro aus- 1951 - DODGE -.1938 - FORD sairemos dns dificuldf'des presen
Wl1., 1 carro apel, 1 terreno A. CONV. - '1529 - TRH1NPR 2 'teS com 'honra: é porque as esta
com,casa na Praia de Cambo- PORTAS - J95-1. I !TIOS enfrentando com decisão e es
rij,l. '.' .

"A C'I S A" Fone .1324 -

BJ:.U-,!
pirito de renúncia. Temos um go-

· Os i:ntere�sados deVeln pro- MENAU - Rua 15 de Nov., .
983

veruo forts. Um governo forte é
curar o ·sr. Osvaldo Olinge na PEÇAS E ACESSO"RIOS EM

um "reílbc.ig� de homens, com
Casa Royal. -- GERAL --

t energia, psra desafiar a impopula-
iii: ""?": �.- r ....... 'I' - 'r - � - '1t - I - T - � -, 11' _"'"lt. 1 ciJilíde. eonbhto que ele não des-

"MicMõâ;iusfunli" 8�àliõ �ôêüsliJ i �f.�:�::?���7:};�i':r���
Bebo pela dignidade e a inteli

gencia das íorçns da produção de
São Paula, que desejam conosco a

�:aúde fisica e· toon\l do· -paist na"

sequencia do seU trabalho, na pro
dutividade de sua riqueza. no vi

gor di\ iniciativa privada, unida a

Hma 'administração federal; que

;Eogenhos para beneficio, de 'arnJZr çom ..

pletos e peça,s avulsas; novos· e usadosl de
'. qualqu,r·tn.rca de fabricantes nacionais e
·

estrangeiros, para produção desde 1 até 30
s�cas, de 60,kHos de aUOI beneficiado por
:.hori:de ;,se'rviço •.Nende, compra e froca, e
" consfroe ..Garantia na parfe técnica da mon ..

·
iagem .�. Ju.�ci()nal1lenlo dos machinarios se

preCiso.
.

,Breques -(e :borracha para .brunidore,s
de "qualquer tamanho, esmeris· para reves",
,timenJo.de cones'e discos,.' relias .de aco de
m�'has ,j, jo�" .t( '12" ;,6 ,13 fios por ,pólega�·

dà•. Laminas de serras para madeira d e

qualquer dimensão locomóveis e caldeiras
a�,YapOl novos e usados. ludo vindo do Esta ..
do de S. Paulo. '" Pronta entrega.

Representações e conla' própria� ·Inforo.
mações no HOTEL .MOlfTZ· Blumenau
.,Com o vendedor técnicos MOE' ·NASCIMENTO.

com a .enfermidade do dirigen-j te-americanos, continuamos
te soviético, os Estados Uni- rogal1do ao Todo Poderoso,
dos, pensam em toda o povo da í 3em levar em c�nta a idenU
União Soviética - homens,' dade das personalidades go
mu1heres 'e crianças - pois I vernamentais, que vale pelo
são filhos' do mesmo Pai, que i povo deste vasto pais e o a

.
é ,pál'de ,todos os po�os..: Como i bençõe com Sua sabedoria, pa
os 'demaIS povos, mllhoes de' ta que tenham todos a oportu
russos ,compartilham de nossa nidade de viverem num mun
'ansiá: de que 'haja um' mundo do em que todos, homens, mu
:ariiistoso e pacifico. Nós, nor- lheres e crianças, vivam em
�:_.:....., --'-..; - - - - - 'paz ê camaradagem".
,PiR (J,F�E:SlO,R·E S REAÇÃO DE TRtTMAN

KANSAS CITY, 5 (UP) -

O ex-presidente Truman de-
Ii If 1I_"�1I I clarou, estar pesaroso com a

I H� E. -c. AZEVEDO ! grave enfermidade de Stalin.
I lug. no MinlSUrio da Ednca� II "Sinto-me, como o estaria se

· �o e Saúde: Francês, Portugu<ls, I O fato acontecesse a uma pes
·lDlrl1ê!!, l'IatemiUca, Estenog,ratla,! "loa de minhas relações, declai Dllülogrma,' CorresjJondencla II rou o ex-presidente, recusan
l e Geografia. I' do-se a falar sôbre o efeito
IRes.: AIa.mMa RIo Branco, ii que poderia produzir o faleci-

. 1 Bêeo l!Eõpois dà Rua Maranhão, II mento do chefe. do Estado so-

I C--, 81t. 11 viético sôbre a sitüação mlln-
-----'--......----_. dial.

'.

I

H O J " - "" horas da tarde - HOJE ..... I
ESPETACULAR S�SSAO QUE JAMAIS SERA' El):�rqECIDA:Cumplemento Nacu}ll9,-- Desenhos - Snorts -,:Ê O FAN

HOJE .2;ilOlUmGO às',2 horas'TASTlICO INICIO DO :SUPER SERIADO:. ' ;
apl'csentandQi; r�\j

-�

.

O U .n

.

ii.. "T E I R" O" 1.0) ,.CQnlPlm}.le,n�o Namd.wll
.' �

. ,"O T E S -R O D O E S '>J ,y", '

2.0) .Sb,lH,;t" ILHA, DOS l\:UJIT<:'fi ESPORTES
com .TACK�E 'COQPER e os '.'LOBINHQS:' e EsçoieJros dos i��\il�l;i::!C.:��rie "INVASAO
Estados Unidos! "'SEMPRE ADERTA" 'mocídade blurttenauen-

f 4".0) Filme "O liHS�lOSOse, par'a o mais instrutivq, diver�i?o e<,sens�<:i�nal seriado, até éõril, AlIan Ricky l1anc.

hOjeMap'''aeiiadtl°l�çA�a�to''.tla'.dematestl�a, ,nos'me
ar

levno\oars,.. al�:::;.!!i�:���;t�i�t�;�i:;��!��::e:::í flagelados do nordeste.
Fantástico filme de aventuras filmado nas selvas do Sião!

fi O J E --,'DOMINGO _ às 4';30 e 8 HORAS - HOJE
CCTagem, faca e machado, centra garras,.' ferocidade e dentes! O filme' m4j:iino do cinema nmeríeano!

.

O autêntica drama da J;latalha pela vida no coração das set- MONTGOM�RY CLIFT, ELIZABETH TAYLOR e SHELLEYvas! Elefantes! Tigres: Leopardos! Macacos. e índios: numa fita. WINTERS"
, ..'

du ã 'd "ParamOunt

�:��:�?�!:����!�;::�ir:·�::\:?�:��:�Ed'·· .. u.;'7���;.•.···•· ao S,ols. ll'I, o Leão da Metro:,"voltando. a' rugir no Cine Buseh, apre-
sentará: VIVIEN .LEIGH e ROBERT TAYLOR ( como 'éles' O único fihiae 'Premiado corn·S "06Ca1'5". . '.

se amam neste filme!}; em
. .

Um drama de almas ;i{ivens., em luta contra o clcstino! A histo
ria de um ra!Jaz que procurava "UM LUGAR.AO SOl/'.e em

cuja vida surgiram dois amores, que se transformaram em
sua desgraca!

.

.

MONTGOMERY CLIFT, o galã do momento; - ELIZABETH
TATAYLÚR" sedutora como sempre: _: SHELLEY ·WlNTERS
sensuál e pr�vC'cante, formam o. trio central desta .joia do ci-
nema que é "UM LUGAR AO SOL" . .'

NOTA: Os ingressos nU,merados jáse encontram à veIl�a. .,.Aguardem o estu!)el]do �ilme carnavalesco de 1953: -' "E'
.'

FOGO ,NA ROUPA", com ADELAIDE CHIOZO, EENE' NU-
'NES, ANK:ITQ,' SPINA e muitos outros cartazes ,do -cinema
'brasíleiirp.

' .

lima .das mais ansiosamente aguardadas realizações 'einema-

110gráfiCaS!
O destino foi im!)!cdoso demais 11al'a com aquela'

fior de candura c mxreza! "A PONTE DE WA'l'ERLOO", um
grande e sublime i;omaucc de amor! "A. PONTE UE WTER�
LOO" que filme! Que.l\'laravilha! Que felicidade assisti-lo!, ..

RIO DO SUi.-, 7 _ Cercada do
I Acomll., Vá!"ios CIl��pI5 .. Platéa 6,00 � 4,00 - Balcão 4,00 e

.

t· I 3,00. A nOIte: Platea numerada Cr$ 7.00, '" ... '" ....de seus en es quem 03,
OS PREÇOS SERAO MAJORADOS EM CR$ 1,00 PRO' FLA-

_________
festejarã mais um aniversario

GELADOS DO NORDESTE! .' ..

II! Roupas de qualidades pa- II pNl<ima terça feira, a cxma. sra. N· B. - As ,Doltronas numeradas !Jara a 5C;:;3ãO da noite jáII I h II d'l. Norm.\ Schneider. nnli digna
se encontram à vend3. .

, ra IOUlens e sen oras -
ésp(lsa do -sr. Oscar Cchneidcr.III Confecções Kellermann II "1\ MAItCIIA" AGUARDEM:, "Era uma vez

'111
Rua 15

dC_,NOV"
681 II RIO DO SUL. 7 _ Por inter- dos piratas" c· 'PANDORA!'.

m.édio do sr \Valdemar Pabst, des- - ....,.--,. -'--'--'--'-......._....._.....,._;....:.;....:._....;..:;.,,...-"'-.......tacado Presidente .do Partido de

I Representação Popular em Rio do.

I naciDnal feminino de du;ação. .

Sul, 'recehemos' os primeiros' nume

de vôo, em 1930; de distancIa, ros do seman:.rio . "A Marcha'"
�m 1$)31. 'Em 1936, pJ", atra-I quc ctrcula na Capital do pàis.
vessou só O Atlântico Bu!, em Dirigido' pelo jorn2.!isia Gu-
12 horas e 5 minutas. rneréindo R. Dorea, o novo colega
Capitã _ri� .Dviação :nilit<lr, 1 apresenta colaborações de valoro-

l\tlaryse f3a:;:iIe' - tiec1ara a sos elementos da imprensa.
t citaçãq - 'permaneeel:á CC- CONCORDIA VERSU.S VASCo.

11110 uma d:1S grandç� fIguras DA GAMA.

da histórLl úas asas francesas. RIO DO SUL. 7 - Em palestra
com Pedro Cé, o az da pelota mais'

NORMA SCHNEIDER

:E,M'R�E 1·A MO'R t I:RA & .. W fR'HEI
VIAGENS DIA'RIAS. ENTRE ITAJA!' E BLU.�iENÂti'

HORA'RIO DOS ONmUS:
P��AS PARA ITA.TAI': 7: 10 é 15,30 hor<ls:
PARifIDAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 15 ROr"i.

HOn�'RIO nj\.s CAl"1IONJl!TIÍiS:'
.

PARTIDAS PARA BLUMENA.U: 1 e 12,30 hora.:
PARTmAS PARA lTAJ�l': 9 e' 11 horas,
PASSAGEM: 'Cr:$ 15,00 nas ônibus e Cr$ 20,00 naG camloIletea
'AGf':NCIA íi:M:'ITAJ.AI': Ru;" Reremo Luz - (AI) lado da Igreja
p�at�jZ) ...:. Fone, ;l73'

.

'.'
AGíiiNCIÁ 'EM' BLUMENAU: Travessa 4 de Feverelro,- (A...

..gêncla Bra-Blú) """",,}!'one, 1266

votado no recente Concurso"A

I
Nação" - Radio Miràdor, fié,�
mos cientes que, domingo próxi
mo, di'?' 15 de março, o Vasco da
Gama, de. Lages. estará entre nÓs.

O Vice-Campeão' da Liga Lagea-
na jogará uma partida contra o.
Gremio Esportivo Concordia

.

e

desde já os adeptos do "rubro-
.

anU" se movimentam com desu
sado entusiasmo,

O vasco, de Lages, é um con

junto integrado por .·jovens que
'pratican� .

o salutar esporte da

melhor maneira possivel, motivo

porque sua apresentação vein des
pertando justo iriteresse em Rio
do Sul.

'lXP�ESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONmUS ENTBE:

.

-

LIr.'"iHAS BLU!liENAU-BRUSQUE
" SAÍI?A DE �LUM;ENA'U! ,.....: cPe 2.ás às 6.as}etras b·1. 10, 'í3�
H e 16 horas) - (j[,os �ába(los às 7, lO, 13, e U. horas) - Ao.

B9mingos às io hor'ls.·
.' .' .

SAlDA DE BRUSQUE: - (DIas fiteis àll 7, 10, 16 e 20 horalJ)
(Aos"DOmingos às 18 .horas). ....•. ..

'LiNHAS nRVSQi:JE�FI.()J.üANO"'POLlS
SAlDA DE BR'lJSQuE: _;_ �2.as à' Sábados àS! 6, 8, 15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\.NO'POLIS; ,_. (De 2.as à 6.as .feiras àll

7,1.6 e 1'1 lus.) -.(:Ao_�sábfl.�os, à.s.7, �4 e 1.6 hrs.)
LlNl!AS 'BRUSQUE�ITAJAI' -

SAIDA DE BRUSQUEe. - 2.a5 à Sábados àS.7 e IS hol"lts .

f(Ml)� D;t;;,ITNfU�! ":"'.:.l,�s à.,liái)ados �$.8 e.l_3 ho.raa.
.'

. , LINHA ITAJAl' ...yomYILE: .

. H O' R A R.I pS': .

SAlDA DE .1TAJAI': - De :.l.as·3, sãbado as .'l. e 15,15 horas.

'sArnA DE JOINVILE: - De 2.as li. sábado as'7,30 c 15,00 hu.
LINHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLIS

SArnA DE N. TRENTQ - 2.as, 4.a".·c j6.,,"5 felras.·às "I hr;ra•.
SAIDA DE FPOLIS, - ·2.as, 4.as é' 6".I1S 'télrali às 16 horal.

A R Ã O :.p E B E L O
Advogado

Atende em quaisquer co·
marcas do Estado
- BLUMENAU
Edific.t� ·'moo"

RELOJ'OARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro, 828 - Fone' 1546 �.BLUMENAU

6 t
de Cr$ 63.650,00, espera'n-.':
do a Comissão Central al�til VictOl: 1?robst - 10.0,00;

\
cançar a imk'Jo�t�aili de,_Osca:: LeItao � l�O,OO, Ary cem mil cruzeiros.

_
'Perelra de OlIveIra -

"
'" .

.

-

100,00. :

, O total dessas contribui- A�SINEM ESTE

ções soma a importancia DIABlO

8
ao povo judeu.
Nos circulos políticos pTe

vê ,se que a morte d'! Stalin
exasperará a luta pela supre
macia entre os grupos Ma
linkàv e Beria. Esse conflito
poderá, segunda eles, paralisar
a tiolitica àgressiva dos' Soviets
más que l\lralenkov, sucessor

p o d e r á ser mais pe
rigoso para a paz mundial
que o general Stalin.

_It_ _*_ ......

'

_*__:-

(
ao nais, e em virt.ude de ex

pressa disposição de lei, haja
sido outorgada carta patente .

das honras do posto imediata
ment.e supei'ÍOl', nele serão
considerados efetivados, de
corridos quatrQ anus dessa ou

tor�a.
Tambem foi aprovada e

menda declarando flue' o afi-.
cial demissionário a . pedido
ingressará na reserva no pos
to' quê tinha no serviço ativo
e stIa situação, inclusive pro
moçôes, será regulada pelo
R.egulamento para o Corpo de
Ofíébis da .Reserva.

EXPRESSO RIO DO lESIO'lTDA�
Omelhor e �' m�;" rápido 8e�ç!)' de Onib·ul> !nt-erm:bano

entre RÚ; do Testo (Pom4l1'o.de)� � ,,�lnmenau.
"HORAftro: --' 'PártJdas ,le Blum.p,nÍtu, -RUa. Nerell Ramo!!,
DJAS .UTEIS, S,30, � 9.30, � 11'.311, -- 16 e 17,01) horalJ -:-:
AOS SARADOS: - 13.3U - 16,0.0' hora",

.

AOS DOMINGOS! - 8;0.0, _ 9;ÓO, .:..;: 11,30, -:' 13,:10, - l'l,lfl
" 18.15 hor;':s. .

..

.
.

Partidas de Rio do 'l'estn (Pomúode) DlAS UTElS: - 11,00
ti,30 - 7,tS' - 1-2,09 e 13,ÓO hora:s; DOMiNGOS: - 1.1,30 -
'l.3ft :..... '12;Oj) - 15,30 -'- 16,ió'"c'!I:(}rits:-' ;" .'

,

PONTlJALIDAnE - RAPIDEZ - SEGURANCA'
_._

- _.:_�� ......:::._

Linimento
�feito im�diQ"o

Sanador é um bálsamo de ação
l!edativa contra a dôr nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula a'circula'ção
sanguínea c produz

. rápido �lí\,ia,

uM PRODUTO DO

LIB.ORIIÓRJ.O, LICOR DE C�CAU XAltER Sa I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A�eDlocracl'a se SU�I-DD"-I-a-' DO BII'lo-na democracia, é um outro Um milhão e meio da loneladas de IrI..
exemplo pelo qual o ditador Imilitar do E�ito? Sif!neral M�-

.

- DI, em qUI ro anss
hame� Naguíb 11l1CIO�l.O pais I B. AIRES, 6 (UP) - Ar- comercial a Argentina envia

terminado distrito formariam cias eram governadas por "om e� prrncrpros democráticos, a- .gentína e Brasil chegaram a rá ao Brasil 1.500.000 toneb
um conselho distrital, o qual dahs"; ou prefeitos, que na te.agqr� desconheCldos. um acôrdo regular entre suas das de trigo que representam
teria autoridade sobre os eon-

.

maioria das vezes agiam co- _

Naguíb suspendeu as institui relações comerciais durante 80 por cento do volume de
géneres de outras comunas. mo "manda-chuvas", obrtgan- çoes parfamentares mas. tam- os próximos 4 ano, fL;:andD seu comercio com O< Brasil,
Os conselhos distritais, por do os aldeões a comparecerem b.el!l> aboliu ?s títulos .hono- um írrtercâmbhj global de... cuja sorna atingirá a ímpor-,

seu turno" seriam supervísío- ás urnahs para votarem, em rIÜCOS, reduziu ao preço das 5.500 milhões de cruzeiros, tância dos 3 biliões de, cruzei
nados por conselhos prO'viu- massa, no partido politico que passagens.de segunda classe iSem incluir frutas para as 1'05, moeda que regula o in...

dais, escolhidos dentro do mes dominava e: mantinha os "oro- n.as ferrov:as, aos .mvelS jden-, quais
se estabelecessem re- tercâmbio entre ambos OS paí-

mo critério. dahs" no poder. tlCOS aos na t�r�elra e �o?ce- gime de reciprocidade mini- ses. O Brasil exportará 2 bi-
No passado, A introdução das comunas �eu certos dlreltos polIticas ma de 22 milhões de doIares. liões e 500 milhões de cru-

.-:;��;;;;;;;;�;;;���;;���;Z;����;;;�«��
as mulheres. E) agora, a�} que,. As partes desse acôrdo se- zeíros, Permitirá a Argentina
parece, .o, campones te!",: uma r�o firmadas dentro dos pró- gradativamente saldar o mon
opor-tunírsade de ;admInlstrar I "ImOS dez dias e liquidarão- o tante da divida contraída no
sua propma aldeía- (A-

. problcl_na dos preços do trigo mo passado com o Brasil,CON). 'argentmo. Nesse feliz enlace num montante de 100 milhões
de dólares- Ademais, a Ax
gentína destina 400,QOO tone
ladas de trigo excedentes pa
ra um saldo desfavorável que
permita ao. final de um ano
reduzir metade dessa dívida.
Os detalhes do acôrdo em

questão, revelados aos jorna
listas foram. comunicados pe
lo trepresentante brasileiro
Alberto- Lins de Barros, quem
desmentiu houvesse seu g0.
verno entaboladn negociações
para que o acôrdo fosse con�

� cluido a 31 de janeiro.
Lins de Barros explicou

que o Brasil pagará 112 dola
res a toneladas de trigo, po.
dendo essa cifra elevar-se a

123 dolares, com gastos de
fretes. Lins declarou que a

maior compra de trigo que faz
') Brasil em toda a sua histo-
ria é esta de agora, e será
destinada a cobrir as neces

ridadcs internas do comércio
do pais.
Muito embora não sejo o

• uficiente o trigo exportado
da Argentina. De Barros dis
.e que seu país compraria trí-
{O no Uruguai e Turquia, pa
ra inteirar o que falta ao con

sumo Interno. O acôrdo não
inclui texteis a a respeito de
frutas, estabelece bananas
.rrastleíras íniercambiadas eIU
mesma quantidade de frutas
argentinas. O chefe da Missão.
Comercial Brasileira, Diniz
Jr., presente à entrevist.a de
imprensa, disse que o acôruo '

teda 4 anos de duração e to
dos os anos seriam ajustadas
novas bases.
Acrescentou, finalmente,

:J.ue o Brasil num gesto dc a

mizade Argentina aceitou ex�

portar certa quantidade de
"CO d<> Volta Redonda, apesar
da produção não satisfazer o

consumo interno.
Segundo De Barros só fica�

rão pendentes de reajustamen
LOS a lísta dI" produtos neces-

5ários per maiores envios de
trigo que serão previstos.

I

I
19.777.037,90 19.777.037,90 I

. . P":RECER no ÇONSEL�IO FISCAL --IOS !\bmxo aSSInados, membros efetlvos do Conselho Fiscal da

Ele-ltro Aço _Alton" S. A., tendo examinado detidamente o Balanço De
monstraçao de Lucros e PeIdas, Relatório da Diretoria e demais' doeu- .

ment?s referentes ao .e�"'rcício de 195-2, depois de constatarem a mais

âperfeIta ordem e exatídao em tudo o que lhes foi dado examinar sãode parecer que ditos documentos devem ser aprovados pela Assembléia
Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

.

-
Blumenau, em 15 de fevereiro de 1953. â CHAPÉlIS

�='". �'"
... U., - .".m. D,••, - �'.U. Bonn..

B�" � Ril�NI
Sofre? Ten ha Fe � "--.../ . \',�'

� '0"'0'0' pelo 0110 q"olidode �!L��,"��
-----���--�-------��--�-����--�------m�a�i-�E�furnmpuaOxfu�puao@e1��w��a

instituição de após-guerra - uma escola de verão na qual
membros da direção da indústria nacionalisada se rcunem pa
ra uma semana de discussão com técnicos, funcionários sindi4
cais e operários que trabalham no sub-solo.

Conferências e discussões
Não só das comunidades mineiras vêm operários para

assistirem uma semana de conferências e discussão, como par
te de suas férias anuais. Tão popular é a escola de verão do

Congresso dos Sindicatos, que sindicatos afiliados estão racio·
nados no número de vagas onde podem obter para seus mem

bros. A seleção começa a 1. de fevereiro
..
embora a primeira

sessão de conferências de assuntos industrfais e sôbre a situa·
ção econômica nacional não se inaugure antes dos meados de
Junho ..

Outros Operário;;; deixam uma semana a beira mar J;lara
participarem dos cursos organizados por seus próprios sindi·
catos, pelos partidos 9"lítícos ou por organizações educacio
nais que os sindicatos !'ombinaram estabelecer e que também
organizam viagens de uma semana no Continente Europeu
para o estudo de que'lt{\es internacionais.

Estes "estudantes em férias" - apesar de existirem mui
tas centenas deles" - �'ão. nl1turalmente, uma minoria. PnrH
a maioria das p,·$som.; umn C:lcteiTa ;'.'0 .!'ol é :ÚIH!a uma gran
de atraçãQ,

CAIRO (Worldover Press)
1- O camponês egípcio, cujos

"I
ancestrais mourejaram sob a

. .tíranía dos Faraós na constru-
ção das _yirámides, _yela pri-
meira vez desde a auróra da
historia, vão muito em breve
gozar' dos· beneficios da de
mocracia, dentro dos níveis lo
eáís. Um. sistema de governo
autónomo está prestes a tornar
se realidade para as aldéias e

gípcías, caso um plano que es
tá sendo elaborado Delo Dr.
Abbas Ammar, Ministro dos
Assuntos Sociais, seja aprova
do.
Os fundos para a manuten-,

ção destes conselhos seriam re
tirados dos impostos territo·
riais e de um imposto de "me
lhoramentos". Representantes
de todas as aldeias de um de'

A-'AGONIA DA
"SM'"
Aliviada em Poucos Minuto.
.l!:m poucos mínutos a nova recei

� MOlldaco - eomeça a cír
. ctllar no sangue, aliViando os aces-
1105 e os ataques da asma ou bron
Quite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem respirandO livre e ta
cllmente. Mendaca alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
díssolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respíratôrías, minan
do a sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o 'sentir-se prematu
ramente velho. M ...doco tem tido
tanto êxito qU6 se oferece com li

garantía de dar ao paciente respira
ção 'livre e fácil rapídamerne c com

pleto aíívío do sofrimento da asma
em -poucos días, Peça Me..d..co, hoje
mesmo, em qualquer farmacla, �
1:.0__ {'..rB�tia é a wa protecli�

Electro �!!o�!!!o�a s. A·iSenhores Acionistas: .

Cumprindo determinaçõ�· legais e estatutárias, sub�netemos a apre

ciação dos Senhores Acionistas o Bala�ço. Demonst:açao da Conta Lu

cros e .Perdas, Parecer do Conselho FIscal e demais doc;:umentos refe-
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezem!.'ro de 19,;,2. .

Os docu:nentos acima referidos. que com este tambem publlca.m�s
oferecem' todos os elementos necessários à análise da situação ecouorru

ca e financeira desta sociedade, permitindo, ainda, conhecer o resulta
do do exercício em comentário.

Cumpre ainda esclarecer q_ue as par tlcípacões rerL'Iidas no balanço,
representam o valor de 10 açoes preferenclU1s. ao por tndor. �c Cr$ ...

10.00000 (dez mil cruzeiros) cada urna, sub.scr ítas e mtegralIzadas por

esta s�ciedade no últiino aumento de capital da Empreza Força ':' ,Luz
Santa Catarina S. A., cuja situação é de todos conhecida como óttrna.

Este senhores acíonístcs, o relatório que julgamos do nosso dever
submete� à- apreciação da próxima Assembléia Geral Ordinár-ia, esperan
do seu franca apoio expresso na áprovação de todos os documentos que
submetemos ao seU julgamento.

Blumenau, em 15 de fevereiro de 1953,
IRlNEU BORNhAUSEN·_ Diretór-Presidente
KURT VON HERTWIG - Diretor-Comercial
PAUL WERNER - Diretor-Técnico

LONDRES (SIP) �'�e po�. um lado a rígida campanha,
que os vermelhos estão movendo contra os judeus produz
seus e�eitos favoráveis ao Kreml}Íl, por outro, no cenário in
ternacíonal, fa� com que o comunismo entre em ránída ãeea
dência: Isto é o que se deprende dos últimos acontecímentos
que abalam o mundo. Até aquí a linha de conduta dos comu
nistas de Moscou tinha se mantido mais ou menos de acôrdo
com os "slogans", isto é, de lutar contra o que os técnicos em
propaganda vermelhos chamam de "reacionários fascistas"
e que inclue, é óbvio, todos aqueles que não são comunistas:
No entreta!lto, a campai::>ha de destruição que agora é movida
�0r:-tra os J.udeus; �eio comprovar com eloquencia, que o ob
JetIvo dos 1l11penahstas russos é

..
um só: destruir sob todas as

fo:rmas qualquer outraJorça r.acionalisfa ou política, que hão
seJ� vermelha;. y.en<;lo nos judeus uma união de forças nacio.
nal�stas e polItIca, estando, o' povo russo descrente das reali
zaçoes. do atual gov�rIio, nada mais natural a Moscou que
d:;strUlr essa for9a; �. distrair por mais alguns tempos a aten
çao .

do Pe:'vo .. Ate hOJe, �ada (lU quasi nada, no campo do con
f!?�i? ,so'clal, da paz efetIva e da hármonia, fez o povernQ SO
vletrco. Na Russia, desde 1917, perdura uma atmosféra de
�ang�e, p.roduto dos �o�tÍnuos expurgos, que praticamente
JamaIS deIxaram de eXIstIr· '

.

Se den�ro da Russia a descrença é geral, apesar de não
poder s�r dita ab_erta�ente, m�s sentida em toda a sua pleni
tude! f?ra deI!l' :sto e, nos palSes satélites, ela é tácita e ir
repn�1Vel. Mllhoes de homens e mulheres resistem com bra
vU,ra �s lnves�idas sov!�tiCas, vendo no )',lovo russo a m;í.issofredora de todas· as VItImas.

.

'"

. E), ne:' mundo. livre sente-se mais aInda a decadência b a
reslstenCla ao credo·"vermelho, . quando centenas de milhares
de h?mt';!us, de�enganados pela panacéia moscovita, abjuram
o :redo_ vern::�ll?-0' Talyez, es�a �e.monstração de força porr�rte dvS sovletIcos, seJa o prmclplo de uma forte decadên
CIa, no est�do pO'licial que é a Russia, e no qual se éonverte�
ram. tambem os países dominàdos pelos..bolchevistas. .

0.577.733,20
161.371.00
127.249,00
úm.070,40
98,500,00

1,00
GOG .279.90 10.727,113,5-0

33.345,50 33,345,50

7.539.473,90
44.702.50

1.535.75-6,70
6.25-4,917,20

2.144,00
11.264,80

53,80
128.009,50
100,000.00
60.000.00 15. G7(L322.40

200,000.00 200.000.00

29.380.493,30

PASSIVO
EXIGIVEL

C/Correntes Cre40ras ... ,.. ..,

Titulas Descontados , "'" .

Bancos Credores . ..... .,.'
-

Banco do Brasil, Cont�. Caução . ..

'Obrigações a. Pagar ,.

Adeantamentos ... ; .. ,

. ..

Promissórias a �agar ... ,:. .., .

Dividendos a Pagar ,'.. .,. '" .

Gratificações à Diretoria, Conselho
rios e Empregados ... .... ..,

934.763,30
1 .567.306,40
3.385, 833.00
2.389.143.50
301.5-18.60
4.000.00

1.600.000,00
900.000,00

Fiscal e Operá...
1.076.182.40 12.138.747,20

NAO EXIGIVEL
Capital '" .... , .. , ... , .,.

Fundo de Retenção Decr. Lei 9150 .

Fundo de Reserva Especial .,. ." .

Fundo de Reserva Legal ... ... .,.

Fundo de Depreciações ... .., .. , ...

Fundo para Contas COIIcntes Duvidosas

13.995.000.00
62.183,80
9.100,60

473,264,90
1.876.705.10
625.491,70 17 ,041,746,10

200.000.00 200.000,00

29.380.493,30

Mercadorias, saldo destn contl'. .. , '" ...

Fundo de Dedevores Duvidosos. idem
Fretes e Carretos, idem .,. ... ... . ..

Despesas' Divers?s ,.' . , .

Despesas Extraordinárias . ..

Fundo de Reserva Legal .,. ".
Fundo par� Devedores Duvidosos
Fundo de Depreciações ... . . <.

Dividendos a Pagar .... ", ." .. , ...

Gra.tificações à ·Diretoria. Consélho Fiscal
dos e Operários ... ... ... .,. ... .,.

HL094.303,20
160.000,00
160,773,20
625.491,70
'UO.287,-iO
900.(,_O,UO

e Emprega
I. 076.102,40

ESPECIALISTAS

Escreva detalhadamente pa.lia a Caixa Postal 7 1} 1 1.
--: São.�aulo - Junte env;eJope selado com endereço_Nao l!hhse registro para evItar demora na retirada, em
hOl'arlO improprio.

rasil-Argentina

Resporisavcjs: Dr. ARMANDO BAUER LIBERATO
Economista

GIL AURELIO ROCHADEL
Contador

Contratos, �.istratos, Registr.o de firmas, Infol'mações
sobre o Imposto de Consumo, Impôsto de Renda e de
m�a� assuntos fiscais, Organização de Sociedades A
nommas, Causas Comerciais, Penicías e Contabilidade
em geral

REPRESE NTACõES
COMPRA E VENDA DE 'IMO'VEIS �

Ru, 15 do Novembro, 870 Telefona, 1572 I
Sala,5 BLUMENAU - S.C. �

'$.<I';.�......."..�...,,-s.""�<>.���e���<>.������<!';.��

..

Atirou-se de 8.400 metros neiro, de onde scguiu par"
O paraquedista italiano, São Paulo, ('m viagem de ex

Sauro Rinaldi, deu um salto pcriêência, pilotado por tr:.
de 8.400 metros de altitude a' rulantes brasileiros.
cima do aeródromo de GUida- Uma das maiores figur:&s
nia, pertCl de Roma. da história das asas
Antes de abrir seu pára-- trancesas

quedas, apenas 300 metros do A famosa aviadora franc,;-
sólo, Rinaldi fez uma queda sa IvIaryse BasUe, que morihl
livre, durante dois mInutos e no verão passado, em acid8u-
53 segundos, com uma velo- éc·. jurante um espetáculo aé·
cidade média de 160 quilô- 1'eo em Lyon, foi citada p�10
metros horários· govêrno no "Jornal Oficial".
Muniu-se de um ap3relho O texto da· citação recorda

especial, para respiração e O os principais êxitos da famo�
aquecimento, e com um apa. sa aviadora: - recorde inter- De Barros regressa sábado
1'elho produtor de fumaça, (Conclui na 2.a página letra Dl 10 Rio de Janeiro.
::jue permitiu aos espectadores I IImmmw'

::�:;I{o ;�1�0�!{:�����d�J� _='lIIc'p.IIIIRIIIIIIIÕ..IG.:"I1.R."Il1I1Enm."S,:lIIsUUI.I .. '0' �_=_""'_Jtália. que comunicará. à FAI, __

f,)ara homologação. .

Avião de grande porte
será fabricado no Brasil

.

O "Noratlas", aparelho bi- = Encarregam-se de:
.

motor que prováveImente pas- ESCRITAS AVULsAS (mesmoa�) :

sará a ser fabricado em nos-
-

ABER�AS E ENCEBBA..ME:N'.l'OS DE ESlJR,1..
50 país, caso cheguem a bom TAS
termo as negociações entabu- = REGISTROS DE FIRMAS
ladas por quatro empresas na- OONTRATO�, ALTERAÇõES DE CONTRA1'OS
cionais de aviação com os DISTRATO ' DE SOúIÊDADES COMERClAl8
fabricantes franceses, apesar

= e DF.cLAR.!..�I\.ES ti·de aparentemente pesadão, a .... -_= VV' DE KENB =
_firma-se que é um dos mais t ";OALIZAÇAO DE LIVROS OOMERClAlS. na..

modernos produtos da indús- - OAlS E DE EMPREGADOS . .

-

tria aeronautica, desenvolven-
=

Ganhe tempO' e dinhein) confiando 08 aeU8 =

do 350 quilômetr·os em vôo de serviços por nO'sso intermédio ==
cruzeiro e transportando 42 = &na 16 de Novembro, 642 • 1.0 Andar· Sala LO 6 ª
passageiros. O "Noratlas":: (Edifício do Banco cINco..). ::
chegou há dias ao Rio de Ja· I :r.1I11U1111J11l1l11l1mmllllllllfIllIJlUlIllllllllmIllUmmIllIUIIIIIlIIIIIIUI. ..

a��

Vollroth S1ueber

PASSEIO

ESPORTU

USO DIÁRIO

completa
dos

férias são para estações balneárias; grandes e pequeIÍas nhecimento de que uma cessação razoável do esforço de uma

fizeram o ano passado excelentes negócios. Elas fazem con- semana de trabalho médio de mais de 47 horas é socialmente
correnda umas às outras para adquirirem maior número de jilllta e dá subseqeentemente bom resultado para os esforços
freguezes. O aumento no eomércio turístico elT! 1952,'de produtivos da Grã Bretanha.
acôrdo com a Associaçã de Viagens e Férias Britânica, foi ) �Desse.s quatro· milhões de operários, 750.000 são mineiros,
provavelmente

<

de S0Ill:e�te um por, cento �ôbre os �n!-ls an te- I cujasm)l1tudo a indústria da _Grã Bretan�l,! caminha.ri.a r�pi
dores, mas fOI o sufICIente dar a estaçoes baInearIas seus . damente para uma paralizaçao. Por declsao voluntarla, eles
maior número de visitantes. desde a guerra, ; já tt'abalham 6 dias por semana durante muitos meses do ano,

. Quando O período de .férias foi inaugurad) em Maio de em vez dos 5 dias estipulados por seus acordos.
1952, 213 do todo o operariado teve direito a 12 dias de.j Mai.s do que qualquer outra· classe de trabalhadores, ele
férias remuneradas alél1" de 6 dias de feriados; uni quarto de- conseguiu uma semana extra de férias. Mas para conservar

sôes pela costa le t.eve 6 dias mais os feriados e o restante teve durações de I altos os estoques de carvão, foi-lhes pedido que trabalhassem

Estações_ b_aIneár�a:> P?pll;lares ..

férias variadas :._. al�uns mais 0.u�ros �en�s.· •. I aq�ela extra ganha um salário súplementar. A resposta foi
A estaçao balnearla e aInda lugar preferido para as fé- Cêrca de 4 m11hoe5 de operanos tem tido os benefICIOS "SIm".

.

rias em um país onde quase ·todas as cidades não .distam da

I
dos .acôrdos para férias remuneradas mais longas, obtidosl Certos mineiros passam mesmo uma semana de férias

cost? menos de 100 milhas. Mais de 60· por cento dos bilhetes graças às negociações de seus sindicatos. nó curso dos dois úl- completa aprendendo mais sôbre os problemas de sul'! indústria
de estradas de ferr-g, e· Ol1ibus Vendidos a :pessoas que partem Umos an\lS, durante os quais tem havido um crescente reco· e o �ue êles e o- sindicato podem fazer para um. progress9.
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•••para a videf db motor!

Acautele-se contra o excesso de fu�aça de
seu carro [ Isso pode significar queima im

perfeita do combustível ou passagem do óleo

lubrificante para a câmara de combustão.

Para evitar que o mal cresça e suas despe
sas sejam. maiores, procure o SERVIÇO
PlmVENTIVO FORD, para solucionar têc
nicamente êsse problema de seu Ford.

, ,

-- VEJA SÓ AS VANTAGENS DO

SERViÇO PREVENTIVO CtirI>
1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que se agravem.

2. O custo dos serviços é menor, porque os

consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se

as causas.

4. Mantém-se o carro ou caminhão. 'rodando,

s. EvIÍa-3e a substituição de p�o;;as e conjuntos
de

".tSÓ

NO l\'I E DO AGENTE
CASA DO AMERICANO S. A:
RUA 15 DE NOVEMIIRO, 487

Atenço.o s.nrs,Oficiais
em Estofa.mentos ! ! ,

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro, Cívico) em Ou
rttíba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
para Automóveis e l\'1'Óveis estofados.

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os Interessades, deverão se dirígirem à Gerencia com

o Snr, Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres

pendencía para C. Postal, 1.242.

���,,�

ConselhbS de beleza

Proteção da peie
Dr. Pires

Além da linroeza da pele é necessário protege-la. Constan
temente descoberta ela fIca exposta, sem dúvida. ao frio, ca

lor, vento e consequentemente-às poeiras que existem no ar

atmosférico. E' fato incontestável a diferença que muitas se

nhoras apresentam entre a pele do rosto e a do corpo. A
simples comparação dispensa qualquer comentário. Enquan
to a eniderme do corpo apresenta-se jovem, a do rosto mos

tra-se 'suficientemente marcada e as rugas constituem um dos
sinais mais evidentes e frequentes.

Outros estigmas. não só da velhice como provindos, ain
da, de certos fatores'a que todos estão sujeitos bem demons
tram, claramente, a necessidade que a nele do rosto tem de
ser protegida. Entre os elementos qqe podem estragar a epi
derme da. cutis existe O sol orovocando queimaduras e man

chas, como as tão conhecidas sardas, O frio age causando um

dessecamenta e finalmente as poeiras, possibilitando aos mi
crobíos uma porta de entrada.

Pelas razões expostas é imperioso o USO de um protetor
para a pele c o creme ocupa um Iogar de destaque para essa
finalidade. A melhor ocasião nara aplicar o creme c' tirar as

maiores vantagens CO'TIO produto de proteção para a pele é,
justamente, pela manhã, antes de sair à rua. Desse modo, ser
virá, ao mesmo temno como base. reunindo do is proveitos
num só. Para cassar o creme usa-se um pedacinho de algo
dão ou gaze. mas é prefnrivel o emprego dos pr'oprins dedos
afim de que se possa ter um contacto direto sobre os locais
em quo ele deve permanecer. O creme é retirado do note com
o auxilio de uma espátula ou mesmo de uma faca comum e
posto em segutda na palma da mão esquerda. Dai, então, ele
será levado ao rosto com os dedos da mão.

Fazendo suas compras nas lVI O DAS C lI. A N E L

'S�l1sacional COliCÚ1'SO uarcia1 com a. distri�;úiçã{l de
mais de Cr$ 350.00o;ofi de prêmios. �s >

•. ': •

M O DAS (H A M El
.

(1ístribui a càda freguês que ecmprar PARCELADA
MENTE mercadorias no vatôr de Cr$ 1.000,00 um Cp,-,
pon Gratuito numerado . "LAR FELIZ" para concorrer
ao sorteio, 110 dia 24 de Junho de 1953 !leIa Loteria
Federal.

QUE as maiores árvores
do munào não são as sequóias
da Calitornia mas sim os eu
caliptos da Tasmânia; que,
nessa ilha víztnha da Austrá
lia, há eucal iptos com 145

• metros de altura, ao P::;SS,) que

las sequo ías atingem no lU;.\f
xímo 130; e que muitos euca

. lipios da 'I'asmârna medem
na base 45 metros em redor,
sendo preciso 28 homens pa
ra abracá-los.
QUE o primeiro

Mayor de Londres f?i; Sir
Henry F'itz Aílwyne, . empos
sado em 1189 e que ocupou o

cargo durante 24 ;>11..,<;.

QUE, . no rapidíssimo mo:"
vimento do piscar de olhos,
as pálpebras não gastam mais
de 75 a 91 milésimos de se

gundo no fechar,
cendo ligadas 16 centésimos
de segundo e voltando a se a
brir em 15 centésimos de se

gundo; e que, portanto, a du
ração total de um piscar de

,,1:0

TODA COMPRA' ACIMA DE
UMA CHAMP�J4HA
G E R E TOME UMA

s
CONFECCõES FINAS PARA SENHORAS E CAvA-

I
LHEIROS'- VESTIDOS _ CALÇADOS - .JERSEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS _ SOUTIENS -
CASI1YHRAS -TERNOS FEITOS PARA HOMENS E

-_ -CRIANÇAS --
R. 15 DE NOVEMBRO, 1393 - Blumenau

Estado de Santa Catarina
�«'�"'���""�t>--����,�

(ASA

:j�·����r

I'-(� .\·:>·,.;��·'?'I�:':\;'i�·�-?"-'::;-"-,:
"\�/

�
.

;?�Lf,�;,���;����?�r-t
'IiJ

\ ����
��

CREMI NlANVUi - '0'<1 9. pele'
:Ação Íriplice! Linlpeza� proteção
e· base•. Para peles gordurosas e

sêeas, num s6 tipo.
.

'CREM!MANvuí - poromassagens
·Para .a beleza das pernas,
busto e corpo•..

.0 clima europeu prejuditla
sensívelmente a pel�. O· fr�n
intenso queimava e resseca-a
mais que o calor tropical. En
tretanto .. na Europa a mulher
conserva a Sua cútis rósea,
macia. elástica e juvenil gr",
ças ao uso do Creme Nívea' o
.nico no mundo. que contém

Eucerite,. substância -CientÍfica
de graneie afinidade com as

céíulas cutâneas.
o Creme Nina penetra pro

fundamerrte na eprderme. pro
tegendo-a contra as rueas p_re-.
maturas. Excele'lte corno base
para o pó de' arroz e o rouge
e nas praias. corno probto:: da
pele. defenderid o-a das ql1ei
rnatuea dos raios selares.

, Es.tãQ em festas os se
gúintes lares:

- do sr. Hercílio da Silva
I� sra. Sabina, com o nasci
mento de u'a menina'
- o sr, Crutz Ruckert

sra. Hildgard Ruckert, com o
nascimento de u'a menínà:
-',do sr, Egou Mordhorst e

,sra,. Valmíra Mordhorst com
{) náscímento de u'a me�ina:;
- do sr. José dos Santos e

sra, Francísca
.
dos Santos,

;com o nascimento de um me-.
nino;
- do sr. Valmar F. Vitori

no e sra. Cassentr Vitorino'
com o nascimento de um me�

.t.nino, e
- do sr. Marcelino Rack

com o nascimento de um me�
nino.
- Todos esses nascimentos'

se verificaram na Secção de
Maternidade

.

do Hospital "S .

Isabel".

VIAJANTES

Guia da dona de casa:1
ACRESCENTE um pouco de detergente doméstico à á

gua das flores: estas durarão mais e evitará manchas no vaso
BOM processo para encher potes de geléia sem derramar

é usar mn.i molheira e virá-la devagar.
COM os retalhos que ficaram do vestido de sua filhinha,

faça uma roupa, igual à dela, para a boneca. Gostará de sair
com HUI "filha" vesti-Ia com roupa igual.

LEMBREM-SE de que, dos atrativos femininos, o mais
forte. o mais irresistivel. é a alegria.

AFlM de que as verduras .retenham maior valor vítamí
níco., convém coz inhá-Ias na menor quantidade de água pos-
sível.

,

··11---------'----------- --'f·1
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� CIRURGIÃO .DENTISTA ª
.�

RAIOS X

�.
- HENRIQUE PASSOLD fiLHO -

§ PROTE'TICO SIª_ Rua 15 de Novembro, 595 - Fone 1550 5_'BLUMENAU - S. c.
= =,
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Senhores \Comercianles
RECERE1\'IOS.

pr PAPEI.. §lTI. Al\-fERICA - ClUCLETS ·ADA1\iS
.," O'LEO A PATR.OA
,
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"Branco, como

Duque de Caxias.
tisfatórtaments, já tendo sido rito énlo��:u!as à venda cadei- Com mais "esta iniciativa
'àsslnadô ó contrato pelas par" ras de pista, dependendo isto ,b�ilhante, osr, Sebastião Cruz
tes interessadas, 'cujos dizeres
foram por nós lidos.
A embaixada otaríense ehe

gará a Blumenau na tarde de
sexta feira, dia 13, donde saí
rá segunda-feira de manhã,
estando assim formada:
Chefe: Sr. Godinho - Téc·

nico: Valter Peixoto - Assis'
. OfIcio n.o 37/53.

.tente técnico: Jair Boaventu-

sus - Jogadores: Celso Pero

GO, Osvaldo, Jorge, Osvaldo
H, Job" Olavo, Moacir, Ana-
nías, Paulinho, Lupérclu, Tião,
J. Alves, Maxwel, Cidínho,
Lima, e Paulinho II c lVashinl
tono

�\)t.�\-\AS IN�TAl4ÇQ�,�
CONFORTAVEIS

�

APARTAMENTOS
MELHOR SITUADO

para
tarde

Lago mais'à taxde terá lugar
o 'rorneÍo elE'; Futeból que a

L . B .li'. organizou, como par'

te da campanha que vem sen

do realizada em' Blumenau,
pró auxilio aos flagelados nor

destinos. Todos nós devemos

Blumenau, 3 de Março de 1953,
.ra - Massagista: Luiz Luz - Senhor Presidente .da Liga Blumenauense de Futebol.
Juiz: Adefíno Ribeir<l de .Te. O nresídente do Grernío Esnortfvo Olímnico,. infra assina-

do, atendendo a sallcitação do'oficio n.o 1l3-53, dessa Liga,
datado de 10i2i53. vem esclarecer à Federação Catarinense de
Futebol, à essa Liga e aos esoortístas e desnortistas de Santa
Catarina, a verdade sobre o caso AVAI X OLIMPICO:

"

1.0 - Ha tempos, o Presidente do Avai F. Clube, senhor
Osmar Meira. orocurou o Presidente do Grêmio Esnortívo 0-
Iimpico, sínatárío do presente, propondo a realização de duas
partidas amistosas, sendo a primeira em Florianópolis, à noite
de 9 de Dezembro de 1952 e a segunda em Blumenau no do:
mingo, dia 14 d:: mês e ano referidos, à base de Cr$ 3.000,00Será adversártn de ugremirl •

_ . .

I (três mil cruzeiros) brutos, cada partida.
çao guanabarina um selecío- 2·0 - Certo da realízaçã:o das partidas, combinadas ver'
nado da I,. E. F., o qual não balmente. enviou o Ol ímpico o oficio 0,0 131152, de 11112152, ,I

contará com elementos do Cal' � à Li.ga Blumcnaucnse solicÍt;;D,do a devida licença para ex· ',;, "

,

I cursronar, pagando a +axa exígída. Senhor Presidente, os fatos assim se passaram, mas assim
los Renaux, desde que estes 3.,:> _ No dia marcado seguiu para Florianópolis a embai- não foram relatados pelo senhor Osmar Meira, o qual de má-
estão disputando o Cam!lCOlla-, xada elo .Grêm_io Esoorttvo Olím_l?ico" chefiada pelo Snr. '.Re-

fé ou' não, procurou contar a história, a seu 'mOdo. pensando,
.

l B t 1 g d d t 1 t t 1 naturalmente, estar, tratando com alguns "otáríos", visto que

��"'��t;;.��,.'1}��"���1
tu' estadual. ihi providencias I

na o
.

cm o 0 ln .egra a ae tonosos I,U ares, para cumprrr o
pretendia receber os Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) do J'vgo'

., ... , ,+ -e-
'. : ccmblnado. Como se tratava de j�go noturno, a embaixada

IIISIITUTO mE refercn!es ao_ seu .')l'e�aro e i saiu de Blumenau de tarde, 'levando apenas pequena quantia,
em Blumenau, sem p�t'gar a mesma quántíá que devia a-o 0-

,

11 a lU fo.r�llaçao SCl'<W tomadas a,DIa," I necessári� para un;la lc.ve refeição ,antes do jogo, em. viagem,
Iímpíco pela partida de F�orianópolJs, que, se não se realizou,

O h 9. -

I t d e d t t nenhuma culpa nos cabe, ce,rto é quC:'tivemos ',que are,ar edn,}"I OS- UgV-dOS Narl·ze .. Garganta � nn� qnam.o ,

cremos aludI, ev '4n o jan .ar anos o .Jt'go :., r.egr�ssar na.m.e.sma _noI e.
.

t d d d • t t- ti d J'l
, o Chegando em FI. a I d g _,

_ ,,0. as ',a,s espez�.s e tr,anspor e e. ou ra,s, e.,mais ainda: os ,pI'e'�;a

,�v, caçao do técnico e dos cracks .
_.

,- .

"rI nopo 18, lrI. Iram se os mem 1 -

d

d D
'

,
bros da embaixada e Jogadores ao campo da Federação, nron- JUIZOS; cpm a nao rea�J�élçao ',-o Jogo no dia 14;' quando, aíém:

OS rs � , a serem convocaaos. t'?s para realiz�r a partida combí�9dà;_ Rece.bidos pelo 'Pre.
de perdermos a portumdade para uma-renda anreêlâvel peles'

, • � Tudo leva a crer que o em- sidente do Aval. scnnor Osmar Meira, este sírnnlesmente de-
motivos já expostos, �astarí1os em propaganda\ '.màx:cação. dé

h

T
� f'J' rou rI a n rtida na- dl li devíd

-

. c.ampo, etc. e amda deixamos de jogar com o"P:rógresso: Tu{ei'o:iR � bate terá lugar no estádio do uarr ,:J� a a� o s� 90 la .rea Izar eVI Q ao mau tem- ,

10 avares � "'}'
.

o ,.,;
-

',.
- pu (havia chovido uns (jUll1ze mmutos) e desarranjo no sis-

ISSO !Jara que (_] senhor Osínar Meira fosse depois "éliorai'"
,

,'-',!mplC_, que a<� O.lhCdl nao
lema dI" ilumína"ão 'do camn,o. Dito isto, retirou-se, selb efe-

como' falsá vítima, l1e!'ante a nossa eritidáde riláxima '€SqW':'
g

, I f I b
- ." {'endo-se de dizer a verdade, (1ue 'aí está doeument,ad'"a'.

-,

j ('era nu.a lIa avra lna 130 rc t,n;u' o l,agamento da quantia combinada, deixando a embaix,a-!
.

Atitude "desele�:;!J?te", "anti"esportiva" e todos os dernais�n sé acompanharâ ou não a I,. í::I� do O�ím1jico em d�f�eil situação'Y;,lÍs, como acima c_li�se�os; �ermo� usados no OfICIO enviado !Je1o Avaí solicitando inter'� B. F. c () Palmeiras no llatl'O" nao havlél levado sufIcIente numerarIO para duas refelçoes,. .. ferencIa da Federação no caso, devolvo-os intatos ao 'mesmo� ," , . ... Regressando a embaixada a Blumenau, na mesma noite, sem e h O IVr
.

,li tUBO dessa ra�nda excursão qualquer ('onsideração ou atenção do senhor Osmar Meira ou
s n or sI_?a� en'a,. ..)i 1

" .' ".. . O GremlfJ Espor!lv(1 OhmpIco semnre tev co A'
.

� (O Olaria, uma vez (lue os al- qualquer outro diretor do AVal, chegando nela madrugada e com as dei
-

. .•

t'
� e , m ovar

� vi·rubros pI'ovavelmcntc ru- cansada, com fome. sem jogar e refletindo sobre a inutilidad� l as melhores �;rasçao·:SsOCels�JoOretsl'VeaSsPQlr .lovas, do Etstado fue tdeb fIorça,1" '1; d' 1
'

-. �F , la somen e no c o co- çompareccr ao estádio da Bai"marão domingo' próximo com
ca v�agem AreIa "za da: d' t d _ 11!1� em todos os ramos de es!,>orte que praticá, com o inté;essn' '11

'

ú.o - guns las epOlS, cncon ran o me, por acaso, conl I unlCO de contribuir embora mode t t .

- ,xada;'d.!õ'ixaIld'J nas bL letenasi I destino a Timbó, onde llrelia- o. senhor Os.mar Meira, compr0:!leteu-s.e êle tra.zer o AvaÍ no ! do esporte barriga-;erde.
s amcn c, para a grandesa do mesmo pequena in'ipOl;tan',

, riam com 1) União, ínaugul'an- �lIa 14, dmnl!1g0; confOl:me o �cor?o �elto aI?t�rtprmente e cu-

t
Não será, por certo uma atit d .

't 1 f" _ cia, ,que reverterá em benefi.i do as novas insta!ações da pra Ja data o Olllnmco havIa pedIdo a LIga (OfICIO 131). Sendo o tremecer e diminuir a' bóa e sã � � pr�l!)l ac a que. ara, es ,

II ':a eSPortiva do' g'rcmio tim
dia 14:1J 12!�2 °d escoll�iddo 1)délo Mt,"to. C1!tUbe �e tBlumetnau, PAalra I

deve !)revalecer entre clubes, atlét:s :�ail'f:e��sesportIva que cio daqueles que lutam deses'
a, rea lzaçao e corn as e lno oelC e as, JUS amen e na a- l\iós nassaremos mas os clube A: O' . ,peradamenle para sobreviverI boense· meda Rio Branco, local próximo ao campo do Olímpico, espe-, glórias do esoorte c�tar'nense v' eS .ccmo va,I e lunplCo, ,'a� 'desgr"ça 'c'lU' e QS stll"nreen,

.

, ,." 1 � n-� d b'Ih t·· A
'

"1
- ", lV rao semnre ... '-'E' llem possiveI que 11a !la' 1a'\a _C ,�eno ",uc_""o e 1, e ena no Jogo com o vaI, eIS

. .Julgando haver satisfeito o nedido dessa-Liga apr ,'t deu�ta: de 14 do corrente, sábado, que o termino das corridas seria uma hora antes do jogo, le- oportunidade oara renovar a V -8 t'
ovel Q a

;".Jndo uma grande a�s;si,encia ao Cam9? A.conteceu, no entan· I estima, consideração e resiJeito.·
, meus pro estos de elevada

atue tambem u time aza·negra w. que, no mesmo dIa 14, antes do nlelQ dIa, chegou o senhor, Saudaç- t.do, Flameng'o em Brusquc, Osmar Meira informando. que o Avaíestava em viagem para J ,
,

oes espor lyas.
BI

' ., ' ','

l'
. ,tabela da referida disputa pC'cunÍl'a o Paysandú; puis pára'

'

._

umcmH1 e que o Jogo se::i� rea Izado, o que. infelizmente Pelo GREMIO ESPORTIVO OLIMPICO 1
'

1I nao era verdade, como verIficamos uma hora antes do jôgo.,. (as.) Arnaldo Martl'ns X
" p,,'

' o sr. Sebastião Cruz, a qua" lá sc!!:ui.,rá esta semana o sr. aVIer" reSIdente� q�lando a assistencia .:'omeçou a dirigir'se ao campo do Olím- Ao Ilmo. 8nr. Sebastião Cruz
. é a seguinte:• Rubens Sampaio. Os il.lg-ressos pIe?, momEnto elX:- que l:ecebemos, com grande sur,ore3a. sem D,D. Presidente da L B F 1.0 jogo: Vasto Verde :x::

para o encontro Olaria x Se' assmaturn, o segumte aVlS� "AO COLEGA SERIA POSSIVEL '

Nesta."
".

, Guaraní - 2.0 jogo: Vera

�:�,J�:.ti!:�a: �:je:S!�OB�n::n;��� ��NDiN�,����Ai!���O !(AMPEONATO ESTADUAL Ngo v,lra' O D9VS90tlu' de 'B',nonDe _ �:::/d!�li��o:: :g;�;:���
.-'- � ..,.....� -,_,.,...P-t)...,N__�,_:,..,..(".)-�-,-H-I-C _:_-- DE

. fUTEBO�l U 'UJ U U 'fnll
I ras� 4.�>o�� - v:.enced��Com maIS quatro Jogos, os Infelizmente não estará o liar o '

"do 2.0 Odm9h;O - 0.0 ogü.
s flagela. Vencedor,.. do. 3'0 x Vi;!ncedorPaysandú presente ao Torneie: Outras agrerr

que esta tarde terá lugar no
mesmo desfalL

camJ;>O do Gremio Esportivo,
Olímpico. Os dirigentes alvi-;
verdes notificaram a Liga Elu

Formado pela Faculdade de Medi.cina da Uni·
versidade do Rio de Janeiro

Proiessor Catedrático de Biologia da Escu
la Normal Pedro II

"

Assistente do Professor David' Sanson
Chefe do Serviço·Otorino do Centro Saúde de

Blumenau.

Fernan O Heusi
Sexta-feíra à noite, na séde

d<i L. B . F " foi organizada a

quais reunião' OS mesmos ad
versários de domingo passado,
terá sequência éstà tarde o

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof; Dr.,Raul David de San
sono Ex-assistente da CliniG8' de' Olhos Dr.

Motlra Brasil

.caram-se a jogal
mesmo sem qualq .lnta
gem financenira. LaJllehta�el

__O�*$
__

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMEN',rO DAR

Molesiias DE OLHOS - OUVIDOS
. NARIZ e GARGANTA

certame catarinense de fute

bóI, referente ao ano de 52.
Em Itajaí O Estiva local lu-

I tará novamente com o Carlos
Renaux, para o qual perdeu

. ,! por 2 y' 1 em Brusque. Ape-

vma partida cuja
ca !1rincipal ::lerá o.

Fundo de reserva ..

Este Instituto Especialisado está Magnifica.
mente Montado e Instalado com a mais
l\loderna Aparelhagem pal'a tQ'do e

Qualquer Tràtamêntó da sua
especialidade

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça'

Alemanha e America do
'

Norte.
__i)4 ••

__

GABINETE DE RAIO X
,
_0* ••__

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

,ÇAS DA CABEÇA.
'

_11 ••,._

Gabinefe de fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemem

modelo 52).
INFRA-VERn.!EUIO

AEROSOL (AIJarelho in-
glez para D,ebulisação no tratamento das sim"

sintes sem operação). Electrocoagulação.
.

Diafano5copia etc.
__

0•••
__

I
Gabinete de Refracão

PARA EXAl'iIE DOS OLHOS
(EQUlPO-BAUSCH:-I,OMB)

PARA RECEITAS DE OCUI,OS E
RESPEC1'IVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI
TADAS (!jVERTO

METRIA.
MIcroscópio binocular '-- Lâmpada de FeD� ,

,

da - Penmstro).

F'inalnlente. elll Tubarão,
tudo farão' RereHio Luz e A

raranguaense no sentido de se

clal;sificárein !lara as pelejas
com o Aval. São maiores
possibilidades de triunfo
parte dos tubaronenses. Juiz
da pugna: Nprberto Serra ti
Uni. '

'.rotaI do nãõ exight!:,l Cr$.,80.000.000.QO

Gabinete de Traumafologia Ocular
EXCLlJSIVAl'rJENTE rARA TRATAR ACI
DENTADOS DJ>� OJ.,HOS � EXECUTA PER!
CIAS " CONI"ECC:IONA LAUDOS 11 DESMAS-

CARA SIlUULADOREZ.

H O r a r i o:
Instituto funciona de manha e fi· tarde

INSTITU'l'O: 1232

Rua 15 de Ney., 1135 - 1·, andar
TELEFONES: .

RESIDENCIA:

1Dr. TAVARES -1461
Dr. HEUSI - 1674

'-O cLADO DA CAIXA ECONOMICA ; I
,.

B L U � _E NAU
, � I�S1í.��s.��"""",��'lI;"�"s%"""_-n.�1(��,,���.,

Total, dos depósitmt�n 30,6.523 . . . . €:1'$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESúRITORIOS NAS PRINCIPAIS l"RAÇ\S rio ES�

TADO OE SANTA" OATARIN�, NO .RJ() DE �A1NEmO E}i CURITmA
,

- Tawas d.e iDepó�t9s :, '-" : ' " ,

�Depó8fto1J a viata (sem;lifuitel 2% DEP-OtSI'rQg: A PRA2� FIXO
:.DEPO'SlTOS LlMIT.t\DOS Prazo mínimo 'de () mêSes 5112%I"imíte de Cr$ 2'V0.OOO,OO 4,112% PrazO mínimo' de 1.2 mêses' 6��imi.te de Cr$ MO�OOOiOO 4%' DEPO'SITOS DE AVISO PRE"VICi.
DEP�),�ITOS POPULARES. AviSo de '60,dias

,'-,

4%LImIte de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4, 1/2-%
e n,:Y:TIRADAS, LIVRES Aviso de 120 dias 59'

, OAPlTALIZACAO SEMESTRAL
-'

ABRA UMA CONTA NO "IN CO" E PAGUE ,COM

PELA

à Rua 15 de Nov., 10S0

SCln QOmlJromisso

Oficina complé!� para fabricar qualquer
tipo de lentes - ..

COMPLETO SORTIMENTO DE
.

O'(ULOS PARA SO'[ E DE GRAfUS-"�'

à�����������������������,�ê�§ê��#��ªê�ê����'��h�§�ê���������������

Filmes e máijldnas fotográficas
Ihores qualidades

RUnS
-.

DE NOVEMBRO, NR.

,_ ....

1.436
(Defronfe'ao ,"Cine Blumenau")
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"".

As. Modernissimas

""

Confirmando o que adian- j que serão convidados despor
tamos por estas colunas, há

'

tístas de prestigio, velhos de

várias semanas, está mesmo I tensores do futebol blumenau.

disposto o sr. Sebastião Cruz ense, para cooperar com a L.
a formar um quadro especial

"

B. F ..

de juizes, para os jogos deste i
Por nosso intermédio "

ano, para que seja mais ele-. "maioral" da entidade blu
vado o nível intelectual e mo- rnenauense solicita o compa
raI das arbitragens. Assim é recimento no estádio do Gre-

m lo "Espor-tlvo Olímpico, esta

tarde, dos seguintes desportis
tas, OS quais poderão entrar
em ação, se hcuver necessida
de disto:

Causou a melhor das írn- de um registro -todo especial. O
pressões tornando-se digna dos I próprio presidente da L B -

maiores encômios e da admí- F , sr. Sebastião Cruz, ficou

ração de todos, a atitude de ! encantado com o procedimen
alguns dirigentes do Guarani to dcs responsáveis pela a

que, sabedores da írnpossibí- gremiação do outro lado do

dente da Cia. Brasileira de I A seguir, usou da palavra
Fumo em Folha, que, em bre- o dr. Arthur Germano Fett,
ves palavras, agradeceu a ',9-ue prfríuncíou substancioso e
honrosa presença do sr. go-. Interessante discurso, cujo
ver_nador do Esta�o, das. au- teôr publicaremos na próxt
torídades e demais convida- ma edição. Seguiu-se com a
dos. palavra o sr. prefeito Hercilio

Deeke, que, em feliz oração,
congratulou-se com os dirí-.
gentes da importante firma
pelo notavel empreendimen
to. que constituía uma obra
de relevante . projeção e de
transcendental ímportancía
para a vida economíca do
municipio-
Tambem, congratulando-se

com a grande iniciativa da
Cia. Brasileira de Fumo em

Folha, discursou o governa
dor Irincu Bornhausen, que
enalteceu o esforço construti
vo e patriótico da modelar
organísação industrial, res

saltando ao mesmo tempo os

grandes beneficios que advl
rio, tendo oportunidade de fa- rão das suas atividades para a

lar à nossa reportagem bastan economia do Estado.
te entusiasmado, pois, mesmo

Falaram ainda os srs. Bru-'
no Bcrn, prefeito da cidade Idíante das dificuldaqes. e obs gaúcha de 'Lajeado, o sr. pre-

táeulos com que terá de se de- feito Paulo Bauer, de Itajaí I
parar, o ex-R'antasma coope- e Mr- Mílburn, representan- \

. . . • te dos consumidores de fumo, '

rará decisivamente para o e- todos conzratulando-sc com I
da campanha pró auxilio I os dirigent�s da Cia. Brasi- I
flagelados do nordes'I

leira de Fumo em Folha pelo
feliz empreondãmenta, cuia

1,'br3 constitui motivo de jus
I :.0 orgulho e honra para o

progrésso do município de
Blnm=nau.

.
° ágape transcorreu num

amibcnte de Iranca cordíalí
,

'Jade e distinção, sendo servi
dos finos frios, champanha e

. outras bebidas.

Willy Pawlowsky, André

Sada, Márto Sada, Heitor Fer
raz, Orlando Schram, Gilber

to M�irelesl Jaime Bcduschi,
Arthur Jaehrig, Heinz Hartt

mann, Edgar Miller c Nicolau

Ostte, bem como outros que

queiram colaborar para o

maior êxito da tarde esporti
va de hoje.

------_...._-----

VENDA DESTE DlARIO
NA I!.:NhftAXATARIA

PONTO r-mo

liNdO entregue a seu JEEP c1 mêos lnexperlentes".

Só as Oficinas Especializadas da
TRANSPARANA S. A., lhe garante'
estes requisitos básicos.

Leve-o -ils Oficinas de 5uviço Mecânico Especializado dos

Concessicnénos, onde o seu JEEP receberá o trata

mento adequadc com os NORMAS da �/ILLYS.

TITO ANTECEDEU A
VIAGEM A LONDRES
BELGHADO, 7 <uP)

Níi-:- há confirmação oficial
de que o marechal Tito Lenha
eegolvido adiantar de uma

�emana !'ua viagem a Londres.
Essa visita estava marcada
para vInte e três do corren

te; mas a· chancelária britaní
BERLIM, 7 (UP) - A ea informou ter sido adianta

partir de hoje, companhías ia. para dezesseis. Fontes au

particulares de aviação fran-j torizadas dizem que, ao ser

.
cêsas. inglesas € norte-ame- exata tal informação, eviden

, -ricànas ct'meç�ram a .evacuar:1 temente estará. rel.acionada
de mIl e qi.llnhentas., com a m9rte de Stalm.

p:es.soas, diáriamentc, do se- DECRESCEU A EXPORl-
tor ocidental de Berlim· Tra-' TAÇÁO DE VEI'CULOS

RIO", 7 (Meridional) - ! comprometer tal objetiva.
Meu !:laís necessita de maior I "Além disso, seja qual f,'r .i

vinculação e íntercamoio co- posição de outros países, o

mercial com iodas as Nações Chile não aceitará nenhuma
que possam complementar a 1 união que não seja a de toda
sua economia, a fim de afian- . a comunidade Iatíno-ameríca
çar seu proprio progresso' c 'na.·
o bem-estar de seu povo.

.

I Re íer indn-sc à sua missão
Com estas palavras, o ge- em nosso país, afirmou o

ncral Arnaldo Carrasco, novo general Carrasco:
embaixador do Chile no Bra
sil, iniciou a entrevista que
concedeu à reportagem do O

1 II JORNAL, minutos após haver

II ....

'II!
apresentado credenciais, on-

j .

vO'l!-s r�upas. 50 na tem.
1,1 ",Jfalatana ·.Kellermann 11, Disse o general Carrasco

III __!:_�a .,15 de Nov.. 681 II nue a política do governo
Ibanez é "oerfeitamente cla
ra e definida no sentido de

dO C··
.

e e· comunls a a . c ecos ovaquld ia�:Kf��eL:�Ilra�sq����{:��·
.

Segundo noticia a jmprensa,Ote:� ��r���;�, no Se-U .
_ é uma condição índíspen- nado Federal, o projéto do deputado Tarso Dutra, do Rio

, Ih
savel para o bem-estar econo- Grande do Sul, que permite aos portadores de diplomas ou

U Q mu e-r mico e soci<l;l do hemisfc!i? e de ccrtlfícad-;s de eonclusão de cursos de especialização no
.

.. para garantia da tranquí'lida- ensino normal de educação pré-primária, didática especial,
de futura. curso complementar urimário ou de administrador escolar,

A MOTOR
.

l salentes para o Brasil, fui Acrescentou o embaixador em gráu primário, ingressar nos cursos superiores do país,
WASHR{GTON, 7 (UP) - � de cento e vinte e um mi- chilen� que em virtude desfa mediante exame vestibular.

Caiu bastante a exportação 'lhóes de dolares no ano pas- 9rofunda conVicção de seu Estão, portanto, cie paràbéns os normalistas, uma "\ez

de veículos a motor nor1e- sado, contra cento e noventa governo, o Chile repudIa to-' que tal dispositivo virá trazer aos seus diplomas um novo

americanos para· o Brasil no � quatro milhões em mil no· da formação de blocos que e profundo valor. E nada l�;ais justo. ° programa do curso
ano passado, segundo esta':' "recentos e cinquenta e .um. por sua natureza pudêss��..n normal, incluindo amplos conhecimentos de portugues, li-
tística publieada pelo Depar- �--------------...,----- tcratura, matemática, biologia, sociologia, pedagogia, filo-
tamcnto de Comercio. Ao Nftticias dil Rio dI Sul sofia e história da educação< além de outras matérias de igual
passo que �m Ínil novecen- U • \ii

importancia. proporciona aos alunos um grande cabedal de
tos e cinquenta e um, haviam saber, úteis para a continuação dos estudos em qualquer
;>ido exportados cinquenta e {Do con'sspon!lente Gl/zama} curso superior.
um mil quinhentos oitenta e

R
..
O t a'

.

r y C I u b e'3ete caminhões, em 1952 fo-
ram anenas vinte e três mil
novecentos e setenta e dois.
No mesmo pe.ríodo, as ven-

.l1as de aut.omóveis para o Bra- de R I"o doSui"il cairam de trinta mil cento
e setenta e quatro para onze
mil duzentos e quatorze uni- �clades. ° valor total· da ex

portação 'norte-americana de Convidados, gentilmente, pelo
automóveis e peças sobres- -'r. Pedro Leal da Silva, tomamos

"arte no je.ntar da ultima sexta.
feira, realizado pelo Rotary Clube
local.
Pelos rotarianos dr. Nelson Co

minese da Rocha e Edmundo Ki

nas. foi introduzido o novo sócio
Ademar Gevaer, sob calorosa sal
va de palnlas.
O rotariano caçula foi incubfdo

dn cerimonia do hasteamento do

Mais socorros para
vitimas das sêces

as
Intercornbio

OFICIN/...S: LOJA,
Rua Eng. Rebouças, 5 O 7 (esq. Mal. Floriano) - Fon� 237 1 * CURITIBA * RU., B.rao do Rio 8"",co,

------------�----------------�--------------------------------�-----
560 -

- -- ---- -----

o Chile repUdia a lormação de biocos
contraria

'

unidade latino-americana
oorneccíol com o nosso

sc com a exportação para o povos. No Chile existe um al
Chile de diversos produtos Lo conceito da amizade por
brasileiros que hoje não

che-I
oste rrrando n�í<: Irmão c {>

xam ao meu país, c com a meu fervoroso desejo ser •

Importação pelo Brasil de merhcr interprete destes sen

muitos artigos chilenos que limcntos que se acham for
-e acham em condições símí- ipmente arrai.!<nrlos no corte-
lares. ção do povo chileno.

O Brasil pode ter na ami-
zade chilena uma confiança
idcntica a que este país soube II
inspirar ao Chile desde os I •

tempos do Império. Nunca ti- II

vemos nem jamais teremos ---------

outra classe de preocupações
que não sejam as de estimular
as correntes de afeto e per
feita compreensão que sem

pre existiram entre ambos os

RIO, 7 (Meridional) - A
viões da FAB seguiram hoje
para o nordeste com 401 vo
lumes de medicamentos e ma

teriais diversos, inclusive uma

pequena cirurgia, pesando ccr-

! ca de seis toneladas. Nos mes

: mos aviões viajaram quatro
missões sanitár-ias, compostas
de treze médicos e 16 enfer-

- interpretando estes vi
vos desejos de meu governo,
farei tudo quanto esteja ao

meu alcance não só para fo
mentar uma maior aproxima
ção espiritual entre Chile e

Brasil, C':l110 tambem para
obter que o atual íntercambio
comercial logre incrementar-

Fraqueza em geral
VINdO .�RF.n�H '-l'AliO

SILVEIRA

I'

iimeiras.

iERA' SEPULTADO HO·
Jf O (ORPO DE JOSEPH

STAUN

Ao d�. Nelson Comlnese da

Atenção associados e fans do GU]faní
para aassembléia geral ordinário, dia 13

HIO, 7 (Meridional) O
orgão comunista "Imprensa
Popular" publica hoje que o

.sr, Malenkov é o novo pre
sidente do Conselho de Minis·
tros da URSS e que o novo

presídíúm do comité central
do Partido Comunista russo

está assim organisado ; Ma
lenkov, Beria, Molotov, Vo
rochilov: Krustchcr, Bulga
nino Kaganovitch. Mikoian,
Saburov Pervurkhln- ° sr.

Mikhailov foi desgl13do Pri
meiro Secret.ário do Comité
do partido na região de Mos
cou. Mais de um milhão de
pessoas desfilaram diante do
esquife de Stalin, na casa dos
sindicatos em Moscou. O se

pultament de Stalin se dará
segunda-feira. O sarcofago

I
com seu corpo será colocado
na Praça Vermelha, ao lado

E uma vez que se fala de insirução, sentimo-nos a de Lenine. ° sr. Vorochilov
vontade oara registrar que o jovem Celso Muassab da Sil- op.upará a chefia do Soviét
va Lima: filho do nosso prezado amigo Tenente Felipe Silva Supremo, poste> que corres

Lima, do 23 R. L, e Rluno d� Ginásio Estadual "Pedro II", ponde ao de presidente da Re
desta cidade, alcançou o. segundo lugar, dentre 263

candi-, publica e no dia 15 de março
dat.os, nos examos da Escola Preparatória de Oadetes de será convocada a quarta ses·

Porl.o Alegre. Ao· talentoso jovem, pelo seus esforços e com- são do Soviét Supremo, afim
penetração nos estudos e a seus felizes progenitores, envia- de tomar importantes decisões
mos nossas efusivas :felicitações. com a morte de Stalin.

-----..--_-._...;_--_._-----

na trama

Rocha coube a tarefa de cumpri
mentar o representante da cronica
escrita e falada de :Rio do Sul,
dízimdo que o Rotary sempre
manteve relaçÕ"il as mais amis
tosas para com a imprensa, Apro
veitou tão hôa oportunidade 'para,
esclarecer que, sempre é benvin
do no meio rotário os elementos

VISITARA' O BRASil A
fiLHA DO SR.,

Pavilhão Nacional.

"

A
1. A. Co

P R A ç A
E (RUZEIRO DO SUL

das lides jornalísticas e não era a Fomos surpreendidos, sexta- grina. Veio-nos à ]elnbrança que no prOXlmo dia 12, à noi
prjmeira ve�_ que compareciamos, feira à noiie, na séde da L.B.- então, que qualquer motivo i te, será levada a efeit.o a As
a unla reUnlao.

Por e�pccial deferencia do so- F.' Lá chegando, deparamos havia para que os dois men-I scmbléla Geral Ordinária do
cio Vitor Oh!. fomos illcubidos de com OS srs. Curt Schoenau e cionados desportistas se diri-j Guarani, no Bar que tenl o

descerrar o auri-verde penqão. Edgar Miller, esforçados diri- gissem à entidade da Rua XV. mesmo nome, localizado à HOll

dO�o��:������s ���!::-an�s:Pl.e;:��� gentes do Guaraní Futeból Notando perfeitamente a; pava Norte, quando então se-

Leal rIa SilVil. Helmuth Baumgar- .Clube, tendo o segundo por curiosidade do autor dessas li- irão t.ratados importantes as

lel1. Vitor Ohf, dr. Nelson Comi- muito tem90 atuado de za- nhas por saber algo de inte- J suntos de interesse soei:!l e
ne.<e da Rocha. Edmundo Rinas,' .

t't 1 I t b f"
I .

Walter Bcumeier, Ehrard Grimm.
guelro na eqlupe ·1 li ar ::lU- ressan c, am os a lnnarU1D

I
esportivo.

Ademar Gevacrd. Adolfo I<'risch-

A d I Fomos eientificlldos de Que
eknecht. e Franciscos Perfoll.

t
- .,.

d
.

encao O n a S e I' possivelmente nesta oport.Ulll-As ausenclas verific?das atingi- _

ram o numero de 5 e todoselcs,' ,da de. ficará resolv.ido duma
Curt Schroedcr. dr. Jayme Dori-

b I ! vez por todas, se prosseguirá
�atLi. Loth<:!r K. J. Paul, Franz Ca sa umenauense� 'I' ou não.o. gremio tricolor em
Kugler e Rol( ICrieek, se compro- �
)ncte;:-am " não esquecer a recu- -

O O
'suas atIvIdades. Fazemos um

peraçao nas eidasdcs onde sc en-
. A firma I R M A O S ( E l H S L T D A. I apêlo daqui. no sentido de que

contram.
tendo adquirido o armazem

" P O N T O C li I C", sito à rua. ; todos os sóci"os e adeptos Ilu-
.

Continua assim o Rotary Clube
l5 de Novembro .. nr. 486, para instalar no mesmo n

..
rédio gran-

'

grinos estejam presentes à
de Rio do Sul procurando obter a

frequcnda máxima -durante um
de lQja de Tecidos, está fazendo �iquidação total de seu enor- ferida Assembléia, debatendo

<1no, uma vez que mais de B mescs
me e v�riado s�ock de mercadonas.. , ..

: .. , ...••.••.. ! os nroblemas de mais de per-
AproveItem, pOiS, senhoras e comprem hOJe por pouco o que I -.já s.;. passarnm coiu .ii invejavel lhes pedirão muito amar:hã. to afligem o popular cl.ubc.

posiçiio de Lider na frequencía.
ié to é, 100 por cento· de assidui
dade.
Somos gratos pela distinção que

I

nos di....pensaram. indistintament.e.
tndos 05 componentes do Rotary
Clube do Rio do Sul.

.

Substituindo o Pl'esidente, o

iURIOL socio Vitor Ohf saudou o novo
R

I companheiro. aproveitando o e4-
sejo para relatar fatos importan-

HIO, {} (Meridional) - J tes da vida de Paulo Harris.

Ainda este mes visitará o I o Secretario Pedro Leal da Silo
Brasil a filha do presidente da � va solicitou uma salva de palmas
França, srta. Jacqueline Ali- ,em rigosijo ao brilhante resultado

rio!. Viajará a srta. Auriolj obtido nos exames vestibulares,
em companhia do perfumista pelo filho do comp. Eaumeier· ho

francês Jean Patou e d{J bri-I menagens identicas foram presta
gadeiro Henrique Raimundo 'das aos comp. Pedro Santos e iV-.
Dyott Fontenele" adido· de I tor Ohf, por motivo do natalicio
Aercnautica da Embaixada I ele seus filhos Ivo e Carlos Vitor;
do Brasil em Par�s.

.

respectivamente.
.

Comunicam à praça e aos seus clientes que
dentro de breves dias iniciará novas linhas,
com aviões De ..3 de 1.6 classe ligando Itaiaí a

Curi�ibar São Paulo e Rio de Janeiro, diària·,·
mente. ANIVERSARIOS

conRA CUPI.

QUEDA DOS CI·

. Agência de Blumenau·
Rua 15deNov.,459

RIO DO SUL, 7 - o calendario
'"'sinal,, segunda 'eira. dia 9 do

I �orre?t�, mais. UI"?\
_

allÍvel"sario do
'I". Sd VIO Pe1l17.7,Qlt!,

(C9nrlul na Z.a Jlll!;'. l\ltra .})

BELOS E DEMAIS

AffCÇDES no

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POi! O:Ç�lfNCIA
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