
O:aC'wAO DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

uspens
Do sr'. Apollonio TheophHo
Bouret, presIdente da COAP I'no Estado, recebemos uni te
;e�rmna cUIHuuicandQ t.lUe i"ui I�;Ufpt nsa � exportação de g�.
jH?:l�OS e!1:->t�n('i.ai� ao consumo

do povo eatarinen!= e, cu lil me ..

didn não podia deixar d., ser

10\.ív::1vel e d,a� mais ;:H!"'l'taê�,�.
rflÚnn,ente.. no momento. em

que -=i eseassas de produtos ,a

hnlcrticl05 vem afEtando �Ê-IIiqme.ute a púpuia;;s'o uo E--:

rac;o, evítando-ss, f1� rrUr 3'l n Q

ielllPfl as fajs�5 manobras de

�pec111'iç5i) ,
Red. Ad. e Oficinas

Bua. São P:;.ulo, ai!!1

iTüUPAVA SECA I fiLUI\'mNAU. (Santa Catai: ína) � Terça feira, 17 de

I- � � MARÇO DE líH;l � � �

Entre a numerosas personatr- Muller Carioha e' senhora: K.
dades presentes a cordial reunião Brtan Neele Teodoro Quartin
na mansão de Rogerio Glorgi, 11 Barbosa, Walter Belian, Amo

reportagem (la. Agentes Nacional
anotou as seguintes: Cail'é F'lho,
vice-presidente da Republlca,
ministros Renato Cullhobel, mi
nistro da Marinha; João Nevss
\ia Fontoura, das Relações lliy.

teriores; Franc'sco Negrão de

Lima, da J'usHça; Gorvernador
Lucas Nogueira Garcez, e senho

ra; José Loureiro Junior, saci-e

tarlo da Just'ça de S. Paulo, '.>

senhora; Mario Bení, secreta.rio
da Fazenda; Nilo Andrade Ama

ral, secretario da Viaçãõ e senha

ra; Luelano Gualberto, secl'ftari',
da Saude, e senhora; Canuto
Mendes de Almeida, secretar-ío
do Gov\!rno, e senhora; Armando
de Arruda Pereira prefe'to dç_
Capital >e senhora; senadores. r;e
zar Lacerda Vergue.ro, Marco!!-

R l j$

cl
des Filho, Assis Chateaubrand

ec/amam os ratos que seja contida"a on a i;;�o;:��:;I�:�;;O�;;
cl

'

cl -, sidente da Camara Fe!jeral; .RO-

,

elnagogica OS agentes as inquietação ��;�::����;il�:f�t���
E' o que expressa o presldeftte na SU3 mensagem ao enDgtésso I ���:�n �����n�n����Ç�Ui;llr;�:

• • • T •

I'
Souza, Lauro de, Carvalh(} brl·

RIO, 16 (MeridIOnal) -- Na lamento, dCpOIS lIe eX!lCe,"ar'

!;'�Ul()
poder legislativo e o poder e- tanto n,c empenho me é condi- gadeiro A d A 'h"

.

1
."'

I t
.", rrnan o ran Oiu, ge-

me.nsagem que o p.reSl{ ente Ce Jubilo �)e} p_erfe.ta hUl'lHOma x:cutí�o, <l.C[I1t�: "E" e, e,tl��':· 5ão para, cumprirmos ?om" ê�ito, ,<!leral mdggnl lle ,OFv,,:>:,rlii ';Pei.ll'(>
tulIo Vargas encammhO!l ao Pai'- de llrollúsüos ,usseguradtt '·"!Il". dl!llento, 'eln cUJ!l! nlannf(��--I 11' Yllandlit<r" que fIO!l"']!OI' 'c.ml:iudo 'BràSií"Bandecchl, s'eer�i:a�'io da

.•�"
_

.---- -

_ _,

. pelo povo bras·leiro". • Educação e Cultura da MunicI-

-:w,�_�� i Adiante afirlna: "O dr:una ,a· palidade, Nelson Marconde., do
. tual lia Bras 1 nada t,>m '.II' d, 3- Amaral, secretário dos Negocias

favorável a não ser a imO' 'r"'ão Juritlicos da Prefeitnr'a, Bra�ll.
dos alarmistas. eternos fl;..:entes lia lVfachado Neto, J'oaquim De.a

i la inqUietação" -- aCl'esc"nl<inllJ to Alves d,> Lima jJl"c,idp',1 e do
"no campo inter,nacional do Bra' Museu de Arte el,' S. P::IU{O;
sil, respeitado internalnente, rei- Franc:seo Malul'azzo Sührinll;}.
na a ordem e a 1íberdaJ.ie e são presiUente da Comiss1i.o tln rv
crescentes os índices gera's de Centenar:o, e senhol'a, J.R. f-.li.
progresso econômico·e social, cholon, Olavo Fontoura ]\'fate�"
mas que por isso é lícito adotar Santamaria e senhora; .ToaqUlH'
uma atitude de descuMao oUmis-

I

Teria o
lado

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

sr. II. Bernardes apon�
ao sr .. Getulio Vargas
caminho"a renuncia

BELO HORIZONTE, ] 6 (Merld.) - Elementos in
eumbdos da reestruturação do PTB mineiro estiveram
reunidos durante seis horas consecutivas. A sessão foi
secretíssima. norém • .ii nosicão do coronel Olímpio Car
valho denho do part ido ocupou grande :parte da mesma,
O deputado Machado Sobrinho sustentou a tese da ex
pulsão do coronel. Após a reunião, várias notas foram
dlstrfbuidas .à imprensa; uma delas refere-se às declara
ções atribuidas ao sr, Bernardes, das quais o presidente
do �R �cl'in apontado :\!'. sr. Getúlio Vargas o caminho da
r�nuncla, A nota mamfest,a extranbeza do PTB· Depois
d� Que o sr; Bernardes fOI presidente calamitoso do I!O
verl!0 do pais•. o estado: de ;>í�io em,Çlevelandia, as Iiquidações sumarias nela Polícia Política, acentuando que
nao tem. portanto" autoridade moral para sugerir a re
nuncia do sr. Getulio Vargas,
A nota rcconhees que o dr. O intregalista Pena Botto, pas

Getulio Vargas, embora cerca'do sou a focali.Jll.r sua propria pes
J)01" mars servidores, continúa a soa até agora inteiramente ígn-i
ln€l'eCer a confianca dos traba- r-ada pelo nosso povo.
lhad0l'es que esperam vê-lo li· Radicalmente contrários ao ex
'berto das atuais peias para recd; tremismos, não podem os t.raba
tal' o grande governo que o con- Ihist:l.S, todavia. adm'tir se fs:çam
>c'agrou C01110 o maur estadista acusações lnfunldada.s aos seus

dI: toJos os tempos. correligionários, embora esteja r.1

A última. nota é a r sposta do sempre prontos para afasta:' dos
81'. Pena Bott, que d is s e : seus quadros aqueles que e con

"A corrríssão de rcestr-uturncão ] seguiram infiltrar nas SU!lS fi

do PTB de Minas, tomando co- Ieíra, a serviço de outras sobera

nhecímento da. aleivosa acusação
(Conclue na 2.& pg., letra J)

.feita pelo intregalista Pena Bot
to ao U€putado Waldcmiro Lo-
0, manifesta publ-eament e sua

roputsa pela acusncão. fruto do
despeito decorrente da demissão
do sr. E. Gomes Car.neiro do

cargo de capitão Hos Portos Flu
viaIs do Rio São Franc:sco, qur
1)01" seI' companheiro de cr,·elo

lJolítico do ,.;t'. Pl'na. Boito, que
da llwnt.er··"". n lorlo cu"io. 11'1

,'iclll.lie ti,- PÜ·apüciJ. ACI"t�s(:enta
fi; nota que :!lstn ,.", êj'jallllo <1 p,"
t-igO i'OfilunÍ::-Ha, qUI! �,ó H�Illot:l-

GEN f:.P..AL RIDGWAY

( A S A P E I T E R •
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(Texto na 6.a página)

DESTRUI(ÃO ARRAZADORA DOS PRECOS DA

I II
-.- iii I

Sensacional liquidação de artigos de verãol

CERTlFIOUEM�SE DOS PREÇOS VANTAJOSOS, OFERECmOS NE.STA GRAN DE VENDA DE VERÃO.
DE 16 DE MARÇO A 4 DE ABRIL

c;.,I�·---:;�
"-

Vestidos Capas de Chuva

VESTIDOS organdy de Cr$ 425,OD
Idem fustão de Cr$ 140,00
Idem tafetá xadrez de Cr$ 335,OU
TERNOS de linho de Cr$ 250,00
TERINHOS de br!m
SUNGOS
CAMISAS Algodão
CAMISAS malha

por Cr$ 120,00
por Cr$ 95,00
por Cr$ 290,00
por Cr$ 215,00
desde Cr$ 42,00
desde Cr$ 39,00
desde Cr$ 15,00
desele Cr$ 21,00

CASEIRO desde
LINAO côres lisa� :le Cr$ 130.00 por
LINAO estampadl';-' de CrS 250.00 por
FUSTAO de Cr$ 215.00 p:>r

L!I;1HO c'borrl. C"l'dn,1et desde Cr$ 580,00 por
CrlANGEANT BA'N"Gú desde

Tailleurs

Cr$ 130,00
CrS 98,00
CrS 18000
CrS 170:00
Cr$ 395,00
Cr$ 140,00

SEDA diversas l:õreS dé' Cd;; 8] 0,00 por Cr$ 490,00

desde CrS 350,00
'--

SHANTUNG

Bolsas
VERNIZ de Cr$ 235,01) por Cr$ 195,00desde CrS 260,00

por CrS 940,00últimos 1110C:. de CrS 1.32U.OO

Saias
COURO diversas CfP'es desde Cr$ 78,00

Carteirinhas de COP10 desde Cr$ 25,00

Idem de couro crocodilo de Crs 125,00 por Ct'$ 98,00
LINHO crú de CrS 250,00
LINHO côres diversas de Cr$ 220.00
ALPACA estampad" de Cr$ 245;00

Blusas

por Cr$ 195,00
por CrS 175,00
por Cr$ 195.00

Roupas para Crianças
ORGANDY suiço c!rl�ndu de Cr$ 330.00
NYLON c,bordHdo oe Cr$ 420,OU
OPALA côres IHodernus
,JERSEY

lingerie
COlvrnrNAçófi:S seda lin:lerie c bordo de CrS g:í.O[)

Idt-Ul, ideru. cil"í'nd.3 de Crs ô5,OO
.lngoo; 3 [lcc;a.:; p i1oi\ a5 búrd. ii luão de Cr:3 600,00

Cr$ 280,00
Críi' 350,001
Cr$ 45.00
Cr$ 52.00

por
por
desde
desde

por Cr$ 76.00
por Cr$ 55.00
por Crs G;;O.OO

,!!!!!p..... r 'E TEm: Dr.........,
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PRECOS �SPECIAES NOS FElPUDOS
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ARTEX"
,

.

Uma liquidação na (ASA PEITER .. Filial, favorece sempre o freguêl

ti cios de

RIO, publicado,
nos jornais de ontem, um co

-mentar!o de Londres, o qual
reflete uma interpretação exa

ta do empréstimo americano,
para pagamento dos créditos
comerciais congelados brasi
leiros) n03 l�stados Unídos, Os
ingleses dizem, sem ambazes:

o P. T. B. D
o DE ME
Lançamenlo emSãoPauloda«Ca panh
pela formação de uma elite nacional»

PRESl<:NTES AO ALMOÇO ONTEM REAUZADO NA RESIDENClA DO CASAL
ROGERIO GIORGI ALTAS PERSONALIDAUES DO MUNDO POLITICO, SOCIAL,
ECONOMICO F FINANCEIR O - OS ORADORES - 22 MILHõES JA LEVANTADOS

S. PAULO, 16 (lV[el·;d'ona.]) � I

Obteve marcante extto soc.u} f)

lançamento da Cumpan lja pela
Formação de uma Elite Nacio
nal nesta capital, em um atrno

ço realizado na residente do ca

sal Rogerio Glorgi, que reuniu
altas personalidades do mundo

politico: ecomoco-fínanceíro di)

S. Paulo e Ida Cap tal Federal.
A ídéía da formação de um nu-

cteo de escolas espalhadas 'em

todo O país no tipo do famoso
oroton Scholl, visando formar

gerações a altura Ido progresso
e da. civilização do Brasil de a-

manhã ganha corpo e um dos
maiores exemplos d;' sua concre

tização 'em breve, e o apoio 'n
condicional das classes produto

e sociais 'da capital paul is- Impressões sônre a moosa m

prasi�eocial ao· �·o n Iré ss o
OS PRESENTES

'mensagem um escárneo à opi·
niãQ pública. No trecho em

que se refere ao combate ao

favoritismo, o sr. Getulio
Vargas se propôe, ao que pa
rece, fazer "tratar-se de um
'documento equilibrado, inse
pirado nos mais altos propóe
sitos. As medidas que propõe

I parecem constituir meios ha
beis para melhorar a conjuue

BOEHRINGE�, ALEMANHA
! I tura ,difícil por que atravessa

�opals,

ASMA
Voltaram os afamados

comp!::_imidos EUFIN de

mo - !fr;zando - que "as grano
:Ies massas suportam nivel de

vida muito baixo, agravando-se
suas carê.ncias e sofrimentos 1'e

!;u]talltes da crônica inflação in

tt.�rna ainda não vencidau•

.� l A respeito do perigo extremi;;·
'.' ta adverti:: "Não ('omnatf>i'en1fl c

efieazmen! e o [xl J "TIl �m<1 pel�
,&, I açã.o policial 011 por Hwio íle dis

crimí.naçÕes civíi'[]!l, ma, vr'nCf>LJ

d3 aos agitadores a. cap3c I :adF
de atraír e moCna!", politlcanH'ôl
te, as massas, firmando a auto-
ridade �Obl'fl elas, fürmulanrlo P

l'esovendo seus problemas" -

continuan'do <1is',e:
"Estarei mu:lo lonl-!'e Ih. ver·

flade se afirmar que as eleições
I de. 1.9;'0 constituíram p:lnJ as

nossas lides desafios e custa

crer que o significado daque!!
prelio I,.emocrát:co não tenha. si
do Q,;,nda devidamente apn'- pn
dido pelos nossos quadros di1"·

gentes. Disse que consiUera pc·
quenos os surtos de a.gitação
que oe, desenvolvem no pais. Diz a

seguir que o governo não sugere
o exterminio da oposição, c;ujO
tima, reclan13ndo porém, a .ne·

Denuncia de suborna

Não quer o Juiz Eliseu Rosa .Ievor
seu COlega às barras do Tribunal

�-------------------------

RIO, 16 (Meridional) -, Na!L Maria do Carmo foí inci;,'va,
cidade serrana de FI ilmrgo, no�- declarando ignorar o assunto.
sa reportagem localizou, a s.:- Disse. apenas, que. há um ano

nhora Maria do Carmo Barr'os liderava o movimento flllcre O�

Lima, qUe foi apontaLa como seus colegas iuncionál'los do Mi
autora da. d€nunc'a de suborno n'stérío da Fazenda, at.é que. o

conGa o juiz Elieser Rosa, fe·to caso foi entregue ao advogada
ao juiz Hamilton de Morais e Joaquim Montebelo. Tóllavia.
Barros. O caso agora está cor- reaf!rmou que não deu um <:en

rendo em segredo de Justiça, tavo slquer, nem assinou qual,
recusando-se os que l'e acham quer promissoria, para con�tituir
nele envolviUos a. prestar maio- a "caix'nha" que iria��ubornar o

res esclarecimentos. O rOpr o au- juiz Eli<'zes Rosa.
tor da denunc'a junto ao dezem" Acrescentou que depoiS di'so Por sua v·êz. o Correg('(�r de

bargador Ary Franco, ju'z Ha· só tem acompanhado o assunto Justiça, dezembargador F�rnan
milton de Morais e Barros tem através dos jornai'l, pois os con- 'des Pinhairo, revelou que presi.
evitado novos contatos COll. a tato com o advogado :-'Iontebelo, dirá, pessoalmente, o _inquer.to.
jmpre'nsa. têm sido feitos pelos fU:lCíOna-lo qual segundo se anu.ue ou, s"rá
Inteirada do no�so proposito r;08 Insuh nk ';\a Silva C:.. lda", e 1berto na p#íxim,a semana.

Benedito .Alvaro de C.nvalho A·

ranba.
O juiz Eltez"s Ro�a. 'r::ÜOli iam

bem rapidalnenté á rpportagem
sôbre a: rumoros::!. questão em que
está envolvido, declarando- que
não pretende le.,..ar seu col"ga
Hamilton de Morais e Barros ás

barras !do tribunal, mesmo dPl'ois
de concluido o 'nquer:to, quando,
tem certeza.; rcará prov;)da a,

sua inocência.

{Conclui na 2.a pág. letra H)

Deve� s r ��alacado im dialament
o prOblema as sêcas no Dor ste
Poderá o o. N.. o. C" S. amparar 156 mii nordestinos -

RIO, 16 (Meridional) - O

engenheiro Romulo Silva

Campos, diretor em exercício
do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas. de
clarou-nos que tem, no mo

mento, entre 35 mil e 40 mil
trabalhadores em serviço e

que poderá amparar 195 mil
nordestinos. O sr. Renato Mar
tins, diret-cr da Divisão de
Terras e Colonização do Mi
nistério da Agricultura de
clarou:
"Após a minha última visi

ta ao nordeste, onde fui es·
tudar o problema da seca em

companhia de técn�cos pau
listas, cheguei a conclusão
de que, o problema deve ser

atacad,o imediatamente, I'ob
dois prismas:
Primeiro - socorro ime

'diato às popu1açi5es atingidas
pelo flagelo. Este trabalho é
mais de ordem saciar do que
de natureza técnica.

SegundQ Providencias

imediatas de ordem técnica e Problemática a remessa vía Marítima, através de na-
econômica que não podem, e de víveres vio que faça escalas por Ma"
.nem devem ser confundidas RIO, 16 (Meridional) - A ceió, Recife, Cabedelo e Na-
com os planos de emergên- Cruz Vermelha Brasileira ta1. Continuamos arrecadando
cia. ainda não remeteu três tone- viveres e roupas. Estas, quan-
Há já um excesso de popu- ladas de víveres ao nor:deste do L1sadas, são lavadas e pas

lação nas zonas produtoras do por falta de transporte aéreo. sam pelo processo de desi1r
nordeste. O govêrno deveria Sobre .() assunto o senador fecção. Além dos volumes que
povidenciar imediatamente a Vivaldo Lima, presidente da correspondem iI três tonela'"
retirada desses flagelados pa- instituição, declarou: das, já temos muita coisa !le

ra as zonas despovoadas do I "Oficiamos a FAB e esta- condicionada.
sul da Bahia, Piauí e lVIara- mos aguardando resposta. Em RIO, 16 (Meridional) - A
nhão. último caso enviarem{)s tudo: Polícia, continúa em intensas
-------......,.-...,..-.--------------'-'--"':""_- I investigações soore '0' caso da

mulher loira, cUja corpo foi
encontrado serrado, em Uaia
pava, nos arredores de Petro.
polis. A identidade da Vítima.
ainda é desconhecida pela Po�
Heia, que procura uma pista
dO' monstruoso assassino. Um
outro detalhe descoberto pe
las autoridades é que a viti4
ma foi assassinada ppr punhaq
ladas, e depois o assassino
serrou o corpo, decepando a
cqbeça. Parece tratal'�se de

4I..,IlI.iIiIWliilliiiilTF.iil_iiiII"liiUiiíolllllllt'íliíl-IftIjI\tl.ii·iíl·!lIii.iIlIíiiIliliillW�.liiiiiiiililllilii�íi!&i_iIIlIiIlliiliiI!a_._iIfl' um crime passional.

B L U M E NAU E"N SE!

(oncôrra para a campanha contra a tuber
culose, tomando sómente LEITE PASlEU ..

RIIADO "FRIGOR".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e verifique,m os preços ,�esfa seluatiomd liquidação
PJ .. '" 50?&; e m,ais' de de�conlos

por .130,00
por 220100
por 300,00

Blusas de 150,00 por 50,00
,

.

;SEDAS, NYLON, CALCADOS, (AMISASDE.ESPORTES PARA HOMENS, lUDO ABAIXO DO (USTO
._, �...... _ ... �., .� .� -!" .. _:�.._ 'e" c _ :'.'

_ ,oit'!-"_

BU);\1ENAV, 17-3':1.:153

�rligos tem

;1-.::�.J

Vestidos de 190/00
Vestidos de 320;00
Vestidos de 410�OO

=� lllA 'ESTÁ RE1AÇlO ....

. de :moça�. para friáquilla OVERL6cK �om bastante prática.
Í"àgli.se bem. -

.

.' .' .'

�/Aipl'es�1itiifse' com docnmentos- em Cl!.TRITIBA, Paraná, ns
lVI;tlbar1a ClÍl'�tibinia Ltda., RU;1 lnáci� Lustos:l, 261. '
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I Mt�����r ��:���S!I:I) GRTTZNER '���:ir�ER S.A.
· _KarlSl'�he -; Durlach I
! NOVO rr�PO 1953 II. _,', ., .... " .'. '

" M.O.....to.r.e.s..
alemã

.:
e.s "Kayser" 1

·

dê 2211 volts p� ligar à luz,!

Se'!;l."d.o�.m.o, tor.,e.s.d.
e

.. �ú.
pla

j:j:orça � .80 watts
. -

� -

*
.. _. ".

'MáqúÍllas, liZúendàpp" I
eléti."icas' - portáteis. e]. luz i

.

embuti.dà;. reostato de Ipedal e màía original
. "

· Peças - Acessoríos I

jl N�U ,�:�i;�i ;::Ulb:àqUinà!1:

.antes' de'fazer. uma' visita: à Loja MAX K0NRAiDT
I Rúà �'5 "de: Nov,enlbrb,: 6791
I (ief1'únt� �Q E,lfi*W m:c;o,. 1,

-$ f 'M P-R E"
AUTOMO'VEIS' USADÓS
F(.)RD tiO HP. - í937 - CHE

VROLET COUPE" - 19(1) - RB
NAVLT PERUA - 1950 - l\-t:ER
CURY - 1948 Cn'R�SLER
CONV. - 1934 - �ORD 85 IÍP;
-',.üi37 _;_ ADUR 4 crr, - í!1�G
ClIEVROLET - 1948 Ol"EL
S.UPER 6·...;_ 19?8 - AUST!N'A-70
� 1952 '\IOLKSWAGEN' -
1951 - DODGE - 1938 -'- FORD
i\. CtiNV. - 1529 - TRlUNPR 2
PORTAS _:_' 1951.
UA C I S A" Fone 1324 '_ B1.U.
"dENAU .,_ Rua. ,15 de Nov., 983

,PECAS E ACESSO"RIOS EM
GERAL

.ques, Modesto Francisco Vargas
União, Dr. Paulo Malta, Ferraz,
Presidente Associação Rural. SJ�
bila. MayBr, 'I'homsetl.

J
nia5, aproveitandó-se . de prOél'S
sos <l{;mo-cráticos, que 'vingam na

PTB. Apurou a reportagem que
te discuUda a. propósta no sen

tido de ser solíéítàda ao sr. Ge·
tulio Vp.rgas a decretação'< do Es

tadó de Em€:rgenc;as aevendo 35
· Houve nos -c-trinta e seis- a- 'dificuldaíles. relacionadas, com t)

!os de comunismo. soviétiço· abastecimeriio fornecerem sua
uma grande sédiinentação de causa e medida: 'de, exceção. 4.
trléias e h,abit_os. Fo!mar.am��e nota oficial que circulou int�T'
h6m'êllsi).';

. entl!!.lVOS' � nao -name'lite na sede do l,àrtido che

hô,uve:'h�-L' _'.
oportumdade gou a constar da, apl'f:ivação de

•i�8r: 7�!!�raç.a? _ d� q,uplquer tal proposta: no entanto "ófr'2u
,.�l!:H�·lQeologm. ,:Alem dISSO. as ·0 documento um córte nesta par
V:1tor:a-s al�a!lçadas !l0E.�Sta- te.
hn, incluSlve a iormâçao dó"
éllorme imperío vermelhO' ná
Il�üropà ·e, na Mia jtisUmcáfu a�
e'ohfiança das massas no regi
mer
O maior perigo está fora da

Russia, nos - pàí:ses
.

satentes,
oridé certas' correntes naciona
listas, ;insph;á�as n6' tltoismo.
poderão, 'tentàr:" a 'exper-iencia
.;Ia:Ubertação,' éontando com o

3p'dío ócidentàl,
','Nesse momento, talvez a

gUerl'a· se pÍ'oouza; sem -qu-e' as
,grandes potencias' a' tenham

p:rov(icado dIretamenté. Ma
lenkov é Hda' como um orto'
doxo de terúIZ intransigencia.
Não' tem a maleabilidade e a

plicieneia·. de Stalin.' Poderá
;leixar'''e 11' num ímpeto, a

brindo caminho ào 'desastre ..
,

premo. _ ,_ .�_,...:......(.....:d

papel cr;a1d� reconhece sôr de rs
cessáría reJ:lovação des proce3so"
da atua<;_2íó. parH:laria em

.
fac(

dá significação Ilspfcial dos 'fatoE
'oontemporãneoos que reclama
seja contida R, onda demagügicH
deflagrada pelos agentes 'de in

quietação,
.

de1;ordetn ou pelo.s
manIpuladores

-

de clientélas e· e'

'pera que os ;partidos cambatarr
a pratiéa de colocar em exercicio
a apresentação politica, em sei-

viço rde destruição de favores ao�
','-clans" eleitóra;s e preconiza a',
substItuição politica de patrona
gem por uma politica de princi
pios,orientada segundo asnEces'

cidades obJetivas das classes sO-1dais".

.-Avisos ROUYD&SçÕeS :1
.' (omp�n�ia.: (atar�nense ,�;e (ime�,o.
.' "','

'

Assembléia Geral Ordinária.
CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas para se reunirem em

assembléia geral ordinária a se reafísar na séde social sita à

praça Salgado Filho, nesta cidade, às 16 horas do dia 30 do
c01TenÜ� mês, afim de deliberarem sobre:

<,) Balanço, relatór!o e contas da diretoria, referentes ao

exercício de 1952.
.

b) Eleiçã-o dos membros do conselho fiscal e seus suplen
tes, fixando-lhes 3. remuneração para o corrente ano.
Brusque, 11 de Março de 1953.

'

Genêríe MiranD:l Lins, diretor-presidente.
Dr. Rodolfo' Benaux Bauer, diretor
Dr. José Ermida de Moraes, diretor

��������
j A '1,1 S O

.

Samarco s. ,A. A�enci,a Marítima e (orne'reial
,Uajaí .. Sanla Catarina

Temos o rírazér de comunicar à nossa distinta clíen- c

tela que em-1.o dI'! março abrimos à Rua 15 de: Novem
bro n.o 1.'405, em Blumenau, a nossa loja de peças e 'a

cessórios para "je,":?s'" (americanos), com o mais var,ia-. ,

do estoque a preços reduzidos de dístrtbuidofes exelu- :

stvos que somos cios produtos da WILLY-OWERLAND'
EXPORT CORPORATION; no estado de Santa Catari
na. Colocamo-rios à disposição dos nossos distintos ami
gos e freguêses 'e contamos ser honrados com sua valiosa
preferência.

ImjHH·tante firma imlustrial, Clil fase lle desenvolvi-

mento, necessita de um eorre�pondente
bem como auxiliares de escritório.

COIn prática,-

Os interessados, que ,deverão estar quites c!>m o s.�r:
'liço militar, queiram.dirigir carta de próprio, punh�,
dando idade, referências; /instrução e! demais dados i,
seu respeita" l]1al'a esta redação, sob "Correspondente:!
e Auxiliares",

..

,�_ !IIi
.�.-"I. �<

••• 11111111110 a ·moeflllute Dio é

prejudic;uIa pelos Malu IemhllluJ!

;OFOIEI
,.1. 1 (brmo-Regulador Inl_'

';'ii1')fO moderno trafamento das '.'

-

funçõe!! femininas ,',
.

,
-', "

�".. ,:r F6rmulo do
,_ .

'�rof. Fernando Magalhães
Um proaufo cio

. 'f

UBORATÚRJO UCOR DI
Ia CUI XlVIEIl 'íS� A;

Capas de .580,00
Ialleurs de 1.100;00
Iaíleurs de 980;00

Bolsas Verniz 250,00 por 145,00
Rua 15 de Novembro, 1.393

por 430;00
por 800,00
por 750100

ola DO INICIO

Ao lado doe I N E B LU M E fi A U

c N E MAS

EM TECHNICOLOR
Os sete mares. .. Centenas de piratas e uma só mulher'

a comanda-los! .. , A ousada aventura da mais cruel rainha
de piratas! - A verdadeira historia da audaciosa pirata cujo
nome despertava terror no proprio "BARBA NEGRA"! Eu o

matarei por me haver lembrado de que sou mulherí . .. Um
filme de beleza deslumbrante! _ .. Aventuras sensacionais}. , .

Emoções inesquecíveis! "VINGANÇA DOS PIRATAS" E' Co
lossal! - Acomp. Cornpls . diversas - Preços populares:
Não percam portanto, a última exibição, HOJE, no CINE
BUSCH, de "A VINGANÇA DOS PIRATAS".
Acomp, Compilo Nacional e a cont, da série: "O 'rESOURO
DO ESCOTEIRO";
Preços populares: Platéa erS 6,00 e 4,00 - Balcão 4,00 e 3,00'
:A m a n h ã: "ERA UMA VEZ UM VAGABUNDO,
Dom i n g o: Você al}Iaudirá "PANDORA", às 4,30 e 8 }Irs.

.

..

alivio
�eguro
..

BE

Fórmula de Dr. Domlo

gOl Jaguaribe, à base d4
ooerana, a ):I1ilagrollli plota
dtIJ (16m tmll,llelrá.

.Ali ,I'100U10 DO
,

'U�iu6IUO. LICOR DI CACAU X"-Vt�1 l. I!-

ter flores. Sobre a mesa reple
ta de 'doces e

. guloseimas os
raminhos de pequéi:ül.s rosas
ou cravos.: . jamais; deVeriam
faltar. Pois não devemos es

� quecer que não se come ape-

li E H .. D f RS l E nas com a boca, também os o
lhos precísarn de alimento a-

. ,Uma'camipIlete Chevrólêt, lias platônico,
'

p-ara tr�ns!lOl'te de ,peix:és. .,- -:- __",""'- ..,,- - - _

'Cédê�e.; júntrurien,te, uma ban P R O (U R A f t �'

ASSEMBLE'IA GÉRAL EXTRAORDINA'RIA
-fa' para� :trenqa de l?ei:Xi=� na

"

'
.. J t;; Pelo presente; ficam convidados os Senhores Acionistas

��Ir� Hyre .dé�a .cidáde, com '," Ó: -. desta Sociedade, para comparecerem-à Assembléia Geral Ex-
ttI0v111lento .

�ülrlO de 700 � U:na. boa empregada, de boa apa� 'traordínárfa, a realizar-se no dia 28 de Março de 1953, pelas I

i.·,e�o...e.. r�elrfs. t ��tar, a

.1'.en���,. pa,r.a. trabalhar em casa de 116 horas, no escritório central desta Sociedade, nesta cidade Iar. e, � � enan e 1. va, na ,f=:mIll8, .ern sso Paulo, Informa::' de -Ibtrama, para deltbor'arem sobre a seguinteFelra, D,l,vre. , coes
.

no. Hotel REX, APartalllent6 j ." ORDEM. DO D.IA . jJll'. 313,· 1. O - Modificação dás Estatutos Sociais;

'4'
. 2. o - Assuntos de interesse social..

Ibírama, 10 de Marro de 1953

.!lâó.' se... Sabe._ o. que S.ãO.',.dificul- ! �ur--:::��"" Ir f"
-,

.

ERNESTO RIGGENBACH - Diretor-Presidente.
dades, desde que, se trata de A e n c ii o -

-. � - _.. -- _.-:
'

, .

�J�a;a���e r���f�!1d�� ���
.

Ob-ro'PED'IfTA' MUTUA CÁTARINENSE D E SEGUROS fi fR:I I S I
prbblel:tiá. '. '.. .

IU'.J ASSEl\1BLE'IA GERAL ORDINA'RIA
,- A: presente conjuntura do Sf!gmída Co.nvocacão
:cbmeici'O exteHor do-Brasil.só Estará nesta cidad;!, São convidados os ilssociados desta' sociedade a se reuni-
'üéparqU;-emWasHIiigt9i1, Q de- nos dias 19, 20 e rem em .assembléia geral ordülária, na sede soéial na rua Flo-
-Seja. 'de colábdi'ar para, o acer- 21 do corrente mês, fiana Peixoto, n.o 1'8, 2S 15 horas, a fim de delib�rarem sõbre
'to éom'-üs credores irrÍ1eticanos o sr. Erich G, Febr· os seguintes assuntos: '

do nosso país. Quando surgiu malln, ortopedista '1. o· - Discussão e aprovação· do relatório da diretoria,
a hipóte�e de Um conflito com especializa.do em balanço geral e parecer do Conselho Fiscal referentes ao e-
h comunidade tie credores co- pernas e -braços xercício financeiro de 1952; ',. .

:merciàis, graças aos bons pro- mecânicos; beriiX(4)- '

.

2. O ..__:_;, Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con-
p6sitos de Washington, ficou IDO cintos e. mem.- selho Fiscal !latá' o 'exercício de 1953;

-

'.

excluída. a possibilidade de bros deformados. 3.0 - Assunt6s éli\�rsos de interêsse social.
hn'1:'antág(}Rjsmo com éla. A o referido -técni- BlumenRu, 17- de mt>rço dei 1953.
llupre$sp.u·.' das�,:causás do atrito cO encontrár-s�-á Os diretores: •.

resultóu da declaração da di- hospétlado' no HO- ADOLFO SCHMALZ - ADOLFO WOLLSTEIN .

ret?ria d.O Import and Exp.ort.1 TEL WUERGES, em . . .. .... , ... EGON, fREITAG ".. .... .,.. . .

:Bank, � s(}bre : '.R· coi1ç:essão do Ito'upava Sêea, onde '1-lliii�ii��_���._��IM�_��iiBi.iili���ii��.1'empréstimo Ílllra ; liquidação aténderá. aos inte-l,= ' I
,_ - - - -

-(-
- - - - - - - - - - - - - �

�;;;:�:�;é:��.�:;� l E G ��
..

� AS! '( O R R E S �. O N J) E N TE· ! f:;;;�O�'r���,jfe;;��o �SPn:gi�::
não se observou a pont.ual_idíi� . ....,

I
I,; t' 11

,de, 'qu.e fô.r.a -dA des.e.]·.ar,.ua.· 'R' E' 1- 'I' "D' ".0 f..
men e as mu leres que espe�

v .' ,}
, ram um bebê: durante n ges'

�xecução de compro;mi�os ex- IJ. U Vi i 1-I'A" n E f ft E E { ( � I T O· i fi J O tação. é bom não fumar mais
ternos. 'Ressonancias desagra- J . A A I L ,K =.) .11 t t.J.. K

.

,

'

K de dois ou três cigarros ao

daveis. teve Jt llnPon�llanda4e :Por ,1eficiencia. {1;; �ndere.;:ü,
-

dia,
brasileira. Prevaleceu, pO:rém; acham-se retidos na Agencia ![r,$

o velho sentíriú:ritQ. d� fiâeli� Correios dêsta. cldaae, telegrama<: flIade.dos Est.adqs Uni4çs à)l- para as segUintes !H�SSOas: ."

mizade do,. Bi,asil. Pouco. im:-
.

'Alberto KolS, Atada, Benjusá:
portava. que a nossa

-

balança Bancoclo, Carlos Rodolfo Guntei' ,

mercantil não ptidí:�ss� 'supor- . . .

O'
'

••
.

" •

,tar 'Q choque décorrente MS. �ebonl, Do:n:n�os Mlra�da" TIl!",

:mo.difica
..

ções .o.c.orrid..as a J?ar- {
rICO .�elseVlV!US, Erma

. ':"frmr!,
tir de 1951. A amiza:de do- a�

E:ercI11o Pacbeco. HerClha,. 01i-

liaelo de todos os temuos está- ve1ra, .José Luiz Pires, Luiz Vas

'Vá aí. prontá para cQrtigir:'.,o
deSvio oriundo das Circuns-
tancias 'adversas.

.

'.

Não se misture joio com'tri

�o; f'eron é, joio, EisentlOwer
e.tngo.

E

ARA0 PEBElO
Advogado

Atende em qu�qner fI.-·
marca!!! do Estadu
� BLfIl\IENAU

ASSINEM ESTE

JORNAL
------------_

M
LeopOldo Lima e senhora. Joãu

havia(la Silva Monteiro, Renzo Pagl,ifl comprado e �os _<Iuad_o.,
ri e senhora; Aklrlano Ascari !! pulso, gntando, entao, !lao ma-is

senhora, :Arnaldo FIorence o. fulnndo:

senhora, Fra;;cisco de PaUlo e
I - F�lhinha! Vamos!

Isenhora, Alfredo Fiorence e se-l A �rlanç� P?z-se a. chorar, :0'
nhora; Marques de S2gui; Anta.,

mo .�e ),nS�m�lVall1ente no grito
nio Carlos Guimarã� c. Albert:>

sentisse o ultimo chamado. Ba.�
Bonfiglioli e senhora Alfre,lo

lendo o pézinho na arei!< dura,

Gi<;>rgi e senhora, Edmundo ])'f�'n �.rgou o brinquedo alheio e cu

ieíro, Napoleão de Carvalho e l�ado. Era hora de deixá.

senhora, João Ide, Sca,ntimburgo,
lo.

DGenesio de Sá Sotomaior Euge.
O 011 Juan achou mais' que

nia, Belloti, Ernesto Barbosa'
conveniente interferir heróica- I'Tomanik, Henry Borde�, João
mente:

Gonçavel e senhora. Gustavo
- Minha Bnda menina.,. a

Canone, José Paranhos do R'o mãeszinha linda' está chama,Tldo. IBranco e. senhora, Paulo de AI.
E' muito feIO crianca desobe'de-

'meida, Vignas, Romeu Tírussar-
eer às miiezinhag. E- a tua é um

'Uie e sl;nhora, Armando Borgh:
amor...

.,'e senhora, Othon Barcelos e se-
Então a jovem lhe sorr1u "'

nhora, Carlos Luechi Oreste Ci-
gradecida. Un1 sórriso compre�n

ta, Iris Miguel Rotundo, Lauro
sivo. Levantou, botou ao colo "

Ue Carvalho; Julio Baria Can'a-
filha que ainda chorava, e dí.'lS3.

lho e Sá. Fernando Alencar Pin-
na ;oz mais meiga que se pod" ItOi ,Jair Ribeiro da Silva e se-
OUVIr:

'nhora Rubens Vandomi, :Helio
- Vamos, filha querida ...

.

Mllni", de Sau7,o e senhroa. R2'
Não ouviu as lin.'das palavras I'fael Farisi e senhora, Jorge Tau que o "vovô" diss'e? ..

1, may
Junior, Francisco D. Mur·

EscureCetl de repente a ta.rrle.

Chaves, Carlos Gomes de 1-Ien-
e o perful11H se eVnpOI'OU :rOi

,naghan, Flavio Re's, A,ntiogenes completo.

'1
zes F,A. Lacaz Neto, Renato
Tl"eppo e s<C'nhora, 'l'emistocleB
Miliades e senhora 1IViliam CoI·

I
bins, Edward IV. Kimbark. An,

I
dré Mayer e senhol'ft. Luiz AlvefJ
de Lima e senhora; .To5.o 'Bat'rita
Figueiredo 'e. senl'iol'a: Anion'')
Souza Melo. ceI. João ue Quo·
dros, Mauro Monteiro, B, 1\1 ,

Rosa Ernesto Diederichesen (\ ;'1'

I nhora, Hugo- Gouthied, Francis"o-

Garcia Bastos José Cunha Ju·
1 nior, A.M. Alves, de Lima, JOI'gB
! Alves de Lima, EHgal'd Batista

1; �er",ira e numerosos outl·os con·

i YldadoE�
� � w .. ...o..+.L.� .. i...._ __ __.__ 1.. "-

I e ae
(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. - Comercial)
O SEU CINEMA - COM RENOVAÇAO DE AIt

,

PERFÉl'fA - A P R E S E N TA:

H O J E - Terca-feira - às 20 horas - II O J E
.

ULTIMA EXIBIÇÃO DA NorrAVEL REVISTA CARNA-
VALESCA DE 1953 DO C1NAMA NACIONAL:

ADELAIDE CHIOZZO, BENE NUNES, EMILINHA BORBA,
WON CURY, HELOISA HELENA, VIOLETA FERRAZ, SPI-
NA e a revelação de 1 fJ53, ANKITO, em

'

('Fogo oupaa
Algumas dezenas ele :l3LrOS de nosso cinema, na sensa

cional corr/edia musicada do ano!!! - VIRGINIA LANE, a

sensacional "vedete" do l1�SSO teatro de revista!'! - ANKITO,
o cômico revelação, que arrancará gargalhadas de iodos!!! -

Não percam: "E' FOGO NA ROUPA", um filme que "é fogo
na roupa"... Os ingre-ssos numerados para a sessão das B
horas já se encontram :1 Venda .

Não percam; portanto, a última exibição de "E' FOGO NA
ROUPA", - HOJE, no CINE BLUMENAlJ.

Ir-:�:,,:��:z;� II � OAS PERNAS: curas sem opel'açle g
: � OI�J.t>:j'SàAI5

.• paIS.Aú DE VEN'I'RE, COLl'I'ES, �t
! S Al\tEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANU8 . �

j

i
COItAÇAO, FULMOES. RINS. B'E:.fiGA. IrIGADO

I '

! - DR� A R Y T A B O R D A-

I - lME'D!CO ESPECIALISTA-

I
' Cltnlca GerAl de BomeD.l. !Inlberell (j CrlaD�a8 I'� rrOUPAVA. SECA: , is 11 015 u 1'7 !te. BI.UMENAU

...�'4-����$
.

"""',

I

I INDICADOR DE·· VIAGENS
: EMP-RESA MOREIRA & WERNER

VIAGENS DIA'RIAS ENTRE lTAJAl' E BLUl\fRNAU
HORA'RIO DOS oxmus.

PAR'lJ.'DAS PARA ITA.JAI': 7. lO e 15,30 horas;
PARTIDAS pARA BLUJ\>IJ<,NAU: 6, 8 e 15 Horu.

HORA'RIU fiAS CAMIONETES:
PARTIDAS PARA BLUMENAU: 7 e 1230 horaa;

, pARTIDAS PARA lTAJ�l': 9 e' 17 h(Jr�s.
. PASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônibus. e Cr$ 20,00 nas eamlonetes
.

AG1':NCIA EM: ITA_JAX': Rua Hercillu 1.11:1: - (Au ladu da 11:1ejl$
Matriz) - Fone, 373

AGÊNCIA EM BLUMENAV: Travessa 4, de Fevereiro - (A.
gênela Bfll-Blú) - Fone, 1266

LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN'HAS BLUMENAU-BRUSQUE

,

SAlDA DE BLUMENAU: �'(De 2.as às G.as telr:u às 7, 16, 13,
., l4 e 16 huras)...:.. (.409 sábados às 7,10,13, e 14 hliras) - AIIII

Domi'rigos às 10 hor'ts.
SAlDA DE BRUSQUE: - (IHu fiteis à3 7, 10, lI> e 26 Ium!.i)

(Aos Domingos às 18 horas).
LIN-HAS BRUSQUE-FLORIANO'POL1S

SAlDA DE BRUSQUE: - (2.as à Sábados às, a, II, 15 e 15,15 h.
!lAmA DE FLORIANO'POLIS: - (De 2,aB à C,ai tel"!>i! ali

7, TC e 11 ht:l.) � �AIlS sábados, às, 7,14 e 16 hn,)
LINHAS BRUSQUE-ITAJAl'

SAlDA. DE BRUSQUF.·: - 2.a8 ii 8ábado� às 1 e lll-horas.

!lAmA j}Í'� I'l'AJAI': - 2_a� ii Sábados às l! e n l:iOi'li:Ii.

LINHA I'l'AJAI'-JOÚIViLE;

_ ..
_ _*____ _._

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSf

li O R A R lOS:

SAlDA DE lTAJJU': - De 2."5 " sábado as �_ e 15,15 horu.

SAlDA DE JOINVILE: - De 2,a5 a sábado as 7,30 e 15,110 hn,

LINHAS NOVA 'rRENTO-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE N. 'rRENTO - 2.as, 4.as e 16.as !elras"às 7 hor....

SAlDA DE FPOLIS. - 2.a�, 4.as e S.as feiras às 16 hotlU.

_.__ •__*_

� AUTOVIACÃO HASSE
. ,

AtendendO às necessidades e conveniencla dos srs. passageiros,
a Auto -Viação Hasse. acaba de estabelecer novo borario dos

.

seus transportes' coletivos. os quais já entraram em vIgor •

que obedecerlio ao seguinte:
PARTIBAS DE BLUM'ENAU: (dikiarnente): 6 horas - ônibus;

9 horas - onibus; 13,30 - onibus; 14,30 onibus (,via lbirama);
PAR'rIDAS DE IUO DO SUL: (dHirlamente) 5,:l0 hora" -.on1-

bus (via Ibirama): 9 horas - onibus; 12 horas - onitms; 19

horas - onIbus.

,�XPRESSO RIO DO lESTO nDA.
Omelhor e o mais r:1pitlo serviço de Onlbus Interurbana

entre }tio do Testo (pomerode) e Blumenan.

RORARIO: - Partidas de Blnmena.u, Rua Nereu Ramo.,
DIAs U'.rEIS; 8,30; - 9,30, - 11.30, - 16 e 17,00 haru -
AOS SABADOS: - 13,30 - 16,60 horas.

AOS DOMINGOS: - 8,ao. - 9,00, - 11,30, - 13,lO,...:.. n,:lO
e 18,15 hOrJls.

Partidas de Rio do Testo (Pomerode) DIAS UTEI8: - 6,00
6,3(1'.- 7,(5 - 1'2,00 e 13,00 horas, nOIIUNGOS: ..... S,lO -

7,30 - 12,00 _:_ 15,30 - 16,311 horas.
PONTUl\LIDADE - RAPIDEZ - SEGURANCA

_._ ....._.__"_

EMPRESA AUTO VIA(íiO RIO DO TESTO
.

SAlDA DE RIO DO TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,30 HORA.3.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12 :lO, 16 e 17 HORAS.
SAlDAS DE BLUMENAU: (Det;onte au prédla da Mútua (lA
tarinense):
DIAS DE SEMANA: - às li, 11,16,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: - às 8,30, 11, H. 18 e 19 HORAS.

_-__ .
__

..
_

EXPRESSO BLUMENAU-(URIJIBA
Endereço Telegrátlco: "·LIMOUSINES"

A GI':NCIA HLUMENAU: Rua 15 de Nov. "'r. 31:1 - Fone: 1002
AGtNCIA ClJRl'l'JBA: Rua 15 de Novembro, nr, 629,

_.__ o__._

BLUMENAU ..JOINVILE
VIAGENtl ltA'P1DAS E SEGURAi
-- 50'NO --

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sa deliberação, para evitar que

(la naçao JudaIca, a .qual tem nus de ISI'ae}, que dízern que no. �re�!o'liZ'O ao �u'�-'II'cu.1 a· sl.·tuação ao invés .de me lho-
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quência das medidas tomadas
ma carta díl'igida ao Presi- v�sta - e ha muítcs .assnn :- crada americana) naquela re- 'contra sionistas e judeus atrás companh.&as dd avi liça-odente Eisenhower, ao sr. Tryg- sa? ch�m�dos p�los seus l�- giâo. da Cortina de Ferro, é de pre- ti CO
ve Lie, Secretário da ONU, e

maos SlOlllst�s de _rene,gados, Tenho sofrido muitos ata- ver uma agravação, não uma RIO, (:til) - Ten\lo -eru ViSUl Como o aproveitamento la ":1

ao sr. Henry Caboi Lodge Jr;, � e�Ulpara?ao.. do J�dalSmo a? ques por dizer que não convi- II dirninu.ição, .à? anti-sionismo e que (J tráfego (lus Inhus aér-eus pacldaüe de trrrnsporte l"1,io é ,,
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.s.uas l'elu"ó"s·.· caIu. o mundo .;. i in.l.S du C.O,.Til.n.,a de, l.:-erro"quan- . ,
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il:.ua. Dr. Marici. 7Q8 '_,'Z.CHlUdu - Sala Zl3. JOlN, ma é mais sensível �às ofensas tros e focos de nacionalismo c:ia. Além disso a {'on�ícção Iça0, a,HlldPulslvldade poria tu- trechos, ou fundir v'ag-ns. ou tem, dentrn de 15 dins, pedidoS
• \'U.Er._- Rua S. PedJ:o; '2; feitas a outros judeus· em anti-russo (lU nã(l-soviéticos, .
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-fO-o--;-Oras·,1 e do Exlerl·or �����a :��m��i����:e:�!?m��� ���::�o=Újl�g����'rer:�:;:�a�'I'�Ornnollzgpa"'o Blnmen'uense ltdg � f:n:'I������;!�o°)J���d�f!��!��:'�� ����n�:�'lSf,�����;���Oa�:���:r�.��a7

I
r.. I ����::os j�����. preconceito .(r�r)�sq,at.�.Pnel.·c.i':la,a,Ç,r��I';11rd��.ip�ei�n�d�n:tie:.O,�c�o�_I·.;O gU Uv ,,' O RUS I TUA "

L Uu •. � ��I' ,��:���::t�;'l'A:�.�I���ti�U di� �o�:�:����:�e�t�m·.�nes;;,t:�irr�;nl>�
I

Desde a consolidação de re- �-':.:::" "_ � � � '<1 recom"n'Jar "e: i"n1pré",,,s :jr conjuntamcnb das viólgrn·'· T'f:"U-

P'EQUENOS TEL'E'··GRIIMIIS DO 0'11·
'

':oluçã� co.n,t:I;ista na Ru�sia, mo poaena, entao, o naClOna- 1 � naVi''''�,,�iio ,,{,rea o intr·rcamhir' l[JI'C� e '-'Xi.!":1Ol·din:1I'Í�i'-i.
.

'. a mal1lfestaçao de qualquer Hsmo judeu, ião abertamente � ( f i, 'l'd ..1 fi � -

I" � de ));lh1't0s de p:FRugen;;, de for
.' .'. .

anti-semitismo tem sido con- proclamado; esperar livrar-se on aüi I aue .. n:eprClenaaçoes.. mOVeis. lS ,na n evitur a realiza{,'i;o de via- EXA!lm PEnIOD1Cü
siderada ilegal. Ainda 'há ju- dos mesmos ataques? O pró- S gens com r'-duzi\lo apl'ovdt(i' A DAC condic]oll!ll,á_ ii. 'cubei·
deus que ocupam altos cargos prio Partido- Comunista de Is- Responsaveis: Dr. ARMANDO BAUER LIBERATO

i�
menta da capacidade do trr{.]1;;' r'zaçã(} jlI'év'a a I'eal'zn,�ão '.':e

nos regimens comunistas, em- rael já deu de há muito sinais Economista
. porte, qualquer viag;em extraordinan:t,

bora tenham diminuido muito claros do lado para o qual o GIL AURELIO ROCHADl'"L AUMENTO DE FREQUENcrA (L partir da data dos pedidos em

denumero nos últimos expur- vento estava soprando, Contador : Teve em \'ista o ten. C?1. ,To!'- que foI' decidido cada um oS P"-
gos, . A acusação ,repetidamente Contratos, D.istl'atos, Registro de firmas, Informações g"e 'de Arruda P'·oença. qu� ("tá elidos de aumento de frequencia
A dü�cu�d�de em compre€n: I feita pelos',. soviéticos

.

a Israel, sob;e o Impôsto de Consumo, Impôsto de Renda e de-
9 substituindo o brígad ..ü·o TIa. ou a part'r de 1.0 de r.bl"1 pró'

der o sIgmflcado do que est� é que êste país e.' Ü.m. po.·sto a- m_al� assuntos fiscais, Org:unização de Sociedades A"

I� mundo Aboim nn dírrçáo do "imo no C!êSO em que os me�m(lS

O t d d d nOntm:lS, Causas Comerciais, Pel'Ícias e Contabilidade ':Iac n ,:cen o
. eco�re a eq�n- vançado' militar americano. E' em geral DAC, tambem, a que, com a ex. não forem apl,esenta.los.

p�raçao do Judalsmo ao SlO', claro que não é, Israel seria" clusão das linhas 'regulares com Ficou deliberado, ainda, que a

�.lsmo,. Tenho, d�st� c?luna a- I
um mau pôstó avançado mili- a R E P R E .\ E N T A C 0- E S S uma só frequencia semanal em pAC procedcrá. periodicament,.,

Llrn:ado C?m mSlstel:CIa que a tal' para qualquer potência ti ., � que o interesse púhilco desacon- ·ao exame do n.proveitamento <la,

E;q�lparaçao era_per,lgOs: para �rand�, situado C0I11.0 é l�llI?a � COMPRA E VEN DA DE' IMO'VEIS $ selh8. qalqurr redução, :l. adoç'iêl ·Jinhas em que há eomp€ti'()o:-eq,os Judeus que sao cl<:!.adaos de area mtensamente. estrategICu � � dessa!'! proY'de�eias n�s l�nlHls I devendo �os �a�os ��".aproveIta:outros estados que nao Israel, e completamente 'cercado de � �� regulares cv.tara a reallzaçao de . tamento lnfer 01 li, "O!O da co.pa
principalmente de estados to- inimigõs, cuja

"

superioridade � viagens sem um uproveitaIlW!ll' ! cidade de transporte, der
..

('{)ln-

lalitárí?s, . "

numérica em re�a.ção a êle é � R:�a l� de Novf>l1lbro, B7() Telefone, 1572 � razoavel da capac'dndl' de trani' pulsoriamcnte I'eüuzltla " H'l'quéU
Os SIOnIstas afIrmam que de 30 contra 1 Ainda. assim !;i Sala, a BLUMENAU - S. C. ��• • A _ ,," .
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NOVA IORQUE. 16 (UP) - O antigo embaixador norte
an:eri�ano ::111 Moscou, AvereI Hàrriman, disse qUe o novo
prlmeIrO l111l1lstro russ(', MalenkQv lhe parecia "o homem mais
sacHc? e cruél que jaiTwis encontrara". Falando nela televisão.
Harrlman disse acreditar qUe o sucessor de StaÜn será um li:
der violento, .

.

.

BAGDAD, 16 .(U�). _:_ Ahun�í�-se que o govêrno iraquialrO, aprovou, em prmClplO; à abohçao do "visto" nos passaportes ,�ntre o Iraque e os outros países árabes. Essa facilidade
s�raa con�edida sob a condiçãáo de reciprOCidade, devendo a
cI1ancelarra negociar sobre o assunto com os Estados visjnhos.

• * •

, BC?MBAIM, 16 (DP) _:_ Notícías procedentes de Kalim�
p,ong ,dlze�11 que pela primeira .;:ez em sua história, o Tibét es
ta sofrenwl uma grande escasses de generos alimentícios, Foi
estabelecido Q racionamento, e as autoridades cogitam de a-o
plicar o controle a todos'os.. estoques existentes. Como se sabe
o Tibét foi ocupado IJP.Ios 2ômunistas chinêses.

'

.

.

WAS!lINGTON, 16 (UP) � Correm boátos de que o preSIdente Eisenhower talvez revogue a designação do sr, Chárc
les Bohlen, para embaixador norte�americano na Russia, Ei
senhO\.ver hrrvia escolhiáo Bohlen como diplomata de carreira
que fala russo; mas variQs influentes republicanos regeitam
seu nome, alegando que era muito ligado ao antigo secretario

A MOSICA PURIfiCA O HPIRITm.

OS PIANOS' SCHWARTIMANN PURIFI(AM A MOSICA U!

ao seu lar mencantode Estado Achesou,
RIO, 16 íMerid.) - A delegação norte�americana à Co

r�1issão, rytixta �rasil-E�tado�Unidos fez doação de produtos a
lnnentrclOs para os· fhlgeladOS, nordestinos do Brasil, segundo
cOJl1unicação feita, Dela Força Aérea Norte"Americana fi Le- .

gião Brasileira de Assistência. A Força Aérea Norte-America'
na vem colabOrando' riO 'trânsportede socorros para os flagela
dos do nordeste; l1á álgüm tempó. A doaçã'(l agara felt,r,pel0
pessoal, norté-américáno da Comissão 'Mixta BrasiFEstàclos Ü
nidos !"eril enviada nu próxima semana para o nordeste.

Dê

I
Imrimore

•

T�nha em seu lar r mn do�

os estudos de seus filhos!

mundialmenfe famosos

orgulho!
mais

RIO, 16 (Merid,» - A Ação Católica Brasileira informa
que está em organização uma excursão marítima à Belem cio
Pará, durante um m'ês. ,A viagem será a bordo do "Pedro Se
gundo". Ta� excur�ã6 é motivada pela realização do Congres-"
80 �ucar!-stLCo Nacl�n.al.· em .Belem'clo Pará, entre onze e qiun-IZê ue agosto deste. ano .. '. .'

IA s A M
"0 melhor som, no móvel mais atraente"

Adquira com entrega imediala1 com tôdas as facilidades de pagamento e ainda com ga-
l-

,anlia absoluta, o �eu piano S(HWARTlMANNv nas lojai especializadas de

E E E
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O PARANA' E SANTA CATARINA,

Rua Ouinze de Novembro, 1256

Sófre? Tenha Fé'
I
I

Escreva detalhadamente pua a Caixa Postal 7 9 1 :;.
- São :Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em
horario improprio.

.
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O ULTIMO BEIJO - O ranaz (chamava-se José QüilezVerclu e tinha 24 anos) internara-se no hospital de Madrid.Feitos os primeiros exames, os medicas verificaram que eraum cuso llerdiÇlo; V,erdu estava mesmo nas ultimas. Era casode chnmar padre p;:it'à aextrerna unção. Num momento em

que recuperou .05 sentidos, Verdu pediu que mandassem chamar sua noiva; queria vê-Ia pela ultima vez. Mais que depressa tocaram o .telefone e com pouco tempo chegava a moça aohospital, desfeita em lágrimas. Vendo-o naquele estado, penando, ela Inclinou-so para beijá-lo - o beijo da morte, Foi aíque, rétlllindo o resto de suas forças, Verdu. em vez de beijála carinhosamente. deu-rhe uma dentada que arrancou os labios e parte da face. da moça, coitada. Banhado em sangue, ele morreu segundos de!)ois e ela ficou no hospital." ,

onela

BIKINI - Durante a ultima conveneão dos médicos norte-aI11cl'ieunos, realizada recentemente em New York, o dr.Bruoks H. Martin levantou uma questão que lhe parecia de al- •gurn modo Imnortnnte: é que a moda do bikini' está trazendo r,

a_!lol'l'ecimelltos a medicos e. ':llf�rmeir�s. As moças, quando'Sai> forçadas a tomar certas mjeçoes, exigem que elas lhes se- ::iam dadas _em lllgare� não visi�e!s. E o que acontece - exnli- :eou o dr . Brnnks - e (IUe o bíklní deixa uma margem muito I,pequena,
!

, BEATRIZ REYNAL
A's 21.35. acontecia na "Radio Nacional" mais um ato 'dejustiça à Beatrix Reynal infatigavel trabalhadora das campanhas sociais, quando lhe foi dedicado o programa "Honra aomérito" e entregue, solenemente, a respectiva medalha de 'ou'

1'0, que faz narte desta cer-imonia consagratorfa.Beatr lzReynal é um nome que há anos conhecemos Sempre à frente dos movimentos de solidariedade humana. senhora que aos poucos foi se desfazendo dos seus bens de -fortuna(e se desfez tiinbem da sua conhecida co lecão de quadros e deobjetos de arte) em prol dos des.!)l'otegic1os da. sorte, figuraque, .quando a França sofria os maiores reveses da guerra pas.sada, Inaugurava um programa de radio, aqui, com o sugestivoe Incentívador titulo "F'rança, nós cremos em ti".
*' *- .$

-

-

-

-
-

-

Quando Beatrix Reynal recebeu das mãos do embaixadorda França a .condecoracâo da "Legião cl'Honneus" tão mere,?ida, reg�stramos o fato com prazer; prazer que se 'renova hoJe ao assinalarmos a homenagem que lhe é agora nresLada pe-la "Radio Nacional". .

... Quando a nlotldadt fia0 é

jlftlnou.a. p<'o, mal., 101111.11101

OFORENO
(Ormo Ré[ulaCúl Inleftai)

O rnoder no trotomeruc do<

jon<;õe> feminino,

161,"OIJo dll

"rot. Peroondc Mcoolhõe,
IJm produto do

,.aOR>1ÓRIU lICUR DJ
CACAU XAVIER � 1,.

PROfESSORES
I!�,,--!I 1[---11
I H. K C. AZEVEDO I
I Reg. "O Ministério da Ecluca-.,JJ
eâ.o e :-.�allde: F'rnnuês, J-l'ortuguês, l
luglH's, Ma.temácíca. Estenog.Tllfia,!

I l1atilografia, Co r respondencfa II
II

Res.: Alami'da Rio Branco, ii
I Bêco d epuis da RIJa Marll.nbllo, II
I Ca"a, 89. I'

I e Geografia_

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

o Snr, Emanuel Machado em Curitiba, ou por corresh pondencia para C. Postal, 1.242.

���S '

em
A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua

Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu
ritiba, necessísa de oficiais e meio oficiais estofadores,
para Automóveis e l';l'óveis estofado!'.

BAN(O INDU'STRIA E,' tOME'RCIO-:' DE"'SANTI� .

.,. �
-

'

- MátrÍ%: 'I T A' J.A I'
'

..;...\
Fundado em 23 de Feveleil'Q dé 1935" E�dereço Téleg "INCO"

CapitalJ integralizado •• Cr$ 22.500.000,00Aumento de Capital ..' '27.500.0QO,OO

Fundo de reserva •• . .. • .. $� II" •• fi .......

Total do não exígível ',' •• I" ..

SENSACIONAL OfERTA DA CASA BUERGER AOS SEUS FREGUESES:
TODA COMPRA ACIMA DE CR$ 400,00' DARA' DIREITO A
UMA CHAMPANHA MICHHON COMPRE NA C A S ABU E R
G E R E TOME UMA CHAMPANHA MICHHON.

(N. B. «s 400rOO)
Novembro Dr. 505

Telegrama "Birguer"

um tempo - Indiciado;
Convicção; 7, - Lugar (anti
go) - Anlmot (interj.) - Ne
gação; 8 - Nome próprio -

Astro; 9 - Nome próprio; 10
- Inchado; 11 - Poêma Iírí-

BUERGER
15304

Rua 15 de

Verticais:
1 Município próximo a

Capital; 2 - Fruto; 3 - Fa
vorecida; 4, _: Çutis - E'po,
ca; 5 - Colocar - Junta -

Pequena constelação merídío
nal: 6' - Combinado; 7-
Soberano - Empregada -

Caminhai; 8 - Nota rnusí- I
cal (!)lur.) - Salvo; 9-1Calmo (pl.) ; 10 - Relativo
aos rins; l1 - Do verbo atar. '

Total dos depósitos elp 30:6.523 ••.. Cr$ 680.000,000,00AGENCIAS E ESCRITORIOS_ NAS PRINCI,fAIS I�RAÇ 1S DO ES-1;AnO DE SANTA CÁ'I'4RIN4� N'P�R�P:DE.jANElRO E CURrrmA
,

, 1 "T.a�s �� DeDó5lt�s.De,l)ósitos 'a vista '(sem lilllite),· ,2% 'DEPO�SlTOS A PRAZO FIXOD�O'SlTOS �MTI'ADOS,
� . -,

e:aio mínimo de 6 mêses 5.112%L��te de Cr$ 2�O.OOO,OO;
--,

4,112 % .·.l?r�o IQh:iim!l de 12. mases' 6%:Limite de Cr$ 51:>0.000,00; 4% DEPO'SITOS DE,AVlSO.PRE'VIODEPO'SITOS POPULARES' ",v{$o 4� :GÓ 'dias'
"

4%Limite, de Cr$ 100.000,00 AylSO de 90 diB,$ 4, 1/2%e RETIRADAS LIVRES AyJ$o.d� 120'â$as 5%CÁPITAL11;AÇAO SEl\'IÉSTRÁL
ABRA UMA C01'l:t.�. !iQ. "�,I:i C,Q.;' l(PAG,UE COM

rire base para pó de arroz e ran
ge. E' tarnbérn íueat para a Jím
pesa da pele. Creme !4ívea con
tém todos 'os elemento� nutriti-

co.

Em
-

Nr ---Comerciante!RECEBEM',O,S' ,

§ABONETE DOf:'LY PO' DE ARROZ LADY
� OI,EO A DON A

BUli 15 de Nonmbro; 'n,1) 87,0
�"���,,,.k-����.

,Telefone n;o ll05.

Caixa' PGStàl, 299
'
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QUINTA PA'GINA

bOENÇ4S NER.VOSllS ,I:

A.SSIST�NCIA
, .

-

Distribuidores:
-

P R O S D Ó ( I MOS. A.
Imporfacão e Comercio

Rua t5 de Novembro 900 .. Blumena�

EUi;'I'RWIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESIN'l'OXICAÇOES. - ALCOO-
LISMO - TRATAMEM'!'OS ESPECI/lLIZADOSi ;._ !

....._._.._.

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 ;._ Fone, 301líl
ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUIATRA

'

CURITIBA PARANA'·

tomp!é'� !!�ra fabricar qualquer
tipo de lenfes ......

COMPLETO SORTIMENTO DE

.'

Ofidna ,··FUmes e máquinas ;{ofográficas'
lheres qualida'des

Rf]r-15'�DE NOVEMBRO, NR.
! ,

me ...

1.436
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FlA

ee IN"e°til�jtaos
de

�irO edOsS:1 ud'il:'""d�� aCy,<:ac"'/(/,)I »

I

j �vaciODa�o com entusiasmo .

C
,.

. ,'_",

'�...
til

_

I <

r. I d' II I Til a omlssao
srII lUfredo João rIeck I em lJoDures o mara,Cnl I o I v ;.�:ai�.,,!:;,��:�::;," ,::;w,,�; ;=��nI. <["". da ml"""

. ' \ deu a população hlumenauen =. Ao 'encerrar-se O patrtot ic0
no iugoslavo, Tito, depois de ao cerrai- fileiras em torno

-

d�. movrnento popular, que' contou
desembarcar, foi conduzido a patrtotíca e filantrópica campa- com o decid tdo, apoio e soJidal'i�
Downíng Street, lQ, resíden-. nha de auxilio aos flag lados tl) dade da Industr.a, do comércio
ela oficial do premíér brítâ-' nordeste, atendendo solicita c UOS operãríos;,:dos escolar-es e d!'

nico, O chanceler Eden tam- magnanima, ao angust aso apêlc outras entidades de classe e do
bém fez parte da comissão de de milhares de innÍlos pat.rtco» povo em' geral, atê o dia 12 do

recepção 20 marechal Tito, que atualmente, vfvem o -d rnma corrente. hav ara ído angul'.ac,o:1

dando-Ih.

r:- 'li1' cerca de 110 n1il. c.l'l.tzeh·o�J o que
, veio atestar. mais �U'nfi vez. o

espirtto de sol l(lftl' ied.àde' huma
na. e as tt'adi�õ",; ',i<- �jvi;:m() da

gente bIUnl"uauen"c qnll' nüo rI"

gateou o seu generoso' I1.jJO I) a

uma causa. da:1 rnas silCj'(I;.:,;lntt? r

,(, pati'iotica,

RECIFE, 16 (]\leridionall

Os deputados pessedíatas ''';a Pa
raíba, Pedro Gondin Raimundo
Onofre José Ga.oso '€' o indus
trial Diogenes Ch iu.nca informa
ram á imprensa que lamenta,
veis ocorrencias se verf ca rarr
oniem pela manhã. na c'cJ,) e ,fie
João P-soga, quando Q ju'?, p,-
dro Dam.âo Peregrino de Albu
querque e o promotor Hermes

I
Pessoa .de Oliveira, acompanha
dos de investigadores Id·� pai ca.
varejaram, de surpresa, a sécle

11.liliiii----------- do P,S,D" a procura de papels

Prepare "'

G futuro de
seu filho

Apesar da p.!1mpfinh� h'T'
encerrado naquel,·· <\,a, tnumeros
donativos ainda f'orarn .env ,,:',o�

á Corn lasào (�e.ntralt além da�

quantias já firrêcn(la d"!" (.nnt'ol'
me se 'deprf'éllde d:ts

.

contnbuí

ções que aba 'XI) puhlies,rnof':
Contribui<:5,o do.: f i",'o131'i':�

586,80: reS\lltJl tio da li;;! a I'til po
der do sr. Dm,halTno ,."n,lt'�,{",
_ 447,50: coleta das 'paroquia;
da Igreja. Cato.líca dp. Blum=nau
- 5,000,00; Hermes Macedo 9'-'
A, - 1,000,00; Domingos Manoel

eleitorais referentes ao pleito : qua lqurj- revante. Por-: outro laje de Borba - I()O.OO; atingindo as

municipal de .Ptancô, que tertarr I chegam not.eías 'de p'ancó que

I
sim O total dás eontrtbuícõos ii

s \lo ret rados de dentro da urna expressam, 'tambem, o estado de quantia de Cr$ 118,688,00,
da 26,a. Secção �l�itorn.l do

D;S-j inse�u�'�nça. re n�nte em to�o o Vitorios�: ,POis, 'f,? i u, louva", I

trrto de BloquTrào dos COXO', murncrpio, acredttando-se m smo e bcncmertta campanha em fa,

dIlquele município, pela pf>S"OC I que de, uma .hora, para outra. ,:e' J
vor dos fla�ela.dos, do' _l1O!:dpRt�

que praticara o ar-rombamento; Ilha a surgir qualquer conf'll- em BlunH�nu.I1,/ CUJO :'0"0 ,�H:b'"
do predo, onde I'unclnnn o TI' 'j

. corresponder UH sua» tradtçõaa
bunal 'ei" JUSl'Ç� Elf.itl}ra�, E'LE-I("" O UO P T B DE-:' '��' generos'dade e �atr;�il:rn�. R
)i!sses acontecirnentos sa.o uma ,,A IV:! ••• (�;rendo em, S�COY'lo, -d�41�lr1� le

dt,correncia da rurnoro:a "�e'(',�

M I, -f· R A
grao de patrlcoS,q,U(!,� ,:�o so-

do município de Pinncó. Em f'a- .A fren�o �s �dve:s,d,l(les clt um

ce de ter sdo anulada a votacão destruo Impiedoso.
de uma urna, o PTB interpo z ';"_, FP�}LIS, lô (Ag, Nac i ) -- r.:: - - - -- - - _, - - -

curso' junto' ao 'TSE, Durante �le'çao ue M_afra, �legeu-se p,r" Fraqueza Em ,Geral
.

" :sidente do Diretoria do Pal'tId. VINHO CREOSOT :\DOseis m_e�e,s a ur.na pas'�ou lacra".� 1 '.rrabalhista Brasileiro o ver�ado�'
•

...
,

"

no edlf CIO onde fUnClOl1a o Tr'-, " . �,,1
'

'r!'" Silveira
bunal de Justiça El''Ítoral da Ma��:l Pre .. tes .>,., s, ,. ,der

Paraiba, Ontem, porem, verif'. l'_o_V_Ia_r_l_O_, ----------------::--......,,--
cou-se que o predio e"t3va, com

as �uas portas arrombadas e li

urna Y:()!>'.da criminosa.mente,
Como con"equeÍlcià dess" f,JJo,

João pnc:sóa está v'ver;�o
clima. de intranquil'dade e inse

gurança, apesar da Palie'''' �('h,,'
se d,� prontidão pnra dis"olvf'r

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

Está vivendo João Pessoa um clima
de insegurança e de intranquilidade
Arrombaram as portas do TJE e violaram ss urna�

estudar

IOFOSC4L
alidc,fóslnCakil)

.rACAM "'l<:rTl'" "'f\i,'.I,-'!1l1-
NESTE DlARIO

Milbares �de �eSSGaS �eslilliraOl
40te O &or�o do presidente. retiéco
- Condolencias do governo francês ..

Voltada a reforma do
novo ministério

Nos sr. Euvaldo Lodi
---

MOSCOU, 16 (UP)
Soube-se que o sr, Andrei
Vischinsky pediu visto pa
ra ir à Assembléia Geral
da ONU em Nova Iorque,
O sr. Vischinsky seguirá
acompanhado de quatro
pessoas: os srs, Igor Kast-
,chev, Nicolas Belenov, A

I fanasi .Jurih: c Vladimir
Bezzemik,

RIO, 14 CMer'diona]) - ° vp,,- dades da IIldústria e Comercir percor<rá a c'dade corno cOfi'!i
pertino "Ultima Hora" publicou :norte-americano, chegou �st d?da especial 'da esposa do pre
hoje o seguinte telegrama do 'leu tarde ao aérodromo de, Hidt,' feito novaiorqu:no, fra. Vincim'

PARIS, 16 (DP) _ A Cam- correspondente {:m Nova In!'- wild. o deputado bras leiro Eu Impeliterl, a qual, pessoalmente,
panha Subterranea contra o que: vardo Lodi, em "visita cordial d" conduzirá a i!ústre visit�nte ppg.ll. Ridgwav, supremo co- "Recebido par altas persomlF- amizade aQ.; Estados Unidos", los lugares ma's interc"santes dr
mandante aliado,

_

na Europa, Acompa,n:hado de sua esposa, a cidade do arranha-céus, ,

utlngw a proporçoes tais que MATOU O MECANIOCO sra, Alvarina Lod', per'manecl'rá A sra, Euval'do Lodi não te!'-'l,'iegundo fontes altamente au: nos Estados Unidos até o d!a do I'pr�grama completo das cerimô'; torízadas, o presidente Eise- E MPLENA VIA PUBLI(A 24 do corrente, Hoje" sábado, 'nias que se esperam, mas sab�lhow�r recebeu pedidos para
mtervlr, A campanha é feita
através de censuras na im-l UBERLANDIA, Minas, 16 IM'
orensa elos países europeus. O' r'dional-

- Quando t;'lais int'n·
'�hefe militar aliado é acusa-l era o movimento popula·1' na lo"
ia, de falta de tato falta de I ven'da Afon'-o Pena, o corretor
'ino diplomático e' desconhe-! Oswaldo �iniz desfechoú vario,

��ment? do aspecto interna-I' tiros contra o mecanico Ramir(
�lOnal dos problemas do Pac- Can'dido do" Sa.l1tos" as"a,;hinan
:0 do Atlântico, II do-o, e ferindo a'nda duas out!',],

pessoa". ,.

"'
.

-

! O crim'noso tivera um caso'

NOVO DESEMBARGADOR � :;�!�i:��a�a ��:: �t:::o��a����
: 11mbos ainda eram solteiros. I-

.FPOLIS, 16 (Ag, Nac,) ,_ (). fora pro'hido \ie vhl·tal' SU<l pm,
"ll', gover.nador do E�t'ldo ll..'- 'pl'in irmã, v'z'nha (l.� P.:ami:"
meou o sr, 'dr. 1\-11l.urilio (I" CO�T,I dos Sanlos, Yal'i1l.� v.·",c, f'....·-

',:êoimbl'u pal'lI o cargo III' nl'- d""!1cnbulo, e avisado de que nio
sembargador do Tribunul !ln d'"verin voltar a rcs' �f'ncin dp ' ..

.Just t;D, n:1 vaga ([I' x:ula ('om " litil, Defront:ll1do-r,e com o meca

.'l.poselltadoria \10 l)"s,'nll)t1 I';:':W!H' n' co, o correto!' imNlin i [l nlpnl'
O:lCàr t.�llà", o alvejoú, matando-o,

que qual'ta-fp'ra p1'oxi111'1 fa.lar:l
no almoço que lhe é ofcreirda
pela" Braziliam-Amer';ca!l", em

um dos ,princ'pais hote s de No-,
va Iorque, Declarou :lo sra, Eu·
valdo Lodi, que duran I e fi ,m.l.

visita conferenciará com os li

'deres americanas qu!' estão ln

terssados pf'la. in,du�tr alização n')

�ras'l.
Na. sua qualidade de c1pputad'J

'e presidente da confedemção na

cional da indú3tria do Era 'li,
pensa tratar, se!"undo s',"s :lc'

clarações ,preliminar's, feita 1 �

propos;to sob!'!' os prob1en·'f\s :)

conômicos do Br.t,; I (' da Amer:

ca Central.

PARIS, 16 OVleridional) - cional. Comércio Interno e,
A radio soviética esclarece I Extel'llo, Economia Rural e

que os artigos 70, 77 e 78 da' Fst0QUes, Produtos Agrícolas, I

C:mstituição soviética foram,,' Cultura, Indústria LeVe e Ali
assim, modificados. depois da mental'. Materiais de Constru
volação realizada ôntem no ção, Indústria Florestal e Pa
Soviét Supremo da URSS,' pel. Saúde Pública, Finanças,
com a seguinte composição: Justiça e Controle do EstaI-
Presidente do Conselho dos do",

I

Ministres da URSS, adjuntos Depois de aprovadas essas
ao presídente, conselho do" modificações o presidente Mi
ministros da URSS, Ministro khail Yasnov declarou encer
da URSS, pre�idellte do Comi- rada a quarta sessão do Soviet
té de Estado junto ao Conse- Supremo da União das Repú
lho dos Ministros par l cons- blicas Sociéticas Socialis1as,
truçãf.1,
Art. 77: São os ministérios

em escala da União Soviética
J)S ,ministérios das indústrias
de húlha, pei.rólífera meta

lúrgica, química, consirução
de máquinas, transportes e

jndústria pesada, centrais elé
tricas, armamentos, energía e

létriea, constrllcào, vías clt'
('(Jmunica�'ões, correios, telé
gl'aJss e telefones, lllHrinhi.l
mercallte (' ftuvial.
Artigo 7;;: Os millistl�rios a

�;Eglllt' clesig!ladcs serão ul'ga
llizados e111 l·!'ical�1 ,lu cOlljun
to da UJIÍ:'to: 'I11iIli.'it(�rius do
lrdel'ior, EXUCri(.i', Dc,fba Na-
��:"""".

Vischinsky

Crlnica Palicial

�evra. a re�ressao �a �olicia lonal
contra os.malan�ros e �esocopa�us

HOUVE B A I X A
PREfOS

I
"A CAPITAL" FPOLIS, 16 (Ag, Nac,) - p,.

ln ü'anspoi'te da FAB, que onte·n.
fez escala né·,'ta cal) tal, remeteu'
,1 LBA catn r,"uf'n"e a sua COllW:'

I 'P,t'I'O de Mu.ú' ió mil ol't,oef'n1"
I quilos de geUCl'05 "aI ment :'1;OC'
Ho.mo sejam, farinha de mandin-

I ('a, arroz, leite condensa'do, ,\
fienhol'!1 l\Iarieta. Bornhausr'p,

I Ill'e,,"dp,nle do. See<;üo de SanVl

Cal ar'ina,' presilliu pessoalment"
a operação ae embarque dés"a
primeira remessa de sdcorroS ao.s

nosoS! Irmãos flagelados, Há. eu'

todo o. Estado. grande quantidn
de de g'en ras ,. oulro.s aI'tlg'u'
'destinados aos flagelado:; no"

destinos, que aguurdam Uil c"

mente meios de tmnqJOl'te pn,r;
�eh'llirem aos seus detinos, H:
mais de dez dias fi LBA catnr
nense não obteve resposta 'da'
nutor'ducles respon<aveifl, 1<'0
devido a intel'v",n�,ão p�ssoal tk:

I;overnador Iríneu BOI'nhau,wI
que o eomun(�al1te 'do {l'ta!!,} tI'a:'!,
porte acedeu em conduzir' aljtH'
lu. Cal'ga. pois, regl'Cssava. :lO R;I
de lévB,

Prossegus a nossa policia, con'

energia, na sua campull!1a con
tra a malandragem 'nésta c;!dade
capturando todos Os 'nd'viduo:
desocupados, sem profissão '.lef
nida. e que e entregam ao ,vic",
da embriaguês, provocando. d
sordens 'e escan',',los pelas rua'

Evidentemente, em Bhmieuf)',
não há clima para os que, abu,

sando do ;;ossêgo e (ln tranquili,
dade 'da populac:iio, p"rs:;;tem nf

vad'agenl, pondo, cnu'tas vez·"

em perigo II 8egul'an�:L da pt'" ,

priedn'de Oh quantlu não atentan, ,

contra a moral tia socic,dade,
Nos ultirnos diuil, füJ'!l.rn ion ..

meros Os malandros \ü,tidos
I ra,ncadiados no :ímd['ê� da, (':1
";8, Pública., tendo o sr, Deleg-u'-;"
de ,J;Jolicia determinado o eXf)lll'
go' ·de Blumenau de's<'s fJempn
tos nocivos aos inll'l'essf',; I;lu,
menauenSes,
Ainüa na mn,drugadll de dn

mingo, pélal 2 horas, 'fo( pr'eso o

individuo Pompilio Rodr'gues
solt€iro, de 28 anos de i-dak:e
qUe se encontrava enlbriagado:
provocando desot.'Jem na Feir3
Livre, Esta é U' segunda vez q\l!'
o refer'do individuo provoca d�·

,;or1ctcns néstu: cidade .

_________ tt

Boas roup-.lS, só na II
Alfaiataria Kellermann II
Rua 15 de Nov,. 681 II

c a s A
tA. (.

PRAÇA
E CRUZEIRO DO SUL

Sexta-feh'a, dia vintt�. � S!,l.

JJuvaldo Lodi irá " '\VaslringtiPl
para confer�mciar CO';I O" 1'".

presentantes do governo e ne;-;:';'"

mesmo dia est.á marcado tlm '11

moçO que l)1e ofereC9 o· sr, Nel
son Rockfeller, O deputado llln
valido Ladi disse que luv"a fp.itrJ
boa viág€m e que' lJellSU V,'l' ('

observar ,o que o,; EE,UU, tp,

em de interessant" !la,l'" o gran
de país" � Deitar-sc--á cedo ·�il3. rrt
(�stfn· enl bêas conrliçõ 'g fifl·('.!-1:1
pal'a ocupação do pl'Ograr;li1 ,1,

visitas, conferencias. almoços,
banquetes que o eSp21'''''',

FPOLIS,

UI ZE A
da

m r 9
DE 16 à 31 de Marco

na
--------------------------�--�----- �,--------�----

a
Cooperou alFAB no auxilio
aos flageladOS nordestinos

- - - - - - - - --' -II

li Rouf.as (II" qualidades pa

i! fa hOhlêli''; .. sellhOl'US ,-,-

ii (.'.:mliOê";j;:;s Kdlctll.aIUl
ii RU:l Úi ti", N,)v" ülH

COll1 o rpt'léxo H� pari 'tl".,J. nunH.':

)'0 2/53 da COll)i:'�;\_o ue Ab.tSl.1�

c�n�cntú ü Pt'e(�os {h� S:'llltu (�a·

ÜLJ'inn, susIII'nl1entlo :1 e:-.:pol'ta
(�ã.o de produtos e��( t1(\ia s ao l'U'l

!�UlnO esta':iuat j;i s�� llot:l I'f'du

çiio no" pi'el:os do al'l'O,�, fl.'ij:i·
farinha e out l'u;; gl�tl(_·l'O .. nllIn\':l

tidos,

RlDUÇÕES DE 10, 15 e 20 POR (ENTO
----------------

Comunicam ii praça e 80S seus

dentro dê breves dias iniciará novas linhas,
com aviões DC-3 de l.a classe ligando ltaJaí' a
Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiror diària
menfe.EM TODOS OS SEUS ARTIGOS
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