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imigrantes italianosDl DtO
SÃO PAULO, 24

(Meridional) - Cerca I
de duzentos imigrantes I
it�lianos depredaram, I
hoje, o consulado da

1It.itlia por não terem si-

�!O �tet�didos {:!H suas

,t'Ktgf'llC13S de regresso.
imediato ao seu país.
Informa ã Policia que
o ecnsuladn italiano
sofreu dano!",

ORGAO ·DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

P}iULO, 20 - 8;l!J Fi que
lhe' parrrr.t.a determ'na- c afusta
menta definitivo 'du .!a:'l'ei\'a, o"
governo ["deral .

colocou 'ontem
.na

: inl1tivi&ule vária" f.'!7lçk f):í.
rlQs . do Itamaratí, r';�lJUrsaVe;,
por uma rêde· de al;,io comuns

ta, atuando nos ',"el'viços de r-e

presentacão do IJ:l.ís no sxter-ior.
I

Ri'd. Ad. e OUC1D""
Rua Sãn Paulo, :lHH
iTOí1PAVA SECA

TELEFONE: 1 n 9 2
Eild. Tel,: "NAÇ",O"
CllfxlI Pnstal, as I N. 24311 f RU.lMENAU. (Santa

.. �!l�a� ínn) -:- ��atia feira 2iJ
-- � � MAlt(,(} DE 19,J� � � �

'ANO rx

ESTARIA ABATIDO E DECEPCIONADO O S
OS COM A:DERROTA ELEITORAL

Legislação redundante sobre
o transitodeprodutos anim a is
Manifestação confraria 'do mini da fazenda a um projéto

res di.iis.

AlCgo o generuI C""i.:.!D (1fl' �.;[,S4

tro em seu relatório, exarnínan
.do (j·:éaso, que o· Bril.'sil nào d ís

põ� <i.; lei féde rn I que ft;J! or-tzo
a demissão J,10 runctonãrto . 1'01"

(

IP·-E D 8
Ameaçado de morte I

o sr. Janio Quadros
, �AO l'AULO, 24. ·M�ridional)· - o governador LucasG.Hces l.'cc_ollhecell hoje a derrota de seu candidato' à prefeitura d� �ao Paulo, Francisco Antônio, Cardoso. Com efeito:0. sr, !aD;lO Quadros, na uposiçâu, está vencendo o candidatoSItuacIOnIsta.: na, proporção de quase três a um, O govêrnadorl.ucas <?arces declarou que considera os resultadas do pleitode domlngn como verdadeiro repúdio ao seu "'ovêrno, Frisouentretanto,. que continuará, até o fim de seu �andato procu�rando rea.Iiznr- todos cs esforços possíveis para corre�ponderaos a_nselO;, .do povo p�ulista, Ao mesmo tempo, o sr, Lucas�arces fehcltou; o sr. Janio Quadros pela Vitória, embóra fal-em computar a metade dos votos depositados nas urnas.

f)ÃO P�ULO, 24

(MeridiO-,
espetacularmente comemó�ria - Diz-se que o sr, Adhe- em demonstracões públicasmar de Barros está profunda-

.. .

rrien te abatido e decepcíoriado '.
.

com a,derrota esmagadora Pela quarfa vez Heddyque esta sofrendo nesta Capí- '

t�l e em Santos, mal podendo f Lam!lr dl"vore,'"'o-seêhsfarçar seu desapontamento. I ii V

Populares; em grupos percor- '.
rem as ruas da Capital, realízando enterros simbólicos do
sr. AdJ:1emar de Barros e do
sr, Lucas Nogueira Garcês, dizendo:
"Desta vez a .caixinha nãoadíaritou nada".
SÃO PAULO, 24 (Meridio

tJal) - Afirma-se que o Jânio
Quadros, foi ameaçado de
'n�orte por partidários dos candidatos esmagadoramente der
zotados. O sr. Jânio ret irou-se
da Capital, sendo conduzido
para lugar seguro por seus
',::ol'l'eligiQnários, A vitoria do
si-.•Jànío Quadros está sendo

em cursQ

fiueremismo.
Pode-se acusar o· Pa'�i \(!" . co

munista do que quiser; J.).1.:.n05 :dt'
que não saiba lutar contrn,

.

parttdos burgueses, s' ,r,,,-tudn
pelos métodos' seguroe 'do etttor
pecimento. Foi pl'indpahlf!nie,
nesse '9ímtido, que ro: eficiz' o

trabalho rncompáravel ·1ft. S'rie",ão
brasiieira do Partido' Comull:�H�
russo.

S, PAULO, 2'1 (Merid.)
'As fi h: ras de ontem, abriram
se as urnas em toda a cidade,
para receber os votos do elei
torado paulista na eleição do
prefeito da capital. A reporta
gem, em seu giro pela cidade,
ouviu o desembargador Alci
des de Almeida Ferrari, pre
sidente do Tribunal Regional
Eleitoral, que afirmou estar
entusiasmado com os traba
lhos que se estavam proces
sando, não só pela ordem que
os presidia, como pelo compa
recimento de Diretorias. So
bre a abstenção, calculou-a na
ordem de 30 a 35%, ou sejam,
um terço do numero dos vo
tantes,
VO'l'A O G.OVERNADOR

l:t'ACA...M SETu8 ....1<4 UilCI0S
NEB'í']il UlA.Rro

WASHING'I'ON, 24 CU I> ) _.
fOnergicaíi1l'nte a resposta rus
Os Etados Unidos repeliram
sa ao protesto norte-amerten
ll�, contra o ataque de caças
rrug a um avião meteornlogtco
ao largO da Sibéria, Como se
notíctou. os russos alegaram
(IUe esse avião teria aberto o
f'ogo primeiro, e alem disso
teria infringido o terl'itori;
sovíétíco. Os Estados Unidos
l'ejei1.arn essa versão; mas pã- Janio Quadros . . , .n'ce que o caso não irá adian- Francisco A, Cardosote, i André Nunes

s. �AUI:0, 24 (Meríd.)

-lol'tiZ
Monteiro, . "

9'151 vlcc-pre.íeito da Capital dís-Ter_mmou a� 19 horas a apu- VICE-PREFEITO tribuidos pelo Tribunal Regia-raç�� de hoje, �o pleito �ara Porfirio da Paz . . . . 63.452 nal Eleitoral', de urnas apuraeleicão do prefeito da capital. Fernando Nobre Filho 27,960 I das até às 1() horas de hoje:Foram computados hoje. . . Nelson Rustici . . .. 4.439 J Janil) Quadros . . . , 49,912102.658. votos, registrando-se l Franco Gouvêa , . .. 1.865 Francisco A. Cardoso 18.514
os. seguintes resultados extra- Os trabalhos da apuracão André Nunes Junior. 3.383OfiCIaIS: serão reiniciados às 13 horas Ortiz Monteiro , 669PREFEITO de amanhã. Votos em branco 674

Votos RESULTADOS OFICIAIS Votos nulos 1.12068,668 S. PAULO. 23 (Meríd.) -

28.622 São os seguintes os resultados
4,42:-J das eleições para. prefeito e

COMpARECE
O l�LlnTORAnO

Totnl '74.275

Acão da polida
france$aesultado da falencia

.

t
.

dI' t <! " PARIS, 24 (UP) - A Pa-

Par 1 ()S Po 1 1 Co Q ,lida de Scgurançu prende� o•
� I diretor do DlarlO Cómunista

Deputados paulistas opinam sobre a vantagem de I .. Quadros I :;��g�l;I�:j;é'�l,r��oAR:l��n��ld;
J'lgenies da Fedel'açao Geral O governador Lucas Noguei-políticas, em face 'de fut\lI'O� .1- do Trabalho, dominada pelos ra Garcez,- como nas eleiçõescohtecimentos, Os partidos fia - vermelhos. Essas medidas Io- passadas, votou no Grupo Es

rão de suas camuflagem;, P:1f'i ram tomadas após uma baticta colar Gromes Cardim no Alto.
agir publicanwnte. na séde orincinal e em do;:;e es- do Cambucí. PreCisam'ente às
Cons'dcrou ainda qUe o "r . .T.l critórios- locais da Federação, 7 hqras e 45 minutos, acpm

nio Quadros cont:nuari "ua alô cujas arquivos foram levados, panhado de sua esposa e de
vidade polít�c� " polar'zará for'· !�ara a Polícia. Entre os

.. dir�� �eu ajl�1ant.e ?e ord�ns. � che
ças de opo.�Jçno COntra o güver gentes � serem ,p�esos flguru [p do ",;eeClltlvo b<lndelra�te
nadar Luca.:J Garc€z. o propr�o sef'ret<l;l'lO geral da f'hee:ou aquele lo�a�, cumprlll
Outro ;1essc'Jista o general L- Federaçao. BenoIt Franchon. do O seu dever C1VJCO,

ma. Fi.2:u�ir0do, d·F.!�e;

contra
comunisfas. os

dos
N, IORQUE, H IUP) _ . .0 7 ca.ças ven�1qhos fora�:., danif.í-I foi �orto no ·cumpo tlc I{t1I�;IO,

almirante t'cformuuo VI. H. P. cados, ·no d.a de 'utuaçftÇl ma s no dia 19 .(lo c()l'r"nt<�, 'por te'f. se
Bla.ndy, ex-coma.ndante suprem') brilhante desde 14 de janeiro,

I
recusado à 'obedíencia" lanuda

tia frota 'do Atlânt'co, suger:u o em que os aparelhos nOl'te·-ãme· te oficialmente. iH} qaüt·tel.};;�Cle-
bloqueio da Ch"na, o bombanleio r'cano'3 destruiram 8 e provavel- ra1 das· Nnçõrs Unida�'. ".;
da Mandchuria e o emprego de mfnte outro e avariaram mais Acrescenta o cOintin'cüC!o,:oj"-
pequenas bomba';; atômicas no 7 caça", "Mig-15". .. da] que doi'3 pdsíOllC 1'os .wrnm
"front" da Coréia para liquidar NOVAS ACUSAÇÕES feridos mUIl outro campo .,. na
aS hostilidades neste G<tOl'. TOQUIO, 24 (UP) - A em)s- ilha de Koje, no día 18 do :"or-
F'alan'do 'na ASl'lOc'ação dos sara norte"americana de'" ·pyon· rente, nas i:il'cunsuln

i\l!t'gos Diplomados da Acade· giang acus(>u O Ex,érc'to 'Jos Es- chia,
lll'a Nacional,' acent.uou o almi- tados Un;do" de .haver··"'nten3i.
rS.nte: "Se as nmlsas tentativas ficado ague, ra bader o!ógica."
atuais pal'a ganhar a guerra da nas últimas 'ilemanas_y
t;oréia torem seguidas de medi- Assim, disse aquela esraçãr
das draconiana!' da parte da que "o Exércit.. .. dos E3t:idos U·
Jt.ussia, poder is e-"tflr cer>os de nidos, aproveitando�sp.. da
que' estas med'dttS já estão de' fiança das condit;ões

-

dê ·clinla
cídidas". empregou a guerra. bactà' ol'Jgi

DERRUBADOS l:l "MIGS'; ca 64 \'ezes em "á':os pDntos dr
SEUL, Coré'a, 24 (UP) - A- Coréia do Norte, rle jut!e,m

lluncia-i!e que os caças a jato nleíados de m::Jrco".
"Sabre" norte-amerIcanos 'derru'l MORTO UM l;>Ri:SIONET;:F'
baram fi Ca.çMo :a. Jato "Mig 15"1: TOQUIO. 24 (UP) - . "U'n \)'"'
dos comunistas chineses. OutrO'S I slone-iro: de guerra �cn1\.ln sf-

RIO, �4 1 Meidioi1all - POllCO
minuto,; depois qu.c a Câmara
.10s D� putados ;·nicia\'u seus tra
halhos, com'"(;uram a cheg,�I' ::Ie
São Paulo Oti pr melros deputa
�los, que ::lIí tinham ido para. as
",'stil' o llleito eleitoral de domin ..

go. trazendo as primeiras notí-
. c:as. 'rodos foram unânim<?s el)l
]JrocIamar a v'toria do sr. Janio
Quadros. o.� udeniEt.a" d� outros
Estados acolheram ln informa.
ções com, g.nndl' curio,�idac1"
assim Como os pessedista�. Sir
mentf' os trahalhish;'" "'xa1t!11"''''l.
destacando-oe o '·r. CI�J"I} Pe"'"

ram ao Rio, conseguimos colher
algumas apr·eciaçõe".

PRECIPITAÇAO DOS
ACONTECIMENTOS
O sr. Ulisses. Guimarães do P.

A T E N ( Ã O.' B l U M E NAU E N SE!
t

NÃO SE DEIXE ILUDIR POR PESSOAS ME-
NOS AVISADAS OU MENTIROSAS f O LEITE
PASTEURIZADO "FR1GOR" NÃO E' DESNA-
TADO. (II)

S. D., declarou:
- A prinlP' ra consequência :1.

se ver'ficar, no panorama da. po'
lítica de São Paulo, com a vito
ria do SI'. Jan'o Quadros, será a

tomada de pORição de correnteS

mi ."' .�e,- Et !) dce-nloralj�":"('ii') rlns
partedos politicas, d"r!'ntaüo�' <!:n

sua llla'oria por n.U3;;; n��:r"'lnia
,ões sem expressão eleitoral co

mo o PDC e " PSR E3tá P"I)·
va'. .1o que o �ue vale é o hOln��r�l.

,Já não 'se pod<! lenu em contel
a capacidad . .) de orienta<:;ão do�
part'dos.

FALENCIA DOS
PARTIDOS

Prepare ..

o futuro de
seu filho
dando-Ihe

nha, do PTB do E ·tad" do R'",
{lue procJnn1(!�··' ;- p� :1 !t .... s vozns
ter �'do ... \�r+rí·�i[l hlnlbenl tra
balhista. ,\Jas a� opíniõE;< fomn'
ns 11m s pes.3imi�Üls Sabre as

con,equ�nc'as de tal aconteci

�1ento ,::;itoral. Numa r;ipi·da
enquett , com o'� n�presentan

Ü's paulistas, que ontem cheg'l-
Il----� --

_

Sob '1 presideneill do sl'. 1ngo Hering, .1'euniu-se ôntem, às 14 horas, Branco, para a construção ue um'l escola; juntandO o p!'ojéto de. lei nr ..
a Câmara Municipal, com "- presença dos seguintes vereadores: João Dur- 20153, que eleva para 5.400.uO, os vencimentos anuais de Vitória Alcanta
vai Muller, Gerh)lrd Ncu{ert. Antonio Re�nert, Federico Carlos Allende, Ta; juntando uma petição ,"" sr. AdOlfo Starowski, requerendo à; transEllIilio Jurk, Chl'istiano Tl:r·iss. Victor Weelle, AI'Y 'I'ahonlll, E. Baum- ferencia do barracão de Joi:r, Klein, na Feira Livre; Indicação do verea
gal'ten e Wladislnu ConstuC'<lry. dor Pedro Zimmermann, pedindO ao s�. Prefeito MUnicipal a macada-

Ahertos os trabaU10s pelo sr. Presidente, pelo :segundo secretário foi misu,ão da estrada cle TesiO Salto; requerimento do vereador W1adislaulida a nta do� tl'nbalhos d" sessão anterior, a qual foi aprovada pela pIE!!- Constansky, requerendo ao sr. DelegadO Regional de Policia maior connál·io. Seguiu-se u leitura, 1'(.»0 primeirO' Secretário, da matéria do Expe- trole da jogatina em Rio dt, Testo. Encerrados os trabalhos de EXpedien.cliente, qUI' constou do se!!uinte: 'l'elegrama do Secretário do Interior e te. tomou a palavra o vereacor Ary Tabo1'da apresentando ii Casa a

indi,.,Justi:<>il. dr. li'er-naJtdo Pet'r�I""!� de Mello. comunicando a homenagem pres- cação na qual pede ao s-r i_-'refeito Municipal o emprego obrigatório dn.tneta ao Dr. IJQrsnann Blunwnau, dando o seu nome a Utn Grllpo EHcolar �irene da alubulancia quando enl servíço de socorro. '.
"

em 'l'rmnbudo Central: circL'lal' du Prefeitura de São Bento, agrad"cen� A requerimento do v"rendor Federico Carlos AlIende, foi aprovado

I
do <I ""mulü,�açã" p<,la elei,�ão e posse da n�esa dotsta Casa; "i1'eula1' da

I
pela Mesa. um telegrama de congratulações ao sr, Governador do Estado.Carlt�lra 1\tunicipal -de Porte' Alegrt�� eonlurucnndo fi elei<,"5.o e- posst.· da pela passagern hoje do seH �niversário natalício. A req�e:rhnento do ve ...

sua Mi'�H; Oficios ria". C"'níosllcs, comunícando as eleições dos seuS re5- readtU' Wladislall Constanshy. será formulado um telegrama ao sr. 00.
pectivos pr""id"nles: receb,men1.o do Boletlln nr. 42 da.-Amwciaç50 Co- veI'nadol' do Estado, 'lgradpcelldo a homenagem ao fundador désta cida
merci:,! e Indll�l.rial de Bll'mennu· requerimento do Automov,"l Club 410' de, dando o seu nome aO Grupo Escolar de Tro.lnpudo Central.
Blulllenall, llt'dindo i" ..nçflo ,Ie png;unento da taxa de Cr$ 17.640,00, re1'e- Passada à Ordem do Din, constou a seguinte matéri�: projéto·..

de'lei·
rente ao custo de c:ll<:lHne'''o; ofieios do sr. Prefeito 1\o1unicípal: juntan_ nr. 181.53, que autorisa a Pri'feHura a doar ao governo do Estado 'uma :i
do diver"", pr()pl)sta� dt� V'·a. Kanzler, Emprt'sa . Ji'orr;<I e Luz, ll!.fWino rea de tErras no hairro d'\ Velha, para a construção de um grupo esc"
J.,emk, pelas quuis é dOl'umf'l'(ada u mudança do trunsfornl1ulnr da Praça lar-, O que Coi aprovado em �egunda:'discussão, bem eomo Di! emendas dos'
dr. Blurnenau, para a rua 7 de Setembro; juntando as propostas doS! 51'S. vereadores Jo:'io Durval Muller e Emilio Jurk.
Domingos Manoel de Boro., " Fernnndo Beduschi, para a permuta de ter- EnCl'lTados os t1'abalhon da Ordem do Dia, o sr. Presidente il.eu por
)'el\OS com fi Pref"itul'll Municipul; juntando o projéto· de lei 111', 19153. encerrada a ses&ão, crmvocFlldo nova reunião para a pr6xilT'$ tel:ç:x-ieira,
que íJutoriSl' o E:tecutivo ::\ compra de uma área de terra;1 ('m Rlbeirãíi dia 31.

IOFOSCAL O deputado MourJ An' '1·,,,1,,

1que regre�o\J dr! �!io Paulo on

tem, trazendo umft impressão do

que. fÔf,!, a eici"ão p:lra o pref�it'J

t Camara MU!lI·c··,pl!llda capital do Estado, aes m .,,' .

.. R

:::::�i;�:1:rofa�ell���O 1��:;°1'��·��1 Pediu ·sr. W Consta.nsk'y proviclencias '

dos p<>ltbcos. ' o ."
EXPECTATrvA

Rio do Testa

--p

Elplo�ifoDlem na NeYa�a BOVO
enge8�o 'atomico DUra secréto· a jogatina em

O 'Sr. Carvn.lll<) Sobr'nho, ·.10
psp, �i"se.

-_ Não qUero ra?I'J' 11m juizo
antes dI' V(!l' o,": l'f>sultados fina "�o

O fenômi"no ti muito eOlllplé\'."l
pnrn se tirar d .. le conc]usõ"s ".

pr['6!lndas fi favor nu ponlTfl. !),
.

partidos.

po licia contra
LAR yl,::n.\s. Ne'-'IHh. 21 1 UPl nhei1'os üurante' " prova !Ia ';l'-

. Ur� nte ..'-. A C'omiRs::io de nl[Ul�� p,u"Sa<!a, E�'.'p aUrt1P'1to
•Enel'g"la Alo'\1,['a anuncía ter - .. .

1,.;to explotlil' lHO\'O engenho fi I li.
nao UH t!XPII ('''.', lo "fiei:, Ilnenl e

ASSF.MBU;;'IA GERAL EXTRAORDíNA'RIA
2,:1 CONVOCAÇAO

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 �o HOR.AS, NA SE'DE: SOCIAL, AF'[M DE DE
LIBERAREM SOBRE A SEGUINTE

ORDEM DO DIA
1.0) - ALTERAÇp:O DOS ESTATUTOS SOCIAIS
2.oi - OUTROS ASSUN'fOS DE IN'1'ERESSE SOCIAL

BLUMENAU, 28 DE MARÇO DE 1953,
Fedel'ieo Cados Allende - Presidente

Associac'ão Comercial e
..

Industrial de B!umenau
r,·\s VI;;' ;,\C-;, ;\I. \'nrla, ;�.! lliPi

.....�. Ali) ii! trpZt'ltlos nH.::.rn!Jl"o�; t1:.1::-;
ftln��:', 3J·in:Jd�.ls 101n:.Yf:IBl hojE"
P�I,';.·t:tln, n 1""' f I' IH'hf"ir:l.: . Ht)!H�.l-�

ti i!UDtrn flllilt':.1f11ftnk do lnf'al d:=t

e._plu�Io :J.L:)n1je:J, l-'::·!,n fÜI'D (1-

11uu-c'aJfl p,ji'a HIll pOUPO ant2�'
Uo anlanhe\:t.'i' tlt-' hüjr: ni�li:j 151'

dr',. lJOrén1. �lfO infolTJif'H f tUfo fo
l'a, trnnB.ft.�l'id:l p:lla tí� (';1\4'0
b'eze 1101':'1".::, lllli'a }(li';'l. .:-tinfl:t �1('

pfón'dentl' 111iH eOlll!i(:Üf;l-: aL110sfp·
l"j(tUs f' do vento. l fI)) [ntn quP

"tl,'.spertoll ,Hí·n(;:Jo. 1'0: ;\�t:H'f!-nl
Co; solda'.foo; dto IIn in !ln-,1 � dr,:, 'I

In3is d,... Hill fluni,Ult,ttoq d· ... d 0-'

1tllwi:1. ,ln l<lPal 'la e!\fJlo;;i"tn, '1"'-'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



e verifiquem os preços desfa sensacional liquidação
mais de de�conhu "g.-

por 130,00
por 220/00
por 300tOO

Blúsas de 150,00 por 50,00
SEDAS, NYLON, (AlCADOSi CAMISAS DE ESPORTES PARA HOMENSr TU DO ABAIXO DO (UnO

•

1
t

. !.
teríor do Estczlo. '-- Dois ginásios etc" grandes fãbricas. Iale, "A Nação", ex. 38" Blumenau, j

!���������-�'�-�'�'�,,�,·�'�.�-���I

e ócio .de ocasião!

,

[osas. -- U'níca em cidade de franco progresso no in-

VENDE-SE em Rio do Sul. no melhor nonto da cidade,
uma loja de tecidos, inclusive, pequeno estoque.

Preço fi combinar com o -uroprietário, sr Francisco Per-
fall", em Rio do Sul.'

- .

ENfERMEIRA

-,VENDE-SE

Diplo:narla' e _corb, pri>tica, o
ferece-se para trabalhar. In
formações nésta redação.

Uma casa de mâdeinL.novo
tipo chalé, como também tro
ça-se com uma caminhonete.
Pretende-se boa volta. - Os
interessados queiram dirigir-se
a rua Almirante Barros nr.

215, (perto da Electra Aço):
VENDE-SE

Uma PApARIA c-ompieta
;;l1ent� !nstáIada, bom ponto,
com ótima freguezia.,
Informações, com Eúgeni'o

Lang - Rua São Paulo, '1478., Vende-se um burígalow na Vi
la NQv3. - 'I'ratar com a viu
va Mina Kock - Rua S. Pau
lo, 13t11.

uma casa de materiál. cons·
trução ántiga com terreno, 1$
de frénte e 5Ó de fúiuI0s, com
agua eneanadá, sita à rua

Hermann Hering, Bom Reti�
1"0" Informações, pelo fone
15.29. - ou à rua Nereu Ra
mos, 49, 2.0 andar, sala 4.

VENDE .. SE
Um terreno 2Ô x 30, sito a rua

Paraná, à 50 metros dá Ala
mêda Rio Branco Tratar
na Alamêda, 456.

VENDEaSEi MAQUINAS e MOTORES I

I LEGITIMA� ALEMÃS I I
,

, c, _,' , ,

da _:, I Uma caminhonete For-A, em

t GRITZNER � KAYSE1=t S.A. ótimo estado. Tratar com ur-

! KarIsrúhe Durlach I gencia na Oficina Universal,
i \ R�W, São Paulo, 1527. -_ !t.
I NOVO TIPO 1953 " Seca.
I, * ! --------�----

I Motores alemães "Kayser" !

I de, 220 volts p. ligar à luz, I

sendo motores de dupla I

I 'força -
..
80 watts I

- i Máquinas "Zuendapp" I
elétricas - portáteis cf luz

Iembutida, reostato de
.

pedal e mala original !
,. I

I Peças ,..- Acessarias !
I, Oleos - Agulhas

I Não compre :ua maquina i

I antes de fazer uma
,
visita i

.4 Loja MAX KO:r.mADT I
! Rua 15 de Novembro, 679!
I de:fronte ao Banco Inco. !

SEMPRE
AUIOMO'YEIS USADOl
FORD 60 lIP. - ,1937 -' CHJ�·

"FARMACIA·
-

UtUif1úVROLET COUPE" � l!Wl - R�
- NAULT PERUA. L 1956 - MER�

CURY ;._ 19411
ITOUPAVA SECACONV. - 1934 - FORD lIS

- 1937 - ADLER .. <-'n., - 19·36

CHEVROLE'l' ....,.' 194& Ol'EL
fH1PER 6 - 19Ú' - AUSTlN A-1&

-\191;;1: _ VOLESWAGÉN

PROCURA-SÊ1.951 ,_ DODGlil - 1938 - FOR-D
li. lOONV, - 15::9 - TRIllNPR 2
PORTAS - l!H\í. Procura-se uma empregada
"A eIS A" Fone 1324 - BLU- para balcão, que fale os dois
MENAJ;J '_'Rua lã de Nov., 9l!J idiomas. _ Livraria e Tipo-

P�ÇAS E ACESSO"RIOS EM. I grafia Carl Wah.te S!A., l'ua
-- GERAL -- 15 de �ovembro 292 - Fo-

ne: 1017.
'

.

ou

BLUI\1ENAU, 25-3-1953

Artigos com'

jiÕ S. 50%. e

Vestidos de 19(tOU'
Vestidos de 320,00
Vestidos de 410:00

por 430,00
por 800,00
por 150,00

Capas de 580/00
Ielleurs de 1.100,00
Iaileurs de 980,00

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

LEIA ESTA RflA(ÁO ....

•

&nn'D&a�ÕeS II (I

DIli DO INICIO,

Ao lado do C I N E B L IJ M E NAU

CtN

usch
EMAS

Cíne
l1li

HOJE Terca-feÍl'a, às g horas - REPUlSE
O Sensacional fil",e:

rr MACL OVIAH

HOJE

- OPORTUNIDADtS. ·11 EÓitais" Ivisos
-_........._-'_'li'

.'

II
.

��������

I I
.

I
com papelaria e bazàr, ven'decse, em condições vanta-

CLUBE BLUM'ENAUEN SE DE CAÇA E TIRO
Comunicamos a eleição da Diretoria, que girará os desti

-nos désta sociedade. durante o exereicio de 1953:
! Presidente - ÁFONSO DK.OLIVEIRA;

Vice dito - FRANCISCO HOETTE;
,

1.0 Secretário ---cc RALF OTTE;
2.0 dito - IRINE1: SCHWARZ;
Lo- Tesoureiro - ARTHUR LINDHOLMj
2.0 dito - FRITZ KELLER.
COMISSiiO DE SINDICANCIA:

Victor Hering - H��.",ert Willecke .- Arthur Moellmann
COl\USSAO TIRO AO PRATO

Diretor - Ralf OUe ·--lVIembros -- Erich Karmann - Ru
di Weíckert -,WoU Hoette
COMISSAO TIRO AO ALVO

Diretor - Emilil) Yurk - Membros Arno Probst - Bertol
do Neítzeli--; Julio Zadrozny

,
COMISSÃO DE BOLÃO, '

Diretor - Francisco Hering - Membros - José Campos
Friedel Kníppenberg - Sebastião Fischer - Pedro Sant'
Ana - Harnldo Reg:lf.c>.

Comunicamos tamt.em, que em reunião da diretoria, ficou
deliberado: Este clube !.evará no d-omingo de Páscoa sua festa
de Tiro ao Rei e Tiro ac Passare.
___ -;- _ __ _ __ _ _ O agente postal telegráfico desta cidade avisa aos senho-

EMP�EIA AUTO-VIAÇÃO CATÃRINENSE S. A. f:�,�e���;���:sd�� :�f�����s a�)�:��ooss tl���f����sn�u�i� ��gàS; to'llIlIlIlIlilllulllwlllllllIiiíIiwliilliililmliiiiimmmmllWlllllmmml::
Assemblêra Geral Extraordinária· corrente. - Dal_dia �.G de Abril. em diar:te até 31 de Dezem- i L O ( O M O' V E I r ,=_:_-, ,

bro de 1953 serao feít: s os aludidos' registros, com multa de fi J-
São convidados os srs, acionistas a comparecerem à

AS-I'
25,00. além da taxa dR c-s 10,00. I:: -

sem?léia Geral. Extraoz-dínár ía, a realizar-se no dia 25 de _. � PARA ENTREGA IMEDIATA

...ª=�_=:',Abr-il de 1953, as 15 noras, numa das dependencías da Socie- I::: -

dade Dramático-Musical "Carlos Gomes", para deliberarem " :: "LANZ" de 41 - 50 - 60 - 120 Cavalos.
sobre o seguinte:

'.�r
' ::: "WOLF" de 65 - 80 - 200 Cavalos.

,

,ORDEM DO DIA � �

A E V e n d em: KUR.T WElL & ClA. LTDA. - Caixa Pos-

Re���%!n�� flt��lt:�rço de 1953.
� ,

gra eciment» 5 ��i;�t�'=���;'�le��.EGRE - RGS - 'I'elegrarna ª
OTAVIO PEREIRA Diretor-Gerente. 1 ::.' .

, ,:;, .

.1.UIIIIImi! 111111111111111111111umIII 11 IllIi 111111111 111111 II Iil i i i I i IImUI1uun,

lu enau
<Estabelecimtõntos JOSE� DAUX S, A. - Comercial)

o SEU CINEMA;,� Com flel1oYa�5.o de AR PERFEITA - Apresenta:

H O J E - QUARTA-FEIRA - às 8 HORAS
SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO. apresentando DOIS
OTIMOS FILMES:
l.o filme; BRIAN DONLEVY, FORREST 'rUCKER e RLLA

JlCW_Ií· g�'*_...I'l!'..iI!I..i!Ili!.ll..I'l!'!!l..1i!!!!ll9!.11'__!!I!-Iíl'íl!iíi'-g__íiliWiIí-!!lií\iI'l!íIlIIíiíiillF RaINERS, em

"HORA DA

dd'á usar para o mesmo efej'l chama chegar a estender-se,
to um pouco de far-inha. Se;] sufoque-a com um pano.

- - - - Habll idade e ranídez são

necessári�s para ;cendcr u I
[orno, pOIS. ao acumulai'-se o I

Governo dos Estados Unidos
' ,

I
Ja lJOssuia mais de 100 mi- gás pode provocar uma peque'
lhões de "bushels" das safras na explosão. Para evitar que
passadas, adquiridos quando seus braços e mãos se quei'
os fazendeiros que tomaram mem, introduza o fósforo ace.
empréstimos entregaram o ce-

real em nag;_unento dos em.-
so no orifício destinado a a-Ipréstimos- de subsidio dos pre-
cender o forno e só çlepois de

ços. fazer isso é que deve abrir n �.

O aumento !)revisio nos

pre-l
chavezinha.

-

ços do trigo nos próximos me-

ses talvez não seja suficiente,
entretanto, para encorajar os

agricultores a redimir os 408 VENDA DES'!'E DIABIO
milhões de "bushels:':" da sa-I N.<l ENGRAXATARIA
fra passada que, foram arma- PONTO cmo

!zenado. Isso poderia ser feito .------- POMllDA
pelo pagamento das emprésti- _WAGUARIB�mos de subsidio e dos juros. I V

'

u
J --. '

I ...,.�.....cIo�":::".!!:':"",--.

I F6rmula da Dr. Domino
I 5 la.- Ja&uaribe, à bl<lill di

I COcrsn8, a milagr041ii plote

t,ti 'lcDUTO DO
d. fl6ra tmuileii'liI.

I �1t.f61!fIO ueolft lU! CACAU Júl'lfIU a. A.
h'G"a

Acomp. Complempntos Nacionais e Shorts.
Preços de costume.

. INSTITUTO DE OLHOS .. OUVIDOS '" NARtl
GARGANTA A V I S O

De volta dos, Estar.os Unidos re inicíou a sua clínica o

dr. Armínio Tavares. que em companhia do dr. Fernan
do Heusi, prestarão aos seus clientes o que ha de mais
moderno nas suas especialidades de olhos, ouvidos. na-
riz e garganta.

.

W[

Correspondente em inglês e

alemão, com conhecimentos A 'lSINEM ESTE

Iprimarias' de português, pro- DIARto 'i:.'J'��Ifó'jC��OO����)
cura colocação, - Ofertas por - - - -- - - - - - -

A' G E' N T E Sfavor sob FUTURO alc da re- ,

dação deste jornal� I
\ A

I
sucessão em torno de um cand'
dato democrático único. Meu

ponto de vista se estend'a igual..
2 apartamentos em prédio re- mente à esfera da, elaboração
c�ntemente terminado" na me- constitucional.
lhor rua residencial de BIu- _ "Uma grande força demo-,
menau, Alamêda Rio Branco, crática 'do meio, elEita com os

456, Andar terreo com saleta, d d '(d'zlarecursos ,a emocracw. -

sala de jantar, casinha, 2, dór- eu), poderá fazer uma com'titui
mitórios e banheiro. Aluguel: ção modelar, como instrumento
Cr$ 1,.400,00.

'

.

N' ter�
Andar do meio varanda, de compromlsso. ,mguem ' "

sala de jantar, CaSInha, terra- neces'sidade de· ir huscar o apoio

ço, dois dormitórios e banhei- de qualquer extremismo para '�lar

AI
'

1 '" BOO 00 ao Brasil a càrta l'her13J que ('le
ro. ugue : Cr", 1.

"

.

reclama. TemoG condicões P()t·l'

I'leger 3j,! da AS'.3embléia

consti-ltu'nte. Será o �ufic.ente lJl3l'H

que a nova lei m"-gna pOS�3 v:r

a ser a peça de louvor pnHi iN'

que o BrDsil tem o direito de es-

um auxiliar (le pCl'ar da sua elite".

Não foi flossivel o acõrda. entre

'10 forcas -de'mocrát:ca'3 dei meio

DivlJi;anl-!"� os democratas d('s

sa iàmilil>. Foram ,!C<; dU!',�". cor
rentes para. as urnas, pJc' teaui:lO.

por toc1a'3 aC\ forma,;, c9.da ,�ual
delas, a. prefer2ncia comuu:sia
Deu-se anistia até 3, 3.$\?'assn�os
dos jovenG of'ciais legá1"'3tas; al

"'uns morto ç0bardeme'1t" rlr-

�i,ngo, com tiro no ouv'do. pe19
sariha dos ag-entes bolchê:ristaB.
Êra para se FI' capitula'Jo,. n:J

Constituição de 46, a prabca,
que já se incorporou aO'" habitos

,

.

" '., '
'

' '

,

" da, democracia helvét:ca: nenl111ffi -

A EDUCAÇAO é a melhor herança que você poderlÍ Je- eomunista pode ser admiti�b U_0
g::r a

se,
11 filho. Dê:1. êJe. ,:1. O!l,ó,rt, lUlida�e que �o�ê" talv�z( l eX,<erCl,'cio de qual(luer fun'ça,o rn;.

nao teve. Co-nstrua. a i'ehcldade de seu. fllho, matrIculando-o hlica.
'

-

em nosso Internato,
.

,. ., .', ' ',' ,', ".", O oue 'não se Fz em 1946. ]lar :::

I N S 11 I U lO K () l B E R'·,
.

�u�;:�lsen��O\��go:;�l: ���;, q:e� ;;
PENSIONATO PARA ATENDER OS ALUNOS chandn as portas 'Ja [l�m'n,c:�ra- ::

INTERIOR;
" ,

' .
,

'. ,. ção pública. ao br:asile'ro f'ab�c1a�
Uma gararitià para., (\ séú futuro. Curso ginasial em apenas

_ rrténte comunista1 Não é pos,lvi'1 S
dois anos. Idade mínima 16 allos. conservar em ftmcões do .E&t::_dO -

CURITIBA - Tra.ves�a Iràní,83 -Esquina JoséBonifácio.
os ln(]lvíduos que devem ob�dl{'n- ::

!'innmnmUmmmmmummnímmmlÍrilllUlmmmmWmnuluimIH!!: chi a um góvernO estrange.ro. :::
= DOEU(AS NI:RV'U'lf �'MEDI Ilr

' '-

Os su'ços já têm uma 1m n_:;;- ::
= R

-

J;; \r",J I: En III J, ª Gé senblo. Em nenhum cantao'l ª
�, �"r'.' Arn�I,Jo ·','6" lil'h', fifi"I"

.

. J",'"
.

'�_�_ admite"3e a presença 'Jo holch<'-l::: :;:::

>=
1;1 U U v - vista em c!trgos púh!icO!'l., O I:::: ::

5 DIRETOR CLINICO D,A CASA DE SAU'DE' DE N. S. ª ll1(\smo s� dá no scl.:...·iço fl'dcrnJ. � , "', :Ji:;1;'Ji:!:. P: :=

::: � ,DA GL,'aR,IA -,-_ ::: Se a Suíça. qüe é a mãe tia, :::_" V,Ill�Jl8 diárias entre Blumenan e Curitiba, de domicíno' à. ifomlclllO. Atêliclas: -

_ _ :::1
E: CONSULTAS:de2às;4,horasna_Casad�8aúde E democracia. no contine:ntt' ()uro� S H�J{JME�}\U.-R-Ua 15 de Novembro, 313 (Hotel Holetz) - Fone, lM,g. f'i'i

r:;; de 4 às 6 Rua CandidG de 'l' eão 89 :: "CU, lIlscreveu uma lei, dr,!,!"a =: CURl:TIRA: � Rua 15 de Novembro. ,j:!2 -_ Fone 631. � 1
=

,... .... y li
""I

;:; Fones 4212 e 3055 ::: naturl."w: no seu pntrímnn'rl (' � ACEI'J�A,U.SE VIAGENS ESPECIAIS PARA QUALQUEU PAR'!')!!. fj �.
= _ C URI,TIB,A_............. e defesa do Estado, fjue e',:pe.r" ()

= ..
. �

.

. �miiinmiÜimmmilil.mmml1mmilmmmmmmlflmlUmllmífmlili Brasil para fazer outro tanto? ";_ljímmmmmUmmUillmmUnlIIUUUIUHlUiHllllliIIUll.llUmIUmmUHíIIH\mmUmmmU.l Illilllllli!lm�

A. V I S O

(.'ontI'abUtHio
:lO lltualrnente

AVI S O A
í

amílla Ewaldo Bernhardt comunica aos seus pa
rentes e amig-os o falecimento, de seu filho e irmão.

Acham-se à disnosícão dos srs. acionistas na séde social,
à rua Floriano Peix-oto, n. 26, nesta cidade, os documentos a

qual se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de

setembro de 19;:0, relativos ao balanço do ano de 1952.

I.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINAR1A

Z.a Convocação "

São convidados os srs. acionistas a comparecerem à as

sembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 25 de Abril
de 1953, às 17 horas, numa das dependências da Sociedade
Dramático-Musical "Carlos Gomes". em Blumenau, para de-
liberarem sobre o seguinte:

'

ORDEM DO DIA
1) Apresentação, discussão e aprovação do balanço geral

relatório da diretoria e carecer do conselho fiscal, tu
do referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 1952.
Eleição da nova Diretoria.
Eleição do conselho fiscal.
Assuntos diverso-..
- Conforme artigo 29, capitub V. dos nossos estatutos,
os acionistas !)r�sentes às assembléias gerais deverão,
sempre, legiti"J:ar-se mediante apresentação dos seus

títulos ou exibirem dO!!umento que prove terem-nos deposi-
tados na séde social.

'

Blumenau, 24 de marçl] de 1953.
OTAVIO PEREIRA' Diret'Or-Gerenie.

H

R ti l F BERNHARDT
de 15 anos de ídarte, falecido ôntem no Hosplta) Santa
.Isabél, às 10 horas" saindo o féretro hoje às fi horas da
sua residência, Rua Paulo Zimmel'mann, 85, para o cemi
tério protestante

2)
3)
4)

N.B.

de

Grande fabrica de placas.
de esmalte, metal, brmí-

. ze, cll.l1fubos de borracha
e metal, datadores para,
duplicatas e :Outros fins.
Pecàm inforniacões a Fa
bricá (EllifíciQ

-

próprio)
Alexandre & Cia. Ltda,
Rua da Conceição, 116 -

� RIO DE JANEI�O �����.
I

Dr. Aires Gonçaives
n - ADVOGADO -

��)� Betdde.ncia ti efJCl'lt61'h'tr
v:--I _ BLUMENAU �

�'all lIiru;';QllIt'l. IM - F<iHUH ui
----�-�---'---�-----,_.--- ---------------

B
gu13mento do Serviqo
tpreSGão do

sUbd.ítuiç'io
gente".

Um filme de guerra, repletn de ação, narrando a epopéia glo,'
rtesa dos heroícos soldados elo serviço de guarda-costas ame-

ricano! ,

�.o filme: HUPIHtEY BOGAItT e GLORIA GRAHAME, num
drama altamente psico'óg'Íco:

"NO SiLENCJO DA NOITE"
Um íilme que mantem fI exuetador atento do llrimeirol ao úl
timo minuto! Um Ij lm» eletrísante! - Preços de costume.

, N. H. - DOMINGO às 4.30 é [; horas NES'rE CINEMA,
o UE-LANÇAMENTO, do maior filme de todos os tempos:

"SANSÃO E DAlllAH

..

ot

alivio
�eSuro
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------�

cI o isVarimpeachment
l-Im o�iõad�ca' endal

Pr inist roscontra as e
Tr8caram�avlões a jato p&r aluodãi, sem
qualquer lullrização do essa,
caralerlzandu-se assim o crime de

responsabilidade
_

!io l!\t�l'(',ldq J\ OlIP� õH;[lO fui .;, nuuoi-ra ;�ti :)('\L--;�H;'(jt'fj que 1 '.I. d,lU

CP'l'C:! ,ln -LOOOUUO }H::" Jihl'3'3, oJ:.J·j� tJ'olJuT1:L f}n CÚf�nnr·:l. súl,j t=.: i-!

r.nnclo-��� \J BJ>:lSl} :1 !'ntn�grir ._) eOInpr'a dos ··.r-....r+-lt-Ul·;-i·'. �. .;. •.j t·t�t�fÚ..
fiH�'f,tl.tO :1 "fbrv/ Cot ton COI�11�- 1orJ1:il"f·j our t â�: :njf:'i3tivfi�.

po�.s�\"P1r,,'- �HP. lha :_I\liÜl'hi ...-lu 111?·

]'lltndo ,lt)s(''' Hnnif-fwin. sobre 3-

('.11'1)71'[\ d'l'"'i aY!{Jf':1 a jato. Dü
p·-)1"111'Úr o, tr,m'lrn n ín:cÍl1.t.: .'!:! .•

RIO, 2;; (Mt�L'ld,) - - ° sr, Alio
mar BaleC'h'o ha váro« '<!ias \,Pl1I

ocupando ti tribuna da Câmara

para d.scuttr assuntos ele natur-e

za admtntstrui.tva, ternlo por ba

se 1), Mensagem do pn's'üente "n'

via:U3, ao CongL�e.sl�o. Ontr:n�,
1'. Altornuj- B�lle ..n-o "ln "",'.11

trecho, ocupou-se da trncn (ir

3- jatu bdtanic(}:"\ pr!)' aI

bra�ile:l'Or dando uo plellll
rio infor'nl!H�Õ(,:� fur"nt!{'id:n.. ; p,.lu
"Thc EconOnt"'.-.:1 ". rr-v ist a lIH�l!�·
sa. espec ia.llzadu «m ad>illllto,; eco

nõmtcos. Rev('lnn t.r-r-rm O:S' n v tH_"�

:lflq"irido� peln Brnstl. custado
,

quase o dobro {lo Pl't".li:O no!'u!!"J}

J o luuru-. V!'!';: 1{'�ir '.'::;' jú.. ex'st.a
un.l. J'fl'ql1Coj i rni' fltn fll' ;u[Ol'r�l��'Jec:j

ORGAO DOS "DIARIOiS AS80CJAi�Olll'
PROPRIEDADIIi DAI

'$/fi « A
,

N A ç A !:h
-

,A C A O
,

Com retacão ao Impihlv de Rerrdn, inúmeros são so �ol1ceitos e op�.
nlôe-s. s-em o mínimo rundpi"1ento lógico ou filosófico. ern voga no sere

dn classe eontrihuhlle.
Decúrre-ttl. possívelrnen-c, da frlHa de educur;!io cívíea e política do

)1()!:<SO povo, que i1l1el.i7.lneIlIE não adquírtu ainda uma noç-ão precisa das

suas obrigw;ôes socíats, IHTW. c-on�eifn(·ln l!lara das responsabilidades ,la

purte p ..ara com o todo. 1 •

Que o cidadão procure E).'"lll1ir-sE- à contribuição que o Est:idO üie

impõe, é natural e cornpj-eerrsfve l. NilO admitir tal relutância serl� igno

rur U prónrta natureza humana, O homem é de seu natural, ego:sto te

"" tudo pejo prisma do seu íntcrêsse pessoal e imediato. Incuhr, por

tanto, tl COIJljJI'eens.fio da SWl funç5.o ern razão da sociedade que o aco

lhe abriga e protege, é tarefa difícil, que não pretendemos se leve a

bom têrmo nesta limitada C"llmpanha de exortação cívica. _E' obra de ge.

racões e requer a mais a(l',p1a divulgação dos principios que regem essa

fabulosa organização polític'a que se denomina Estado.
,

Quando tivermos atingidO a educação política de out�os povos n'lalS

t!diantados� possiveln\ente deixaremos de considerar a contrib\.1ição 50-

clál do Ílnpôsto uma extor�fto e um roubo.
Em país como os E.�ti.dos Unidos, - e disso d:nnos nossOs testemu

Ilho pessoal, - a própria condição de "cidadão" vem gradntivamente
sClldo substituida pela de -eontrihulnte" (taxpayer), Ninguem se apre

senta perante o govêrno n'l qualidade de �'cidadão». senão na de "c?n-
I tribuin{e'", E' esta última qualidade, mais do que a primeira, - um Slm-

S
pIes conjunto de direitos e ceveres em estado J.}Otencial, -, q�le eonfere

I verdadeiro mérito à pessõa ou entidade, pois é nessa quahdade que se

, contribue positiva e cotidianamente para a defesa, para o progresso e

�
para o bem estar da Nação, Não se pode eonceber atitudt> mais digna e

mais pau'ióUca,
A çompreensão dessa abrigação social é tamanha, que o próprio

"jaxpayer", no seu idealisl)1o filosófico e politico, rechaça firmemente

a noção de Estado como en'tidade à parte, a quem deve tudo. inclusive

subordinação e subserviéncia, Prefere o termo ..governemen!", l!{)mo

l\i[eu querido Chefe f n�eu gr�Hlde amigo Dr, Getulio- exprimindo uma simples d�legação de poderes, sem aquele terror que

,'0 ., , • inspira o Est3.do onipresente é todo poderoso,
:EsbL H:adruo'ada, enquanto OUVIa no radlo () desenrOlar I A condicão de' "contrbuinte", portflnto, COl1stitue, naqut.1e país,

da !leleja Erusil"x Peru, passei a ler, com fé getulista e e�pe- mercê do se';' próprio desenvolvimento econômico, social e ,político, u
ranca llairiúUca, () nüolo da lnensagem que ll1andou ao Con-

Ina verdadeira super-cidad"nia, representando, como realmente repre

gresso, na ahertura da sl:'ssão legislativa. senta, uma ação constante e positiva em favor de todos e de cada um,

Verifico, infelizmente, que os malandros, como sempre, A mesma basófia com que um americano. "m suas relações' com o es-

conseg-uiranl introduzll' llalavras mentirosas"
. trangeiro, se apresente como "an american", êle procura ímpar-se ante

Quem ler, por exeC!1plo, o d�cumento oflctal, na pa�te do
os seus concidadãos e princ'palmente nas suas relações com o govêrno,

combate à séca, julga que o governo atendeu a tempo a des como "a taxpager".
gTaça nu;:destina.'

,

" • .

No Brasil, entretanto, t"co mundo julga que o ;mpôsto deve ser pa-
No que diz res;!l.eito à remessa. de g;eneros ahmenhclOs, te- go pelo vizinho, E' positivamente espantosa a inconciência dêsses "pa·

iTIOS a idéia que tudo a1í está sobrando, havendo mesnlO "ex- triotas", Ao mesmo tempo que esquecem as suas obrigações e deveres,
cesso de fartura", relembram constantemente os devcres do próximo, exigindO do Govêl'

Por favor, pe�o ler a página 1,837, que publicou a sua no, em, altos brados, tudo 'H{uiIO que a sua incapacidade e a sua inér-

JY[ensagern, e ond,e encontramos palavras bonitas como estas: cia impedem de conseguir" ao que, afinal, teriam realmente direito se

"Atingh'am os recursos de emergência a CrS 256.971.000,00 fôssem verdadeiramente bom' e honestos contribuintes,
e pal'a gêneros alimentícios foi dispendido um crédito p.e CrS. Todos clamam pela conotrução de rodovias pavimentadas, fomento à

110.000.000,00. Foi el'iaüo, em cada Município, um comité in-
I produção, reapareIhnmento elos portos e das estradas de ferro, Poucos,

cUlubido de distribuir g'êneros alínlentÍcios, executadas Qbras porém, compreendem que essas realizações Só são passiveis se iodos pa-
de grande vulto, etc., etc.". garem, religiosamente, a sn? contribuição social,

E' luelher Jlão prosseguir, e fazer Uln ponto final no etc.! Recordamo-nos, por .'!xemplo, das famosas pontes de New York, Ne-
O que fez essa fa;aigerada e vergonhosa COlnissão de A- nhum veículo as atravessa 'em o pagamento de pedági'l, 25 centavos do

hastecimento do Norrll':'!fe, chefiada pelo "EI Cabejito" é uma! doIar, Algumas destas pontes já estão pagas ha dezenas de anOs, Não
imoralidade s�m !,recP(\ente na história do Brasil. Uma rou- obstante, as contribuições c:ontinuam a ser recolhidas sem 'que isso ja
balheira, escRndalos àf' 'todas as naturezas, onde foram gastos mais tivesse constituído mo1ivo de críticas ou descontentamento, Porque
lllilhões e nli�hões de e:t:uzeiros que seriam suficientes para de- a verdade é que o "Iaxpayer" americano, na sua elevada compreensão
belar (I flagcb, cu luinnrar os sofrhnentos de nossos irmãos. politica e social. sabe que aquela contribuição, que' diga-se de passagem

O senho,:. dc!wis <1f' seu ocmovido discurso, no Palacio não é pequena, reverterá em beneficio seu e dos seus semelhantes,
Rio Negro. aliás já com!Jreendeu que foi ludibriado ao fazer Em nosso país, infelizmpnte. a primeira e constante objção dos con-

O alJê10 do lnovimentn nacional. tribuints é a alegada incaúpcidade e deshonestidade dos homens de Go-
isso, entretanto, l1iic. ilnpede de punir os milhafres, os re- vêrno, Esquivam-se ao reco:himento de sua contribuição, sob o pretêsto

lapsos, a quem confiou a tarefa de assistência aos flagelados. de que a mesma será malb;.ratada pela administração, Até certo ponto,
AssÍln, conlO teln (I apôio, do !lUVO brasileiro, para atender - é de se convir, - assiste-lhes razão, Realmente tem havido casos de

aos nossos infelizes irmãos, creia, sinceramente, que terá o péssima aplicação das rend'ls púúblicas neste pais, Isso, porém. nao alte- •

seu 'pres�í,gi.o �e{l.l'obrado no dia em que e!1camí�har para a ra os fatos, Não pode o contribuinte tentar remediar a situação furtan- IPellJtenC!lln� Hlül."eros desonestos que estao, aInda, mano, do-se ao pagamento do tributo, Se não confia nO!: homens públicos, o vo- I
(n'an!lo eln postos-chaves,

'

\ to livre e consciente é a St a maior arma. Com élc! 'poderá expurgar os iTêlH magnificos auxiliares e dedicados cOlnpanheiros. To- maus e premiar os bons, Compete a todos, finalmente, a escolha daque- ,

dfiS IHí� rec_Oi'lh�{�emos ()� seus csf�rços, (). seu lla.tri?tism.o e sua. les que. no seio da c?letivld:>de, mais lhes inspiram respeito e confiança'lhlab,.;l Vê! probIdade. ltJ de conVIr, pürem, que ha mUlta g'cll- -', Quanto ao eSbm,jamento dos dinheiros públicos, é de ressaltar a aus

te suja que lU'ccba se!' afastada. tera campanha de economia e de compreensão das despesas públicas,
OUlt'JJ1. �'t,ie, amanhã e s�.m�u:r, "LO_ sCll_,.;Ia�l0<1_'amigo Cel'- inaugurada pélo Presidente Vargas, logQ 1'10 mieio de �eu período de ITú_jtü .Ias hU!':lSUlecrtas,' vü'no.

,

'

BARRETO PINTO Nilo ha motivo, portarlO, para maiores preocupa<:ões, Se (J ("nntri-
p, S, - Huje, lt,'.t"mos a auja inaugural no Instituto de buinle julgar que o Govê�nt) continua malbaratando as rendas púbUc!ls, l

Y,;(h]('u<,;iílJ, Dukídio e qnberto Aecioli devem estar satisfeitos, não será com O incremento n sonegaç'áo que se po�'á têl'mo ao mal. Es
porque suubpram �I�ir, n[lo eor"o educarl:res eméritos, mas co- tamos, afinal, num país li ",.e

, Que se lute pela moralização, Estiio ai (1;:

mI) r"agnÍficos (:irurgjõ('�, quando intervieram, no 1110mento di- mais variados meios de Dropngação de ideül.S, cuja curso. em verdade,
i'ícil, nu exame de adll\lssão, anu1:tndo i1 prova de matemática não poderá ser contido m;m país de livre democracia �om� soe ser o Bra
que U';I n turJlo]' malí:Yn�>, Não h;\vcrá casos a resolver, ini- ,,iI, sob a égide ela Constituiçáo e elas leis. Lute pelo retôrno ao regime icial1d'J's,' U l'lIl'S(, kU'/o dl�i,{l'(l da m�do]' regularidade e em tia austeridude, Se a AdminiRtracão realmente estiver minada. as suas IS111!..JÍL'n1,c fi" 1l":lnquilid"dc.

'

'ideias tel'üo sem dúvida os mais sérios reflexos no opinião pública, e
isso acarretará, no seU d'é'Jido tempo, a queda do mau Govérno, A luta
tio contribuinte deve scr d .. carater cívico, visando o bem estar de to
dos, pais déste decorl'em em última análise, a felicldade de cada um,

Que lute pela bô:t aplicação df!s suas contribuições, escolhendo para ri
posto de govêrno aqueles que julguem merecer o beneplácito da sua
confiam'a, Não é sonegandO ou protegendo Co sonelfaç['o do próximo que
se est3.râ. fazendo política (jp inteligênCia sadia e de progresso' nacional.

OSNIY GIL KIR.'3TEN - Delegado Seccional em Blumenau

Vi-l uó , l·�J.f�p�)ndf-" •

-- Sp'nJ Ttf'nlnH11:1 rHivt':-la.
f'ONVOCA(!/\.t1 ng DOE;

Previslo aumenlo do Irago
-- todo O mundo --- �'1���

em P't�J'g"l!t:1dll Sf� 11�i\d� lUfrBl' [I,;...."

1':1 urn« iJr:iio pútltif"!i cour ra o g.:;�

Sua !i!� -1'-"<0',, D.

liS. :-:ldn" ;1[, }Hq �..:ü Hí.lt-rIl�H- oh.:..d. hu'
,hú::' 'lurltlr: lji-:'li['i-'�_ 1/:-j1:.1 (,-iJtJt'!1
• -:'\'E:l:ttU:H;q IJi-t_-jtd .... tJ.-: t:J.lI out J'�.":-

RIO 24 nvrerid.) -- O De" 11eve 11 LIll!Ü eoncorrencla ruais up',J'''.:o',,,,,,
partan�ento de Agricultura Iorte nu setor dos preços, Si· AC;'pdil ar» ,,'� i'II:\;"'''',,; 'lu:, ",.'

dos Estados 'Unidos predisse i tuaçã o idêntica a essa já sur- r a. :l IH ;1I1<'il'" "I" j""'tltJ J, >-",'

recentemente que os preços I giu vár-ias vezes no passado, ��L"l,i i',) dever" "'1' ;, úllilna, fi'il:l
do trigo aumentarão nos pró- com o consequente aumento 1)(,1,);; 'mln,elI"i"" :"'I'(JIl"IJ[Í<',)�
xímos meses em consequên- dos preces ate a chegada do l;I'iti'i.niOls,
cia de uma situação paradó- cereal da nova safra, DE QTJ1��,f A AIJ'I'OrU-
<ica de abastecimento, O Departamento de Agricul- ZA(,:AO?

I' A situação é a seguinte: os ltlra calcula que o abasted- 1"""I':\1nlo\1 (, S", Alíoll\aj' B "

i suprimentos desse cereal nos mento aí,ual de trigo �os E�- 1,•• ,'", nu"!)! .1""" ,,\\I'''':'l.'''';H�' "'-

Estados Unido.s excedem. to- ta�os UnJd�s mon�:l a ,:->75 1111-
1".:\. n nP�lH'io o Clln�r',-'c,�o ,',',0

das as neceSSIdades anteclpa- lhoe� fl(, "!Juslll'ls ltClma das

I
..

'"' n

,

das até que 'u safra de 1953 nect'ssidades deste mO)"M'nto a- :tl�::,l l'�n�lIlt,,��: :l :""l;�:I,�', UI> N" ('" ,i) ,"R ,n:', ,rm" (;,:;, " 11 i'J

seja colhida no verão deste a- lé o Hpan'cilnenlo da nova S[\- ,'h .'I!IÚ, ? '?l c __ '!t'al: -- .. 1.1 n,un- ,,"'(=111 s::\t!'i:fntór'j,l", í'l:H'�,;�nt3"j
no. fra 11t) \'(11'511 do COI'I·ente ano_ () sr. 1�;11t·_.t'11 o --_

h:.10 �)üdt'" {'IJlfl- nu} 011t 1 G ]'f·qU("':l iUJ{'-nto fi;:> t':Dn,-

Entretanto Ulna quantidü'" Dt'SSâ 11l1L:tnUd�dé, lnais dt' 525 pra,- Ci�=qll':;l' lJu) p:dtftJ St'!H :1 li.:- VII(:'af,'�1cJ doe: �r:-:� l\JPTu 1\iour.:t e

de bastante grande dos supri-, mílhões de "bushels" serão ,'e,,>,:J.I' a :;H'.lif-,Jl{·;:l d" r:IJJJ.�;l'" '"'I) llül':J(,io L:lr"!,, l"P::j)H·t 'Yil.men(',
mentos está armazenada de conü'úlados pelos progralnas daí ;<1',1' a "'1l1i",',:&o d"." ''''i;:;, lllini,,!r'rj.'; oin Anl'úll:luiíc'i.L �. (k,

confol'n1idade cOIn os progra- de subsidio" de pr('ços, segun- um:1 ('PP1'f,,:iio (']"nd",'\;n', "ii,,' Pnzi'nd: .. Pf"Jwic:, >'P ('on>ôt1itnd"

mas do Governo de subsidio do o Escritol'io de Expallsão ['.:'1. 'lf·�",I"l;, 1" "10 "ta, di�,',' " sr

dos preços e não será posta ,\ Comercial do Brasil em Nova ESPEl1ANDO A Aliom;\I' B'lle.oh'o quI' :'1'}!i,d;;rii
disposição dos consumidores, IOl'que -foi infarrnado. RESPOS'l'A 11m ))1'0""";0 dI' "inJpl':ll"'t:mpllt"
a m.enos �ue os compradores Os ,preços atuais do trigo Filbndo it no.,,,;] I "l,j,jf :lj;,"m n,' eolltrn (J lH"'sid!'nte tLc f[,�pú',li,
�steJam dlspostos a pagar pre- nos Estados Unidos atingem lll:lnllii dI' hoje, o �l". Alir;lJ1:Jr B \ ",I. W,,' 1.'1' 1" n1i?':ldo 1111"1 opi'r"-·
ços muito mais altos do que a media de mais de USS 2,05 le(,'I'O lIc'C!3rou:

r
Pfl0 d', [""1)1»':1, nn ,.c, l':l :1:.: .. il",

os que pr�valecenl nos merca-
o "bushel" nas fazendas de - Ec" P' IlHe'I'I) JUi':tl' \'ÚU �I ,I'm a �l 11,-, i:m c:ii o do C;,"'f,l'p""rI

dos de graos neste momento. todo o país, Isso representa 15\guani!J\"" IPCpo",ta do Ien'!" (',) N;1c-un�·l.
Com o transcorrer d�s se- ceni� menos do que (I niveI d/=

mam:s, o chama�o supnmen- subsidio de preços crindo pe- I
to "lIvre" que eXlste nos mer- lo Governo dos Estados Uni- I

cados - ist:;J é, os depósitos dos I
do cereal de propriedade dos

'

.

agricultores, moinhos e outros E,ll Virtude de
r

que os pre-

fora do programa de subsidio I ç;:� do mer:c,ado tem ��t�do a�
dos preços declinará e tornar- baiXO do n1"\; el de �Ub::'ldlO dI!

se-á cada vez mais escasso a- rantp. toda a' estaçao atual, os

tê que a nova safra seja total- agricultores do pai., armaze-

111ente colhida e posta no me1'- naram, cerca de 408 milhões

cado, de • hushels" da safra do ano

O Departamento de Agricul- passado com a assistencia de

tura eSDera' que essa situação empréstim�s do, Governo, O

de escãssez de abastecimento {C'oncltti na 2,a. p;tg, letra II)

RedahH'; RA.Ul, ]"AGUNDf:§
li. � p t D I. lt N 'f ii. ,\llNIS'l'H08

ANUAL Cr$ 150,00
SEMESTRAL Cr$ 80,00
N." AVULSO Cr$ 0,80

Sucursais: [110: - Rua do OuvhltJl' n. 100 - Foneli
, 43-7{�34 e 13-7997. - SAO PAULO: - Rua 7 de

AbrIl u. 2:311 -- ;l.o andar - Fones: 4�827'l e 4-4181
BELO nmUZON'l'E: - nua Goiás, 24. - PORTO A,.

LEGRl!:: ___: !tua João Montaurl, 15. CUitITI8A; -

Rua nr. :t1.ui·i.et, 7�!l - :e.u andar � Sala �33. JUIS,
VILI�: -- Rttlll S. Pedro, 92.
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CIRURGIÃO DENTISr.rA

RAIOS X
,-

FilHOPASSOlDHENRIOUE :: Os arabes, ao contrario dos

'PROTE'TICO :: I ocidentais, que tiram o cha-

Rua 15 de Ncwembro. 595 - Fone 1550 :; Illeu ao saudar alguem, ao fa

BLUMENAU _ S, C, � zê-lo cllbrem-se imediatamen-
= = te.

?clJlIIlIlIIlIlllIlIIlUlUlllmllliflillllllmmlllJlIIIIIIUmllllllllllllll ,1111111,--: 1.

o lugar mais frio da tet'ra
é VerlthoyauskY, 1120 Siberia,
onele já loram registradas tem
peraturas de 35 graus abaixo
de zero,

II ,,- Na CO()perdti'!�1 do Peixe cc no Entreposto, o escân
dalo c1Jcgou aQ. auge! De m,da ,,'ale apelar, porque o mercado
negro, c os jabacules, qnei: na venda em grosso, quer ainda em

varejo, é rellizado com", ·.conivência das autoridades, federais,
Teremils, as:>im faluk dA "p"ei�,� na Semana San'ta, e o que exis
tir, só ,:"Ioder:í ser, ",dql uridq por lJreços exagerad�s.

IH - -Perreira 'dr! f?oHza,' fingindo-se ainda de donzela,
mas que adora dormi; ('om (J govêrno, tambem quer renun
tiar a lídcram;a da U,D,N" no Senado, Tudo não passa de hi
pocrisia. FI:'rreira de S( uzà está condenado, porque não será
:reeleito pelos udenistas e independelltes do Rio Grande do
Norte, que () escolheu, J<;' um homem trabalhador, bom juris-,
ta, p1'Oi€55::1', rnais ou meilos; mas para continuar no lVIonroe
está disposto a, jurar que o senhor é, () Maior, e tâo grande co
mo o' Café Filho, que, iambém, já se está mexendo para abis
coitar (J govél'no potigu:�r, ou para uma das �agas do Senado_
São verdades (iU!'ilS qllt' no, entanto, precisam ser ditas e re

gisü'adas como docum('nto políticD sôbre os dias em que vi
vemos,

ISófre? Tenha Fé
I Escreva, detalhadamente paro a Caixa Pastai '1 9 1 :..
- São Paulo - Junte envelope selado com. endereço.

I
Não utilise registl'o para evitar demora na retirada, em
hot'urio imvroprlo. I

iDo Brasil e do Exterior I I
PEQUENOS TELEGRIIMaS DO 01111

l

WASHINGTON, :.!4 (UP) - Aviões, quer americanos \1quer estrangeiros, estão agora entrando nos Estados Unidas
por corredores secretos, segundo um novo sistema de identifi-

Icacão anunCÍ'ou a Forca Aerea, Ordens secretas, abertas quan
do' en� vão, levam os áp:m?Ihos a verdadeiros fí.mis quando se i!aproximam dos Estadct; Unidos através do Atlantico Norte.

I II1,1LONDRES, 24 (UF) - A rainha avó Mary, que durante 11
I as ultimas semanas beu padecendo de um niaI 'gástrico, teve i

I'

hoje "um diê'. men': s dl�scansado": segundo se informou hoje à
noite em sua residE'ncili,

A rainha avó ('onia 85 anos de idade,
-_,

--:;1.

\
SANTIAGO, Chi1<" 24 (UP) - O ministro do Exterior,

Arturo Olavarrina, informou à Comissão Antártida Chilena
que nas conve:rsáções que teve com o embaixador britanico,
Charles Stirling, e"te lhe expreSS'JU que a Grã-Bretanha leva
ria o aSó'unto dos incidentes ocorridos recentemente na Ilha
Decepción à Côrte Internacional de Justiça, de Haia, em,bora
esfivesse. ao mesmo Ü'�n'po, disposta a ouvir qualquer suges
tão que lhe faça o Chile sobre esses incidentes,
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RIO, 24 (Merid,r - O Chefe da Segunda Secção do Esia
do Maior do Exercit'o. �oroneJ Amaury Kruêl, contestou as no

na fronteira com a Bolivia em face das notícias de que um

tícias de que força3 militares brasileiras estariam de prontidão
movimento revolucionário estaria sendo articulado naquele
país, Por outro lado'o !tamarutí não teve nenhuma comunica
ção oficial sobre tais previdências,

RIO, 24 (Merid.) - - O _presidente da COFAP entrou em ,

entendimentos cóm o governo espanhól nQ sentido de obter
preferências para o Bl'a�il de todos os excedentes de arroz, da
safra daquele país, A COFAP já adquiriu 20,000 toneladas de
feijão angola,

'

RIO, 24 (Merid.) -'O exame das sugestões ao esquema da
reforma administrativi'. concluido há mais "

de lUt1a semana,
porém até agora a C0111ssão inter-partidária não reuniu-se J)n

conlll'('cr o relaiúrlo final do sr, Gustavo Capanemu.

.... '
> DISTIUBUIDO' EM BLUMENAU

� (AlA: F'iE$(H
ii: Rua lá eh, Nov., 1080

1:J�t;a uma demonstra ção sem t�Õ'mpromjsso
1.__ ..,...

mstribuidores�
RIO, 24 (Merid.) - Considera-se assentada a eleição do

p � O (' fi O C' I lA 0- f Asr. Lucia Bittencourt, professor catedrático da Faculdade de ! K J LI 1"1 J..
Direito de Minas, parR a presidência da Crunara dos Deputa- ,_.� ._�__ , _

(
•

I
dos, O sr. Castilhos Cabral, candidato do PSP, anunciou que I Importacao e omerclo
deixará a ClJmissão, em virtude da "quebra" da praxe de ser "

I �����n�il?iJ,�;:���:;i!:.{�t�i�rJig��ãt�,�":o��;;�'g; ��: I ��""'�"''''='''"'__�_-!���::��--�
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CASAMENTOS

QUARTA PA'GINA � A BLUM:ENAU, 25-3-1953

ra�)n;��������:i�I���i:,�C:��' O 'QUE ELES DIZEM ,����::::�;����/�::l�h�:,��:���i'������la'll'portante. porque ouvunc-io

s.� nf::g;U 'pôr puro afã �1e ül._zer-"e I '.
Ue um homem; e o que ;

'.." va.er. Contra. este pc.-'g), e r.remaís importante ainda

de10
certo ar de mistério equllít- Asstrn .deve ser, Na vrua

ferivel fazer certas conceQ�fpsum homem encantador' tanta hra a esnassez dI> "se;:_,p.-;:>eal" consequentemente no amor �

'd' f'a
�

-

,.-

'I d di proprta peraonaü ,1b:!. .em J
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A MULHER NA ALEMANHA OCIDENTAL - A Lei na ínteltgenc.n come no fi- Ma's a fatIa de persé?l'1l'd;Hl� não il:ntimento ,d,a persolu.lll:< e.
" � �

_.,._.".��,_"._

�

Básica da Alemanha Ocidental. elaborada pela Assembléia stco. pode ser compensada: é quasi tao necessario como (, mst.ruo Vort da :�heta. .

'r. e é iMn,n:ntA'''IOf de :dia do 'Sul;
.Consti Luinte de Bonn e oosta em vigor, em 1949, fixou a data "Se eu tivesse que re3pc.nrler como não 5"1' ni·nguem. de conservação. ]\13;'" 'o!,.,te empe- �. as .Fi um

� .perlgc mar Jr
Anii "B;;K,J � K J _ Q sr, Hugó Bl..lblitz, do

-

d id
t n�ho tern 11m per lgo : ' fl'l'ig 1 d.' C;UC o mamorado je3c·ut-rfl. qUe

,

1 I'

de 31 de marco deste ano nara que o Par-lamento eCI a guan- a uma pergunta sobr" q.ue.l ..: a Isto o sabem e o in uem ('E
�

. 't' '!: j -j'l engano Fazem "nos hoje: .ccrnercro oca, .

..
-

I
�

A f ".

f dir-.' '�l -""te f;)L vitima .cre um ,.'-'.<1.. i a

G Idí J
.

Lenzí

to á equíuaracão dos rlireitcs da mulher a ema, .massa e- qualidade mais aprecíàvrr da mulheres ,e consciem.o ou mcorrs- con un Ir o que e roa men
.�.... âo _ o menino João Claudio _ o sr. a mo ose ,

....

t (30

I'
., '. Que os caprichos n .....a mais sa ,<

íd t baí d It _

minlna. que conta com representantes no ParIarnen o num mulher para interessar �os ho- cientemente procuram mostrar-. pessoal com o que n io e ma.i
�' .

.

Braga, :filho do sr, Laura Bra- resí en e no airro e oupa
1 :! 40 I b Parlamento .

t 'mo 'a
'

, '

C1JC' o modo de SlnlUJ'l.F l' ,'H per-
,

vá e
'

,

teta c e 6, proporciona mente 21n mais ,que o. . mens claro que hasttarta um J110· se pessoa's em tudo;
.

(cm f,ua,; que CI SI.
" ;:'nnalidade daquelas que !.iio a ga; c �

"

da Inglaterra .. da� Fl'all(';} e dos Es.tados U�ldos). Esta or�a!:l-I menta; mas acabar-ia po: r es- Incí.nações, cm seu-, "e,,�i(lNI, f'm' O homem cons d'o<a!'::J. e apre- .-t,:.m _ o sr, Raul Giesner, resí- _ o sr. Waldir Assumpção
zada em associacces e Inta para evitar o adiamento da decisão.

ponder: a personalidade. suas atitudes. em seus gestos, em cíarâ sempre OG gostos ill'3,,:>

Par-�!
.

dente em Gaspar;
.. Mdea.r�ins, res�denté nesta cida-

Ao que parece, todas os dificuldades foram contornadas para a
Porqu� a mulher qu ; não é sua Ilrig'uagr-m. em seu s hábitos, ticulares e até as pequenas ex-

"

r
_ o sr. Paul Maeço , resí- .

plena equíuaracâo [urrdtca da mulher no homem. Mas divulga- bonita compensa-o senuo Simp?-! e ainda em coisas mi:ld"s

�(,o�l1D'l� travagancías. de uma mujher, sO-; VENDA :DElS'!'E DIARIO dente nesta cidade; . "

a. a not.leia de -qm' não " chegou a um acordo quanto" [urts-
ti,", a "" ,� pOH,. ,'mpa'" a ""dQ,,.. por ""L,. "a, ou '''','udo", a quo ama, porque .NA 'ENGRAXATA.IUA _ o sr. 'I'uff'i Mattar, pro- �r. Raul de Olãveíra >'a,Und,,�

. d icâo final sobr os f'ilhcs.
" .,,,"ja �m mui'" rem 'tidade.1 Pó' d.t.'m' ..do ""qu,'oI. 'a", bem po, ""U ,,,. a .",.',"u'. PONTO cmc p'·',tá,io do C,fé Ponto Chi', ! i A data d, h�l� «gista ii

TELEVISÃO - Nos Estados Unidos a televisão está do-

li a 'Passagem !lo anÍvel'sá ii
minando inteiramente (\ gosto das grandes massas, Segundo es-

i ii rio nátaIício do .sr. Rau! ii
Lltisticas fidedignas em 31 de dezembro cIo ano passado havia

i i!� de Oliveira Fagllndes, ii
em funci�t1amento naquele país 21 milhões de aparelhos, o

! ii conceituado Redator-Se- li

-

que revela a aceit:.H;;lO do publico teleS�lettador, A produção
I i i cretário deste jornal. Des- ii

de uD:1l'elhos pc·bs fÚ)jj'i(':�" eSj)2cializadas !:los Estados Unidos

I :: frutandQ' de um vasto clr- ii
tamlJem ailll1en!üll ('(Hl!,icleravelmente: em 1952. 6.096.279 a-

I!I
culo de ami.zad�s nesta ci-

parelhos.
.

U !lade, mercê de suas qua-
'�""�.I.:

" !idades morais, lhunêsa de
O SOLTT:\B.TO -� Fêi'nandn Mayulas anunciou. nas ilhas

I il trato e operosidade no

das C:lliÚt'Ül';, qlle ii'Íii rr tilizal' um dos seus sonhos, a sua gran-

ril
sentido de todas as hoas

de úventlll"W iria ,ltra\!e�!iar o Atlallticu sozinho, nurna peque-
fí' causas, deverá o distinto

,nina ':l1lban:acãu invenhcla \')or ele - um tonel cortado em

•
ij aniversariante' sei alvo,

doj�. Fez sPl1sação () "m'veg,1dor s:Jlitário". Mas a noIícía des-

li no dia ,de hoje, .�as m5lis
("onfiou da história. Investigou e cnegOU à conelusão de que

• ii expressl1las mamfestaçoes
n bravo ra�laz era um escroque, chamado Gutierrez Garcia,

II: de a�reço por pa:-te de

A MULHER -"�03 ESTADOS UNIDOS - Esoeram as' ,

; seus mumeros amIgos e

jDulheres norte-amerjc::mas que e::;te ano marcará Lima nova I

I):
admiradores. Assinalando

vHó!,ia 11) C<llnno das ��nquístas legais femininas. A emanei: I :i o feliz evento, deixamos
nat;ao da n1dl1,er nos E'E. UU. processou-se aos poucos e esta

,i consignados nestas c�oIu-
dependendo l)a1'a ser :ntegral, de uma emenda à Constituição,

,

nas o nosso sincero abra,

a CjHal estü "emlo solici'"ada há uns 30 anos. Julga-se Dossivel

co e votos de muitas feli-

a 1nfluência ela sr3. Ei3enhower, nesse sentido, com ã ajuda

cidades lla.ra o futuro,
da sra. Katherine Si. Gf'orge, representante republicana de N.

nosso Tlrezado colega.
Iorque nu CongrcSSD, A emencIa só passará no Congresso se

I:
_

:1 !I"""'-'-'----!
[ór aDl'ovad,l por dois 1 er<;03 do Cong::-esso, De210is terá aindade :::e1' �l)}rl_)v8da pelo ''11encs por três quartos dos Estados daUl!iii.o, ')al'�l que ent50, venha, finalment.e, ti constituir nal'teintegl'antL' ria Constiiuiç'ão do Pais. -

VI

JARDIM BLUl\iENAU
JC"ii,C Gàlliani,
l(-,tjaente "ne3tn

a sra. vva. Lygia
j'ltR'I'OS - PAR!l'O SEM DOR - GRAVIDEZ E

� COMPLICAÇÕES �_

SEItVIÇOS l'RE'-'(I,j'A'l'AL
CONSUI/i'AS ME'DICAS DIA'ltIAS � 9 _ U HORAS

-
-

"REDENC;AO

SANGRENTA"l
Bras. inti,ula'jo "Redenção Sa,,·

��1:1�<�V;,;:tlf;�';'� �r:::·.�,jt'·':':;;�{i ..,w:;.--:-:����� gLPnta" e é por is::=o qne l'ecQ.,..

Num:!' dn'5" l1lai�
-

ol),.3curas noi- lllcndamos'lh,s; que não faltem >l

'��� e s(Jhl'c as tl'unq.u�13� ÚgU::-l -

81.1,0 (�xtréi�... na Il.ró:{. lna ·3��x.ta-lue. Ul11 llUU' em 1)«I'j elta. <:�, Jm:,. feu'a. na I eL. do ('me

BJUmen'lll.jüuv2-sf> o l'uílin do fLlotlJl' tl�l Este dra.flla PÕfõ pnl r'elp\'o tt:j�
.' 1fHlelW. da. 1ll0ll <'. . • "la a d":o»e de atOl" do ramof:c

A ;:-f'll hÜl'l!1J \'rti n C'apHi1.u, I� John C;ar-fip}tl {' clt�!-itac�l+.talllbe.Hl, I;jllvI'm alll!' ,J,,[ln Carr.eld, [l a lH'rfy!'manc,' ad!l!'l':LVt·] <.a I

qUf'ln se I"az aeu!HIJ:l.tiltal' tk (�tH·::.nl alird';J P:.: lt'jC'ia N t��i L 1t j ê!; pa�-i!".·ng·{·iI'O:·í: l!tna IOlll"iJ j t'l)- E' UIlI f 11!1P chf1!o di' })t1ll'ip(;-
tad(Jnl, llt!l :ld\'og�Hio qUI' t� U!!I e:,as f� cIp cenas que ('itttg-cnH :1

Ifali�údlt I": \lnl \'ntl� :HT\·.hl'�:'" hulir conl O�; llel'\.'OS dos fl.ssitei1�

4111e que'r' :Ipa[" i1tUl" :;01' ll;ll i'ÍCtl

��o •. , Ü fjlll\ l1i.t·;; i".·;�k·I'\·a I) dt.',>

iino':) (�;lll;\ Ul.d >_.;'i��."", vn: e!t(

hl1:'::C�l di" :=li'(i d;.·1 :.do; !f1:1:; c' ,.

lHO lJt';11 r-r:tl I ,':;1:11' t:UI !J:.II:'LIII::d:.J.
Pc":1 :l:� ::-IIl!I:1 ';' I ;-:! IJ (", tt f {I!I'

tp, P(:�(j : .. ua <Ira nlaticidad·1•
1;111 grup() df� hoa,.; :1!Ül'i::--:. (':]

IHI, \,\':t,!;H'P FOI' í f!a Jpl! 1!\lnll( '.
f-f (', {·j'H!.l'll'l :11:1 "31 l' j)l:.onl :;t�lp I('ion:ldo til }l('il do r lIn'-' "r�(·.lt-'n
���ill Sal1t.-;n"-Jl:I'", CHi:l e:;:ih1í,:.:J():'·h!

maIS vendido no Brasil.

ELEGANCIA

CE

Uma vez por semana, é acon.·

selhavel fazel'-'Se massagens, nas'
mãos, empl'egrundo para iS!io, de

preferência um creme que con

tenha substâncias ck.rlc:;>'l ou

sumo de limão. E'Ss� mas-<age!J5 I
influem notavelmente 'no, I"iil" I'l:!mbramquecixrlento· e maciez.

--�--��------�----�R--�Ú-a-1-5�d�e-.N�n-Y�e1n�b-r�o-,�n�.O�8�7�O--.�����" ....
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Caiu Postal. 299
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Senl10res
RECEBEJ!\-IOS

SAI,SICHt\S TIPO VIANA - AÇUCAR RO_��L
EM PACOTES ti Qun,QS E SAllON.Kl'hS

I.YNDA fiOS.

iComercianles
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unlcl istter
Enfren'tará José Peradê repre5entação
Afim de que os torcedores,mente contra antagonistas de portanto, os olumeriauenses ] u prátíea do assocíation, os Ilocais não passam outra do- categoria, como sóe ser o vice- tentarão reabilitar-se dessa ia i quais, com o preparo físico

I
apresentar um €Spetáclll} eles

rr.íugo "a ver navios", os diri-l campeão da Liga Blumenauen se negra que vem atravessan- I e técnico que possuem, no mo tes que tanto são do agrado do
gentes do Gremio Bsportivo se de Futebol. Já em seu gra- do e não duvidamos mesmo de mento, estão em condições de público,
Ol.implco resolveram

prom,,-!
mado, o onze da zona serrana que o triunfo lhes sorria e por

ver uma partida amistosa pa- dificilmente se vê batido e a- contagem bem elevada, .salvo
ra a tarde do dia 29, convidan testado eloquente do que es- 'se estiverem os riosulenses em
do para C0111 a equipe grená tamos dizendo tem sido os dia bastante feliz. Deverá pre
duelar, o Esquadrão represen- grandes sucessos que alcançou valecer a maior classe dos 10-
tantatívo do Gremio Esporti- nestes últimos tempos, frente cais, enquando que os rubro
vo Duque de Caxias, trí-cam- a outros quadros de primeira anís só terão a lucrar com a

peão da Liga Ríosúlense de linha do futebol catarinense. 1 realização do match. pois no

Desportos. Sua grande legião de adep- . mesmo intervindo, usufruirão
Não formam os crackes ru- tos domingo último. rejubilou- de muitos beneficies para suas

bro-anís uma equipe muito se com a vitoria frente à agre- I pelejas futuras, ,ganhando mais
categorízada, é preciso dizer míacão presidida pelo Dr. Ar-. cancha em cotejos fora de sua
110 que diz resne ito à técnica I naldo Martins Xavier,. a qual, casa, longe de Sua torcida.
mas entusiasl';ô fibra e fore:; idíga-se de passagem- por mui,

! A verdade é que, mesmo di'
de' vontade é o' que não lhés I tos anos mantev�-se invicta! :m�e da disparidad,,; de, forças
falta. Deve-se tambem _:;alien-lem Rio. do .soi, vindo a sofrer I

existente entr,,; _?hmp!C'o. e

,,,I' que r s cnx lenses estao pau I sua prime rra derrota agora, Duque de .Caxla", ?S rans do
1'0 afeitos aos compromissos muito embora se deva levar I n.osso pebo,l. poderão presen
intermunicipais, fora de seus

I
eITI conta os desfalques de La� : c:a1' .

uma se�le de bons lances
domínios, daí raras vezes al- ge, Jalmo, Ieger, Jonas e Nl-j t�cn�ccs, !lOl� a ambos os de
cancarern triunfos quando a- cclau.

,.. gia�lal!tes l!ao_ faltam valores
tuarn como visitantes, mór- Na tarde do proXImo dia 29, de índrscuttvers virtudes para

ao onze

Dlima estréia :de Tarauto
Fez o Olímpico estrelar dià um belo tento, daí ter seu de-

22 em Ri:: do Sul, contra o sempenho agradado em cheio
Duque de Caxias, seu novo ao técnico Pera.
centro-avante Taranto. O ra-' Ao que tudo indica, acaba

paz, que procede de Jaraguá, o clube da Alameda Rio Bran
mostrou-se bastante desenvol- co de solucionar um grande
vide. realizando jogadas mui- problema de sua equipe.
to eficientes e marcou ainda

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,
_____ Rio de Janeiro

E!x-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
EOn. Ex-assistente da Clmíca de Olhos Dr.

Moura Brasil

- Matriz: I T A J A I'
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço Teleg "INCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00

__
0•••_-

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENT� DAS

Moleslhu DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA Fundo de reserva ..

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

F.ilte Instituto Especlalisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
'I'odo o seu Instrumental foI Recentemente

Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e Ameríca do

Norte.

Total do não exigível c-s 80.000.000,00

Total dos depósitos em 30.G.�23 Cr$ 63Q.000.000,00
AGENCIAS E ESCIU1'OltIOS NAS 1'lUNCIPAIS I>RAÇ vs no ES
'fADO DE SANTA Ci\TJ\ftlNA, NO RIO DE JANEIRO E cUltl'rmA

Taxas de Ocpó"Hos
Depesítos a vista '(sem Inníte) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de G mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2í)O.OOO,OO 4.1/2 t,:'" Prazo minimo de 12 mêses 6%:
Limite de c-s 500.000.00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PREJVIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4, 112%

e RETIRADAS LIVRES AVISO de 120 dias 5%
CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL �

ABRA UMA CONTA. NO "I N C O" E PAGUE Cu.\.{ CHEQUE

.�
"

OFORENO
(Orma-Regalador lnle!J11)

O moderno fratamento das '(
/'

funções femininasGABINETE DE RAIO X
__

0•••__

F6rmulCII do
Prof. Fernando Magalhães

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
IHAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
-_

....
_-

Gabinete de Fisioterapia
Um produto do

LABoRATÓRIO U&QR DE.
CACAU lUlU

Oficina complé!a �!!ra fabricar qualquer
tipo de lenfes JS......

COMPLETO SORTIMENTO ,DE
O'(UlOS PARA SOl E DE GRA'US (Defronte ao rr(ine Blumenlurr)

Filmes e máquil1ás f ofográficas
Ihores q uaridades

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR.

"" - -

1.436
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I T A
AIres pe /0 Um cpêlo �o Pr�sidenfelEi enho

8
. da Republica I -

..

O raSí I A:t��;<�:eo;�:é��li�:':;;1.l.n.l�lTt:l.:�:�hl:�l:::��S���l)s:s�:��: \aç O yer
_...... Sora" ,..,ut'lEilmoradn o ,.all�l-- 8ponlechnenlo Cri o Sindicato ti?S Empr�- c1�lmellte produtor; como o

Concontram seü '" Vhlil�' II .... "" - t. . til 1111 gados no Comercio do RIo ,�IO Grande do Sul, ii cota b
-

BUENOS AIRES. 24 (LlPl Acouno SOfiRE TRA' da armada :lOS guardas Nr Grande tio Sul dirigiu um ção desses pro.duto� agrÍ� Nações Unidas, Nova 101'-
- Em face da feliz conclusão FgGO BRASILE1RO mun ístas. telegr-ama de apelo, soltei- I colas -e IlaSt'ell"ls. seja CO!n1 que, 24 (?P) - Uma intensa
do acordo comercíat com o ARGENTINO tando urgentes provídên- porcentagem maas cara que guerra frra entre os l!!E. UU_, �
Brasil, a Bolsa do Comercio BUENOS AIRES, 24 (UP) PAN lVIUN JOHN, 24 (U-, t." d dei f a dos artigos importados de uS elementos comunistas dírí-
oferecerá, amanhã, recepção _ O Poder Executivo apro- P) � Os comunistas chinêses clas. con 1,a -< ver a eua,

,

. ! gidos pelo Kr'emfín no vasto

para comemorar a significação vou. mediante o decreto assi- notificaram à ONU, hoje, que corrld� a;üsta dos g;-nc'ros p�l:'...es l}�bres c' dlsta�·lies. _0 I e estratégico contj�ente da A
desse ucontcc imentc. Foram nado pelo presidente Peron e transferiram para outras par- de prrmcrra necessidade, fCI]aO preto, que ate então

\
merica Latina está se desen

convidados ::: chanceler Re- pelos ministros das relações t es vários de seus acarnpamen- Entre outras coisas lUZ o te. constituia a base alimentar volvendo e intensificand;>. ca-
mor+no. crnbnixudor braslleí- exteriores c comunícaçôes, o tos de prisioneiros de guerra tI. r. __ • dos pobres é hoje consíde- da sem::n.a com um rmrnmo
1'0 sr, Bat ista Luzardo, minis- "a có rdo SObl'C o tráfego entre '1': 1'" t dr C . ", I t grama: .

;
',. de nublicidade.

tros, altas autortdades f" fig\!" a Argentín» e o Brasil" e sua
.1 W( os nc nor e a OI

eIa'1 rado artigo de luxo. Ate fi Ã admírrlstraeâo de Eíseriho-
ras l'éjJl"'SPllt:.d iv:::.: tliI romr-r- anr-xat-âo aos subscritos nesta Contudo. o eomando da ONU "hn}'lol'te-sc banha tia ):!rrox tão abundante em wer dirigiu a sua atenção pa-
cio bnwiir'ir<J, I Cnp ltal, .

IIQ dia ,�Ois de ja?�i- não rt. velou para os jorna l is+] Argentina, arroz e trigo da nossa terra, está pelos olhos ra o SlQ. e está intensificando
= - ,_o �", ,-� ,- �. �� � I 1·'1 últ irno. O citado conven io tal-> !;1aru onde os vermelhos hu- j '1'" l' t � b t t, I

- a pressao para destruir os pla
I de regular intercâmbio de vtarn transferido três campos l

.,spun ia, rmpor e se a a a (a cara e nao se encon-
nos das forças comunistas en.

cor-rospondêucta pública en- de prisioneiros aliàdos. da Holanda. impoete-se, até tra", quanto que, ao mesmo tempo,
tre os dois países. está sendo
estatuída nor moderna e eficaz

�t�:el�1n���fl��c;�O�qOb�: �e���� Todos os males aCI·onaUIS decorrem dar.nn tábe is e administrativos,
- - _. -- -, .. , ,_.- -- _. _.� - antoriorrncnte utilizados,

Ag�daVOdu-seo.e�adModel :�,��'irf���!\��� auseaela de uma elllllte re·s·p asa' Isau e ii ramua ary

I
�H�SES ALEI\'ÍAES E

da Inglaterra DERt1Ivi,E�VIrJ�O� Se- Defende II sr, I. Chateaubriand a tésa do investimento de fallUal estrangeiro
LONDRES ':t" (111") - - E�l"! gUlldo o j�rnal "Newe zei- BELO HORIZONTE, 241

Constituídas as comis-

I jam passando ao largo. clararam-se, hoje, em grévecausando an�'{'dad(' o Cstado da turig", orgao da Alta Cernis-
]\.II ídi 1) N

-

sões técnicas da Ca- para aumento de salário.
runha avó aMry, que conta oi. são norte-americana na Ale.- { err lOna. - a sessao

manha, na zona soviética está da fundacão da campanha mara . Declaram-se em gre- Os grevistas estavam nastenta e trê" anoc de idade .. �? •

acha enferma há vária s ""I11'!-
aumentando a luta entre os

p:::'1,l a formação de uma RIO, 24 (Meridional) ve os tecelões da fir- proximidades da fábrica e
'11fJ'3, Elssa frase consta do bole' �:.mfs�gê;��q�tO��c��I����l:si:� elite nccional, o sr. Assis Já estão constituídas as co- ma Matarrazzo um contingente da Força.
tim nú·>\'co oLcial que foi aC-

se recusam abertamente a en' Chateaubriand voltou a de- missões técnicas da Câma- SÃO PAULO, 24 (Meri- Pública afastou-os à custa I
xado, p' 1<1 prim0:r3. VI'%, .�m '

d I P 'd t E' h wertrega� ao governo as cotas �s I' fender a tése do ínvesti� ra, Para normalização dos dional) - Três mil opera- de mangueira dágua, esta-. reSI en e lsen o Assim .. tal estrategia pédirá:f1'pntp ao palácio .. A_crescenta I 11 t bt
clLicurncnto quc' a 1"3. nha a\'ó [n- �ão 1el c���l�!r�da�em'a��u;'d:�� '1

menta do �apital estra�g_ei- trabalhos do plenário, res' rios de fiação e tecelagem, I belecendO'-se' grande confu- nistração de Ike para frustar' em. Caracas a um �rl.lp\> sim-

1 't f 1 BraSIl sem restncoes ta agora os presidentes da da firma Matarrazzo de- são. os planos do� elemento� sub- I pahzant� e Qrgamzado, uma
\',' Sl1)l anw nl' t'enO'\'2(OS o� sendo presos, há várias sema- 1'0no, -" ,

Iversivos latmo - amencanos declaraçao em certa forma se-
',:Íl1tom"" ";n<13 l1lai� gTá"es de Numerosos camponêses estão notadarnente para a indus' queles orgãos' Nesse senti, ,

d'd Ih t l' h "ã

!
! precipitou contra me 1 as por me an e em ll1 as geraiS

un' sofI'imC'uto gástrico, na", porénl, não sem

resistên-I �����Z:i;�rad� �;�:���' P�_I�: °a;:'l�'f;��� ��;;�� !�� DC51rOII�9AOS comLgtes Ir9 V!I dOS ����� do "-!to comando cQmu- dO�;�i��c�::r����;'servírá às

I � lit ,. raibano disse que, de modo. missões se reúnam imeclia- U uU Uu u u U ,Em fontes autorizadas, �e intr:igas do ,Kr�mlin. e jus�ifi'
..!igr iin r� esrespo I o I descobriu agora que o prOXl- • cana um JubIlo comumsta ..
VI �.. �; gerd, acreditava que todos

,.
tamente, de sorte que possa

�nlem oa freole central
mo grande objetivo dos comu-ISeria um grande golpe contra

os maks nadonais decor- marcar a ,ordem do dia já core'na n13t11s é fazer fracassar a vital os EE, UU..
.

.

.,'.I III d .. rem da ausência de uma eli' para a. sessão de quarta-fei- II
e IS o t r ii n S I t o te responsável, inclusive! ra, Em princípio está assen- A PR· A � Apor um congresso de "cre' tada a reeleição de todos os FRENTE DA CORE'IA, 24 sições mantidas pela Setima ':I!

tinos e imbecís", armados presidentes de comissões. A (UP) - A relativa calma, Divisão norte-americanll e pe- 1. A. (. E CRUZEIRO DO SULVem causando ex1ranheza madeira e fazer o devido :le con1promissos eleitorais única dúvida diz respeito à que reinava.há algumas sema- lo batalhão colombiano, F,ssa
l" mesmo revolta, o faio de um transporte por outro caminhão '.. a d' de Justiça, cUJ'a presidência "as no setor ocidental do batalha, que vem durando a-

eaminhão de tranSDorte de ma- é o qLle deveria ter sido feito QU2 I:epe:. ��'n acnn ".s. Ll'Ont coréano, foi rompida proximádamente 20 horas, é
deiras, hà C1l'aUJ) dias, el1con-1 no primeiro dia, proprms IdeIas, ..

�
bruscamente ôntem à tarde, a mais longa ofensiva comu-

trar-se est:ICiCrlac!i, no meio da

I
. Depois de !)oderosa prepar.l- nista desde outubro último, no

('ua São PU'III) n.s pl'oxit;1ida' :;:IIIUIIIIIIIIIUllllillIIlIlIIlIIlIIllIIlllllllllllllllltlllmmlllllllllllllllllllllll:': ção da artilharia e morteiro" iront centraL
({PS (bs OI")' .... " dto c,mslruçao do , ::: ::: três batalhões cc;munistas ini- No sudoéste do lVIonte Care- • -

� De 3 d 1"'; ,- - "- dedifl<'Ío <{" P,ENAl, ('111 conse'l::; A T E N ( A o MO R A D o R E S 1S tci<ll'am o assalto às posiçõcs cdaO'I'sUSp'eílnoitmo_!s�.osa'taacVa�Iaimad,osceomm I com, ,aVloe._:>
- e .0,( as_se Iga.n_, o

qlléíWb d'" líl,i cl.surranjo 0"= ::::: Idas Naç es Unidas, Foram �'. -.-

P I R do. Jr·,jITidll nu ..; 3it ;,�;,tl!l' DU ,':11'0 3: 0-' O -V- A' l �E D O I �T A j A I' :::: ,mantidos durante toda a noi.- �'orle apoio da artilharia, as ,Cuntlba, Jao ali o e 10 e anelro.
rü,;,,;p!'lt� ::: - J.t =

I te encarniçados combates, mas 1Josições mantidas 11elo bata-
t

() !JlO;(J!'ist;l do í'pr"ddu vc+ I§ DL. :lI' ti" ivlaú;o aiJ!';;·ó. "uas porta� à rua 15 de Novembro. 4!lü = as forças das Nações Unidas lhão·eoJombiano, três vezes re' [nente
rIdo, íllfêlilliíl'i1l<', at{· IwjP 1:S

Em Rlnmenai', Ino pr,c(,íO onde funeionova o Arrnazem POlit" Chie;' :iE

1 conseguiram
conservar suas petidas: às 20,30 horas, 22,00 I •

!l�i" l.cJÍ)lüll iiS jJl'ovidt'lH'ias qllP ::: A (
..

A- S A (O ,E L UO;; posi<.·ól.\,; asperamente displIia- e uma hora da madrugada de

l'n" "<l!;U L':II.li", HPlll lalJ!�(Jucu � lt. n _ das, O ataque lançado pelwi hoje, O último ataque durou
li !)'"lJat·t.íu'Wllto do Tl'ansi1n :: 'In,' r;'c"j,,,l''' I:ran.:le .,ortinwfltn de Tec-idos I'úlilprados diretamFll- :: 1rop,:s Cálinêsas a�rangil:l' 3- ��:��m ��?Ia�o em�i�)iadia Pd�o��:t',!l1',1! as tlípdida:> acotist'lha- :: I .. da� !Helllnres rilbrica,; tlu Pai", e vendido;; p"r pre,;os jamai� ::: prOXlmll alnente Oi Q qUi ame

v"is, qlll- p,'rmiti�,win. c],'sim' =
- tl'OS do front, ao longo das po- je.

pttdil" u ll-afpgü naquelu via
_ v��-���)�'ll���; ��������-J!�:��d5.0> brins, chitas, J·iscudinhos. ele .. a lne- :

lJlll)liC�I, pt-"tHl'-tOt'(>f;·eendo ü C,-l' ln, e u. quE", ,untlu 'iii: e-rantli::-- SúniJ1H:nto de sedas, voiles, hrins. :-
minllãll carregado Ila([tleh' lu -

d1"dr,", "aSel1lir'6, linhos, chitas, J'iscadinhos algodão, ('asacos _

C:tl. ern fL:'ig:ranf." �ln1t�;1('a dt�
püJ"U !-i('-nl.ol',as e cdun :3S. roupas feitas pai'a. hOlnens e crian<;as e ::pt'1�ig0 eLO tr:tllsil(J.

.

_ lIlYl� infintdttde cip outros artigos. ,

=

Nilo fw;-arn suas. con1�Hn.s agora, aguardem a abertura da C A S A :
� C O I': L II O, qUe li!",; vpm!erá por pOlíco o ql1e hoje lhes p"dem
� l11.lJ1tO. -

C A S A C O E L II O, de Irmãs Coelho Lida., sit� ª
il i'lla 15 de Nnv.�mbr(l, 486 em Blumcnau, a que ::

tO)jj(', llPlu !llenul-> a :: mnis baratos ven.dcl·á e llH'lhor atenderá. ª
(!,. I 1<'S(':' JTeg:ll' a � IIli II 1111 r IIIIIIIIIIlIIIIIIIll •.tllIlIlIIlllIIlIIlIIllIIlIllllIIlllIlIIlIIllllIIlllIIlll;

emRegosijo
acareio

ucnos

comercia I co na
os cemunislas

reforça suas p'lsições tendo
como objetnvo levar para qua
se' tôdas as vinte republícas
americanas a uma situação de
alerta contra as ameaças e a

segurança do Hemisferio Oci
dental.
Cada movimento da admi-

....� 'i'"'!:';;i...

Sabe-se que ,.;cs comunistas
estão trabalhando ativamente
para usar a sua influencia pa
ra o preparo do temarío da
IDa. Conferencia Inter Amerl-

Comunicam à praça e aos seus

dentro de breves dias i niciará novas

Itajai a·
diària�

'; SAN'rIA(;(), :l-l 'I' (» Nr"·,, Ilpin ão púlJlica clIíl"na li h," :"

Xf>.,ga de Tn:-otp.-:toH foi \L1P;;;t'He.t-! OIH-H� ;1, confl'utt'tuiZr1l:!10 (� :-Hl

deada p! lu. irupr"'n ::1 ,>111;'0:1 nF.·, 'Iít�f\to di} i111 Af'e.:lui.l.iu eul t'f� 06

gOVt�eluunt-n.I=-d, P('):I:: rh!ekll:l.[ poVO:� slIl !"llnt t'i�>flnO'"·. !n:J:�� ::-� l1nl.'1

.çÔP�\ feitn.q Ild ilitlillu quínl:J-lllrdiín 'Joli, t':L rrt="·:tl;.t.:n't.� ['tE!,I'

.'f.=i��L Pf._l.� Ijrf't��df�Jil:� J}"�·tH1. " 11�',d:.; p:�.j.�I:':: 1-�ttj�l Ol"�:tllÍZ:il:;j1J Úr,
1.1ht� O \ Ün��lf!.'"J,lj fll��ltnllno, "BT' IIt f':t \. Inlt·lr.:tlll. nt(; fLvf'I�:1

�U�li�{.��rl:dlf::'f�.t1•. ;�.•. \'��n:tlid:,:_LI-' .d'.,._' I· n (Il��:;I, p(ln:-,flf·'l_.:_�dOl" "lHút'l·l
Jd.111d .. l �IU( 1 t ti! ,jld1l1 �.,ILI (ÚiL f11l-tJ':,�;jt" (·{JfHr�H1.1 :1;-'; 1t1f'.<Tlt"-U'

f'eI?�iíi)_ ,l�. UH):l un :LO :-{r;_�('ntjlP' I "":l;u'P 1;1 '-'l-is.'" dt� Pt�l'Oll lltl:'
.

"::.

\·�'nit.. ; .'nt!"ana � ..! Pl 11.,,;1 qUí� p� npl
() g-r:llldt� jUI'n:11 illdl'IJ"f!'t"rrlt II UC-OHt['(lll I� pídtu.'"' iIUII).!fltJ.:-i 'lU,'·

··I(!( l\fl:r('IJt'IU" 11'� ti. qH·'" P '-'ftO :H"t�itat·:Ull dinh,' 1"r) p:,,:;!z':lnH,·h'q

}J�it'PCt'" n:ío JH:'f'ceh.·t· fi dif !.,.!' .. '! I '.;�'1 á pí,;--·i\�,c·l ('Oni�(iO'Hir ql1(i cnrv
'I nf [.(. ltnpton:-::t 1 Vl't' p. :Hl)lf'pn�?I 'riOS �1 e"3pinha uU t'!';1 erltlaIOIf,.••

cont l'f/LJ,d.:' dr �H.·I'escent!J.ndo que u; nü'io" ..

,Ter'
",_" C",u",u.h<ANU

I
de

est:l sendo reclamada pelos E t'pal�listas, rhredendo certo S a
a escolha do sr, Crl'ílo .Tu· RIO, 24 (Meridional) - Brasil assinarão contrato rando-se de tudo o que foi

- nior. todos os generos de primei- relativo ao emprestimo de! passiveI. A situação -é gra-

Cobre-se de I.uto o .imperio inglêS ItI�O:Í,�2'=4�1�:(�M��ÇeiOI�I'dsll.lo:ns�acl�)� ::,����s:��:: ��:,,'!���p: ;�op����:��ed!�lar:..;�; I vi"�':�ros" de",". na �:;��ls Pc:����;i;��e;• . la COFAP. Um acôrdo com atrazados coniercíais nos I
-------

CO a orle da ra-Ioha avo' ary °1 Sr'. Paulo li'erraz, presi- a CEXIM já está sendo es- E?tados Unidos, .Segundo se i Emnrilefimo p!li II' a !li cC'oel'nfterUalesdtoa mBr��s:1.tl1,gfcl.domal na,

iiiitíI (�neaarsldto2a'ls.e�SCeJ, sdsc:ínfhd:asirCo�pluteol�duO�SoArt�ro'-- tudado, O objetivo da CO- dlvulga, o embaIxador Wal-I fi vtl ii ! II "

. ,o
,

FAP, diz-se, é evitar que os ter Moreira Sales, que ôn- ce)!istrucão da"cidade .,;::en: que s;"destmava a M�
generos de primeira neces- tem regressou de Washing- , • .' tr •

01 das CruiCl-;s e que na pas

A infausta noticia causou profundo pelar em Londres ��nc��Jd,.,dseenJqanUealn·rtoo pseerrdãuo sidade dentre nbe: Pl�ís pnos tt'on, ultimo:r hOS entendtimedn !elnnplca na Austrahi, ����e�t:e�l�elco��r�hO�o�
l-preços ° cam 10 lvre' e- os que vm a man en o MP-LBOURNE (Australia) 24 .

, LONDRES, 24 tUp) -

J
to,

.

boletim médico publicado rar a .g::eve dos ,portuários. lo acôr(�J a COFAP terá com o sr. Horacio Lafer· e, (UP) - O Primeiro Mini�tro carg;telro, se destroçand?,
CciUSOU a mais profunda e LONDRES, 24 {UP J � em Malbourough House, de 1

A decIsao devera se;, homo- prioridade absoluta. em to- com o presidente do Banco: do Estado de Victoria, sr. JOhn! pratIcamente,
O quadro e-

dolorosa effiocão nésta ca- Declara-se em Malbourough clara: togada .por, assem.bIela que da importação pelo cambio do Brasil, levando as cre-! Cain, a_nunciou �ue esse Esta- ra horrível: �abeças depen-
-

�

1 d
-

. - .
'do aceItou a proposta do go- duradas noS destrocos de

pital e em todo o imperio que foi suspenso o s�rviço "A rainha mãe Mary pas-
se :ea lz�ra epOIs de ama- oficial. denclals para ultImar, ta' vêrno federal australíano, pa- .

-

._

britanico, a infausta noticia de informações que funcio- sou a noite agitada, mani- :1ha. M,Ultos a!,ma.dores j� bem, nos Estados Unidos a- ra concessão de um emprésti-
ferros e madeIras .retorc�

da morte, ocorrida hOJ' e, da nava normalmente durante ',' festando-se bruscamente .:l,eram mstruçoes Isoladas a
Ultimados os enten- quela operacão. Adiant;-se mo d� dois mi�hões de líbras d_os e quebr�dos; grItos la�-

e S a t d d dimentos para o e'ln-
qu B

'

d B '1 b
esterlmas sem Juros. Esse em' clnantes, numa confusao

veneranda rainha-avó-Ma- tod.o o dia, Doravante se- mais gráves os sintomas re- ÓI.U aben es, man an o e-
prestitnos de trezen- ,e o anco o. raSI D '

préstimo se destina à constru- dantesca Morreram qU?
ry, que desaparece aos 83! rão dadcs apenas oficial- lacionadas com suas desor- vItar qu� a carga �e desti- Jetcu apenas os detalhes de ção de uma "cidade olímpica",

•

anos de idade. mente todos OS esclareci- dens gastricas, O estado de ne ao RlO de, JaneIro. Cal- tos milhões ordem técnica para a ope para alojar os atlétas que ve- torz� pes:o.as, oito das quais

LONDRES 24 {Up, _ A- mentos a rEspeito do esta- saúde de sua magestade cuIa-se �m trmta por cento RIO, 24 (Meridional) racão, não opondo obstácu- nham par!icipar das olimp!a- ]a IdentIfIcadas. Se�senta
dravou-se m�is ainda o es-I do de sE.:úde da rainha. O c�,usa alguma inquietação" ..

dos navlOS que comumente Dentno de alguns dias o lo 'à sua realização.. .��!n�= �l�e��ve�en;�:e�jt�=�� � �utrlos recebera� !enm�-tado, de saúde da rainha IJ - Recorda-se que, há três, se-
tocavam neste, porto, este- "Eximbank" e o Banco do Saquearam os famm- que com isso, esteja afastado'

os eves � gravlss1ll10S. S

_ d I tos úma cidade ala- o maior abstáculo à realiza- ambulaI?cIas no local do de-

:�:i�If�;'f��:r:��deú���� I �s talado u m I ���:s�s ������:ad���!���. nbr�lgato'rll.o O pagamento do gdana
do certame nesta cidade. sastre, Incessantemente.

aguarda o leito per sofrer p 'iShD 1tX1 "'.i tq,'''' II' �ia r2al se encontram, que,r' ti MACEIO, 24 (Mericlio-
de o'astrite, Novo boletim,

fi lu � b' ii. ii de Londres, quer das proxl" nal) - O governador rece-
médico declara que a rai- i W � PrefDi�ur� I :nidades da Capi�al, junto" t b di· ?�U um telegrama do p�e-
nha mãe Mary está com o! li U ,

...
,

t lf..

I a enferma, A ramha e o Impos O SO re ra OS feIto de Mata Grande 11

" .,.:- , _' : 1 ". t d I Ao que fomos mformados" duque Edinburg e a prince'
.' formando que u'a massa suo(: Cl1 açaq se.1Slv e ITI�,l e e- 'a Prefeitura Municipal acaba . .•

!Jilitado, A' noit:= de hoje, a de instalar um Posto Eleito- 6a, se encontram no Palacio De cada hras 1,,'1'0 que }lo ';'1' Cc.rr io� c Telê�raf"'i I'N,,.,lh,, pen.or a 6.000 ;famIntos, ln"
r:ünha màe sofreu um der- raI. CO:'1 o fim de facilitar. a de Buckingham, A princesa Urn aJl3.I'"lho dc )""<1;,, é ",,1.l'ao1' � jmportànci�, de CrS dois mi- vadlu aquela cldade, apode
r<.1111e interno e perrnanece

obtençao do titulo de eleitor -real que havia ínl.errOlnpi- anualmente uma luxa única. d lhõ<:s'e 466 mil. No" à.no" lSHguín
t

. pOl.� parte de ncssoas. que ain-! . . 10 cruzeirG�';. ou dC·ju p0ueu lnaíq le�. Ihouvü- diferenc:u p!.tl'a 111a.h
(" eS:lcord�\da "de o n10men' da não o cons�gllil'am, do sua tournee nas AntIlhas de BO cent::rvo� por me,. F' " !_t- atingiu/lo a arrecadaGiío um:

Britânicas, em face da lTIO' pu,;Lo COllll'ÇOU a ! e,· cuhr,'.o fi" média. de dois milhô"s e 629 mil
lestia da rainha Mary, pcr' ha-;;r> do antigo 2�,orIO l"",,,,,ndo cruze'ros,

!n�!necell em Londres. Sabe- {1�poi8 put'a 5$000, i� fi�fttHl{}-SI'1 f
o 'rnpôdin li ('-()HtPl.Ü..ilJ!'io, prt'

�e qUe O duque de Windsor !lO ,1"l'iol'Il1"nF', .. 1",1" n,'r,rt;lo ench(ndo tô(ln" as f:xig'\I1cirts d,

d
2,97!J, de '33 dt� j:"",iro p .. 1 !J;'1. ohrigntorü,dndp, dos tr-il!utos, d

telTI pern1uneci O quasi in- eru Cr$ 10.00, O l'('fc-r'do in.' vcz que \Já " Un'iio :1 ffl('uIGI
ínterruptan:K�nte nesta Ca- poslo, p<t,;'O "m Sf.[O'.1 dos C",', de de eohl'iiAn judieialm,-n(e; cm
pital hú uns quinze dias, O ·,,,·os. j"ln a ;:U:l. ntiHdrLde fi rum' ]J:l8P' no I'�ferido ,1,oc'I'f'fo n. 2il7·

duque e a duquesa de ee'.ra \.\eLf't'mina,ta na Ipi q\W o fi, 23 de jmw'['o de 1941. aind,

_ Glouces1er se encontrarn, il\�tliuhl. f {'ando "S{'!c1t''''':,lo ftlle 1'lp v'gôr, que Hn� faeulta, mllr

:I inlpOl'hi.nf"in nt'l'eenrtadu Sl'l'Ú outra.!-1. (':oi.sa.� �a flTJI'f'f>n�?ill 11,-
iguahnente, nesta Capital, 1l:;,lda no rtlH'rfeh;oan1Pnto. dr

I
'I.pa.relho'<!. cujos proprietários se

bem como-o conde Athikne, ,,('rviço postal telegráfico. nehi'ln NU utruRo Ide pugnmen,
:rmão da rainha Mary, Em 1948, o Dppul'tamento doa to",

Cabe. jYJb, ús autoridades
('Omp(,tl'ntes <H!ir no sc"ntido de
:divial' o I.l"<lft·go Ilormal na'

(jIH'le tn·t'llD ri;', rua Süo Pau
Io.

Que SI'

illic'íHtiva

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov" 459

a ç FIIP prioridade na im ortaçã
generos de prim ira necessi ade
sendo o acordo estudado com a CEXI

éenfral do Brasil

e tro'
hil

!Jrofeslou o (ongrésso
americano contra o es

'lan!amenfo em farras
na

WASHINGTON, 24 (DP) -
') Congresso não se opõe a que
IS funcionários norte-ameri
�anos na Alemanha facam, de
vez em quando, sua farra;
mas vinte mil dólares ou qua
trocentos mil cruzeiros pare
eem demais para uma "c!lou
<;luda". 1ss2 foi o que dé'cla
-on lima conlÍssão de inquéri
lo da Câmura dos Deputados,
lUP está investigando a festa
.rganizada em Bonn pelo De
'1ul'tanwnto de Estado, quase
lois anos atraz, para celebrar
1 C'oL'eação da cumieira dun1
luxuoso edilicio de aparta
r"1ell tos para seus ·funcionários.
No orçamento figuravam mais
de cinco mil dólares para ci
"anos. mil e duzentos dolares
'para chocolate, e assim por
diante. I

c Q s a
n
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