
VOLT ÃO I
Fi.ORIANOPOLIS, :23 (Me

:ri'Unnai) - Voitll às manche. ,Ites dos jornais t,1. ramoso pri ....

me de Chapecó, deve1:1dü no

proxüno dia 31 voltarem ii

julgamento OS 47 implicado"
..

' na hedionda chacrna. tncíust
VE; o sr. Argeu Lugus, delega.
do d", Pullcia da otdade de

Chap€i2ó e apontado corno um

'.-
do:. pi."fucipans inETigadoL"es do
massaere, Estas decluZ'HE;oes
foram prestadas pelo juiz Da ..

vid AmlU'al Camargo, atual
mente aqui, o qual presidü�ã
O jUlgamemo.

ICalcula·se que os trabalhos
dUI"::f'ÜO sete dias no mlnÍ;'
mo,

-� ORGAO DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

ANO IX ,
Reá. Aú. e ortetnas
Rua São PaUlo, 3191
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TEI"EFONE� 1 O II 2

Enu. Tel.: "NAÇAO"
Caixa PastaI, :IS

«� S $0 E VOSSOS
D S' INSTITUI ESI
Importante �iscorso �o sr. Getulio j
Vargas Da conveD�ao naciODal �o pru,

RIO, 2:: (Meridional) - A mensagem que o dr. Getulio Vargas ui- I
1'fgiU ao Partido Tl'abalhi,ta Brasáterrc, õut.em, por ocasião dO

encerra-I'Jnentô da eunvençãu do partido, diz, entre outras coisas:
"Partilhando dos vocsos jiroutemas de dificnldades, vivendo inten.,

sameute a exístêncta do partido que encarna todo sentimento da mi
nha vida polítka, re;rosijo-me com vossos sucessos, na certeza de que'lnada poderá servtr de obstnculo à vossa marcha. na direção da zeestru
rotação ,�('oíl&miea e SOCi3: da Pátria. Constato hoje li esperança da. Iredenção ecouõmtca do BI.ISil, que só poderá ser conseguida com o
esror ço das massas trabalkldoras, de cuja confiança sois depOSitários,
A responsahilidade da salvaguarda de nossas Instttu íçô es democraticas
pesa. sobre "OSSOS õmbros, pois, desmoralizados os velhos metodos des
falsos arautos da potíttcn individualista, VOSS() programa de socialis
mo sadio é a úníea força ,1 .. gravitação, capaz de evitar que os! traba,.·
Ihado res Sé deixem ,,,<luzir pelas promessas falazes do extremismo es

(�favlsador,

Dia a dia o homem humilde das do deputado João Goulart, repre

"-'dade� fi .<10,5 campos ap:ende _ai senta tributo pratico pela obra rea
Ver o" nbJ"ttvos d.. mamfestaçao Ilzuda de congraeamento e harrno
concrata de uma diretriz segura no nía c um testemunho de admira

�aminho da igualdade, da justiça, l <;50 às suas exeelentes qualidades

I<10 bem estar de todos, o que cons- de condutor e orientador das vos

rttuí sinat irresistivel dos nossos

I
sus aspirações.

tempos, A autêrrtlcídade dos vossos Concluindo disse o presidente
ider.!s e sitlL'eriúade dos vossos es- Gelulio Vargas que o Partido Tra
roreos atráem sempre novos valo ..

, lJalhista Brnstletro há de sair re

res para as filEiras do partido

tra-I
vigorado e retemperado dessa eon-

- bD.�tll�ri,�1 ao qual se. tem iueorpc- venção, Na lição dos dias passados.
rado flgui',3S das lU31S representa- tendes meios para melhor cumprir
tf vas da nossa cultura, como

tam-I
os vossos altos objetivos, levando

hem das forças vivas da produção a bom termo:! obra de restabelecer
e da riquesa que constroém, eon- definitivamente para beneficl� das
\fOSCO, o futuro do Brnsil. gerações futuras, uma estrutura
A esco lha que fizestes para di- politica, social e econômica 'digna

rtgír os vossos destinos na pessóa do grande povo que representais.
/1---------- - - II RIO, 23 (Merid,) - O sr, Estados Unidos. Já pelos pre-

.\'-
"Por enquanto O' encare"

Marcelino Martins Filho, pre- ços alcançados depois da vi- .címento não tem .razão ,ti�' ir
sidente do Centro do Comer- gêncla dessa medida - acres- além' de três cruzeiros por

j cio do Café' do Rio de .Ianeí- centou - podemos calcular quilo". , "

'

,

I ro, informou que o Brasil já que obteremos de cento e cín- o entrevistado recordou à

l está recebendo mais dolares quenta a duzentos milhões de decretação do preço této pelo
,em decnrrencía de abolíção dólares a mais por ano.' governo amerleano:

LONDRES, 23 fDP)
,

- '(!Olnensais dos reis'e os ehe- A PONTE Dr.: CUIABA', onde I rehlHws enconii'a'dus -atf agi)�' tlurnctJs,' 'e sai," "'adi�nie, :,pÍJF:,f12J}!'��C,-9�,���gl!!�c�Pr:-ód,l:l'tO:JW1i ·i�Jl:ri'��q'd1%lht{�ãb �,��t,t� ;����:!':'���@M�'
"N l'

.

f

I
'

'

se presume tivesse o monstro

I'
ra,. e o TUNEL MISTERIOSO um só, ainda com força des-'

li
- - - - - - -

mo naquele país: porque a al- havia sid'a" decretado. 'jul1f�
,

.

en �um convite 'orm�l fes do Estado iugoslavo,
de suas vi- cUJa entrada tambem fotogra- .

'1' d I e
KeHermann - o seu II ta não será superior a sete, ou mente com muitos outros, lo'

1'01 feito pelo marechal Tl- quando, a 16 do corrente, jogado os pedaços famos, e que tem mais ou me
comunal. JOl :tn () ong. Es- Alfaiate II, mesmo a dez PO'r cento, Em go' após, a agressão comunista

to à princesa Margareth, do almoço no Palacio, tal
timas e donde a correnteza

nos 30 metros. O rio penetra tariam ali as cabeças dos ca- II Rua 15 de Nov., 681 muito mais do que isso já tem à Coréia, Pois temia'se a ex�

para que visite a Iugosla- convita teria sido formula� carregou, mais lJara baixo, os ali com grande força, por três. daveres?
. sido onerados os demais arti- plosão de uma guerra mun-

-�-----.- .. --------. --- '-------- gos". dial. Felizmente esta nãQ veio_

;��& :��'Ui��,nq1��Od����� ��ud,ehoPJ.aes,saogepmorta_v'o:dsecldao- IllIB, a II-lo alenkov e', medl·ocre E com relação ao consumo Mas a política armamentis-

Ue inte:-no'{ peL'guntou um jorna- ta, destinada a 'assegurar ades
as cunversa<.;ões entre os Buckingham Palace". ln- lista. "fesa do mundo livre con,tra a

terrogado sobre as in for-
• II1II

,) sr. Marcelino Martins Fi- ameaça vermelha provocou a
-

bI'dI"
Z d b t t I SI 1II1II lho respondeu: inflação nos Estados Unidos e

msiIT.IeCóg��u�n:d�osaasfoUqnUda:�I:s�a�osÔmnraeermea_, e Incapa e 5U S I ulr o ma • a ln dc-ê��� ����,tu:�ora�r;�!\i��� �!��!�st:��ur���:�ô�fc�U!�:'
uma -nolítica diferente' n,) bidamente fraca, Tinha-se che�

chal teria convidado a prin
O
.•

d K
. país, dê modo a sl!tisfazer não gado à conclusão dificil, tanto

cesa a _passar uma tempo- t presidente da lugoslavia acredita nue os novos dinnentes o remlm se lanram à nova agres ião só I) consumidor, como o pro' para os exportadores quanto
"! � "f dutor, Mas, de modo geral, a para os, importadores, no mer

ROMA, 23 (DF) - O sr. rada na Iugoslavia, crescen- majoração que se verificar a- cado -americano, que estavam

Giuseppe Paratorre, presi- tou' PARIS, 23 (UP) - G jire.si-, do governo iugoslavo, segundo d� pacífiea coexistencia com::.s Belgrado, 23 I.UPl - A im-
quí será compensada pelas a trabalhar com margens ex�

d t d S 1
.' de.nte Tito, da Iugoslavia, acre-I fontes t1ulol'Ízadus, que SP ti!,· potênCias ocidenta 5 a. fim de qü': prensa iugoslava, comentando os

vantagens que obteremos com tremamente reduzidas,
'en 'e o enac o, renuncIOU "De clualquer maneira, dita que o novo premieI' da se'am (m nofíc'm; I'f'c,ü'Íllas da possam fortalecer u .sua posiçáo. I'esultados -'ela vis'ta do marechal I

.

1 t d
as vendas para o 'exteri:or, E- sso, IrWgaye meI?: B, se e-

l) carg:) invocando razões se a princesa tivesse sido União Soviét ca, St'. Ma!enkov, é capital britânica, Porém, as'"eveJ'[l-s,,� que T,to prc- 1',to à Inglaterra é unânime em
Ias influíram no desafôgo das. veu,. ao, estabelecl?'1�nto, no,

ue saúde. Todavia, por una- forn1almente convidada Pe- um homem med:ocre, comparado Admite-se que Tito é fi 1m �n, veniu Churchill .... e que Os 1.'"" declarar que a víagem constitue
divisas e assim refletirão no BraSIl, de preços mlnlUlOS 'pa�

llimidade, o Senado-rejeitou

110
marechal, seria Belgra-

com o pxtinto premier Stl1\Íin, pessoa no nl1ln',:o POl' le!' CO'l': l'e8 br'itânieos uc 'itaram u Ü'S..: um sucesso político. comercio interno. ra a lavoura", E categorlCa�
Isto é o que tll'ia 'dito ao pl'C' vivido com os atmlÍs lidere;; soo ,-, de que é inevitável ,dev do as "BOl'ba", órgão da união dos

_ O preço' em quilo':,do ca- mente,:, .
.o pedido de demissão do seu do e não Londres de onde mier Churchil, durante 'Bua l'e' viét:co'5, que pode d 21'!' alg';] circunstâncias políticas, soc:a ", e Comunistas Iugo,;lavos, constata, fé não correrá, mesmo, em

"
� . L?,go, a r�tJrada do

presidente. deveria vil' a noticia". cente vitna, a, Londl'cs o c'hefr:! que os aliado !<i não sarlem "0))",- econômicas na Ru�sia, que' os .s sob o título "'A Vis'la Histór'ca" mais de dez cruzeiros?'- , celllmg
. �elhora as mar-

--.--- - o que se passa nos ba'�l ídOl'(,'; líderes soviétie()'� provavelmente que constituiu o ponto cl,llm'nan· O presidente do Centro do I gens, posslblhtando
ao come!""

A COAreJo que C" n l,"rm..:l .:ti }lIusteza eJa dOT�:e:��:�lita que Sla:in \,il'l- �:.e���:::�L:'�::�:Ha:.� :::" i����of��=:�eas��!:���;�;:;; Comercio do Café ponderou: (Conclui na 2.a pág. letra BI

\J rJ Q U giu Malenkov, Ber'a e MololO)','
da mesma forma como d'rigin CJ

SITA A LONDRES to.

pO I,"tr"ca externa da lugos lavI-a ���� i;������uiS��n<��, :��:: �!��'d",:l:';i --,-._- ..-�-----------.-- n�e��g:�e���,o'o���'t���"�j���:;
mais 'Significativa do comunic'l'

ali n!ia Stalin se lltilizou ,lOS 'I do final é aquela em que eleli',lel' � :'O\' í,j ien:, " '!lI<' 1I1'ahu"

I..... l'iróp':lfa ..
r .., Il li

afirma que a f'f;sistenc'u contra
APROVADA A UATIFICACAO DO PACTO DE COLABORACAO COM A mmCIA l� (\(;�t:;�I.�:�::f,.;h'!�;�'}"!l',�'H l;:je:�m:� a agressão e fi salvaguarda da

------- TURQUIA' -'----- O futuro de lnd'pendenc'a constituem o in.
, , "

11'1'
Uni:'o Suv,ét l�h, li! é pu"

seu fl'lho iel'esse comum da Gl'ã Bretanha�o nos .!.:WlnC11Jl?S. de ple!lH :;;;0, pl'ec '3urnente, qUf' Malcl"

l.gu.ald-a, d_e de chreJtos e, nao kov, E"ria e Molotov IJl'ecisa'11
e 'da Iugoslavia e que 0'5 confU·

L'AS VEGAS 23 {UP' será, provavelmente pro-t t dandQ Ih- tos na, Europa não podem teto
'

, 1
-

,

lmlscmçao ncs a.ssun (lS ln er- um do outro. Tambem se infor-
-

... .

I d h- dum carater .lo.cal. . I
A segunda explosão atômi- v.oca. a

� aman. ,a, segun o
nos;

, _
mau que Tito declarou que O� IOFO{TC 'L

-

, Quar�o -:- Que �'sse a�ordo novos dir'igentes do Kreml n ne· I) 11.
O mesmo Jomal. depo's. j� ca da serie de experiências mdlcaçoes'OfICiosas obtidas

e a,,!>rl.melra cÜ'nflrmaçao d: cess:tarão de lII11 perío'.Io tle "5-
lembrar que a Iugoslav,a nao e

t�'
'.

t 1 t em nesta cidade, A série de éx ...

POS�lbl�ldade de uma cola,bo tabilidade interna e externa, Es-" (lodg·fbsfora-ClkI., f' membro da comunidade atlilnt -

i
a or� cas a ua men, e

perlencias que está proce=
raçao frutuosa entre os palses

se período compreende uma era (Conelui na 2.a página letra F) curso no Estado de Nevada, dendo a comissão de ener-
que tem sistemas politicas di-

���f�j:5;�i�g::��t� Transco-rreram sangrentas as eleições �:��[�:=i��d�� ;��t�r�l:.
��-P��lt�d: tu�ofI���eir�s���� Ih d pre'fel-Io de" S' Pau'lo'

' va�:�::;��,utt=I�1���i:�1
������iaâ:��::�!/���jt°rleCc1�: Para a esco a e •. '::�\f;��:��ad�e��l��ã:b�
"P ô d d d'

I" "4' d J
·

Q d g80 milímetros, constit'il1-
t1'es �s�e�l�alka��c�s,o assi'::: A policia disparou coo Ira a multidão que

.

eseJ8va antecipar a Vhoni e aDIo Ui ros do especialmente para ,is·
como a vistia coroada ele êxi- 'so;,
to do marechal 'rito à Grã-, S. PAULO 22 fMerJd'onuÍ) -, 'j g'o do l�,gat', or,:g·uou·se Ilelo fa' componentes da viatura

lc\e'3ce.!
concurso d? Departam�nto de

Segundo Familiariza'...Bretanha são duas manifesta

I'
, ram da viatura e armn.do'_ de Ordem Pol'bca e Socm!. e de � ..

-

f 1" d l·t· Fa!·.avullL alguns m'nutos parti to de alguns úlementos 11!�acl.os '

,.�� ,

t ')0 000 home11S do exerCi'toçoes e lzes a. 1::0ssa pO 1 l.ca :'.. ao "Comité Janio Qun.',lro � Por- fuzis e de metralhadoras, amea- vat"l�<; via uras, �.'
,

'externa. A PosIçao InternaCIQ- as 18 11or .. s quando o Delegado
.

s
It'd7 N' tr em te· Aquela praça f'cou 'dl}minad�, com' o e'mprego e efeitos das;, • ., , c'.' • firio Paz" tenlaI'am discursar d3. çaram a mu ao m�u

nal da Iugoslavlu e a maIS SO-I
CumeI emdo 1\11, Ireles, tItular d9.

. . ., I meu por essas ameaea� O en- poucos minutos depo:$, pela Po'
armas estrate'�I'cas "'tOA1Y\I�e. ., h " d "

" - .
. , . >iacada do f;dlflCIO, atrallldo gran-

• ,_.
_.

. D' �
- '" ....�

lida Ja aVia a . L1.a C rcunscnçao PolICiaI, f.)1
de massa dC'Rimpat'zantes, Que- carregado então lançou mao d'e lima. ezena" de '\"ut1!rus arm<l' rias;" " "

informado dê que no Largo Tru- riam esse'3 elenlentos man'testar uma bomba de efeito mont1. HOll- das e pelotões da Força:: Públi-
. O ca vdispeisaram a maSSlk,·,ocÓr- ,Terceiro � Estudar o-

;�e de ,Ma'o, CIll frente ao '·comi·l' a po�siv<!l v;toría '.to deputado ve pânico, �rUlto'3 correram. u- "

,

Q I ' tro revoltaram-se e avançara:n rendo então, várias dctençoes, ponto de ,vista da
,
de'fesa,

.-

t·; ,J'an:o Quadt'os-Porfirio \"Ia .Tanio uUe ros, St b't
' : lla lC� 'O nr'nCI'paI's re"ponsavnl's' f'J- 'passl'va 'e os efel't'os da ex-

�

Assim não comprr,endet'otl1 os ccm ra o� ar I ruI' os 80 C l\·. 8 '.' ". ," ,

"_
Paz", orrtle está instalado ,o Di-

cun11)OI1P.nt"" (la R, 'P. 30 q'.1'� Estes delb1ram=,,,,e na .pra.ça eram 'det:dos, A: guarnição CU'l- 1
-

t"'L� ,

t t n 1 3 sadora do confl'to conseguiu 3.- pOSa0 a omlca nas' casas, ,

ratorio do PTB, três cidadãos �a- proibiram arbitral,'umente que 0,< passaram a t; Irar, a lngl co

automóvi'!is e maquina!" .. d'l.S
v'am sido ating'dos pOI' vários nlun'f"s'''otes se r"un:ss'eul "fim pessoas. Das Janela:s e das saca- bandonar a praça e seus compo- •., .

" """ ,,' �

das 'do ed·fic·o. elementos Iig"t- nentes foram trazido3' para esta ,postas nos arredores do
dos ao Comité paS'3aram a ati- ,Conclu! na 2.a C) centro da explosãQ.
rar abertamente,
Populares hndigl1'8.dos com a

atitude dos milicianos, novamen

te tentaram dominar a s'tuaçã'),
ocasião em que chefes polt'cos
do lugar conseguiram evitar qUP"
{} conflito tomasse outras ,pro
porções.
Já ,nessa altura, 'diante do

movimento de revolta popular,

Imesmo por parte daqueles qur;
"ão se .envolveram nas manifcS

tações inic'ais, O Delegado Gu
mercindo MPi!'eles solicitou o

Tito nao convidou a soberana
inglesa para visitar :seu país

Renunciou o presidente
do Senado italiano

BgLGRADO, 23 (UP) - A

ratífica<;ão do acordo de mni
zade e colaboração entre a

"Grecia, Turquia e Iugosl::!via,
foi aprovada per todos os de
putados, de pé e sob aplausos.
AOI'esentanclo ii lei sobre a ra

tifica�'ã() do iH:ordo o sr. Edo
ard Cardelj. vice-presidente
do Conselho Executivo Fede
ral, que durante sua ausência
substitui o marechal Tito co

rno presidente da República,
declarou que o acordo tripa r
(ite COI1Stitlli:
Primeiro - Um acordo im

pOl'lanlf' par;! a consolidac:ão
da independência da Iugosla
v ia e os dois país signatál'ios,
assim como para salv::;guarda
da paz nos Balkans:
Segundo - Que o acordo

):eforça a posição dos tres pai-

ses nas rala�'ões internacio
nais;
Tereeiro - Que está basea-

ESQUHE:O HUMANO
DE 75 MIL ANOS

VALENCIA,23 (UP) - Os
re.stos fossilizados de um pa
rietal que pertenceu a um ho
mem que viveu na Espanha há
cerca de 75 mil anos foram
encontrados numa gruta deno
minada "Cova Negra", perto
de Jativa. ao que afirmou o

antropologo catalão Miguel
Fuste que apresentará em

breve ao centl'Q especializado
o estudo que acaba de con'

cluir a respeitá.
As pesquisas que empreen

deu uermitiram-lhe estabele
cer que os restos em questão
pertenceram a um homem que
viveu naquela época, com ri
nocerontes e elefantes, cujos
ossos foram encontrados tam
bém na caverna.

1 BLUMENAU. (Santa Catar Ina) - Terça-feira, ,24 de
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I Empreendimento revolucionatio
Da fab,-;cação de aviões nos E.U.
Washington, 23 (UP J - O De- do todo o atual

part.arnento de, 'Defe'sa .leu hl'lC ·tlas e rebites,
sua aprovação pa.ra que prosaga

I ô construção' de dezess'e.s pren-

I
sas pesa'das, destinadas a fabri
car peças de avilto como no je n�

raorrcam tampas parn l!;�"'"af'l"
de cervEja;' O programa de
construção dessa-s prensas, que

I
custa:â duzentos e dez, milhões
de dólar-as, foi inlcia'Jo em ln 1
novecentos e c.uquntn (! um:
mas só ontr-arão a produzir- � m

fins do c01Tente amo. As peerrsas
teem uma .altura de: três andar-os
e exercem uma pressão de ., ..

(AUSA O 'NEVOEIRO
ACIDENTES NA MANCHA
DOWER, 21 (DP):- O

barco motor holandês 'ISpaar
nestroon", de 853 toneladas,
afundou durante a noite pas
sada no estreito do Dower,
depois de colidir, em densa
cerração, com o cargueiro a

lemão "Waldemar Síeg", Dos

que atualmente se gastam
-e o 'to horas. Foram usadas
metro pelos alemães duranta a

última guer-r-a. tornando .s ntíqua-
glesa, todos causados
voeiro.

Pode o Instituto Brdsíle ira c/o Café
ree liser po iitic« diferente no pais
• Não há risto na dimi nuicão do consumo nos Estados Unidos

I

rl'AQAllIJ. SEU8 AJ'Oj UlIt".'lO�
Vll'�q'1'lll mA.1UO

Ass6ciacão Comerciál e
•

Industrial de Brumenau de comemorar um triunfo que
já con'aideravam certo, Os ele,

mentos ,uais agitados negaram
se a cumprir as ordens e eonti·

nttRraUl a gritar 'a vitoI'm, Os

di'3paros fe:tos pelos CO!l1pon�n
tescla R, P, - 30.

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

2.a CONVOCAÇÃO
Imediatamente afJul'�a' aulol'i,

'dade �eguíu para o local. apu·

rando que de fato 3 feridos ha·
PELO PRESENTE FICAM CONVIDADOS OS SENHO

RES ASSOCIADOS P.-\RA A ASSEMBLE'IA GERAL EX
TRAORDINA'RIA A REALIZAR-SE NO DIA 30 DO COR
RENTE, A'S 20 HORAg, NA SE'DE SOCIAL, AFIM DE DE
LIBERAREM SOBRE A SEGUINTE

ORDEM DO DIA
1.0) - ALTERAÇP;O DOS ESTATUTOS SOCIAIS
2.0) - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL

BLUMENAU, 23 DE MARÇO DE 1953.
Federico Car!os Allende ,- Presidente

viam sido transportados para a ·",:;:,===:::::;:":::::::z�z:::::;z�z::::;:::z;:::;;;�
res:dência do dejmta'do _'Vlllde· tAS M Amar TCixe'ra. P.nto, ii rua Jo· .1 '

• iié Bonifácio; 89

I d.

Voltaram os afama os

O conflito que nno atingiu comprimidos EUFIN de
maiore'" propOt'<;óes graças ij in'l BOEHlUNGER, ALEMA.NHA

tt'l'vel1i;ão de IlOlílico" ti" I'l"'>;li' ="",:;;:"�"'"=-�
"

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e 'trinquem, ás preços desta' sensacional liquidação
mais· de d,escontos ......

por 130,00
por 220,00
por 300,00

Blusas' de 150,90 por 50,00
SEDAS� NYLON, CALCADOS, CAMISAS DE ESPORTES PARA HOMENt TU DO ABAIXO DO CUSTO Rua 15 de Novembro! 1.393 Ao lado do.c i N E B l U M E NAU

.... ': ..
.... .' � .

.. .:.. ._. ". , .... ',' " ... ...,
.

�
_��.M?�lJi��__,

.... 50%. e

Vestidos de 190tOO
Vestidos de 320;00
Vestidos de 410:0.0

,

.... LHA ESTA REtACAO �=

.." ,.,
'

BLUMENAU, :H-3-1953

DE VER
Artigos com

Dlft DO INICIOCapas de 580100
Ialleurs de L 1 00100
Iaíleurs de 980,00

Bolsas Verniz 250,00

por 430,00
por 800,00
por 750,00

.

por 145,00

• !visos .. Convocações II
CIN

useh
E MAS

�(i,ne enauluCine

,(Justo 'e o Diabo

IHDUSIRIA DE ARTEFATOS DE' BARRO' S. A.
ASSEMBi..E'IA GERAL ORDINA'RIA'

(Estab.elecirni!ntos
:�

.

F', . ,

>'
'

••

o SEU' CINEl\IA
.

- Com RenovaGiio d� AR PERFEI'l'A -
..\presenta:

Con�el;cjal)

mâqnína, 'OVERLOéK. com bàstánfe 'prática.

na : Pelo pr�ser:te Edital de. Convocação, são ��nvidados os

.' ) Senhores Acíonístas, a reunirem-se em Assemblela Geral 01'

[ dínáría, que será realizada em nossa séde social, às 9 (nove)

X�;;���������������;;;ii��;;��i;��;1 horas, do dia 26 (vinte e seis) de Abrilpróxímo, pai..a: delíbe-
rarern sobre a seguinte:

.
. '.:

,

ORDEM DODIA
1 .o) - Aprovação do Balanço e Contas do Exercício

1952, par-ecer dó Conselho Fiscal e Relatório
Diretoria.

'

.' .

2, o) - Eleição do Conselho Fiscal 'Pára -o Exercício

'1 1953.
. .

3, o) - Assuntos de interesse da Socie·dade.
,

Acham-se à disposição dos Senhores ACionistas; no escrí-
i tórío da Sociedade, oa documentos de que trata o art. 99 do

Decreto-Lei n.o 2.627 de 26 de Setembro de 1940.
Rio do Testo, 18 de Março de 1953

.

ALFREDO,HOGE - Diretor Gerente

HO.JE - TER(,;A-FI1IRAJ áS.8 horas -- .reprise
FINALMENTE!." O 1�ILME QUE VOCE APLAUDIRA:

FRENETICAMENTEl

« P I N O O R II»
(EM: TECHNICOLOJt>

COM AVA GARNER - JAMES MASON - NIGEL PA

TRICK - SHEILA SIM E '{), TO(lREIRO ESPANHOL MARIO
CABRE!

SUPER MAXIMA PRODUÇAO DA METRO DE ,AGRA'
DO GARANTIDO! UMA GRANDE LENDA TORNADA REA

LIDADE, N'UM E8PE'I'ACULO DE RARO gSPLENDORl
"PANDORA'" A í'ELICULA DE INDIZíVEL BELEZA E

GRANDE INTENSIDADE EMOCIONAL! "PANDORA" MU
LHER lU DEMONIO? " COMO SOFRIAM OS HOMENS

QUE A AMAVAM!,. "PANDORA" O FILME' QUE DES
VENDA O MISTERIO no HOLANDEZ FANTASMA!":'_ E",
,LEMBRE SE: VOCE APLAUDIRA' PANDORA! - Aenmp,
CQmp]s; Diversos

_:'.Inspü·ado no c.ra.na "de Goethe e na ópera de Gounod,
com musica adicional d,' Arl'jgo Baita,
"FAUSTO E O DIABO", resga um novo horizonte na histó
.ria do einema!!!-l.t.ALO.l.AJO.nop�..pe1de "Mefistof'e
Ies": NELLY CORRADl. no de "Margarida'. GINO ;YIAT'TE-

RA, no uapel de "Fau',\(,",
..

"FAUSTO E O DIABO" e a fusão do imortal drama d·" Géie

the e da gloriosa música de Gounod.
Se você gostou de "LA TRAVIATTA" L' "AMOR DE PA

LHAÇO", não Pél'CU' êsta nova apresentação de uma ópera
completa '<fAUSTO E O DIABO" - Um elenco de milhares
de fi'gurantes. com grandes coros e li orquestra da ACADg
MIA SANTA CEC!LIA, DE ROMA,

NãG percam, portanto, a única exibição ele "FAUSTO
E O DIAbO", hoje 110 tine Bluruenau. - Preços de costu

me,

POltCElA"-A SCHMIDT
Assenlhl#a Geral Ordi'náril}<y·"e·.]t, D'E'�' S' E

um lindo túÉimo;- com �a ea-

59. de 'in,adelr:i" 'e' diversos ranchos,
perto do perímetro· urbano da Vi-'
la .de Rio do Testo, medindo 56 x

SÔO metrs . ....:.. Frente com o Rio do

1!éSfu. <e cortado peia estrada geral
BruJD.enáu-;iara.guá do Sul .. Tra�r
com: Rodolfo 'Klotz, na. Empresa.
Karmo Ltda.., Rua dr. Cappelt, 177
_;;. FéÍ'ne 1435 -"-; Blun:"�nau_

'

São' convidados os snrs. acionistas desta Sociedade a se

reunirem em assembléb geral ordinária, a realizar-se no dia
18 de abril do corrente ano; às 14 (quatorze) horas na séde soo

cial, afim de deliberarem sobre a seguinte:
'

.

.
ORDEM DO DIA

1) 1proy�ção do ,Ba1at?-ço e contas do exercício de 1952,
relatórío da Dírctorta e parecer do Conselho Fiscal. (

2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho I'Fiscal para o exercícío de 1953.
') -Outros assuntos ce interesse social.

.

���������!,!!-!iii!�-�R!!'�-'!:E��-�-��'�:-�-�:::?Ji!:'!fi�'!":�:tfj�_��'-�'.����
Rio do 'testo, 17 de março de 1953.

'

HANS ERNST SCHMIDT - Diretor-Gerintel
. AVISO .

.

Acham-se à dispodção dos senhores acíonístas desta 50-

cl�dade, os documentos a que se refere o art. 99' do decreto-
1e1 n, 2,627, de 2 de setembro de 1940

Rio' .do Testo, 17 de março de i953.
HANS ERNST SCHMIDT - Diretor-Gerente.

nhuma das suas cláusulas en- ver russos no Parlamento Na

trn a impostura estrangeira cíonaí, com 'um acordo que' é
na soberania do Brasil. E': o precisamente negociado }lara
tratado um sólido edifício le� arrnar a democraefà bi:ilSUéi
vantado à segurança :dá' paz ra' contra "0 totalitarismo a

mundial e à integridade da gressívo do. panslavlsmo?
.

América contra' o agressor po
tencial de ambas, e que aí es-

tá vista.'
..

Não há, com efeito, maior.
audácia e maior Inconscíen
da do que membros do Parlá
menta supostos filiados, a eor-:

.

rentes democrátlcas, virem di

zer, nas colunas dos jornais
de ontem daqui, que são con

tra a aprovação do tratado pe
lo legislativo e pelo' executic
vo da nossa terra, porque es-

i
ses que protestam "são brasi"
leitos". Aí é onde .começa o e"

.

quÍvoco, Aí, onde -reside a ca

vilação. Aí, onde é visivel a •.

nota :!?ueril dos grosseiros mis
tificadores..
Esses brasileiros, que se in

surgem contra o acordo mili-
tar e fazem comicios, e pro'
mOVeln passeatas, não agem
assim porque sejam. nossos

compatriotas,' mas, sim, por'
que sã:!\antes de.tudo "nlssos',' J �
ou melhor, porque eles são' �
preliminarmente soviéticos.'
Tai a razão do seu voto. Talo
motivo qUe lhes ins:gira a con

,dula anti-brasileira e anti-a-
mericana.

�muimuuríimummmmnüummlnllmummmmmmullnnmm:u: Não há. buscar outra expU"

ª .'...
' _.DOEMÇas· NERVOSAS: f:M.ENTAIS .....•

.'

ª ;f��â �:�:ian�s ;��f:�i� v���
§

" .. ,

Dr<.- Arnaldo, .GilbertF
'

§ �gtl�rea���li' An:ecao��ci�el��;
ê DIRET�R CLltp,CP. 04: Ci\S.A. DE S4-'tl'DE DE N. S. ª dilrá outrossim, a maioria do

:;;:
.,

� DA. GI:rO.B;IA _'_'._ .::; Seri::ldo. A :i;>artidá a jogar; em

ª CONS1,JLTAS: de2 às 4 horas na Casa de Saúde :: �orno do tratado, é entre rus�

�
. .'

'de 4 às 61ti.iâ Can.wdo de' t,eão 39 :: sos e hrasileír�s: Que' têm a

� Foiies 4212 é 3055
<

'.S . - - - -- - - - - - -

� - C U R I 'I' I B A' ...;....:... :: AcSSINE1t! ESTE

'�iHmmiiiii�Um�iliimímUllmmUmmUUIUmmUfljUltlmlinHfllln�
.'

DIAR r.o

Ford�B. Em

ótimo estado. Tratar com urgencía
na Oficina: 'UniVersal,

."

Ruá São

Paulo, '1527. - Itoupava. Seca.

Uma boa, EMPREGADA, para ca
sa. particular e' exclusivamente pa
ri serviços domésticos, com boa a

pareneía e que. 'fale o alemão. 'Pa

ga-se bem, . Tratar com: ERNA
KLOTZ. _. Bêco Timbó, 315 ou

Empresa Karmo Ltda.:_ Prolon-

ga.-�éntó
'. .

";."

, ,S E M P A E
�AUTOMO'VElt PSADOS

FORD' 60 np. _..:. 1937 - CnE-

"VROt:ET 'COUPÊ" _:_ '194fJ - RE-.
.&AULT< PERUA _. 1950 - MER

CUaY·..,... 1948
.

CHa1YSLER

,eONV. ;i_ IS!!4'.,_ FORD '85 BP.
'....., :1,937"';:'. A:QJ:;ER • CIL. - 10011

. CHEVROLET - 1948 OPEL

�SUPER .'f!.....: 19E8 _:_ AUSTIN A-10
,- 1952 VOLKSWAGEN"';'"

·1951 '--' DODGE - 1938 - FORD
A CONV.:_ 1529 - TinUNPB 2

PORTAct> - lS.M..
.

II ��egâncla e bom gosto, II <tA c I S A" il'on�1324 - BLU

I jeÓmente ha.!ando-se na. II il{ENA� �.R.ua la de No".,· 983

II ',Alfaiataria :i(;ellermann li 'PEÇ�s: E ACES�O"RIOS EM

_ _3U."_ 15 d� No-v.,��� .J! (.
- GERAL ._

,

},{�,;lJ;,nricAçÃO' é a,:.meU�ór :herança 'que você p�der!i .le·
gar

. à" s:éij 'fUnil: nê a
.
êle' .a, Q<!l(ll·tunidade que você,.. talv�z,

Iiãi) 'teve/ Cómitrua a. felicidad� de seu filho, mat:r�culando-o'
em nú!<!.o Internato. ."

..

'.'
<

l tr i IJ l U'l O K- O l' B E R .

\,
,p���rb��.fQ pA�A. ATENDER OS" ALUNOS DO

INTERIOR; .".'
.

.

,

,;, Irmi gar:uí'Úá para O' seu future). ClJ.rso ginasial em apenas
doiS an:6S",i'·Idade minima' IS anos. '"

. .'
ÇÇRI'l1��' --:- 'I1raves�a. Iraní, 83 -'Esquina José Bonifáci&..

HOJE - TERÇA-FEIRA, às 3 horas: - Única exibição
ela versão cínematogt-árica, de

s. A.
INSTJIUIO DE OLHOS � OUVIDOS �.' NARIZ

.

.

GARGANTA: A V i S O
De volta dos Éstóc,os Unidos rermciou a sua clínica o

dr. Armínio Tavares, que em comnanhia do dr. Fernan
do Heusi, prestarão aos seus clientes o que ha de mais
moderno rias suas especialidades de olhos, ouvidos, '11a
riz e garganta.

AGUARDEM O SENSACI01':lAL RIN.ANÇAMENTO DO
MAIOR FIl.ME m� TODOS OS TEMPOS: "SANSÃO E DA-
LiLAi,.

""

.
. .. ,.

.

lVJao Tse Tung
Moscou

( . , ..

Ira
,

a
que, segundo o correspondente
do "Sunday Times", deve rea

Iízar-se no mês vindouro.

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

6

A E 9111iUQIRIlOID4.8
VAlUZES � ULCE�AS

DA.S PERNAS: earas sem 6peraçl4)
OlMPE�SiAS, PRI!M,Õ DÉ VENTRE, oor.rrss,
lu�lnUANA. ftSSURAS, COCEIRA NO 'ANU8

eOSACAO, PULMGES. RINS. Bi.!AlG.!, F!GADO

gulhar num mar de rosas, Pejo contrário, nunca se deve es

quecer que, embora Malenkov e Molotov ocupem postos de

importância indiscutível, Bería, o úrtlrno trlúnviro, é �)or cer

ti) um rival poderoso, que além disso tem 'em mãos armas po

derosissimaa, capazes de- modificar virtualmente o atual pa
norama incolor ...

<����I
--DR� ARY TABORDA- �

,

- �'DICO E8PEC,IALlSTA -- §
.

(JUnte. Gera.! de Romeu, Mülhel'&I e Cl'llm�u g
I � fTOUl"AVA SECA: II b 11 eU U 1't b�. BLUMENAU §
�����.

-
---------------------- f

I federação dos Trabalha�ores nas Indu�trias de
,

Sanla Catarina

I! Impõs.fo Sindical - - Exercício de 1.953
A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDUS

TRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com séde enl

)1 Florianópolis,
á Rua Tenente Silveira, Edificio Parthenon. 2,0

,andar, salas 2 e 3, em observância às determínàções da Con-

I
solidação das Leis do Trabalho, está ex�cdindo as '.'Guias de
ReC'Olhimento" do· Imeo"to Sindical rcl<1tivo ao exercício de

I
1953, e chama a atenção· dos Snrs. contribuintes para o se-

guinte:
.

1.0) - as guias de recolhimento, de:!?ois de preenchidas
pelo contribuinte, deverão ser levadas ao Banco do Brasil, e

não existindo agência desse Banco, a arrecadação será feita
pela rigência dO'Banco "Inéo", é tambem não exisÚndb agência
do Banco "Jnco", as guias deverão ser levadas à Cóletoria Fe-
.deral para pagamento;'

..'

.
2,0) - O prazo D«ra recolhimento é todo· o mês de A-

'j BRIL;
• '

.

" 3,0) - O Banco arrecadador, ou a Coletoria Federal, con-
forme fór o caso, dará quitação do imposto na primeira e nu

segunda via, devendo esta ser, pelo contribuinte, remetida à
Federação, para o endueço acima indicado, ,Caixa Postal n,o
374.

NOTA: - O Imposto Sindical é devido a estaFederação
. por todos' os empregados e trabalhadores nas iúdústrias llo

Estado de Santa' Catàrjlla, salvo se existir sindicato 'de deter-

" nünada catégoria. ou Profissão, na localidade, quando o un
posto da' categaria representada pelo sitídicato será recolhido
eln faval' do··sindicato.

.

Florianópolis. 14 de Março de 1953.
(Ass,) Carlos Bicocchi - Presidente

PASSEIO

.ES�O�TES
.

U�O DIÁRI,O

completCi
dó.

Famosos' pela qualidade
______f,.L....

P E 1< T E Rr Rua ·15 de Nov,embro,' 551
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e forma ui
- ""

I
..

r r c su ri t 3CI m eiras

·ANUAL
SEMESTRAL.
N.o AVULSO

150,00
80,00
Q,80

RIO, (Merid.) - Assim

Ise
refere a r.nensage� pre

sidencial t ao problema da
Madeira:

i ° descenso das exporta
ções florestais resultante
das dificuldades com que se

defrontou o comercio exte
rtor do País, veio afetar a

'economia de algumas re

giões tradicionalmente ma

deireiras. A nova políltNa
ue câmbio, ora'Tnícíada, de
verá ter em conta esse fa-

o
da

problema madeireiro através
ultima mensagem presi-

dencial
to, para possibilitar o soer- mento nacional de madeí
guimento da atividade pro- ras, O maior mercado eOI1·

dut'ij'a em regiões como a sumidor interno _. São páu
amazônica, onde -as dificul- lo - foi abastecido normal
dades preexistentes quase a mente, graças à coordena
fizeram cessar. ção dos transportes e ao

Processou-se de forma funcionamento do entrepos
regular, em 1952, o supri- to ali construido e cuja am-

SucursaIs: U!Ó: - Rua do OUTldor B. 101 -:... !i'onelll

, 43-7634 e \3-7991, -:- SãO ..
f>AULO: - Rua 7 d.

Abril n; 2-30 - 4.0 andar � Fones: 4-8217 4; 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A

LEGRE: - Rua João Montaudo> 15. CU�tITIBA: -
Rua nr� Murtci, 708 -.�;o andar - Sala 233. JOL.-i·
VILE: - Rua S. Pedro. IZ�

'declaração do Governo no Riks
dag (Parlamento) sueco, em re

cen·te debate sobre po Iít+ca ex

terior, ressaltou que, tendo-se ore

conta a tensão Internac.orrat e a

corrida geral at-marnent.íst.a, a

Suécia também se sente obriga
da a fazer sacrtficios.. cada vez

r�feridas regiões. Ao mesmo t ern

po, a delegação, ao adotar esta

atitu'de, estabeleceu que não po
de haver um verdadeiro progres
so para uma maior autonomu
dos POVO'3, sem a coopr rução li

vre dos Esül.dos ;tj'etados e qUf
rnuttas vezes esta colabol'aç'iO �

obtida mai'<; f'ac Imante pelo
persuação 'do que adotando reso

luções ,,'veras condenando SI!"

atitude. Tão pouco se pOde dei
xar de eonsíderar que alguns dos
EstaoUs cujos l'epresentante's Í'l
zern ouvir ma-s a sua voz para
qu.e.xn.rem-s s do t r a t.a.m en t.o que

pl iAação ora = Pdl'ocessa'd 1l..IIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlrrIlIUlIlIIltIIUmIHlUIIIIIIUIII1111I11UIIIIIII:'"expansao as ven as ;;: :::

110 mercado interno contra- ª D RS. M E Y E R i
balouçou, de alguma ma- ª

· & •

�
- CIRURGIãO DENTI§TA =

� �
neíra, a queda das expor- �

RAIOS X
�

tacões, principalmente t'l11:;;::
H E N n I Q U t P A f r O L D f I l H I) �

relação a o pinho, serrado e
iE �. 1;; J J .

ª .

compensado. Quase ["essa·
:: Rua 15 de N(í:e��;�:'�1�O_ Fone 1550 �==:.

BLUMENAU - S. C.
ram, mesmo, as vendas na-

cionais, para o exterior, dos :?IllIlIlIllIllIllIlHlllllmllllmlUlIlllllllmllmmmmillllliilIUUillmlUl\7
tipos elaborados dessa ma-

__'-- -:- -:-__

de�ra. ----- iDo�8rasii e do:Exterior III erdade !PEQUENOS TELEGRAMIS DO DIli
a Ue'c 1II1IIa lVIACEIO'. 23 (Mr-rid.) - o prefeito de Mata Grande t;

legrafou ao governador Arnon Melo, comunicando que cerca
de seis mil famintos dr-sí'ilaram nelas ruas da cidade. A popu

Os povos cc lonfats ou os í ndfge- Iacã o está alarmada, receando saque. Acrescentou que se não
nas de uma raça extranha rec2'! for tomada imediata pr-ivídencía, via-se na contingência de ;1-

bem se negam eles mesmos a bandonar a cidade.
conceder v rdad eh-a Iiberda dr-

PETROPOLIS, 23 'UP) - O presidente Getulio Vargas
realizou a cerimónia rJ,_' inauguração do Petropolis Country
Club. primeira inst itu irào do gênero estabe lec ida na cidade
serrana. O chefe d o Gover-no efetuou ·a entrega dos prêmios
aos vencedores do prlrneíro campeonato de gnlf realizado no

campo da nova entidadr,

U:2GAO DOS "DIARIOS ASSOV1.&.DOIi··
FBOPllIEDAD. DA,

$/A «A N A º A o.
-

A NAÇA·O
lItedKçio, Aà1m1ntr.ac;ió e Oflelnu: Rua Sh f>a.....
IUl � FOlie HI92 - Caixa Postal, iS.

Direttu·:· MAURICIO XAVIER

Redator: RAUL FAGUNDES
ItXPEDIEN'l'Js

Auln.a tU1'UIJ

Cr$
Cr$
Cr$

Umpoderoso r arma ento
ão as nor asde alianç

ESTOCOLMO (BISI) - Uma

cívica aos grupos .nacional., que
caír-am sob os 13eUs. Y10I111nios, s «

bern que a d.scr nlinação não '

..;e

faça por princípios de: nlt;a.

. por ARNOLD YORK maiores para manter a SUa defe-
.

.

, -, sa mil'tar, 'não obstante a sUa

T.eri'l Sta1in escoH'ido seu sucessor? Esta pergunta faz� I' determ+nação
de f'icar af'asta'da

nos leml;rar que o relatório político n? últim? CongreSSJ'n�� dos blocos das grande'.'; Pot.ên
Partido - o discurso programa que f'ixa a Ieí pà�a o mu

.

'

das e dos seus sistemas de alían-.

. '.. h n lia mal- '0- •

comunista - foí apresentado por.rum o�em lU," "51 cas militares.
vem de que Stalin: Gcr·rgi MaximilianovlCh Malenkov, oe '

A declaração, lida pelo Pl'e�i.
anos de idade.. '

.

. .' '1',. lientp, do' Conselho de Min;stro�
Em vritude do desconhEfc}ment?, ?O verdadelro eq�l .1O�lé na Primeira. Câmara, continha

de forças dentro da hierarqt;_la sovIetIca, � mp?do extdl�, E uma lcrnga resenha dos prohle
obrigado a ti.rar suas �onc�usoes de poucos, m?lCl�S exter.n0�-. e i mas da. atualidade, no que diz
ésses indícios são propOrClO?a�OS �el<; propna hlerarq.Ula ,lei

I se'�peito à política internaciona:
obpdece a um cuidado (luas. 1'1tuallaüco. . .. .

rt.'-

. 'a - d rte de Zhadanov a especulfl- .
em geral e a SuecIll.em pa cu-

Tem sido contmua es e a m? ,

M 1 k f' 0- lar. Quanto à União Sov'ética, foi
ção sôbre um sucessor r:�ra Stalm. A�or�, a .en .ov, 01 C

-Ilembrado ue o derribamentó,locado ostensivamente ,lO-Im;::. de seus rIVaIS connecldos, MaIo
,

t·
q

- ',' d'
__

B ·c· no ul Imo verao, ue OIS aVIOI"tov e e1'1d.
• I k I b'

.

t· '-

A mas,a do povo 1'I1SSO pouco conhece sobre Ma. en ov - suecos so ;e. agua� l� elJlaC!o·
não muito m.ais· do quI" "abia. Stalin nos primeiros dlas.de sua na's no BaltJco, fOI o�Jeto, alem

associacão com Lenine. A imagem de Malenkov, a legenda,

eS-1
de pr.otestos suecos d r,:�as" d�

1Ó ainda por ser criada .. Mas podemos esperar ve:- br.�veme�t: lüm d'sc�rso na �RembleIa c.er·H.'
O começo da "construçáo" de Malenkov nas publtcaçoes e dIS das Naçoes U,�ldas, e que,

. �lll
Ctll'SOS c01nunistas.··

- .

I uma Assembleia Geral. o Jvhnls-

A posição de Malr!l:ko_v reco�da a de Stalin na segunda tro das R:laçôes Exteriores, ,sr.
década, quando êste e<;t�va reu.t1l�do todo o poder em SUal� I Oste� Unden, ressaltou o valor- ,la

mãos, enquanto seus colegas maIS 11l1portantes oc�pavam o ce, reaçao !;upca "ontra [j "ontlutt'
n6rio. A analogia não é inteiramente exata, St�Im mesmo fOl da União Soviética Outra contra·

quern construiu a móq.l�na do Partido Com.uDlsta que o e.�e- vél".'I'a sQ\t'ético-"ueca OJ··rdnarJ:,
vou ao poder. Era o sec::-:etário-geral do partldo, tal como am-

pela extensão unilaterul [fita pp.
da o é. Mas Ma1enkov. ('omo secretário para o pessoal, vem �o- J

• .•

go a seguir dêle_ A ver

..

rj:ldeira ana10.gi� entre o mest�e e o dIS-

) l�. RUSSla p�ra d.07.D IllIll:,,� ma·

cípul0 é que amb::s se firmaram r:a. n;aquina do partido e nem l'lt;m.as das :,guns. terrltorHll� no

por um. momento deixai'am de dirIgI-la.
.

Baltlco, ser:: devld�m!,ntE truta-

Pode aéontecer que Stalin seja_·proclamado Presldente do I U� nas Naçoes UnIdas, quandO
novo Prcsidium assim permitindo que Malenlwv se torne se- d'scutidos outros assuntos
cretário geral. Àssim, quando Stalin se vá e M�lenkov quem O problema da repatriação dos
(:(Jlitrolará a máquina (h partido, tal como StalIn a controlou prisioneiros Ide guerra ti. oportu·
ap6s a morte de Lenin!":

.,. _ . .
nidade de regre";sarem ao seu

A ascenção de M�lenkov fOl rapIda .. Nao poderIa ter 51- país, ma, que não se recona à
do alcancada sem o aOôi(lj pessoal de Sta1m. Em 1925, quando forç3i par-a abr'gá-los a isto.
Stalin estava iniciando sua luta pelo pod�r. supremo: �alen- Uma das caractel'Í'.sticas' ma'�
lwv tornQu-se seu secr<"ário. Em 193�. a ultIma o-,?oslçao bol- l3aHentÍ's elo desenvolvimento pc
··chevista desapareceu n!Jalmente. AssIm, durante toda esta lu-

lítico geral desde o fim da guer'
ta. Malenkov ficou em ótima posição para .observar exatamen- ra, tem sido o crescente antago.ü; como Stalin tornou-se o supremo: Este ]oye3l1. calmo com a-

nismo ·entre O'.'; povos da Asia e
cesso aos ar_quivQs con1ç'ndo o.S dosslers J?arttdarlOs de :eus co-

Ua Africa, que lI.dquir'ram i'e.

legas deve ter aprend1do maIS das realIdade_:; do f�verno na
centement€ a sua j'ndependêncÍnRússia do que qualquf'r pessoa de sua geraçao. "e�o a com-
n'aciona], .ou que �e encontram

Preender que um docv' '1ento pode s.er
uma arma tao mortal

I
.

·t
-

d d
.

d-
..

h I aInda com Si uaçao e epen en-
contra um homem comr, um pun a .

.

t •

Malenkov não só pscapou dos expurgos, como se benefi- ela por um lado, : por ou ro ';'
ciou deles. Tal como Beria deve sua promoção à liquidação I Estad.

os qU2 os tem g?v;rna"ode Yegoda e Yehzov 2ssim Malenkov, em 37, nunca poderia ou que os go,,:,ernam a111 a.

esperar alcançar o s�cretariado antes que. tivessem sido var- Por se!!s dIscursos e pelos

ridos os grupos mais velhos. Era impossível permanecer passi- sru� ;otos ,o _membro �a Dele

vo; ou se ajudav:a o expurgo ou se_ era expur�ado. M�lenkov g�çao sueea
_ tem, defendIdo um�

a ·udou. Uma bem raz'lável indicaçao do que ele era: Inescru- 'nterpretaçao l,beral para _'iL.p�!lOSO, sem consciência, impiedoso e altamente capacitado normas que _regem. a com�eten
para dominar as revir'1voltas polític:>'3. cia das Naçoes Uml1as de 'nter·

Assin1 em 1939. os observadores ficaram cientes de uma virem a favor do fomento dos

nova estreia. Malenkov surgiu como re<:em-e.leíto membro do princípio';; da Carta da ONU na�

Comité Central do Par:ido Comunista e, Imediatamente, tomou
posse de seus cargos no Secretariado e no <?gburo ..

Dois anos

mais tarde. tornou-se fé':noso pelo seu sensacIOnal dIscurso, em
fevereiro de 1941, na Conferência do Partido Comunista, no

qual, com um vigor qlP provinha certament� de contar conI

um poderoso apôio' atuí'ou impiedosamente alguns de seus co

legas. Acremente �tacn�; os burocratas do servlço civil "que
tentavam fazer tudo C(}l�. papeis". Faou dos "cheios de lvento"
e "ignorantões".

Um novo sinal d'! 'seu crescente poder veio depois que
Hitler invadiu à Russia. Foi nomea,do um dos cinco membros
do Gabinete de Guerra Suprémo. Durante a guerra lutou com

duas tl'J.refas,cólossais, iJma após outra. Inctm"lbido primeira
mente da reorganização total da indústria aeronáutica em tem

po de guerra, Ma1enk�í' elevou a produção para 40.000 apa
rêlhos de1ibaradament/3 abandonando os bombardeiros pesa
dos e voltando-se para a produção em massa de caças-bombar
deiros rápidos. DepQis em 1934, tornoú-se chefe da reabilita
ção das áreas libertas e impôs ordem em partes de regiões de
vastadas mesmo antes do fim da guerra. Não só executou sua

tarefa rápidamente, como também enquanto emitia diretivas
de reabilitação, reorganizava os quadros dos partidos e ainda
mais, preparava Toglbtti da Itália e Thotez da França e ou
tros líderes da Europd Oriental, para suas funções de após
guerra.

Malenkov parece t"r senso comum e ser· livre de precon
ceitos ideológicos. Zhdanov eram governado pela teoria ideoló
gica a um ponto do far.atismo queMalenkov nunca alcançou.
Em 1946, disse êle:· i'f..S pessoas mais inteligentes do passado
foram capazes de prever tudo para nós e nós que seguimos o
ensinamento do marxi-::mo devemcs estudar a luta de nossos

tempos e transformar· fste estudo em liderança prática",
Da origem de· classe e família de Malenkov pouco se co

nhece. Nasceu em 8 de janeiro de 1.902 em Orenburg; depois
rebatizada .Chkálov em honra do famoso aviador soviético que
em lH37 saltou o Polo Norte até aos Estados Unidos.

Acredita-se�que seu pài foi um subalterno cossaco.
A vida Dessoal de Malenkov é de intimidade habitual. Se

não bebe müito, obvil'!mente como bem; fuma cigarros caros,
gOSÜl de ar livre e ves�e-se a moda Stalin. Malenkov casou
se duas vezes; Sua primeira mUlher foi uma das secretárÍas
de Moloto'v. Divoréiou-';� e càsou com Elena Krushchev, uma
artista simpática. Atualmente,sua esposa,é diretora da Uni-
versidade de Moscou.

. .

Malenkov deliberadamente ·criou a impressão de um ho
mem que prefere permanecer ajJôriimo e deixar o palco aos
títeres. um truque aprf.'Ddído· de,Stalin.

. .

Embora o mundo p:;o-comunista ainda não tenha podido
sondar o novo líder bolchevista. tem pelo menos uma impres
são dêle - wna· impri'ssão odiosa. Os. diplomatas ocidentais
ficaram chocados pela: >,ua reserva inflexível e. distância nos
jantares do Kremlin. Stalin pode estalar com unia niada. Mes
mo Molotoy, às vezes, torna-se afável com o vodkã, mas. Ma
leükov mantem-se afetado e rêpélente falando sómente com
seu vizinho, Lavrenty Beria, chefe da Polícia Secreta Sovié�
tIca.

..

841(0 INDU'STRIA E (OME'RGO DE SANT A
- Matriz: IT A J A I'

Fundado em 23 de (,'evert"iJ"o de 1935

CapituJ integrullzado
Aumento de Çapítal

CATARINA $. A. lHO, 2a (Mertd.: - Somente hoje peja manhã, (l maioria
da população carioca 1 ornou conhecimento de uma inovação,
introduzida desde ontem pela prefeitura. Trata-se da Instala
cão de caixas coletoras do lixo. nas principais ruas do centro,
com um apêlo ao !)ov·) ;1fim de que contrlbuam para il limpe
sa (h cidade. A experlé-icin foi compreendida e bern recebida
por muitos cariocas; mr.s naturuhnent» nüo i:lltarn os ('];l�:;j
C(JS "espíritos de pnrcQ·. que depois di: 1('1' 11 'll)êlo, jügam ü.
jornal velhu ou a <:aixa de 1'lIsforo:-; va7ja ll(J l'h:in, bem aO l!l'
do d�l caixa.

Quem é o atual ditador russo

End@reço Teleg !fINCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00

Fundo de reserva .. ....
-

..... oi ........ ii oi .....

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

Yenice, Turquia, 23 (UP) - H1.>vela-se q\lt' (JS 11]'PSO:, da
cadc"ia local oblivt'rmll <� sua ji!wl'Clade qUilllt!C, n edifieio df>s�
mUi'UnOll. Fnj-Jhes prometido �}("rdü(), (';JSD (·,.da))OraSSelU nos
tra!Jalhos de SOCOl'J'O; p. nCénhúrn clt'ks j'llgill, pstando todoi')
1rabalhando.

_._-------

Total do não exigivel Cr$ 80.000.000,00

Total dos depósitos em :iO.6.52iJ .. " .. .. .. .... Cf$ 080.000.000,00
AG(f�NClAS E ESCftITOaWS NAS I�RJNCn' AiS 1'ltAÇ \8 no ES�
TABO DE SAN'fA CATARINA, NO RJO l)ft� JANEIRO I'� CURl'rlHA

'l'ü,;;as de Uepó-:tto!!l
Dep<>SltoB a vista. (sem lJ.mite) 2% OJ:t�PO>SIT08 A PRAZO FIXO
DEPO'SY1'OS LIMITADOS J-'rilZO mIrllmO de ti mése3 5,1 j2(�j
Limite de Cr$ 2'vO.OOO,OO 4, 112 u� Prazo minll1l.0 d� 12 mêt!eI:! 6%
Lumtt' de Cr$ MO.OOO.OO 4% DEPO'Sl'1'OS DF; AVISO PRli]'VIO
DEPO'SITOS POPULARES AYlt:5U de tiO dla::. 410
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4, 112%

e RETIRADAS LIVRES AVISO de 120 di.!ll\ �%
CAP l'l'ALIZACAO SF;MES'l'R AL --

ABRA UMA cONtrA NO ':1 N C O" E PAG UE COM

NOVA OHLEAN':;, 2:� (lJP) -_. Vúrios cidol1f's fl('oitarmtl
ônj('m o sul dos EE. UU., deixando l'úmu saldo 11m morto, vá=
rins feridos t' danos Illaleí'Íais de vulto elll meia duzia de IG�
ealidades. A úllica vÍtill1a foi um IlOmem, que morreu quando
tiín� ;ll'V(.il·�� eiJitl sobre seu t1llíOlflóvel.

vnOCALK1EH, FI'anca. 2::l (LlP) .. - F",lf,,'En 3Cjuí o fa'
i
mOi:O pintor francês Raol·Dufy, aos setent3 e cineo anos d2
idade. DlIJy l�J'a considt';ado llirt dos mais de��taeadog represen-
Untes da pintura eonlenlpül';il1ea, t'[li h;do ú mundo. .

VIENA, 2�! (DP j --- Ao eOn!l'ário do que havia sido a·
lllilWj:ldo, <} pl'irneiro ministro Lt'opolel Figl não t�ünseg'úill foI"
mal' o novo govérnc- austritlc'í. E o pl'esid,'nte TlIedol' Korner
aceitou hoje a l'dlúncia de Figl ao encargo de formar um ga"
IJinetc de coalisü(l. Au'cdit:rse que o l)l'esidenie do Partido
sOcialist:l, ,Tlllíus 11t1)), venha a ser incumbido dessa missi'io,
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REUMATISMO
NeVRALGfAS

CORTES,GOLPES,PONTADAS.
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PICADAS crlNSETOS
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PROFESSORES
11 II II II
I H. E. C. AZEVEDO I
I Reg, -uo Ministério da Educa- II
ção e Saúde: Francês, Português, I
Ingliés, Matemática, Estenog,ratla, j

I Datilografia, Correspondencia II
I e Geografia. II
IRes.: Alamêda RIo Branco, ii
I Béco depois da <tua Maranh5.0, II
" C,,·a, 89. )l

Sintomas de modificaçãO
LONDRES {SIP) - -Os Girculos exilados poloneses, a

nalisando os últimos �cbntecimentos internacionai?, e pelo
comportamento dos a�uais d!:-igente:s. �erme�hos, podem che:
gar a conclusão de que a Uma_o. Sovleb�a Vai pelo menos ten

tar a adoção de uma nova polItIca. EfetIvamente, conforme Se

vê estampado nos pri'lcipais jornais d<;, mun�o livre, �V1alen- .

kov, ao discusar por ocasião dos. funerais d� 11cler faleCIdo, re-Ilegou em segundo plano os QartIdos co�un.IStas de o�tras na

ções, para pregar, com enfatIsmo, a· U�ll.ao mterna. çItou, lJor ,

especial condecedência, "os povos satelItes. e da �hma Popu
lar" sem contudo se demorar muito em dlvagaçoes aos mes

mos: E' de se supôr seja Malenkov muito mais político do que
aparentemente faz crêr. E de se supôr também, que pelo m!!- ,

nos temporariamente ele abandone o programa de expansao Ique estava sendo levaio a efeito por Stalin, e que, chegu.e
mesmo a acenar com algumas esperanças para os povos opn- I
midos. Alguém chega até a calcular que ele "faça alguma" Icoisa na Coréia, com o que, se conseguisse pácificar aquela.
região, ganharia um certo pres�ígi? intern? � .externo. Eis pois;
o motivo da crença ger"l de ha boas POSslbllIdades de um pe- I

dodo de 1'}az embora não seja o que se poderia esperar, após Itantos anôs de lutas. En�retanto, as demonstraçõ�s de que os

Irussos não se sentem rnmto seguros na Europa. dizem-na com

eloquência as atítudes agressivas tomadas contra ,as nações a- I
liadas cuja aviação tem sofrido sérios ataques, capazes de 0- ,

.

rigina� as mais séria. s con�e9-uências para a própria seguran-IIça da Russia _e de seus. satehtes. Ma?! enquanto ISSO, os povos,

J!dominados vaJ �provel�ando a ocaSlao par� lev�rem avante, �
seus planos de hberta�ao, planos esses de ha mUlto amadure- j I '.
C.idOS, e pratica�nente prC!ntos para serei? (:olhidos... O que se !

r
"

expôs porém, nao quer dIzer que a Russla venha agora a mer-

(Conclue na Za. pág!=.a letra �J

"Se soubesse que tinha de ser torturado", disse um anti
go enviado a Moscou e EC tivesse de escolher entre os mem
bros do Po]itburo qual feria o torturador, () ::lltimo que esco·
lheria seria Malenkov". ,

O único amigo de Malenlwv no Politburo parece ser Be
ria ..E' uma boa escolha. Se Beria com fi nolieja e Malenkov
com o Partido manteH{··:�e juntos, podem -resistir fi qualquer
tempestade.

Para o mundo nãr, comunista, o que pode pl'esagiar a su
cessão de Malenkov à liderança de Stalin? Talvez tiremos al
guma indicação de uno (liscurso de aniversário da Revolução.
"O que", disse um tom oratório, "história nos ensina? A Pri
meira Guerra Mundial ... trouxe a vitória da Grande Revo1u- ;

ção de outubro em nos;:;(, país. A Segunda Guerra Mundial trou ;

xe regimes democráticos populares (isto é soviéticos) na EUrO",'pa· Central e Sul Oriel'.t!:ll, 'e a vitória do grande povo chinês.
Pode haver qualquer dúvida de que a Terceira Guerra Mtm- Idial trará o túmulo para o mundo capitalista.

�������������������������������������Fraque-�-a--·-E-Ill---G--e-r-ni-- I
,JENSA(!ONAL OFERTA DA CASA BUERGER AOS SEUS FREGUESES
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J I

TODA COMPRA ACIMA DE CR$ 400,00 DARA' DIREITO A j
UMA CHAMPANHA MICHElON COMPRE NA C A S ABU E R� I
fi E R E TOME UMA :CHAMPANHA MICHElON.

(N. B. Cr$ 400(00)
Rua 1S de Novembro nr. SOS
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10#
om'

,
(\ MARCA DE CONFIANÇp.. •

J

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

Rua 15 de Novembro 900 - Blumenau
BUERGER
1534

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fazem anos hoje; arnnnj
_. a'�menina Elfi, filha o.·) d

.
." 'c. .

.

_ a' menina. Helena Mar-ia,
.

sr. Pauloe. -sra. Clara Zimmer- filho' dó sr Angelmo .e sra. Ma
rnann, e que nesta data éOll1ple-

.
rtna p'ereira de souik.:

ta seu segundo an'i'versÚio; ".- da 'inenina EJk{I;nes, filh:i
- a sr-ta.: E'deltraud Wogrnann, .do sr .Oswatdo :5'. sra. Edl:ltraud!'"sÚlente 110 b:i.irrO .da Velha:' Selbt;

.. ':�:;i�
- a sra. Carmen Pereira

f
- lJa menina .Mar-ia

.

Asta:, f _

Baptata, esposa 'do sr. Victor s.,' lha do si:' Alidor
.

e ara, Rosa
Baptista; Boettger;'
-. o sr. B:udolfo Lorenz, resí- - dó

n O m i- a
1) - Antes de começar o do.. 'pre!\,critas, sobretucto'�a� de -',({';;" �u· integral

rogíma, consulte um médi- j 2) - Durante os primei- carne, de queijo; dê. p�iXê, .'f"r;'u7t)a��','co:'ZEfi1•d·at.'ê&orilertdi:lvei'··�co ; é uma precaução parti- I
ros dias de regime, é impor- ôvo e laíte.

.

cularmente indispensavel tanto qu� as ra<:ões sejam 4) - Esforce-se por co-
.

8) - Beba à vontade,sobretudo se você sofre de pesadas escrupulosaménté. mer nas horas indicadas. E- desde que não beba leite oU
disturblOS do aparelho di- 3) - E' outro tanto ne- vitc enfrentar a refeiçã@: behidas·alcoo!icas, Ou suco
gestivo: estomago ou figa- cessario consumir as raçõe� estandJ com muita fome. de' frutas em quantid'ade

E' melhor comer pouco e superior à permitida. Pode
frequentemente, que inge-, r-a beber suco de tomate.

'

rir a ração cotidiana em a- 9) _:_'E' ilnportarite, e\ ein
penas duas refelçõe's.'· certos casos 'essenciais, to-

5) _ Suprima, provisó- 'rnem: vitairiíriãs A, B, e D·
"FAUSTO E O DIABO" riamente chocolate 'bata- :1sobretudo se·3. quantidade Manoel Cordeiro e -exma, esposa VIAJANTESA Ím01'tal legenda do Dr Faus- t b,'·t· 'd'

.'.
I 'de' verdura' e de fruta lhe ,da, Mari:I. 'da Con'ce;ção Cordei' ,Estlv'ààm hQospedad�.s na

to, que vendeu a alma ao' diaho as, lSCOl os, pu. lllS! me, ·\·parecer l·nsufl·c'l'.ente. ' 'cj

')
1 er com ota f t ras . t·o, tendg.o feliz evento' 'se vc·· 'dade�"m troca do amar e ela juve·ntu· qua qu

• "

p
.

, rI u : .'. lO" _. IMPORTANTI5-.Lle, inspirou a Goethe um poema ,opas' mUltO.. ' fartas e I? '.
J rificadó dia 17 do corrente: mê3 HOTEL REX: srs. Lin�er de AlbU_'51MO: é absóhitamente .C011 'c" .;.

d' t'·" , .. ',. ," ,.' ..maravilh?so e a, Gounod a sua das bebidas alcoolicas e
_ om O· a ven o 'de' seu ti querqufr Salles, dr; .i�ão .. Be.melhor opera. Agora, basean',jo-' .'

. t;ra' indicado' comer qual- .
,

..

se nessas obr::-s��r'mas. Carmi.ne em geral. todos.r- o.� pratus' quer coisa nos intervalos
Ihinho Nagel Rui, acha-se em ring e fifha, Rudolf" Balzet' E

G�!lon.e nos da Fausto e o DIa- que contenha� rarlJ1ha, a�-,i entre as refeicões previstas.
festas desde o dia 17 deste' mês, .sra .• H. Aichinger -e sra,. Brunobo , f1lZ:'l.e q�e ,,:ltrapllss: tudo roz, massa alem da quantI-" '.' •. ,

J
, o lar do' casal pedro - Terez& Mariotto, Botho Gerhai--d Láp.quanto Ja fOI feIto no ,genel'o e dade permitida.

I'
"A R A O' ft r BELO :Pere:ra: per, Heinz BreHsch�ver.dt. Fr.edeq�e rasga um n�vo hor zonte no -

. .

_ I A ,:. C .cmema da atualldade; "Fausto fi) - Tem dIreIto em ca
, .

- Com ri nascimento d'e um
I
rIC0 Bleiril�.nl1, Ceey b.· Macedo,e o Diabo", que a Columh:a a· da d�a [< noventa gram�s ".Advogado '. robusto mell:��o a 11 do. fJU�nt" I Mario C�h'eras. JovelÍllO é. Le'-presentará hoje, às 20 horas, na de pao, 300 gramas de 1e1- _, .. -" _ . mês, na·, Secçuo 'de

M8.ternfdad2t
te, e sra" Guilhernú! Silva, Jor-tela do Cine Blumenau, é um te vinte e cinco .gramas de'

.

·�teD�e em quablquer Cl.· ' ..

filme absolutamente d {erentp. '
. . '.

'I
.

marcas.do Estado 10 HOs.Pít�.I, '''Sta.: Isab.el". acha- ge<. aD�x� MurillP. Di:S, ,Ca,rl0."Náo �e trata da ópera filma- manteiga, 345 gramas de· -=- :$L1Jl\J�l!AlJ ;� enrlquendo o'lar do sr. AtaÍ. GUllhelll1C! Bernet, Joao Te xe,.Ua e sim do drama imortal com fruta, 140 gramas de legu-' ....... •..l-a...
"

..•.. i-n.T, ....0.. 'J Lê't'" J B
.'. '

....."'" w... ........ .., de e 'sra. Laura Santiago.
..,

ra 1 e,.. orge astian, Joãcos melhores trecho"; da ohra de mES. O pão P_oderá ser brari- .

G d -

..

- Tambem
..
'0 lar do, sr. �.elí�. Carlos. :Sa.sVa.n e farol.··!ia., Walt.LI

ouno e com interpl'eéaçÕfs
_

"

mag'strais de um grulio dos mais ���� Z mmermanri e de sua 'esp03'l Baehrach e fIlho, Osmar M, PPlfamosos cantores lír:co's do mun-
'1. Aninha Zímmermann, acha.' to, Nilto.n lVL Caimbra; Hans N,do, salientando-se o grárI'Je Ar· I A·-+' , O·f � ... · ,,' · "

M'
. o'

. .

enç I";. O' Snr ii:'! ,. 1" I' ""'1Q 1>e eYtr'tquec'ldo de uma I·',ntel'es'. � .eyer, .svaldo Clinhá, Lou.l':va\.rigo Baita. !taU Tajo, Nelly Cor- ......
'

.' � :', '�.iI·.� -.'. :'. "�', U.,O' ,

_radi e Gíno Mattel'a, três estre· sante meniha, cujo ·.nascimenlc 'H. Schm.'dt '6 Rechengerg e S!"l,
las de primeira gmndCl>;a, são E

.

f' '. ....." l3e verifico;l-'\tia '15 do mês',em HOTEL' HOLETZ: '51'S: Getuliorespectivamente MeOstófel'iJ, em sto am,ent0,$. .,,,
curso. .' Lbuza .105:0 Madiodo; Icaro' Sfo:.:Margarida e Fausto, nessa gran- A F'ABRICA ALMOFA''D'A ','A''UTOM'·OV,EL.",' "�ità a. Rua

'. ,;,� '.
C· B BATISADOS gi�, o. H.:artmann e sra., .IOSldíosa ora que o me lumenau

Marechal Berm.es., Dr. 11 (Perto' '()e,nt_ro., C.lvJco) em (l
..

u-exibirá hoje, terça-feira, às 8 hs.
ritiba, necessita de 'Oficiais e roéio ". oficiais'!�tofadoi'es,

.'
, Róé e' sra.� -aMnoel F: Peréil'a,

para Automóveis e Móveis estofado�'" Na l:giejá'�ratriz, desta c'dádê: Francisco Duart�, Cora(fno Mo-
realizaram-sEi. .:domingo passado rosini e sra., Be.no Hachmann (
os segu'ntes bati'.3ados; sra., . Aldo Mendes e Caritea Ro.

menino José, f'.lho dodente em Pass. Manso, e el', Wígand e sra. Gert�ud Llmk ;
o sr . .Tosé Vanzuita,"comei:- - do menino Valmor filho' du

ciante radicado' nom unicípio

daI
sr, Ervino e sra: Hr!�g��d Se'bt:Gaspar, _ do menino Mal,'fo. Cesar, fí.

"

"NASCIMENTOS' lho elo ';;1'; Pedro e sra. Ana Pe-
....

Il"e:ra.
e.'

- João e Mariã. o nome qUE .

,

.

. .,...
...

..,. ._ do mneino Jós'é
.

filh drpceberu na p.la batlsmal, i? mte'
vI" _ "f ,'", "O o

.

. sr, SI vestre Jano de ,:aOrha e S1'a.l'es'.3ante caEal de gemeqs ... ·· Kute.·
.' .

veio enriquecer o ]ar 'do:"

QUARTA PA'GINA .• g;r. A N AÇÁ·O

S b· dll..
III

tid II' alguma corsu, mesmo estando
.

a
..
e ....IrIUlr soa· V:I;.ª !

I :::::�p:�:::�: :'�:d9
'

!'mau pedaço - P()J:' 'exerrÍplo, se 7 Cu'.-3ta-lhe lh;ruai seus a RESPOSTAS
sofreu alguma humrthaçâo _ o �citos, ahÜa qua:rldo'está conve- . Úarque: dez. pontos pasa ,cada
fato continúa atormentando-a ncida de que os tem? rCsp.osta .ncgatíva. . A contagem
durante .mutto tempo? 8 - Costuma eoristru r com'. mâxlma <100>'..' só a atcarrçarão

3 - COstuma dexa r "pára 0'.1- a fant.asia muitos projetos que pi:"sspas' excepcionalmente ';;egüra�
tro 'dia'" coisas não muito agra- depois não realiza,

.

dii:":s!;<ó!:hela 'quie, ldia.ntt; dos' cl.e,
dáveis que deve realizar Impres-

.

9 -. Cosnéguem os vendedo mats, talvez pa!'!içi:i.m'�.lÍin.'pÕU�l)
clndíveímente?

.

res impor-lhe. suas vontades, d�sumanízadas.·O ideal oscüa e.n-
4 - Costuma ad.ar, tamern, mesmo qUD você não se ache Úe '80 e .90 po�t�Sj méd'ia' d-iscre�

as decisões difíceis? convencida da conveniencia da 't�, e' aceitavér.'�Ode.' éonsiderar�-
5 - Foge às sesponsabilidadeS,' compra?

'

, i <Se' a pe��oa "que; consegue unta
fi - Vacila muito? 10 - Acha muito 'dif:c'l ped'r, contagehl.:entl'e' �o e 70 pontos., .

�

A.NIVERSA'RIOl

.1
"

oS'elhos de Beleza

Higiene das peles secas
DR. PIRES ser feito em qualquer fa.rmacla.

Uma pele seca caracteriza-se ma.tur'ando-se bem' dez grama,
por se mestrar- f'hna, deltcada .' de oleo lle ameneloim ou de �
D1UitO sensível ao frio ou rue.t- men'doa.s em quarenta grarnas·

·n'w'· ao vento. de cutrna. ou lanolina. Sobre es-

Os que a, possuem' renunciam "e creme que deve ser posto em

logo ao uso' elo zabão pos no- toda' a pele, não só para corr-i

.tIHH que qualquer deles produz gil' a. sequidão como tamhem pa
ardor e coce.ra na. pele, A agua ra prot"gú-lü do sol, vento .011
fria comum tambem causa cer- frio. usa-se o rouge que deve ser

to 'dissahor aos que têm a pele em rorma de pasta. Pode-se mr-s

seca. mo mist.ur á-Io .na. palma ''';a mâo.

':V�)cê .l:;a]le lOl1!<J1' tl<.:cidrl.::; SI:'"
vacilar. sem arrepender-se
Sabe enfrentar a "eq;idade';

Em uma palavra, sabe!' vive-r. é
urna arte 'difícil porém', não im
posstvet de domina)". E aqut ..

está
uma sér'e de perguntas ._ quo
deverá respoT\der com' SIM ou

NÃO - que- a 'ajudarão a corrse

segui-lo.
1 � Acontece-lhe com f'requen

da mudar 'de calçada ou de rua

para não' cumpr-imentai- alguém,
ainda que não exista nenhum
motivo especiat pata deixar'

,

de
fazê-lo?

.

2 � Se passa alguma vez . um

.1E,c oMesmo a água da chuva, pr-e-
".

..

ferida por muitos para a lava
gem do rosto e pelo preconceito
popular de que é mais purn,
tambem não é suportada tnte

gralmente para quem tem a

cutis desse tipo. E o resultado é
· que' a epidel'me cüntinúa a que,

, " 1'er rachar, a 'tlespeito ele todo::;
os cuidados .

Como r8S01ve1' o pI'oblema? peza pO"_', ao lltPSTno' tempo que

Em priineil'o 11lgfJ[, não se de, }im!J;1 sel'VE' para combater a se,

ve fazer muit.a cQ'sa ,;�ndo até cura 'ela Pf,Ií,·
preferivEl o .emprego .de poucoe Pela manhã, no dia seguinte, a
porem acertados meios· de COITÍ· plle já estando compl(,t.amente
gir a sequ'dã.o 'da cutis. Senda enxuta e Hnl})a, in:c'a-.5le_ a ]ava
assim, pela manhã convem lav'lr geme os mesmos cuidado�.;, tudo
a pele com o uso apenas ü\' água cOnfOl'mé.jÚ foi explieado ante·
nl1Jl;na, senl sahão. rim'mente,
Depoi·., de luxada, a p�le deve James MaEon e Ava. Gardn;ol'

s·el'.. enxuta com uma toalha. seca reunidos' tluma das mais impl'es·
"e, fina, niio felpuda, ··pOI·ta:ittO. I s·onant.es real:zações cinemato-
Uma vez que a pele esteja COI11" _ _ _ _ _ _ - __ ! gráficas _ "Pandora" -- filma.

. pletamentc enxuta usa-se um II Acabamento aprim,(}rado II ' da em Tecnicolor em locação,
crEme do tipo chama'Jo gordura- ii Alfaiataria KeHermann II !las pitorescas paragens da E',,'
so e Que servirá tambem, comO] II Rua 15 de Nov., 681 II panha meeliterrânea, Inspirada
creme ba�e. E',Sse Cl'eme poder'; - - - - - - - enl antiga len:-Ja holandesa _ a

rlr�OOa'-t>n��I"�z"a�a'"'o���III'um'��cn'�a��u�;Vn':e��l"""""Sõ>t���a'.

'f.i,t� I ���zgf�;:::;1�:f:�;f���;I .

'

fi ' i e amores de audaCiOsa Jovem no!'-

�
. A

'.

J (1
.

'!I 'te-americana, acorrent"a,n' '? os

. � ,ff O 'R BIT A " � homens q.ue �le.la Sé aIJIO:'I�lam�
.

S
com '3eu hlSCI'llJO. que se ve fmal,

a (nnlabilidade .. ReDresentações ... Imóveis

i
��e�r�� e:\:�\�;? i;:��:���;:��e���

� 11.1'. I pllltor holandes, navegante sol

�
Respolisaveis: Dr. ARMANDO BAUER LIBERA'I'O \ tál'cO de belo iate,

Economista I Aliás, foi inspiraelo ne'3ta lenda
GIL AURELIO ROCHADT�I" I que liVagtF'I' compôs sua 1'amof;a

Contador � ópera "Navio Fantasma". poden-
Contratos, nistrato,s, Registro de firmas, Infü:tmaçõeg � 1 do-se, '.iní, c.oncluir .... 11" turln n

�
>;obre o Impõsto de Consumo, Imll(Jsto de Renda e de- .

I que se renl'za em torno dessa.

mais assuntos fiscais, Organização de Sociedades A·
.

I antiga }pmla holandesa. esta ta'

nônimas, Causas Comerciais, Perícias e Contabilidade I dado ao !Jleno êxito, E é o casq,
an geral,

.

ainda. d,,�te f,lme -- "Pan',lora"

� R E P R � � E N T A C 0- E S J -

q�e está em rxibição n.a télil
I, !: .J

; do ClOe Busch, desde rlormng-o e
·

COMPRA E VENDA D.E' IMO'VEIS Ig :nl�atec�nn�s�eO,j�eelSnze['s:íeüs�_Pa_;o��rLes?�:odObhlo:l:naes�l. Dr. AJ·.res Gonçalves PAG.A-SE O'TIMOS SALARIOS
- - Os inter�ssadoS, deverão se. dirigirem a Gerencia comCO'nsoante já frizar..los. "Pan' - ADVOGADO -

.

o Snr: Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres-
Rua 15 de No'vembro, 870 Telefone, 1572

r
dora" serlá . a?l'esgen] tado maiEI BtEIIlIIidencla e escrltõr18, po.ndenc'ia par.a C. Postal, 1.242�"'al",5 BLU,MENAlJ _ S•.. C. ��
uma ve,,: lOJe, as 1Or.3.S, na te- - BLUMENAU :_

r1
..., �

, I .d C B h
� &_.a Rra--ue. '5. ".1l.' :l�'�.d.����������������������������� mann;

..........;; ..;.. •...;;...-'--;.;.__

�����.....'t>-������-<:>-'9-���t>'S-�-f.j.................��....+-.........,ç..� li o .llle usc.
_

_..
._

,."
_,._.__�'. _:_,,__,_.__

com 11111 pouco de creme, afim
de melhor ser passado no rosto

As p::le"3 ;:.-ecas não se dão

bem com pó dE< arroz e é port
so que accnsethamo, [1 uso de

talco.

Ao ele'lar tode. 11 maquJage ';.1(',
Vi! sei' l�éUl'ada (!" para isf'o nad:l
melhor tio que um oF'o de lim-

MA
"PANDORA"

Sqcialr
.:�

- da; mErn:hlli�:lTIlZit3:;hfifha: 'cl.::>
sr. Er'ch e sra, _.\f;a,t.ha� Weig.

- da menina Arlete, filha: do drigues,;!i srta. M:r;si >Morósirif.
sr. Egori e sra. Alvina ·:B_ug.

sem

no

entrâ4a
.. �.! '

e
.. "; ',. ". ERLAN

sua biCIcleta 'i"
•....

, .

k i --

StJ�;ca Monar'
'1

;{ .

Você pode ter �
da famosa fóbnco

:.- .

\
I
/

VOCÊ GASTA PElO MENos ISTO COM o J�ANSPORT�, POR MÊS � .'

Ida poro o trabalho (25 dias) ...... $
Ido e volta nó' olmôço (25 dias) .. :; $
Volta à tarde (25 dias) $
Passeio aos domingos ..•. " •• , .. ,. $
Tempo perdido em "filas"., .•..•. ,

25,00
50,00"
25,00
20,00

,

?

$120,00

Acrescente à sua despesa obrigatória
apenas 30,00, para ter sua condução própria.
Sem' éntrada, sem quáiscjuer complicações e

.'

com �ma" prestação mensal redu;zid<l, você pode
. a'dqu�r�r imediatamente a s�a bicideta ERLAN
- a andorinha das bicicletas - agora oferecida
na "Venda Especial" de Hermes Macedo S. A..

;
.PEÇAS E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA PERMANENTE

Organi:zação especializada em

bicicletas, Hermes Macedo S. A.,
possui E)stoque permanente de pe
ças legítimas e conta com pessoal
altamente habilitado no ramo

duas garantias para o sempre
perfeito funcionamento de suo

bicicleta ERLAN.

.�.
MARINGÁCURITIBA: Rua Barüo do Rio Bronco, 1891209 LOi")iORJNAPONTA GROSSA BLUMENAU

::.:

Standard

��ECfITO DQ 'QIA
?SCOLHA NECESSARIA

E' preciso nii.o conf';!idir o:;

alimento;� que nut';em: fê�Jil1e"nte
com gulodices inuteis;;. prejtfdi
ciais, às vezes, à sàúde .

. , : .Ain·enda {C se ·ii.linl�nta1', ,%

adqnkinclo 8'ubstâ'lic;as' d".

�'e�i va.lin· ·nutT"iti:vo: � SNES.

'ASTRAL DQ �t4
.

Lua e",Mercurio, pelaómanhã,
pl'Bssagíam aigu ri-texitÓ' ads p�u·
dentes .. �';Govel',nam generos de

primeira necesstdade,' ; líquidos,
li.l.õorat6rio's, 'hwçla.nças; éorreiós,

J �::'��::::�Qo��rn�iS, 'li�ras; esco-

. Os na�cúios nesta dai:!. - A

I preciam à vida campestre vastos

I norizont�s. São llrodigos, genera
i sos, inteÚgérilcs' e �ubtís. éOllsé-

I�:�:::=:::;-...n.1
'11 chas, Ul�erall e RéJimatis- I,
II mo. .

'.

'\II ELIXIR DE NOG�DlA I,

ri
.

Grande Dep'Í1�ti.... �, II

I � �o sa��'
'",.,

_

II

I VEN�A D�lS1It.i)J,A..RIO
NA' ENGMXATARIA

,

PONTO emC"
.

Eli'm'ine: a',:-
f·SluNHA5
� ecmCl �omba,ttda !i� 1�� Di..
VLogo á,ptl.m'etra ·àpn.�ção, NÍJ.(o.
ae'ln . começa a e!fuíIilár aS" espI-
nllas. como si fosse po r mágicl! • ..- ..

U�e Nixodarm á noite e v. verá sua ;J*..

ç�:pele tornar-se lisa, macia' e llmpa. "

Nixoilarm· ·é· uma nova descobertlf.
que ·C.ombate as·,pa,:.:as.it,oíl,
da .pele causadores ,.das· espfub<;!I.· d$
frieiras, manchas vermelhas; aene,
hnplngen.s e.,·erupções; Vi. não '.po.
derá ·libertar-se destas 'afe'cçõea
cutâneas: .a 'menos que . ..illm!rie ali
germe.s· qutr se escondem":nos' tni
núscull:ls':poros de, sua pele•. ,portan�
ta, peça·,Ni:i....d.rm ao seu ,:farma·
cêutico, ·hoje .mesmo,.A .. nossa g".

.··.mOderm··i���O�
"'.:.1 AftC�iU; IMm.u pr{)teçi\i<r

-�(!
" C,():NSEItVAÇ�O i

DA PELE
. Nos' paises· ·frios a cútis
femihÚía está mais.,. suiei

tá às influências .do clima

que nas zonas
.

�!:op:icais.
Entretanto, naqueles' :climas.
a mulher defende' a 'sua de

, licada epiderme com S) uso
do Creme ·Nívea.. conser

vando�a sempre' bela e Jii
venil. E' que o Crome.,Ni
vea.é '.0 único p�epàrado
com Eucerité. SUbst�rtcia .ci-
entifica de grande afiriidade
com as' células da epiderme .

e gue, ·Sfi)il.do,·"por ei!ta' ,i.bsOr:-. .

vida, <:.dá':'_]be re·sisténcla,. ma
'

.

ciez e
. elasticidÍlde:�' ,.:.C

Nívea ..

'

desaparece 'sein'
xar residuQs ,brillIan

..

'o melltor que ,se ".C

,para' evitar i4gas
raso

".i

,1
.••. I

r
.'
.,

Senhores ,Comerciantes
RECEBEMOS

SABONETE DORLY PO' DE ARROZ I.ADY
�--- OI.EO A DON A

Rua 15 de Novembró,· D.O 870
í .1""."m .... ' .

+t: n rzt'I:i'j
Telefone n.o 13M

..

Ca1X& P4)ital, Z:S' ...

'i o-:E

"

".:>."

.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Clorificado o esporte catarinense com o.. ·.rt1Qgtlifiê.q feito' alCQ.nça.do pelo.....;---'----...;...----.;,_------....:.-..;_--.;,_--..:;,_--.;,_� - --'-'---.....-----------'----"-------'"------------.- Iwp'ressiºnante triunfo " ses tt� A.Ill.éilca ..Ito Sul;

xcelent ," ressêo em Jarat"lu� O,·..•.
,

Pà�;"eir��1 �;��5:�r��ti:!r.:� �·I··i�=,1l:1��gi�ii��!:f�.
. :t.. .

. '.' guarnâção de outt-zíggrs dê chegada; 'estavam'· em
lombou O Baependi por 4' I O • Mereciam os alvi ..celestes 'Pêlo mentis D' tento :dê lIohr�; � llugustiJ ",2, ,L�izinho i.�. �e�!t���ldod�U�lá:�l�:

i

::;::goe:�u!:� '::l:::��ge�O�! f�r�c,eqr�e ��:I��f::�fSadinha os m
..
a,rcadores .. O'tim. fi arbit.ra.u.e.m. d, f! H.. e,in.l Man..ke"I.mou pela dísc.. i.p·.li.na 6.0..

s �,2 e
-; ,_I�urn��:: e. ti:El�a�:��±u�sl�.: 'iianopolis'. O 'párea, no unia das .gu.amições (id-

.

, .
., .

N ) o ld h qual Inter-viram 1'€.]1re- entais .. E' este, sem duví-loc�l. triunfou .com ext.rem? ,'ia e Zicb da extrema

esque�'-l
profundidade €i ai_nda que a�i-.·I á'O. ângulo' !i..l-i..p�rior.. C}.ir..... e.H.Ó d� t. ,:m.en.

tos

q. l�e.'. �.ntra.ram:. �.m.�.' a- (. o.rb.e:to.. 'J.o. r�e.' sv.a in...
o

da alguma.•• o· títul«
.

deIacil idade sobre o Baependí, I da centrou sobre a pequena a- rando com perfeita pontaria, m-eta do ;V1C�-call1peao da, .LI- çao, contnb,umd;'J decístva- e Sl�velra (TunblO). . se"Q,tações de diversos paí-
..�'domingo ÚI. t.imo, em Jaragu.. rea alví-celeste. A pelota a- não fOi. ieli�, po.i� o guardião ga JaragUaéil.S? de DesP?r,tós'l mente para _isto a arb. ii.. rag�m· . '

..
'

..
'

,
.

.

.-. ,

.

'.

. . - .',' , 1:' •.� '.

l'do SuL A verdade, porém.r» travessou em frente ao arco, do Baeperidi, saindo com 0- Estava garantído defínttíva- quase perfeita do sr. Heínz

�
..

I
. .

II � 1 N
-

.

maior valor ate üOlC a " .

Iqu� nem tudo correu tão',�acil de �oli, partindo sobre ela

IPortunIsmo,
dando as costas mente o. trillI?-,fo, !ll�.s ressaI-., M.anke, Slltprend�u-nos o tra- SIr JlZ Dspflr IVO e II gp,o\.\. cíançado'p.oi �Uma";êpr.e�.a

.. s�lln para (J<; esmeraldinos, Sadiriha, que atrazou para Au- para a pelota, fez com que te.-se aqui a. cifsPO�IÇ�O d?s al- balho 5l,est� .•..apltador, CUJOS U U li lt ,\"\ UIIU f'pois, embora 1 ')�se indiscutí- gusto, o qual, por sua vez, en- contra elas se chocasse a Te- VI-celestes, os' quais jamais de- conhecimentos sobre asre-. .� sentaçâo
.

�spo!tiva ����.�..,::,el sua superiorfdade técníc-. tregou em excelentes condi- dcrida. .'
. sunimara.m, 'procurando com gras, quer' nos !Jarecer, são Em Blumenau: Hering F,

C'�l
Err. Medelin' '(CóloÚlbia)' - dual.gélbre, os

a.
1 .:'ccl,es�es, e.

stes ções para Luíz ính c , arrernes-
.. N� per!odo complementa.r Insístencia o goal.de honra" bem amplos;' Foi, serri dúvi- ca.nipeãO do

t.orneio.
classista'

F.I.umin.·..ense.3 .'X.·. A.i:I�.tic<? ;J'!a-.Jl1el'ecwm sem dúvida algu- sando o extrema com sucesso ja nao fOI com a mesma fací- sem no entanto obtê-lo. Mere- da; uma' grata revelação. efetuado no Bairro da Velha. cíonal 0- GoaIs: Tele Slmoes Segundo noticias quema, dOis' tentos pelo menos, para o barbante lidade que os periquitos se a- .ciam-no, não há a menor dú- Quase- três mil' cruzeiros Bom Retiro, vencedor do tor- e Qüi'ncas'.·' -Ó;» ••
" •

procedem de Florianópo-já que às O!)L'rt'.lniclades que Certo desânimo se .apossou 'proximaram, ,das. últimas Ií: vida. rendeu o encontro ínterrnuni- l:eio da SegUI1?à. Divisão, rea-
.

Em' B�en0S Aires: Botaio-;; ..

'
.'

ur. -

d .
se apres�ntar;;n! para seus a- da turma local, mas <imda as- llna� adversanas] se bem que·

.

Quando o ma!ch se. apro- cipal de apte-ôntem em Jara· hzado no EstadlO Curt He- do Rio 2 x Boca' Juniors O...:.:. h,Sl a de�e"',a�ao ,:enc� fi
vantes, loram tnúmeras e das sim mesmo seus componentes reahzasse destacado trabalho XJmava de seu imal, Lmzmho guá, ou seja, a quantia de' CI;'$ r-Ülg.

.

Goals; Dino _:_ Renda em mo- I • 1'a reg�'ess�,�"a: hOJE! lU�S-ma!" ('xcelenu:;s. .'

não deix.aram de ameaç�r o de meia cancha, soprepondo- c_aoeceou bem para o :n.eio, 2.855,00 e ,.os quadros forma- Em Rio do Testo:' Floresta 3 eda;, brasileira:; Cr$ 420,00 ..::.::... i nlo, delren'dó ser recép-
.

Dêve-Se aSSI!?r.1ar, 110 en- r�du�o fIDal �odantagdomstda,:e ao s�u °190netntE\ com. a clads- sLttud�eohu °dzaguelrodOtachlhot ,e ranp:lAdL�MEllelgR·uAínsteJmaneira:L x. Progresso de Blumenau, O. I3otà'fogo: Gilson,' 'Gi;!fSOn e t· �ionada
..

cond.ígnament��aHtl), que tamoem os blume" 30, n.ao con�egu"m o na a e �e senSlve men e S':lperlOr e· a lU a, a esquer a, c U ou
'.

'
'.

: uca.' De. ll- Em Tiil'lbó: União 5 x Aca- Floriarto; Aralí;
...

Bobi (Calí-. .

'. ._' ", _ .'.'.'aue..
no::es. perderam vários ten' pra,tJco devldo a :f�lta. de

po.
n: �,eus ?,ef.

ensores. �omente aos cruzado, eng�nando

comPle-1cas
e Gqrdmh.o; Dar.

ClO

(Laza.-
raÍ de Jaràguá 3. co) e Juvenal; Braguiriha, Di"' na aeroporw da. Base Ae

tos, conSIderados certos, ou tana de seu� arhlhelros.e a "'o mmutos, maIS ou menos, lamente a Roll, estabelecendo ro), .wuez:g�s (Adalberto) e Em Rio d'o 'Sul: Duque. de no, Zezinho e JaiÍne (Vinicius) rea,melhor, evii.8u-os com incri- ·;egura atuaçao do sexteto de- aumentou Augusto para 3 x 0, o' marcador de 4 x O, .

DarCI; Ll1Izmho, Augusto, Sa- ::::axiás, 3 'x' Olímpico; 2. .

veI (�hance ci arqueiro RiPli, Censivo palmeirense. Por duas com \.ün petardo espetacular A partida
. ofereceu lances dinha, Martinho e Zico. Em Jciínvile: América 3 x'�m cujo corpo Se chocaram vezes Sadinha foi lançado em de fora da área, em direção ; bastante interessantes e prí-·· BAEDENDI': Roll, OtaéíHc. Ipiranga O (tempo regtiiamen-dois tiros violentíssimos de .. .

..

.ar) .� Prorrogação: AméricaSadinha, na fase inicial, tiros

G E
.

.

. ..ll
..

.3 x' O.
. .

���:l�;.t:��J�;��:;n�tn�:i� .. remio . sportivo nraran Ue) nse 11il����iÀ�::::::�:'U�veram com as rêdes de JUC<l
x Cruzeiro O,à disposição, em diversas oca- Em Curitiha:. Palestra Ita-riões, mas não tiveram sorte G t d L ... , E t d I ja 2 x Monte Alegre 2.

.

em suas tentativas de vasá-Ia,
'. ·.ra..

a surpreza o p.. eo.·.:.O."..·.J S .0
.

,U;Q". No Rio: Vasco 8.x Ipirangasendo o cour'o afastado no mo' :la Bahía 1 - Renda: Cr$ ..menta exat');� passando rente E' o Gremio Esportivo Ara- em seus domíniO.s, dia 15, ha-.lretag\larda e envolventes �m I Pachá)Zé GaUcho e Alves; 33.322,00 _:_ Goals: Sabará 3,às traves, olÍ morrendo nas ranguaerise, indiscutívelmen- viam abatido o campeão de ,ua ofensiva, os visitantes de-: Costinha,
.

Simbará, Agachado, VIanéca 2, Alvinho, Friaça einãos de Juca, qUe provou, te, a grande revelação e' sur- Florianópolis Dor 3 x 1 e sá- .ram outro passo decisivo ru-' Luiz e Vandeiley, enquanto o lavá (Vasco) - Antonio Má-mais uma vez, estar em per- preza do atual certáme barri- bado [lassado voltaram a repe- mo à conquista do titulo má- AvaÍ. contotl' com Brognóli, .'io. (lpíranga).
'.

feita forma física e técniCa, ga-verde. Como se não bastas- til' Ó sucesso, desta feita no xiino do associa.tion de Santa Berteval e Danda; Manara, 'Ein Belo Horizonüi': Atléti-Ell.1bora encontrando uin se sua notáv21
.'

façanha nos :;ramado da F.C.F .. laureando- Catarina, aptesE!ntando em seu Jair e Nenen; Lisboa, Amorin, :0'Mineiro 4 x Baiigú do Riocampo de dimensões bastante prélios com o Hercllío Luz de !.e novamente :>01' 2 x 1. qúadro ótimos manejadores dI} :B:olão, Br<iúlio e Saulzinho, 3 - Cruzeiro 1 x Vila Nova 1.l'eduzídas, o time representa- 'fubal'ão, cuja representação I O público ilhéo aplaudiu os balâo de cotiro, principalrnen- - - - - -. - - - - Em -rtajübá (Minas): Bon-Uvo do Carnpeão do Centená- eliminou do campeonato, os ! rapazes de Ararangua, pois te: o zagueiro esquerdo Oscar- Teve 'lugar d(;<n:ngo à tarde n� sucesso' do f{iÇJ 3 x São Paulori.'J produziu segura perfor- 'sulistas vêm agora de conqUiS-, realmente souberam eles se zinho. o centro médio Zé Gau- localidae e T:mhó, o encontrO:l 1.
mance, empregando seus inte- .

tal' outro feito sensacional, ou ,;onduzir magnificamente, so- cho e' ° insider esquerdo Luiz. Em Campinas (Sao Paulo):grantes um eficiente jogo ras-
.

,:ejJ, afastar definitivamente bl'epujando com classe a equi- Qüe Carlos Renaux e Améri- mis-toso entre os conjuntos du
S. Cristovão' do Rio 4 x Guat�iro, ,com passes curtos, pre' ,) Avaí d�sta disr:uta cujo fi-I j1e ,�z\.1rra,. cuja l7tuação, ,é ca nonham súas barbas de União local e cIo Acaraí, de Ja- raní O - Ponte Pretà 2 x A-

C'lS�S, levando o pânico, desde I nal devera ser sunp�esmente I precIso sa.lIenta�·, deIXOU mm" rriolho;' .Dois a hegemonia do raguá do Sul. mérica do Rio 1.os mstantes iniciais do emba-tCmpOlgante. Os alvl-rubros, to a deseJar. Fu'mes em sua 'futeból de nosso" estado está Em Sàlvador: Vitória 3 x- Denot8.n'Jo melhor preparo fí- . .te, à retagu::n-da -jaraguaense .' -� ,

.

para se transferir a Araran- Bahía 2: - Flamengo do RioEstes deixaram de inaugurar ::'liIllllmjjlimIíUmlllllmllllmmíllmUHmllmmllmiilmlllimlmml� güá: Como detalhe interess3n- "ioc e técnico, Os rapaz"'" quü 2' x
.

Internacional de p, Ale-o marcador, quando sobre u-::: , (i E S S' ,:: te, 'devemos eliter que o onze ";'estem a jaquEta alvi-I'ubra �o· gre 2 - GoaIs:
.

rndio e Ru-l'oa bola mal atrazada ao ar' ... :::: dó Gremio' é formado por lO. brepUjar-amseu antagonista pelo bens (·Pla) - Bódinho 2 (In-�lueiro palmeirense entrou um
. i·. :: players do RIo Grande' do Sul' ternacional) - Renda dos 2de seus avantes, o qual chu' . :; e um apenas de Santa Catari- marcador de 5 tentos con!.l'a 3

jOgos: CrS 350.0.0.0.,0.0.tou com precisão, intervindo V'ollrath & Stueber -= na, [·gradando l'm cheio o espet.áclt Em Recife: Santa Cruz 1 xJuca espetacularmente. -

:: Presenciado ,por um núme- lo aD 'nUmeroso pÚhlico qUE Esporte O•.Responderam os visitantes :::
Encarreg�-se de: :: 1'0 de espectadores verdadel-

compareceu ao (".,tátl'o 'unJO'
.

E:rp Juiz
.

de :!fora: .. Tupí,e Augusto arremessou então = ramente -surpreendente, o em- campe,ão do' Torneio Inicio.�ontra o travessão s�perior: - ESCRITAS AVULSAS (mesmoa�) ª bate travado na tarde de sá- nerise, .

Em' Sâo Luiz: NIoto ClubeContudo, alguns minutos mais ABER�RAS E ENCERRAlIENTOS DE ESOOI- = bado agradou eh1 cheio, me- .1_ - - __

.

-'-- __
.

_II 1 x Maranhão .1.decorreram e o "velhinho"
- TAS" ,

:: nos, é claro, 9ara os adeptos Em Belém: Tuna 2 x Remocom mitro bem endereçado: - REGISTROS DE FIRMAS ª avaianos, que ficaram insatis- Pagou o PI'ogl'e�sD de;;�:t c',da-
:2.

.

",
. ..'

rente ao chão, consignou o _ CONTRATOS, ALTERAÇõES DE CONTRATOS = feitos com o desempenho de de trihuto à falta de e:�qJ:I'j('n·· Em Curitiba: Campeonatoprimeiro tento da tarde. Ani- - e DISTRATO::s DE SOêmDADES COMERCIAlB ::Jseu clube. Além de não acer- da em compromissos int':rnmnL Brasileiro de Atletismo: Cam:'mados com o feib de seu in- DECLARA.ÇõES DE RENDA :: tarem técnicamente. os joga- . peão São
.. Paulo.. com 238,5síder direito, os alvi-verdes -

LEGALIZA"'AODE. LIvR.nS· CO'lllr"lll'lD1'11I III. .CI.· ns. :: dores azurras não lutaram cipal5o, pelo menos fóra �i.'l seus
pontos '-- 2.0 Distrito Federar,' .

t· .

t'd 'Y ;v �v� -

t· d d domínios,. 'na tarde' de �!nte'õn-mSIS lram em suas mves 1 as, CJAIS E DE EMPREGADOS = I com en USlasmo, an o a en- com 278,5 - 3.0 R, G. do Sul;contra-atacando os locais, às ..

Ganhe tempo e dinheÍl\) confiando 08 seu ='1 tender que adentraram o gra- tem. J>Iedimio forças com o Fio· cord 51 - 4.0 Minas Gerais;vezes, com perigo. Com outra =
"

m" terméd' ::' mado certos da' derrota. Pela resta, em Rio do Testo, . conhe- c;}m 14.
'.

avançada pelo setor esquerdo, _ ServIçOS por nosso 10
CI_I_ lÊ ::

� sétima vez consecutiva, por-'
.

.
.

. ,
.

Em Santiago do Chile _de sua retaguarda o Palmei- = Bua 15 de Novembro, 642 • 1.0 Andar - CAIa D.O '" - tanto o títul" máximo do c€u duro 'revés pelo phC13l'cl de
Sul-amer.icano r:le basqhete:.tas invadiu ca� () co tI" - .:: i(Ediftclo do Banoo cINCO») :: sócce� nstadual fog da Capi- 3xO o qU'll evrdencía a SPDi'e;ü F 48 A' t'" 26. : o p_ n a � ammllillllllilllllllllmmmllllllllfllllllllllmllllllll,mllmmlJlIIlIlm.-; I

ç e.
.

'
. ,'. _

'

..
, .,.

. r�nça �.
x r�en ma -.1

I'
tal do Estado, prova eVIdente ':'Idade tecnlca. dos alvl-vEl'des ChIle 4:> x BraSIl 37 - Bra-

t.·UilImmmIIlIllIJlIIUlUmlllllUllfllUnllllllllllllllmnIlfUlIlIlIIllimmlUlmIUlllllUmUmnUUllmmm11111'': .
de qu� no in�erior existem es' I durante o'� noventa minai:<l.., dl" si! 40 X;' .li'araguai 37 _

- Esta-:: -' ..'
.

= quadroes mmto rn.,elhor prepa- , '

... "

I dos .Umdos (campeao) 49 x�.
. _. :: irados que .os:da ilha. .

Jutru.
. ó j�HI,�fChile.36: .'

ª DOENÇAS NER.VOS1\� E M��TAIS ªlgO;losá�n�rim���co�a�e,ú���
.

; Casa de Saúde Nossa Senhora da Gloria ; I���;:i�1::7Jtf�I�}ii fl"Maiirüi�a'iellIlII!fi�etrllKõ;�ierl!"'l·E ASSISTeNCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS .: minutQs, finalmente, Luiz dri- ::
..

. ". . ._. .

_= •... - .

" JARDIM BLUMENAll .::: ABER'l'A AOS ME'DICOS EXTERNOS = blou varies adversarios e:= ::=:: :: quando Bragnólli' saiu de sua =
p ... ..,.""O·,S � ""A'bmo SEM DOR _ GRAVm"'Z mo :::f'§ :: meta, colocou com classe rias :3 ..,....u. x: "'....... .,. .." ::== ª rêdes, decidindo a pugna a fa- :: --' COMPLICAÇõES--' :::: ELETRICIDADE ME'DICA _ REPOUSO - DESINTOXICAÇõES - ALCOO· =: vor dos seus. = SERVIÇOS l'RE'-NATAL =5 U2MO � TRA:'l'AMEN'rOS ESPECIALIZADOS. _ F: ° Araranguaense jogou com _ CONSULTAS ME'DICAS DIA'lUAS. - »- 11 HOBAS. :: �== -

$ Bubi. ,.Tulí50 e Oscarzinho:
-

. = �= AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 3065 '
...
!' - �mmmm�II.llUlmmml,UlllllUmíIllIllUlllllnmlUmm,llllllllmmw.:- �5 ENDEREÇO TELEGRA'l!"ICO: PSIQUIATRA :: 1- - - - - - - - -II

.'.

S� C U R I 'I' I B A P A R ANA' ::J II Boas roupas, só na II

J � � III DI
If

§
:=:

� II Alfaiataria Kellermann II

.

'0' .�a:r.·a'··, .a· 12 e a ri o IImpIC3:: : II Rua 15 de Nov., 681 II
�dllmmllllmlllnllllillmllllllJlllllllilllllmlllmm�lIl_1l11l1lmllllmlllmllllllltlm!lF�!.��IIUmlllll.�IUIII��_ 'j- - - - _._ - -- - _ -II

. �O Gremio. Esportivo Olíl:'P:'20 Se se concretizar esta i'déia �dos mentores alvi-rubi:os; quem �Futebol (iUe lhe r(�serve a 'dara tem a lucrar com isto é o públi- ." . INSTITUTO DE, RADIUMUe 12 de abril, pois nesta oJ)i)t·- co citadino, que há muito não 'a� i...
'.'

- DR. A; ODEBRECBT.· -.-.-tll'nidade deseja disputar uma presencía um chóque entre doi" BadioterapIa ....:. Raios"X Fisiotérapia _ Mdabo-
peleja interestadual qualquer quadros deste\'> Estados que sem- �! l!amo - RESIDENCIA: RIUi '1 de Setembro, 15"
muito provavelmente contra o pre foram aCl'rimos r:vais no�. jELEJfONE, 1441

da c:dade 'de Célr:- futebol, Parnná e Sant:! Caíari- �: (LINICA' DE .Ol.HOS.�l' l#}J�Ij.j!/ na,
"Í";

iii
ouvmos _ NARIZ - E GARGANTA - DO

II I DR. WILSON SANTHIAGO
A..iltentc da Faculdade de Mll1UetU& da Unlven1dad, 40 Brlllü

CONSUL'rAS: Horárió, das lU às 12 hpras ã das U

�
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos:"

ª pital Sant� Isabel

I A d 'V O g, a dos

i: DR. lll�I(IUS DE OUV�IRA
�: ,. I):difíCÍl:t do; Forum

de Novembl'lJI'c 161
SANT.A Ç�TARINA

QUINTA PA'GINA

CIRURGIAO·DmIri'rSTA'; .'

Raiós-X
Especialidade em Radiogl'afia deiJtãria.pa�
�-'�

..

qualquer éifilll6 med1ct)�
.

Rua· :arusque Tele:(onej 1203

H
CIRURGIÃO D�JNTISTA

AO LADO DÓS CORllm:08·· E fT.ft�LEGRAFOS
Ai ALAMEDA RIO BRANCO: N. 8

..

Médicos
DR�. O. R. KRUEGER
DR2 O. 'R. KRUEGmt ;,�. l{

Doenças de Senhoras e Operações. Raios
Consultório,: Hospital Santa Catarina... : .'

Consulta: Das 9,30 ás 12 hOiras e Das 15 ás 17 horas.
Residência'Rua Marechal Floriano Péixoto. 253 -,.
{"one 1258 (em frente ao HOl';pital Santa-isabeI).

DR. TELMO' DUARTE PEREIRA
.

ii "if@·h�j].a
CLINICA GERAL __;,._._.

Especialista em Doenças· de. Criança ,;
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar ..:..

Fone: 1-197 .....
RESIDENCIA:

.

Ru? Paralba l'10 -- Fone

DOENÇAS ;' QO CORAÇÃO
DR. CARVALHO'

(Electrocardiografia)
Tratamento de neuroses - (PSicoterapia:)

Ay. Rio Branco. 5 (Sobrado) .-:;- Ao lado.do Cine Busch

MOLESTIAS DE SE1\1JiORAS

D.R. RENATO CAMARA
.. DOENÇAS INTERNAS

OPERAÇÕcES
. OND�S CURTAS

Consultório: . Trav,essa .

<1
.

de Fevereiro. 3
Fones: 1433 e 1226·

DR� GEBHARDT HROMADA
J:apectalista

.

P ..... IIlta Citqrgia e doenças de SenhOril.
CC)DstÍltas no f,lóspltar Santa Ca.tarma
Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'1 M. ,

- BLUMENAll - HOSPITAL SANTA CATARINA

{'

INSTITUTO DE OLKOS
OUVIDOS - NAmIZ E GARGANTA

• • .M DRS. TAV;ARES e MEUSI • � ..

RUA xv DE NGV., 1135 - lo.' ANDAR

ems
HILeu

HILe

com um rádio
GRANDE SONORIDADE i ! !

MELHOR SELETlvmADE! I ! .it·

MAIOR ALCANCE! I'
Saiba o que vai pelo mundoi fendo o mundo em seu lar. com um extraordinário rádio

p H� I L (01 é lider em vendas, porque. é líder em Qualidade!
Compre. com fôdas as facilidades de pagamento possiveis e garantia absoluta,

rádio PHllÇQ; nas lojas famosas de

HE ME M CE s. a ..

••• IIIí�dO a mocIdade uit 6

prejlllllcadi pelos, Jlulles tem.iallOs ....

Di! BORBA
"?' �-.:. .

-

.

, ,

.

A1;l V o G A D.. o

.scritório e f��idênéia; i'lrua. XV de Nove'inb.ro, 9DS:
" LUMENAU �.'relerdnê�;1560.

FON'.E :_ l.5-3l.. -�.
-

: ,�:

o seu �'o;r O R,E ·M ,O ...

.

(Ormo-Replador IDterat)
.". 'O moderno tratamento das "

<...; fupções femininas
. \.

UMA ORGANIZAÇÃO ESP eClALllADA EM RA'D.IOS,'
1256.Rua Quinze de Novembror

I II

f
.

.H 16rIDllla d.
.

. ;Prof. Fernando Magalhãe,.-.
Um,'produfo do· .,

···J.UOUtÓRIO uéoR DE /.
.

\iCA.&AÚ' XAYIER
-- -�- �

. ., . "

-
. _.,

_

, • .01 •

comp!éfa �€!ra fabricar qualquer
UI .... tipo de lentes ,. ... '

COMPLETO' SORTIMENTO DE

O'(ULOS PARA SOl E DE GRA'US

. fUm,es/ e, máquinas fotográficas das
'" .... Ihores q u.lidades .. _' ..

RUA 1S DI' NOVEMBRO, NR. 1.436
.

. � . ..

.

{Defro�,e' ao n(�ne Blumen�_Q:'l""

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



s I IT •0. .P . LEV
U

NTAMEN
LI

Nllticias de Rio dll Sul (D. carrespo-ndent « G,�",;;

-

..-: Medidas tendentes aevitar Seguirá amanhã pariJ a Capital·
Campanha salutar e !"erltorla a ameaça de-oulra guerra uma comissão de produtoreS:
d Otil ry.. lub d R10 douI NAÇõES UNIDAS, 23 (U- nova guerra e adiar para m.ais m��i,::;"�! ��r:uJ:'�j:i:- �í':.e��d=��,d�� °c�i��t�e��

'I'
�á�;���ãdOq��r,a�l,e,��,,� I:�ri'l,

,

P) _ Na abertura da sessão' tarde o debate sobre a queixa tão com as atenções polariza- missãe de llrodutores do Vale

BIBLIOTECA "RUY

I
talacâo da nossa Biblioteca. soube o sr. Otto Demarchi da Comissão Politica, de hoje, 1 da Tchecoslovaquia contra os das em torno .da recente por- r E [: E' G R A M A f

da Itajaí. ,,' '"
'

•

BARBOSA" A mocidade riosulense pre- conquistar as simpatias de o delegado indonésio, sr, L. Estados Unidos, assim como os taria da COAP, que proibiu. a "
.J ,Informou.-nos ainda, o sr,

I cisa lêr bons livros e crêmos conccrdianos e duquistas, sen-'N. Palar, apresentou um re- acusados de guerra bactereo- exportação fóra do Estado dos
R ,E Y, I DOS

I

F,ederico Carlos �ll!nde", ,pr,'e,,,-,'RIO DO SUL, 23 - Esta- que a Bibliotéca "Ruy Barbo- do por diversas vezes" valoro- querimento pedindo, que a co-] Iogíca, de natureza a provo- generos alfmentteíos, visando
' sidente da Assocíaeão Comer-

mos segur�mente in�ormad<?s I
sa" preencherá uma grande so componente da diretoria do missão interrompesse seus tra- car polêmicas violentas". Mas aqu..ela instituição, CQm ess!l 'I cial e, Indu�trial de-BluID.enau"

que a pa"�lr do proxrmo mes I lacuna, contribuindo para o
_
"Dias Velho". balhos durante uma semana o, Ministro dos Negocias es- medida, assegurar � abasteci Telegramas que se acham que o presídente da ,C?AP te�

d� abril. o R:0�ary , Clube. de I progresso de Rio do Sul. I Residindo atualmente em para, especialmente, permitir trangeíros da Polonia, sr, Sta- mento do c�'nsumo interne de
I retidos na Agencia Telegrafica legrafou a"';1ela entidade tl�

RiO do Sul miciara gradíosa

I
'Blumenau após dedicar grau- que o sr. Víschínskl, que é Iíslas Skrezweky e o sr. Cabot, Santa Oatarína:

, I local por insuficiencia de en-. classe, soliclu;ndo o levanta,
"

campanha vi:.ando obt,el: l�- OTTO DEMARCHI I de parte de sua existencia em esperado quinta-feira nesta cí- delegado dos Estados Unidos, ,como, não PO,di:!; ,deixar de dereço: " Im,'ento des estoques dO,s pro?w
Vl'_OS para :'l t�o nece�s,:na Bl- I pról do progressc de Rio do dade, tome parte nos traba- se pronunciaram co�tra o. re- ser, essa Pl'ovIde!ICla teve pro-j Augusto Joester, Ara, Arol-

tos e!lquad,rad�� �� aludld�"
iJhuteca Pú ol ica Muni�ipaL I RIO DO .SUL,. 23 -:- Vem Sul, desejamos nestas linhas l,lhoS ° requerimento tndonésío

'

querimento Indonésio. ynm�i- funda renereussao entre. as, do Gross, Alfredo Sorihuma- po�iana, que lltOlbHI a expor,

,lima clrclll�r esta sendo de tr'ansfer ír resldencla. para prestar a nossa sincera horne- tambem pedia à comissão a i 1'0 porque sua delegação nao classes produtoras catarínen- nhes, Bernardina da Silva, � tacão.
confeccionada 2flD? ,d� percor-', Bh:menatl,

o nosso partI�ular nagem ao grande amigo de to- prioridade polonesa "para o- havia sido consultada e, se- r s�s, •
que fora� duramente a- Braganca, Edith Gueths, Em- I

1'(;1'
,

todos cs mun�ciplO� onde amig7 sr, .O.tto Demarchl.. das as horas, augurando-lhe exame das medidas tendentes gundo, p_?rque a pro!?osta po- tingidas, ad_mltindo se _mes�o 'preza Blumenauense Ltda, \ ,.

se faz notar a extstencía �lo Apos res,ldlr durante muitos felicidades em companhia de a afastar a ameaça de uma lonesa nao lhe parecia prece- que a_referula r�soluça? rm- Noemi Barreto, Postamat, Si- VENDA rUr.SfE Dl;\RIO

Roiary, Clube e. de antemao
I
anos em .R.IO, do Sul, onde fun- sua bondcsa familia. der dos Estados Unidos. �I:�cara .em consl�eraVeIs. pre- mear,' Teodora Zimerm,an,' Tu-I

NA ENGRAXATARIA

garantimos o mais completo e- I dou e d ir.ig iu com acerto o JUI7l0S a economia eatartnen- ribio Lead Nunes Protectora PONTO cmc

x i to , porque o espirita de ca- saudoso semanario "O Agr í- se.
....

e' Wally Enns.'
,

ma radagem é um fato entre e:ultor", o sr. Otto Demarchi Cronica Palicial Entre os artlgos que tiveram ----------__,-........--'-�-.,.---..--'-

(J� rc ta r-íanos. r vendeu a conhecidissima Ti- a expo-rtação, suspensa, cons

A Bib lio téca "Ruy Barbo- pografia e Papelar-ia Demar-

A 80
'

a h
·

pau"ladas'
tam os seguintes: Açucar, alho

o::;", dentro em breve, deixará' crn, deixando um vasto circu-' ssassl OU O comp "O', 'elro a, ' "arroz, aves em geral, banana,
ti .... ser um sonho nara se toro,' lo ele sólidas amizadcs, '

i banha, batata ínglesa, café,

�,Ii;:' 1:����1�1ci�r�l�d�o��alJ�a�;� I c��������,ti�\:�lsen��:�el���ia:,
roubando-lhe selec'en,'los ,e r U' z e'llI f'O S

���q�=�i����ladefat����s� �=:
no Sul. rinha de, trig'o,'farinha de man

AI itudes idênticas ao clo Ro- , - - - - - - - - -� dióca, feijã,o, gado bovino e

Lil'Y ClllJ)(', serão .lev�d�s _

a- ,li I�{)IlJla5 ele qualidades, pa- II seu�. derivados, mante.iga e I
vartl.t' l)(lr outras msütulçoes Iii r.l lIOIIU'!I!> e senhoras - li queIJO, mel, melado, mIlho e

(file possuimos e com () apoio II! Clillfet'(_;lies Kellerrnallll ii' Na noite de domingo, quan-' nhecido fora morto a paulada panhia de um individuo de seus derivados, ovos, peixes e

de todos. conseguiremos obter: ii Rua 15 tIe Nov" fiSl I) do uma caravana policial dés- i Recolhido O cadaver ll!! vel- i CÓl', presumindo-se que o mês- camarões, .suinos e seus deri- Vem se tornando, dia a dia, 'êxito, hajavista a enorme pro',
u; rEsultados necessáriós à ins

'

! '1 cid<:lde, dirigia-se 'para culo foi o mesmo transporta- mo individuo, ao perceber no vados. vitoriosa a simpatica iniciati- cura de bilhetes, o que bem'
Brusque e Itajaí, afim de rea- do !Iara a Delegacia de Poli- botequim que seu co-mpanhei- va da Sociedade ,Dramátic:o,- ,demonstra o inte'resse dos' às-
tizar uma diligencia, no sen- cia de ltajai, onde a policia ro trazia nos bolsos a impor- , De acordo com,a lwl'tal'ia da Musical "Carlos Gomes", corri sociados do diíltintO grêmio
'llÜO de descobrir o paradein local procedeu as necessárias tancia de 700 cruzeiros, apro- COAP, o controle da eXllorta ,') lançamento do "Bingo, de em apoiar os seus enipreenqi-"
de um perigoso ladrão, ao se investigações .Dura a eludd.:- veitando a escuridão da noite, ção será ef�tuadi)< pelas Cole� Pascoa", cujo sorteio terá lu- merttos que visam beneficiar
aproximar da cidade de Itajaí, ção do crime, cometeu o crime, roubando-- torias Estadtiais e Postos

FiS-1 gar
no .Droximo dia 5 de A- o seu patrimonio material ,e:

encontrou no leito da j=strad;\ Apurou-se qllé' a vitima es- lhe em seguida.
'

cais.' , . bril, iniciativa essa que, de moral, elevando assim, cada,
o C0rpo de. um homem. Pa- tivera na noite de domingo be- "Na mesma noite, a policia Aa que fomos informados, inicio, vem logrando' o maior vez màis, as suas já glorios:ls
l'::mdo a camionete, os P'OiU- bendo num botequim a beira de Itajaí consegüiu prender o tradições sociais e recreati-:
ciais aproximarmú-se elo ex.- da estrada, alem de Brusque assassino, cujo nome ignora- _:;'�_,HIllIUUiHU,iiílmmIIilIIUilllllmnIUllmmilnUllllmmtlUnmlmml ....:'::· vaso
tranho achado e, com surpre' e que. depois disso, didgiu-se mos, bem como o nome da vi-

_

�

za, verificaram que o desCeo- pm a a sua residencia em com- tima, apesar da reportagem - A' T E, 'H ç A"" O M-O R A D O R- E S
- Com,) já annnc'iu1UoS, o "Bin

ter envidado esforços para oh- ;: • -: go de Pascoa" oferece, os se-

N--ovo perSDna��m 20SpSltitn no crI'me de It,�,'�J���;};uptr:���rp� I Diu", ,.�,�,. ••!,�,,� �"'��,�,� !,Id�L�!:", '" It;tPo;�ª*�::���! "J!'t;li fi U U - em Eiumenau. (no pr.�<!io onde fun"ionova o Armazem Ponia' ChieJ. - . ri
'

t" 'G
'

"1'
< linha tele!oniea. I::

:, maquma ,-.e cos ura
.

',<'nera '

IrucllI�ameDlo �a mul�er a' �a, crl·aO�,a
: Preso o ladrão tte ti- ª�_�==-_= A, ( ,A S li (O ,E t H O [ ��6�ci���;ns.O�a�1:el�7j Cr$ l;��'

cicléta
_

que receberá grande ;;or-tim€'llto de Tecidos 'comprados diretamen- = ]'adiola "Landgraf", no válõr'
Pela policia local acaba de te das melhores fábricas do País, e vendidos por preços jamais :: de Cl·$ 4.000,00 e mais d(.r��

ser preso, o individUO Walde- vistos em BI,Ul\iIENAU
'

51,premíos, ,de con�ol.ação,' sen�d
RIO, 23 (Meridional) t d d b

.

I
mar Thomsen, que roubou, ha Retalhos de Seda, a:g�dãO, brins, chitas, ris"adinhos, etc .. a me- ::' um aparelho ele,trlco de fazi;'r:,

p.,' .

- men? o esen: arque V!�l re cerca de um mês,- uma bici- - ,tro,e ,a qÚllo, ainda 'Im grande sortimento de sedas, voiles, brins, :: waIle:>, gentil oferta de He):'-,
,

I O��C,g�le o .�nterrOgatorlO do fne,atlr_ar �o calS �m b�l]O de 'Cléta de propriedade do sr. chadrés, casemiras, linhos, chitas, riscadinhos algodão, casacos :: I
mes Macedo S.A" no valbr,

lUgosb"o Blamnko, acusado despedlda a um passageIro que f,Iumberto Georg, por ocasiãO
_=:::'

::: de Cr$ 600.00,. um CÓl'té de, c,'a-"
de ter' sl'clo asq t' d t I d é d para sellhoi'as e erian{as, roupas feitas para, homens e crianças e I

.

o � lIar aJa OI' con em.p ava-a .0 con.v s, o
I de uma função do Circ:o Ga.r-

' 5, simíra, gentil oferta de Ladis-'
da mulh' l' d

.

T t d _
>,ma infinidade de outros artigos. "

"er Oira e a cnança nenaylQ. em!)os ma,JS". ar e

"ciU'
quando essa empresa CIr- _

•
,

ªj!lHl ',Alfa,iate, n9 va,lor d,e, C,r,$de sete anos, conVidou" .Irene e a, crmnça ,cense e.3teve ,armada na Ala- _
Não façam suas compms agora, aguardam a abertura da C A S A

::: 600,0,O. ,'"

.

B'O< Innko afl'rnlO I (t a t f 1 'f.._/� C o E L H O, ,que lhes venderá por pau,co' 'o que hoje lhes pedem
di , 1 I ,le para assl Ir a um I f!1e, ,

e med.l Duque de Caxias. A re- _ :: A ren,da desse "Bingo"" C'O"
20stureíra Irene, austriaca, (le qll"ndo clleg�vam proxlmo "'a rüuito,

, " ,� U

I
fi-rin;j btcicléta foi aoreendida E í mo já divulgamos, l'eveI;terá

22 anos de idade, é mãe do casa de espetacl�los, l;'ene llun e entregue' ar, legitimo do-: C A S A C O E L H O. de k-mãs Coelho Ltda., sita = I inteiramente em favor de n1e-
HIenOr Harold Hynger, austri- dou-::o comprar JornaIs em a-

!"II"'"
'

:: ii .ruba �5 de Nmdreír�bí'o. 481!i em Bludm�nau, a flue ::' lhoramenios a serem introdi.l-
aco, de sete anos e que não é len�ao, gllalldo voltava, eom" lUlllli-er perigosa _

maIS ara tos ver. era e me hor ateu era. :: zidos no palco do CarIas Go·,
filho de Bramnko. os JOl"ll<l__JS, noto� que sua mu- , '(Conclui )ia 2;a pá:-� letra G) �.ltllm"'''IItIlI"llllllllllnt.tllllllmllmlunl'UIIU,mmmmmlmmmUh'': lmes.

'

'

,

Bramnko chegou ao Brasil lher e filho haVIam desapare-, .. _

enl 1.941, indo empregar-se ciclos, Na primeira noite ficou,
como serralheiro em Petrópo- preocupadíssimo e procurou I
lis. Tempos depois conseguiu inutilmen"te a mulher e a cri-Idoze mil cruzeiros e mandou
buscar Irene e o filho, que de- ,ança por toda parte de Petro-I
sembarcaram na Praça Mauá. polis, não encontrando-os No)

.;; \ Contou Bramnko que no mo-
dia seguinte contoli o a'con--,

________

tecida' ao seu patrão, que 01
aconselhou a prOCurar a Po-, i
lieia. Bramnko respondeu que'
'lã,:, se queixaria à Policia a-"
legando que se Irene des�pa-:
receu é !Iorque o abandonara I

por espontanea vontade, A Po
licia, contudo, acredita que
Irene e a criança não sejam
as pessoas esquartejadas eUi
coniradas no rio Jacó, admi
tindo estejam os mesmos resi
dindo em outra cidade, atraí
dos, talves, por algum sedutor
de Jrene.

vem . o�ten�o ·lranco apoio o
.

DinIs �e rã oa. �o Cf Gomes •..

DE 16

as a

"A CAPITAL"
REDU(ÕES DE 10, 15, e 20 POR (ENTO

,

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov., 459

'U
1'-·Jll "1 C R EX! STiU ! G U�L ESPINHAS, ETC.

PA R A F E R IDA S,
'

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,

DESTRUIÇÃO ARRAZADDRA DOS PREÇOS DACOCEIRAS,
F R I E I R A 5,

A E ii
-.-

Em enha-se o prefeito Herciliõ-Õeeke
na solllç

-

II o pro le a a C
.

S3 Duuler
Aguarddda a ãprovação do crédito para a compra dos
Numa ligeira palestra que; localízação 'de terrenos

terrenos

Sen�ational �iquidação de artigos de verão!

CERTlFIOUEM-SE DOS PREÇOS VANTAJOSOS, OFERECIDOS NESTA GRANDE VENDA DE VERÃO.
DE 16 DE MARÇO A 4 DE ABRIL

o reporter m"mtev2, ontem
:l tarde, com o sr, prefeito
li1utlitipal, ,o S1". Hercilio
'Ueeke declarou que está
]H';Jt iC�lInente assegurada a

snltH?<ÍO do problema da

(·Ol1stt·u\:üu de casas popu
lares em Blumenau, acen

tll[liIdn que H Càmara Mu

nicipal jú deu a ultima pu

Javr:l para a C'oncretização
do a.ssunio, Ol! seja a apro
V:l(;ã'i para a aquisi<-:ão pela
Prert·jlUl'il Municipal dos

respectivos LetTE'110S a se

l'f'n1 doados ú Fundueftn da
Cas::! Popular,

'

D(·ebl'ut I n SI'. lIerci:lio
Deeke qtW foram dispendi'
tios gl'arll,ks t'srnn,'os P;U';] i1

u

dequados e proxlmos do
centro urbano, consideran
do o fato da situação topo-

tornar rea�ict��e aquela �u- 'I'
blema que interessa de per

prema asplraçao da labol'lo- to o governo municipal -

sa classe operária, .esperan- ,acentuou () prefeito Herci
do que, até o fim do ano, lia Deeke - envidarei o

serão iniciadas as primeiras melhor dos meus esforços
construções de casas popu-' para que o assunto seja en

lares, esperando, para isso, caminhado junto á FCP da
dentro em bréve, a aprova- melhor forma passiveI e

ção por parte da Câmar com a maior brevidade.
Municipal do respectivo ��_.� _

crédito para a compra dos
tcn-enos para esse, fim,
quando então será feita a

rlevidu d03(:ão para ú FC,
p,
Tratando-se de um pro-

Vestidos
CASEIRO desde

LIN-ÃO côres lisas ::le Cr$ 130,00 por
LINÃO 'estampadt,s de Cr$ 250,00 por
FUSTÃO de Cr$ 215,00 ,por

LINHO C!bOI'd. cOl'donet desde Cr$ 580,00 por
CHANGEANT BANGú desde

Tailleurs

Capas de Chuva "

Depois
cidade

do terremoto a

foi varrida por
um furacão

Cr$ 130,00
Cr$ 98,00
Cr$ 180,00
Cr$ 170,00
Cr$ 395,00
Cr$ 140,00

SEDA diversas côre� de Cr$ úl0,OO por

SHAN'fUNG desde Cr$

Partido Social Progress�sla
Convocação

LINHO últimos moC:. de Cr$ 1.320,00

S a' j a s
LINHO crú ,1e Cr$' 250,00
LINHO rôres diversGn de Cr$ 220,00
ALPACA estampad,j de Cr$ 245,00

Blusas

desde Cr$' 260,00
por Cr� 940,00

Bolsas'
VERNIZ de Cr$ 235,00

COURO diversas cô"'es

por

desde Cr$

desde Cr$

por ,.Cr$
por
por
por

Cr$ 195,00
Cr$ 175,0-0
Cr$ 195,00

Carteirinhas de C,Ol'lO

YT:N !CK Tm''lui". :!3 (('F,
1"/111 t\u'::ü:ilo \'aITl!U huj(: l.'."; de'?

U'Of:OS cüh(_'['lus dl� nt·v.· né.:.�j
cidade. i.1rr�zada p 10 tQ"�'{_'n�ot("
}IO semana pU'.'lsatla r, '1'1" a:nd
i.�on1inúu spndo nhalu.'.Ja, por 'nc

VOS chóques. FUllciun:ir o i d:
t'nlba:xada rl'anl'e:�a, qUI: \ i:'��_�l
t',HH U �'cg'iio, dcelarara IH .-l'-!�� j

l1'c-cl'ssidade nlrlÍ'.� urg:ent,: }J;1l'('C'
Bl�t· d:l barracas de eaYnpr.U1l1:-l
para alojar os nlQI":.t,:ores qlil
ficaranl ao relento . ..1\. nalJII)"';;Ü
unl dos ruuis co·nlli'�c-do·. .; -::1,·';.CgT�·.t

fit5tas tUl'l.�os. J({�nlal Ba��shai: Ô1�
Hl t' xtualmente:
;'Vi o bombarde'o de B,,!li::l

durante a gU8rf'U; mas ali e,�

npenmó unlU caso destruida elr

NvJO dez, Aqui ..do dez em ca·

da d�z ... ".

, ... Com a llreSente Clnwitlo os surs. Membros (]o,.J)iretól'lo

Ilocal para a reunião �, realizar-se no dia 24 do corrent.e, às,
20 horas: no Clube Na":i.co Améri�a, sito à rua 15 de NovEm·
bro, ,nést.a, afim df irahneni. de assuntos de magno interesse do
Purtldo. '

Blumen::I1l. 19 de ,março de ,1953.
VICTOR SUT'I'ER -,-- Secr. Geral.

ORGANDY su�Çu e!I'.>nda de Cr$ 320,00
NYLON clbordndo ele Cr$ 420,00
OPALA cõres modernas
.mRSEY

Lingerie
COMBINAÇõES seda lín:terie c; hord. de Cr$ 95.(){)
Idem, idem. clrenda de CrS 65.00

Jogos 3"peg!iS pinoivlls bord, ii m.ão di? Cr$ 800;00

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

Idem de couro crocodilo de' Cr;jl 125;00
\ '

,

Roupas para Crianças

',por Cr� ,76,00

por Cr$ 55;00

por Cr$ 650,00

VES'fIDOS Grg:mdy de Cr$ 4,25,0.0
Idem, fustão de Cr$ 140,00
Idem tafetá xadrez de Cr$ 335�OO
TERNOS de linho de Cr$ ,250,00
TERINHOS de brim
SUNGOS
CAMISAS 'Algodão
CAMISAS malha

por Cr$ 120,00
por Cr$, 95,00
por Cr$ 290,00
por Cr$ 215,00,
desde Cr$ 42,00
desde Cr$ 39,00
desde Cr!!) Üi,OO
desdê' Cr$ 21,00

------------<_ .. _-,-,-----

Sr, Hercilio Deeke
gráfica acidentada oferecei.'
grandes obstaculos na so

ução satisfatória do assun

.0, cujos estudos demanda
ram meticulosos estudos.
Esclarec2u Q chefe do e

:�ec4tivo blumenauense
lUe, de acordo com os en

tendimentos ónteriormente
mantidos com a Fundacão
:la Casa Popular. essa ii'ls
tituição tem-o máximo em

)enho em distribuir os seus

beneficios aos trabalhado
res de Blumenau, razão

Iporque o governo munici
pal não poderia deixar de

A
T. A. (.

PRAÇA
E CRUZEIRO DO SUL

PREÇOS ESPECIAES NO S FElPUDOS
ri

ARTEXII
Comunicam ii praça e aos seus clientes que

dentro de breves dias iniciará novas tinhas,
com aviões De-3 de La classe ligando < Hajaí a

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, díària
mente.

Uma liqui�ação na CASA PEITER <" Filial, favorece sempre

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




