
N.IORQUE, 11l <UI') _. O;
!Jrasllian ,AmeriClall A5soda- j
tion ofl'.:receu h!lje um

alffio-jço em, homenagem ao sr. En
valdo tI,o li I. présldente' �ll!.
COllfe«Íeração das Jndúst.rras
d') Brisl1. Discursando. o sr.
Euvaldo L�di criticou franca
mente a politica que tem uro
Vocad,. eiúmes e até hostili
dades, 'que. eunstítuem verda
deiro pel'igo para li: seguran
ça • t) bem-estar do hemosfé
l'1� O"idental.

(

ANO IX

,

;;

V,\RG.\S Repú�Iica' de-= ontem, de Petrópolis, afim de recepcionar 'no Palácio do catcte,o s couc resststas, po r motivo rta In s ta.la çã.o da 3a. legislatura do Congresso Nacional. A reunião transcorreu num ambiente de intensa cordialidade,tendo !) sr. Getulio Varga, mantido com os parlamentares demorada ',palestra -sobre assuntos 111\;",'5. Nos flagrantes acima: Vargas cumprlmenzanrío � sr. Café Filho, rlo,lcado de deputados e cumprtme ntando o senhor Nereu Ramós.

ofereceu a

deste
'o

Iminente neva ofensiva
comunista na Indochina

As tropas norte-amer ícanas '001"
cadas em trtnchc.ras a;; 'quto
metros da primeira explosão aÜ'\
mica de 1953. satram íncõtumee

�.,'Concentrações de Iro pas ao longo do perime fro de defesa de Hanoi
HJ\Nor. Im!oehina: 17 (DP) -

lTl'ntes mílitarl?s fl'a�lI�esrs infor
mararn, esta noite. que o COlH'! fi
do do Viebninh <,,,t.á �calizando
preparativos para uma batalha
dcoistva no norte ',la Imduch i
:.na.

1�1�1
���-�

EXprC!Brarn quo (I eomaudo
cornunista cnncentrnu 4. Djvi,'õe<i A S M Ade InIanl.f1I"(!" 1 (lu i\rlilh"r',.l'lunidades 'Jp "ng'é'nIHll-:", e fOI·
ças i)'r('gula1"'� no longo cio

1,e-\:rimdr<' de c1e[e811 de Hanoi.
, O :;:enel'alü;l:iimo o Vietm íu n.
Nguypn Vo G'ap. csntu com

tl'Ollas em numero ,sufieiente 1}3.
va 'de�Emcadrar uma af811sh'<!
"no conto CIn uue aseollter enlle
,> rlelta do rio Ver-melho e Lai
Chau, a noroeste (lp 'I'onk ín", dA-

claruu um altc oficial Irancca.
A.JUDA Dm PEICIM

Voltaram os afamados
EUFIN de
ALEMANHA

Da íntormação ]lropol'')'on,1(la
por um porta-voz rnilitur Irunce=
destacam-se os I>eguintl''l Dan
tas:

1.0) -- Ofl ornnhõos v.t.ml
nhcses. que antes f'orm« I.rflfega·
vam 'dura ntr a norte. a.:;ot'a, o

fazem em ph!Ua luz do cliu,
2.0) -- Informa(;ões 'do Serv'·

ço Secreto indicam Que 11 China
Comunista aumentou sua, ajud"
militar aos rebelde" comunst as
'era iVctminh nos utttrnos 'nem
dias.
Ao mesmo ternpc. o emhai"n·

dor doa Estados Unidos nos Es-'
tados Associados, Donald Heath.

partiu de Saigon rumo a parí3,
de onde prosseguirá viagem com

destino a Washington. HC;).th

participará das conversacêós qu'!
terão lugar na capital 'dos Esta

dos Unidos para aumentar a :1-

juda norte-americana á Indo
clii:na.

U. flNldll1o- do
U18RlT�RIO loCO. DE

CACAU XHILR �.!,

ritI"J forJnnl�:rlH ?'l(lln<.J t�!lIjrl;jJ" "

""Pl"'S' nl:!tj"",,, ,lo cornércío dr)
H'o (](' ,Jllneiro. Uma das ÍÍI'IllaS
corno foi notlcla'do. não tem �e

quer um ano de exístencín, en-

quanto outras organizaJ;ões não
conseguem importar ".
landcses. de que é exemplo a Pi'l de sua cxperrencía 'da plan lce .19

lípe. Yucca.

Icaba-"Ide--rsurgir or.co�é'rfci o -. Iivre
de «escravas brancas»� no-nordeste
Proliferam os aliciadores"'de infelizes

rNCOLUMJ�S
DO CAMPO DI!) PROVAS }'"

TOMICA, NcvadR .. 17 (DPl

comprimidos
BOEHRlNGE!it"

=:=::==: = :: ; =;;;::0.:

IELEICÕfS ,NI I. C. I. B.
Escolha de nomes para complsiçã 11 1\de. DOya Diretoria
-------------- ------------------

RECIFE. ,18 CMeridiona]) - o VOCES }i;STÁO PERDEN- Em ,Campin"f, Geande, _a repor-
comercio de "eS{!ravas

b1'anC9.5"'1
DO, O TEMPO,.,. I t.agem foi seguramente 'uforma-

coisa raríssima em nQS60 país A�erca de t.ama.n�a ofen�a ao" da de que vários proprietários da
acaba de surgir no fun'1sto cena- sentlm<lnt.os de soltdar.edacie hu caminhões que fazem viagens
1"0 do secular flagelo nordestino mana, numa bera de :.tn�m:tt'1. para o Sul estavam convidnn':lo
E' fato que esse ge.ncro 'de- Lr-a.n e Eorn c, ou-c-ia.rrioa o seguintí: do mocinhas l1Bra ae transfcrí,r2m
aaçâo "comercial" se desenvolve "1'. HU'debrando e. Assunção 11,/[a- para São Paulo e Rio, - sem Cf'

de baixo de todo o sigilo a pese r chado, .na PI!TIsão Cax'as ·:on pais. é claro ...
de a reportagem já d+spor de João Pacsoa : êsses homens d·· Isso nos foi afirmado pelo mo,
bom acêrvo ':1e alem,entos' infr.,·,. (São Paulo. chegam aqui e a torista do carro 2321, 'lu"
ma.ti,·o5. Campina Gj'ande, dizen<'io-sf> ". cantou:
li: foi o fim de conhccl'r Q "1-.- gentes <;la empregos, Dm 'dcl,,� - "�e o senhor' qu'scr mai!'

mercio de "eseravas brancas", dr. Pelezetti, qUando mc froi '" d(.\talhes, procur� informitr-s['
Que a nossa reportag-Nr' r,tpl" presentado, disse Tígeirunvlllf" " com os guardas da polida I'odo
cm Campina Grande, para ba. ei,dercço d'! sua em}ôresl. 'd" r-rl" viária 'de Arcoverde. Pernambu,
quartel general de alguns m!!.r' pregos domésticos. Eu qua«' co".
cadores de mulheres. não ,,-ntendi, mas gravei h",,, Pela placa de inspeção paS'1ám
De inicio fomos infm'mad,) que hav1a d to rua Santo J\.tn'>.- diariamente vâr'os cam:nhões

que constantemente chegam a 1'0, em São Paulo, cap:tal. () muitos deles superlotados de mo

queJa c·'dade indiv:duos prCl!),q' certo é que vários mator'stas ças. Os guardas não dão impor
do-se a empregar, mocinh"" "I;' que viajam para São Paulo tancia á. lotação 'do veiculo l:

São Paulo, .Juiz de l<�Ol''' Il H v bem para onde vão ç"sa", rnOCI- 'muito me.nos 'á natureza da caI' '

de Jan�j['o, '

'

nhas, que v"m do s('rtilo paS&'l.n.. ga.
Esses individuos que se acham 60 fome. Eu já otl'lli dizer que a ,Bastá que sC paguem

em contato com agentes dr. trar,,, Campina Grande já veio 11'á "pratas" de multa para o ca-:ni-portes emprecndfO'dol'a>l q., trá· Campina Grand,,' já veia, u'a nhão pa5Sa1"._ E são eles qu� ln

fego de c.aminhões e ôn bus .'.n� mulhl�l' grã-nua bu�car' .m�c"\ formam o numero �e moclnr��Otre Caml'ma Grande e as CHI.. nha.s para trabalh?t: na 1111\

1
desgarradas, da fanul, a. que.,des sulinas, vez por outra reqtlÍ- Bánto Freit:>.s. énl São' 'Paulo. guem paTa o sul, guaraadas UUlC!l

sltam pa.3sagens llal'a ,dezem1.f' Depois é que mI) ;nformal'fl.11l c- mente por um In'div'quo. Esse lU
de nlOças miseráveh; e :L= h" xistil' l�r"sa rlla ntt'i"" ca�as d" dividuo, quando aparecI! por a

can'duzir pnra o Sul do, país. prostit.uição". qui, é dizendo para as' flageladas:

Esteve reunlda. Sr.'gunrla-feira última, a Diretoria da As
sociação Comercial !� Industr íal de Blumeriau, para cumprir
urna dcterm inacão estatutária: compõr a chapa dos candidatos
·-111.(', cem sua rccomendacão. concorrerão às eleições para a
nova diretoría da entid"de, eleições essas que se realizarão no
próximo mês de abril. '

Desem[Jcnhando-�e dessa obrigação, os membros da atual
'Dircloría, deoois de den:tOrado exame e troca de opiniões, or
ganizaram a -seguint(;! �!-!a!la. a qual será submetida a aprovação do Conselho Del:bcrativo: para presidente, sr. Heinz Sch
rader; 1.0 e 2.0 vice-prf!:"identcs, srs. Martinho Veiga e Her
bert Wilecke; Secrehirio Geral, Alfredo Campos; secretários,Osmar Schwartz e H,!lmuth Lauterjung; Tesoureiro Geral, sr.
Jago LungrshaLlsen; tesoureiros sr!.'. Delphino Migueis e
.João Marques Viein: bibliotecário, sr. -gruno Germer.

Verifica-!.'c que a Diretoria da ACIB �eve a maior preo-
Cllpação em indic:'.r ('1\::1',1entos realmente ativos. e. de real pres,

i ígio no seio da elassP a que pertencem, pe:rm_ItlndO, no <;asode que seus I�omes 5e5.1"-' sufragad�s. a contmUl;ta;te da onen

t -o que tantos benefklos trouxe a ACIB nos ultunos anos, ,a;o�to de transformá-h, numa entidade lideI' entre suas conge-
nores do Estado,

. _

As pessoas indícarlM para a compOSlçao da, chap_a aci�a,todavia, ainda não fou::u consultadas a respeito, nao. se sa

bCl=ldo se aceitarão a pscolha da- setl� nomes p�ra o pleIto em

vista tendo-se em conta que se reglSta mov�mento bastante
vivo 'no seio da Assocbção em :;prêço no sent�do de f!e l?�oc�
der a reeleição da atui'l DiretOria, conforme dlvulgaçao Ja feI
ta por este matutir.o.

"':J

���
• .....&IIU • '111,11"••h t

".1"'''.' ,elol ,"Itl "111101101

OFORENO
(0_,1\"11"" 11IW;l\)

O mQderno lralOmenlo do'

fun§'õoJ temininos

,a,.r;w ..... dll'

,,.,t. ""ngndo MO\lolhii••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Visifem as vitrines da M O DAS ,( H A N E L
;< .... 50%.e

Vest'idos de 190,00
Vestidos de 320[00
Vestidos de 410:00

"91Et! ESTA RElAÇÃO ....

-Ivisos DI

INDU'STRIA E (OME' RCIO HANSA S •. A�
d� moças p.ar:a.máquitlá ov�mLOCK com bastante prática.

I ASSE1UBLE'IA GERAL EXTRA()RDINA'RIA
Pag":!..":Se be�.

,.

.
.

.
.

_ n RITIBA Paraná TIl'. i Pelo presente, fica.n convidados ,os Senho�t;s ACÍ()nistas
. 4>pre!.e�ta��. com d9çumentos. e� . CU. ' '1 desta Sociedade, para ccrnparecerem a Assembleia Geral Ex-
Malb.llrla

. CnnÚb.ana LUla., .Rua. Inamo Lustosa, 261.
i traordinária, a realizar-se no dia 28 de Março de 1953, pelas

P" 'ft 1:. C'.1 S' A ..
r: E ! 16 horas, no escritório oentral desta Sociedade, nesta cidade

te: a;; J , de Ibirama, para delíbr-rarem sobre a seguinte
. I.. 9RDEM DO DIA

".

PRECÍSA-SE de um ra!_)az de boa a,9ar'encia, quites com o

I
1. o - Modificação ::los Estatuto� SOCIaiS,

. ..•.
'

..

'Ir"·
..

f I
.

t
.

t·
.

.

t' -. 1"
- 2 . o - Assuntos de ínterosse social,

!lCl'Vl4,iO mi, ;�r �. q�e li: e. corre a.lIlen.e �..por ugues e a emao,
Ibirama, 10 de Marco de 1953

�lt�:;�t�r sé murudó dos respectivos âo-cumentos no Hotel
ERNESTO RIGGENBACH _ Diretor-Presidente�

lIM-P'--''--.-f_-\ MUTUA CATARINENSE DE-SEGÜROS -6 fR A I S
, ,AOTOMO'VEIS USADOS ASSEMBL�:!:Un���!�v����NA'RIA

São convidados os associados desta sociedade a se reuTli-'
rem em assembléia geral ordinária, na séde social, na rua FIo·
riano Peixoto, n.o 18, 1.0 andar, nesta cidade, no dia 30 de
março do corrente ano, às 15 horas, afim de deliberarem sô
bre os seguintes assuntos:

1. o - Discussão e aprovação, do relatório da diretoria,'
balanço geral e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao e-

xercício financeiro de 1952;
. , .

2. o � Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con-
selho Fiscal para' o exercício de 1953;

3, o - Assuntos di' ersos de interêsse social.
Blumcnau, 17 de março de issa,
Os diretores:

..... ADOLFO SCI-IlVd\..LZ - ADOLFO WOLLSTEIN, . .. .

. . . .. ..... .... . ... Eí;ON FREITAG .... ...... ..... . ....

(Reproduzid" por ter satrl.. com Incorreções nas publicações anteriores)

__
. ...:.-.;.

........,i;r.__

MAQUINAS fi
.

MOTORES I
LEm'l11MAS

.

ALEMÃS
- da

GRITZNER -
.. KAYSER S.A.

KàtlsrUhe -'-'- Durlach
. FORD 60 BP. - 1937 - CHE·

rnO"LEi,r 'cÓi:iPE" - 194Ó -'- RE
NAULT PERtrA - 1950 - MER·

I C't1RY - 19'(8 CHR;YSf.ER
_

'fi I 'éONV. - 1934 - FORD 85 HP.
Motores: alemães "Kaysel'''! - 193'1 - ADLER 4. CIL. - 19M
de 220 volts p. ligar à luz, / - CHEVROLET - 1948 OPKL
sendo motores de dupla St1PER S - 1928 _..; AUSTIN 1\.79

fôrça - 80 watts ;.;.;., 1iHi2 VOLKSWAGEN
... .

[951 - DODGE - 1933 - FORD
A CONV. - lS29 - TRIlJNPH 2
PORTAS - USo!.

NGVO TIPO 1953

Máquinas "Zu'éadapp"
elétricas - portáteiS'ct luz
embutida, seostato de
penal 'e mala original

., ..

.Peças - Acessorios

I Olebs - Agulltas I

I Não com�..re ., maqUina!- antes. �e. iaz�r Uma . vísíta I'à ·Loja MAX KONRADT

I Rua 15 de Novembro, 679 I
defronte ao Eanco Inca. I

"A C I S A" Fone 1324 -- DLU
MENAU � Rua 15 de Nov., 983

PEÇAS E ACESSO"RIOS EM
'-- GERAL -

Sociedade Recreàtiv-a' e Esportiva "Ipiranga"
Uoupava",Sêca

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
2a. CONVOCAÇAO

São convidados os sacias desta Sociedade para a Assem
bléia Gera(Ordinária (,Ul' deverá realizar-se no· dia 20 de Mar

ço de 1953, às 20 horas da noite,'. em segunda co�vocação, na
séde da Sociedade, afim de deliberar sobre a segumte

ORDEM DO DIA:
1. a) - AlJresentado do balanço e contas da Diretoria

do- exercic;ê\ de\.1952; .

..

2. ii} _::.. Eleição Clã 2.ô wrço do COhSelho Deliberativo;
3.a) - Assuntos diyersos. .

AVISO: - Si às 20 horas em ponto não houver numero
suficiente para que a Assembléia se cons�itua, ftmc�onará a As
sembléia meia hora mai:> tarde, com qualquer numero de as

sociados presentes.
Blumenau, 6 de Março ele 1953. -
HERMANN JOHN - Secretario-geral

Uma boa empregada, de boa apa
·rência, ·para trabalhar em casa de
família em São Paulo. Informa.

ções no Hotel REX, Apartamento
nr. 313.P R .E.(;I S A .. S E

Indúslr!3 de Linhas
Schmalz S. ·1. --

Leopoldo
Gaspar

ASSElVüa,EIA GERAJ_, OltDJNARIA
PE'lo 11l'eSente são convidados os Senhores Acionistas da

Indústria de Linhas Leonoldo Schmalz S. A" 'a comparece
l.'em à Assembléia Genll Ordinária, a se realizar em o dia 25
de Abril de !D53, pel",� 10 horas, na séde social, à Rua Dr.
Nei:eu Ram-os, sirir., afim de deliberarem sobre a següinte:

ORDEM DO DIA
1) Aprovação do BBlanço e demais documentos referen'

tes ao Exercicio 'de 1952.
2) Eleição do CODSPlho Fiscal.
:3) Assuntos de interesse social.

GASPAR, 28 de Fevereiro de 1953.
LEOPOLDO SCHMALZ - Diretor.'
A V I S ()

Acham-se à disDosiC'ão dds Senhores Acionistas desta So
ciedade, os documentos 2.. que se refere ° artigo 99, do decre
to-lei n. 2.627, de 26 de 'setembro de 1940.

GASPAR, 28 de Fevereiro de 1953.
LEOPOLDO SCHMALZ - Diretor.

Quém' :sôufiel' do ptJ,radei-
1'0..' de) -Scml.or ALFREDO
HAírSMANN, queira por
·obséquio' informar a fir
'ma P,ItQSDOCIMO S. A.,
Rua ·Jií de N'Ovembro-, 960

BLUMENAU

Um autom.ovel "Olds!ll.!lbHe".
tip'ô '1941,' 'em perfeito' estádo. Pre
.ço de oca·síão. Trata" em Brusque.
no Bar C�ntral de Alfredo Koehler,

.Um novissimo carro "Opel-Olim
'pIa", 'co-m po'uc/t quilometragem. _
'Informações pelo telefone n. 204,
em Brusqlle.(

S E
ferimento f.flra 'de pouca gra
vidade, 'enquanto Reinoldo.
qti� . não fôra crperadQ até a�

quela hora, conservava-se e�
'estado de ·ehóque. aguardan- ,.Uma c"-sa de madeira nova. t.ipo'do�se O ·moI:tJ.cnto propício pa"; :Cbalé, tambépl no último caso tro
il"a a .extraçã,o da bala que se: ca-se com 11m" caminbonete com

alojou· né\ cabeça. . llma vôltll. Tratar com o expedítor
Inquérito pOlicial llestà redação.

O delegado João Gomes,
que compareceu ao 'local do-
crime, .óu'viu algumas operá- VÉNDA 'DE�TE DIARIO
rias da FáBrica de Gaitas He- NA ENGRAXATARIA

ring, onde 'tambem trabalha- �ONTO cmc
va Eri1i11a Renius, tendo a-

- -

-:- -
-

-:- .-
�

quela_ autoridade �etermina�o II �upas de qualidades pa- I'a abertura do competente m- ta homens e senhoras - I
quei'ito policiàl, devendo se-III Confecções Kellermann"
trem arro�ada:S'� várias t�ste- I Rua 15 de No."., 681 IJ
múhhas que assistiram o fato.

VEM·Df

PENSIONATO PARA ATENDER OS ALUNOS DO
INTERIOR;

Uma garantia para () seu·futuro. Curso ginasial em apenas,
I dois anos. Ida(le mínima 16 anos.

I
CURITIBA - Travessa Iraní, 83 -Esquina José Bmlifácifr.

A

( O I ,I E S P O N D E N T E

W.�i:·i .'

,A U X 1 L LA I E S -D E I S ( R I T O' R ,I O
çado executou-o contra. o pessi

.

mo e a inveja a timidez e a ign·.j
raneia de 90% dos homem; de ne'

godo 'deste país. Não houve !'cs'is

tencia, aqlll ou alhures, da qu;').1
n"âo se r1ss>?', e que- ele não d"cs ...

pedaçasse. Vc'nceu-as todas, (r'
peito. 'descoberto, indo o corí'o
em pedaços a Santos. lodos 05

dias, para orientar-lhe a Bolsa em

todos seus ponteiros.
E' de, uma 'dramática belez;,t 'a Ieartada que 'WalIac" S'monsen

joga., >;ozinho contra o

govern'J.,aqui, eontrR o governo, na Amé
"rica com'.) contra� � 'n03:5� propl'í� l
opiniàQ pública lnace�slvel �o

j'\"alor' ela sua. tm;e, que era a tD'

ee do interesse dn BI'a'iÍI. A a"

t.ua1 a1drninisLraçáo arn�r·(:Qna,
que é hoje um governo de h�"1rnens ile negoeios terratai�I{J:; �t(l

controle da produção e do (',,

merda, decidiu a parada por Wal-'
lace Simonsen e pelo BmsiL Tal
o desfecho .da bataiha do prime'
ro em defesa do segun'do.

Importante firma ind.u.<itrial, em fase de desenvolvi�

men(o, necessita de um correspol1denfe
bem

.

como auxiÍi:in:s de escritõrio.

.os interessados, que deverão. estar quites I;)om o ser·'

viço milItar, queiram' dirigir carta de .própria l1unh�.

{,om prática,:

dando idade, refetências, :linstrução c' demais dados 2.

. sttu respeitOt, �para esta redação, s?b "Correspondente"

e ..A'uxiliares" •

. II & II O II a O I D'A 8
VABIZES B ULCEtiI

·0&8·PUNAS: mau. I�m oPfJrlll�1a
_'mSf'IU"SlAs. PBlSAO DE VENTRE, COLITES.
AdRIANA. FISSURAS. COCEIRA NO-ANUS
CO.ç.AO, PULM.OES. BiN�. ·'UXlGA.. l"IGADO

,

di>

··�DR� AR·V TAB0RDA-
na!..R�pnte:; desse vE'rgoflho:"'�(l (:1) .•

Inercio d{"� ue�"çrav:�'� hn\HCtí!j!') 1.1Ü I
século x;-;:. lllH11 l,ais d\"'!i7g',.:f.'·
e crü1tão. O clprn 5ulinl) pod"rIr"! Iíg;uaJrnellte atuar junto ii!) tlU-

toridades. para coibir t!\munlia I

desumanidade de cr:min('>30s que I
exploram a infetiei'dalle (10:; �t'r- �

tanejos vlsitams das sê�as. J

descontos .:.:., ....

VERA

Capas de 580IOO
Ialleurs de 1.100,00
Iaileurs de 980 r00

Bolsas Verniz 250,00

(Ine
HOJE 'AS 8 HORAS: - Sessão das Moças! - "DIVIRTA-SE
GANHANDO", com o sorteio de Cr$ 800,00ofert(j, patrocinío
e .responsabilidade da. Caixa Econômica Federal, Agência de
Blumenau.

.

SUSAN HAYVlARD - RORY CALHOU - DAVID WAY
NE - THELMA RITTER; na super produção: .

eu .•..coração canla»
Em deslumbrante Technicolor - (Única exibição)

Um mundo de amor e coragem, desenrolado em cenarios des
lumbrantes e rendilhado por canções inesquecíveis, tais como
"TEA FOR TWO" - "BLUE MOON" - "WITH A SONG IN
MY HEART"!. .. -----'- "MEU CORAÇÃO CANTA"! ... O mais lin
do presente para os seus olhos e para o seu coração! E ... Lem
bre-s�: alem do espetacular filme "MEU CORAÇÃO CANTA",
sorteio de Cr$ 800,00 e a presença das mais lindas senhoras e
senhoritas de Blumenau! .

Acornp. varias c{)mpleC"lentos - Preços Populares: Platéa:
Cr$ 6,00 - Balcão Cr$ 11,00. - SENHORAS E SENHORITAS
CrS 3,00.
Amanhã: "BAMBI" a óbra nrima de WAL1' DISNEY.. : Sinôni-mo 'de perfeição i .�"'"

-
.

N. e" .. Você aplaudirá n P A N D O R A rr

l'

por·430,OO
por 800;00
por 750,00
por 145,00 .

Ao·lado doe I N·E 81UMIN A U.

HOJE 'AS 20 HORAs' - Primeira exibição
da magtstràl'óbra do cinema .alemão:

'

.•

, ·t,;, "ii:' .

.

A"····«Ultimo '.'
.

em Blurnenau,

or»
.

. (Letzte. Liebe)
com ALBERT BASSER1VrANN. no papel' do maestro Thomaz
!Buck e HANS JARAY, no !)a.')el de' dirigente da Opera de
Vién�.·- ''O''PLTÍMO AMOR", é um verdadeírcacqntecímen
'to 'I:ilusical; ínterramerrt- filmado em Viena. Assistam um ver

dadeiro "'BailQ à Víenenàe"ü! Ouçam a fa:l}1osa Orquestra Fi
Iarmoníca de 'Viena, d':'"lgida !Joi' Afno�ç1. Ro�e!!! � "O' ULTI�
MO AMOR" - Uma hlstérta comoventetü Uni drama -palpí
tantell! .:_ "O ULTIMO AMOR" (Letzte Liebe) uma verdadei-
ra faia do cinema alemão.

.

..'

NOTA: - Os ingressos numerados ,já se encontram à
.venda.,

,...... .

domingo no Cine Busch,
.1 - X .,;_ lt:. - .l .._ X - :t....... S --- .l - X __ .1 _ % __ , "1\.'-'..

_

'. V"- '1' -"'9',:'\'·· (l'",

� #". • ,:
' •

,

.:-_ ---.- o

Prolongue
sua mocidade

OFORENO
(ilrmo-Regulador Integral)

ro� ;

O t 2 l' t·
BALANÇO GERltL EM 31 DE DEZEJIlill.ftO DEu ra casa,,. a qu:_orne ro� e 4. T I V O

meio '_la explosão, não ruiu, po-l IMOBILIZADO
rêm a radiação era tão intenso lItióveIs c benfeitorias .... .. .,. : ..

ilue se tornava impossível -€xa- E.��A'VEL
.. •

1
"

1 1
.. MaoUlLwmos. '. ... '" . ..

TIlln'a-_a, varias 'loras cepo!;.l

I;l.!1ferràmenta'S
•. ,/_ .. .... . ...

'dét·onação. M'?t01;es e: Inst�!àções '" ". . ..

Cercá. da. metade dos'automo- M,:,ve�s c Utensllio.s.. ' .. . .. , ... '"

.

J d m' "volta d' f'or' Maqumas e Utenslhos Agn('o]:;s
veIS co oca os e a

-, Verculoo
. '.

re, para. i[:irovar OS efeitos 'da 'ex- SemoV��lte�··.�, '_. ::.' ..': :::
plosão.' TIcaràin soterí'ados, pela Serrana

intensa pressão determinada pe- . Dl11POm'V},"L
lo estampido. Outros estavam' Caixa' .. , .. , .. _ '" '" '"

tombados t; muitos ".ie1es fumeg:.t- Mcr!��A·!�A'.':�L... . ..

vam. Criações ... ;., ... , ..

_ _ _ _ _ _ ConSignações de C:PróprüI

/1, Kellermann - -O seu II
Almaxar.ifado , - .... ' ..

I
·qCorrentes . :. '" - ..

ti Alfaiate
i T!tulos; a Receber -

... " . .

II .

R
. .lI_a 1.5 de No.y., 681. li,' Tltulo5 em Cnução ' .. '"

.

.

'1 ,Depósito;; Especiais
.... _ .. , - , .. '"

_______________
Deve'!orcs por Fio:nç" em .IDínhe1ro '" ...

Emprestullos Compulsórios '.. '" ..

A R.Ã O p, t BELO.' ACIOnistas �,.,.
". -

.

Ad d J TITULOS E PAR'IICU>A('õES

1 11- - �. - - - - - -n . voga. o Ações de CompallhiRS _ ..

.
.

6 Atende em qna:fsqnu "", ,
'Apólices Municipais '" ...

&Di���!CA���� � m�����,��� q�eVO�ê��d!�!�� ªi:�1Jg����f;�W�:;� 1 :_a_:_i_�_i_�_O_E_.�_!_._�_'O_O_"_-____ ;;F;i�:i;:::P�N,�ç.�
.

g�r a seu filho. Dê a ele a o!lO'rtunida{le· que você, 'talvez, se enviar os donativos em di-I EXIGI'VEL
P A s S I v·{>

nao teve. Construa a. felicidade de seu filho, matriculando-o nheiro por' interrrt'edio do i E I C/Correntes . " ,.

em nosso Internato.'
.

Cléro. qCurentes Garantidas ... ". ..,

I N S T I T U T O K O l B E R 1a Co:nissão Nacional de Palitír'l i��;?tstfm�:!>'��du�triai's" .

f grarla.'
,. 'Salários it Pag?r ... ... '"

A CNPA '.
.

Dividendos .··Não Reclamados•
, alias, já está !Il.fl,a- 'Obrigações Diversas . " '"tendo um an'j;ePrOjeto que 'Servi- -1nsHfüfo -dos Comerciário" ... _., ... ..

r� .de base à .agenda cTo Seà'lna- Instituto dos .Iridustriãrios
rIO Trata a maferia 'da a::esiio à

Instituto' de Tri:msportes . .. '" '" '"

exploração agrícola "" origjmou-5�-da :SUb�Comissão de Terras e Co
lon1zaçao, havendo '5;do apresen'
tadas varias emeridàs'e um sab3
titutivo, este .de autol"'ia 'do sr.
Cardoso de' Melo, 'que diver�el"
em muitos pontos 'fttn4am'e·irtaiS
do anteprojet�. O proble.ai/l. .de a.
ce"so à ,'xploraçáo agrícdla' con
tinua.rá a ser focalizado. 'na pro
r,r:a reun;ão .da: Comissão ·l\Pàdo
na de Politica AÚáría �ar;;àda
p::l'a as 11 h '30 do próx;mo àia
2.>,

.

v.

�'..,

o moderno
trotamento

das funções
femininas

o

Fórmula .do

Prof. Fernando

Magalhães

Um produto do

LABORAT6RIO LICOR
Dr CAC'AU XAVIER

S. A.

tima guerra patrulhou efi
cientemente o litoral brasi-.
leiro, operando em conjun
to com a esquadra america
na do Atlântico Sul.
A concorrencíi:i para ven

da do casco e das máquinas
do "Minas Gerais" será
feita nas mesmas bases do
seu congenere "São :t='aulo".

Avist} aos 'in-teressad'os .que a Tombola de NQva.'l1re-n
to (em bénefiQlo êra :!lllróqúia), correrá no dia;}t6' de Ju- '.

110 de 1953, festa de São Virgilio (Padroeiro). O i'esuUa- ..

do será pUblicad-(f neste jornal no clia: 5 .de: .Julho ,do· eer
Tente ano.

Os !Jre1Jliados serão avisados. de .Nova Trento, _poden
do receber o valor l'm dinheiro .segundo () valor do bí-
Ihete, ,

.
.

. .
.

me+ru homem ·trazido· para "l.\

rctaguar'Ia. em um nIícoptero,
declarou: "A ;;(n"�tr;iiD mars pro-.
nunciada fo; a d03 terrrveís tre
mores de tcrra.. Não desejaria ...

estar mais nroxímo 'do ponto dR
nutra <xplosão," pejo rece'u c.e

�jlle houvosso afundame.nto nu

Solo. Nas 'trincheiras, nào I10U.-:J���������e::����t!����������������-mos lnuito � onda de calor. Em}'
torno 'de nós, voaram rochas
terras, po:·ém. rios mantivemos,

refugiados abaixo do nivel
Bolo, €- não sofremos
lIlhão".....
Informou-se. depois, que a· ca- .

roa r9-]QçKd!La. .. Ylls. 'l., 20Q.:..jnetr,�s;
da torre; onde hàviá s;do jjdi<to'
{} explosivo; ruira, porem

'

íncendiar-6e.
Os funciona'rios da· Defe�a d-

'vi! esperavam poder examinár

logo os man-equIDs que haviam

deixado '!lOS refugios

. ,AgrituUura, Indus fIla· e :Comércio
..

'

..

Ji.iÜ:,/I.. -rO'RlO . DA oiiiET'ORIA .'

.

_ '.

.� confqrmidade. COl-iJ. (1<; estatúto3 -pe;itª.'l"!cicieçlade, arii'esE'l1t;,.mo.3 à
vv. 1515' -o.'.B''''Tãlíç�:Ge''''l;''.·il;· derrlOnstraçao da-' oont.a:'·dé LUcros e' Peí'das c
o Pa.recer' d:o' Cçnselho Fi!:$.:-al. documé:ntos :ésses que Se" referem ao' exer
cício social de '.1952 e rev,-=!1)nO a situação'ebnômiCo-íinancdra da Socie.
dade, SUbmetemos- êstes uo(.'"mentos ao" s';'u arbitrio na pr6xim'l A"<p.m_
bléia Geral Ordinária; a se :ealizar em dita: de 28 de março P. vindou
ro. Estaremos à sua dispo,,j,ção para quaisquer esclarccrmentos que J'ul-
garém opo:rtunos. . , '.

.Blullilemill, 20 de -fevereiro de 1953 .

G:UliL-HERME ;fENSEN � Dir..Coiiiercial
FRITZ EGLI _; Diretor Gerente

.

195Z

1.601.485,4fi

1.150.86B,20
2.2.68,50

119. 7��,60
393.254,50
336.986.60

.'

1.837,598,80
83,122.50
(16.599,50
ô"�

3.iJ76.H3,20

216.639,70

.• 65,000.00
142.. 000,00

'

.. 53. '600,00, 260.61)0,00

'5.3&1. 441.60
•. '741).136,00
61.6.191,00
188.716.20

4.592 ..598,10
J .lfil.8U5,70
4.2:-;3:582,50

.

1.903.40
2.400,00

. 19·81!J,LJO
2;�3.:L9l1°,00 19 159.590,50

iln.294,50
. ".5.000.00 1.56.294,50

Cr� 25. 3i1. OB3,30

3._ 56B. 583,30
3.467 _ 230.20
1.213.367,10
2.0jl7,471..30

68.116.811
.4.880.00,
20.110,90
3.498,00

39.39,5,00
6.295,50 10A78.953,10

NA:O EXIGI'VEL
Capital .,

' .. '" ...

Funde de Reserv!! Leg" I . .. ... . ..

Fund·. de Reserva Especial '" ""

Fundo de !"revisão .. _ . _. '" ..

Fund.. de. p'epreci,.çõ"s . .
. ..

Fundo p. Devedores Duvidrsos

.' LUCROS. li:- 'PERDAS
A 'di;;jJbSíÇ'Iio clã ÃS!iembléin Geral

CONTA.S DE COMPENSAÇÃOEndossos para Descontos
_
Depósitos da biretcria .•

'" " ..

a. QOO.Oo.o,PO
6.19,7,93;40

1.023,9,25,60
. .1-O,OIlP,OO
3 .. 407: 31!l,10
1 . 009 ..928,'1o 14.070.963,20

664.842,5p
101 .. 294,50
55.000,00 156.294.50

Cr$ 25.371.053,30
,
i

i
!
I

I
I

,"'.

DEMO'NSTRAÇAO llA CONTA DE LUCROS E PERDAS
.' ViibIto Crédito

Mercadorias '" _ .. o.. 9.529.041,20Criações . .. . - .

-

525.59'1.60Culturas ... '.... '" '.. ... ....
.

51. 283.80
c6usígnfições de C/Própria ,.. ". ., • '" iS. 483.20
Fília1 rubeirão· Gustavo . " ." . '_.. .. &7.331,00'Rendas Diversas, .,' .. '. 1.000.394,30Despesas -Diversas .'" .. ,

.

Fúndo de Res'erva Leg<!l '. . ..

Fundo p;Devedores Duvido",,:;;
Fundo de Denreciacões '" ... . ..

A disposição
�

da. Assemb!éh.GerI!,l

::'"

4J:e,ft ç ij O

·ORTOPEDIStA
Est1i-:rã. nesta· êidii.i1e,
nos 'dJÍ!s "'19', ·20'" e

21'·'do .corrente 'tnês,
'o ·sr.'ÉriCh G .. Fe'b.r·
mallli; ortopedIsta
",�peéiidiZltdO i· -'

I'm

perna''; ';, bl'ãi;os
'''niÍ!canfeos, bem. 'co

. mó cIntos e nrêm>-
b'ro3

.

deformado ...
O referido té\jm

�o .enr.&l!trar�l;-á.
hospedado' no HO
·fEí/.WUERGES,'·em
lroupava áéca, onde
atenderá. .a05 frite ...

res5adíls.

\.
Ci$

EWmenau·. 2Q de fe-vereirq de 1953.
·Çun..,R:E;RME ;rENSEN - Dir.· Comercial
]'RITZ· EGLI - Diretor Gerente

.

.RAL:?!!· DUW.E: -- ContadoL' reg_ no,CRCSC n.o 0155'

.

.

..

l'AnECÉR. -no CONSÉl'IlÓ FISCALOS membros do.Cons.clh.,. }o'iscat"da "COMPANHIA J-ENSEN _ A" 1';.CUl.tUTl!! �n�ú5trll!'e Comereio", tendo procédido .um miimcioso .cxám/'iJ.-f!C?ntabll!.dade! do Balanço Geral e da.·conta de Lucm� e Pe�das do :�O'te- _

C:'�10 . soclal.:fJ.!1.d.o. ém 31 de ,qC�"n:b�o de, 1952, veriticaram estare� !sl�Hos.' o Bala}p;o Geral .e arllstnburçao ílos lucrüó'e fundos; exátos e emperfeIta ordem,' em confornnclad,: com os ,,�atut.os sodais, .leis e c'!-e-gu�".1�m"ntos.. pelQ;. Il�e �eeQm�.d-,nll a AS!iemblela Geral Ordinária" !los .a·c;o-,rustas, a 'aP_TDYaçao .,mteg�al do. -:nelatorio da'Diretoria, Balanço Ge-Tal- e.rlemonstra!;ao dos Lucros e ·Perdas.
.. -. '.' .

�lu?,t'nau. 26 _de feVereiro de '1953
]\IAP.TINlIO CARDOSO liA "\'·EIGA '-'- WU.LY .. WAClIOi.z

ALFRlmO VOLl.].]S

"'<',

",_",.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Valeria Robson,

Academia Real de Arte Dramá
tica, fez no cinema inglês tão
surpreendente carrera como o

fizeram tambem Vivíen Lcigh e

Margaret Leiton. Em Ho llywood
onüe trabalhou durante dois a�
nos, completou a apresentação;
de quarenta f'lmes.
Valeria é mulher e como t'lt'

dedica especial atonção à, �u�
-elegância pessoal. Possue uma

das mas linda'; Jóias' é de op\
niâo que elas devem ser usa1H�:
com discr-eção. Evita br+ncos
braceletes. Um ou dois ancls
com pedras verdadeiras, um dís
ereto co'lar 'de peroras natura �

dão mais realce ao "chie" do que
um amontoado de jó'as. mesmr

A l\'IORTE VESTIDA DE NOIVA
O jovem par decidiu não retardar por mais tempo o ca

<lamento: haver ia de realtzar-se neste mês de março. E cerne
çaram eles, mais a Iarnfl ia, a preparar as bodas e arranjar os

papejs Toda a aldeia (na provincla de Jammtt, "India ) ficou
sabendo (\a novidade. Arsím. no díá marcado os noivos se uni
ram legalmente, num ambiente de intensa alegria. Finda a

cerímonía. os país da noiva reuniram os amigos e conhecidos
em tornu de lima mesa. nara um agradável repasto de nupcias.
Acontece, pnrnrn, que logo após a sobremesa a noiva começou
a sentir-se mal. E estava ela sendo atendida pelo medico quan
do o noivo caiu Data um lado. como morto. O mesmo ocorreu
'Com quase todosos presentes. Foi um balanço trágico: 30 pes
SO"lS encontraram o carr.inho do cemitério.

PR,I�COCIDADE � Eram duas familias tradicionais. liga' Helena de Lichierfelp:das pelos laços da mujo; antiga e profunda amizade. Resolve- caras.
não andava com os seusraro por isso ligá-las pelas gerações afora. Discretamente pre- Seus guarda-vestidos estão r e

pararam uns papeis de casamento e convidaram pessoas de pletos de rno'detos d'stintos f! o dos cabelos .assim em desalt
sua intimidade para o ato. Mas a população de Ahmedabad rigínais. Para .cada modêlo pos nho, - pensava o jovem ra
(India i achou que havia algo de estranho naquilo. A policia sue um par' ,de luvas. Combíua , paz sentado ao lado de umafoi ver o que era: o noivo tinha apenas um ano de idade e a dmi 1 t " ..

Inoiva, 9 meses, Não houve o casamento.
II .mlrave.men e:_ Os acc- 1>801':°9. moça faceira, num bonde de
DIZ que êstes sao de g�ande irn-

seu bairro. Sim" ela o impres-ILlTSAO - Foi em 1927 que as autoridades municipais por-tanu'a no conjunr.o .ia ele��"'l
tde Ljusdal, na Suecia, resolveram fazer uma experiencia: íns- cia femiu'na. sionara com os seus raços pu-talaram um moderno sistema de ventilação. com um aparelha- Assim co'mo sabe "scolher um ros de donzela mimada, mas ...mento adquirido nos Estados Unidos. Professores e alunos

Se você fosse minha ... E elemostraram-se desde então satisfeitíssimo5 com a inovação. A- modêlo ,le v"stido ou uma já'�
gora l'esolveram fazer uma revisão no aparelho. Foi o enge- para realce de sua per=oria lido olhava para o zíper descosido
nhei'ro e verificou que o tal aparelho nunca funcionou. só os

de sabe decorar o seu apartamp!,
lno'i.ores é qUe faziam barulho. to com s:mpliei'dade tcntador-a

A ALDEIA SOB A NEVE _ E' uma pequena aldeia �ã Ela mesmo dps'nhou sua ml?,q

I de toilette (repare como é "nt ea deía de Castellucio. - perdida no mapa da Itália. nas pro- rcssante).xírnidades de Perusa. E agora perdida de vista, porque sepultada na Iarna de neVe. Há dois meses houve uma nevada e a cí- Compõe-se de tres Cal po-s un'·

d�de ficoll sob oito metros de neve. Ali estão 1.600 pessoas, dos com tampo .do vidro. o. '8-

VIvendo LU11a "ida estranha, como de esquimaus. As criações pelho ao centro, e �ambcrn tllP:Oque tinham desaoarecsrum. Ruas já não existem na aldeia, I
As gavetas, em numero de �r"s

mas apenas fossos cavados na neve. E os individuas andam de são 'de�tinadas aos accecsór+os
um lado �lara outro como se fôssem fantasmas. Estão ligados m etas. luva, lenços, cintos i;. tão e o laço mal passado a fer
ao resto do mundo apenas pelos fies telegráficos. cujos postes chal'peq• flores, <te. A ítum.na ro mostra que você é desaltemerge;n do d�sert� br�nco, E nã,o têm m.aiares esperanças de çáo é f,;·ta por duas lam�adLs nhada! Jovemregularrzar a sítuação t<:o cedo: so em maio. segundo os calcu- em abajours, nas extremtdades :

. _108, poderão estabelecer contato normal com o resto do país. da mesa, i um "test' sobre voce mesma,

c/a c/a; I vicia

A

\lace
guarda-roupa. Prenda 1de 'sair à rua. As sua;

unhas? O seu cabelo? o seu

sapato? A sua roupa? "Nem

todas' podem ...

'" andar sem

pre com vestidos noVOS, mas

é preciso que o que você

C. Alber
em Jara-

da saia, preso com uma agu
lha de modas, para as nódoas,
e, para as pregas
das ...

Sim, e1" não

consentir' que você
com uma blusa onde,
troo uma casa grita pelo bo-

Geole I m�or I BO te Qu�nJ!o eles discutem

_._-�---.--�---�----------- --- ------_ -- - -- --_._-
- _-

GU] '- DA DONA DE CASA

I
i - Rn::i1i�;fJV-S": domingo tran,
! S::\tC. na I'�:-eb Matriz. desta

í Cidade, �t cer-imônia de batís
; mo da interessante menina
iAnna, filllinlla do casal Fer
I "�Il(lü d" Mcllo-Rosalia Dallo'
I C;') dt� Mello. Sen'iram de pa

I c l'ltlho" para '"' ato o sr. José
e sra..J1I!:'i.Ína de Mello,

i - Nã rnesma data foi leva'

I �� a ;ia" l�,�ti:>mal, � ��enin�
,í .. ln3 .. lü.hnh:l do ca··a1 Leo

l ")olào-Ro"a
.

'Vener, parallin·
I fanelo a cerimônia o sr. Fran·
I-::'ís�o e ST';!. Jt.)�Hüla "Klitzke.
I 1\ '1 n m �

m,õ""i::S�!�� 1'i�i!'\i1I<.
I

.� tlI��lF'9llol<!J.m��

I

BOAS i"1ANEIRAS
E' inadmissivel que. em u

ma festa, os donos da casa se

entreguen� inteir«,uenie à -dan

ça, esquecendo assim a aten
ção devida aos seus convida
ôos. E' natural que dancem,
mas principalmente para da-

;J>�"""-%���::S:�;4t;�,,���������������.���sx:�,������ rem animo se fossem tambem
pessoas de fora.
QUADRINHA
Vida, que és o dia de hoje,
O bem que de ti se alcança
Ou }Jassa porque nos foge
Ou passa porque nos cansa.

Vicente de CARVALHO

I
SAIBA, ..

Os homens mais velhos do
mundQ são; o indio pele ver

melha, Kabe-Nah-Guay-Wer-
na. que conta 134 anos e vive·
ainda na fronteira do Canadá
com os Estados Unidos, e o

turco DjurO Chemdine. mora-

d b Idor em C\'llstantinoula. com Gonsllilhos e e eza
,146 anos. Este ultitúo esteve fi

em Pari:::. onde foi apresenta-

F' '·S·I·O· te-fap·la Ida bel'elodo pelo jornal "Matin", como
uma verdadeira curiosidade.
por sua idade avan�'ada.
ELEGANCIA Dr. PIRES dicados de um lll!?do formal

� Para acompanhar as "toilet Relataremos nO artigo de no tratamento da pélada ou a-tes" de praia, estão em moda
'R 1�

-

N �, "Obolsas grandes, confeccionadas h;;je os resultados qUe podem lopecias em áreas. a na a ��e -'- 0-;;., .iIi.:::
cam fio de ráfia trançado, ma- ser obtIdos com o tratamento (Conclui na 2.a llág� letra B) Péça UUla demonstra 'Ção Se!ll OJ>lnrlromisso
teria! este usado também pa- de algumas dermatoses ines' ----- ---- -----,� - -- - -

_". ----

ra os chapéus que protegem tetícas pelos agentes nsicos.�, contra o sol.

i1,�' PENSAMENTOS As espinhas, os cravos e a

Z A desgraça amadurece o ho' 5eborréia que tanto afligem
mem

..
� P�TAGORAS, rapazes e mOças na época da.MaIS facIlmente se acre�-l ube 'dado encontram no em·ceuta o que falta, do que se tt- P 1 �

I ra o que sobra. - QUEVEDO. prego do radio o tratamento
O que ganhamos pelas ar- de escolha e pOllcas a:plicaçõe3

PHOBLEMA N. 778 mas, em meio ano, precisa ser são suficientes para o desapa'ARLINDO. Santos defendido em meio século. .

t dHORIZONTAIS MOLTKE. recunen o esses pequenos
- He"lil balraq\llo ranideo (pIur.). 2 - Trecho de mu- l'ENDENCIAS DA MODA males.

sica instrumental (nIur ). 3 � Pe5sima - Constelação austral Embora a moda tti'nha sem- Tambem a hiperidrose ou o
.- Caminh:tv<l. 4 _.":' Eo:;pécie de veado ífcmen.) � Espécie de pre uma tendência, a verdade suor excessivo das mãos, péscruz em forma de X. 5 - Oninião filosofica que atribui tudõ 'I é que cada um dos grandes
ao destino. 6 - Fogueira onde se queimavam os cadaveres _ n0111es da costura tem uma "li- e axilas assim como os qUe
Opera (nOlnf·). 7 - AD"rcncia � Poema lírico -_ Com. 8 -

I nha" característica, que defi- lo ides e certos �ngiomas têm,
Armadilha. O - E1evaçào de tom. 'ne suas tendências numa de- na radioterapia, um ótimo re-

VERTICAIS terminada coleção. curso de terapeutica,J � Organização climinosa com sede na Italia. 2 - Bati- GREVE DE SILENCIO - A
na dos edf'siastico5. 3 - Isolado - Liga - Além. 4 _ Fome senhora Evelyn Joyce Wat- Os pelos do rosto, o mais
-- Argrl,1 cllja coloraç!!:- é deVida a0 oxido de ferro. 5 - Tu- kins, australiana, cOnseguiu terrivel problema de beleza
mor nilS gengIvas (nIu!'.). 6 - Inferior (pref. gr.). - Em ci- facilmente que o tribunal de encontram na corrente de altama (prd. gr. pIu!'.)_ 7 - Sobrenome - Membro - Artigo Melbourne lhe concedesse o

frequencia em aplicação de(plnr.). B - Que diz {('''peito /lOS terremotos. 9 - Compara' divorciD; depois de proVar queç<lU ridícula. o marido, embora vivendo na quantidade, um tratamento
definitivo e sem que fique a,

�À�:;�=:Ofi::�11
, e�BR��!�O���;'!:o��/�ita!a ILa §

Mal'cch:al H�rmts, UI'. 11 (Perto Centro Civi�o) crn Cu
ritiba, neeeS!lita de Gficiais c melo oficiais estofa(lores,
tiara Automóveh e IUóveis estofado'_'

PAnA-SE O'TIl'íTOS SALAR,10S
Os int. .. res�ados, Ileverão se dirigirem a

o 3m'. 'Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres

llondencía par:a C. Postal, 1.242.

Gerencia com

-Quebrando Cabeça----

A MOBn...IA nlodprna é mais
í

ntoressante e �legre quando feita de
mauetra clara: o pau rnarf'im , H peroba- natural ou envernizada etc.

tOma R1l11LldUI IntelraO
O m@der ..o lrellamento da,

funções femininas

'Óf',"U'o d'O

Prol. Fe,"ando Magalhães
BASTA e[.palhar um pouco de sal de coztnha ern ambos os lados de

suaS 21mCtIadas para CVit,U' lue as tra�'as riS esü-agu€JTI. Enrole-as e dei
xe-w:,; �SSJm durante uns trE::'} dias.

COLOQUE um pouco ....1,0 açucar no prato ol1de está o queijo, aSSIm
evitará que fique nlofado.

Um Ilf�tlttfo do

UJOUJilRI� LltOR IH
tHAU �AYlU ;.�.

mesma casa, há trés anos não
lhe dirigia uma unica pala
vra. Processo um pouco 1en
�to. rn�c;.- d.e e-ficiéncift -'garanti ..
da para OS maridos que quise- ,

de suas ca-

D R.
CIRURGIÃO DENTISTA

RAIOS X

HENRIOUE P AS S·O.L D F I L H O
PROT;E'TICO

Rua 15 de N0vembro. 595 - Fone 1550
BLUMENAU - S. C.

--
. -
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BAN'O INDU'STRlA E (OME'RCIO' DE
- Mati:iz: IT A J A r

Fundado em 23 de Feveteiro de 1935
Capital integralizado
Aumento de Capital

Enuc:rcç{) Tdcg "INCü"
Cr$ 22_500.000,00

27.500,000,00

Fundo de reserva •• ao" •• ••

Cr$ 50.üflO.OOG,'Üú
3ü.000.000,00

Cr$ 30.000.000,00Total do não ,exigível
-:��.

SENSACIONAL OFER TA DA (ASA BUERGER AOS SEUS FREGUESES
iii!fii;:;":Ó;:;:;-;- .,

-'TODA COMPRA ACIMA DE CR$ 400,00 DARAr DIREITO A
UMA CHAMPANHA MICHElON COMPRE NA C A S ABU E R�
G E R E TOME UMA CHAMPANHA MICHElOtt

(N. B. Cr$ 400,00)
Rua 1 S de No,embro Dr. 505

Telegrama "Bicguer"

Total dQS depósitos em 30.6.523 {_'r�) 680.ÚOU.OOO,OO
AGENCIAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIPAiS 'il:':i& l�;'S no ES�

,TÁDO-DE SANTA- CATARINA, NO BIO DE -jfl}E�üi.U r; ClíRITmA.�,

Tali'ias de Depó.;i tos
.Qepó�tos a vista. ;(�em limite), 2%. DEPO'srros ,�;,. P?"l�Z,i..) líf'IXO
DEPO'SlTOS LIMITADOS Prazo m [n,imü de G l:1eSG'� 5,1/2 5t
Limite de Cr$ 2"110.000,00 4,1/2.% Prazo wini'mo de 12 mé�lél'J õ%
Limite de Cr$ MO.OOO;OO 4% DEPO'SITOS D.Ei ,t),l1rSC ��R}&;"ilIO
DEPO'SITOS·POPULARES Aviso de 60 di:},!', 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 di&.� ,�, 112%

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 dia;,;: 5%
CAPlTALIZAÇAO

ABRA 'UMA CONl'A NO "I N C O'!.

BUERGER
1534

Senhores \Comercianles
RECEBEl\IOS

SABONETE DORLY. - PO' DF. ARROZ - L1\.DY
_- OUW A fi o N A ---

menor marca ou cicatrÍz,
lis verrugas; 05 nevUs, crI'

fim, os sinais desgraciosas são I
extirpadOS por meio da ele-ltrocoagulação que também é

Iindicada para os casOs de ver'

ruga plantar e de xantelasma.
As veias dilatadas do nariz

e as sardas das mãos desapa-

CEREALI_STA
C�A T A R I N"E'N S E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



( Apenas um lembrete. '(i
� _/

� -�/
Milhões de pessoas que fumam

\
'l_.._J)_--'

<
Continental compreendem porque

algum �.
---,_?�

.

"i�
.

para a sua venda. Este anúncio
,�

��
é apenas para lembrar que Continental

A NAÇAO

. \
\
i,

As ultimas informações proce

dentes' de S. Paulo voltam a dizer

que as perspectivas' do pleito 10-

cal novamente. se modificaram.

Mais uma vez, OS prognósticos da

riam melhores vantagens ao sr.

Janio Quadros.. 05 elementos liga
dos à candidatUl"a do sr. Cardoso,

no 'Rio, nos explicam que' a vito

ria do sr. Quadl"os não deve ser

esperada; mas, não, estão realmen

te muito otimistas. A verdade, no se constituir efetivamente um Iea

entanto, é que as estimativas. con- der politico de S. Paulo talvez de

tmuam indecisas; e� . o que antes crete a mutilação de todas as suas

pareceu .um síntoma e urna mano- combinações pará as eleições esta

nra favoraveis ao candidato da co- duais de 1954. Enquanto o sr. Gar

ligação - o maior numero 'de can- cez ganha. sem duvida, melhores

rlidaturas -' já agora parece tarn- percspecttvas nacionais, corre o

bem favoravel ao sr. Quadros, Em risco de perder tudo, na luta den
meio ao temporal de suspeitas, sur- tro do seu proprio Estado. Os ele

ge a "crise" da presidencia da As- mentes mais proxímos do governa

scmblêía paulista -, e, ainda uma dor revelam que este está confiante

vez. os "gareezistas·' e "ademarís- na víterta- contudo, eles proprios
tas" se desentendem sob sorrisos admitem que o eleitorado da capí

profissionais. Para mostrar que não �al bem poderá mudar, repentlna
Coi facil encontrar. de parte 'a par- mente. Com efeito, a éxperíencia
te, uma solução rapida e agradavel, tem demonstrado que um rumo

convencionou-se adiar o pleito pa- novo, uma noticia, um "slogan"

ra a Assembléia: primeiro, a bata- bem lançado, mudam os resultados

lha da Preefitura, depois a luta de eleitorais, apenas connectdos vín

bastidores entre os �eputados eolí- te e quatro horas antes da vota

gados. Uma disputa" como esta, à I !;ão. E' evídnte a tensão entre os

Prefeitura paulista,
.

não ultrapas- 'I politicos paulistas; revelando incer

saría, noutras condições normais, teza e apreensões.

cambio mais efetivo entre o Brasil e o Japão no que diz respeito à em i-
as .fro�teiras polítícas da capital.

.

....

.

.' graçâo·. de japoneses.'
.' HOje, e assunto naclOnal.e o seu re- Este fato deve ser considerada

· . O sr, Koarú Hara irá a Manaus e Santarem, assim como a Acará, no sultado poderá influir, de modo tal- com mais vagar, por que existe um

. :,., interior paraense, onde existe o maior 'nueleo de japoneses na Amazonía, I vez decisivo, no pleito presidencial candidato oficial, produto de uma

·

.
. .

. --'i I de 1.955. coligação de partidos, com o empe-

.' BELE.M. 15 (Merid.) _:_ Faio. curioso ocorreu na delegacia de polícia de I
....

'

.

nho claro do governador e do sr.

· um bairro da capital paraense. Ó criminoso Afonso Simões acha-se fora- Alguns aspectos CUTlOSOS podem Adhemar de Barros; e, ainda, com o

gido por ter esfaqueado um jogador do-Crube Remo e agora mandou um
ser observados à margem do pleito apoio de Vargas - pois o presí

rec;ado·.para, o delégado: informando que deseja-entregar-se. querendo a- para a Prefeitura paulista; aspectos dente permitiu que o eleitorado

perias' saber se está esgotado o prazo de flagrante.
. que despertam interesse, nacional. paulista soubesse que, êle proprio,

,

:
- .

_

I
Entre eles, aíínham-se os seguiu- veria com bons olhos o sr, Cardo-

Minas Gerais, 15 ··(Merid.) _ A policia está no encalço do' .tes, de maior repercussão imedia- so na Prefeitura. Poueas vezes se

·

jndividúo Virgilio EsteVes. de Souza, que será responsabíüsado judicial- ta: prÍl�eiro .. um "test" serio para terá levantado um' candidato com

"
mente por crime de seríuçâo. De péssimos antecedentes, o referido indi; o candidato Adhemar de Barros, um tão grande e forte apoio; mas.

·

"vtduo.iquc é casado, e par de quatro' filhos, seduziu uma menor de 14
I segunde, uni "test" igualmente ím- o que deveria Ser uma simples pas

.

anos. :pertericente a conceituada faroilia. desta cidade, Ínfelicitando-a. A- I portante para os partidos polífi- seata eleitoral, transformou-se na

PÓ,l, desapareceu de Mirai, -Ievando em' sua companhia a menina.
' cos; :�erceiro, outro "test" 'não me- pior guerra de nervos política des-

.

.
:-, I nos relevante para a carreira poli- de 1950 - e governo' e partidos.

·

WAS±UNG1,'ON, 17 (UP! -'A marinha norte-americana é'stá prepa-
fica do. sr. Garcez. Três situações, coligados. estão. pertu�bados e �e-

... rando �JÍus novos aviões a játo "Grtimnían", tipo Couglar para a luta

I'
enfim, que repercutirão natural- merosos. E aqur emerre o terce�ro

na Coréia.· Esses aparelttos deverão ser experimentados na luta ,'contra o's mente nas combinações nacionais

I
"test., a que aludÍlnos em tOPlCO

"Míg-15" comullÍstas. O novo' vi�e-ch.efe das operações 'aéreas da Mari- 1!m perspect��a, para a sUbstitU�ÇãO anterior: r: poder dO� pa.rtidos dia�-
nha, contra-almIrante .Ralph Ostle, dIsse considerar o Couglar mais ou ;de Vargas, em 1955 todos veem te do eleitorado maIS hvre e mal�

�:�::: equivalente
ao '''Cig'' e ao ,"SABRE" da Força �érea N���:::::I

.

Cllluna fiscal
ROMA, 17, (UP) -.A.m'lrinha italiana revelou que pela primeira vez, I

.

.

lo d
.

Rendadésde' que a Italia repudiou o tratado de paz, tem novamente um sub- mpOs e'marino em' serviço.
HOLLYWOOD,., .17

.

tUP\ -

...
Os médicos da atriz inglesa Viviem Ligh,

.

. .'
que obteve o .prêmio da Academia Cinematográfica fazendo o pápél de

vitfma de um colapso �ervo50. dizem que o que ela sofreu agora, foi

precisamente um colapso nó·voso ... E este foi causado pelo seu medo ás
viagens .aéreas., Viviém Ligh teve um acesso histérico no studio da Pa

rarilount, pouco depois de t"'l' feito uma viágem. aérea de 20 horas e se";'
médico 'explicou que J,,�o. p"ra ela. representou 72 horas de terror con

tinuo
..
Mas agora está nti,Iito melhor.

Cr$
Cr$
Cr$

150,00
80,00
o,�O

não apresentamos. argumento

.

De um modo gera( ignora a grande maiori� :Ias contri

buintes a maneira por que se regem, nas repartIçoes compe

tentes, os lançamentos "ex-officio". ,

. Constituem êstes, os. lançamentos levados a efeito por

iniciativa da repartição, geralmente à revelia ·do intercssad�.
Baseiam-se, em regr�, em elementos colhidos no exame dos li

vros e documentos de cüntabilidade das emprêsas c, o que a

contece mais frequentemente, em elementos de cadastro colhi-

dos dentro da própria Delegacia.
.

!iHnguem ignora, aliás, que o Cadastro do· impôsto de Ren-

é1a·.é sobre:manejra cemI'letB��as .às .. infonnacões .di! 10n.1.o. lL --_'�-_'_--''_-_.'--.-.�.- . ,,�,-.�"-•. � -'-'�'. Assim ag'u o Hr. Bl'ochádo d'J

que são obrigados por lei tantos os contribuintes como outras

N b h
Rocha. Sua intervenção foi no

entidades que pagam {lU creditam rendimentos. sen1;ido de evitar que o partido
O próprio Congresso reconheceu recentemente, mais uma

O V a o 1"-"[-1 a desse uma demonstraça-o publica

Vez, de forma catçgórica e inquestionável, a perfeita or�ani-
.

.

zação e a eficiência do Impô§to de Renda no Brasil, cometen-
de divergC,ncia com o governo,

do-lhe a delicada incUIT'bência de controlar a arrecadação do
muito embora. nesta convQcação

'empréstim?' compulsório de que trata a lei n.o 1474, de . . .

AL NETO I
tros por hora. Esses projetís diri- bate. voando a várias milhas do extraortl'nár'a do Congresso ou

26-11-51. Realmente, graças à sua organização, julgamos que As Democracias possuem agora git,ios têm raios de ação que chc- bombardeiro atàcante. Como são tra coisa não tenha Ieito o P.T.

só uma repartição como '0 Impôsto de Renda poderia ser res- uma nova e poderosa arma. Trata-j gam a 8.000 quilometras. Por ou- dotados de velocidade supersoniea, B.

ponsabilizada por semp.!hante tarefa. ,e de uma bomba de 12.000 libras

lira
parte. a produção dos aviões os foguetes alcançarão o bombar- Ao ponderar sobre a incony'Ol-

Colhidos os elementos, é instaurado, mediante represen- EH'1 ]lomba é t:m projetil dirigi- X-I-A esta sendo mtensÍÍlcada. derro antes ql1e est·� possa esca- niencia de tlma at:tude ,,�melhan

tação, o competente processo de lançamento "ex-offido", An- do. Pode ser {'ll("üminhada para')
_

O X�l-A é um avião de propul- par. te, o sr. Brochado da Rocha .�u

·tes, ·.todavia, de se fazer o lançamento definitivo, manda a lei �lvo por meio de um mecanismo

I
Eao a Ja�o. capaz de voar cerca de Não haverá uro de pontaria, já geriu que fosse constituida uma

que se peçam ao interessado, para efeito de um mais acertado do tino r�c,,-. O pcde7 destrutivo 3.0?0 qUIlometras por ,hora. A ve- que os foguetes 'são dirigidos pelo camisão part'dar'a, para proce-

, julgamento, os esclarecimentos que o mesmo porventura este- ia nova 1J0mba - assim como os l.ocldade do som, ao lllvel do mar, radar".
.

lder til um exame! da situação na·

ja em condições de oferpcer. Só então o lançatnento é levado a oerhf.lis dct,ilhes t"cnicos -

cons-,e
d:. cerca de 1.300 quilometras cional, inclusive atuação dQ'; di-

têrmo. '

I
tinkm um �egr�c.c militar dos Es- horarlOs, li! versos ministros c ainda , fosse

Os visados pIo lançamento "exTofficio", ignorando o me- t.:ldo� Unid(� A existencia desta estabelecido um plano de ação

canismo da Repartição e os elementos de cadastro de que a tomba ê re\'elnda pelo gal. Joseph Tam�cm ii artilharia anti-aérea coordenada para o part 'do no

mesma tem à sua disposição, julgam-se geralmente vítimas de T. McNarney, chcfe do Comando, tem feito. progressos notáveis. Mc- ambito parlamentar.

denúncia, eSllecialmente em casos de exame de escrita, Não de Material Aéreo do campo �arney diZ que - dentro de rela- A COMISSÁO

comprendem como <pode uma Comissão de Fiscalização visitar Wright, em Dayton, Ohio. I tlv�mente pouco tempo. - os ca- A ideia foi aceita e con�tituida

um local distante ,da sérJe' da Delegacia e, sobraçando um pro- Em verdade, a bomba de 12 mil nho,:s dos aJ?arelhos de combate, a comissão integrada dos sra.

cesso, entrar diretament� em talou .qual firma. Ficam logo libras é apenas uma das novas d,:stmados � mterceptar os ataques .F.ernando Ferrari, Walter Atai-

procurando à' suá volta ilquele 'que' os pudesse ter denunciado, descobertas das Forças .Aéreas nor- aereos, serao: substituidos por fo- 'de. Alberto F�ualini e' Luc'u

fazendo suposições geralmente as mais .absurdás e procurando, te-americanas.
.

I guetes explOSIVOS e equipados· com Bitencourt. Essa comissão eJabo-

a todo transe, num antigo contador da Itrma '. ou em qualquer. Diz o gelleral McNarney que os

I
radar.... r.ara. um 'estudo sobre os assun�

des�feto qu� lhe caia sob às vistas,. o .res1?o�sav�1 _pelos fatos. técnicos de aviação dos �"tados. E�se.s f�g��tes L... verd(ldeirps tos referidos, que se convenif':nte

Ora, nao pode haver nada maIS üúantll e· IdIOta do que Unidos tem feito "grandes p;-ogres- pro�etls dlrIgldos - podem ser será levado ao. conhecimento do

essa suposição. PQdem C'star certos aqueles' que nos leem: os sos" no desenvolvimento dos pro-I e,:vI�dos contra os bombardeiros 'sr. Getulio VargaSl.
.

que usam düamar o próximo sob êsse·.pretexto, Ou são movi- jetis dirigidos. Novo aparelhos pa-: lrumlgos, seja qual for a tática de Outros assuntos de menor in-

dos p0.r; �xtr�ma igno.r:âm?ia, ou levados por intenções ocultas· ra guiar as l'0mbas para os

alVOS)
evasão_ do bombardeiro. A forma II Traje-se �oru elcl'ância II teresse foram trat.ados na. mes

e proposItos IllconfessavelS.·· estão sendo postos a prova. Já exis- de açao destes fdguetes é descri- II usando ternG� confeQCio- I'l ma ocasião tendo Si'do manFdos

.

Nos mllito� anos que sen;:ul!0s no Impõsto,de.Rend�, não tem proj�ti5 �irigidoS cuja �eloci-
ta �o� �cNarney nas seguintes pa- II nados li!>. Alfaiataria 'I os atua's vice-lideres na Camara

üv�mos CGn�eCIment.o de um umco <:a�o d!! denunCIa. E .dI�a-se dade vaI alem de 1.200 qUllome- lanas. Os foguetes partirão de ii KeUermanD I sra. Vieira Lins, Aziz :Maran e

maIS_O �eg!llllte: o ·dla que � rep�r!l.ça� fIcar
.

�a .dep�ndencia
um aeroplano empenhado em com- 11 .s.ua 15 de No 681 II, Lucio Bl·tencourt,

de denuncIas para sua maIor efICl�ncla, estara mtClramente CAMPANHA DE I
v .,

falida. O contri?1!!nt� costuma leya! em conta to_?os. os fato- REFLORESTAMENTO' J t L'" se" I Ores, menos.a eflClenCla. da Repartlçao e. a competencIa dos a- I
..

d 't - t u rgentes do fISCO. . .

.

.

_.

.

.
.
?1prllTIm o n mo cresCen

Que ne�essidade, afi�al,.tem. a Repartição de denúncia? E
te a ca�lpanha de refloresta�

como pode Julgar o contrlbulllte que alguém lhe _tenha denun- mento, m 9-�e �e. acha e�_ ...... �\..

ciado aquilo que o fisco, finalmente, sô consegue apurar de- penhado o M�msterlO da Agn

pois (je semanas de extdante pesquisa nos livros e q.ocumen- cultura, cons ante. . progra�a
tos da interessada? Ou julga que os agentes do fisco: são tão aprovado pelo Mll1ISt�o Joao

ingênuos que só conSegr.lem aquilo que lhes é denunciado? Cleophas, vem o Serv190. FIo, I
E como pode surp!'eender-se o contribuinte, no.. final de resta� :o�ando uma,sene de

I

contas? Que julgament0 supõe inspirar; quando declara, em pr�vlden�la.s de cara�ter ob- I
cinco ou seis exercícios' sucessivos, urn lucro. insignificante, letIvo, vIsando SOlu.clOn�r o

quando não acusa prejl1Ízo? Seria muita' credulidade dos a-
problema em fut_uro Im�d�ato.

gentes do fisco se J)..llgr,!;sem razoavel, por exempio� um lucro
Entre as medldas

..

ultIma

liquido de -,5 a 2%· sôbre um movimento anuaJ de um ou dois ment� po�tas_ em p�ahca pelo

milhões, num ramo cono o de ferragens ou fazendas e arma- ref�ndo orgao, des acam:se a

rinhos. Ainda mais qU3r-do se trata de contribuinte com alto
assmatura de. novos a�o.rd<?s

padrão de vida, apesar d'e não ter outras fontes de receita a-
com !'Is. prefeIturas mUI:llclpals

lém de um irrisório prc-labore. d� varlOS Estados e a mstala

Inegávelmente, há fatores que não podem fugir à lógica. çao de post�s de reD:�resta
Os funcionários encarregados da revisão, mesmo que não mento nas dIversas reglOes do

tenham experiência no assunto, 'ao examinarem as 'declara- país;

ç�e.s e os documentos que as instruem, pQderão, sem nenhuma Dos novos acôrdos salien

dIfICuldade, calcular, cem pequena margem de êrro os graus
tam�e os assinados com as

de possibilidade d� son�.gação. 'prefeituras de João Coelho

Que conclusão, por e1(emplo, terá o leitor do seguinte jô- ,Pará), Lagôa Santa, Juiz de

go de circunstâncias: vma firma individual declara o lucro Fora, Divinópolis e Itaúna

de 10 a 3.0 mil cruzeiros 'em cinco anos sucessivos, com reti- (Mi��s) e com os Estad�s do

radas pro-labore digamos de Cr$ 2.000 00 mensais· sem em- ESpIrIta Santo, Maranhao e,

bargo, o seu tit�!ar possue automóvel 'de luxo, úItimo tipo, 1 a!nda Minas G�rais, Qnde es

casa em construçao, quatro filhos, dos quais dois na Universi- ! ta em conclusao grande pla
dade; alén; disso,_ não- declara, na Péssôa Física, outros rendi-I'

no de re�lorestam�nto para

·mentos alem de Juros bancários? um' plantIo aprOXImado de

_ Poder� essa fi�ma. amanhã, se receber a visita da fiscalí-120'(�PO.000
.d� arvores e exe-

zaçao, sentir-se obJeto de denúncia 'Ou, perseguição?
. cuçao do COdIgO Florestal.

.

.

Que responda o bem senso .dos leitores,. .

'.
por outro lado,· foram. C1'1a-

.

"

. . das Patrulhas Volantes devi-

OSNI' GIL KIRSTEN 1 damente equipadas com veícu-

Delegado Seccional em Blumenau los para fiscalização do reflo-
-------- --- __ __ _ restamento natural do país,
�IUIIUlllmmmlllmHnllmmmmmmllllfllfllllnllllUnnUlmllmUJJ!'.: patrulhas essas já em ativida-

ª. DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS 5 de no DiS�l'ito Fed�ral e Es-

= '.'
.

'.. = tado do RIO e em VIas de eu-

� Dr. Arnaldo Gilberti .ª tx:ar' cm serviço em outras u-

_
_ l1ldades.,

ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE 'N. s. ..= j Outra providência tomada

=
.

DA GLORIA ---
. E pelo. �erviço Florestal sôbre o

; CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde :: assunto é a que diz respeito
:: de 4 às 6 Rua Candidà de Leão 39 .:: ao levantamento. topográfico

:: Fones 4212 f!! 3055 . :: das :florestas protetoras do

:: - C II R I T I B A _
.

:: Distrito Feder:)l, Estado do

;unm'nmmmllmnl!nnmn!lmnnIllUIIIUUmll!lInnmnnmmnun� 'Rio e de outros Estados,

ll1alS vendido

v M .. R I) D U.T o

LIBERATO

1iLUMENAU,

do da Rocha, que consegu.u
contornar o movimento esbccano
derivando-se para um rumo que
melhor·pudesse permitir uma a

como'dação de situações. evtt.a.n

do assim que o sr. Gctulio Var

gas fosse obrigado a uma solu

ção precipitada, ou atendendo ao

partido" o que seria difi.::il no

momento ou então 'deixandr o

em situação delicada. perante a

. opinião publica, do pais, no que

se refere ao seu prestigio junHl
ao preS'dente, que ajudo-r a c le

gar.
o FATO

f

e

O falo se passou na ·úlHma

reunão da bancada fe'd-f>Tal, deB

tmada á esccüia do. novo lir1�l'

na Canlara, Houve ai -urn episo
.dto marginal. que determinou u

ma mudança de orientação do

sr. Brochado d<>. 'Rocha. fato

a'nda não dev'darucnte compro

vado p�la imprensa. O certo po

rem. é que o sr. Brochado 'da

Rocha dec1aradamrmte não <h

�"ja,'a ma's continuar como li

der. Entretanto. viajando para o

'Rio Grande 'do Sul, de lá retor

nou novamente como candidato.

.Tá. n+sta altura. contava, com o

expresso apoio do sr. G'etulil>

Vargas. que imped'u continuas-
FIe a sta , Ivet.e Vargas tr-abalhan

do em favor do sr. HiMebrando

Bi.saglia. de M'nas Gerais, coma

vinha fazendo.

MOGÃO DE DESCONFIANÇA
Coube IH) pa rlamrnt.ar' gauchO

Fernando Ferrari. so'lt.a.r a bom

ba na reunião Estava ele arti

culado com d'ver,,!)s elemcntos

no scnt 'do dn nprccentac;ão !lo

uma moção á bancada .. para a

prl'ciação e apolo des'ta. dirigida
ao sr. Getulio Va rrras, dizendo

que o partido não mantinha

mais sua conr'anea no atual mi

rrist.erio, que estava prejudícan
do a atuaçã.o do presidente. A

moção sugeriria claramente a

'necessidade de uma mudanç;
nos quádros administraevos do

país.
CONTORNADA A SITUAÇÁO
O. sr. Brochado da Rocha.., já

nesta, altura confirmado lider,

procurou. CQntornar a sit.uação.
Afirma-se a proposil.o que nas

articulações, o sr. Fernan,do- Fel'

rari cabalara o voto do sr. Frota

Moreira para apoiamento' á mo

ção Este entretanto {lue é um

dos elementos molderados do par
tido, procurara o presidente da

Republica c a ele tudo' cient'fi

cara. O sr. Getulio Vargas tcr:a

então chamado urgent.emente aG

'Catete o sr. Brochado 'da Rocha

dizendo-lhe da necessidadc dI!

impeir aquele pronunciamento
coletIVO.

o cnzarrob

no BrasiL

sou z " C R U Z

MAGICO

....._.- , __ ", .-.:. "1".;1

GItEVE. DE SILENCIO _ A v:rcio"adepois de Pl'�var que 1 !nas de eficiência garantida
�p.nhf)ra EveJyn .Toye Watkin!;. m::� �ase:b�ra !,!veodo ,o_a jllara

os �al'id{Js que quizercm
austr:tliana, consel!uiu facil- lhe diri"'Ía

• !� t�e •

anos nla� �e:t�sel hvres de suas Caras

. mente que o tribunal dE" Mel."
.. n umca pa a

I
.•U i"S.

bourne lhe concedes,se O di-
m. Processo; um )louco leuto,
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s o
Jogos de futebol, basquete e voleibol e prOVdS de

.

E' enorme a satisfação que! melros Jogos Desportivos das

f Trnbalhistas,
com a fina lida- j dardo. ! parte .em três provas de atle- teriaL ise apossou dos fans do espur- Classes Trabalhistas, cujos jo- de de proporcionar o congra- Ciclismo � Provas a ;:;crem"j.H:::mo, e mais o revesamento, I Art. 8.0 - Cada entidade

te amador desta" cidade, após gos e provas terão lugar nOE çamento, Desportivo das Clas' determinadas feIa firma Proso podendo, entretanto, partící- só poderá concorrer 110S des-

� reunião que realizaram oa dias 1,0, 2 e 3 de maio, S'c:S Trabalhistas, e contrater- docimo
'

S, A" patrocinadora par em jogos de todas as mo' r pç,:-tos coletivos, c�m um,a e-

clubes filiados à Liga Atlética O acontecimenj'J. em ill>1'C' nizacão das mesmas nos carn- dessa rnodalídade desportiva. dalidadss desportivas. I quipe, com o seguinte nume- .�.
Blumenauense, stgunda-lt!' 1'<1 ço, como não podia deixar de pus desportivos. Bola ao Cesto - Torneio Art. 5.0 - A direção e 01" f ro de atletas: Futebol. 15; Bo-
à noite, O;;, resultados da mes- acontecer. desde FI ganha fo'· ArL 2,0 - .As inscrições elírntnatórío. ganização dos Primeiros Jo' la ao Cesto, 10; Voleibol, '10;
ma foram (lO melhores possi ro.s de um gt'ande sensacíona- para' os Primeiros Jogos Des- Fuüebo

í Torneio eltmí- gos Desportivos fie�rá a car"; Ciclismo, 10 e, nos desportos
veis, pois para breve estão Iismo, pois, para que atinja f) port ivos. esLa.rão abertas até I) natórío. go da comissão designada pe'll individuais, com 2 (dois)

a-1programadas boas competi- sucesso esperado, a dê' nã» dia 20 de Abril do corrente Voleibol Torneio elimi- la LAB. tletas por prova. 1\_ ('rienta'
ções, dentre as quais, S<21r, faltará, por certo. 'I co laboru- auo, na séde da L.A.E., po- na tório. , As ,enti�ades concorrentes ')1 ção médica deverá ser feita'ldúvida alguma, a mais impor' ção de todos aqueles que per' dendo participar dos mesmos Classe Feminina .deverã_u indi�ar u� :epres�n- I �e�as próprias entidades par-Itante é aquela que diz respei tencem à .classe . u-abalhísta, os trabalhadc res nas Indús- Atletismo - Corridas de tante Junto a conussao cleSlg'j ticípantes. I'

to aos Primeiros -Iogcs Des- podendo-se mesmo assegurar tr ias, comércio, transportes, 100 melros; Revesamento 4 x nada peja LAB, única pessoa Ârt. 9.0 - As entidades

"portivos das Classes Traba que marcará époc� nos anais I
das. de �eguro, �rá�icos, baI�- 100 metros; Saltos de exten- autorizada a falar em seu no.' participantes adotarão unifor-

Ihístas. espcrtívos desta cidade. Para I ccs,
servidoras ,publIcos, devi- são e altura; Arr-emessos de .rne e responsavel pela con-' mes característicos,

.

escUdOS'lFeliz. multo feliz mesmo, que os Ieitr rcs tenham urna I dsrncnte organizados em du- peso, disco e dardo. duta dos atletas que lhe são I flâmulas, bandeiras, etc., dan-
foi a idéia dGS dirigentes da pequena idéía do quanto de. bes. Ciclismo � Provas par? subordinados. :1 do-se prioridade, em caso de
LAB, ao incluírem .no calen- sensacional terão os primei-I ArL 3.0 - Os desportos a bicicletas de passeio para ca- Art. 6.0 - Não poderão íns-. igualdade de cõres, etc" �1S.
dário desportívo da referida ros Jogos Desportivos das

"
serem disputados, serão os se- valheiros e damas e triciclos crever-se nos j.�gos atletas entidades inscritas em primei-l.entídade, de 1953', uma dispu' Classes Trabalhistas, publica· gumtes: atletismo, ciclismo, para meninos. profissionais. ro lugar.. I

..".

ta dessa categor ia, que, a remos hoje o Regulamento dos

I
bola ao cesto, futebol e vo- Voleibol --'- Torneio elímí- Art. 7,0 - As inscrições.' Art. 10,0 � Aos vencedores

exemplo do que sucedeu no mesmos, que à nossa reporta' leibol para a classe masculí- natório. das equipes e as- inscrições serão ccnferrdos os seguintes
Campeonato da Juventude, gem foi cedido gentilmente na te atletismo, clcltsmo e vo- Cada des�()rto ter� uma

re-I �los atletas serão feitas pelos premios:
deverá atingir completo êxl- pelo sr, Renato Benito, P' leibol para a classe feminina, gulamentaçao supletiva. mteressados junto à LAB es- a} à equipe vencedora dos!
to :acredita,ndo,-se mesmo qu.e I

sidente da Liga Atlética BIll' de acôrdo C0111 o seguinte pro' Art. 4,0 - Somente pode- I pecificando os desportos 'qUC p'. . J- D ti
I

,
.

� rrmerrcs ogos espor lVOS:

j 'Prof.sera a matar Jornada espor ti- menauense: grama: ráo concorrer aos jogos em

I disputarão e os atletas que in- um troféu: b) à equipe elas-
va até hoje vista em Blume- Art. 1.0 - Nos dias 1" 2 e Classe I\lasculina �ue se inscrevere:n os traba- tegrarão as equipes, COIU cs síficada e msegundo lugar: _

Inau, Inúmeras fírmas indus'13 de maio cio corrente ano, Atlet ísmo -- Corridas de Ihadc res que hajam tomado respectivos suplentes, me- t f'
., . .

.

\ "'. um rc eu; C) as equipes V2D- I
trtais, comerciais, emprezas em homenagem ao Dia do 'i 100, ,100 e l.000.metros; Re' 'parte na formatura e desfile, diante comunicação escrtta.] d d di d Ii

l
, ce oras as rversas mo a l' ,

de transportes. casas bancá'l Trabalho, a L,A,E, promove- I
vesamento de 4xl00 metros; de abertura dos Primeiros .Jo- I que deverá dar entrada n� dades desportivas: Taças; d),' '!'

rias, repartições públicas, etc, rá a realização dos Pr írneiros
.
:':altos de extensão e altura; gcs Desportivos. ! Secretaria da LAE até as 20 aos atletas vencedores das:

far-se-ão representar nos Pl.'i· Jogos Desportivos das Classe�
.

Arremessos de peso, disco e Cada atléta poderá tomar', l-:.o1'as do dia 20 de abrI'l do
-

I'. prcvas serao conferidas me-
-- ------------------

corrente ano, acompanhadas dalhas e outros premias.
--------�---_..:-,

�� 1���IR�a"UI
. ;J'.,"::i��� Laies O C. Renaol �!������:;�::��:::;,�a�::� '110 Sim'pa' 1.'lllIc.n<' �'�(I�, :::.. I II;.. "� Aten'.iendo a um' dalidades desportivas. .

""""""'_�... convlI:e espe·
C:a[ que lhe f<lz o prcGidente do

Art. 12.0 - Os árbitros c. Rio do Sul, 18 -

campeão de 52, o sr. Sebastião CrclZ'
juizes serão escolhidos peIa I No setor fut�bolistico, rio'

chefiará a delegação do tricolor,
Comissão Organizadora da: sul:::nse, a maIS agradavel

brusquense que amanhã seguirá
Liga Atlética Blum"mauense. I notícia _tivemos ,h.dje COln a

para a e'dade ds Lages, onde re
Ari. 13.0 - A Comissão. resoluçao dcs dlngentes do

tribu'rã a visita qUe lhe fez do- Organizadora da LAB rem'I-', H"i�í F. C:. ,

mingo passajo o Aliados .
verá todos çs casos omissos do .

SI o HaIti, ha alguns
,com

t
' óln"s sempre se dCfjtacou!]uem d:sputará a segunda pele-\ presen .e regula,mento e quais-

" .... ,
-

.

I J quer dIverge c 'como o fsquadrãoJ-11 (a melhor de trc, pontos en!
·n 'las que possan1 I" 1 2 d·"e t· -

' . 1
surgir . popUtar (,a nossa .a 1\<1'

Oil lnuuçao ao CalnpeOIl t C'

"1
-

. ,

a o a· san" tem.os certeza que na
wrmense de FutetJOl, referent'J � -- - - - __ � _ _ _ 'q'ualidade de componenteao ano dp 1°"2 II El

"

b t II''''
. .

- vU·, I
•
eganma e. oro gos 0,, da principal cate�cria de

Es�a5 dUnS agr'fmiações II §ome�te .tl'aJando-se na ii l' f"1" l��
• �I RI) ·,t,_

I, AlfaiatarIa Kellermann II cu?es l ldCg".:J. a. �, "f".U,qU'lw!o atingirão o t RI'"
'

t f
.

.

,

.
I . �ua "de Nov., S8r li lóra réü1co �;Ílécsso.

culnllIlante Os feStCj<'>3 i - - - - - - - _

progl�alnado3 para o Expos�çãJ J __ o �----- -. -�:"'(.>- ,<- .��--. -.- -- - - ......� -:--- --

Agro Pecuária qu� ierEi lugar[
,

_-n Lage", Diante 'deste aconte.
c'mento de VUlto,. o qual levul'-l.
áquela próspera cida,:!" pessoa3
de: todos os l:ecantos do Etàdo.

Já na disputa do rico
troféu Taça- Ermembergo
Pellizzctti, o Haití estará
em ação, [·!)resentando o

PIE') anladorismo,
Consta que Pedro Marcos

que se'11nre foi um gigan
te defc,,,dew.io a cidadela

"
83tá sendo esperada ·urtla arr8-

��

I}�l ca'::ação i:!xcepcional para o C!J

tí:1 ; contra 'entre Atlétioo e Alia'do:"

I I E' bem po:;:aivel que o onz�· brpi
. I

quense permaneça até segunch-
feira naquela cidade sel'l'un'J,

quando então pl'eliaria c�m o

GaUlll.

Avai e Iraranguá

I �:ig�:!�!���a��":,, I
I p:>nl a tarde do próximo sábado

IIneln. Federação Catarinense d"
! l!'uLD!JO'l, a realização 'Jo se�undo
J cotejo entre os times do Avai

I do �ra�anguaense. o qual da,'á,

I sequencIa
ao certame estadual

I
de l'utebo.l.

•

Os nlotIvoz que provocaram ,!

�ntec:pação ela importante eon.

�a se p'rendem ao fato de efe-

I
tuar·se, no dia seguinte, domÍ'1-
go, :! procissão do Senhor dos

� Passos, n:l Capital, a qual com ..

I prorneteri� em muito o sucesso

financeiro do espetáculo l'uteb'l
listico que prop�)J',:!ion",r ão azul"

ras e araranguaenses. Estes le
vam uma gran'de vantagem so

bre .seus adversários, poís tr'u:l
faram domingo último por 3 x 1
havendo quem afirme muito cus

tará' ao Avai vencer a porfia

bOENÇ4S NERVOSAS E

• __ 40 _.,.

.,."

Distribuidores:
P R O S D O ( I MOS. A.
Importação e Comercio·

Rua 15 de Novembro 900.; Blumenau

'detalhes emprestam ao

chóque enOrme

ASSISTJ!:NCIA' ME'DIC A PERl\'lANEN'l'E A CARGO DB ESPÉ�&ALISTAS
ABERTA AOS ME'DlCOS EXTERNOS

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO eniO

ELETRICIDADE 1".:XE'DlCA. - REPOUSO - lJESIN'fOXICAQOBS - AL(jO()�
LIS�IO - TRATAMENTOS ESPEClAI,IZilDOS. _ í

• __

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 12<17 - l!'onc. 305n �r
ENDF;UEÇO TELEGRA'l"ICO; PSIQUIA'flt!..
CURITIBA PARANA'

florianopolistanos.

Oficina comp!é!� !!ªfa fabricar qualquer
tipo de lenfes

COMPlEJO . ':SORTlMENTO DE

Filmes e máquinas fOlográficas das
".
.. ,., .. 1&016S' qualidades .. lIii M'"

RUA 15 DE NOVEMBR01' NR. 1.436
O'(UlOS PARA SOl· E Df GU'US (Defronte ao "�tine BlumenauflF)
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I I
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L

1 imprcssiod3nla tragédia p3xaional, onlem, em Itoopava �êca Detal�eõ �ª triste ficorrencia
o bairrl} de Itoupava Sêca jazia numa poça de sangue o dula Kírsten declarou que, à sa de um cunhado. Itoupava Norte, que os enca-I voltando ::mbos ao lar, a le- dessa notícia. Acrescentou Informou maís o sr , Teodo-

fQi palco. ontem, aI) meio dia, autor do crime, qUe ainda a- hora do almoço, quando sua Procurando reconcíltarrso mínhou ao Juiz de Direito da gres c felIzes. Essa paz não mais o informante que, na rico Machado que Reinaldo

de violenta cena de sangue, presentava vesrígfc.s de vida, coréga Emília Rcníus achava- .corn sua esposa, Reinoldo e Comarca, onde, na presença' durou muito e o "Casal, em noite do mesmo dia, tornou a lhe vendera tcdos os moveis

em que foram protagonistas enquanto a outra. vitima, sua se Eazendo sua reí'eíçâc no res- Emilia foram à oresenca do daquele magistrado, chega- poucas semanas, teve nova encontrar-se com Réinoldo C111 que possuía, pe Ia lmportáncla
mãrtdo e .mnlher, cujo duplo mulher, Lambem ferida, acha- taurante da Cocpcrafiva, sur- Inspetor de Q\.larteirão de ram a harrnonisar a situação, separação, o que ocorreu ha Itoupava Seca, ocasião em de CrS 2.080,00.

crime. abalou toda a popuJa va-se sentada na sala de espe- [gíu no local seu marido, de rerca de três meses, período que a mesmo lhe mostrara O estado <las vítimas

eão dàquelaloealidade,. dadlls ra do consultório do dr. Ta· nome Reinoldo Rerrius, que O méd= � � serlhillllritas· _" em que Reinaldo vinha ar- uma pistola d-e fogo central Tendo sido hospita lisadas

as earaterfsticas de que se re-] borda, aguardando transporte procurou faiar com sua mu- ICU II OJI li U li quitetando o plano que culmi-1320, Interrogado sobre se era as vítimas no Hospital Santa

revestiu. .

i para o Hospital. Ihcr, de quem havia se sepa-

,
III nau na tragédia de ôn1em ao: de sua propriedade, Isabel, ao que fomos informa-

A nossa reportage:q1 .que'l AS PRIlHEIR,AS PRO, rado há três meses Ante are·

« I r m a r o p a
meio dia. IReilloldo respondeu que essa IdOS, até às 17,30 horas. de

momentos após, passava pelo VIDENCJAS cusa de Errulia de é;tender Rei'
.

, .

. ,A última cerveja I arma lhe fôra dada por. um. ôntcm, Emil,ia Rcn!us estava

local teve sua atenção desper-; Dez minutos após o fato, noldo, ql1e se encontrava fó- Outro detalhe interessante! amigo para que fosse nique- I fora de perrgo, pOIS. o seu

fada pela grande aglomeração ·coa1.parec-cu :>.0 local I) írives- ra , sua cunhada, de nome A- que antecedeu o crtme, foi lada e a quem ia entregar. \ ,ConclUi na 2.a pagma letra <.C I

;;�rir���l��e�áb��am:;o��it:� ����t��, daq��Jicii:"ed���;ll���� ��nr���!a4u�n����e {�l:� ("�� t 1II1II r e r .0' U aa I.» ���'J�;tcoo ao Líd�f�e�����aJ�' : y
II

s si e le·)lIIla-o como terroHerfug , que se reuníamno pá solicitou socorros da ambu- seu esposo, a cujo pedido ace- .... qUI; declarou o .seg�inte: An: I 'I Dr po o .. mtio aos l;nndos da Ccoperatt- Iancía dr) Hospital Municipal deu, Frisou a declarante que, te-ontem, ao meio dia, encan-· U fi
va daquela ·firma, onde tam- para I) íranspórte das vitimas, estando C0m as costas viradas ENQUANTO A ENFERMEIR A, BAI.,ZAQUIANA, OBSEIt trou-se Reinoldo Renius no /

bem acha-se Iocafisado ore,

Ienquanto
o dr. Ary Taborda· para o casal, não viu Reinaldo

.

VA: ·'ENTAO. VOCES NÃO SE CASAM.,." l;f�g�pe��a d�êC�r,' ����gepr�Jr:: II vel�o ü en&Onra�a�o f�MllnaS Ger31!11S��.fCÍtório·da mesma empresa.. providenciava os primCiroslpuxar a ê.-:ma, tend'} flpena,s RECU'E. 18 (Mer ldío n-u ; "Gouveia. de Banas" é <1111'0. (' I �
Aproximando-se do local socorres médicos, aplicando ouvrdo o disparo e VIstO Fmí-

S�gundo ';]i".nuncias trilzH;,y ao faze �. I 'I '. que lhe pagasse uma cerveja,
a repnxtngem ; dirigiu!lfinjeções nos feridos. lia correr para o interior do ' u para "r xame (C san·,L«(l'·,pois, sería essa a última bebi-

se ao médico dr. Al'Y'Taborda:lcOMO OCORREU O CRIME prédíc, sendo amparada por
ccnhechncnto ele um vuspcrLno só tudo nu .. ,

. Ida que tomaria em sua vida,
que. rtÍside no prédio de npar O renórtcr entrando a in- colé'�'IS :aue se encontravam por senhor+tas ernprcrra.Iu-, no

. Se as srD.horllas I"�chmnm I
acentuando que no dia se- RIO 18 fl\lIerid) _ O leilão como ferro velho. O

tamentos, em cujos fundos 0- vestígar o fato obteve de a1- na porta. Outra informante, a
comércio do Rcc·fe. pnJe,"lilll"n- contra a rncdída. a a n-c 1",1', umar guínte ao meio dia 'I'eodor í-

' ••

}'
J

,

d A
correu a· tragédia, tendo aque- I guns operários' da Fábrica de operária, Ingrid Kaestner i::t-

·to estranho estaria senrlo a'Jot n- batzaqueana, r-espnnrl c cum a co ree�beria uma n�tícia não I velho couraçado "Minas antlg� caprtanea a rm�-
Iele Iaeultativo conduziflo o Gaita;; Hcring as informações formou a repnrtageln que VlU

do no "Cf'.nlro de ��[llld .. 'i";n···;" I!laior simplicIdn!dc: I tendo revelado a nat�lreza Gerais", vai ser posto em da fOI mandado constru.lf
reporteI' até Ó }I)('al em que J mais precisas; A· operária Cor� Reinaldo puxar a arma, com

Barros" tambem na capital pet"- - "Então, vocÍ's niír) �e ea- ._- nos estaleiros da Inglater�
. .

Que atirou em sua mulher E· nambucana, sam .•.
"

A P R A A ra, no governo do sr. Afon-
1nilia e Em sêguida. correndo O "tira lJ. roupa \:1''' ii ),(Jlloa". Uma COl"lístiilo ti,: >;"l1hor:I.;\<;

.

I
III...

·iI 1II�1I �
.

para o n1Pio d(\ patio, o cruni- já ;'i" t0�:a tor��d(J _

elás'ico '''1'. procurou o� jornais ]1Hl"3 wo1c;;-
50 Pena, elTI 1909, quando

O.UOIDAS .,.pa.ra ....
eC.I

..

lr S·O re nl)�o ievGu a llrma contra a apos <'.s tte!.rornuna('nf', I"llqnn,l,,,;
\ tnr contra. aqllele prne"fJ"IIlP,'>" T A ( E CRUZEIRO DO SUL do plano da renov31"ão da

(j cabeça. õetC'mmdo-a pela se- d(� Departamento .de �,�úde PÚ-
\ salirntando que () "dr. M,,!. nil"." i

e. • Esquadra.
gunda vez, ap0s o que seu cor- blIca, tornando obrIga tona a lodos

1 nlio consente que :I;; me oms fi-! C
. , Com :mas dezenove mil

t �
· I po �aill,. ps trabal.hadores a..apr{'!pntH(:,'C): quem nem fH'(junr \'(:., d,,� "C I omuOIc:lm a praça e aos seue c-'II'enfA.5 que d

.
.

S
,,' t d 1 I

U J • .,J 'onelaclas, doze canhões e

nOSSO! 9 rJs·a 9 Comerel'.lS g��(ll������ ���dao �r���1�t:; uaC�:lrO e:�:o �o��:l:la;�",r Il" d· i �;��d��;";ão e�{:;�I::��":'1'irl�;� ::.:: dentro de breves dias iniciará novas linhas, 350 milímetros, cento e dn°

v U U U vinha premeditando a tragé- contcccr, o "clr. :!\f.alinl,.," Ih i xame são recebidos e examina-' quenta C nove 111etros de

dia ha tempo..:', desde que hou- Centro" ele Sau'.le. GOllveí" 'I�! d� de calça, paletot cam·.·lJ c com aviões D(-3 de 1 a classe ligando Itaioí a . comprimento e vinte de
vera separaçao do casal, que

1
:Barros, a cxemplo dos dcnFI" ate de gravata. I "'; largura, éra considerada

QUESTÃO DO ALGODAO P?ssui uma filha de 2 anos de médi.eos, �em a sua. auxiliar 1111:01 i
. Pret�n'dem as n�l)çnR rJu' !'IP- {ur,'fl'ba S�o Paulo e R,'o de Jane,'ro, dl'a' r',a- llaquela c'poca m�l'S

Por outro lado, sabe-se que a .:.oadt. funCIOnarIa. encarregada de '
.. l�· Ja deSIgnada umaJunta. eSPCCi<l1j ,u, como o .-

d'reção 'do nosso princ'pa! esta- Antecedentes tribuir fichas cntre as pessoas de méd;cos do Dcpartamc.ntú �lc'
me t poderoso couraçado de

brlecimento de crédito tem exa- Segundo as informaçõ.es I
que desejam ser examinadas.

.

Sau'de, a fim de pl'Oeedc'r H. os "-1 n e. mundo.
minado,· em suai; reunlOes. ""ue colheu .a reportagem des- Acontece, porem. que entre

x.a.me.s,
sem tanta minucia... {t_

1 d-" 'd
Com sua nquisiç'ão, nossa

questao (O algo ao adqUIrI0 na t-e jornal, Reinoldo R:enius essas pe'Ssas que vão t'rar cru-- cla.ro. A
A •

d 81safra passada e .ainda estoc:flrln não trabalhava há m.uito tem- teir_a de sanida'·::e encontr·;;m·8.C Já s� f.aja á. hôea pequen'l qU(: I .gencul e umenau Marinha 'passou a figurar
Segundo lnfnrmações. em SU8 po, O que dava motIvos para mUlbls senhordas <:<mpregad:1S Inem so no RIO e elll :,;âo Panl!' I como a prüneira da Améri�
reun'ão 'de t('rça:"ftira, deyern. ,.

que sua esposa Emília o cri- no comércio. Mas, a "le:" no existl'm tarados...
. Rua 15 de Nov" 459 ca do Sul e a terceira do

.!�:�::rE�l���I�n:���;�.:l�� �����:r�i�S��;��Iezã�l��r;�)�� ---·-'----·--p---ro--llIRe'to q 14IIIinfIUI-r·!i·'- O-O f IurD
��;���' aq��S��k��f:l�la �l�e

ludos sobre esses importante as- ele alimentava em seu cora- OV- tiga Prussia, fazer estágio
suntos que, como;. dissemos, e5' ção o ciume e a desconfian.ça " de treinamento cm nosso

tão se proc-ssan'Jo, atIvamente. na sua mulher_ Não suportan- P>_

com' reuniões diarias da. díretor:a do aquela situação, em fins

CD e�·rc I
....

o· enlr!! raS IIllI! I e a
país· O "Minas Gerais", te-

d" Banco o gaL Anapio Gomes do ano passado, o casal sepa- O rIIega
ve uma trajetória elas mais

nãc pode v'ajar para S. Pa.uio rou-se, tendo Reinoldo levado II gloriosas na historia da ma-

.na quinta-feira ultima, onde ir"n sua filhinha para .Joínvile,
I

rinha de Guerra.
a convite \.ias rnais rcpresentati- voltando a esta cidade no dia EntrDgue n dmlcnmenfo à legaça'-O'

d' t
,-

ii U ilu ii iUit n01uegucsa ...-... Logo depois de incorpo'
vas· entidades das class' s conser- une la o, ocaSlao em que es- .• ,� .1' M' I
vadoras.. teve, por alguns dias, -em ca-

raúf} a nossa .. urm la, par'
OSLO, 18. (UP) - E'ontes c<mvenio de pagamentos entre I por via aérea. Informa·se clue (as ao pessoal soviético {'He t'

.

d I
- ..1

fl'dedl'gllas re·velara111 q·uc
.

a D '1 N
i .IClpOU "l'C'VO uçao ue

o . raSI c a oruega. Dito, esse projNo, se aprovado, in- i realizou a' agressão. 1910 1 1 J
govêrno brasileiro apresentou projeto foi entregue hoje à fluirá BC) futuro comercio de

, .. , comam fI( o pe o ma-

à Legação da Noruega, no Rio Legação norueguesa e j� se produtos' importantes inclu- Luta !}ela Ilosse do gOVCl'- rinheiro João Candido, oca-

de .Janeiro, novo projeto de acha em caminho de Oslo, sive o café, do Brasil: e baca- 'I' no da TChecos.lovaquia sião em que foi morto o al-
I - - - - - - - - - .,.- - - - - - - - - � - -II lhau, da Noruega. VI�NA, 18 (U�) - Fontes mirante Batista Neves. Na

J t
f Só aceitará a russa de- autonzadas de VIena assegu-

ano ','e meça legados da IncHa à ONU raram hoje que na Tchecos- r2volução de UJ24, abriu

Nações Unidas, Nova 101'- lováquina está ocorrendo, nos suas baterias contra o cou

que, 18 (UP) - Na reunião bastidores,. uma luta �ela pos- yaçado "São Paulo".

Ih I
das cinco grandes potências, se do, governo comUl1lst.a des- Sofreu sua prin1eira re'

mO ar a rIa
hoje, a Russia declarou que

se pais. A lut� pelo poder na
.

..
..

. somente aceitará para o car- Tche<;!oslovaqlHa, segundo os forma em 1920, nos estalei·

go de secretário geral da refendo� cIrculos, começ�JU ros de Broo}{lin, nos Esta
ONU a sra. Viajava Lakshmi kgo apos a morte de Sta1111, dos Unidos. Durante a úl
Nehru :.u sir Bellegal Rau, "E'guida do l1:isterioso faIeci-

umbo" da India. Todo e qual- menta do pres1dente Gottwald. (Conclui na 2.a página letra I")

quer outro nome para suceder
ao sr. Trigvie Lie naquele pos-
1'0, será vetado pela Russia,
segundo afirmaram os delega
dos de Moscou. Tanto a sra.

Viajaya Nehru como o sr.

Benegal Rau são delegados
da India.

RIO, 18 {Merid'oríal -- A Di
retoria do Banco do B;asH tem

·.!je reunido, díariament'il, com '1

presença do embaixador Walter

Moreira Sales, para estudar '"

minutil. (lo COt1tl':ÜO qu �erá ns·

sin:ado .cóm o Ex'mba.rl"k, relatl
vo -ao. empreiltImo d.c- 300 m ·lllóes
dR: dollll,.l'Z, destinados à liquida
Sáo do.s· ll:trasa�dos comemiais. do
Brail nos· Estados Unidos. E8hl
ll1' "lut.a foi traz'da. uos É lad .•"

Uni'dos pelo émbalxadr.r Mor"Í1'"
Sales, que, parale].aru'"nte, tem
nta.ntido tambem contactos dia

l'ios.:nom :1 Supel'intcndencia tI"

",,,,["cd,, e do Cre'J to e com o 1;

tulal: da. Pasta doa.. Fazenda.
A Diret.oria. do Banco '"O BT''''

sil' voltará. a rcunir�s�:, se;::-und,-,·
.feira, quando deverá de.cidir ':le·

finltivalllente SOhr3 o aS3unto, .

�.

PASSEIO

ESPORTES

orreu fulminada por
c � Ó qu e elétrico

------------�--

u

RIO, J8 (Meridional) - A. racio Lar,,)", srs, Hildcbrondo

d"1
naguã, Laguna, Ilheus c Ar:lca,

fim de rsi udar o plano 'aI' obras I Au..uJu Gôls, diretor 'do D;-;par ju. Com <es!!e fim, estão sendo

!,ara o Teapal'elhalllenfo dos lJG1' lamento Nac'cnal ode Porto,.; adaptados na Europa ma.is \1110"5

tos nacionais, que Eerá exeCUt'l·111iOS e Canais; Mae'el FUho, Ra 'dr�a, pelQ contratantes doz

do, estll anQ, reuniram-se no J'1- berto Campos e Gl con d- PaJva �ervlços,

l);nete do inin'stro da Faz�nda I diretúres do Banco Naciónal d' .'------.'------------------------

Os nl'.nÍ-,li'Oi> Souza Lima e Hu- DesenvolvImento JJ:conom·eo.
Guilherme Arinou, conse!he:r<
tio ·mesmo B�lllCO; Clovis Côrte'·
l3.ssCSEor-tPcnico· da C01l1 ssã'
Mista Brasil-EE. UU.

Durante 3 l'eul1·ã.o foí exall1'·
nado o plano em relação com n

.recursos que devem ser. forneci

.\os pelo Banco Nacional do D··
sf.nvolvimento Ecoriomico, hen

co)"po o r<)�pect V(l plana de rf,·

nn'.bolso. O ministro 'da vi�ç',,-,
fi' o diretor do Departament'J N'
:iooal de Portos.; Rios e Canais,

3xpuseram o andaml'nto dos t!<a
balhos que permitirão an Brfl"
dentro de dois anos,'no máximo

todos os seus portos draga
'10. Foram acertada" as medi'.:.a:
de coord'cnflção n-eessar·as "u

tre os l'olin;stros da Viação (
7azen'da e o Baneô Nac anal d'
Desenvolvh:nento F.:conom\co.
iro de que o programa elaborado

Jrossiga. sem desfaVclmento,
c9m a lUax"n13.. prc�t:aza� D,p. a ..

�ordo com ua"l-oô' fornecido" pB!O
Depariamento Nac'onal de: Por
co:;, Rio:, e Cana S,. est·âo semI'

tratad�::;. ·no momento '1';-, pM· itos <>Jl1m· dOrl "ana.is J.nteciol'c>,
'la i."_goa dos Patos. Nesse:'j·,cabalhos estão sendo empregaC
d.os· quinze dragas. Ao ruesm" J

tempó, n",sses mesmo,. porto". Iestão· senuo- cOnstruldo'; 7,500
metros de cais· e 100,000 metros

quadraldo de armazens, Ainda es

te ll:tlO� será inicj�ld:-l, fi. dragug'-ll1
de ma1s 4 portos, a. saber; Para'

RECIFE, 17 (Meridional)· localidade "Cajá", entre Cam-
- O ei1Viado especial do pina Grande e João Pessôa.
"Diário de Pernambuco", in- Cêrca das 4 horas da madru
forma que o sr. Janot Pache- gada foram iniciados os tra
co está revolucionando o in- balhas, com a queima de iode
teriar paraibano na sua ten- to de prata e ckreto de sodio,
tativa de fabricar chuvas nas durante algum tempo. Deeor
zonas mais atingidas pelas se- rido algum tempo, percebeu
cas, A primeira experiencia se a formação das primeiras
foi realizada esta manhã na nuvens densas. surgindo ma-

nhã nublada. Entretanto, for-
tes rajadas de vento muda- Terá a Russia que se
ram a direção de verdadeiro explicar
occano de nuvens, calculadas Washington, 18 (UP) _ Os
em 3 mil milhas quadradas. Estados Unidos protestaram

Cerca das 16,30 horas de sua residcncia, encostou-se
As chuvas provocadas para energicamente ante a União tErça-feira, a senhora Ma- no mesmo, soIrendo violen
Campina Grande foram cair Soviética contra o ataque de ria lVIaas, viuva, de 48 anos, to choque, que a atirou au
no potiguar, O sr. Janot Pa- um caça "Mig-15" a jato ,a residente no bairro do Gar- I

-

d f 1
.

d 1
checo, animado com os pri- um aparelho norte-americano,

C lao, scn o u 111ma a pe a

meiros resultados, seguira a- no Pacífico. A n:ta norte-a- cia, quando fazia um servi- descarga elétricla, lThJrren

n�a�hã para o municipi? de merican� declara ,que os Esta- ço doméstico, não obser- do quase instantaneamente,
G,Olana, onde provocara nu- J dos Umdos conflam, re<:eber, vando que um fio elétrico I Apesar dos socorros presta
vens que deveIn ser carrega- em breve, uma exphcaçao da. .' . _

das p"ra a terra potiguar. I R.ussia e notícias sobre as I sem Isolamento, ficara pen- dos por populares que acor

I medidas disciplinares impos- durado contra a parede da reram ao local, foram em
------------�----------- vão os esforços para salvá-

Nllieias de Rio de Sul (Do com;»pondente Oyzama) la·

li u
....

s d'
ecutí

U4iO DIÁRIO

"

( A S A P E I T E R,

Famosos pela alta qualidade

ções.

•

1

A inditosa senhora, de5�

e jr frutava de grandes amiza-
I

r
des naquele bairro, motivo

1
porque

-

a trágica o'Corren-·

e S \ cia ca�lsou profunda com;·

I ternaçao.
O seu sepulta-

.
ment� realizou-se ôntüm,

sos scnttdos pezames pelo rude I
...

" &t.-
,

gOlpe que acabam de sofrer O en-I ae 17 horas, no ·cem! ·eno

terro realizado á tarde do'mesmo do Garcia, com grande, ,a'
dia, con,tou com grande número

I companham.
ento, A polICIa,

de .pessoas, senrlo o prefeIto mu-
que t01110U conhecilnento do

lltClp,,1 representado pelo sr. Will- ,

demar Pabsf, tesoureiro da Prefei- fato, lnstaurou o cornpetcn-
lura local.

.
, te inquérito,

Deverio ser dragados dentro de
dois anos todos os portos do pais --------'-'-_.......----

c s Q.

Municipal em Fóco é O título do

progrnma apresentado, uma vez

por scmana, pela Rádio Mirador.
Da última apresentação, substi

t.uindo o locutor oficial :T, Garcia,
tivCI11CS mais uma vez Antonio Ka
ram, o autêntico "dono do miero

,..J'ol1e··. Kara_m é un1 artlsta de ra ...

ros .predicados e jamais soube ne

gar qualquer apoio quando solici
tado a cooperar com bôas inieia

tivas.
Em palestra COm o Prefeito Wal.

demar Bornhausen, tivemos a con

firmação da promessa anterior, is
to é, n publicação, breveme1"'!-te, o

relatório sobre suas atividades,
Os leitores· de "A Nação", quan

do dI! publicação do anunciado re

latório, fiCarão aptos a analisar, em
mínimos detalhes, as realiza-
do executh,r.o l'iosulense.

A verdade é que, em todos o�

RIO D OSUL, 18 _ A partir setores, Rio do Sul vem sentindo
da próxima semana, passaremoo. grande impulso de progresso, o

a publicar. notícias sobre as ativi- .que demonstra a capacidade reali

dades dos representantes do povo í,-adora do Prefeito Waldemar Born-

no legislativo riosulense. rhausen,
Integrantes do PSD, do P'l'B, do FALECIMENTO

PHP e da UDN, sendo que esta RIO DO SUL, UI - Pelas pr;-
illtillla possue a maioria, poderão meiras horas rio dia 17 do atual,

melhor divlllggr seus trabalhos em faleceu nest;1 cidade, o sr. A<lol-

benefício'" do povo. fo Suhr, chefe de numerosa farai- �lIIl11ll1l!1mll11l1l1l1!lU!IImlJlmIlUmm!mmllílmm!lmmm!l!!!!mi!4
O nosso interesse é benl servir,lia.;: g

"s p,'czados leitores e d'oravante, A noticia. do desapilrecilllentu
-

A T E ri ( Ã O MO R A D O R E S Ialém de divulgarmos as realizações daqUele que foi um dos pioneiro!i .�

,[o poder executivo, abordaremos, do progresso desta região. reper- ª D n V A ! II: D O I T A J A I'
�

têlJnbenl� as bôas ini�iativas dos ve- (�lltjU doloroSalnpentc Cll} Rio do U - I", t - _- - I �
rcadC'res 'que cOlnpõenl o legisla ... SuL g Dia 30 de 1VTan;o abri;-ã �un:� portas a rua 15 de J'qc.'nreillbro, 486 I
livo local.

. t Adolfo Buhr deixou viuv" da. ... em Blumenau, (no pr""io onde funcionova o Armazem Ponto Chie), �5i ú irnprensa c:ilJe o p.;:lpel ôe ErnestiliH e os seguintes filhos:- �

defende,' � coletividade, nada mais, Vitor. Gisela (casada com Emíliq A (A S A (O ,E l H O Bl='ª"_-=certo que analizarlllOS. senl� fi mÍ- Altcnburgl: llcnriquc. Bruno. João
_

"üInCl.. i.scn\�ão de ânhno, corn.o c Alex, que recelv.;.'râ granne ,�fH filHentu de Tceidos cOlnpradn[_� QiretanH�:n ..

�

:nmQ'Orrell1 '05 trabalhos dos nos- Trabalhando sempre eO'lI "sfor- te das melhores f:ibri(';,:; dn Pais, e vendidos por preços jamais �
\"c!·cadores. <:0 e tenacidade. () extinto \:Qntri- v�;�:l!��� �;�!�������diío, brins, ehitas, riscadinh05, etc., a me- i

buiu de maneira edifican1e. eJn
iro c a quilo, ·aindn H'P grande sortitl1ento de scdas� voiJes, brinst g

i)eneficio da coletividade rio,ulen-
_

chadrês, casem iras. linhos. chitas, riscadinhos algodão, .:asacos �se. -
=

Aos ·filhos, netos e viuca de ,\_ para senhoras c C1'i1111';9S, roupas feitas para homens e crianças c ....

doIro Buhr. cspeciaIJl1Cntc ao no;:;... UJna infinidade de outros artigos. =:;;;;""';;;;;,,,,,,,-.,I Não façam suas compras agora, aguard(!ln a ahertum da C A S A
so particular amigo sr. Vit.or Bu n, �,ex-prefeito de Rio do Sul, OS nos-· C O E L H O. que Ihen venderá por pouco o que hoje lhes pedem _

.. ..:. Illuito. :=
� - - - - - -- - -11:: C AS'" (' O E L H O d T. -

C Ih Ltd 't �
! Dn.as roupas, só na

1112
11. -.' , c .l'f1llas ·{)c () a •• SI

a=�_111:...)[)OU' à rua 15 de Novembro. 486 em Blumenau, a que �

II Alfaiataria KeHermann II :: mais baratos vCl;_derá e melhor aienderá.
.1 Rua 15 de Nov .• 681 II ::

_ - - - - - - - -11 �Htilllml!lllIlIIllIIlIIlIlIIdlll!llIlJIIll!llIImmlm'mmllllllllllmllliU.'

'.'

Exército de
•. asiáticos livre3

(up,

da

ar a

soante Ríchaíd Hug-h'·s, corre,:·

pondente do "SunUay
.

Times"

em
.

Tóquio, {) presidente E;s�'

nllOWer teria aprôvad/J um pla.n

llreve'!ldo o levantamento de. UJ
exército de um Il1'J]1áo e 600 m'
';'asiaticos livres" 'destinados
·substituir progressivàmente
tropas americana(� .1; frances"
no", ca.mpo:;<l() bab,lha .. do ExtrC.

m; Orienie;
.

DE 16 ii 31 de Marco

na

GOVlmNO MUNICIl'AL
mIl FOCO

IUO DO SUL, 18 - Govcrno

() plano compol'tal" a a. m')b 1

zaç�o· de ·600 ·luil hom""!; r

coréia do Sul (on(.1\, 260,000 e

tão atua.lmente nas file'rash aí

jjOO.OOO homens >la lnd',chin'

tem ltlgar 'd" 300.000), e d' ., ..

500.000 homens em FormoS3

,onde ,::,tão atualnle�te d.spntu

"A
veis.
Esse projeto· informa o COl'l'CF

pondent"'; teria p':<lo d scutidr

pelO general Matk Clarlc com ,

marechal Juin; nO de.correl' da

-visit.:;l que o ullilluj :t't:nli.Z(Ju ar·

tl_apáQ e Coréia.

REDUÇÕES DE 10, 15 e 20 POR CENTO

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

PARA fERIDI\S,
ECZEMAS,
lNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E R A 5,
ESPINHAS/ETC,

��==������

;'

>
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