
REE EITO o SR.
RIO, 11 (Mer íd.) - Ó
sr. Nereu Ramos foi rc'
eleito pr�sidf'nte da Câ
mara' dos Deputados por
cento e sessenta e oito)
contra orienta e dois voo
tos dados ao sr. Alcides
Canrio, O sr, Gustavo
Capanema obteve um vo-

to e quatro deputados
votaram �m branco. A,.'
lodo. par:lCiparam da e.

leição duzentos e cin

quenta e cinco deputa-

Jdo!!.

�.l (VJ&GAQ noa· DU' RIOS ASSOCIADOS.

,
Bd. Ad.• Otlet.1l1
a1la ll_o Ps.l., 11.1'1
('I'OUPAlVA IRCA , BLUMENAU, (Santa

Catarina) - Quinta-feira, 12 de J- - MARÇO DE 1953

PEDErll ALIME�}TOS DE JOELHOS

APENAS A FE' SUSTENTA OS NORDESTINOS NA
DOLOROSA SITUAÇAO 'EM .. QUE SE IfNCONTRAM
Dramáticas revelaõçes'. doi
1!!�����ooLE!��!�oS�!ER��l� I

IlIO, 11 (MerkU -- Encontra-se no Rio da Janeiro. tratando de Ias'"
suntos do seu Estado, Alagóas, o governador Arnon Melo. O Chefe do
Executivo nordestmo trabr.•ha no sentido de minorar a triste situação
t>rovoeada pelo Ilagclo das secas. E para os reporteres, justifica SUa I
vinda a esta Capítal: I"Já p o r que a cítuncão de Alagôas é desesperadora. nós
mrnca sofremos tanto com d seca. Mas desde o ano passado o flagelo nos

.

vem ass�lando� atingindo r goru fase ruais agúda. Estive há quatro dias I
110 sesrtao, de onde voltei eonstrangido c preocupado com o quadro que
ae me deparou.

Hornans -C muthórcs de fisiononlias encovadas. ajoelhavam-se dian
te de mim e. chorando. porliam-me que lhes desse o que comer. Não há
maior tristeza para o hornern do govêrnn do que esta: ver, em carne vi
va, a necessidade permanenle, o sofrimento do seu povo pela fome e não
dispôr de meios para resolver-lhes o problema".
Em abono às suas palavras o algodão, feijão, milho, arroz. A se.

governador alagoano lembrou os ca está acabando com tudo isso. As
fatos inquif)(antes: plantações de cana não se desen-

"Os flagel..ldos fizeram parar na volvem por falta de chuvas. O que
estrada um caminhão carregado de nos leva a admitir uma safra re
t'arinha, do qual tiraram vários sa- duzid.íssima.
coso Um outro caminhão que leva- Esperávamos em 1.952 Uma co.
'lia víveres para o município de Iheita de 10 à 12 milhões de quí
Mata Grande. foi 'interceptado por los de algodão. E não estamos co
cerca de oltoccntos retirantes fa- lhendo nem quatro milhões. Cori
míntos. fíavamos no arroz. Mas até agora
A Cidade de Santana. do Ipane- p rio São Francisco não encheu, o

ma, está com mais de mil flagela- que quer dizer que não teremos a
d'ls peras runs. Constrange-me o safra de arroz este ano. Quanto à
espetáculo. Os deveres da solida- região do milho, basta frisar que
.riedade humana não nos permi- o saco do primeiro está custando STALIN NO CAIXA MORTUA'RIO Rádio-foto de Stalin no cabrão mor-
tem. diante deles, a indiferença ou seiscentos cruzeiros e um saco do tuázio, no "haIl" das colunas, na Casa dos Sindicatos, em Moscou. Com o unlfor-omissão. Mas a redidarle tão

tra-/
segundo. cento e oitenta cruzetros " me de generalíssimo. o COr no de Stalin está r�deado de flores � quinhentas mil�ica. acima rte tudo. preocupa-nos. Os ,jornalistas perguntaram se � t'

pelo que ti;?;:. pode decorrer. Estado não contava com obras fe- pessoas, numa fila de mais de 16 quilômetros, já vieram eontemplá-Io. Numa al-
Em Alag!>as, não é somente {J I,del'ats para oferecerl.trabalho aos n�ofada, ao lado da urna es tão todas condecorações qu e Stalin recebeu durante os

. eertão que é atingido pela' seca - "flil,�.ladOS_. ",!n -de

;MtlJ�,','_
' te � ., Rue presidiu ao rrov·êruo '1'U5S0

. Seu mausoléU:' ficará na
,.tu�!.',-�nt-<.}u \J ,;.... Atnott tle -M.,t,;•. ·Ve$�.{>" �l' "': : ,,' ::. :,:iI\I' "'- di: 'irs''fÚ 'c{irpõ' dõ"tetiih_°e, 'tránsf�r\T;àn(íô�-s� ô 'i'amr;�ô 'pânteon
() Agreste e a Zona da Mata estão I "Voces tocar num ponto lm- -, t .' ." ". . f

.
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portantíssimo para o bem estar e

nUlll ;san uallO c,omunlsta. Os uuer<!lS so enlSSl1110S ÜV€l aln 111100 PO JUelO-(!:l,�gualmente 05solados pela calaml-
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<lade. ra situação de Alagôas. Nós temos, lOra Ot..'H e J O'S(:ou. atllO- oto �nvla a lretam('.nte a, {'aJ:llta russa. \'lnte e

A água ba,ixou varias metros naS (Conclue na :za. págIna letra .111:) I quatro horas depois do de senlace no l{relulhi., pela Internacional 'New's Phot!,s.
:represas o que provocou a redu- ------ -

,
__ � _

�{f�:�::::����;O"�: ::::t�� Dois bilhões e·· 227 milhões o
.

saldo
orçamentário da União no ano de 52
Totais da dívida externa consolidada Empréstimos e amortilaçõe�

Convocação
A Presidência d3. COMISSÃO ENCARREGADA DE AN

GARIAR DONATIVOS PRO'-FLAGELADOS NORDESTI
NOS. convida a tod03 os seus membros para uma reunião a

realizar-se na próxima quinta-feira, dia 12, às 16 horas, no

recinto da Câmara l\olunicinaL afim de tratar da remessa dos
donativos arrecadados e de cÍutros assuntos dI' ordem gernl
rel::rtiv0s à Campanha.

Dr, lHarcilio .Toáo da Silva Medeiros

- - - 'l'RAB ALUO

Em Sáo José da Lage que é o

lllUnicipio 'tia Zona da Mata oode
t;e acha instalada a grande usina da
Serra Grande e produtora de açu-

RIO, 11 (Mcrid.) - ° con

tador geral da República cn

tr,:!gou ao Ministro da Fazen
da -os balanços gerais da U
nião' relatório da contadoria,
tudo relativo ao ano de 1952.
Como já in1:ormamos, no con

fronto da receita e despesa,
houve saldo orçamentário de

car, CS5� município que sempre se

�Je5tacou pela abundancia de água,
<,�ora está às escuras, por falta de
il�ua. União dos Palmares, que lhe
fica visinho. està. a bem dizer. sa-

lurada. E' de causar dó vermos as

plantações dê cereais. algodão e 05

l'ruprios c<lnaviais ressequidos, dcs-
1 ruindo-se. ac�bando .. sc. Não sei
�-1fjnde jrcnlos parar".
TIelcriu-sc, então, o govcnwrlnr.

ao aspecto cconóm.1co:

"Alagoas produz cana de açucar,

A T E N ( Ã O, Bt UMENAUENSE!
Os nroeeS�f!S fh� filtracão (� higi�njzacãQ do LEITE
PASTEURIZADO "FRIGOR", eliminam tôdas as
impurezas. tais como pêlo das vacas. sal1l!ue, puz.
nrina. cx(�rement() e outros detritos imperceptí
veis a ôlho nÍl. Dê Pfoted�Q à sua �aúde, cxigind()
o leite PASTEURIZADO "FRIGOR" c preste a

tencão. si us {�nnpas nãu fo:ram violadas.

(Im
• kSE,m;;ulLiii!liiiiifill?�tR

Be�uer O I t r, I. lire,j�a �ara
vrntessar u oepnta�o �fonso b9sar
PEVIDO UI>; INFORMAÇõ I�S AO MINISTRO

FAZE NDA

RIO, 11 (Mctid.) - Os Ir,H

iuUnos divulgaram, hoje. qtl,�
Q presidente do IAPI, sr. Af
fonso Cesar. pleiteará que a

Câmara conceda licença pgra
)lrOCeSsar o deputado Pesso:.l
Gucrra que. em alJarte, acuo

:;ou àquele instituto de havl't'
contratado por quatorze mi
lhões de cruzeiros a compra
de um hosnital em Recife. I)

qual mio v-:lle sequer metade
daquela quantia".

RIO, 11 (Merid. ') - Como
noticiall1Qs, o deputado Diler
mando Cruz anresentou à
mêsa da Câmara- um requeri
mento em que solicita ao Mi
nistro da Fazenda informar se
"no anunciado empréstimo de
300 milhões de dólares, obti
do !leIo govêrno brasileiro nos
Estados Unidos, existe algu
ma condição que implique na

,obrigação, ))01' parte do govêr'
no brasileiro, em manteI' a
nossa balança de pagamento
favorável aos Estados Unidos.
Sobre o assunto ouvimos, ho'
.ie, a palávra de um porta-vós
autorizado. o qual informou

1-'Olt CAUSA DA POLITICA que nenhuma clausula no sen-
SÁO PAULO. 8 (!IoIeridional) -I tido acima foi ou será inclui

Cerca de 1 hora. 'da madrugada I da no contrato do empréstimo
dn hoje, um grupo de _homem;: referido a ser, a propósito, Iconversava na Praça Joao Mou-I brevemente assinado. •

dl.!� sobre política. Em dado mo-Iml'nto, por motivos ainda não
apUrados. surgiu uma desinteli

gencia entre eles. Atracaram->!c.

então, em violenta luta corporaL
Alguns delus. sacando da nava

lha, pa:;saram a vibrar golp�s (J,

ésmo e a luta só parou com a

chegada de uma viatura da Radio
Po,trulha. Da eonten'da sa'ram

feridos gravemente, MauriciO

Henrôque Grubarman. GudeRbp�
Proença t10!1 Santo" " .Io!''; el(' 0-

livetira.

ACABARAM
BRIGANDO

'v.Êxcia. tão grande oeneríc'o.

HOjE; mesmo em companhia, do

engenheiro Chefe da 'Cobrasil,
{ir. Constantino d'Ivanenko" cs

colhemos o local para a eonst ru

'ção da caixa distribu'dora. ten<1')
,

sido' iníciáUo imeíatamente' o ser:
, "

Atenciosa: sau-

Bauer.

Panorama' Europeu "
.

,

alacados aviões das E. U.
,

-

pur aparelhus. tchecos
VIENA, 11 (UF) - A TChe-1 e o Dreiniér Churchill e de-

I
coslovaquia declarou hoje que mais membros do govêrrio bri
os dois aviões norte-amertca-

'I'
tânico. O marechal Tito che

nos atacados ôntem por dois gará 'segunda-feira próxima a

caças '"Mig-15''' chécoslovacos, �ohdre$, onde permanecerá
um dos quais fQi abatido. so- cinco dias. Espera que, como

brevoavam território da Che- resultado dessa Visita, a Iugos
ccslovaquía, Acrescentou que Iavia estreite seus laços de a

os dois aparelhos norte-ame- mizade com as potencias ocí
rícanos haviam se internado dentais.
quarenta quilômetros a den
tro do território chéco. A ver

são do govêrno de Praga é,
como se depreende desse co

municado, completamente di
ferente da versão oficial do
alto comando dos Estados U
nidos na Alemanha.
WIESBADEN, Alemanha"
ii (UP) - A Tchecoslova
quia comunista repeliu esta

O,'noite 'º energíco protesto dos
Estados Unidos pela agressão
insolita 'de dois caças "Mig-
15", de fabricação russa, po
rém da aviação tchecoslovaca,
contra um caca norte-ámert- 'FLORIANOPOLIS, IA.M:)
cano. o protesto norte-amerí- Apesar' de haver s'do deito sob a:

cano declarou que o aparelho: legenda do P.S.D., o prefeito do.

dos Estados Unidos estava so- rtajaí, sr; Paulo Bauer tem rece-

brevoando território da zona bido íntcgra.l apóio do Governar
norte-americana na Ate=a- do Estado, e é 'de; notar-se. a har
nha, Contudo" a nota checos- monia ex:stente entre Os
lovaca, dando uma versão pro- Execut'vos,,' lutando pelo'
pria fl:0 gráy_e incidente,- a.cu� t r da ucle Municipío.
sou dito aviao norte-amertca-

es a q

. nQ._g�_:tef s,e:, ,inte!;�do,,-;pe.lo. ::: "De, :P�'l!!u.iÍl}" !:le: fa.zia. n.�ç;,���á."
menos quarenta quilômetros a da a criação 'do ser-viço de' a

dentro de território da Che- bastecime.nto de água do Itajaí,
coslovaquia.

Sérviço ele·água parâ
ele Itajâ,

sOldagens

•I

mumctpto
Iniciados os trabalhos li!

LONDRES, 11
Fontes autorizadas informa
r"lm esta 'noite que está sendo
dado os retoques finais do te
mário da conferência entre o
marechal Tito, da rugoslavia,

dois bilhões e 277 milhões de mil libras e dto milhões e 2�i6
cruzeiros. Quant-o à dívida ex'

I
mil dolares. .

'

terna, consolidada, isto é, os RIO, 11 (Merid.) _:_ O Br.-,
empréstimos inglêses e ameri- si! vai adquirir mais seis !!on·

canos, nosso saldo

apresentou-,
tra-torpedeiros. ° relatório a

sc, em 31-12 de 1.952, em provado pelo Estado Maior da
trinta milhões de libras e !J3 Armada, sobre o assunto, já
milhões e 667 mil

dOlares'l está
,nas mãos do Ministro da

Houve amortizações num mon- Marinha. Três serão construi"
tante de quatro milhões e 1':';'0 dos na França c o restante '1-

52 PESSOAS 1\'rORTAS
ALEXANDRIA, 11 (UP) -

Cinquenta e duas pessoas, pe
receram. quando um navio de'

patrulhá da armada egípcia se

partiu em dois e afundou no
ma:

mediterrá.1eo, sábado, passatl'J,
Acuso o recebimento '::0 fele

em melo a urna tormenta.
grama de V, Exc'a .. comun'can' A ,notícia acrescenta qu�'
d<r-me 'a a�sinatura do éontrato outros 60 marinheiros da ,no-;
com a C:a. Cobrasil, pal:a o abas tonave egípcia, "Sollum", 'de'
teciment.o de agua á nossa cida- 672 toneladas, foram recolhi"'
tle. Cabe' na qualidade de rfpre- dos pelo navio polonês, "Cze-.

J ;:entante deste povo trabalhador. eh". �m dos nlarujos faleceu
}�S:::===S:::::::::�::::::�����;::::;z'::/J hospitaleiro e hom, agradecer aposterIormente.

,A proposUo' o sr. PaUlo Bauer
transm'tiu' 'ao Chefe do Executi
vo Estadual, 9 segUinte telegra-

Voltaram ,os

comprimidos
qui nos estaleiros, do Arsenal
da Marinha, com a assistência
técnica da emprêsa armadora
francêsa.
RIO, 1-1 (Merid.) - Nenhu.

R
·

t I dencl-u de expansa-orili�!i?t��r�f��kE���- egls .ra-se eo
.

��!:��i;}�;��i�;i:ª� dus neuocios na Alemaoha Ocideotal,
Ir�:r����;���led��!;,' o�ssc�r��: nados �obre a produça-o Industrial daquele paíslos competentes, a prOposlto

I
L! iJa

do requerimento do sr. Diler- SÃO PAULO, (;"'rid onal) � prosseguir em sua política de fi- mês de setembro as industriaS

'maneio Cruz, Ministro da Fa- Durante O mês de setembro ião nanciamento morigerado, 'a ex· que 'até então luta.vam com' (1'i
t:r:lld'l, indagilnrln' .sobre fi ve- ano pas50d a indiee de produção pansão, 'da induf.'tria se v�rificarrL cul'dades acusaram graneli' incre

l:ad,d;.lde daq lI;-la . �lays\lla. 91 industrial 'da Alemanha. Ociden· sem' ascensão vertiginosfI., porem rnento. Particularmente as e'�l"':
(.;on,raVJ dc emplestllno SE'rd tal. iomando por referenCIa a pro- em progrrssivo equ rl>1'io. cialízadas' na manufatura eh
assinado em breves dias. '

ducão do anO- de 1936 subiu em ANALISE 1)A SITUAÇAO bens de consumo. Até o llles, de
RIO, 11. (!Ylcl'i�.) - ° di- J 7'7;,: e em dezembro "de '1952' Pormenorjzando sua á,nalizc. :1. julho ultimo esta� industr"as e.s-

retor admwlstratlvo do De-
cu�ou el�v�tGã.o de li% sobre o!'l 'publiçação do E critorio 'de Pro- tavam em crise e ilua produc,ã,:J

����������mo�e qll�S!��â� ��: niveis de 1951. de acordo com in, paganda e Expansão Comere'al' no p�rio'do mais cr.. t'c� :0 ;:;0
te mês será, aberta a concor- formaçi:� do

'-

Bolet m Alema:)". do Brasil em Boon revela que nO (Con<!lui na 2.a págma e rll

rência para construção de u- Assinala a pubJ' caçii!) ser ,Cf: '�}r,

ma grande ponte sobre o rio aifjc:1. na base de um per'fl 1"

São 'Francisco, entre Propriá raletivamente curto, deterl11in"l�

e Sergige, no Porto Real e A- fi. conjuntura 'dos anos futuro,

lágôas; assim estará completa porem, o indiscutivel fator
a ligação da ferrovia no suL ftUe fi 'ndll"tr'a alemã produzi1�
RIO, 11 (Merid.) - Cerca {11% mais Cm 1952 \10 que em

(Conclui na 2.a página letra F) 1951 'indica u�a cerl ... tend,..ncia
, I para, a expansão dos negados.

'

----

BOEHRINGER,

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

II As observações em torno

II
situação'- cconomica ela Alemanha

I segundo o cementario, impõem a

cOlielusão 'de que se o governo

,BATE.SE NA CORE)IA O MESM O
i

EXERCIlO QUE AIUDOU OS
RUSSOS A DERROTAR HITLER

DA

Nae;ôes tlJI ic1;:IS, N. Y .. 11 ['sl,e" 1):1" li"f':;:-:�'" lIluüatlr; Sita

(UP) - O Exérdlo !1fJrte- !Fllíti':a, tragicamente.
american,l na Coréia, «quem HONG KONG, 11 (tJP) __:_

'os comunistas acusam de Ú�r Revelou-se hoje que a China
cometido atrociebdcs, é a mes- . ccmunista é o melhor cliente
ma força que ;I iudou os sovié- j desta colônia britânica. Com
tkos a dcrrot;li Hitler. Isto' efeito, o regime vermelho de
foi o que declarou :::!

delega-\'
Peiping faz compras em Hong

do dos Estades Unidos ante a Kong no valor de milhões de
ONU, Henry- Cabot Lodge .Tu· libras mensalmente. Hong
nior. O sr. Cabot Lodge lem- Kong não vende à China co

brou aos russos que o Krem- munrsta material estratégico.
li'n achava ótima a atuação cio I TOQUIO, 11 (UP) - ° ra

exército norte-americano de di? de Peiping, ouvido em To-
1.941 a 45, qUando os Estados, quio, afirmou que a China co
Unidos acudiram em auxílio: munista acolheu, com grande
dos russos, Lembrou ainda que i satisfação a desigq.ação do sr. II)esse exército norte-am�ricano I Georgi Malenkov 'para O pos
naturalmente seria ainda con-

I to de primeiro ministro da U- II
siderado ótimo pelos russos se 'nião Soviética ...

Kellermann - o seu
Alfaiate

Rua 15 de, Nnv., 681

um posto f;;ca I ela Ministério da
contrabandistas paraguaios

feridas outras no tiroteio que se' travou

Atacaelo
Fazenda por

duasMortas pessoas e
{ado, desde que {IS fun
don�rios locais temem a '

volta dos ,contrabandis'

{}itoeentas' reses, entrada
clandestina'mente eln ter

ritório hrasiléiro proce'
dente do PaI'aguai é l>er
tenccnte a dono desco
nhecido. A decisão .' da
venda deste 'gnd�' enl lIas.
Íll l)úb1ica foi' tomaoa pe

la mê&'a de rcndàs deste
11ll11l1ClplO. O Ministério
da Fazenda, em combina

ção com o das Relações
Exteriores c da Guerra,
já tomou providências U·

dequadas no sentido de e·

vitar a repetição do aten-

nisiér-io da Fazenda, nes

ta cidade, travando'se u

ma luta desígúal na qual
}lereCeu, heroicamente, 1
fiscal aduaneiro, ficando
mn outro funcionário cri
vado de halas, alé.m de
ter i'aJecido um civil e fi
cado gravcmenle ferido
Uln oull'o qtW �duàal!aln
na l'\.'ação ��ontr;v os ban-
doleiros. Isto ncontcceu
eni Rela Vista, enquanto4

se aguardavam as provi
dências necessárias à
venda de tuna boiada de

BELA VISTA, l\l!ltu
GnJsso, 11 (Meridional)
- Dezessete paraguaios,
armados, atacaram à noi-

te o posto fiscal do Mi-

- Prepare !í"Ió

o futuro de'
seu filho
dando-th.

IOFOSCAL
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CIN·EMAS

usch Cí.ne

POUCO. mesmo COIU a sêca que re- padre Cícero".
: centemente agravou de modo �c, Concluindo, o governador Arnon De acordo c m o resolvida em Assembléia Geral de d •

sesperador . .o Departamento NaclO� I de Melo adiantou as :providencias I zessete de ngvembro de mil e novecentos e cincoenta ef"nal de.Obras contra. as secas esta I que p�eit,:ia para enfre�tar ':' seca: um, ficam convidados os senhores acionistas a providen-.constrUi",,? em �la:�as apenas um
.

··Prunelro. n remessa ,�ed�at� de

I cíarem a integralização das suas ações, no prazo de 30 (trin-açude. E Isto ha mms de um ano. VIveres. pera serem dístrtbutdos ta) dias a uartir desta data,
E não temos asstm, para onde en- =m troca de trabalho. Observei, a- Ri� de .Janeiro· 5 de marco de 1953. _

- Jiás, que os sertanejos que os re-I
.

BANCO SUL DO BRASIL S. A.
eebem em paga por serviços, se SAVIO DA CRUZ SECCO _ Diretor Presidente
sentem mais felizes. Depois eamí- t
nhões para o transporte de água.
E além da intensificação das o

bras públicas, será indispensável a

remessa de sementes para o plan
tio logo que aeorror'ern chuvas"

.

�'nllnnnllfJllllllmlllnIJlIUIIUlllllfIUlfJlllllltmllmllllfIIJlfllrUSUIIIU"
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- �
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� Bolos Confeitados �
Dr. Aires Gonçalves :: MODELOS ART1STICOS, PARA CASAMENTOS, ::

:: ANIVERSARIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO, E a
- ApVOGADO.......:: -,- BATISADOS -_ :;

�:fi'��:N��rltórt.J ª INFORMAÇÕES COM SRA. MOUER ª
a.. Bl'llaqne. 15 - I'.ne\ U(

_

'J- - - - - -' - - - - -II

f
Rua Carlos Rischbieter, n.o 480

Telefone. 1 �3-0� 1
- -

"t.:! quarenta navios aguardam : As encomendas devem ser feitas sempre :
descarga no cais do porto em com antecedencia (mínima de 8 ou 5 dias) _

c011sequencia da gréve dos
-

_

trabalhadores do porto, qUe já dmUllmmnmmllfllmUlllummmmUmUm!l!lImmllmmmmllm�

ccmplctou um mês. Alguns
deles com generos alimentí-
cios e matéria prima para as

usinas siderúrgicas de estradas
de ferro. Enquanto isso o che
fe do gabinete do Ministério
da Viacão informou que o sr.
Souza Lima não tomou nenhu
ma providência sobre o assun

\ to, esperando sejam consegui
, (�o:<; meios lJe�:� n��:�i'quias di-11etamentl"! LIL",.;�.,adas na

-------------_
. questão.

DAS PERNAS: euras sem operaçio
DfSPEFSiAS. PRISAÓ DE V1IN"J'RE. {lQLfTES.
��EBiANA. FISSURAS. COCEIRA NO ANUS

,DisfJibuidores: COBAÇAO. PULMõES. BINS, BEDG.:i.. FlGADO

'11 'PRQ$DIH IMO tA. -DR. ARY TAgORDA� §Imporfação e Comercio I
.

- U'DJ:CO ESPECIALISTA._ �

I
...'

. 1 -"

.� Rua 1-5. de' Novembro 900 - Blumenau ,�'P.F·--·

I
� ClÚlltla Geral de Homeu. MlI.1herell 0 Crlança $

.

. R'U� 15 de Novembro, R70 Telefone; 1572 .

,'; � ITOrTPAVA. SECA: t b 11 e t5 b n ÍiI!. BI.U.M"'N1A� ��Sala.5 BLUMENAU - S.C. .)t .lr;';:'�;:a����������:cr:crª:;:;:::;:;::�:cE���������:3����������������� 'f ""..,.� ,"�����������ç� 'iS�����92�����������������������==�:����������������==��� �������������SS�X���������%�����S�������·
.- -

, ..

._� NAÇAO

CldeOPORTl.JNID.ADf$. li Eãilais·
.. 'IÇ·UUO· 'c�·:;�ft ...

-

�.·o..
·

'. Sindicaf� d�s Irabalhadores .!las Industrias de
�'. "',' .

'�:�J.I .
.'1'*......... Flaçao e Tecelagen.l de �Iumenau

Edital de ConvQcação
ASSElVlBI;E'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

, Faço saber aos 'que êste viremmi dêle tiverem conheci
I mento, que, de acôrdo com os Estat.utos Sindicais, convoco a

I todos os associados. em pleno gôzo de seus direitos, para a As"
sembléia Geral Extra-Ordinária a realizar-se no próximo dia
15 dé Março (domingo), n,a Séde do CLUBE NAUTICO A
ME'RICA, em prfmcira cunvocaçâo às s,oa horas da manhã e

não havendo número ("TI segunda e última às 9 horas, quando
se realizará com qualquer número de associados presentes..

.

I
ORDEM DO DIA

SEM' P R f Discussão e aprovação da construção da Séde própria.

U U S
NOTA: - Os associados devem comparecer munidos de

A TOMOI'YEIS SADO) suas Carteiras Sociais.
Blumenau, 9 de Março de 1953.
OLIMPIO MORITZ �. Presidente

HJ () J E � QlHNTA-FEIRA - às 8 HORAS - HQJE
"DlVIRTA-SE GANHANDO" e SESSÃO DAS MOÇAS -

Sorteio de Cr$ 700,00 oferta, patrncínto e responsabilidade da
Caixa. Éconômica Federa,!, Agencia de Blumenanl

.

UAROJ__,D LLOYO, .um dos maiores cómicos de todos os tem-
pus, na receutissima: produção,:

.

"TRAPALHADAS DO HAROLDO"
36 leões famintos nara alimentar: ... E um' chamado "Jackie"
t.inha llcrs.ollalidade! Har-uldo acordou· e percebeu que era

dono de um circo, UÍll:1 caleche, uma garota e uma tremenda
ressaca! ... Uma comedi't deficiosa, moderna, perfetta e J:eple
h de cômicas aventuras! Um. filme de agrado geral GARAN"\'
TIDO! Acomp. Compfs Diversos. Platéa 6,00 e Balcão 4,00 -
Sras. e Srtas. Cr$ 3,00.

----------------------�--------"----

E
corno outros Est?dos dn nordeste, camíntrar os retirantes que se ""8-

flagelados COU\ rorne c sede. Mas 1110n1,o;;'n1 uns' runs, sem teto e serre

não dispomos de t.rabatho para dar- pão. E' o desespero. O que susten
lhes. Al.agôas não estava prepara" la essas desamparadas criaturas
da para este acontecimento de an- parece ser a fé, a religião.
gíujUa. Encorit.rarnn-Ias de rosários ao

Como disse. sofr'iarnos muito pescoço. Murtas delas falando no

HP. - 1931 - CRE-

ATENCÁO
, .

A COMUNIDADE EVANGE'LICA DE TIMBO', publi
ca os seguintes resultados da TOMBOLA, realizada em
8"3-53:

.'

1.'0 prêmio n.o 529
2. o prêmio D.O 3097
3. o prêmio n.o 10BS
5. Q prêmio n.o 2981
5. o. 'Prêmio n.o 646
6. o prêmio n.o 2478

. 7. o prêmio. n.o 2704
8 . o prêmio n.o 2354
9. o prêmio n,o 2498
10. o prêmio ri.o 3704
11. o. prêmio n.o 3731
12.0 prêmio. n.o 4138
Os prêmios acham-se a disposição: na casa. dos snrs. Hcl-
muth Hanemann fi' Walter Raduenz.

.

A Cmnissão

"A C I S A" Fone 132f - BLU
MENAU - Rua 15 de Nov., 983

EM 6Máquinas "Zuendapp"
elétric� :-. portáteis, et luz
embutida, reostato de
pedal e mala.originai

* . .

. Peças - Acessorios

cano de Futebol, a seleção
do Equador. O quadro bra
sileiro será formado por

Gílmar, Pinheiro e Santos;
Djalma Santos, Brandâozí
nho e Elí; Cláudio, Zizinho,
Baltazar, Ademir e Pinga .

completo e�

de

1
até o mesmo período do ano de
1951. Quanto à mão e obra, re

vela o- "Boletim Alrmân" que du
passado, chegou a declinar em rante o pertodo compreen'dído .de
11% em relação à media do fim jane'ü·o a .sctembro de 1952, o nu
do. ano' 'de 1951, Em dezembro, mero de pessoas empregadas au

porem a produção subiu em 25%

j
.mentou .em 873 mil, enquanto no

Com relação à manufatura. dr, mesmo nerodo 'de 1951 o aumen
bens produtores de capital, o ; to foi de 722 mil.
que se passou no ano' passa'Jo foi I ij- ,--- __II
o seguinte: até o mês de agosto í J:l'AQAM SEUS A1Hh"tCIOB
manteve-se estavel, porem �m se-

I
NESTE D:tAlUO

t€mbro aumentou a' media de .----

produçãó. A industr'a. 'de constl'u J {
ções aumentou as suas alivida-Idês durante os uI_timos meses em I ailldc:; .ajmJa à sua durabili-
8;5%, enquanto· a pl'o·dução. de dade.
materiais de construção elevou-se O

'

b' t' princlp'al eem 9,6%. Em relação ao mesmo
O Je IVO

pllriQd:o de .1951. conseguir a mesma macieza
o incremento na construção de que tem a pele animal,. G

habitações provocou' o aumento! gue significa que a pele
reíe:ido;,� Os cmpréstim_?5 hipotc- nunca se nartirá __ uin se-
;-:a1'l05 paTa co.nstruçoes

exccde-l
.

.,... r" ,

ram, por' sua vez, em 45% o to- gredo qu� � p� pele i

tal �'d� oempre.stimos concedidos vêm procurando há anos.
"INCO"

- -- �-: - -

.. S E ---------�._--

BOu
.

troca se por carro de
passeio uma

Caminhonete Fordson, tipo
.

" . perua, motor novo. Cr$Um terreno medindo 60 me- {40.000,OO. - Facilita-se me-
1'1'05 de frenté. por 100 metros :tade. - Rua 7 de setembro,de fun(jos. Todo cercado, com 1893, ou Edificio Inco, Sala 3.
poço, .situado na

.

Fazenda Sal
to ..

Tratar a Rua São Paulo,
1.700-.

Washinton, Maxmell, LíBIa. e J.

Alvos.

FiCUEIH.ENSE: Alctdcs, Cae·

da. ('. Danda; Jufínho, Valér:o e

Laudar ís ; Wilson, Morac! l\-fas',i
ta. (AmériCa), CUlllCl'einclu e A·

belardo (Adilio)VENDE .. SE

1 Gel�deira doméstica em per
feito estado. ':,_ Ver e tratar
:ri.a :OfÍcina Elétro-Mecânica T.
Hei'bst - Rua 3ão Paulo, 481
(fUlidoR.). '.

1 caminhão De"Soto, 1 cami
nhonete G.M.C., 1 carro aus

ton, 1 carro apel, 1 terreno
com casa na Praia de Cambo
riu ..

Os interessados devem pro
curar o sr. Osvaldo Olinge na
Casa Royal.

ARÃO f:'EBElO
Adyogado

Atende em qUlUl!lquer ClIt'
marcas do Estado
- BLUMENAU

I
'�����������I

I
I

o com entradas pelos' merca.dos in 1ternacionais.
: Acont'eceu' 'justamente que uln

Idos- pontos que; discutimos com 'o
atual presidente do Instituto d0
Café, foi {l '�a ·concorrencia airi-lll:ana. Ele nos disse: '

.

·e;_'·· "Lembro"me dos artigos:
'qul!' o senhor escrevia em :1935.
chamando a atenção. dos brasilei-

..

roi';
.

para {} p€rigo que- représen'-' i

tava a Jifrica para á nossa: pro-
.

dução tropical e sulr-trop'cal. Ele,
já Be ap�esenta, no café, no siza],
e por ce;rfzy outros riscos a;nda
teremos :d'e con'er se não atalhar
mos '" tellq>o o competidor do

cüutinentli negro".

hor.r�wha.,
em 1913, oe

·Não m.e g"bo de ser profeta.
Fiz tudo para tirar os paraibanos
d::! Ilizal, mostrando-lhes o· que
a Africa poderIa .representar con

tl·a eles. Não me ouviram mui
tos. La.rgaram {) 'nobre Mocó pe_
lo sizál. Estão pagando ag-ora. o

Doh; brasileiros; em 35, lel'am
(i que escrevi 'e viram c!a!.'o o

perigo africano. o perIgo de um'

continente 'de, mão de obra ba·
rata, trabalhadà pela técnica e

o capital' euroIleus. Foram ele,;
Oscar Weinehenck; que era um

graudfl . brasileiro; 'lO o H." Getú
lio Vargas, que' não o é menos.

"a' que enxergou igualmente o ris

CD qtle décorre para o Bras'l de
uma Africa equipada })ela Euro.
pa.

Respórir;aveis� Dr. A.JlMANDO :BAUER LIBÊRATO
. Ecvnomista

.

•

> GIL AURELIO ROCHADEI•.
. -.'

.

'Contador.... . , '..' . '.

éontratos,· D.ístratos, Reg.istrou de firmas, Infollmações
sobre 6 Impôsto de Consumo, Impôsto de Renda. oe: de
mais assuntos :fiscais, Org:anizaçã,o de Sociedades' A·

.. nômmas. Causas Comerciais, Per,icias e C(}ntabilidade
em geral. �

.

.

,

REPRESENTAÇõES
COMPRA E. VENDA DE IMO'\1EIS

BLU.iflENAU, U-3-Hl5S

(Estabelecimentos JOSE' DAIJX S. A. - Comercial)

O SEU CINEMA - COM RENOVAÇi�O DE AR
PERFEITA - A PR.E S E N TA:

II O J E - QUINTA-FEIRA - às 8 lI')!'a:> -- HOJE
Iniciando uma' série de grandes lançamentos em dias de se

mana, o Cine Blumenau apresenta um vigoroso e soberbo fil
me de ação e romanees

.

MONA FR.EEl\iAN - WILUAl\I HO:LDEN - l\lACDONAI,D
CAREY e WILLIAM BENDL'"í:, na grand€ pruduçâo da Pa
rameunt,

"MOSQUETE IROS DO MAL"
em belissimo TECNICOLOR.

Um filiue repleto de acão, romance e suspense, filmado qua,.'
si inteiramente em cenários naturais. - "MOSQUETEIROS
DO MAL" um filme rlc 1.a classe, que todos deverão assistir.
l"l'eço$: de costume.

Banco Sul do Brasil S, A.

INOWADOH DE VIAGENS
EMPRESA MOREIRA & WERNER
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E B'tUJ\'IENAU

HORA'RIO DOS ONIBUS:

PAR1'1DAS PARA ITA.TAI': 7, 10 e 15,30 horas;
PARTIDAS PARA BLUl\U:l<AU: 6, 8 é 15 ROfA••

HORA'RIO nAS CAMIONE'I'ES:

PARTIDAS PARA BLUl'I'I:ENI\U: 7 e H,31! hora.;
PARTIDAS PARA lTAJ:I\I': li e 11 horas.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 no� ônIbus e Cr$ 20,00 nas camioneteÍ!
AG1i:NCIA EJ\'[ ITAJAI': RIJa, Rereilio I,m: - (Ao lado da Igreja
Mlltriz) -:- Fone, 373

AGt!NCl..4. El\! BI,UMENATI:' 'l'ravf'ssa 4. I'!e FevereIro - (A�
gêncla Br�BIÚ)7

Fone, 1266
•

RODOVI1RfO-ixPRESS,fBRUSOUENSE
LINHA DE ONIBlTS ENTRE:
I,IN'HAS BJ.,UMENAU-BRUilQUFi

BAlDA DE' BLUJ\-lENAU: � (De Z.as àa 'l.as fpln's ãg 'T, 111, 13,
l-t e 16 horas) - C4QS sábados às 7,10,13, e H horas} - Ana

D:omingos fis 10 bor'l.5.
SAlDA DE BRUSQUE; - (DI2.s úteis as 7, lO, 16 e 20 boras)

(Aos Donúngos ils 18 horas),

LINHAS BRUSQUE-FI,ORIANO'POLI8
SAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à. Sába.dos às; 6, li, lá e 15.\-3 .!l,
SAlDA DE FLORIANO'POLIS; _. (Oe Z.as à 6.as feiras 82

7, 16 e 17 hrs·.) - (:A05 sábados, às 7', 14 e 16 hrs.).
LINHAS BRUSQUE�ITAJA['

SAlDA DE BRUSQUE-; - Z.as à. Sãbados às '1 e 16 horag.

SAlDA DE I'l'AJAI': - Z.84 à Sãba.dos às 8 e 13 bcmlfi.

LINHA ITAJAI'..JOINVII,E:
H O R A R lOS:

SAlDA DE lT.I\JA1': - De z.as a sábado as �, e 15,15 hora8.

SAlDA DE JOINVILE: - De Z.a5 a sábado as 7,30 c, 15,06 hn.

LINHAS NOVA TREN'fO-FLORIANO'POLlS

SAlDA J)E N. TRENTO - Z.as, -t.as e i6.as feiras·'à. '7 honu.

SAlDA DE FPOLIS. - 2.as, 4.a5 e 6.as íeiras às 16 horal.
_.__•

__*_

AUTOVIAÇÃO HiSSE
Atendendo às necessidades e conveniencla dos srs. passagelro�,

a Auto Viação Hasse. acaba de estabelecer novo horario dos

seus transportes coletivos, os quais já entraram em vigor e

que obedecerio ao seguinte:
PARTIDAS DE BLUMiENAU; (diãdamente): 6 horas - ônibus;

9 horas - onibns; 13,30 - onibus; 14,30 onibus (via Ibiram.a.);
PARTlDÁS DE RIO .DO SUL: (diárlamente) :>,30 horas - onI

bus (via Ibirama); I} horas - onibus; 12 horas - onibus; 15

horas -. onibuS.

EXPRESSO RIO DO TESTO LIDA.
OmelhoT e o mais rápido serviço de Onlbus Interurbauo

entre Rio do Testo (Pomet'ode) e Blumenan.

RORARIO; - Partidas de Blumenau, Rua Nere!l Ramo!!,
Dl..�S UTEIS, 8,30, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,00 hOlll.1I -

AOS SABADOS: - 13,30 - 16,00 horas.
AOS DOI\UNGOS: - 8,00, - 9,00, - 11,3.0, - 13,311, - 11,30
e 18,15 horas.
Partidas de Rio do Testo (Pomerode) DIAS lJTElS: - 6,00
6,30 - 7,45 - H,OO e 13,00 boras. DOMINGOS: - 6,30 -
7,30 - 12,00 - 15,30 - 16,30 horas.

PONTUALIDADE - RAPIDEZ - SEGUItANÇA

EMPRESA AUTO VIA(JiO RIO DO TESTO
.

SAlDA DE RIO DO TESTO: A's 6,1:>, 7,15 e 12,311 nORAS,
AOS DOMINGOS: 6,15, 1,15, 12 3f.1, 16 e 17 nORAS.

SAlDAs'DE BLU!\lENAU: (vcr;ontc ao p�édí? do. Mútua Ca-
tartnense):
DIAS DE SEMANA: �- às 9, n, 1fi,3[1 HORA!!.
AOS DOMINGOS: - àeI 1>,30, 11, H, 18 e 19 HORAS.

- '� -

�XPRESSO BlUMENAU..(URITlBA
.

.End<)reço Telegrãfico: "·LIMOtTSINES"
AGI:NCIA. BLUl\-lENAU: Rua 15 de Nov. :m:. lU = Fone: lIHJa
AG:ftNCIA CURITIBA: Rua 15 üe Novembro, nr. 629.

BIUMENAU -JOINVlLE

I
r .

'.

:\'�����������<$.._�
f '

I H l IM o R R o I D'j 8
,

.

VARIZES E ULCmA5
.

--._ SO' NO --

II!XPKE880 ANDORXNBA

t.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Exposição Lajes17.011.716,10

P,ograma, do certame' que 'se iniciar. dia 20 do
Realizar-se-á, com início dia maquinário agd,rio das Enti- r 'As 16 horas - :pesfile ·de

29.S80,493,30 2� �o corr.ente, a VII Ex�osi- dades particul��es; do magul-I todclS. os animais e entrega dos
, çao de Lajes, com o seguinte nano da Prefeí+ura Munícipal] prermos .aos vencedores.Blumeuàu, CIIl 31 ue dezembro de 1952 programa: de Lajes c o rraquinário do AS,19 horas - Desfile dosIRINEU BORNHAUSEN - Diretor-PresidenteKURT VON HERTWIG _ Díretor-Comereíet DIA 17 - as 13,30 - 15,30 2.0 Btl, Rv. carros' álegóricos, levando a
Pi\UL WERNER - Diretor-Técnico" _'- 17,30 horas'- l.a e 2.a elí- As 21 horas - Touradàs Rainha", da Cidade, Rainhas

Do BraS;IIII�1 e' do Exleri
li

or' I DE::U:S::::::DA :;:�:-�:�:q� :a:�R:�:2� �ncsc ��i���%i�fi�fai�.OICi e basque- ���,C��:áS; domação,
'

f�s icl�l�:l�o-�_?i>r��c:�n�o�,
.

Mercadoria,. saldo desta couta
Debito Cnld.t.o,

DIA 18 - Das 8 às 10 horas 'As 22.30 'horas - Serra - Granadeiros da Ser-
.

•

�:ulldo de pevedures Duvidosos, id�l1l':: 19.3�9.767,70 - Semi-final de volei e bas (Grande' 'Orquestra "Anto· ra e as Princesas da Cidade.
f reles e Carretos idem ' 1;)6.490,10 quete �lJ oLiciais. As 14 horas nelo" do. Clube Curttíbano de As 21 horas _ Touradas e

PEQUENOS TELE'GRIMIS DO 0111 Dc;pcsas DivcrSRS'. 8.780,10 - Início Pentatlon para pra- Curitiba). ,
. provas gàucescas. .

I
'

�����<lJc �:��:�tr�;�l :.::. :.:.:. <: ::: 16'���:�gg:�g cas. 'As 09,00 hrs. - Inicio do DIA 22 - às 9,00 'As 22.30 lr. ras � Soirée _
Fundo para Deve.dores Duvidosos '" " (j�620. 773,20 "ulgament(! dos animais no

>

Inauguração da Séde Social Or.,m_'s'ira' "A'l1t'onelo'"., ,Fun.do de Deprecrnções ... '" ...

5,':.11,70 recinto da exoosição Pré d H" dD 740 2&740 .
•

, ,opna e o novo angar o DIA 23 - As 12 horas _lYld<:lldo� a Pagp.r ". ::: !lO" DIA ir. - 'A.;; 9, horas - Fi" AERO CLUBE DE LAJES. .' _Gratlflcaçoes ã D,iretoria..Conselho Fiscal
0.000,00

paI de V;>] e, í 'e Basquete pI" As 10 hora's '_ 1.a GINCA-
Encerramento, da exposlç.aoe Empregados e Operários . " '" '"

'

c.om h f1.076.182,40 vficiais - e fm�l do julga- NA DE LAJES _ Com início
um c �rra�co o erecldo

19.777.031,90 19.777. 037,90 I�ento do� _aniln,als no ,recinto n� Aeroporto 'log'o, após' o tér_l.:_to�s�s ..:.xPosl�e.:. _
PARECER D C

(ia exposl('a·'). As, 14 horas mmo das solenidades do Aé- II A b' t .

-

05 ab
.

.

d
o ONSEI.HO l"ISCAL l"inal do Pentatlo]1. para pra- ro Clube. "

, I II �� �n:enj (} KaPnntno.rado 'Itro Aço �����a aS�lI�., o:�n�oC�����i:-��iV3:ti��mconselho, Fiscal da EJe- t;'as. As 15 horas -:- Soirée m'fan- I II 'R' ala1:-r a e ennann I
monstraçao de Lucros e PCl'(las Rclatórl' d

. ente. o Balanço\ De-
'1' J ua... de Nov 611 IImentos referentes ao exercicio 'de 1952 °d a :DIretOrIa e! demais docu- DIA,20 -:- 'As 11 horas - LI po recinto da exposição;: _

", .,

perfcita ordem e exatidão ..m tudo
'. elhPolS d.e constatarem a mais Solene inúuguração do

certa'l
d

'
o que es fOI dado examinar !sãoe parecer que ditos documentos devem s

'
, me' e do" :1rnl('zens de trigo,Geral Ordinária a ser 0�0l tunamente reali�:ada:.rovados pela, Assembléia com a presenç',.. de 'S. Excia.

'. Bl�menall, em, l·".:Ie fevereiro de 1953 Presidente da República; S,Geneslo MIranda Lins -,- Hercilio Deeke __ Rudolfo Ren:aux Excia. M:ni,:;tro dá Agricultu-
ra; S.· Excia Governador doBELGRADO, 11 (UP) - Anuncia-se oficiosamente que S I d

'

Estado de Stn. Catanna e d.,-
0. �overno dinaIl2arquê",.após � c�ms�lho �o� ministros re�1i-1 umu a os assuntos veHII·'ades mais autol'idatlPs civis, milit�-
zau? .esta manha, dcc'dlU restltmr a Polonla, com a mawr

.._.' res e ecles;.á"ticâS. 'Asrapldes possivel, o apo.re1ho "Mig-15", que no dia cinco do na reuolao d'" Soe," d d d 12 horas --. Churrasco' ofere,mes em curso aterriss ira no aeródromo de Roenne, na ilha u; e a e os cido' .às altas nutoridades . .ade Bornholm.

I
·

d
RI!?, 11 (Meridional} - Regressou das ,Repúblicas do mlnOS de 8lu.nen2u real'·Z3d8I con.

VI ado!'.

,- 1U:r�gUal e Argentina o ministro João Alberto, diretor' da Di- :r II
vIsao de Ccmércio do ExteriOl' no Itamaratí. Já se anunCÍa IJOI 6 d

'

AS 14·'- 19 heras __::_ Pro-
que o sr. João Albert0 cinda este ano viajará para a Europa. Ir

_

e �atçD de 1953 ,����l.etr.ecial organizado pi
____, �___,__--C-o-m-p-a-r-e.......ce� a reulllao, e�p�cialmente convidado, o I Às 16 horas - Tourada, do-

SOClO
•

sr. dr. Renato Câmara mação, pieladas no picadeiro.
;'UlllIlilJlJl,llllIIllIlllIUHllmmlllllUmUlllfllJlllllIIJIIIIIUlIIlIIJIflllllllllUlIIlIIlIlIJlIlII1nnmmIJI{IIJ11I1I1I1' que Ílcou i�c�bido de orien': I As 20.30 horas -

coroaçãOl
= tar a constltulçao de uma Co- da Rainha da Cidade e núme-
;: missão Técnica, destinada a ros de arte no Cine Marajoa-
� DOEN«� AS Ih..TEB.VOSAS _E:' MDlfl'F A.S °Grganizar o Museu Histórico. ra.

� "'!!t" � 4ÇI IIIJ.. .... cográfico, etc.
.

Às 23 horas - Baile d� ga-
d
- FOI RECEBIDA carta [a Qferecido ao 'mun�o o.i'iciaI

�
" a sra. Gertrud SieriCh levan_ DIA 21 - às 10,30 horas _'

_
....asa �e SaÚde Nossa Senhora da Glol"a d? ao conhecimento desta So- Inauguração do:' retratos dJS

:: cl.e�ade qual o paradeiro de ex-presidentes falecidos da
varias cartas e docun'rentos Associação RUial,' na sê?.: da

::: ASSIBT�NCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS refere,ntes ao, Dr. Blumenau. Associação.
_ ABERTA AOS .ME'DICO!:) EXTERNOS

- FOI proposto o, nome do
sr. Yictpr Hering ,pa.l;a organi- As l1 horas - Palestt'fi do
z,!r .a ComissãQ' Técnica Urba- Dr. Walter P�ixoto, do Con-

•
lllshca. ;elho Técnico é'a COFAP. naELETRlC1DADE ME'DICA - REPOUSO - DESIN'fOXICAÇOES - ALCOO·' - RE�OLVEU-SE que, por· séde da Associé'ção.

.

: LlSMO _ TRA:TAME!'!TQS ESPECIALiZADOS. _ hora, nao .se contratará os As 12,20 hor ..s - Almoço
AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 _ .. Fone. 30517 serviços d� um zelador eieti- no Rotary Clube de Laje.:;.- vo para as Casas deesta Socie- As 15 horas - Festival 101'

= ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUIATRA dade. Glórico a carzo da A. Rural de
= C U R I T I B A P A R A N At DEBATEU-SE, ainda, I Sã� .Joaquim; .

_ vanos. as�untos 'referentes à AS 16 horas - Desfn,� dos
... organlzn�ao de oLlf:t't1� Cu- 'mimais premi!Jdos.�umUJUUnmlmUIUUHlJllllrullluUUlmJOUmIlUnUmnIUJUlnnllflm ..mnmHUn.UmIlUIQJWmmmnJ missões Técnicas,·

"

'As 17 hwas ..--' Dellfile Q.Q

Ac dos
,
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r LEMBRAI-VOS DE 1950!
AUSTREGESILO DE ATHAYDE

ENFIM devemos reconhecer que o futebol é alguma
coisa de suma ímportancla para nosso tempo e seria' ficar
fora dele recusar se a tornar conhecimento da sua realida
de universal.

Pensar que seja Iutil tratar do assunto equivaleria a

mutilar a vida contemuorânea de uma das suas rorças,
,

O futebol vale tanto quanto os jogos gregos ou as pug
nas dos gladiadores romanos e ainda aguardo o dia em

IIue um llresidente da República, jovem e destemperado"
desça como Néro, à arena do Maracanã, para disputar as

glórias de "maior homem em campo" ...
POIS devo dizer que não estou satisfeito com a eufo

ria; dos nossos jll-gadores no Perú.
Mediram-se com adversários reconhecidamente fracos

e celebram, no entanto, a vitória como se houvessem al
cançado um triunfo memorável e definitivo. Psicologica
mente 'está errado.

Convem que Jt,.sé Lins os esclareça acerca do perigo
do excesso de confianca em si mesmos. , .

VAMOS Iembrar-nos do eamneonato mundial. Raros
eram os brasileiros que naqueles dias de excitação, guarda
vam alguma dúvida a respeito do resultado. Caímos. porém.
Caímos vencidos na "cancha" nela combatividade de um
conjunto que não era superior ãQi nosso.

'

Um pouco mais de humildade não faria mal aos nossos

rapazes. Estão "sendo envenenados no Peru pelos elogios
que amolecem o ânimo. Não é nas. folhas da imnrensa que
Se decide um campeonato.

-

Lembrai-vos de 50.

As vozes do pre�idente
Walter Lippmann ,man havia perdido e que Ei-

Embora não seja fácil, é' senhower está empenhado em

necessário não perder de vis- recuperar.
ta nestes dias a diferença en- NAO constí túí um atentá
tre o desenvolvimento efetí- do à liberdade de palavra di
va da política externa do Pre- zer que os porta-vozes auto
sidente e a grande nuvem de nomeados estão abusando de
opiniões, ilusões, conjecturas, la. Estarão os políticos desau
deduções e expectativas que a torizados a,' frequ),ntemente
envolve Uma grande dose de

I
mal ínforrrrados .q.;te . proc_u

má vontade está sendo gera- ram dar a impressão de que
da de um lado e do outro do falam em nome do Prestden
Atlântico por homens que es- te, exercendo () seu direito de
tão discutindo não a política falar livremente? Ou estão na

do Presidente mas o que al- realidade o que não possuem'?
guem tem dito que a mesma Temos o direito constitu
poderá ou deverá ser. Ainda cíonal de falar :por nós mes
há alguns dias, por exemplo, mos, de falar a respeito do
houve uma discussão na Câ- Presidente, de criticar o Pre
mara dos Lords sobre qual- siderrte quando êle fala, de
quer coisa que um senador a- criticá-lo quando ele não fa
firmou que o Almirante Rad- la de crttícâ-Io quando êle
f:ord conta com a confiança do não fala o suficiente ou não
Presidente. Somando-se do,is fala 3S coisas que' gostaríamos
a dois e adivinhando-se que o de ouvir. Não há, porém, o'

resultado sería igual a sete, direito constitucíonal de falar
julgou-se em Londres que o em nome dêle. O seu direito
senador estava falando em no- constítucionàl como homem e

me do Almirante, que, por como Presidente com rcspon
sua vez, falara em nome do sabi lidadcs é o de falar por
Presidente. ri mesmo

O que foi dito na Câmara Esse direito deve ser zelo-
dos Lords repercutiu aqui. samente defendido. Isso é
onde um dos porta-vozes do cundamental e essencial para
Presidente auto-nomeados se 1ue êle possa exercer a sua

enfureceu e começou a falar missão, prtncípalmente no
num longo rol de coisas br-i- campo da política externa,
tânícas que não lhe agradam. mde está em jogo a vida e a

As suas palavras sem dúvida norte.
alguma serão conhecidas em

Londres, onde as atribuirão a

John Foster Dulles .

•lA' é BASTANTE lamentá
velo mal causado no exterior
por êsses porta-vozes auto
nomeados. M,1S o que é pior
é o efeito interno. o efeito so
bre a verdadeira'execução da
política externa. privando o

Presidente da liberdade de
deliberar indispensável nesse

particular.
Há um costume, em que se

comprazem políticos e jorna
listas, de dar a aparência de'
qUe estão discutindo as inten
��ões, os propósitos e até os

planos do Presidente a'ntes
que êle próprio os tenha reve

lado. Trata-se de um abuso
da liberdade de palavra que
ore.iudica enormemente a

éxecução da política externa.
AINDA quando a revelação

é subshmcialmente exata, po
de ser que seja inoportuna pa
ra o êxib de que se tem em
vista. Uma revelação prema
tura pode dar em resultado
que não se tenha mais tempo
de consultar os membros do
Congresso que é preciso con

sultar ou de explicar a pro
vidência a 1m, governo amigo
que terá de explicá-la a um

parlamento cheio de suspeitas.
E' cIaro, que quando a revela
ção é inexata ou falsa, as con

sequências podem ser gravÍs
simas. Quase sempre não há
maneira de desmentir a notí
cia sem provocar enormes
suspeitas sobre o próprio des
mentido. Muitas vezes a re
velação é parcialmente' verda
deira mas grandemente exage
rada ou mutilada nas suas
verdadeiras intenções. O re
sultado é a criação de uma

expectativa popular que o
Presidente não pode satisfa
zer sem graves riscos e que
não pode desprezar sob pena
de criar grande descontenta
mento popular. As colossais
esperanças despertadas pela
ordem dada pelo Presidente à
7.a Esquadra estão privando-o
dn iniciafivtl, do poder de
agir que Q Presidente Tru-

1:��;1E!k�Ef�t�,���ª; A m�di&iDa agnar�a novos �rugr�ssos!JlOÜCOS ainda mais eficazes,

I
peritos realizada "nesta cida- veram a estrutura químíca da

são de esperar que surjam do j��. Numa reunião da Acade- tcrr-amicina, da estreptomící-:
novo conhecimento da sua mia das Ciências de Nova Ior , na e da' cloromicetina 'e ana
altamente complicada estrutu- ::1'..I.e, três cientistas, os drs , 'droga do bolor da terra e efi
ra molecular, descrita receil-' Peter P. Regna, W. W. Um- Iisaram a maneira como elas
temente numa conferência de breit e D. W. Wooley descre� atuam contra doenças.

---- �:_- �---

COMPENSAÇAO
Ações cm Caução '" 200.000,00

Prepare
o futuro de
seu filhs completa

do•.

JOFOSC4L : CHAPÉUS

�AROPE
St?ANTONIO PASSIVO

EXIGIVEL,
C/Correntcs Credoras ... '"

Titulos Descontados . . . ..

Bancos Credores . '. ... '"

'Banco do BraSIL, Conta Caução
Obrtgaçõos a Pagar . " ... . ..

Adiantamentos '" ... , ..

Promissórias a Pagar
ú,Vldt!ndo:; a �agar ... .,. ... '" ...

c.<ratitIeaçoes a Diretoria. Conselho Fis-
cal e Operários, e Empregados ... 12.136.747,20

!J31.763,311
1.567.306,411 '

3,365.833,00
2.389.143.50
301.518,60
4.000,00

1. 600.000,00
900.000,00

200.000,00

I
NAO EXIGIVEL

Capital ... .,. ... ... . " ...

Fundo de Retenção_Decr. Ld 915D '"

�undo dc Reserva Especial . " ...

li,undo dc Reserva Legal . . . '"

F undo de Dcpreciações ... '" ... '"

Fundo para Contas Cor'reutes Duvidosas

13.995.000,00
62.183,80
9.100.60

473.264,90
1.876.705,10
625.491.70

correnteCOMPENSI\ÇAO
Caução da Diretoria 200,000,00... ". "f'

TOSSE

BRONQUITE"
.....ROUQUIDAO

BELGRADO. 11 mp) - Quatro, caças a jato norte�ame
ricanos chegaram à Capital iugoslava, como primeiro, pas,so
para o fortalecimento das fôrças aéreas iugoslavas, ,afim de
que estas se possam eq;Jiparar às' dos países satélites visinhos.
O embaixador norte-americano fez a entrega dos aparelhOS
ao coronel-general Ivan Gosnjak.

R.IO, 11 (Meridional) - O Ministro da Educação. dirigiu
ofício ao seu colega da Viação, comunicandO) que o diretor do
patrimônio histórico e artístico nacional orotestou contra o
projeto de construçã::- rio novo edifício dOs-Correis e Telegra
fos. Isso porque esse projeto implica na demolição do predio
da chamada AIfandegR inscrito no livro histórico e no livr"
do tombo das belas art(i';; Ora, de acôrdo com o decreto que
instituiu esses livros, o� edifícios, nos mesmos, não, podem ser
demolidos nem mutilanos.

'
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i QÚABTA PAGmA

Ro da vicia
A. RACHEl:..

Lins F. Lopes,
mann, Gunar Engberg, João"
C. Sehaeffer, Aripio, Fortes,
Milton Fortes, Alberto Fortes

I e' sra., José Cerilo A. Bastian�

I E. Mac{!do de Oliveira, GOeIg
RottschaeJ'er, Henaldo Gama

Meio

'11

srs,

-_._------�--�-
II Fraque:;a em gera.1IJ VIN.ãW f]REOSOTADO

SILVEIRA

D, li E R 6 E R
1534

Rua 15 de

"

c o R. T I NAS - Não é
precisu elogiarmos a função
(las cortinas na decoração,
,1l(Jl'que não há dona de casa

que não saiba sua ímportân
cia. Uma sala que parece va
zia e mal arrumada quando as

janelas estão núas, toma logo
aspecto quando adornada com

Um errn, é pensar" na estão levando' a palma
mos que cortinas precisam são talvez as que gozam
ser feitas de fazendas espe- mais pnputarldade e seu preciais, a mais das vezes muito ço não é muito elevado. Cor
caras, Qualquer tecido pode tinas de "shíntz" também- são
:tdoruar com encanto uma ja- muito" simpáticas. Um p1"oblenela, dependendo naturaf- ma que surge no que se rere
mente da decoração geral. te- às 'cortinas é Sua combina
Hoje em dia as cortinas de 10- I ção (cor) com

Senhores 'Comercianles

foi inventa-
por Edson em 1877.

J .. P.

RECEBEMOS
SJ\IWNETE DOP.LY 1'0' DE ARROZ LADY

Ol.EO A n O N A ---

_""',"",
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C··p c

dois médíos de afa, o direito

apoiamitT e o esquerdo def(�u
dcndo , i�pressionam pela sua

extraordinária mobilidáde. A

nanías há' muitos anos presta
seÍi_s' 'scrvicos pr'ofissiouais ao

'Olaria, se�do ainda poutado
como uni dos melhnres mar

BRUSQUE - O futebol cata- clube

= rtnonse, prtncpatmente o ·;nte·
.

nascer 'e que vêm crescer

_

= rtorano, vive un'caménte em ·tJ' sempre' mais no. conceito 'esporti-
-

- no d�s iniciativas particulares vo esta'dual (' nac.onaí.
-

=_=_ mesmo porque' não' se' pó'Je ex:' Nês'te principio de 1953, a at o a"

gr que os governos dispensem cornissao . patrímoníat ,

do CLUBE

r;o _ cotas para êste �etor, quando ATLE'TICO' CARLOS RE�!ATj.,{
C'l � Sê são muttos os outros proble- composta pqos senhores

'

� O;!. - Bianchini, Leopoldo Bauer,� UJ ;.. Z '-'
-

t
mas.

� : IiólZ' UJ � "!!I � ê I "s6 atentarmos para o progrev Iand Renaux, Eucuidcs e lva
�.

§=- .... < O 9 i � §_ 50 cspot-tivo de S.lnta "::a'.ar'liu, Dr. Victor SChaefer, esta ín,x,r

rg � Iü � ti) 1oi.Q não há' duvidas que Va!l1O;:; s-n- parando ao já notavcl:
:: O O Q

,.;j N O;r. - centrar neda laboriosa HrUH(jUC, nío' do "clube,mas velho de S"n!= Z .-

i ª !l" Os clubes cstentando magníticas ta Catarina", óbras quo f cpre-

1= ..;l dependências, dêede

li�JÜi.d�"S,'
sentam o esforço e o t.raba lho

.Jn1 Volta Redonda.
I:: - modernos c�m conforta','",:'s !.-cn- de d�iS anos: 0_ biênio !-951-52,. São fatofl.€ :não,palavl'aos: 'PAra! ª _ ces de arquíbancadas, ate Se'l! s Desta couussao, o- seu 2C:\ o

_

_
»ocats . suutuos-rs. quo 'rivar�'!111 "encarregado das fina;:u;a;;" ;.'1',

matíva dos .mentores .utletiC'l..1081== ,:om �,� mnís ))elas de todo o sul Leopoldo Baucr, mostrou e pro-
, . , que tanha n, felicidade' de ver' f'·:lf) pai>. 't V!?U a curosída,e do rl�Jlt,r!'(!r.) ª E- a razão deste progl"::k,O, c"- aqullo que ':'e propcrconou !lei; car ::1S 'éontàs que ft corm- 'ao

':; tá. unica;m,mte nas .inlc!».": ,"és I doís anos, ao glor.oso ',I'faCO patrImonial âtJeticruia"

I :: pnrt:�MIar{'i>: no e;;:fol'.ço·· üe';C!l-. LOH BRUSQUEN:;:;E:. [0,'3m ,.'

I::: -' � •
--

..... �� 4fj<. ,

volvido. pelos, abnegados CUJ'l� 11.C.r:-s 500.0IJO,{'\O d�
. ��umento, com 0-

1 § VlaJ§ens diárias entre Blumenau e Curitiba, de domicílio à domicruo, Agt,,"ctas:
'�""",l� :::: BLUME"lAU: _ Rua 15 de Novembro, :n:'J qlote� HoIetz) _ «'lIne, 10".,<;, _

matores preocupacões ',i':;' ni:,r,·. bras, que vão, desde'
___ CLINICil, GERAl•.--- _:,'

,�� i:: CURITlH1\.: _ Rua 15 de Noyembro. j�2 .� Fone 631. ª ,Eão Euas a:ividaue�; r·rof ,;<onah 1,21a' a,quibancada do

coNS=::::::i�E��!�::7:'�>�:�:D':�4 i 1l.."I:�=:';�;::I::n71::I�:::',,��7.:�I�::I�I1:'�':"::�I�:;::,�:"�::�""""...:" ,,,,:,:.J Têrlâ·leire·. a . noilo Da �apUal
DO�����:;�g:����çÃO .... I.; .111��:p!!IB,�J��,!: ,�R,��!,�t�"te �!Uln,!H��la," O�i�i�O. B���euau i3tado:. Olaria 1 I·., FiluuirenSB O :�:P��:::�:�: o���;�::�;:�

TTatament;:, tl� neuroses - (Pswotuap��)
.

Olé-ria a Blumenau, onde credita:nos que a a1'recada- milito longe c:ar!_uela que lulor do ún"'flII;o ., f O "'e f lad"
m-nto 'h agremIação.

.

AT. Rio Branco. ,) {Sobra{lo) - Ao la�o do Uma Bm!Ch ....

!
-

1 I
. .

'l'
. c -, II I., en O .. n ro.,m.. 18 ,"

.

cotEjara na tarde (C do- c,;ao (e (Gflllngo, no estar 10 maIs aCima menCIOnamos,
. •

. , Fi tuôô r:ã'o fh','J'á' nisto ,"ó-

,mingo com o Palmeiras, dc- : �lIllillllillllllflllllllllllllllmllfll1ll11l11llUlllIlH"lIl1l11lUiml�JlIlIiiiJijj';,; MoaCir ment,,: já. ('stã em poder dos

�:j����;ã�iZ��st�U�l���e a���� ! � DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS � ,9'lol'iall:;�tl�/'� l�';���i�;'lr;;I'O�:��:

/'
�::�l�n� i:�:��::!� ,��:r'��l::'�;':io!�:�t�re;��t;��

.

.

'te
-, . -

D A Id 'G'fb .1' � .

I
'

l ., .ARAME, COUl 'u alt.ura de 2,4�voc,a um In' resse. e excpe- ,: =_" r. rna O I Cr'll :; gU1n< () em sua ('n}pOl'ahfL por Ap,'esentou o embal.e um trano ,

.

• .' �

t t d . ..' . :nts; CANOS GALVANIZ.-\D01'l:atIva poucas ,vezes no � os I::: DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. ii! i-,"l'arnHUOl cat.al'lncn",cs, �nrl'en· coiTeI' mo" mcntad's<;Ír,1{I l.'csi,,·
quc formarlió o ALAMBRAD'i)

em .nossos meIOS esportIvos, 1= DA GLORIA ':: (ou .no campo (la F,C.F. a equi- tindO_ Illuito bem (I Fi::;-l'0in'�13;:j'fn. ccr Con'lb:�IÍdQ. 5'. estaS"chra<"
! pois os barirís desÍrutam a-' � CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa dé Saúde ã P,c do :' g�e1J:,ms,c, UI1� dos VSil'1 c,ujo ataque não' S(ll']>" C:;"",'V,eitrr não .foram ,,:niciada:'. eo:üH'mpI qui

de um cartaz elevadis- :: de 4 às 6 Rua Candido de Leâo 39· E C,lmpcoes Ilheos ele 10�2, .

as chanccs qu'), li"" S', r: ll'am. pala".t:a do .mentOl, ,L"'OPOldo
I simo, dados os feitos

hOn-j§,
Fones 4212 e 3055

.

. .:: '

,.. .. �' ,.
.

: ,',
.
_. i "

Saucr. é ')C'T,!l!C�! Ci:'.. Siderur-
� I'

'

l' = -- C U R I T I B A -- = O;; �-is'tantes encon"lar,IHl :>"1,,. a _OnSlgl,uC ) ue' ,.'1, .. :1:. ";c,,,- Nn_cional. ainda não envio li

�
IOSOS que a cançOl. no cam- ":'lfltUllllllfllmlmIlJllnmllllmIlUJJIIIUmllJmlmlllmlllmlÍllllllnlll,�. muitaS dificuldade3 para sob1'(,- Poudo o OIar'a mn:�,'}",

.

�
I pe��:!.�a� F:F�r��o!�;;�' s�urpreza p' a' f'a" a" L B f-' pujar com sua técni�a sup",'i').,

-'

�,r:�:�-{�;�.in(���()�:��el e;�:
jIf. de sua vinda cons2guir uma " o entúsiasmo dos

,.

alv:-negro'é,

� :lr1'ccadação verdadeiramen '

.

.

.

.'. •• que acabaram tombando pOt' 1 x

� �:e :���sCi��:{���l��:S àa� Ofusque local do 1-. joga c� Renaol
o,

Tiveram OS flor'anopolitano� da anunciada' foi de Cr$ ", .. ',

CO;l

qui vá ser realizado o en1-
'

I Ilíada .
excelente,.; oportun'da:d'es pai'a '�T.1yO,OO. Foram estas as eQü:p(,!3 cm

�ate ��rl�s �enal:x X :Alia-I, Para surpreza da Liga. termír:-r;:lo absurda e mal marcar tentos. ",óbretudo no pe.{ <lU� a atu::tram:' .

nào� CiOS, ."\_ll1dao nao fo, ! bat..Ido () 31umen.al.lense, de Futebol, I-J.I�lt,·f'n·Cl·.f1.:.nad<,' da FCF,. o sr. riodo' inicial, mas o guardião A ,OLARIÀ: Apadc'o. O�'Valdo .(
_ "._� - ".

. " '. '.".' repr' senta_· llla:s' preocupaçao.

I
recorde d_ renda reglstr.a- I que sollcItou hcença !Jara 0.\.Set·ast:ao Cruz remeteu a paric:o praticou inumeras jef('· Jorge (.Jáb); Olavo, Moac'l' e A-, t

- --, .

t·
"

d 1946 d1,
.

, . "." ! ' ";ci�) I·po.s que as a' pago ;n e.ramen.c
O em , quan ? pe .e]�a� OlE:r�a atu�r em Blumenau, Fkriano�9,lis, �m telegra- sas m lagrosas,. nanlas; CÁamho. ,Lupe_

'J Orçam, �<; óbra,s fimís do ala.mbra-

ran: Botafo,?o do Rl� e Pd domIngo vmdouro, a Fede-·,ma, no ,qual dIZIa extranhar Surgiu o ún'co tento do cncon
.

do, inclui-ndo o FERRO" na

rr"'elra�' r.,. ::6785 (10 -

C' d F I .

d (Conclui na 2.a pág. letra Bl quantl'a de CI'$ 100.000,00 'c'om o,-,- G::>, �-) .' '" raraçao atannense e u- i sua. 'atitude no1' mu ar o tro noturno' de ante-õntem

I Nã�' vamos :0 e�,"age�o _

tebol designou, Br�sque l?a- (lcc�I;do jogo-do certame de Ee:u�da eta�a, q_u�ndo o

L

ii�egânoia'� :botn�� gQSto.1i ��e�:I::rt:ám!�U���::U:s�;!��de �fll'TIlar que Lal quantia I ra local do prImeIrO emba- Lajes pata Brusque, mes- med!O Moac!r. enkranuo opor,u II some�te ,tra.laudo se na 11. DIO DE FUTEBOL pertencendoI superada mas por se te entr C 1 Re b d
'

t -
.

b t'd� ,It AlfaIatarIa KeIlermann II.
" . '"I SETa ,

' -

f
e ar OS naux e mo sa en o que com IS o namente num e::;cantelO a I '_;

'I R 15 d N 681 I ao gIonoso C. A, CARLOSrem cos preços dos ingres-, Aliados, pelo Campeonato iria nreiudicar a renda do um 'de seus. companhciro'3, � _

ua
_ _::_ OV"

� _ � 1,�ENAux. '.
'.

.

Est;::dual de Futebol, quan-
.

préU;
.

iilterestadual Olaria
.ôo a tabela indicava La- x Palmeiras,

.

j'es para: séde do referido Além do ruais, a Liga
encontro. Blumenauense de Futebol
Descontente com esta de- não foi col1.sultada a respei

to, afim de defender os in�
teref:SE'f, ·de seu filiado,' o

Cluallhc rénresenta no cam-
< .'

peonab estr:.:dual, deseo-
nhcc�"1ldo as razões qUê
motivararn á decisão da Em'
td�{:C' f1.orianopolitaila.
Pelo exposto, verificá-se 1

. qur:: de nada v�J?m as'tabe-II las elaboradas Dara os Cam' ,

f p�ona.f�� .de..S�a�tá C�:tari�
Lk. IXJ1,.. a 01 de;n de Jogos

r [I;{ 'il1ESma é modificada

j qUéll.ido as:;�m [.) entende
�"f:rlera(;ãG.
BHASIL,:x, EQ.ÜADOR
HOJE 'A NÓITE'

LIMA, 11 (United Press) L

E;;tà prtÜicamellte escalado
o ,Ume brasileiro Que

Osveldo, Jób/lupérdo e Cidmho,

mentados 110S quatro r-antes Mo\'iincntam-se os 'era-
da cidade, durante os úlümos ques rhntc·uscs,· llélo menos
tempos. E' lógico q�C as ateu- para
ções gerais se voltam para a

e'quipe carioca. "máquina" fu
tebolística cujas "peças" fun- técnica digna dc

tanto práticos quando

E. KARMANN .::m 11"11111111111111UlI li 11111111111nmuunnnnnmmm 1i In 1111111111111111111 fll J"'li 11111111" fi' II 111-11UII imnU Ium!;:
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CIRURGIÃO DEI\TTISTA

Raios"'X
Especialidade em Radiogratâa dentária para
--- qualquer exame médico

Rua Brusque Telefone, 1203

H, PROBST

'e

End. Teleg.: Rlumeuau e Curitiba: ___.. LIMOUSINES
"lr: . _.:.l'!"'�_ �� ..:;.-...;

CIRURGIÃO DE:NTIS,!'A
AO LADO DOS CORREIOS E '!'Ji:LEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BI�ANCO- N. ti

Médicos

DR. O. R. KRUEGER
, DR- O. R. KRUEGER

Doenças de Senhoras c Operaçêes, Raios X
Consultórfoc Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Besldêneía'<Itna Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel),

DR. TELMO DUARTE PEREIRA

MOl.ESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMARA.
DOENÇAS lNT!m.NAS

OPERAÇõES -- úNflAS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, :I

Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDI "ROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhol'1\a

Consnltas no Hospital Sauta Catarina
Das 9 às 11 e das 151/2 &S 1'1 hs.

- J:l.LUMENAU - HOSPITAL S.l�N'I'A CATARINA

INSTITl.TTO DE OLhOS
OUVIDOS - NA'lRIZ E GARGAN'l'A

...... DRS. TAVARES e HEUSI d -

RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

iNSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECH'!' -

Eadioterapia - Raios-X - Flsfuterapia - Metabo·
.. lliimo -- RESIDENCIA: Rui "J de S-eterobro, 15-

)ELEFONE, 1.441

(UNICA DE OLHOSl
oUvIDos - NARIZ _ E GAR,GANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
Alllltente dl' Fa.culdade de MedIcina da Unlverslda.de do Bl'alil

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital SÍtnta Isabel

Advogados

DR. VINICIUS DE OliVEIRA
I"ONI': HH6

Rua 'Ui
BLIJMENAlJ

Eclificirt. (lo Fm'ulIl
Novembro', Hl1
S.4.NTA (;t..TARINA

�<?t.al do não exigível

de

DR. JOÃO BORBA

l'�l'aqúe.t:a Em' Geral
VINHO CREÓSOTADO

Silveira
BANCO INDU'STRIA E (OME'RClO DE' SANTA

- Matriz: IT A.TA I'
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado ..

Aumento de Capital .,

AD V O G A D 'L�

scritório e r.esidimda àrua XV di'- Nflvembro, 908
LUMENAU �- Telefone, 1560

F'ONi'� _.- 15-31

DR. HERBERT GEORG

..
'

Fundo de reserva r
,'.

I
I

ESCRITORIO: HOTm. UOJ_,ETZ ELUl\'lENAO
l'rOl!1of.Ol' l'úbHf'o da J ,li Vara

Corretores
------�--�--------------------=�--=-_.--...�

ULMÉR lAFfRONT �

i'
.

,� 6

--11= ._-_ _j

� - -

� '.

������""§f!<:»s",���S����h��":t�i§j""���"':...�����������������.·

Oficina complé!a ��ra fabricar qualquer
.. .... tipo de lentes ....

COMPlHO 'SORTIMENTO DE

O'CULOS PARA SOl E DE GRA'US

-

�
.. .,.;,
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(Onno·RelulldlJr InlftralJ
o moderno 'rolamento das

funções feminina.

Um produ fo do

UURATÓBIO lICOR Df

GAtAU XAVIER S. A.

OFORENO

f'rm1l10 rio

f'rof. Fernando Mogalhõ ••

Volta· ao munno

,.��������""'_�""'_��<S.�-E>���
'-lI' PA R A f E R IDA 5,

ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Serão usados manequins nas
experiencias alumieas dia 11

_,

LAS VEGAS, Nevada, 11
.

caso TOS de 1946
.

a 1949, disse
(UP) -- A propósito das A maioria dos carros se- que os veículos em apreço
próximas experiências atô- rá utilizada no primeiro serão devolvidos "se o de
micas a serem realizadas test programado. Provavel- sejarrnos".
por volta de 17 do correu- mente, serão colocados em Funcionários da Defesa
te, ou mesmo nesse dia, foí distancias diferentes do Civil acrescentaram que os

anunciado pela Adminis- centro da explosâo. manequins a serem coloca
tração de Defesa Civil que

I
Segundo �s .funcionár�os los dentro dos carros serão

a Associacão Nacional de I da Defesa, varras das pr'm- sxíbldos através do país, aDistribuidores de Automo- cipais fábricas fornecerão pós o test, a-fim-de que se
veis e as principais fábri- 16 carros completamente possa apurar qual o tipo de

. cas desses veículos empres- novos. O porta-voz do gru- vestuário que oferece mais
tarão à Comissão de Ener- po de vendedores de carros proteção num caso de ata
gia Atómica, cerca de 50 usados, que fornecerá car- que atômico.
carros, dentro dos quais se-
'rào colocados m1.nequins
que, COlnO se fossem pes
soas, serão submetidos aos

efeitos de explosões atômí-

um

golpe
cruzeiros

sitiante em '. Minas

ULA"
Com "A"C

um

vessedo na

Cervejaria Catarinense·S. A.
JOINVILLE

FPOLIS .. (A.M.) - Mais urna '!,raças á asvtstencta especial que
tntcrvoneão círurgtca de grande teve, por parte do drr, Guerreiro
alcance e que pode ECr cOl1s:de- da' Fonseca. dentro .de doi�·.dias 'se
"alla mIajrrosa, vem de 'pr:ltic'lr :'e3tabc)ecia e. dava alta.
o dr. Guerreiro ta Fonseca, no O sur.pl'ccnd·ente. � 'sab�l' como
,",-<r.'pita I d�, Car'da':lc desta ca.!1 I) ��so .terru 'do se lódtIlzar rio
'P tn.l. "arnge. Isso aconteceu durante
Vindo de Orleães., e. errcami-l uma refeieão; don'Jo 'se ded,l'::

-rha.dc via aere'l do Tubnr;;'), \ que José I\oiarcar:n� engúÍíu sem
nelo r-espectxvo prefeito, dr. B;- ma.stigar", .1ccncourt, 'deu entrada naquve Muito é de se' elogi!\r o senti- I

'"1osocomio. o cdadão José Bc- mento de solidariedáde do" Pre- �
"'rmino com a resp-r-açâo ofe- fc·to 'de 'I'ube rão, que,p�r.p"opda li.gante, em estado graviss;1llo. conta 'mandou o doente a. lt�101,'a-
Levado imediatamente a ex,' 'nopolis com de·se en�'ia:l' cl)P,ogra-1me,' constatou-se a exi."tencia. no I tulações, ao Hosp'tal de Caridade I

huin!:\,,, de um' osso de ;; ct.s, orn pela cficiencia 'd':'. "eu. apa.retha- i
f"l'ma '.'

e punhal, encravado nas mente capaz 'de. atender. casos i

(luas extremidades. desses,
.

POJ''!. $'el' extrado, t<1ve ,que Aos
",",. serrado. levando a operação .

nada, menos 'Ue duas horas, seca pelo adm-ravel ex'to da. in-
Emhorfl aliv:ado, o paciente tervcncão ell'lll.'g-i{'[l, jnnt:Ill1U" \I:;Jconttnuou em estudo grave, mas nossos.

.

PROCURA BEM SERViR SEUSESQUECEU A
E S P.'O SAN O

AEROPORTO
ENORME SUSTO DE UM

AVIADOR
RICHMOND, Virgin'a, 11 (üP)

Wilaon Maddox. 'de Portsmouth.
néstc Esta.do, PUESOU pelos mo

mentos de maior ansi"dadc d'�
sua vi'da. Tendo embarcado na

quela, cidade com sua esposa no

",eu avâo aberto. ao de-"CCl' aqui
verificou com n=pa.nto que está

va soslnho no aparelho. Telefo
nou precipitadamente para G

ponto de saída, e a própria cára

met-ade aten'd('u ao chamado. pa
ra explicar que desembarcara. a-

I
fim de a,justar o paraqueda

se,'e:e d('cohl'�l, '10m pl'.·;;1rII' :iI" n-

çal>. J ."
------ ..--------------------------..:.....----...;...---

o Quaraná Chempsgne da
A N TA' R C' T I C A
De maior consumo enl todo o Brasil

CASA "A
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