
rio pu i
-

os os sio ic tos que
"RIO, 25 IMe:ric.; - o Mi-

' -
,

nísjr-o do Trabalho, sr, Sega
das Viana, declarou .hoje que
serão punidos OS sindicatos do
Brasil que se fizerem repre
sentar no proximo c;ongres5o

da Confederação elos Trahil-

--'----------'---------------------- - ----

Não pode ser penhorados os imóveis
adquiridos nas C a i xas Economicas

Ihadores da l\lllcric<t

fCTAL}. Esse congress« e;;tii
sendo realizildo' na Capí tal dn

Chil<ó!: O ar. Segadas Vinna

afirmou que o rcferido con

gresso 6 II tendência colUU-

1ilist".

VENDA DESTE DlARIO
NA

-

ENGRAXATARIA
PONTO cero

ORGAQ DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

RIO, casai. depois <te .saveramente 'adVér
Os .oauíístas do PSP, do PSD, da ttdos, é pará: terem, o .ralo qúe lhes

UDN e do PTB, tiveram o castigo
porque o desafia

ram, com as proprias mãos, ou an

tes, com os' proprios manes. Quem
voluntariamente provoca uma tem

pestade como' e55.' que 05 grandes
partidos lançaram de,:tro de suaANO IX

lted. Ad, e Ofleinas
Rua São Paulo, 3191

ITOUPAVA SECA
natureza politica, por exceteneía;.
o atual prefeito da cªpital paulís
-ta resulta o tipo do delegado do

compromisso. Que ele vive em niar:

REMOS' QUfM QU"ER UE SE1Jt\'
de rosas, comotodos,os'paullitas;

,

"

,

'

que formam' ti coligação,: :não's-e�
,

'

'

,

'
,

, ria bem o termo. Até porque.' as"
, '",

"

,',
,

'

' '"
,

,'" ,_
, �a:�õ�� :�cc"u��!:�tesih!!aSn:l:�::

todos' os, correlígionarios para os

R'vno ," "E 1'.�,.:O'fj;!;,r,�.:E PL' ',!l',O', Do ;::gOi*�:OS��:�:��::�:n�ê���
,

" 1
",,,, '

, ',' .que n(íQ é pouco, tratando-se de um.

,,:><eéutivo que ;responde por oito

__ � _
grupos,

.

corno é o caso do prefeito

IGraves revelações sobre a eficiencia ª:fu���i.;arti
'da espionagem russa na· Grã Bretanha ���I�:;�?::�;:::"::

rido eleitoral, que é alarmnnte,
Tornara;ni-se' as-eíetções uma Indus
trta. e "uma índustría rendos.a.

,

O segundo' discurso. que tive en
seJo de proferir, no Senado. o ano
findo, foi uma oração que os meus

amigos .e correligionarios chama.
ram 'de anti-eleitoral. Eu combatia

espectrícàmente 'as suas autone

mías, de São Paulo e Santos: E. de

tIf BLUMENAU,
(Santa Catar iria) -- QUinta-feira, 26 de
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TELEFONE: 1 o 9 Z

End. TeZ.: "NAÇÃO"
Caixa Posta.!, 38

�.------ ------------

do executivoN.244

CONHECIDOS PELOS VERMELHOS OS APERFEIÇÕAMENTOS SOBRE A INDUS-
-- --TRIA DE AVIõES A JA'TO

' ,

minar a segregação racial nas
escolas estaduais e nas insta
lações militares.

Instruções

ACONTECIl\olENTO HIS
TORICO SEM PRECE
DENTES NO PAI'S

LONDRES, 25 (UP) - A- um modo geral, mvestía contra á
nuncía-se às ultimas horas vergonhosa deformação do muni

desta tarde que o governo bzi- cipalismo, que, está tevarido 115 pre- ."

taníco enviou a sír Ivone Kir- feituras do pais ao colapso. Nunca

kpatrick, alto comissário bri- houve "tantos e tão grandes defi"

taníco na Alemanha, as íns-

J
cí.ts nos, orcámentoe das munícípa

truções necessárias .para a a- 1ici.ildes à começar da capital .da
ceitação, em principio, do 0- Repúblic;.( A demagogia eleitoral
ferecimerito feito pelo gene- custa biliões de cruzeiros por ano

ral Echouikov. (Conclui na 2.a p1l.l:. letra A)

PROSSEGUEM OS TltABAL nos D!\ IX REUNIAO CO NGRESSUAL, SOB
SIDENCIA DO MINISTRO DA FAZENDA

A PitE

Prepare %

o futuro de
seu filho

RIO, 2:; U\1eri�l.) -- Sob ai pcnnoranrlida dc nara Os ímóves
pl'csideueia do mmrstro da. F'a- urbanos ou ro.ra.is adquirido" pu
zcnda, prosseguem os trabalhos 1'<1, uso nronrro ,,001 o produt.o
da XI Reunião Congressual das de poupança amea lhadn em ca í

Caixas Economicas Federais. d':l-
:<:3" cccuorrucus.

llate,mlo 'lSslllltos ncrttnentos fi

iicf.Ses írn portante!' inst.üutoa dr: IIcrédito populur do vais. ,O "('li ;�utor declara, ';;(!

Vár ias lé�es e p ropostçôos f,.), CIO:

ram apI'r!:;<>lltada.s 11ar',1 d íscus
são. l'e.l" seu vulor dcstuca-su
u. quo 'drfrnde ri im pla.ntaçào
entre nós, cio privilégio de imo

-

.,

�)
F�Jrmula du DI

(JO·Tlill"':'I.:i. �;�g·.dllt1C.

., [Jd"""' dt' l""epsO�,

ri ;HII�.""':I (I:�:j idi101a da

Milhares. de· mendigos nordestinos
em São Paulo e cidades do inferior

CONDIÇõES

com garantias rf.eazl'�. Iu.su,i

cept.íve's Ue abalos de qualquer
natureza.
POr, fim. pl'OPÜC iJ Reuniria

Congrcssual que a alteração 'po�

I id4crá cQn:-;ub�:an.cial'-5C no, acr ós
:. CImo de um lnCVJO ao tll'h�o 9,11
,nl-

cio Código de ProcessO Civil as-

-trn redigido: - O irnóv«t urb.i-

Dormem nas favelas, co'rtiços, terrenos baldios e junto as porias dos
.. edificios .. Consequencia de erro s técnicos-,

nordestinos eram considerados
apenas infelizes, fàmintos e

não homens e mulheres aptos
para o, trabalho.
FAMINTOS E ERRANTES
As pobres famílias nordestl

nas, homens magros, de rosto
sujo da terra, olhos brílhan
tes, saltando das órbitas, fa
mintos, e .Dobres mulheres des
dentadas, arrastando a filhll:I'a
da

'

semi-morta, vagam' pelas'
cidades paulistas, no interior
do Estado e na --éapital, cerno
resultado desse descaso -Pela
'sua tragedia. Agora descobri
mos

..
0 nodesUno e nos .apieda

mos de sua miseria. mas isso
depois que furam 'cometidos
os mais clam"rosos erros:

IOFOSCAL

D,�"rf� que 1.:';,; pr;,;pri"({a
eles p0rnl,:!n"��:ln� ('111 pOll('1' ri e):.:

adquirentes. de suas P..'!}O�"':HS p

(Concl1ü nu 2.a )'':-:.g-. Ict rn H,

filhos 111Ci1()l"e; I':�pl'e nt.a ndo

port n ntr.. 8J�!p:lI'(1 (I r:;.:tinpl}n �,

virtu"..1e rb,_ ;1f_'1lT!p.ll��_·:I:' "f\;t111n,_',n;'
Pediu providend�5
para impedir a di",

vulgação de segredos

danáo-lh.

Café "filho sobre· a seca:

"Tenho restígio Do Cargo E
nhum Meio Direto De Ação"

,1"1:1.,
.

��p!�n�.:-;r;:! (', "'l1t,;�··"", rue

[hor,
Flm tl(1S,:;O pnis, rc1nt \··'nl!'l1t'

ao "pé-ele moa
" iá " t.a O dep< LONDRES. 25 (UP) - A

sítantn garantido ('001 () )1"''''1.< Sociedade Britânica de Canse
"io d-'i impenhorabilidade ?té dc-

trutores de Aéronaves pediu
,'torminado limite ,como CO',11 ao govêrno britânico provi

, plcm .'to lógico. d-"",.á o P:){lcr dências para impedir a divul
Publico instituir igualm",ntc [ "ação de segredos relacíona
imIle.::horahilidade dos bens 'nw dos com' as c:'nqui,stas britâni
',',:is par>'\. uso prõpr o Qll:"�"( cas no cmnpo dos foguetes e

adquiridos com o pl'Oduto ele;": dos játos a propulsão. Recor
?elos'!. poupança,. ameallwda p,: da-se que recentemente revis
la" caixa" economic::t�. fi .".;:cnl· tas especializadas dos Estados
plo do qUi' jã 5e praJ'ca !Cm ou- Unidos e da Europa revelaram
t.ros paise". no'" qua'p �ab'i,l, detalhes de um novo motor a

lois !)rocuram faze,' qUe o por' játo britânico, Esse motor a

vir dOR que trabalham e g-U'.,j'- játo, de novo lnodelo, é con

Jam 50bra� "" sua opero;;irI;1th! siderado muito 1nais poderoso
fique plenamente aBSegurado I que cs tipos atuais.

, NAS FAVELAS
As favelas paulistanas da

Lapa, :Penha, Mooca e de al
guns lugares da ,varzea do Tie�
tê, abrigam centenas de imi�
gl'antes nordestinos, desses

RIO, 2i) !Merid.i - Minha

pre-I
soluções, E estas não dependem de - Compreendo perfeitamente es- Presidente, n�o posso ir alem do 'que se. dispersaram pela. cida.

sença na Nordeste, nesta conjlJl_:l- mim. sa onda de solicitáções que chegam papel de medIador. Tenho o pres- de' ou' voltaram do interior
lma. poderia ser interpretada co- PEDIDOS DIARI0S ao meu Gabinete. Os que me tele- tigio do cargo, mas não tenho ne- desiludidos \ do trabalho nas

mo atitude de simples efeito poU-
'

� Verdade é que não me nego grafam ou me "'escrevem. estão Se ��um, meio direto ,de ação. Posso! layouras. SãO. criaturas 'que
tico. de vez que não disponho de a interferir junto ao presidente da dirigindo ao mesmo tempo ao nor- m.e�ce�er, c�m�,_ ..

; v�nho. faze�dO, ,'.vjel'am para a ca.l?ital adqui
meios diretos de soluç(ío, Poderia Republica e às ilutoridades compe- destino e ao vice-presidente da' Re- m.a� naO devo lnvadlr searas a-, 1'11', OS costumes n,alS degradan
alegar que ia ver de perto as COl1� tentes, - prosseguiu o sr. Café Fi- publica. Como ,nordestino, e atê co- lhelas" fazendo o que cOIDJ.Jete a tes e baixos,-Aqueles, hün1eüs
sequencias do flagelo, mas trata-se lho. E' o que venho {azendo. Os

te-j
mo 1l0lítico, eu ,gostaria de dar as ou::r,os. D.e l'es:o, 50_U testemunha I tacitul;no:, e _de poucas pala-

de um problema que conheço de- legramas que diariamente recebo soluções pedidias, Mas corno Vice- ,conclUl na _.a pago letra. H), Vl'as ,do lnterlor cearense' "OU

mais, pois nasci, criei-me e vivi do Nordeste, contendo apeloS e st- - , pernambuc;mo. andmn -pelas
RIO, 25 (l\lerid.) - O sr. guês sôbre a ÍIl1porlação do

muitos anos no teatro da seca, sen- gestões, eu os transmito imediata-

A .. _ r ·

I oüssa's ruas pedindo esmola
Benjamim Cabcllo está em a- feijão tipo "rozão", para ser

tindo e observando os seus tragi- �ente, com o maior interesse, aos SSOCIQCaO \.omercla e ou mandando a mulher e os

diantadas negociações conl os consumido em Sá,.. Paulo e no
cos efeitos. dIversos c' adequados setores., Inhos pedirellló Essa desorga�'

gov'ernos da Espanha e de Norte do país. Foi assim, nesses termos, que O federais, sopretqdo ao Ministério

ln' d,u'stria I de 'BI Inização, do serviço de ímigrà-'
P rt g 1 para a aquisiça-o de Inicialmente. será delibera- ,

-

d'
, .

'.

o u a. , sr, C�fé Filho iniciou sua palestra da Viação, Essas mensagens, ge-

rumêAau çao, o paIS, que permItiu '_-o
arroz e feijão. a fim de sanar da a importação de 2 mil to-

Wl11 a reportagcm, a fim de expli- ralmente enviadas por prefeitos e • ;I _ ; , ,roteIro da fome do Nordeste
a escassez desses produtos dU- neladas desse feijão, não ten-

car, 0ltre outras, coisas, os moti- outras autoridlldes locais, bem co-
ASS}:MBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

1"
aos Es�ados do Sul, facilitQt:�O

rante o período da crise. do sido ainda resolvido a c0l!l- vos que o levaram a cancelar sua mo representárit.es 'qe classe, e as, '

.' _ aparecllnenfo de uma legmo
,

Segundo fomos informados, pra de maior quantidade do anunciada viagem às regiões asso. vezes por pessoas do povo, resu� 2,a CONVOCAÇaO de milhares de mendigos .

está assentada a compra de produto em aprêço. ladaS pel::!" secas, melU quase sempre as principaís
, ", Transformou aquela gente po-

arroz da Espanha, de um tipo Em resumo _ screscentou o ,ví- necessidades e aspirações dos res- PELO PRESENTE FICAl.\II CONVIDADOS OS SENHO- bre e simples em pedintes,
que corresponde ao 110SS0 "a- h--;:a:;�::::::;;:::E<�::E::;;::::E:�:===�:;;:;;;511 ce-prcsidente da "RepüblicR - :Em pectivos municípios, tendo a van- RES AS�.o,c�ADOS PARA A ASSEMBLE'IA GERAL EX: f

" Já é tempo de reparar êsse
marcláo" superior � que serã resumo. chcguei' à conclusão de t (agem dc tr':,,,er pedidos cspecifi- TRAORDlr;A RIA A REALIZ�-SE NO DIA 30 DO COR erro e das autoridades fed-e-
perfeitamente aceitado pelos ,A S M A que tal excursão não teria maior COS e sugestocs ,concret;ts com 1'0- RENTE, AS 20 HORAS, NA SE DE SOCIAL, AFIJYl DE DE- rais e estaduais' procurarem

I consumidores do nosso país. I objetivo, Poderia, ,no máximo, co- lação a obras cuja eonstrução terá LIBERAREM SOBRE A SEGUINTE reabilitar esses milhares de
Feijão de Portugal Voltaram os a.famados

'
mo nordestino, dar a IÍünha solida- o lúcrito de atenusT 05 efeitos das O R D E M ,D O D I A I norde.sti110s que vivem em S.

Quanto ao feijão - fomos I riedade moral aos que estão en:h'en- secas. 1.0) - ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS Paulo e pelas cidades do itite-
tambem informados � está comprimidos EUFIN de

ItandO
diretamente o flagelo, Mati P./\PEL DE MEDIADOR 2.0) - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL ri01\ lnorando em barracos ,in-

sendo estudada pela COFAP BOEHRL"IlGER., ALEMANHA isto não baSta. O qUe as popula- Depois de outras considerações, I BLUMENAU, 23 DE MARÇO DE 1953. fectos e pedindo esmolas nas

a proposta do Governo portu- )����::;:::�z==::=;;:;;;::::::;;::=:;:;'1=�==:"'="=:::o;:;;t ções daquela regíão' desejam são disse o sr, Café :<'ilho: Federico Carlos Allende � Presidente ruas.
' ,

'

o
de arroz
Brasil

Trinta mil toneladas
Espanha parada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLurÜÊNAU, 263-1903

QU;E!IlV1
-Visitem as vitrines da M O DAS [H A N E I,

.. .... 'so��, e mais

.... LEIA 1ST! RElAÇÃO·.. Vestidos de 190,00
VeNfídos -de 320,00
Vestidos de 410;00

descontos .. '" -

Capas de '580/00
Taileurs de '1. t OO�OO
Iaileurs de 980i,OO

Bolsas Verniz 250,00

por 430,00
por 800,00
por 750,00
por 145,00

0111 DO INICIO

·Ivisos lume a
Comunicamos a eleição da Diretoria, que girará os desti

nos -désta sociedade, durante o exercício de 1953:
Presidente -'- AFONSO DE OLIVEIRA;
Vice -dito - FRANCISCO HOETTE;
1.0

-

Secretárto _- HALF OTTE;
2.0 dito - IRINEU SCHWARZ;
Lo Tesoureiro - 'ARTHUR LINDHOLM;
2.0 dito - FRITZ KELL1<;R:

-

COMISSÃO DE SINDICANCÍÀ:
'Victor Bering - Heroert Willecke - Arthur Moelhnann

COMISSÃO TIRO AO PRATO
Diretor - Ralf Otte -_ Membros - Erich Karmann - -Ru

- di Weickert - Woli Hoette
_

COMISSÃO TIRO AO ALVO
-

Diretor - EmiliQ Yurlr - Membros Arno Probst - Bertol-
do Ne'itzel "- Julio Zaaroznv'

,
--

COn-lISSãO DE BOLÃO
v

Diretor - Francisco Heríng - Membros -'- José Campos
Friedel Knippenberg - Sebastião Fischer' - Pedro Sant"
Ana - Haroldo Reg:,i:c.

,,',
-

Comunicamos tamr.sm, que em reunião da diretoria, ficou
4eliberado: Este clube levará no domiilgô;:ae Páscoa pua 'festa

: d-é Tito ao Rei c' Tiro ao Pássaro.
' �. '''),:-

"
,

(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. - Comercial)
o SEU CINEMA - Com Renovação de AR PERFEITA - Apresenta:

De', volta dos Estaoos Unídos remicrou a sua clínica o

dr. Armínio Tavares, que em companhia do ar. Fernan
'do Heusi,_prestarão aos seus clientes o que ha de mais

, ,l119,çl.er-uo :l}as suas especíaíídades de olhos, ouvidos, na-
, 'riz -e garganta.

.

HOJE - Quinta-feira, às 8 horas: - Sessão premiada,
apresentando um filme de méritos exeepeionaís: JAMES MA-

�;ÜmãHIiiranha ulher»
Um dos mais evtranhos casos de amor já apresentados

na tela... Um filme que penetra profundamente nos mis
térios rio espiritimo! ! !

"UniA EXTRANHA MULHER" � Um filme que de,
verá Sf'l' assístído e discutido por todos. ,

Durante a sessão, sorteie habitual de CrS 1.000,00 e

mais 3 nremíos gentilmente uíertcidos nor MODAS Cl-lANEL.
Preços de costume.

-

Pess'a'l s Zn. bairro da Vélha TeU. 1501.

APR,ESENTA:

N. B. - DOMINGO às 4.30 e 8 horas NESTE CINEMA,
o UE-LANÇAMENTO, do maior filme de todos os tempos:

nlANSAO E DALILA"

EMIlRflA AUfOmVIACIO 'tA1ARIHENSE
, ,. "

• ", > ..

.

,Assemblé�a Geral Extraordinariá
s. A. '

Todos os dias das 11 até 13,30 horas e das

I18 thoras em diante. \Frangos Marrecos cl muss de maçã, churrasco
.F'ranao a m ilune.sa etc.
Bebidas nacionais e estrangeiras. �

.�����+::_�_..;��...r--"-:::,..I.';.��������

----��----------�----

São convidados os srs. acionistas a comuarecerem à As
.sembléia Geral Extráordínár!a, a realizar-sê no dia 25 de
Abrfl de 1953. às 15 :':1!JraS, numa das denendencías da SOGie
dade Dramático-Music'al "Carlos Gomes" nara deliberarem
sobre o seguinte:

' �

,
ORDEM DO DIA

Reforma dos Estatutos.
.

Blumenau, 24 de março de 1953,
OTAVIO PEREIRA

j

II
/'

IDEI
' lOtA.CAt f.l �llIUI�. f-

I' i'IlZEDa�' D SUli !!:� !ia.
da bipcraçidcz estmn! t uer

Os sintQmas" . " licas _ "azedam qua: '1 ,

Atos fiatu\encxa, co _
,-, 'a�;'']�a _

na !lua
arro • influêncul J'h 4"-'� �

,

_

- ,

essoa e exercem
P

°0"0 lar c na
VI a, ....

sociedade.

Uma casa de madeira novo

tipo chalé, como também tro
'ca-se com uma caminhonete,
.Pretende-se boa volta. -'- '05
interessados queiram dirigir-se
a rua :Al'mi:çant_e B-a·rros TI-r.

215, (p-erto da Electra Aço).
-

,

Máquinàs' "Zuenâapp" U� terreno 20 x 30; sito a rua

elétricas':-: portáteis €/ luz

l'
Paraná,' à 50 metros da Ala

embutida, reostato
.

-de 'mêdá Rio BrauéÔ _ Tratar
pedal e mhlà·briginal � na Alah1êda, 456_

.

, peç� -�
...

<!\cessorlQII I ' VfNDf .. SE

I'NãO c:;:e�::lh:aqUinalIJuma caminl�on.ete For-A., em

�antes: de, fazer uma VisIta ,oHm? ,estado. 7ratar c?m ur

ã :·LoJa ' MAX KONRADT gencla na O�lcHla ..:Umvers�l,
I Rua 15 de Novembro, 679 I R�ta São PauJ,o, 1527. -_ n.

I defront� ao Banco Inco. I Seca.
���--�--��----��---

2)
3)
4)

N.B.

as Nações do Continetc Sul-
Norte-Americano. títl JlJan·-:ira ;:;cf:rt.:l:' ·que c lc não j
Não há duvida concluiu pretende uíscutt-la abertamente n »

Lepervanche, que a ajuda téc- Senado I
nica acompanhada de uma CQ- '0 se'nador Robert 'l'aI! respon- I

�

operação cconorníca para de- nCII «ue o cher", do FBI. _Edgar rto- I I.la' J;:." � B�
",'

II
'"'

m nn�e>&� ..
� �rl'íll�1� €1-'

'Iii'

senvolvcr as uosslbtlidados re- r-ver. 'Ião confla no apare lho

llde-,'
.... . �!;1� �!H�� " n ." "" m� !.!ii � ���

veladas per aCJuela, que cous-
t.or �l'é lllen(ir,I5, '

__ _'_.
_'"'-' '" "i.� ".!!l ...i':" �l _�

tltuírfa a res!1osta ortginal e

generosa, qno fi Amreíca. pode

rio I ��rt;;'�B-E�M-�O�R'a��o-"",- -

D�&�"."'���+�"'S-��
f''(
..

�'dar a uma das grandes Inter-
.

.... �
ASSEMBH�IA GERAL ORDINAR-IA rogações de nossos dias. rcgisl.rado em úguas l10

Z.a Oonvocacâo l\'fplilIa,' �g V iUI.UES E mA:JEll;A� .

,

São convidadcs os 81'S. acionistas a comparecerem à as"
'-',,\l .",..-' NA'" ;.

�

,;; E:steve I1l'PS1211te ao ato I)

em'l'
__

...

"". :S,'_. �""J ,'�,: �llra!llJe,m.�p_era_ç.,�� _

il
sembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 25 de Abril l' -

. 'f" �"I' f.l ",! Jf, �;

de 1953. às 17 horas, numa das dcpendêndas da Sociedade ba ixador brasflciro em lVIol\-
"i�rt·, MA�, RH;,\O DE '\ E.� .a�'" co ,IT "S, g

DramáÜco-Musical "Carlos Gomes", em Blumenau, para de- tevidéo sr Job' d' I ,. ,
'\,�. t,H!ANA. FJ.8SUHli,S. COCEJRI'!. r"-';:} AN�_I� g�:10 ou rtu·=!.l íldtndrhll) !j':'tra rin.·

� '. ln1. _dnc o at}- �

liberarenl sobre o segdnte: "
' -, . -.

d t' 't CURAÇAO, PULMOES, KINg, nKUG.!., FIGADO

ORDEM DO- DIA
;_'_C morfldia ou cl(plorJçi\n agd-I sun 111alO1' cs aquc a cs 'lS

cola _con,1 o produto de c'conom',_,_ realizações.
,_e

I . ��,1) Apresentação, diô'1ussão e aprovação do balanço geral' D0 fi r\ Y T !� O O n I) f..
relatório da diretoria e parecer do conselho fiscal, tu- 'dep');; ttt(13, nas caix"" ('"onom;�

-=-

fi<, R J\. ;M. D !t A-

do referente ao exercício findo cm 31 de dezembro' cas, desde que o inicio dos dr., , i �..

de 1952.
pósitos llatc 'de mais d,> quar.n 6 I � ---- m'DICU ESPECIALiSTA (�

Elél ....ã@ da nova Diretoria.
anoo c dois terços dos me-.,mo" I c;. elIDi G r I d H M Ih

'

{'ri.o.!UI tt
". pc,lo menéls. tenham �ido reco- I' � ca e a e omeIlll, a er� � . nç �_�

Eleição do cons?lho fiscal. {',

Assuntos diversn",.
lhidos no ano anterior á comp!'::! :leira, local. As restantes 100 tone- � iTOflPAVA SECA: , ii:!! 11 e 1..') lU! '_'E_be. BI.UMJ!i:NAU �

- Conforme artigo 29. capítulo V. dos nossos estatütos,
subsistindo o vinculo, enouanto ladas, destinam-se ii Fortale1,a, pa- ��'X.�""''''_��''''�''''''>�'''�'!l.��;;_,,''__�'Jro;3ó----

-

. .

t t' bl"
.

d
- o imovcl pci'n1anecer na- pos_"': ra serem entregues a' eom,'ssa-o en-

OS aClonls as !lrcsen es as assem elas geraIS everao,
sempre, legiti")?ar-se mediante apresentação dos seus

do adquirente, de ,sua mulher 011 carregada da distribuição pelos mu-

títulos ou exibirem. dr)(;umento qUe prove terem-nos deposi- 'de 'Seus filhos menores. ,ücipios mc.is necessitados.

tados na séde social.

WL!me:p,au,.;?4 dI:< març') de 1953.
c ,. 'OTAV!() PEREIRA - Diretor-Gerente.

Diretor-Gerente.

Vende-se um bungalow na Vi
ta- Neva; - Tratar com a viu
va Mina Kock - Rua S. Pau
lo, 1381.

A V I S O

Acham-se à- dísnosícâo dos srs. acloriistas na séde social,
fi rua Floriano Peíxoto, n. 26, nesta cidade. C3 documentos a

qual se refere o artig'3_ 90, _ do decreto-lei lJ. 2
..627, de 26 de

setembro de 1940" reirttivos ao balanço do ano de 1.952.

Rua. Dr: Victor Konder.

MUNICIPAL· DE BLUMENAU
POSTO ELEI'i;ORAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU cómUlú

ca que: acaba de instalar no edifício da Prefeitura um POSTO

ELEITORAL, com o fhn de;aten_der a tocl.os quantos estejam
interessados na Qbtençãp de'TITVLQ ELEITORAL ou na re-.

novação do me,sl'no.
"

O Posto Eleitoral está sob os cuidados do Sr,
Hansen e funchma no seguinte expediente:

_2.a feira" .,.,
.. ',., .. ,.,.,. das 14,00 às 17,00 horas

:1.a feira .. " " ,. das 14,00 às 17.00 �10ras
Sãbado .. ,. - , .. .-, , .. , . , , '. das 9,00 às 12,0'0 horas
Outrossim, comunk'a que idênticos Postos funcionam a-

néxos às intendências Distritais de Rio do Testo, Q Itoupava.·
Blumenal1, Março de 1953.

PREfEITURA

JabaC1\\lJ.I'�, nlPl<L e--:'I/luenCÍ": do, conta�o, pl'od1J;�'u UIll,

<'l1;rto-t'lrculto CUjas fa ,,"'1.3 f'1-

deflagrf',r o liquido in-

RELOJOARIA SCHWABE

nm� 15 de Novemhro, 823 - l!�Oll\' 1:';46 - BLlJ1\1ENAU
.r:entos

triea. (io

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
li

raís., ii.· II niv�rsidade de Chicago.
. onse O aCionaS/A «A N A C J. ()l!! Segundo o Almirante Alva- é o país que lidera as

naçõe.'ll I ASSI.l? que t�nhamos recebido
RIO 24 (Meridional) que foi sucedido pelo sr,

- 1'0 Alberto,' pelo menos
; três latino-americanos em assun- oornba atomíca. ,) Pll?:.�lro cíclotron, o seg�n- Res Iizo' -s

-

ontem ,a's 14 d S

'ç ()
ricos depósitos' de uranio fo· Los atomícos, Quem está construiudo o

do se.l.,?- er:com�ndado. _Cer tas vau e
. .'

. Rafael Nioac e ouza, re-�]
-, 'A. A· rarn localizados no território Há coisas que nem eu posso nosso' ciclotron são os norte- :5peClfIcnç�cs 50 poderão ser ho!a.s, �lO audltor�um do present�.ll1te do Se�viço dor"W, .' . . mineiro. le contar porque são segredos amer-icanos. O aparelho acha- :laIdas depois que fse comprove Minísterio da Agr-iculture, Expansao do Trigo emAs pesquízas atornícas do d t d' S- d t

_

Chi g
a arma em que uncionara o .

1
_ .-

'G
.'

T'
.

Brasil se desenvolvem em sur-
e es 'a o. a?l segre dOS que � eln.!cOf�1s :uçao fm.d /�a J' or ímeiro aparelho nas condi" a ínsta açao da Reumao

I
DIas' errrunou a expOSl-

dína. Nenhum dos Irornens que
lodos os �rasl erros �"e�os evera icar pron o eJ1LIO e >, té

-

d B'1 Anual do Conselho Nado- cão a respeito do Estado'k guardar ciosamente. POIS SI eu poucos meses. coes
.

ecnrcas
t:

o rasu.
.

,

1
> " -

•

as dirigem gosta de publ lcl- DS contasse aqui nesta coluna, O principal propósito do í •

Enquanto nao chega o ciclo- nal do Tngo. central, o senhor Benedito
dade, poderiam chegar aos ouvidos, nosso orimeiro ciclotron "é III on, .ces�r �attes e os. nossos Em face da ausencia do de Oliveira. chefe , do Fo-Ale'm do' Aimrrante Alvaro . . - '. .

-

_ t " t' ,JeJnaIS Cientistas atornícos es- _ .

.

"

= dos nossos mirmgos, servrr para o rernamen o aos

I;
-

l' d t d senhor Joao Cleophas que mento al].Alberto, está �esar Lattes. Mas eis aquí alguns dados nossos cientistas. "ao. rea izan o, e� u os em
.

'
_ .•Cesar é um dos nossos mais robre o que existe NOS BAS- E' um cielotron pequeno. conjunto com cientistas norte- se encOl:tra no Norde��e, 0. sr. Calado expllco�legítimos valores. Um cíentís- TIDORES das atividades ato- Ie tipo experimental. americanos.. deu por instalada a reumao quais os trabalhos experr-ta de mão cheia. O descobri- rnícas do Brasíl: Uma vez que os nossos cien- ,Os nor,te-amencatnosd c1l1lega- o chefe do Gabinete daque- mentais que está raalizan-

-150 nA dor do meson pesado O rapaz O
...

I t I' t t
.'

treí d rarn aom SelTI es ar a laço. ., • .Cr$ "
,V"

� .

, noss,? prrmeiro CIC o ron .IS as
.

es ejam
_

lema os na
E

.

d bid. le Mmisterio sr. Antonio do em Anapohs. RevelouANUAL ...

C $ 80,OU idealista que recusou ernpre- esta quasi pronto. pesquiza
. a_tomlca, estaremos I passaEam. esaperce 1. �s� '. '

_
. .SEMESTRAL C�$ 0,80 'jos do arco da velha no-s Es- O ciclotron é o aparelho fun em condíções de por em ope-

Mas estão trabalhando atíva Carlos Konder ReIS. que as variedades VeadeiroM.o AVULSO . .. ." ..•

tados Unidos para vir traba- damental para a confecção da ração um- ciclotron maior. meEnte com a. pr�ta da casa. Em seguida, passou a e Centenário que possuiamSucursais: nIO; - Rua do OUTidor P. HHi ...,- Fones thar duramente aquí no Bra- nt.re os cientistas norte-a-
idencí dos trabalhos

.

_

f dI 43-7634 (I !3-7997, - SÃO· PAULO: - Rua" de -'1
c

I. �
II

I I
mer icanos figuram o dr. Ro- presi encia boa reputaçao, oram es-

Abril n, 230 - 4.0 andar - Fones: 1-827'; e i-41tH 810 fato de que pouco se di-l re orma'" a WIIIOIS fa IlIva nau bert�Chilmp1(ln da Uníversí- EO deputado Gáleno Para- truídas pela ferrugem, ao
BELO HORIZONTE: ..,... Rna Goiás, Z4. - PORTO A ga sobre atividades atómicas i

-

dade às 3tanfo�d, e o dr. John nhcs, que assumiu a pre- passo que outras como
LEGRE: - Rua João Montauri, 15. CURITIBA: - náo quer dizer que elas sejam;· • ' Marshall, ela Univresidade de sidencia da reunião, cerno Santa Marta resistiram e
Rua Dr. Murici, 798 _:.: ,:(0 andar - Sala 233. JOlN !)rinq�edos de criança. Multo I

I
..

C
I

E ChTicadgo. t
.

t. t rzpresentante do governo deram boa �rodução, supe-ViLE: - Roa S. Pedro. 92, -_pe10_COn�l'ario._Eu posso_ te di-

lU nU' Isa a alIa conomca
o os es 'es clen IS as, os ., ..

__ _ _ l"'l brasileIros assim como os nor- de GOlas, e membro da Co- nor a uma tonelada por
--- .

.

-

K '" tc-americanos trabalham den- missão Esoecial do Trigo hectare. O sr; Nioac frisou
Quinze brasileiros vao aprender lU) r�m Im cem o h_IVIa RIO 23 (Me id ') _ Tendo conclusões publicadas em 'Pre- thro da ?rganização do. Conse- na Camarii dos Deputados. que os trabalhos de fomen-

-

M I k vIdados" de rVIalenkov. Sao ao ' r .

I""
í o NaCIOnal de Pesqmzas, da R f

.

1 I t f r •• d' dRIO, 24 (Merid.) - Estao mestrA a en Df I t d 15 ' t
'
" em vista a reforma adminÍs- vIdencla SOCial e CaIxas Eco- :}ual o Almirante Alvaro AI-

�e erm-se esse par a- ,o or"m preJu lCa o em
as autGridades brasileiras

.

li

I
v �_ t'

I e�t�� se'n�:e�;;'�����Çe:d�� nativa que sugere a inclnsão
t
nomicas', trabalho esse apre- berto é o chefe mentar à importancia do 80% devido às doenças.preocupadas com um proble- telra, pe;1 q1d1e 3F:egIa°desEC: pela POlI'cI'a das Caixas Econômicas Fede- sentado ao governo quando Outro aspecto importante ccnclave e salientou que I PDr fim o sr. Jos� Ma-.

1 t E' sob contra e as orças o . .

M'
.

t" d P' 'd t d C Ih S -

I
'ma part�cu �rmen e grave.

"_ 'cito e das autoridades de NA "CORTINA D.,E FERRO" raIS .no l!llS ena a. reVl- 1 p:�e�l en e o onse o upe
I �3S nossas atividades atomicas Goiás importa trigo num ria Cruz- da esiacão expe-que aqUl vem �hegando, dia xer

_

I A deI a -o d comunistas dencIa SOCial, a ser cnado, os rld em 195!.. _ . e o trabalho que o Conselho .,..'. : , .riamente noticIas alarmantes Ponta Pora.
b '1'

g �, . � .

Im t
- representantes de todos esses 1 ReclassJfJcacao das Cal

N' I d p' ,
valor superIor a I ecelta do nm''?ntal do Mlnlsteno da

• '. -

NO ENTANTO raSl elros Ira, lmcla en e, a. .

'd' I f E
:

F d' aCIOna e esqulzas esta co- EdA' I' M' Gs�bre um mOVImento comu-
E t'

.... Santiago para participar de mstltu,tos de ere ltO pOPl! ar , xas
_ conomlC�� e eralS

mecando em cooperação com
sta o.

.

gncu tura em mas c-

I:Is�a, em Cocha��mba, �a Bo- nquan o ISSO oco�re. mal�
I um Congresso Vermelho. De-I

do paIS, a.tualmente reumdos 1 Por fU11, a �e.umc:.o aprOVO�l D Departament de Produção Falou. em seguida o che- rais salientou que as varie-llvla. Nessa regrao, estao ho- 'um grupo de comunlstas. �sta. -

". nesta capital, com os membros a nOV:l reclasstflCaçao das Cal- ,'. .o. ,'.'
_ ,.. .

_

..' �misiados varios próceres do de malas prontas para vIs.Ita_r pOIS, rUffi;�ra'para a
• Cortm,: do Conselho Superior, decidi-txas Econômicas Federais, da �Ill1elal.do Mll1lsterlO da A fe dct sub-es�açao exp�:l- ctades .Bh, Horto, FrontePartido C::munista, inclusive, Moscou. Comunistas brasllel" i �el .Ferro , flgUr�ndo tOS brda ram, sua sessão de ontem, sob "eguinte forma: Classe "A" - ,nEc�tltutla'b 11 .

t
mental de trIgo em GOlas, e Kel1la, deram as melhores

d
.. _

t· d I
- hados naturalmente SI eIras como agen es a .

d
.

d B' F R' d J e'·o Sã PI' "e ra a 10 consIS e em
I M'

.

t" dA' 1 r d
_

I d E t'segUl: o. opll1�oes au onza as, r"s, e�pe!l d
'. I paz". Essa viagem está a- presl enCIa o .sr. IaS 01'- da e .c;!l II i=/ G � dau�, pesquizas de torium nos esta- ': O llllS eno a grICU - pro uçoes no so o o s a�

o pr�p:lO _LUIZ Carlos Prestes, lha �_gl aç�o que or� omma: 1 purado tem c�mo objeti- te;.s, de acordo com as conclu- asse 1:) 1an e o :,os do Rio de Janeiro Espiri- tura sr. Luiz Caiado Godói do montanhês.PrOVIdenCias foram tomadas reglao aCIma mencIonada, Es

1- 't d d " f d soes do relator, sr., Ariosto Sul: Classe "C" - Paraná. Es' '. '

_ _ _ _ _:..__ _ , _

no sentido de evitar que o� ses brasileiros comunistas já vo � .es u_ o" as pro _un .as Pinto, presidente da Caixa E- lado do Rio e Minas Gerais;

f I Isediciosos transponham a :f.J'on viajam na qualidade de "con- �����f��e�a té���as�r�Oa ��= conomica Federal do Rio de Classe "D" - Bahia: Classe
.

Dr a eCIII enio da def.e,s---------

tica do "P.C.B.'�. Jyneir�, que _a tradição e pon- "E" - Pernambuco Pará e .

. . ; _ deravels razoes aconselham, Santa Catarina: Clas;e "F" -

Os b:asIleIros em e:,cur.sao ,senão exigem, que as Caixas Alagoas, Amazonas. Ceará,
l'ece�erao, 1?o. Kremlm, lDS-iEconõmicas e seu orgão fisca- Espírito Santo, Goiás, Mara-

do he I·sfe' rllllllo o'",cllIIIodenla'ltruçoes eSpeCIal:>,. �ar<: o _noyo llizador, orientador e padroni- r; hão, Mato Grosso, Paraiba,
programa de tr81çao a patna. zador, continuem sob a órbi- Piauí, Rio Grande do Norte e

I,
ta de ação controladora do Sergipe. A elevação de classe
Ministério da Fazenda. não acarrct3rá necessariamen- WASHINGTON, 24 (UP) -- viética converteu'se em U�l1a povos latino - americanos, e

I'
E concluiram dizendo que te a equiuaração dos venci- () secretario de Estado John fonte de grave perigo. perigo chegamos a ccnclusão de quei A R A- O fi t: B t l O 0sses institutos são autarquias mentos dõs servidores da Cai- 1"oste1' Dl111es fez hoje um e- este que exige de nós uma in- o concerto ,hemisferico pode

i {.... b de crédito popular e, como xa reclassificada aos das Cai' xorto para que sejam fortale' Uma e forte solidariedade pa- muito mais ser estreitado, por-
-; tais, deverão permanecer su- xas da mesma classe, os quais �idas as defesas do hemisferio namericana. "Temos que de-. que as Nações que o compõem

, Advogado bordinadas ao referido Minis- I continuarão a s.'2r fixados de ocidental contra o comunis- monstrar que as Nações livres' lutam anonimamente por umaPAGA-SE O'TIlIflOS. SALARIOS
I tério,

executor da política mo- conformidade com o disposto mo, !wcmetendo que a nova, podem proporcionar uma for- solidarIedade mais eficaz",Os interessados; deverão se dirigirem a Gerencia com � Atende em q1UU:;quu ",. netária. creditícia e financeira

I
nos arts. 14 e 27 e seu � Lo administração dedicar' se . á ma de vida melhor a sua gen- O secretario de Estado nor-o Snr. Emanucl Machado em Curitiba, ou por corres- �

I
ml'.rcas dó Estado da União. :10 decreto 11. 24.427, de 193'1. com novo vigor, ao desenvol- te" acentuou o secretario de tc-arnericano referiu-se empo<ndencía llar.ll;. C. Postal, 1.242.

.

� r
- BLUME1IiAU O sr. Henrique Dodsworth, lendo em visia os lucros apu- vimento das relações inter-a- Est�do norte-americano. termos elogiosos a Organiza-� J!diflc4 "INCO" J diretor do Conselho Superior, rados nas operações e a taxa meric�nas.·

._ I Mais adiante acel1�uou:· "E' ção dos Estados Americanos,�....������"':%:%""������ f votou de acordo com as suas (Conclui na 2,a página letra PJ Assmalçu que a Umao So- preciso qne nós fortaleçamos 'dizendo que os principiosque

G•·A'5'1
--'-------.---{'------::--- nossa capacidade para enfren- a norteiam taes como seguran-

Bilhete d-
.

�%%!Sõ>%%�'§S«S%'+855����&�-»N�Y��'

�·I�:�:�i����]��.ci��1���}; �l�:��Ii����t:d::i�;:E
I recordar que a supversão foi cimeht� de um sistema de co-

a método favorito qne já tem operaçao :gela seguranç� e bem
sob pressão uns 800 milhões c3tar de todas as Naçoes do
de seres humanos. ü seereta- 'Mundo.

. _

rio DuIles fez esse discurso:. O Conselho da ;)�gamzaçao
numa recepção que lhe foi

0-'
dps Estados Amencanos, .se

ferecida pela Organização dos gu�do expr:ssou Dulle�, SI�·
Estados Americanos. balIza a. umdade e CerImOnia

Dulles assegurou aos em-, inter-americana. Ac.resc�ntou
lJaixadores das 21 republicas, que esta confratermza9aQ 0-

'lUC o presidente Eisenhower cupa
_

um �ugar �spe<;lal nas
tem profnndo interesse no de- relaçoes mternaClOnalS dos
senvolvímento das boas rela- EE. UU ..

ções entre nossas naçõ(ils. ° . � sol�dariedad.e, acentu0!1
(secretario de Estado" tentou ma�s adIa?-�e, fOl n?ssa l?n�
,em seu discurso, descartar os melra polItIca ext�rlOr de .un-

I temores de -que os Estados U- portan�ia. e to.davla constitue
nidos favorecem pm suas re- um obJetIvo. vItal nosso... '

lações internacionais outras As boas vmdas a Dulles f�l
Nações que não sejam as do dada no Conselho pelo, embal-
hemisfério. ,.:ador venezulano Lapervan-
Sobre o particular declarou che PerIlaC�!l1, quem �tual"

I
textualmente: "Seu interesse mente preSIde o ?rgamsmo

..
:

_ o do preSidente - na NA- Lcpervanche elog_lQu a. um
TO ou na Coréia, não é maior dade e a c00J;>er?çao alca�ça
do que nas Nações do Conti- da pelas Republlcas,�merlca'
nente. Recordo sua visita ao nas no campo' da polItica, m�s
Brasil e MéxicQ, quando era fez um :xr:rto para que seja

chefe do Estado·Maior. Ele e estabelccldo o quanto antes as

eu conversamos demorada- relações mais estreitas entre

m�nte sobre a amizade dos (Conclui nll 2_a página letra El
-..-

•

1

A
&edZol.çio. Adlru.lntrllçio é Oficlnu: (i;.lIA §� Pfl.l....
UU - Fone UUI2 ;:,_ Caixa

.. : PvstaI. U.

Direta!.": l\'IAURICIO XAVIER

Red�tor: RAUL FAGUNDES
EXr.EDIEN'1'a

IulsmatmluJI

Atençuo snrs.Oficiais
'L''lÍ .. f. . , ,ústo amentos ...em

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita li Rua
Marechal Hel'mes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em CU"
ritiba, necessita·· dé oficiais e· meio oficiais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofado!l-

SA 0DAÇõES . TEABALHISTAS
Meu querido Clli�fe e meu grnde amigo Dr. Getulio
E' muito louvavel a atitude do g_eneral Caiado de

Castro, m! .combate, de peito aberto, a infiltração comu

nista.
o senhGl' prefere - e é acertado - que os outros mas';

tiguem as encrencas ou entaladelas, e se lhe fosse possi
veI mandaria até l:azcr um carimbo com o despac11i} "SIM"
que, invariavelmente exara nas eXptlsiçóes de Motivos que
lhe são apresentadas, mesmo quando o "SIM" deva ser

interpretado e aplicado como se fôra um "NãO" ...
Dest'arte, quando lhe chegou altas horas da noite,

para despacho, a Expó'sição do' destemido SGOSN. e, tambem, I
o Chefe da Casa MiHtar da Presidencia foi logo pondQ 4)

"811\1", :r:ecebido, aliás, COln aplaus'os gerais, e obtendo a
maior repercussão entre todas as classes, principalmente no
meio militar. ,

. Aprovado o inquérito administrativo, foram postos Iem disponibilidade v::ir.i:os diplomatas, e tudo, ainda, será'
enviado à paHda civil para :promover a apuração de res

llonsabilidade criminal dos város indicados.
O relatório Calado de Castr'.! - que é um homem,

que não vive mergulhado nos gabinetes de !lortas fechadas
c que gosta de vêr o S{i} e a_lua, cam o seu inscparavel ül
chimbo - deveria ter farta distribuicão... '

Devemos, porém, aproveitar a oportunidade e delegar
poderes ao general Caiado de Castro, para entrar firme,
com o seu �achimbo, s('m necessidade de se utilizar de suaI
gloriosa espada cheia de troféus da F. E. B., dentro dos
postos chaves de sua administracão.

Na realidade, a disponibiÚdade inati\'a. de vários fuw
cionários envolvidos na campanha em uról do comunismo,
já constituiu um grande passo e serviu mesmo de um:' Iaviso aos demais serventuários que vivem dentro! das' re- .

llartiçóes, da oficinas, dos quarteis, em todos os lugares !
públicos, preg.a.

ndo a doutrina

de.
Moscou e a destruição do

Iregime democrátic(}. .

.,

As úlceras, porpm, maiores são as que existem em
ll1umeros postos-chaves do govel·UO. Não são os consúles I
d� terceira clas,s,:, os é:criturárics cu bal'nabés, os maqui i t
mstas, os operarws, O'S cabos ou sargentos, etc. São lOS I
mal�d�rin�, são aqueles que, além de patifes, entrando! em IllCr:OClOS md.ecorosos, manobram à vontade, pregando a vi-
tona comulllsta, mas falsificados em getulistas fanáticos, 1Volto a insistir que o s.enhor, que. é o Maior desconhe�.·1ce muita sujeira que se vem nraticando., '_,

Ficou admirad(j quando lhe disseram que o Brasil per- i
deu do selecionado. peruano porque o goaI da vitoÍ'ia foifeito pelo Pinhe�ro, que com uma cabeçada colocou 3' pe :)lota dentro da rede do nosso. arco, brasileiro. E' .0 que está
aC0!lteeendo �{)m o S��l governo,._que est� perdendo porqu�muItos -que sao mandoes, mandnoes e malandros estão jo"gando pedras contra o Ilroprío governo.

'

.RePito., ..• co.nVide,.
aí no Rio Negro; o Caiado, para

en-II
trar em campo com () c'achimbo.' IE.' preciso dar-ltle mão forte e só voltar a tratar dOlassunto na ho,ra da seutenca. '

Ontem, hOje, amanhã e sempre, ao seu lado,certo das horas incerbt:,
BARRETO PINTO

r _-

P. S" - .Com fogos dI? artificio, anunciou-se que fechou Io Jogo 110 terntorío fluminense. Será mesmo em ca
r::ter permahenfp? So.u levado a acreditar que. tudonao passa de uma tregua para melhor reajustamento, porq�lC querem os:donos da caixinha, com o coronel FeJO. U? topo do comando, aumento de quota Icom as yrOXlmldadeE da eleição _ . .

'

. .

II - A cCrl:Jçâo de.màis um Instituto, com os oh
JetIv�s dr;: estudar, pl<;neja_r, empreender e fomentar avalorlzaçao d0 babaçu, nao passa de uma

-

conversamole, no meu modo de vêr. Reconheço toda a suaboa ,Yontade em' beneficiar a grande riqueza do Ma�ranhao. Ordens foram expeqidas, de modo energico,110 BB. As forças ocultas, porem, que fazem o que ihemente�del11, man�lVer.am-se na mesma atitude de pas�macelra. Estan:'I0, amda, tu.do na estaca zero ...Ill- Na l!lla de Sepehba, o general Angelo Mell"des de Morae.s recebeu, ontem, uma grande homenagem .de_seus .mumeros amigos e admiradores da ZOnado sert�o. canoca. Não f�i uma daquelas famosas peix!ldas clvIcas, d", tempos Idos. Uma manifestação admir�vel. de apreço a um homem publico, tão querido doDIstnto Fe�eral e a quem tanto devemos pelo muitoque fez e amda pode fazer.
IV ::- O Presídio andou l1111ito atranalhado na Distribuidores:conveaçao do P. T. B. quando surgiuo dOcÜmento'-emque aparece CO:�10 este.líonatário. Houve tumulto e foi P R O S D O ( I MOS Asuspensa :'l .",essao ..MaIs tarde tude se acomodou e o

• •

Joe1 PresidIO --:: a .quem já foi aconselhado mudar o I t
-

(
·

no�e, por prudencla 7 conseguiu explicar-se. Mesmo I mpor açao e omerclo
aSSIm o.fato.desagra�aveI poderia ter sido evitado ""'"'-.-"-""',,. "�O

R "'5 d N b 900 BIporque Jam::H� p0dera ser esquecido, maximé tratan- Ué! I e ovem ro .., umenaudo-se de esteho'latos. fírmas falsificadas, etc .. �tc I

. '.

.

f��������������_"
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!Doí Brasil e do Exterior III PEQUENOS TELEGRIMAS DO 011
I .

RIO 25 (Merid.) - Anunciou-se que parti.rã em breve

I para a Alemanha a .mi�!'ão brasi1eir� para negOCIar em Bonn
novo acôrdQ cOlllerclal gernlano·brasIlelro.

S. PAULO, 25 (Merid.) - O desembargador A. lferrari,
presidente do Tribunal Region�l_Eleitoral... revelou sobre a

posse do prcfeito eleito nas elelçoes .�e Sao P�ulo que o.sr.
.Tanio Quadros está pr:;ticamente elelLQ prcfelto da Capital
bandeirante,

S PAULO 25 (IV{f�l·id.) - Os resultados de 344 urnas a

purad�s 11US eleições 9ar,á a pref<:it,?ra de São Paulo dão, 3?
candidato Janio Quadro3, da O!}OSlçaO, ,118.932 votos. o candl�
dato Francisco Cardoso da coligação PTB, PSP" UDN, PSD
e outros partidos. obtevp apenas 49 mil 578 votos. Tal votação
dá ao sr. Janio QuadroE', já virtualmente eleito, uma propor
ção de quase, quatro p0r um. Os outro,s dois candidatos obtive'
ram votação ÍnexpressÍ\;a.

RIO. 25 (Merid.) - Revela-se que está pronto o projeto
de reforma' do ItamaratI. A comissão de reforma entregou ao

61'. João Neves o trabalho que elaborou durante seis mêses,
baseado na organização mais perfeita das chancelarias di)
mundo. O sr. João Neves irá passar 10 dias em Poços de Cal
das, estudando o projeto afim de elaborar a exposiçãt) de m');
tivcs do sr. Getulio Vargas.

LONDRES, 25 (UP) - O premiér Churchill aceitou a suo

gestão para a convocação de representantes britânicos e russos

cQm a finalidade de discutir os meios de evitar incidentes aé
reos sôbre a Alemanha. Segnndo se' informa, o govêrno sovié·
tico tomou a iniciativa de fazer tal sugestão avós os recentes
incidentes aéreos sobre territorio germânico.

SEOUL, Coréia, 25 (UP) - As tropas colombianas estão
enfretando contingentes comunistas muitas vezes superiores
em número, que fOral"iI praticamente !>ostas fóra de combate.
Os colombianos resisti.'am com verdadeiro heroismo ao impac�
to das forças comunist'ls mas não puderam impedir que os
vermelhos ocupassem algumas posições a oéste de Chorwon.

I Ultimamente. os comn"istas estão atacando constantemente m:
• posições aliadas que defendem os caminhos de acesso li SeouJ,
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Como proceder,,' ati' s�rvit, '

O j a n t a r e,Bt II é
A PERGUNTA que nos faz cíentes vdo que nós'c "ímagtne

uma leitora nos parece ser de voce se conseguirá oferecer-
interesse geral, e por isso lhes um' jantar de quatro
achamos que vale a !)ena J'a- .tos, 'mais,"a sobremesa
zer dela um motivo naru r-s- fruta!
ta sugestão. Essa leitora nos

I Não, amtga lé'itdr�l; mais
pergt!n�a qual dove ser o do que:' .':"leia, escolha dos pra-

,

cardapio de um Jantar para ,:t�'s, o modernismo 'de:' uma
1 j:JVen,;, " \ reunião juvenil é dado pelo
) "Não âeseja:i:� _

diz eh -

I seu' estilo e, deste estilo deI, que fosse constií uído da' ha- I' pende. como 'de resto percebeu
bitual "'eritrad'l", sopa, pu i:, ',sufÍC'ietite)\W�ritc o sucesso' do
pratos etc., ma-i que�, t íve.ss.; 'jm1tar'.

"

,"
-

um tem ma';"; l!'Ld�rno, �'le I Por que- rião faz o Que'hoje '

I to�?e, em suma, a amertc'�"ls� chama um "[antar em pé?"
na .

' '

I E uma forrnul-, moderna di-.

I ,ComeçmYlos dizendo-lhe que i vertida, que km além,' do
na sua preocupação você esl,í! mais. o grande mérito de tor
const.ituindo um cardápio ba·.1 nar mais Eac il o servico, 'sen
seado num estilo já passado. I do, como é, baseado na preUrnà característica da nossa I paraçâo, que �lOde ser. realt
\�ida ..

de hoje é jt�stamente a I zada com toda a calma dese-
rte ficar �ouco a mesa:' "5 J [ada
jovens, então sào mais 'impa', \ Para o jantar em !',é é ne-

,: I cessaria sómente um prato------------------...,----------...:..---.....:..----'-----
quente. O resto é constitúído

',dO que se chama "nratos de
buffet". O prato-base poderá
ser UI1l risotto com camarões,

Imuito indicado para os conví�
dados jovens. que tem scm'nre

I
um c0nsiderayel apetite. Ou,
como estam:s no verão. 'pe
nf'rá ,�:orvir o aue �e chama
"assiette anglaise", um pr;!to

I'
constItLlido de' carIle assada.
presente e fraD.'-W frio.
Todas as val'lacões são ad-

I
mitidas �ara enriqu2cer este
prato, mas �lc' é servido com

antccipação, p:_;ndo'se em· cada
I
nrato' I':"ara (s convidados)

,i'U�] fatia de. urcsunto, uma
faba de rosbife ou carne as

! sadu. 'um nedaço de frango e,
! ao centro, um !1óuco ele sala
I,da ru�s"" e tera um pralo

'"l''iQlliSSi1110''' Isto, mGis 'O�;
p�q\'eno�

.

sanduiche!'_. duas
')IJ Irc, '-'ar,,"d 'de.; ,:C' ::<alf!;r

i dinll'''s, nar;) duran:,c a nê'He-

i (,;r� h01P"cr, dan(�'a), <J .,Imh!'!"
, ln" 'Cl, (' c�'_a () "huflet' r:0111-

\',lcto. Corro snl)rclnCS;J p',:de

I ri' fJ[!;l--r"r 1:!ll;J t,-.rt I (J,;' <:11')-

I""
Iii te c llnJ,1 ?nilf'Ctlofl h ( DO,1l-

do "'n "�ld;1 t -C] Vill'! lJ':h rlt
i �:unTt� dE' f rrme), e os jo
: n;n� ficrll'iio ':<l.!.i'fcitissimos,

frn'"orl ante é ;1 Dcpa r;:çiío
r]p j;:!11téU' cm "6. De\'f'rú (1':0;- "

I r na saia \!c ��m'j�l' ou I )!.t',? nit:?c!o'J: �Jal'a as g:rrafas c, ::orat03 e talhcr;:s �iá usa- c::u-á em:arreg"rd:l '(1p retí1'<Jl'
'nc:_;mn n'l v-rallr1n' (a leí'1t)!"I' tera 3él l"cio ati ;g-�anc!e ,mesa-' '-1'�5 e servir (l vinho. Sc'i':!' formula elo _ianlal' em :::�� lhe

111 f1"e�1.i'jo "o,cui uma bela bulfct uma mesmn;;t. sobre a inten?S.3:mte ter na SitIa ou na' agradará tanto. que depois a,c'
,

V",·�,nG,,) ulTia gral_1cle 'mesa; ,tl;.l tamb_l1l .;stara Ul�, b:l- varanda. vário:; .::>ontos de' a ter cxperimentad:) C,on, os' �
,';"bn' esta, uma bOl1lta toalha: "e,.U1h? com g"Io e�n pcdaçvs, apoio, L h forma de pequcní- jovens. você a a(�otara tam� I
o 8ITanjo ela mesa consbrá �.alctezlllr:0 quc HunC,1 deve nas 111eSé >. Dara facilítar aos ,bem C0111 os convidados me- ,

dc lJ!1ta bela decoracão de 1'lc�r VaZI'J: .' ,conYidadcs, 'que nelas descan- nos jovens.
._

'

'I Como vrnho, �Slrva um so, ,arão o cc 'o ou o ;,rato. ,Apresentamos hoje para I
I,'dYS., no centro. c arrumados:) branco' e leve, 'mas t(!nha Estamos 'certB ele quc a estas duas sugestões de dr,' \ I

e.',: pilhas., pratos grandes e

:l'tambem
--uma reserva de ::i- gcrantes. sem esquC'cer coração de "líving", simple3 I I;1cqUl'nCS;, 1.:;1hcres c guarda-' nho tinlci'. ',ara Quem na? é:anudos 'de palha,' mas eleganles c 'de bom gOS-l.nrni:11IOS. em tecido ou em' 12'o.',1.a de 'vin41o brmlco. O vi- NI) momento de servir to. �__

pu'pel. <.<;tr.s últimos prefed-., nho, ,cé'rtamente em se tra- jantár, ponha-se ')91' trás ----......-...---.,...--.,.....;,.-.,;..-

dos num' j:II1L r em ,Tlé, à arnê-' 'trrndo de 'geri te neva. deve ser mesa-buffet, e sirVa as por
l'i'·"na. A nütee'dània (',i:uá t',7!!nrh;ló ,'�i'>éílas na hora do ções que cad:1 hóspede virá
num:.! �10ncheira de cristal (es-

J ;i.ánta+:.·P<'í'a� cll���Jfs, \'9Ce ter� apanhar. Uma _ness:Ja amiga.
LI s � bi l' urna' vé)sl�hd ,_:.eia (le no gelo_.' garr,tfmhas de rcfn- {,li mesmo uma empregada fi-

:1 NICOTINA _- Sobre teci- I.I�n ..."t)-:l. i;. 'qU'Q se
onde foi queimado um peda(,!o

I
dos lavar com ALCOOL.

. I'fflUIu,.. Fil;:' Uti de enx:fre. O va,901' que se

GORDURA - teci'do 'lavú- 'lllfl 'li n 'li � desprende do enxofre fará

1\'Pl: {uwa quente e sabão: te- vil.r.Ii�f,j·i'!e".. desaparecer a mancha. Lavar
, cido séda: benzina ou éter sul- nlOlhancb com II: ite quente, e

I
em seguida.

'

llurico: tecido não h"ável; eôl'rcgando varias vezes, \'a- CAFE' OU elIA' -- em 'lã
lWJ1zin,i ou 111; ,tum de 1.3 (\8 dando Ó lcite_. e 'tambem para :' seda; uma ésfregadela com

arnonicl 2.3 de úgua.' cn'ielll':r exib lavar logo com g{'m,l de 0\'0 desmanchada

1 Para um ninguinho só. es- água e s;lb50. a,Dós secar a ['111 um :10UCO de água mOl.fla,
fn:gar com' outra fazenda e mancha, ao ar livre: em seda: Se engordurar tirar a gordu-

! por talco. deixando por algum o nrowio leite ou e�sencia ra com alcool. terebentino ou'
tern'p, "ara o talco absorver de -tei:ebentina: para lã: colo: benzina"

'

u gordura, Sacudir e retir,U' ear 'a parte 'manchada, prévia- As de chá" tiram-se bem
:) talco com escova, menté 'umedecida em, água,

I
com benzina, e éter, mistn

.
TINTA - em 1.ecldo bran- �'Jbre o )J,i,co de um funíl g,ran radol; numa culher de sopa

:::0 de algodão ou' linho, v* de. inverílCfQ, 'sobre ,um pIres

I
de cada. .

,,:-- ..----'-:_'-: Em algodão e linho: mo-'

E� fi n Ufi mii i a Uéo ' >IiiU 'I' ,� tior ��;����n�ll!li�I���o.: en�;�::;
(; iJ ! J

.

'
.

.. ;1U 11 li li a ghcerma com agua morna
. ,: "

ou agua boratada (1 pitada
Uma mulher bem maquilada 'é sem!>J'e ,atraente. Mesmo de borax em lima xicara de

os homens que não têm grande apreço pela pintura, ao dep�- água). ·1
rarer>l com uma maqe,il1agem perfeita; ,não deixam ,de adnll- "

Irá-Ia. E qU31 a mulher que não gosta, de, seI' admirada? CHOCOLATE �. em lã �

O problema, dirão muitas. é uma questão financeira. Mas lavar com água fria imedia
não valerá a uena sacrificar úm pouco de dinheiro para tor- l tamente e levar ao va!)or de

.

nar-se mais atraente? ' ,envofre. _

Não é questão de despender somas' exorbitantes 9ara uma Em seda: lavar com águà
maquillage c sim de saber emuregar bem o seu dinheiro e ti- e sabão de coco esfregandO
rar a maior vantagem dos -produtos.

'

bem e enxaguando a seguir. HORIZONTAISE não faça o erro de coinprar um 'oatoll, só porque fica FR.UTAS E VINHO - em
1 � Contração: mal-eSt�r; pilar. 2 - .Vo�.ar; 31 ;-:-:- X:I�=bem na sua amiga. Tambem o creme que serve para uma não lã: vapor de enxofre ou água

da" ferro ma"nético (1'1.); eXIstes, 4 _ .A..lal:necta ,p•. ), du<
servirá _para todas. Semelhantes erros poderão ter resultados 2,3 e amoniaco 1,3, misfura- culdade, 5 � 'Observa. fi _ Sincero. ? ----: Queima: a�ora. 3 __

desastrosos. Sobre estes assuntos convérú aceitar os conselhos dos. ('<. to' setnr de at'vidade' feÍç-ao. fi _ A Hum. 10 _

de uma pessoa _perita em produtos de beleza e .segui-Ios fiel- Em qlgod�o de côr - mo- ;;;s:e��� q�le''n;eguiça� doce; in'divisivel,
mente. lhar com leite quente e lavar

I
'

que. graças aos processos O baton e o rouge deverãõ combinar e são de gosto indiv_i- logo, com água morna.
f '\'ERTICAIS

fotométricos adotados peIc.s dual. O !)Ó de arroz igualmente, convém, no entanto, que seJa PESSE�O -. em fazenda
1 _ Instrument, de tortura: mOl1urnento, 2 - Gordu-

sempre ela mesma cor dapele.. branca: agua oXIgen?-da, en� Iroso, 4 _ Aiasfar. 5 _ Consentimento: compreende; proprie'
observatórios. mode�'nos, cs Vejamos os dez produtç,s indispensáveis sobre o seu tou- xaguando bem com agua pu� tário. '6 _ Hiélrof-;bia; ,�xiste; produto das abelhas. 7 :- SlJlr),
.a':5tronomos lem POdIdo me- cador: ,

."

ra. 19 _ Compàreça. 10 _ Marca de lubrificante: e�dstlam.

qir com absoluta seguranca, I 1) - Um bom 'crC1:Je de hmpeza;
,

' " '_
'"

, '
'

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

-

"U ' -'dr :de hr�ão aostringentc: .·unnmummmumunnnmmUlIl1nnllmnmunununmnmmnnummnnmmnmmnmkli.�·.n,;lmh·,:;,
a ten1peratura de variOS as- '" - .ln VI o

d
<"

. _. tri't'r'vo da pele; :r.. _::-_:
_. '. 3) - Um creme e vltan1maS, nu ' :\'!!i :;;:l:ros que llulluniolm o flnnd-

4) _ Um crelne ba"e:' . S � a
mento. 5) -2 b:ltons da mesma' tonalidade, sendo um maIS ela- E DOENÇAS �Ba.VOS_AS E M��TAIi.?, �
que, em 193B. o grego Ki-, ro oütro rnais viVO, para anoite;:: ;;;::

,

,

6) -- Uma caixa de pó de arroz, da cor da pele;
,

:: 'Sriakidí, campeão olímpico de
7) _ Uma caixa de cosmético !)ara os olhos (c1cscuvmha :;: ,de S�I1�'dó 'IIJ:dli.eS"'JII, �Dft.'L.Am"", �:""�. �l�"'i'i� :S

mal·u1.onH, a-fim-de de llOfUe-
para oscilios;· :: Casa g � AQ<::I'i ai- �.. lIU!UVlii!.a5 U� """"'_ ,li<';;;' � '-:

nagear () rei Jorge IV, por li) - Um notczinho de ,ósombl'a";:= '
. :

'ocasião ele S\.la visita ao Pe- 9) '- t;rm -la_!'Jis 1)<:I1'a as sobral1celhàs; 5 .....'D"O ... '"" ...n ..,"' .. N1'TrNrnIl' .'" CARa'Ó DE ESPEC.tiU:�IBTAl!! �
10) - Uma caixüiha 'de rouge_ ii ASSIST1I;NCIA R!!b ... .a "LoLOtl.•.ua�IEI ;0.104 n. -;:;

loponeso, "correu a pé ur E um nequcno cO,�5elho para a sua eCOl�omía: aprenda a :: À.BER'l'A AO!'f'M.E'DICOS E�nRNOS � ã
)(;�rCllrs{) de 40 quilometros servir"se. ,economicame:Jte, não deixando, maIS maqu1l1ag!� 50- ;::, ;:
rlcompanhanclo o trem l'eal' brc a toalhinha' do quP �úbre o seurosto.,.::

",
:::

E CjLiàl a durabilidade dos produtos de maqui1lage? 5 .

.

.. edesde a aldeia de Velo até a • 'Seis meses parH o pó de arroz; ! ELETRICIDADE,ME'DICA REPOUSO DESIN'I'OXJ.CAÇÕEê _. Al.•'(lOO. �
de Kokani; e que, quando o Seis meses para ,sombra e rouge; :: L!5.MO _ 'I'RATAl\HlNTO-S ESPECIALIZADOS. � ,

_�___ :
rei desceu do vagQl1, llessa úl- Quatro meses para sombra e TOtl_ge: S. AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 124? _ Forie, 305íl j;j
tima estação, viu diante de si

•

Quatro meses �(Jsmeiico !>ura os eilios; S ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA. �
Tres Iueses o c':emebase;

1= CURITIBA PARANA' Wo atleta, que lhe apresentou Um mês o bahn menor, =
, :!

um ramo de flores por: ele " Um mês o creme de limpeza.:: .

::r.
mesmo colhido pelo caminho. Para tudo ,isso sobre o' seu -toucador, você gastará cerca de ::

,

•

. '_ $
_ :a

Cr$ 200.00. Não valer4 a pena? ;:tlUmmIUmJIIUnnmlmmmlmUm.IIUUi$mnUllmJnmlllmimlnnmHmUmnHn�m.mIUmahmml!'h'
ltUIL 15 de: Novembro, li.Q 876
�""""���$-'��

Telefone n'.o- 13� ..
- .. � -

Calh PoStal. 299

QUARTA PA'GINA �",

icl

NO .JI\l'AO - Kiyolo Hi roso que ,,6 recentemente
deixou os bancos ci(;olill'es era urna flor em botão - antes

um Iotus em botão. Poto menos assü:U-- a oonsíderavarn na

aldeia de Hit a (Japúü '). louvando todos a primavera dos

seus 20 anos. Agora Kiyotn procurou um médico. para fa

zer urnas confissões. -:; terminou submetendo-se a uma serte
de operações cirurgicas Quando saiu do hospital. não era

mais 1110ça: era rapaz.

.. N li< VENEZUELA O !)rofessor De na ld R. Grif:fin.

da Universidade de Corriel l (USA), veio até a Venezuela

para estudar h áb i tcs (> costumes ?OS morcegos, Em con1-'

panhía do geólogo venezuelano GUIlhenno Zuloaga, fez de-

moradas pesquÜias na "Cova do Guacharo", no Esta�o <;!e
Anzoategui, e verifícou realmente que os morcegos, ali, sao

de uma esoccio rara 1'0 mundo: voam guiados pelos ouvi
dos, como 'se tivessem radar,

A MULHER NA �;OICA - .Ia está em vigor na Su ica ,

desde o principio d,) 3110: uma nova legislação relativa á
nacionalidade da mu lher casada com estrangeiro, Pelas leis
antigamente vigorantes toda mulher que se unisse pelo
casamento a cidadão estrangeiro gerdia a cidadania, Agora
a coisa é diferente: a mulher pude conservar-se cidadã,
apesar da nc c iona Iidade do marido. para i-sso bastando que
assine uma c!ec!ara<;ão "esse sentido, A nova legislação suíça
trata tambem das mulheres já casadas com estrangeiros e

que. ')01' essa razão mesma, havia perdido a cidadani.a, elas
,poderão, na forma da lei atual. readquír í-Ia, mediante pro
cesso, bem simples.

GOSTO DE BARBEAR�ME
COMA MESMA RAPIOEZ
COM QUE FAÇO UM GOAL,
POR ISSO, uso GILLE1TE
TeCH COM AS' LÂMINAS
Gll.tE1TE AZUL .I

CD

M"
Ademir lVlarques de Menezes nasceu €!!ll

Recife, a 8-11-1922. Joga no C. R. Vascada
Gama, do Rio. É campeão Carioca, BrasileirO
Sul-Americano, Pan�Americano e Vice
campeãoMundial. Famoso pela sua rapi�

,

e facilidade de penetração, atua com desem
baraço em qualquer posição do ataque..

SiV. ainda não experimentouGillette
TECH, experimente-o hoje mesmo!
Verá como fazer a barba é mais <

fácil e rápido. Gillette TECH não é
um aparêlho de barbear comum. Possue
"barra distensora" e outras inovações
técnicas que tornam o barbear mais
suave e seguro. Gillette TECH é consi
derado o aparêlho de barbear mais

perfeito e· econômico até hoje fabricado!
)1. venda. nas bOás casas do ramo,
em estojos pm'u todos os gosto.� e preços

illette
EC

o APARÊLHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

IA·na;

Escreva detalh�a:1l:mmte pa.r-a' a Caixa Postal "1 9 1 �
- Sâo Palllo -- Junte cuvelQpe selado com endereço.
Não uiÚise regisi:'o para evitar demora na retirada, em
bOTado improIlrio.

Rcsponsavei,,: Dr. ARMANDO BAUEH LrBERA'I'O
Econornista

GIL AURELIO B.OCHADEl.
Contador

(:!:>!ltrah.l3, OisÜ'af.IJS, Registro �le fino;;;;" Jnfv!'llJações
§.I)hre f) lmpõ�ito de Consumo, {mpóstv d" Remla e de-

mai�; 'assuntos fiscaIS, ürg:ailizll(:ào cle S(leh�da{le3 A

HÓllillla�, Cansas COl1lel'cii�is, Perídas c t_:ontabilidade
<em geral

REPRESENTAçõES
E VfNDA DE IMO'VEIS

Senhores ·,Clunerciantes

- Fazem.ranos hoje:
- a menina Suely, ,filha do

sr. Rudolf Durew, residente
em Itoupava Norte; .

� a srta. Cordula Aguiar'
Schmidt, residente nesta cida-
do; .

,"

- a sra, Wa1trud, esposa do
ar. Siegfried' Schoening;

.'.

- a sra.v'í'ereza Nascimen-' � Realizou-se dia 21 p.p.,
to, esposa do sr. Nelson Nas- a cerimônia de batismo da in
c.mento: teressante menina lVla'ria Sa

-. o menino Wilson, filho Iesia, filhinha do casal João
d,) sr; Wilson dos 'Santos; Isidoro Batista-Ana' Batista.

- o sr. Contado Balsini, I Serviram de padrinhos__ para o

residente nesta cidade e 'I ato o sr, Bernardo Antonio de
-- O sr. Eitii�i::- Bleich, re- Miranda e srta. Antónia Batis-

sidente, em Corupá; ta,
-- Na mesma data foí leva-

(AfAMENTOS da a »ia batismal, a ínteres-
AJA

,
__ ' " sante -menina' Maria 'Helena,

_ Realizou-se ôrrtern, nesta filhinha do sr'. ,PauL? Ma�a e

cíade, o enlace matrimonial' de sua, e�\)()�a. na .. GIsela, l�n
do sr , Irineu Antonio Souza I do a cerrrnorua SIdo paranm
conceituado funcionário d� I!ada pelo casal "Walter-Mana
Estrada de Ferro Santa Cata- í Buschermoler.

rina, com a prendada srta.

I
Benta Pereira, :filha do sr,

'Manoel e sra. Ana Pereira,

NASCIMENTOS

PRf(fnO DO DIA
MAU AUGURIO.

I
,ivluitás. v:êses. um emagreci

mento ráoído. sem causa co

.._c. Acham-se em festas os nhecida. é sinal dp doença
;;eguintes -lares: 19rave; E' o que sucede, por e-

- do sr. 'Harry Frieber e J xemplo. com a !uberc�llose e

sra, Hilda Frieber,' com o nas-
o diabetes" afecções CUjas pro

cimento de um menino; 'baoílidades de cura sã� tanto
_ do sr. Carlos. RieIlo. e I malares. quanto mâ}S cedo se

"

corneca o tratamento. ,O me-

-l·lhor e_ maí� seguro ,indicad�r
do emagrecimento e a perua
de pêso. .

....Procure
'

manter-se a par
das vardacões de seu nêso, con
sultando 'a balança ão menos

uma yez por mês. - SNES.

ASTRAL DO mA
1:>01' Bt\GA SWANII

.li 'taràe é esplendida .para
int"resses' dt, familia. terras.
imóveis, cartorLs, aSs1lntos re
lativos aos mares, a arte3; poe'
';ia. emotividélde. _psiquismo.
Os Nascidos Nestà, Data ,=

FOSSllE'm caráter St1l1erior e

I n_;solutl?' _

Alcançam alta posí-

I o;a
o SOCIaL

.

1
.
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de sol. n��? p:rHlas. Cr�_nl(! Ui-

PROBLEMA N.

EMQS
- ACUCAR ROYAL

-E SABONETF.S

C E R E A·L 1ST A
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RECEB
SALSICHAS TIPO VIANA

EM PACül'ES !l QllILOS
____ LYNOA 2:�OS.
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Especialista em alta Cirurgia e doençaa de Senhoras
Consultas no Hospital S��ua I(_;ab.rln..
Das 9 às 11 e das 151/2 as 1'! hs.

- BLUl\:IENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLl�OS
OUVIDOS - N&RIZ E GARGANTA

�.
.. .... DRSa TAVARES e HEUSi .. -

RUA XV DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

,��--IN�Sl-ITU-JO--DE-R-AD-IU-M--�
-- DR. A. ODEBRECH'E -

Radioterapia - Raios.-X - Fwoterapla - Meta�o
. Usmo - RESIDENCIA: Ruli ., de Setembro, 15

lELEFONE, :s.441

(

QUIN'l'A PA'GINA .

�

TODA COMPRA ACIMA DE CRt 400,00 DARA' DIREIIO
UMA CHAMPANHA MICHELON

�

COMPRE NA C A S ABU E R-
G E R E TOME UMA CHAMPANHA

Desembarcou ,
.. ;

as

BUER6ER
1534

MICHELON.
(N. B. (�$ 400rOO)

15 de Novembro nr. SOS
.

telegrama> "Birguer,r

na

Dentistas

E. KARMANN
CillURGlAO DENTISTA

Raios ·X
Especialidade em Badiograría dentâría para

qualquer examemédico "';"';'''---

Rua Brusque Telefone, 1203

__
". c

Ipinanga de Cancínhas uma

goleada espetacular domingo
passado, aíastarido-o def'initi-
,vaI1lente do certame estadual
de -Iuteból, referente ao aru

de : I.U5�.' Com IJ desfecho do
mntch cru t:j�TresO, Ficou paten-

i tcado que aquele J x O cr.m

: qw� Li sut·.�)n:!õndidCl (> copo

junto 'dr" Autouâubo. !)(.t!e :.;et meuaueua«, .',T. c:;�.fvadol'. LI:'
'J!-,"ioJ.si.1 <''':1.1

li rrJ1l5[(Jel::JtÍfJ:
um de;.;lc:; mita- 'lWis d(Í;) !:lfwkf,. i:u.lrJ d�":Úti:- , ,

I
-

.

• .

CH1 �; s.�U;tS esl.range.íras, com t_�grc�; que ruratueute �;� rtgi;_i- peuho L':Ht.l'�fez _t_,lep81Hci1lr- ". ('l1ilno iCIJUYJ de () ruinuto«. ctraiu. ('1':'1; L�,J OU,OO ÍOT�!Il! ;'lp'.f.r:!I.lO:i <"1 ri do t j'
I· E:m 120 minuto» r.k ";iogo In "iN segun os, empo ('[;,e PU'"

It�j:;. J.1í !!"::liTíus <1<.. �'1prrtzive{ '.-.c,,·j fllltES rczistrado CIH ú'''ua:;

I
diabus rubros ÍHli·'}c!tlzirmn .I J. ,M,.,.

. r:st,�,dio amr.rican 0, uma con', ...".�,.j'!·;',!I,!.c:in.I<.··� curn o r,',tl'j:ICl 'I f;in.,bolas na!; rêdes ipirangujsta,�, ., ", "." n ','.'

rirtna�"iif) de que o atual certa- f,' no dr'
-

G .m itJu1n�.. e a:_! segun-sendo H nu tempo regulamen- ",'

I
. t.· ll1e estú tendo ót irno índice fi�ll d:_l;;, tCI1' .. 'o este nunca ,1I1h',; l .

,.
tal' e mais res na pror.roga .

,

!_
, uanccí ro, f) melhor, mesmo, (!)r ndld ,na Z,.:1 pá:::. letra M)çao, o que, mais.que quaisquer

! conslderaeões Dor »arte 'rla
crônica esport iva, atesta ela-

,. rarnente a arrazadora super]
r idade do bt-campeão catar
nense sobre seu adversário de

. i quase todos os campeonatos, I

ª I da Federação Catarfnenso de

� Fil1.cból. /'
Disuutaram a !larrlêÍa cs

quadros acima mencionados
com a constituição que segue:
América: Simões, .Badéco e

Antoninho; Víco, Cocada c

f rbraím: Carriço, Euclides, Za-

I bot, René e Gastão.
Ipiranga: Bóde, Sebastião e

I Jony; Bompeixe, Pedrinho e

'Marinho; Manoel Pedro, -Icâo
Amaro, :?��\'::'. Lacava e Qu�n
co.

1.0 temno: América 4 x 0,
goals de René 2, Cocada de

dinneÍl"a
entre C,

H. PROBST
cmURGIP_O DEJ:ITISTA

AO LADO DOS CORREIOS E 'l'�LEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Silv..irn

I� Clínicas Geral c O�)�r3(;ÕeS no Hosnital Sta. Isabél.
Especiafísta em Círugia c doenças de senhoras.
Díptomado r a Alemanha e no-Rio de Janeiro.
Tratamento ::-cl[!;� Ondas; ultrassonícas.

Médicos

DR. JHILO HUHNE

DR. O. R� KRUEGfR
DR O. R. KRUEGER

Doenças de Senhoras e Operações. Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -
Fone 1258 (em frente ao Hosplfal Santa Jsabel) ,

BANCO INDUfSIRh\, E rOMf'RCIO DE SANTÂ (ATARINA
-- l\btrÍ7: [T A J l\ f'

V\wdtldu t'm Z:! .1(> F�:ve('t·icr..1 de I 9:�5 Etufereço Teleg

DR. TElMO DUARTt PEREIRA
,

,

" <L�'il.;J � � IjiJ
--- CLINICA GERAL • ....;-

EBj)C\clalista um Doenças de Criança
CONSULTORIO: Florianc Peixoto, 38 - 1. andar

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 -- Fone 1071

DOENCAS
.

00 CORAÇÃO

Capital
Fundo de n.c�sJrva

DR. CARVALHO
{E]"cl.rocardiograUll)

T.ratamento de neuroses -- U'sleoterllJlillI
Av. Rio Branco. 5 (Sobradn) - Ao lado do Cine 8111)(',1)

total d.i não exigível .. .. .. ., c-s

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO (AMARA
, DOENÇAS L�TlmNA.S

.

OI�EltAçÕ.ms ONuAS - CURTAS
Consultório: Travessa <I de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

DR. 6EBHARDT "ROMADA

CUNICA DE OLHOS!
OUVIDOS - NÁRIZ - E GARGA1"ITA - DO

'

, DR. WILSON SANTHIAGO '

Allf.tente d.a Faculdade ue Mé1Iicina da Universidade di> Bu.1U

CONSULTAS: lIoráÍ'io, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-

o' pita! Santa Isabel

Advogados

, ,

DR. VINICIUS DE OLIVEIRA
FONE 1046 - EdifíciO; do Forum

Rua 15 de· Novembro', 161
BLUMENAU :_; SANTA CATARINA

'I'ctal elas depósitos, e ;11

DR. JOÃO DE B O,R B A

� �J.2. 53 mais de CrS

AD V.O G AD O

residéncia ama XV de Novembro, 908
..;._..--- Telefone, 1560

Ft)NE - 15-31

DR. "fRBE RT GEORG

ULMER lAFfRONT
CORRETOR

Rua Maranhão N. 2" Bf"UMENAU

AGENCIAS E ESCRITOf�H)5 NAS PRINCIPAIS l'RAÇ\S no ES·
'rADO DE SAN'rA (lATi' fUN.·\, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

Taxas de Depô-ãtos
Deposítos a 'vista (sem lilllitr I 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LI1fi'l'ADOS Prazo mínimo de fi mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'1>0.000,00 4.112'10 Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Li-m;tp ri? c-s 5dO 000.011 4:% DEPO'SITOS DE AVISOPRE'V!O
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias
Limite de Cr$ 100,000,00 Aviso de 90 dias

e RETIRADAS LIVRES Aviso-de 120 dias

C�f>ITALIZAÇAO .SEMESTRAL
UMA CONTA NO "IN C O"

.I---------h
Fraqueza Em G�ral
\lINHO . CREOSO'i'ADO

Silveira '

Flagrantes. dá triste 'jornada Idos br�iIeir9s ern Lima, em � gD;"IIIII_IIIIIIJ__-.-_-._!IIIIIêS:Iillllll_I'JlllIlÍl!IIIII.III!D.li!ÍlllaijI-�il:lllllen$il��UIiI!III!!'�que fomos su'peiádos fecnica-
mente :i)elos ílerúartos e apôs
a derrota, demonstramos que
fwmos tão t�bons" quanto os

I ul'.uguaios, no que concerne à
disciplina e ao· cS!lirito espor

I
tivo. Da eSÍluerda :!lara a di
reita, "o ridículo esforço de
Baltazar, nos ultimos minutos
rdil lleíe'ja, simulando o "pc
I nalty" com c· qual pretendia-

! mos atingir às redes perUá·
'las. cujo caminho, dentro ,la

I técnica. não conseguimos en

contrar. Ao centro. Zizinho e

Santos. iá. no vestia rio. desv-
Iados Ú'ffi a derrota. Zizinho
('stevé loulre de �<ir ,!,Iiil gran-
de "crack" e for 4dve:f.t'ido
varias veze.s pelo jubf lHJr'.s:eu
jogo violento e dq_sleaI; c San
trstos fazendo inna' "dominga- ;.

da" dentro da, arca, pOssibili-
tou (\ lento llcruano. Por fiín,

'[ um ataque .brasileiro' ém q,11C., '

aparece Rodrigues cl,?-�
,.,

,

,atrasado numa bola, mo'); lfim

I �as oportunidades que tivemo"
de marcar. - .cl�'ot()s de An"

_, geli}, :. 'Regato; . gentileza da
,Brailiff) •

--,� -�--�--- ---_..._�.��--,-

complé!� �ra fabricar qualquer
- .-.. tipo de lentes - .. -

COMPLETO SORTIMENTO DE

O'CULOS PARA SO'L E DE GRAfUS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o

RIO, 2::; {MeridIonal) - Durante crosccntou o deputado, o sr, Getu-
o almoço de domingo último, que Iio Vargas comunicara a vários par
.o Ministro Simões Filho ofereceu lamentares que estãva redigindo
.ao sr. Gctulio Vargas, em Vila Baía- u'a mensagem que será brevernen
na, Petrópoíts, revela o "Ultima te encaminhada ao Congrésso. pro
Hora" se teria dito que não se pondo soluções imediatas e radícais
tinha mais dúvidas quanto a vlto- para o barateamento do custo da
ria do ::;!"'••Tânio Qu�dros nas elei- vida c eliminação total da especu
çõcs para prefeito de São Paulo, Iação e a cambarcamento que en

Ontem, em audiência parlamentar riquccetn alguns em detrimento da
no Rio Negro, um deputado intima- grande rfiaÍoria. U,Não podemos per...
mente ligado ao sr. Getulio Vargas manecer ínértes - declarou o sr.

declarou que o Chere da Nação não
se iludiu com o resultado das elei

ções bandeir-antes, afirmando:
..A revotuçâo branca deu fi vitó

ria aos candidatos populares con ..

ira a coligação de seis agremiações
politicas, Com esse pensamento, a-

200 TONELADAS DE GE

NEROS ALIMENTICIOS
PAR/\. OS FLAGELA

dos.
RIO, 2:) (Meridional) - Pertirá,

amanhã, para o, nordeste. carregado
com 200 toneladas. de géneros ali;
mcnttcíos, roupas e remédios. o

te. Churchill em sua mensa

gem, 'declará que Mar/,mor
reu cerno uma rainha. Acres
centa que a extinta úinhá per
manecerá 'eternamente nos co-

A
T. A. (.

Comunicam à praça e aos seus clientes que
dentro de breves dias iniciará novas linhas,
com aviões DC-3 de 1.6 classe ligando Ifajaí a

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, dlària
mente. Segundo fomos informa

dos, ainda êste ano, serão
iniciadas as obras de cons

trução da ponte sobre o rio
Itajaí-Açú, ligando a cida
de ::-0 bairro de Ponta Agu-

I Está sen�o bem compreeu�idai t:�:��r��i�i���ni€E,�:
, a tuírà o marco deCISIVO pa-

I a uiil iniciativa �o C. Gemes �:d�e:!fH:��lf����E
,

I
burbio, ao mesmo tempo

do
.

que representa o esforço
50- I patriótico

da administração
. municipal de favorecer e

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov., 459

Ainda este ano ser� construidõ a ponte que ligará a cidade
beneficiar a coletividade
blumenauense dentro de
um critério de' ação que
consulte os interesses
necessidades do seu

VOo

visem o engrandecimento
seu patrimonio material e
ciaL �

da.

Camaradagem
"" ....�

à 31 de-' MarcoDE 16

QUINZENA

c a s a

S, PAULO. 25 (Meridionnll
. scontecem corsas cur'asas c::c

Etapecer-íca 'da' S-rra. cui.'1, 1)(1

putação fo, formada eh, lavr-ado

'rcs e cnrudores 'dp. l�:ihn
E'itnmhn hi-tor'" ,f" :�ü éon

tada : o la l'T;J(lo" Jose, P"d ro :';0 I

toiro, de 2::i, arrc-.
Itarieccr+ca 'l I' '," ente no h",j"

, ro de Santa R'tll. n lucinndo (

LAS V,EGA�; !'Tevad�, �ã

I
j)D1 pres"nç', d'c va;';as t�stcnlll'

(UP) -:: A C:0n:lssa� Nacional nha.s bebeu grandr. 'lu",nUd"r�c

I
de nergra atômica ainda man- de a.lcool puro, trouxe de m"�'
tem estrito segredo ,spbl:e os uma cobra coral. fe7.-�" lj I"W

r�su,1tados .

da exper íêncta a- pela vbora, e deno:\!< ,:omClI U'.

í tomlC� reahza�a ontem pela pedaço do rept.l:
'

I'
manha. Esta fOI a segunda ex-

�

píosâo atômica da atual seríe Mas, José Pedro.
I de exper iências

'

em Yucca er-a ne-nhum f�Jdr,
I Flut. Contudo, informa-se que
o resplender da explosão de

I ontem foi muito mais brflhan-

I
te que a da semana passada,
Que não foi secreta . .A. comis
são declarou unícamenta que

Mantido segredo sobre
segunda explosão

na

"A CAPITAL"
REDUÇÕES DE 10, ·15 e 20 POR (ENTO

EM IODOS OS SEUS ARTIGOS
ASSINEM ESTE

DIARIO

"

as

A famiJía de EWALDO 8ERNARDT comunlca aos

seus parentes e amigos o falecimento de seu filho e irmão

R A L P H BERNHARDT
Ococrtdo ante-ôntem, às 10,30 horas, no Hosyital Santa,
IzabeI. Seu senultamento reaüzou-se na tarde de õntem,
no cemitério protestante.

completa
dos

CHAPÉUS

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOESr
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC

RIO, 25 (Meríd.) - A equí
pe d0 Vasco da Gama seguírâ
para Buenos Aínes amanhã,
dia vinte e seis, onde estreia
rá a vinte e nove contra 'o vi
ce-campeão argentino, o Ra
cíng. ° Vasco da Gàma joga"
rá denois de dois de abril em
Bogotá contra o famoso' esqua
drão do Millionarios. No dia
cinco de Abril�

.

O Vasco en
cerrará seus compromíssos no

exterior, jogando na Capital
chilena contra o Colo-Colo,

( A S A
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