
Protestdram médicos notte-emericenos contra
N. Iorque, 19 (DP) �'

�m grupo lie ecnto, .e 1
'Vmte destacados medi
cos norte-amcricrlno:§
dirigiu uma petição às
Nações Unidas, pedindo
que abram inquérito so

br� as acusações contra
nove médíeos em Mos-

Icou, de illt.'em atentado

contra a vida de altas

personalidades soviáti
eas.

r

\.!.. __ Ii.. pRGAQ DOS "DIA 'RIOS ASSOCIADOS

Dificilmente o' deputado
Pilla po'deria conciliar as duas

expressões'da sua, nova formula,

pontíca:'. Um antl-presidencialis
mo, dentro' da Conatítutção at�al
como solução parlamentarista.
Não haverã. 'nesta sapataria uma

gaveta meio ma1 arrumada?

Red. Ad. c Oficinas
Rua São Paulo, 3191

ITOUPAVA SECA I BLUMENAU, (Santa
Catar ína) - Sexta-feira, 20
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ANO IX ,

I I
D BU ·AR

Estariam «les
permissào para expu. tar
e rceaentes que não exl: tem i

FATOS QUE RI�CLAiVIALVI ESCLARECIMENTOS I
A P�Çr.fl'� port��r.ia. da. COt\P, proihindo a expo rtacão doe gêneros j"ntlLspensá."·cj:i ao consumo <Ia populaçáiJ catarinense repercu.tru, como

§;��;:��;��:2:,:;JJ:!:;:gf�::�:::��;::��;;�i"�!�fi:;;� I
entre as camadas mats humildes. E pensou que, se algum dia aIguem'1se lembrar de e r gu e r um monumento ," capacidade de um povo de su-

portar duros precatcos com ln igua'l âve l estotcísmo, e de acreditar es

}lf:'ranc;o:;;o,. cm D1CÍO de 5CU sofrimento. no primeiro sinal de bõa von
tade fcito em seu Ia.vo r. essa homenagem, por dire.ito, cabe ao consu ..

mldor brasileiro.

cunseguindo
.--- - -------,-

I! Pa,ra�isaçãe dos servi �s·
I! medlcos· em . todo o pais
---�

Amplõ 'receptividdde nos Estados doNürte eNordeste
RIO, 19 (Merid.) - Os mé

dicas funcionários públicos
estão mesmo dispostos a levar
avante a sua idéia de realizar
uma nova "Jornada de Pro
testo", em prol da obtenção
da Ietra O com quinquentos.
Tal movimento só não se rea

lizaria caso o Poder Exocutí
VO, intercedesse junto ao Con
gresso no sentido de dar an

damento ao projeto que lhes
concede equiparação aos mé-

De fato, ele a merece. pela sua uma portaria em nada modificará
infantil capacidnde ele acreditar a 1riste situação que todos vivem. '

em Fatos COIT10 este rte agora, em E' preciso saber quais as medidas
<lue basta uma autoridade assinar' postas em prática pela COAP para
uma portaria para que toda uma

Isituação de tremendas agruras se (Cerrcfue na 2,a pg., letra J)
lhodifique para melhor. Logo toda
essa esperança se desvanecerá, re

tornará ele ao ceticismo em que
M! eneontrava' mas. bastará que
11m figurão qualquer acene-lhe ou

tr,:f vez com novas esperanças e

ele revelará. à larga. toda sua ra.

diosidade pell' promessa. Merece,
de f'a to. uma está tUH. o «onsumidor
nacíonat., llelB sua incrível credu
lidade.

PRESiDENTE EISENHOWER

PorNenhumPreço O residente Eisenhower
treverie A Provocar A União Soviética

Seriam recebidas com simpatia (IS propostas d'e paz do Kremlin
Se

RIO, 19 (Meridional) - i
des bancárias esclareceram

A Comissão da lei que re- que os consules 'd:verii�
gula o novo sistema cam- fazer suas operaçoes nó

bial está causando centro- câmbio livre, já que não
versias tios meios diplomá- haviam sido taxativamente
ticos. E" que o legislador discriminados entre 05 que

gozariam das vantagens da
taxa oficial. Considera-se
nos circulas diplomaticos.
que esta orientação eq�iva·
leria a 'uma desvalorizá
çâo do crúzeifó e .para-,de'
finitivo esc1areéimentó des,..
'00'0 a:ume.n:to .•. foi.• ;pfú:1idâ.,:;c:à
intervencãó do Itamaratí.

,

- -.

Não !-'OI!1O� dcrrot.i�tas. neste jor-
1''11, nem tampouco condenamos a Washington 1 9 (UP) - Os dos e a URSS e ao orçamento proporcional ao seu grau de, uma de suas entrevistas à
;,tltuele <I,,' ÇOAP com SUa porta- Estados Unidos estarão sem- militar. Foi o próprio, presi-I sinceridade: Segundo - Que 1. imprensa apresentara as prí
ria. Não sabemos se a mesma, com pre díspos tos a fazer, ao me- dente quem escolheu o tema o governo Republicano se a- micías da paz à URSS e per
seu nobre propósito de beneficiar nos, metade do caminho para da sua entrevista à Imprensa, ; tribuirá ao trabalho de pro- guntou-lhe se recebera urna
de Um lado, possa acarretar pre., procurar a paz com a União dando a entender que as de- curar a paz e que estava resposta. O Presidente res
JUÍZOS do outro. Estamos de acôr- Soviética e farão tudo o que clarações do sr. Malenkov no pronto a fazer tudo Q que se pendeu que não recebera ne
<lo que se façam todas as tentatt- se rc:rmit:rla esperar dos r'e- Soviét Supremo haviam cons- permitisse esperar dos resul- nhuma comunicação precisa
vas possíveis para libertar os con-l sultados nessa direção - a- tituido acontecimento mar- tados em tal caminho; Tercei- do Kremlin fóra das informa
»umíctores catartncnses da terrivel firrr.cu com veemência o pre- cante na semana. O Presiden- 1'0 - Que o governo norte-a- cões reproduzidas pela ím
engrenagem que os tubarões cria- ,sidente Ftsenhower na entre- te indicou, notadamente: mer icano estaria sempre dis- prensa. As vias ,diplomaticas
ram para asfixiá-lo. Mas que se vista semanal aue concedeu Primeiro -, Que cs ofere- posto a fazer pelo 'menos me- estão 'sempre abertas para
faca isso COIn ° propósito certo e ho]o à imprensa -e que foi in- cimentos de paz da URSS se- tade do caminho para .

ir a qualquer sugestão concreta e
honesto de levar a tarefa fi bom telramente consagrada às re- riam recebtdqs nesta Capital frente em qualquer esforço se os nlSSOS decidirem fazer
16rmo. A simples assinatura de Iações entre os Estados Uni- com satisfação exatamente pró paz-cem osí sovtéts: QllaTc propostas, elas serão
---- --------,-- ------' - -- -- ------ -- ;. ,-_ td :--:,qlJ.Il':ead� _�yeZ,:,q�� ,.t!rk" _"J'�;�.'j�ly.i,_na,}"a l'��;,

,..........- ---,-'-----, àdvêrsál'J6 declàf'asse: ". "Es-"
, .

a a mortal- grl-Io e
queçarnos o passado e reco-

me rnecemos de novo", os Estados
. II �an����a�s�a�:;n1!�P���íg:;

alerl CO Ira O reml'l-o �ur��esente e preparar o fu-

Em respõsta à pergunta de
um jornalista, que lhe per
guntára SE; é de opinião, co

mo foi sugerido, denunciar a

URSS como agressora na Co-

�!�s ee���t��, �m�re�i����� RIO, 19 (Meridional) - O p�' nanças, repercutiram, como, era i
'do fuhndo drodd0vi�r�ot' nã�, QPouetróleo continua susc,tando vivo natural, mas na que.tu_do rndieaiser,c a.ma.a c S,IS em,:.'- ,u,a,nEisenhower declarou, com d i"

veemencia. que 'nã� quería interesse no Senado, Fortifica-s. r,ão afetaram a posu;ao dom'- dt) mu"to e uma ,,"er ae �lra sa

por nenhum oreço fazer com ea'da ve� mais 'a opinião anti· nante: �it�nta por cento anti· lada".

que fosse' o provocador. Um u:onopollsta da, Ca':a. As deCJar:� monopolIsta. M----'-'--'------�---
......-----'--�-,..----:-��-

.

ornalista norte-americano, çoes ontem formuladas pelo sr
. .

'

. r "'I d'J
-

b . 'd" Albcrto Pasqual;ni, relator <l'l. A proposlto procuramo, ouv t:..i-,nos r 9or ,

O,entao, o servou ao presl en
_ _ , F" tambem o senador Othon Mader 'W'

t d er de cada Fetrobras na. Com'ssao t,e 1-"e que no ecorr.

J' autor da ",memda n: 19 da �etrD'

Tem B frança uma\�raD�e �art8 80 [�����:�:�ª;� �N�!!'!.2�)G�;��:�����D�E
me"rl'lo �a o'�ra �e restauraca-o

quaFni,
RIO, 19 U;ff:Tid.) - -o" srs .

_ O projeto - disse-nos o re· Rui Gomes de Almerda, presi-
.

� presentarite parrmaenõc - n.io d.ente em exercicio da
"
Assócia

é. rig damente, teóricamente" "&

f ção Comercial, e Co,To1anú de-

1'1\1115, I!I 'UPI - O 1'1'�sjd"nte te !lO l!lcrilo dessa onr'! de res- tataI-monopolista. A Petrobras.lJ Coes, 'diretor 'J�, CEXX',}1' �o ga,

cio Con,eltHl c'!noeçnril pu!" .CGtahc-1 L'l'lr.tç,'o. _1:;s�, resulta de, um es·
uma socÍl�'dade mista. com part1- binete deste ultimo, mantiveram

Jecer o balanço do sumarIO da forço nletod.co e prolongado, coo- cipação do. cap'tal pr'vado, po'

\
demorada c o n f e r ê n c i a,

"rc"cntc "ituação da França: Icebido
e executado. sob a autori- dendo ter inclusive até 'do's d.- tratando de' recentes eontro

"Em 1945, a produção industrial dade do governo por uma equipe retores. Tambem n-go constituir versias sufgídas \lm torno, dos

representava apenas 33 por cento do técnicos experientes, reunidos
o projeto um "s'stema". como

de 1938; atualmente eleva-se à ! em torno de um homem enérgico .

I quer o senador Pasquali'n', quan
J 49 por cento, A produção agríco- I

e clarividente, que teve a seusa-

do cu!da ao mé_mo tempo de
la foi além da média de antes da Ités de apelar constantemente pa-

um,orgão do E5tado (CNPi e de
guerra. o rendimento do. trigo por r2 o concurso ativo dos circulos

uma empt"eEa nlista ,Pétrobrás
h t passou de l� para 1" e 19 profissionais competentes e para

t,
cC are, u U

." Uma lei que trata conjun amen-

quil1ta�s: A produção de energia orgmlizações patronals e operarlas.
I -!)

d Es<e metodo prodUZiu seus frutos, te 'de duas fOI'mas de exPdoraga,ultrapassou em 50 ao de antes a -

da.
.

e ao proprio govern� é fiel. Um do petrole{) 'e que a',n a esce
, __guerra. O sr. Maier sallentou qtle I h bl--

• .

1 segundO plano está em vias de eo- pormenores estran os ao pro -

esse esforço somente fora poss1ve les
laboraç-ao, que prolongará o plano I ma, eomo, entre outros,' .aqu.e_graças aos EE. UU.: "mas·a Fran-

d t b
ça. disse ele, tem uma grande par- Monet. I artigos 53 e 54 sobre. _l� r-=-_Ulçao

Um
o oroj ·fJ

·

'.
o. ,""' II

,

-

"
Prepare �

a futüro- da
seu filho
dando-tn.

�----------�---------------

Infensifieação aio perigo vermelho, denuncia 8) send. Johnsou SENADORDE)i'ENDE o OTHON MADER

DO CAPITAL PRIVADOÇAO,
\VASHIN(�TON. UI (UPI --- o ta democl'ala fustiga. o ;::o\'crno fesa que o ex-pre'iiéjl'nte Truman

lea'J<)I' democrata rio S",Tl;rdo, sobre estie team. O senador stuar calculava. em 7.689.000',000 de
Lyndon Johnson, revelou que n>i. 'Symington declarou na (juarta- dolares, mas que o Congr'csso po
"prov1!s esconsol"doraô" de que .feir'L passrtda num ',1 :scurso prof- de dliminuir em uns .' .... _

os Estados Uni'Jo� não estão pr"l
rido em Filadelfia, que se deve 2.000.000.000.

parados militarmente parn cn- dizer ao pÚblico a "verdade nua e Johnsan falou p-Io ra'dio a

)'reUlar n, �mea.{;a mortal" <;1;,1 cI'ua" nC rca do per g3 verme- seus eleitores ,no Texas, chaman
Ru",shl e �eus s,ltélit' 5, CO lT-" i- .H1O. 80 a atenção para a intcn!'! fica
lla.n'Jo () governo Eisenhower a O senado I· democnda disse é' ção do per'go vermelho, segundo
fazer á IF1Çi'iO I.II11·), ··e)':po.si�;ão I1tn ,lorn8listn. que a crescente se viu na SCh1ana passadil. na�

,('Iara da capac-<l,,(l(� mil ütr. do ton'ião bélica. especialll1cnto, 'des· a,gressões 'da aviação comunista
lT1undo v,'rrnclbo e out .. ·" '"llluis d(! a morte de Stal n. pode para- a aparelhos norte-americanos c

clara airúla," do fJ!W pudemo� fa- li:mr os planos do governo 'no br'.itanícos, citando tambem :J

;t;er para rc�ponc1er li. umea<;a RcntiUo de reduz'r as despe7.as� "série e até cril"ca" escasso:,: d-
<'ol1lunista". d ..� fLjucla ao c'5trangciro e da de- munições no Coré'a, conforme
.Johnson recomend(l\.! que 'nin- - - - - - - - denunciou o general .James Van

,t'lIem se eleve fiar 1'" preparaçüo I! Kcllel'mann - O seu III Fle�t.
,"no pnpel". li Alfaiate PODERIO NAVAL
Trah-l"" ih!. ';(';:;unda vcz "1l1 n Rua 15 de Nov., 681 II LONDRES. ln IUPl A 0-

'u�!1a 3efllHnB {lue 11[11 cnngl'r�;;.h.i- nlaa Soviêlica pn ·t:lli unC! 2P
--

possa,ntes cruza'JoJ"8s. 'l"IÍi, rl�

100 torpcde:ros c ,no UI nInI" :\;'11
submarinos de toda" as elw;ge><
'declarou notadamonl. o -r. Pj'
Ilhomas. pr'meh'o T '1"1 ,'" Alm',
1;a ntado, aprescntll" ',', hoje. :i
Camara, dos Comuns, (J Orr;il;I)'cn
to dn TnHr.nh(l brihlrlic�.

Depois de ter «ublinha,dr) qll"
o ritnlo das cl.�ngtruçõ -fi nava 5

soy;eticas se acelerou' notavel'

mente há pouco tempo. o sr,

Thomas acrescentou qu," li ma"]'

nha soviét'ca fra a seg'unda do

mun'do, que a nlaiol" paI'te do"

(Conclui na 2.a página letrãFl

licença,
GO'IS

-�-------- -----,
.. _

Converse de igual poro igual
com 'bu�iness·men'omaricanosli
- IIpllcacão negativa do ponto IV de Truman no Brasil

As

DRÁGEAS
UISI
XAVIER

negocios d� importac:.ão,.
Após a camer€nc-a,. cerca 'das

16 horas, já na !lede da ;\.ssoc:a

ção Comecia.1. <) sr. Rui Gome�
de Almeida 'declarou que saíra
bem' impressionádo com o ,!}ngo
entendimento que tl'avara, Com o

sr. Coriolano 'de 0�1il,"\ Atli.:tntéll�
do:
.- O çnteud'n:H�ni.l)c. g'!.'01l. em

torno da :numcr:<Lvel serie (.\e.

\iificuldad-s que asséb4:rbam, E>I}'.

b�etudo, o' -:;omp.r1:io "egnIa,r d,o
país. DesfaICa!io· eni tltúise ludo,
e com seus estOQlle�' re'ilu:,;idoll
muito justificado, -sem dú"ida. se
torna o' descontentamen.to lavra..

'do entre os con�ponentes do 00-

merc'o,. Por outro ládõ: enormes
: se apr�sentam "li!

'

dificuldades
p "o superadas oe as

que s:nd<1' H�rlio que "m: Vf'ud

das. Assim, ê dentro dr;;s" clima.
e atentan'do-se p�.ra ü3�as cir

r:unstancias que os' é.'1l>tenéllmenlo

deverão tPl' prOSseguimento PrD

viden(J'!l,� 2. ",!!sentaram ii esta,

un�a vez executadas, am'lnizarão
{'stou certo. a atual conjunt·ura
que en\'01ve o, nosso comercio

importa'Jor. As restr'ções da CE

I XIM for",",. realmente, víolenl,,!-,
! mas, o o_rganisffio oficial a ta1l'"

I to se .V!U .condur.-fIO ]'<'10 gráve
_, deseqUlllbr o constatado na nos�n.

,

balanca <!omerc'al. Ev)'c;ente 'está
I entret!mto, 'que ...m fac':. dos re=

II stütad�s Ji'.. ohtido". :os licenti,á,-
mentos 'previos" grai�atiwimenfe,

I e como consequ"nc·a 'do 9.esafÇlgu

! obServada D;J. 'balança mf.lrcant\l�
alem de melhOr atend.ü· á,s Tea,'�:
nec-ss;idaJe;' o cnnsillllo propdo
p�ssat:ão. tambem.a ,·satislaz,?l"'
ao in:nimo UeÇessario pa,ra .estil,
que e rev<i!l.da. Militas ,queiXas
ap,\-sentadq,s tiveranl a sua ex:'

prca.ção e () dlretor da CEXLi..[
tnfor�lOu 'sot'l'e as providencia"

I
que está tomando com· o objeti-
\.'0 de que não se repitam outra.'l

� r;'<m�lbaTItes'. Alimenta 'u convic
,

çiio 'do que dos, enten"1imentos. 'a
gora iniciados, entre a, CEXIM,
a 'Federação 'das Assoc'ações Co·,

I
- ,

IEm Blumenau não há clima
Ipara ideologias falsas

ClJm a morte d� Stalin, os assalariados de :Moscou
re!:rudesccram nas 51.'ns tentativas de iludir a boa fé dos
trabalhadores hrasileiros, convictos Que estãro na sua
malsinada campanha de arregimentacã,. de adépíos do
erédo vCl'luclho'

Blumcnau não c"!'apou à sanha criminosa dos agen
tes comunistas. que €'stivcram agindo nêstes últimos
dias, nés(a cidade, na distrihuição de folhetos c jornais
da ideologia stalinish.

.

Falsos pregoeiros da paz c propag-adores de um num
do Imelhor e mais feli? para {)s operários, êsses teJnerá
dos aventul'eÍros se locupletam COUl a i,gnorância e a
bôa fé dos pobres trahalhadores, incutindo-lhes o senti
,mentn de revolta, provocando as dissel1cões classistas c

iusl?irando a descnnfianca e o desrespeito às instituicõcs
biislcas do rcv:ime democrático.

- ,

As auturidades c'll1stituiclas do país estão alertas e

vif{ila�;tcs na defesa inh-ansigente dos Pl'i�lcipios que nor

lClam o canlinho tr3cad" para a conqUlsta da paz, da
ll!sticH e da fdicidatlf' do povo brasileiro.
,

-

Em Hlumenau não há clima para Que idéias nocivas
lWs interêsses nacionais possam conturbar a consciência
d,emocrittica c medre a semente da descrença e do ódio
no coracão de todos Nlueles Que trabalham .Para a feli
<:idade c a tranquilidade da sua terra e da sua gente,-

Saberão os blunwnaucnses .repudiar todas as mano

lH'as desses indivíduo:;; que procuram so·lapar a dignida
dé c a integridade CÍyica c democrática. que sempre fo
nun IJ seu apanág-io.

"-contrn. t� \TI'!) cunla.ndo 'dos ue

godos na .l\.meríca Latina, tanto
pelo predomin'o univer�al de

sua nloeda como 1)'Ia. supremacia
�e sua:! lnllvlitria:;, em I;)xpansã()
avassaladora !! ainua. irrem�dia'

veI. por todo o tJlun'do.
O VA.t,," inte1Tc>, sr. presidente,

conhece hoje as 'di',las dp. Eu

val\:lo Lódi, as suas considera·

ções enérgica3 "'m torno da apli·
cação negativa. dQ Ponto IV, d,..

J)olit!c� 4" 'lI'rU!U(lll, em nosso

pais Em toldos 0>1 Estados em

"nferenclaí3 .rrÜl;1icas de grande
oportunidade () reGsonanc'a, o

nossO hustl'e 'llolega, eXJ10s a05

bras'i1eiros >1 nosa vel'dad"ira

situa.ção de plIls aliado da Norte
América e reclamo\!· o tratamen

to equa;nhne a, que fazemos jus
no campo de nossas relações co

mercia's e 'de nossoô interesses
eco,noml<!Oil.

Os rnatnata,g nort.e-a.mericanos

impressionados pela franqueza
e pelo conteudo reaIlstico de

suas I,riticas, deci'd'ram em ou·

vi-lo dispostos que estão a BTI'

veredar pelo bom caminho da

uma pol:tica 'de cooperação qU'B
demonstre, ''fia verdade, intuito$

de se colocar o Bras'l no lu!;:!r
que merece 'dentro do Continf:n

te, como Illação de grandes P;)t
$ibilidades a maior !ornecé,:oi'a
e materias prima,;; "ubstanc�ai5

do mundo '2 cujo crecente 'desen·

volvímento lndustríal está dea'

pertan'do o ma�or interesse,
Muito devemos esperar, sr.

presidente da ação do 'deputado
Envaido L&dI, o:i.essa emtla.;xada

�e amizade ,e confiança qu," ,.)

levou aos Estados UnMos e em

'ue, com o coração pulsando
pelo BrasIl saberá fa.:er ver aOS

homens de negocios e aos poliU·
cos responsa.veis norte-america-
{ConclUi na 2.a pá:g, letra B}

RIO, 19 (Merid.) -- A

Pl'oPOS'-1
eU1 nOS60 lI11.is. 1Jp.la. altivez dE

to 'da visita que o sr. Euvaldo ';uas criticas ,:nérg',j:as e objeti·
Lodi está "(\'LlíZlhldo presente- Vil. a onentaçao dn chamada pr>

mente a.os Estados Unidos o 'dc- lítica continental de boa v;zi·

putado pe:reira da Silva pronun· nhan<;a lança'da pela NOl'U'-Ame'

�iou um discurso na Câmara Fe- rica, salientando os seus erros f!

Ueral dizendo: 'ii. sua atuação nllf�r\t·va em rela

_ Sr. Presidente, pal'a aqude5 ção fi do Brasil._
oue vem apreCiando a condutD. E' sabido, Sr. l"l'esldente, náo

de nOSSOS }Jum"nll publicos. na- haver agratctado �I atitud" des

quilo que diz respeito aos altos temerosa de Euvalqo Lódi nOE

interesses da. n'ação a. prcHença meios em que ainda prddornlna
de· noSso iJuiltre colega.. sr. Eu- -.perto grupo de espectadores in

valdo Laui, n05 Esta'Jos Unido, t.ern.a�·onais, sempre solícitos em

da. Amer'ca do Norte. at.C,n'den- subm('i�r os intereSSeS economi
do convite especial dos hom�ns cos nacio'nais ao jugo re.n" ,le
'de negocios da grande republIca pontos de vista 'do exter10r, que
leadar do cont.inente. constitui;:L- nos são prejudiciais.
contecímento da maior 'jmportlln A sua. posIção destacada 'de

c'a digno Ide espeeia.! reg's- -ores'<l",.,t" .,,, ConfE'(leração Na-

troo c;0,na1 das Industrias. 'cntrehwio
NlI. verdad�. I) nobre colega \ 'deu-lhe autoridade para podet

da banca'da minei"a. vem-se de.. agora falar bem alto. de igual
tacando. desde' muito, em suas para. igual. à,queles que. no pode
atívi!dades no campo da politica roso país amigo onde ora se en·

JIIªª. _:w , __ J j_.
___ii !ílLmlft\ :;;;;gg__ Plt Li

B L UMENAUENSE!
Certifif!lle-se de que Q LEITE PASTEURIZADO

"FRIGüR" é mais barato,
Faca uma visita à USINA FRIGÕR c acompanhe o

proe�sso de preparação do IcHc para eOl1sumo c ve-,

rificará que, a bem de sua saúde, é NECESSARIO
tomar, leite pasteurizado·

(l v.)
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SENS QUerlVl.A VERAO"-·-----'-,...,......._�
e verifiquem IIS preços de�7;�ens�i�nal' Iiquid�ÇãO:_ ArUgos com

. .... .

. I
mais" de descontos """

CIONltL
,. .

.. :., "�

Visitem as vitrines da MO DAS (H A N E L

... LEtA ESTA RELACÃO ....

,

MUTUA CAT"ADIUEUIl.':[! DE fEGURO" G E R"A I S H OJ E' _;""SEX'l'ÀcEl!:l:RA -'às S noras - Ii O :I E
U fi. II,l Rola; .J .J. . .

.

DIA: DA SORTE; com �) so"rteiÓ" de cbico. yrcmios de Cr$ 200,00
ASSEMBLE'IA GERAIJ ORDINA'RIA

"

entre os 1,200 espectadores!
'

na ] São convidados o�e!s':!��cfo�n����Ç��eíedade a se reuni- ��T���f2 DE.�PRP��ZAS";; E1\1:0ÇõES .. " EM PLENA

II rem em assembléia g.eral ordi.nária, na séde social, na r.ua
FIo·

"8".'""A... "".... '.'.,".., .»1."::,""'.::".' .":.'" B·".·".·.. I"riano Peixoto, n.o 18, 1.0 andar. nesta cidade, nó dia ao. de

t·
março do corrente ano, às 15 horas, afim de delíberarem sô- «
bre os seguintes' assuntes:

ri ".. '. L o - Discussão e aprovação, do relatório da diretoria, "

P!b..ÇISA��E de um rapaz de boa aparenora, quites cOJn_ o balanço geral e carecer do Conselho Fiscal, referentes ao €_
\E.rri 'Fecnicôloi')

servrço mílttar e q'!e fale corretam�nte O< llortugues e alemão, xercício financeii'O de 1952;
A obra nríma de watt' JJisney!' Ação! Sonho! 'ltisó e .rcmance

�pr��ntar se mumdo dos respectivos documentos no Hotel 2" o � Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con- PQntilhám O< drama e a 'comêdía desta super realização do ge-

itE . selho Fiscal nara' o exercido de 1953:
nto d�Jl,eseliha ariimu(l,(\I'''BAl\IIBt'', um espetâeulo para os

------,,_.,...---.,...,....-------- 3, o _ Ãssuntos di' ersos de Interesse social. coraçõeS," uma festa: :pai'a ris 'alIfas!: Sonho e realrdade cónjuga-
- "_ - - - - - - - S' E M' 'p. R I: Blumenau, 17 de ITl2l'ÇO de 1953.

dos niilàgrosamentc.no filme "que é uma mensagem: de amor...

j
MAQUINAS e MOTORES I .

�
.

ii; Os diretores:
"BAMBI" �:lJni espetáculo inesquecívcl'pará tQdos, indepen-

.

LEGITIMAS ALEMÃS
AUT'OM.Q'VEIS USADOS ADOLFO SCH "'LZ A O W T '1\T dente da,:�d';\de! � "B A M"B l"'__;;Acom'p. Compts. Diversos

da
' . . . .

'
.. IV. c. CJ -- . DOL.F OLLS Elr.., .• ·

Preços populares: Ptatea Cr$ G,OO e, 4,00'_ BllJc. 4,00 e 3,00.
GRIT""NER KAYSER S A

'
" El10N FREITAG '''" A hã: ·'MACIOVIA.'· MARIA FELIX PED

u
. � ."

" FORD. 611 BP. _ 1931 _ CRG- (Réproduzjdo por ter 5aid" com incorreções. nas pulJUca,çiie,\ anterãores)
man a·. .... com

.

.

.

e RO AL-
. Karlsruhe _:_ Durlach VROLET COlJPE" _ 19411 _ RE- --------- ___,"� MENDÁRrZ, em c{4AS sessões, às ',7 e 9 "horas;, Amanhã!

I NOVO TIPO 1953 I �::;T�El��:
- 19S�I;;'Y�:� Indústria de linhas LeOPoldo N. B. - Você apl�udirá' " fi A N D o R A H

" l CONV. - 1934 � FORD 8IS BP:

S h I S n G::�;ósv�A�u:.efig��7���:'1 �H���O"Zl!::D.:E�9448 CIL. -o!�� C ma l .. A ..
- aspar _

__?omi�g�n�Ci�eBusch. __ �'- � �_"

sendo motores de dupla
.

SUPER 6 - tsss _ AU5TIN A-iII ASSEMBLEIA GERA"L ORDINARIA

:força - 80 watts' - 1952 VOLKSWAGEN Pelo presente são convidados os Senhores Acionistas da
" l!lS1 - DODGE _ 19311 _ FORD

Indústria de Linhas Leopoldo Schmalz S. Ad a comparece-

Máqumas "Zuendapp" !\ CONV. _ lS29 _ TRIUNPH 2
rem à Assembléia Gera l Ordinária, a se realizar em o dia 25

elétricas - portáteis cf luz PORTAS _ 1!15'1.
- e Abril de 1953, pe1::>', 10 horas, na séde social, à Rua Dr.

embutida, reostato de "A c I S A" FODe nu. _ BLU-
Nereu Ramos, sinr., afim de deliberarem sobre a seguinte:

pedal e mala original MENAU - Rua 15 de Nov., 983

.

ORDEM DO DIA
,. "PEÇAS E ACESSO"RlQS EM 1) Aprovação do Balanço e demais documentos refereri-

_,_' 'GERAL __
tcs ao Exercicio de 1952.

2) Eleição do Conselho Fiscal.
3) Assuntos de interesse social.

GASPAR, 23 de Fevereiro dI-) 1953.
LEOPOLDO SCHMALZ - Diretor.
A V I S O

.

Acham-se ii disposir-âo dos Senhores Acionistas desf.a 50- tcledade, os documentos a que se refere o arttgo 99, do decre
to-lei n. 2,627, de 2fl de setembro de 1940.

GASPAR, 28 de Fevereil'o. de 1953.
�s ,interessados devem procurar LEOPOLDO SCHMALZ _ Diretor. ,

;';�yO�':' ;";':; E c'�184HCO-DO�6RnSll-s.-j:

a reconhece r
qUe o 51". rJetul10 ,rarga:; Ó Scnl.
l!l'e um pretcnqonte ln fie"L �'Ifi'
qu't'� tomar caut.Ela:" com o S"I! Ifabuloso apetite de autrH;:c1rili.;,
com a sua gulo'dico de I>od,".'·,
O cam'"nho porem. l)�,r.l cJr<

fonder o regime (lesse gluiá J de
Jloderes que é o no,!so Pret.endeu
te máximo "l,erã

.

o parJan",,,t.tr:"
riômo antl-consttucional '""}n "I'" I!J'iila? Se o sr, Getulio Vargas
dispuzcl"-se ::t devorar ° re;::";01;O I
a c0.DGtituição havera <1" �i!;. ("O"'sa talagarça ('le rlcçao IH,l,,·
mentarlsta, que' o irá tolher r� ,

1
IUI'JODIITO PO

aglr?
. IJUlOllU61UO ueo. DI CACAU MVIIIII a. Ao,

,t..",...

:3e o ilustre dr. PilIa estli 'tiL-. .

_

cíàido a defender a libcrda',l".1 ' ",

.

.'

.

" ....
.

. .

��it�r��,:�:i� �r���rec��;��"x;lllsor.fre"',? Tr""! n'" h"a' F'.'8"
r

o parlamentansnlo" dentro do �nl .

•

C ". .

esquema presidencIal. A cpn"ll' ". .
.•. "

".

1- - - - - - '- -- -II são só seria benéfica ao inconi· .Escreva detalhadamente par.a a Caixa Postal '1 9 1 ;Ii

II ;B4XlS roupas; só na II giyCl Pretendente, o que não ê
---, São Paulo _ Junte envelope selado com endereço.

Alfaiataria KelJermann II 'em outras aguas que ele c·)<;tn Não. ntilise registro para evitar demora na retirada, "em
II R�a 15 de Nov.. G81 II

I n:a
fazer as suas vastas pesca" I horario improprio.

.

v:... - '- - - - - - - - -(I nas cívicas.

máquiná OVERLOCK com bastante prática.de moças para
Paga-se bem.

Apresent,arse com doeumeatos- em CURITIBA, Paraná,
"Malharia Curitibana Ltda .. Rua Inácio Lustosa, 261.

PRE(ISA-S'E

Peças - Acessortos
01e08 -.Agulhas I

� I �

Não cdmpfê sua maquina I'
"

antes de· fazer uma ". Visita..à Loja lYIAX XONRADT Um caminhá" De Soto" 1 camí-

j,Rua 15 de Novembro, 679 I nhonete G.M.C., 1 carro Austin, 1

def�onte ,ao Banco Inco. I carro Apel, 1 terreno com casa na

Pxaia de CamborlÍl.

- - - �-� - -...",.

PRECISA .. SE

Precisa-se de auxiliares c]e
escrit:Ório.,· com alguma prátí
ca. Dirija-se à Companhia Fã
brüca de' Papel Itajaí - Cai
xa Posta116 - Itajaí - (SCl,
por carta manuscrita, dando
referencias

..

Um automoveI "Oldsmobíle",
tipo 1941, em perfeito el},tado. Prc
.ço de ocasião. Tratar eni Brusque,
no Bar Central de Alf�redo Koehler.

VENDE .. SE
.Uma casa de madeir;t nova, tipo
.Chálé, também no últImo Caso tro
ca-,;e ,,"om' UJn:1. caminhonete com

uma volta. 'l'ra:tar com o expeditOr
nesta redação.

Um novis1iÍmo carro "Opel-Olim.
pia'" com pouca quilometragem. _
Informações pelo telefone n 204
em Brusque.

.,

V'ENDE S E
I ","

.

lHredo Baosman
Uma ea�honete Ford-B. Em

õt4no estadQ. Tratar com urgencia
na. Oficina Universal, Rua São

Paulo, 15.07. _: ltoupava Seca.

u---------njF
I

seus navio" está conce"ntrad3 'no)
Mar TIaltico e nas regiões nordj.
cas o que, sal'enlou elC, se revos

te de uma importancia' part':cu"
lar para a Grã Bretanha.

Quem. souber do paradei
ró do. Senhor ALFREDO

. HAUSMANN, queira por
obséquio informar a fir
ma PROSDOCIMO S. A.,
Rua 15 de Novembro., 9fH)

BLUMENAU

A
B

nos, que o Brasil colonial jà 'nà,o
ex�ste. Ao contrario, somos um
povon capaz Uma "naçiio 188.1
progressista merecedora 'de tIa
ta.mimlo condigno, para Que pm:-
63. firmar�::Ie em condições'dê g'l
raritlr a segurança. daa Américas

cumpri1nUo fielmente f>eus :;om

promiàsos 1nternàcionais.

antl-preõidenci&l. era: a oplu'ão
;de Jules Gre\'y. emitida !>Qran��"
� Assembléia NacionaL em Fran
ça: 'escolher a A3semhléi<t ') pri
me"lro ministro como pre.s:denJ(J
do Conselho apenas pel·) !'x'gu�
ll!ilzo C!e boes meses" 1st;] para
que? Para que 'ele não tíveil"�e
tempo de. conspirar, pondo em

risco a"éstabilidade 'das inst!tu>
. ções' democráticas"

.

Se o prlC'g:dencialisnlO qUl'r (,}_

zer O cht>fe do executiv0 r"gpon
sayel, antes 'de tudo, por ,""'u,

atas perante o povo, porque pc"
lo povo é qué foi eleito. como

pretender-se que sua auLor;dade.
para esc()lhpr ministros <lIman",
dI} poder legisÍativo? lUas isto i;
o parlamenfarismo e o nar]::!'
meIrtarismo foi bani'do ,1-; 'Con"o.
tituição de" 194$, Nada tem a ver
com ela. Pertence a out"a, fT'�'
gú\'z!�.
Sou o 'primeiro

("
rnerchús do" Bra,;);l e a AGsocia·

çá.o Conwl:'cia,I do Rio de Janeiro

melhore" perspectivas ",',hrirão

para o comercio importador tra

dicional - concluiu o sr. Rui

Gomes dê Almeida.

a disparidadê do' tamanho
destas últimas, pois é de mo

delo" 5Q, outra de 44 e a outra
de 42;
Pertencem, pois. a três pes�

sôa.s diferentes, uma das quais
:p de ser da morta .- nesse

caso a modelo 44. Mas como

:já. foi. dito, o local é utiliza

do por casais amorosos, e ad?
mais ao longo do curso do riO

existem habitações e em con

sequência as lavadeiras p�
deríam ter perdido as refen-

'das peças.
Ao que estamos informados,

a políCia de Petrópolis pos
sui uma pista Jmportante, que
logo será" explorad�, tendD,
ôntem, iniciaqo investiga
ções 'preliminares. As coinci
dências são marcantes e a si

tuação dos personagens apon

fados Gem equívocas.

• ivisos .' CnnVDCaçOeS ·,1

O BANCO DO BHt\SIL S. A, faz saber aos senhores can

didatos inscritos qUe a�, provas do Co.ncurso para Escriturário�

auxiliar, serão realizadas no Colégio Santo Antônio, nos dias
29 de março e 5 de abnl próximos e obedecerá rigorosamente
ao seguinte horário;
Dia 29 de março - domingo:

Português - dú" 8,00 às 10,00 horas
Francês dàs 10,30 às 11,30 horas

Matemática Comercial dàs 14,00 às 16,00 horas

Inglês dàs 16,30 às 17,30 horas
Dia 5 de Abril - (l,)mingo:

Contabilidade Ba'!cárfa das 8,00 às 10,00 horas
Datilo.grafia das 12,00 horas em diante.

Os candidatos dev('rão comparecer às provas cOm meia
hora de antecedência, :nunidos do cartão de inscrição e de
dois lapis-tinta ou cariE;\? tinteiro.

Será excluído sun<lriamente do concurso o candidato:
a) que tiver em poder papel ati livro ou lançar mão de

qualquer meio C\'"'E' vise facilitar a execução das provas;
b) que auxiliar Ou .'lceitar auxílio para o fim indicado na

alínea precedent�;
c) que perturbar de '1ualquer modo a ordem dos trabalhos.

Blumenau. 18 {lf, março "de 1953.
HERMES BUCHELE - Gerente .

ANDRE' SADA - Contador.
·,.&LJtGLi

..

alivio
:�e8uro
. ;.

.

(-l;"�"�

1I'6n1'.1I11a da Dr; Doií:WJ.
10It Jaguaribe, A baBe de
�rltlla, a milagro� piNltil
da f16ra bra.ilélra;

"

% - X � g - 1 vestiu contra os mcsmos, cóhi 'rante muitos anos enI ItOúpa
a faça ,conseguindO àtingir, va Sêcá;' no mesmo cargo,
ainda, o sr.' �oão. "Diniz Sant, sendQ bastante conhecido em

em uma das mãos. Em seguic Blumenau.
H COAF nãb secundou a portaria da, Leopoldo Estevão afastou- ---,

__---,_'--..;._"-_..,...__.

com medid<1s capazes de garantir se do local, limpando a faca
sua plena execução, ou apenas a tilita de sangue nas proprlas
divulgpu para justificar 5ua exis- vestes. Foi preso mais tarde,
t6ncia, 011 então a burla a 'que nos nas imediações de sua resi

refe�imos linhf\s �traz está sendo ciência, pelo Delegado Luiz
pr�tlcada. E' passIveI. me�mo. q�e CiprÜln e pelo cabó dó des- I
haJa um" pouco de tudo lssa lms- tacamentQ policial da Cidade.
turado, cO:rno se fosso preparadO

'I FALECEU NO HOSPITAl,

CO� esses t:rês ingredientes um de- Co�duzido pará o Hospit�l
11:1050 coquetel para com ele .sua- ,BeatrIz"Ramos, 'logo depOIS
V";f!r um pouco c:s torment.os. que I de ferido, Siegfried" Keniri,
aflIgem o consumIdor catarm�n&e. ! qüe contava 23 anos de ida-
Prazam os céus que estejamos de, não. demo.r01x " a falecer,

enganados e que, "afina!, com o dado que a facada que o atin:�
tempo. traga a portaria, os resul- giu. além de perfurar-lhe o

tados desejados, De qualquer mo- figaeb" cortpu-lhe" Ulna arté
do, tudiJ ° qUf" aqui registamos..tiil e viscerris.·

.

poderá s'n' levada cID 'conta de uma

contribuição nossa para <i SUCéS50 ,O CRIMINOSO
da jniciativa, o qual só se conde- 'LeopoldQ Estevão, confor-
tizprá; so lhe forem observadas e

IlTle
ip:forihainos, exerce às

corrigidas as POSS.iVc1S fa.ihas. Ou- funções de guarda-chaves da
tro não é o nosso propósito.

: EFSC, tendo trabalhado du- se.

cumprimento de sua determinação,
,

Essas' oonsiderações têm sua r.a

zão' de se"r. Fala-se, no Vale do·

Itajaí, que oS promotores das al

tas, já e�.conh;ara� l..�rrl modo en-'

genhosÍJ" ClÍi" burlar a determinaçíjo
da "COAF. ApeII!'s para formar

uma imagem mais nítida
.

dessa

burla; v"mos forjar um exemplo.
Di�àriioi que um interniédiário con

seguiu 'éstocar mil sac'a5 de arroz.

Dirige-se ele ii' COiU' e diz que
seU estóque é de dez mil sacas e

pede permissão para exportar a

penas mil, ficando. para o consu

mo interno nove mil 5aC;'!5. Se

consegue a" autorização, como é lí

cito' esperar, enviará ele para fóra

toda a merr.adoria que adquirira.
E parece :·que é"" isso mesmo o que

está ". acontecendo, eis que mllit6�'i
generos produzidos no Vale do

Ita.laí. abundantemente. em Vez de

baixarem de prer;o com a sanção
da portaria, muito pelo contrário.
sofreram sensivel majoração. Be- ':;-�;;;;;;;;��;;���if.i;����;;��;;�;;���;;;�;;;����
fOl'ça, ess(\ impressão o fato de

I ��Icomerciante. de Indaia). municí-

pio que fica mais próxima à zona

de produçi!o .de arroz do Vale do

Iltajaí. dirigirem-se a Blumenau pa_
ra adquir'irem esse produto. con-

ror�e. inIonnação que nos foi pr-es- �
tada por pessoa merecedora de to- �
do o crédito. Verifica-se, pois, que �
pelo menos até o momento a de- �terminação do órgão controlad�r �
dos preçoS em Santa Catarm;l n"o �.
conseguiu. como se esperava. baj- �
xar

..
um Jnilímetro que "_!'icja no cle- �_

vado' nivel do custo da vida. Ou �. .

Ili �
�
�
I;

�

I
�

.�
."

I

Capas de 580/00 Ó,

Iaileurs de 1.100;00
Iaíleurs de 980,00

por 430�OO
por 800,00
por 150,00

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

»

��'---

Fórmula do
� ·"rof.· Fernando Magalhãsll

Um proállfo do

LABORATÓRIO UCOR Di
UCAU IAViER S. A.

J

M

completo
dos

das e estudaremos Cr)n1 simp'a
tia, acrescentou:
No que COnCfJrne aos recen

tes ataques por "Migs-15" co

munistas contra aviões alia

dos;' o !lresidente considera

que arnbps, extremamente

graves, não têm relaçH.o algu
ma com a guerra na Coréia,

retração dos pàssageiros para. lon
gas viagens. prlncipâlmcnte nas

Únhas de 13úenos Ail-es e Monte-

vidéu Nessas linhas. Corno '-"c sa ...

be. o' n(lmero de passageiro". era

bem grande,. dadas· as oportunida
des 'de bOlis coínpt'as que ofere

cem os mcrcados argentino' e uru

guaia. Entretanto', com·o aumento

no preço dilS passagens. desapare
ceu a vantagem dos bons preços
das mercadorias.

(Estabelecimentos JOSEt DAUX S. A. - Oomerclal)
o SEl:LClNEMA - COM RENOVAÇãO DE AR

.

"PEB:FÊr11A":':" A l' R E S ,E N TA:

l(. O ,J E "-, SEXTA F1;:IRA às 8. horas - H O J E

SESSãO. PREl\'I1ADA, apresentando um grande filme de

.guerra. A RepnbUc, que .já
-.

nos deu: "Os Tigres Voadoras" e

"lwO'cJima" o, pfrl:taI da .Glôrta", apresenta-nos agora

{cHora Da Decisão»
�

.

. ,:'... '," � ,"...,_.
. '," -

I
•

_.' ,,". \ ."

A EDUCAÇA0 é a melhor herança que você poderá Ie

gar a seu filbo. Dê a êle a o�ol"tllnidade que você, tatvez,
não teve. Construa a felicidádc de seu filha, matrtcuíando-o
em nosso Internato.

".

INSTITUTO KOlB1R
PENSIONATO PARA ATENDER OS ALUNOS'· DO

INTERIOR; .
.

.

Uma garantia para o seu futuro. Curso gillasiáf'el'!1 apenas
.

dois anos,' Idade mínima 16 anos.
..

CURITIBA·.,- Travessa Iraní, 8.3. :':_Esquina José BOl1ifáclQ'.

Â

§
D&S PERNAS: caras sem ope.raçi. I"

"

UIl:U>EPSi1\S, PRISAÓ Dl!! VEN'1'RE. COI,lUS, .

hME81ANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS

VORAÇAO,

�.tJ:L'DMIÔCEoS�SRpINEC8: .BL�S"TGAA.".•
DQâDO

.,".��AR�Y T�g.l)RDA ___
Vltn10a Geral de Homena, Mu.lhexefI e CriaUÇJUl ,,$

iTOUPAVA SECA�' is 11.,. 15 &ai��.J":
6

ASSINEM ESTE
JORNAL.

América:
..
SLmões, Badé-'

co e Antoninho; Vico, Co'
cada e Ibl;aim; Carriço, Eu
clides, Zabot. René e Gas
tão.

, :
'05 mesmos quadros vol

.t?K#9 ,a,. se d�trontar depois
'de. amaiiliã,.· prE)cÍsando l"

campé,;}o. joinvHense tritm·
far no tempo regulamentar
e na prprrogação, para des

classificar o onze cgnoinhen

PASSE�O
ESPOR'n,;S

U�O DIÁRIO"

I
I

J
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TERCEIRA PA'OlNÃ A NAÇAO

ov c O rd" un ial d rig
O volom9 em to�as zonas

U&GAO DOS "DIABIOS AS50CI.4DOII"
PBOl"&IEDADS DAI

S/A «A N A ç." Oa
-

A ç o
- Bedli.ção. Adimintr,açio e Oflcmu: a... 5i. 1"111116 L
IUU - Fone lU9Z - Caixa Postal, 38.

Diretor: MAURICIO XAVIER

Redàtor r RAUL FAGUNDES
&:&'P,i»I.BNTllI.

A.ulnatuH.í

REI,ATO'RIO DA DIRETORIA '

Senhores Aciorustas: -

Dando cumprimento 'ás' disposições legais e estatutárias, temos a 6&

ti3f�ção de apresentar e submeter a vossa. apreciação, o Balanço. Geral,

encenado em 31 da' Deze'1ll>ro' de 1952, bem como a Demonstração da

Conta Lucros e Perdas, e o Parecer do Conselho FiscaL -

.

Quanto a detalhes, juIgamó'::lós desnecessários, visto os próprios do

cumentos que com este publícarnos, demonstrarem claramente a situa

ção da Sociedade;, entretanto perrnanecexemos a VOssa inteira disposi-

ção para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. -
,

E, pois este, senhores acionistas, o Relatório que julgamos de nOl!4i.

dever, submeter a vossa -iprecíação na. próxima Assembléia Geral Or

dinária,

GASPAR, 28 de 7ever.eiro de 1953

LEOPOLDO SCH:MALZ - Diretor
JULIO SCHRAMM --:-' Diretor

WILLY SCHOSSLAND - Diretor

Imóveis e Benfeitorias 110.471,30
flOO.OOO,OO
287,877,40
92.506,20

RIO, 17 (Mcrid.) �- ° professor Hans Goldrnan iniciou.
hoje, na Policlina Gerr.l , as conferencias que veio realizar no

Brasil a convite da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e

sob o patrocinio do Conselho Nacional de Pcsqulzas, A pri
meira conferencia daquele cientista versou sobre a "Introdu
ção ao estudo da goníoscopia".

RIO, 17 (Merid.) -- O Presidente da República, por soli
citação da COFAP, autorizou, por 6 mêses, .aos navios de ban
deira estrangeira efetuarem cabotagem nacional. transportan
do elementos perecíveis, exclusivamente em cantara rrígorí
ficada,

DEMONSTRAÇAo DO AT�VO E PASSIVO - EM 31 DE DEZEMBRO

DE 1952
A T I V o

lMOIlILI7,ADO

Edificios e Depcndê'ncías
Instalações
Construções

ESTA'VEL
Bens Móveis .. ,

Máquinas e Instalações :.

Vcículos '" ." .. ,

125.908�20
2.526.437,80
.86.270,00

Caixa
Bancos

37.969,50
34.954,60

RIO, 17 (Merid.) -- O Presidente da República autor í

zou o estudo da possibiddade de entregar os campos de São
Luiz, São José do Marmhão e Santo Agostinho, que fazem
parte da Fazenda Real de Santa Cruz à Prefeitura do Distrí
t? Federal, para neles serem instaladas granjas coletivas, cons
tituídas por estabulos, aviarias e plantas hcrticulas. Tais cam

pos, conrorrne informção do Prefeito carioca, encontram-se
presentemente em aban ãono.

I>JSl'ONI'VEL

REALIZA'VEL
Produtos ... ". .,.

Matérias Primas

1. 144 . 008,90
657.310,30
302,161,30
284,632,80
29.267,90
30,000,00
10.080,00
47.777,00
51.861;40
9,862,6Q

l.H2,719.50
301.576,50
717,081,80

BERLIM, 17 (UPl - A policia sequestrou li jornalista
Waldemar Rehwald da zona ocidental e o ocultou em um lu
gar secreto, ° incidente, que teve lugar à' noite passada, foi
divulgado pela policia da zona ocidental, que recebeu de peso
SGélS que testemunharam o incidente os documentos de iden
tidade que o jornalista conseguiu lançar fora ao ser preso,

BONN, 17 (UP) - Os socialistas da Alemanha Ociden
tal exigiram hoje a ci .acâo de um exército national alemão
vinculado à Organ izacâo do Tratado do Atlântico Norte (O
TAN), em lugar de ccntr lbuíção de 500,000 soldados alemães
para o projetado Exército Europeu.

Corantes c Drogas '" .'

Aviamentos .. , '" ...

Materiais , .. ... ,.. "

Ações de Companlúas.
Del, F. do T. Nacional em S. Catarina

Empréstimo Compulsório IDe<;,., l474t
Duplicatas a Receber

D. a Recebe.r .em Cartcí r a
..

D, a Receber em Caução
D. a Receber em Cobrança
Devedores Diversos

Cr$ 8,960.735,00 Bilhete a

.
WASHINGTON, 17 (UP) - .John F'oster Dulles, secre

tarr? de Estado .dos Esla�c� Unidos, pretende iniciar, por vol
ta .Cte 10 de �alO, um'! vísíta de duas semanas a 10 países do
?r!ente. M�d_lO e do slldpste asiático, segundo informaram ho
je Iuncionár íos do governo.

(;OJ\fPENS,\,ÇAO

Ações em Caução •• 0 "0 "0 ., •••
'

•••• 0'0 30,000,00

" p � S' S I V', O
NAo EXIGI'VEL

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

Fundo de Reserva Especial ,,' ,

Fundo dc Reserva Legal , " ".',

4 . 800 . 000,0':
690,775.40
254.552,40

1.OH, 425,60
209,329,40

Fundo de Depreciações
Fundo para Devedores DL,vidt.sos

EXIGI'VEL
.

Bancos . ,".. ." ":: . �. ... � ..•

Duplicatns P. Pagar .

Credores Especiais
Credores Diversos .....

403,990,30
504,236,10
541.630,70
276,802,40

CO:1';7.'\3 DE RESULTADO

A Disposição da Assembleia

COMPENSAçÃÓ
Caução da Diretoria

.Ó: ,

GAspAR, 31 de Dezembro de 1952·
LEOPOLDO .SCfJMALZ - Diretor.
JULIO SCHRAMl\1 - Diretor

O"TELESCOPIOjjS· MAGICO!
;,,:-.� �M.�-::,�:' , :"5::::

!J
"

.» --"

�) \ \

(})\.GCj�( �

�� ��
= �� . �(W,,�l
--�"'---... - -=--- - / \ �

�
....

>�
BARRETO PINTO

encontram atualmente em

construção ou estão em proje
to e calcula-se que até o fim
da década dos cincoenta, a

produção total de força hi

•

'
.. 'J"

Z�.$G
�,... -u�.•:..;:--

Pc1rt:� O bom funcionomento
do ESTOMAGO E II'fTE5TIMO�

ELIXIRWÊ;TPHAlEN .

draulica da Suécia terá au

mentado dos 20.000 milhôes

KWH atuais a nada menos do

que 33.500 milhões,

-IAtençao anr-s,Oficiais
Es·tofo.mentos·!

.

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
�a.rechal Hez:.mes, nr . .lJ. JPedo Centro' Civico) em Cu�

. tltlba, necessita de ofíeiaís e meio oficÍaiS 'estofadores
para Automóveis e Móveis estofado!l-.� .

<'
•

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
OS interessados, deverão' se dirigirem' a Gerencia COm
o Snr. Emanuel Machado em Curitiba

. ou por
pondencía pana C. Postal; 1.242.

. ,

I
.

A�������������������

em

I
.

P 5, - O café subíu 'I cinquenta cruzeiros, o quilo. O fato não deve

ser c�mentado. porque'. nós prometemos café a dez cruzeiros em março

de 1951..,
, II _ Continua muito "rave o caso do algodão, que levou o Jafet, ao

I
Cemitério dos Demitidos, Nilo há compradores, E o B, B., precisa de

., centrar uma solução rápida. a fim de. evitar maiores dificul�a�es, e ou

; tros sacrifícios para o país Converse a respeito, com o .Anápto Gomes,

e .tenha a paciencia de ouvi-lo, por' vinte mínutos.

. "III - Por causa do automóvel. .do telefone, do gabtriete com sofás

.profundos, dàtilógrafas bonitas, candidatas apetitosas, o preenchimento

do cargo de 1.0 secretário do Senado estava sendo transformado rium ca

so políÜco, Ar-ranjou-se tudo, afinal com a habilidade do Ivo .d'Aquino.

melífluo. e grande perseguidor de brotinhos. Alfredo Neves, será o 1.0

secretário e um ótimo ;o_dministrador do Monroe. Apolónio Sales, que

.qUer troear-, mais tarde. o lugar de senador com o de governador de Per

nambuco•. acomodou-se como 3.0· secretru-to, cujus vantng-ens gão qlln:JCo

'ídênticas,

Liuw�õl
DE LftOlSiaõiLFAlftTEI
.'

R. 15 de Nov., 592 1.0 Andar .. BlUMENAU á
����'''�''i,�"",,,,�,��,,:r.�,,'''''''�''''',�'''''''S,.�

A RUSSIA TIRA o MACACãO - A Ageuda "Tass" ínfor-

ma que foi firmado CUl l\foscou, um convenio entre figurinis

tas especializados em modelos de alta moda, insllÍra{los tarn-
._ _..."., �""""':�"._"'''''''''��.��",-��'

bem em motivos populares e acrescenta que existe na URSS
doze casas que se dedicam ii produeâo da alta costura ..Esta
rá II ltllssia trocando (I IlW("(W;tO oíwrario lmJns graufillissimos
"tomára que cáia'''l
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QUARTA PA'GINA r-

da vicia

Claro Corpo
Vejo em teu destino duas esferas
Girando sobre os teus cabelos:
A primeira - mistica, onde os olhos
Indicam a eaíma de um mar celeste.

Outra, a pagã - lépida e terrestre.
Como o claro corpo- de horizonte.

Sobrezoam-te eUos luminosos

Que alucinam teu"corpo de vontades.
E deslumbrada pela visão Iongínqua
De um principe florido de branco,
Cais, como quem acorda do irreal.
E vês agora Da vida presente a imagem
Lucida de quem te ama alucinadamente

, CYRO PIMENTEL

G e te
II ' o terceiro-homem ....

Importante

1
_ do sr'. Gerhard Korthes,

I iment d
.

, com o nascimen Q e ua me-

- Fazem anos hoje: i nina;
- a srta, Ester .Jacobsen, j _ do sr. Lauro Muller e

residente, em Pomerode; sra. Olga Muller, com o nas-

- a srta. Al'acÍÍ Winter, fi- cimento de um menino;
lha. do sr. Pedro Winter, re·' _ do sr. José Bittencourt

sidente em .Jar-aguá e sra, Maria de Lourdes Bit-
- a sra. Cecilia Panstein tencourt, com o nascimento....,

Benetta, esposa -do sr" Arno pe um menino, e .1'
Benetta; -I

- do sr. Edgar Reli e sra.

-:- a sra, Maria B�stschard, 11'1s
_

ReiU, com o nascimento
residente em Jaragua do Sul; I de um menino.
- a sra. Dorathea M-oeller, '

Esses nascimentos se regis'
esposa do sr. Frederico Moel- trararn na Secção de lVíaterni'
ler; dade ao Hospital

jovem Ioldorí Moacir. bél".
do casal Pedro-

VIAJANTES
- Estiveram hospedados
na cidade:
HOTEL REX: srs, Her'

bert Heríng, WiHy Hering,
Ferdinand Kunz, Ulcieo Luiz

Preankensteín, Lair Lisboa,
Dumond Norbert Saint Mar'
ttn, Emílio de Souza Nocchi,
Gasparino C. Bittencqurt, dr.
Noberto Pal1estrini, Oswaldo
Ferrari, Fritz Herbert Eisen'
berger, Adolpho Habereh e

famil.ia, José Alvares Rubião
Filho, Ce1io Pereira do Ama.
ral e sra., Maria Gadotti
e filhos, e srta. Elita Ganido.

PRECflTO DO DIA
-

'"

1
2
3

I CASACO V1SUAL

I A iluminação convíniente é

',' imprescindível à boa visão: A
má iluminação origina nume-

"HORA DA DECIS.iiO"

I
rosos defeitos da vista, é res

"
Toda a epopé ía das tenebrosas ba- popsávej por vários acidentes

tallL'lS travadas no Pacífico, na Se- de trabalho e pela incapací-
gunda Guerra mundial, está fiel-

\
...

mente narrada neste celuloide que
dade progreSSIva para as atr-

será exibi'l" poje, às 8 horas, na vtdades manuaís OU íritelec-
tela do Cin� Blumenau. tuaís,
A _Repulllic, para expr�r eml Evite o cansaco visual e,

seu fllme alguns dos mais ano-
'.

jados capitulos escritos com san- consequentemente, certos

gue pelos valentes marujos ameri- acidentes de trabalho. pro
no serviço de Guarda Costa, pela curando realizar seus afa-
conquista <Ia vitória final, reuniu

nA Hora da Decisão" é uma ví

!Jrante narrativa que nos mostra

08 horrores ,la vida do mar", a

zeres em ambientes con

venientemente �lumina
das. - SNES.8

G

um grandioso elenco que não dei

xa dúvidas: Brian Donlevy Forest

Tucker, John Russel e Ella Raínes.

ASTRAL DO DIA

PP.OBLElVIA N, 763
!10RIZONTAIS

CURIOSIDBDE DO

por HAGA SWAMI
20 de �/Iàrço

A radiação de hoje é es

plendida para tudo! Lya, Mer
curío e Sol favorecem Impren
:;a, correios, transportes, mu

danças, literaturas, obras fi

lantropicas, diplomacia, pro
paganda e viagens,

Os Nascidos Nesta Data _

São creadorcs, intuitivos, in
dependentes. Podem efetuar

importantes invenções.

1 Agreste - 2 A �"clume; intuito - 3 Invocação mística
dos ind ios ; inul il ( fern .: símbolo quirn ico do azoto - 4 Mal
Icitor -- ;) Adorno; botccruirn - ti Sais ao mar.

VERTICAIS
1 F'Iacida - 2 ESl"lÇO de tempo - 3 Algo; centena - 4

Cidade - 5 Pcrdào cnnccdid- !"leI( s muçulmanos aos que não
professam o islanusrnn - 6 hargalha: alegria (interjeição) __

'i Do verbo oral' - 8 Desgraça.

ARÃO IEBELO
Advogado

_______ :!L §2 _ _ && _3 _ _ __ 1&& u

Atende em. qDall!lquer a. .

marcas do Estado
- BLUMENAU
Edillm "'INCO"

BANCO INDU'STRIA E COMErR(IO DE ,SANTA CATARINA s. A. To,..,,1 • alheia as @res

rapidez.
' >

T.llal - é Indicado contra t

'Dôres de cabeça II
R«sfriados

Nevralgias Sr v
Reumatismo I Cia ma

- Matl'h: I 'f A J A I'
Fumlado em 23 de Fevereiro (le 1935

Capital in tcgralizado
Aumento do Capital

Endereço Telcg "INCO"
Cr$ 22.500.000,00

27,500.000,00

Fundo de reserva ..

c-s 50.000,000,.00
30.000.000,00

Togai • auxilia • eliminação do ácjdo úrico. Nlio exer_c�, 'luatGuer ação
depresslva. OS comprlmídos de Toga!' .dlséotvtdós em agua slio Iaceis de
tomar. MIlhares de médicos atestam a sua: eficácia. TOgíi:ifé medicamente

que 5< pode tomar com ab.oluta conllança.

Total do não exigível css 80:000.000,00

Total dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIPAIS �RAÇ \8 00 ES�
'fADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

Ta:s;;as de Depõ-ãtos
Depósitos a vista '(sem limite}, 2%, DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SlTOS LI:MITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2'VO.OOO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%i
Limite de Cr$ 5dO.OOO,OO 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE"VlO'
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100,000,00 Aviso de 90 dias ". 1/2%

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 días 5%
CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL --

ABRA UMA CONT.A NO "I N C O" E PAGUE COM CHEQUE

SENSA(IONAL OfER iA ;DA (ASA' IUfRGfR A-OS SEUS fREGUESES

tod.� os dias, pe-netram Q

mente, a.potíe ra.m-se aa prõpria. al
ma - desta nossa alma que _ora

víve -tão soterrada de pieo�upações,
e à qual. justamente -por isso, de

vemos proporcionar momentos de

TODA COMPRA ACIMA @E CR$ 400-;'00 - 'DARA'
UMA CHAMPANHA MICHElON COMPRE NA C A S ABU E R�
G E R E T{}ME UMA CHAMPANHA

Rua

Senhores ,Comercianles C E R E A L I S"T A
Cf�A T A R IN, E N S" E

RECEBEMOS

SABONETE DORLY PO' DE ARROZ LADY
--- OI.EO A DON A ---
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DI
Marcado para as 17 horas de depois de amanhã o

. . .

IniCiO
I

catarinenses:'," . , " na.(opital 'dQ' Uruguq,ido . páreo principal em que intervirão os
Todo o Estado esportivo capital do Uruguai. A' mag- sas do esporte náutico ori- \ trata, indiscutivelmente, de A rapaziada do Aldo Luz de o

momento de entrar em nal o mais importante de Montevidéo: Qs atletàs flo-
aguarda com muita expec- nífica competição remísti- ental, clubes do Brasil, Ar- um verdadeiro campeonato encontra-se perfaitamenta ação. Segundo informes pro quantos serào realizados, rianopolitanos c o r r e r ã o

tdiva os resultados das re- ca de domingo vindouro gentina, Paraguai, Perú, sul-amer-icano. bem em Montevidéo, estan- cedentes da Capital do Es- tem seu Inícío marcado ps num barco alemão; ao qual
gatas internacionais que comparecerão com SU&S po- Chile, etc., ° que vem lhe do a delegação hospedada tadc, o páreo em que inter- ra às 17 horas .de domingo, se adaptaram perfeitamen-
(bpois de amanhã irão se dcrosas guarnições, além I emprestar um significado Dissemos que todo o Es- no Hotel Miramar, aguar- virão as guarnições de outt- devendo o mesmo ser trans- 'te nos treinos que levaram
desenrolar em Montevidéo, das guarnições mais famo- todo especial" desde que se tado aguarda com expecta- dando todos com ssrenida- ri_qger a oito remos, por l?i- mitido pela,Radio Clube de, a efeito.

sti a x per "
rio. e J., uiu.· .

"

Ue· r{o��:i��:��::r��!f�;�1
-

.

I
'

,�,'
,. '.' -

�, I? Bmesa guarnição do Clube)' pe O presi,á, "te aa' L'-' M
lIlI

d
II1II .

II
m F de Regatas Aldo Luz de.

Jogo e um. em· lall ;';:���Ó�:';":������t:; L'·· III cJ '/ cJ····· 'C""" R::c,o Estiva de najaí. já e- dia Geninho, do Estiva, des- tivadores. regatas efetuadas em todo s· ue··;· p..a" a� s..:a ,. 'e- " :0'"
.'

lüninado do cer-tame esta-I' per'd içou uma penalidade videncia, nestes últimos
.

.

-p
.

'

.. '.
•

'. ' ,

.' '.' • .

dual que ora se realiza, pe- máxima, chutando ,para fo-
o país. Os alví-rubros, que

1 C
v

"i
' alcancaram br'Illjante se- mRuS_QuE, espe.cial para

a"
matrvamente nos segunt.ee te!'-I as personaI'da'Jes de destaquc I,�ivos. da ser�'á, recepcfonando

o .arlas Renaux, rumou Ira.
- Quadros:

' •

gunt� lugar nas Regatas \1'1. NAÇAO") -- Consoante nos- mos: "PRESIDENTE .JOÃO· de .nosso mundo desportivo para �odu .�. delega�aO Iageana em s�a
domingo passado. dia 15 t\

I t
..

d P t A [la reportagem já noticiou o C,- CARLOS RENAUX,BAUER � accrnpa.nha.rern suas .üeregn- .�agmf,c'l se_�e socai ria ..noite

para Join'�ile, onde mediu I OPERA'RIO: HélI.·o, Ro- n ernacionais e 01"0 -

I g d f tA. CARI,ÓS RENAUX, através �rusqu3 _ Receb'do gcnt.i leza ç'ões. q.e sábado .. 14, quando lhes foi o:-

forças com o Operário da- I dela e Adernar; 'I'ipedro, e re c - e arma ex .raor- •
-

I C l\1f" J
-

1\1'1:' d'
,.

tri f P dc seu prozs:_iente sr. João Car- convite chefiar delegação NóS'" A pr-esença do sr'. SebastFi0 fertado um cocktaít.ie em c�t}a
quela cidacle, tendo a renda : eceu e 'lano ase; _ ln- ln3rIa rIun aram na .1'0- . " --

.. ' . " ·t
_ _, 1 R

.

.d l' I -

trossl ocasrao OUVIu-se ,-,os propa.51 (I,
I B dâ G' t B F d

-

., C' 1 d fi os. enaux corrv. ou o ma ora fil';:,;Jo jogo Lages pt E,sfa Pre- Cruz: em Lages ·e ou rossrm U' .

revertido em beneficio dos' gue, ran . ao, -arvo .3, a- va un ,<::<;ao fJ.a ir a, e ae J 1 f t J t

fl 1 d 't + in to) I'd S ào p. 1 n lt rã a cor d-;;"'·=--L:B.F:'" sr. SEBASTIÃO sidêrtcia senta-se enõbrC'cída· e ma retr.buícão á visita que f>; LOS uesporr n 3:3 ageanoa ca. rt

age a .os. Os alvi-celestes. \ ata . .::-argen o. C' . zi oro, i: au 0, V'J_ a a -

vés da palavra entusiasta da

t d f
. I ESTiVA Cl' G' rer dOIUl" g a' tarde deí'en r):lUZ para.r chef ar a delegação 110 aceitar a missão o faz agru- a Brusuue domingo ultimo o se-

a uan o racamente, foram I 1

,.

_

: _.1ICO, :nl- >1 o ,_:; \:' - �:l.
.

-'.
_

.

-- - Presidente da Liga Serralla .de

abatidos com facilidade Por i nuo (Pao) e Pao (I-{2rolCio); dendo uma vez mais o pres- atIeticana qu� 'd,omi'ngo 22. visi- lecÍdá procuran'Jo corre';ponder I nhor pres'd�nte da Liga Serran�. De3portes, que fr:sou·
,
do ,<,!:Itr.

4 X O. Eis anui os dados Totóca. 0511'1 (Geninho) e tígio do re11lO barriga-ver- tará Lage�, onde o nosso Cam· confiança depositada - Sau'da-, de Desportcs,-quel junta;:n-nt.-e ulgnficado da cç'nfraternização

principais desta porfia: ; Darcy (.OSl1Y); Dido (�Cas- de e taIllbeill do BrasiL jus- peáo lutará pela segunda ve; ções Sebastião Cruz Pres;d"'nte Jm � representa;nte do sr. Pr,>
d�sportiva entre o Val€ 'do ItajaÍ

1.0 tempo: Operário 3 x f tro), ChICO JI, Castro (1\''1:01'- tifícando. -se plenamente aSlcontl'a o ALIADOS FC. da "Pr;.n LBF". fe'to Municipal da Princesa da
e a 8erra.

0, tentos de Gaivota 2 e
I gado!. Déo e Tilico' dando-Ih, fi eSpCl;2.nçaS que neles depo- ceDa da Serra". Desf'art�, vai a embaixada u· Serra prEsenciou. o chóque entre

Brandão _ Final: Operário I Domingo vindouro o ti- sita nosso público, de vez

I
Tão logo teve conhecimsnto "_', tlet'cana á Lages sob a pres '·.len hrusquenses e serranos, numa As:;;im se faz esporte,., e o ç.

���l(i�: g�:i 6��e7�ggue i�a
: �L:I�O It;fa��á���rí�:ii�li���e�� 10FOSC �L �;}l�l���t(:, l��:s!:l��J��t���!.�:� ,

��:��:a�:oL{t� ��:�VrÕ��p::��::��:�_ �::p�:t!.��S�:b:SOt�:mC�::, �::�: :�:���:::oc�:�fraternização
Hes-

t�l�H��r:o:e:�a:�i!���s:u;:te��
segunda fase o centro-mé- visib que lhe fizeram os es- para obt:: �ovo__::'�_ __

'1 C.A: CARLOS RENAUX com Nêste particular alias é pr2c" teia o al�(f espirito �e ct:.!mpr_e_en·
-

. "',. '"_" �____ 6ua simpatica 'decisão j1roporci:J- 80 tambem que s?, dê publicidado ,?ão ,H desportivicb'cle que eX'Et'J
,

�_s_����:::..s.���-ó.._«:S����.����"'iE��»'""..'"ES�, 1
- -

C entre �"eus nlandata'r·:o". I",to �
A GRANDE §VRPREZA DO

.. '.. . ,�-- -' , .

nado a que futuramente tan�hem li carinhoso, recepça� que.o <
- -

CERTAME ESTADUAL os nossos outros clubes, flllado�1 A. CARLOS RE�AUX prope. esporte, amigos!
Foi no .encontro Ipiran- como o tricolor a LBF, conv dam, clonou aoi'l embaIxadores 'Jespor

ga X América de Joinvile, , __ , ' ,_ .
-- --- -,-

'

em C,moinhas, que se re-I
gistrou domingo passado o

mais dcsconcertante resul
tado dos que até agora a

presentou () Campeonato
Cat2rinense de 1952. Os ru'
brC's, que eram tidos como

favoritos absolutos, embora
apresentando produção téc
nica bem superior, a de seu

adversário, tombaram' pela
contagem mínima, tendo
Sebastião, o veteraníssimo
zagueiro que disputou vá
Tios campeonatos da L. B.
D., nela Internaciond de
Inda-ial, sido a, maior "es
tréIa" do gramado. Deta-!lhes ,principais do match
trav&do domingo último:

1.0 tempo: Ipil'anga 1 xO,
goaI de Pavão, aos 34 mi

nutos, numa falha de Anto'
ninho, aliás a única que
teve em todos os noventa
minutos o ex-crack palmei' ,

rense. - Juiz: João Sebas'
I

tião ela Silva, com fraco de'
sempenho - Renda: Cr$ ..

7.265,00 (muito boa). -,--

E-Iquip2s que atuaram: - Ipi
r<.cnga: Bóde, Sebastião e

Jayne; Pedrinho, Manteiga
e Marinho; Manoel Pedro
João Amaro, Pavão, Laca'
va e Quinco.

.

I(Conclui na Z.a página letra 'D)

PALMEIRAS E RAEPENDI
EM JARAGUA'

Ficou assentada para do

mingo prÓXImo a realiza
ção em Jan;guá do Sul de
um cotejo amistoso entre
as equipes representativas
·do Baepelldí local e do Pal-

aux

Ulti s s:,usqUfa
JULINHO, ex-centro avante dou de "ares", assinando conha- o C.S. EAYSANDU'.

Uo C.A. CARLOS RENAUX mu- to profissional por 2 a.nos com RENOR, _ç:onforme o !'eporier

Tumbe!ll

,�:,����t:

f' -r (�--i�
. _r'J"_-Ir.�(,.,_(��.,;( c·-):-?:�__,�! ,_'

i �\.l·ji! ':'-�)i?,tk�i!!(1L�?0!
\

: 'f
•.

,' .. � ,_ .

\
I

co-nsegulu apurar, deverá rctQl'-

láist�lada' um «�ta'nd» de lJllrra go n: aOD�:�;����A DO C.A.

o U U .... U U iJ U CARLOS RENAUX deverá sur-

ialvo no Ta�ajara Tenis tlube ��:Jf�:�:gJ�::f::��"stand" já eõtá pronto e, segull-

,-,o consta será fest:vament" dojornal "A NOTICIA" adianbn
O Tahajara Ten's Clube, cujo

lepartamcnto 'Je tênis passou r� inaugurado no dia 24 ele· maio
. I

centcmf'nte por uma remodela- p. vindouro (Espirito Santo)

o tricolor rompera o co

Muita coisa vai sur-

gir ...
ção ço.n1pletu! con), a construção e0Il]. un1. tornEio \.�e tiro: �o: :).1Y9· .,..,

de um confortavel vestiár'o, ilu-' Com a instalacão da c?l1cha de
SEGUE SEXTA FEIRA peta

mi'nação das canchas e aquisição' t'ro foi f:nal�ente concretizada I '�lanhã á LAGES a emgaixada

Ict.e um
. com::,etente .

prOfissional uma justa. aspiração daqueleG ao C.A, CARLOS RENAUX par�

rJara :nstruçao dos Jogadores c sócios '..la antiga Sociedade de Gndo de Brusque pelas fi horas

I princ'piantcs,. está _atualmente Atiradores que, e,o se extinguir Ua manhã. PILOLO; nléd'o vo

t
dedican'.lo espec'u!' atenção as! aquela agrem:ação passaram pa lanie que não atuou Em Brusque

t ;,� a 'Tabajara Teni:;; Clube. deverá integrar o onze de Hélio
demais ativida __e3 eeportivas c

I
"-

-

d h Olinges dia 22 na Princesa da
.

recreativas, tanto assim que man- Esta"" po's, e para mr noss'l

Iml f dou contru;r um "stand" 'de ti cidade, o Tabajé',r:::. '_ en s Clube Serra.

II
,1'0 ao alvo para seus as;;oe ados

I
e seus associados, gmallL'Os c:O RECEBF..::U: O TRICOLOR

I afeitos a ê:i'se esport.�. O nova, nobr.e esporte do tiro. BRUSQUENSE UM

CONVIT:t:..'�1
-

- -

I
DO VASCO DA GAL'VIA 'de Lages

Novamente em a ·0 o�Dião· �eTimbó :�:':Ff;:�::: ��l::�":f
espcrÚVbS ti�boenses, pois rasmo. A proposta 'd�)S. vascain,05
são conhecidas as possibili- foi coi:ls:derada pequena, sendo

dade técnicas de amp()s os -que {) tr'color fez úma contrapl;:J
contendores, os quais, em pota que se aceita pelos lageano
s:us mais recentes compro- tlará ensejo H que o Carl03 Re·

missos, teem. se desempe- naux jogue mais uma vez .em
nhado a contento, inclusive Lage-3.
contrt:: clubes d� ALIADOS FC e C.A. CARLOS

() União de Timb6 soU

j citou licença à Liga BIu

I menauense de Futeból para
na tarde de domingo cote-

I jar em carater ."amistoso
com o Acaraí de Jaraguá
do Sul. O espetáculo em a

preço está despertando de
susado interesse nos meios divisão. RENAUX. pós�el'iormente ao CQ-

meiras Esporte Clube de
Blumenau. Este embate fô-

ond�3 complé!� ��ra fabricar qualquer fiímes (t máquinas folog(áficas das me..

!iDo de lentes lO .. .. Ihores q ua1idades

COMPLETO SORTIMENTO DE RUA 15 DE NOVEMBRO, NR. 1.436

O'(ULOS PARA SOl E DE GRA'US (Defronte ao "(ine Blumenaurr)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



T o ANTE EMD ;)

E
a facada no ,eutr

PAJUS, 19 CUP) _:_ Com o mas da guerra fria.
discurso pronunciado por Trégua na grande luta
Georgi Malenkov ante o Su- PRI·a muitos observadores,
premo Soviét da "(jRSS inicia- isto .,iguifica um virtual con
se uma nova fase das relações víte ao presidente Eísenho
entre a Uníão' Soviética e o wer para iniciar conversações
mundo ocidental. com o Kremlin. As reações 0-
A questão está aberta, mas ficinís, todavia, se têm mos
Indubitável que as palavras trado reservadas, mas a im

prensa européia --:- inclusive
órgãos francamente anti-co
murnstas - viu no discurso.
do novo chefe- do govêrno so
viético os sintomas de que
êste busca uma pausa em seus

choques com o Ocidente, sem

que isto possa, entretanto, en
tender-se com uma renuncia
definitiva aos grandes objeti
vos de sua estratégia política.
"Le

.

Figaro", ímplacavel
adversário da política sovié
tica, adverte que é neeessário
dar mais vak-r aos fatos que
a palavras e que se deve es
perar do· Iado russo "fatos
tangíveis" que reafirmem sua
anunciada vontade de paz.

.

Por outro lado, o jornal reco
nhece que Malenkov avançou
maís

'

que o próprio Stalin em
suas ofertas conciliadoras.

às 10 horas da noite de ante- tre, em sentido ascendente atraz. às 10 horas da noite conversar. Em dado moruon
ôntem, nada ficando a dever perfurando-lhe o fígado. Sieg�: de ante-óritem, o sr. Siegfried to, j�, exasperado, Estevã? _c
ao primeiro, em brutalidade. fried Kenin faleceu mornen-? Kenin, funcicnário da Meta-' xigiu de seu genro a ccrtidâo
Ao que apurou nossa reporta- tos depois, no Hospital "Bea-!lurgica Henrique· W.anke, de de ca.same�to, iníor.mando�lhe
gem, o sr. Leopoldo Estevão, I triz Ramcs", em consequencia t Indaial, quando trafegava pe- este que nao a trazia consigo,guarda-chaves da estação da do ferimento. lo centro da cidade, foi detí- no momento, e qu� sena mais
Estrada de Ferro Santa cata-! MOTIVOS do pelo seu sogro, Leopoldo I facil p':!r<;t Estevao. r�quer�rrina, naquela cidade, àquela Ainda não ficou defiriit.iva- Estevão, com quem se pôs a' uma COpia no Cartono. Não
hora, deteve seu genro, de no- 'mente estabelecido o motivo satisfeito, cem a respo�t� Es-
me Siegfried Kenin, em fren- ! que levou o sr. Leopoldo Es-. tevão suspendeu a biclcleta
te ao Bar Florida, altercando i tevão a assassinar seu genro. ! FUGIU A lADRA COM em que seu genro _

se achava
com o mesmo. Em seguida, vi-· Está fóra de dúvidas. entre-! sentado, pelo guidão, desmon-
brou-lhe uma facada no ven- tanto, que o mesmo se pren- A ROUPA D,!\ AMIGA tunda-O. Sacou de uma fac.a e

,.
de a questão de família. Sa- """

\
enterrou-a no ventre de Síeg-

be-se que Siegfried Kenin a-!
_

fried que, m�smo, ferido, cor-

cnava-se separado de sua es-' Leonor Mafr-aí �asada, e:u,- reu para o lIlten?r do Bar

I pósa a cerca de cinco meses, p_regada ,no Hospital MUl1J(:l-j Florida, _ perseguido por seu

desconhecendo-se, entretanto, pa l, est�\ c ontem H,a. Delega-l sogro. No ínteríor daquele
I as razões do rompimento. era Regional �e Polícia. apre- bar, tentou defender-se com

I T
,

�en.tando queI:�m contra
.

sua uma cadeira, mas ja se cncon-A CENA DE SANGUE arruga Margarida Bertoldí, a- trava bastante enfraquecidoConforme dissemos linhas c';lasndo-a de ter fugid.o com pelo golpe recebido, nada po
u a mala de sua propriedade, dcndn fazer. Estevão consc
contendo inúmeras peças de l guiu

.

atíngi-lo mais uma vez,
roupa, sapatos c outros Obje-! numa das mãos. Nesse Inte
tos, acreditando que a ladra rim, diversos populares inter'
tenha ido para Tirnbó ou pa-' viram em socorro de Sif'g
ri! Indaia l. A polícia tomou as Iried mas tiveram que ré
(àevidas providências para cuar: lima vez que Estevâo in
descobrir o paradeiro de Mar- I
garida. (Conclui na Z.a pá;:. letra G'

orrer

De
i§l§

I ZEN

(f.
.

�

SR. TtiALENKOV ,

I
do . novo Pr-imeiro Ministro Isfjv:átJco sobre política Inter- 1nacõona1 causaram emoçao na, C ., ,

Eurcpa; 8 riS chancelarias, pre- j omumcam a praca e aos seus clientes quesentemente, estão se dedican-
d

'

do D .uma cuidadosa análise; entro dé breves dias iniciará novas linhas·do d.scurso. .

.

. ,

; ·N�o se 11'ata sõmente ?O f�- . com aviões D(-3 de 1 a classe Il'gando 'faj'aTI·ato ne qu€' Malenkov haJa ra- I •

tific<ldo e:11. forma categórica ( 't'b \..,; P I < R' d J
'

d' \
.

=a$ {l!.opostas de paz formula- un I a, Jao au o e ,10 e anem), larra�
d'Os por Stalin .em diversas 0-

.

caslões. Em seu discurso, Ma- menfe
iénkt1v mencionou por setl

•

il0me os Estados ·Unidos, ao'
exprü;:;;ar que a União Sovié-

'

tica está disposta a discutir
côm todos os países uma solu-
,ção p3dfic'l para· os probh'-

TCive a mais ampla repor- f Na edição de ontem publí- nius, que se encontrava instacussão o duplo crime ocorrido camas todos os detalhes da lado na enfermaria, rodeado
ante-ontem no bairro de Itou- tragédia "passional, que abalou por pessoas de sua fami lia ,

pava Sêea, o qual se verificou a população de Itoupava Sê- Na presença do reporter, o
no patio da Cooperativa da ea. autor da tragédia manifestouFábrica. de Gaitas Herfng, on- Conforme noticiamos, as ví-, se arrependido do que fizeraPensa-se que o sucessor de de Reínoldo Renius tentou tímas, que sofreram apenas ao mesmo tempo que. aind�Stalin ser ía partidário de uma contra a vida de sua mulher ferimentos, ainda se encon- scb forte emoção e aos solupo�ítica mais inclinada para a, Emilia Renius, empregada na- tram internadas no Hospital ços, demonstrou apreensõesAsia que para a Europa ouI, Santa Isabel, sob os cuidados sobre o estado de saúde deseja, que estaria dispnsto a I quela fIrma. e em seguida pro- médicos dos drs. Paulo Mayer sua esposa, dizendo textualfazer maiores concessões nes-, curou suicidar-se, com a mes- le e Gclasio Freitas. Emilia mente: "O culpado de tudota parte do mundo, mas con- ma arma. Renius sofreu ferimento su- Isso é o meu cunhado, irmão

perfieial na .eabeça, enquanto de minha mulher, o qual vi
seu marido recebeu o ímpac- nha se intrometendo na nos
to da bala sob o maxilar su- I sa vida" .

neríor esquerdo, onde se acha Mais adiante, acentuou Rei-
CRONICA POLICIAL

alojado o projétil, nlodo: - ::Depois de ter

ViS-I ( O L H I D O P E L AOntem à tarde, a reporta- to minha mulher baleada, fi- �.

'

gern esteve no Hospital Santa quei desesperado e louco de MOTOCIClE'TA IIsabel, procurando entrar em dôr. Não me restava outra \contacto com Reinoldo Re- coisa senão suicidar-me e de-

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

Ilrrependimento depuis da tragédia
" #

De.tonaí A Ar a ara

Depois edi Perdão
Declarou o outor- da tragédia de ItouPQVQSêcQ

"

S

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov., 459

RIO, 19 (Merid.) - Está defini
tiv,lUlCnte assentado que novo au

mento se verificará no preço das

passagens aéreas para a Europa e·

América do Norte. em virtude da

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

A
T. A.. r,

PRAÇA
E CRUZEIRO DO SUL

pois ele tê-lo tentado pedi per
dão a Deus 11el0 meu gésto .

Atirei em mim próprio para
111C rrer".
Ao que conseguiu apurar a

reportagem. Emilia Renius.
que chor-a ·eollvulsivamente Ó
tresloucado gesto de seu ma

rido, teria declarado que, se

tivesse verificado a morte de
um dos dois, era preferível
que ambrs morressem, a ter
que suportar o sofrimento
poster ir.rrnente.

da
'"

Camar d em

DE 16
,

31 de M�t'coii

na

C a s a

"A C ITAL55Cerca das 11 horas de an

le-ôntem, quando atravessava
a rua 15 de Novembro, em

frente a Cia. Telefonica Cata
rinense, o jovem Roland Tier-

• - líng, de 18 anos de idade, foi
av Iao colhido pela nlOtocicleta guia-

da p:]r Bernardo Buzke. I
1

Em ccnsequêneia do vio-
crescente cotação do dolar, no 1neto choque, a vÍtin1a reée
�ambio livre. �u"nto à .base do no- ! beu ferimentos graves, sendo
vo aumento 50 se sabera quando os! imediatamente internado no
dirigentes das companhias de li- Hospital Santa Isabel, onde se '�i!,.,.,.�"""""""""""""","""",=''777=,"",,",=,,,","",>7'n""''''''''''======?7;��lhas lIlternacionais se renuirem, a acha en1 tratamento. : �=========CLLL.=======""","","""<-=�,""","",""""""",,,""de tratar do assunto. Espera-

,.

__ .

REDUÇÕES DE 10, 15 e 20 POR CENTO

Aumento de 20 poO'rcento
nas passagens de

Filial

..e mesmo que ainda. esta semana
e rea!izern as conversações enl

'.orno (lo assunto, uma vez que {O

dolar .VI atingiu 42· e 44 cruzeiros
la PT'lÇ". Só se sabe até' agora que
,'ssc não serã abaixo de 10 por
'entoo podendo atingir mesmo até
a' casa dos 20 por cento.
Como sc sabe as passagens pa

ra a Europa, Asia, c- Africa tive ...

"..m um aumento calculado em 70
l?or cento enquanfo que para a

'\mérica do Norte. ou mesmo pa
ra países da AmerícR do Sul e Ccn-

•

traI o aumento foi de 40 por cen

�o. No Sindicato Nacional das Em

presas Aeroviáloias apuran10s que

lquele orgão enviara um memorial
:. Diretoria de Aeronautica Civil,
'olicitando um reajustamento no

)rcçC) da5 passagens, em vista dos

crescentes aumentos do dolar.
Por outro lado, apuramos que

:c acentuou nos ultimos dias a

•
-.-

I' #J 1,�,1 trR :�::::D::::� ,

IIR
.

I:aIR �!:R�CC�::LU::
------

esfavoravel
e az da

DESTRUIÇÃO ARRAZADORA DOS PREÇOS DA
-

aça
ofertas s.

(Clmclui na 2.a pãg. letra Tti)
COl\lENTAItIO DO PORTA" VOZ DO DEPARTAMENTO DE ESTADO SO:BJ1E AS

- - - - DE CLARAÇõES DE MALEN liOV - - - _

por
por
por

Cr$ 195,00
Cr$ 175,00
Cr$ 195,00

SEDA diversas cõrc,> de Cr$ 310,00· Cr$

i... \VASHINGTON, ln (UP) t"s so\" ét co� que. pIes tr'.' .U7,'-· ça. como pl-'�lnraçàfJ
'

.• � um "pé'.Dr. Aires vonçatves Em seu comentário sob,·c as 'de- scm cm fatos as afirmaçõcoS rt, ilrl H"rbor".
_ ADVOGADO _

clarações dr, Malenkov. o sr. L·1l suas intci1ções pac ficas. "CRUEL E SA'De�O"
litestoenC"Ía f:I eserltól1". i coln White llorta-voz do Depa:- . A" palavras do chei' do "-ovel" NOVA YORK. !fI 'UPI - O
_ iUJrr�JEN.AU _ ,

lamento de Esta'Jo indicou q'" no soviéti"o�, Lm,on 'Vhit;� in antigo emhaixadol' do.q J<;::;tado;;
(us Rp1JlIQUII!;. 'li 11'.0.' ui I

o governo norte-americano. C'.jh·.- Iram rec"b,'c,as com internssp 1><" Uni'dos l'1ll Moscou, li \"f�I'f'1l IIar
____.____________ rava. a pa.rte, dos novos clir,gen- lo governo dos E�tado� Unido:· l'íman, dV;s1) '111<:' (I pr,m�;ro mi-

Sua veréJade ra ·s gnific.a<:ão t[,. nistro s'J"iü·co Ma l"nlto,- o im
yerá no [;njan1�. ser ju1g::;rI::t i, pn::ssiou � C'=HHO f\un' dO:i lHa!S
1HZ dos ato'j futuro� da lJn·â-· '�rllêis e sádlco� hO!1�ell:" que a!é
Soviética f \�as n:,l{�ÕP.S ({t1P PI' hoje conhec:".
domina. A afirll1fl.çãf) de intJen<;i'i· Num programa Ue t�!eviGã.o.
pacificas não é novida.·dr de par Harriman disse flue julga Ma
te da União 50" ét ca mas fI" p�. lenkov como "uma espécie d·e
lavras �e\",m ser confroni:' a homen1 cujo podcr poderá levur

com.os fatos. A guerra na GJré·�
a, XI'ficuldades internas na Uniii,)

c�ntll:U13. As o:)rlgaçÕeS inie'·n·, Soviética, dificuldades cstas que
ClonaIS a l'espelto da inde:perl.'_' j": refletirão no exterior·'.

RIO, 19 (Meridionai) - N:o- Daí o cuidado em descar- cia da Au,;Lr·a cont. nU8111 a S"r

I
- - � � =

lícias agora chegadas de Pe- nar os: ossos, Dara este3, livres ign?ra'das. Será 'nlcrcB��nLe. fi· iiRoupas ele qualidades pa- II�ropolis informam que o es- da carne. não boiar na super- nallzou, ver em. qu� �ledlda 1\>1:: II l'a homens e senhoras -- I
=!.uartejamento de ltaipava fície das· águéls. lenkov te

..

ma mtc�l(;ao d,: po' 'I Confecções Kcllermann \1
continúa ainda em mistério. Não contou. oorém, o cri- em execuçao suas declaraçoes " ii Rua 15 de Nov .• 681 IJ
::> bárbaro criminoso perma- minoso, com a· enchurrada que lirmando su�s intenções pacificas

.

_
_

Jecc à solta,.a despeito dos atirou as peças de encontro tanto nas questões que aca.baJ;!
esforços das�autoridades poli- às margens ão rio, onde se de ser evocadas como em OLl

�iais. E' que-·, nenhum indício r depositaram depois da queda tras.

5eguro deixou o esquarteja- das águas a SeU nível normal, NOVO "PEARL HARBOR"
lar que permitIsse o restabe- Um elemento podería eou-

ccimento da identidade da {ribuÍr para trazer alguma WASHINGTON, 19 fUPI ('

nulller Llil'a assassinada c da luz ao episódio, as peças de l!lenàdor Paul H. Douglas. dCIll"

.nfeliz criançç. trucidada sel- roupas encontradas, ou me- era ta por lIIinois, qualificou as

Jagemente. Ihor, uma combinação e três pr.opostas de paz fpita.s �-lo Pn·

.� /. Continuam desaparecidas as calcinhas; estas, Dorém, per- mIe!" Malenkov, da Russ.a. COl?,n,

abeças, pernas e mãos das· deram sua significação dada ,:m esforço para dar ao mun ':)

· vítimas. Ontem, como resulta- lConcll1,C na z". pag':... .letra """ 11Ivreu mfalso senl do ele scgurô.ll
lo das buscas minuciosas que
)s bombeiras realizaram no UlIllIIllIlllIllllltllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111 '_��io Jacó, a pal·tir do local on-
:le foram avistados os primei- A T E N ( Ã () MO' R A D O R E S E
cçs despojos até o sumidouro

• DO' V A l E J'\ O I T A J AI'.
= ção. exisÚam no pais. ao encer-

I :los Pilões, foi encontrado o
A 'ii J E rar-se o balanço de fevereiro ....

I·orax do menino �

410.042.93.9 notas, com o valor de
.: Como o torax' da sua mãe

-

Dia 311 de M3rço abri,á suas portas ii rU<I 15 de Novembro. 486 :: CrS 38.052.1570.50. Na linha abaixo.
_ ·ao que tudo indica a U1U- em Blull1cnau, Ino pr",!io onde funcionava o Arrnazem Ponto Chiei, - que devia expressar o montante de
Iher l.Issassinada seja mãe da I (I r A (O.E L H O

:=
__=:=-

dinheiro em circulação a 31 de ja-
pequenina vítima - os bra- • A PI. J neiro último, o "Diário Oficia!" rc-

Ç05 estavanl decepados. a ca-
qUe recebera grande ,ortimento de Tecidos comprados diretamen- petc a importância de fevereiro.

beca seccionado à altura da te das melhores fábl'ic.as do Pais. c vendidos por preços jamais
num erro inexplicavel em doeu-

I
�éÚma cerviçal. Os orgãos vistos em BLUMENAU.· mentI) de tal significação.
que se aloJoam na caixa tora- =_- Nn trecho abaixo, aparece UI1IRctalhos de Seda. a:;:;odão. brins. chitas. riscadinhos, etc .. a me-xiea, COIUO O coração e pul-

-

tro c a quilo. ainda '111' grande eorlilllen_to de sedas, voHes. brins, :: I
titulo "diferença para meno,,··.

· tnões haviam sido retirados ....

chadrês, casemiras, linhos. chitas', riscadínhos algodão, casacos :5 conl valor de Cr$ 626.510.325.0D.
violentaiuentc, O ,luesmO

para senhoras e erian:;as. roupas feitas para homens e crianças e :: i A' base de informações subsequen
·processo, O lUeSIUO método foi -

uma infinidade de outros artigos. :: teso pode-se apurar que. na. reali-em�regado, revelando com- Não iaçam suas compIas agora. aguardem a abertura da C A S A :: dade, foi retirada do meio circu-
·pleta· insensibilidade do homi- = lante a importância de 626 mi-

'1 C O E L :fi O, que lhe� venderá por pouco o que hoje lhes pedeln ::tida. O paciente desc.arna-:! muito. ::
lbões de cruzeiros, proveniente de

mento, a meticulosa desarti-..
C A S A C O E L H O d 1

-

C Ih Ltd ·t'"
vádas operações da Caixa de A

cuIação aplicados nos cadáve- _,
. • e 'nuas oe o a., SI a :: nlortização, inclusive o re�gate

r�s, revela, o propósito do:: ;: .rua �? de �<:ve.n}br.o, �,86 eu; Blum�nau, a que i pareial efetuado pela Cartdra <]"
matador: impedir que os des- :: 111.115 bar.ltos \ cl,rleru c 111<.:1hor .lÍender.l.

== Redesconto, num totnl de 1;2:' IHi-

pojas viessem à tona. i ::.iUlillll!ltumnlllllllllllllt>UIlIII!IUIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIHII.:<i I
lhões de =uzeiros.

Sensacional liquidação de artigos de· verãol
CERTlF'QUfM�SE DOS PREÇOS VANTAJOSOS, O.:ERECIDOS NESTA GRANDE VENDA DE VERÃO.

DE 16 DE MAR{O A 4 DE ABRIL

pOl'

Continua aiB�a ftBvollo em mistério o
crime �eesquartejameDto em Itai�ava
- Nenhum indicio sobn' a ldcntidade da mulher loira -

Vestidos
CASEIRO desde. Cr$ 130,00

LINÃO côres lisas :le Cr$ 130,00 por. Cr$ 98,00
LINÃG est::unpadc'& de Cr$ 250,00 por Cr� 180,00
:.FUSTÃO de Cr$ 215,00 por Cr$ 170,00
UNHO c:bonl. cOl'donet desde Cr$ 580,00 por Cr$ 395,00
CHANGEANT BANGú desde Cr$ 140,00.

Tailleurs

Capas de Chuva

SHANTUNG desde

Bolsas

LINHO úHirnos moC:. de CI:$ 1.320,00
.

Saias
LINHO crú ,le Cr$ 250,0Q..
LINHO cÓl'es diverSClG de Cr$ 220,00
ALPACA estampad,! de Cr$ 215,00

.

Blusas

desde Cr$ 260,00.
por Crs 940,00

VERNIZ de Cr$ 235,00 por Cr$

Idem de couro crocodilo de Cr$ 125,00

desde Cr$

desde Cr$

por Cr$
QUANTO EXISTE

DE PAPEL MOeDA
CIRCULANDO NO PArS

COURO diversas .córes

Carteirinhas dc COl'fO

por· Cr$ '16,00
por Cr$ 55,00

por Cr$ 650,00

Roupas para Crianças
. '�''Jl'4

VESTIDOS organd:.' de Cr$ 425,00
Idem fústão de Cr$ 140,00
Idem tafetá xadrez de Cr$ 335,00
TERNOS de linho ele Cr$ 250,00
TERINHOS de brim
SUNGaS
CAMISAS Algodão
CAMISAS malha

';;-"':." -'
por Cr$
por Cr$ 95,00
por Cr$ 290,00
por Cr$ 215,00

desde Cr$ 42,00
desde Cr$ 39,00
desde Cr$ 15,00
desde Cr$ . 21,00

Rio, ln tMcridiollH]l - O Díádo

Oficial de sábado ultimo plllJ!Í!'OH
o quadro demonstrativo dos valo·

res. imporiáncia e qualidade da�

notas de papel-moeda, exis�enl.es
em

.

cj�culação cm 2B de fevcreiro
e 31 de janeiro da corrente ano.

De acordo com essa demonstra-

ORGANDY slIiço ciri!ndf-l de. Cr$ 330,00
NYLON cibord;:rdo. ele Cr$ 420,00
OPALA cÚre.s· modernas
JERSEY

lingeria
COMBU{ÁÇÕES seda.lingerie c! bordo de Cr$ 95,00
Irlf'rn. idem, cimnda de Cr$ 65,00
,Togos 3 peças pinoivas bordo iI mão de Cr$ 800,00

por Cr$ 280,00
por Cr$ 350,001
desde Cr$ 45,00
desde Cr$ 52,00

!li

PRECOS ESPECIAES NO S FElPUDOS "ARTEX"
, '

�

Uma li�uídaçio na (ASA PEITER .. filial, favorece sempre o freGuiz

'. . .
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